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The purposes of this research were 1) to compare eighth grade students’ learning outcomes on
mathematics before and after the instruction with case – based learning 2) to study eighth grade students’
problem solving abilities during the instruction with case – based learning and 3) to study eighth grade students’
opinion towards the instruction with case – based learning. This research were pre – experimental research with
One - Group Pretest – Posttest Design. The sample were 40 students by simple random sampling, in eighth grade who
are studying in the second semester 2015 academic year, The Demonstration School of Silpakorn University in Nakhon
Pathom province. The research instruments used for gathering data were 1) lesson plans were according to index of
item objective congruence 1.00 2) learning outcomes on mathematics test were according to index of item
objective congruence between 0.80 - 1.00 3) problem solving abilities on mathematics test were according to
index of item objective congruence 1.00 and 4) questionnaire on opinion the instruction with case – based learning
were according to index of item objective congruence 1.00. The statistical analysis employed were mean,
standard deviation, t– test dependent and content analysis.
The results were as follow:
1. The learning outcomes of eighth grade students’ on mathematics after being taught by case –
based learning were higher than before the instruction were statistically significant at the .05 level. Which the
learning outcomes about proportion had the highest score and the lowest score was solving word problem.
2. The eighth grade students’ problem solving abilities on mathematics during the instruction with
case – based learning were good. Which the students could define the questions the highest and could write the step
of solving problems the lowest .
3. The opinion of eighth grade students’ towards the instruction with case – based learning were at
a high agreement level and students express their opinion that they have a chance to work in group and we
should use case – based learning approach with the other subjects.
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1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั โลกมีความเจริ ญก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ มากมาย ซึ่ งเกิดจากการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่ งผลให้สังคมไทยมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วไปด้วย กลายเป็ น
สังคมแห่ งการสื่ อสารหรื อสังคมสารสนเทศมากขึ้นทุกวัน ระบบการศึกษาจึงต้องช่วยพัฒนาและ
ส่ งเสริ มมนุ ษย์ให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ รู ้ เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงของวิทยาการใหม่ ๆ ที่
เกิ ดขึ้ นอย่า งรวดเร็ ว มนุ ษ ย์ต้อ งรู ้ จ ัก คิ ด วิเคราะห์ คิ ดอย่า งมี วิจ ารณญาณ ตัด สิ นใจ ให้เ หตุ ผ ล
แก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นได้ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และมี ทกั ษะต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตใน
สังคมอย่างเป็ นสุ ข ดังพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดช ในพิธี
พระราชทานปริ ญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2539 เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาด้วยปั ญญา (สานักราชเลขาธิ การ, 2540) ไว้ดงั นี้
“ ปั ญหาทุกอย่างไม่วา่ เล็กหรื อใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู ้จกั คิดให้ดี ปฏิบตั ิให้ถูก การคิดได้ดีน้ นั
มิใช่การคิดด้วยลูกคิด หรื อด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปั จจุบนั จะวิวฒั นาการไปมากเพียงใดก็
ตามก็ยงั ไม่มีเครื่ องมืออันวิเศษชนิ ดใด สามารถขบคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิด
วินิจฉัยปั ญหา จึงต้องใช้สติปัญญาคือ คิดด้วยสติรู้ตวั อยูเ่ สมอ เพื่อหยุดยั้งและป้ องกันความประมาท
ผิด พลาด และอคติ ต่ า ง ๆมิ ใ ห้เ กิ ด ขึ้ น ช่ ว ยให้ก ารใช้ปั ญ ญาพิจ ารณาปั ญ หาต่ า ง ๆ เป็ นไปอย่า ง
เที่ ย งตรง ท าให้ เ ห็ น เหตุ เ ห็ น ผลที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกัน เป็ นกระบวนการได้ก ระจ่ า งชัด ทุ ก ขั้น ตอน”
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 1 สิ งหาคม
พ.ศ. 2539)

ความคิดและความสามารถในการแก้ปัญหาเป็ นแนวความคิดที่สาคัญของเรื่ องการสอนให้
คิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น ที่ ปรากฏอยู่ในความมุ่งหมายของหลักสู ตรการศึกษาหลาย
ฉบับและหลายระดับ นับตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาเรื่ อยมา ซึ่ งสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ช้ ีให้เห็นถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน โดยมีเป้ าหมายการพัฒนาให้คนไทยทุก
คนได้รับการพัฒนาทั้งร่ างกายและจิตใจ มีอนามัยการเจริ ญพันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย มีความรู ้
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู้ ตลอดชี วิต มีความคิดสร้ างสรรค์
มี วินัย มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค่ า นิ ย มความเป็ นไทย รู ้ จ ัก หน้า ที่ ข องตนเองและของผูอ้ ื่ น
มี จิ ตส านึ ก รั บผิ ด ช อบต่ อ สั ง คม ซึ่ งแ นวทางดั ง ก ล่ าวก็ ส อดคล้ อ งกั บ นโย บาย ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิ การในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ย นมี คุ ณ ธรรม รั ก ความเป็ นไทย มี ท ัก ษะการคิ ด วิเ คราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ มี ท ัก ษะด้า น
เทคโนโลยี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 58)
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความสาคัญต่อ
ความสามารถด้า นการคิ ดของผูเ้ รี ย นเป็ นอย่า งมาก จึ งได้ก าหนดความสามารถในการคิ ดเป็ น
สมรรถนะที่ สาคัญหนึ่ งที่ ตอ้ งพัฒนา และส่ ง เสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้กระบวนการคิ ดในการ
พัฒนาตนเอง และกระบวนการเรี ยน จะเห็นได้วา่ การศึกษาไทยได้ให้ความสนใจและความสาคัญ
ของการคิ ดเป็ นอย่า งมาก สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่ เน้นให้นักเรี ย นหาวิธีและ
กระบวนการคิ ดเพื่ อให้มี องค์ค วามรู ้ และหลัก การต่ า ง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ แล้วนาความรู ้ และ
หลักการไปพัฒนาและแก้ปัญหาในชีวติ จริ งจนทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์
และเห็ นคุ ณค่ าของคณิ ตศาสตร์ ซึ่ ง ก่ อให้เกิ ดศาสตร์ อื่น ๆ ตามมา (สถาบันส่ งเสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2547 : 38) และมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาชี วิตมนุ ษย์ ทา
ให้มนุ ษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์
ปั ญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ และ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิตและช่ วยพัฒนา
คุ ณภาพชี วิต ทั้งยังช่ วยพัฒนาคนให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุ ล ทั้งทางร่ ายกาย จิตใจ
สติ ปัญญา และอารมณ์ สามารถคิ ดเป็ น แก้ปั ญหาได้ และสามารถอยู่ร่วมกับ ผูอ้ ื่ นได้อย่า งมี
ความสุ ข และคณิ ตศาสตร์ ช่วยเสริ มสร้างสติปัญญาของมนุ ษย์ และเป็ นเครื่ องมือสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ในศาสตร์ อื่น ๆ เป็ นศาสตร์ แห่งการคิด และมีความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางสมองใน
ด้านความคิด การให้เหตุผล การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ศักยภาพทางสมองเป็ นความสามารถ
ทางปั ญ ญาของคน ซึ่ งอาจรั บ รู้ ไ ด้จ ากความสามารถในการรั บ รู้ การคิ ด และการตัด สิ น ใจ
ความสามารถในการคิดในลักษณะการให้เหตุผลและอธิ บายประกอบ และความสามารถในการ
สรุ ปเกี่ ยวกับความคิดรวบยอด หลักการต่าง ๆ และการนาไปใช้ (วิไล โพธิ์ ชื่ น, 2555 : 2-3) ซึ่ ง
Charles and Lester (1977 : 12) กล่าวว่า คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการเรี ยนรู ้ และมี
ความสัมพันธ์กบั ชี วิตประจาวันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ปัญหาถื อ
เป็ นหัวใจสาคัญของคณิ ตศาสตร์ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ โดยผูเ้ รี ยนมีความสุ ขกับการเรี ยนรู ้ มีอิสระและศักยภาพในการ
คิ ด การตัดสิ นใจ และการค้นพบตนเอง ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้ พัฒนาการเรี ยนรู้ และพัฒนา
ตนเองทุกด้านอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (ทิศนา แขมมณี , 2553 : 38)
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จากผลการทดสอบ Programme for International Student Assessment หรื อ PISA ซึ่ ง
มีการประเมิ นทักษะการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่เป็ นสถานการณ์ ในชี วิตจริ ง ในปี ค.ศ. 2012 ใน
ภาพรวมผลการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนไทยเมื่อเที ยบกับนานาชาติได้คะแนนเฉลี่ ย 419
คะแนน ซึ่ งต่ากว่าค่าเฉลี่ ยของ OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development) คะแนนเฉลี่ยนานาชาติ 496 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ ยในตาแหน่ งประมาณที่
48 – 52 จากทั้งหมด 65 ประเทศ นักเรี ยนไทยเกินครึ่ งรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ ต่ากว่าระดับพื้นฐาน
และรู ้เรื่ องสู งกว่าระดับพื้นฐานมีเพียงหนึ่งในห้า (ประมาณ 20%) เท่านั้น แสดงให้เห็นว่านักเรี ยน
ไทยยังขาดทักษะในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชี วิตจริ ง ซึ่ งทักษะการแก้ปัญหาตรง
กับสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การ
เชื่ อมโยงความรู ้ ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เนื้ อหา
เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ เป็ นเนื้อหาที่เกิดขึ้นในชีวติ จริ งและพบได้บ่อยมากที่สุด
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนควรได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู ้และ
ทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ครู ผสู ้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์ จาเป็ นต้องหาวิธีการ
สอนที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นสามารถคิ ด แก้ปั ญ หาที่ พ บเห็ น หรื อ สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วกับ
คณิ ตศาสตร์ ได้ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข การเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา จะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจ
ปั ญหา มองเห็ นสาเหตุของปั ญหา และผลที่จะเกิ ดขึ้นจากปั ญหานั้น ในการเรี ยนการสอนสาระ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ครู ควรตระหนักและเน้นความสาคัญในการกระตุ น้ ส่ งเสริ มและพัฒนา
พฤติ กรรมในการเรี ย นสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ย น โดยใช้วิธี การจัดการเรี ย นรู้ ที่
เหมาะสมเพื่อให้นกั เรี ยนมี พฤติ กรรมในการเรี ยนที่ ดียิ่งขึ้น ก็อาจทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนเปลี่ยนไปด้วย ซึ่ งสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2551 : 6) กล่าวว่าทักษะการแก้ปัญหา เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนควรได้เรี ยนรู ้
ฝึ กฝน และพัฒนาให้เกิ ดในตัว การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีแนวทางการคิดที่
หลากหลาย มีนิสัยกระตือรื อร้น ไม่ยอ่ ท้อ และมีความมัน่ ใจในการแก้ปัญหาที่เผชิ ญอยูท่ ้ งั ภายใน
และภายนอกห้องเรี ยน ตลอดจนเป็ นทักษะพื้นฐานที่ผูเ้ รี ยนสามารถนาติดตัวไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวติ ประจาวันได้นานตลอดชีวติ
สภาครู คณิ ตศาสตร์ แห่ งชาติของสหรัฐอเมริ กา (The National Council of Teachers of
Mathematics) ได้กล่าวไว้ในหนังสื อประจาปี ค.ศ.1980 : Problem Solving in School Mathematics
ว่าการแก้ปัญหาต้องเป็ นจุดเน้นที่สาคัญของการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ซึ่ ง Ken Kay, J.D.
(2011 : 40) กล่าวว่า ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 จะช่วยเตรี ยมความพร้อมให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิด เรี ยนรู ้
ทางาน แก้ปัญหา สื่ อสาร และร่ วมมือทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลไปตลอดชี วิต ดังที่ วิชยั วงษ์ใหญ่
(2552 : 91) และวัชรา เล่าเรี ยนดี (2553 : 86) กล่าวว่า วิธีการจัดการศึกษา รู ปแบบ และวิธีการ
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จัดการเรี ยนรู ้ที่ครู จะต้องจัดกิ จกรรมอย่างเหมาะสม การลาดับเนื้ อหาจะต้องเป็ นไปตามหลักการ
เรี ย นรู้ ข องสมองคื อ ให้เ วลานัก เรี ย นได้ส ร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจด้ว ยตนเอง โดยการส ารวจ
ความสั ม พันธ์ และโยงความสั ม พันธ์ เหล่ า นั้นเข้า กับ ความรู ้ เก่ า ที่ มี อยู่ เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นได้พ ฒ
ั นา
สมรรถภาพทางสมองและสร้ างความรู ้ได้เอง และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น การเสริ มสร้าง
ทักษะการคิดเป็ นพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาของนักเรี ยน โดยเฉพาะวิชาคณิ ตศาสตร์
เป็ นวิชาที่เกี่ ยวกับการคิด เป็ นโครงสร้ างที่มีเหตุผล มีความเป็ นนามธรรมสู ง เป็ นวิชาที่ตอ้ งใช้
ความรู ้ต่อเนื่ องกัน เนื้ อหาในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งอาจนาไปใช้ในเรื่ องอื่น ๆ ได้ การสอนคณิ ตศาสตร์
ไม่ควรเป็ นเพียงการบอกให้จดจาหรื อเลียนแบบเท่านั้น ควรมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนด้วยความเข้าใจ
สอนแนวคิดให้ผเู ้ รี ยนได้คิดตามเป็ นลาดับขั้นตอน มีเหตุผล และยังต้องให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะต่าง ๆ
ที่สาคัญในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ดว้ ย ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความสามารถในด้านต่าง ๆ
ที่แตกต่างกันออกไป ครู จะต้องมีส่วนในการค้นหาและพัฒนาความสามารถทางด้านนั้น ๆ ของ
ผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ดังนั้น ในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพนั้นจาเป็ นต้อง
อาศัยหลักการหรื อวิธีการที่เหมาะสม เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั เรี ยน ดังที่
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552 : 31) กล่าวถึงยุทธวิธีการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการคิด ประกอบด้วย
การจัดการเรี ยนรู้แบบ CATS (Classroom Assessment Techniques) การจัดการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ (Cooperative Learning Strategies) การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem Based Learning) การจัดการเรี ยนรู้โดยการค้นคว้าอิสระ (Independent Investigation
Learning) และการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา (Case - Based Learning) สาหรับวิธีที่จะช่วยใน
การพัฒนาและส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหา ได้ร่วมกันเรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่ ม มี การศึ กษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการนาเสนอความรู้คือ การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ กรณี ศึกษา (Case - Based
Learning) ซึ่ งเป็ นกรณี ที่เกี่ ยวข้องกับนักเรี ยน ครู ชั้นเรี ยน และโรงเรี ยน สอดคล้องกับ เสริ มศรี
ไชยศร (2539 : 106 – 107 อ้างถึงใน ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง, 2553 : 12-13) ได้กล่าวว่า การใช้กรณี
ประกอบการสอนเป็ นวิธีหนึ่ งที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้ จกั วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมทั้งทางสังคม
และทางกายภาพเฉพาะเรื่ องกรณี ที่อาจนามาใช้ในการสอน จะเป็ นเรื่ องสมมติข้ ึนหรื อเป็ นเรื่ องที่
เกิ ดขึ้นจริ งก็ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจเนื้ อหาและเกิ ดความรู ้ สึกนึ กคิด
ต่าง ๆ ขึ้น ครู ผสู ้ อนนากรณี มาใช้ในเชิ งอุปนัย (Inductive) หรื อนิรนัย (Deductive) ขึ้นอยูก่ บั ความ
มุ่ง หมายของครู เอง ถ้า นามาใช้ในเชิ งอุ ปนัย ครู จะยกกรณี ให้ผูเ้ รี ย นวิเคราะห์ เพื่ อสรุ ป ปั ญหา
แนวคิด และแนวทางนามาใช้แก้ปัญหาเอง แต่ถา้ ใช้ในเชิงนิรนัย ครู จะอธิ บายหลักการ กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ แล้วยกกรณี ข้ ึนมาประกอบเป็ นตัวอย่างชัดเจนขึ้น ซึ่ งผลการวิจยั ของ Hays (2008 : 283 ) ที่
พบวิธี ก ารสอนโดยใช้ ก รณี ศึก ษาเกิ ดประโยชน์ต่อการเรี ย นรู ้ ที่ เน้นการแสดงบทบาทและการ
แก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน โดยเน้นความร่ วมมือแบบทีมมากกว่า และยังเน้นการสื บค้นความรู ้ที่มากกว่า
จากการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กรณี ศึกษา พบว่านักวิชาการได้บญั ญัติคาดังกล่าวไว้
ในภาษาไทยว่า กรณี กรณี ศึ ก ษา กรณี ตวั อย่า ง และการศึ ก ษาเป็ นรายกรณี ซึ่ งมาจากศัพ ท์
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ภาษาอังกฤษว่า Case Method , Case Study และ Case - Based Learning (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2552 :
83 และ Santos, 1994 อ้างถึ งใน ปรณัฐ กิ จรุ่ งเรื อง, 2553 : 13) ซึ่ งในการวิจยั นี้ จะใช้คาว่า การ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาโดยตลอด อย่างไรก็ตามการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา หรื อ Case Based Learning เริ่ มที่มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ในปี ค.ศ. 1869 – 1870 โดย Christopher C. Langdell
ซึ่ งนาไปใช้ในการสอนวิชากฎหมาย และในวงการแพทย์นาเอาเทคนิ คการสอนนี้ ไปใช้ในศตวรรษ
ที่ 19 ซึ่ งต่อมาได้มีนกั การศึกษาไทยนาวิธีการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอน เช่ น ผลการวิจยั ของ ภัทรา ยางเดี่ยว (2553 : 92) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การสร้างบทเรี ยนผ่าน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยนโดยกระบวนการกรณี ศึกษา ในวิชาการถ่ายภาพสาหรับบัณฑิ ตศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เกษศิริ การะเกษ (2553 : 170)
ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบบเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา ที่มี
ต่ อ ความสามารถในการแก้ปั ญ หา วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะนาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และเพื่อเป็ นการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
ของครู ในวิชาคณิ ตศาสตร์ ให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นด้วย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษา ซึ่ งจะพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิ ดแก้ปัญหา และการทางานร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ม ตลอดจนสามารถจัดกระบวนการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
พัฒนาผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ ง Cliff (1999 อ้างถึงใน นิตยา โสรี กุล, 2547 : 53) ได้กล่าวถึง
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กรณี ศึกษา ว่าเป็ นวิธีการที่ใช้ในการแสดงออกของการสอน
ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อยโดยเน้นทักษะการทางานเป็ นทีม (Collaborative
Skills) และการเรี ยนที่เน้นปั ญหาเป็ นหลัก (Problem Based Learning : PBL) เมื่อร่ วมกับ
กรณี ศึกษาแล้ว กรณี ศึกษาจะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้และเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจได้ดี ส่ วน Smith and Ragan (1999 อ้างถึงใน ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง, 2553 : 44) ได้
กล่ าวถึ งการเรี ยนรู ้ ด้วยกรณี ศึกษา เป็ นการเรี ยนรู้ ด้วยการศึกษากรณี ปัญหา ผูเ้ รี ยนจะได้รับการ
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นาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เป็ นสถานการณ์จริ ง และผูเ้ รี ยนจะต้องดาเนิ นการแก้ปัญหานั้น ซึ่ งใน
การแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนจะเลือกจัดการกับหลักการต่าง ๆ การศึกษาเป็ นรายกรณี เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้
เพื่อแก้ปัญหาที่ไม่มีคาตอบถูกต้องเพียงคาตอบเดียว โดยเฉพาะปั ญหานั้นต้องเป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้อน
มองได้หลาย ๆ มุมมอง และนาเสนอแนวทางแก้ปัญหา ซึ่ งต้องเป็ นกรณี ที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้ศึกษา
และหาทางแก้ปัญหาโดยเฉพาะและต้องมีการเขียนตอบ และทิศนา แขมมณี (2552 : 362) กล่าวว่า
วิธีสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นวิธีที่มุ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนการเผชิ ญ และแก้ปัญหาโดยไม่ตอ้ งรอให้
เกิดปั ญหาจริ ง เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้ความคิดของผูอ้ ื่น ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนมีมุมมองที่กว้างขึ้น
สาหรับขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษานั้น Mellish and Brink (1990 : 84)
ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษาไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1) นักศึกษาศึกษาและทา
ความเข้าใจกรณี ศึก ษาและเตรี ยมพร้ อมที่จะวิเคราะห์ วิจารณ์ ส าระส าคัญในกรณี 2) นัก ศึก ษา
ร่ วมกันวิเคราะห์ วิจารณ์ กรณี ศึกษา ซึ่ งเป็ นการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรี ยนรู ้ 3) นักศึกษา
เปรี ยบเทียบสิ่ งที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง และจากการวิเคราะห์ของกลุ่ม และ 4) นักศึกษาจะ
ผสมผสานความรู ้ใหม่และความรู ้เก่าเข้าด้วยกัน ส่ วน Easton (1992 : 12-14) ได้เสนอขั้นตอนการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาไว้ 7 ขั้นตอน คือ 1) การทาความเข้าใจสถานการณ์ 2) การวินิจฉัย
ขอบเขตของปั ญหา 3) สร้ า งทางเลื อกในวิธีก ารแก้ไ ขปั ญหา 4) ท านายผลลัพ ธ์ ที่ จะเกิ ดขึ้ น
5) ประเมินทางเลือก 6) วิเคราะห์ผลออกมาชัดเจน และ 7) สื่ อสารผลลัพธ์ที่ได้ และ Brett (2004 :
4) ก็ ไ ด้เสนอขั้นตอนการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก รณี ศึ ก ษา ไว้ 7 ขั้นตอน คื อ 1) ก าหนดปั ญหา
2) วิ เ คราะห์ ปั ญ หา 3) เลื อ กยุ ท ธวิ ธี แ ก้ ปั ญ หา 4) ค้น คว้า ข้อ มู ล 5) การค้น พบผลลัพ ธ์
6) แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และ 7) นาผลลัพธ์ไปใช้ ส่ วนนักการศึกษาไทย ทิศนา แขมมณี (2555 : 362 363) ได้นาเสนอขั้นตอนซึ่ งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยนนาเสนอกรณี ศึกษา
2) ผูเ้ รี ยนศึกษากรณี ศึกษา 3) ผูเ้ รี ยนอภิปรายประเด็นคาถามเพื่อหาคาตอบ 4) ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
อภิปรายคาตอบ 5) ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอภิปรายเกี่ยวกับปั ญหาและวิธีแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน และสรุ ป
การเรี ยนรู้ที่ได้รับ 6) ผูส้ อนประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
จากหลักการแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้นามากาหนดเป็ นขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษา โดยกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
มีข้ นั ตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดปั ญหา
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา
ขั้นที่ 3 เลือกยุทธวิธีแก้ปัญหา
1. การค้นหาแบบรู ป
2. การสร้างตาราง
3. การเขียนสมการหรื อแผนภาพ
4. การแจงกรณี ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด
5. การคาดเดาและตรวจสอบ
6. การทางานแบบย้อนกลับ

7. การเขียนสมการ
8. การเปลี่ยนมุมมอง
9. การแบ่งเป็ นปัญหาย่อย
10.การให้เหตุผลทาง
ตรรกศาสตร์
11. การให้เหตุผลทางอ้อม
(สสวท. : 2555)

ขั้นที่ 4 ค้นคว้าข้อมูล
ขั้นที่ 5 การค้นพบผลลัพธ์
ขั้นที่ 6 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ขั้นที่ 7 นาผลลัพธ์ไปใช้

ผลการเรี ยนรู้วชิ าคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มี
ต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
กรณี ศึกษา

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
คาถามการวิจัย
1. ผลการเรี ยนรู้วชิ าคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่าง
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา อยูใ่ นระดับใด
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
อยูใ่ นระดับใด

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
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3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษาหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่าง
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาอยูใ่ นระดับดี
3. ความคิดเห็นหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่
มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ขอบเขตการวิจัย
เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดขอบเขตของ
การวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 3 ห้องเรี ยน
รวม 120 คน ที่ กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 จานวน 40 คน
ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการ
สุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ มด้วยวิธีการจับสลาก
2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ผลการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
2.2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
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3. เนือ้ หาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
เนื้ อ หาที่ น ามาสร้ า งแผนการจัด การเรี ย นรู ้ คื อ เนื้ อ หาเรื่ อ งอัต ราส่ ว นและร้ อ ยละ วิช า
คณิ ตศาสตร์ รายวิชา ค 22101 ที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ ซึ่ งประกอบด้วยเรื่ อง
อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่ วนและร้อยละ
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองดาเนินการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 สัปดาห์ละ
3 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ รวม 12 ชัว่ โมง
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา หมายถึง วิธีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่จดั ให้
นัก เรี ย นท างานเป็ นกลุ่ ม ย่อ ย คละความสามารถ โดยให้ ผูเ้ รี ย นได้แ ก้ปั ญ หาจากปั ญ หาหรื อ
เหตุการณ์ ในชี วิตประจาวัน ที่ เกี่ ยวกับเรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ ที่ ครู ผูส้ อนกาหนดขึ้ นมา โดย
ร่ วมกันวิเคราะห์ และค้นหาแนวทางแก้ปั ญหา เพื่ อนาไปสู่ ก ารอภิ ป รายและสรุ ป ผลลัพ ธ์ ที่ เป็ น
คาตอบของปั ญหานั้น ๆ ซึ่ งมีข้ นั ตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดปั ญหา โดยครู ให้นกั เรี ยนจัดกลุ่มขนาดเล็ก 4-5 คน และครู นาเสนอ
กรณี ศึกษาที่เป็ นปัญหาในชีวติ ประจาวัน
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา โดยสมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวม ซึ่ งจะ
นาไปสู่ การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและนามาอภิปรายร่ วมกัน
ขั้นที่ 3 เลือกยุทธวิธีแก้ปัญหา สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
และเลือกยุทธวิธีแก้ปัญหาของ สสวท. 11 ยุทธวิธี ที่เหมาะสมกับปั ญหา
ขั้นที่ 4 ค้นคว้าข้อมูล โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อเรี ยน อินเทอร์ เน็ต หรื อ ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาที่ได้รับ
ขั้นที่ 5 การค้นพบผลลัพธ์ โดยสมาชิกในกลุ่มร่ วมกันนายุทธวิธีการแก้ปัญหามาใช้ใน
การแก้ปัญหา จนได้คาตอบของปั ญหา
ขั้นที่ 6 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ นักเรี ยนตรวจสอบคาตอบที่คน้ พบ โดยนาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาที่คน้ พบหน้าชั้นเรี ยนให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้รับรู ้ดว้ ย
ขั้นที่ 7 นาผลลัพธ์ไปใช้ โดยนักเรี ยนกลุ่ มอื่ นสามารถนาวิธีการแก้ปัญหาที่ คน้ พบ
ถูกต้อง และเป็ นที่ยอมรับร่ วมกันของทุกกลุ่มไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
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ผลการเรี ยนรู้วชิ าคณิ ตศาสตร์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบแบบปรนัยวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ หลังการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ก รณี ศึก ษาโดยใช้แบบทดสอบ
ลักษณะของแบบเลือกตอบ 30 ข้อ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนใน
การแก้ปัญหาในวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งอาศัยประสบการณ์ เดิ ม ความรู้ ความจา ความเข้าใจ การคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการคิดแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล มาสนับสนุ นใน
การแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ตอ้ งเผชิ ญให้ประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งประเมินระหว่างเรี ยน โดยมีประเด็น
ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ คือ การกาหนดปั ญหาจากโจทย์
การเลื อกยุทธวิธีแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา และการสรุ ปคาตอบ ซึ่ งมีเกณฑ์การให้
แบบ Scoring Rubrics โดยใช้แบบทดสอบอัตนัยที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึ้น
ความคิ ด เห็ น หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของนัก เรี ย นที่ มี ต่อ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
กรณี ศึกษา แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อการเรี ยนรู้ ด้านการวัด
และประเมินผล และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
นักเรี ยน หมายถึง ผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. นักเรี ยนได้ฝึ กการท างานเป็ นกลุ่ มและสามารถแก้ปัญหาที่ พบในชี วิตประจาวันได้
โดยใช้ความรู ้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ หลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
2. เป็ นแนวทางให้เพื่อนครู ได้นาการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาไปทดลองใช้ในการ
สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป
3. โรงเรี ยนจะได้วธิ ี การสอนที่เหมาะกับเนื้อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยอาจจัดทาเป็ นหลักสู ตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ การพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา โดยจะนาเสนอ
ตามลาดับดังนี้
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ในช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3) และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
3. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
4. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
5. ยุทธวิธีแก้ปัญหา
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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1. หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ในช่ วงชั้ นที่ 3 (ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3) และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
1.1 หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดสาระการเรี ยนรู้
และมาตรฐานการเรี ยนรู้ ไว้ดงั นี้
สาระการเรียนรู้
สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ที่ ก าหนดไว้ใ นหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรี ยนคณิ ตศาสตร์ อย่างต่อเนื่ องตามศักยภาพ โดยกาหนด
สาระหลัก ที่ จ าเป็ นส าหรั บ ผู ้เ รี ยนทุ ก คน ประกอบด้ ว ย เนื้ อ หาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละทัก ษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งกาหนดสาระที่ 1 และสาระที่ 6 ไว้ดงั นี้ (สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 2551 : 1-2)
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนิ นการ : ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิ งจานวน ระบบ
จานวนจริ ง สมบัติเกี่ ยวกับจานวนจริ ง การดาเนิ นการของจานวน อัตราส่ วน ร้อยละ การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับจานวนและการใช้จานวนในชีวติ จริ ง
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ : การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้
ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดสาระที่ 1 และสาระที่ 6 และมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ไว้ดงั นี้
สาระที่ 1: จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1: เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนใน
ชีวติ จริ ง
มาตรฐาน ค1.2: เข้า ใจถึ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการด าเนิ น การของจ านวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่างๆและใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.3: ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.4: เข้าใจระบบจานวนและสามารถนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
สาระที่ 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1: มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การ
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สื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
องค์ ความรู้ ทกั ษะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดองค์ความรู ้ ทักษะ
สาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ไว้ดงั นี้ การนาความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ใ นการแก้ปั ญหา การดาเนิ นชี วิต และศึ กษาต่อ การมี
เหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างมีระบบและสร้างสรรค์
กระบวนการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ สาหรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ น้ นั ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องควร
คานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. กระบวนการเรี ยนรู ้ ควรจัดให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนโดย
คานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุ คคล รวมทั้งวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้สามารถ
พัฒนาความรู ้ ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ
2. การจัดเนื้ อหาสาระทางงคณิ ตศาสตร์ ตอ้ งคานึ ง ถึ งความยากง่ าย ความต่อเนื่ องและ
ระดับชั้น ของเนื้ อหา(Content Hierarchy) และการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนต้องคานึ งถึ ง
ระดับ ชั้นของ การเรี ย นรู ้ (Learning Hierarchy) โดยจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์จริ ง รวมทั้งปลูกฝังนิ สัยให้รักในการศึกษาและแสวงหาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ อย่าง
ต่อเนื่อง
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ควรจัดประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนได้เกิ ด
การเรี ย นรู ้ ที่ ง ดงามและสมดุ ล ทั้ง 3 ด้า น คื อด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านทัก ษะ
(Phychomotor Domain) และด้านเจตคติ (Affective Domain) กล่าวคือให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูม้ ีความรู้ความ
เข้า ใจในเนื้ อ หาสาระคณิ ตศาสตร์ ตระหนัก ในคุ ณค่ า ของคณิ ตศาสตร์ แ ละสามารถนาความรู้
คณิ ต ศาสตร์ ไ ปพัฒ นาชี วิต ให้ มี คุ ณ ภาพ ตลอดจนสามารถน าความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ไปเป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
4. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ อน สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนการสอน
รวมทั้งอานวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และมี ความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานที่
สาคัญและจาเป็ น ทั้งควรให้การสนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถดาเนิ นการวิจยั และพัฒนาการเรี ยนการ
สอนคณิ ตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนให้เป็ นไปอย่างมีศกั ยภาพ
5. จัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ให้เกิ ดขึ้นได้ทุกเวลาทุ กสถานที่ ควรมีการประสานความ
ร่ วมมื อกับหน่ วยงาน และบุ คคลทั้งหลายที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาคณิ ตศาสตร์ เช่ น สถานศึ กษา
โรงเรี ยน บ้า น สมาคม ชมรม ชุ ม นุ ม ห้ อ งสมุ ด พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ สวนคณิ ต ศาสตร์ ส ร้ า งสรรค์
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ห้องกิ จกรรม คณิ ตศาสตร์ หรื อห้องปฏิ บตั ิการคณิ ตศาสตร์ มุมคณิ ตศาสตร์ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู
อาจารย์ศึกษานิเทศก์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผลและการประเมินผลทางคณิ ตศาสตร์ น้ นั ผูส้ อนไม่ควรมุ่งวัดแต่ดา้ นความรู้เพียง
ด้านเดียว ควรวัดให้ครอบคลุมด้านทักษะ/กระบวนการและด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมด้วย
ทั้ง นั้นต้องวัดให้ไ ด้สั ดส่ วนและสอดคล้องกับ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นหลัก สู ต ร
การวัดผลและประเมินผลควรใช้วิธีการที่หลากหลาย ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์
ของการวัด เช่น การวัดเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน (Formative Test)
การวัดผลเพื่อวินิจฉัยจุดบกพร่ องของผูเ้ รี ยน (Diagnostic Test) การวัดผลเพื่อตัดสิ นการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน (Summative Test หรื อ Achievement Test) การวัดผลตามสภาพจริ ง (Authentic Test) การ
สังเกต แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) โครงงานคณิ ตศาสตร์ (Mathematics Project) การสัมภาษณ์
(Interview) (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546 : 11-21)
การวัดและประเมินผลทางคณิ ตศาสตร์ ควรมุ่งเน้นการวัดสมรรถภาพโดยรวมของผูเ้ รี ยน
เป็ นหลัก (Performance Examination) และผูส้ อนต้องถื อว่าการวัดผลและการประเมิ นผลเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างไรก็ตามสาหรับการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ น้ นั หัวใจของ
การวัดผล และประเมินผลไม่ใช่ อยู่ที่การวัดผลเพื่อประเมินตัดสิ นได้หรื อตกของผูเ้ รี ยนเพียงอย่าง
เดียวอยูท่ ี่การวัดผลเพื่อวินิจฉัยหาจุดบกพร่ องตลอดจนการวัดผลเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนที่ช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนได้สามารถเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างเต็ม
ศักยภาพ
การประเมิ นผลที่ ดีน้ นั ต้องมาจากการวัดผลที่ ดี กล่ าวคื อ จะต้องเป็ นการวัดผลที่ มีความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) และการวัดผลนั้นต้องมีการวัดผลด้วยวิธีต่าง ๆ ที่
หลากหลายตามสภาพและผูส้ อนจะต้องวัดให้ต่ อเนื่ อ ง ครอบคลุ ม และทัว่ ถึ ง เมื่ อ นาผลการวัด
ทั้งหลายมาสรุ ปก็จะทาให้ผลการประเมินผลนั้นถูกต้อง ใกล้เคียงตามสภาพจริ ง
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้กาหนดองค์ความรู ้ ทักษะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
การนาความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหา อีกทั้งมีการวัดผล
และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ซ่ ึ งช่วยพัฒนา
ให้ผเู้ รี ยนได้สามารถเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เต็มศักยภาพ รวมถึงการมีเจตคติที่ดี
ต่อคณิ ตศาสตร์ การพัฒนาการคิดอย่างมีระบบและสร้างสรรค์
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1.2 หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิท ยาลัย ศิ ลปากร (2555 : 13) มี ก ารพัฒนาผูเ้ รี ย นตามหลัก สู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่ งจะช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลื อกรั บหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุ ผ ลและความถู ก ต้อ ง ตลอดจนการเลื อ กใช้วิธี ก ารสื่ อ สาร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้
หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆที่
เผชิ ญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดาเนินชี วิตประจาวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง การทางาน และการอยู่
ร่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีดา้ น
ต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู้
การสื่ อสารการทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
นอกจากนี้ หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร ยัง ได้ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ไว้ดงั นี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
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3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ รายวิชา ค 22101 คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรี ยนที่ 1 เวลา 60 ชัว่ โมง จานวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องอัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่ วน
สัดส่ วน ร้อยละ การเปรี ยบเทียบหน่วยความยาว พื้นที่ การคาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริ มาตร
น้ าหนัก การแก้ปัญหาและการนาไปใช้ ความเท่ากันทุกประการของรู ปสามเหลี่ ยม การแปลงทาง
เรขาคณิ ต การสร้ างรู ปเรขาคณิ ตที่เกิดจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนบนระนาบใน
ระบบพิกดั ฉาก การอ่านและการนาเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ
โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรื อ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ในการคิดคานวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่ อสาร การสื่ อ
ความหมาย และการนาเสนอ
เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ ความคิ ดรวบยอด ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีระเบี ยบวินัยมุ่งมัน่ ในการ
ทางานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่ อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู ้จกั นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชี วิต
ได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
รหัสตัวชี้วดั
ค 1.1 ม. 2 / 4
ค 2.2 ม. 2 / 1
ค 4.2 ม. 2 / 2
ค 6.1 ม. 2 / 1 , ม. 2 / 2 , ม. 2 / 3
รวม 17 ตัวชี้วดั

ค 2.1 ม. 2 / 1, ม. 2 / 2 , ม. 2 / 3
ค 3.2 ม. 2 / 1 , ม. 2 / 3 , ม. 2 / 4
ค 5.1 ม. 2 / 1 , ม. 2 / 1
ค 6.1 ม. 2 / 4 , ม. 2 / 5 , ม. 2 / 6
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โครงสร้ างรายวิชาคณิตศาสตร์
โครงสร้างรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง และใช้ในปี การศึกษา
2555 – 2557) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โครงสร้างรายวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
หน่วยที่
เรื่ อง
จานวนชัว่ โมง
อัตราส่ วน
3
สัดส่ วน
3
1. อัตราส่ วน
ร้อยละ
3
ร้อยละ
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่ วนและร้อยละ
3
รวม
12
จากตารางโครงสร้างรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้เลือกหน่วยการเรี ยนรู ้
เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ มาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เนื่ องจากเนื้ อหามีความหลากหลายและเกี่ยวข้อง
กับชี วิตประจาวัน สามารถนาไปเชื่ อมโยงเกี่ยวกับปั ญหาในชี วิตประจาวันได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งทาให้
นักเรี ยนทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ ที่
เกิ ดขึ้ นหรื อพบเห็ นในชี วิตประจาวัน เพื่ อคิ ดหาแนวทางในการแก้ปั ญหานั้น ๆ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ ง
สนใจน าเรื่ อ งอัตราส่ วนและร้ อ ยละ มาใช้ใ นการพัฒ นาความสามารถในการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
2. การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
2.1 ความหมายของคณิตศาสตร์
ราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 46) ได้ให้ความหมายว่า คณิ ตศาสตร์ หมายถึง การนับ การ
คานวณ วิชาคานวณ “ คณิ ตศาสตร์ หมายถึงวิชา ที่วา่ ด้วย การคานวณ ” ซึ่ งเป็ นความหมายที่ทาให้
เรามองเห็นคณิ ตศาสตร์ อย่างแคบ ไม่ได้รวมถึง ขอบข่ายคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเรายอมรับกันในปั จจุบนั
ส่ วน ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 42) กล่าวว่าคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีความสาคัญวิชาหนึ่ งคณิ ตศาสตร์
ไม่ได้หมายความเพียงตัวเลข สัญลักษณ์ เท่านั้น คณิ ตศาสตร์ มีความหมายกว้างมาก นอกจากนี้
พันทิพา อุทยั สุ ข (2539 : 35) ได้ให้ความหมายของคณิ ตศาสตร์ ไว้วา่ คณิ ตศาสตร์ เกี่ยวข้องกับด้าน
ประวัติศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านศิลปะ ด้านนันทนาการ ด้านกิจกรรม และด้าน
การเป็ นเครื่ องมือของคณิ ตศาสตร์ และ Hormby and Parnwel (1990 : 318) ได้ให้ความหมายของ
คณิ ตศาสตร์ไว้วา่ คณิ ตศาสตร์เป็ นศาสตร์ของการวางระยะ และจานวนตัวเลข
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จากความหมายที่กล่าวมาพอสรุ ปได้ดงั นี้ คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่วา่ ด้วยการคิด คานวณโดย
อาศัยตัวเลข ปริ มาณ ขนาด รู ปร่ าง สัญลักษณ์ เป็ นสื่ อสร้างความเข้าใจ ความคิดที่มีระบบระเบียบ มี
เหตุผล มีวิธีการและหลักการแน่ นอน เป็ นทั้งศาสตร์ และศิลปะ การพัฒนาการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น โดยจัดให้มีความสัมพันธ์กนั และคานึ งสิ่ งที่มีความหมายและ
ความสาคัญในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
2.2 ความสาคัญของคณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุ ษย์ ทาให้มนุ ษย์มีความคิด
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหา
ซึ่ ง ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ ( 2545 : 17 ) ได้กล่าวถึงความสาคัญของคณิ ตศาสตร์ ไว้ว่า
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีววิ ฒั นาการมาเป็ นเวลานานนับตั้งแต่ยคุ อารยธรรมโบราณ และมีอิทธิ พลต่อ
ความเป็ นอยู่ชี วิตของมนุ ษ ย์ จนถึ ง ปั จจุ บ นั และคาดว่า จะทรงอยู่ต่อไปในอนาคต ปั จจุ บ ัน
คณิ ตศาสตร์ ได้แตกแขนงออกเป็ นหลายสาขาแต่ละสาขายังแตกกิ่งก้านออกไปอีกมากมาย ซึ่ งแต่ละ
กิ่งก้านมีเนื้อหาสาระอยูจ่ านวนมาก เกินกว่าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งสามารถเรี ยนรู ้ได้หมด ด้วยเหตุน้ ี
จึงเป็ นไปไม่ได้ที่เราจะศึกษา และเรี ยนรู ้ ทุกสิ่ งทุกอย่างเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ แต่สิ่งที่ทาได้คือการ
พยายามทาความเข้าใจในธรรมชาติทวั่ ไปของคณิ ตศาสตร์ โครงสร้างและองค์ประกอบที่สาคัญของ
คณิ ตศาสตร์ นัน่ คือ ศึกษาเฉพาะส่ วนที่เป็ น “หลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ” โดยศึกษาประวัติความ
เป็ นมาของคณิ ตศาสตร์ แต่ละสาขาได้เกิดขึ้น ส่ วนสมทรง สุ วพานิช (2539 : 14–15) กล่าวถึ ง
ความสาคัญไว้วา่ วิชาคณิ ตศาสตร์ มีความสาคัญและบทบาทต่อบุคคลมาก คณิ ตศาสตร์ ช่วยฝึ กให้
คน มีความคิดรวบยอด มีเหตุผลรู้จกั หาเหตุผลความจริ ง การมีคุณธรรมเช่นนี้ อยูใ่ นใจเป็ นสิ่ งสาคัญ
มากกว่า ความเจริ ญทางด้านวิทยาการใด ๆ นอกจากนั้น เมื่อเด็กคิดเป็ นและเคยชิ นต่อการแก้ปัญหา
ตามวัยไปทุกระยะแล้วเมื่อเป็ นผูใ้ หญ่ยอ่ มสามารถจะแก้ปัญหาชี วิตได้ นอกจากนี้ ราตรี รุ่ งทวีชยั
(2544 : 1) กล่าวว่าคณิ ตศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม มีโครงสร้าง ประกอบด้วยคาอนิยาม บท
นิยาม สัจพจน์ ทีเป็ นข้อตกลงเบื้องต้น จากนั้นจึงใช้การให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลสร้างทฤษฎีบท
ต่าง ๆ ขึ้น และนาไปใช้อย่างมีระบบ คณิ ตศาสตร์ มีความถูกต้องเที่ยงตรงคงเส้นคงวา มีระเบียบ
แบบแผน เป็ นเหตุ เป็ นผล และมีความสมบูรณ์ ในตนเอง คณิ ตศาสตร์ เป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ที่
ศึกษาเกี่ ยวกับแบบรู ป และความสัมพันธ์ คณิ ตศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจ
ตรงกันในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย และถ่ายทอดความรู ้ระหว่างศาสตร์ ต่าง ๆ คาว่า “ศาสตร์ ” นั้น
เป็ นวิชาที่วา่ ด้วยโครงการ แนวคิด ระบบ แบบแผน คาว่า “ศิลป์ ” นั้นก็คือมีความผสมผสาน
กลมกลืนกับทฤษฎี และโครงสร้างอื่น ๆ
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จากความสาคัญของคณิ ตศาสตร์ ข ้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ป ได้ว่าคณิ ตศาสตร์ มี ค วามส าคัญต่ อ
บุคคลเป็ นอย่างมาก ช่วยฝึ กฝนบุคคลให้เกิดการคิดอย่างเป็ นระบบแบบแผน คิดอย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผล และนาไปใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาวิทยาการต่าง ๆ
2.3 ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์
วารี บุษบงค์ (2542 : 19-20 อ้างถึงใน สุ รชัย ขวัญเมือง, 2522 : 3) กล่าวว่าครู คณิ ตศาสตร์
ควรจะเป็ นผูท้ ี่มีความเข้าใจ เกี่ ยวกับธรรมชาติของการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ พอสมควรเพราะความรู ้
ดังกล่าว สามารถที่จะนาไปวิเคราะห์ สภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ ครู สามารถที่จะเลือก
และปรับปรุ งกลวิธีในการสอน และสื่ อการสอน ให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรี ยนแต่ละคน แต่ละ
ระดับชั้นได้ ซึ่ งธรรมชาติของคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ เป็ น
การสร้างความคิดอันหนึ่ งให้เกิดขึ้น ความคิดรวบยอดเป็ นการสรุ ปข้อคิดที่เหมือนกัน อันเกิดจาก
ประสบการณ์ คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่เป็ นเหตุเป็ นผลต่อกัน เพราะเป็ นวิชาที่แสดงความงดงามของ
ความสัมพันธ์และตรรกวิทยา คือ ทุกขั้นตอนจะเป็ นเหตุเป็ นผลต่อกัน มีความสัมพันธ์กนั อย่างแยก
ไม่ ออก และคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ ใช้สัญลัก ษณ์ เพื่ อใช้เป็ นการสื่ อความหมายที่ มีล ักษณะ
เช่นเดียวกับภาษาอื่น ๆ เช่น 5 - 2 = 3 ทุกคนจะมีความเข้าใจว่า หมายถึงอะไร และคาตอบที่ได้จะ
เป็ นอย่างเดี ยวกัน นอกจากนี้ สัญลักษณ์ยงั ใช้เป็ นเครื่ องมือในการฝึ กสมองซึ่ งสามารถช่ วยให้เกิ ด
การกระทาในการคิดคานวณ การแก้ปัญหาและการพิสูจน์ที่ยงุ่ ยากซับซ้อนจะเห็นว่าคณิ ตศาสตร์ มี
ความสาคัญ และจาเป็ นต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์เป็ นอย่างมาก เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากธรรมชาติของวิชาคณิ ตศาสตร์ ขา้ งต้น ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ทาให้เกิด
ความคิดรวบยอด ทุกขั้นตอนจะเป็ นเหตุเป็ นผลต่อกัน และมีสัญลักษณ์ที่สามารถใช้เป็ นสื่ อทาให้
ทุกคนเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้สัญลักษณ์ยงั ใช้เป็ นเครื่ องมือในการฝึ กสมองซึ่ งสามารถช่วยให้เกิด
การกระทาในการคิดคานวณ การแก้ปัญหาและการพิสูจน์ที่ยงุ่ ยากซับซ้อนอีกด้วย
2.4 ลักษณะสาคัญของวิชาคณิตศาสตร์
พิศมัย ศรี อาไพ (2533 : 1-2) ได้กล่าวถึงลักษณะของคณิ ตศาสตร์ ได้ดงั นี้
1. คณิ ตศาสตร์เป็ นการศึกษาถึงกระบวนการและความสัมพันธ์ (Mathematics is a Study of
Pattern and Relationships) เด็ก ๆ ต้องการที่จะมองเห็นกระบวนการและความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวความคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ผูส้ อนควรชี้ ให้เด็กเห็ นว่าแนวความคิดอันหนึ่ งเหมือนหรื อต่างกับ
แนวความคิดอีกอันหนึ่ งอย่างไร ตัวอย่างเช่น เด็กในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จะมองเห็นข้อเท็จจริ ง
เบื้องต้นระหว่าง 3+2 = 5 และ 5-3 = 2 อย่างไร หรื อเด็กในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จะมองเห็นความ
เหมือนกันหรื อต่างกันในเรื่ องการคูณเลขทศนิยมและคูณเลขจานวนเต็มอย่างไร
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2. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิถีทางการคิด (Mathematics is a Way of Thinking)คณิ ตศาสตร์ ช่วยให้
เรามีกลยุทธ์ในการจัด การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ขอ้ มูล กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ว คนเราใช้คณิ ต
สาสตร์ ในการแก้ปัญหาในชี วิตประจาวัน ตัวอย่างเช่น บางคนใช้ตารางบันทึกข้อมูลเปรี ยบเทียบ
รายจ่ายของครอบครัว
3. คณิ ตศาสตร์ เป็ นศิลปะ (Mathematics is an Art) เด็กหลายคนนึกถึงคณิ ตศาสตร์ ทาให้
สับสน และเป็ นทักษะที่ตอ้ งจา ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะแนวโน้มในการพัฒนาที่ตอ้ งทาคณิ ตศาสตร์
ซึ่ งเราลืมไปว่าเด็กต้องการคาแนะนา เพื่อให้เขาได้ตระหนักถึงความซาบซึ้ ง ความงดงามและความ
ต่อเนื่องของคณิ ตสาสตร์
4. คณิ ตศาสตร์ เป็ นภาษา (Mathematics is a Language) คณิ ตศาสตร์ ถือเป็ นภาษาสากล
เพราะคนทัว่ โลกสามารถเข้าใจประโยคคณิ ตสาสตร์ ได้ตรงกัน เช่น 3+3 = 6 ไม่วา่ จะเป็ นชาติใด
ภาษาใดอ่านประโยคนี้ก็เข้าใจตรงกัน
5. คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือ (Mathematics is a Tool) คณิ ตศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่นกั คณิ ตศาสตร์
และนักวิทยาศาสตร์ใช้ และเป็ นสิ่ งที่ทุกคนใช้ในชีวติ ประจาวัน เด็ก ๆ สามารถใช้ขอ้ เท็จจริ ง ทักษะ
และมโนมติ ที่ได้เรี ยนในชั้นเรี ยน แก้ท้ งั ปั ญหานามธรรม (Abstract Problem)และปั ญหาในการ
ปฏิบตั ิ (Practical Problem) คณิ ตสาสตร์มีประโยชน์ในทุกวิชาชีพ ดังที่มีคากล่าวว่าคณิ ตสาสตร์ เป็ น
ตัวกรอง (Critical Filter) ที่สาคัญที่จะเข้าสู่ หลาย ๆ อาชีพ
ผูว้ ิ จ ัย สามารถสรุ ป ได้ว่ า ลัก ษณะส าคัญ ของคณิ ต ศาสตร์ คื อ มี ก ระบวนการและมี
ความสัมพันธ์กนั ส่ งเสริ มการคิด เป็ นศิลปะอย่างหนึ่ ง ที่มีภาษาที่ทาให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน และ
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
2.5 หลักจิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร์
ในการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ที่จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนนั้น นอกจากครู ผสู้ อน
ต้องมี ความรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ แล้ว ครู ผูส้ อนต้องมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ยวกับ จิ ตวิท ยาการสอน
คณิ ตศาสตร์ดว้ ย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ยุพิน พิพิธกุล (2545 : 2 - 9) ได้กล่าวว่า การสอนนั้นครู ผสู ้ อนจะต้องรู ้จิตวิทยาในการสอน
จึงจะทาให้การสอนสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น จิตวิทยาบางประการที่ครู ผสู ้ อนควรจะทราบ มีดงั นี้
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) นักเรี ยนย่อมมีความแตกต่าง กัน
ทั้ง ด้า นสติ ปั ญญา อารมณ์ จิ ตใจ และลัก ษณะนิ สั ย ดัง นั้นในการจัดการเรี ยนการสอนครู จึงต้อง
คานึ งถึ งเรื่ องนี้ โดยทัว่ ไปครู มกั จะจัดชั้นเรี ยนคละกันไปโดยมิ ได้คานึ งถึ งว่านักเรี ยนนั้นมี ความ
แตกต่างกันซึ่ งจะทาให้ผลการสอนไม่ดีเท่าที่ควร ในการจัดชั้นเรี ยนครู ควรจะได้คานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้

21
1.1 ความแตกต่ า งกันของนัก เรี ย นภายในกลุ่ ม เดี ย วกัน เพราะนัก เรี ย นนั้น มี ค วาม
แตกต่างกันทั้งร่ างกาย ความสามารถ บุคลิกภาพ ครู จะสอนให้เหมือนกันนั้นเป็ นไปไม่ได้ ครู จึงต้อง
ศึกษานักเรี ยนแต่ละคนว่ามีปัญหาอะไร
1.2 ความแตกต่างระหว่างกลุ่ มของนักเรี ยน เช่ น ครู จะแบ่งนักเรี ยนออกตาม
ความสามารถ (Ability Grouping)
2. จิตวิทยาการเรี ยนรู้
2.1 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อนักเรี ยนได้รับประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่ง
เป็ นครั้งแรก เขาก็มีความอยากรู ้อยากเห็น และอยากคิดจะทาให้ได้ วิธีการคิดนั้นอาจจะลองผิดลอง
ถูก แต่เมื่อเขาได้รับประสบการณ์อีกครั้งหนึ่ง เขาสามารถตอบได้แสดงว่าเขาเกิดการเรี ยนรู ้
2.2 การถ่ายทอดความรู ้ นักเรี ยนเมื่อได้เห็ นสถานการณ์ ที่คล้ายคลึ งกันหลาย ๆ
ตัวอย่าง นักเรี ยนที่ฉลาดจะสังเกตเห็นนั้น นักเรี ยนสามารถตอบปั ญหาได้ นักเรี ยนปานกลางอาจ
ต้องช่วย นักเรี ยนอ่อนครู ตอ้ งช่วย ครู ตอ้ งฝึ กฝนให้นกั เรี ยนรู้จกั นาเรื่ องที่เคยเรี ยนมา แล้วในอดีตมา
เปรี ยบเทียบ หรื อใช้กบั เรื่ องที่จะเรี ยนใหม่ และควรจะให้นกั เรี ยนประสบผลสาเร็ จเป็ นเรื่ อง ๆ เขา
จะสามารถถ่ายทอดไปยังเรื่ องอื่น ๆ ได้ ซึ่ งการถ่ายทอดจะสาเร็ จหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั วิธีการสอนของ
ครู การสอนเพื่อจะเกิ ดการถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเกิ ดมโนมติ (Concept) ด้วยตนเอง และ
นาไปสู่ ขอ้ สรุ ปได้ และสามารถนาข้อสรุ ปนั้นไปใช้ได้ ในขณะที่สอน ฝึ ก ให้นกั เรี ยนแยกแยะ
องค์ประกอบในเรื่ องที่กาลังเรี ยน ฝึ กให้นกั เรี ยนรู้จกั บทนิยาม หลักการ กฎ สู ตร สัจพจน์ ทฤษฎี
จากเรื่ องที่เรี ยนมาแล้วในสถานการณ์ที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน แต่ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้น
2.3 ธรรมชาติของการเกิดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ จะต้องรู ้ในเรื่ องต่อไปนี้
2.3.1 จะต้องรู ้จุดประสงค์ในการเรี ยนแต่ละบท นักเรี ยนกาลังเรี ยนอะไรนักเรี ยน
จะสามารถปฏิบตั ิหรื อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไร
2.3.2 นักเรี ยนต้องรู ้ จกั วิเคราะห์ ขอ้ ความในลักษณะที่ เป็ นแบบเดี ยวกัน หรื อ
เปรี ยบเทียบเพื่อนาไปสู่ การค้นพบ
2.3.3 นักเรี ยนต้องรู้ จกั สัมพันธ์ความคิด ครู ตอ้ งพยายามสอนให้นักเรี ยนรู้ จกั
สัมพันธ์ความคิด เมื่อสอนเรื่ องหนึ่งก็ควรพูดเรื่ องที่ต่อเนื่องกันครู จะต้องทบทวนทุกเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
และต้องดูเวลาให้เหมาะสม
2.3.4 นักเรี ยนต้องเรี ยนด้วยความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ได้ นักเรี ยนบางคน
ท่องสู ตรคูณไม่ได้ ครู ควรแก้ไข และสอนให้นกั เรี ยนเข้าถึงกระบวนการแก้ปัญหา
2.3.5 ครู ตอ้ งเป็ นผูม้ ีปฏิภาณ สมองไว รู ้จกั วิธีการที่จะนานักเรี ยนไปสู่ ขอ้ สรุ ป ใน
การสอนแต่ละเรื่ อง ควรจะได้สรุ ปบทเรี ยนแต่ละครั้ง
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2.3.6 นัก เรี ยนควรจะเรี ย นรู ้ วิธีก ารว่า จะเรี ย นอย่างไร โดยเฉพาะการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ จะท่องจาเหมือนนกขุนทองไม่ได้
2.3.7 ครู ไม่ควรทาโทษนักเรี ยน จะทาให้นักเรี ยนเบื่อหน่ ายยิ่งขึ้ น ควรเสริ ม
กาลังใจให้นกั เรี ยน
3. จิตวิทยาการฝึ ก (Psychology of Drill) การฝึ กเป็ นเรื่ องจาเป็ นสาหรั บนักเรี ยนแต่ให้ฝึก
ซ้ า ๆ นักเรี ยนก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ครู จะต้องดูให้เหมาะสม การฝึ กที่มีผลอาจจะพิจารณา ดังนี้
3.1 ฝึ กเป็ นรายบุคคล คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.2 ฝึ กไปทีละเรื่ อง เมื่อจบบทเรี ยนหนึ่ง และเมื่อจบหลายบทก็ควรฝึ กรวบยอดอีก
ครั้งหนึ่ง
3.3 ควรมีการตรวจแบบฝึ กหัดแต่ละครั้ง ที่ให้นกั เรี ยนทาเพื่อประเมินผลนักเรี ยน
และการสอนของครู
3.4 เลือกแบบฝึ กหัดที่สอดคล้องกับบทเรี ยน และให้แบบฝึ กหัดที่เหมาะสมไม่มาก
เกินไป ตลอดจนหาวิธีการในการที่จะทาแบบฝึ กหัด ซึ่ งอาจจะใช้ เอกสาร แนะแนวทางบทเรี ยน
การ์ตูน บทเรี ยนโปรแกรมชุดการสอน
3.5 แบบฝึ กหัดควรฝึ กหลาย ๆ ด้าน คานึงถึงความยากง่าย เรื่ องใดควรจะเน้นก็ทา
หลายข้อ
3.6 พึงตระหนักอยูเ่ สมอว่า ฝึ กอย่างไรนักเรี ยนจึงจะคิดเป็ น ไม่ใช่คิดตาม ครู
จะต้องฝึ กให้นกั เรี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น
4. การเรี ยนโดยการกระทา (Learning by Doing) ครู จะต้องให้นกั เรี ยนกระทาหรื อปฏิบตั ิ
จริ ง แล้วจึงสรุ ปเป็ นมโนมติ ครู ไม่ควรเป็ นผูบ้ อก
5. การเรี ยนเพื่อรู้ (Mastery Learning ) เป็ นการเรี ยนรู้จริ งทาได้จริ ง ครู ตอ้ งพิจารณาในเรื่ อง
ของการสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ ให้ทุกคนได้เรี ยนรู้ครบทุกจุดประสงค์ตามที่
กาหนดไว้ เมื่อนักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และทาสาเร็ จตามจุดประสงค์ เขาก็จะเกิดความพอใจมีกาลังใจ
และเกิดแรงจูงใจอยากจะเรี ยนต่อไป
6. ความพร้อม (Readiness) ครู ตอ้ งสารวจความพร้อมของนักเรี ยนก่อน นักเรี ยนที่มีวินยั
ต่างกันความพร้ อมย่อมไม่เหมือนกัน ถ้านักเรี ยนยังไม่พร้ อมครู ทบทวนเสี ยก่อน เพื่อใช้ความรู้
พื้นฐานอ้างอิงต่อไปเมื่อนักเรี ยนพร้อม
7. แรงจูงใจ (Motivation) ครู จะต้องคานึงถึงความสาเร็ จในการทางานของนักเรี ยนด้วยการ
ที่ครู ค่อย ๆ ทาให้นกั เรี ยนเกิดความสาเร็ จขึ้นเรื่ อย ๆ จะทาให้นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจ ดังนั้นครู ควรให้
นักเรี ยนทาจากข้อที่ง่ายไปหายากโดยการเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่ งต้องคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การให้เกิดการแข่งขันหรื อเสริ มกาลังใจเป็ นกลุ่มก็จะสามารถสร้างแรงจูงใจ
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8. การเสริ มกาลังใจ (Reinforcement) เป็ นเรื่ องที่สาคัญในการสอนเพราะคนเรานั้นเมื่อ
ทราบว่า พฤติ ก รรมที่ แสดงออกมาเป็ นที่ ยอมรั บย่อมท าให้เกิ ดกาลัง ใจ การเสริ มก าลังใจมี ท้ งั
ทางบวกและทางลบ การเสริ มกาลังใจทางบวก เช่น การยกย่องชมเชย การให้รางวัล การเสริ มทาง
ลบ เช่น การทาโทษ การทาโทษถ้าไม่จาเป็ นไม่ควรกระทา ครู ควรหาวิธีปลูกปลอบ ครู ควรจะต้องมี
เมตตา ครู ควรหาวิธีที่จะช่วยนักเรี ยนด้วยความจริ งใจ เสี ยสละ พยายามใกล้ชิดนักเรี ยน เข้าใจปั ญหา
นักเรี ยนแล้วทุกอย่างจะสาเร็ จ วาจาครู เป็ นเรื่ องที่ควรระวังเพราะจะทาให้นกั เรี ยนเกิดการท้อถอยได้
ปั ญหาทั้งหลายที่เกิดกับนักเรี ยน คนที่จะแก้ปัญหานั้นได้ก็คือครู
ในการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ น้ นั ครู ควร
ต้องมี ความรู ้ เกี่ ยวกับทฤษฎี การสอนคณิ ตศาสตร์ จิตวิทยาในการสอนจึงเป็ นรากฐานสาคัญอย่าง
หนึ่ ง ดังนั้นการนาจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนก็มีความสาคัญยิง่ ครู ควรคานึงถึงจิตวิทยาในการสอนดังนี้
สุ รชัย ขวัญเมือง (2522 : 32 - 33)ได้กล่าวถึงจิตวิทยาที่นามาใช้ในการสอนคณิ ตศาสตร์ ไว้
ดังนี้
1. ให้ นัก เรี ย นมี ค วามพร้ อ มก่ อ นที่ จ ะสอนอยู่ เ สมอ ความพร้ อ มในที่ น้ ี หมายถึ ง
วัยความสามารถ และประสบการณ์เดิมของเด็ก เราจะทราบได้โดยการสังเกต ซักถาม การทดสอบ
2. สอนจากสิ่ งที่เด็กมีประสบการณ์ หรื อได้พบเห็ นอยูเ่ สมอ การที่ให้เด็กได้เรี ยนจาก
ประสบการณ์ได้เรี ยนรู ้จากสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม จะทาให้เด็กเข้าใจและเรี ยนได้เร็ วขึ้น
3. สอนให้เด็กเข้า ใจและมองเห็ นความสัมพันธ์ ระหว่างส่ วนย่อยกับส่ วนย่อย และ
ส่ วนย่อยกับส่ วนใหญ่
4. สอนจากง่ายไปหายาก วิธีน้ ี ควรใช้ให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก
ทั้งนี้ ครู ตอ้ งพิจารณาว่าเด็ก ของตนมี ความสามารถเพีย งใด ควรจะสอนในระดับไหน เด็กในชั้น
มัธยมศึกษาควรให้ทากิจกรรมมาก ๆ ไม่ใช่ครู อธิ บายให้ฟังเพียงอย่างเดียวแล้วให้ทาตาม ครู ควรดู
ความสนใจของเด็กประกอบด้วย
5. ให้นกั เรี ยนเข้าใจหลักการและรู ้วิธีที่จะใช้หลักการ การให้เด็กเผชิ ญกับปั ญหาที่เร้า
ความสนใจ อยากคิดอยากทาและอยากแก้ปัญหาอยูเ่ สมอ
6. ให้เด็กได้ฝึกทาซ้ าจนกว่าจะคล่องและมีการทบทวนอยูเ่ สมอ การเรี ยนรู ้จะเข้าใจใน
หลักการอย่างเดียวไม่พอ การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จะต้องใช้การฝึ กฝนมาก ๆ เพื่อให้เข้าใจในวิธีการ
ต่าง ๆ การให้แบบฝึ กหัดควรให้เหมาะกับเด็ก อย่าให้ง่ายเกินไปหรื อยากเกินไปจะทาให้เด็กเบื่อการ
ทาแบบฝึ กหัดควรให้เด็กทราบว่าทาไปเพื่ออะไร มีคุณค่าอย่างไร ให้เด็กมีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
และเคยชินกับสิ่ งที่ทา เมื่อครู พบข้อบกพร่ องของนักเรี ยนควรรี บแก้ไขทันที
7. ต้องให้ผเู ้ รี ยนรู ้ จากรู ปธรรมไปสู่ นามธรรม ทั้งนี้ เพราะคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่เป็ น

24
นามธรรม ยากแก่การเข้าใจ จึงควรให้เด็กเรี ยนรู้จากรู ปธรรมให้เข้าใจก่อน ดังนั้นในช่วงแรกผูส้ อน
ควรใช้พวกของ จริ ง รู ป ภาพ และสิ่ งอื่น ๆ ที่สามารถใช้แทนจานวนได้ แล้วจึงค่อยนาไปสู่ ประโยค
สัญลักษณ์ภายหลัง
8. ควรให้กาลังใจเด็ก เพื่อให้เกิดความมานะพยายามอันเป็ นพื้นฐานไปสู่ ความสาเร็ จ
9. ควรคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความถนัดหรื อความสนใจควร
ได้รั บ การสนับ สนุ น เป็ นพิ เ ศษ แต่ เ ด็ ก ที่ ไ ม่ ส นใจครู ค วรหาสาเหตุ ห รื อ หาทางที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ
เช่นเดียวกัน
สุ รพล พยอมแย้ม (2540 : 7 - 8) ได้กล่าวถึงวิธีการเรี ยนที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
1. การถ่ายทอดการเรี ยนรู ้มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้อย่างมาก การถ่ายทอดโดยแบ่งงานที่
จะเรี ยนรู ้เป็ นส่ วน ๆ จะทาให้การเรี ยนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการถ่ายทอดรายละเอียด
ทั้งหมดทันที
2. การฝึ กฝนทบทวน การเรี ยนรู้ ทุก ชนิ ดจะต้องมีการทบทวนและฝึ กฝนเป็ นระยะ
เพราะนอกจากจะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว ยังทาให้การเรี ยนรู ้อยูค่ งทนด้วย
3. การได้รับรู ้ผลการเรี ยน จะมีส่วนช่วยให้การเรี ยนรู ้ดีข้ ึน การรู ้ผลของข้อผิดพลาดจะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้แก้ไขข้อบกพร่ องได้ถูกต้องและถ้ารับรู ้ผลสาเร็ จก็จะสามารถนาผลสาเร็ จจากการ
เรี ยนรู ้ครั้งก่อนไปใช้ในการเรี ยนรู ้ครั้งต่อไปและช่วยลดความท้อแท้เบื่อหน่ายที่เกิดจากการเรี ยนที่
ไม่มีโอกาสได้รับรู ้ผลการเรี ยนด้วย
4. การได้ รั บ การเสริ ม แรง เช่ น รางวัล ค าชมเชย จะมี ผ ลต่ อ การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการเรี ยนรู ้ ที่ไม่ได้รับการเสริ มแรง ผูถ้ ่ายทอดจาเป็ นต้องหาสิ่ งเสริ มแรงแก่
ผูเ้ รี ยนให้มากที่สุด
นอกจากนี้ ศูนย์พฒั นาคุ ณภาพการเรี ยนการสอนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2540 : 29) ได้เสนอแนวทางของกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสุ ข ใน
การเรี ยนไว้ดงั นี้
1. บทเรี ยนเริ่ มจากง่ายไปหายาก คานึ งถึ งวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับ
ของเด็กแต่ละวัย มีความต่อเนื่ องในเนื้ อหาวิชาและขยายวงไปสู่ แขนงอื่นๆ เพื่อเสริ มสร้ างความ
เข้าใจต่อชีวติ และโลกรอบตัว
2. วิธี ก ารเรี ย นสนุ ก ไม่ น่ า เบื่ อ และตอบสนองความสนใจใคร่ รู้ ข องนัก เรี ย น การ
นาเสนอเป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่ยดั เยียดหรื อกดดัน เนื้ อหาที่เรี ยนไม่มากเกินไปจนเด็กเกิดความ
ล้า และไม่นอ้ ยเกินไปจนเด็กหมดความสนใจ
3. ทุกขั้นตอนของการเรี ยนรู้มุ่งพัฒนาและส่ งเสริ มกระบวนการคิดในแนวต่าง ๆ ของ
เด็กรวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ จากการประมวลข้อมูลและเหตุผลต่าง ๆ คิดแก้ปัญหา
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อย่างมีระบบ
4. แนวการเรี ยนรู ้สัมพันธ์และสอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อเปิ ดโอกาสให้เด็กได้สัมผัส
ความงามและความเป็ นไปของสรรพสิ่ งรอบตัว บทเรี ยนไม่จากัดสถานที่หรื อเวลาและทุกคนมีสิทธิ์
เรี ยนรู ้เท่าเทียมกัน
5. มีกิจกรรมหลากหลาย สนุ ก ชวนให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจต่อบทเรี ยนนั้น ๆ เปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมนั้น ๆ ภาษาที่ใช้จูงใจเด็กนุ่มนวลให้กาลังใจและเป็ นไป
ในเชิงสร้างสรรค์
6. สื่ อประกอบการเรี ยน เร้ าให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เข้าใจตรงเป้ าหมาย ซึ่ งกาหนดไว้อย่าง
ชัดเจน คือ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้จนชัดเจน (Learn to Know) เรี ยนจนทาได้ (Learn to Do)
และเรี ยนเพื่อจะเป็ น (Learn to Be)
7. การประเมินผล มุ่งเน้นพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกว่าจะพิจารณาจากผล
การทดสอบทางวิชาการและเปิ ดโอกาสให้เด็กได้ประเมินตนเองด้วย
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ หลักจิตวิทยาในการสอนคณิ ตศาสตร์ มีบทบาทที่สาคัญสาหรับ
ครู ผสู้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในการนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เนื่ องจากครู
ต้องเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยนว่าผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างกัน ลาดับขั้นตอนในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน
ว่ า สิ่ ง ใดควรเรี ย นรู ้ ก่ อ นหลัง การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู ้เ รี ย นอยากที่ จ ะเรี ย นรู ้ แ ละรู ้ สึ ก ว่ า วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ไม่ใช่วชิ าที่ยาก และควรให้กาลังใจผูเ้ รี ยนด้วย
2.6 ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์
ไพริ นทร์ ฉัตรบรรยงค์ (2543 : 28-30) ได้กล่าวถึงวิธีสอนแบบวรรณี ที่มีลกั ษณะบูรณา
การ (Integration) ที่ดี และเป็ นไปตามหลักปรัชญาองค์รวม (Holism) นาเอาทฤษฎีการเรี ยนรู้มา
ประยุกต์ สาหรับการสอนคณิ ตศาสตร์ 8 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎีฝึกสมอง (Mental Discipline) ของ Plato and John Lock การพัฒนาสมอง โดยให้
นักเรี ยนเข้าใจและฝึ กฝนมากๆจนเกิ ดทักษะและความคงทนในการเรี ยนรู ้ และ ถ่ายโยงไปใช้ได้
อย่างอัตโนมัติ
2. ทฤษฎีเชื่ อมโยงต่อสถานการณ์ ตอบสนอง (Connectionism) ของ Thorndike เป็ นการ
เชื่ อมโยงสิ่ งเร้ ากับการตอบสนอง ของผูเ้ รี ยนแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่ อง โดยอาศัยกฎการ เรี ยนรู ้
ดังนี้
2.1 กฎการฝึ กฝนหรื อการกระทาซ้ า ( The Law of Exercise or Repetition) การ
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าบ่อยครั้งเท่าไร สิ่ งนั้นย่อมอยู่คงทนนานเท่านั้น และหากไม่ได้ปฏิบตั ิตวั เชื่อม
โยงกันอ่อนกาลังลง
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2.2 กฎแห่ งผล (The Law of Effect) หรื อกฎแห่ งความพึงพอใจ และเจ็บปวด การ
ตอบสนองจะมีกาลังมากขึ้นหากเกิดความพอใจตามมา และจะอ่อนกาลังลงเมื่อเกิดความไม่พอใจ
2.3 กฎแห่ งความพร้อม (The Law of Readiness ) กระแสประสาทมีความพร้อมที่จะ
กระทาและได้กระทาเช่นให้เกิดความพอใจ แต่ถา้ ไม่พร้อมที่จะกระทาย่อมทาให้เกิดความราคาญ
3. ทฤษฎีเชื่อมโยงจิตสานึก (Apperception) ของ Herbart เป็ นทฤษฎีเชื่อมโยงสิ่ ง เร้ากับการ
เรี ยนการสอนหรื อสถานการณ์ต่างๆ เป็ นกระบวนการเชื่อมโยงความคิดให้เข้าไปใน ความคิดที่เก็บ
สะสมไว้
4. ทฤษฎีเสริ มแรง (Operant Conditioning) ของ Skinner การเรี ยนรู ้ จะแบ่ง ออกเป็ น
จุดประสงค์ของการเรี ยนเป็ นส่ วนย่อยๆมากมาย ซึ่ งแต่ละส่ วนจะถูกเสริ มแรงเป็ นส่ วนๆไป และ
ต้องกาหนดเวลาในการเสริ มแรงให้เหมาะสม
5. ทฤษฎีหลักการสรุ ปจากประสบการณ์ (Generalization of Experience) ของ Judd เน้น
การสรุ ปเรื่ องจากประสบการณ์ที่ได้รับ
6. ทฤษฎีการหยัง่ รู ้หยัง่ เห็น (Insight through Configuration of a Perceived Situation) เป็ น
ทฤษฎีการถ่ายโยงความรู ้ของกลุ่มนักจิตวิทยาสนาม (Gestalt Field Psychologists) ของ Wolfgang
Lihler ทฤษฎีน้ ี เน้นผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาวิเคราะห์ดว้ ยลักษณะหยัง่ รู ้ไต้ดว้ ย กระบวนการสื บสวน
สอบสวน และการค้นพบด้วยตัวผูเ้ รี ยนเอง สามารถสร้างรายละเอียดเนื้อหาให้ เป็ นโครงสร้างรวมได้
7. ทฤษฎีการผ่อนคลาย (Sugestopedia Georgi Lozanove) มุ่งใช้การเร่ งระดมคาแนะนา
สั่ ง สอน เพื่ อเพิ่ ม ระดับ สติ ปั ญญาและความจาของเด็ ก ด้ว ยการประยุก ต์เทคนิ ค การผ่อนคลาย
ความเครี ย ด และความสนุ ก สนานเพลิ ดเพลิ น มาใช้ประกอบการเรี ย นการสอนเน้นบรรยากาศ
ภายในห้องที่ เอื้ออานวยความสะดวกสบาย ทาให้สดชื่ น แจ่มใส และมีเสี ยงเพลงหรื อเสี ยงดนตรี
ประกอบ พร้ อม ทั้งให้นกั เรี ยนได้ฝึกหัดเป็ นพิเศษในเรื่ องโยคะและการทาสมาธิ เพื่อช่ วยส่ งเสริ ม
ความทรงจาและ ช่วยพัฒนาร่ างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์แห่งการเรี ยนรู ้
8. ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach) คือ การนาเรื่ องราวของชีวิตจริ ง
ในชี วิตประจาวัน มาเป็ นสถานการณ์ประกอบการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน เน้นการเรี ยนรู ้ที่เกิ ด
จากความพร้อมของสภาพการณ์ หรื อสิ่ งแวดล้อมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ และธรรมชาติของการ
รับรู้ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สามารถช่วยให้นกั เรี ยนทาการสรุ ป ทาความเข้าใจ หรื อหยัง่ รู ้ ให้เกิดสติปัญญา
ขึ้นมาได้เอง และนาสิ่ งที่เป็ นธรรมชาติมาใช้ให้เกิดการเรี ยนรู ้ และประยุกต์ความรู ้ไปใช้แก้ปัญหา
ธรรมชาติดว้ ย แต่ครู ผสู ้ อนจะต้องจัดกระบวนการสอน หรื อ กิ จกรรมการเรี ยนการสอนต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับ ประสบการณ์ เ ดิ ม หรื อ ความรู้ ที่ นัก เรี ย นเคยได้รั บ มาก่ อ น รวมทั้ง จะต้อ งค านึ ง
ธรรมชาติตามวัยของเด็กและความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
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2.7 หลักการสอนคณิตศาสตร์
ในการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น ควรคานึ งถึ งหลักการที่เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละ
วิชา และในการสอนคณิ ตศาสตร์ ก็เช่ นกันที่มีหลักการสอนที่แตกต่างไปจากวิชาอื่น ๆ ดังนั้นครู
ควรมี ความรู ้ความเข้าใจในเกี่ยวกับหลักการสอนทัว่ ไปของวิชาคณิ ตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา
ซึ่ งมี นักการศึกษาทางคณิ ตศาสตร์ ไต้เสนอไว้หลายท่าน ดังนี้
ชมนาต เชื้อสุ วรรณทวี ( 2542 : 7) กล่าวถึงหลักการสอนคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งพอสรุ ปได้ดงั นี้
1. ให้นักเรี ยนได้เข้าใจในพื้นฐานของคณิ ตศาสตร์ รู ้ จกั ใช้ความคิดริ เริ่ ม รู ้ เหตุ และรู ้ ถึง
โครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์
2. การเรี ยนรู ้ควรเชื่อมโยงกับสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมมากที่สุด
3. ความเข้าใจต้องมาก่อนทักษะความชานาญ
4. ความเข้าใจอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนต้องมีทกั ษะความชานาญ
5. เน้น การฝึ กฝนให้เ กิ ด ทัก ษะการสั ง เกต ความคิ ด ตามล าดับ เหตุ ผล แสดงออกถึ ง
ความรู้สึกนึกคิดอย่างมีระบบ ระเบียบ ง่าย สั้น กะทัดรัด ชัดเจน สื่ อความหมายได้ละเอียดถี่ถว้ น
6. เน้นการศึกษาและเข้าใจเหตุผล โดยใช้ยุทธวิธีการสอนให้ผู้เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เข้าใจ
และค้นพบตนเอง เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ เกิ ดการประยุกต์ใช้ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องเรี ยนด้วยการ
จดจาหรื อเรี ยนแบบจากครู เท่านั้น
7. ให้ผเู ้ รี ยนสนุกสนานกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ รู ้คุณค่าของการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ สามารถ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ และเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้เรื่ องอื่น ๆ หรื อวิชาอื่นต่อไป
8. การสอนคณิ ตศาสตร์ ไม่ควรเป็ นเพียงการบอก ควรใช้คาถามกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนได้คิด และ
ค้นพบหลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เคยชิ นต่อการแก้ปัญหา อันจะเป็ นแนวทางให้เกิ ด
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีทกั ษะในกระบวนการคิด แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
2.8 วิธีสอนคณิตศาสตร์
การจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ จะให้ประสบผลสาเร็ จ และบรรลุ จุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตรนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของครู ที่จะพัฒนาเทคนิ คและวิธีสอนแบบต่าง ๆ ให้เหมาะ
กับแต่ละเนื้ อหาและเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีอยูซ่ ่ ึ งการสอนคณิ ตศาสตร์ น้ นั ไม่มีวิธีสอนใดที่จะ
ให้ การจัดการเรี ย นการสอนประสบผลส าเร็ จ ได้อ ย่า งสมบู ร ณ์ โดยวิ ธี ส อนเดี ย ว แต่ จะต้องใช้
หลากหลายวิธีในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
ยุพิน พิพิธกุล (2539 : 194 - 283) ได้แบ่งวิธีสอนคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 4 ประเภทได้แก่
1. วิธีสอนโดยเน้นกิจกรรมครู ประกอบด้วยวิธีสอน 3 วิธี คือ วิธีสอนแบบการอธิ บายและ
แสดงเหตุผล วิธีสอนแบบสาธิ ต และวิธีสอนแบบใช้คาถาม มีรายละเอียดดังนี้
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1.1 วิธีสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล เป็ นวิธีที่ครู เป็ นผูบ้ อกให้นกั เรี ยนคิดตาม เมื่อ
ครู ตอ้ งการให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องใด ครู ก็จะอธิ บายและแสดงเหตุผล วิเคราะห์ตีความรวมทั้งเป็ นผู ้
สรุ ปด้วยวิธีสอนแบบนี้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้นที่ครู เป็ นสาคัญนักเรี ยนมีส่วนเรื่ องกิจกรรม
น้อยมากโดย ส่ วนใหญ่นกั เรี ยนเป็ นผูร้ ับฟั งตอบคาถามครู และซักถามเรื่ องที่ยงั ไม่เข้าใจเท่านั้น
การใช้วิธีสอนแบบนี้ ทุกจุดประสงค์เพื่อที่จะสอนนักเรี ยนเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนมีความ
เข้าใจ อย่างชัดเจนในเรื่ องที่ยงั ไม่รู้และเพื่อให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู้กฎหรื อสู ตรในเวลาอันรวดเร็ ว
ซึ่ งวิธีสอน แบบการอธิ บายและแสดงเหตุผลอาจมีวธิ ี การต่างๆดังนี้
1.1.1 การสอนโดยการยกตัวอย่างประกอบการอธิ บาย
1.1.2 การสอนโดยการใช้สื่อการเรี ยนการสอนซึ่งเป็ นรู ปธรรม
1.1.3 การเปรี ยบเทียบและการเล่าเรื่ อง
1.1.4 การเขียนแผนภาพประกอบการอธิบาย
1.1.5 การสอนโดยการบอกสู ตรแล้วยกตัวอย่างแสดงการนาไปใช้
ประโยชน์และข้อจากัดของวิธีสอนแบบการอธิ บายและแสดงผลคือช่วยประหยัดเวลาใช้
ในการอธิ บายสิ่ งที่เข้าใจยากให้กบั นักเรี ยนสอนนักเรี ยนได้จานวนมาก ๆ ในเวลาเดี ยวกันแต่วิธี
สอน แบบนี้ เหมาะส าหรั บเนื้ อหาเพีย งบางตอนเท่ านั้น และเป็ นการสอนที่ ไม่ ได้คานึ งถึ งความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคลของนักเรี ยน นักเรี ยนไม่มีโอกาสค้นคว้าได้แต่รับฟั งจากคาบอกเล่าของครู
และเป็ น การไม่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
1.2 วิธีสอนแบบสาธิ ต หมายถึงการแสดงให้นกั เรี ยนดู ครู จะให้ความรู ้ แก่นกั เรี ยน
โดยครู จะใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่เป็ นรู ปธรรมและนักเรี ยนจะได้รับประสบการณ์ตรง วิธีสอน
แบบสาธิ ตนี้ วัตถุ ประสงค์เพื่อใช้สื่อการเรี ยนการสอนแสดงให้นกั เรี ยนมี ความเข้าใจมากยิ่งขึ้ น
เพื่อให้นกั เรี ยน มองเห็นมโนมติที่สาคัญและนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปได้และเพื่อใช้รูปธรรมอธิบายนามธรรม
ประโยชน์ของวิธีสอนแบบสาธิ ตนี้ คือประหยัดเวลาทั้งครู และนักเรี ยนเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้เห็นทัว่ ทั้งชั้นช่วยให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการสังเกต และสามารถสรุ ปได้ อีกทั้งยังช่วยให้
นักเรี ยนสนใจเรี ยนมากยิง่ ขึ้น ส่ วนข้อจากัดของวิธีการสอนแบบสาธิ ตก็คือ ถ้าครู อธิ บายหรื อสาธิ ต
เร็ วเกิ นไปก็ จะท าให้นัก เรี ยนตามไม่ ทนั และไม่ เข้า ใจ และถ้า สื่ อการเรี ยนการสอนมี ข นาดเล็ ก
เกิ นไป นักเรี ยนก็จะมองไม่เห็ นครู ควรใช้คาถามประกอบการสาธิ ตเพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิ ดความ
เข้าใจและควรให้เวลานักเรี ยนในการคิดตามและเพื่อให้การสาธิ ตของครู ไม่ลม้ เหลว ครู ควรมีการ
ทดลองสาธิ ตก่อนที่จะสอนจริ ง
1.3 วิธีสอนแบบใช้คาถามเป็ นวิธีการสอนที่มุ่งให้ความรู ้ แก่ผเู ้ รี ยนด้วยการถามตอบ
วิธีการ สอนแบบนี้ครู อาจจะมีวธิ ี การถามคือ ใช้คาถามสอดแทรกกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ ครู อาจจะใช้
คาถามเป็ นตอน ๆ หรื อถามต่อเนื่ องจนสามารถสรุ ปบทเรี ย นนั้นก็ ได้วิธี สอนแบบใช้คาถามนี้ มี
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วัตถุประสงค์เพื่อการทบทวนเนื้อหาต่างๆอย่างรวดเร็ วช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ โดยให้มีส่วน
ร่ วมในการตอบคาถาม เพื่อนักเรี ยนรู ้จกั ฟั ง แล้วติดตามอย่างมีเหตุผล และสามารถสรุ ปบทเรี ยนได้
ประโยชน์ของวิธีสอนแบบใช้คาถามคือใช้สาหรับเนื้ อหาที่ไม่สามารถแสดงได้ดว้ ยรู ปธรรม ทาให้
นักเรี ยนได้ติดตามและพัฒนาความคิด ส่ วนข้อจากัดคือ เหมาะกับเนื้ อหาบางเรื่ อง และครู จะต้องใช้
คาถามอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. วิธีสอนโดยเน้นกิจกรรมกลุ่มของนักเรี ยน ประกอบด้วยวิธีสอน 3 วิธี ได้แก่วิธีสอนแบบ
ทดลอง วิธีสอนแบบอภิปราย วิธีสอนแบบโครงการ วิธีสอนทั้ง 3 วิธีน้ ี เป็ นวิธีสอนโดยการแบ่งกลุ่ม
เน้นที่กิจกรรมกลุ่มของนักเรี ยน โดยจะให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจานวนนักเรี ยน
ในชั้นเรี ยน โดยรายละเอียดของแต่ละวิธีสอนมีดงั นี้
2.1 วิธีสอนแบบทดลอง เป็ นวิธีสอนที่มุ่งให้นกั เรี ยนได้เรี ยนโดยการกระทาหรื อเรี ยน
โดยการสังเกตมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อให้นัก เรี ย นได้ทดลองและค้นหามโนมติ ด้วยตนเอง รู้ จกั การ
ทางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กให้เป็ นคนช่างสังเกต และรู ้จกั บันทึกผล ซึ่ งวิธีสอนแบบนี้ ครู มีบทบาทในการ
เตรี ย มอุ ป กรณ์ ใ ห้ค าแนะนากับ นัก เรี ย นในการทดลอง จัดสภาพห้องเรี ย นให้เหมาะสมกับ การ
ทดลองและบอกให้นกั เรี ยนเตรี ยมตัวล่วงหน้าก่อนการทดลอง ในขณะที่นกั เรี ยนมีบทบาทในการ
เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ตามคาสัง่ ของครู ศึกษาเอกสารแนะแนวทางหรื อคู่มือการปฏิบตั ิให้ละเอียดก่อน
ลงมือทดลอง ซึ่งได้ทาการทดลองเป็ นกลุ่มควรเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการทดลอง
ประโยชน์ของวิธีการสอนแบบทดลอง ก็คือ นักเรี ยนสามารถค้นพบความจริ งด้วยตนเอง
ทา ให้เกิ ดความภูมิใจและสนใจเรี ยนคณิ ตศาสตร์ รู ้ จกั การทางานเป็ นกลุ่ม ได้ลงมือกระทาจริ ง
ส่ วนข้อจากัดก็คือ วิธีสอนแบบทดลองไม่สามารถใช้ได้กบั ทุกบทเรี ยน ถ้าแบ่งนักเรี ยนหลายกลุ่ม
จะต้อง เตรี ยมอุปกรณ์จานวนหลายชุด นักเรี ยนอาจจะไม่ประสบความสาเร็ จหากอุปกรณ์ที่เตรี ยม
มาไม่เหมาะสม และถ้าบทเรี ยนนั้นยากนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนจะไม่สามารถค้นพบความจริ ง
2.2 วิธี ก ารสอนแบบอภิ ปราย เป็ นวิธี สอนที่ มุ่ งเน้น ให้นักเรี ยนทางานเป็ นกลุ่ มรวม
พลังคิด เพื่อพิจารณาปั ญหา ช่วยกันหาข้อเท็จจริ งหาเหตุผลร่ วมกัน วิธีสอนแบบอภิปรายจะทาให้
นักเรี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน กล้าแสดงออกตามแนวประชาธิ ปไตยให้นกั เรี ยนเป็ นผูพ้ ูด
และผูฟ้ ั งที่ดี บทบาทของครู ก็คือ ต้องรู ้ หลักการอภิปราย ต้องศึกษาเนื้ อหาที่จะนามาอภิปรายอย่าง
ถ่องแท้ โดยร่ วมกันสรุ ปผลการอภิปรายร่ วมกันประเมิ นผลการอภิ ปรายว่ามีขอ้ บกพร่ องอย่างไร
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการอภิปรายครั้งต่อไป
2.3 วิธีสอนแบบโครงการ เป็ นวิธีสอนที่ ครู ให้นักเรี ยนทากิ จกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ ง
ซึ่ งนักเรี ยนสนใจในโครงการนั้น ครู อาจจะตั้งหัวข้อให้หรื อนักเรี ยนเสนอขึ้นมาเอง ครู เป็ นเพียงผู ้
ช่วยเหลือแนะนาเมื่อนักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือเท่านั้น และครู จะทาหน้าที่คอยติดตามผลงาน
ว่านักเรี ยนดาเนิ นการเป็ นอย่างไร งานก้าวหน้าหรื อมีอุปสรรคหรื อไม่ นอกจากนี้ ครู ควรต้องเป็ นผู ้
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ประเมินผลงานนั้นด้วย ในส่ วนของนักเรี ยนเมื่อเลื อกหัวข้อตามความสนใจของตนเองแล้วจะต้อง
กาหนดจุดประสงค์โครงการให้แน่นอน วางแผนงานร่ วมกัน หลังจากนั้นดาเนิ นงานตามโครงการที่
วางไว้โดยจะต้องมีประธานโครงการ เลขานุการ และตาแหน่งอื่น ๆ ตามสมควรและทุกคนจะต้องมี
หน้าที่เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ เมื่อจัดทาโครงการเสร็ จแล้วจะต้องมีการประเมินโครงการว่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรื อไม่
ประโยชน์ของวิธีสอนแบบโครงการก็คือเน้นคุ ณค่าการทางานแบบประชาธิ ปไตยทาให้
นักเรี ยนรู้ จกั วางแผน ส่ งเสริ มให้นัก เรี ย นมี ก ารค้นคว้า หาความรู ้ และทางานอย่างอิ สระส่ ง เสริ ม
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3. วิธีสอนโดยเน้นกิ จกรรมของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ประกอบด้วยวิธีสอน 2 วิธี ได้แก่
วิธีสอนโดยใช้บทเรี ยนโปรแกรม และวิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนรายบุคคล
3.1 วิธี ส อนโดยใช้บทเรี ย นโปรแกรมเป็ นวิธี ส อนที่ นัก เรี ย นได้เรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง
ผูส้ ร้ างบทเรี ยน และในบทเรี ยนจะมีคาเฉลยไว้ครู จะช่ วยเหลื อนักเรี ยนเมื่อจาเป็ นเท่านั้น วิธีสอน
โดยใช้บทเรี ยนโปรแกรมนี้ มี จุดประสงค์เพื่อฝึ กให้นักเรี ยนรู้ จกั ตนเอง มีความรับผิดชอบ และ
ซื่ อสัตย์ต่อตนเอง บทบาทของครู ก็คือ เลือกเนื้ อหาที่เหมาะสมมาเขียนโปรแกรม ให้ขอ้ เสนอแนะ
แก่นกั เรี ยนเมื่อนักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือและเมื่อใช้บทเรี ยนโปรแกรมแล้วครู ควรประเมินผล
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่า ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองหรื อไม่ บทบาทของนักเรี ยนก็คือ อ่าน
คาชี้ แจงก่อนลงมือทาบทเรี ยน เรี ยนตามลาดับขั้น แล้วจึงเปิ ดดู คาเฉลย หากไม่เข้าใจเนื้ อหาควร
ปรึ กษาครู ผสู ้ อนเพื่อขอคาแนะนาให้เข้าใจอย่างชัดเจน
ประโยชน์ของวิธีสอนแบบใช้บทเรี ยนโปรแกรม คือนักเรี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง มีอิสระ
ในการเรี ยน ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ฝึ กความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน
3.2 วิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนรายบุคคล ชุ ดการสอนรายบุคคลเป็ นชุดการสอนที่ให้
นักเรี ยนได้เรี ยนด้วยตนเองในชุ ดการสอนประกอบด้วย บัตรคาสั่ง บัตรกิ จกรรม บัตรเนื้ อหา และ
แบบฝึ กหัดหรื อบัตรงานพร้อมเฉลย ในชุ ดการสอนนั้นจะมีสื่อการเรี ยนการสอน เพื่อนักเรี ยนจะใช้
ประกอบการเรี ยนเรื่ องนั้นๆ วิธีสอนแบบนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้เนื้ อหา จาก
ชุดการสอนนั้นด้วยตนเองโดยใช้เวลาเรี ยนต่างกันตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคล
4. วิธีสอนโดยเน้นกิ จกรรมระหว่างครู และนักเรี ยน ประกอบด้วย 4 วิธีสอนคือ วิธีสอน
แบบแก้ปัญหา แบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ แบบอุปนัย นิรนัย และแบบค้นพบซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 วิธีสอนแบบแก้ปัญหา เป็ นวิธีที่ครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดย
อาศัย ความคิ ดรวบยอด กฎเกณฑ์ ข้อสรุ ป ประสบการณ์ การพิ จารณาและการสังเกตตล อดจน
ความรู ้ ความชานาญในเรื่ องนั้น ในการพิจารณาปั ญหาจะต้องมี ข้ นั ตอน ครู จะต้องพยายามช่ วย
นักเรี ยนเข้าใจปั ญหานั้นอย่างแจ่มชัดเสี ยก่อนว่า โจทย์บอกอะไร โจทย์ตอ้ งการอะไร เพื่อพิจารณา
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ปั ญหานั้น ออกมาเป็ นข้อย่อยด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลที่กาหนดให้ อาจตรวจย้อนจากผลไปสู่ เหตุ
หรื อจากเหตุไปสู่ ผลก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของปั ญหา
4.2 วิธีสอนโดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ เป็ นวิธี สอนที่ครู พยายามแยกแยะปั ญหา
ออกมาจาก สิ่ งที่ไม่รู้ไปสู่ สิ่งที่รู้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดตามลาดับขั้นตอนที่ต่อเนื่ องกัน ไปทีละน้อย
จนสมบูรณ์ที่สุด มีลกั ษณะสาคัญดังนี้
4.2.1 เป็ นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ที่จะให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเหตุผลที่วา่ ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น
4.2.2 ต้องการความพร้อมด้านการใช้เหตุผลมากจึงจะสาเร็ จ
4.2.3 เรี ยกร้องความสนใจได้ไม่มาก
4.2.4 ผูเ้ รี ยนอาจหลงทางไม่สามารถมองเห็ นความสัมพันธ์ ของแต่ละขั้นขณะที่
เรี ยนไปตามลาดับจึงอาจไม่ได้ความคิดรวบยอดในขั้นสุ ดท้าย
4.2.5 เป็ นวิธีสอนที่เป็ นนามธรรมมากที่สุด
4.3 วิธีสอนแบบอุปนัย นิ รนัย วิธีสอนแบบอุปนัยหมายถึ ง วิธีสอนที่ครู ยกตัวอย่าง
หลายๆ ตัวอย่างเพื่อให้เห็นรู ปแบบเมื่อนักเรี ยนใช้การสังเกตเปรี ยบเทียบดูสิ่งที่มีลกั ษณะร่ วมกันก็
จะสามารถนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปได้และมักจะตามด้วยวิธีการสอนแบบนิ รนัย ซึ่ งมีจุดประสงค์ของการใช้
การสอนแบบนี้ คือ เพื่อช่ วยให้คน้ พบกฎเกณฑ์ที่สาคัญด้วยการสังเกตดูตวั อย่าง ช่ วยให้นกั เรี ยน
เข้าใจชัดเจน รู ้จกั คิดและไตร่ ตรองด้วยเหตุผลและหาข้อสรุ ปด้วยตนเอง ไม่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ครู เสมอ
ไป ส่ วนวิธีสอนแบบนิ รนัยเป็ นวิธีสอนที่ตรงข้ามกับวิธีสอนแบบอุปนัย เพราะวิธีสอนแบบอุปนัย
เริ่ มด้วยการยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเพื่อสังเกตแล้วไปสู่ ขอ้ สรุ ป ส่ วนวิธีสอนแบบนิ รนัยนั้นเริ่ ม
จากการนาข้อสรุ ปสู ตร กฎ ที่นกั เรี ยนทราบอยูแ่ ล้วมาใช้แก้ปัญหาแล้วเกิดข้อสรุ ปใหม่
4.4 วิธีสอนแบบค้นพบนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ประการคือ ประการแรกเป็ นวิธีการสอนที่
ทาให้นัก เรี ย นค้น พบปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ แล้วให้ นัก เรี ย นเสาะแสวงหาวิ ธี แก้ปั ญ หาส่ ว น
ประการที่สอง เป็ นวิธีการสอนที่เน้นให้นกั เรี ยนทราบว่าต้องการให้นกั เรี ยนค้นพบอะไรเช่ น กฎ
สู ตร นิยาม นักเรี ยนจะเกิดมโนมติแล้วสรุ ปได้ การค้นพบแบบนี้ จะค้นพบภายใต้วิธีสอนแบบใดก็
ได้เช่ น การถามตอบ การอภิปราย การสาธิ ต การทดลอง ตลอดจนการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย
วิธีการใดก็ตามที่นกั เรี ยนสามารถสรุ ปหรื อกาหนดนัยทัว่ ไปได้ก็เรี ยกว่าการค้นพบ
2.9 ความหมายของผลการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์
มีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของผลการเรี ยนรู ้ ดังนี้
Wilson (1971 : 643 - 685) กล่าวว่า ผลการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ
ทางสติปัญญา (Cognitive Domain) ซึ่งจาแนกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางด้านพุทธพิสัย ตามกรอบ
แนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
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1. การคิดคานวณด้านความรู้ความจา (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ ถือว่าเป็ น
พฤติกรรมที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ด แบ่งออกเป็ น 3 ขั้น ดังนี้
1.1 ความรู ้ ความจาเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ ง (Knowledge of specific Facts) เป็ น
ความสามารถที่จะระลึกถึงข้อเท็จจริ งต่างๆ ที่นกั เรี ยนเคยได้รับจากการเรี ยนการสอนมาแล้ว คาถาม
ที่วดั ความสามารถในระดับนี้ จะเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งตลอดจนความรู ้ พ้ืนฐานซึ่ งนักเรี ยนได้สั่งสมมา
เป็ นระยะเวลานานแล้ว
1.2 ความรู ้ ความจาเกี่ ยวกับศัพท์และนิ ยาม (Knowledge of Terminology) เป็ น
ความสามารถในการระลึกหรื อจาศัพท์และนิ ยามต่างๆ ได้ ซึ่ งคาถามที่วดั ความสามารถในด้านนี้ จะ
ถามโดยตรงหรื อโดยอ้อมก็ได้ แต่ไม่ตอ้ งอาศัยการคิดคานวณ
1.3 ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดคานวณ (Ability of Carry Out
Algorithm) เป็ นความสามารถในการใช้ขอ้ เท็จจริ งหรื อนิยามและกระบวนการที่ได้เรี ยนมาแล้วมา
คิดคานวณตามลาดับขั้นตอนที่เคยเรี ยนรู ้มา ซึ่ งคาถามที่วดั ความสามารถในด้านนี้ จะต้องเป็ นโจทย์
ง่ า ย ๆคล้ ายคลึ ง กั บ ตัว อย่ า ง นัก เรี ย นไม่ ต้ อ งพบกั บ ความยุ่ ง ยาก ในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
กระบวนการ
2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็ นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงพฤติกรรมระดับความรู้
ความจาเกี่ยวกับความคิดคานวณแต่ซบั ซ้อนกว่า แบ่งออกเป็ น 6 ขั้น ดังนี้
2.1 ความเข้าใจเกี่ ยวกับมโนมติ (Knowledge of concepts) เป็ นความสามารถที่
ซับ ซ้ อ นกว่ า ความรู ้ ค วามจ าเกี่ ย วกับ ข้อ เท็ จ จริ ง เพราะมโนมติ เ ป็ นนามธรรมที่ ป ระมวลจาก
ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ต้องอาศัยการตัดสิ นใจในการตีความหรื อยกตัวอย่างของมโนมติน้ นั โดยใช้คาพูด
ของตนหรื อเลือกความหมายที่กาหนดให้ ซึ่ งเขียนในรู ปใหม่หรื อยกตัวอย่างใหม่ที่แตกต่างไปจากที่
เคยเรี ยน
2.2 ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการ กฎทางคณิ ตศาสตร์ และการสรุ ปอ้างอิงเป็ นกรณี
ทัว่ ไป (Knowledge of Principle, Rules and Generalization) เป็ นความสามารถในการนาเอา
หลัก การกฎ และความเข้า ใจเกี่ ย วกับ มโนมติ ไปสัม พันธ์ ก ับ โจทย์ปัญหาจนได้แนวทางในการ
แก้ปัญหาถ้าคาถามนั้นเป็ นคาถามเกี่ ยวกับหลักการและกฎที่นักเรี ยนเพิ่งเคยพบเป็ นครั้งแรกอาจ
จัดเป็ นพฤติกรรมในระดับการวิเคราะห์ก็ได้
2.3 ความเข้าใจในโครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์ (Knowledge of Mathematical
Structure) เป็ นคาถามที่วดั เกี่ยวกับสมบัติของระบบจานวนและโครงสร้างทางพีชคณิ ต
2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบปั ญหา จากแบบหนึ่งไปเป็ นอีกแบบ
หนึ่ง (Ability to Transform Problem Elements From One Mode To Another) เป็ นความสามารถใน
การแปลข้อความที่กาหนดให้เป็ นข้อความใหม่หรื อภาษาใหม่ เช่น แปลจากภาษาพูดให้เป็ นสมการ
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ซึ่งมีความหมายคงเดิม โดยไม่คานึงถึงกระบวนการแก้ปัญหา (Algorithms)
2.5 ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a Line of
Reasoning)เป็ นความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งแตกต่างไปจาก
ความสามารถในการอ่านทัว่ ๆ ไป
2.6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ (Ability to
Read and Interpret a Problem) ข้อสอบที่วดั ความสามารถในขั้นนี้ อาจดัดแปลงมาจากข้อสอบที่วดั
ความสามารถในขั้นอื่ นๆ โดยให้ นัก เรี ย นอ่ า นและตี ค วามโจทย์ปั ญ หาซึ่ งอาจจะอยู่ใ นรู ป ของ
ข้อความ ตัวเลข ข้อมูลทางสถิติ หรื อกราฟ
3. การนาไปใช้ (Application) เป็ นความสามารถในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่นกั เรี ยนคุน้ เคย
เพราะคล้ายกับปั ญหาที่ นักเรี ยนประสบอยู่ในระหว่างเรี ยน หรื อแบบฝึ กหัดที่นักเรี ยนต้องเลื อก
กระบวนการแก้ปัญหาและดาเนิ นการแก้ปัญหาได้โดยไม่ยาก พฤติกรรมในระดับนี้ แบ่งออกเป็ น 4
ขั้น คือ
3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาที่คล้ายกับปั ญหาที่ประสบอยู่ในระหว่างเรี ยน
(Ability to Solve Routine Problem) นักเรี ยนต้องอาศัยความสามารถในระดับความเข้าใจและเลือก
กระบวนการแก้ปัญหาจนได้คาตอบออกมา
3.2 ความสามารถในการเปรี ยบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เป็ น
ความสามารถในการค้นหาความสั มพันธ์ ระหว่างข้อมู ล 2 ชุ ด เพื่อสรุ ปการตัดสิ นใจ ซึ่ ง ในการ
แก้ปั ญ หาขั้น นี้ อาจต้อ งใช้วิ ธี ก ารคิ ด ค านวณและจ าเป็ นต้อ งอาศัย ความรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
3.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูล (Ability to Analyze Data) เป็ น
ความสามารถในการตัดสิ นใจอย่างต่อเนื่ องในการหาคาตอบจากข้อมูลที่ กาหนดให้ ซึ่ งอาจต้อง
อาศัยการแยกข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องออกจากข้อมูลที่ไม่เกี่ ยวข้อง พิจารณาว่าอะไรคื อข้อมูลที่ตอ้ งการ
เพิ่มเติม มีปัญหาอื่นใดบ้างที่อาจเป็ นตัวอย่างในการหาคาตอบของปั ญหาที่กาลังประสบอยูห่ รื อต้อง
แยกโจทย์ปัญหาออกพิจารณาเป็ นส่ วน ๆ มี การตัดสิ นใจหลายครั้ งอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ตน้ จนได้
คาตอบหรื อผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกันและสมมาตร
(Ability to Recognize Patterns Isomorphism’s and Symmetries) เป็ นความสามารถที่ตอ้ งอาศัย
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่การระลึกถึ งข้อมูลที่กาหนดให้ การเปลี่ยนรู ปปั ญหา การจัดกระทา
กับข้อมูลและการระลึกถึ งความสัมพันธ์ นักเรี ยนต้องสารวจหาสิ่ งที่คุน้ เคยกันจากข้อมูลหรื อสิ่ งที่
กาหนดจากโจทย์ปัญหาให้พบ
4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาที่นกั เรี ยนไม่เคยเห็ น
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หรื อไม่เคยทาแบบฝึ กหัดมาก่อน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นโจทย์พลิกแพลง แต่ก็อยูใ่ นขอบเขตเนื้ อหาที่
เรี ย นการแก้โ จทย์ปั ญ หาดัง กล่ า วต้อ งอาศัย ความรู ้ ที่ เ คยเรี ย นมารวมกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์
ผสมผสานกันเพื่อแก้ปัญหา พฤติกรรมในระดับนี้ ถือว่าเป็ นพฤติกรรมขั้นสู งสุ ดของการเรี ยนการ
สอนคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งต้องใช้สมรรถภาพระดับสู ง แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่ไม่เคยประสบมาก่อน (Ability to Solve
Non Routine Problems) คาถามในขั้นนี้ เป็ นคาถามที่ซับซ้อนไม่มีในแบบฝึ กหัดหรื อตัวอย่าง
นักเรี ยนต้องอาศัยความคิ ดสร้ างสรรค์ผ สมผสานกับความเข้าใจมโนมติ นิ ยาม ตลอดจนทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่เรี ยนมาแล้วเป็ นอย่างดี
4.2 ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ (Ability to Discover Relationship)
เป็ นความสามารถในการจัดส่ วนต่าง ๆ ที่โจทย์กาหนดให้ใหม่ แล้วสร้ างความสัมพันธ์ข้ ึนมาใหม่
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาแทนการจาความสัมพันธ์เดิมที่เคยพบมาแล้วมาใช้กบั ข้อมูลใหม่เท่านั้น
4 .3 ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ (Ability to Construct Proofs) เป็ น
ความสามารถในการสร้ างภาษา เพื่อยืนยันข้อความทางคณิ ตศาสตร์ อย่างสมเหตุสมผล โดยอาศัย
นิยามสัจพจน์และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เรี ยนมาแล้วพิสูจน์โจทย์ปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน
4.4 ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์ขอ้ พิสูจน์ (Ability to Criticize Proofs) เป็ น
ความสามารถที่ควบคู่กบั ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ อาจเป็ นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อน
น้อยกว่าพฤติกรรมในการสร้างข้อพิสูจน์ พฤติกรรมในขั้นนี้ ตอ้ งการให้นกั เรี ยนสามารถตรวจสอบ
ข้อพิสูจน์วา่ ถูกต้องหรื อไม่
4.5 ความสามารถในการสร้างสู ตรและทดสอบความถูกต้อง ให้มีผลใช้ได้เป็ นกรณี
ทัว่ ไป (Ability to Formulate and Validate Generations) เป็ นความสามารถในการค้นพบสู ตรหรื อ
กระบวนการแก้ปัญหาและพิสูจน์วา่ ใช้เป็ นกรณี ทวั่ ไปได้
ซึ่ ง นิ ภา เมธธาวีชยั (2536 : 65), อารี ย ์ คงสวัสดิ์ (2544 : 23), อัญชนา โพธิ พลากร
(2545 : 93) และ Good (1973 : 103) ได้กล่าวถึงความหมายของผลการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ ใน
ทานองเดี ยวกันว่า เป็ นความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะที่ได้รับการพัฒนามาจากการ
เรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยครู อาศัยเครื่ องมือวัดผลได้แก่ แบบทดสอบหรื อการทางานที่
ได้รับมอบหมายและผลของการประเมินผลการเรี ยนรู้ ทางด้านการเรี ยน มาช่ วยในการศึ กษาว่า
นักเรี ยนมีความรู้และทักษะมากน้อยเพียงใด
จากความหมายของผลการเรี ยนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า
ผลการเรี ยนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะที่นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้ และได้รับการประเมินผลการเรี ยนรู้ทางด้านการเรี ยนในวิชาคณิ ตศาสตร์ จากแบบทดสอบ
ต่าง ๆ

35
2.10 องค์ ประกอบทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อผลการเรียนรู้
การที่ผเู ้ รี ยนจะมีผลการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ ดีหรื อไม่น้ นั ขึ้นกับองค์ประกอบหลาย
ประการ ดังที่มีนกั การศึกษากล่าวไว้ ดังนี้
วิมล พงษ์ปาลิต (2541 : 49), อารี ย ์ คงสวัสดิ์ (2544 : 25), อัญชนา โพธิ พลากร (2545 :
95) และ Prescott (1961 : 14 - 16 อ้างถึ งใน สุ พรรณ ประศรี , 2536 : 58 - 59) ได้ก ล่ า วถึ ง
องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อผลการเรี ยนรู ้ในทานองเดียวกันว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อผลการ
เรี ย นรู้ วิช าคณิ ต ศาสตร์ น้ ัน ประกอบด้วย คุ ณ ลัก ษณะของนัก เรี ย น คุ ณลัก ษณะของครู และ
คุณลักษณะของสังคมและสิ่ งแวดล้อม และ Maddox (1965 : 9) ได้ทาการศึกษาพบว่า ผลการเรี ยนรู ้
ของแต่ละบุคคล ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบทางสติปัญญาและความสามารถทางสมองร้อยละ 50 - 60
ขึ้นอยูค่ วามพยายามและวิธีการเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพร้อยละ 30 - 40 และขึ้นอยู่กบั โอกาสและ
สิ่ งแวดล้อมร้อยละ 10 – 15
จากองค์ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู ้วิ จ ัย สรุ ป ได้ว่ า
องค์ประกอบที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อผลการเรี ย นรู ้ น้ นั ขึ้ นอยู่กบั คุ ณลัก ษณะของผูเ้ รี ยนได้แก่ สติ ปั ญญา
อารมณ์ คุณลักษณะของครู ได้แก่ ความสามารถในการสอนและความรู ้ และคุณลักษณะของสังคม
และสิ่ งแวดล้อมที่ผเู ้ รี ยนอยูอ่ าศัย
2.11 สาเหตุทที่ าให้ เกิดปัญหาต่ อผลการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์
สาเหตุที่นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ ต่ านั้นอาจเกิ ดจากสาเหตุหลายประการ
ดังที่นกั การศึกษากล่าวไว้วา่ ดังนี้
วัช รี บู รณสิ ง ห์ (2526 : 435), สมควร ปานโม (2545 : 37) และ อัญชนา โพธิ พลากร
(2545 : 96) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดปั ญหาต่อผลการเรี ยนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ ในทานองเดียวกัน
คือ การจัดการเรี ยนการสอน เจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ สติปัญญา ทักษะและสุ ขภาพของนักเรี ยน
สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและวุฒิภาวะ จากสาเหตุดงั กล่ าวจึงต้องเป็ นหน้าที่ ของครู ที่จะต้อง
จัดหากลวิธีที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลที่ดีที่สุด
จากการศึกษารู ปแบบวิธีสอนที่ใช้ในการสอนคณิ ตศาสตร์ ขา้ งต้น สรุ ปได้วา่ ในการจัดการ
เรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ให้ประสบความสาเร็ จตามจุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตรที่ กาหนดไว้ ครู มี
หน้าที่รับผิดชอบในการสอนต้องพัฒนาเทคนิ คและวิธีสอนแบบต่างๆมาใช้ให้เหมาะสมกับเนื้ อหา
สาระและสภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่ งวิธีสอนคณิ ตศาสตร์ มีหลากหลาย แต่ไม่มีวิธีสอนใดเหมาะสมที่สุด
ที่สามารถใช้ได้กบั ทุกเนื้อหาสาระ เพราะแต่ละวิธีสอนมีขอ้ ดีและข้อจากัดแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้อง
ขึ้ น อยู่ ก ับ วิ จ ารณญาณของครู ใ นการเลื อ กวิ ธี ส อนให้ เ หมาะสมกับ เนื้ อ หาในแต่ ล ะครั้ ง และ
ความสามารถในการใช้วธิ ี สอนนั้นของตนเองด้วยจึงจะทาให้กระบวนการสอนประสบความสาเร็ จ
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการสอนคณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่
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มีผลต่อความสาเร็ จในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งแต่ละปั จจัยต้องนามาพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับบริ บทของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ดต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน
3. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
Ertmer & Russell (1995 : 24), Brett (2004 : 4), Rosenbaum (2005 : 1186), Jesus (2012 :
2), Malau-Aduli (2013 : 2) และ Harman (2014 : 1) ได้ให้ความหมายการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
กรณี ศึกษาในทานองเดี ยวกันว่า เป็ นการศึกษาซึ่ งคล้ายกับ PBL แต่ใช้กรณี ศึกษาหรื อปั ญหาใน
สถานการณ์ จริ งหรื อสถานการณ์ จาลอง อันได้แก่ เหตุ การณ์ หรื อสถานการณ์ ในการกระตุ ้นให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ และนักเรี ยนต้องหาหลักฐาน เอกสารมาสนับสนุ น โดยเน้น
ความร่ วมมือแบบทีมมากกว่า และยังเน้นการสื บค้นความรู ้ที่มากกว่า นอกจากนี้ Sutyak (1998 : 53) ยัง
ได้กว่าเพิม่ เติมอีกว่า ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้วธิ ี การต่อยอดความรู ้ดว้ ยตนเอง พร้อมทั้งอาศัยความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้อย่างอิสระและเปิ ดกว้างผ่านเหตุการณ์และข้อมูลที่พวกเขาสนใจเป็ นพิเศษ
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
หมายถึ ง การที่ ค รู ผู้ส อนก าหนดสถานการณ์ ปั ญหาที่ เ ป็ นสถานการณ์ จริ ง มาให้นัก เรี ย นได้ห า
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มก็ได้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เกิดทักษะ
การคิดแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจที่เป็ นเหตุเป็ นผลกัน
3.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
จินตนา ยูนิพนั ธ์ (2536 : 55) และ ทิศนา แขมมณี (2555 : 362) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษาในทานองเดี ยวกันว่า เป็ นวิธีการสอนที่ มีวตั ถุ ประสงค์มุ่ง
เสริ มสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื บค้นความรู ้ดว้ ยตนเอง และการแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นจริ งให้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ และเรี ยนรู ้ความคิดของผูอ้ ื่น ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีมุมมองที่กว้าง
ขึ้น ส่ วน เสริ มศรี ไชยศร (2539 : 106 - 107) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในเนื้ อหา และเกิดความรู ้สึกนึ กคิดต่าง ๆ ขึ้น ครู ผสู ้ อน
จะนากรณี มาใช้ในเชิ งอุปนัย (Inductive) หรื อนิ รนัย (Deductive) ก็ข้ ึนอยู่กบั ความมุ่งหมายของครู
เอง ถ้าใช้ในเชิ งอุปนัยก็จะเป็ นทานองว่าครู ยกกรณี ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ เพื่อสรุ ปปั ญหา แนวคิ ด
และแนวทางแก้ปัญหาเอง แต่ถา้ ในเชิงนิรนัยก็จะหมายถึง ครู อธิ บายหลักการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ แล้ว
ยกกรณี ข้ ึนมาประกอบเป็ นตัวอย่างชัดเจนขึ้น
จากแนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา ของนักวิชาการที่
กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา เพื่อให้ผเู้ รี ยน
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ได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาจริ ง ฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา การทางานร่ วมกันเป็ น
กลุ่ ม และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น ประสบการณ์ ความรู ้ สึก และเจตคติซ่ ึ งกันและกันกับเพื่อน
ร่ วมงาน
3.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
ทิศนา แขมมณี (2555 : 362 - 363) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาไว้
ดังนี้
1. ผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยนนาเสนอกรณี ศึกษา
2. ผูเ้ รี ยนศึกษากรณี ศึกษา
3. ผูเ้ รี ยนอภิปรายประเด็นคาถามเพื่อหาคาตอบ
4. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอภิปรายคาตอบ
5. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอภิปรายเกี่ยวกับปั ญหาและวิธีแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน และสรุ ป
การเรี ยนรู้ที่ได้รับ
6. ผูส้ อนประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
Mellish and Brink (1990 : 84) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา ไว้ดงั นี้
ขั้นที่ 1 นักศึกษาศึกษาและทาความเข้าใจ และเตรี ยมพร้อมที่จะวิเคราะห์วิจารณ์
สาระสาคัญในกรณี
ขั้นที่ 2 นักศึกษาร่ วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ กรณี ศึกษา ซึ่ งเป็ นการใช้กระบวนการ
กลุ่มในการเรี ยนรู ้ในระยะนี้ นักศึกษาอาจต่อต้านข้อคิดเห็นใหม่ ๆ ที่ขดั แย้งกับความเชื่อของตน
ขั้นที่ 3 นัก ศึก ษาเปรี ยบเที ยบสิ่ ง ที่ ได้จากการวิเคราะห์ ด้วยตนเอง และจากการ
วิเคราะห์ของกลุ่ม
ขั้นที่ 4 นักศึกษาจะผสมผสานความรู ้ใหม่และความรู ้เก่าเข้าด้วยกัน
Easton (1992 : 12 -14)ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาไว้ดงั นี้
1. การทาความเข้าใจสถานการณ์
2. การวินิจฉัยขอบเขตของปัญหา
3. สร้างทางเลือกในวิธีการแก้ไขปั ญหา
4. ทานายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
5. ประเมินทางเลือก
6. วิเคราะห์ผลออกมาชัดเจน
7. สื่ อสารผลลัพธ์ที่ได้
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Brett (2004 : 4) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา ไว้ดงั นี้
1. ก าหนดปั ญ หา สร้ า งกลุ่ ม ขนาดเล็ ก ในขั้นนี้ กลุ่ ม มี ก ารก าหนดปั ญหา และ
ตั้งสมมติฐาน
2. วิเคราะห์ปัญหา สมาชิ กในกลุ่มพรรณนาหรื อบรรยายปั ญหาในภาพรวม ซึ่ งจะ
นาไปสู่ การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและนามาอภิปรายร่ วมกัน
3. เลือกยุทธวิธีแก้ปัญหา ร่ วมกันระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเลือกยุทธวิธี
ที่เหมาะสมกับปั ญหา
4. ค้นคว้าข้อมูล โดยค้นคว้าจากเอกสารหรื อข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
5. การค้นพบผลลัพธ์ สมาชิกในกลุ่มร่ วมกันปฏิบตั ิทดลอง นาไปสู่ ขอ้ ค้นพบใหม่
6. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ตรวจสอบสมมติฐานจากคาตอบที่คน้ พบและในขั้นนี้ มีการ
นาเสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้รับรู ้ดว้ ย
7. นาผลลัพธ์ไปใช้ นาผลลัพธ์ที่เป็ นที่ยอมรับร่ วมกันของทุกกลุ่มมาใช้
จากขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปว่า
ผูว้ จิ ยั เลือกขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาของ Brett (2004 : 4) เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งมีข้ นั ตอนที่สาคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดปั ญหา โดยครู ให้นักเรี ยนจัดกลุ่ มขนาดเล็ก 4-5 คน และครู
นาเสนอกรณี ศึกษาที่เป็ นปัญหาในชีวติ ประจาวัน
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา โดยสมาชิกในกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวม ซึ่ ง
จะนาไปสู่ การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและนามาอภิปรายร่ วมกัน
ขั้นที่ 3 เลื อกยุทธวิธีแก้ปัญหา สมาชิ กในกลุ่ มร่ วมกันระดมสมองเพื่อวิเคราะห์
ปั ญหาและเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมกับปั ญหา
ขั้นที่ 4 ค้นคว้าข้อมูล โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ เอกสาร อินเทอร์ เน็ต หรื อ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาที่ได้รับ
ขั้นที่ 5 การค้นพบผลลัพธ์ โดยสมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันนายุทธวิธีการแก้ปัญหามา
ใช้ในการแก้ปัญหา จนได้คาตอบของปั ญหา
ขั้นที่ 6 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ นักเรี ยนตรวจสอบคาตอบที่คน้ พบ โดยนาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาที่คน้ พบหน้าชั้นเรี ยนให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้รับรู ้ดว้ ย
ขั้นที่ 7 นาผลลัพธ์ไปใช้ โดยนักเรี ยนกลุ่มอื่นสามารถนาวิธีการแก้ปัญหาที่คน้ พบ
ถูกต้อง และเป็ นที่ยอมรับร่ วมกันของทุกกลุ่มไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
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4. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
4.1 ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
วัชรา เล่ าเรี ยนดี (2548 : 8) และสุ วารี คงมัน่ (2545 : 11) ได้ให้ความหมายของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ไว้สอคล้องกับ Polya (1957 : 4-5) และ Gagne
(1970 : 63) คือกระบวนการที่ตอ้ งอาศัยความรู้ ความคิด การสังเกต ประสบการณ์เดิม ของแต่ละ
บุคคลที่มีความความเข้าใจในเนื้ อหาทางคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ ที่ได้เรี ยนรู ้ ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิม โดยอาศัยหลักการที่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปและ
การใช้หลักการนั้นประสมประสานกันจนเป็ นความสามารถชนิ ดใหม่ที่เรี ยกว่า ความสามารถด้าน
การคิดแก้ปัญหา ซึ่งต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคาดคะเนเหตุผล รวมทั้งทักษะ
การเข้าใจกับปั ญหา คิดหาทางแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้หลายแนวทาง ทบทวนวิธีการแก้ปัญหาและ
ประเมินผลแนวทางการแก้ปัญหาให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ หมายถึง การแสดง
พฤติ ก รรมของผูเ้ รี ย นในการแก้ปั ญ หาในวิช าคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง อาศัย ประสบการณ์ เ ดิ ม ความรู้
ความจา ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการคิดแก้ปัญหาของแต่
ละบุคคล มาสนับสนุนในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ตอ้ งเผชิญให้ประสบผลสาเร็ จ
4.2 องค์ ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
จาเนี ยร ช่วงโชติ (2521 : 13) กล่าวว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคลนั้นขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบหลัก 2 ประการ คือ
1. ลักษณะของปั ญหาที่มีผลต่อการแก้ปัญหา ได้แก่
1.1 จานวนทางเลือกในการแก้ปัญหา
1.2 การแนะนาของผูเ้ สนอปัญหา
1.3 การเรี ยงลาดับปัญหา
1.4 ความคล้ายคลึงของปัญหาและคาตอบ
2. ลักษณะความแตกต่างของผูแ้ ก้ปัญหา
2.1 ความสามารถทัว่ ไป เช่น ความสามารถในการคิด การตัดสิ นใจ
2.2 วัย ผูใ้ หญ่สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าเด็ก
2.3 เพศ ในบางปั ญหา ชายกับหญิงจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างกัน
2.4 แรงจูงใจ ความต้องการที่จะแก้ปัญหา
2.5 บุคลิกภาพ ความยืดหยุน่ ในการแก้ปัญหา
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จรรจา สุ วรรณทัต (2529 : 375 - 377) กล่าวถึ งองค์ประกอบต่าง ๆที่มีความสาคัญต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้
1. ระดับสติปัญญา องค์ประกอบทางพันธุ กรรม บุคคลที่มีปัญญาดีจะมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอยูใ่ นระดับสู ง
2. อารมณ์และแรงจูงใจของผูเ้ รี ยน เพราะประสบการณ์ทางอารมณ์ บางอย่างอาจทาให้การ
แก้ปัญหาบางเรื่ องง่ายขึ้น เช่น ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การมีแรงจูงใจทางบวก นอกจากนั้นการ
สอนและคาแนะนาจากครู หรื อผูท้ ี่คอยชี้ ให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอาจช่วยกระตุน้ และจูงใจ
ให้บุคคลกระทาการแก้ปัญหาต่อไปโดยไม่ติดขัด
3. องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อม เช่น การอบรมเลี้ยงดูและฝึ กฝน เพราะผูม้ ีปัญญาดีทุก
คนไม่ได้มีความสามารถเท่ากันหมดในด้านของการแก้ปัญหา ทั้งนี้เพราะถูกอบรมเลี้ยงดูมาแตกต่าง
กัน ในกรณี ที่เด็กมีสติปัญญาดีและได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาโดยวิธีที่ถูกต้อง ได้รับการสนับสนุ นให้
ใช้เหตุผลและให้เด็กมีโอกาสฝึ กแก้ปัญหาด้วยตนเองตั้งแต่เยาว์วยั ช่วยให้เขาได้ใช้ความสามารถใน
ตนเองอย่างเต็มที่
4. โอกาสและประสบการณ์เรี ยนรู้ เด็กที่มีโอกาสหรื อได้รับโอกาสในการใช้ความสามารถ
ของตนในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจมาตั้งแต่เล็กๆ โดยเริ่ มจากครอบครัว จนกระทัง่ เติบโตขึ้น อยู่
ในโรงเรี ยนและสถาบันการศึ กษาระดับสู งต่อเนื่ องกันมาโดยตลอด ก็เป็ นที่ เชื่ อแน่ ว่าเด็กนั้นจะ
เติ บ โตมี ท ัก ษะและความสามารถในการรู ้ คิ ด และลงมื อ กระท าต่ อ การแก้ปั ญ หาและสามารถ
ตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆได้
5. สังคมและสื่ อมวลชน เช่น การโฆษณา อาจมีผลทาให้เกิดการตัดสิ นใจในการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองมาตั้งแต่เยาว์วยั อีกทั้งยังขึ้นอยูก่ บั ความยากง่ายของสถานการณ์ปัญหาที่พบ ประกอบกับ
ความสอดคล้องของปั ญหากับ แรงจู ง ใจของผูแ้ ก้ปั ญ หา และจ านวนปั ญ หาก็ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
แก้ปัญหาด้วย
ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2537 : 81- 82) กล่าวถึงองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ที่สาคัญประกอบด้วย
1. ความสามารถในการทาความเข้าใจปั ญหา ปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อความสามารถด้านนี้
คือ ทักษะการอ่านและการฟั ง เพราะนักเรี ยนจะรั บรู ้ ปัญหาได้จากการอ่านและการฟั ง แต่ปัญหา
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปข้อความที่เป็ นตัวอักษร เมื่อพบปั ญหานักเรี ยนจะต้องอ่านทาความเข้าใจ โดยแยก
ประเด็นที่สาคัญของปั ญหาออกมาให้ได้วา่ ปั ญหากาหนดอะไรให้บา้ ง และปั ญหาต้องการหาอะไร
มีขอ้ มูลใดบ้างที่จาเป็ นและไม่จาเป็ นในการแก้ปัญหา การทาความเข้าใจปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ตอ้ ง
อาศัยองค์ความรู ้เกี่ ยวกับศัพท์ นิ ยาม มโนคติและข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ปัญหา

41
2. ทักษะในการแก้ปัญหา เกิดขึ้นจากการฝึ กฝนทาบ่อย ๆ จนเกิดความชานาญ เมื่อนักเรี ยน
ได้ฝึ กคิ ด แก้ปั ญ หาอยู่ เ สมอ นัก เรี ย นจะมี โ อกาสได้พ บปั ญ หาต่ า ง ๆ หลายรู ป แบบซึ่ งอาจมี
โครงสร้ างของปั ญหาที่คล้ายคลึ งกันหรื อแตกต่างกัน ได้มีประสบการณ์ในการเลื อกยุทธวิธีต่าง ๆ
เพื่อนามาใช้ได้เหมาะสมกับปั ญหา เมื่อเผชิ ญกับปั ญหาใหม่ก็จะสามารถนาประสบการณ์ เดิ มมา
เทียบเคียง พิจารณาว่าปั ญหาใหม่น้ นั มีโครงสร้ างคล้ายกับปั ญหาที่ตนเองคุ น้ เคยหรื อไม่ สามารถ
แยกเป็ นปั ญ หาย่อ ย ๆ ที่ มี โ ครงสร้ า งของปั ญ หาที่ ค ล้า ยคลึ ง กับ ปั ญ หาที่ เ คยแก้ม าแล้ว หรื อ ไม่
สามารถใช้ยทุ ธวิธีใดในการแก้ปัญหาใหม่น้ ี ได้ นักเรี ยนที่มีทกั ษะการแก้ปัญหาจะสามารถวางแผน
เพื่อกาหนดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ วและเหมาะสม
3. ความสามารถในการคิดคานวณและความสามารถในการให้เหตุผล เพราะถึงแม้วา่ จะทา
ความเข้าใจปั ญหาได้อย่างแจ่มชัดและวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม แต่เมื่อลงมือแก้ปัญหา
แล้ว คิ ดค านวณไม่ ถู ก ต้อ ง การแก้ปั ญหานั้น ก็ ถื อได้ว่า ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ ส าหรั บ ปั ญ หาที่
ต้องการคาอธิ บายให้เหตุผล นักเรี ยนต้องอาศัยทักษะพื้นฐานในการเขียนและพูด นักเรี ยนจะต้องมี
ความเข้าใจในกระบวนการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ความหมายของการพิสูจน์ และวิธีพิสูจน์
แบบต่าง ๆ เท่าที่จาเป็ นและเพียงพอในการนาไปใช้แก้ปัญหาในแต่ละระดับชั้น
4. แรงขับ เนื่ องจากปั ญหาเป็ นสถานการณ์ ที่ แปลกใหม่ ซึ่ งนัก เรี ย นไม่ คุน้ เคยและไม่
สามารถหาคาตอบได้ในทันที ผูแ้ ก้ปัญหาจะต้องคิดวิเคราะห์อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้คาตอบ นักเรี ยน
จะต้องมีแรงขับที่จะสร้างพลังในการคิด ซึ่ งแรงขับนี้เกิดขึ้นจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น เจตคติ ความสนใจ
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ความส าเร็ จ ตลอดจนความซาบซึ้ งในการแก้ปั ญหา ซึ่ ง ต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานในการปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวนักเรี ยนโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆในการเรี ยนการสอน
5. ความยืดหยุ่น ผูแ้ ก้ปัญหาที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่นในการคิด คือไม่ยึดติดในรู ปแบบที่
ตนเองคุน้ เคย แต่จะยอมรับรู ปแบบและวิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ความยืดหยุน่ เป็ นความสามารถใน
การปรั บ กระบวนการคิ ดแก้ปั ญหาโดยบู รณาการความเข้า ใจ ทัก ษะและความสามารถในการ
แก้ปัญหาตลอดจนแรงขับที่มีอยูเ่ ชื่ อมโยงเข้ากับสถานการณ์ของปั ญหาใหม่ สร้างเป็ นองค์ความรู ้ที่
สามารถปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สุ วร กาญจนมยูร (2542 : 3-4) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ช่วยส่ งเสริ มความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหา ดังนี้
1. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับภาษา ได้แก่ คาและความหมายของคาต่าง ๆ ที่อยูใ่ นโจทย์ปัญหา
แต่ละข้อมีความหมายอย่างไร
2. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความเข้าใจ เป็ นขั้นตีความจากข้อความทั้งหมดของโจทย์ปัญหา
ออกมาเป็ นประโยคสัญลักษณ์ที่นาไปสู่ การหาคาตอบ
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3. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการคานวณ ขั้นนี้นกั เรี ยนจะต้องมีทกั ษะในการ บวก ลบ คูณและ
หารได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยา
4. องค์ประกอบที่เกี่ ยวกับการแสดงวิธีทา ครู ผสู ้ อนต้องให้นกั เรี ยนฝึ กการอ่าน ย่อความ
จากโจทย์แต่ละตอน โดยเขียนสั้น ๆ รัดกุมและมีความชัดเจน
5. องค์ประกอบในการฝึ กทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ผูส้ อนจะต้องเริ่ มฝึ กทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาของนักเรี ยนทุ กคนจากง่ายไปยาก กล่ าวคือเริ่ มฝึ กทักษะตามตัวอย่างหรื อเลี ยนแบบ
ตัวอย่างที่ครู ผสู ้ อนทาให้ดูก่อน แล้วจึงไปฝึ กทักษะจากหนังสื อเรี ยนต่อไป
Polya (1957 : 225) ได้กล่าวว่า สิ่ งที่สัมพันธ์กบั ความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้แก่
1. ความสามารถในการทาความเข้าใจกับปั ญหา เมื่อนักเรี ยนอ่านโจทย์ปัญหาข้อนั้นแล้ว
จะต้องสามารถจับความได้วา่ โจทย์ปัญหาข้อนั้นต้องการให้หาคาตอบเกี่ ยวกับอะไร โจทย์กาหนด
ข้อมูลอะไรให้บา้ ง ข้อมูลที่กาหนดให้มีเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดอย่างไรบ้าง
2. ความสามรถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่กาหนดไว้และประยุกต์ใช้ความรู้
และประสบการณ์เดิมของตนเพื่อทาความเข้าใจโจทย์ปัญหาให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
3. ความสามารถในการแปลงสิ่ งที่กาหนดให้ในโจทย์เป็ นประโยคสัญลักษณ์
4. ความสามารถในการวางแผนเพื่อกาหนดแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหา
5. ความสามารถในการคิดคานวณ เพื่อหาคาตอบที่ถูกต้องของโจทย์ปัญหา นักเรี ยนจะต้อง
มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับระบบจานวนและตัวเลข ตลอดจนมีทกั ษะในการคานวณต่างๆ
6. ความสามารถในการตรวจสอบคาตอบเพื่ อให้มนั่ ใจว่าค าตอบที่ ค านวณได้น้ ันเป็ น
คาตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์
Clyde (1967 : 112) กล่าวถึงองค์ประกอบในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ดังนี้
1. วุฒิภวะและประสบการณ์จะช่วยให้นกั เรี ยนแก้ปัญหาได้ดีข้ ึน
2. ความสามารถในการอ่าน
3. สติปัญญา
Heimer and Trueblood (1977 : 52) กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
1. เทคนิคการรู ้คาศัพท์ ช่วยให้นกั เรี ยนมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา ครู อาจช่วยฝึ กฝน
ให้นกั เรี ยนมีความรู ้คาศัพท์เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการใช้คาศัพท์
2. ทักษะการคิดคานวณ ครู ควรช่วยฝึ กนักเรี ยนด้านนี้ เช่น ฝึ กคิดคานวณในใจ
3. การแยกแยะข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
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4. การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
5. การคาดคะเนคาตอบ
6. การเลือกใช้วธิ ี จดั กระทากับข้อมูลอย่างถูกต้อง
7. ความสามารถในการข้อมูลเพิม่ เติม
8. การแปลความหมายของโจทย์
Baroody (1993 : 2-10) กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของการแก้ปัญหา 3 ประการ คือ
1. องค์ประกอบทางด้านความรู้ความคิด (Cognitive Factor) ประกอบด้วยความรู ้เกี่ยวกับ
มโนมติและยุทธวิธีในการแก้ปัญหา
2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Effective Factor) เป็ นแรงขับในการแก้ปัญหาและแรงขับนี้
มาจากความสนใจ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความพยายามหรื อความตั้งใจและความเชื่อของนักเรี ยน
3. องค์ประกอบด้านการสังเคราะห์ความคิด (Metacognitive Factor) เป็ นความสามารถใน
การสั ง เคราะห์ ค วามคิ ดของตนเองในการแก้ปั ญหา ซึ่ งจะสามารถตอบตนเองได้ว่า ทรั พ ยากร
อะไรบ้างที่สามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหาและจะติดตาม ควบคุมทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างไร
จากแนวคิดเกี่ ยวกับองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นัก วิช าการ ผูว้ ิจ ัย สรุ ป ได้ว่า องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ คื อ ลัก ษณะของปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น และระดับ
สติปัญญาของผูแ้ ก้ปัญหาว่ามีทกั ษะในการแก้ปัญหามากน้อยเพียงใด
4.3 ปัจจัยทีส่ ่ งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
Adams, Ellis and Beeson (1977 : 174 - 175 ) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผลถึงความสามารถใน
การแก้ปัญหา 3 ด้าน คือ
1. สติปัญญา (Intelligence) การแก้ปัญหาจาเป็ นต้องใช้การคิดระดับสู ง สติปัญญา จึงเป็ น
สิ่ ง ส าคัญ ยิ่ ง ประการหนึ่ งในการแก้ปั ญ หา องค์ ป ระกอบของสติ ปั ญ ญาที่ มี ส่ ว นสั ม พัน ธ์ ก ับ
ความสามารถในการแก้ปัญหา คือ องค์ประกอบทางปริ มาณ ( Quantitative Factors) ดังนั้นนักเรี ยน
บางคนอาจมี ค วามสามารถในองค์ป ระกอบทางด้า นภาษา (Verbal Factors) แต่ อ าจด้อ ยใน
ความสามารถที่ไม่ใช่ภาษาหรื อทางด้านปริ มาณ
2. การอ่าน (Reading) เป็ นพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการแก้ปัญหา เพราะการแก้ปัญหาต้อง
อ่านอย่างรอบคอบ อ่านอย่างวิเคราะห์อนั จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจว่าควรจะทาอะไรและอย่างไร มี
นักเรี ยนจานวนมากที่มีความสามารถในการอ่านแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
3. ทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) หลังจากวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและตัด สิ นใจว่าทา
อะไรแล้ว ก็ยงั เหลื อขั้นตอนการได้มาซึ่ งคาตอบที่ถูกต้องเหมาะสม นั่นคื อ นักเรี ยนจะต้องรู ้ การ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ น ซึ่ งก็คือ ทักษะพื้นฐานนัน่ เอง
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Heddens and Speer (1992 : 34-35) ได้กล่าวถึงความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคลว่า
ขึ้นอยูก่ บั หลายองค์ประกอบต่อไปนี้
1. รู ปแบบการรับรู้
2. ความสามารถภายในตัวบุคคล
3. เทคนิคการประมวลผลข้อมูล
4. พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
5. ความต้องการที่จะหาคาตอบ
6. ความมัน่ ใจในความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาก็เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่ งในการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหา Krulik and Rudnick (1993 : 28) กล่าวว่าปัญหาที่นามาเป็ นสื่ อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาว่า ควรเป็ นปั ญหาที่ดีซ่ ึ งสอดคล้องกับคุณลักษณะอย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี้
1. เป็ นปัญหาที่น่าสนใจ และท้าทายความสามารถของนักเรี ยน
2. เป็ นปัญหาที่ตอ้ งการการคิดวิเคราะห์ และทักษะการสังเกต
3. เป็ นปั ญหาที่เตรี ยมโอกาสสาหรับการอภิปรายและมุ่งให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
4. เป็ นปั ญหาที่เกี่ยวกับความเข้าใจมโนมติทางคณิ ตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ทกั ษะทาง
คณิ ตศาสตร์
5. เป็ นปั ญหาที่นาไปสู่ หลักการและ/หรื อ การกาหนดรู ปทัว่ ไปของปั ญหา
6. เป็ นปั ญหาที่มีวธิ ี การแก้ปัญหาที่หลากหลายและมีผลลัพธ์ได้หลายอย่างในขณะเดียวกัน
การจัดบรรยากาศในห้องเรี ยนก็ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเช่นกัน
Gonzalez (1994 : 74) ได้ให้ความคิดเห็นไว้วา่ บรรยากาศที่ส่งเสริ มการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาจะต้องเป็ นบรรยากาศที่ทาให้นกั เรี ยนรู ้ สึกสะดวกสบายในการแสดงแนวคิด ไม่เข้มงวด
เอาจริ งเอาจังจนเกิดความตึงเครี ยด เพราะถ้านักเรี ยนเกิดความรู ้สึกกลัวในสิ่ งที่ทาผิดพลาดหรื อกลัว
ถูกหัวเราะเยาะจากเพื่อน นักเรี ยนจะไม่กล้าซักถาม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ฉะนั้นครู จะต้องจัด
บรรยากาศของชั้นเรี ย นที่ ท าให้ผูเ้ รี ย นมี ความรู ้ สึก เป็ นอิ สระ เป็ นบรรยากาศที่ ส่ง เสริ มให้มี การ
สารวจ สื บค้น ให้เหตุผลและสื่ อสารกัน
เวลานับเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่ งในการแก้ปัญหา นักเรี ยนต้องมีเวลา
เพี ย งพอในการแก้ปั ญ หา แต่ ล ะคนต้อ งการเวลาในการแก้ปั ญ หาไม่ เ ท่ า กัน ขึ้ น อยู่ก ับ ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ ในการแก้ปัญหา Reye , Suydum and Lindquist (1992 : 30)
กล่าวถึ งการใช้เวลาในการแก้ปัญหาว่า ในการแก้ปัญหาปั ญหาหนึ่ ง นักเรี ยนใช้เวลาทาความเข้าใจ
ปั ญหา สารวจหาแนวทางในการแก้ปัญหาและตรวจสอบคาตอบที่ได้ โดยเฉพาะปั ญหาที่ ยงั ไม่รู้
วิธีการแก้ปัญหา ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นการให้เวลาที่เหมาะสมจึงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผล
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ต่อการแก้ปัญหา สอดคล้องกับความคิดของ Lester (1994 : 666) กล่าวว่า ความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาเป็ นไปอย่ า งช้ า ๆ และใช้ เ วลายาวนานพอ ซึ่ งนั ก เรี ย นต้อ งแก้ ปั ญ หามาก ๆ จาก
สถานการณ์ที่ได้รับการวางแผนไว้อย่างเป็ นระบบ
ลัก ษณะการจัด การเรี ย นการสอนในชั้น เรี ย นก็ เ ป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ ง ในการพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยน ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนจะเป็ นทั้ง
แบบจัดเป็ นกลุ่มใหญ่ท้ งั ชั้น กลุ่มย่อยและแบบรายบุคคล Thiessen and others (1989 : 38) กล่าวว่า
กลุ่มใหญ่จะใช้เพื่อแนะนาหรื ออภิปรายยุทธวิธีใหม่ รายบุคคลเพื่อฝึ กความชานาญกลุ่มย่อยจะเป็ น
การรวมเอาจุดดี ของกิ จกรรมกลุ่มใหญ่และแบบรายบุคคล ซึ่ งกลุ่มย่อยนี้ นกั เรี ยนทุกคนจะมีส่วน
ร่ วมในกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ ได้แลกเปลี่ ยนแนวคิด ประสบความสาเร็ จและมีเจตคติ
ทางบวกต่อการเรี ยนและยังพบอีกว่ากลุ่มย่อยสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่ารายบุคคล
จากแนวคิดเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่ช่วยส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนให้เกิดขึ้นนั้น ขึ้นอยูก่ บั สติปัญญาของผูเ้ รี ยน ทักษะพื้นฐานทางการคิด
แก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อน และระยะเวลาในการแก้ปัญหา
4.4 การพัฒนาและส่ งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สิ ริพร ทิพย์คง (2536 : 165-167) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของครู ในการส่ งเสริ มการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ควรเลื อกปั ญหาที่ช่วยกระตุน้ ความสนใจ และเป็ นปั ญหาที่นกั เรี ยนมีประสบการณ์ใน
เรื่ องเหล่านั้นมาใช้สอนนักเรี ยน
2. ควรทดสอบดูวา่ นักเรี ยนมีพ้ืนฐานความรู ้เพียงพอหรื อไม่ที่จะนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
ถ้ามีไม่เพียงพอครู ตอ้ งสอนเสริ มหรื อทบทวนในสิ่ งที่เคยเรี ยนไปแล้ว
3. ควรให้อิสระแก่นกั เรี ยนในการใช้ความคิดแก้ปัญหา
4. ควรให้แบบฝึ กหัดที่มีขอ้ ยาก ปานกลางและง่ายเพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนประสบ
ความสาเร็ จในการแก้ปัญหา เป็ นการเสริ มสร้างกาลังใจให้แก่นกั เรี ยน
5. ควรทดสอบดูวา่ นักเรี ยนเข้าใจปั ญหาในข้อนั้นๆหรื อไม่ โดยการถามว่าโจทย์ถามอะไร
และโจทย์กาหนดอะไรมาให้
6. ควรฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั หาคาตอบ โดยการประมาณก่อนที่จะคิดคานวณเพื่อให้ได้คาตอบ
ที่ถูกต้อง
7. ควรช่ วยนักเรี ยนคิดหาความสัมพันธ์ของปั ญหา โดยการแนะนาให้วาดภาพหรื อเขียน
แผนผังในกรณี ที่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้
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8. ควรช่ วยนัก เรี ยนในการคิ ดแก้ปั ญหา เช่ น การถามว่าเคยแก้ปัญหานี้ หรื อปั ญหาที่ มี
ลักษณะคล้ายข้อนี้มาก่อนหรื อไม่ ลองแยกแยะปั ญหาข้อนั้นๆออกเป็ นปั ญหาย่อยๆ
9. ควรให้ นัก เรี ย นคิ ด หาวิธี ก ารอื่ น ๆ เพื่ อ น าไปใช้ใ นการแก้ปั ญ หาข้อนั้น ๆรวมทั้ง
สนับ สนุ น ให้ ต อบวิ ธี ก ารคิ ด และท า ในการแก้ปั ญ หาข้อนั้น ๆ ตลอดจนให้ท บทวนวิ ธี ก ารคิ ด
แก้ปัญหาแต่ละขั้นตอน
10. ควรให้นักเรี ยนช่ วยกันแก้ปัญหาเป็ นกลุ่ มย่อยหรื อให้นาปั ญหามาเองเพื่อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนความคิดกัน
ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2538 : 66) ได้เสนอวิธีการสอนของครู เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยพิจารณาตามขั้นตอนของการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ของโพลยา และ
นามาเป็ นแนวทางในการช่ วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
สรุ ปได้ดงั นี้
1. การพัฒนาความสามารถในการทาความเข้าใจปัญหา สามารถทาได้โดย
1.1 การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยให้นกั เรี ยนฝึ กการอ่านและทาความเข้าใจข้อความใน
ปั ญหาที่ ค รู ย กมาเป็ นตัวอย่า งในการสอนก่ อนที่ จะมุ่ง ไปที่ วิธีท าเพื่อหาค าตอบ โดยอาจฝึ กเป็ น
รายบุคคลหรื อฝึ กเป็ นกลุ่ม อภิ ปรายร่ วมกันถึ งสาระสาคัญของโจทย์ปัญหา ความเป็ นไปได้ของ
คาตอบที่ตอ้ งการ ความพอเพียงหรื อความมากเกินไปของข้อมูลที่กาหนดให้
1.2 การใช้กลวิธีช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจ เช่ น การเขียนภาพ เขียนแผนภาพหรื อสร้าง
แบบจาลองเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆของปั ญหา จะทาให้ปัญหาเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
สามารถทาความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1.3 การใช้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชี วิตประจาวันมาให้นกั เรี ยนฝึ กเพื่อทาความเข้าใจ เช่ น
การนาปั ญหาที่กาหนดข้อมูลให้เกินความจาเป็ น หรื อกาหนดข้อมูลให้ไม่เพียงพอ มาให้นกั เรี ยนฝึ ก
วิเคราะห์ ข ้อมูล ว่า ข้อมู ล ที่ กาหนดให้ข ้อมู ลใดใช้ได้บ ้า ง หรื อหาว่า ข้อมูล ที่ ก าหนดให้เพี ย งพอ
หรื อไม่
2. การพัฒนาความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหา สามารถทาได้โดย
2.1 ต้องไม่บอกวิธีการแก้ปัญหากับนักเรี ยนโดยตรง แต่ควรใช้วิธีการกระตุน้ ให้คิดด้วย
ตนเอง เช่ น การใช้คาถามนา โดยอาศัยข้อมูล ต่างๆที่ โจทย์ปั ญหากาหนดให้ หยุดใช้ค าถามเมื่ อ
นักเรี ยนมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา
2.2 ควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนคิดออกมาดังๆ คือ สามารถบอกให้คนอื่นๆทราบว่าตนเอง
คิดอะไร การคิ ดออกมาดังๆอาจอยู่ในรู ปการบอก หรื อเขี ยนแผนภาพและแบบแผนแสดงลาดับ
ขั้นตอน การคิ ด ออกมาให้ ผูอ้ ื่ น ทราบท าให้เกิ ด การอภิ ป รายเพื่ อหาแนวทางในการแก้ปั ญหาที่
เหมาะสม
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2.3 ควรสร้ างลักษณะนิ สัยของนักเรี ยนให้รู้จกั คิดวางแผนก่ อนลงมือทาสิ่ งใดๆเสมอ
เพราะจะทาให้สามารถประเมินความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหานั้นๆ ควรเน้นว่าวิธีการแก้ปัญหา
นั้นสาคัญกว่าคาตอบที่ได้ เพราะวิธีการสามารถนาไปใช้ได้กว้างขวางกว่า
2.4 ควรจัดหาปั ญหามาให้นกั เรี ยนฝึ กบ่อยๆซึ่ งต้องเป็ นปั ญหาที่ทา้ ทายและน่าสนใจ
2.5 ควรส่ งเสริ มให้รู้จกั ใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา แต่ละข้อให้มากกว่าหนึ่ งวิธี เพื่อให้
นักเรี ยนมีความยืดหยุน่ ในการคิด และจะมีโอกาสฝึ กการวางแผนมากขึ้น
3. การพัฒนาความสามารถในการดาเนิ นการตามแผน ควรฝึ กให้นกั เรี ยนลงมือแก้ปัญหา
ดาเนินการตามแผนที่วางไว้และควรให้นกั เรี ยนฝึ กการตรวจสอบการวางแผนก่อนที่จะลงมือทาตาม
แผน โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ความถูกต้องของแผนที่วางไว้และพิจารณาว่าวิธีการเหมาะสม
ถูกต้องกับการแก้ปัญหานั้น ๆ หรื อไม่
4. การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบผล/คาตอบ สามารถทาได้โดย
4.1 ควรกระตุน้ ให้เห็นความสาคัญของการตรวจสอบวิธีทาและคาตอบให้เคยชิน โดยครู
อาจสร้ างกิ จกรรมให้นกั เรี ยนได้ฝึกการตรวจสอบความถูกต้อง หาข้อบกพร่ องจากการแสดงการ
แก้ปัญหาที่ครู ยกตัวอย่างให้
4.2 ควรกระตุน้ ให้รู้จกั ตีความหมายของคาตอบที่ได้วา่ มีความหมายสอดคล้องกับปั ญหา
หรื อไม่
4.3 ควรสนับสนุนให้ทาแบบฝึ กหัด โดยใช้วิธีการหาคาตอบได้มากกว่าหนึ่ งวิธีเพื่อเป็ น
การตรวจสอบวิธีการที่ใช้น้ นั กับวิธีการอื่นที่สามารถใช้หาคาตอบในปั ญหานั้นได้อีก
4.4 ควรให้นกั เรี ยนฝึ กหัดสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเนื้ อหาที่เรี ยน เพื่อช่วยทาให้มีความ
เข้าใจในโครงสร้างของปัญหา ทาให้สามารถมองเห็นแนวทางในการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น ๆ ได้
Bitter (1990 : 43 - 44) ได้เสนอวิธีการสอนของครู เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน สรุ ปได้ดงั นี้
1. ควรเลือกปั ญหาที่น่าสนใจ และไม่ยากหรื อไม่ง่ายจนเกินไปมาสอนนักเรี ยน
2. ควรแบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อให้ร่วมกันแก้ปัญหา เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั การ
ทางานร่ วมกัน
3. ควรให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าโจทย์กาหนดข้อมูลอะไรมาให้ ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและยังต้องการใช้ขอ้ มูลอื่นใดบ้างในการแก้ปัญหาข้อนั้น ๆ
4. ควรให้นกั เรี ยนพิจารณาว่า ปั ญหาถามอะไร ถ้าไม่สามารถบอกได้ให้อ่านปั ญหานั้นใหม่
และถ้าจาเป็ นจริ ง ๆ ให้ครู อธิ บายความหมายของคาที่ใช้ในปั ญหาข้อนั้นให้นกั เรี ยนทราบ
5. การให้ฝึกการแก้ปัญหาหลาย ๆ รู ปแบบ เพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อกับการแก้ปัญหาที่ซ้ าซากไม่
ท้าทายความสามารถ
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6. ควรให้นกั เรี ยนทาการแก้ปัญหาบ่อย ๆ จนเคยชิ นว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยน
การสอน
7. ควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อจะได้ฝึกทักษะและ
ส่ งเสริ มให้ใ ช้การแก้ปัญหาหลาย ๆวิธี ในข้อเดี ยวกัน เพื่อให้เห็ นว่ายัง มี วิธีการอื่ นๆ อีกที่จะใช้
แก้ปัญหาในข้อนั้นได้
8. ควรช่วยเหลือนักเรี ยนในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสาหรับรู ปแบบเฉพาะข้อ
นั้น ๆ
9. ควรให้นกั เรี ยนพิจารณาว่า ปั ญหาในข้อนั้นคล้ายกับปั ญหาที่เคยพบมาก่อนหรื อไม่
10. ควรให้เวลากับนักเรี ยนในการลงมือแก้ปัญหา อภิปรายผลการแก้ปัญหาและวิธีการ
ดาเนินการแก้ปัญหา
11. ควรให้นกั เรี ยนฝึ กการคาดคะเนคาตอบและการทดสอบคาตอบที่ได้
จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ของนักวิชาการ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ครู ผสู ้ อนควรกาหนดปั ญหาที่น่าสนใจ มีความหลากหลาย ให้
อิสระแก่นกั เรี ยนในการคิดหาวิธีแก้ปัญหา และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้วิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
4.5 บทบาทของครู ใ นการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนการสอนที่ส่ งเสริ ม การแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
อาภา ถนัดช่าง (2534 : 23) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่ส่งเสริ มการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ไว้วา่
1. ครู ควรสร้างบรรยากาศการเรี ยนการสอนให้เด็กมีอิสระ กล้าคิด กล้าแสดงออกเพราะการ
คิดหรื อกล้าแสดงออกเหล่านี้ จะช่ วยให้ครู รู้จกั นักเรี ยนดี ยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของสติปัญญาและอารมณ์
หรื อปมทางจิตต่างๆ ซึ่ งครู ควรหาวิธีส่งเสริ มและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป
2. การให้เด็กคิดแก้ปัญหาได้อย่างฉลาดนั้น จะต้องอาศัยสิ่ งเร้าหรื อการกระตุน้ ที่ดี คือมีการ
เสนอปั ญหาหรื อประเด็นให้คิด ท้าทาย น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก ครู อาจให้ความรู ้ในรู ป
ของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหาทางเลื อก แต่ในขั้นตัดสิ นใจควรให้นกั เรี ยนตัดสิ นใจด้วย
ตนเอง แม้การตัดสิ นใจนั้นจะผิดพลาดเพื่อให้เด็กรับผิดชอบตนเองและรู ้จกั ควบคุมตนเองต่อไป
Driscoll (1983 : 72) กล่าวว่าครู จะต้องมีบทบาทในการสอนการแก้ปัญหา คือ
1. ครู ตอ้ งออกแบบปั ญหาเพื่อการแก้ปัญหา
2. ครู ตอ้ งสอนปั ญหาสาหรับการแก้ปัญหาโดยตรง
3. ครู ตอ้ งกระตุน้ ให้เกิดการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
4. ครู ตอ้ งให้ความสาคัญกับกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
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Schoenfeld (1989 : 83 - 103) ได้สรุ ปบทบาทครู ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
ส่ งเสริ มการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ไว้วา่
1. ช่วยให้นกั เรี ยนยอมรับความท้าทายว่า ปั ญหาจะไม่ใช่ปัญหาจนกว่าเขาต้องการจะแก้มนั
2. สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการแก้ปัญหาที่ไม่คุน้ เคยและไม่ตกอยูใ่ นความกลัว
3. ให้นกั เรี ยนได้ทางานในแนวทางของตนเองเพื่อหาคาตอบ โดยครู ช่วยเท่าที่จาเป็ นแต่
ไม่ใช่การบอกคาตอบ
จากแนวคิ ดเกี่ ย วกับ บทบาทของครู ใ นการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ ส่ง เสริ ม การ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักวิชาการ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ครู ควรสร้ างบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่
สนับสนุนการคิดแก้ปัญหา กาหนดสถานการณ์ปัญหาที่เหมาะสมกับกับวัยของผูเ้ รี ยน แต่สอดคล้อง
กับเนื้อหา และครู ควรใช้คาถามที่ช่วยกระตุน้ ความคิดในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนอยูต่ ลอด เพื่อฝึ ก
ให้นกั เรี ยนได้คิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
4.6 การวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
แนวคิดในการวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
การวัดและการประเมิ นผลการเรี ย นการสอนเป็ นส่ วนหนึ่ ง ที่ จาเป็ นและส าคัญซึ่ ง ชี้ ใ ห้
ครู ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยนได้ทราบว่าในแต่ละขั้นของการจัดการเรี ยนการสอนประสบความสาเร็ จมากน้อย
เพียงใด ในมาตรฐานการประเมินของ NCTM มาตรฐานที่ 5 : ระบุวา่ การประเมินความสามารถ
ของนัก เรี ย นในการใช้ค ณิ ตศาสตร์ ใ นการแก้ปั ญหา เป็ นการจัดหาหลัก ฐานร่ องรอยที่ นัก เรี ย น
สามารถ 1) สร้ างปั ญหา 2) ประยุกต์ใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 3) แก้ปัญหา 4)
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและอธิ บ ายตี ความหมายของผลลัพ ธ์ 5) สร้ า งรู ป ทั่วไปของค าตอบ
(NCTM,1989 : 209 อ้างถึงในปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2544 : 50) สิ ริพร ทิพย์คง (2537 : 291-293 อ้างถึง
ใน อัญชุ ลี พันธ์เครื อบุตร, 2544 :17-18) ได้เสนอแนะว่า การวัดผลการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนควรเป็ นการชี้ ให้นักเรี ยนได้เห็ นพัฒนาการในด้านการเรี ยนของตนเอง โดยครู ใช้การวัด
แบบอิงเกณฑ์ ซึ่ งเป็ นการวัดที่แสดงให้เห็ นความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคนว่ามีความสามารถ
หรื อได้เรี ยนรู ้ในวิชาคณิ ตศาสตร์ มากน้อยเพียงใด โดยไม่นาความสามารถไปเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม
แต่อาจมีเกณฑ์มาตรฐานกาหนดอย่างชัดเจนว่า ต้องการให้นกั เรี ยนมีความสามารถมากน้อยเพียงใด
ส่ วนการประเมินผล นอกจากดูคะแนนสอบของนักเรี ยนแล้ว ครู ควรดูผลจากการทาแบบฝึ กหัดของ
นักเรี ยนระหว่างเรี ยน การตอบคาถาม การร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยน และการสังเกตพฤติกรรมของ
นัก เรี ยนระหว่ า งเรี ย น การสั ม ภาษณ์ นัก เรี ย น ทั้ง นี้ เพราะคะแนนสอบอย่ า งเดี ย วไม่ ไ ด้บ่ ง ชี้
ความสาเร็ จในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ดังนั้น แนวโน้มการวัดและประเมินผลการ
เรี ยน ควรมีลกั ษณะดังนี้
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1. แบบทดสอบ ควรเน้นกระบวนการคิด การได้มาซึ่ งคาตอบสาคัญกว่าคาตอบที่นกั เรี ยน
คิดได้
2. แบบทดสอบที่ใช้ควรเป็ นอัตนัยที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา
3. ครู ควรมีการวินิจฉัยความรู ้พ้นื ฐานของนักเรี ยนก่อนการสอนเนื้ อหาใหม่
การประเมิ น ผลงานที่ นัก เรี ย นท า โดยครู ม อบหมายโครงการเกี่ ย วกับ คณิ ตศาสตร์ ให้
นักเรี ยนร่ วมกันรับผิดชอบทาเป็ นกลุ่ม เมื่อนักเรี ยนทาโครงการเสร็ จแล้วครู ควรให้นกั เรี ยนทุกคน
ในกลุ่ ม ประเมิ น ผลการท างานของตนเองและสมาชิ ก ภายในกลุ่ ม โดยการให้ ค ะแนน และครู
ประเมิ นผลงานที่ นักเรี ยนทาด้วยแล้วนาผลการประเมิ นของแต่ละกลุ่มมาสรุ ป โดยพิจารณาจาก
คะแนนที่นกั เรี ยนประเมินตนเอง คะแนนที่นกั เรี ยนแต่ละคนในกลุ่มประเมินให้เพื่อนสมาชิ กและ
การประเมิ นของครู ซึ่ งนัก เรี ย นแต่ ละคนอาจจะได้คะแนนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ผลงานของ
ตนเอง
นอกจากนี้ Charles , Lester and O.Daffer (1987 : 15-61 อ้างถึงในนวลละออง
ปิ ริ ยะ, 2551 : 45 ) Lester and Kroll ( 1991 : 278-282 อ้างถึงใน นวลละออง ปิ ริ ยะ, 2551 : 45) ได้
เสนอแนะวิธีการประเมินในชั้นเรี ยนว่าสามารถประเมินได้อีกหลายวิธีดงั นี้
1. การสังเกตและสอบถามนักเรี ยน ขณะที่นกั เรี ยนกาลังทากิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ จะทา
ให้ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับทักษะ กระบวนการคิ ด เจตคติ และความเชื่ อ ซึ่ งการสังเกตสามารถทาได้ท้ งั
อย่างไม่เป็ นทางการ ขณะเดินดูการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน และการสังเกตอย่างเป็ นทางการจากการ
สัมภาษณ์ การเลือกคาถามขณะทาการสังเกตนับเป็ นสิ่ งสาคัญ เช่ น ถามเพื่อกระตุน้ ให้คิด ถามเพื่อ
ชี้ แนะ ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ครู ควรบันทึ กการสังเกตโดยอาจบันทึกลงใน บัตรบันทึก
แบบสารวจรายการ แบบประมาณค่าหรื อแบบบันทึกการสังเกต การสังเกตเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคิดและการดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
2. การตรวจผลงาน เป็ นการพิจารณาถึ งกระบวนการแก้ปัญหา โดยพิจารณาว่านักเรี ยน
ดาเนิ นการแก้ปัญหาอย่างไร ไม่ได้ให้ความสาคัญของผลลัพธ์ที่ได้เป็ นหลัก มีวิธีการตรวจผลงาน
นักเรี ยนที่สาคัญ 2 วิธี คือ การตรวจให้คะแนนแต่ละขั้นตอนของการแก้ปัญหา (Analytic Scoring)
เป็ นการตรวจให้ ค ะแนนโดยก าหนดระดับ การให้ ค ะแนนในแต่ ล ะขั้น ตอนของกระบวนการ
แก้ปัญหาและตรวจให้คะแนนภาพรวม (Holistic Scoring) เป็ นการให้คะแนนภาพรวมของผลงาน
แก้ปั ญหา ให้ค ะแนนตามเกณฑ์ที่ ก าหนดที่ สั ม พันธ์ ใ นกระบวนการคิ ด ในการแก้ปั ญหา ให้ค่ า
คะแนนหนึ่ ง ส าหรั บ ผลการแก้ปั ญหาทั้ง หมด ซึ่ ง ต่ า งจากการให้ค ะแนนในแต่ ล ะขั้น ตอนการ
แก้ปัญหา
3. การประเมินจากการเขียน นับว่าเป็ นส่ วนสาคัญของการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ การประเมิน
จากการเขียน สามารถพิจารณาได้จาก 3 ลักษณะ คือ
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3.1 การเขียนรายงานผลของตนเอง ( Self-reports) เหมาะสาหรับใช้ประเมินความรู้สึก
และความเชื่อถือเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ มากกว่าที่จะวัดจากพฤติกรรมการแสดงออก ควรใช้การเขียน
รายงานผลของตนเองประกอบแบบประเมินแบบอื่นๆ
3.2 การเขียนรายงานในชั้นหรื อการบ้าน เหมาะที่จะใช้ประเมินความเข้าใจในมโนมติ
ทางคณิ ตศาสตร์ และใช้เป็ นข้อมูลสาหรับครู ในการวางแผนบทเรี ยนต่อไป
3.3 การเขียนในการสอบ ส่ วนใหญ่แล้วการเขียนเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ มกั จะเป็ นการเขียน
การทดสอบ
4. ประเมินจากผลงานที่เก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ มข้อมูลส่ วนบุคคล โดยปกติแล้วแฟ้ มข้อมูล
ส่ วนบุคคลจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากการสอบ จากการบ้านและผลงานอื่น ๆ ที่เป็ นจุดสาคัญที่
จะนามาประเมินผลรวมสุ ดท้ายให้ให้เกรด
5. แบบสอบ โดยทัว่ ไปมักจะเน้นให้นกั เรี ยนหาคาตอบที่ถูกต้องของปั ญหา ไม่ได้เน้นถึ ง
กระบวนการคิ ดแก้ปัญหา ดังนั้นในการสร้ างแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ยน จึงควรเน้นที่จะกาหนดข้อคาถามที่มุ่งประเมินกระบวนการคิดการแก้ปัญหาด้วย
จากแนวคิดการวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่กล่าวมา
ข้างต้น ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ มี 5 แบบ ได้แก่ การสังเกตและสอบถามนักเรี ยน การตรวจผลงาน การ
ประเมินจากการเขียน การประเมินจากผลงานที่เก็บรวบรวมในแฟ้ มข้อมูลส่ วนบุคคล และการทา
แบบทดสอบ ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เลือกการวัดและประเมินผลโดยการทาแบบทดสอบ
4.7 เกณฑ์ การให้ คะแนนการประเมินความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การให้คะแนนจาเป็ นต้องสร้ างเกณฑ์หรื อแนวทางในการให้คะแนน การให้คะแนน คือ
การตอบคาถามว่านักเรี ยนทาอะไรได้สาเร็ จ หรื อมีระดับความสาเร็ จในขั้นต่าง ๆ กัน หรื อมีผลงาน
เป็ นอย่างไร การให้คะแนนมีเกณฑ์ดงั นี้
1. การให้คะแนนภาพรวม (Holistic Scoring) เป็ นการให้คะแนนชิ้นงานโดยดูภาพรวมของ
ชิ้นงาน
2. การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring) เพื่อให้การมองคุณภาพหรื อ
ความสามารถของนักเรี ยนมีความชัดเจน จึงมีการแยกองค์ประกอบของการให้คะแนนและอธิ บาย
คุณภาพของผลงานเป็ น 4 ด้าน คือ
2.1 ความเข้าใจในความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริ ง เป็ นการแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีความ
เข้าใจในความคิดรวบยอด หลักการในการแก้ปัญหา
2.2 การสื่ อความหมาย คือ ความสามารถในการอธิ บาย นาเสนอ การบรรยายเหตุผล
แนวคิด ให้ผอู้ ื่นเข้าใจได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์
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2.3 การใช้กระบวนการและยุทธวิธี สามารถเลื อกใช้ยุทธวิธี กระบวนการที่ นาไปสู่
ความสาเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.4 ผลสาเร็ จของงาน ความถูกต้องแม่นยา หรื ออธิบายที่มาและตรวจสอบผลงาน
สิ ริพร ทิพย์คง (2544 : 38-49) กล่าวถึง คะแนนเกณฑ์การประเมินการแก้ปัญหา มีดงั นี้
1. ความเข้าใจปัญหา
0 คะแนน สาหรับความเข้าใจปั ญหาที่ไม่ถูกต้อง
1 คะแนน สาหรับความเข้าใจโจทย์บางส่ วนไม่ถูกต้อง
2 คะแนน สาหรับความเข้าใจปัญหาได้ถูกต้อง
2. การเลือกวิธีการแก้ปัญหา
0 คะแนน สาหรับการเลือกวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง
1 คะแนน สาหรับเลือกวิธีการแก้ปัญหาซึ่ งอาจจะนาไปสู่ คาตอบที่ถูกแต่ยงั มีบางส่ วนผิด
โดยอาจเขียนประโยคคณิ ตศาสตร์ได้ถูกต้อง
2 คะแนน สาหรั บ การเลื อกวิธีก ารแก้ปั ญหาได้ถู ก ต้อง และสามารถเขี ยนประโยค
คณิ ตศาสตร์ได้ถูกต้อง
3. การใช้ยทุ ธวิธีการแก้ปัญหา
0 คะแนน สาหรับการนายุทธวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ไม่ถูกต้อง
1 คะแนน สาหรับการนายุทธวิธีการแก้ปัญหาบางส่ วนไปใช้ได้ถูกต้อง
2 คะแนน สาหรับการนายุทธวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้ถูกต้อง
4. การตอบ
0 คะแนน เมื่อไม่ได้ระบุคาตอบ
1 คะแนน สาหรับการตอบคาถามที่ไม่สมบูรณ์ หรื อใช้สัญลักษณ์ผดิ
2 คะแนน สาหรับการตอบคาถามได้ถูกต้องสมบูรณ์
5. การให้คะแนนในภาพรวม เป็ นการมองผลผลิตการแก้ปัญหาทั้งหมด โดยกาหนดในช่วง
0-4 คะแนน ดังนี้
0 คะแนน เมื่อกระดาษว่างเปล่าหรื อมีขอ้ มูลง่ายๆ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการคิดคานวณ
มีคาตอบที่ไม่ถูกต้อง ไม่แสดงวิธีการหาคาตอบ
1 คะแนน เมื่อมีร่องรอยปรากฏว่าพบวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และคัดลอกข้อมูลที่
จาเป็ นในการแก้ปัญหาให้เห็นว่ามีความเข้าใจปั ญหา มีร่องรอยการแสดงยุทธวิธีในการหาคาตอบที่
เหมาะสมแต่ไม่สาเร็ จ
2 คะแนน เมื่ อแสดงยุทธวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้องแต่คานวณผิดพลาด และร่ องรอย
ปรากฏว่า มี ความเข้าใจปั ญหา แต่ ไม่แสดงการแก้ปัญหาเพีย งพอที่ จะค้นพบคาตอบได้ หรื อ ใช้
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วิธีการคานวณผิดพลาดจึงได้คาตอบที่ไม่ถูกต้อง นักเรี ยนพบคาตอบของปั ญหาย่อยแสดงวิธีทาได้
ถูกต้องแต่กระบวนการทางานไม่ถูกต้อง หรื อไม่แสดงให้เห็นกระบวนการทางาน
3 คะแนน เมื่อมีเครื่ องมือที่จะนาไปใช้ในการแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องแต่
เข้าใจผิดพลาดบางส่ วนทาให้คาตอบผิดพลาดในบางส่ วนทาให้คาตอบผิด มี ยุทธวิธีแก้ปัญหาที่
เหมาะสมแต่คาตอบผิดโดยไม่ปรากฏเหตุผล หรื อ มีคาตอบบางส่ วนถูกต้อง แสดงวิธีการแก้ปัญหา
ได้ถูกต้อง เลือกยุทธวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้องแต่การแก้ปัญหาไม่สมบูรณ์
4 คะแนน เมื่อนักเรี ยนแก้ปัญหาผิดพลาดเล็กน้อยและความผิดพลาดนั้นไม่ส่งผลกระทบ
ต่อข้อมูลอื่น ๆ นักเรี ยนแก้ปัญหาได้ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้คาตอบถูกต้อง
6. การให้คะแนนแบบประเมินค่า เป็ นวิธีการประเมินผลการแก้ปัญหาของนักเรี ยนที่แสดง
การคิดคานวณโดยการให้คะแนนตามอัตราส่ วนของการคิดคานวณ คะแนนอยูใ่ นช่วง 0-4 คะแนน
มีหลักเกณฑ์ คือ ถ้าคิดคานวณได้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ 4 คะแนน ถ้าไม่ถูกต้องสมบูรณ์ คะแนนจะ
ลดลงตามลาดับ ก่อนการให้คะแนนด้วยวิธีการประเมินค่าจะต้องตั้งเกณฑ์ให้คะแนนไว้ก่อนจึงจะ
ยุติธรรม แต่ถา้ ครู ที่มีประสบการณ์นอ้ ยไม่ควรใช้วธิ ี การประเมินค่า เพราะการให้คะแนนนั้นครู ตอ้ ง
ตอบได้ว่านักเรี ยนคิดคานวณได้มากน้อย สมบูรณ์ อยู่ในระดับใด หากครู ขาดประสบการณ์ อาจทา
ให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย
จากแนวคิ ด ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น เกี่ ย วกับ เกณฑ์ ใ นการให้ ค ะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่าเกณฑ์ในการให้คะแนนมี 2 แบบที่สาคัญ คือการให้
คะแนนภาพรวมและการให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ ซึ่ งผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ แบบแยกองค์ประกอบ คือให้คะแนน 1 – 3 คะแนน
ในประเด็นการกาหนดปั ญหาจากโจทย์ การเลือกยุทธวิธีแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
และการสรุ ปคาตอบ
5. ยุทธวิธีแก้ ปัญหา
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555 : 11-36) กล่าวว่า ในการ
แก้ปั ญ หาหนึ่ ง ๆ นอกจากนัก เรี ย นจะต้อ งมี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานที่ เ พี ย งพอและเข้า ใจกระบวนการ
แก้ปัญหาดีแล้ว การเลือกยุทธวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ ง
ที่ช่วยในการแกปั ญหา ถ้านักเรี ยนมีความคุน้ เคยกับยุทธวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เหมาะสมและหลายก
หลายแล้ว นักเรี ยนสามารถเลื อกยุทธวิธีเหล่านั้นมาใช้ได้ทนั ที ยุทธวิธีแก้ปัญหาที่เป็ นเครื่ องมือ
สาคัญและสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ดี ที่พบบ่อยในคณิ ตศาสตร์ มี 11 ยุทธวิธี ดังนี้
1. การค้น หาแบบรู ป เป็ นการวิเ คราะห์ ปัญ หาและค้น หาความสั มพันธ์ ข องข้อ มูล ที่ มี
ลักษณะเป็ นระบบหรื อเป็ นแบบรู ปในสถานการณ์ปัญหานั้น ๆ แล้วคาดเดาคาตอบ ซึ่ งคาตอบที่ได้
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จะยอมรับว่าเป็ นคาตอบที่ถูกต้อง เมื่อผ่านการตรวจสอบยืนยัน ยุทธวิธีน้ ี มกั จะใช้ในการแก้ปัญหา
ที่เกี่ ยวกับเรื่ องจานวนและเรขาคณิ ต การฝึ กฝนการค้นหาแบบรู ปในเรื่ องดังกล่ าวเป็ นประจา จะ
ช่ วยนัก เรี ย นในการพัฒนาความรู ้ สึ ก เชิ ง จานวนและทัก ษะการสื่ อสาร ซึ่ ง เป็ นทัก ษะที่ ช่ วยให้
นักเรี ยนสามารุ ประมาณและคาดคะเนจานวนที่พิจารณาโดยยังไม่ตอ้ งคิดคานวณก่ อน ตลอดจน
สามารถสะท้อนความรู้คามเข้าใจในแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์และกระบวนการคิดของตนได้
2. การสร้ างตาราง เป็ นการจัดระบบข้อมูลใส่ ในตาราง ตารางที่ สร้ างขึ้นจะช่ วยในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ อันจะนาไปสู่ การค้นพบแบบรู ปหรื อข้อชี้ แนะอื่ น ๆ ตลอดจนช่ วยให้ไม่
หลงลืมหรื อสับสนในกรณี ใดกรณี หนึ่ง เมื่อต้องแสดงกรณี ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดของปั ญหา
3. การเขียนภาพหรื อแผนภาพ เป็ นการอธิ บายสถานการณ์ และแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล ต่าง ๆ ของปั ญหาด้วยภาพหรื อแผนภาพ ซึ่ งการเขี ยนภาพหรื อแผนภาพจะช่ วยให้เข้าใจ
ปั ญหาได้ง่ายขึ้น และบางครั้งก็สามารถหาคาตอบของปั ญหาได้โดยตรงจากภาพหรื อแผนภาพนั้น
4. การแจงกรณี ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด เป็ นการจัดระบบข้อมูล โดยแยกเป็ นกรณี ๆที่เกิ ดขึ้น
ทั้งหมด ในการแจงกรณี ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด นักเรี ยนอาจขจัดกรณี ที่ไม่ใช่ออกก่อน แล้วค่อยค้นหา
ระบบหรื อแบบรู ปของกรณี ที่เหลื ออยู่ ซึ่ งถ้าไม่มีระบบในการแจงกรณี ที่เหมาะสม ยุทธวิธีน้ ี ก็จะ
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ยุทธวิธีน้ ี จะใช้ได้ดีถา้ ปั ญหานั้นมีจานวนกรณี ที่เป็ นไปได้แน่นอน ซึ่ งบางครั้ง
เราอาจใช้การค้นหาแบบรู ปและการสร้างตารางมาช่วยในการแจงกรณี ดว้ ยก็ได้
5. การคาดเดาและตรวจสอบ เป็ นการพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปัญหากาหนด
ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องมาสร้างข้อความคาดการณ์ แล้วตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อความคาดการณ์ น้ นั ถ้าการคาดเดาไม่ถูกต้องก็คาดเดาใหม่โดยอาศัยประโยชน์จากความ
ถูกต้องของการคาดเดาในครั้งแรก ๆ เป็ นกรอบในการคาดเดาคาตอบของปั ญหาครั้งต่อไป นักเรี ยน
ควรคาดเดาอย่างมีเหตุผลและมีทิศทาง เพื่อให้สิ่งที่คาดเดานั้นเข้าใกล้คาตอบที่ตอ้ งการมากที่สุด
6. การเขียนสมการ เป็ นการแสดงสัมพันธ์ของข้อมูลที่กาหนดของปั ญหาในรู ปของสมการ
ซึ่ งบางครั้งอาจเป็ นอสมการก็ได้ในการแก้สมการนักเรี ยนต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพื่อหาว่า
ข้อมูลและเงื่ อนไขที่ กาหนดมามีอะไรบ้าง และสิ่ งที่ตอ้ งการหาคืออะไร หลังจากนั้นกาหนดตัว
แปรแทนสิ่ งที่ตอ้ งการหาหรื อแทนสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลที่ กาหนดมาให้ แล้วเขียนสมการหรื อ
อสมการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้น ในการหาคาตอบของสมการ มักใช้สมบัติของการ
เท่ากันมาช่ วยในการแกสมการ ซึ่ งได้แก่ สมบัติสมมาตร สมบัติถ่ายทอด สมบัติการบวกและ
สมบัติการคูณ และเมื่อใช้สมบัติของการเท่ากันมาช่วยแล้ว ต้องมีการตรวจคาตอบของสมการตาม
เงื่ อนไขของปั ญหา ถ้าเป็ นไปตามเงื่อนไขของปั ญหาถื อว่าคาตอบที่ได้เป็ นคาตอบทุกถูกต้องของ
ปั ญหานี้ ยุทธวิธีน้ ีมกั ใช้บ่อยในปั ญหาทางพีชคณิ ต
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7. การคิดแบบย้อนกลับ เป็ นการวิเคราะห์ปัญหาที่พิจารณาจากผลย้อนไปสู่ เหตุ โดยเริ่ ม
จากข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนสุ ดท้าย แล้วคิดย้อนขั้นตอนกลับมาสู่ ขอ้ มูลที่ได้ในขั้นตอนเริ่ มต้น การ
คิดแบบย้อนกลับใช้ได้ดีกบั ปั ญหาที่ตอ้ งการอธิ บายถึงขั้นตอนการได้มาซึ่ งคาตอบ
8. การเปลี่ยนมุมมอง เป็ นการเปลี่ยนการคิดหรื อมุมมองให้แตกต่างไปจากที่คุน้ เคยหรื อที่
ต้องทาตามขั้นตอนทีละขั้น ทั้งนี้เพื่อให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ยุทธวิธีน้ ี มกั ใช้ในกรณี ที่แก้ปัญหาด้วย
ยุทธวิธีอื่นไมได้ผล สิ่ งสาคัญของยุทธวิธีน้ ีก็คือ การเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม
9. การแบ่ง เป็ นปั ญหาย่อย เป็ นการแบ่ง ปั ญหาใหญ่ หรื อปั ญหาที่ มี ความซับ ซ้อนหลาย
ขั้นตอนออกเป็ นปั ญหาย่อยหรื อเป็ นส่ วน ๆ ซึ่ ง ในการแบ่ ง เป็ นปั ญหาย่อยนั้น นักเรี ยนอาจลด
จานวนของข้อมู ลลงหรื อเปลี่ ย นข้อมู ลให้อยู่ใ นรู ปที่ คุน้ เคยและไม่ ซับ ซ้อน หรื อเปลี่ ยนให้เป็ น
ปัญหาที่คุน้ เคยหรื อเคยแก้ปัญหามาก่อนหน้านี้
10. การให้เหตุ ผลทางตรรกศาสตร์ เป็ นการอธิ บายข้อความหรื อข้อมูล ที่ ปรากฏอยู่ใ น
ปั ญหานั้นว่าเป็ นจริ ง โดยใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ มาช่วยในการแก้ปัญหา บางปั ญหาเราใช้การ
ให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ ร่วมกับการคาดเดาและตรวจสอบ หรื การเขียนภาพและแผนภาพ จนทา
ให้บางครั้ งเราไม่สามารถแยกการให้เหตุ ผลทางตรรกศาสตร์ ออกจากยุทธวิธีอื่นได้อย่างเด่ นชัด
ยุทธวิธีน้ ีมกั ใช้บ่อยในปั ญหาทางเรขาคณิ ตและพีชคณิ ต
11. การให้เหตุผลทางอ้อม เป็ นการแสดงหรื ออธิ บายข้อความหรื อข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน
ปั ญหานั้นว่า เป็ นจริ ง โดยการสมมติ ว่า ข้อความที่ ตอ้ งการแสดงนั้นเป็ นเท็จ แล้วหาข้อขัดแย้ง
ยุท ธวิธี น้ ี มัก ใช้ก ับ การแก้ปั ญหาที่ ย ากแก่ ก ารแก้ปั ญหาโดยตรง และง่ า ยที่ จะหาข้อขัด แย้ง เมื่ อ
กาหนดให้ขอ้ ความที่จะแสดงเป็ นเท็จ
จากยุทธวิธีแก้ปัญหาที่ กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่ายุทธวิธีแก้ปัญหาที่จะนามาใช้ใน
การพัฒนาการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษานั้น ได้แก่ การสร้างตาราง
การเขียนภาพหรื อแผนภาพ การแจงกรณี ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด การเขียนสมการ การเปลี่ยนมุมมอง
และการแบ่งเป็ นปั ญหาย่อย
6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
6.1 งานวิจัยในประเทศ
กองสิ น อ่อนวาด (2550 : 70) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือ ผลการวิจยั พบว่า
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ใช้การเรี ยนแบบ
ร่ ว มมื อ สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และนัก เรี ยนมี เ จตคติ ต่ อ วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี
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จันทรา ศิ ลปะรายะ (2551 : 165) ได้ท าการวิจยั เรื่ องการปฏิ บตั ิก ารพัฒนาทัก ษะการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้า นไร่ สี สุ ก ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อานาจเจริ ญ ผลการวิจ ัย พบว่า 1) การพัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ห ลัง จากใช้
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่ครอบคลุ มเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้ว นักเรี ยนจานวนร้อยละ 76.92 ของนักเรี ยนทั้งหมด (จานวน 20 คน)
มีทกั ษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ต้ งั แต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป 2) กระบวนการในการพัฒนาทักษะ
การแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ที่ เ น้ น กระบวนการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ และใช้ข้ นั ตอนในการดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่สังเคราะห์มาจากหลักความ
พอเพี ยงของปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งที่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้ นได้แก่ ขั้นที่ 1 ปรับความรู ้ พ้ืนฐานก่ อน
แก้ปัญหา ขั้นที่ 2 พึ่งพาอาศัยกัน ขั้นที่ 3 แบ่งปั นความรู ้ ขั้นที่ 4 สู่ การพึ่งพาตนเอง ในแต่ละขั้นตอน
นักเรี ยนได้ปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ
การแก้ปัญหาของโพลยา ได้แก่ 1) ทาความเข้าใจปั ญหา 2) วางแผนแก้ปัญหา 3) ดาเนิ นการตาม
แผน 4) ตรวจสอบ เป็ นการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆที่ทาให้นกั เรี ยนได้ใช้ท้ งั กระบวนการเรี ยนรู ้ การ
แก้ปัญหาตามกระบวนการของโพลยาและได้ใ ช้ท้ งั กระบวนการของคุ ณธรรมตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง นัก เรี ย นจึ ง เกิ ดการบู รณาการประสบการณ์ และกฎเกณฑ์ที่ ไ ด้จากการสร้ า ง
แนวคิดอย่างมีความหมาย มีโอกาสคิดอย่างมีอิสระได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึ ง
การแสดงความก้าวหน้าและความสามารถในการแก้ปัญหา ช่ วยให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ส่ งผลให้นักเรี ยนเกิ ดทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และเกณฑ์ที่กาหนด
ปรณัฐ กิ จรุ่ งเรื อง (2553 : 158) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชี พครู ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์ การสอน
รู ปแบบ PCSSC Model มีกระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้
ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้นสรรค์หาวิธีแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บสานสร้างความรู ้ใหม่
ทาให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู มีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสู งกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และนักศึ กษาวิชาชี พครู มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้ นโดยภาพรวมในระดับมาก ทั้งนี้ ด้านประโยชน์และความพึงพอใจที่ ได้รับมี ค่าเฉลี่ ยสู ง
ที่สุด
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ภัทรา ยางเดี่ยว (2553 : 92 ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การสร้างบทเรี ยนผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ที่เรี ยนโดยกระบวนการกรณี ศึกษา ในวิชาการถ่ายภาพสาหรับบัณฑิ ตศึกษา ซึ่ งใช้กรณี ศึกษา 5
ขั้น ตอน คื อ 1) การมองภาพรวมของปั ญ หาที่ เ หมาะสม 2) เริ่ ม ต้น ท างานแก้ปั ญ หาจากสิ่ ง ที่ รู้
3) พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ พร้ อม ๆ กันในทันที 4) สร้ างคาตอบชัว่ คราว และ 5) พิจารณาถึง
คาตอบ ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เกษศิริ การะเกษ (2553 : 170 ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ แบบเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา วิชาวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี่ ที่ 6 ซึ่ งใช้กรณี ศึกษา 5 ขั้นตอนคือ 1) การมองภาพรวมของ
ปัญหาที่เหมาะสม 2) เริ่ มต้นทางานแก้ปัญหาจากสิ่ งที่รู้ 3) พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ พร้อม ๆ กัน
ในทันที 4) สร้างคาตอบชัว่ คราว และ 5) พิจารณาถึงสิ่ งที่ตามมา ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ หลัง เรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่า งมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05
วิไล โพธิ์ ชื่ น (2555 : 133) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ ของของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ผลการวิจยั
พบว่า 1) ผลการเรี ยนรู ้ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง พื้นที่ ผิวและปริ มาตรของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานอยูใ่ นระดับดี 2) ความสามารถในการ
คิ ดแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง พื้นที่ ผิวและปริ มาตรของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 หลังการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานอยูใ่ นระดับดี 3) ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยนักเรี ยนเห็นด้วยมากใน
ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้เป็ นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้
6.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
Fuschetti (2002 : 4509) ได้สารวจกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
และผลของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แก้ปั ญหาของนัก เรี ยนโดยใช้ยุทธวิธี การแก้ปัญหา กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่มีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ สูง โดยแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ แบบให้อธิ บาย
ด้วยวาจา ใช้แบบทดสอบให้นักเรี ยนทาและสัมภาษณ์ ไปพร้ อม ๆ กัน ท าการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้นักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล โดยสอนยุทธวิธีการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรี ยนพร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนในด้านการอ่าน วิเคราะห์ ประมวลคา
การตีความ การคานวณและการพิสูจน์ พิจารณารู ปแบบของกระบวนการแก้ปัญหาที่มี 1 ขั้นตอน
และ 2 ขั้นตอน ตลอดจนค้นหา แนวคิดที่เกิดขึ้นต่อปั ญหาหลาย ๆ รู ปแบบใช้เวลา 10 สัปดาห์ และ
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นาแบบทดสอบชุดเดิมวัดพร้อมสัมภาษณ์อีกครั้ง ผลการวิจยั ปรากฏว่า 1) นักเรี ยนทั้งหมดมีปัญหา
ในการวิเคราะห์ การคานวณและการแปลความหมาย 2) กระบวนการที่นักเรี ยนไม่ได้ใช้ในการ
สัมภาษณ์ครั้งแรก แต่นามาใช้ในการสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 3) การแก้ปัญหาที่มีข้ นั ตอนเดียวมีความยาก
ในด้านการวิเคราะห์ การคานวณ และการตรวจคาตอบ 4) โจทย์ปัญหาที่มีข้ นั ตอนเดียวที่ง่ายที่สุด
คื อ เส้ นรอบรู ป เรื่ องที่ ย ากที่ สุดคื อ เรื่ องที่ เกี่ ยวกับการเปรี ยบเที ยบในการเลื อกซื้ อของ และ 5)
โจทย์ปัญหาที่มีสองขั้นตอนที่ง่ายที่สุดคือ เรื่ องเกี่ ยวกับการวัดเชิ งเส้น เรื่ องที่ยากที่สุดคือ การคิด
ราคาสิ นค้าที่มีการลดราคา
Hays (2008 : 283 ) ได้ทาการศึกษาการใช้กรณี ศึกษา (Case – Based Learning) เป็ น
รู ปแบบการสอนเพื่อการออกแบบสู่ การนาไปใช้ โดยเฉพาะการสอนในสาขาวิชาทางการแพทย์
รู ปแบบดังกล่าว จะช่วยให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงความคิดของตนเองสร้างเป็ นภาพอนาคตเพื่อสนองการ
เรี ยนรู ้ แบบมีผสู ้ อนเป็ นผูช้ ้ ี นาและการเรี ยนโดยเน้นการปฏิ บตั ิเป็ นหลัก กล่าวโดยสรุ ปกรณี ศึกษา
ค่อนข้างคล้ายกับ PBL แต่อาจจะมีรายละเอียดบางส่ วนต่างกันในช่วงสรุ ป กรณี ศึกษาจะเน้นการ
แสดงบทบาทและการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน โดยเน้นความร่ วมมือแบบทีมมากกว่า และยังเน้นการ
สื บค้นความรู ้ที่มากกว่า
Manouchehri and Almohalwas (2008 : 242-247) ได้ศึกษาการตั้งสมมติฐานในการเพิ่ม
ศักยภาพสู่ การเตรี ยมพร้อมทั้งด้านวิธีสอนและตัวผูส้ อนโดยใช้ Case – Based Task ในกลุ่มวิชา
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้การวางแผนร่ วมเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ป เป็ นการเติมเต็มความรู ้เดิมผ่านความรู ้ความ
เข้าใจใหม่ในขณะเรี ยน ทั้งนี้ผสู ้ อนต้องให้ความสาคัญต่อความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และวิธีสอนพอ ๆ
กับทักษะการสื่ อสารและแก้ปัญหาของนักเรี ยน จากข้อสรุ ปยังช่วยให้เราเข้าใจการใช้วิธีอภิปรายที่
นักเรี ยนต้องหาข้อสรุ ปหรื อข้อสนับสนุ นก่ อน กล่ าวคื อ นักเรี ยนต้องรู ้ ความหมายและเข้าใจว่า
คณิ ตศาสตร์คืออะไรหรื อวิธีการที่ผสู้ อนเลือกใช้วา่ ควรใช้เครื่ องมืออะไร สอนอย่างไร เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาความรู ้ให้ผเู ้ รี ยน ดังนั้นการใช้ Task (ชิ้นงานที่ให้ผเู ้ รี ยนทาตามที่ได้รับมอบหมาย) ให้
ประสบผลสาเร็ จครู ผสู ้ อนจึงต้องกาหนดวิธีแก้ไขปั ญหาที่หลากหลายทางคณิ ตศาสตร์ และเพิ่มวิธี
เรี ย นรู้ ที่ มี ค วามหลากหลายโดยเน้นวิธี ใ ห้ผูเ้ รี ยนสื่ อสารความคิ ดของตนเองกับ นัก เรี ย นคนอื่ น
อาจจะกล่าวได้วา่ ผูส้ อนเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญต่อการใช้วิธีดงั กล่าวเพื่อให้เพิ่มความน่าสนใจในการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ระดับโครงสร้างและสาระวิชา ทั้งนี้เพื่อกระตุน้ ความรู ้ในการเรี ยนและเพื่อให้เกิดการสร้าง
แนวคิดใหม่จากสิ่ งที่เขาได้เรี ยนมาก่อนหน้านี้
Stark , Kopp , and Fischer (2011 : 103) ได้ศึกษาการใช้กรณี ศึกษา (Case – Based
Learning) ในการทางานแบบหลากชนิดแบบ Domain เชิงซ้อน กรณี ศึกษาการปฏิบตั ิหน้าที่ในทาง
การแพทย์ใ นระดับ นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี หากเรานา WBL มาใช้ร่ว มในชั้นเรี ย นด้ว ยการยก
กรณี ศึกษาที่มีความซับซ้อนที่มีองค์ประกอบ คือประสิ ทธิ ผลของการยกตัวอย่างและรู ปแบบของ
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พฤติกรรมสะท้อนกลับมาใช้ในทักษะการวินิจฉัยสภาพการณ์ ของการยกตัวอย่างที่สามารถนาไป
สื บค้นความความสัมพันธ์ในการใช้ Domain 2 ค่า ในทางการแพทย์ คือ arterial hypertension และ
hyperthyroidism โดยในการศึ ก ษา Domain ทั้ง สองตัว ดัง กล่ า ว จะท าให้ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการ
ยกตัวอย่างและรู ปแบบพฤติกรรมสะท้อนกลับแตกต่างกัน โดยพิจารณาจากการศึกษาที่ 1 พบว่าค่า
ความผิดพลาดของการยกตัวอย่างซึ่ งถูกนามาใช้ร่วมกันกับพฤติกรรมสะท้อนกลับที่ได้พฒั นาแล้ว
เพื่อที่จะสามารถยกตัวอย่างได้ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และระดับการใช้ความรู ้ ที่สูงขึ้นก็จะมีค่า
ความผิดพลาดในการใช้ตวั อย่างที่มากขึ้นด้วย เช่นการใช้ศพั ท์เฉพาะและเงื่ อนไขเรื่ องความรู้ ใน
การศึกษาที่ 2 พบว่าเมื่อทาการเปลี่ยน Domain โดยให้มีความซับซ้อนสู งขึ้น โดยควบคุมปั จจัยเรื่ อง
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนของนักศึกษาพบว่า การปรับปรุ งพฤติกรรมสะท้อนกลับจะมีมากขึ้น
โดยเฉพาะศักยภาพในการเรี ยนรู ้ จะพัฒนาขึ้นอย่างเห็ นได้ชดั โดยเฉพาะความเข้าใจเรื่ องแนวคิด
สาคัญเชิงลึกซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ น
Chen and Others (2013 : 129) ได้ศึกษาการใช้กรณี ศึกษาในการศึกษาทางการแพทย์แผน
โบราณมุมมองเชิงระบบสัมพันธ์ กรณี ศึกษาถูกนามาใช้ในวงการศึกษาแพทย์แผนโบราณมาอย่าง
ช้านาน ในขณะที่การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจยั ชิ้นนี้ พบว่า การออกแบบทางการศึกษา เนื้ อหา
และการประเมินผลที่มีความหลากหลายตามแต่ละบุคคล จะใช้การตรวจสอบความถูกต้องของด้าน
ความรู้ โดยการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ในแบบทดสอบก่ อนเรี ย น ซึ่ ง ได้ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ พึ ง พอใจ
ระหว่างกลุ่มนักเรี ยนที่ใช้กรณี ศึกษาและกลุ่มนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มควบคุ ม โดยมีเพียงนักเรี ยนสอง
กลุ่ มที่ แสดงให้เห็ นว่า กลุ่ มนัก เรี ย นที่ ใช้กรณี ศึกษาได้ผลดี พอ ๆ กับกลุ่ มเด็ กที่ ใ ช้วิธีก ารดั้งเดิ ม
ดังนั้น วิธีกรณี ศึกษาจึงถูกนามาพิจารณาเพื่อใช้พฒั นาเจตคติของผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน ดังนั้นวิธีดงั กล่าวจึง
เป็ นวิธีที่จะพัฒนาการวิเคราะห์ศกั ยภาพด้านทักษะและความสามารถทางการเรี ยนรู้ในตัวนักศึกษา
ให้ เ กิ ด ขึ้ นในลัก ษณะการเรี ยนรู ้ ด้ ว ยตนเอง หรื ออาจใช้ เ ป็ นนวัต กรรม หรื อการคิ ด แบบมี
วิจารณญาณและเป็ นการพัฒนาการเรี ยนระดับคลินิกของนักศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
Ching (2014 : 124) ได้ศึกษาเรื่ องความสาคัญของการใช้บทบาทสมมติที่มีต่อคุณภาพของ
การตอบสนองกลับของผูส้ อน และการรับรู ้ของผูเ้ รี ยนในกิ จกรรมกรณี ศึกษา ด้วยการออกเสี ยงใน
บทเรี ยนออนไลน์ พบว่า ได้ผลสะท้อนที่เต็มประสิ ทธิ ภาพต่อผูเ้ รี ยนเมื่อนาบทบาทสมมติมาใช้ และ
ได้ผลสะท้อนกลับที่สัมพันธ์กบั การกาหนดปั ญหาของครู ผสู ้ อนในระดับที่สูง โดย 60% ของผูเ้ รี ยน
ที่ใช้วธิ ี บทบาทสมมติโดยให้พวกเขาแสดงและจัดหาการตอบสนองกลับอย่างมีนยั สาคัญ การใช้วิธี
กระตุน้ ที่มีความหลากหลายจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเค้นศักยภาพในการตัดสิ นใจและมีการตอบสนองต่อ
ผูส้ อนเพิ่มสู งขึ้ น และ 90% ของผูเ้ รี ยนจะมีการตอบสนองกลับกับผูส้ อนอย่างมี นยั สาคัญ ทั้งนี้
งานวิจยั ดังกล่าวได้มีการอภิปรายถึงความสาคัญในการออกแบบการสอนในวงการศึกษาและช่วย
กาหนดทิศทางของการศึกษาที่ใช้บทบาทสมมติร่วมเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของผูส้ อนต่อไป
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จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องที่ กล่าวมาทั้งหมด ผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยน
การสอนคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ครู ผสู้ อนต้องรู้ธรรมชาติของวิชาคณิ ตศาสตร์ ลักษณะที่
สาคัญของคณิ ตศาสตร์ เพื่อที่จะได้นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนเข้าใจได้ตรงกัน
โดยในการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ตอ้ งมีการนาหลักจิตวิทยาในการสอนคณิ ตศาสตร์ เข้า
ไปใช้ร่วมในการจัดการเรี ยนการสอนด้วย ครู ตอ้ งมีการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
ที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ให้กบั ผูเ้ รี ยน และมีการปรับ
การเรี ยนการสอนให้เหมาะกับบริ บทของโรงเรี ยน การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นวิธีการ
สอนที่เน้นการนาสถานการณ์ปัญหาที่เป็ นสถานการณ์จริ ง หรื ออาจเป็ นสถานการณ์ที่กาหนดขึ้นมา
ที่น่าสนใจก็ได้ โดยครู ผสู ้ อนเป็ นผูก้ าหนดหรื อให้ตวั ผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ าหนดก็ได้ แล้วให้ผเู้ รี ยนศึกษา
ค้นคว้าวิธีการแก้ปัญหาที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัญหานั้น ซึ่ งเมื่อนาการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
กรณี ศึกษามาจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ จะช่ วยส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนได้ โดยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ก็ข้ ึนอยู่กบั
ปั จจัยหลายด้าน ได้แก่ สติปัญญาของผูเ้ รี ยน ทักษะพื้นฐานทางการคิดแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน การจัด
บรรยากาศในชั้นเรี ยนของครู ผสู้ อน รวมถึงวิธีการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู้ อนและระยะเวลา
ในการแก้ปั ญหาด้วย ซึ่ ง เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนการประเมิ นความสามารถในการแก้ปั ญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ค วรมี ก ารสร้ า งเกณฑ์หรื อแนวทางการให้ค ะแนนอย่า งชัดเจน เพื่ อ จะได้ม องเห็ น
คุณภาพในการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนเป็ นรายด้าน ซึ่ งครู ผสู ้ อนก็ตอ้ งให้ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการ
เลือกยุทธวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมให้แก้ผเู ้ รี ยนอย่างเข้าใจ เพื่อที่ผเู ้ รี ยนจะได้นาไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยยุทธวิธีแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีได้กาหนดไว้ 11 ยุทธวิธีแก้ปัญหา แต่ในการจัดการเรี ยนการสอนเรื่ อง อัตราส่ วนและ
ร้ อยละ ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมในแก้ปัญหาครั้งนี้ ได้แก่ การสร้างตาราง การเขียน
ภาพหรื อแผนภาพ การแจงกรณี ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด การเขียนสมการ การเปลี่ยนมุมมอง และการ
แบ่งเป็ นปั ญหาย่อย นอกจากนี้ ผวู้ ิจยั ยังได้ศึกษางานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งพบว่าการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา เป็ นวิธีการสอนที่ ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิ ดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา ความสามารถทางการเรี ยนรู้ในลักษณะการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองและการ
ทางานเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันทั้งภายในกลุ่ มและระหว่างกลุ่ ม ซึ่ งเป็ นวิธีการสอนที่
เหมาะจะนามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองแบบแผนการวิจยั
Pre - Experimental Research แบบหนึ่ งกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลัง โดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ One - Group Pretest - Posttest Design โดยมีนกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เป็ นหน่ วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ได้ดาเนิ นการ
ตามลาดับขั้นตอนการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 3 ห้องเรี ยน
รวม 120 คน ที่ กาลัง ศึ ก ษาอยู่ใ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึก ษา 2558 โรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยโรงเรี ยนมีนโยบายในการจัดชั้นเรี ยนโดยให้แต่ละห้องเรี ยนมีนกั เรี ยนที่มีผลการเรี ยน
เก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 จานวน 40 คน
ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการ
สุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ มด้วยวิธีการจับสลาก
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น (Dependent Variable) ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)ได้แก่
1. ผลการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
3. ความคิดเห็ นของนักเรี ย นชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
กรณี ศึกษา
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เนือ้ หาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
เนื้ อหาที่ นามาสร้ า งแผนการจัดการเรี ย นรู ้ คือ เนื้ อหาเรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ วิชา
คณิ ตศาสตร์ รายวิชา ค22101 ที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ ซึ่ งประกอบด้วยเรื่ อง
อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่ วนและร้อยละ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองดาเนิ นการทดลองในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2558
สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ รวม 12 ชัว่ โมง
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองแบบแผนการวิจยั Pre - Experimental Research
แบบหนึ่ งกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลัง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest Posttest Design (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 144)
สอบก่อน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง
T1 คือ การทดสอบก่อนเรี ยน
X คือ การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
T2 คือ การทดสอบหลังเรี ยน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา เนื้อหาประกอบด้วยเรื่ อง อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ และการแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่ วนและร้อยละ จานวน 4 แผนการจัดการเรี ยนรู้ ๆ ละ 3 ชัว่ โมง รวม 12
ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 3 คาบ รวม 4 สัปดาห์
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2. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
3. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษา
การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่ องมือโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ ที่ จดั การเรี ยนรู้ โดยใช้
กรณี ศึกษา จานวน 4 แผนการจัดการเรี ยนรู้ มีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสู ตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
คาอธิ บ ายรายวิชา มาตรฐาน/ตัวชี้ วดั และเนื้ อหาสาระวิชาคณิ ตศาสตร์ หนังสื อและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้กรณี ศึกษา
1.2 วิเคราะห์ เลื อกและกาหนดเนื้ อหาเพื่อนามาสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ใช้การ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
1.3 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา ซึ่ งมี ข้ นั ตอนการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดงั นี้ ขั้นที่ 1 กาหนดปั ญหา ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ขั้นที่ 3 เลือกยุทธวิธี
แก้ปัญหา ขั้นที่ 4 ค้นคว้าข้อมูล ขั้นที่ 5 การค้นพบผลลัพธ์ ขั้นที่ 6 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และขั้นที่ 7
นาผลลัพธ์ไปใช้
ตารางที่ 2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่

เรื่ อง

1

อัตราส่วน

2

สัดส่วน

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จานวนและการใช้จานวนในชีวติ จริ ง ม.2/4 ใช้
ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ
ในการแก้โจทย์ปัญหา
ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จานวนและการใช้จานวนในชีวติ จริ ง ม.2/4 ใช้
ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ
ในการแก้โจทย์ปัญหา

จานวน
ชัว่ โมงสอน
3

3
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ตารางที่ 2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ (ต่อ)
แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่
3

4

เรื่ อง

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จานวนและการใช้จานวนในชีวติ จริ ง ม.2/4 ใช้
ร้อยละ
ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ
ในการแก้โจทย์ปัญหา
ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง
การแก้โจทย์ปัญหา
จานวนและการใช้จานวนในชีวติ จริ ง ม.2/4 ใช้
เกี่ยวกับอัตราส่วน
ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ
และร้อยละ
ในการแก้โจทย์ปัญหา
รวม

จานวน
ชัว่ โมงสอน
3

3
12

1.4 เสนอแผนการจัดการเรี ย นรู้ ที่ จ ัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ พัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ต่ออาจารย์ที่ปรึ ก ษาและผูเ้ ชี่ ย วชาญ 5 คน คื อ
1) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ จานวน 1 คน 2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวิธีสอน จานวน 1 คน
3) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอนคณิ ตศาสตร์ จานวน 1 คนและ 4) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวัดและประเมินผล
จานวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ความถูกต้องของภาษาที่
ใช้และความเหมาะสมของกิ จกรรมการเรี ยนการสอน โดยพิจารณาค่าดัชนี ความสอดคล้อง(Index
of item Objective Congruence : IOC) ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์การพิจารณาตั้งแต่ ≥ 0.50 ขึ้นไป ถือว่า
สอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 177) โดยค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ
1.00
โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
แล้วนาคะแนนที่ ไ ด้จากผูเ้ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะคนมาค านวณหาค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence : IOC) จากสู ตร IOC =
IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู้
∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมด
N หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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1.5 ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ จ ัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา ตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ปรับปรุ ง แล้วไปหาค่าประสิ ทธิ ภาพ E1 / E2 สาหรับใน
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้ใช้ตามเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2540 : 101 – 102)
โดยนาไปหาประสิ ทธิ ภาพแบบภาคสนาม (Filed Tryout) กับ นักเรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/2
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 40 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยในการสุ่ ม และ
ทดลองใช้แผนการจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ กรณี ศึ ก ษา เพื่ อหาค่ า ประสิ ท ธิ ภาพ ระหว่า งวันที่ 14
ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบระหว่างเรี ยนมาคานวณหา
ประสิ ทธิ ภาพได้ค่า E1 และคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนมาคานวณหาประสิ ทธิ ภาพได้
ค่า E2 โดยมีการคานวณหาค่าสถิติดงั นี้
80 ตัวแรก (E1) คือ คะแนนที่ได้จากการทาใบงานระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ถือเป็ นประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
80 ตัวแรก (E2) คือ คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลังการจัดการเรี ยนรู้ ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ถือเป็ นประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
เมื่อหาค่าประสิ ทธิ ภาพได้แล้วนามาเทียบเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
สู งกว่าเกณฑ์ เมื่อประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้มีค่าเกิ น
2.5%
เท่ากับเกณฑ์ เมื่ อประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เท่ากับเกณฑ์หรื อสู งกว่า
ที่ต้ งั ไว้มีค่าไม่เกิน 2.5%
ต่ากว่าเกณฑ์ เมื่อประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ต่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ แต่ไม่
ต่ากว่าเกณฑ์ 2.5% ถือว่ายังมีประสิ ทธิ ภาพรับได้
ซึ่งจากการหาค่าประสิ ทธิ ภาพ E1 / E2 ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การคานวณหาประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กรณี ศึกษา แบบ
ภาคสนาม (Filed Tryout) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2
การทดสอบ
จานวน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่
ร้ อยละ
ประสิ ทธิภาพ
กระบวนการ (E1)
40
48
39.43
82.14
82.14
ผลลัพธ์ (E2)
40
30
25.13
83.75
83.75
1.7 น าผลที่ ไ ด้จ ากการหาประสิ ท ธิ ภ าพมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่ อ ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกต้อง ก่อนนาไปทดลองใช้จริ ง ดังนี้
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1. ปรับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับเวลา
2. ปรับแก้ใบงานโดยเพิ่มพื้นที่ในการแสดงวิธีทาแต่ละขั้นตอน เนื่ องจากให้พ้ืนที่
น้อยเกินไป
3. ปรั บ จ านวนแบบฝึ กทัก ษะในใบงานให้ น้ อ ยลด เช่ น จาก 5 ข้อ เป็ น 2 ข้อ
เนื่องจากนักเรี ยนทาไม่ทนั เวลา
สรุ ปขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ดังแผนภูมิที่ 2
ขั้นที่ 1

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
คาอธิบายรายวิชา มาตรฐาน/ตัวชี้วดั และเนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์

ขั้นที่ 2

วิเคราะห์ เลือกและกาหนดเนื้อหาเพื่อนามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษา

ขั้นที่ 3

สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา

เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ

ขั้นที่ 4

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความสอดคล้องระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือ (IOC )

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 7

ปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ

นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปหาประสิ ทธิภาพ E1/E2 แบบภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

นาผลที่ได้จากการหาประสิ ทธิภาพมาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกต้อง ก่อนนาไปทดลองใช้จริ ง

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา

67
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ 1 ฉบับ จานวน 60 ข้อ
และคัดเลือกให้เหลือ 30 ข้อ เพื่อนาไปใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีข้ นั ตอนการสร้างและ
หาคุณภาพเครื่ องมือดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และศึกษา
ทฤษฎีหลักการเขียนและสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย
2.2 วิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี้ วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่สอดคล้องกับเนื้ อหาเรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ที่จะนาไป
สร้างเป็ นแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้และกาหนดตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางความสัมพันธ์ตวั ชี้วดั กับระดับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด

1. บอกความหมายของอัตราส่วนและนาไปใช้ในการแก้โจทย์
ปั ญหาได้
2. บอกหลักและวิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากันได้

1

1

2

1

3. สามารถตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนได้

รวม

การวิเคราะห์

การนาไปใช้

การจา

ตัวชี้วดั ชั้นปี

การเข้าใจ

ระดับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด

1
1

1

4. หาอัตราส่วนต่อเนื่องของจานวนหลาย ๆ จานวนได้

1

1

5. หาสัดส่วนจากอัตราส่วนสองจานวนได้

1

1

6. หาค่าของตัวแปรในสัดส่วนและตรวจสอบคาตอบได้

1

2

3

7. แก้โจทย์ปัญหาและตรวจสอบคาตอบเกี่ยวกับสัดส่วนได้

1

2

3

8. เขียนอัตราส่วนให้อยูใ่ นรู ปร้อยละได้

1

1

9. เขียนร้อยละให้อยูร่ ู ปอัตราส่วนได้

1

1

10. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับราคาขาย ราคาซื้อ กาไร และขาดทุนได้

2

2

4

11. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลดราคาสิ นค้าและการซื้อเงินผ่อนได้

2

2

4

12. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม่ ได้

2

2

4

13. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ยคงต้นและดอกเบี้ยทบต้นได้

2

2

4

15

8

30

รวม

2

5
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2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ เป็ นแบบทดสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ เพื่อคัดเลือกนาไปใช้จริ ง 30 ข้อ กาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนคือตอบถูกได้ 1 คะแนนและตอบผิดได้ 0 คะแนน
2.4 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ นามาให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน คื อ 1) ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ 2) ด้านวิธี ส อน 3) ด้านการสอน
คณิ ตศาสตร์ และ 4) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบและนามาหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC ) ของเครื่ องมือ ถ้าคะแนนดัชนี ความ
สอดคล้องมีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละนั้น
ใช้ได้ มีความเหมาะสมสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ ซึ่ งได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง
0.80 - 1.00
2.5 นาแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือกับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 40 คน
2.6 นาผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพตรวจสอบค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบปรนัยคือสัดส่ วนจานวนผูต้ อบข้อสอบถูกในแต่ละข้อต่อจานวนผูเ้ ข้าสอบทั้งหมดโดย
ใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่ งได้ค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.40 – 0.70 ตรวจสอบ
ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบปรนัยคือการตรวจสอบว่าข้อสอบสามารถจาแนกนักเรี ยนเก่งและ
นักเรี ยนอ่อนได้ดีเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป เพื่อคัดเลือกข้อสอบ
จานวน 30 ข้อ จากข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ ซึ่ งได้ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.20 – 0.80
2.7 ตรวจสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) คือการตรวจสอบผลการวัดที่สม่าเสมอและ
คงที่โดยผูว้ จิ ยั เลือกแบบทดสอบแบบปรนัยที่ผา่ นเกณฑ์มาหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบโดย
วิธีการของคูเดอร์ - ริ ชาร์ ดสันจากสู ตร KR-20 โดยใช้เกณฑ์ค่าความเชื่ อมัน่ ตั้งแต่ 0.75 เป็ นต้นไป
ซึ่งได้ค่าความเชื่อมัน่ KR-20 เท่ากับ 0.91
2.8 ปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
2.9 นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ไปใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การวิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง
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สรุ ปขั้นตอนในการสร้ างแบบทดสอบวัดผลการเรี ย นรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ดังแผนภูมิที่ 3
ขั้นที่ 1

ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
และศึกษาทฤษฎีหลักการเขียนและสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย

ขั้นที่ 2

วิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั ให้ครอบคลุมสาระคณิ ตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ องอัตราส่วนและร้อยละ เพื่อกาหนดข้อสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และตัวชี้วดั

ขั้นที่ 3

สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องอัตราส่วนและร้อยละ

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

นาแบบทดสอบมาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านวิธีสอน และด้าน
การวัดและประเมินผลตรวจสอบและนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC )ของเครื่ องมือ

แบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

นาผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพตรวจสอบค่าความยากง่ายตรวจสอบค่า

อานาจจาแนกตรวจสอบความเชื่อมัน่

ขั้นที่ 7

ปรับปรุ งแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องอัตราส่วนและร้อยละ

ขั้นที่ 8

นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้มาใช้เป็ นเครื่ องมือการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
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3. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
กรณี ศึกษา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยมีขอบเขตเนื้ อหา เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ
เป็ นแบบทดสอบอัตนัย โดยครู กาหนดสถานการณ์ปัญหามาให้ 4 ข้อ ข้อละ 12 คะแนน รวม 48
คะแนน โดยมีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบอัตนัยจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการ
สร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
3.2 วิเคราะห์ สาระการเรี ยนรู้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที 2 ที่สอดคล้องกับเนื้อหา เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
ที่จะนามาสร้างเป็ นแบบทดสอบ
3.3 สร้ า งแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ เป็ น
แบบทดสอบอัตนัย โดยการกาหนดสถานการณ์ ปัญหาต่าง ๆ จานวน 8 ข้อ เพื่อคัดเลือกมาเป็ น
เครื่ องมือวิจยั 4 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เกณฑ์ให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์

1. การกาหนดปั ญหา

3 คะแนน
วิเคราะห์โจทย์และกาหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
วิเคราะห์โจทย์ และกาหนด วิเคราะห์โจทย์และ

จากโจทย์

ปั ญหาได้อย่างถูกต้อง

ปั ญหาได้อย่างถูกต้อง แต่

กาหนดปั ญหาไม่ค่อย

ครบถ้วน ชัดเจน

ไม่ครบถ้วน

ชัดเจน

รายการประเมิน

2. การเลือกยุทธวิธี

เลือกวิธีในการแก้ปัญหาได้ เลือกวิธีในการแก้ปัญหาได้ เลือกวิธีในการแก้ปัญหา

แก้ปัญหา

อย่างเหมาะสมกับปัญหาที่

อย่างเหมาะสมกับปัญหาที่

ได้ไม่ค่อยเหมาะสมกับ

เลือกมากกว่า 1 วิธี

เลือกเพียง 1 วิธี

ปั ญหาที่เลือก

3. การแสดงขั้นตอน

แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา แสดงขั้นตอนการ

การแก้ปัญหา

ได้อย่างละเอียด ถูกต้อง

ได้ ถูกต้อง แต่มีขา้ มบาง

แก้ปัญหาไม่ละเอียด

สมบูรณ์

ขั้นตอน

และไม่ครบถ้วน

สรุ ปคาตอบสมบูรณ์และ

สรุ ปคาตอบสมบูรณ์แต่ไม่

สรุ ปคาตอบไม่สมบูรณ์

สามารถตรวจสอบคาตอบ

ตรวจสอบคาตอบ

และไม่ตรวจสอบ

4. การสรุ ปคาตอบ

ได้ถูกต้อง

คาตอบ
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โดยมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย

ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์

2.50 – 3.00
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

3.4 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่สร้ างขึ้น
เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนามาปรับปรุ งแก้ไขคาถามที่ใช้
ในแบบทดสอบ
3.5 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ จานวน 8 ข้อ
ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content Validity) ภาษาที่ใช้ และด้านการวัดและประเมิน เพื่อนาไปหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบ (Index of Objective Congruence : IOC) ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ต้องมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ซึ่ งได้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
3.6 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่แก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 40 คน ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
3.7 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่นกั เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ แบบ Rubric Scores
ซึ่ ง มี ร ายการประเมิ น 4 ประเด็น คื อ การก าหนดปั ญ หา จากโจทย์ การเลื อกยุ ท ธวิ ธี แก้ปั ญหา
การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา และการสรุ ปคาตอบ
3.8 นาผลการทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ มาวิเคราะห์
รายข้อ การวิเคราะห์แบบทดสอบอัตนัยเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ คือ การหาค่าความยากง่าย
และค่าอานาจจาแนก โดยคานวณจากสู ตรของ Whitney and Sabers (1970) เกณฑ์ในการ
พิจารณาเกี่ ยวกับคุ ณภาพของแบบทดสอบอัตนัย คือ ข้อสอบที่มีคุณภาพจะมีค่าความยากง่าย (p)
ระหว่าง 0.20 – 0.80 ซึ่ งได้ค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.39 – 0.58 และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่
0.20 ขึ้นไป ซึ่ งได้ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.31 – 0.49
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3.9 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่ คดั เลื อก
จานวน 4 ข้อ ไปตรวจสอบหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ( Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (มาเรี ยม นิลพันธุ์ , 2555 : 183) มีค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ 0.96
3.10 นาแบบทดสอบที่สร้ างขึ้นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยนาไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
จานวน 40 คน โดยประเมิ นความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ระหว่างการจัดการ
เรี ยนรู้
สรุ ปขั้นตอนในการสร้ างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ดังแผนภูมิที่ 4
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ขั้นที่ 1

ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบอัตนัยจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์

ขั้นที่ 2

วิเคราะห์ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที 2 ที่สอดคล้องกับเนื้อหา เรื่ องอัตราส่วนและร้อยละ

ขั้นที่ 3

สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
เป็ นแบบทดสอบอัตนัย

ขั้นที่ 4

นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไข

ขั้นที่ 5

นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
และวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence : IOC)

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 7

ขั้นที่ 8

ขั้นที่ 9

นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 40 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกของ

แบบทดสอบอัตนัย

นาแบบทดสอบมาตรวจสอบหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีของคอนบาค (Cronbach)

นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2/1 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 40 คน

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
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4. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา ในการจัดการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ โดยแบ่งการ
ประเมินเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ประเมินความคิดเห็นระหว่างเรี ยน โดยประเมินเมื่อเรี ยนเสร็ จสิ้ นทีละแผนการ
จัดการเรี ย นรู ้ โดยให้นัก เรี ย นเขี ย นแสดงความคิ ดเห็ น หรื อปั ญหาที่ พ บในระหว่า งเรี ย นแต่ ล ะ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ลงในกระดาษแผ่นเล็กที่ครู จดั เตรี ยมไว้ให้
ส่ วนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นหลังเรี ยน มีข้ นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษารู ปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดย
ใช้กรณี ศึกษา
2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กรณี ศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน เรื่ องอัตราส่ วน
และร้อยละ ที่นกั เรี ยนมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา ซึ่ งถามในประเด็น 1) ด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 5 ข้อ 2) ด้านสื่ อการเรี ยนรู้ จานวน 5 ข้อ 3) ด้านการวัดและ
ประเมินผล จานวน 5 ข้อ และ 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้ จานวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด
20 ข้อ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับคือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ของลิเคอร์ ท (Likert’s Five

Rating

Scales) (มาเรี ยม

นิลพันธุ์, 2555 : 196) โดยกาหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เกณฑ์ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วดั ได้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปล
ความหมายค่าความคิดเห็นโดยได้จากแนวคิดของ Best (1986 : 195) ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 เกณฑ์การแปลความหมายค่าความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ค่ าเฉลีย่
4.50 - 5.00 คะแนน
3.50 – 4.49 คะแนน
2.50 – 3.49 คะแนน
1.50 – 2.49 คะแนน
1.00 – 1.49 คะแนน

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามชนิ ดปลายเปิ ด (Open Ended Form) เกี่ ยวกับความ
คิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง จานวน 1 ข้อ ให้
นักเรี ยนเขียนแสดงความคิดเห็น ใช้วดั หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
4.3 นาแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรี ยนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับแบบสอบถาม โดยปรับปรุ ง
ลักษณะข้อคาถามให้แยกเป็ นรายด้านให้ชดั เจน
4.4 นาแบบสอบถามความคิดเห็ น ที่ปรับปรุ งแล้วผูใ้ ห้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน คือ
1) ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ 2) ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านวิธี ส อน 3) ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการสอน
คณิ ตศาสตร์ และ 4) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
แล้วนาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมดมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง(Index of Item Objective
Congruence : IOC ) ของเครื่ องมือ โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ขึ้น
ไป แสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็นนั้นใช้ได้ ซึ่ งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
4.5 นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
ซึ่ งสามารถสรุ ปขั้นตอนการสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังแผนภูมิที่ 5
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ขั้นที่ 1

ศึกษารู ปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

ขั้นที่ 2

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา ซึ่งเป็ น
แบบสอบถามกาหนดค่าความคิดเห็น 5 ระดับ

ขั้นที่ 3

แบบสอบถามความคิดเห็นเสนอให้อาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน คือ
1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิธีสอน 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอน
คณิ ตศาสตร์ และ 4) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมิน ผลตรวจสอบและนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเครื่ องมือ (IOC)

ขั้นที่ 4

ปรับปรุ งแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน

ขั้นที่ 5

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
การดาเนินการทดลองในการวิจัย
ในการดาเนินการทดลอง ผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็ นขั้นที่ผวู ้ จิ ยั เตรี ยมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.1 สร้ างเครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู้ โดย
ใช้กรณี ศึกษา 2) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องอัตราส่ วนและ
ร้อยละ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และ 4)แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
1.2 ผูว้ จิ ยั ทบทวนเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนกลุ่มทดลอง
1.3 ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ก่อนเรี ยน
(pretest) ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบหลังเรี ยน

77
2. ขั้นทดลอง ผูว้ ิจยั ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่สร้างไว้ และใช้เครื่ องมือ
ในการวิจยั ที่เตรี ยมไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 เวลาที่ใช้ในการทดลอง 4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน รวม 12 ชัว่ โมง
2.2 การจัดช่วงเวลาในการเรี ยนแต่ละวัน จัดการเรี ยนการสอนตามเวลาของการเรี ยน
การสอนในวิชาคณิ ตศาสตร์ตามแผนการเรี ยนรู้ของครู ผสู้ อน
2.3 เนื้ อ หาที่ ใ ช้ท ดลองสอนคื อ เนื้ อ หาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ รายวิ ช า ค22101 เรื่ อ ง
อัตราส่ วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
2.4 ดาเนินการสอน โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการสอนเอง มีแผนการจัดการเรี ยนรู้ 1- 4 มี
ขั้นตอนการสอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดปั ญหา โดยครู ให้นักเรี ยนจัดกลุ่ มขนาดเล็ก 4-5 คน และครู
นาเสนอกรณี ศึกษาที่เป็ นปัญหาในชีวติ ประจาวัน
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา โดยสมาชิกในกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวม ซึ่ ง
จะนาไปสู่ การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและนามาอภิปรายร่ วมกัน
ขั้นที่ 3 เลื อกยุทธวิธีแก้ปัญหา สมาชิ กในกลุ่ มร่ วมกันระดมสมองเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมกับปั ญหา
ขั้นที่ 4 ค้นคว้าข้อมูล โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อเรี ยน อินเทอร์ เน็ต หรื อ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาที่ได้รับ
ขั้นที่ 5 การค้นพบผลลัพธ์ โดยสมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันนายุทธวิธีการแก้ปัญหามา
ใช้ในการแก้ปัญหา จนได้คาตอบของปั ญหา
ขั้นที่ 6 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ นักเรี ยนตรวจสอบคาตอบที่คน้ พบ โดยนาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาที่คน้ พบหน้าชั้นเรี ยนให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้รับรู ้ดว้ ย
ขั้นที่ 7 นาผลลัพธ์ไปใช้ โดยนักเรี ยนกลุ่มอื่นสามารถนาวิธีการแก้ปัญหาที่คน้ พบ
ถูกต้อง และเป็ นที่ยอมรับร่ วมกันของทุกกลุ่มไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็ จสิ้ นการดาเนินการทดลอง
ผู้วิ จ ัย ด าเนิ น การทดสอบหลัง เรี ย น โดยใช้ แ บบทดสอบวัด ผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง
อัตราส่ วนและร้ อยละ ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest ) ฉบับเดี ยวกับแบบทดสอบก่อน
เรี ยน ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ระหว่างเรี ยน และให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือสาหรับการวิจยั ครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตรวจสอบคุ ณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยการตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
1.1.1 หาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ (E1/E2) โดยใช้เกณฑ์ 80/80
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ
โดยดาเนินการดังนี้
1.2.1 ตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบโดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
1.2.2 ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80
1.2.3 ตรวจสอบค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
1.2.4 ตรวจสอบค่า ความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบปรนัย โดยใช้สูตร KR-20
(Kuder Richardson-20)
1.3 ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยดาเนินการดังนี้
1.3.1 ตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence : IOC)
1.3.2 ตรวจสอบหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
1.4 ตรวจสอบคุ ณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา ด้วยการตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence : IOC)
2. การทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
ใช้ค่าสถิติดงั นี้
2.1.1 ค่าเฉลี่ย ( x )
2.1.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.1.3 การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ก่อนและหลังการ
จัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ ก รณี ศึก ษา วิเคราะห์ ค วามแตกต่ า งโดยการทดสอบค่ า ที (t-test) แบบ
Dependent

79
2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา โดยใช้สถิติดงั นี้
2.2.1 ค่าเฉลี่ย ( x )
2.2.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษา ในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลและประโยชน์
ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ โดยใช้สถิติดงั นี้
2.3.1 ข้อมูลจากส่ วนที่ 1 ให้เขียนแสดงความคิดเห็นและปั ญหาที่พบหลังเรี ยน
เสร็ จทีละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
2.3.2 ข้อมูลจากส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอนที่ 1 แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
2.3.3 ข้อมูลจากส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด (Open End) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
สรุ ปวิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา ดาเนินการวิจยั ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 วิธีดาเนินการวิจยั
เครื่องมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการ
- จั ด การเรี ยนรู ้ ต าม นักเรี ยนชั้น
-แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ในวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 -วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
อัตราส่วนและร้อยละ ของ
- ประเมินผลการ
โรงเรี ยนสาธิต
ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรี ยนรู ้ก่อนและหลัง มหาวิทยาลัย
มาตรฐาน(S.D.) และการ
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ เรี ยน
ศิลปากร จานวน ทดสอบค่าที (t-test) แบบ
โดยใช้กรณี ศึกษา
40 คน
Dependent
2. เพื่อศึ กษาความสามารถใน - ตรวจสอบ
นักเรี ยนชั้น
-แบบประเมินความสามารถ
การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ความสามารถในการ มัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 ในการแก้ปัญหาทาง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ แก้ปัญหาทาง
โรงเรี ยนสาธิต
คณิ ตศาสตร์
2 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดย คณิ ตศาสตร์ระหว่าง มหาวิทยาลัย
-วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ใช้กรณี ศึกษา
เรี ยน
ศิลปากร จานวน ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วน
40 คน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจยั

กลุ่มเป้ าหมาย
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ตารางที่ 9 วิธีดาเนินการวิจยั (ต่อ)
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจยั

3. เพื่อศึ กษาความคิดเห็นของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่
มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
กรณี ศึกษา

- นาแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นักเรี ยนเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษาหลังเรี ยน

เครื่องมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นักเรี ยนชั้น
-แบบสอบถามความคิดเห็น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 ส่วนที่ 1 แบบปลายเปิ ด
โรงเรี ยนสาธิต
- วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
มหาวิทยาลัย
วิเคราะห์เนื้อหา (Content
ศิลปากร จานวน analysis)
40 คน
-แบบสอบถามความคิดเห็น
ส่วนที่ 2 แบบ Rating Scale
5 ระดับ
-วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis)
กลุ่มเป้ าหมาย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนการ
ดาเนินการวิจยั ตามลาดับดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ตอนที่ 2 ผลศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ตอนที่ 3 ผลศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษา หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
ตอนที่ 1 ผลเปรียบเทียบผลการเรี ยนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่ วนและร้ อยละ ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่ อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
การผลเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา ผูว้ ิจยั นาแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ไปทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 40
คน โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตามแผนการจัดการเรี ย นรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
อัตราส่ วนและร้อยละ ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา จานวน 4 แผน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบ
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา เป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ผลดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้วชิ าคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
จานวน
ผลการเรี ยนรู้
คะแนนเต็ม
S.D.
t
P
X
นักเรี ยน (n)
คะแนนก่อนเรี ยน
40
30
12.30 3.73
-25.998* .000
คะแนนหลังเรี ยน
40
30
25.45 3.52
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 10 เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา พบว่า ผลการเรี ยนรู ้
ก่อนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา และหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา ของนักเรี ยน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยผลการเรี ยนรู้หลังการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้กรณี ศึกษา ( X = 25.45 , S.D. = 3.52) สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
( X = 12.30 , S.D. = 3.73) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจยั ข้อที่ 2 คือ นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1
และจากการศึกษาผลการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 เรื่ องย่อย ได้แก่ อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ และการ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่ วนและร้อยละ มีรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 6
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แผนภูมิที่ 6 กราฟแสดงผลการเรี ยนรู้ก่อนและหลังเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
คะแนนผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียน เรื่องอัตราส่ วนและร้ อยละ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1
100.00

91.00

91.78
82.50

90.00

80.16

80.00

ร้ อยละ

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

51.50
39.28

43.75

38.13

posttest
pretest

20.00
10.00
0.00

เรื่อง

จากแผนภูมิที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนทุกเรื่ องอยูใ่ นระดับสู ง คือมีผล
การเรี ยนรู ้ มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่ งสู งกว่าคะแนนผลการเรี ยนรู ้ ก่อนเรี ยน เมื่อพิจารณาตามเรื่ องโดย
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า เรื่ องสัดส่ วนมีคะแนนสู งสุ ด รองลงมาคือเรื่ องอัตราส่ วน เรื่ อง
ร้อยละ และเรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่ วนและร้อยละมีคะแนนต่าสุ ด
นอกจากนี้ จากการที่ครู ผสู ้ อนสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษา ทั้ง 7 ขั้นตอน ตลอดทั้ง 4 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
ขั้น ที่ 1 ก าหนดปั ญ หา พบว่า ในชั่ว โมงแรกเมื่ อ ครู ล องให้ นัก เรี ย นช่ วยคิ ดและเสนอ
สถานการณ์ปัญหาที่เคยพบเห็นในชีวติ ประจาวัน นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะคิดไม่ค่อยออก ครู ตอ้ งเป็ นผู ้
เสนอสถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจาวันเป็ นตัวอย่างก่อน แต่พอชัว่ โมงต่อ ๆ ไป นักเรี ยนจะช่วย
เสนอสถานการณ์ปัญหาในชีวติ ประจาวันได้มากขึ้น
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนเก่งจะเลื อกจับกลุ่มกันเอง ครู ตอ้ งแนะนา
การจัดกลุ่มที่ถูกต้องเหมาะสมให้นกั เรี ยนจับกลุ่มใหม่ ในการเรี ยนวันแรก ๆ นักเรี ยนบางคนยังไม่
ค่อยให้ความร่ วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ค่อยได้ทางานเป็ นกลุ่ม นักเรี ยนบางคนขาดความเชื่ อมัน่
ในตนเอง ไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน และนักเรี ยนบางกลุ่มยังแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไม่เป็ น
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นักเรี ยนที่เก่งจะเป็ นผูด้ าเนิ นการทุกเรื่ อง ทาให้นกั เรี ยนที่ไม่เก่งขาดโอกาสในการทางานร่ วมกับ
เพื่อน ๆ ในกลุ่ม ไม่ค่อยมีบทบาทในการทางานกลุ่ม ทางานเสร็ จล่าช้า แต่หลังจากได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน
มากขึ้นในวันต่อ ๆ มา นักเรี ยนเริ่ มเข้าใจและมีความคุ น้ เคยกับเพื่อนในกลุ่ม เริ่ มกล้าแสดงออกมา
ขึ้น สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันมากขึ้น เมื่อคนใดคนหนึ่งไม่เข้าใจ สมาชิ กที่เข้าใจก็จะช่วยอธิ บายให้
เพื่อนในกลุ่มเข้าใจด้วย เพราะภาษาที่นกั เรี ยนใช้สื่อสารมีความเข้าใจกันได้ดี เนื่องจากวัยของผูเ้ รี ยน
เป็ นวัยเดียวกัน ส่ งผลให้นกั เรี ยนทุกคนช่วยกันทาใบงานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็ จ
ขั้นที่ 3 เลือกยุทธวิธีแก้ปัญหา พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถเลือกยุทธวิธีแก้ปัญหาของ
สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 11 ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาตามที่ครู สอนได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่ งยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ นการแจงกรณี ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดและการสร้าง
ตาราง แต่ถา้ นักเรี ยนกลุ่มใดไม่ค่อยมัน่ ใจก็จะนามาปรึ กษาครู ก่อนนาไปใช้แก้ปัญหา
ขั้นที่ 4 ค้นคว้าข้อมูล พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเล่นอินเทอร์ เน็ต
ได้ จึ งได้ใช้โทรศัพท์มือถื อหาข้อมูลหรื อศึกษาตัวอย่างการคิ ดแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่
ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัญหาที่ครู กาหนดได้
ขั้นที่ 5 การค้นพบผลลัพธ์ พบว่า นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มจะช่วยกันหาข้อมูลจากมือถื อ
แล้วนาข้อมู ลที่ ได้มาร่ วมกันคิ ดวิเคราะห์ เพื่อหาผลลัพธ์ หรื อคาตอบจากสถานการณ์ ปัญหาที่ ค รู
กาหนดในใบงาน
ขั้นที่ 6 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนแต่ละกลุ่มจะส่ งตัวแทนออกมานาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง จะไม่ออกมาทั้งกลุ่ม นักเรี ยนกลุ่มที่นงั่ ฟั งก็มีการช่วยเหลือเพื่อนกลุ่มที่
ออกมานาเสนอในกรณี ที่เพื่อนเขียนผิด ก็บอกให้แก้ไข มีความเป็ นเองในห้องเรี ยนและเกิดความ
สนุกสนานในการเรี ยน
ขั้น ที่ 7 น าผลลัพ ธ์ ไ ปใช้ พบว่า นัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ก็ ช่ วยครู เ สนอแนะการน าวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้เป็ นอย่างดี โดยช่วยกันคิดและส่ งตัวแทนออกมาเขียนนาเสนอ
บนกระดาน ทาให้บรรยากาศในห้องเรี ยนครื้ นเครง นักเรี ยนมีอิสระในการคิดและการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในห้องเรี ยนไปด้วย
ตอนที่ 2 ผลศึกษาความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ระหว่ างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ระหว่า งการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก รณี ศึ ก ษา ผูว้ ิจยั ได้ท าการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ เป็ นแบบทดสอบอัตนัย
โยกาหนดสถานการณ์ปัญหา จานวน 4 ข้อ ข้อละ 12 คะแนน รายละเอียดดังตารางที่ 11
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1. การกาหนด
ปัญหาจากโจทย์
2. การเลือกยุทธวิธี
แก้ปัญหา
3. การแสดงขั้นตอน
การแก้ปัญหา
4. การสรุ ปคาตอบ

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับอัตราส่ วนและ
ร้อยละ

ร้อยละ

คะแนน
เต็ม

สัดส่ วน

ขั้นตอนการคิด
แก้ปัญหา

อัตราส่ วน

ตารางที่ 11 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่าง
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา

X

S.D.

ค่าเฉลี่ย
รวม

X

ระดับ
ความสามารถ

S.D.

3

2.52 0.28 2.58 0.73 2.49 0.48 2.58 0.50 2.54 0.49

ดี

3

2.37 0.53 2.45 0.38 2.60 0.67 2.60 0.60 2.51 0.55

ดี

3

2.37 0.53 2.49 0.48 2.54 0.67 2.52 0.51 2.48 0.55

พอใช้

3

2.50 0.71 2.49 0.47 2.52 0.63 2.58 0.50 2.52 0.58
ค่าเฉลี่ยรวม
2.51 0.54

ดี
ดี

จากตารางที่ 11 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับดี ( X = 2.51, S.D. = 0.54) ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั ข้อที่ 2 คือ นักเรี ยนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ระหว่างที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาอยูใ่ นระดับดี
เมื่อพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ เป็ น
รายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้เรี ยงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
ดังนี้ ลาดับที่ 1 คือ การกาหนดปั ญหาจากโจทย์ ( X = 2.54, S.D. = 0.49) ลาดับที่ 2 คือ การสรุ ป
คาตอบ ( X = 2.52, S.D. = 0.58) ลาดับที่ 3 คือ การเลือกยุทธวิธีแก้ปัญหา ( X = 2.51, S.D. = 0.55)
และลาดับที่ 4 คือ การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ( X = 2.48, S.D. = 0.55) ดังแผนภูมิที่ 7
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แผนภูมิที่ 7 กราฟแสดงความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ
เป็ นรายด้าน
คะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในแต่ละด้ าน
2.65
2.58

2.6
2.55

2.52
2.5

คะแนน

2.5

2.49

2.6

2.6
2.58

2.54
2.52
2.49

2.52

การกาหนดปั ญหาจากโจทย์
การแสดงขั ้นตอนการแก้ ปัญหา

2.45

การสรุปคาตอบ

2.45
2.4

การเลือกยุทธวิธีแก้ ปัญหา

2.37

2.35
2.3
2.25
1

2

3

4

แผนการจัดการเรียนรู้

จากแผนภูมิที่ 7 สามารถพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา ทั้ง 4 แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ได้ดงั นี้
แผนการจัดการเรี ย นรู้ ที่ 1 เรื่ อง อัตราส่ วน เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า น พบว่า นัก เรี ย นมี
ความสามารถด้านการกาหนดปั ญหาจากโจทย์สูงสุ ด ( X = 2.52) รองลงมาคือการสรุ ปคาตอบ
( X = 2.50) และความสามารถด้านการเลื อกยุทธวิธีแก้ปัญหาและการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
ต่าสุ ด ( X = 2.37)
แผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ 2 เรื่ อ ง สั ด ส่ ว น เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า นัก เรี ย นมี
ความสามารถด้านการกาหนดปั ญหาจากโจทย์สูงสุ ด ( X = 2.58) รองลงมาคือการแสดงขั้นตอน
การแก้ปัญหาและการสรุ ปคาตอบ ( X = 2.49) และความสามารถด้านการเลื อกยุทธวิธีแก้ปัญหา
ต่าสุ ด ( X = 2.45)
แผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ 3 เรื่ อ ง ร้ อ ยละ เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า นัก เรี ย นมี
ความสามารถด้านการเลือกยุทธวิธีแก้ปัญหาสู งสุ ด ( X = 2.60) รองลงมาคือการแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหา ( X = 2.54) การสรุ ปคาตอบ ( X = 2.52) และความสามารถด้านการกาหนดปั ญหาจาก
โจทย์ต่าสุ ด ( X = 2.49)
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แผนการจัดการเรี ย นรู้ ที่ 4 เรื่ อง การแก้โจทย์ปั ญหาเกี่ ยวกับ อัตราส่ วนและร้ อยละ เมื่ อ
พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า นัก เรี ยนมี ค วามสามารถด้า นการเลื อ กยุ ท ธวิ ธี แ ก้ปั ญ หาสู ง สุ ด
( X = 2.60) รองลงมาคื อการกาหนดปั ญหาจากโจทย์และการสรุ ปคาตอบ ( X = 2.58) และ
ความสามารถด้านการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาต่าสุ ด ( X = 2.52)
ตอนที่ 3 ผลศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
กรณีศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
กรณี ศึกษา ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ประเมินความคิดเห็ นระหว่างเรี ยน โดยประเมินเมื่อเรี ยนเสร็ จสิ้ นทีละแผนการ
จัดการเรี ย นรู ้ โดยให้นัก เรี ย นเขี ย นแสดงความคิ ดเห็ น หรื อปั ญหาที่ พ บในระหว่า งเรี ย นแต่ ล ะ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ลงในกระดาษแผ่นเล็กที่ ครู จดั เตรี ยมไว้ให้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการจัดการเรี ยนรู้
ทั้งหมด 4 แผนการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งนักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็นหลังการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี้
ความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 ดังนี้ นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่ดี ได้
ทางานเป็ นกลุ่มร่ วมกับเพื่อน ปรึ กษากันได้ในระหว่างเรี ยน และสามารถใช้อินเทอร์ เน็ตจากมือถื อ
ได้ ส่ วนนักเรี ยนบางคนมีความคิดเห็นว่า ไม่ค่อยชอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ เพราะไม่ชอบทางาน
เป็ นกลุ่ม เนื่ องจากการทางานเป็ นกลุ่มทาให้เกิดความล่าช้าในการส่ งงาน ดังที่นกั เรี ยนได้กล่าวว่า
“ได้ทางานเป็ นกลุ่ม ปรึ กษากันได้ สามารถใช้อินเทอร์ เน็ตจากมือถือได้” และ “ไม่ค่อยชอบทางาน
เป็ นกลุ่ม ต้องรอเพื่อน ทาให้ส่งงานช้า”
ความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 ดังนี้ นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ ได้แสดงความคิ ดเห็ นว่า เป็ นแนวทางการสอนที่ แตกต่ างจากที่ เคยเรี ยนมา ได้ทางาน
ร่ วมกับเพื่อน มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการเรี ยนมากขึ้น แต่มีนกั เรี ยนบางคนมีความ
คิดเห็นว่าเป็ นวิธีการสอนที่ตอ้ งทาใบงานมาก เหนื่อยกว่าเรี ยนปกติ แต่ก็ได้ความรู ้มากกว่าเดิม ดังที่
นักเรี ยนได้กล่าวว่า “ได้ทางานเป็ นกลุ่มร่ วมกับเพื่อน ๆ ปรึ กษากันได้ ได้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ ง
ทางานคนเดียวเหมือนที่เคยเรี ยนมา ไม่ค่อยได้เรี ยนแบบนี้ ในวิชาคณิ ตศาสตร์ ” และ “เรี ยนแบบนี้
ต้องทาใบงานเยอะจัง เหนื่อยกว่าเรี ยนแบบเดิม แต่ก็ได้ความรู ้ดีนะ”
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ความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 ดังนี้ นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็ นว่าชอบการจัดการเรี ยนรู ้ แบบนี้ ได้ปรึ กษากับเพื่อนคนที่เก่งกว่า มี
ความสนิทกับเพื่อนมากขึ้น เรี ยนเข้าใจมากกว่าเดิม แต่มีนกั เรี ยนบางคนมีความคิดเห็นว่า ต้องทาใบ
งานมาก และเหนื่อยล้า ดังที่นกั เรี ยนได้กล่าวว่า “ได้ทางานกับคนเก่ง สนิ ทกับเพื่อนมากขึ้น ไม่
เข้าใจเพื่อนก็สอน ทาให้เรี ยนเข้าใจมากกว่าเดิม ” และ “งานเยอะ เหนื่อยจัง”
ความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 ดังนี้ นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นว่า ได้ทางานเป็ นกลุ่ม มีการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน ทาให้เข้าใจ
เนื้อหาที่เรี ยนมากขึ้น อยากให้นาไปสอนในเรื่ องอื่นบ้าง ดังที่นกั เรี ยนได้กล่าวว่า “ได้ทางานเป็ นกลุ่ม
ไม่เข้าใจเพื่อนก็สอน ทาให้เรี ยนเข้าใจมากกว่าเดิม คะแนนก็ดีข้ ึน อยากให้เอาวิธีการสอนแบบนี้ ไป
สอนเรื่ องอื่นด้วย ”
ส่ วนที่ 2 ประเมิ น ความคิ ดเห็ นหลังเรี ย น แบ่ ง ออกเป็ น 2 ตอน ดัง นี้ ตอนที่ 1 เป็ น
แบบสอบถามเกี่ ยวกับความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา ในด้าน
ต่าง ๆ คือ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 2) ด้านสื่ อการเรี ยนรู้ 3) ด้านการวัดและประเมินผล
และ 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้ รวมทั้งหมด 20 ข้อ โดยเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า
(Rating scale) ชนิด 5 ระดับ คือความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่อจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา ครบถ้วน
ตามขั้นตอน
2. ในระหว่างการจัดกิจกรรมนักเรี ยนได้ใช้เทคโนโลยีในการสื บ
ค้นหาข้อมูล
3. กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่งเสริ มการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์
4. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์ท้ งั ภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่ม ทาให้เกิดมุมมองความคิดที่หลากหลาย
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม
เฉลี่ย

X

S.D.

ระดับ
ลาดับที่
ความคิดเห็น

4.33 0.53

เห็นด้วยมาก

2

4.25 0.40

เห็นด้วยมาก

3

4.58 0.46

เห็นด้วยมาก

1

4.15 0.43

เห็นด้วยมาก

4

4.13 0.44
4.29 0.45

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

5
1
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ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
(ต่อ)
ความคิดเห็นที่มีต่อจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ด้ านสื่อการเรียนรู้
1. สื่ อที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจได้
2. ตัวอย่างสถานการณ์น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใน
ชีวติ ประจาวันง่าย
3. ประเด็นของสถานการณ์ปัญหาส่งเสริ มการคิดและการแก้ปัญหา
4. สถานการณ์ปัญหาสามารถคิดแก้ปัญหาได้หลากหลาย
5. สื่ อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนมีความครบถ้วน
เพียงพอกับนักเรี ยน
เฉลี่ย
ด้ านการวัดและประเมินผล
1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
2. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมิน
3. มีความยุติธรรม
4. การประเมินมีความโปร่ งใส ชัดเจน
5. ประเมินผลทั้งระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
เฉลี่ย
ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเรียนรู้
1. ทาให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั และใฝ่ เรี ยนรู ้ในการทางานจนสาเร็จ
2. ทาให้นกั เรี ยนมีจิตสาธารณะในการทางานเป็ นกลุ่ม
3. ทาให้นกั เรี ยนนาความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ได้จริ ง
4. ทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ
5. ทาให้นกั เรี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนและครู ในระหว่างเรี ยน
มากยิง่ ขึ้น
เฉลี่ย
ภาพรวม

X

S.D.

ระดับ
ลาดับที่
ความคิดเห็น

4.18 0.50

เห็นด้วยมาก

3

4.40 0.40

เห็นด้วยมาก

1

4.35 0.58
4.15 0.43

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

2
4

4.13 0.43

เห็นด้วยมาก

5

4.24 0.47

เห็นด้วยมาก

4

4.28
4.13
4.25
4.33
4.40
4.28

0.55
0.40
0.44
0.53
0.42
0.47

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

3
5
4
2
1
2

4.18 0.50
4.20 0.46

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

5
4

4.33 0.53

เห็นด้วยมาก

1

4.25 0.51

เห็นด้วยมาก

3

4.28 0.51

เห็นด้วยมาก

2

4.25 0.50
4.27 0.47

เห็นด้วยมาก
3
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 12 ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดย
ใช้กรณี ศึกษา พบว่า โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
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อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.27 , S.D. = 0.47 ) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักเรี ยนมี
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ลาดับที่ 1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( X = 4.29 , S.D. =
0.45) ลาดับที่ 2 ด้านการวัดและประเมินผล ( X = 4.28 , S.D. = 0.47) ลาดับที่ 3 ด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการเรี ยนรู้ ( X = 4.25 , S.D. = 0.50) และลาดับที่4 ด้านสื่ อการเรี ยนรู้ ( X = 4.24 , S.D. =
0.47) ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา อยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมาก ( X = 4.29 , S.D. = 0.45) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มการ
คิดแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ( X = 4.58, S.D. = 0.46) 2) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษา ครบถ้วนตามขั้นตอน ( X =4.33, S.D. = 0.53) 3) ในระหว่างการจัดกิจกรรมนักเรี ยนได้
ใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นหาข้อมูล ( X = 4.25 , S.D. = 0.40) 4) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทาให้เกิ ด
ปฏิ สัมพันธ์ ท้ งั ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ ม ทาให้เกิ ดมุ มมองความคิ ดที่ หลากหลาย ( X =4.15,
S.D. = 0.43) และ 5) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม ( X =4.13, S.D. =
0.44)
ลาดับที่ 2 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนด้านการวัดและประเมินผล พบว่า
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา อยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.47) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็ นอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ประเมินผลทั้งระหว่างเรี ยนและหลัง
เรี ยน ( X = 4.40, S.D. = 0.42) 2) การประเมินมีความโปร่ งใส ชัดเจน ( X = 4.33, S.D. = 0.53)
3) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ ( X = 4.28, S.D. = 0.55) 4) มีความยุติธรรม ( X =4.25,
S.D. = 0.44) และ 5) นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมิน ( X =4.13, S.D. = 0.40)
ลาดับที่ 3 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้
พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.25 , S.D. = 0.50) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ทาให้นกั เรี ยนนาความรู้ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวันได้จริ ง ( X = 4.33, S.D. = 0.53) 2)ทาให้นกั เรี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั
เพื่อนและครู ในระหว่างเรี ยนมากยิ่งขึ้น ( X = 4.28, S.D. = 0.51) 3) ทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ( X = 4.25, S.D. = 0.51) 4) ทาให้นกั เรี ยนมีจิตสาธารณะในการ
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ทางานเป็ นกลุ่ม ( X =4.20, S.D. = 0.46) และ 5) ทาให้นกั เรี ยนมีวินยั และใฝ่ เรี ยนรู้ในการทางานจน
สาเร็ จ ( X =4.18, S.D. = 0.50)
ลาดับที่ 4 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนด้านสื่ อการเรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
( X = 4.24 , S.D. = 0.47) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมากทุกข้อ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ตัวอย่างสถานการณ์ น่าสนใจและเกี่ ยวข้องกับ
เหตุการณ์ในชี วิตประจาวันง่าย ( X = 4.40, S.D. = 0.40) 2)ประเด็นของสถานการณ์ปัญหาส่ งเสริ ม
การคิดและการแก้ปัญหา ( X = 4.35, S.D. = 0.58) 3) สื่ อที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนมีความ
ชัดเจนและเข้าใจได้ ( X = 4.18, S.D. = 0.50) 4) สถานการณ์ ปัญหาสามารถคิดแก้ปัญหาได้
หลากหลาย ( X =4.15, S.D. = 0.43) และ 5) สื่ อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนมีความ
ครบถ้วน เพียงพอกับนักเรี ยน ( X =4.13, S.D. = 0.43)
ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติมที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
ที่สอดคล้องกับประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
ด้า นการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ พบว่า นัก เรี ยนชอบการจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ ก รณี ศึก ษา
เนื่ องจากเป็ นวิธีการสอนที่ แปลกใหม่ ได้ทางานเป็ นกลุ่ ม มี การช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันระหว่าง
เพื่อน ดังที่นกั เรี ยนได้กล่าวว่า “รู ้สึกดีกบั การสอนแบบนี้ เพราะรู ้สึกว่าเพื่อนมีน้ าใจคอยช่วยเหลือกัน”
และ “ครู มีวธิ ี การสอนที่แตกต่างจากเดิม มีความสุ ขในการเรี ยนมากขึ้น”
ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนชอบการสอนที่สามารถใช้อินเทอร์ เน็ ตจากมื อถื อได้
เพราะสะดวกในการใช้ง าน ดัง ที่ นัก เรี ย นได้ก ล่ า วว่า “สามารถใช้อิน เทอร์ เน็ ตค้นหาข้อมูล ได้
สะดวกดีจงั ชอบมาก”
ด้า นการวัด และประเมิ นผล พบว่า นัก เรี ย นมี ค วามพอใจในการวัดและประเมิ น ผลทั้ง
ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน ดังที่ นกั เรี ยนได้กล่ าวว่า “มีการเก็บคะแนนทั้งระหว่างเรี ยนและหลัง
เรี ยน” และ “ข้อสอบออกตรงกับเนื้อหาที่สอน ทาให้ทาข้อสอบได้”
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนคิดว่าได้ประโยชน์อย่างมากในการ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ดังที่นกั เรี ยนได้กล่าวว่า “นาไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวันได้”
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ จดั การเรี ย นรู้ โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองแบบแผนการวิจ ัย
Pre - Experimental Research แบบหนึ่ งกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลัง โดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ One - Group Pretest - Posttest Design มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ วิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา หลังการจัดการเรี ยนรู้โดย
ใช้กรณี ศึกษา ซึ่ งตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การ
เรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง(Index of Item Objectives Congruence: IOC)
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญได้เท่ากับ 1.00 2) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence: IOC)
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญอยูร่ ะหว่าง0.80 –1.00 มีค่าเฉลี่ยความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.40 – 0.70 ค่าอานาจ
จาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตร KR-20 มีค่าเท่ากับ 0.91
3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง(Index
of Item Objectives Congruence: IOC) จากผูเ้ ชี่ยวชาญได้เท่ากับ 1.00 มีค่าเฉลี่ยความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.39 – 0.58 ค่าอานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.31 – 0.49 และค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตร
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ( - Coefficient) มี ค่าเท่ากับ 0.96 และ 4)แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Item Objectives Congruence: IOC) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญได้เท่ากับ 1.00 ดาเนินการทดลอง
ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ ย ( x ) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบค่าที (t - test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content analysis)
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สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา มีผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการเรี ยนรู้วชิ าคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั ข้อที่ 2 ซึ่ งระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรี ยงล าดับจากมากที่ สุดไปหาน้อยที่ สุ ด คื อ 1) การก าหนดปั ญหาจาก
โจทย์ 2) การสรุ ปคาตอบ 3) การเลื อกยุทธวิธีแก้ปัญหา และ 4) การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
ตามลาดับ ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2
3. ความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มีต่อการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้
กรณี ศึกษา หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ 1) ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
2) ด้านการวัดและประเมินผล 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้ และ 4) ด้านสื่ อการเรี ยนรู้
ตามลาดับ ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3
อภิปรายผล
ผลการวิจยั การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา สามารถนามาสู่ การอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้กรณี ศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ หรื อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ ปัญหาที่เกิ ดขึ้นตามสภาพจริ งด้วย
ตนเอง หรื อทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มกับเพื่อน จึงเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้
ฝึ กการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ โดยครู ผสู้ อนเป็ นผูค้ อยสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ตาม
เป้ าหมาย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ทัก ษะส าคัญ และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ใ นสาระการเรี ย นรู้
คณิ ตศาสตร์ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับแนวคิด
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ของ Ertmer & Russell (1995 : 24), Sutyak (1998 : 53), Brett (2004 : 4), Rosenbaum (2005 :
1186), Jesus (2012 : 2), Malau-Aduli (2013 : 2) และ Harman (2014 : 1) ได้กล่าวในทานอง
เดี ยวกันว่า การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา การที่ครู ผสู ้ อนกาหนดสถานการณ์ ปัญหาที่เป็ น
สถานการณ์ จริ งมาให้นกั เรี ยนได้หาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาเป็ นรายบุ คคลหรื อรายกลุ่ มก็ได้
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจที่เป็ นเหตุเป็ นผลกัน และ
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา ยังมีวตั ถุประสงค์ที่สอดคล้องกับคากล่าวของ จินตนา ยูนิพนั ธ์
(2536 : 55), เสริ มศรี ไชยศร (2539 : 106 - 107) และทิศนา แขมมณี (2555 : 362) ที่กล่าวใน
ทานองเดียวกันว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา มีวตั ถุประสงค์ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิ ญกับ
สถานการณ์ ปัญหาจริ ง ฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม และ
แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น ประสบการณ์ ความรู ้ สึ ก และเจตคติ ซ่ ึ ง กันและกันกับ เพื่อนร่ วมงาน
นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใชกรณี ศึกษา ของนักวิชาการหลายคน อาทิ
Mellish and Brink (1990 : 84), Easton (1992 : 12 -14), Brett (2004 : 4) และทิศนา แขมมณี
(2555 : 362 - 363) ผูว้ ิจยั ได้เลื อกขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษาของ Brett ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 กาหนดปั ญหา โดยครู ให้นักเรี ยนจัดกลุ่ ม
ขนาดเล็ก 4-5 คน และครู นาเสนอกรณี ศึกษาที่เป็ นปั ญหาในชีวิตประจาวัน ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา
โดยสมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวม ซึ่ งจะนาไปสู่ การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและ
นามาอภิปรายร่ วมกัน ขั้นที่ 3 เลื อกยุทธวิธีแก้ปัญหา สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันระดมสมองเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาและเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมกับปั ญหา ขั้นที่ 4 ค้นคว้าข้อมูล โดยการศึกษาค้นคว้า
จากหนังสื อ เอกสาร อินเทอร์ เน็ต หรื อ ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาที่ได้รับ ขั้นที่ 5 การ
ค้นพบผลลัพธ์ โดยสมาชิ กในกลุ่ มร่ วมกันนายุทธวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหา จนได้
คาตอบของปั ญหา ขั้นที่ 6 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ นักเรี ยนตรวจสอบคาตอบที่คน้ พบ โดยนาเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาที่คน้ พบหน้าชั้นเรี ยนให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้รับรู ้ ดว้ ย และขั้นที่ 7 นาผลลัพธ์ไปใช้
โดยนักเรี ยนกลุ่มอื่นสามารถนาวิธีการแก้ปัญหาที่คน้ พบถูกต้อง และเป็ นที่ยอมรับร่ วมกันของทุก
กลุ่มไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนที่ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ ของ
นักวิชาการคนอื่ นด้วย และเป็ นขั้นตอนที่ มีกระบวนการที่ สามารถส่ งเสริ มการคิ ดแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ในชี วิตจริ งได้ โดยผูว้ ิจยั ได้นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้กรณี ศึกษา ทั้ง 7 ขั้นตอน ของ Brett ไปหาประสิ ทธิ ภาพ (E1 / E2) แบบภาคสนาม
(Filed Tryout) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที 2/2 ที่ไม่ใช่ นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา มีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.14 / 83.75 สู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ กาหนดไว้ ซึ่ งจากการข้อมู ล ที่ ก ล่ า วมาทั้ง หมดนี้ ส่ ง ผลให้ผ ลการเรี ย นรู ้ วิชา
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คณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
กรณี ศึกษาสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะว่าวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ครู ผสู ้ อนสามารถกาหนดสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชี วิตประจาวันได้อย่า งชัดเจน และตามธรรมชาติ ข องวิช าคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิช าที่ เน้นให้ผูเ้ รี ย น
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้ได้คาตอบของโจทย์ที่กาหนดให้ โดยผูเ้ รี ยนต้องแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้ ประสบการณ์ ทัก ษะพื้ น ฐานทางการคิ ด แก้ปั ญหา การจัด บรรยากาศในชั้น เรี ย นของ
ครู ผสู ้ อน และระยะเวลาในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมด้วย โดยครู ผสู ้ อนจะต้องสอนทั้งความรู ้และ
เสนอสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันที่ผเู้ รี ยนสามารถมองเห็นได้ชดั เจน เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการ
เรี ยนรู้ และเลือกวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีความเหมาะสมกับเนื้ อหาสาระที่สอน ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของนักวิชาการหลายคน อาทิ สิ ริพร ทิพย์คง (2536 : 165-167), ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2538 : 66)
และ Bitter (1990 : 43 - 44) ที่กล่าวทานองเดียวกันว่า ครู ผสู ้ อนควรกาหนดปั ญหาที่น่าสนใจ มี
ความหลากหลาย ให้อิสระแก่นกั เรี ยนในการคิดหาวิธีแก้ปัญหา และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้วิธีการที่
หลากหลายในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ซึ่ งจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
จัดว่า เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพอีกวิธีการหนึ่ ง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ภัทรา ยางเดี่ยว (2553 : 92 ) ได้ทาการ
วิจยั เรื่ อง การสร้างบทเรี ยนผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยนโดยกระบวนการกรณี ศึกษา ในวิชาการ
ถ่ายภาพสาหรับบัณฑิ ตศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาการ
เรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
เกษศิริ การะเกษ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
แบบเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาปี่ ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาการเรี ยนรู้
หลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 นอกจากนี้ ย งั สอดคล้องกับ
Fuschetti (2002 : บทคัดย่อ) ได้สารวจกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาและผล
ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แก้ปัญหาของนักเรี ยนโดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนที่มีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ สูง โดยแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ แบบให้อธิ บายด้วยวาจา
ใช้แบบทดสอบให้นกั เรี ยนทาและสัมภาษณ์ไปพร้อม ๆ กัน ทาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้นกั เรี ยน
เป็ นรายบุคคล โดยสอนยุทธวิธีการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนพร้อมทั้ง
ศึกษาพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนในด้านการอ่าน วิเคราะห์ ประมวลคา การตีความ การ
คานวณและการพิสูจน์ พิจารณารู ปแบบของกระบวนการแก้ปัญหาที่มี 1 ขั้นตอน และ 2 ขั้นตอน
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ตลอดจนค้นหา แนวคิดที่เกิดขึ้นต่อปั ญหาหลาย ๆ รู ปแบบใช้เวลา 10 สัปดาห์ และนาแบบทดสอบ
ชุดเดิมวัดพร้อมสัมภาษณ์อีกครั้ง ผลการวิจยั ปรากฏว่า 1) นักเรี ยนทั้งหมดมีปัญหาในการวิเคราะห์
การคานวณและการแปลความหมาย 2) กระบวนการที่นกั เรี ยนไม่ได้ใช้ในการสัมภาษณ์ ครั้งแรก
แต่ น ามาใช้ใ นการสั ม ภาษณ์ ค รั้ งที่ 2 3) การแก้ปั ญ หาที่ มี ข้ นั ตอนเดี ย วมี ค วามยากในด้า นการ
วิเคราะห์ การคานวณ และการตรวจคาตอบ 4) โจทย์ปัญหาที่มีข้ นั ตอนเดียวที่ง่ายที่สุดคือ เส้นรอบ
รู ป เรื่ องที่ยากที่สุดคือ เรื่ องที่เกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบในการเลือกซื้ อของ และ 5) โจทย์ปัญหาที่มี
สองขั้นตอนที่ง่ายที่สุดคือ เรื่ องเกี่ยวกับการวัดเชิงเส้น เรื่ องที่ยากที่สุดคือ การคิดราคาสิ นค้าที่มีการ
ลดราคา
แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา ในขั้นตอนการแสดง
ขั้นตอนการแก้ปัญหา อยู่ในระดับพอใช้ อาจเป็ นเพราะความรู ้ พ้ืนฐานที่จะนามาใช้ในการแสดง
ขั้นตอนการแก้ปัญหาอาจไม่เพียงพอ ทาให้ข้ นั ตอนการแสดงการแก้ปัญหาไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน
ดังนั้นครู ผสู ้ อนอาจจะต้องมีการสร้ างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
เพิ่ม เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกทาแบบทดสอบให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะหรื อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ให้มีความชานาญมากยิง่ ขึ้น
3. จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กรณี ศึกษา หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
เห็ นด้วยมาก ในส่ วนที่ 1 ความคิ ดเห็ นระหว่างเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ท้ งั 4 แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เป็ นวิธีการสอนที่ดี แปลกใหม่ ได้ทางานเป็ นกลุ่ม
ร่ วมกับเพื่อน ได้แสดงความคิดเห็น มีอิสระในการเรี ยนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีจากอินเทอร์ เน็ต
ในมือถือสื บค้นหาข้อมูลในการเรี ยนรู้ได้ เรี ยนเข้าใจมากกว่าเดิ ม ส่ งผลให้คะแนนสอบดีข้ ึนด้วย
อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา มีข้ นั ตอนหลากหลาย ได้แก่ ขั้นที่ 1 กาหนด
ปั ญหา ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ขั้นที่ 3 เลือกยุทธวิธีแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 ค้นคว้าข้อมูล ขั้นที่ 5 การ
ค้นพบผลลัพธ์ ขั้นที่ 6 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และขั้นที่ 7 นาผลลัพธ์ไปใช้ ซึ่ งเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้
ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทางานเป็ นกลุ่มร่ วมกับเพื่อน ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นตลอด
การเรี ยนรู ้ สื บค้นหาข้อมูลจากเทคโนโลยี และสามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์ ที่ครู กาหนดได้
สอดคล้องกับสมรรถนะการเรี ยนรู ้ของกระทรวงศึกษาธิ การ (2551 : 6) ที่กล่าวถึงสมรรถนะสาคัญ
ของผู ้เ รี ย นไว้ว่ า หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มุ่ ง พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ซึ่ ง การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บ รรลุ ม าตรฐานการเรี ย นรู ้ ที่ก าหนดนั้น จะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1) ความสามารถในการสื่ อสาร 2) ความสามารถใน
การคิ ด 3) ความสามารถในการแก้ ปั ญหา 4) ความสามารถในการใช้ ท ัก ษะชี วิ ต และ
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5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แต่ก็มีนกั เรี ยนบางคนที่ไม่ค่อยชอบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษา เพราะต้องทางานเป็ นกลุ่ม และมีใบงานให้ฝึกทาค่อนข้างมากกว่าปกติ ครู ผสู ้ อนก็ได้
ชี้ แจงเหตุผลและให้เพื่อนที่เก่งกว่าคอยช่ วยเหลื อ ซึ่ งในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หลัง ๆ นักเรี ยนก็มี
การปรับตัวได้ดีข้ ึน ทาให้การจัดการเรี ยนรู้ดาเนินไปด้วยดี
ในส่ วนที่ 2 ตอนที่ 1 ประเมินความคิดเห็นหลังเรี ยน พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
มี ความคิ ดเห็ นต่ อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา หลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ก รณี ศึกษา
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ นด้วยมากทุ ก ด้า น เรี ยงล าดับ จากมากไปหาน้อยได้ดัง นี้ 1)ด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 2) ด้านการวัดและประเมินผล 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้ และ
4) ด้านสื่ อการเรี ยนรู้ และความคิดเห็นเพิ่มเติมที่นกั เรี ยนได้เขียนแสดงความคิดเห็น พบว่า นักเรี ยน
อยากให้มีการนาวิธีการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนอีก ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะนักเรี ยนเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ เน้นให้ผเู ้ รี ยนคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์ ปัญหาในชี วิตประจาวันได้จริ ง ระหว่างเรี ยนมี
อิสระในการทางาน ได้ทางานร่ วมกับเพื่อน มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน สามารถนาเทคโนโลยีเข้า
มามีส่วนร่ วมในการเรี ยนได้ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลในระหว่างเรี ยน ครู ผสู ้ อนกาหนดประเด็นปั ญหา
หรื อสถานการณ์ปัญหาได้น่าสนใจ เกี่ยวข้องกับในชี วิตประจาวันของผูเ้ รี ยน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนส่ วน
ใหญ่มีความสุ ข สนุกกับการเรี ยนมากยิง่ ขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการสอน
โดยใช้ก รณี ศึ ก ษาทางศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้า นการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทางศาสตร์
การสอนรู ป แบบ PCSSC Model มี ก ระบวนการเรี ย นการสอน 5 ขั้นตอนประกอบด้ว ย
ขั้นเตรี ยมการเรี ยนรู ้ ขั้นนาสู่ กรณี ศึกษา ขั้นสรรหาวิธีแก้ไข ขั้นแบ่งปั นประสบการณ์ และขั้นสื บ
สานสร้ างความรู ้ ใหม่ ทาให้นกั ศึกษาวิชาชี พครู มีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู ง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจ
ต่อรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นโดยภาพรวมในระดับมาก ทั้งนี้ ดา้ นประโยชน์และความพึงพอใจที่
ได้รับมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด และตอนที่ 2 นักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมว่า ต้องการให้นาวิธีการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้อื่นด้วย เพราะ
เป็ นวิธีการสอนที่แตกต่างจากเดิ ม มี ความสุ ขในการเรี ยนมากขึ้น ได้ทางานร่ วมกับเพื่อน เพื่อนมี
น้ า ใจ สามารถใช้อินเทอร์ เน็ ตค้นหาข้อมู ล ได้ มี ก ารเก็ บ คะแนนทั้ง ระหว่า งเรี ยนและหลัง เรี ย น
ข้อสอบออกตรงกับเนื้อหาที่สอน ทาให้ทาข้อสอบได้ และสามารถนาวิธีการสอนนี้ ไปใช้แก้ปัญหา
ในชี วิตประจาวันได้ ซึ่ งสอดคล้องกับประเด็นการประเมิ นทั้ง 4 ด้าน ของแบบสอบถามความ
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คิดเห็น ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผล และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้
และการศึกษาครั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ และข้อเสนอแนะสาหรับ
การวิจยั ครั้งต่อไป
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษา และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังนั้น ควรมีการนาการ
จัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ก รณี ศึ ก ษา ไปศึ ก ษาวิ จยั กับ หน่ วยการเรี ย นรู ้ อื่น ๆ เช่ น เรื่ องพื้ นที่ ผิวและ
ปริ มาตร เรื่ องสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว เป็ นต้น และโรงเรี ยนควรมีการนาวิธีการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้กรณี ศึกษาไปเผยแพร่ ให้กบั ครู ผสู ้ อนให้มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ เช่ น กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย เป็ นต้น
เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ต่อไป
2. จากผลการวิ จ ัย พบว่ า นั ก เรี ยนมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้
กรณี ศึกษา หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ดังนั้น
โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ครู ผูส้ อนใช้วิธีก ารจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษาในการจัดการเรี ยนรู้
เพราะเป็ นวิธีการสอนที่สามารถนามาพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
3. จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา ในขั้นตอนการแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหา อยูใ่ นระดับพอใช้ ดังนั้น ครู ผสู ้ อนควรเน้นให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิในขั้นตอนนี้ มาก
ยิ่ ง ขึ้ น โดยครู ผู ้ส อนต้อ งก าหนดสถานการณ์ ปั ญ หาที่ ห ลากหลายจากง่ า ยไปยาก เพื่ อ ค่ อ ย ๆ
พัฒนาการแสดงขั้นตอนการแก้ปั ญหาอย่า งเป็ นระบบ ภายใต้ก ารให้คาแนะนาจากครู ผูส้ อนที่
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี การศึ กษาวิจยั กับตัวแปรตามอื่ น ๆ ที่ จดั การเรี ยนรู ้ โดยใช้ก รณี ศึ กษา เช่ น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยน ความสามารถในการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณของ
นักเรี ยน
2. ควรนาวิธีการสอนใหม่ ๆ มาใช้สอน เพื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กรณี ศึกษาได้ หรื ออาจศึกษาตัวแปรต้นอื่น ๆ ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา เช่ น การ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ (Cooperative Learning Strategies) และห้องเรี ยนกลับด้าน
(Flipped Classroom) เป็ นต้น หรื อนานวัตกรรมอื่น ๆ เช่น แบบฝึ กทักษะ ชุ ดกิจกรรม เข้ามาร่ วม
กับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาด้วย
3. ควรนาการจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้กรณี ศึก ษา ไปทาการวิจยั เพื่อศึ กษาเปรี ย บเทีย บ
ลักษณะปั ญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน เช่ น การเปรี ยบเทียบนักเรี ยนที่เรี ยนพิเศษมาแล้วกับนักเรี ยนที่
ยังไม่ได้เรี ยนพิเศษ เพื่อดูพฒั นาการและผลของการนาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา มาใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน
4. ควรทาการประเมินระหว่างเรี ยนเมื่อนาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษามาใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน เพื่อศึกษาตัวแปรแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน เช่ น นักเรี ยนที่ผ่านการเรี ยนพิเศษมาก่ อน ภาวะสุ ขภาพระหว่างเรี ยน หรื อเสี ยงรบกวน
ระหว่างเรี ยน
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……………………………..
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บัณฑิต ภูริชิติพร

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์
อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาธิต จันทรวินิจ

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนคณิ ตศาสตร์
อาจารย์ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิธีสอน
อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ จิราพร รามศิริ

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
อาจารย์โรงเรี ยนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

5. อาจารย์ ดร. สรัญญา จันทร์ชูสกุล

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

111

ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

112
ตารางที่ 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
รายการประเมิน
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั
- มาตรฐานการเรี ยนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วดั
2. สาระสาคัญ
- สาระสาคัญสอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู้
3. ตัวชี้วดั
- ตัวชี้วดั สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู้
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
- จุดประสงค์การเรี ยนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วดั
- จุดประสงค์การเรี ยนรู้สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู้
- จุดประสงค์การเรี ยนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้
5. สาระการเรียนรู้
- สาระการเรี ยนรู้สอดคล้องกับสาระสาคัญและมาตรฐาน
การเรี ยนรู้
6. กิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาสอดคล้องกับตัวชี้วดั
- กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาสอดคล้องกับการวัด
และประเมินผล
7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
- สื่ ออุปกรณ์และแหล่งการเรี ยนรู้สอดคล้องกับเนื้ อหาการ
เรี ยนรู้
8. การวัดและประเมินผล
- การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วดั
- การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู้
- การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้
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ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
ตัวชี้วดั

ข้ อ

ประเภท

1. บอกความหมายของอัตราส่วน
ร้อยละ และนาไปใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหาได้

1
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การนาไปใช้
การนาไปใช้
การจา
การจา
การเข้าใจ
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2. บอกหลักและวิธีการหาอัตราส่วน
ที่เท่ากันได้
3. สามารถตรวจสอบการเท่ากันของ
อัตราส่วนได้
4. หาอัตราส่วนต่อเนื่องของจานวน
หลาย ๆ จานวนได้

5. หาสัดส่วนจากอัตราส่วนสอง
จานวนได้
6. หาค่าของตัวแปรในสัดส่วนและ
ตรวจสอบคาตอบได้

7. แก้โจทย์ปัญหาและตรวจสอบ
คาตอบเกี่ยวกับสัดส่วนได้

8. เขียนอัตราส่วนให้อยูใ่ นรู ป
ร้อยละได้
9. เขียนร้อยละให้อยูร่ ู ปอัตราส่วน
ได้
10. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับราคาขาย
ราคาซื้อ กาไร ขาดทุน และการ
คานวณเกี่ยวกับร้อยละได้
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ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา (ต่อ)
ตัวชี้วดั

ข้ อ

ประเภท

10. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับราคาขาย
ราคาซื้อ กาไร ขาดทุน และการ
คานวณเกี่ยวกับร้อยละได้

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

การนาไปใช้
การนาไปใช้
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การนาไปใช้
การนาไปใช้
การนาไปใช้
การนาไปใช้
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การนาไปใช้
การนาไปใช้
การนาไปใช้
การนาไปใช้
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์

11. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลด
ราคาสิ นค้าและดอกเบี้ยได้

12. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่พบใน
ชีวิตประจาวันได้

1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

5
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1

R

IOC

5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00

ความ
สอดคล้ อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 15 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

p
0.70
0.70
1.00
0.65
0.60
0.70
0.95
0.70
0.85
0.65
0.90
0.60
0.65
0.90
0.70
1.00
0.80
0.80
0.75
0.55
0.65
0.65
0.80
0.75
0.65
0.60
0.75
0.85
0.85
0.70

r
0.40
0.60
0.00
0.50
0.80
0.00
0.10
0.60
0.30
0.70
0.20
0.20
0.70
0.20
0.60
0.00
0.40
0.40
0.30
0.30
-0.10
0.70
0.40
0.50
0.70
0.60
0.30
0.10
0.30
0.60

สรุปผล
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
ตัดทิง้
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
ตัดทิง้
เลือกใช้
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
ตัดทิง้
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
ตัดทิง้
เลือกใช้
เลือกใช้
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
เลือกใช้

ข้ อที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

p
0.80
0.55
1.00
0.90
0.60
0.45
0.80
0.75
0.80
0.50
0.60
0.90
0.90
0.40
0.55
0.55
1.00
0.85
0.70
0.55
0.85
0.50
0.55
0.50
0.50
0.80
0.65
0.35
0.35
0.60

r
0.40
0.30
0.00
0.20
0.80
0.50
0.20
0.30
0.40
0.60
0.60
0.20
0.20
0.20
0.70
0.70
0.00
0.30
0.60
0.90
0.10
0.40
0.90
0.60
0.40
0.40
0.70
0.10
0.10
0.80

สรุปผล
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
เลือกใช้
ตัดทิง้
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
เลือกใช้
เลือกใช้
ตัดทิง้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
ตัดทิง้
เลือกใช้
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
เลือกใช้

จากการนาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ สรุ ปคุณภาพของแบบทดสอบได้ดงั นี้

116
ข้อสอบที่ดี ควรเก็บไว้ ได้แก่
1. ข้อสอบค่อนข้างง่าย อานาจจาแนกดี มี 22 ข้อ ได้แก่ขอ้ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 24,
25, 26, 27, 30, 35, 38, 41, 49, 57, 60
2. ข้อสอบยากง่ายปานกลาง อานาจจาแนกดี มี 12 ข้อ ได้แก่ขอ้ 20, 32, 36, 40, 44, 45, 46, 50, 52,
53, 54, 55
3. ข้อสอบค่อนข้างยาก อานาจจาแนกดี ไม่มี
ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกข้อสอบที่มีคุณภาพตรงตามตัวชี้วดั ที่หลักสูตรได้กาหนดไว้ จานวน 30 ข้อ ได้แก่
ข้อ 1,4,5,8,10,12,13,15,18,20,22,24,25,26,30,32,35,36,38,40,41,44,45,46,50,52,54,55,57,60
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
ค่าความเชื่อมัน่ KR-20 เท่ากับ 0.91 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.10
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ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
รายการประเมิน
ปั ญหาที่ 1
ปั ญหาที่ 2
ปั ญหาที่ 3
ปั ญหาที่ 4
ปั ญหาที่ 5
ปั ญหาที่ 6
ปั ญหาที่ 7
ปั ญหาที่ 8

1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

R

IOC

ความสอดคล้ อง

5
5
5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ตารางที่ 17 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

p
0.44
0.48
0.49
0.58
0.39
0.53
0.54
0.52

r
0.38
0.36
0.43
0.39
0.49
0.44
0.31
0.46

ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ จานวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 3, 6, 7

สรุปผล
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
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ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
รายการประเมิน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ Case – Based
Learning ครบถ้วนตามขั้นตอน
2. ในระหว่างการจัดกิจกรรมนักเรี ยนได้ใช้เทคโนโลยีใน
การสื บค้นหาข้อมูล
3. กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์
4. กิจกรรมการเรี ยนรู้ทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์ท้งั ภายในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่ม ทาให้เกิดมุมมองความคิดที่หลากหลาย
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้มีความ
เหมาะสม
ด้านสื่อการเรียนรู้
1. สื่ อที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนมีความชัดเจนและ
เข้าใจได้
2. ตัวอย่างสถานการณ์น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ในชีวิตประจาวันง่าย
3. ประเด็นของสถานการณ์ปัญหาส่งเสริ มการคิดและการ
แก้ปัญหา
4. สถานการณ์ปัญหาสามารถคิดแก้ปัญหาได้หลากหลาย
5. สื่ อและวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนมี ความ
ครบถ้วน เพียงพอกับนักเรี ยน
ด้านการวัดและประเมินผล
1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
2. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมิน
3. มีความยุติธรรม
4. การประเมินมีความโปร่ งใส ชัดเจน
5. ประเมินผลทั้งระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
ด้านประโยชน์ ที่ได้รับ
1. ทาให้นกั เรี ยนมีวินยั และใฝ่ เรี ยนรู้ในการทางานจนสาเร็ จ
2. ทาให้นกั เรี ยนมีจิตสาธารณะในการทางานเป็ นกลุ่ม
3. ท าให้ นัก เรี ยนน าความรู้ ไ ปใช้ใ นการแก้ปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวันได้จริ ง
4. ทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ
5. ทาให้นกั เรี ยนได้มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนและครู ในระหว่าง
เรี ยนมากยิง่ ขึ้น

1

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2 3 4

5

R

IOC

ความ
สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

+1

+5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

+1

+5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

+1

+5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

+1

+5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

+1

+5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

+1

+5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

+1

+5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

+1

+5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

+1

+5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

+1

+5

1.00

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+5
+5
+5
+5
+5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+5
+5

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

+1

+5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

+1

+5

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

+1

+1

+5

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 19 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา (Field Tryout)
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2
นักเรี ยน

คะแนนก่อนเรี ยน
30 คะแนน

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

10
16
12
8
9
7
17
10
15
12
10
14
13
6
16
9
9
12
11
14
12
16
10
8
17
14
18
9
8
12
9
10
12
12
8
17
13
16
13
12

แผน1
12 คะแนน
8
9
10
8
8
6
11
7
10
9
8
11
10
9
8
7
10
9
10
7
8
9
8
9
10
9
10
9
9
10
9
8
10
10
7
10
8
10
8
10

คะแนนระหว่างเรี ยน
แผน2
แผน3
12 คะแนน
12 คะแนน
9
10
11
12
8
11
9
8
8
11
9
9
10
12
9
8
12
11
10
11
10
9
9
11
11
12
10
10
10
9
8
11
8
10
11
10
10
10
9
10
10
9
11
10
10
8
7
8
11
11
10
11
11
12
10
11
10
10
11
12
8
10
11
12
9
10
11
9
10
10
11
12
11
10
10
12
11
10
10
12

แผน4
12 คะแนน
12
10
11
9
8
10
10
9
10
8
10
12
12
9
10
10
10
12
9
10
10
11
12
9
12
10
11
9
12
11
12
10
12
10
9
10
12
10
9
11

รวม 48 คะแนน

คะแนนหลังเรี ยน
30 คะแนน

39
42
40
34
35
34
43
33
43
38
37
43
45
38
37
36
38
42
39
36
37
41
38
33
44
40
44
39
41
44
39
41
41
40
36
43
41
42
38
43

23
26
28
20
19
23
30
22
30
25
25
28
29
25
23
26
24
27
26
24
25
28
25
18
28
26
30
26
26
28
23
26
27
25
19
28
24
27
18
25

E1 = 82.14

E2 = 83.75
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ตารางที่ 20 คะแนนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1
นักเรี ยน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คะแนนก่อนเรี ยน 30 คะแนน
7
14
12
10
15
7
14
10
17
11
11
20
15
12
12
7
11
9
13
10
12
16
10
8
18
12
13
9
8
15
9
16
12
12
9
11
15
25
15
10

คะแนนหลังเรี ยน 30 คะแนน
17
26
26
25
28
20
30
22
30
24
25
30
29
25
23
26
24
28
24
25
25
28
25
17
30
26
29
27
24
28
23
28
25
28
19
26
27
30
18
28

ค่าความแตกต่าง
10
12
14
15
13
13
16
12
13
13
14
10
14
13
11
19
13
19
11
15
13
12
15
9
12
14
16
18
16
13
14
12
13
16
10
15
12
5
3
18

121
ตารางที่ 21 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1
นักเรี ยน

อัตราส่วน
(12 คะแนน)

สัดส่วน
(12 คะแนน)

ร้อยละ
(12 คะแนน)

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ
(12 คะแนน)

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

8
10
10
10
9
10
11
10
10
9
10
11
10
9
10
9
10
9
10
9
8
11
10
9
10
10
10
11
10
10
9
10
9
10
8
12
10
10
8
11

9
11
8
9
8
10
12
9
11
10
10
9
11
10
10
8
8
11
9
9
9
11
10
8
11
10
11
9
19
9
8
11
9
11
10
11
10
12
9
10

10
11
10
8
11
9
12
9
11
11
9
11
10
9
12
9
10
9
10
12
9
12
9
10
12
11
10
9
10
11
9
12
10
11
8
10
9
12
10
10

9
10
11
9
8
9
10
11
12
11
10
12
11
11
10
10
11
12
9
10
10
11
9
9
12
10
10
11
10
11
11
10
10
12
9
10
10
12
8
10
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
2. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
เรื่อง ร้ อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่องอัตราส่ วนและร้ อยละ
จานวน 3 คาบ
รหัสวิชา ค 22102 รายวิชาคณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558
.............................................................................................................................................................
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 : จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 : เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริ ง
สาระที่ 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทาง
คณิ ตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั
ศาสตร์อื่นๆและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั
ค 1.1 ม. 2/4 ใช้ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา
ค 6.1 ม. 2/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ม. 2/2 ใช้ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม. 2/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม. 2/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการ
นาเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
ค 6.1 ม. 2/5 เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และนาความรู ้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
ค 6.1 ม. 2/6 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สาระสาคัญ
ร้อยละ คือ การเปรี ยบเทียบจานวน 2 จานวน โดยคิดจานวนหนึ่งเทียบกับจานวนเต็ม 100
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้
1. บอกความหมายของร้อยละได้
2. เขียนอัตราส่ วนให้อยูใ่ นรู ปร้อยละได้
3. เขียนร้อยละให้อยูใ่ นรู ปอัตราส่ วนได้
4. คานวณเกี่ยวกับโจทย์ร้อยละได้
5. นาความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่ วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ตามที่กาหนดให้ได้
6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ
1. การแก้ปัญหา
2. การให้เหตุผล
3. การสื่ อสาร สื่ อความหมายและการนาเสนอ
4. การเชื่อมโยงความรู ้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่ อสัตย์สุจริ ต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู ้
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ภาระงาน
1. การทาแบบฝึ กหัดในใบงาน
2. การทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
การวัดและประเมินผล
วิธีวดั และประเมินผล
1. การตรวจใบงานและกิจกรรม
2. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
3. สังเกตสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
4. สังเกตพฤติกรรมการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
5. การทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินใบงานกิจกรรม
2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
3. แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
4. แบบประเมินพฤติกรรมการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาฉลากแสดงส่ วนประกอบโดยประมาณ ที่ อยู่ดา้ นหลังซองขนม กล่องนม ซองกาแฟ ฯลฯ
ที่สามารถหาได้ ซึ่ งจะแสดงส่ วนประกอบต่างๆเป็ นร้อยละหรื อเปอร์เซ็นต์ โดยครู เตรี ยมมาให้ครบทุกกลุ่ม
แล้วให้แต่ละกลุ่มพิจารณาว่า
1. ส่ วนประกอบที่แจกแจงทั้งหมดนั้นรวมกันได้กี่เปอร์เซ็นต์
2. ให้นกั เรี ยนช่วยกันหาว่าส่ วนประกอบแต่ละชนิดมีน้ าหนักกี่กรัมหรื อกี่มิลลิลิตร
3. ครู นาตัวอย่างใหม่ 1 ชิ้นที่เตรี ยมไว้เพื่อให้นกั เรี ยนทั้งห้องศึกษาพร้อมกัน เช่น

ครู ถามนักเรี ยนว่า ส่ วนประกอบที่แจกแจงทั้งหมดนั้นรวมกันได้กี่เปอร์เซ็นต์
นมกล่องนี้ มีปริ มาตร 230 มิลลิลิตร
นมถัว่ เหลือง
งาดา
น้ าตาล
แคลเซี ยม
วิตามินรวม

มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร

รวมทั้งหมด
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา
1. ครู จึงให้นกั เรี ยนสังเกตว่าเรื่ องร้อยละหรื อเปอร์ เซ็นต์มีอยู่รอบ ๆ ตัวเราในชี วิตประจาวันและให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มไปสังเกตว่าในชี วิตประจาวันมีสิ่งของหรื อผลิตภัณฑ์ใดที่มีเปอร์ เซ็นต์เข้ามาเกี่ ยวข้อง
พร้อมทั้งเตรี ยมนาเสนอในชัว่ โมงที่ 3
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2. ครู อธิ บายเพิ่มเติมต่อไปว่าในชีวิตประจาวันเรามีความเกี่ยวข้องกับร้อยละหรื อเปอร์เซ็นต์อยู่
เสมอ เช่น การซื้ อขาย กาไร ขาดทุน การลดหรื อเพิ่มราคาสิ นค้าที่เป็ นเปอร์เซ็นต์ การคิดภาษีมลู ค่าเพิ่ม
การคิดดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ ฯลฯ
พิจารณาข้อความ นาย ก ขายสิ นค้าได้กาไร 20% มีความหมายว่า
ถ้านาย ก ลงทุนซื้ อสิ นค้ามา 100 บาท เขาจะขายสิ นค้าในราคา 120 บาทและได้กาไร 20 บาท
จะเห็นว่าอัตราส่ วนของ กาไร ต่อ ทุน คือ

หรื อ

ดังนั้นเราสามารถเขียนร้อยละ20 หรื อ 20%ในรู ปอัตราส่ วนได้เป็ น

หรื อ

นิยาม ร้อยละหรื อเปอร์เซ็นต์
ร้อยละ คือ การเปรี ยบเทียบจานวน 2 จานวน โดยคิดจานวนหนึ่งเทียบกับจานวนเต็ม 100
เช่น นาย ก. สอบได้คะแนนร้อยละ 70 หมายความว่า คะแนนสอบเต็ม 100 คะแนน นาย ก.จะได้
คะแนน 70 คะแนนและสามารถเขียนได้อีกรู ปหนึ่ งเป็ น 70%
การเขียนอัตราส่ วนในรู ปร้อยละทาได้โดยการทาให้ส่วนของอัตราส่ วนนั้นๆเป็ น100 แล้วตัวเศษที่
ได้จะเป็ นค่าของร้อยละที่เราต้องการ เช่น

หรื อ
Ex.1 จงทาจานวนต่อไปนี้ให้อยูใ่ นรู ปร้อยละ
1)
2)
3)
4)

127
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วน-ร้อยละ
1.
2. คาว่าของ คือ การคูณ( ) เช่น
เช่น จงหาค่าของ
จะได้เป็ น
เช่น
จะได้เป็ น

เช่น 125% ของ 80% ของ 2 มีค่าเท่าใด
จะได้เป็ น
เช่น 396 เป็ น 110% ของ 120% ของจานวนใด
สมมติให้ 396 เป็ น 110% ของ 120% ของ
ดังนั้น
เช่น 20% ของ 1200 เป็ นร้อยละเท่าใดของ 60
สมมติให้ 20% ของ 1200 เป็ นร้อยละ ของ 60 จะได้วา่

เช่น 9 เป็ นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 45
ให้ 9 เป็ น เปอร์เซ็นต์ของ 45 จะได้วา่
ดังนั้น
เช่น 8 เป็ น 25% ของจานวนใด
ให้ 8 เป็ น 25% ของ

จะได้วา่

ดังนั้น

ชั่วโมงที่ 2
แจกใบงานที่ 5 และใบงานที่ 6 ซึ่ งใบงานครู เป็ นผูก้ าหนดปัญหาไว้ โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันทาใบ
งานตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้โดยคละความสามารถ กลุ่มละ 5 คนโดยเป็ นนักเรี ยนที่เรี ยน เก่ง : กลาง : อ่อน
= 1 : 3 : 1 โดยใบงานจะมีกรณี ตวั อย่างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันหรื อโจทย์ปัญหา โดยกลุ่มส่ งตัวแทน
นักเรี ยนออกมารับใบงานหลังจากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานเป็ นส่ วน ๆ
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ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ ปัญหา
ให้นกั เรี ยนทุกคนในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา ในประเด็นต่อไปนี้
1. สิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการให้เราแก้ปัญหานั้นคืออะไร
2. โจทย์กาหนดสิ่ งใดมาให้บา้ ง ข้อมูลที่ โจทย์กาหนดมาให้น้ นั เพี ยงพอสาหรับการหาคาตอบ
หรื อไม่
3. ความรู ้พ้ืนฐานที่ควรมีที่จะช่วยให้แก้ปัญหานี้ได้มีอะไรบ้าง
4. มีวิธีการใดบ้างที่จะนาไปสู่การหาผลลัพธ์ของคาตอบ
ซึ่ งนักเรี ยนอาจมีขอ้ เสนออื่นๆด้วยก็ได้
ขั้นที่ 3 เลือกยุทธวิธีแก้ ปัญหา
นักเรี ยนทุกคนในกลุ่ม ช่วยกัน เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาและพิจารณาว่า วิธีการของเพื่อน
คนใดเหมาะสมที่ สุดในการนามาใช้เพื่ อแก้ปัญหา พร้ อมทั้งให้เหตุ ผลประกอบการพิ จารณาโดยเขี ยน
บรรยายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างละเอี ยด ซึ่ งครู แนะนานักเรี ยนว่ายุทธวิธีการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ประกอบด้วย
1. การค้นหาแบบรู ป
2. การสร้างตาราง
3.การเขียนภาพหรื อแผนภาพ
4. การแจงกรณี ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด
5. การคาดเดาและตรวจสอบ
6. การทางานแบบย้อนกลับ
7. การเขียนสมการ
8. การเปลี่ยนมุมมอง
9. การแบ่งเป็ นปัญหาย่อย
10. การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์
11. การให้เหตุผลทางอ้อม
ซึ่ งนักเรี ยนอาจใช้ยทุ ธวิธีมากกว่า 1 ยุทธวิธีในการหาคาตอบได้
ขั้นที่ 4 ค้ นคว้ าข้ อมูล
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มช่วยกันสื บค้นข้อมูลที่มีความจาเป็ นจากอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งในห้องเรี ยนจะมี
คอมพิ วเตอร์ และอิ นเตอร์ เน็ตให้นักเรี ยนไว้คน้ หาข้อมูล 1 เครื่ อง โดยให้ ผลัดกันมาใช้กลุ่มละ 5 นาที
(ส่ วนใหญ่ประมาณ 3 คนถึ ง 4 คน จากทั้งกลุ่ม 5 คน (60-80%) นักเรี ยนในกลุ่มจะมีโทรศัพท์มือถื อที่
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้)อาจเป็ นในด้านของยุทธวิธีในการแก้ปัญหา ค้นหาโจทย์ที่คล้ายในใบงาน
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เพื่อเปรี ยบเทียบยุทธวิธีแก้ปัญหาว่ามีความคล้ายคลึงหรื อแตกต่างอย่างไร หรื อค้นหาว่าปั ญหาที่ได้รับนั้น
มีวิธีแก้ที่หลากหลายหรื อไม่
ขั้นที่ 5 การค้ นพบผลลัพธ์
หลังจากสื บค้นข้อมูลได้มากเพียงพอ สมาชิ กในกลุ่มช่วยกันแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย จนได้
ผลลัพ ธ์ ที่เ ป็ นค าตอบของกลุ่ มตนเอง ท้า ยชั่วโมงเก็บ รวบรวมใบงานของนักเรี ย นทุ กกลุ่ มเพื่ อ ไม่ ใ ห้
นักเรี ยนนากลับไปแก้ไขเพิ่มเติมได้อีก และให้นกั เรี ยนเตรี ยมตัวนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนในชัว่ โมงถัดไป
ชั่วโมงที่ 3
ทบทวนความรู ้เดิมจากชัว่ โมงที่ 1 และ ชัว่ โมงที่ 2
ขั้นที่ 6 แลกเปลีย่ นเรียนรู้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน ประกอบด้วย
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมานาเสนอจากการไปสังเกตว่าในชี วิตประจาวันมีสิ่งของ
หรื อผลิตภัณฑ์ใดที่มีเปอร์เซ็นต์เข้ามาเกี่ยวข้องให้นาเสนอเพียง 1 ชิ้นที่น่าสนใจ
2. นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาและตรวจสอบผลลัพธ์ในส่ วนของใบงาน ถึงวิธีการในการแก้ปัญหา
จนได้มาซึ่ งคาตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบคาตอบที่ ได้ว่ามีความถูกต้องหรื อไม่ ครู ให้เวลาในการนาเสนอ
กลุ่มละ 4-5 นาที ในขั้นตอนนี้ ครู จะต้องตรวจสอบวิธีการและคาตอบของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มเพื่อนามา
อธิ บายและให้ขอ้ เสนอแนะ
ขั้นที่ 7 นาผลลัพธ์ ไปใช้
หลังจากนักเรี ยนทุกกลุ่มอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับประเด็นการเลือกใช้ยทุ ธวิธีในการแก้ปัญหาแล้ว
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิ ปรายและสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการทากิ จกรรมรวมถึงผลลัพธ์ที่ได้
นั้นเราจะนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างและปัญหาของกลุ่มสามารถนาความรู ้ที่ได้แก้ปัญหาได้หรื อไม่
อย่างไร (อาจสรุ ปเป็ นรายข้อหรื อสร้างเป็ นแผนภาพ)
2. ครู วดั และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโดยพิจารณาจากการทาใบงาน การทางานร่ วมกัน
ภายในกลุ่ม การอภิ ปรายหน้าชั้นเรี ยนเกี่ ยวกับการแก้ปัญหาในใบงานและที่ กลุ่มได้กาหนดขึ้ น การทา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
กิจกรรมเสนอแนะ
แสดงบทบาทสมมติ โดยให้นกั เรี ยนเตรี ยมสิ นค้าเพื่อนามาขาย พร้อมทั้งติ ดป้ ายราคา มีการลด
ราคาสิ นค้า โดยนาสิ นค้าจริ งๆ ทาป้ ายลดราคาและให้ผซู ้ ้ื อฝึ กคิดคานวณราคาสิ นค้าหลังจากลดราคาแล้ว
ทาให้เกิดความสนุกสนานและสร้างสรรค์
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สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบงานที่ 3.1 การเปลี่ยนอัตราส่ วนในรู ปร้อยละและการเปลี่ยนร้อยละในรู ปอัตราส่ วน
2. ใบงานที่ 3.2 การคานวณเกี่ยวกับร้อยละ
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ ม. 2 สสวท.
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
3. อินเตอร์เน็ต ข้อมูลในการศึกษาเรื่ อง ร้อยละ
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เกณฑ์ให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน
3 คะแนน
2 คะแนน
1. การกาหนดปัญหา วิเคราะห์โจทย์และ
วิเคราะห์โจทย์ และ

1 คะแนน
วิเคราะห์โจทย์และ

จากโจทย์

กาหนดปัญหาได้อย่าง

กาหนดปัญหาได้อย่าง

กาหนดปัญหาไม่ค่อย

ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน

ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน

ชัดเจน

2. การเลือกยุทธวิธี

เลือกวิธีในการแก้ปัญหา

เลือกวิธีในการแก้ปัญหา

เลือกวิธีในการ

แก้ปัญหา

ได้อย่างเหมาะสมกับ

ได้อย่างเหมาะสมกับ

แก้ปัญหาได้ไม่ค่อย

ปัญหาที่เลือกมากกว่า 1

ปัญหาที่เลือกเพียง 1 วิธี

เหมาะสมกับปัญหาที่

วิธี

เลือก

3. การแสดงขั้นตอน

แสดงขั้นตอนการ

การแก้ปัญหา

แก้ปัญหาได้อย่างละเอียด แก้ปัญหาได้ ถูกต้อง แต่มี แก้ปัญหาไม่ละเอียด

4. การสรุ ปคาตอบ

แสดงขั้นตอนการ

แสดงขั้นตอนการ

ถูกต้อง สมบูรณ์

ข้ามบางขั้นตอน

และไม่ครบถ้วน

สรุ ปคาตอบสมบูรณ์และ

สรุ ปคาตอบสมบูรณ์แต่

สรุ ปคาตอบไม่

สามารถตรวจสอบคาตอบ ไม่ตรวจสอบคาตอบ

สมบูรณ์และไม่

ได้ถกู ต้อง

ตรวจสอบคาตอบ

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย

ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์

2.50 – 3.00
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
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140
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ทีม่ ีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
***********************************
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ มาตราส่ วนประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายความว่า นักเรี ยนเห็นด้วยมากที่สุดกับข้อความที่กาหนดให้
ระดับ 4 หมายความว่า นักเรี ยนเห็นด้วยมากกับข้อความที่กาหนดให้
ระดับ 3 หมายความว่า นักเรี ยนเห็นด้วยปานกลางกับข้อความที่กาหนดให้
ระดับ 2 หมายความว่า นักเรี ยนเห็นด้วยน้อยกับข้อความที่กาหนดให้
ระดับ 1 หมายความว่า นักเรี ยนเห็นด้วยน้อยที่สุดกับข้อความที่กาหนดให้
2. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ 2) ด้านสื่ อการเรี ยนรู้ 3) ด้านการวัดและประเมินผล และ 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เรี ยนรู้
3. ให้นกั เรี ยนขีดเครื่ องหมาย  ตามความคิดเห็นของตนเองและกรอกข้อมูลที่เป็ นจริ ง
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน
4. คาตอบของนักเรี ยนจะไม่มีผลต่อการเรี ย นของนักเรี ยน ซึ่ งข้อมูลนี้ จะถู กเก็บไว้เป็ น
ความลับ

ขอบใจนักเรี ยนทุกคนที่ช่วยตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในครั้งนี้

นายวิภู มูลวงค์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายการ
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. กระบวนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก รณี ศึก ษา
ครบถ้วนตามขั้นตอน
2. ในระหว่างการจัดกิ จกรรมนักเรี ยนได้ใช้เทคโนโลยีใน
การสื บค้นหาข้อมูล
3. กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์
4. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ท้ งั ภายในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่ม ทาให้เกิดมุมมองความคิดที่หลากหลาย
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความ
เหมาะสม
ด้ านสื่ อการเรียนรู้
1. สื่ อที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนมีความชัดเจนและ
เข้าใจได้
2. ตัวอย่างสถานการณ์น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ในชีวติ ประจาวันง่าย
3. ประเด็นของสถานการณ์ปัญหาส่ งเสริ มการคิดและการ
แก้ปัญหา
4. สถานการณ์ปัญหาสามารถคิดแก้ปัญหาได้หลากหลาย
5. สื่ อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนมีความ
ครบถ้วน เพียงพอกับนักเรี ยน
ด้ านการวัดและประเมินผล
1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
2. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมิน
3. มีความยุติธรรม
4. การประเมินมีความโปร่ งใส ชัดเจน
5. ประเมินผลทั้งระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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รายการ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเรียนรู้
1. ทาให้นกั เรี ยนมีวินยั และใฝ่ เรี ยนรู้ในการทางานจน
สาเร็ จ
2. ทาให้นกั เรี ยนมีจิตสาธารณะในการทางานเป็ นกลุ่ม
3. ท าให้นัก เรี ย นนาความรู ้ ไ ปใช้ใ นการแก้ปั ญ หาใน
ชีวติ ประจาวันได้จริ ง
4. ทาให้นักเรี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็ น
ระบบ
5. ท าให้ นั ก เรี ยนได้ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นและครู ใ น
ระหว่างเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ทีอ่ ยู่
ทีท่ างาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั

นายวิภู มูลวงค์
บ้านเลขที่ 257/1 หมู่ 1 ตาบลกุยบุรี อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77150
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรี ยนวัดวังยาว
อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนพรหมานุสรณ์จงั หวัดเพชรบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนพรหมานุสรณ์จงั หวัดเพชรบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
สาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

