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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ใหมีประสิทธิภาพ 80/80
2) เปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและ
หลังเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 3) เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา และ 4) ศึกษาเจตคติตอการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียน หลังการใชชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 36 คน ซึ่ง
ไดมาจากการการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก 1)
ชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา จํานวน 9 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร 3) แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 4) แบบประเมินแบบวัดเจตคติตอการ
เรียนคณิตศาสตร การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test
แบบ Dependent และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)



ผลการศึกษาพบวา

1. ชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา มีประสิทธิภาพเทากับ 84.85/84.44 สูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ี
กําหนดไว

2. ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3. ทักษะการแกปญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

4. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการ
เรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาใน
ภาพรวมอยูในระดับ เห็นดวย



บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

โลกยุคปจจุบัน เปนยุคแหงขอมูลขาวสาร คือมีการติดตอสื่อสารกันท่ัวโลก แนวทางในการเรียน
การสอนก็แตกตางไปจากเดิม บุคคลท่ีเก่ียวของในแวดวงการศึกษาไดใหความสําคัญในการปรับเปลี่ยน
ระบบการศึกษาใหดีข้ึนเนื่องจากการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาชาติ และพัฒนาคน โดยไดมีการปฏิรูป
การศึกษาครั้งสําคัญคือ การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายแมบทในการบริหารและการจัดการศึกษา มีความมุงหมายท่ีจะพัฒนา
คนไทยใหมีความรูและทักษะดานคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แนวทางในการจัดการจัด
การศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวระบุในหมวด 4 มาตรา 22 คือ “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ
การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และใน
มาตรา 24 ระบุวา “การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูตองใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 7)
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขอท่ี 2 ระบุไววา
หลังท่ีนักเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวนักเรียนจะตองมีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แกปญหา การใชเทคโนโลยี และทักษะชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 3)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกลาวถึงความสําคัญของกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรไววา คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมี
ความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณได
อยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืนๆ
คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอ การดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 55-59) คณิตศาสตรยังเปนวิชาท่ีมีความเก่ียวของกับ
ความคิด กระบวนการและเหตุผล ฝกใหคนคิดอยางมีระเบียบ คณิตศาสตรจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการ
เรียนรู และมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันอยางแยกออกจากกันไมไดโดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาถือ
วาเปนหัวใจสําคัญของวิชาคณิตศาสตร (Lester, 1977, p.12) การแกปญหาเปนการทํางานโดยใช
กระบวนการท่ียังไมทราบมากอนลวงหนาในการหาคําตอบของปญหา การแกปญหาเปนท้ังทักษะ (Skill) ซึ่ง
เปนความสามารถพ้ืนฐานในการทําความเขาใจปญหาและการหาคําตอบของปญหาและกระบวนการ
(Process) ซึ่งเปนวิธีการหรือข้ันตอนการทํางานท่ีมีการวิเคราะหและวางแผนโดยใชเทคนิคตาง ๆ
ประกอบการแกปญหาเปนทักษะท่ีสําคัญยิ่งและมักรวมทักษะอ่ืนๆ ท่ีสําคัญเขาไวดวยกัน เชน การใหเหตุผล
การสื่อสารและการตัดสินใจ ผูท่ีมีทักษะการแกปญหาท่ีดีมักมีความรู ประสบการณ ระบบความคิดและการ
ตัดสินใจท่ีดีพอ (อัมพร  มาคนอง, 2554, หนา 39)



อยางไรก็ตาม จากผลการประเมินความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในโครงการ TIMSS ในป 2007 และ 2011 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรมี
แนวโนมลดลง โดยในป 2007 (Trend in International Mathematics and Science Study ; TIMSS,
2007) ประเทศไทยมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรจัดอยูในอันดับท่ี 29 จากประเทศท่ีเขารวมประเมิน
59 ประเทศ และรัฐท่ีเขารวมเปรียบเทียบ 8 รัฐ ไดคะแนน 441 คะแนน ต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติท่ีกําหนด
ไว 500 คะแนน และจากการพิจารณาขอมูลโครงการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรรวมกับนานาชาติ ป 2554 (Trend in International Mathematics and Science Study ;
TIMSS, 2011) ประเทศไทยมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรจัดอยูในอันดับท่ี 28 จากประเทศท่ีเขารวม
ประเมิน 45 ประเทศ และรัฐท่ีเขารวมเปรียบเทียบ 14 รัฐ ไดคะแนน 427 คะแนน ต่ํากวาคาเฉลี่ย
นานาชาติท่ีกําหนดไว 500 คะแนน สอดคลองกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
net) ปการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรระดับประเทศ
10.78 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปนรอยละ 26.95 และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดคะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร 10.18 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปนรอยละ 25.45 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ, 2555) และเม่ือนําผลการสอบมาวิเคราะหขอมูลพบวานักเรียนทําขอสอบในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดท่ี
4.2 คือใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical  model) อ่ืนๆ แทน
สถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาไดต่ําสุดและพบวาเนื้อหาท่ีบกพรองมาก
ท่ีสุดคือหนวยการเรียนรูเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งเก่ียวของกับการวิเคราะหโจทย
ปญหา การแกโจทยปญหา นักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาได (วิชาการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ,
2556, หนา 34)

จากการวิเคราะหดังกลาวครูผูสอนคณิตศาสตรจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนาและหาสื่อการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดศึกษาและลงมือปฏิบัติ
จริง ผูรายงานพบวา ชุดการเรียนรู (Learning Package) เปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอีก
อยางหนึ่ง ท่ีจะชวยพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันไดเปนอยางดี โดยเฉพาะชุดการเรียนรู
ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือรนในการเรียน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และเกิดความรูได
ดวยตนเอง โดยชุดการเรียนรูไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สนองตามความตองการ ความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนายในการเรียนรู โดยการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเปน
รูปธรรม ทําใหนักเรียนเกิดเจตคติท่ีดี มองเห็นคุณคาและความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งชวยใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจในทางคณิตศาสตรเปนอยางดี อันจะสงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสิริมา  สาระพล
(2547, หนา 117-125) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการใช
ตัวแทน (Representations) เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวาชุดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการใชตัวแทนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 โดยมี
ประสิทธิภาพ 87.94/85.01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังไดรับการสอน
ดวยชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร สูงกวาไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนอุบล
วรรณ  อยูม่ันธรรมา (2547, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการใชชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู



เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัย
พบวา ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพ
97.12/90.95 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน80/80 ท่ีตั้งไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติระดับ .01 นอกจากนี้ ดารารัตน รื่นรส (2553, บทคัดยอ) วิจัยเรื่องการพัฒนาชุด
กิจกรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกโจทยปญหาของโพลยา เรื่องอัตราสวนและรอยละ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกโจทยปญหาของโพลยา เรื่อง
อัตราสวนและรอยละ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก และมีประสิทธิภาพเทากับ 82.13/79.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 2) ความสามารถใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 เชนกัน

นอกจากครูผูสอนจะตองปรับเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอนแลว จะตองปรับเปลี่ยนวิธีสอนของ
ตนเองใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง มีสวนรวมในการเรียนการสอน สรรสรางความรู
ดวยตนเอง ผูศึกษาจึงเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ซึ่งเปนภาษาอังกฤษวา
Inquiry Cycle หรือวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูนั้น เปนรูปแบบท่ีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีนํามาเสนอแนะเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสม (Constructivism) ท่ีเชื่อวาการเรียนรูเกิดข้ึนในตัวของผูเรียนเอง โดยครูเปนผูกระตุน
อํานวยความสะดวก ซักถามและจัดสถานการณใหเหมาะสมกับความรูเดิมของผูเรียนเพ่ือกระตุนใหผูเรียน
คิดและเชื่อมโยงความรูเองจนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เก็บไวในหนวยความจําระยะยาว เหมาะสม
ในการนํามาพัฒนาทักษะการคิดของเด็กไทยได ซึ่งวิธีการสืบเสาะหาความรูดังกลาว ไดยึดตามแนวทางของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546, หนา 219-220) โดยเสนอข้ันตอนในการเรียน
การสอนเปน 5 ข้ันตอน คือ ข้ันสรางความสนใจ(Engagement) ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) ข้ัน
อธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ข้ันขยายความรู (Elaboration) และข้ันประเมิน (Evaluation) ซึ่ง
การจัดกิจกรรมหากดําเนินการครบท้ังวงจรเปนประจําจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน นอกจากนี้ข้ัน
ขยายความรูเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ จะชวยทําใหนักเรียนเชื่อมโยงความรูท่ีเพ่ิงคนพบนั้นไปสูปญหาใหมท่ียัง
สงสัยหรือนาสงสัยนําไปสูการสํารวจและคนหา เสาะหาความรูตอไปไมหยุดยั้ง ทําใหนักเรียนไดฝกคิดให
ลึกซึ้งหรือกวางไกลมากข้ึนกวาเดิม จะชวยทําใหสามารถพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงซึ่งประกอบดวย การคิดมี
วิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค การตัดสินใจและการแกปญหาไดดียิ่งข้ึน นักเรียนจะเปนผูใฝรูใฝเรียนมาก
ข้ึน (สมบัติ การจนารักพงศและคณะ, 2549) และจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู (5Es) ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีความสามารถในกระบวนการ
แกปญหา สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิมสิริ แกวศรีหา, (2554) เรื่อง
การศึกษากิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีเนนทักษะการคิด
วิเคราะห เรื่องความนาจะเปนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา นักเรียนจํานวน รอยละ 90.24 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต รอยละ 70 ข้ึนไปและงานวิจัยของมาลัย พิมพาเลีย (2553) ไดศึกษาผลการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการแกปญหาโดยใช วัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน (5Es) เรื่อง ระบบสมการเชิง



เสนตัวแปรเดียว พบวานักเรียนรอยละ 82.76 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป และพบวา
โดยรวมนักเรียนมีคะแนนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 69.50

ผูรายงานไดศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการแกปญหา
พบวากระบวนการแกปญหาของโพลยา (Polya, 1957, pp. 16-17) โดยมีลําดับข้ันตอนในการแกปญหา
ดังนี้ 1) ข้ันทําความเขาใจปญหา 2) ข้ันวางแผนการแกปญหา 3) ข้ันดําเนินการตามแผน   ท่ีวางไว 4) ข้ัน
ตรวจสอบ ซึ่งกระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนกระบวนการท่ีผูเรียนควรจะเรียนรูฝกฝนและพัฒนาให
เกิดทักษะข้ึนในตัวผูเรียน เห็นความเชื่อมโยงของคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ หรือเห็นการนําคณิตศาสตร
ไปประยุกตในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีแนวทางสอดคลองกับการสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
เม่ือผูเรียนตองแกปญหาทางคณิตศาสตร ผูเรียนไมเพียงจะอานเพ่ือทําความเขาใจสถานการณปญหาและ
คนหาคําตอบ แตยังตองพูดหรือเขียนเพ่ืออธิบายความรูความเขาใจ แนวคิดทางคณิตศาสตร ผลการ
วิเคราะหจากแบบรูป การนําเสนอขอความคาดการณ ตลอดจนการแสดงวิธีทําและการใหเหตุผลโดยใช
ขอความ สัญลักษณ ตัวแปร สมการ ตาราง กราฟ ตัวแบบหรือแบบจําลองหรือตัวแบบเชิงคณิตศาสตรอ่ืนๆ
มาชวยในการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ ดังนั้นการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอ เปนทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจะชวยใหนักเรียนถายทอดความรู
ความเขาใจ แนวคิดทางคณิตศาสตรหรือกระบวนการคิดของตนใหผูอ่ืนไดรับรูอยางถูกตองชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ การท่ีนักเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายหรือการเขียน แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น
ถายทอดประสบการณซึ่งกันและกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน จะชวยใหนักเรียนเรียนรูคณิตศาสตร
ไดอยางมีความหมาย เขาใจไดอยางกวางขวางลึกซึ้งและจดจําไดนานมากข้ึนดวย ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษากิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีเนน
ทักษะการคิดวิเคราะห เรื่องความนาจะเปนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (พิมสิริ แกวศรีหา, 2554, บทคัดยอ)
พบวา นักเรียนจํานวน รอยละ80.5 ไดคะแนนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) พบวา นักเรียนจํานวน รอยละ 90.24 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต รอยละ 70 ข้ึนไป รวมถึงผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร เรื่องบทประยุกต ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ท่ีเนน
กระบวนการแกปญหาของโพลยา พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย  รอยละ 75.25 และ
นักเรียนจํานวนรอยละ 72.50 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป (ทิวา
พร สกุลฮูฮา, 2552, หนา 98-99)

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยขางตน สรุปไดวา การสอนตามแนวคิดของกระบวนการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู 5Es และกระบวนการแกปญหาของโพลยาจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน และ
ทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญการคนหาแนวทางในการแกปญหา และรวมกันแลกเปลี่ยนความคิด ทําใหมี
ประโยชนในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ตลอดจนชวยใหนักเรียนไดสรางองคความรูดานคณิตศาสตรและ
ใหความสําคัญกับมุมมองท่ีหลากหลายและยงัสงผลใหนักเรียนมีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน



จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูรายงานจึงสนใจท่ีจะพัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Esรวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูผลการเรียนรู และทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรและเจตคติตอการเรียน
คณิตศาสตร ซึ่งเปนเรื่องท่ีมีประโยชนและสําคัญอยางมากท่ีนักเรียนตองเรียนรูจนสามารถนําไปใชประโยชน
ในชีวิตจริงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ใหมีประสิทธิภาพ 80/80

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอน
และหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา

3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี
2 กอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา

4. เพ่ือศึกษาเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน หลังการใชชุดการเรียนรู หนวยการ
เรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา

สมมติฐานของการศึกษา
1. ผลการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู

หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

2. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวย
ชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

3. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน การใชชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา อยูใน
เกณฑระดับมากข้ึนไป



ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากร
ประชากรท่ีศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2557

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 73 คน

1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ อําเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2
ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 36 คน ซึ่งไดมาจากการการสุมแบบแบงกลุม (Cluster
Random Sampling) โดยเปนการสุมตัวอยาง จากประชากรท่ีอยูรวมกันเปนหองเรียน ภายในหองเรียน
เดียวกันประกอบดวยนักเรียนท่ีคละเพศ และความสามารถทางการเรียน

2. เนื้อหาท่ีใชในการศึกษา
เนื้อหาท่ีใชในการศึกษา คือ หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว
3. ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557
4. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา

4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Esรวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา

4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลการเรียนรู ทักษะการแกปญหาทางการเรียนคณิตศาสตร และ
เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2

นิยามศัพทเฉพาะ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี้

1. ชุดการเรียนรู หมายถึง สื่อการเรียนรูท่ีมีลักษณะเปนสื่อประสม รูปแบบหนึ่งท่ีประมวล
เนื้อหา แนวคิด วิธีการ กิจกรรม และสื่อหลายๆ อยาง มาผสมผสานกันอยางเปนระบบและสอดคลองกัน
เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะและความรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หนวยการเรียนรู การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ประกอบดวย คูมือครู ประกอบดวย คําชี้แจงสําหรับครู สวนประกอบชุดการ
เรียนรู ข้ันตอนในการใชชุดการเรียนรู บทบาทครู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การจัดชั้นเรียน
โครงสรางเนื้อหาของชุดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และสื่อประกอบการเรียนรู  คูมือนักเรียน
ประกอบดวย คําแนะนําการใช  จุดประสงคการเรียนรู  บัตรคําสั่ง การวัดและประเมินผล บัตรเนื้อหา  บัตร
กิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรียนของชุดการเรียนรูแตละชุด

2. การพัฒนาชุดการเรียนรูคณิตศาสตร หมายถึง การวางแผนเก่ียวกับรายละเอียดของชุด
การเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา ท่ีใชเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีมีการนํานวัตกรรม และกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ มาบูรณาการ

3. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหา
ของโพลยา หมายถึง การนํากิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es ประกอบดวย 5 ข้ัน คือ ข้ัน
สรางความสนใจ ข้ันสํารวจและคนหา ข้ันอธิบายและลงขอสรุป ข้ันขยายความรู และข้ันประเมินผล มา
รวมกันกับข้ันตอนกระบวนการแกปญหาของโพลยา 4 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันการทําความเขาใจปญหา
ข้ันการวางแผนแกปญหา ข้ันการดําเนินการแกปญหา และข้ันการตรวจสอบ
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

3.1 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement Phase) เปนข้ันตอนท่ีกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจ อยากรู โดยอาจใชการเลนเกม ยกตัวอยางสถานการณ โจทยท่ีนาสนใจ หรือทบทวน
ความรูเดิมแลวใชคําถามท่ีตอเนื่องจากเรื่องเดมิเพ่ือนําเขาสูเรื่องใหม และแจงเรื่องท่ีจะเรียน
วัตถุประสงคของการเรียนในครั้งนี้

3.2 ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration Phase) เปนข้ันตอนการวางแผนกําหนดแนว
ทางการสํารวจ  ตรวจสอบ  ตั้งสมมติฐาน  กําหนดทางเลือกท่ีเปนไปได  ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บขอมูลเนนการ
ใชทักษะกระบวนการแกปญหาของโพลยา 3 ข้ันตอน ประกอบดวย

1) การทําความเขาใจปญหา เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนพิจารณาขอมูลและวางแผนการ
แกปญหา หาความสัมพันธของขอมูล

2) การวางแผนแกปญหา เปนข้ันการวางแผนแกปญหา เชน การเขียน แผนภาพ
การสรางตาราง การทําเปนประโยคสัญลักษณ หรือการเดาคําตอบ

3) การดําเนินการแกปญหา เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนลงมือดําเนินการ
แกปญหาตามแผน เพ่ือใหไดคําตอบของปญหาดวยวิธีการคํานวณ สมบัติ กฎหรือสูตรท่ีเหมาะสม

3.3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation Phase) คือการเขียนอธิบาย ระบุวิธีการ
แกปญหา เนนการใชทักษะกระบวนการแกปญหาของโพลยา 1 ข้ันตอน คือ การตรวจสอบ เปนการ
ตรวจสอบและมองยอนกลับ เพ่ือใหแนใจวาผลลัพธจากการเลือกใชวิธีการแกปญหานั้นถูกตองและ
นาเชื่อถือ โดยอาจใชการแกปญหาอีกแบบหนึ่งแลวดูวาผลลัพธตรงกันหรือไม หรือประมาณคาของคําตอบ
อยางคราวๆ โดยอาจจะใชอภิปรายรวมกัน ในข้ันนี้ครูจะคอยชี้แนะและตรวจสอบใหตรงกับหลักการ กฎ
นิยาม หรือทฤษฎีท่ีถูกตอง โดยเฉพาะถามีความเขาใจคลาดเคลื่อนตองเขียนบนกระดานใหชัดเจนและ
อธิบายเพ่ิมเติม

3.4 ข้ันขยายความรู (Elaboration Phase) เปนข้ันตอนท่ีใหผูเรียนไดยืนยันและขยาย
หรือเพ่ิมเติมความรูความเขาใจในความคิดรวบยอดใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึนและยังเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดฝกทักษะและปฏิบัติตามท่ีผูเรียนตองการ

3.5 ข้ันวัดผลและประเมินผล หรือข้ันประเมิน(Evaluation Phase) ข้ันตอนนี้ผูเรียนจะ
ไดรับขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการอธิบายความรูความเขาใจและความสามารถของตนเอง และครูก็ประเมิน
ความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะของผูเรียนดวย



4. ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา หมายถึง  ผลท่ีไดจากการทดสอบประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใชเกณฑ 80/80 โดยคิดจากคะแนน 2 สวน ดังนี้

80 ตัวแรก หมายถึง จํานวนรอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุมตัวอยางท้ังกลุมท่ี
ไดจากการทําบัตรกิจกรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค และแบบทดสอบหลังเรียนในแตละชุด

80 ตัวหลัง หมายถึง จํานวนรอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุมตัวอยางท้ังกลุมท่ี
ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หลังเรียนดวย
ชุดการเรียนรูสิ้นสุดลง

5. การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หมายถึง สาระท่ี 4 : พีชคณิต ในกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ท่ีมีการนําเอาสาระการ
เรียนรู ในมาตรฐาน ค 4.2 ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  อ่ืนๆ แทน
สถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหา มาจัดทําเปนหนวยการเรียนรูยอย ๆ เพ่ือ
สะดวกในการจัดการเรียนรู และผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะองครวม

6. สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หมายถึง สมการท่ีมีตัวแปรหรือตัวไมทราบคา
(unknow) และเลขชี้กําลังของตัวแปรเปน 1 ตัวแปร อาจปรากฏเพียงขางใดขางหนึ่งของเครื่องหมาย “ =
” หรือ ปรากฏท้ังสองขางแตเม่ือจัดรูปใหอยูในรูปผลสําเร็จโดยมี x
เปนตัวแปร a , b เปนคาคงตัว และ a ไมเทากับ 0 จะอยูในรูปแบบสมการเปน ax + b = 0

7. ผลการเรียนรูคณิตศาสตร หมายถึง ความรูของนักเรียนในดานพุทธิพิสัย ไดแก ความรู
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห ท่ีเกิดจากการเรียน เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ท่ีผูรายงานสรางข้ึนและไดตรวจสอบคุณภาพเรียบรอยแลว

8. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรตามกระบวนการโพลยา โดยผานการปฏิบัติและการฝกฝน ความสามารถในการแกโจทยปญหา
ตามกระบวนการโพลยา ซึ่งเปนขอคําถามเก่ียวกับเนื้อหา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ซึ่งประเมินไดจากแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ท่ีผูศึกษาสรางข้ึนและไดตรวจสอบ
คุณภาพเรียบรอยแลว

9. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น ในดานความพอใจ
หรือไมพอใจ รวมท้ังความตระหนักในคุณคาของวิชาคณิตศาสตร การเห็นความสําคัญความสนใจ ความนิยม
ชมชอบ การแสดงออกหรือมีสวนรวมตอการเรียนคณิตศาสตร

10. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร หมายถึง เครื่องมือท่ีใชวัด ความจํา ความ
เขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะห ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จํานวน 40 ขอ



11. แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง เครื่องมือท่ีใชวัดทักษะ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามกระบวนการโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
แบบอัตนัย  จํานวน 4 ขอ

12. แบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง ขอความท่ีผูรายงานสรางข้ึนเพ่ือใช
วัดความรูสึกของนักเรียนตอการเรียนดวยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 มีลักษณะเปนแบบวัดมาตราประเมินคาของ ลิเคอรต (Likert’s Rating Scale) 5 ระดับ
คือ มากท่ีสุด มาก ไมแนใจ นอย และนอยท่ีสุด จํานวน 20 ขอ

กรอบแนวความคิดในการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การ

ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูรายงาน
สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้



ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา

จัดการเรียนรูโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 5Es
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา
1. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement Phase)
2. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration Phase)

2.1 ข้ันทําความเขาใจปญหา
2.2 ข้ันวางแผนแกปญหา
2.3 ข้ันดําเนินการแกปญหา

3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation Phase)
3.1 ข้ันตรวจสอบ

4. ข้ันขยายความรู (Elaboration Phase)
5. ข้ันวัดผลและประเมินผล (Evaluation Phase)

ชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกอนนํามาทดลองใช ดังนี้
1. ชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 9 ชุด
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว จํานวน 40 ขอ
3. แบบทดสอบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว จํานวน 4 ขอ
4. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน จํานวน 20 ขอ

ผลการเรียนรูทางการเรียน ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร

ประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรู หนวยการเรียนรู การ
ประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว  กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาป ท่ี 2 โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5Es รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของ
โพลยา



ประโยชนที่ไดรับ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานคาดวาจะไดรับประโยชนจากการศึกษาดังนี้
1. ไดชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาท่ีมีประสิทธิภาพ

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาผลการเรียนรู ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และเจตคติตอ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

การพัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาเอกสารท่ีเปนแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในหัวขอตางๆตอไปนี้

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
2. การสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 5Es
3. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
4. กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา (Polya)
5. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหา

ของโพลยา
6. ชุดการเรียนรู
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร
9. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

9.1 งานวิจัยในประเทศ
9.2 งานวิจัยตางประเทศ

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 3 – 6) ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยมุงเนนการพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมาย
และสมรรถนะสําคัญของผูเรียนเพ่ือเปนกรอบทิศทางใหเกิดกับผูเรียน เม่ือจบการศึกษา ดังตอไปนี้

วิสัยทัศน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน

มนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึด
ม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเปน ตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ



หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลักการท่ีสําคัญ  ดังนี้
1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู

เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน  ของความ
เปนไทยควบคูกับความเปนสากล

2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และมีคุณภาพ

3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน

4. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัด
การเรียนรู

5. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม

ทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน เม่ือ
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการ

ใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือ



ขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม

2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชใน
การปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตอตนเอง
สังคมและสิ่งแวดลอม

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน             และการอยู
รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา  และความขัดแยงตางๆ
อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน
ตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร
การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือให

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงม่ันในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 55 – 93) ใหรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตรไวดังนี้คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมี
ความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณได
อยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ศาสตรอ่ืนๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถอยู



รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรู
คณิตศาสตรอยางตอเนื่อง ตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักท่ีจําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนดังนี้

1. จํานวนและการดําเนินการหนา ความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวน ระบบ
จํานวนจริง สมบัติเก่ียวกับจํานวนจริง การดําเนินการของจํานวน อัตราสวน รอยละ การแกปญหาเก่ียวกับ
จํานวน และการใชจํานวนในชีวิตจริง

2. การวัดหนา ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พ้ืนท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา
หนวยวัดระบบตางๆ การคาดคะเนเก่ียวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ การแกปญหาเก่ียวกับการวัด และ
การนําความรูเก่ียวกับการวัดไปใชในสถานการณตางๆ

3. เรขาคณิตหนา รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การ
นึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric
transformation)ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation)

4. พีชคณิตหนา แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ ฟงกชัน เซตและการดําเนินการของเซต
การใหเหตุผล นิพจน สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลข
คณิต และอนุกรมเรขาคณิต

5. การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปนหนา การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถาม
การกําหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การนําเสนอขอมูล  คากลางและการ
กระจายของขอมูล  การวิเคราะหและการแปลความขอมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนาจะเปน การใช
ความรูเก่ียวกับสถิติและความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตางๆ และชวยในการตัดสินใจในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรหนา การแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ
ทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค

คุณภาพผูเรียน
จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนจริง มีความเขาใจเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ
เลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม รากท่ีสองและรากท่ีสามของจํานวนจริง สามารถดําเนินการ
เก่ียวกับจํานวนเต็ม เศษสวน ทศนิยม เลขยกกําลัง รากท่ีสองและรากท่ีสามของจํานวนจริง ใชการประมาณคา
ในการดําเนนิการและแกปญหา และนําความรูเก่ียวกับจํานวนไปใชในชีวิตจริงได

2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม
ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใชหนวยการวัดในระบบตางๆ เก่ียวกับความยาว พ้ืนท่ี และ
ปริมาตรไดอยางเหมาะสม พรอมท้ังสามารถนําความรูเก่ียวกับการวัดไปใชในชีวิตจริงได

3. สามารถสรางและอธิบายข้ันตอนการสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชวงเวียนและสันตรง
อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งไดแก ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลมได



4. มีความเขาใจเก่ียวกับสมบัติของความเทากันทุกประการและความคลายของรูป
สามเหลี่ยม เสนขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และสามารถนําสมบัติเหลานั้นไปใชในการใหเหตุผล
และแกปญหาได มีความเขาใจเก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิต(geometric transformation)ในเรื่องการ
เลื่อนขนาน(translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) และนําไปใชได

5. สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
6. สามารถวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูป สถานการณหรือปญหา และ

สามารถใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และ
กราฟในการแกปญหาได

7. สามารถกําหนดประเด็น เขียนขอคําถามเก่ียวกับปญหาหรือสถานการณ กําหนดวิธีการ
ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมได

8. เขาใจคากลางของขอมูลในเรื่องคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของขอมูลท่ียัง
ไมไดแจกแจงความถ่ี และเลือกใชไดอยางเหมาะสม รวมท้ังใชความรูในการพิจารณาขอมูลขาวสารทางสถิติ

9. เขาใจเก่ียวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ สามารถใช
ความรูเก่ียวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจในสถานการณตางๆ ได

10. ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตางๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
การนําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน เชื่อมโยงความรู
ตางๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนๆ และ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สรุปคุณภาพผูเรียนเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของ
แบบรูป สถานการณหรือปญหา และสามารถใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัว
แปร อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และกราฟในการแกปญหาไดและใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา

ในการการพัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูศึกษาจะศึกษาเฉพาะสาระท่ี 4 และ
สาระท่ี 6 มีรายละเอียดดังนี้



ตารางท่ี 1 สาระมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

สาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด (ม.1 – ม.3) สาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระท่ี 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.2 หนา ใชนิพจน
สมการ อสมการ กราฟ
แ ล ะ แ บ บ จํ า ล อ ง ท า ง
คณิตศาสตรอ่ืนๆ แทน

- แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวได
- เขียนสมการหรืออสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวแทนสถานการณหรือปญหา
ท่ีกําหนดใหและนําไปใชแกปญหา
พรอมท้ังตระหนักถึงควา

- แกโจทยปญหาเก่ียวกับ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวได
- ตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคําตอบท่ีไดใน
สถานการณตางๆ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด (ม.1 – ม.3) สาระการเรียนรูแกนกลาง
สถานการณตางๆ
ตลอดจนแปรความหมายและ
นําไปใชแกปญหาได

สมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได

สาระท่ี 6 หนา ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค6.1 หนา มีความ
สามารถในการแกปญหา การ
ใหเหตุผล การสื่อสาร การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร
และการนําเสนอ การเชื่อมโยง
ความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร
และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับศาสตรอ่ืนๆ และมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

-ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหาได
- ใชความรู/ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ในการแกปญหาในสถานการณ
ตางๆไดอยางเหมาะสม
- ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม
- ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร การ
สื่อความหมาย และการนําเสนอได
อยางถูกตองและชัดเจน
- เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร
และนําความรูหลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอ่ืนๆ

- ใชวิธีการท่ีหลากหลาย
แกปญหาได
- ใชความรู/ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ในการแกปญหาในสถานการณ
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม



ตารางท่ี 1 สาระมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว(ตอ)

สาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด(ม.1 – ม.3) สาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระท่ี 6 หนา ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค6.1 หนา มีความ
สามารถในการแกปญหา การ
ใหเหตุผล การสือ่สาร การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร
และการนําเสนอ การเชื่อมโยง
ความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร
และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับศาสตรอ่ืนๆ และมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

-ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหาได
- ใชความรู/ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ในการแกปญหาในสถานการณ
ตางๆไดอยางเหมาะสม
- ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม
- ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร การ
สื่อความหมาย และการนําเสนอได
อยางถูกตองและชัดเจน
- เชื่อมโยงความรูตางๆ ใน
คณิตศาสตรและนําความรู หลักการ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ไป
เชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนๆ

- ใชวิธีการท่ีหลากหลาย
แกปญหาได
- ใชความรู/ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ในการแกปญหาในสถานการณ
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม

จากตารางท่ี 1 แสดง มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical  model) อ่ืนๆ แทนสถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา และ มาตรฐาน  ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ท่ีใชในการวิจัย เรื่อง ผลการสังเคราะหกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2

2. การสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 5Es
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry approach) เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู

ท่ีนํามาใชไดผลในวิชาวิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546) ทําให
นักเรียนมีความเขาใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร และมีความรูในคําศัพททางวิทยาศาสตรมากข้ึน มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตร คุนเคยกับกระบวนการหาความรูของ
นักวิทยาศาสตร เขาใจวานักวิทยาศาสตรคนพบความรูทางวิทยาศาสตรไดอยางไร และประยุกตใชความรู
ทางวิทยาศาสตรสูประเด็นทางสังคมและประเด็นเก่ียวกับบุคคลได (National Research Council [NRC],
2000 ; Zion, Michalsky & Mevarech, 2005 ; Roehrig, 2004) กลาววา “การเรียนวิทยาศาสตรโดยไม
ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูเหมือนกับการลองเรือไปโดยไมมีจุดหมาย”ในป ค.ศ. 1960 – 1969 โร



เบิรต คารพลัส (Robert Karplus) เปนผูคิดคนรูปแบบของวัฏจักรการเรียนรู (The learning cycle
model) ซึ่งไดจัดรูปแบบของวัฏจักรการเรียนรูออกเปน 3 สวนหลัก ไดแก การสํารวจคนหา (Exploration)
การสรางองคความรู (Concept invention) และการขยายความรู (Concept extension) และตอมามีนัก
การศึกษาหลายทานไดนําแนวคิดนี้ไปจัดรูปแบบของการเรียนรูออกเปนอีกหลายรูปแบบ โดยรูปแบบท่ีนิยม
และใชกันแพรหลายไดแกรูปแบบวัฎจักรการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry cycle model)
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2548, หนา 33-72)

ความหมายของกระบวนการสืบเสาะหาความรู 5Es
ความหมายของการสืบเสาะหาความรู (Inquiry) ไดมีผูใหความหมายของการสอนแบบ

Inquiry ดังนี้
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542, หนา 15 - 16) ไดใหความหมายของการสืบเสาะหาความรูวา

หมายถึง การใชคําถามท่ีมีความหมาย เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสืบคนหรือคนหาคําตอบประเด็นปญหาท่ีกําหนด
พิมพันธ เดชะคุปต (2544, หนา 56) ไดใหความหมายวิธีสอนแบบสืบสอบวา หมายถึง การ

จัดการเรียนการสอนโดยวิธีใหนักเรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง หรือสรางความรูดวยตนเอง โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูเปนผูอํานวยความสะดวก เพ่ือใหนักเรียนบรรลุเปาหมาย

ทิศนา แขมมณี (2545, หนา 90 - 91) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนโดย
เนนกระบวนการสืบสอบวา หมายถึง การดําเนินการเรียนการสอนโดยผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม
เกิดความคิดและลงมือเสาะแสวงหาความรู เพ่ือนํามาประมวลหาคําตอบหรือขอสรุปดวยตนเอง โดยท่ี
ผูสอนชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูในดานตางๆ ใหแกผูเรียน เชน ในดานการสืบคนหาแหลงความรู
การศึกษาขอมูล การวิเคราะห การสรุปขอมูล การอภิปรายโตแยงทางวิชาการ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน

สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545, หนา 136) ไดใหความหมายการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวน คือ กระบวนการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการฝกให
ผูเรียนรูจักศึกษาคนควาหาความรูโดยผูสอนตั้งคําถามกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทางความคิดหา
เหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกไขปญหาท่ีถูกตองดวยตนเอง สรุปเปนหลักการกฎเกณฑหรือ
วิธีการในการแกปญหาและสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในการควบคุมปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ
สรางสรรคสิ่งแวดลอมในสภาพการณตางๆ ไดอยางกวางขวาง

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2548, หนา 2) กลาววาการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูเปนกระบวนการเรียนรูท่ีผสมผสานระหวางการใชกระบวนการคิดและทักษะตางๆ
เพ่ือท่ีจะแกปญหาหรือคนหาคําตอบ ทําใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชได

Collette & Chiappetta (1985 อางถึงใน ภพ เลาหไพบูลย, 2542, หนา 123) ไดกลาวถึง
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู วาเปนการสอนท่ีนักเรียนตองถามคําถามและคนหาคําตอบดวยตนเองโดย
ครูตองสรางสถานการณท่ีนาสงสัยและแปลก (Discrepant) สถานการณแกไขปญหา (ProblemSolving
Situations) กิจกรรมอุปมาน (Inductive Activities) หรือกิจกรรมอนุมาน (DeductiveActivities)



Sund & Trowbridge (1975 อางถึงใน ภพ เลาหไพบูลย, 2542, หนา 123) ไดกลาวถึงการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูวา การสอบแบบสืบเสาะหาความรูเปนกระบวนการคนพบความรูตางๆ โดย
อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดแก การกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง
การสังเคราะหความรูและเจตคติทางวิทยาศาสตร โดยนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยตรง

จากความหมายท่ีนักการศึกษาไดกลาวไวขางตน สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยครูเปนผูกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดในการเสาะ
แสวงหาความรูหรือสรางความรูใหมๆ โดยการใชคําถามหรือสถานการณ เพ่ือใหนักเรียนไดคนหาคําตอบ
และแกปญหาดวยตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 5Es
McCarthy (1999 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2547, หนา 249) ไดกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี

เก่ียวกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ไวดังนี้
1) ปรัชญาวิทยาศาสตรดั้งเดิม ความรูวิทยาศาสตร หมายถึง ความจริงหรือเท็จจริงท่ีมีอยู

หรือเปนอยูซึ่งไดจากการตรวจสอบ การคนควาทดลองอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แตปรัชญาวิทยาศาสตรแนวใหม ความรูวิทยาศาสตรเปนความรูท่ีเกิด
จากการสรางสรรคของแตละบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลมาจากความรูหรือประสบการณเดิม และ
สิ่งแวดลอมหรือบริบทของสังคมของแตละคน

2) แนวคิดของเพียเจต ([ม.ป.ป.] อางถึงใน จุลพัฒนตรา บุตรเขียว, 2550, หนา 42)
เก่ียวกับการพัฒนาการทางสติปญญาและความคิด คือ การท่ีคนเรามีการปะทะสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตั้งแต
แรกเกิด และการปะทะสัมพันธอยางตอเนื่องระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมนี้ มีผลทําใหสติปญญาและ
แนวความคิดมีการพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทาง
สติปญญาและความคิดมี 2 กระบวนการ คือ การปรับตัวและการจัดโครงสราง การปรับตัวเปนกระบวนการ
ท่ีบุคคลหาหนทางท่ีจะปรับสภาพความไมสมดุลทางความคิดใหเขากับสิ่งแวดลอมท่ี อยูรอบๆ ตัว และเม่ือ
บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว โครงสรางทางสมองจะถูกจัดระบบใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม มีรูปแบบของความคิดเกิดข้ึน กระบวนการปรับตัวประกอบดวย กระบวนการท่ีสําคัญ 2
ประการ คือ 1) กระบวนการดูดซึม หมายถึง กระบวนการท่ีอินทรียซึมทราบประสบการณใหมเขาสู
ประสบการณเดิมท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกัน แลวสมองก็รวบรวมปรับเหตุการณใหมใหเขากับโครงสรางของ
ความคิด อันเกิดจากการเรียนรูท่ีมีอยูเดิม 2) กระบวนการปรับขยายโครงสราง เปนกระบวนการท่ีตอ
เนื่องมาจากกระบวนการดูดซึม คือภายหลังจากท่ีซึมทราบของเหตุการณใหมเขามา และปรับเขาสู
โครงสรางเดิม ประสบการณใหมจะถูกซึมซับและปรับเขาหาประสบการณเดิม คือ ทําใหประสบการณเดิมมี
ความสมบูรณยิ่งข้ึน แตถาไมสามารถปรับประสบการณใหมท่ีไดรับการซึมซับเขามาใหเขากับประสบการณ
เดิมได สมองก็จะสรางโครงสรางใหมข้ึนมา เพ่ือปรับใหเขากับประสบการณใหมนั้น

3) ทฤษฎีการสรางสรรคความรู (Constructivism) เชื่อวานักเรียนทุกคนมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับบางสิ่งบางอยางมาแลวไมมากก็นอย กอนท่ีครูจะจัดการเรียนการสอนใหเนนวาการเรียนรู
เกิดข้ึนดวยตัวของผูเรียนเอง และการเรียนรูเรื่องใหมจะมีพ้ืนฐานมาจากความรูเดิม ดังนั้นประสบการณเดิม
ของนักเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญตอการเรียนรูเปนอยางยิ่ง กระบวนการเรียนรูท่ีแทจริงของนักเรียนไมไดเกิด



จากการบอกเลาของครู หรือนักเรียนเพียงแตจดจําแนวคิดตางๆ ท่ีมี    ผูบอกใหเทานั้น แตการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามทฤษฎี Constructivism เปนกระบวนการท่ีนักเรียนจะตองสืบคนเสาะหา สํารวจ
ตรวจสอบและคนควาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมี
ความหมาย จึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยาง
ยาวนาน สามารถนํามาใชไดเม่ือมีสถานการณใดๆ มาเผชิญหนา ดังนั้น การท่ีนักเรียนจะสรางองคความรูได
ตองผานกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู

รูปแบบของกระบวนการสบืเสาะหาความรู 5Es
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry process) เปนกระบวนการเรียนรูท่ีใหนักเรียนคนหา

ความรูใหมดวยตนเองโดยผานกระบวนการคิดและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งนักศึกษากลุม BSCS
(Biological Science Curriculum Study) ไดนําวิธีการสอนแบบ Inquiry มาใชในการพัฒนาหลักสูตรวิชา
วิทยาศาสตร โดยเสนอข้ันตอนในการเรียนการสอนเปน 5 ข้ันตอน เรียกวา การเรียนการสอนแบบ Inquiry
cycle หรือ Engage Explore Explain Elaborate และ Evaluate รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Inquiry
cycle (5Es) ประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี้ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546,
หนา 219-220)

1. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจ ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนเองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายในกลุม
เรื่องท่ีนาสนใจอาจมาจากเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในชวงเวลานั้นหรือเปนเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับความรูเดิมท่ี
พ่ึงเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถามกําหนดประเด็นท่ีจะศึกษาในกรณีท่ียังไมมีประเด็นใด
ท่ีนาสนใจ ครูอาจใหศึกษาจากสื่อตางๆ หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอประเด็นข้ึนมากอน แตไมควรบังคับ
ใหนักเรียนยอมรับประเด็นหรือคําถามท่ีครูกําลังสนใจเปนเรื่องเปนเรื่องท่ีจะใชศึกษาเม่ือมีคําถามท่ีนาสนใจ
และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นท่ีตองการศึกษาจึงรวมกันกําหนดขอบเขตและแจกแจง
รายละเอียดของเรื่องท่ีจะศึกษาใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน อาจรวมท้ังการรวบรวมความรูประสบการณเดิม
หรือความรูจากแหลงตางๆ ท่ีจะชวยใหนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นท่ีจะศึกษามากข้ึน และมี
แนวทางท่ีใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย

2. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) เม่ือทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามท่ีสนใจจะ
ศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือก
ท่ีเปนไปได ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตางๆ วิธีการตรวจสอบอาจทํา
ไดหลายวิธี เชน ทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนามการใชคอมพิวเตอรเพ่ือชวยสรางสถานการณจําลอง
(Simulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลอยาง
เพียงพอท่ีจะใชในข้ันตอไป

3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เม่ือไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจ
ตรวจสอบแลว จึงนําขอมูล ขอสนเทศท่ีไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอผลท่ีไดในรูปตางๆ เชน
บรรยายสรุป สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือรูปวาด สรางตารางฯลฯ การคนพบในข้ันนี้อาจเปนไป
ไดหลายทาง เชน สนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว โตแยงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว หรือไมเก่ียวของกับประเด็นท่ีได
กําหนดไว แตผลท่ีไดจะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรู



4. ข้ันขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูท่ีสรางข้ึนไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม
หรือแนวคิดทีไดคนควาเพ่ิมเติมหรือนําแบบจําลองหรือขอมูลสรุปท่ีไดไปใชอธิบายสถานการณหรือ
เหตุการณอ่ืนๆ ถาใชอธิบายเรื่องตางๆ ไดมากก็แสดงวาขอจํากัดนอยซึ่งก็จะชวยใหเชื่อมโยงกับเรื่องตางๆ
และทําใหเกิดความรูกวางขวางข้ึน

5. ข้ันประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ วานักเรียน
มีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากข้ันนี้จะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอ่ืน
สงเสริมใหนักเรียนนําความรูใหมท่ีไดไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางเปนองคความรูใหมหรือ
นําไปประยุกตใช นอกจากนี้ควรเปดโอกาสใหนักเรียนประเมินจุดเดนและจุดดอยในกระบวนการเสาะ
แสวงหาความรู แลวควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีโอกาสตรวจสอบซึ่งกันและกันโดยการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นท่ีไดจากการวิเคราะหสํารวจตรวจสอบ

การนําความรูหรือแบบจําลองไปใชอธิบายหรือประยุกตใชกับเหตุการณหรือเรื่องอ่ืน ๆ จะ
นําไปสูขอโตแยงหรือขอจํากัดซึ่งจะกอใหเปนประเด็นหรือคําถาม หรือปญหาท่ีจะตองสํารวจตรวจสอบ
ตอไป ทําใหเกิดเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องไปเรื่อย ๆ จึงเรียกวา Inquiry cycle กระบวนการสืบเสาะ

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินกิจกรรมเปนวงจรท่ีตอเนื่อง ดังแสดงในภาพท่ี 2

ภาพท่ี 2 วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546)

ขอดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es
มีนักการศึกษาไดกลาวถึงขอดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั้นมีดังนี้

ภพ เลาหไพบูลย (2542, หนา 125-126) ไดกลาวถึงขอดีของการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู ดังนี้

1. นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาความคิดอยางเต็มท่ี ไดศึกษาคนควาดวยตนเองจึงมีความ
อยากเรียนรูอยูตลอดเวลา

สรางความสนใจ
(Engage)

สํารวจและคนหา
(Explore)

อธิบายและลงขอสรุป
(Explain)

ประเมิน
(Evaluate)

ขยายความรู
(Elaborate)



2. นักเรียนมีโอกาสไดฝกความคิดและฝกการกระทํา ทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบความคิด
และวิธีเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได กลาวคือ ทําใหสามารถ
จดจําไดนานและนําไปใชในสถานการณใหมอีกดวย

3. นักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน
4. นักเรียนสามารถเรียนรูมโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตรไดเร็วข้ึน
5. นักเรียนจะเปนผูมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

นอกจากนี้ พิมพันธ เดชะคุปต (2544, หนา 60) ไดกลาวถึงขอดีของการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู ดังนี้

1. เปนการพัฒนาศักยภาพดานสติปญญา คือ ฉลาดข้ึน เปนนักริเริ่มสรางสรรค และนัก
จัดระเบียบ

2. การคนพบดวยตนเอง ทําใหเกิดแรงจูงใจภายในมากกวาการเรียนแบบทองจํา
3. ฝกใหนักเรียนรูวิธีคนหาความรู แกปญหาดวยตนเอง
4. ชวยใหจดจําความรูไดนาน และสามารถถายโยงความรูได
5. นักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน จะทําใหการเรียนมีความหมายเปนการเรียน

ท่ีมีชีวิตชีวา
6. ชวยพัฒนาอัตมโนทัศนแกผูเรียน
7. พัฒนาใหผูเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร
8. ชวยใหนักเรียนเกิดความเชื่อม่ันวาจะทําการสิ่งใดๆ จะสําเร็จดวยตนเอง สามารถคิด

และแกปญหาดวยตนเอง ไมยอทอตออุปสรรค
9. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร
10. ไดประสบการณตรงฝกทักษะการแกปญหาและทักษะการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
11. สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

จากขอดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูดังกลาวขางตน สรุปไดวาการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูเปนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนไดคนพบความรูดวยตนเอง ชวยในการ
พัฒนาทักษะการคิด ความคิดสรางสรรค การแกปญหา และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

ขอจํากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es
มีนักการศึกษาไดกลาวถึงขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั้นมีดังนี้
ภพ เลาหไพบูลย (2542, หนา 119) ไดกลาวถึงขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู ดังนี้
1. ใชเวลามากในการสอนแตละครั้ง
2. ถาสถานการณท่ีครูสรางข้ึนไมทําใหนาสงสัยแปลกใจ จะทําใหนักเรียนเบื่อหนายและ

ถาครูไมเขาใจบทบาทหนาท่ีในการสอนวิธีนี้ มุงควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไปจะทําใหนักเรียนไม
มีโอกาสเสาะหาความรูดวยตนเอง

3. นักเรียนท่ีมีระดับสติปญญาต่ําและเนื้อหาวิชาคอนขางยาก นักเรียนอาจจะไมสามารถ
ศึกษาหาความรูดวยตนเองได



4. นักเรียนบางคนท่ียังไมเปนผูใหญพอ ทําใหขาดแรงจูงใจท่ีจะศึกษาปญหาและนักเรียน
ท่ีตองการแรงกระตุนเพ่ือใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากๆ อาจจะพอตอบคําถามได แตนักเรียน
จะไมประสบความสําเร็จในการเรียนดวยวิธีนี้เทาท่ีควร

5. ถาใชการสอนแบบนี้อยูเสมออาจทําใหความสนใจของนักเรียนในการศึกษาคนควา
ลดลง

นอกจากนี้ พิมพันธ เดชะคุปต (2544, หนา 48) ไดกลาวถึงขอจํากัดของการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูวา

1. ใชเวลามากในการสอนแตละครั้ง บางครั้งอาจไดเนื้อเรื่องไมครบตามท่ีกําหนดไว
2. ถาสถานการณท่ีครูสรางไมชวนสงสัย ไมชวนติดตาม จะทําใหนักเรียนเบื่อหนายไม

อยากเรียน
3. นักเรียนท่ีมีระดับสติปญญาต่ํา หรือไมมีการกระตุนมากพอจะไมสามารถเรียนดวยวิธี

สอนแบบนี้
4. เปนการลงทุนสูง ซึ่งอาจไดผลไมคุมคากับการลงทุน
5. ถานักเรียนไมรูจักหลักการทํางานกลุมท่ีถูกตองอาจทําใหนักเรียนบางคนหลีกเลี่ยง

งานซึ่งจะไมเกิดการเรียนรู
6. ครูตองใชเวลาวางแผนมาก ถาครูมีภาระมากอาจเกิดปญหาดวยอารมณซึ่งมีผลตอ

บรรยากาศในหองเรียน
7. ขอจํากัดเรื่องเนื้อหาและสติปญญา อาจทําใหนักเรียนไมสามารถศึกษาดวยวิธีสอน

แบบนี้
จากขอจํากัดดังกลาวสรุปไดวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ครูตองใชเวลามากในการ

สอนแตละครั้ง นักเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ถาสถานการณท่ีครูจัดไมนาสงสัย นักเรียนอาจไม
สามารถศึกษาดวยตนเองไดถาระดับสติปญญาต่ําและเนื้อหายากเกินไป

ในการวิจัยครั้งนี้ผูรายงานไดใชรูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู ตามแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนื่องจากเปนการสอนท่ี
เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมความสามารถในการคิดคนแกปญหาใหแกผูเรียนอยางมีระบบ

ข้ันตอนการเรียนการสอน และบรรยากาศในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู 5Es

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกลาวถึงข้ันตอนการเรียน
การสอนและบรรยากาศในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5Es ไวดังนี้ (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549)



ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5Es

ข้ันตอนการเรียน
การสอน

กิจกรรมการเรียน
การสอน

ลักษณะของ
กิจกรรมหรือ
สถานการณ

บทบาทครู บทบาทของ
นักเรียน

1.สรางความสนใจ
(Engage)

ครูจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณกระตุน
ยั่วยุ หรือทาทายให
นักเรียนสนใจ
สงสัยใครอยากรู
อยากเห็น หรือ
ขัดแยง เกิดปญหา
ทํ า ใ ห นั ก เ รี ย น
ต อ ง ก า ร ศึ ก ษ า
คนควา ทดลองหรือ
แกปญหา (สํารวจ
ตรวจสอบ) ดวยตัว
ของนักเรียนเอง

1. เชื่อมโยงกับ
ความรูเดิม
2. แปลกใหม
นักเรียนไมเคยพบ
3. ยั่วยุ ทาทาย
นาสนใจ ใครรู
4. เปดโอกาสใหมี
แ น ว ท า ง ก า ร
ตรวจสอบอยาง
หลากหลาย
5. นําไปสู
กระบวนการ
ตรวจสอบดวยตัว
ของนักเรียนเอง

1. สรางความสนใจ
2. สรางความอยาก
รูอยากเห็น
3. ตั้งคําถามกระตุน
ใหนักเรียนคิด
4. ใหเวลานักเรียน
คิดกอนตอบคําถาม
หรือไมเรงเราใน
การตอบคําถาม
5. ดึงเอาคําตอบ
หรือความคิดท่ียัง
ไมครอบคลุมสิ่ ง ท่ี
นักเรียนรู
6. เปดโอกาสให
นักเรียนทําความ
กระจางในปญหาท่ี
จะสํารวจตรวจสอบ
7. เปดโอกาสให
นักเรียนเลือกหรือ
กําหนดปญหาท่ีจะ
สํารวจตรวจสอบ

1. ตั้งคําถาม
2. ตอบคําถาม
3. แสดงความ
คิดเห็น
4. กําหนดปญหา
หรือเรื่องท่ีจะ
สํารวจตรวจสอบ
ใหชัดเจน
5. แสดงความ
สนใจ



ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5Es (ตอ)

ข้ันตอนการเรียน
การสอน

กิจกรรมการเรียน
การสอน

ลักษณะของ
กิจกรรมหรือ
สถานการณ

บทบาทครู บทบาทของ
นักเรียน

2. สํารวจและ
คนหา (Explore)

ครูจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณให
นักเรียนสํารวจ
ตรวจสอบปญหา
หรือประเด็นท่ี
นักเรียนสนใจใครรู

1. นักเรียนได
เรียนรูวิธีแสวงหา
ความรูดวยตนเอง
2. นักเรียนทํางาน
ตามความคิดอยาง
อิสระ
3. นักเรียน
ตั้งสมมติฐานได
หลากหลาย
4. พิจารณาขอมูล
และขอเท็จจริง
กําหนดสมมติฐาน
ท่ีเปนไปได
5. นักเรียวางแผน
แนวทางการ
สํารวจตรวจสอบ
6. นักเรียน
วิเคราะหอภิปราย
เก่ียวกับ
กระบวนการ
สํารวจตรวจสอบ
7. นักเรียนไดลง
มือปฏิบัติในการ
สํารวจตรวจสอบ

1. เปดโอกาสให
นักเรียนไดวิเคราะห
กระบวนการสํารวจ
ตรวจสอบ
2. ถามเพ่ือนําไปสู
การสํารวจ
ตรวจสอบดวย
ตนเอง
3. สงเสริมให
นักเรียนได
ตรวจสอบดวย
ตนเอง
4. ใหเวลานักเรียน
ในการคิดไตรตรอง
ปญหา
5. ฟงการโตตอบ
กันของนักเรียน
6. ทําหนาท่ีในการ
ใหคําปรึกษา
7. อํานวยความ
สะดวก

1. คิดอยางอิสระ
แตอยูในขอบเขต
ของกิจกรรม
2. ตั้งสมมติฐาน
ท่ีเปนไปไดโดย
การอภิปราย
3. พิจารณา
สมมติฐานท่ี
เปนไปไดโดย
การอภิปราย
4. ระดมความ
คิดเห็นในการ
แกปญหาการ
ตรวจสอบ
5. ตรวจสอบ
สมมติฐานอยาง
เปนระบบ
ข้ันตอนถูกตอง
6. บันทึกการ
สังเกตหรือผลการ
สํารวจตรวจสอบ
อยางเปนระบบ
ละเอียดรอบคอบ
7. กระตือรือรน
มุงม่ันในการ
สํารวจตรวจสอบ



ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5Es (ตอ)

ข้ันตอนการเรียน
การสอน

กิจกรรมการเรียน
การสอน

ลักษณะของ
กิจกรรมหรือ
สถานการณ

บทบาทครู บทบาทของ
นักเรียน

3. อธิบายและลง
ขอสรุป (Explain)

ค รู จั ด กิ จ ก ร ร ม
หรือสถานการณท่ี
ใ ห นั ก เ รี ย น
วิเคราะหอธิบาย
ค ว า ม รู ห รื อ
อภิปรายซักถาม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและ
กันเก่ียวกับสิ่งท่ีได
เรียนรู หรือสิ่งท่ีได
ค น พ บ เ พ่ื อ ใ ห
นักเรียนไดพัฒนา
ความรูความเขาใจ
ในองคความรูท่ีได
อยางชัดเจน

1. นักเรียนไดนํา
ขอมูลท่ีไดจากการ
สํารวจตรวจสอบมา
1.1 วิเคราะหแปล
ผล
1.2 สรุปผล
สอดคลองกับขอมูล
ถูกตองเชื่อถือได
1.3 อภิปรายผล
อยางสมเหตุสมผล
1.4 นําเสนอผลงาน
ในรูปแบบตางๆ
2. มีการอภิปราย
ซักถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
เก่ียวกับผลงานของ
นักเรียน
3. มีการพิสูจน
ตรวจสอบใหแนใจ
(ทําซ้ําหรือมี
เอกสารอางอิงหรือ
หลักฐานชัดเจน)

1. สงเสริมให
นักเรียนไดอธิบาย
ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
แนวคิด ฯลฯ ดวย
คําพูดของนักเรียน
เอง
2. ใหนักเรียน
เชื่อมโยง
ประสบการณและ
ความรูเดิมมาใชใน
การอธิบาย
3. ใหนักเรียน
อธิบายโดยอางอิง
เหตุผลหลักการ
ทางวิชาการ หรือ
หลักฐานประกอบ
4. ใหความสนใจ
กับคําอธิบายของ
นักเรียน

1. อธิบายการ
แกปญหาหรือผล
การสํารวจ
ตรวจสอบท่ีได
2. อธิบายผลการ
สํารวจตรวจสอบ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ขอมูล
3. อธิบายโดย
อางอิงเหตุผล
หลักการทาง
วิชาการและ
หลักฐานประกอบ
4. ฟงการอธิบาย
ของผูอ่ืนแลวคิด
วิเคราะหอภิปราย
5. ซักถามเก่ียวกับ
สิ่งท่ีเพ่ือนอธิบาย



ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5Es (ตอ)

ข้ันตอนการเรียน
การสอน

กิจกรรมการเรียน
การสอน

ลักษณะของ
กิจกรรมหรือ
สถานการณ

บทบาทครู บทบาทของ
นักเรียน

4. ขยายความรู
(Elaborate)

ครูจัดกิจกรรม
หรือสถานการณท่ี
เปดโอกาสให
นักเรียนไดขยาย
หรือเพ่ิมเติม
ความรูความเขาใจ
ในองคความรูใหม
ใหกวางขวาง
กระจางสมบูรณ
และลึกซึ้งยิ่งข้ึน

1. ใหนักเรียนมี
ความรูลึก ซึ้ง ข้ึน
หรือขยายกรอบ
ความคิดใหกวาง
ข้ึน
2. ใหนักเรียน
เชื่อมโยงความรู
เดิมไปสูความรู
ใหม
3. ใหนักเรียนนํา
ความรูใหมไปสู
การศึกษาคนควา
ทดลองเพ่ิมข้ึน
4. ใหนักเรียนนํา
ความรูท่ีไดไป
ประยุกตใชในเรื่อง
อ่ืน หรือ
สถานการณอ่ืน

1. สงเสริมให
นักเรียนขยาย
แนวความคิดและ
ทักษะจากการ
สํารวจตรวจสอบ
2. สงเสริมให
นักเรียนเชื่อมโยง
ความรูจากการ
สํารวจตรวจสอบ
กับความรูอ่ืนๆ

1. ใชขอมูลจาก
การสํารวจ
ตรวจสอบไป
อธิบายหรือทักษะ
จากการสํารวจ
ตรวจสอบไปใชใน
สถานการณใหมท่ี
คลายกับ
สถานการณเดิม
2. นําขอมูลจาก
การสังเกต
ตรวจสอบไป
สรางความรูใหม
3. นําความรูใหม
เชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมเพ่ือ
อธิบายหรือ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน



ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5Es (ตอ)

ข้ันตอน
การเรียน
การสอน

กิจกรรม
การเรียน
การสอน

ลักษณะของ
กิจกรรมหรือ
สถานการณ

บทบาทครู บทบาทของ
นักเรียน

5. ประเมินผล
(Evaluate)

ครูจัดกิจกรรม
หรือสถานการณ
ท่ีเปดโอกาสให
นักเรียน
วิเคราะห
วิจารณหรือ
อภิปรายซักถาม
แลกเปลี่ยนองค
ความรูซึ่งกันและ
กันเปรียบเทียบ
ประเมินปรับปรุง
เพ่ิมเติม หรือ
ทบทวนใหม

1. มีการตรวจสอบ
ความถูกตองของ
องคความรูและ
กระบวนการท่ีไดโดย
1.1 วิเคราะห
แลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกัน
1.2อภิปรายประเมิน
ปรับปรุงหรือ
เพ่ิมเติมท้ัง
กระบวนการและ
องคความรู
1.3 เปรียบเทียบผล
การสํารวจตรวจสอบ
กับสมมติฐานท่ี
กําหนดไว

1. ถามคําถาม
เพ่ือนําไปสูการ
ประเมิน
2. สงเสริมให
นักเรียนประเมิน
กระบวนการและ
องคความรูดวย
ตนเอง
3. ใหนักเรียน
วิเคราะหสิ่งท่ีควร
ปรับปรุงแกไขใน
การสํารวจ
ตรวจสอบ

1. วิเคราะห
กระบวนการสราง
ความรูของตนเอง
2. ถามคําถามท่ี
เก่ียวของจากการ
สังเกตหลักฐาน
และคําอธิบายซึ่ง
อาจนําไปสูการ
สํารวจตรวจสอบ
ใหม
3. ประเมิน
ความกาวหนา
และความรูของ
ตนเอง

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E มีบรรยากาศในการเรียน
การสอนท่ัวไป และปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนดังนี้



ตารางท่ี 3 บรรยากาศในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5Es

บรรยากาศการเรียน
การสอนโดยท่ัวไป

ปฏิสัมพันธระหวาง
ครูกับนักเรียน

ปฏิสัมพันธระหวาง
นักเรียนกับนักเรียน

1. ไมเครียด
2. สนุก
3. ไมสับสน
4. นักเรียนคิดอยางอิสระ
5. นักเรียนสนใจ
กระตือรือรนเขารวม
กิจกรรม

1. ครูเปนกันเองกับนักเรียน
2. ครูยิ้มแยมแจมใส
3. ครูติชมนักเรียนอยางสรางสรรค
4. ครูใหคําปรึกษา แนะนํา
ชวยเหลือนักเรียน
5. ครูยอมรับฟงความคิดเห็นของ
นักเรียน

1. รวมมือในการทํากิจกรรม
ชวยกันคิด ชวยกันทํางาน
2. อภิปรายแสดงความคิดเห็น
รวมกัน
3. ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน

จากการศึกษาข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5Es สรุปไดวาเปน
รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ียึดผูเรียนเปนความสําคัญ โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสวงหาความรูและคนพบความ
จริงตางๆ ดวยตนเอง สอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผูเรียนมีโอกาสไดแสดงบทบาทของตนอยางเต็มท่ีในการแสวงหาแนวทางใน
การแกปญหาและสรางองคความรู ซึ่งการดําเนินกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนตองเขาใจบทบาท
และหนาท่ีของตนเอง และดําเนินกิจกรรมใหครบวงจรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนท้ัง
ในดานทักษะกระบวนการท่ีจําเปนและความรูในเนื้อหาสาระท่ีเรียน อีกท้ังยังชวยใหผูเรียนเปนผูรัก
การศึกษาคนควา และสามารถท่ีจะแสวงหาความรูตางๆ ไดดวยตนเอง

3. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ความหมายของปญหาทางคณิตศาสตรและการแกปญหาทางคณิตศาสตร

นักการศึกษาไดใหความหมายของปญหาไวมากมาย ซึ่งคลายคลึงกันดังนี้
อดัมส, เอลลิส และบีสัน (Adams, Ellis and Beeson, 1977, pp. 173-174) กลาววา

ปญหาหมายถึง สถานการณท่ีเปนประโยคภาษาคําตอบจะเก่ียวของกับปริมาณซึ่งปญหานั้น ไมไดระบุ
วิธีการหรือการดําเนินการในการแกปญหาไวอยางชัดเจน ผูแกปญหาตองคนควาวาจะใชวิธีการใดในการหา
คําตอบของปญหา นั่นคือ การไดมาซึ่งคําตอบของปญหาจะไดจากการพิจารณาวาจะตองทําอะไร

เรย, ซุยดัม และ ลินดควิสท (Reys, Suydam and Lindquist, 1992, p. 54) กลาววา
ปญหาหมายถึง สถานการณท่ีคนตองการบางสิ่งบางอยางและไมรูวิธีจะแกปญหานั้นโดยทันที ถาปญหานั้นรู
ไดโดยงายวาจะหาคําตอบอยางไร หรือรูคําตอบโดยทันทีสิ่งนั้นก็ไมเปนปญหา

ครูอิกแซงก และ เชฟฟลด (Cruikshank and Sheffield, 1992, p. 37) กลาววา
ปญหาหมายถึง คําถามหรือสถานการณท่ีทําใหงงงวย ปญหาควรจะเปนคําถามหรือสถานการณ ท่ีไม
สามารถหาคําตอบไดทันที หรือรูวิธีหาคําตอบโดยทันที ปญหาท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร ไมไดหมายความ
วาจะเก่ียวของกับจํานวนเทานั้น ปญหาคณิตศาสตรบางปญหาเปนปญหาท่ีเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพหรือ
การใหเหตุผลทางตรรกศาสตร โดยไมเก่ียวของกับจํานวนได



จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปวา ปญหา หมายถึง สถานการณหรือคําถามท่ีตองการ
วิธีแกไขหรือหาคําตอบ ผูแกปญหาตองคนหาวา จะใชวิธีการใดในการหาคําตอบนั้นสําเร็จ
และปญหาคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณปญหาท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตรซึ่งเผชิญอยูและตองการคนหา
คําตอบ โดยท่ียังไมรูวิธีการหรือข้ันตอนท่ีจะไดคําตอบของสถานการณนั้นในทันที

สําหรับการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีนักการศึกษาไดใหความหมายไวดังนี้
โพลยา (Polya, 1957, p. 1) กลาววา การแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง

การหาวิถีทางท่ีจะหาสิ่งท่ีไมรูในปญหา เปนการหาวิธีการท่ีจะนําสิ่งท่ียุงยากออกไปหาวิธีการท่ีจะเอาชนะ
อุปสรรคท่ีเผชิญอยู เพ่ือจะไดขอลงเอยหรือคําตอบท่ีมีความชัดเจน แตวาสิ่งเหลานี้ไมไดเกิดข้ึนในทันทีทันใด

ปรีชา เนาวเย็นผล (2544, หนา 18) กลาววา การแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนการหา
วิธีการเพ่ือใหไดคําตอบของปญหา ซึ่งผูแกปญหาจะตองใชความรู ความคิดทางคณิตศาสตรท่ีมีอยูมา
ผสมผสานกับขอมูลตางๆ ท่ีกําหนดในปญหาเพ่ือกําหนดวิธีการหาคําตอบของปญหา

สมจิตร เพชรผา (2544, หนา 31) กลาววา การแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนความ
เก่ียวโยงระหวาประสบการณเดิม ความรู ความเขาใจ และการดําเนินการท่ีใชขอมูลท่ีกําหนดแลวสังเคราะห
เปนขอคนพบท่ีเปนคําตอบของปญหา เปนกระบวนการท้ังหมดในการแกปญหาไมใชแคผลลัพธสุดทาย

นภาพรรณ ตากอนทอง (2545, หนา 27) กลาววา การแกปญหาทางคณิตศาสตร เปน
การหาวิธีการเพ่ือใหไดคําตอบของปญหา ซึ่งผูแกปญหาจะตองใชความรู ความคิดทางคณิตศาสตรท่ีมีอยูมา
ใชในสถานการณท่ีไมคุนเคย เปนความเก่ียวโยงระหวางประสบการณเดิมความรูความเขาใจ และการ
ดําเนินการท่ีใชขอมูลท่ีกําหนดใหแลวสังเคราะหเปนขอคนพบท่ีเปนคําตอบของปญหา การแกปญหาจะ
หมายถึง กระบวนการท้ังหมดในการแกปญหาไมใชผลลัพธสุดทาย

มยุรี  บุญเยี่ยม (2545, หนา 32) กลาววา การแกปญหาทางคณิตศาสตร เปน
กระบวนการทางสมองอยางหนึ่งท่ีมีความยุงยากซับซอน ซึ่งผูแกปญหาจะตองใชความรูความคิดและ
ประสบการณตางๆ ประมวลเขากับสวนประกอบของสถานการณท่ีเปนปญหาในปจจุบันเพ่ือใหไดคําตอบท่ี
ตองการ หรือบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะอยาง

จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา การแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง
กระบวนการหรือยุทธวิธีและเทคนิคเฉพาะตางๆ ท่ีผูแกปญหาตองอาศัยความรู มโนมติการคิดวิเคราะห
ประสบการณ และทักษะพ้ืนฐานตางๆ ท่ีมีอยูไปประยุกตใช ตลอดจนการคิดหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหปญหา
ใหบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีตองการ

ความสําคัญของการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ฟชเชอร (Fisher, 1987, pp. 2 - 3) กลาววา ทักษะการแกปญหา เปนทักษะพ้ืนฐาน

สําหรับการดําเนินชีวิตในแตละวัน สงเสริมความสามารถในระดับตางๆ ท่ีจะนําไปสูการประสบความสําเร็จ
ในชีวิต ทักษะการแกปญหานี้จะสงผลตอทักษะอ่ืนๆ ไดแก ความคิด สรางสรรค และความคิดวิจารณญาณ
และสงเสริมกลยุทธตางๆ ไดแก การสังเกต การออกแบบ การตัดสินใจการระดมสมองทํางานเปนกลุมและ
ใชเปนเครื่องมือหาคําตอบ การแกปญหาเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย ดังนั้นการ
แกปญหาจึงมีความสําคัญในการจัดการศึกษาของมนุษยดวย



เบลล (Bell, 1978 อางถึงใน สมเดช บุญประจักษ, 2540, หนา 11) กลาววาการแกปญหามี
ความสําคัญและเหมาะท่ีจะใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ท้ังนี้เพราะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ชวยใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะหและเปนเครื่องชวยใหประยุกตศักยภาพเหลานั้นไปสู
สถานการณใหม การแกปญหาชวยใหนักเรียนเรียนรูขอเท็จจริงทักษะมโนมติ และหลักการตางๆ โดยการ
เชื่อมโยงและประยุกตใชในคณิตศาสตรนั่นเอง

สมาคมครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM, 1989, pp. 1 - 3) ไดเสนอให
การแกปญหาเปนจุดเนนท่ีสําคัญของหลักสูตร เปนเปาหมายแรกของการเรียนการสอนและเปนสวนสําคัญ
ของกิจกรรมทางคณิตศาสตรสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดให
ความสําคัญของการแกปญหาโดยกําหนดใหการแกปญหา เปนทักษะท่ีสําคัญและจําเปนอันดับแรกของ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ท้ังนี้เพราะการแกปญหาทางคณิตศาสตรชวยใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพ
ในการวิเคราะห ชวยกระตุนการเรียนรูและการสรางสรรคทางคณิตศาสตรแกผูเรียนนอกจากนี้การแกปญหา
ยังชวยใหผูเรียนเรียนรูขอเท็จจริง ทักษะมโนมติ หลักการตางๆทางคณิตศาสตร ความสําเร็จในการ
แกปญหาจะกอใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะท่ีตองการแกผูเรียน เชน ความใฝรู ความอยากรู อยากเห็น

โพลยา (Polya, 1957, p. 221) กลาววา การแกปญหาเปนพฤติกรรมพ้ืนฐานของมนุษย
สวนใหญท่ีสุดของความคิดขณะท่ีมนุษยยังมีสติจะเก่ียวของกับปญหา มนุษยมีการแกปญหาอยูตลอดเวลา
เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ความเจริญกาวหนาของโลกท่ีเกิดข้ึนก็เกิดจากการรูจักแกปญหาของมนุษย
ดังนั้นการเรียนการสอนคณิตศาสตรจึงควรเนนชวยผูเรียนใหไดรับการฝกประสบการณเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหา ซึ่งเปนทักษะท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะตองพัฒนา ใหเกิดในตัวผูเรียน เพ่ือนําไปใชใน
การดํารงชีวิต

เลสเตอร (Lester, 1977) กลาววา การแกปญหาเปนหัวใจของคณิตศาสตร และเปน
เปาหมายสูงสุดของหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตรสอดคลองกับเปาหมายของการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาชาติ คือ การพัฒนาคนและคุณภาพของคนใหเปนผูท่ีมีปญญา รูจักเหตุและผล รูจัก
แกปญหาไดอยางชาญฉลาด รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงมีความคิดริเริ่มสรางสรรคมุงพัฒนาพฤติกรรมทาง
สังคมท่ีดีงามท้ังในการทํางาน และการอยูรวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 1 -
2 ) จะเห็นวา การจัดการศึกษาในปจจุบันไดใหความสําคัญในเรื่องการแกปญหา วัตถุประสงคประการหนึ่ง
ในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร คือใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแกปญหา ฝกกระบวนการคิด ทําใหผูเรียนรูจัก
การคิดวิเคราะหหาเหตุผลใน Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics
(1989 หนา Online) กลาววา การแกปญหาควรจะเปนจุดเนนท่ีสําคัญในหลักสูตรคณิตศาสตร เปน
เปาหมายพ้ืนฐานในการสอนคณิตศาสตร และเปนอันหนึ่งอันเดียวกับการเรียนคณิตศาสตร (Kennedy and
Tipps, 1994, p. 135 )

การแกปญหาเปนสิ่งสําคัญ สามารถใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูแนวคิดและทักษะตางๆ
ทางคณิตศาสตร (NCTM, 2000, p. 182) นอกจากนี้สมาคมครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา
National Council of Teachers of Mathematics ไดกําหนดใหการแกปญหาเปน 1 ใน 5 มาตรฐาน
กระบวนการทางคณิตศาสตร ใน Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics
ป ค.ศ. 2000 (NCTM, 2000 หนา Online)



จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ความสําคัญของการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปน
กระบวนการท่ีมีข้ันตอนและมีความสําคัญตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เพราะเปนการฝกทักษะการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร และพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในหลายๆ ดาน เชน ความสามารถในการ
แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยงองคความรู และความคิดริเริ่มสรางสรรค เม่ือผูเรียน
สามารถแกปญหาทางคณิตศาสตรไดสําเร็จจะทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเอง
เพ่ิมข้ึน สงผลใหเกิดความใฝรูอยากเรียนคณิตศาสตรและมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนคณิตศาสตร

องคประกอบของทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
องคประกอบของทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546, หนา 104 ) พิจารณาไดจากรายการประเมิน 4 องคประกอบ คือ
1. ความเขาใจปญหา
2. การเลือกยุทธวิธีการแกปญหา
3. การใชยุทธวิธีการแกปญหา
4. การสรุปคําตอบ

กรมวิชาการ (2545ข, หนา 24) แยกองคประกอบของความสามารถในการแกปญหาท่ี
ปรากฏใหเห็น 2 องคประกอบ คือ

1. ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหาได
2. ใชความรูทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาในสถานการณจริงได

จากองคประกอบของทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ท่ีกลาวมานั้น งานวิจัยครั้งนี้
ผูรายงานสรุปองคประกอบของความสามารถในการแกปญหาของผูเรียน เปน 4 องคประกอบ คือ

1. ความเขาใจปญหา คือ ผูเรียนสามารถตีความหมายและแปลความจากขอความ
ท้ังหมดของโจทยปญหาออกมาเปนประโยคสัญลักษณท่ีนําไปสูการหาคําตอบดวยวิธีการคิด
คํานวณ ซึ่งนักเรียนจะตองทําการบวกลบคูณและหารไดดวยตนเอง

2. การเลือกยุทธวิธีการแกปญหา คือ ผูเรียนสามารถกําหนดยุทธวิธีในการแกปญหา
กําหนดอยางนอยท่ีสุดหนึ่งยุทธวิธี การกําหนดยุทธวิธีไวหลายๆ ยุทธวิธีจะเปนประโยชนตอการเปรียบเทียบ
และเลือกใชยุทธวิธีท่ีดีท่ีสุด อันสงผลตอการกําหนดยุทธวิธีท่ีนํามาใชในการแกปญหาอยางเหมาะสมท่ีสุด

3. การใชยุทธวิธีการแกปญหา ผูเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาตามยุทธวิธีท่ีวางไว
ตรวจสอบความเปนไปไดของการใชยุทธวิธีการแกปญหา ตรวจสอบในแตละข้ันตอนท่ีปฏิบัติวาถูกตอง
หรือไม เพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีจําเปนเพ่ือความชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระท่ังพบคําตอบหรือพบวิธีการ
แกปญหาไดถูกตอง

4. การสรุปคําตอบ คือ ผูเรียนสามารถตรวจคําตอบท่ีไดในแตละข้ันตอนท่ีผานมาเพ่ือดู
ความถูกตองของคําตอบและวิธีการในการแกปญหา พิจารณาวายังมีคําตอบอ่ืนหรือวิธีการแกปญหาวิธีอ่ืนๆ
อีกหรือไมแลวตรวจวาผลลัพธตรงกันหรือไม ปรับปรุงวิธีการแกปญหาใหชัดเจนและเหมาะสม ตลอดจน
ขยายแนวคิดในการนํา ความรูไปใชในการแกปญหาใหกวางขวางข้ึน นอกจากนี้ ยังอาจปรับเปลี่ยนบาง
เงื่อนไขท้ังนี้เพ่ือสรุปผลการแกไขปญหาในรูปแบบท่ัวไป



องคประกอบท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนความสามารถท่ีผูเรียนตอง
อาศัยความรูทักษะและประสบการณท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตรมาชวยแกปญหา ซึ่งมีนักการศึกษาหลาย
ทานกลาวไวดังนี้

บารูดี้ (Baroody, 1993, pp. 2 - 10) กลาวถึงองคประกอบหลักของทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร ไว 3 ประการ คือ

1. องคประกอบทางดานความรูความคิด ซึ่งประกอบดวยความรูเก่ียวกับมโนมติและ
ยุทธวิธีในการแกปญหา

2. องคประกอบดานความรูสึกซึ่งเปนแรงขับในการแกปญหาและแรงขับนี้มาจากความ
สนใจ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความพยายามหรือความตั้งใจและความเชื่อม่ันของนักเรียน

3. องคประกอบทางดานการสังเคราะหความคิดเปนความสามารถในการสังเคราะห
ความคิดของตนเองในการแกปญหา ซึ่งสามารถตอบตนเองไดวาขอมูลอะไรบางท่ีสามารถนํามาใชในการ
แกปญหารวมท้ังจะติดตามและควบคุมขอมูลเหลานั้นไดอยางไร

สวนในดานความสามารถนั้น Baroody กลาววาองคประกอบของความสามารถ          ใน
การแกปญหาท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้ จะเนนองคประกอบท่ีเก่ียวของกับนักเรียน ซึ่งจะเปนผูไดรับการพัฒนาให
มีทักษะและความสามารถในการแกปญหาและสงผลโดยตรงตอการเรียนคณิตศาสตร องคประกอบท่ีสําคัญ
มีดังนี้

1. ความสามารถในการทําความเขาใจปญหา ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสามารถดานนี้
คือ ทักษะการอานและการฟง เนื่องจากผูเรียนจะรับรูปญหาไดจากการอานและการฟงเม่ือพบปญหา
นักเรียนจะตองทําความเขาใจปญหา ซึ่งตองอาศัยองคความรูเก่ียวกับศัพท บทนิยาม มโนมติ และ
ขอเท็จจริงตางๆ ทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับปญหา ซึ่งแสดงถึงศักยภาพทางสมองของนักเรียนในการ
ระลึกถึง และความสามารถในการเชื่อมโยงกับปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีชวยให
การทําความเขาใจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือ การรูจักเลือกใชกลวิธีมาชวยในการทําความเขาใจปญหา
เชน การขีดเสนใตขอความสําคัญ การแบงวรรคตอน การจดบันทึกเพ่ือแยกแยะประเด็นสําคัญ การเขียน
ภาพหรือแผนภูมิการสรางแบบจําลอง การยกตัวอยางท่ีสอดคลองกับปญหา การเขียนปญหาใหมดวยคําพูด
ของตนเอง

2. ทักษะในการแกปญหา เม่ือผูเรียนไดฝกการแกปญหาอยูเสมอ ผูเรียนมีโอกาสไดพบ
ปญหาตางๆ หลายรูปแบบ ซึ่งอาจจะมีโครงสรางของปญหาท่ีคลายคลึง หรือแตกตางกัน ผูเรียนไดมี
ประสบการณในการเลือกใชยุทธวิธีตางๆ เพ่ือนําไปใชไดเหมาะสมกับปญหา เม่ือเผชิญกับปญหาท่ีแปลกใหม
ก็จะสามารถนําประสบการณเดิมมาเทียบเคียง พิจารณาวาแกปญหาใหมนั้นมีโครงสรางคลายคลึงกับปญหา
ท่ีตนเองคุนเคยมากอนบางหรือไม ปญหาใหมนั้นสามารถแยกเปนปญหายอยๆ ท่ีมีโครงสรางของปญหา
คลายคลึงกับปญหาท่ีเคยแกมาแลวหรือไม สามารถใชยุทธวิธีใดในการแกปญหาใหมนี้ไดบาง ผูเรียนท่ีมี
ทักษะในการแกปญหาจะสามารถวางแผนเพ่ือกําหนดยุทธวิธีในการแกปญหาไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม

3. ความสามารถในการคิดคํานวณและความสามารถในการใชเหตุผล หลังจากผูเรียนทํา
ความเขาใจกับปญหา และวางแผนในการปญหาเรียบรอยแลว ข้ันตอไปคือการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว
ซึ่งในข้ันตอนนี้ปญหาบางปญหาตองใชการคิดคํานวณและในบางปญหาจะตองใชกระบวนการใชเหตุผลการ
คิดคํานวณนับวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการแกปญหา เพราะถึงแมวาจะทําความเขาใจปญหาไดอยาง



แจมชัดและวางแผนแกปญหาไดอยางเหมาะสม แตเม่ือลงมือแกปญหาแลวคิดคํานวณไมถูกตอง การ
แกปญหานั้นก็ถือวาไมประสบความสําเร็จสําหรับปญหาท่ีตองการคําอธิบายใหเหตุผล ผูเรียนจะตองอาศัย
ทักษะพ้ืนฐานในการเขียนและการพูด ผูเรียนตองมีความเขาใจในกระบวนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
เทาท่ีจําเปนและเพียงพอ ในการนําไปใชแกปญหาในแตละระดับชั้น

4. แรงขับ เนื่องจากปญหาเปนสถานการณท่ีแปลกใหม ซึ่งผูเรียนไมคุนเคยและไม
สามารถหาวิธีการหาคําตอบในทันทีทันใด ผูเรียนตองคิดวิเคราะหอยางเต็มท่ี เพ่ือจะใหไดคําตอบท่ีผูเรียน
จะตองมีแรงขับท่ีจะสรางพลังในการคิด ซึ่งแรงขับนี้เกิดข้ึนจากปจจัยตางๆ เชน เจตคติความสนใจ แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ ความสําเร็จ ตลอดจนความซาบซึ้งในการแกปญหา ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้ จะตองใชระยะเวลา
ยาวนานในการปลูกฝงใหเกิดข้ึน ในตัวผูเรียนโดยผานทางกิจกรรมตางๆ ในการเรียนการสอน

5. ความยืดหยุน ผูแกปญหาท่ีดีตองมีความยืดหยุนในการคิด คือ ไมยึดติดกับรูปแบบท่ี
ตนเองคุนเคย แตตองยอมรับรูปแบบและวิธีการใหมๆ อยูเสมอ ความยืดหยุนเปนความสามารถในการปรับ
กระบวนการคิดแกปญหา โดยบูรณาการความเขาใจ ทักษะ และความสามารถในการแกปญหา ตลอดจน
แรงขับท่ีมีอยูเชื่อมโยงกับสถานการณของปญหาใหม สรางเปนองคความรูท่ีสามารถปรับใชเพ่ือแกปญหา
ใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ

6. ความรูพ้ืนฐาน ปญหาทางคณิตศาสตรมีความเชื่อมโยงกับความรูพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร ผูเรียนตองมีความรูพ้ืนฐานท่ีดีพอ และสามารถนําความรูนั้นมาใชไดอยางสอดคลองกับสาระ
ของปญหาจึงจะทําใหแกปญหาได

7. ระดับสติปญญา มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหา ผูเรียนท่ีมี
ระดับสติปญญาสูง มีความสามารถในการแกปญหาดีกวาผูเรียนท่ีมีระดับสติปญญาต่ํา

8. การอบรมเลี้ยงดู ผูเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเปด
โอกาส ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจไดดวยตนเอง มีแนวโนมท่ีจะมีความสามารถในการ
แกปญหาสูงกวาผูเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยหรือเขมงวดกวดขัน

9. วิธีสอนของครู กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนตัวผูเรียน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนคิด
อยางเปนอิสระ มีเหตุผล ใหความสําคัญกับความคิดของผูเรียน ยอมจะสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถใน
การแกปญหาดีกวากิจกรรมการเรียนการสอนแบบท่ีครูเปนผูบอกใหรู

สุวร กาญจนมยูร (2543, หนา 3-4) กลาวถึง องคประกอบท่ีชวยในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร มีดังนี้

1. องคประกอบท่ีเก่ียวกับภาษา ไดแก คําและความหมายของคําตางๆ ท่ีอยูในโจทย
ปญหาแตละขอมีความหมายอยางไร

2. องคประกอบท่ีเก่ียวของกับความเขาใจ เปนข้ันตีความหมายและแปลความจาก
ขอความท้ังหมดของโจทยปญหาออกมาเปนประโยคสัญลักษณท่ีนําไปสูการหาคําตอบดวยวิธีการบวก ลบ
คูณ และหาร ซึ่งนักเรียนจะตองคิดไดดวยตนเอง

3. องคประกอบท่ีเก่ียวกับการคํานวณ ข้ันนี้นักเรียนจะตองมีทักษะในการบวก ลบ คูณ
และหาร ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา

4. องคประกอบท่ีเก่ียวกับแสดงวิธีทํา ครูผูสอนตองใหนักเรียนฝกการอาน ยอความจาก
โจทยแตละตอน โดยเขียนสั้นๆ รัดกุมและมีความชัดเจนตามโจทย



5. องคประกอบในการฝกทักษะการแกโจทยปญหา ผูสอนจะตองเริ่มฝกทักษะการแก
โจทยปญหาของนักเรียนจากงายไปหายาก คือ เริ่มฝกทักษะตามตัวอยางหรือเลียนแบบตัวอยางท่ีครูผูสอน
ทํา ใหดูกอน จึงไปฝกทักษะการแปลความและฝกทักษะจากหนังสือเรียนตอไป

จากแนวคิดท่ีนักการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศกลาวมาขางตนนั้น ผูรายงานได
สังเคราะหองคประกอบท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปน 5 ประการ ดังนี้

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนการคิดอยางพิจารณา คิดอยางรอบคอบ มีวิธี
คิดท่ีทําใหผูเรียนมีความชํานาญ และความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่งใด สิ่งหนึ่ง
ออกเปนสวนๆ โดยหาหลักฐานท่ีมีเหตุผลหรือขอมูลท่ีเชื่อถือไดมายืนยันการตัดสินใจ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอสรุป
ท่ีถูกตอง

2. ความสามารถในการใหเหตุผล เปนการอธิบายหรือชี้แจงเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
เพ่ือนําไปสูการสรุปไดอยางเหมาะสม

3. ความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เปนการเลือกใชยุทธวิธีท่ี
เหมาะสม จะเปนการสั่งสมประสบการณในการแกปญหา ทําใหสามารถวางแผนเพ่ือกําหนดยุทธวิธีในการ
แกปญหาไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม

4. ความสามารถในการคิดคํานวณ เปนการทําความเขาใจกับปญหาและวางแผน
การปญหาเรียบรอยแลวก็ตองลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว ซึ่งจะตองใชทักษะในการบวก ลบคูณ และหาร
ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา

5. วิธีสอนของครู เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนคิดอยางเปนอิสระมีเหตุผล ใหความสําคัญกับความคิดของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถใน
การแกปญหาท่ีหลากหลาย และเลือกใชยุทธวิธีท่ีเหมาะสม

การวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
การวัดผลประเมินผล (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546, หนา 11-

15) เปนกระบวนการท่ีตองทําควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดประสงค
3 ประการ ดังนี้

1. เพ่ือการวินิจฉัยความรูพ้ืนฐานและทักษะท่ีจําเปนของผูเรียน ประเมิน 2 ข้ันตอนดังนี้
1.1 ประเมินกอนเรียน เปนการประเมินความรูพ้ืนฐานและทักษะจําเปนท่ีผูเรียนควร

มีกอนการเรียนรายวิชาบทเรียนหรือหนวยการเรียนใหม ขอมูลท่ีไดจากการวัดผลประเมินผล จะชวยให
ผูสอนนําไปใช เพ่ือจัดกลุมผูเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหตรงตามความถนัด ความสนใจ และ
ความสามารถของผูเรียน และเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยผูสอนพิจารณาเลือกผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวังใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของผูเรียน ดวยการเลือกเนื้อหาสาระ กิจกรรม แบบฝกหัด
อุปกรณและสื่อการเรียนรูตางๆ ท่ีเหมาะสม และตรงตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว

1.2 ประเมินระหวางเรียนเปนการประเมินเพ่ือวินิจฉัยผูเรียนในระหวางการเรียน
ขอมูลท่ีไดจะชวยใหผูสอนนําไปใช เพ่ือศึกษาพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนระยะๆ วาผูเรียนมีพัฒนาการ
เพ่ิมข้ึนเพียงใด ถาพบวาผูเรียนไมมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนผูสอนจะไดหาทางแกไข ไดทันทวงที และเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน ถาพบวาผูเรียนไมเขาใจบทเรียนใด ก็จะไดจัดใหเรียนซ้ํา หรือผูเรียนเรียนรู



บทเรียนใดไดเร็วกวาท่ีกําหนดไว ก็จะไดปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังชวยใหทราบจุดเดน
และจุดดอยของผูเรียนแตละคนดวย

2. เพ่ือใชผลประเมินในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนเปนการตรวจสอบผลการเรียนรู
ของผูเรียนตามสาระการเรียนรู และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และใชผลการทดสอบเพ่ือตัดสินผลการเรียน
และใหระดับคะแนนของวิชาคณิตศาสตรนั้น รวมท้ังนําผลการเรียนรูดังกลาวไปใชเพ่ือแนะแนวทาง
การศึกษาตอ

3. เพ่ือใชผลการประเมินเปนขอมูลสารสนเทศ ในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาการกําหนดนโยบาย และการพัฒนาหลักสูตรตางๆ

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร มีหลักการสําคัญ ดังนี้
1. การวัดผลและประเมินผลตองกระทําอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ผูสอนควรใชกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนสิ่งเราท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
เรียนรู โดยอาจใชคําถามเพ่ือตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจดานเนื้อหา สงเสริมใหเกิดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ดังตัวอยางคําถามตอไปนี้“นักเรียนแกปญหานี้ไดอยางไร” “ใครมีวิธีการ
นอกเหนือไปจากนี้บาง” “นักเรียนคิดอยางไรกับวิธีการท่ีเพ่ือนเสนอ” การกระตุนดวยคําถามท่ีเนนการคิด
จะทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเอง และระหวางผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น นอกจากนี้ผูสอนยังสามารถใช คําตอบของผูเรียนเปนขอมูลเพ่ือตรวจสอบความรู ความเขาใจ
และพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของผูเรียนไดอีกดวย

2. การวัดผลและประเมินผลตองสอดคลองกับคุณภาพของผูเรียนท่ีระบุไวตามมาตรฐาน
การเรียนรูและจะตองสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรท่ีสถานศึกษาใชเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้ผูสอนจะตองกําหนดวิธีการวัดผลการประเมินผล เพ่ือใชตรวจสอบ
วาผูเรียนไดบรรลุผลการเรียนรูตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว และตองแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในแตละเรื่อง
ใหผูเรียนทราบโดยทางตรงขามหรือทางออม เพ่ือใหผูเรียนไดปรับปรุงตนเอง

3. การวัดผลและประเมินผลตองครอบคลุมท้ังดานความรูความคิด ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามสาระการเรียนรู ท่ีจัดไวในหลักสูตรของสถานศึกษา โดย
เนนการเรียนรูดวยการทํางานหรือทํากิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดสมรรถภาพท้ัง 3 ดาน ดังกลาว ควรมีลักษณะ
ดังนี้

3.1 สาระในงานหรือกิจกรรมตองใชการเชือ่มโยงความรูหลายเรื่อง
3.2 ทางเลือกในการดําเนินงานหรือการแกปญหามีหลายวิธี
3.3 เงื่อนไขหรือสถานการณของปญหาท่ีเปนปลายเปด เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาส

แสดงความสามารถตามศักยภาพของตน
3.4 งานหรือกิจกรรมตองเอ้ืออํานวยใหผูเรียนใชการสื่อสารการสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตรและการนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน การพูด การเขียน การวาดรูป
3.5 งานหรือกิจกรรมควรมีความใกลเคียงกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือชวยให

ผูเรียนไดเห็นความเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตจริง ซึ่งจะกอใหเกิดความตระหนัก
ในคุณคาของคณิตศาสตร



4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร ตองชวยใหไดขอมูลสนเทศเก่ียวกับ
ผูเรียนซึ่งสามารถทําไดโดยใชเครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสมอยางหลากหลาย เชน การมอบหมายงานให
ทําเปนการบาน การเขียนแบบบันทึกทางคณิตศาสตร (Math note) การทดสอบ การสังเกตการสัมภาษณ
การจัดทําแฟมสะสมงาน รวมท้ังการใหผูเรียนไดประเมินตนเอง และนําผลท่ีไดไปตรวจสอบกับผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวังตามท่ีกําหนดไว เพ่ือชวยใหผูสอนไดมีขอสนเทศเก่ียวกับผูเรียนอยางครบถวน

5. การวัดผลและประเมินผลเปนกระบวนการท่ีชวยสงเสริม ใหผูเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการปรับปรุงความสามารถทางคณิตศาสตร โดยมีจุดประสงคเพ่ือนําผลการประเมินมาใชใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู ปรับปรุงกระบวนการการเรียนรูของผูเรียนรวมท้ังปรับปรุงการสอนของ
ผูสอนใหมีประสิทธิภาพ จึงตองวัดผลประเมินผลอยางสมํ่าเสมอและนําผลท่ีไดมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน ซึ่งจะแบงการประเมินผลเปน 3 ระยะ ดังนี้

5.1 การวัดผลและประเมินผลกอนเรียน เปนการประเมินผลท่ีกําหนดไวกอนเริ่มการ
จัดการเรียนรู เพ่ือวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของกลุมทดลองและกลุมควบคุม

5.2 การวัดผลและประเมินผลระหวางเรียน เปนการวัดผลประเมินผลความรู
ความสามารถของผูเรียนตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีกําหนดไว ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม

5.3 การวัดผลและประเมินผลหลังเรียนเปนการประเมินผล หลังการจัดการเรียนรู
เพ่ือวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของกลุมทดลองและกลุมควบคุม

การวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร พิจารณาไดจากการประเมิน 4 องคประกอบคือ
1. การทําความเขาใจปญหา
2. การวางแผนแกปญหา
3. การดําเนินการแกปญหา
4. การตรวจสอบ

ผลท่ีไดจากการแกปญหาจะเปนขอมูลท่ีครูผูสอนหรือผูเก่ียวของใชประเมินความรูความสามารถ
ของผูเรียนไดโดยตรง และผูเรียนยังนําขอมูลไปใชประเมินผลการเรียนรูของตนเองพรอมท้ังจัดเก็บผลงานไว
ในแฟมสะสมงานไดอีกดวย

ในการประเมินผลตามรายการประเมินดังกลาวขางตน ผูสอนจะตองกําหนดเกณฑการให
คะแนนท่ีมีรายละเอียดไมมากจนเปนการสรางแรงกดดันใหกับผูเรียนแตผูสอนควรมีบันทึกเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
ผูเรียนมีหลักฐานแสดงความสามารถในการมองปญหายอนกลับไปยังข้ันตอนการแกปญหาตางๆ เพ่ือ
ตรวจสอบ ถึงคําตอบหรือวิธีการแกปญหาแบบอ่ืนมีการปรับปรุงแกไขวิธีแกปญหาใหชัดเจนและเหมาะสม
กวาเดิม ตลอดจนสามารถขยายผลการแกปญหาใหอยูในรูปของหลักการท่ัวไปได

การใหคะแนนแบบรูบริค ( กรมวิชาการ, 2546 )
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร  การใหคะแนนแบบรูบริคท่ีนิยมใชมี 2 แบบคือ

1. การใหคะแนนแบบวิเคราะห ( Analytic  scoring )
การใหคะแนนแบบวิเคราะห เปนการใหคะแนนตามองคประกอบของสิ่งท่ี ตองการ

ประเมิน เชน เม่ือตองการประเมินความสามารถในการแกปญหา  อาจแยกพิจารณาในความสามารถในการ
ทําความเขาใจปญหา ยุทธวิธีในการแกปญหาและการสรุปคําตอบของปญหา  ในการใหคะแนนจะกําหนด



เกณฑของคะแนนในแตละดาน แลวรายงานผลโดยจําแนกเปนดานๆ และอาจสรุปรวมคะแนนทุกดานดวยก็
ได  การประเมินผลโดยการใหคะแนนแบบวิเคราะหจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือใชรวมกับวิธีการ
ประเมินผลอยางอ่ืน เชน การสังเกตและการใชคําถาม ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนนแบบวิเคราะห ดังนี้

ตารางท่ี 4 เกณฑการใหคะแนนแบบวิเคราะห

เกณฑการใหคะแนน คะแนน
ดานการกําหนดตัวแปรและสมการท่ีนําไปสูการแกปญหา ( คะแนนเต็ม 10 )
- กําหนดตัวแปรท่ีนําไปสูการหาคําตอบได และเขียนการประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว เพ่ือแสดงความสัมพันธตามเงื่อนไขในโจทยไดถูกตอง

10

- กําหนดตวัแปรท่ีนําไปสูการหาคําตอบได  และเขียนแสดงเงื่อนไขในโจทยท่ีเก่ียวของกับ
ตัวแปรไดครบแตไมไดตามเงื่อนไขในโจทยหรือเขียนการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวไมถูกตอง

5

- กําหนดตัวแปรท่ีนําไปสูการหาคําตอบได และเขียนแสดงเงื่อนไขในโจทยท่ีเก่ียวของกับตัวแปร
ไดบางสวนแตไมไดเขียนการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเพ่ือแสดงความสัมพันธตาม
เงื่อนไขในโจทยหรือเขียนการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไมถูกตอง

3

- กําหนดตัวแปรท่ีนําไปสูการหาคําตอบไดแตไมไดดําเนินการในข้ันตอไปหรือ
ดําเนินการในข้ันตอไปไมถูกตอง

2

- ไมแสดงวิธีทํา หรือแสดงวิธีทําท่ีไมตรงตามเงื่อนไขในโจทยหรือไมตอบ 0
ดานการแกสมการเพื่อหาคาของตัวแปร ( คะแนนเต็ม 5 )
- แสดงการคํานวณ และหาคาของตัวแปรไดถูกตอง 5
- แสดงการคํานวณสวนใหญท่ีนําไปสูการหาคาของตัวแปรได  แตไมไดระบุคาของตัวแปร
หรือระบุไมถูกตอง

3

-แสดงการคํานวณเพียงเล็กนอยหรือไมแสดงการคํานวณแตระบุคาของตัวแปรไดถูกตอง 2
-แสดงการคํานวณเพียงเล็กนอยหรือไมแสดงการคํานวณไมระบุคาของตัวแปรหรือระบุไมถูกตอง 0



ตารางท่ี 4 เกณฑการใหคะแนนแบบวิเคราะห(ตอ)

เกณฑการใหคะแนน คะแนน
ดานการตรวจสอบและสรุปคําตอบ ( คะแนนเต็ม 5 )
- แสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรกับเงื่อนไขในโจทย และสรุปคําตอบของโจทยปญหาไดถูกตอง 5
- แสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรกับเงื่อนไขในโจทยแตไมสรุปคําตอบของโจทยปญหา
หรือสรุปไมถูกตอง

3

- สรุปคําตอบของโจทยปญหาไดถูกตอง  แตไมแสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรกับ
เงื่อนไขในโจทยหรือแสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรกับอสมการท่ีกําหนดข้ึนมา  หรือ
แสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรอยางไมถูกตอง

2

- ไมแสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรหรือแสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรอยาง
ไมถูกตอง ไมสรุปคําตอบของโจทยปญหาหรือสรุปไมถูกตอง

0

2. การใหคะแนนแบบองครวม ( Holistic  scoring )
การใหคะแนนแบบองครวม เปนการใหคะแนนแบบรูบริค ท่ีประเมินผลงานของนักเรียนโดย

การกําหนดระดับคะแนนพรอมระบุรายละเอียดของผลงานหรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีควรมี  เปน
ภาพรวมของการทํางานท้ังหมด  ไมตองแยกแยะเปนดานๆ

ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร การใหคะแนนแบบองครวม มักนํามาใชในการประเมินผลท่ีมี
วัตถุประสงค เพ่ือตัดสินหรือสรุปผลการเรียน ของนักเรียนการประเมินผล  โดยการใหคะแนนแบบองครวม
เปนการประเมิน ท่ีเหมาะสําหรับการประเมิน ท่ีมีพิสัยกวางๆ และตองการผลท่ีเปนภาพรวมกวางๆ และจะ
มีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือใชรวมกับวิธีการประเมินผลอยางอ่ืนๆ เชน การสังเกตและการใชคําถาม ซึ่งมี
เกณฑในการใหคะแนนแบบองครวม ดังนี้

ตารางท่ี 5 เกณฑการใหคะแนนแบบองครวม

เกณฑการใหคะแนน คะแนน
- ตอบไดถูกตอง  สามารถแสดงขอมูลเปรียบเทียบและอธิบายไดอยางชัดเจน 20
- ตอบไดถูกตองสามารถแสดงขอมูลเปรียบเทียบและอธิบายพอสื่อใหเขาใจไดครบถวน 15
- ตอบไดถูกตอง สามารถแสดงขอมูลเปรียบเทียบและอธิบายพอสื่อใหเขาใจไดเปนบางสวน 10
- ตอบไดถูกตอง  แตไมสามารถแสดงขอมูล เปรียบเทียบและอธิบายได หรือตอบไมถูกตอง 5
- ตอบไมถูกตอง  ไมสามารถแสดงขอมูลเปรียบเทียบและอธิบายได หรืออธิบายผิด 0



ตารางท่ี 6 เกณฑการใหคะแนนกระบวนการทางคณิตศาสตร ( กรมวิชาการ,2546 )

คะแนน / ความหมาย ความสามารถในการแกปญหาท่ีปรากฏใหเห็น
4 ดีมาก ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ อธิบายถึง

เหตุผลในการใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน
3 ดี ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ  แตนาจะอธิบายถึงเหตุผลในการ

ใชวิธีการดังกลาวไดดีกวานี้
2 พอใช มียุทธวิธีดําเนินการแกปญหา  สําเร็จเพียงบางสวน  อธิบายถึงเหตุผล

ในการใชวิธีการดังกลาวไดบางสวน
1 ตองปรับปรุง มีรองรอยการดําเนินการแกปญหาบางสวนเริ่มคิดวาทําไมจึงตองใช

วิธีการนั้นแลวหยุด  อธิบายตอไมได  แกปญหาไมสําเร็จ
0 ไมพยายาม ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการแกปญหา

จากการศึกษาเกณฑการใหคะแนนแบบตางๆหลายแบบผูรายงานเลือกเกณฑแบบวิเคราะห
ของกรมวิชาการ ( 2546 ) มาใชเปนเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบท่ีเนนกระบวนการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร แบบอัตนัย หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ท่ีใชในการศึกษาครั้ง
นี้ดังตารางท่ี 7



ตารางท่ี 7 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบอัตนัย

กระบวนการแกปญหา คะแนน
1. ทําความเขาใจและวิเคราะหปญหา ( การกําหนดตัวแปร : คะแนนเต็ม 5 )
- กําหนดตัวแปรท่ีนําไปสูการหาคําตอบไดถูกตอง 5
- กําหนดตัวแปรท่ีนําไปสูการหาคําตอบได และเขียนแสดงเงื่อนไขในโจทยท่ีเก่ียวของกับ
ตัวแปร ไดบางสวน

3

- กําหนดตัวแปรท่ีนําไปสูการหาคําตอบได 2
- ไมแสดงวิธีทํา หรือแสดงวธิีทําท่ีไมตรงตามเงื่อนไขในโจทยหรือไมตอบ 0
2. การวางแผนการแกปญหา ( เขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวท่ีนําไปสูการ
แกปญหา : คะแนนเต็ม 5 คะแนน )
- เขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เพ่ือแสดงความสัมพันธตามเงื่อนไขในโจทยไดถูกตอง 5
- เขียนแสดงเงื่อนไขในโจทยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรไดครบ  แตไมไดตามเงื่อนไขในโจทย 3
- เขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ได แตไมไดดําเนินการในข้ันตอไปหรือดําเนินการในข้ัน
ตอไปไมถูกตอง

2

- ไมแสดงวิธีทํา หรือแสดงวิธีทําท่ีไมตรงตามเงื่อนไขในโจทยหรือไมตอบ 0
3. การดําเนินการแกปญหา ( การแกสมการเพื่อหาคาของตัวแปร : คะแนนเต็ม 5 )
- แสดงการคํานวณ และหาคาของตัวแปรไดถูกตอง 5
- แสดงการคํานวณสวนใหญท่ีนําไปสูการหาคาของตัวแปรได  แตไมไดระบุคาของตัวแปร 3
หรือระบุไมถูกตอง
- แสดงการคํานวณเพียงเล็กนอยหรือไมแสดงการคํานวณแตระบุคาของตัวแปรไดถูกตอง 2
-แสดงการคํานวณเพียงเล็กนอยหรือไมแสดงการคํานวณไมระบุคาของตัวแปรหรือระบุไม
ถูกตอง

0

4. การตรวจสอบและสรุปคําตอบ ( คะแนนเต็ม 5 )
- แสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรกับเงื่อนไขในโจทย และสรุปคําตอบของโจทยปญหา
ไดถูกตอง

5

- แสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรกับเงื่อนไขในโจทยแตไมสรุปคําตอบของโจทยปญหา
หรือสรุปไมถูกตอง

3

- สรุปคําตอบของโจทยปญหาไดถูกตอง  แตไมแสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรกับ
เงื่อนไขในโจทยหรือแสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรกับสมการท่ีกําหนดข้ึนมา  หรือ
แสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรอยางไมถูกตอง

2

- ไมแสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรหรือแสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรอยางไม
ถูกตองไมสรุปคําตอบของโจทยปญหาหรือสรุปไมถูกตอง

0



4. กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา (Polya)
การแกปญหาคณิตศาสตรตามกระบวนการของโพลยา นับเปนสิ่งท่ีท้ังผูสอนและนักเรียนคุนเคย

และถูกใชมานานมากในการแกปญหาคณิตศาสตร ซึ่งในกางปฏิบัติการดําเนินการตามกระบวนการนี้อาจทํา
บางข้ันตอนใหกระซับข้ึน เชน ตรวจสอบเพียงความสมเหตุสมผลในข้ันตรวจยอนกลับ ท้ังนี้ เพ่ือใหการ
แกปญหามีความกระซับและรวดเร็วข้ึน และเพ่ือไมใหนักเรียนรูสึกวาการแกปญหาเปนสิ่งซับซอน
กระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนกระบวนการท่ีมีประโยชนมาก เนื่องจากชวยใหนักเรียนมีหลักคิด ทํา
ใหนักเรียนไดฝกการแกปญหาอยางเปนระบบมีการวางแผนและกํากับการทํางานอยางตอเนื่อง (อัมพร มา
คนอง, 2554, หนา 41)

โพลยา  มีผลงานดานคณิตศาสตร  ซึ่งเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปมากกวา 250 บทความ มี
หนังสือ 3 เลม ท่ีกลาวถึงการแกปญหาทางคณิตศาสตร หนังสือท่ีเก่ียวกับการแกปญหา ท่ีมีชื่อเสียงของทาน
ชื่อ “How to  Solve  It” เปนหนังสือท่ีไดรับการแปลเปนภาษาตางๆ ท่ัวโลก   ไมนอยกวา 15 ภาษา ใน
หนังสือนี้กลาวถึงข้ันตอนท้ัง 4 ข้ันตอนในการแกปญหาทางคณิตศาสตรขอแนะนําซึ่งเปนประโยชนในการ
แกปญหาตามแนวคิดของโพลยา นับวามีอิทธิพลตอนักคณิตศาสตรศึกษาในปจจุบันมากการจัดการเรียนการ
สอนแบบแกปญหาตามรูปแบบการแกปญหาของโพลยา ภายในหองเรียน (Polya, 1957, pp.14-16) มี
จุดประสงคในการชวยเหลือนักเรียนในการแกปญหา  เนื่องจากในการแกโจทยปญหาของนักเรียน บางครั้ง
นักเรียนไมสามารถแกปญหาไดเอง  ครูจะเปนผูคอยชวยเหลือชี้แนะใหนักเรียนคนพบหนทางในการ
แกปญหาเองโดยครูตั้งคําถามชี้แนะข้ันตอนการแกปญหาเหมือนๆ กันในโจทยปญหาลักษณะตางๆ กัน
เพ่ือใหนักเรียนวิเคราะหโจทยปญหาไดวา มีสิ่งใดบางท่ีโจทยกําหนดใหสิ่งใดท่ีโจทยตองการทราบ  สิ่งท่ี
ตองการคนหาอยูภายใตเงื่อนไขอะไร  อะไรคือสิ่งท่ีเราสมมติข้ึนมา  และเนนย้ําใหนักเรียนระวังการเลือก
ทักษะคณิตศาสตรพ้ืนฐาน คือ การบวก การลบ การคูณและการหาร สําหรับการแกปญหาโจทยปญหาครู
ตองเลือกใชคําถามท่ีแตกตางกันระหวางโจทยปญหาท่ีใหคนหาหรือโจทยปญหาท่ีใหพิสูจนในการถามชี้แนะ
นักเรียนนี้ครูมีจุดประสงคอยู 2 ประการ คือประการแรกตองการชวยเหลือนักเรียนใหแกปญหาโจทยปญหา
ได  ประการท่ีสอง  ตองการพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาโจทยปญหาไดดวยตนเองใน
อนาคต  นักเรียนประสบผลสําเร็จในการแกปญหาดวยตนเองแลวเขาจะมีแรงจูงใจในการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาโดยการซึมซับคําถามและการชี้แนะท่ีเปนระบบข้ันตอนท่ีครูคอยย้ํามา
ตลอดเวลา  นําไปแกปญหาโจทยปญหาตางๆ ได  โพลยาไดเสนอข้ันตอนการแกปญหาไว 4 ข้ันตอน  คือ
ข้ันตอนการทําความเขาใจปญหา ข้ันการวางแผนการแกปญหา  ข้ันการดําเนินการตามแผนและข้ันการ
ตรวจคําตอบ  ถานักเรียนแกปญหาโจทยปญหา โดยอาศัยรูปแบบการแกปญหาของโพลยาท้ัง 4 ข้ันตอน
นี้แลวจะทําใหนักเรียนแกปญหาไดอยางสมบูรณ

สุภิญ  พิทักษศักดากร (2541, หนา 13 – 20) ไดกลาวถึง การจัดการเรียนการสอนแบบ
แกปญหาในวิชาคณิตศาสตรตามแนวคิดของโพลยาไวพอจะสรุปไดดังนี้

ข้ันท่ี 1 ข้ันทําความเขาใจปญหา (Understanding the Problem) เปนข้ันตอนแรกของ
การแกปญหา  โดยมองไปท่ีสาระของตัวปญหา  มีขอมูลใดท่ีมาเก่ียวของกับปญหานั้นสามารถระบุประเภท
ของปญหาได  พรอมท้ังแยกสวนสําคัญของปญหาออกไดโดยท่ีเปนปญหาท่ีตองการและสวนท่ีปญหา
กําหนดให  คือ  สามารถบอกไดวา  อะไรคือสิ่งท่ีโจทยตองการหา  โจทยกําหนดอะไรใหบาง  โจทยกําหนด
เงื่อนไขอะไรให  และเพียงพอท่ีจะแกปญหาหรือไม



ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผน (Devising a Plan) เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีจะตองพิจารณากําหนดวา
จะแกปญหาดวยวิธีใด ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีตองใชความรู  ความคิดรวบยอด และหลักการตางๆ ท่ีได
เรียนรูมากอน  รวมท้ังอาจจะใชประสบการณท่ีเคยคุนเคยแกปญหาท่ีมีความคลายคลึงมาแลวหรือมีสวน
ใกลเคียงกับปญหาท่ีตองการจะแก นํามาชวยในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีกําหนด หรือสมมุติฐาน
ท่ีจะนําไปสูผลไดบางและมีขอมูลใดบางท่ีจะนําไปสูสิ่งท่ีตองการหาซึ่งอาจไมใชขอมูลท่ีกําหนดในตัวปญหา
โดยตรงหรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งไดวายุทธวิธี (Strategy) ในการแกปญหา ประสบการณของผูแกปญหา
จะชวยเพ่ิมพูนความรูความสามารถของผูแกปญหายุทธวิธีท่ีใชในการแกปญหามีดวยกันหลายวิธีดังนี้

1. การคนหารูปแบบ
2. การสรางตาราง
3. การเขียนภาพหรือแผนภาพ
4. การแจกกรณีท่ีเปนไปไดท้ังหมด
5. การคาดเดาและการตรวจสอบ
6. การทํางานแบบยอนกลับ
7. การเขียนสมการ
8. การเปลี่ยนมุมมอง
9. การแบงเปนปญหายอย
10. การใหเหตุผลทางตรรกศาสตร
11. การใหเหตุผลทางออม

ข้ันท่ี 3 ข้ันดําเนินการตามแผน (Carrying out the Plan) เปนการดําเนินการยุทธวิธีท่ี
เลือกไวจนกระท้ังหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีแกปญหาใหม ในข้ันนี้ผูแกปญหาตองใชความรูและ
ประสบการณท่ีมีอยูประมวลเขาดวยกัน โดยใหเหตุผลและขอสรุปท่ีเปนของตนเองถาแกปญหาไมสําเร็จตาม
แผนท่ีวางไว  ตองคนหาสาเหตุและใหประโยชนจากความผิดพลาดครั้งแรกๆ ในการแกปญหาครั้งใหม
สําหรับปญหาท่ีมีการคํานวณ ข้ันตอนนี้เปนข้ันลงมือคิดคํานวณ ซึ่งความแมนยําถูกตองในการคิดคํานวณ
เปนสิ่งสําคัญตองตรวจสอบในแตละข้ันตอนโดยละเอียด สําหรับปญหาท่ีเปนการใหเหตุผลหรือการพิสูจน
ตองตรวจสอบทุกข้ันตอนวาการใหเหตุผลนั้นเปนแบบแผนของการใหเหตุผลหรือการพิสูจนท่ีถูกตองหรือไม

ข้ันท่ี 4 ข้ันตรวจสอบ (Looking Back) เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญและมีประโยชนอยาง
ยิ่งแตมักจะถูกละเลย เม่ือเราไดคิดและแสดงวิธีแกปญหาแตละข้ันโดยละเอียดแลวตองตรวจสอบความ
ถูกตองของคําตอบและกระบวนการไดมาซึ่งคําตอบดวย เพราะจะชวยใหเราเขาใจปญหาและวิธีการ
แกปญหาโดยสวนรวมทําใหสามารถนําไปประยุกตในการแกปญหา  นอกจากนี้  นักเรียนจะตองรวบรวม
ความรูท่ีมีอยูและพัฒนาความสามารถในการแกปญหาเขาดวยกัน  เพ่ือทําความเขาใจและปรับปรุงคําตอบ
ใหดีข้ึน

ฉวีวรรณ เศวตมาลย (2545, หนา 30 - 38) ไดกลาวถึง การจัดการเรียนการสอนแบบ
แกปญหาในวิชาคณิตศาสตรตามแนวคิดของโพลยาไวพอจะสรุปไดดังนี้

ข้ันท่ี 1 ทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) พิจารณาวา อะไรคือขอมูล
อะไรคือสิ่งไมรู อะไรคือเงื่อนไขของปญหา ปญหาตองการใหหาอะไร คําตอบของปญหาอยูในรูปแบบใดแลว
ยังตองพิจารณาถึงเงื่อนไขท่ีใหเพียงพอจะแกปญหาหรือไม มากเกินความจําเปนหรือขัดแยงกันเองหรือไม



ข้ันท่ี 2 วางแผนการแกปญหา (Devising a plan) เปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากเพราะ
ตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด แกอยางไร ตองพิจารณาความสัมพันธตางๆ ท่ีมีในปญหา
คนหาความเชื่อมโยงระหวางขอมูลท่ีรูกับท่ีไมรู ถาหาความเชื่อมโยงไมได ก็อาศัยหลักการวางแผน
ในการแกปญหาดังนี้ เคยเห็นปญหานี้มากอนหรือไม หรือมีลักษณะคลายกับปญหาท่ีเคยแกมากอนหรือไม รู
วาปญหาสัมพันธกับอะไรหรือไม และรูทฤษฎีท่ีจะนํามาใชแกปญหานั้นหรือไมพิจารณาสิ่งท่ีไมรูในปญหา
และพยายามคิดถึงปญหาท่ีคุนเคยซึ่งมีสิ่งท่ีไมรูเหมือนกันหรือคลายกันโดยพิจารณาดูวาจะใชวิธีการ
แกปญหาท่ีคุนเคยมาใชกับปญหาท่ีกําลังจะแกไดหรือไม ควรอานปญหาอีกครั้งและวิเคราะหดูวาแตกตาง
จากปญหาท่ีเคยพบหรือไม

ข้ันท่ี 3 ดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เปนข้ันลงมือปฏิบัติตามแผน
ท่ีวางไว ตรวจสอบความเปนไปไดของแผน ตรวจสอบในแตละข้ันตอนท่ีปฏิบัติวาถูกตองหรือไม
เพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือความชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระท่ังพบคําตอบหรือพบวิธีการแกปญหาได

ข้ันท่ี 4 ตรวจสอบผล (Looking back) เปนการตรวจผลท่ีไดในแตละข้ันตอนท่ีผานมาเพ่ือดู
ความถูกตองของคําตอบ และวิธีการในการแกปญหา พิจารณาวายังมีคําตอบอ่ืน หรือวิธีการ
แกปญหาวิธีอ่ืนๆ อีกหรือไม แลวตรวจวาผลลัพธตรงกันหรือไม ปรับปรุงวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัดชัดเจน
และเหมาะสม ตลอดจนขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางขวางข้ึน นอกจากนี้ ยังอาจปรับเปลี่ยนบาง
เงื่อนไขเพ่ือหาขอสรุปและสรุปผลการแกปญหาในรูปท่ัวไป

รูปแบบการแกปญหาของโพลยา แสดงในรูปแผนภูมิไดดังนี้

1. ทําความเขาใจในปญหา

2. วางแผนในการแกปญหา

3. ดําเนินการตามแผน

4. ข้ันตรวจสอบ

ภาพท่ี 3 แผนภูมิแสดงข้ันตอนการแกปญหาของโพลยา (อุษณีย เสือจันทร, 2553, หนา 36)

สิ่งท่ีโจทยถาม

สิ่งท่ีโจทยบอก

แยกปญหาออกมาเปนขอ
ยอย ๆ หาวิธีการสรุปจะใช

ยุทธวิธีใด มีอะไรเปนสิ่งท่ีตองรู
บาง วางแผนไปตามนั้นนํา
ขอมูลท่ีแยกแยะออกมาหา

ขอสรุปรวมข้ันสุดทาย

ตอบปญหา

สรุปปญหา

ตรวจสอบ ตรวจดูวาทําตามท่ีโจทยบอก
ครบหรือไมทําถูกตองหรือไม

โจทยถามอะไร

โจทยบอกอะไร

นําขอมูลท่ีแยกแยะออกมาหา
ขอสรุปรวมข้ันสุดทาย



ในการวิจัยครั้งนี้ผูรายงานใชกระบวนการแกปญหาของ โพลยา ซึ่งผูรายงานไดสังเคราะห
กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปน 4 ข้ันตอน ดังนี้

ข้ันท่ี 1 ทําความเขาใจปญหา เปนการทบทวนปญหาท่ีพบเพ่ือทําความเขาใจใหถองแท
ในประเด็นตางๆ รวมท้ังการกําหนดขอบเขตของปญหา ผูแกปญหาตองทําความเขาใจสิ่งตางๆ

ท่ีปรากฏในปญหา แลวยังตองมีความรูเก่ียวกับสิ่งตางๆ ในปญหานั้น สิ่งสําคัญ คือการตั้งคําถามถามตัวเอง
เพ่ือใหเขาใจปญหาไดอยางลึกซึ้ง

ข้ันท่ี 2 วางแผนแกปญหา เปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากเพราะตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด
แกอยางไร ตองพิจารณาความสัมพันธตางๆ ท่ีมีในปญหา คนหาความเชื่อมโยงระหวางขอมูลท่ีรูกับท่ีไมรู ถา
หาความเชื่อมโยงไมได ก็อาศัยหลักการวางแผนในการแกปญหาดังนี้ เคยเห็นปญหานี้มากอนหรือไม หรือมี
ลักษณะคลายกับปญหาท่ีเคยแกมากอนหรือไม รูวาปญหาสัมพันธ กับอะไรหรือไม และรูทฤษฎีท่ีจะนํามาใช
แกปญหานั้นหรือไม พิจารณาสิ่งท่ีไมรูในปญหาและพยายามคิดถึงปญหาท่ีคุนเคย ซึ่งมีสิ่งท่ีไมรูเหมือนกัน
หรือคลายกัน โดยพิจารณาดูวาจะใชวิธีการแกปญหาท่ีคุนเคยมาใชกับปญหาท่ีกําลังจะแกไดหรือไม ควร
อานปญหาอีกครั้ง และวิเคราะหดูวาแตกตางจากปญหาท่ีเคยพบหรือไม

ข้ันท่ี 3 ดําเนินการแกปญหา เปนข้ันตอนท่ีผูแกปญหาลงมือทําตามแผนท่ีกําหนดไว
ซึ่งมีขอแนะนําใหทํางานเปนกลุม เพราะถาแตละคนดําเนินการตามแผนของตน คําตอบท่ีไดสามารถนํามา
ตรวจสอบเปรียบเทียบกัน และไดเรียนรูสิ่งท่ีแปลกใหมจากเพ่ือนๆ ถาทุกคนในกลุมใชแผนการแกปญหา
เดียวกัน ท้ังกลุมก็จะไดมีโอกาสชวยเหลือกันแกปญหาอยางรอบคอบในปญหาท่ีมีความซับซอน เม่ือสามารถ
วางแผนแบงงานไดเปนสวนๆ ผูแกปญหาสามารถแบงกันทํางานตามแผนคนละสวน แลวนํามาประกอบกัน
จะทําใหงานกลุมลุลวงเร็วและมีความสมบูรณ

ข้ันท่ี 4 การตรวจสอบ เปนการตรวจผลท่ีไดในแตละข้ันตอนท่ีผานมาเพ่ือดูความถูกตอง
ของคําตอบ และวิธีการในการแกปญหา พิจารณาวายังมีคําตอบอ่ืน หรือวิธีการแกปญหาวิธีอ่ืนๆ อีกหรือไม
แลวตรวจวาผลลัพธตรงกันหรือไม ปรับปรุงวิธีการแกปญหาใหกะทัดรัด ชัดเจน และเหมาะสม ตลอดจน
ขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางขวางข้ึนนอกจากนี้ ยังอาจปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพ่ือหาขอสรุปและ
สรุปผลการแกปญหาในรูปท่ัวไปจากกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ดังท่ีกลาวมานี้สรุปไดวาการทํา
ความเขาใจปญหา เปนการทบทวนปญหาท่ีพบเพ่ือทําความเขาใจใหถองแทในประเด็นตางๆ เพ่ือนํามาวาง
แผนการแกปญหา โดยตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด แลวจึงดําเนินการแกปญหาตามแผนท่ีกําหนด
ไวแลวทําการตรวจสอบความถูกตองและวิธีการในการแกปญหา เพ่ือสรุปผลการแกปญหาใหกะทัดรัด
ชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งกระบวนการแกปญหาเหลานี้จะสามารถพัฒนาใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการ
แกปญหาตามลําดับข้ันตอน ทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร สงผลใหมี
ทักษะการแกปญหาและมีแนวคิดในการใชยุทธวิธีการแกปญหาอยางหลากหลายซึ่งทําใหเกิดทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ



5. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5Es ตามแนวคิดสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546) รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา (Poya, 1957) พบวา กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5Es เปน
วิธีสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความรู คนพบความรูหรือความจริงดวยตนเองดวยวิธีการทาง
คณิตศาสตร สามารถใชกระบวนการคิดอยางเปนระบบและกระบวนการแกปญหาของโพลยาเปน
กระบวนการท่ีชวยใหนักเรียนมีหลักคิด ไดฝกการแกปญหาอยางเปนระบบมีการวางแผนและกํากับการ
ทํางานอยางตอเนื่อง สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียน
คณิตศาสตร ผูรายงานจึงนําเอากระบวนการแกปญหาของโพลยา มาจัดไวในข้ันการสอนของกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es ดังนี้

1.1 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement Phase) เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ
อยากรู โดยอาจใชการเลนเกม ยกตัวอยางสถานการณ โจทยท่ีนาสนใจ หรือทบทวนความรูเดิมแลวใช
คําถามท่ีตอเนื่องจากเรื่องเดิมเพ่ือนําเขาสูเรื่องใหม และแจงเรื่องท่ีจะเรียนวัตถุประสงคของการเรียนในครั้ง
นี้

1.2 ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration Phase) เปนการวางแผนกําหนดแนวทาง
การสํารวจ  ตรวจสอบ  ตั้งสมมติฐาน  กําหนดทางเลือกท่ีเปนไปได  ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บขอมูลเนนการใช
ทักษะกระบวนการแกปญหาของโพลยา 3 ข้ันตอน ประกอบดวย

1) การทําความเขาใจปญหา เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนพิจารณาขอมูลและ
วางแผนการแกปญหา หาความสัมพันธของขอมูล

2) การวางแผนแกปญหา เปนข้ันการวางแผนแกปญหา เชน การเขียน แผนภาพ การ
สรางตาราง การทําเปนประโยคสัญลักษณ หรือการเดาคําตอบ

3) การดําเนินการแกปญหา เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนลงมือดําเนินการแกปญหาตามแผน
เพ่ือใหไดคําตอบของปญหาดวยวิธีการคํานวณ สมบัติ กฎหรือสูตรท่ีเหมาะสม

1.3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation Phase) คือการเขียนอธิบาย ระบุวิธีการ
แกปญหา เนนการใชทักษะกระบวนการแกปญหาของโพลยา 1 ข้ันตอน ประกอบดวย

4) การตรวจสอบ เปนการตรวจสอบและมองยอนกลับ เพ่ือใหแนใจวาผลลัพธจากการ
เลือกใชวิธีการแกปญหานั้นถูกตองและนาเชื่อถือ โดยอาจใชการแกปญหาอีกแบบหนึ่งแลวดูวาผลลัพธ
ตรงกันหรือไม หรือประมาณคาของคําตอบอยางคราวๆโดยอาจจะใชอภิปรายรวมกัน ในข้ันนี้ครูจะคอย
ชี้แนะและตรวจสอบใหตรงกับหลักการ กฎนิยาม หรือทฤษฎีท่ีถูกตอง โดยเฉพาะถามีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนตองเขียนบนกระดานใหชัดเจนและอธิบายเพ่ิมเติม

1.4 ข้ันขยายความรู (Elaboration Phase) เปนข้ันตอนท่ีใหผูเรียนไดยืนยันและขยายหรือ
เพ่ิมเติมความรูความเขาใจในความคิดรวบยอดใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึนและยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝก
ทักษะและปฏิบัติตามท่ีผูเรียนตองการ



1.5 ข้ันวัดผลและประเมินผล หรือ ข้ันประเมิน (Evaluation Phase) ข้ันตอนนี้ผูเรียนจะ
ไดรับขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการอธิบายความรูความเขาใจและความสามารถของตนเอง และครูก็ประเมิน
ความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะของผูเรียนดวย

การสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหา
ของโพลยาเปนการสอนท่ีใหนักเรียนไดแสวงหาความรู คนพบความรูหรือความจริงดวยตนเอง นักเรียนมี
สวนรวมในการคิดและปฏิบัติการแกปญหาทีละข้ันตอน เขาใจกระบวนการแกปญหา โครงสรางของปญหา
ท้ังหมดอยางมีระบบและเปนรูปธรรม นักเรียนไดแลกเปลี่ยนขอคิด ขอมูลกับกลุมเพ่ือน เพ่ือปรับขยาย
ความคิด จนไดความคิดท่ีชัดเจน และนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินท้ังตนเองและเพ่ือน

6. ชุดการเรียนรู
ความหมายของชุดการเรียนรู

นักการศึกษาไดใหความหมายเก่ียวกับชุดการเรียนรูไวหลายทาน ดังนี้
ชัยยงค    พรหมวงศ (2533, หนา 117) ใหความหมายของชุดการเรียนรูวา ชุดการเรียนรู

หมายถึงชุดการเรียนการสอนท่ีประกอบดวยสื่อผสมหลาย ๆ อยางท่ีไดจากระบบการผลิต ซึ่งมีความสัมพันธ
และคุณคาสงเสริมซึ่งกันและกัน มีความสอดคลองกับรายวิชา เนื้อหา หัวเรื่อง และวัตถุประสงค เพ่ือชวยให
ผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

บุญเก้ือ   ควรหาเวช (2542, หนา 9) กลาวถึงความหมายของชุดการเรียนรูไววา หมายถึง
การใชสื่อการสอนตั้งแตสองชนิดข้ึนไปรวมกัน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูตามความตองการ สื่อท่ีนํามาใชรวมกัน
นี้จะชวยเสริมประสบการณซึ่งกันและกันตามลําดับข้ันท่ีจัดเอาไว

จิตราภรณ ภูแกว (2547, หนา 14) กลาววา ชุดการเรียนรู หมายถึง สื่อการสอนท่ีครูสรางข้ึน
ซึ่งมีการจัดเรียงลําดับเนื้อหาอยางเปนข้ันตอน โดยมีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู  สื่อ อุปกรณ
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลอยางชัดเจน เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง
โดยมีครูเปนท่ีปรึกษาและคอยใหคําแนะนํา

บุญชม ศรีสะอาด (2551, หนา 91) ไดใหความหมายชุดการเรียนรู วาเปนสื่อการเรียนหลาย
อยางประกอบกันจัดเขาไวเปนชุด (Packages) เรียกวาสื่อประสม (Multi media) เพ่ือมุงใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

ประโรม แสงแกว (2553, หนา 20) ไดใหความหมายของชุดการเรียนรู หมายถึง สื่อการสอน
ท่ีครูเปนผูสรางข้ึนประกอบดวย คําชี้แจง จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา เวลาท่ีใช สื่อ อุปกรณ กิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางหลากหลาย และการวัดผลประเมินผล โดยท่ีผูสรางไดรวบรวม และจัดอยางเปนระบบไว
ในกลุม เพ่ือใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เกิดการเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถและ
ความสนใจ โดยท่ีครูเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา สงเสริมใหผูเรียนไดบรรลุตามจุดประสงคท่ีตั้งไว

จิราวรรณ กันติศาฤทธิ (2554, หนา 63) ไดสรุปไววา ชุดการเรียนรู เปนสื่อการเรียนการ
สอนอยางหนึ่งท่ีผูสอนผลิตข้ึนอยางมีแบบแผน หรือเปนกระบวนการใหความรูอยางมีระบบและแบบแผนให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูดูแลและอํานวยความสะดวก สงเสริมใหนักเรียน
เกิดการคิด การแกปญหา มีความรับผิดชอบ และ มีสวนรวม ไดรับประสบการณตรง ทําใหผูเรียนไดพัฒนา
กระบวนการเรียนรูเต็มศักยภาพ



นงคลักษณ เสมบุตร (2554, หนา 29) ไดใหความหมายไววา ชุดการสอนเรียกไดหลายชื่อ
เชน ชุดการเรียนการสอน หรือชุดการสอน หรือชุดกิจกรรม หรือชุดการเรียนรู เปนสื่อประสมประเภทหนึ่ง
ท่ีนําเอาการสอนหลายๆ อยางมาใชรวมกัน โดยเลือกใชใหสัมพันธสอดคลองกับเนื้อหา ประสบการณของแต
ละหนวยการเรียนรูมาผลิตรวมกันอยางเปนระบบ เพ่ืออธิบายขอเท็จจริงของเนื้อหา กอใหเกิดความเขาใจท่ี
ลึกซึ้ง ถูกตอง ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถศึกษา และฝกฝนตนเองตามความสนใจท้ังในและนอกเวลา
เรียน สามารถสํารวจความกาวหนาในการเรียนของตนเองไดทันทีหลังจากทําแบบทดสอบท่ีอยูในชุดการเรียนการ
สอนเสร็จแลว สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนตามเปาหมาย และยังชวยครูใหมีความสะดวกสบาย มี
ความคลองตวั

ฮุสตัน (1972, หนา 10) ไดระบุวาชุดการเรียนรูตองประกอบดวยสวนตาง ๆ 5 สวน คือ
สวนท่ี 1 คําชี้แจง เปนสวนหนึ่งท่ีอธิบายความสําคัญของบทเรียนขอบขายของชุดการเรียนรูความรูพ้ืนฐานท่ี
ผูเรียนควรจะมีกอนเรียนและขอบขายของกระบวนการท้ังหมด สวนท่ี 2 จุดมุงหมาย หมายถึง ขอความท่ี
ชัดเจน ซึ่งกําหนดสิ่งท่ีผูเรียนควรจะประสบความสําเร็จหลังจากเรียนแลว สวนท่ี 3 การประเมินผลเบื้องตน
เพ่ือตองการทราบวาผูเรียนอยูในระดับใด และเพ่ือดูวาผูเรียนสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายเพียงใด  สวนท่ี 4
การกําหนดกิจกรรม การกําหนดแนวทางและวิธีการเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายท่ีตังไวโดยใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมนั้นดวย สวนท่ี 5 การประเมินข้ันสุดทายเปนการทดสอบเพ่ือวัดความรูหลังจากท่ีเรียนไปแลว

เคปเปอรและคณะ(1972, หนา 3) ไดกลาวถึงชุดการเรียนรูวา ชุดการเรียนรูเปนรูปแบบของ
การสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน  ซึ่งประกอบดวยคําแนะนําท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุ
พฤติกรรมท่ีเปนผลการเรียนรู การรวบรวมเนื้อหาท่ีจะนํามาสรางชุดการเรียนรูนั้น ไดมาจากขอบขายของ
ความรูท่ีหลักสูตรวิชาการใหนักเรียนไดเรียนรูและเนื้อหานั้นจะตองตรง ชัดเจนท่ีจะสื่อความหมายใหเกิด
พฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน

จากความหมายของชุดการเรียนรูดังกลาว สรุปไดวา ชุดการเรียนรู หมายถึงชุดการเรียนการ
สอนท่ีประกอบดวยสื่อผสมหลาย ๆ อยางท่ีไดจากระบบการผลิต ซึ่งมีความสัมพันธและคุณคา สงเสริมซึ่ง
กันและกัน มีความสอดคลองกับรายวิชา เนื้อหา หัวเรื่องและวัตถุประสงค เพ่ือชวยใหผูเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางการเรียนใหเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับชุดการเรียนรู
นักการศึกษาหลายทานไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับชุดการเรียนรู ดังนี้
ไชยยศ   เรืองสุวรรณ (2544, หนา 21) ไดสรุปเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ

สรางชุดการเรียนรู ไวดังนี้
1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความแตกตางระหวางบุคคล  ชุดการเรียนรูท่ีเปนสื่อและกิจกรรม

การเรียน จัดทําข้ึนเพ่ือสนองความสามารถ ความสนใจ และความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ จึงมีการนํา
ทฤษฎีท่ีวาดวยความแตกตางระหวางบุคคลมาใชเปนทฤษฎีพ้ืนฐานในการจัดทําและการใชชุดการเรียนรู

2. หลักการเก่ียวกับสื่อประสม ชุดการเรียนรูเปนสื่อประสม ซึ่งหมายถึง ในชุดการเรียนรู
มีการใชสื่อหลายๆ อยางท่ีสงเสริมซึ่งกันและกันอยางมีระบบมาใชเปนแนวทางการเรียนรูและกิจกรรมการ
เรียน ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม



3. ทฤษฎีการเรียนรูชุดการเรียนเปนสื่อการเรียนท่ีมุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน
อยางแขงขัน และไดรับขอมูลอยางฉับพลัน  อีกท้ังไดรับประสบการณแหงความสําเร็จหรือการเสริมแรงมี
การเรียนเปนข้ันๆ ตามความสามารถของผูเรียน โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูเปนพ้ืนฐานในการจัดทํา

4. หลักการวิเคราะหระบบ ชุดการเรียนรูจัดทําโดยอาศัยวิเคราะหระบบมีการทดลอง
สอนปรับปรุงแกไขจนเปนท่ีเชื่อถือได จึงนําออกใชและเผยแพร กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการ
เรียนรูไดอาศัยวิธีการวิเคราะหระบบเปนหลัก ท้ังนี้เพ่ือความมีประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูและเพ่ือให
กิจกรรมการสอนนั้นดําเนินไปไดอยางสัมพันธทุกข้ันตอน

ทิศนา  แขมมณี (2547, หนา 50) กลาววา การจัดการเรียนการสอนท่ีสนองความแตกตาง
ของผูเรียนดานการเรียนรู ตามทฤษฎี พหุปญญาของการดเนอร ( Multiple  Intelligences Theory)
ครูผูสอนตองทราบวาเด็กแตละคนมีความตองการท่ีแตกตางกันอยางไร และหาวิธีการแกไขปญหาใหถูกตอง
ตามแตละบุคคล โดยการสังเกตแลวทําการวิเคราะหผูเรียนวา คนไหนมีจุดเดน จุดดอยมีขอบกพรองหรือ
ปญหาในดานใดนอกจากการสังเกตโดยการมองดวยสายตาแลวยังตองใชเครื่องมือท่ีดีชวยในการสังเกต ตอง
อาศัยการสนทนา  การสัมภาษณกับบุคคลท่ีเก่ียวของและใกลชิดกับตัวเด็กเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลและ
รายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับตัวเด็ก เพ่ือนํามาหาสาเหตุแหงปญหาจะไดแกปญหาไดตรงกับสาเหตุ ชุดการ
เรียนรูเปนนวัตกรรมการใชสื่อการเรียนการสอนใหมีบทบาทในการเรียนการสอน การสรางชุดการเรียนรูจึง
ตองอาศัยหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Learning Theory หนา Behaviorism) การเรียนรูเป
นกระบวนการในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของมนุษยในดานตาง ๆ อาทิ ดานความรู ดาน
ทักษะ ดานเจตคติ เปนตน ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของมนุษยไดรับความสนใจจากนักปรัชญาและ
นักจิตวิทยามาตั้งแตในอดีต ซึ่งตางก็มีแนวคิดหรือทัศนะท่ีหลากหลาย และไดพัฒนาไปเปนรากฐานในการ
จัดการศึกษาในปจจุบัน

ฉะนั้น เพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับการออกแบและพัฒนาระบบการสอนจึงตองศึกษาและ
ทําความเขาใจเก่ียวกับปรัชญา ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูในเชิงจิตวิทยาโดยใน
รายงานฉบับนี้จะนําเสนอเก่ียวกับ “ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม” (Learning Theory หนา
Behaviorism) ซึ่งเปนทฤษฎีการเรียนรูจาก 4 ทฤษฎี ไดแก

1. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
2. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม หรือกลุมความรูความเขาใจ (Cognitivism)
3. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism)
4. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมผสมผสาน (Eclecticism)

โดยทฤษฎีการเรียนรูขางตน เปนทฤษฎีการเรียนรูในชวงคริสตศตวรรษท่ี 20 ซึ่งเปนชวงท่ีมี
นักคิดและนักจิตวิทยาเกิดข้ึนจํานวนมาก และแนวคิดดานการเรียนรูมีความหลากหลายมากข้ึนรวมท้ังเริ่มมี
ลักษณะเปน “วิทยาศาสตร” มากข้ึน มีการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือเปนหลักฐาน
ยืนยันแนวคิดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน

ทฤษฎีการสรางความรูสูการปฏิบัติ(Constructivist  Theory to Practice) วัชรา   เลา
เรียนดี (2552, หนา 70) ทฤษฎีการสรางความรูเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 บรูเนอร(
1986, 1990,1996) มีแนวคิดและความเชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีผูเรียนสรางแนวคิดใหม



คูมือการใชงานชุด
การเรียน

บัตรงาน แบบทดสอบวัดผล
ความกาวหนาของผูเรียน

สื่อการเรียนตางๆ

ครูผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนคนพบหลักการ กฎ กติกาตาง ๆ ดวยตนเอง ครูและผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมถาม–ตอบ ทฤษฎีสรางความรูไมใชวิธีสอนแตเปนความเชื่อหลักการและแนวคิดเก่ียวกับความรูและ
วิธีไดมาซึ่งความรู ไดมาจากการสรางความรูความเขาใจ ดวยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและ
สิ่งแวดลอมอยางกระตือรือรน ดังนั้นการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมจึงเปนองคประกอบอยางหนึ่งของการ
เรียนรู

ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theories) การเรียนรูเปนกระบวนการท้ังดานสมรรถภาพ
ทักษะและทัศนคติท่ีคนเราไดรับตั้งแตเปนทารก จนเปนผูใหญ กระบวนการเรียนรูจึงเปนสวนสําคัญของ
ความสามารถของคนเรา มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาววา “การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม” ซึ่งในการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน ไดมีการศึกษา
คนควาดานความรูท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู จนเกิดเปนทฤษฎีการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับทิศนา  แขมมณี
(2548, หนา 43) ท่ีกลาววา “ทฤษฎีการเรียนรู เปนแนวความคิดท่ีไดรับการยอมรับวาสามารถใชอธิบาย
ลักษณะของการเกิดการเรียนรู หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได”

จากทฤษฎีท่ีกลาวมาขางตนสรุปเปนแนวคิดในการสรางชุดการเรียนรูไดวา ชุดการเรียนรู
ของผูรายงานไดสรางข้ึน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ประกอบดวยสื่อการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยครูเปนผูแนะนําชวยเหลือสงเสริม
ปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน สรางแรงจูงใจในทางบวกใหกับผูเรียนกระทํา
พฤติกรรมนั้นซ้ําอีกจนเกิดความรูความเขาใจอยางถองแท

องคประกอบของชุดการเรียนรู
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงชุดการเรียน ชุดการสอน ชุดการเรียนการสอน หรือชุด

กิจกรรม ไวดังนี้
บุญชม ศรีสะอาด (2541, หนา 95-96) กลาววา ชุดการเรียนการสอนจะมี

องคประกอบท่ีสําคัญ 4 ดาน ดังภาพท่ี 4 ตอไปนี้

ภาพท่ี 4 องคประกอบท่ีสําคัญของชุดการเรียนรู (บุญชม  ศรีสะอาด, 2541, หนา 95)

1. คูมือการใชชุดการเรียน เปนคูมือท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหผูใชชุดการเรียนการสอนศึกษาและ
ปฏิบัติตามเพ่ือใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดวย แผนการสอนสิ่งท่ีครูตองเตรียมกอนสอน
บทบาทของผูเรียน การจัดชั้นเรียน (ในกรณีของชุดการสอนท่ีมุงใชกับกลุมยอย เชน ในศูนยการเรียน)

2. บัตรงาน เปนบัตรท่ีมีคําสั่งวาจะใหผูเรียนปฏิบัติอะไรบาง โดยระบุกิจกรรมตามลําดับ
ข้ันตอนของการเรียน



ชัยยงค    พรหมวงศ (2533, หนา 30) กลาววา ชุดการสอนจะประกอบดวย
1. คูมือครู  เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับผูสอนหรือผูเรียน ตามแตชนิดของชุดการ

สอน ภายในคูมือจะชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการสอน อาจจะทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได
2. บัตรคําสั่งหรือคําแนะนะ จะเปนสวนท่ีบอกใหผูเรียนดําเนินการเรียนหรือประกอบ

กิจกรรมแตละอยางตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว มักอยูในรูปของกระดาษแข็งขนาด 6x 8 นิ้ว บัตรคําสั่งจะมีอยู
ในชุดการสอนแบบกลุมและรายบุคคล ซึ่งจะประกอบดวย คําอธิบายในเรื่องท่ีจะศึกษา คําสั่งใหผูเรียน
ดําเนินกิจกรรม การสรุปบทเรียน

3. เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตางๆ อาจจะประกอบดวย
บทเรียนโปรแกรม สไลด เทปบันทึกเสียง วีดีโอ แผนภาพโปรงใส วัสดุกราฟก หุนจําลอง ของตัวอยาง รูปภาพ เปน
ตน ผูเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนตาง ๆ ท่ีบรรจุอยูในชุดการสอนตามบัตรคําท่ีกําหนดไวให

4. แบบประเมินผล ผูเรียนจะทําการประเมินผลความรูดวยตนเองกอนและหลังเรียน
แบบประเมินผลท่ีอยูในชุดการสอนอาจจะเปนแบบฝกหัดใหเติมคําในชองวาง เลือกคําตอบ ท่ีถูก จับคู ดูผล
การทดลองหรือใหทํากิจกรรม เปนตน

บังอร   อาจวิชัย (2550, หนา 54) สรางชุดการเรียนรูเรื่อง เพศศึกษาสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ประกอบดวย

1. ชื่อหนวยเนื้อหา
2. คํานํา
3. วัตถุประสงค
4. คู มือครู ประกอบดวย แผนการเรียนรู  ประกอบดวย ใบความรู  สาระสําคัญ

จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม สื่อ การวัดผลประเมินผล บันทึกผลหลังการเรียน ใบความรูสําหรับครู และ
แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง

5. คูมือนักเรียน ประกอบดวย ใบงาน และแบบประเมินตนเองกอนเรียนและหลังเรียน
สื่อประกอบการเรียนรู ไดแก หนังสือ อานประกอบการใชชุดการเรียนรู

ฮุสตันและคณะ( 1972, หนา 10, อางถึงใน นุชนาถ  สอนสง 2549 หนา 61) ไดระบุวา ชุด
การเรียนรู ตองประกอบดวย สวนตางๆ 5 สวน คือ

สวนท่ี 1 คําชี้แจง (Prospectus) อธิบายถึงความสําคัญของจุดประสงคขอบขายของชุด
การเรียนการสอน สิ่งท่ีผูเรียนตองรูกอนเรียนและขอบขายของกระบวนการท้ังหมดในชุดการ
เรียนการสอน

สวนท่ี 2 จุดมุงหมาย (Objective) คือ ขอความท่ีแจมชัด ไมกํากวม  ท่ีกําหนดวา ผูเรียน
จะประสบความสําเร็จอะไรหลังจากเรียนแลว

สวนท่ี 3 การประเมินผลเบื้องตน (Pre Assessment) มีวัตถุประสงคสองประการ คือ
เพ่ือใหทราบวาผูเรียนอยูในระดับใดในการเรียนจากชุดการเรียนการสอนนั้น และเพ่ือดูวาเขาสัมฤทธิผลตาม
ความมุงหมายเพียงใด การประเมินเบื้องตนนี้อาจอยูในรูปของการทดสอบแบบขอเขียน ปากเปลา การ
ทํางาน ปฏกิิริยาตอบสนองหรือคําถามงาย ๆ เพ่ือใหรูถึงความตองการและความสนใจ

สวนท่ี 4 การกําหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือการกําหนดแนวทางและวิธีเพ่ือ
ไปสูจุดมุงหมายท่ีตั้งไวโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย



สวนท่ี 5 การประเมินข้ันสุดทาย (Post Assessment) เปนขอทดสอบวัดผลหลังจากการ
เรียน

จากการศึกษาองคประกอบของชุดการเรียนรู ผูศึกษาไดวิเคราะหเปนองคประกอบของชุดการ
เรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา ดังนี้ คูมือครู ประกอบดวย คําชี้แจงสําหรับครู สวนประกอบชุดการเรียนรู ข้ันตอนใน
การใชชุดการเรียนรู บทบาทครู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การจัดชั้นเรียน โครงสรางเนื้อหาของชุด
การเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และสื่อประกอบการเรียนรู  คูมือนักเรียน ประกอบดวย คําแนะนําการใช
จุดประสงคการเรียนรู  บัตรคําสั่ง การวัดและประเมินผล บัตรเนื้อหา  บัตรกิจกรรม และแบบทดสอบหลัง
เรียนของชุดการเรียนรูแตละชุด

ข้ันตอนการสรางชุดการเรียนรู
ชัยยงค พรหมวงศ (2542, หนา 122-123) ไดกลาวถึงข้ันตอนการผลิตชุดการเรียนรูเปน

10 ข้ัน คือ
1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหา และประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชา หรือบูรณาการ

เปนแบบสหวิทยาการ ตามท่ีเห็นเหมาะสม
2. กําหนดหนวยการการเรียนรู แบงเนื้อหาวิชาออกเปน หนวยการเรียนรู โดยประมาณ

เนื้อหาวิชาท่ีจะใหครูสามารถถายทอดความรูแกนักเรียนไดในหนึ่งสัปดาห หรือหนึ่งครั้ง
3. กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนจะตองถามตนเองวา ในการสอนแตละหนวยการเรียนรูควรให

ประสบการณแกผูเรียนอะไรบาง แลวกําหนดออกมาเปน 4-6 หัวเรื่อง
4. กําหนดมโนทัศนและหลักการมโนทัศนและหลักการท่ีกําหนดข้ึนจะตองสอดคลองกับ

หนวยและหัวเรื่อง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระ และหลักเกณฑท่ีสําคัญไวเพ่ือเปนแนวทางการจัดเนื้อหามา
สอนใหสอดคลองกัน

5. กําหนดวัตถุประสงค ใหสอดคลองกับหัวเรื่องเปนจุดประสงคท่ัวไปกอนแลวเปลี่ยนเป
นจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตองมีเงื่อนไขและเกณฑการเปลี่ยนพฤติกรรมไวทุกครั้ง

6. กําหนดกิจกรรมการเรียน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะเปนแนว
ทางการเลือก และการผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยางท่ีผูเรียนปฏิบัติ
เชน การอาน บัตรคําสั่ง ตอบคําถาม เขียนภาพ ทําการทดลองทางวิทยาศาสตร เลนเกม ฯลฯ

7. กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม โดยใช
แบบทดสอบอิงเกณฑ เพ่ือใหผู สอนทราบวาหลังจากผานกิจกรรมมาเรียบรอยแลว นักเรียนไดเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม

8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ และวิธีการท่ีครูใช ถือเปนสื่อการเรียนการ
สอนท้ังสิ้น เม่ือผลิตสื่อการสอนของแตละหัวเรื่องแลว ก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมู ในกลองท่ี
เตรียมไวกอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ



9. หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เพ่ือเปนการประกันวาชุดกิจกรรมท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางจําเปนตองกําหนดเกณฑข้ึนลวงหนา โดยคํานึงถึงหลักการท่ีวาการเรียนรูเป
นกระบวนการเพ่ือชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล

10. การใชชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมท่ีไดปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว แล
วสามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดับการศึกษา โดยกําหนดข้ันตอนใน
การใช ดังนี้

10.1 ใหผูเรียนทําแบบสอบกอนเรียนเพ่ือพิจารณาพ้ืนความรูเดิมของผูเรียน
10.2 ข้ันนําเขาสูบทเรียน
10.3 ข้ันประกอบกิจกรรมการเรียน (ข้ันสอน)
10.4 ข้ันสรุปผลการสอน เพ่ือสรุปมโนทัศนและหลักการท่ีสําคัญ
10.5 ทําแบบสอบหลังเรียน เพ่ือดูพฤติกรรมการเรียนรูท่ีเปลี่ยน ไปแลว

สุวิทย มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2545, หนา 53-54) ไดกลาวถึงข้ันตอนการผลิต
ชุดการเรียนรูไว 11 ข้ันตอนดังตอไปนี้

1. กําหนดเรื่องเพ่ือทําชุดการเรียนรูอาจกําหนดเรื่องตามในหลักสูตรหรือเรื่องใหมก็ได
แลวจัดแบงเปนเรื่องยอยซึ่งข้ึนอยูกับเนื้อหา

2. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนวิชาหรือแบบ
สหวิทยาการไดตามความเหมาะสม

3. จัดเปนหนวยการสอน การแบงหนวยการสอนจะแบงออกเปนก่ีหนวยก็ได ในหนวย
หนึ่งๆจะใชเวลาเทาใดควรพิจารณาใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน

4. กําหนดหัวเรื่อง จัดแบงหนวยการสอนเปนหัวขอยอยๆ เพ่ือใหสะดวกตอการเรียนรู
แตละหนวยควรประกอบดวยหัวขอยอย หรือประสบการณในการเรียนรู

5. กําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ตองกําหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลักการแนวคิดอะไร รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเนื้อหาสาระและสื่อ
ประกอบดวย

6. กําหนดจุดประสงคการสอน หมายถึงการกําหนดจุดประสงคท่ัวไปและจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมโดยกําหนดเกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิ์ใหชัดเจน

7. กําหนดกิจกรรมการเรียน ตองกําหนดใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมซึ่งจะ
เปนแนวในการเลือกและผลิตสื่อการสอน ตลอดจนกิจกรรมทุกอยางท่ีผูเรียนปฏิบัติ เชน การอาน การทํา
กิจกรรมตามบัตรคําสั่ง การตอบคําถาม การเลนเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ

8. กําหนดแบบประเมินผล การกําหนดแบบประเมินตองออกแบบประเมินใหตรงกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมแบบอิงเกณฑ เพ่ือใหทราบวาหลังจากผานกิจกรรมแลวผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวเพียงใด

9. เลือกและผลิตสื่อการสอน เม่ือทําการผลิตสื่อแลวในแตละหัวเรื่องควรแยกสื่อ
ออกเปนหมวดหมูใสกลองหรือแฟมท่ีเตรียมไว กอนนําไปหาประสิทธิภาพ โดยรูปแบบของชุดการเรียนรูท่ีดี
ควรมีขนาดมาตรฐานเพ่ือความสะดวกในการใชและการเก็บรักษา



10. สรางขอสอบกอนเรียนและหลังเรียนพรอมเฉลย ขอทดสอบตองครอบคลุมเนื้อหา
และกิจกรรมท่ีกําหนดใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และมีจํานวนขอไมมากเกินไป

11. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ควรนําชุดการเรียนรูไปหาคาประสิทธิภาพกอน
นําไปใชจริง โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา

บังอร อาจวิชัย (2550, หนา 67) และปทมา หมอกพรม (2550, หนา 56) ไดสังเคราะห
งานวิจัยเปนกรอบแนวคิด โดยมีข้ันตอนการพัฒนาชุดการเรียนรู 4 ข้ันตอน ดังนี้

1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการในการพัฒนาชุดการเรียนรู  ไดแก การ
สังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับชุดการเรียนรู วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา ชวงชั้นท่ี 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1–3 ) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
ชุดการเรียนรู ศึกษาความตองการของนักเรียนในการพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง เพศศึกษา ศึกษาความ
คิดเห็นเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง เพศศึกษา จากครูผูสอนวิชาสุขศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรู
พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข

2. การพัฒนาชุดการเรียนรู
3. ทดลองใชชุดการเรียนรู
4. ประเมินและปรับปรุงชุดการเรียนรู

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการสรางชุดการเรียนรู ผู ศึกษาได
สังเคราะหเปนข้ันตอนการพัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก แนวคิด
ทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุดการเรียนรู ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2) การสรางชุดการเรียนรู และหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 3) การ
ทดลองใชชุดการเรียนรู 4) การประเมินผลการใชชุดการเรียนรู

การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู
ชัยยงค  พรหมวงศ (2542, หนา 494–497) ไดกลาวถึงการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู

หมายถึง การนําชุดการเรียนรูไปทดลองใช เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงแลวนําไปทดลองใชจริง
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเปนเกณฑท่ีผูสอนคาดหมายวา ผูเรียนจะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเปนท่ีพึงพอใจ โดยถือวาชุดการเรียนรูท่ีพึงพอใจ โดยถือวาชุดการเรียนรูท่ีจะมีประสิทธิภาพนั้น
จะตองเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว เชน 80/80 หมายความวา จํานวนนักเรียนตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย    ไมต่ํากวารอยละ 80

การกําหนดเกณฑมาตรฐานใหมีคาเทาใดนั้น ใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความพอใจ
โดยปกติเนื้อหาท่ีเปนความรูความจํามักจะตั้งไว 80/80, 85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาท่ีเปนทักษะตั้งไว
75/75



กุศยา แสงเดช (2545, หนา 17) กลาววา การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูมีลําดับข้ัน
ดังนี้

1. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ
เกณฑประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู หากชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพถึงระดับ  นี้แลวชุดการเรียนรูมีคุณคาท่ีจะนําไปสอน
นักเรียน

เกณฑประสิทธิภาพ มีหลายเกณฑ เชน ตั้งแต 75/75, 80/80, 85/85, 90/90 และ
95/95 การตั้งเกณฑประสิทธิภาพเทาใดนั้น ข้ึนอยูกับผูรายงาน แตไมควรตั้งไวต่ํา เพราะตั้งเกณฑใดมักจะ
ไดผลเทานั้น โดยปกติเนื้อหาท่ีเปนความรูความจํามักจะตั้งไว 80/80, 85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาท่ี
เปนทักษะจะตั้งไว 75/75

2. การหาประสิทธิภาพ
เม่ือผลิตชุดการเรียนรูข้ึนเปนตนฉบับแลวตองนําชุดกิจกรรมไปหาประสิทธิภาพตาม

ข้ันตอน ดังนี้
ครั้งท่ี 1 ทดลองกับนักเรียน 3 คน ปฏิบัติตามข้ันตอนของชุดการเรียนรูแลวเก็บ

ขอมูลท่ีไดในครั้งนี้นํามาปรับปรุงแลวไปทดลองครัง้ท่ีสอง
ครั้งท่ี 2 ทดลองกับนักเรียน 3-10 คน โดยมีนักเรียนท่ีเรียนออน ปานกลาง และ

เกงคละกัน แลวนํามาปรับปรุงอีกครั้ง
ครั้งท่ี 3 ใชสอนกลุมตัวอยางท่ีใชทดลองจริง เม่ือทําการทดสอบหลังเรียนของ

กลุมตัวอยางแลวใหนําเอาคะแนนของนักเรียนท้ังหมดรวมกัน หาคาเฉลี่ยแลวเทียบสวนหาคารอยละ และ
หาความกาวหนาของนักเรียนใหนําผลทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน

กุศยา แสงเดช (2545, หนา 18) ไดกลาวถึงความจําเปนท่ีจะตองหาประสิทธิภาพชุด
การเรียนรูดังนี้

1. เพ่ือความแนใจวาชุดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนวามีประสิทธิภาพจริง
2. เพ่ือความแนใจวาชุดการเรียนรูนั้นสามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค

อยางแทจริง
3. ถาผลิตชุดการสอนออกมาเปนจํานวนมาก การทดลองหาประสิทธิภาพจะเปน

หลักประกันวาผลิตออกมาแลวใชได มิฉะนั้นจะเสียงบประมาณ

ประโยชนของชุดการเรียนรู
ในการใชชุดการเรียนรูเพ่ือชวยในการจัดการเรียนการสอนนั้น นักการศึกษาหลายทาน ได

กลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนรูไวดังนี้
วิชัย วงศใหญ (2533, หนา 138) กลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนรู ดังนี้

1. ชวยอํานวยความสะดวกการสอนของครใูหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน
2. สงเสริมการศึกษาเปนรายบุคคล และความสนใจตามเวลาและโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยแก

ผูเรียน ซึ่งแตกตางกันอันเปนการจัดการศึกษาท่ีถูกตอง



3. ชวยขจัดปญหาการขาดครู โดยชุดการเรียนรู  ทําใหผู เรียนสามารถเรียนได
โดยอาศัยความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย สวนใหญจะเรียนดวยตนเอง และจะทําใหครูคนหนึ่งสามารถ
สอนนักเรียนไดจํานวนมากข้ึน

4. ชวยในการขจัดการศึกษานอกระบบเพราะชุดการเรียนรูนําไปใชไดทุกสถานท่ีทุกเวลา
นุชนาถ  สอนสง (2549, หนา 66) กลาวสรุปวา ชุดการเรียนรูเปนสื่อการเรียนการสอนชนิด

หนึ่งท่ีชวยลดบทบาทครูผูสอนและสามารถแกปญหาการสอนได เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวย
ตนเอง หรือเปนกลุมเล็ก ๆ ตามคําแนะนําท่ีระบุไวในชุดการเรียนรู ผูเรียนแตละคนสามารถเรียนไดตาม
ความสามารถ ความสนใจและความถนัดของตนเอง ชวยสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรุตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

สุรีพร  เรืองสม (2550, หนา 24) ชุดการสอนเปนสื่อท่ีชวยใหครูผูสอนในการถายทอด
เนื้อหาวิชาไปสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยตอบสนองความตองการและความสามารถของผูเรียนแต
ละบุคคลท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ซึ่งชุดการสอนแตละ
ประเภทจะมีคําแนะนําวิธีการใชและการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมีระบบ มีข้ันตอนจากงายไปสูยาก
และท่ีสําคัญ คือประกอบดวย สื่อการสอนหลายๆ ชนิดท่ีสอดคลองกับเนื้อหาอันจะสงผลใหผูเรียนเขาใจไดดี
และรวดเร็วยิ่งข้ึน ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จไดดวยตนเองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ท้ังนี้เพราะ
ชุดการสอนไดมีการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีแนนอนและชัดเจนในการท่ีจะใหผูเรียนทํากิจกรรม
และแสดงพฤติกรรมเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการจะประเมิน นอกจากนี้ชุดการสอนยังชวยลดภาระใหครู
ทําใหครูมีเวลาในการเตรียมการสอนและศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพครู

กรรณิกา ไผทฉันท (2541, หนา 21) เนื้อทอง นายี่ (2544, หนา 22) และสุมาลี
โชติชุม (2544, หนา 29-30) ไดกลาวถึงประโยชนของกิจกรรม ไวดังนี้

1. เปดโอกาสใหผู เรียนไดใชความสามารถตามความตองการของตน ชวยใหทุกคน
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดท้ังสิ้น ตามอัตราการเรียนรูของผูนั้น

2. ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรู ดวยตนเอง และทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม

3. ชวยใหผูสอนสามารถถายทอดเนื้อหาและประสบการณท่ีซับซอนและมีลักษณะเปน
นามธรรมสูงซึ่งไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดี

4. ทําใหการเรียนรูเปนอิสระจากอารมณและบุคลิกภาพของครูผูสอน
5. ชวยสรางความพรอมและความม่ันใจใหกับผูสอน
6. เราความสนใจของผูเรียนไมทําใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียน
7. สงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในทุกดาน

จากการศึกษาประโยชนของชุดการเรียนรูของนักการศึกษาท้ังหลายสรุปไดวา ชุดการเรียนรู
เปนสื่อท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองได มุนเนนการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ชวยสงเสริมประสบการณอยางเปนลําดับข้ันใหผูเรียน ไดรับความรูตามความตองการตามความถนัดและ
ความสามารถของแตละบุคคล ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะและความสามารถดานการคิดวิเคราะหอยาง
สรางสรรค มีเหตุผล สามารถสรุปความคิดและมีความรูท่ีคงทนจากประสบการเรียนรูและการปฏิบัติดวย
ตนเอง



7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นักการ ศึกษาหลายท าน ได ใหความหมายของผลสั มฤทธิ์ ท างการ เรี ยน ไว ดั งนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนสิ่งท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน ไดมีผูใหความหมาย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวมากมาย เชน

พวงรัตน  ทวีรัตน (2540, หนา 29) ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  หมายถึง
คุณลักษณะ  รวมถึงความรูความสามารถของบุคคล  อันเปนผลมาจากการเรียนการสอนหรือมวล
ประสบการณท้ังปวงท่ีบุคคลไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน  ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดานตางๆ  ของสมรรถภาพสมอง

สมสุข ศรีสุก (2542, หนา 21) ใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
ความสําเร็จหรือความสามารถในการกระทําใดๆ ท่ีจะตองอาศัยทักษะหรือมิฉะนั้นก็ตองอาศัยความรอบรูใน
วิชาหนึ่งวิชาใดโดยเฉพาะในสวนพฤติกรรมความรูท่ีตองการวัดนั้น ตองจําแนกแยกยอยตามทฤษฎีใดทฤษฎี
หนึ่ง ถาเปนการวัดความรูพุทธิพิสัย ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom) ก็จะจําแนกพฤติกรรมออกเปน 6 ระดับ
คือ

1. ความรู ไดแก พฤติกรรมความรูท่ีแสดงถึงการจําไดหรือระลึกได
2. ความเขาใจ ไดแก พฤติกรรมความรูท่ีแสดงวา สามารถอธิบายได

ขยายความดวยคําพูดของตนเอง
3. การนําไปใช ไดแกพฤติกรรมความรูท่ีแสดงวา สามารถนําความรูท่ีมีอยูไปใชใน

สถานการณใหมๆ และแตกตางจากสถานการณเดิมได
4. การวิเคราะห ไดแก พฤติกรรมความรูท่ีสามารถแยกสิ่งตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ ได

อยางมีความหมาย และเห็นความสัมพันธของสวนยอยๆ เหลานั้น
5. การสังเคราะห ไดแก พฤติกรรมความรูท่ีแสดงถึงความสามารถใน

การรวบรวมความรูและขอมูลตางๆ เขาดวยกันอยางมีระบบ เพ่ือใหไดแนวทางใหม ท่ีจะนําไปสู
การแกปญหา

6. การประเมินคา ไดแก พฤติกรรมความรูท่ีแสดงถึงความสามารถในการตัดสินคุณคา
ของสิ่งของหรือทางเลือกไดอยางถูกตอง

ภักดี  บุญสุนีย (2550, หนา 22) ไดศึกษาความหมายจากนักการศึกษาและสรุปวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  หมายถึง  ความสามารถของบุคคล  อันเปนผลมาจากการไดรับประสบการณ
การเรียนรูจนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานความรูและทักษะในวิชาใดวิชาหนึ่งของบุคคล  ซึ่งทราบได
จากการทดสอบโดยการใชแบบทดสอบ  หรือการทดสอบดานการปฏิบัติ  เปนตน

อนุกูล  บุญจันทร (2554, หนา 53) ไดศึกษาความหมายจากนักการศึกษาและสรุปวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  หมายถึง  ความสําเร็จหรือความสามารถของบุคคล  อันเปนผลมาจากการ
เรียนรูจากประสบการณการเรียนรู  ความพยายามในการเรียน  และสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในดานตางๆ  ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวสามารถวัดไดจากการทดสอบโดยการใชแบบทดสอบหรือการ
ทดสอบดานการปฏิบัติ  เปนตน



อีซเสนซค, อารโนล และเนลลี่ (Eysenck, Arnol and Neily. 1972, p. 28)
ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาเปนขนาดของความสําเร็จท่ีไดจากการทํางาน ท่ีตองอาศัยความ
พยายามจํานวนหนึ่งซึ่งอาจมาจากการทํางานท่ีตองอาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง

กูด (Good, 1973, p. 7) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงความสามารถในการ
แสดงออกซึ่งความรู และทักษะตางๆ ท่ีไดเรียนมาแลว

จากการศึกษาความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขางตน สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูดานพุทธิพิสัยของผูเรียน ซึ่งวัดไดจากพฤติกรรมหรือผลงานของ
ผูเรียนหลังการเรียนรู

การประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียนไดมี

นักวิชาการกําหนดไวดังนี้
บลูม (Bloom, 1965 อางถึงใน บุญนํา อินทนนท, 2551, หนา 63-64) ไดกลาวถึงลําดับข้ัน

ของท่ีใชในการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมดานความรูความคิด ไว 6 ดาน ดังนี้ คือ
1. ความรูความจํา หมายถึง การระลึกหรือทองจําความรูตางๆ ท่ีไดเรียนมาแลวโดยตรง

ในข้ันนี้รวมถึง การระลึกถึงขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ ทฤษฎีจากตํารา ดังนั้น ข้ันความรู
ความจําจึงจัดไดวาเปนข้ันต่ําสุด

2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความสําคัญของเนื้อหาท่ีไดเรียนหรืออาจ
แปลความจากตัวเลข การสรุป การยอความตางๆ การเรียนรูในข้ันนี้ถือวาเปนข้ันท่ีสูงกวาการทองจํา
ตามปกติอีกข้ันหนึ่ง

3. การนําไปใช หมายถึง ความสามารถท่ีจะนําความรูท่ีนักเรียนไดเรียนมาแลวไปใชใน
สถานการณใหม ดังนั้น ในข้ันนี้จึงรวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทัศนหลักสําคัญ วิธีการนําไปใช
การเรียนรูในข้ันนี้ ถือวานักเรียนจะตองมีความเขาใจในเนื้อหาเปนอยางดีเสียกอนจึงจะนําความรูไปใชได
ดังนั้น จึงจัดอันดับใหสูงกวาความเขาใจ

4. การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถท่ีจะแยกแยะเนื้อหาวิชา ลงไปเปนองคประกอบ
ยอยๆ เหลานั้น เพ่ือท่ีจะไดมองเห็นหรือเขาใจความเก่ียวโยงตางๆ ในข้ันนี้จึงรวมถึงการแยกแยะหา
สวนประกอบยอยๆ หาความสัมพันธระหวางสวนยอยๆ เหลานั้นตลอดจนหลักสําคัญตางๆ ท่ีเขามา
เก่ียวของ การเรียนรูในข้ันนี้ถือวาสูงกวาการนําเอาไปใชและตองเขาใจท้ัง เนื้อ หาและโครงสรางของ
บทเรียน

5. การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถท่ีจะนําเอาสวนยอยๆ มาประกอบกันเปนสิ่ง
ใหม การสังเคราะหจึงเก่ียวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐานการแกปญหาท่ียาก
การเรียนรูในระดับนี้เปนการเนนพฤติกรรมท่ีสรางสรรค ในอันท่ีจะสรางแนวคิดหรือแบบแผนใหมๆ ข้ึนมา
ดังนั้น การสังเคราะหเปนสิ่งท่ีสูงกวาการวิเคราะหอีกข้ันหนึง่

6. การประเมินคา หมายถึงความสามารถท่ีจะตัดสินใจเก่ียวกับคุณคาตางๆ ไมวาจะเปน
คําพูด นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจดังกลาว จะตองวางแผนอยูบนเกณฑท่ีแนนอน



เกณฑดังกลาวอาจจะเปนสิ่งท่ีนักเรียนคิดข้ึนมาเอง หรือนํามาจากท่ีอ่ืนก็ไดการเรียนรูในข้ันนี้ถือวาเปนการ
เรียนรูข้ันสูงสุดของความรูความจํา

ชวลิต ชูกําแพง (2551, หนา 91) ไดกลาวถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง
ความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีผูรายงานสรางข้ึนโดยวัดความสามารถดานตางๆ
6 ดาน ดังนี้

1. จํา (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได แสดงรายการไดระบุ
บอกชื่อได ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได

2. เขาใจ (Understanding)หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมายยกตัวอยาง
สรุป อางอิง ตัวอยางเชนนักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีได

3. ประยุกตใช (Applying) หมายถึง ความสามารถในการนําไปใช ประยุกตใชแกปญหา
ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถใชความรูในการแกปญหาได

4. วิเคราะห (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบายลักษณะ
การจัดการ ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถบอกความแตกตางระหวาง 2 ทฤษฎีได

5. ประเมินคา (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบวิจารณ ตัดสิน
ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถบอกตัดสินคุณคาของทฤษฎีได

6. คิดสรางสรรค (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) วางแผน
ผลิต ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถนําทฤษฎีใหมท่ีแตกตางไปจากทฤษฎีเดิมได

จากการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขางตน สรุปไดวา การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จะตองประเมินตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดยึดหลักการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมดานความรูความคิดของบลูม
และนํามาประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 4 ดานคือ ความรู-ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช
และการวิเคราะห

เครื่องมือท่ีใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรดล สุขปติ (2542, หนา 5) กลาวไววา เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายชนิด

แตท่ีรูจักกันอยางแพรหลายในการเรียนการสอนมี 8 ชนิด ไดแก
1. แบบทดสอบ (Test)
2. แบบสอบถาม (Questionnaires)
3. การสังเกต (Observation)
4. การซักถามหรือการสอบสัมภาษณ (Interview)
5. การใหลงมือปฏิบัติ (Performance Test)
6. สังคมมติ (Sociometry)
7. การบันทึกพฤติกรรม (Records)
8. การใหจินตนาการ (Projective Technique)



เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลากหลาย ผูสอนควรเลือกใชใหเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินการเรียนรูท่ีนิยมใช เชน การทดสอบ การสัมภาษณ การ
สอบถาม การสังเกต การตรวจผลงาน การใชแฟมสะสมงาน เปนตน แตละวิธีสามารถใชเครื่องมือวัดได
แตกตางกันตามความเหมาะสม

ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจจําแนกออกเปนประเภทตางๆ ไดหลายแบบ

แตละแบบก็มีชื่อเรียกตางๆ กัน (บรรดล สุขปติ, 2542, หนา 7-12) ดังนี้
แบบท่ี 1 แบงตามจุดประสงคของการนําไปใช แบงออกได 2 ประเภท ไดแก

1. แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนใชเอง (Teacher – made Test) เปนแบบทดสอบท่ี
ครูผูสอนไดจัดสรางข้ึนเพ่ือใชวัดความกาวหนาของนักเรียนภายหลังจากท่ีไดมีการเรียนการสอนไประยะหนึ่ง
แลว โดยปกติแบบทดสอบประเภทนี้จะใชเฉพาะภายในกลุมนักเรียนท่ีครูผูออกขอสอบเปนผูสอน จะไม
นําไปใชกับนักเรียนกลุมอ่ืน ท้ังนี้โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบดูวานักเรียนมีความรู ความสามารถตาม
จุดประสงคของการเรียนรูท่ีไดกําหนดไวมากเพียงใด และจะนําผลการสอบนี้ไปใชท้ังปรับปรุงซอมเสริมการ
เรียนการสอนกับนําไปใชตัดสินผลการเรียนของนักเรียนดวย

2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เปนแบบทดสอบท่ีมีสถานการณ
คลายกับแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนใชเองแตมีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการเรียนดานตางๆ ของ
นักเรียนท่ีตางกลุมกัน แบบทดสอบมาตรฐานจะประกอบดวยขอคําถามตางๆ ท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับ
แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนเองเพียงแตกําหนดใหมีมาตรฐานในการดําเนินการสอบใหเปนอยางเดียวกัน
กําหนดมาตรฐานในการตรวจใหคะแนนอยางเดียวกัน และมีเกณฑสําหรับเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบ
เพ่ือแปลความหมายของคะแนนของนักเรียน ขอแตกตางระหวางแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนใชเองกับ
แบบทดสอบมาตรฐาน ก็คือจุดมุงหมายของการนําไปใช คือ แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนมีจุดมุงหมายเพ่ือ
ประเมินคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนเฉพาะภายในกลุมท่ีครูผูนั้นสอนเทานั้น แตแบบทดสอบมาตรฐาน
นั้นสรางข้ึนสรางข้ึนเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของนักเรียนตางกลุมกัน และประการสําคัญท่ีสุดก็คือ
แบบทดสอบมาตรฐานมิไดมีจุดมุงหมายเพ่ือนําผลการสอบวัดไปตัดสินผลการเรียนของนักเรียน แตมี
จุดมุงหมายสําคัญท่ีจะวิเคราะหใหเห็นสภาพการเรียนรูของนักเรียนแตละกลุมวาเกงหรือออนอยางไร เม่ือ
เปรียบเทียบกับนักเรียนในกลุมอ่ืนๆ

แบบท่ี 2 แบงตามจํานวนเนื้อหาท่ีอยูในแบบทดสอบ แบงออกเปน 2 ประเภทไดแก
1. แบบทดสอบแตละเนื้อหายอย (Formative Test) เปนแบบทดสอบท่ีมุง

วินิจฉัยความรูความสามารถของนักเรียนท่ีละเนื้อหา หรือท่ีละจุดประสงค แบบทดสอบประเภทนี้ชวยใหครู
วินิจฉัยไดอยางแจมแจงวานักเรียนคนใดออนในเรื่องใด เพ่ือจะไดซอมเสริมแกไข

2. แบบทดสอบรวมทุกเนื้อหา (Summative Test) เปนแบบทดสอบท่ีมุงวัด
ความรูความสามารถของนักเรียนในลักษณะรวมทุกเนื้อหา แบบทดสอบประเภทนี้ไมสามารถวินิจฉัยได
อยางแจมชัดวานักเรียนแตละคนเกงหรือออนจุดใด จึงทําใหไมสามารถซอมเสริมการเรียนการสอนไดอยาง
ถูกตอง



แบบท่ี 3 แบงตามคุณภาพของการตรวจใหคะแนน แบงออกเปน 2 ประเภท
1. แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) เปนแบบทดสอบท่ีมีความเปนปรนัยใน

การตรวจใหคะแนนสูงมาก กลาวคือ ไมวาจะใหใครๆ มาตรวจคําตอบของขอคําถามแบบนี้ก็จะไดคะแนน
ตรงกันหรือเทากัน ลักษณะของแบบทดสอบประเภทนี้จึงเปนแบบท่ีกําหนดคําตอบมาหลายๆคําตอบแลวให
พิจารณาวาคําตอบใดถูกตอง

2. แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) เปนแบบทดสอบท่ีมีความเปน ปรนัย
ในการตรวจใหคะแนนต่ํา กลาวคือ เม่ือนําคําตอบของแบบทดสอบประเภทนี้ไปใหครูหลายๆ คนตรวจก็
มักจะไดคะแนนไมเทากัน รูปแบบของแบบทดสอบประเภทนี้ ไดแก แบบบรรยาย หรือแบบเติมคําชนิด
คําตอบไมเต็มท่ี

แบบท่ี 4 แบงตามระยะเวลาท่ีกําหนดใหทําแบบทดสอบ แบงออกเปน 2 ประเภทไดแก
1. แบบทดสอบเรงรีบ (Speed Test) เปนแบบทดสอบท่ีใหนักเรียนพยายามตอบ

คําถามอยางรวดเร็ว โดยปกติแบบทดสอบประเภทนี้จะกําหนดเวลาในการทําคอนขางนอยในขณะท่ีมีขอ
คําถามมาก โดยไมตองคํานึงวานักเรียนจะคิดตอบไดครบทุกขอหรือไม แบบทดสอบเรงรีบเหมาะท่ีจะใชวัด
ความสามารถดานทักษะตางๆ

2. แบบทดสอบระดมพลัง (Power Test) เปนแบบทดสอบท่ีใหนักเรียนคิดคนหา
คําตอบ โดยไมกําหนดเวลา หรือกําหนดเวลาใหมากๆ อยางเหลือเฟอ เพ่ือใหนักเรียนทําจนสุด
ความสามารถของตัวเอง

แบบท่ี 5 แบงตามลักษณะของเกณฑการประเมิน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. แบบทดสอบอิงเกณฑ (Criterion-reference Test) เปนแบบทดสอบท่ี

ตองการวัดความสามารถของนักเรียนโดยอาศัยเกณฑท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะของรายวิชานั้นๆ ความหมาย
ของคะแนนท่ีไดจากการสอบข้ึนอยูกับการผานหรือไมผานเกณฑท่ีกําหนดไวเปนสําคัญ

2. แบบทดสอบอิงกลุม (Norm-reference Test) เปนแบบทดสอบท่ีตองการ
ทราบความสามารถของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบกับความสามารถของนักเรียนคนอ่ืนๆ ในกลุม
ความหมายของคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบแบบนี้ข้ึนอยูกับการท่ีเขาสามารถเอาชนะผูอ่ืนไดมากนอยก่ีคน

แบบท่ี 6 แบงตามลักษณะภาษาท่ีใชในแบบทดสอบ แบงออกเปน 2 ประเภทไดแก
1. แบบทดสอบท่ีเปนภาษาเขียน (Verbal Test) เปนแบบทดสอบท่ีอาศัยการสื่อ

ความหมายโดยใชภาษาเขียน ซึ่งก็ไดแก แบบทดสอบท่ัวไปท่ีพบเห็นอยูในระดับชั้นอุดมศึกษามัธยมศึกษา
และประถมศึกษา แบบทดสอบชนิดนี้ไมเหมาะท่ีจะใชกับเด็กเล็กท่ียังไมมีความสามารถทางภาษาอยาง
เพียงพอ

2. แบบทดสอบท่ีไมใชภาษาเขียน (Non-verbal Test) เปนแบบทดสอบท่ีใชภาพ
ในการสื่อความหมายแทนภาษาเขียน โดยแทนท่ีจะใชคําหรือขอความก็ใชภาพลวนๆ แบบทดสอบชนิดนี้
นิยมใชมากสําหรับเด็กเล็กๆ หรือผูท่ีมีปญหาเรื่องการใชภาษาเขียนในการสื่อความหมาย

จากขอความขางตนสรุปไดวา แบบทดสอบมีหลายชนิดและแตละชนิดมีความแตกตางกันฉะนั้น
ในการเลือกใชแบบทดสอบเราควรคํานึงถึงความเหมาะสม ความสอดคลองและตรงตามพฤติกรรมท่ีจะวัด
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและ
แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนขอสอบอัตนัย



8. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร
ความหมายของเจตคติ
เจตคติ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา Aptus แปลวา โนม

เอียง เหมาะสม ในประเทศไทยมีคนใหคําแปลไวอีกวา ทัศนคติ เจตนคติ เปนตน มีความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 วา ทาท่ี ความรูสึกแนวความคิดเห็นของบุคคลตอสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 321) นอกจากนี้นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมาย
ของเจตคติ  ไวดังนี้

อัลพอรต (Allport, 1967, p. 256) ไดกลาวไววา “เจตคติเปนสภาวะความพรอมทางจิตใจและ
ประสาท ซึ่งเกิดข้ึนจากประสบการณท่ีเปนตัวกําหนดทิศทางการตอบสนองของบุคคลท่ีมีตอสิ่งหรือ
สถานการณ ตางๆ หรือสถานการณท่ีเก่ียวของกับบุคคลนั้น”

อนาสเตซี (Anastasi, 1969, p. 480) ไดกลาววา  เจตคติหมายถึงความโนมเอียง ท่ีแสดงออก
วาชอบหรือไมชอบตอสิ่งตางๆ เชน เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือสถาบันตางๆ  เจตคติไมสามารถ
สังเกตไดโดยตรง แตสามารถสรุปพาดพิงจากพฤติกรรมภายนอกท้ังท่ีตองใชภาษาหรือไมตองใชภาษาก็ได

ไทรแอนดิส (Triandis, 1971, pp. 6-7) ไดกลาวไววา “เจตคติมีความหมายอยู 2 ประการคือ
เจตคติเปนความพรอมท่ีจะตอบสนองและความสมํ่าเสมอของบุคคลในการท่ีจะตอบสนองตอบุคคล หรือตอ
สภาพของสังคมนั้น”

กูด (Good, 1973, p. 94) ไดกลาวไววา “เจตคติ หมายถึง ความพรอมท่ีจะแสดงออกใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจจะเปนการตอตานสถานการณบางอยาง บุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน รักหรือ
เกลียด กลัวหรือกลา พอใจหรือไมพอใจมากนอยเพียงใดตอสิ่งนั้นๆ”

เทอรสโตน (Thurstone, 1982, หนา 531) ไดกลาวไววา “เจตคติเปนผลรวมท้ังหมดของ
มนุษยเก่ียวกับความรูสึก อคติ ความคิด ความกลัวตอบางสิ่งบางอยาง การวัดสามารถทําไดโดยการวัด
ความคิดของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตางๆ เพราะเจตคติเปนระดับความมากนอยของความรูสึกในดานบวกและลบท่ี
มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง”

นิศารัตน  เอ่ียมชาญบรรจง (2545, หนา 59) ไดใหความหมายของเจตคติไววา คําวา
เจตคติเปนรากศัพทท่ีมีความหมาย เชนเดียวกับคําวา ทัศนคติ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude ไดมี
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของเจตคติแตกตางกันออกไปตามความคิดเห็นของ
ตนเอง ซึ่งสวนใหญไดใหความหมาย เจตคติเปนเรื่องของจิตใจเปนลักษณะของความรูสึก  ไดแก

สุรางค  โควตระกูล (2544, หนา 366) ไดใหความหมายของเจตคติไววา  เจตคติเปนอัชฌาสัย
(Disposition) หรือแนวโนมท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสนองตอบตอสิ่งแวดลอม หรือสิ่งเรา  ซึ่งเปนไดท้ังคน
วัตถุ สิ่งของหรือความคิด (Ideas) เจตคติอาจเปนผลบวกหรือลบถามีบุคคลมี เจตคติบวกตอสิ่งใด ก็จะมี
พฤติกรรมท่ีจะเผชิญกับสิ่งนั้น ถามีเจตคติลบก็จะหลีกเลี่ยง รางกายและจิตใจท่ีมีแนวโนมท่ีจะตอบสนองตอ
สิ่งเรา หรือสถานการณใดๆ ดวยการเขาหาหรือถอยหนีออกไป”

ปรียาภรณ วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 208) กลาววา  เจตคติเปนเรื่องของความชอบ
ความไมชอบ ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึก ความเชื่อฝงใจของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะเกิดข้ึนเม่ือ

ไดรับรูหรือประเมินเหตุการณในสังคมนั้น แลวเกิดอารมณความรูสึกควบคูไปกับการรับรูนั้นและมีผลตอ



ความคิดและปฏิกิริยาในใจของบุคคล ดังนั้นเจตคติจึงเปนท้ังพฤติกรรมภายนอกท่ีอาจจะสังเกตได หรือเปน
พฤติกรรมภายในท่ีไมสามารถสังเกตได

จากแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาพอจะสรุปไดวา เจตคติ หมายถึงความรูสึกนึกคิด
หรือทาทีของบุคคลท่ีแสดงออกมาทางดานความคิดเห็น  หรือลักษณะทาทาง  ซึ่งเปนความรูสึกท่ีตอบสนอง
ท้ังในทางดีหรือตรงขามหลังจากมีประสบการณในดานนั้นแลว

ความหมายของเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร
จากการท่ีไดมีนักจิตวิทยา และนักการศึกษาหลายทานไดเสนอถึง ความหมายของเจตคติ

ตามท่ีกลาวมาแลวนั้นไดมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอความหมายของ เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรไว
ดังนี้

บลูม ( Bloom, 1971, pp. 15 – 18 อางถึงใน อัศวชัย ลิ้มเจริญ, 2546, หนา 27 ) กลาววาเจต
คติตอการเรียนคณิตศาสตร หมายถึงความรูสึก ความพึงพอใจ ตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ไอคิน ( Aiken, 1979, pp. 229 – 234 อางถึงใน อัศวชัย ลิ้มเจริญ, 2546, หนา 27 ) กลาว
วาเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หมายถึงความเพลิดเพลิน แรงจูงใจ ความสําคัญ และความเปนอิสระจาก
ความกลัววิชาคณิตศาสตร

อัศวชัย ลิ้มเจริญ ( 2546, หนา 27 ) กลาววา เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง
ความรูสึกของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตร ซึ่งถาเปนทางบวกก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนแต
ถาเปนทางลบก็จะทําใหหมดกําลังใจในการเรียน

ดุจเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2547, หนา 47) กลาวไววา “เจตคติตอการเรียน
คณิตศาสตร หมายถึงปริมาณการเห็นประโยชนและโทษในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ความรูสึกพอใจและ
ไมพอใจกับวิชาคณิตศาสตรท่ีตนกําลังเรยีน และพรอมท่ีจะแสดงพฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรตาม
ความรูสึกนึกคิดของตน”

พอสรุปไดวา เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนตอการ
เรียนคณิตศาสตร แลวนักเรียนแสดงพฤติกรรมสนองตอบตอการเรียนคณิตศาสตรออกมาในลักษณะ
ทางบวกหรือทางลบไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรท่ีครูผูสอนควรคํานึงนอกจากการใหความรูความเขาใจดาน
เนื้อหาวิชาแลว ยังตองคํานึงถึงการสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนคณิตศาสตรใหเกิดข้ึนกับผูเรียนดวย ดังนั้นสิ่ง
สําคัญท่ีควรสรางข้ึนตามแนวคิดของวลิสัน (Wilson, 1971, pp. 685 – 689) คือ

1. ความพึงพอใจ เปนสภาวะท่ีเกิดความอยากจะรับในสิ่งท่ีมากระตุนในความรูสึก เชน ได
รับรูเนื้อหาใหม หรือเกมท่ีตองใชความอดทนในการเลน เปนตน

2. ความสนใจ  เปนสภาวะตอเนื่องจากความพึงพอใจท่ีสะสมในตัวมากนอยแตกตางกันไป
เชน เนื้อหาในแตละระดับ วิธีสอน บุคลิกของครู เปนตน

3. แรงจูงใจ ในกรณีท่ีนักเรียนสนใจวิชาท่ีเรียนพฤติกรรมตางๆ ท่ีจะตามมา คือ พยายาม
ทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จโดยไมทอถอย ถาไมสนใจก็จะแสดงพฤติกรรมในทางตรงกันขาม

4. ความวิตกกังวล  เปนสภาวะจิตท่ีมีความตึงเครียด ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งความหวังไวแลว
กลัวทําไมสําเร็จ หรือทําแลวไมประสบผลสําเร็จ หรือความไมพรอมแตตองทํา



5. มโนภาพแหงตน  เปนความรูสึกเก่ียวกับสภาพของตนเองหลังจากท่ีไดเก่ียวของกับวิชา
คณิตศาสตร

ลักษณะสําคัญและองคประกอบของเจตคติ
ลักษณะสําคัญของเจตคติ

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของเจตคติพอสรุปไดดังนี้
ชอวและไรท (Shaw and Wright, 1967, pp. 13-14) ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคติไวดังนี้

1. เจตคติเปนผลจากการท่ีบุคคลประเมินมโนทัศนเก่ียวกับลักษณะของสิ่งเราแลว
แปรเปลี่ยนมาเปนความรูสึกภายในท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจในการท่ีจะแสดงพฤติกรรม

2. เจตคติของบุคคลจะแปรคาไดท้ังดานคุณภาพและความเขม  ซึ่งมีท้ังทางบวกและทาง
ลบ

3. เจตคติเปนสิ่งท่ีเกิดจากเรียนรูมากกวาจะเปนสิ่งท่ีมีมาแตกําเนิด นั่นคือเปนผลมาจาก
การพัฒนาโครงสรางทางรางกายและวุฒิภาวะทางจิตใจ

4. เจตคติเก่ียวของกับสิ่งเราเฉพาะอยางทางสังคม
5. เจตคติท่ีมีตอสิ่งเราของบุคคลท่ีอยูในกลุมเดียวกัน อาจจะมีความสัมพันธระหวางกัน

กอเปนเจตคติเฉพาะบุคคลตอสิ่งเรานั้น
6. เจตคติเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนแลวจะมีความคงท่ี เปลี่ยนแปลงไดยาก

ไทรแอนดิส (Triandis, 1971, p. 172) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของเจตคติ สรุปไดดังนี้
1. เจตคติเปนสภาวะทางจิตใจท่ีมีอิทธิพลตอการคิดและการกระทํามีผลทําให

บุคคลมีทาทีในการตอบสนองตอสิ่งเราในทางใดทางหนึ่ง
2. เจตคติเปนสิ่งท่ีไมไดมีมาแตกําเนิดแตจะเกิดข้ึนจาการเรียนรูและประสบการณท่ี

บุคคลนั้นมีสวนเก่ียวของ
3. เจตคติมีความหมายท่ีอางถึงตัวบุคคลหรือสิ่งของเสมอ นั่นคือเจตคติเกิดจากสิ่งท่ีมี

ตัวตน และสามารอางถึงได
ส. วาสนา ประวาลพฤกษ (2524, หนา 5) ไดสรุปลักษณะสําคัญของเจตคติไวดังนี้

1. เจตคติเปนการเตรียมหรือความพรอมในการตอบสนองตอสิ่งเราในทางท่ีชอบหรือไม
ชอบตอสิ่งนั้น ซึ่งเปนการเตรียมภายในจิตใจมากกวาภายนอกท่ีจะสังเกตเห็นได

2. เจตคติเปนสภาวะความพรอมท่ีจะตอบสนองของบุคคลท่ีจะยอมรับหรือไมยอมรับ
ชอบหรือไมชอบตอสิ่งตางๆ มีความซับซอนซึ่งจะสัมพันธกับอารมณดวย

3. เจตคติไมใชพฤติกรรม แตเปนสภาวะของจิตใจท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและเปน
ตัวกําหนดแนวทางในการแสดงออกของพฤติกรรม

4. เจตคติไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถสรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมท่ีจะแสดง
ออกมา เพ่ือใชเปนแนวทางในการทํานายหรืออธิบายเจตคติได

5. เจตคติเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ บุคคลจะมีเจตคติในเรื่องเดียวกันแตกตาง
กันไปดวยสาเหตุหลายประการ เชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับอายุเชาว
ปญญา เปนตน



6. เจตคติมีความคงท่ีและความแนนอนพอสมควร แตอาจจะเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจาก
เจตคติเปนสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ ถาการเรียนรูและประสบการณนั้นเปลี่ยนแปลงไปเจต
คติก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได

องคประกอบของเจตคติ
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดกลาวถึงเจตคติวามีองคประกอบใน 3 ลักษณะ คือ

องคประกอบดาน ความรู ดานความรูสึก และดานพฤติกรรม ไวในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้
แมคกายร (McGuire, 1969, pp. 155-156) ไดแบงเจตคติออกเปน 3 องคประกอบ

ดังนี้
1. องคประกอบดานความรู เปนความรูความเขาใจ เปนเหตุเปนผลในการท่ีจะสรุป

ความเปนความเชื่อ เปนตัวความรูมีความเชื่อในการประเมินสิ่งเรานั้น
2. องคประกอบดานความรูสึก เปนความรูสึก อารมณท่ีสัมพันธกับสิ่งเรา แลว

ประเมินสิ่งเรานั้นวาพอใจหรือไมพอใจ ตองการหรือไมตองการ ดีหรือเลว ซึ่งประกอบดวยอารมณความรูสึก
ท้ังทางบวกและทางลบท่ีเปนตัวเราความคิดอีกตอหนึ่ง

3. องคประกอบดานการกระทํา เปนความพรอมหรือความโนมเอียงท่ีบุคคลจะ
ประพฤติปฏิบัติ กลาวคือ ถามีสิ่งเราท่ีเหมาะสมจะเกิดการตอบสนองในทางสนับสนุนหรือคัดคานตอสิ่งเรา
นั้น ซึ่งข้ึนอยูกับความเชื่อหรือความรูสกึจะแสดงออกมาเปนพฤติกรรมของบุคคล

นอกจากนี้แมคกายรยังไดใหแนวคิดวา เจตคติจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือองคประกอบท้ัง 3
ดานนี้ตองมีความสัมพันธกัน กลาวคือเจตคติของบุคคลจะมีท้ังความรูในเรื่องนั้น มีความรูสึกอารมณตอเรื่อง
นั้น แลวนํามาปฏิบัติเปนพฤติกรรมตามแนวความเชื่อหรือคานิยมของแตละบุคคล

ไทรแอนดิส (Triandis, 1971, pp. 6 -7) ไดกลาวถึงเจตคติวามีองคประกอบ 3 ประการ
ดังนี้

1. องคประกอบดานความรู ความเขาใจ (Cognitive Component) คือความคิดของ
บุคคลท่ีจะตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ

2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) คือ สภาพอารมณซึ่งเปน
ผลมาจากความคิด ถาบุคคลมีความคิดท่ีดีหรือไมดีตอสิ่งใดบุคคลนั้นจะมีความรูสึกยอมรับหรือปฏิเสธตอสิ่ง
นั้น

3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior Component) คือ ความรูสึกโนมเอียงท่ี
จะกระทํา ซึง่จะอยูในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ



องคประกอบท้ังสามประการนี้มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ดังแผนภาพตอไปนี้

ตัวแปรอิสระท่ีวัดได ตัวแปรรวม ตัวแปรตาม

การเกิดเจตคติ
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดกลาวถึงการเกิดเจตคติ ไวในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้
อัลพอรต (Allport, 1967, p. 258) กลาวถึงสาเหตุของการเกิดเจตคติดังนี้

1. เกิดจากการเรียนรู ซึ่งเปนการเรียนรูท้ังทางตรงและทางออม การเรียนรูทางตรง คือ
การไดรับการอบรมสั่งสอน การเรียนรูทางออม คือ การไดรับประสบการณของตนเอง

2. เกิดจากความสามารถในการแยกแยะวาสิ่งใดดีสิ่งใดไมดี ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ ตอสิ่ง
ท่ีแตกตางกัน เชน การสนใจ การเอาใจใสตอสิ่งท่ีสนใจ

3. เกิดจากประสบการณในอดีตเกิดจากการยอมรับเอาเจตคติของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง
แสงเดือน ทวีสิน (2545, หนา 68) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดเจตคติ สรุปไดดังนี้

1. เจตคติเกิดจากประสบการณของแตละบุคคล โดยการรวบรวมประสบการณจากอดีต
สะสมไว บุคคลนั้นจะทําการจําแนกแยกแยะออกเปน 2 ลักษณะ คือ ชอบ–ไมชอบ ดี–ไมดี  สนใจ–ไมสนใจ
ซึ่งอาศัยประสบการณเปนหลักเกณฑในการตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางของเจตคติ และหลักเกณฑดังกลาว
จะถูกหลอหลอมมาจากความเชื่อ ของมนุษยแตละคนท่ีแตกตางกัน ซึ่งความเชื่อของมนุษยจะประกอบดวย
เหตุแตละบุคคล นักจิตวิทยาไดจัดลําดับความเชื่อไว ดังนี้

1.1 ความเชื่อจากประสบการณตรง (Primitive Belief) เปนความเชื่อในระดับ
พ้ืนฐานท่ีสุด คือ เชื่อเพราะเคยไดพบมา

สิ่งเรา : บุคคล
สถานการณ
กลุมสังคมและอ่ืนๆ

เจตคติ

ความรูสึก

การปฏิบัติ

ความรู

คําพูดท่ีแสดงถึงความรูสึก

การรับรูคําพูดท่ีแสดงถึง
ความเชื่อ

ปฏิกิริยาแสดงออก คําพูด
ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ

ภาพท่ี 5 ความสัมพันธระหวางองคประกอบของเจตคติ
ท่ีมา : Triandis, 1971, pp. 6 -7



1.2 ความเชื่อจากการประเมินคา (Evaluative Belief) เกิดข้ึนเนื่องจากบางครั้ง
ประสบการณตรงไมไดใหขอมูลท่ีเหมือนกันทุกครั้ง ดังนั้นจึงตองมีการประเมินคากอนการตัดสินใจวาจะ
เชื่อถือไดหรือไม

1.3 ความเชื่อในระดับการวิเคราะห (Higher–Order Belief) เปนความเชื่อท่ีไดจาก
ขอมูลหลายทาง ดังนั้นกอนท่ีจะเชื่อจะตองพิจารณาถึงเหตุผลกอนซึ่งเปนความเชื่อท่ีเปนผล         ของการ
พิสูจนในเชิงตรรกวิทยามาแลว

1.4 ความเชื่อในระดับการสังเคราะห (Horizontal Structure of Belief) เปนความ
เชื่อท่ีตองอาศัยขอมูลและหลักฐานตางๆ มากมายในการตัดสินใจเพ่ือประกอบความเชื่อถือของตน ความ
เชื่อในระดับนี้มักจะผาน การกลั่นกรองของขอมูลมาอยางดี

2. เจตคติท่ีเกิดจากการรับเจตคติของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง การรับเจตคติของผูอ่ืนมา
นั้นมักจะเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญเปนท่ีนาเชื่อถือยกยองชื่นชมอยางมาก

3. เจตคติเกิดจากประสบการณท่ีประทับใจมาก ประสบการณบางอยางท่ีประทับใจมาก
ท้ังทางดานดีและไมดีเพียงครั้งเดียวก็กอใหเกิดเปนเจตคติไดอยางรวดเร็ว

กรมวิชาการ (2534, หนา 1) ไดเสนอเก่ียวกับกระบวนการเกิดเจตคติวามีแทรกไดกับทุก
เนื้อหา เนนความรูสึกท่ีดีตอสิ่งท่ีเรียนอาจเปนแนวคิด การกระทําเหตุการณสถานการณ ฯลฯ มีข้ันตอนดังนี้

1. สังเกต โดยใหนักเรียนพิจารณาขอมูลเหตุการณ การกระทําท่ีเก่ียวของกับการมีเจต
คติท่ีดีและไมดี

2. วิเคราะห โดยใหนักเรียนพิจารณาผลท่ีจะเกิดตามมาแลวแยกเปนการกระทําท่ี
เหมาะสมไดผลตามท่ีนาพอใจ และกระทําท่ีไมเหมาะสมไดผลตามท่ีไมนาพอใจ

3. สรุป โดยใหนักเรียนรวบรวมขอมูลเปนหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติดวยเหตุผลของ
ความพอใจ

ดวงเดือน ออนนวม (2531, หนา 29 - 30) ไดเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาเจตคติตอการ
เรียนคณิตศาสตรวาเจตคติเปนสิ่งท่ีไมสามารถสอนไดโดยตรง แตเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนหรือไดรับการปลูกฝง ทีละ
เล็กทีละนอยกับตัวนักเรียนผานกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นพฤติกรรมท่ีจะชวยสงเสริมใหนักเรียนมี
เจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร ไดแก

1. ครูมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรและตอนักเรียน
2. การจัดหองเรียนใหนาสนใจและสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
3. การกระทําตอไปนี้ชวยสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรได

- ใชคําถามปลายเปดเพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น
- ทํางานกับนักเรียนดวยความอดทนและใจเย็น
- เลือกใชวิธีสอนและสื่อการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวม
- ใหงานนักเรียนตามความสามารถและอยางมีเหตุผล
- สงเสริมใหนักเรียนเขาใจลักษณะโครงสรางและประโยชนของคณิตศาสตร
- ใหคณิตศาสตรสนองนักเรียนทางบวกไมใชทางลบ

4. การเปลี่ยนแปลงเจตคติ



ไทรแอนดิส (Triandis, 1971, p. 3) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงเจต
คติวาประกอบดวย สาร วิธีรับสาร สถานการณตัวบุคคล และกลุมสังคม การเปลี่ยนแปลงเจตคติอาจจะ
สังเกตเห็นเปลี่ยนแปลงในแตละดานได ดังนี้

1. ดานความรู ความเขาใจ สังเกตไดจากการตอบสนองการรับรูและคําพูดท่ีแสดงความ
เชื่อ

2. ดานความรูสึก สังเกตไดจากการตอบสนองของประสาทสัมผัส และคําพูดท่ีแสดง
ความรูสึก

3. ดานพฤติกรรม สังเกตไดจากทวงทีท่ีแสดงออกและคําพูดท่ีเก่ียวกับการกระทํา
นอกจากนี้ ไทรแอนดิส (Triandis, 1971, p. 185) ยังกลาววา การเปลี่ยนแปลงเจตคติจะตองเปน
ขบวนการทีมีความตอเนื่องกัน โดยแสดงไดเปน 5 ข้ัน ดังตอไปนี้

ข้ันท่ี 1 ข้ันความตั้งใจ บุคคลจะมีความสนใจตอเนื้อหาของสารทําใหอยากรูและมีสมาธิ
พอท่ีจะรับรูดวยกระบวนการตางๆ นั่นคือ บุคคลจะมีการเลือกรับทราบสารโดยท่ีเกิดความตั้งใจข้ึนก็ตอเม่ือ
สารชักจูงนั้น เปนสารท่ีตนสนใจและยินดีรับทราบ

ข้ันท่ี 2 ข้ันความเขาใจ หลังจากบุคคลนั้นมีความตั้งใจรับทราบสารชักจูงแลวบุคคลนั้นจะ
แสดงความสามารถในการรับรูเนื้อหาของสารชักจูง ซึ่งข้ึนอยูกับความยากงายของสารและความเหมาะสม
ระหวางสารชักจูงกับระดับการศึกษาของผูรับสาร

ข้ันท่ี 3 ข้ันการยอมรับ เม่ือมีความเขาใจแลวบุคคลจะแสดงออกใน 2 ลักษณะคือ ยอมรับ
การชักจูงหรือไมยอมรับการชักจูงของสารนั้น การยอมรับการชักจูง หมายถึง การเชื่อการปฏิบัติหรือคลอย
ตามสารชักจูงนั้นก็คอยการเปลี่ยนแปลงตามสารชักจูงนั่นเอง สวนการไม ยอมรับก็จะเปนไปในลักษณะตรง
ขามนั่นเอง

ข้ันท่ี 4 ข้ันการระลึกได เปนการแสดงถึงความคงทนของการยอมรับหรือการไมยอมรับการ
ชักจูงของสารรวมไปถึงการจํา และการเพ่ิมหรือลดการยอมรับหรือการไมยอมรับสารชักจูงนั้นตามกาลเวลา

ข้ันท่ี 5 ข้ันการแสดงออก เม่ือบุคคลนั้นมีการยอมรับสารชักจูงและระลึกไดแลวบุคคลนั้น
ยอมแสดงพฤติกรรมใหปรากฏซึ่งสอดคลองกับการยอมรับนั้นๆ นั่นคือ ถาสารชักจูงสามารถ โนมนาวให
บุคคลนั้นบรรลุท้ัง 4 ข้ันขางตนแลวมีการแสดงออกก็ถือวาการชักจูงนั้นไดผลและแสดงถึงความสําเร็จในการ
ชักจูงท่ีม่ันคงถาวร

แสงเดือน ทวีสิน (2545, หนา 71) ไดกลาวถึงหลักในการเปลี่ยนเจตคติของบุคคลไว
สรุปไดวา เจตคติ เปนสิ่งท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดแตตองอาศัยเวลาพอสมควร ท้ังนี้เพราะในการ   สราง
เจตคติแตละเรื่องตองใชเวลาในการสั่งสมยาวนานพอสมควร ดังนั้นการท่ีจะเปลี่ยนแปลงจึงตองอาศัยเวลา
เชนกัน โดยมีหลักการดังนี้

1. สรางตัวเลียนแบบ (Identification Figure) ท่ีเหมาะสมใหกับผูท่ีเราตองการจะให
เปลี่ยนเจตคติ ลักษณะท่ีสําคัญของตัวเลียนแบบ เชน

- ตองเปนบุคคลท่ีผูนั้นสามารถพึงพาอาศัยได
- ตองเปนบุคคลท่ีสําคัญในชีวิตของผูนั้น
- ตองเปนบุคคลท่ีผูนั้นยกยอง เชื่อถือ
- ตองเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียง มีศักดิ์ศรี มีบารมีพอท่ีจะใหผูนั้นเชื่อถือ



- ตองเปนบุคคลท่ีมีความอบอุน มีลักษณะเปนกันเองและมีความเขาใจกัน
2. ใชวิธีการพูดหรือการสื่อสาร (Communication) เพ่ือเปลี่ยนแปลงเจตคติใน

2 วิธี คือ
2.1) การพูดโดยอางเหตุผล (Logical Argument) การพูดชักจูงเพ่ือเปลี่ยน

เจตคติ   ของบุคคลจะตองพูดโดยเสนอขอเท็จจริงท้ังในสวนดีและไมดี เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกดวยตนเอง

2.2) การพูดเราอารมณ (Emotional Appeal)
3. ใชวิธีการจัดสภาพการณและสิ่งแวดลอมตางๆ เพ่ือเอ้ืออํานวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

เจตคติไปในทางท่ีตองการ เชน การใหเขาไปมีสวนรวม การจัดกิจกรรมการเลนบทบาทสมมติ (Role
Playing) เปนตน

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546, หนา 168-169) ไดกลาวถึง    เจต
คติตอคณิตศาสตรไวสรุปไดวา เปนความรูสึกของบุคคลท่ีจะตอบสนองตอวิชาคณิตศาสตร       ในดาน
ความพอใจ-ไมพอใจ ความชอบ-ไมชอบ รวมท้ังการตระหนักในคุณคาของวิชาคณิตศาสตรท้ังนี้การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติตอคณิตศาสตรข้ึนอยูกับปจจัยดังตอไปนี้

1. ความสอดคลอง ภาวะท่ีกลมกลืนสอดคลองกันไมมีความกดดันดานใดดานหนึ่งจะทําให
เจตคติในสิ่งนั้นเปนไปอยางตอเนื่อง แตถาไมมีความสอดคลองกันหรือมีแรงกดดันผูเรียนอาจปรับเปลี่ยน
หลีกหนีจากสิ่งนั้น หรืออาจหาเหตุผลมาสนับสนุนความรูสึกของตนเองได

2. การเสริมแรง การเสริมแรงและการยกยองชมเชยในรูปแบบท่ีทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ
จะทําใหผูเรียนยอมรับขอมูลขาวสาร ซึ่งทําใหผูเรียนปรับเปลี่ยนเจตคติตามสิ่งลอใจ

3. การตัดสินทางสังคม การอยูในกลุมคนท่ีมี เจตคติแบบใดแบบหนึ่งจะทําใหผูเรียน
ปรับเปลี่ยนเจตคติตามกลุมท่ีตนสัมพันธอยูได

ความสําคัญและประโยชนของการวัดเจตคติ
เนื่องจากเจตคติเปนเรื่องของอารมณ ความรูสึก การวัดจึงกระทําไดโดยทางออม ท่ีนักจิตวิทยา

ไดเสนอแบบวัดไวหลายอยาง โดยกําหนดชุดของสิ่งเรา คือขอความท่ีสื่อถึงความรูสึกตอสิ่งท่ีตองการ
ศึกษาใหผูถูกวัดสะทอนความรูสึกหรือตอบหรือกรอกขอมูลหรือแสดงความรูสึกตอขอความแลวแปลงเปน
เชิงปริมาณแทนความรูสึกเปนตน และเจตคติตอคณิตศาสตรอาจเปน ความคิดเห็นหรือความรูสึกของบุคคล
ท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรท้ังทางดานดีและไมดี เก่ียวกับวิธีสอน ผูสอน ประโยชน ความสําคัญ และเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร

การวัดเจตคติเปนสิ่งท่ีมีประโยชนตอผูจัดการเรียนการสอนและผูเรียนเอง ดังเชนผลการวัดเจต
คติตอคณิตศาสตรจะชวยใหไดขอมูลท่ีนําไปใชเพ่ือการประเมินหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู
กระบวนการสอนของผูสอน ความยากงายหรือความสลับซับซอนของเนื้อหาสาระ การจัดลําดับของเนื้อหา
ตลอดจนการวัดและการประเมินผล สวนการวัดเจตคติทางคณิตศาสตรจะชวยในการวัดพฤติกรรมที
แสดงออกของผูเรียนเม่ือไดรับการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรแลว เพ่ือนําผลไปชวยในการพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และสถานการณของปญหาตางๆ ใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองได
ดียิ่งข้ึน



หลักการสําคัญในการวัดเจตคติ
ไพศาล หวังพานิช (2526, หนา 147-148) ไดกลาวถึงการวัดเจตคติไวสรุปไดวาการวัด เจต

คติ  เปนการวัดคุณลักษณะภายในของบุคคล ซึ่งเก่ียวของกับอารมณและความรูสึกหรือลักษณะทางจิตใจ
คุณลักษณะดังกลาวมีการแปรเปลี่ยนไดงาย สามารถวัดไดโดยอาศัยหลักสําคัญดังนี้

1. การยอมรับขอตกลงเบื้องตน (Basic Assumption) เก่ียวกับการวัดเจตคติ คือ
1.1 ความคิดเห็น ความรูสึก หรือเจตคติของบุคคลจะคงท่ีอยูชวงหนึ่งกลาวคือ

ความรูสึกของคนเราจะไมผันแปรตลอดเวลาอยางนอยจะตองมีชวงเวลาท่ีความรูสึกของคนเราคงท่ี จึงทําให
สามารถวัดได

1.2 เจตคติของบุคคลไมสามารถวัดหรือสังเกตไดโดยตรง การวัดจึงเนนการวัดทาง ออม
โดยวัดแนวโนมท่ีบุคคลแสดงออกหรือประพฤติอยูเสมอ

1.3 เจตคตินอกจากจะแสดงออกในรูปทิศทางของความรูสึกนึกคิด เชนการสนับ
สนุนหรือคัดคาน แลวยังมีขนาดหรือปริมาณของความรูสึกนึกคิดนั้นอีกดวย

2. การวัดเจตคติดวยวิธีใดก็ตามจะตองมีสิ่งประกอบ 3 อยาง คือ ตัวบุคคลท่ีจะถูกวัดมีสิ่ง
เรา เชน การกระทํา เรื่องราวท่ีจะแสดงเจตคติตอบสนองและการตอบสนองซึ่งจะออกมาในระดับสูง - ต่ํา
หรือมาก - นอย

3. สิ่งเราท่ีนิยมนําไปใชเราคือ ขอความเจตคติ (Attitude Statement) ซึ่งเปนสิ่งเราทาง
ภาษาท่ีใชอธิบายคุณคา คุณลักษณะของสิ่งนั้น เพ่ือใหบุคคลตอบสนองออกมาเปนระดับความรูสึก
(Attitude Continum หรือ Scale) เชน มาก ปานกลาง นอย เปนตน

4. การวัดเจตคติตองคํานึงถึงความเท่ียงตรง (Validity) ของการวัดเปนพิเศษจะตองใหผล
ของการวัดท่ีไดตรงกับสภาพความเปนจริงของบุคคลท้ังในรูปทิศทางและระดับ

วิธีการวัดเจตคติ
เอ็ดเวิรด (Edwards, 1957, p. 162) ไดเสนอวิธีวัดเจตคติซึ่งสรุปไดดังนี้

1. การสัมภาษณหรือการซักถามโดยตรง เปนวิธีท่ีงายและตรงไปตรงมาท่ีผูถามจะทราบ
ความรูสึกหรือความคิดเห็นของผูตอบท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตมีขอเสียคืออาจจะไมไดรับคําตอบท่ีจริงใจจาก
ผูตอบ เพราะผูตอบอาจจะบิดเบือนคําตอบเนื่องมาจากความเกรงกลัวตอ การแสดงความคิดเห็น วิธีแกไข
คือจะตองปรับบรรยากาศใหผูตอบมีความรูสึกเปนอิสระและใหแนใจวาคําตอบของเขาจะเปนความลับ

2. การสังเกตพฤติกรรม มีผูเสนอวาตองการทราบวาใครมีความคิดเห็น หรือความรูสึก
ตอสิ่งใดก็ใหสังเกตพฤติกรรมของเขาตอสิ่งนั้น แตวิธีนี้มีขอจํากัดคือ ถาจะทําการวิจัยคนจํานวนมากๆ จะไม
สามารถสังเกตไดหมดทุกคนและเจตคตเิปนเพียงสวนหนึ่งของการตัดสินใจของบุคคลเทานั้น ดังนั้นจะใชเจต
คติอยางเดียวในการตัดสินใจไมได

3. การสรางขอความท่ีเปนขอคิดเห็นตอสิ่งเราท่ีตองการจะวัดเจตคติ ขอความท่ีเปนสิ่ง
เราท่ีตองการใหผูตอบแสดงเจตคติตอสิ่งนั้น โดยตอบในเชิงเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความนั้น การวัด
เจตคติดวยวิธีการนี้จะอยูในรูปแบบวัดเจตคติ ซึ่งจะใชในดานการศึกษางานอุตสาหกรรมและงานวิจัยตางๆ
เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วท่ีจะทราบคามัชฌิมเลขคณิตของเจตคติของกลุมบุคคล



มาตรวัดเจตคติ
พวงรัตน ทวีรัตน (2535, หนา 112-115) ไดกลาวถึงมาตรวัดเจตคติท่ีนิยมใช 3 ชนิดสรุปได

ดังนี้
1. วิธีของเทอรสโตน (Thurston Type) หรือวิธีการวัดชวงเทากัน (Equal Appearing

Interval Scale) เปนแบบวัดทีตองอาศัยความคิดเห็นของบุคคลกลุมหนึ่งท่ีมีความนาเชื่อถือไดเปนเกณฑ
โดยกําหนดเรื่องท่ีจะวัด โครงสราง ขอความตามโครงสรางท่ีเปนท้ังขอความเชิงบวกเชิงลบ และเชิงเปน
กลางใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได พิมพขอความลงในบัตรขอความละ1 บัตร โดยกลุมผูตัดสินขอความแยก
ออกเปน 11 กลุม จากกลุมขอความท่ีไมชอบเลยไปจนกระท้ังกลุมท่ีชอบมากท่ีสุดจาก A – K ซึ่งขอความ A
เปนขอความท่ีตอตานคุณลักษณะท่ีจะวัด กลุมขอความ B C D E เปนขอความท่ีมีการตอตานนอยลงไป
ตามลําดับ ขอความ F เปนขอความท่ีมีความเปนกลางคือไมสนับสนุนและตอตาน กลุมขอความ G H I J K
เปนกลุมขอความท่ีสนับสนุนขอความท่ีจะวัดมากข้ึนตามลําดับ  หลักสําคัญในการตัดสินผูตัดสินมีหนาท่ี
เพียงตัดสินวาแตละขอความสนับสนุนหรือตอตานมากนอยเพียงใด

2. วิธีของลิเคิรท (Likert) หรือวิธีประมาณคารวม (Summated Rating Scales) เปนแบบ
วัดความรูสึกและความเชื่อของบุคคลท้ังทางบวก (Positive) และทางลบ (Negative) โดยกําหนดชวง
ความรูสึกของบุคคลเปน 5 ชวง หรือ 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวยไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนการตอบแตละตัวเลือกเปน 5 4 3 2 1 สําหรับขอความทางบวก
และ 1 2 3 4 5 สําหรับขอความทางลบ ซึ่งขอความท่ีจะใชในมาตรวัดประกอบดวยขอความท่ีแสดง
ความรูสึกท่ีดีและไมดีตอสิ่งท่ีตองการจะวัดในจํานวนขอท่ีพอๆ กัน อาจจะมีขอความประมาณ 18 – 20
ขอความ

3. วิธีของออสกูด (Osgood) เทคนิคนัยจําแนกหรือการแตกความหมายคํา (Semantic
Differential Technique) เปนการใหบุคคลใชความหมายทางภาษา เพ่ือศึกษามโนทัศนของสิ่งของสถานท่ี
เหตุการณ บุคคล ฯลฯ โดยใชคุณศัพทซึ่งตรงขามกันท่ีมีลําดับความมากนอยจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง
ท้ังหมด 7 อันดับ ซึ่งพิจารณาถึงองคประกอบ 3 ดาน คือ

3.1 การประเมินคา (Evaluative Factor) เชน ด–ีเลว ชอบ–ไมชอบ เปนตน
3.2 ศักยภาพ (Potency Factor) เชน หนัก–เบา แข็งแรง–ออนแอ เปนตน
3.3 การเคลื่อนไหว (Activity Factor) เชน รวดเร็ว–เชื่องชา ราเริง–หงอยเหงา

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูรายงานไดวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนโดยใชวิธีของลิ
เคิรท (Likert) ซึ่งแสงเดือน ทวีสน (2545, หนา 72) ไดกลาวถึงข้ันตอนการสรางแบบวัดเจตคติโดยวิธีของลิ
เคิรท (Likert) ไวดังนี้

1. พิจารณาใหชัดเจนวาจะวัดเจตคติเก่ียวกับเรื่องอะไร โดยกําหนดขอบเขตความหมายของ
เจตคตินั้นอยางแนนอนชัดเจน เชน ตองการวดัเจตคติของนักศึกษาเก่ียวกับชางอุตสาหกรรม ตอการฝกงาน
ก็ตองกําหนดวาเปนการฝกงานดานใด ท่ีไหน ระดับใด

2. สรางขอความ (Item หรือ Statement) ในแตละเรื่อง ซึ่งขอความควรจะมีลักษณะ
ดังนี้

2.1 ไมใชขอเท็จจริง (Fact) หรือเปนความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตจะตองเปน
ความรูสึกหรือความเชื่อ หรือความตั้งใจท่ีจะทําสิงใดสิ่งหนึ่ง



2.2 ขอความท่ีใชวัดควรประกอบดวยขอความท้ังทางบวกและทางลบคละกันไป ไม
ควรจะมีดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว

3. ทําการทดสอบกอนใช โดยเลือกกลุมตัวอยางท่ีคลายกับกลุมประชากรท่ีจะศึกษาจริง
เพ่ือทําการวิเคราะหวาขอความท่ีเราสรางนั้นสามารถวัดไดตรงตามตองการ

4. การแปลคะแนนท่ีไดจะดูจากคะแนนเฉลี่ยของกลุม
ไทรแอนดิส (Triandis, 1971, p. 121) กลาวถึงประโยชนของเจตคติสรุปไดดังนี้

1. ชวยทําใหเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยการจัดรูปหรือจัดระบบสิ่งของตางๆท่ีอยู
รอบตัวบุคคลนั้น

2. ชวยใหมีการเขาขางตนเอง ทําใหบุคคลนั้นหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไมดี ปกปดความจริง
บางอยาง หรือนําความไมพอใจออกจากตัวเอง

3. ชวยในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมท่ีซับซอน ซึ่งการมีปฏิกิริยาตอบโตหรือกระทํา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปนั้นสวนมากจะทําในสิ่งท่ีนําความพอใจมาใหตัวเอง

4. ชวยใหบุคคลแสดงออกถึงคานิยมพ้ืนฐานของตนเองท่ีมีตอสิ่งนั้น
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531, หนา 1-3) ไดกลาวถึงประโยชนของการวัดเจตคติสรุปไดดังนี้

1. วัดเพ่ือทํานายพฤติกรรม การท่ีบุคคลมีเจตคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด แสดงวาเขามีความรูใน
สิ่งนั้นในดานท่ีดี หรือไมดีเก่ียวกับสิ่งนั้นมากหรือนอยเพียงใด และเขามีความรูสึกชอบหรือไมชอบสิ่งนั้น
เพียงใด เจตคติของบุคคลนั้นจึงเปนเครื่องทํานายวาบุคคลนั้นจะมีการกระทําตอสิ่งนั้นในทางใด ดังนั้นการ
ทราบเจตคติของบุคคลยอมชวยใหสามารถทํานายการกระทําของบุคคลนั้นได แมจะไมถูกตองเสมอไปก็ตาม

2. วัดเพ่ือหาทางปองกัน การมีเจตคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเปนสิทธิของแตละคนแตการจะ
อยูในสังคมเดียวกันอยางสงบจะเกิดจากการท่ีคนในสังคมนั้นมีเจตคติตอสิ่งตางๆคลายคลึงกัน จึงจะทําให
เกิดความรวมมือ รวมใจกันและไมเกิดความแตกแยกข้ึนในสังคมนั้นดังนั้นในการประกอบอาชีพบางประเภท
จึงตองอาศัยคนท่ีมี เจตคติท่ีเหมาะสมในการทํางาน

3. วัดเพ่ือหาทางแกไข การท่ีบุคคลมีเจตคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีแตกตางกัน เม่ือตองการให
เกิดความพรอมเพรียงกันจําเปนจะตองไดรับความคิดเห็นและเจตคติท่ีสอดคลองกัน

4. วัดเพ่ือใหเขาใจสาเหตุและผล เจตคติตอสิ่งตางๆ เปนสาเหตุภายในท่ีผลักดันใหบุคคล
กระทําออกไป ซึ่งอาจจะไดรับผลจากสาเหตุภายนอกดวยสวนหนึ่งและเจตคติของบุคคลจะเปนเครื่องกรอง
หรือเครื่องหันเหอิทธิพลจากสาเหตุภายนอกท่ีมีตอการกระทําของบุคคลนั้นดังนั้นการเขาใจอิทธิพลของ
สาเหตุภายนอกท่ีมีตอการกระทําของบุคลใหชัดเจนบางกรณีอาจจําเปนตองวัด
เจตคติของบุคคล ตางๆ ตอสาเหตุภายนอกนั้น

เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร
การเรียนการสอนคณิตศาสตรนี้เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีครูผูสอนควรคํานึงถึงและควบคู

ไปกับการใหความรูดานเนื้อหาวิชา คือ เจตคติของนักเรียนท่ีมีในวิชาคณิตศาสตร ดังนั้นสิ่งสําคัญยิ่งท่ีครู
คณิตศาสตรควรสรางข้ึนตามแนวคิดของ วิลสัน (Wilson, 1971, p. 685 - 689) คือ

1. เจตคติ เปนความคิดเห็นหรือความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรท้ังทางดาน
ดีและไมดี เก่ียวกับประโยชน ความสําคัญ และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร



2. ความสนใจ เปนการแสดงออกซึ่งความรูสึกชอบพอสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากกวาสิ่งอ่ืน
3. แรงจูงใจ เปนความปรารถนาท่ีจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหลุลวงไปโดยพยายามเอาชนะ

อุปสรรคตางๆ และพยายามทําใหดี บุคคลท่ีมีแรงจูงใจจะสบายใจเม่ือตนทําสิ่งนั้นสําเร็จและจะมีความวิตก
กังวล หากประสบความลมเหลว

4. ความวิตกกังวล เปนสภาวะจิตท่ีมีความตึงเครียด หวาดระแวง กลัว ท้ังหาสาเหตุได
และไมได และมักจะเก่ียวของกับความตองการท่ีเก่ียวเนื่องกันหลายประการ พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความวิตก
กังวล เชน ความตื่นเตน ความหวาดกลัว ความตึงเครียด ความมีอารมณออนไหว ความเหนียมอาย และ
ความรูสึกขัดแยงสับสน

5. มโนภาพแหงตน เปนความรูสึกเก่ียวกับตนเองในดานคานิยมทางวิชาการ
ความสมัพันธระหวางบุคคล การปรับตัวทางอารมณ

ดังนั้น ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ครูจําเปนตองสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาเปนสิ่งท่ีพึง
ปรารถนาเปนอยางยิ่ง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง จึงตองคํานึงถึงดวยวาจะเปนทางนํา
นักเรียนไปสูเจตคติท่ีดีตอการเรียนคณิตศาสตรหรือไมเพียงไร ซึ่งการพัฒนาเจตคติ ครูจะตองมีเจตคติท่ีดี
ตอการเรียนคณิตศาสตร เพ่ือท่ีวาจะไดมีแรงและกําลังใจท่ีจะถายทอดความรูใหแกนักเรียนไดครูจะตองมี
เจตคติท่ีจะศึกษานักเรียน ท้ังผูท่ีมีความสามารถในการเรียนสูง  และผูท่ีมีความสามารถในการเรียนต่ํา
เพ่ือท่ีจะไดชวยคนเกงใหเกงยิ่งข้ึน และพยุงคนท่ีเรียนไมเกงใหสามารถเรียนตอไปได และการจัดกองเรียนให
นาสนใจและสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  เชน การจัดปายนิเทศ หนังสือ ภาพ เกมตางๆ และ
เทคโนโลยีประกอบการสอน

9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
9.1 งานวิจัยในประเทศ

ปภัสสร แกวพิลารมย (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es ท่ีเนนกระบวนการแกปญหาของโพล
ยา เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีคะแนนทักษะการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรเฉลี่ยเทากับรอยละ 73.66 โดยมีนักเรียนจํานวนรอยละ 76.00 ไดคะแนนทักษะ
การแกปญหาทางคณิตศาสตร ตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว พบวา นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับรอยละ 71.40 และมีนักเรียน
รอยละ 72.00 ผานเกณฑ ท่ีกําหนดคือตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป

ศิริภรณ ตันนะลา (2554, บทคัดยอ)ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใช
รูปแบบการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีเนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2.ผลการวิจัยพบวา การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสืบเสาะหาความรู (5Es) ชวยให ผูเรียนไดพัฒนาในดานการสังเกต การคิด
แกปญหาจากสถานการณตางๆ การตั้งคําถาม การคิดการแสดงออกสามารถเชื่อมเปนกระบวนการเดียวกัน
ได การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การลงขอสรุป การนําเสนอขอมูล การยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว พบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑจํานวน 18 คน คิดเปน รอยละ78.26 ผานเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ



70 ความสามารถ ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชรูปแบบการสืบเสาะหาความรู (5Es) พบวานักเรียนท่ีผานเกณฑมี
ท้ังหมด 17 คน คิดเปน รอยละ 73.91 ผานเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 70

พิมสิริ แกวศรีหา (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษากิจกรรมการเรียนรูโดยใช
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีเนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่องความนาจะเปนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) พบวา นักเรียนจํานวน
รอยละ80.5 ไดคะแนนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู (5Es) พบวา นักเรียนจํานวน รอยละ 90.24 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต รอย
ละ 70 ข้ึนไป

ปลันธนา วงศกองแกว (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมฝกทักษะ
กระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชทฤษฎีการแกปญหาของโพลยาและทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง พบวา ชุด
กิจกรรมฝกทักษะกระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชทฤษฎีการแกปญหาของโพลยาและทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง มี
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 85.30/83.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 75/75 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอชุด
กิจกรรมฝกทักษะกระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชทฤษฎีการแกปญหาของโพลยาและทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
อยูในระดับมากท่ีสุด

สายไหม    โพธิ์ศิริ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมโดยใชชุดการเรียนรูรวมกับวิธีการเรียนแบบรวมมือ วิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ี
เรียนดวยชุดการเรียนรูรวมกับวิธีการเรียนแบบรวมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู
รวมกับวิธีการเรียนแบบรวมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ ดี
ความพึงพอใจกับการใชชุดการเรียนรูรวมกับวิธีการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เศษสวน อยูในระดับ มาก

มาลัย พิมพาเลีย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
กระบวนการแกปญหาโดยใช วัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน (5Es) เรื่อง ระบบสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว พบวา
นักเรียนรอยละ 82.76 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป และพบวาโดยรวมนักเรียนมี
คะแนนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 69.50

นรวิชญ  ภูสงัด (2553, บทคัดยอ)ไดศึกษาการศึกษาทักษะในการแกโจทยปญหา เรื่อง การ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตท่ีเนน
ข้ันตอนการแกปญหาของโพลยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวานักเรียนมีวิธีการคิดในการแก
โจทยปญหาทางคณิตศาสตรอยางเปนข้ันเปนตอน มีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลรูจักการทํางานเปนกลุม
และนักเรียนไดคะแนนทักษะการแกโจทยปญหาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 73.15 และมีจํานวนนักเรียนท่ีผาน



เกณฑ 16 คน คิดเปนรอยละ 80.00 ของนักเรียนท้ังหมด  ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือใหนักเรียน
จํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ไดคะแนนทักษะในการแกโจทยปญหาตัง้แตรอยละ 70 ข้ึนไป

ดารารัตน รื่นรส (2553, บทคัดยอ) วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการแกโจทยปญหาของโพลยา เรื่องอัตราสวนและรอยละ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางและตรวจสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกโจทยปญหา
ของโพลยา เรื่องอัตราสวนและรอยละ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
75/75 และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกอนเรียนกับหลังเรียน และหลัง
เรียนกับเกณฑรอยละ 75 ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จํานวน 30 น
ซึ่งไดรับการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกโจทยปญหา
ของโพลยา เรื่องอัตราสวนและรอยละ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีประสิทธิภาพเทากับ 82.13/79.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
2) ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 และความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการแกโจทยปญหาของโพลยา เรื่องอัตราสวนและรอยละ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
อยูในระดับมากท่ีสุด

วนาวัน เมืองมงคล (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะการ
คิดพ้ืนฐานคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอน 5Es เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 พบวา นักเรียนรอยละ 86.67 มีคะแนนความคิดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป และ
นักเรียนรอยละ 76.67 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ

นภารัตน หวังสุขกลาง (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักร
การเรียนรู 7 ข้ัน เพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1
ผลการวิจัยพบวานักเรียนจํานวนรอยละ 57.14 มีคะแนนดานทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรไมนอย
กวารอยละ 60 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 60.78
ซึ่งไมผานเกณฑท่ีกําหนดไว นักเรียนจํานวนรอยละ 71.42 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไมนอยกวา
รอยละ 70 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 73.78 ซึ่งผานเกณฑท่ีกําหนดไว

พิมพสรณ ตุกเตียน (2552, บทคัดยอ) วิจัยเรื่องผลการใชวิธีสอนแกโจทยปญหาของโพลยา
รวมกับเทคนิคการจัดกลุมแบบรายบุคคล (TAI) ตอความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการ    แกโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชวิธีสอนแกโจทยปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการ
จัดกลุมแบรายบุคคล (TAI) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจตอวิธีการสอน
แกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการจัดกลุมแบรายบุคคล (TAI) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 3)
ศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการแกโจทยปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการจัดกลุมแบ
รายบุคคล (TAI) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 2 ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียน



ท่ี 2 ปการศึกษา 2551จํานวน 1หองเรียน จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 19 คน ผลท่ีไดคือ นักเรียนมีความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชวิธีสอนแกโจทยปญหาของโพลยา
รวมกับเทคนิครวมมือการจัดกลุมราบบุคคล (TAI) มีระดับความพ่ึงพอใจตอวิธีการสอนแกโจทยปญหาของ
โพลยารวมกับเทคนิครวมมือการจัดกลุมราบบุคคล (TAI) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 อยูในระดับ
มาก และ ความพึงพอใจกับความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสัมพันธกันเชิงบวก

พรชนก    เตียวเจริญกิจ( 2550, บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่อง การแก
โจทยปญหาโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีข้ันตอนในการวิจัยดังนี้ 1) ศึกษา
ขอมูลพ้ืนฐาน 2) พัฒนาชุดการเรียนรู 3)ทดลองใชชุดการเรียนรู 4) ประเมินผลและปรับปรุงแกไข จากการ
วิจัยพบวา นักเรียน ครูและผูเก่ียวของตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง
เรียนรูจากเรื่องใกลตัวไปสูเรื่องไกลตัวและเรียนรูจากขอมูลทองถ่ิน ชุดการเรียนรูมีคาประสิทธิภาพ
81.56/83.19 ขณะทดลองนักเรียนมีความสนใจกระตือรือรน มีความตั้งใจและปฏิบัติกิจกรรมไดดี มีผลการ
เรียนรูเก่ียวกับการแกโจทยปญหากอนและหลังใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 โดยหลังใชชุดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยตอการใชชุดการ
เรียนในระดับมาก

อุบลวรรณ   อยู ม่ันธรรมา (2547, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการใชชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เรื่องการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรมีประสิทธิภาพ 97.12/90.95 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน80/80 ท่ีตั้งไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการสอน
วิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก

สิริมา  สาระพล (2547, หนา 117-125) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
แบบบูรณาการโดยการใชตัวแทน (Representations) เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี
2 มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการใชตัวแทน เรื่อง
อัตราสวนและรอยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการของ
ความสามารถในการใชตัวแทนทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุด
การเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการใชตัวแทน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 1 หองเรียนมีนักเรียน 50 คน ผลการศึกษา
พบวาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการใชตัวแทนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80
โดยมีประสิทธิภาพ 87.94/85.01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังไดรับการ
สอนดวยชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร สูงกวาไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการใชตัวแทนมี
พัฒนาการของความสามารถในการใชตัวแทนทางคณิตศาสตรสูงข้ึน

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัฎจักรการเรียนรู 5 ข้ัน ( 5Es ) กระบวนการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร สรุปไดวา การนําวัฎจักรการเรียนรู 5 ข้ัน ( 5Es ) มาใชในการพัฒนาปรับปรุงแกปญหา
ทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในหองเรียน ดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์



ทางการเรียนดีข้ึน  และในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
ท่ีสอนโดยใช วัฎจักรการเรียนรู 5 ข้ัน ( 5Es ) ท่ีเนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เพ่ือตองการดู
กระบวนการเรียนรู นั่นคือกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน วานักเรียนมีข้ันตอนหรือ
กระบวนการในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในระดับใด และเม่ือดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นลงแลว
นักเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงในการเรียนอยางไร ฉะนั้นครูผูสอนจะตองมีความรู
ความเขาใจในตัวเด็ก และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมสําหรับนักเรียนในวัยนี้เพ่ือใหนักเรียน เกิดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

9.2 งานวิจัยตางประเทศ
Phillis (อางถึงใน สุภาวดี ศรีธรรมศาสน,2551, หนา 65) ไดศึกษาการใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ

5Es เพ่ือใชแกปญหาการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร พบวา วัฏจักรการเรียนรู 5Es ทําใหผูเรียน
ประสบผลสําเร็จจากการดําเนินการท่ีตอเนื่องในการเรียนรู ทําใหนักเรียนเปนผูสนใจในสิ่งท่ีเรียน รูจักการ
สืบเสาะ สามารถใหคําอธิบายจากประสบการณการเรียนรู ขยายความรูและไดรับการประเมินผลการเรียนรู
ซึ่งเปนขอแนะนําในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5Es สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
และประถมศึกษา

Ebrahim (2004) ไดทําการศึกษาผลการสอนแบบปกติกับการสอนโดยใชวัฏจักรการ
เรียนรูแบบ 5Es ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติเชิงวิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 111 คน จาก 4 หองเรียน แบงเปนกลุม
ทดลอง 56 คน เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู และกลุมควบคุม 55 คน เรียนปกติเปน
เวลา 4 สัปดาห การสอนโดยครูเพศหญิง นักเรียนแบบท้ัง 2 กลุม และครูเพศหญิง ซึ่งสอนนักเรียน
ท้ัง 2 กลุม การเก็บขอมูลใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร การ
ทดลองใชแบบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชวัฏจักรการ
เรียนรู มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนปกติ

Cumo (1992) ไดศึกษาผลการสอนดวยวัฏจักรการเรียนรูแบบ 5Es การเรียนรูตอพัฒนาการ
ทางสติปญญา ความสามารถในการคิดแกปญหาและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนเกรด 7 เขต
ชนบทรัฐโอไฮโอ พบวา พัฒนาการดานพุทธิพิสัยความสามารถในการคิดแกปญหาและเจตคติทาง
วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตความสามารถในการคิดแกปญหาและเจต
คติทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของชี้ใหเห็นวาการเรียนการสอนแกปญหาวิชา
คณิตศาสตรใชรูปแบบสืบเสาะหาความรู 5Es ท่ีเนนการคิดวิเคราะหเพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสคนควาดวย
ตนเองมีสวนรวมในการเรียนรู เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห และการแกปญหาคณิตศาสตรโดยใช
กระบวนการแกปญหาของโพลยาทําใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึนสงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรและเจตคติไดดี ผู ศึกษาสนใจจะพัฒนาผลการเรียนรูทางการเรียน
ทักษะการแกปญหาและมีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
5Es รวมกับการแกปญหาของโพลยา หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2



บทที่ 3

วิธีดําเนินการศึกษา

การพัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยามีวัตถุประสงค 1) พัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ใหมี
ประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 3) เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาและ 4) เพ่ือ
ศึกษาเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน หลังการใชชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาโดยมีหัวขอในการ
ดําเนินการศึกษาดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. แบบแผนการศึกษา
3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือในการศึกษา
5. การดําเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
7. สถิติท่ีใชในการศึกษา

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร

ประชากรท่ีศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเบญจมราชา
นุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จํานวน 2
หองเรียน จํานวน 71 คน



กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ อําเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557
จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 36 คน ซึ่งไดมาจากการการสุมแบบแบงกลุ ม (Cluster Random
Sampling) โดยเปนการสุมตัวอยาง จากประชากรท่ีอยูรวมกันเปนหองเรียน ภายในหองเรียนเดียวกัน
ประกอบดวยนักเรียนท่ีคละเพศ และความสามารถทางการเรียน

แบบแผนการศึกษา

ตารางท่ี 8 แบบแผนการศึกษาแบบ One  Group  Pretest-Posttest Design

การสอบกอนทดลอง การจัดกระทํา ทดสอบหลังการทดลอง
T1 X T2

T1 แทน การทดสอบกอนการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู
X แทน การเรียนโดยใชชุดการเรียนรู
T2 แทน การทดสอบหลังการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย

1. ชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาจํานวน 9 ชุดดังตอไปนี้

1.1 ชุดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
1.2 ชุดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

1.3 ชุดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับจํานวน
1.4 ชุดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับอายุ

1.5 ชุดการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับอัตราสวนและรอยละ
1.6 ชุดการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวน
1.7 ชุดการเรียนรูท่ี 7 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวและพ้ืนท่ี
1.8 ชุดการเรียนรูท่ี 8 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเงิน
1.9 ชุดการเรียนรูท่ี 9 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับระยะทาง อัตราเร็วและเวลา

2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหนวยการเรียนรู
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เปนแบบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4
ตัวเลือกจํานวน 40 ขอ



3. แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หนวยการเรียนรู การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 4 ขอ

4. แบบประเมินแบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียวโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับทักษะการแกปญหาของโพลยา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 20 ขอ

การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือในการศึกษา
ผูศึกษาจะดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาตามข้ันตอน ดังตอไปนี้

1. ชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยามีข้ันตอนการสรางดังนี้

1.1 การสรางชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยามีข้ันตอนดังนี้

1.1.1 ศึกษาหลักสูตรสาระ มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา

1.1.2 ศึกษากรอบความคิดในการจัดทําสาระการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551

1.1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาคําอธิบายรายวิชา วิชาคณิตศาสตร
1.1.4 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุดการเรียนรูเพ่ือเปนแนวทางใน

การสรางรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา
1.1.5 คัดเลือกหนวยการเรียนรู และกําหนดเนื้อหา โดยเลือกหนวยการเรียนรู

การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 9 ชุด  โดยมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้
1) การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
2) การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
3) การแกโจทยปญหาเก่ียวกับจํานวน
4) การแกโจทยปญหาเก่ียวกับอายุ
5) การแกโจทยปญหาเก่ียวกับอัตราสวนและรอยละ
6) การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวน
7) การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวและพ้ืนท่ี
8) การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเงิน
9) การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวนระยะทาง อัตราเร็วและเวลา

1.1.6 วิเคราะหสาระการเรียนรู ตัวชี้วัด  จุดประสงคการเรียนรู จํานวนชั่วโมง
เพ่ือดําเนินการสรางชุดการเรียนรูดังแสดงในตารางท่ี 9 ดังนี้



ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห สาระการเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู

ชุดการเรียนรู ตัวช้ีวัด จุดประสงคการเรียนรู จํานวน /
ช่ัวโมง

ชุดท่ี 1
เรื่อง การแก
สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว

ค 4.2 ม.2/1
แกโจทยปญหา
เก่ียวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว
พรอมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ

1. อธิบายสมบัติการเทากันของสมการได
2. อธิบายการนําสมบัติการเทากันของสมการ
ไปใชในการแกปญหาได
3.ใชสมบัติของการเทากันแกสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียวได
4.ตรวจสอบคําตอบของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวได
5. ทําบัตรกิจกรรมได  ผานเกณฑรอยละ 70

3

ชุดท่ี 2เรื่อง
การแกโจทย
ปญหาสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว

ค 4.2 ม.2/1
แกโจทยปญหา
เก่ียวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว
พรอมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ

1. อธิบายเก่ียวกับประโยคภาษาและประโยค
สัญลักษณได
2. เม่ือกําหนดประโยคภาษาใหสามารถ
เปลี่ยนเปนประโยคสัญลักษณได
3. สามารถวิเคราะหปญหาจากสถานการณ
หรือปญหาท่ีกําหนดใหได
4. สามารถเขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
แทนสถานการณหรือปญหาท่ีกําหนดใหได
5. วางแผนการแกปญหา เปนลําดับข้ันตอน
การแกปญหา จากโจทยปญหาสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียวท่ีกําหนดใหได
6. สามารถแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวท่ีกําหนดใหได
7.สามารถตรวจสอบคําตอบของโจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไดอยางถูกตอง
8. ทําบัตรกิจกรรมได  ผานเกณฑรอยละ 70

2

ชุดท่ี 3 เรื่อง
การแกโจทย
ปญหาเก่ียวกับ
จํานวน

ค 4.2 ม.2/1
แกโจทยปญหา
เก่ียวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว
พรอมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ

1. วางแผนการแกปญหา เปนลําดับข้ันตอนการ
แกปญหาจากโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวเก่ียวกับจํานวน ท่ีกําหนดใหได
2. สามารถแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับจํานวนท่ีกําหนดใหได

2



ตารางท่ี 9ผลการวิเคราะห สาระการเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู (ตอ)

ชุดการเรียนรู ตัวช้ีวัด จุดประสงคการเรียนรู จํานวน /
ช่ัวโมง

3. สามารถตรวจสอบคําตอบของโจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับจํานวนได
อยางถูกตอง
4. ทําบัตรกิจกรรมได  ผานเกณฑรอยละ 70

ชุดท่ี 4 เรื่อง
การแกโจทย

ปญหาเก่ียวกับ
อายุ

ค 4.2 ม.2/1
แกโจทยปญหา
เก่ียวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว
พรอมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ

1. วางแผนการแกปญหา เปนลําดับข้ันตอนการ
แกปญหาจากโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวเก่ียวกับอายุ ท่ีกําหนดใหได
2. สามารถแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับอายุท่ีกําหนดใหได
3. สามารถตรวจสอบคําตอบของโจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับอายุไดอยาง
ถูกตอง
4. ทําบัตรกิจกรรมได  ผานเกณฑรอยละ 70

2

ชุดท่ี 5 เรื่อง
การแกโจทย

ปญหาเก่ียวกับ
อัตราสวนและ

รอยละ

ค 4.2 ม.2/1
แกโจทยปญหา
เก่ียวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว
พรอมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ

1. วางแผนการแกปญหา เปนลําดับข้ันตอนการ
แกปญหาจากโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวเก่ียวกับอัตราสวนและรอยละ ท่ี
กําหนดใหได
2. สามารถแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับอัตราสวนและรอยละท่ีกําหนดใหได
3. สามารถตรวจสอบคําตอบของโจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับอัตราสวน
และรอยละไดอยางถูกตอง
4. ทําบัตรกิจกรรมได  ผานเกณฑรอยละ 70

2

ชุดท่ี 6 เรื่อง
การแกโจทย
ปญหาเก่ียวกับ
สัดสวน

ค 4.2 ม.2/1
แกโจทยปญหา
เก่ียวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว
พรอมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ

1. วางแผนการแกปญหา เปนลําดับข้ันตอนการ
แกปญหาจากโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวเก่ียวกับสัดสวน ท่ีกําหนดใหได
2. สามารถแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับสัดสวนท่ีกําหนดใหได
3. สามารถตรวจสอบคําตอบของโจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับสัดสวนได
อยางถูกตอง
4. ทําบัตรกิจกรรมได  ผานเกณฑรอยละ 70

2



ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห สาระการเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู (ตอ)

ชุดการเรียนรู ตัวช้ีวัด จุดประสงคการเรียนรู จํานวน /
ช่ัวโมง

ชุดท่ี 7 เรื่อง
การแกโจทย
ปญหาเก่ียวกับ
ความยาวและ
พ้ืนท่ี

ค 4.2 ม.2/1
แกโจทยปญหา
เก่ียวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว
พรอมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ

1. วางแผนการแกปญหา เปนลําดับข้ันตอนการ
แกปญหาจากโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวเก่ียวกับความยาวและพ้ืนท่ี ท่ี
กําหนดใหได
2. สามารถแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับความยาวและพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหได
3. สามารถตรวจสอบคําตอบของโจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับความยาว
และพ้ืนท่ีไดอยางถูกตอง
4. ทําบัตรกิจกรรมได  ผานเกณฑรอยละ 70

2

ชุดท่ี 8 เรื่อง
การแกโจทย
ปญหาเก่ียวกับ
เงิน

ค 4.2 ม.2/1
แกโจทยปญหา
เก่ียวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว
พรอมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ

1. วางแผนการแกปญหา เปนลําดับข้ันตอนการ
แกปญหาจากโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวเก่ียวกับเงิน ท่ีกําหนดใหได
2. สามารถแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับเงินท่ีกําหนดใหได
3. สามารถตรวจสอบคําตอบของโจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับเงินไดอยาง
ถูกตอง
4. ทําบัตรกิจกรรมได  ผานเกณฑรอยละ 70

2

ชุดท่ี 9 เรื่อง
การแกโจทย
ปญหาเก่ียวกับ
ระยะทาง
อัตราเร็วและเวลา

ค 4.2 ม.2/1
แกโจทยปญหา
เก่ียวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว
พรอมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ

1. วางแผนการแกปญหา เปนลําดับข้ันตอนการ
แกปญหาจากโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวเก่ียวกับระยะทางอัตราเร็วและเวลา ท่ี
กําหนดใหได
2. สามารถแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเก่ียวกับระยะทางอัตราเร็วและเวลาท่ี
กําหนดใหได
3. สามารถตรวจสอบคําตอบของโจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับระยะทาง
อัตราเร็วและเวลาไดอยางถูกตอง
4. ทําบัตรกิจกรรมได  ผานเกณฑรอยละ 70

2



1.1.7 กําหนดรูปแบบของชุดการเรียนรู ผูรายงานไดกําหนดรูปแบบของชุดการเรียนรู
โดยนําแนวคิดของ บุญชม  ศรีสะอาด (2541, หนา 95-96) ชัยยงค พรหมวงศ (2533, หนา30) และบังอร
อาจวิชัย (2550, หนา54) ประกอบดวยเอกสาร 2 สวน คือ

1.1.7.1 คูมือครู ประกอบดวย คําชี้แจงสําหรับครู สวนประกอบชุดการเรียนรู
ข้ันตอนในการใชชุดการเรียนรู บทบาทครู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การจัดชั้นเรียน โครงสราง
เนื้อหาของชุดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และสื่อประกอบการเรียนรู

1.1.7.2 คูมือนักเรียน ประกอบดวย  คําแนะนําการใช  จุดประสงคการเรียนรู  บัตร
คําสั่ง การวัดและประเมินผล บัตรเนื้อหา  บัตรกิจกรรม แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ของชุดการเรียนรูแตละชุด

1.1.8 สรางชุดการเรียนรู โดยจัดเรียงลําดับเนื้อหา เพ่ือสงเสริมความสามารถในการฝก
แกปญหา บทประยุกต จากเนื้อหางายไปยากและเปนหมวดหมูของเนื้อหา  เพ่ือใหนักเรียนไมเบื่อและเกิด
ความสนุกสนานในการทํากิจกรรม และมีความพึงพอใจตอการเรียนรู ผูรายงานไดสราง ชุดการเรียนรู 9 ชุด
ใชเวลาสอน 19 ชั่วโมง โดยไมนับรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน กําหนดชื่อชุดการเรียนรู ดังนี้

1.8.1.1 ชุดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
1.8.1.2 ชุดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

1.8.1.3 ชุดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับจํานวน
1.8.1.4 ชุดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับอายุ

1.8.1.5 ชุดการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับอัตราสวนและรอยละ
1.8.1.6 ชุดการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวน

1.8.1.7 ชุดการเรียนรูท่ี 7 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวและพ้ืนท่ี
1.8.1.8 ชุดการเรียนรูท่ี 8 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเงิน

1.8.1.9 ชุดการเรียนรูท่ี 9 เรื่อง การแกโจทยปญหาเก่ียวกับระยะทาง อัตราเร็วและเวลา
1.2 การหาคุณภาพของชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา

1.2.1 นําชุดการเรียนรูท่ีพัฒนาแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน  ดังนี้
1.2.1.1 นายเรวัตร  พรหมเพ็ญ  ตําแหนง อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัย ราชภัฎ

จันทรเกษม ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน
1.2.1.2 นางพิมลรัตน  สภานุชาติ ตําแหนง ศึกษานิเทศกวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก

ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล
1.2.1.3 นางสุภานี  บํารุงเวช ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียน

เบญจมราชานุสรณ ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล
1.2.1.4 นางวัชรี  ศิริวัฒนา ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ สาขา

คณิตศาสตร โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา



1.2.1.5 นางปรีชาวรรณ  เฟองสวัสดิ์ ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
สาขาคณิตศาสตร โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

เพ่ือตรวจสอบใหคําแนะนํา  และดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
1.2.2 นําชุดการเรียนรูท่ีสรางและปรับปรุงแกไขเสร็จแลว ใหผูเชี่ยวชาญ เพ่ือ

ตรวจสอบและหาคุณภาพของชุดการเรียนรู โดยใชแบบประเมินชุดการเรียนรู โดยพิจารณาความเหมาะสม
ดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล และดานการใชภาษา ซึ่งใชแบบ
ประเมินแบบมาตราสวน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert’s Scale กําหนดการใหคะแนนการ
ประเมินผลตามเกณฑ ดังนี้

เหมาะสมมากท่ีสุด ให 5 คะแนน
เหมาะสมมาก ให 4 คะแนน
เหมาะสมปานกลาง ให 3 คะแนน
เหมาะสมนอย ให 2 คะแนน
เหมาะสมนอยท่ีสุด ให 1 คะแนน

กําหนดเกณฑการแปลผล จากการประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ (บุญ
ชม  ศรีสะอาด,2546, หนา162)

คาเฉลี่ย ความหมาย
4.51–5.00 ความเหมาะสมมากท่ีสุด
3.51–4.50 เหมาะสมมาก
2.51–3.50 เหมาะสมปานกลาง
1.51–2.50 เหมาะสมนอย
1.00–1.50 เหมาะสมนอยท่ีสุด

ผลการประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.10 (ภาคผนวก ก หนา 125 - 133) หมายความวา ชุดการเรียนรู ท่ีผูรายงานสรางข้ึนมีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากท่ีสุด ดังนี้
ตารางท่ี 10 สรุปผลการประเมินคุณภาพชุดการเรียนรู จากผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม

x SD. ความ
หมายชุด

ที่1
ชุด

ที่2
ชุด

ที่3
ชุด

ที่4
ชุด

ที่5
ชุด

ที่6
ชุด

ที่7
ชุด

ที่8
ชุด

ที่9

1. ดานเนื้อหา 4.2 4.08 4.04 4.16 4.04 4.08 3.96 4.00 4.12 4.08 0.08 มาก
2. ดานกิจกรรมการเรียนรู 3.97 4.2 4.03 4.13 4.17 4.17 4.17 4.13 4.27 4.14 0.09 มาก
3. ดานสื่อการเรียนรู 3.90 4.10 3.95 4.10 4.05 4.10 4.15 4.05 4.20 4.07 0.09 มาก
4. ดานการวัดและประเมินผล 4.13 3.93 4.07 4.00 4.07 4.07 4.1 4.00 4.07 4.04 0.06 มาก
5. ดานการใชภาษา 4.13 4.07 4.27 4.20 4.20 4.47 4.20 4.13 4.13 4.20 0.12 มาก
เฉลี่ย 4.07 4.08 4.07 4.12 4.10 4.18 4.11 4.06 4.16 4.10 0.09 มาก



1.2.3 ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยปรับปรุง การใชภาษา
กิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา ลักษณะตัวหนังสือ และความยากงายของเนือ้หาใหมีความเหมาะสม

1.2.4 นําชุดการเรียนรู ท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) ดังนี้
ครั้งท่ี 1 แบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One Try Out) โดยนําชุดการเรียนรู ท่ีปรับปรุง

แกไขแลว จํานวน 9 ชุดไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเบญจมราชา-นุสรณ ป
การศึกษา 2557 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง และไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จํานวน 3 คน โดยเปนเด็ก เกง ปาน
กลาง และออน นําผลท่ีไดมาวิเคราะห   เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองใหมีความถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน จาก
การทดลองดังตารางท่ี 11

ตารางท่ี 11 คะแนนจากการทําบัตรกิจกรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค และแบบทดสอบหลังเรียนใน
แตละชุดของการทดลอง  แบบหนึ่งตอหนึ่ง(One to One Try Out)

จํานวนคน คะแนนเต็ม x S.D. ประสิทธิภาพ
กระบวนการ(E1) 3 1,574 1,028.33 0.85 65.33
ผลลัพธ(E2) 3 40 25.33 0.95 63.33

จากตารางท่ี 11 การหาประสิทธิภาพจากการทํากิจกรรมแบบหนึ่งตอหนึ่ง ของชุดการเรียนรู
หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยามีคะแนนการทํากิจกรรม (E1) เทากับ 1,028.33 ไดคะแนนหลังเรียน (E2) เทากับ 25.33 สรุปวาต่ํา
กวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ E1/E2 = 80/80

ครั้งท่ี 2 แบบกลุมเล็ก (Small Group Try Out) โดยนําชุดการเรียนรู ท่ีปรับปรุง
แกไขแลวจากครั้งท่ี 1 จํานวน 9 ชุด ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเบญจมราชา
นุสรณ ปการศึกษา 2557 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง และไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จํานวน 9 คน โดยเปนเด็ก
เกง จํานวน 3 คน โดยเปน เด็กเกง จํานวน 3 คน ปานกลาง จํานวน 3 คน และออน จํานวน 3 คน ปฏิบัติ
เชนเดียวกับครั้งท่ี 1 นอกจากนี้ยังพิจารณาเก่ียวกับความถูกตอง  ความชัดเจนของภาษา ความเหมาะสม
ของกิจกรรมและสื่อท่ีใชในชุดการเรียนรู ตรวจสอบ ความเหมาะสมเรื่องเวลาท่ีผูเรียนใชเรียน การเก็บ
ขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข ใหมีความถูกตองสมบูรณอีกครั้งหนึ่งดังตารางท่ี 12



ตารางท่ี 12 คะแนนจากการทําบัตรกิจกรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค และแบบทดสอบหลังเรียนใน
แตละชุดของการทดลอง  แบบกลุมเล็ก(Small Group Try Out)

จํานวนคน คะแนนเต็ม x S.D. ประสิทธิภาพ
กระบวนการ(E1) 9 1,574 1,140.89 2.26 72.48
ผลลัพธ(E2) 9 40 28.00 1.58 70.00

จากตารางท่ี 12 การหาประสิทธิภาพจากการทํากิจกรรมแบบกลุมเล็ก ของชุดการเรียนรู หนวย
การเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยามี
คะแนนการทํากิจกรรม (E1) เทากับ 1,140.89 ไดคะแนนหลังเรียน (E2) เทากับ 28.00 สรุปวาต่ํากวา
เกณฑท่ีกําหนดไว คือ E1/E2 = 80/80

ครั้งท่ี 3 การทดลองกับกลุมใหญ (Field Try Out) เปนการทดลองภาคสนามโดยนําชุด
การเรียนรู ท่ีปรับปรุงแกไขแลว จํานวน 9 ชุด ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ ปการศึกษา 2557 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง และไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จํานวน 9 คน
โดยเปนเด็กเกง จํานวน 30 คน โดยเปนเด็ก เกง ปานกลางและออน นําผลท่ีไดมาวิเคราะห เพ่ือปรับปรุง
แกไขขอบกพรองใหมีความถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน การเก็บขอมูลตาง ๆ โดยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด
และสัมภาษณผูเรียนจากการทดลอง พบวา

ตารางท่ี 13 คะแนนจากการทํากิจกรรมกลุมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของการทดลองกลุม
ใหญ(Field Try Out)

จํานวนคน คะแนนเต็ม x S.D. ประสิทธิภาพ
กระบวนการ(E1) 30 1,574 1,212.33 5.78 77.02
ผลลัพธ(E2) 30 40 30.40 1.56 76.00

จากตารางท่ี 13 การหาประสิทธิภาพจากการทํากิจกรรมแบบกลุมใหญ ของชุดการเรียนรู
หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยามีคะแนนการทํากิจกรรม (E1) เทากับ 1,212.33 ไดคะแนนหลังเรียน (E2) เทากับ 30.40 สรุปวาต่ํา
กวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ E1/E2 = 80/80 จากนั้นผูศึกษาไดทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง เพ่ือนําไป
ทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป 1.2.5 นําชุดการเรียนรู ท่ี
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางเพ่ือหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
80/80

2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หนวยการ
เรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวท่ีผูศึกษาสรางข้ึนเปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ขอการสรางแบบทดสอบนี้ผูศึกษาไดดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังนี้



2.1 ศึกษาเอกสารและงานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
ทางการเรียน

2.2 กําหนดโครงสรางของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชรูปแบบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาตามรูปแบบท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึนหนวย
การเรียนรูการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในการจัดการเรียนการสอนดัง
ตารางท่ี 14

ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหหลักสูตรคณิตศาสตรหนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียวและพฤติกรรมของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน

พฤติกรรม
สาระการเรียนรู

ความรู
ความจํา
(ขอท่ี)

ความ
เขาใจ
(ขอท่ี)

การ
นําไปใช
(ขอท่ี)

การ
วิเคราะห
(ขอท่ี)

รวม

1.สมบัติของการเทากันของสมการ 1 1 2
2.การหาคําตอบของสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว

1 3 4

3.ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ 1 1 2
4.การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 4 4
5.การแกโจทยปญหาเก่ียวกับจํานวน 4 4
6.การแกโจทยปญหาเก่ียวกับอายุ 1 3 4
7.การแกโจทยปญหาเก่ียวกับอัตราสวนและ
รอยละ

4 4

8.การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวน 2 2 4
9.การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวและ
พ้ืนท่ี

4 4

10.การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเงิน 4 4
11.การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ ระยะทาง
อัตราเร็วและเวลา

4 4

รวม 2 6 32 40
2.3 ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน หนวยการเรียนรู

การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกกําหนดเกณฑการใหคะแนน คือ
ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน ตามโครงสรางท่ีกําหนดในขอ 2.2

2.4 นําเสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนหนวยการเรียนรูการประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ตอผูเชี่ยวชาญชุดเดียวกันเพ่ือตรวจขอบกพรองของเนื้อหา ดานภาษา ความ
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูพบวาในการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ไมพบขอบกพรอง
ของเนื้อหา ดานภาษา และมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
ไดเทากับ 0.80



2.5 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรู การ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเบญจมราชา
นุสรณ ปการศึกษา 2556 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีผานการเรียนเนื้อหานี้มาแลว จํานวน 30 คน  ตรวจ
แบบทดสอบแลวคํานวณคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใชเทคนิค
รอยละ 50 กลุมสูงและกลุมต่ํา (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2553, หนา 113-115) ไดคาความยากงาย(p) ระหวาง.
39 –.65 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง.37 –.78 และมีคาความเชื่อม่ัน(reliability) ของแบบทดสอบท้ัง
ฉบับเทากับ 0.88 โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน (Kuder – Richardson)

2.6 จัดพิมพเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ
3. แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบอัตนัย  ผูศึกษาไดดําเนินการดังนี้

3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร การประเมิน
สภาพจริงและเกณฑท่ีใชในการประเมินทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรจากหนังสือ เอกสารและงาน
ศึกษาท่ีเก่ียวของ

3.2 สรางแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนแบบอัตนัย  จํานวน 4
ขอ และสรางโมเดลคําตอบ เกณฑในการใหคะแนน ดังตารางท่ี15

ตารางท่ี 15 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบอัตนัย

กระบวนการแกปญหา คะแนน
1. ทําความเขาใจและวิเคราะหปญหา ( การกําหนดตัวแปรหนาคะแนนเต็ม 5 )
- กําหนดตัวแปรท่ีนําไปสูการหาคําตอบไดถูกตอง 5
- กําหนดตัวแปรท่ีนําไปสูการหาคําตอบได และเขียนแสดงเงื่อนไขในโจทยท่ีเก่ียวของกับ
ตัวแปร ไดบางสวน 3

- กําหนดตัวแปรท่ีนําไปสูการหาคําตอบได 2
- ไมแสดงวิธีทํา หรือแสดงวิธีทําท่ีไมตรงตามเงื่อนไขในโจทยหรือไมตอบ 0



ตารางท่ี 15เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรแบบอัตนัย(ตอ)
กระบวนการแกปญหา คะแนน

2. การวางแผนการแกปญหา ( เขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวท่ีนําไปสูการ
แกปญหาหนาคะแนนเต็ม 5 คะแนน )
- เขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เพ่ือแสดงความสัมพันธตามเงื่อนไขในโจทยไดถูกตอง 5
- เขียนแสดงเงื่อนไขในโจทยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรไดครบ  แตไมไดตามเงื่อนไขในโจทย 3
- เขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ได แตไมไดดําเนินการในข้ันตอไปหรือดําเนินการในข้ัน
ตอไปไมถูกตอง

2

- ไมแสดงวิธีทํา หรือแสดงวิธีทําท่ีไมตรงตามเงื่อนไขในโจทยหรือไมตอบ 0
3. การดําเนินการแกปญหา ( การแกสมการเพื่อหาคาของตัวแปรหนาคะแนนเต็ม 5 )
- แสดงการคํานวณ และหาคาของตัวแปรไดถูกตอง 5
- แสดงการคํานวณสวนใหญท่ีนําไปสูการหาคาของตัวแปรได  แตไมไดระบุคาของตัวแปร
หรือระบุไมถูกตอง

3

- แสดงการคํานวณเพียงเล็กนอยหรือไมแสดงการคํานวณแตระบุคาของตัวแปรไดถูกตอง 2
-แสดงการคํานวณเพียงเล็กนอยหรือไมแสดงการคํานวณไมระบุคาของตัวแปรหรือระบุไม
ถูกตอง

0

4. การตรวจสอบและสรุปคําตอบ ( คะแนนเต็ม 5 )
- แสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรกับเงื่อนไขในโจทย และสรุปคําตอบของโจทยปญหา 5

กระบวนการแกปญหา คะแนน
ไดถูกตอง
- แสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรกับเงื่อนไขในโจทยแตไมสรุปคําตอบของโจทยปญหา
หรือสรุปไมถูกตอง

3

- สรุปคําตอบของโจทยปญหาไดถูกตอง  แตไมแสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรกับ
เงื่อนไขในโจทยหรือแสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรกับสมการท่ีกําหนดข้ึนมา  หรือ
แสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรอยางไมถูกตอง

2

- ไมแสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรหรือแสดงการตรวจสอบคาของตัวแปรอยางไม
ถูกตองไมสรุปคําตอบของโจทยปญหาหรือสรุปไมถูกตอง

0

3.3 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึน พรอมท้ังโมเดลคําตอบ เกณฑในการใหคะแนนขอสอบ
อัตนัย เสนอตอผูเชี่ยวชาญชุดเดิมเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของประเด็นคําถามเกณฑการใหคะแนน
ความชัดเจนของภาษาท่ีใชและความสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งไดคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.80

3.4 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปทดลองใชกับกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ ปการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีผานการเรียนเนื้อหานี้มาแลว
แลวมาวิเคราะหเพ่ือหาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอโดยใชเทคนิครอยละ 50
(พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2553, หนา 113-115) คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.54 –



0.65 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.45 – 0.59 และมีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ
0.80โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( -Coefficient)

3.5 จัดพิมพแบบทดสอบท่ีวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีผานการตรวจสอบ
คุณภาพแลวเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป

4. แบบประเมินแบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับทักษะการแกปญหาของโพลยา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2

แบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรเปนแบบวัดใชมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) มี 5 ระดับคือเห็นดวยอยางยิ่งเห็นดวยไมแนใจไมเห็นดวยไมเห็นดวย
อยางยิ่งโดยมีเจตคติเชิงบวกและเชิงลบมีข้ันตอนการสรางดังนี้

4.1 ศึกษา เอกสารและงานศึกษาท่ีเก่ียวของกับเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร แนว
ทางการวัดผลประเมินผลจากคูมือการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร ของสถาบันการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

4.2 สรางแบบทดสอบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการ
เรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยามีเกณฑการใหคะแนนเปนมาตราประเมินคาของ ลิเคอรต (Likert’s Rating Scale)
จํานวน 20 ขอ กําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

ตารางท่ี 16ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งเปนขอความทางบวก

ความคิดเห็นท่ีตอบ คะแนน
เห็นดวยอยางยิ่ง 5
เห็นดวย 4
ไมแนใจ 3
ไมเห็นดวย 2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1

ตารางท่ี 17ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งเปนขอความทางลบ

ความคิดเห็นท่ีตอบ คะแนน
เห็นดวยอยางยิ่ง 1
เห็นดวย 2
ไมแนใจ 3
ไมเห็นดวย 4
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 5



เกณฑการแปลความหมาย (ลวนสายยศและอังคณา  สายยศ, 2541, หนา 99)
ขอความเชิงบวก

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรเห็นดวยอยางยิ่ง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรเห็นดวย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรไมแนใจ
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรไมเห็นดวย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรไมเห็นดวยอยางยิ่งขอความ

เชิงลบ
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง   มีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรไมเห็นดวยอยางยิ่ง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง   มีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรไมเห็นดวย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง   มีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรไมแนใจ
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรเห็นดวย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง   มีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรเห็นดวยอยางยิ่ง

4.3 นําแบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ ท่ีสรางข้ึนเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญชุดเดิมเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของประเด็นคําถามเกณฑการใหคะแนน ความชัดเจนของ
ภาษาท่ีใชและความสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา และเพ่ือหา
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.80

4.4 นําแบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ท่ีแกไขปรับปรุงแลว จํานวน 20 ขอไป
ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณปการศึกษา 2557 ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน

4.5 นําแบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ท่ีทดสอบแลว มาวิเคราะหเพ่ือหาคาอํานาจ
จําแนก(r)เปนรายขอโดยใชความสอดคลองระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนท้ังฉบับ โดยใชสูตรหาคา
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.37
– 0.78 จํานวน 20 ขอ หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)ท้ังฉบับ เทากับ 0.84 โดยใชสูตร การหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)

4.6 จัดพิมพแบบทดสอบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพ
แลวเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมทดลองตอไป

การดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดนําชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไปศึกษากับนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนเบญจมราชา
นุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยผูศึกษา
ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ตามลําดับ ดังนี้

1. ประสานงานผูบริหารโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ เพ่ือขอความรวมมือในการศึกษาและ
การใชกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล



2. ผูศึกษาชี้แจงรายละเอียดและทําความเขาใจกับนักเรียนกลุมท่ีศึกษาจํานวน 36 คน ใน
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา การปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน

3. ดําเนินการทดสอบกอนเรียนในชั่วโมงแรก ผูศึกษาใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูทางการเรียน แบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร กอนเรียน

4. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาจํานวน 9 ชุด 19 ชั่วโมง
เม่ือนักเรียนเรียนทํากิจกรรมในแตละชุดการเรียนรู นักเรียนจะตองทําบัตรกิจกรรม แบบฝกทักษะ
แบบทดสอบหลังเรียนทายชุดและแบบประเมินตางๆ ของแตละชุดการเรียนรูทุกครั้ง

5. ดําเนินการทดสอบหลังเรียน ผูศึกษาใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการ
เรียน แบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ฉบับเดียวกับท่ีใชทดสอบกอนเรียน และใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน

6. นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียน ขณะเรียน และหลังเรียนมาทําการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน

การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษานําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาแตละประเภทมาทําการวิเคราะห

ทางสถิติโดยดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้
1. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เทียบกับเกณฑท่ีกําหนด 80/80 โดยการหา
คา E1/E2 และคาเฉลี่ย ( X )

2. เปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนกอนและหลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุด
การเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยาโดยใชสถิติt –dependent (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 104)

3. เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหนวยการเรียนรูการ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวย
การเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา โดยใชสถิติ t –dependent (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 104)

4. วิเคราะหเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู
หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา



สถิติที่ใชในการศึกษา
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้

สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาตามเกณฑ 80/80

80 ตัวแรก (E 1 ) หมายถึง จํานวนนักเรียนในกลุ มตัวอยาง ท่ีสามารถทําบัตรกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค และแบบทดสอบหลังเรียนในแตละชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาผานเกณฑ ไมนอยกวา
รอยละ 80

80 ตัวหลัง ( 2E ) หมายถึง รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีตอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
ทางการเรียน หลังเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาผานเกณฑท่ีกําหนดอยางนอยรอยละ 80

2. การหาคาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน แบบวัดทักษะ
การแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรท่ีใชชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาโดยใชสูตร
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index  of Item Objective Congruence)

3. การหาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน เปนรายขอ
4. การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน เปนรายขอ

(Discrimination)

5. การวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  มีสูตรดังนี้
 20KR rtt = 2
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เม่ือ rtt คือ ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
n คือ จํานวนของขอสอบ

2
tS คือ คาความแปรปรวนของขอสอบท้ังฉบับ

p คือ สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
q = 1 - p



6. ศึกษาเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร  โดยใชสถิติพ้ืนฐาน  ดังนี้
6.1 คาเฉลี่ย (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2541, หนา 65)

เม่ือ X คือ คาเฉลี่ย
X คือ ผลรวมของคะแนนรวมท้ังหมด

N คือ จํานวนนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง

6.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2541, หนา 65)

S.D. =  
 

22n X X
n n 1



 

เม่ือ S.D. คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 2X คือ ผลรวมของคะแนนของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง
X คือ ผลรวมของคะแนนของนักเรียน
n คือ จํานวนนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง

6.3 การวิเคราะหคาอํานาจจําแนกและคาความยากงายของขอสอบวัดทักษะการแกปญหา
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใช t–test (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 97)

N
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2
H

LH






เม่ือ t แทน อํานาจจําแนก
HX แทน คาเฉลี่ยของกลุมสูง
LX แทน คาเฉลี่ยของกลุมต่ํา

2
HS แทน ความแปรปรวนของกลุมสูง
2
LS แทน ความแปรปรวนของกลุมต่ํา
N แทน จํานวนคนในกลุมสูง หรือกลุมต่ํา ซึ่งมีจํานวนเทากัน

6.4 การหาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติ
ตอการเรียนคณิตศาสตร โดยใชคาสัมประสิทธิสหสัมพันธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach) (สมบัติ  ทายเรือคํา, 2551, หนา 114) ดังนี้
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เม่ือ α แทน  คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน
k แทน  จํานวนขอของเครื่องมือวัด

2
iS แทน  ผลรวมของความแปรปรวนแตละขอ
2

tS แทน  ผลรวมของแปรปรวนของคะแนนรวม

6.5 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐานไดแก t –Dependent
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, หนา 104)
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;  df = n-1

เม่ือ t แทน คาสถิติท่ีใชในการพิจารณาใน t – distribution
D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู
n แทน จํานวนคูของคะแนนหรือจํานวนนักเรียน



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การพัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูศึกษาไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้

1. สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
2. ลําดับข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิดความเขาใจ

ตรงกัน ผูศึกษาใชสัญลักษณ ดังนี้
t แทน   คาสถิติท่ีใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤติ เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ

Χ แทน คะแนนเฉลี่ย
D แทน คาผลตางระหวางคูคะแนน
D แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนในแตละคู

 2D แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนในแตละคูยกกําลังสอง
(D )2 แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนในแตละคูท้ังหมดยกกําลังสอง
n แทน จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
IOC แทน   คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะ

พฤติกรรม
E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
E2 แทน ประสิทธิภาพผลลัพธ
* แทน   มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05



ลําดับข้ันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การ

ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนกอนและหลังเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา

ตอนท่ี 4 เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู
หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา

ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับหัวขอดังนี้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การ

ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา



ตารางท่ี 18 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา

ชุดการ
เรียนรู

ท่ี

จํานวน
นักเรียน

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)
คะแนน

เต็ม
คะแนน

ท่ีได x S.D รอยละ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได x S.D. รอยละ

1 36 260 7,992 222 2.14 85.38 40 1,216 33.78 1.61 84.44
2 36 150 4,577 127.1 1.50 84.76
3 36 162 4,957 137.7 3.58 85.00
4 36 202 6,141 170.6 3.65 84.45
5 36 142 4,346 120.7 3.44 85.02
6 36 182 5,557 154.4 4.15 84.81
7 36 142 4,330 120.3 3.08 84.70
8 36 182 5,539 153.9 4.09 84.54
9 36 152 4,642 128.9 3.36 84.83

รวม 1,574 48,081 1335.6 3.22 84.85
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ (E1/ E 2 ) 84.85/84.44

จากตารางท่ี 18 พบวาผลการหาคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ไดคา
ประสิทธิภาพเทากับ 84.85/84.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 80/80

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนกอนและหลังเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา



ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนกอนและหลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุด
การเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา

ผลการเรียนรู
ทางการเรียน n คะแนน

เต็ม x S.D. รอยละ D D2 (D)2 t-
value

กอนเรียน 36 40 23.90 2.83 59.75 355 3,655 126,025 0.00*หลังเรียน 36 40 33.78 1.61 84.45
*p < .05

จากตารางท่ี 19 พบวาผลการเรียนรูทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวย
การเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา

ตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรู
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2

ทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร n คะแนน

เต็ม x S.D. รอย
ละ D D2 (D)2

t-
value

กอนเรียน 36 80 39.67 4.87 49.58 1,004 28,204 1,008,016 0.00*หลังเรียน 36 80 67.56 5.83 84.44
*p < .05

จากตารางท่ี 20 พบวาทักษะทักษะการแกปญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการ
เรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา หลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05



ตอนท่ี 4 เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู
หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของ
โพลยา

ตารางท่ี 21 คะแนนเฉลี่ยเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการ
เรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา

ขอท่ี ขอความ x S.D. ระดับเจตคติ

1 นักเรียนเรียนคณิตศาสตรเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียวดวยความสุข 4.31 0.52 เห็นดวย

2 ในชั่วโมงเรียนเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
แตละครั้งนักเรียนตองการใหหมดไปเร็วๆ 3.97 0.70 ไมเห็นดวย

3 ในชั่วโมงเรียนเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวนักเรียนสนใจมากกวาวิชาอ่ืน 4.06 0.47 เห็นดวย

4 นักเรียนรูสึกวาอยากเรียนเรื่องอ่ืนแทนเรียนเรื่องการประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 4.08 0.50 ไมเห็นดวย

5 นักเรียนเรียนเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ชวยใหเปนผูมีทักษะการแกปญหา 4.06 0.67 เห็นดวย

6 นักเรียนรูสึกงวงนอนทุกครั้งในขณะท่ีเรียนเรื่องการประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 4.11 0.67 ไมเห็นดวย

7 ถาใหเลือกเรียนนักเรียนจะเลือกเรียนเรื่องการประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเปนอันดับแรก 4.19 0.62 เห็นดวย

8 การเรียนเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจะ
ทําใหเกิดความเครียดเพราะตองขบคิดปญหา 4.08 0.50 ไมเห็นดวย

9 เรียนเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวชวยฝก
ใหคนแกปญหาชีวิตไดอยางมีเหตุผล 4.31 0.47 เห็นดวย

10 นักเรียนไมอยากเขารวมกิจกรรมกลุมเวลาเรียนเรื่องการ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 4.25 0.60 ไมเห็นดวย

11 นักเรียนรูสึกกังวลมากถาเรียนเรื่องการประยุกตของสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว 4.08 0.55 ไมเห็นดวย

12 นักเรียนคิดวาไมสามารถเรียนเรื่องการประยุกตของสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียวได 3.97 0.56 ไมเห็นดวย



ตารางท่ี 21 คะแนนเฉลี่ยเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการ
เรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา (ตอ)

ขอท่ี ขอความ x S.D. ระดับเจตคติ

13 เรียนเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
เปนเรื่องท่ีสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.11 0.62 เห็นดวย

14 ถาเลือกไดนักเรียนจะไมเลือกเรียนเรื่องการประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 425 0.65 ไมเห็นดวย

15 เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเปน
วิชาท่ีมีประโยชนตอชีวิตประจําวันมาก 4.00 0.59 เห็นดวย

16 เรียนเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ไมไดชวยใหเรียนวิชาอ่ืน ๆ ไดดีข้ึน 4.28 0.51 ไมเห็นดวย

17 การเรียนเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวทําใหเราเปนคนมีเหตุผล 4.08 0.50 เห็นดวย

18
ฉันคุยกับเพ่ือนเก่ียวกับเรื่องอ่ืนในขณะท่ีครูใหปรึกษา
เก่ียวกับการทํากิจกรรมเรื่องการประยุกตของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว

4.17 0.65 ไมเห็นดวย

19 ฉันรูสึกวิตกกังวลเม่ือรูวาจะสอบเรื่องการประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 4.17 0.56 ไมเห็นดวย

20 ฉันยินดีและเต็มใจอธิบายเรื่องการประยุกตของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวเม่ือมีเพ่ือนมาถาม 4.11 0.52 เห็นดวย

รวม 4.13 0.57 เห็นดวย

จากตารางท่ี 21 พบวา คะแนนเฉลี่ยเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียน ของนักเรียนท่ี
เรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยามีคาเทากับ 4.13 ซึ่งแปลผลไดวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการ
เรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยามีเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรอยูในระดับเห็นดวย



บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การพัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา มีวัตถุประสงค 1) พัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ใหมี
ประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 3) เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา และ 4)
เพ่ือศึกษาเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน หลังการใชชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 หอง จํานวน
นักเรียน 36 คน ซึ่งไดมาจากการการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) ) โดยเปนการสุม
ตัวอยาง จากประชากรท่ีอยูรวมกันเปนหองเรียน ภายในหองเรียนเดียวกันประกอบดวยนักเรียนท่ีคละเพศ
และความสามารถทางการเรียน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ชุดการเรียนรู หนวยการ
เรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา
จํานวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูการประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และแบบประเมิน
แบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับทักษะการแกปญหาของโพลยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ใชเวลาศึกษา 19 ชั่วโมง รูปแบบการศึกษาเปน
แบบ One  Group  Pretest - Posttest Design สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชการทดสอบคาทีแบบไมอิสระ
ตอกัน t-test ชนิด Dependent Samples โดยสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ไดดังนี้



สรุปผลการศึกษา
การพัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา สามารถสรุปผลการศึกษาคนควาไดดังนี้

1. ชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา มีประสิทธิภาพเทากับ 84.85/84.44
ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว คือ 80/80

2. ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3. ทักษะการแกปญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05

4. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการ
เรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาใน
ภาพรวมอยูในระดับ เห็นดวย

อภิปรายผล
จากผลการพัฒนาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ผูศึกษาจะนําเสนอประเด็นสําคัญท่ีจะพบมาอภิปราย
ผลดังตอไปนี้

1. ชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es
รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา มีประสิทธิภาพเทากับ 84.85/84.44
ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว คือ 80/80 ท้ังนี้อาจเปนเพราะชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ไดผานกระบวนการข้ันตอน
ในการจัดทําอยางมีระบบ และวิธีการท่ีเหมาะสม โดยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการ
เรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และรูปแบบ หลักการวิธีการ และรายละเอียดเก่ียวกับการสรางชุดการเรียนรู



จากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และผานการตรวจแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ผาน
กระบวนการทดลองและนําเอาผลการทดลองไปปรับปรุงแกไข กอนนําไปเก็บรวบรวมขอมูล กับกลุม
นักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางและผานการประเมินตรวจสอบคุณภาพ และความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ
และไดมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหไดชุดการเรียนรูท่ีมีความ
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน จนสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับทิศนา  แขมมณี (2547, หนา
50) ไดอธิบายวา การจัดการเรียนการสอนท่ีสนองความแตกตางของผูเรียนดานการเรียนรู ตามทฤษฎี พหุ
ปญญาของการดเนอร ( Multiple  Intelligences Theory) ครูผูสอนตองทราบวาเด็กแตละคนมีความ
ตองการท่ีแตกตางกันอยางไร และหาวิธีการแกไขปญหาใหถูกตองตามแตละบุคคล โดยการสังเกตแลวทํา
การวิเคราะหผูเรียนวา คนไหนมีจุดเดน จุดดอยมีขอบกพรองหรือปญหาในดานใดนอกจากการสังเกตโดย
การมองดวยสายตาแลวยังตองใชเครื่องมือท่ีดีชวยในการสังเกต ตองอาศัยการสนทนา  การสัมภาษณกับ
บุคคลท่ีเก่ียวของและใกลชิดกับตัวเด็กเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับตัวเด็ก เพ่ือ
นํามาหาสาเหตุแหงปญหาจะไดแกปญหาไดตรงกับสาเหตุ ชุดการเรียนรูเปนนวัตกรรมการใชสื่อการเรียน
การสอนใหมีบทบาทในการเรียนการสอน อีกท้ังสอดคลองกับกุศยา แสงเดช (2545, หนา 18) ท่ีกลาวถึง
ความจําเปนท่ีจะตองหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูวาเพ่ือความแนใจวาชุดการเรียนรู ท่ีสรางข้ึนวามี
ประสิทธิภาพจริง ชุดการเรียนรูนั้นสามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริง และการ
ทดลองหาประสิทธิภาพจะเปนหลักประกันวาผลิตออกมาแลวใชได มิฉะนั้นจะเสียงบประมาณ ผลการวิจัย
สอดคลองกับงานวิจัยของดารารัตน รื่นรส (2553, บทคัดยอ) วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรมการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการแกโจทยปญหาของโพลยา เรื่องอัตราสวนและรอยละ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกโจทยปญหาของโพลยา เรื่องอัตราสวนและรอยละ
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก และมีประสิทธิภาพเทากับ 82.13/79.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑ และสอดคลองกับ ปลันธนา วงศกองแกว
(2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชทฤษฎีการแกปญหาของโพลยา
และทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง พบวา ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการคิดแกปญหาทาง
คณิตศาสตร เรื่อง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชทฤษฎีการ
แกปญหาของโพลยาและทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 85.30/83.83 ซึ่งสูง
กวาเกณฑท่ีตั้งไว 75/75

2. ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะกอนเรียน
นักเรียนยังไมมีความเขาใจในการแกปญหา ไมสามารถคิดวิเคราะหหาคําตอบไดอยางมีเหตุผลและเปน
ข้ันตอนกระบวนการ หรือยังไมเปนระบบข้ันตอนในการเรียนรู อีกท้ังยังไมมีการตรวจสอบคําตอบท่ีไดวา
สมเหตุสมผลจาการดําเนินการหาคําตอบของโจทยปญหาตางๆ แตเม่ือนักเรียนไดเรียนรูโดยใชชุดการ
เรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการ



แกปญหาของโพลยา ซึ่งผานกระบวนการหาประสิทธิภาพอยางมีข้ันตอนจากผูเชี่ยวชาญและการทดลองกับ
นักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางกอนนํามาใชจริง  อีกท้ังในการดําเนินกิจกรรมไดดําเนินเปนข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1
ข้ันสรางความสนใจ (Engagement Phase) จะกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ อยากรู โดยอาจใชการ
เลนเกม ยกตัวอยางสถานการณ โจทยท่ีนาสนใจ หรือทบทวนความรูเดิมแลวใชคําถามท่ีตอเนื่องจากเรื่อง
เดิมเพ่ือนําเขาสูเรื่องใหม ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration Phase) จะเนนการใชทักษะ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา 3 ข้ันตอน ในการแสวงหาความรู ซึ่งประกอบดวย 1) การทําความเขาใจ
ปญหา เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนพิจารณาขอมูลและวางแผนการแกปญหา หาความสัมพันธของขอมูล 2) การ
วางแผนแกปญหา เปนข้ันการวางแผนแกปญหา เชน การเขียน แผนภาพ การสรางตาราง การทําเปน
ประโยคสัญลักษณ หรือการเดาคําตอบ 3) การดําเนินการแกปญหา เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนลงมือดําเนินการ
แกปญหาตามแผน เพ่ือใหไดคําตอบของปญหาดวยวิธีการคํานวณ สมบัติ กฎหรือสูตรท่ีเหมาะสม ข้ันตอนท่ี
3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation Phase) จะเนนการใชทักษะกระบวนการแกปญหาของโพลยา
1 ข้ันตอน ในการแสวงหาความรูคือ4) การตรวจสอบ เปนการตรวจสอบและมองยอนกลับ เพ่ือใหแนใจวา
ผลลัพธจากการเลือกใชวิธีการแกปญหานั้นถูกตองและนาเชื่อถือหรือไม ซึ่งในข้ันตอนนี้เทียบไดกับข้ันตอน
การมองยอนกลับและตรวจสอบความถูกตองในการแกปญหา ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันขยายความรู (Elaboration
Phase) นักเรียนจะยืนยันและขยายหรือเพ่ิมเติมความรูความเขาใจในความคิดรวบยอดใหกวางขวางและ
ลึกซึ้งยิ่งข้ึนและยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะและปฏิบัติตามท่ีนักเรียนตองการ และข้ันท่ี 5 ข้ันวัดผล
และประเมินผล คือ ข้ันประเมิน (Evaluation Phase) นักเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการอธิบาย
ความรูความเขาใจและความสามารถของตนเอง และครูก็ประเมินความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะของ
นักเรียนดวย สอดคลองกับ ภพ เลาหไพบูลย (2542, หนา 125-126) ท่ีกลาวถึงขอดีของการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู วา นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาความคิดอยางเต็มท่ี ไดศึกษาคนควาดวยตนเองจึงมีความอยาก
เรียนรูอยูตลอดเวลา นักเรียนมีโอกาสไดฝกความคิดและฝกการกระทํา ทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบความคิด
และวิธีเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได กลาวคือ ทําใหสามารถ
จดจําไดนานและนําไปใชในสถานการณใหมอีกดวย และนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน ท้ังนี้
จากการทํากิจกรรมของนักเรียน เม่ือสิ้นสุดการทํากิจกรรมแลวจะมีการประเมินผลจากแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูจากการดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาว ซึ่งแบบทดสอบดังกลาวไดผานการหาความเชื่อม่ัน
ความยาก งาย และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญอยางมีระบบและเปนข้ันตอน สอดคลองกับ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546, หนา 11-15) ท่ีกลาววาการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร มีหลักการสําคัญ คือการวัดผลและประเมินผลตองสอดคลองกับคุณภาพ
ของผูเรียนท่ีระบุไวตามมาตรฐานการเรียนรูและจะตองสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ซึ่งกําหนดไว
ในหลักสูตรท่ีสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้ผูสอนจะตองกําหนดวิธีการวัดผล
การประเมินผล เพ่ือใชตรวจสอบวาผูเรียนไดบรรลุผลการเรียนรูตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว และตองแจงผล
การเรียนรูท่ีคาดหวังในแตละเรื่องใหผูเรียนทราบโดยทางตรงขามหรือทางออม เพ่ือใหผูเรียนไดปรับปรุง
ตนเอง และการวัดผลและประเมินผลตองครอบคลุมท้ังดานความรูความคิด ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามสาระการเรียนรู ท่ีจัดไวในหลักสูตรของสถานศึกษา
สอดคลองกับงานวิจัยของ Phillis (อางถึงใน สุภาวดี ศรีธรรมศาสน,2551, หนา 65) ไดศึกษาการใชวัฏจักร
การเรียนรูแบบ 5Es เพ่ือใชแกปญหาการจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตร พบวา วัฏจักรการเรียนรู 5Es ทํา



ใหผูเรียนประสบผลสําเร็จจากการดําเนินการท่ีตอเนื่องในการเรียนรู ทําใหนักเรียนเปนผูสนใจในสิ่งท่ีเรียน
รูจักการสืบเสาะ สามารถใหคําอธิบายจากประสบการณการเรียนรู ขยายความรูและไดรับการประเมินผล
การเรียนรู ซึ่งเปนขอแนะนําในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5Es สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาและประถมศึกษา และสอดคลองกับสิริมา  สาระพล (2547, 117-125) ไดศึกษาการพัฒนาชุด
การเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการใชตัวแทน (Representations) เรื่อง อัตราสวนและ
รอยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลัง
ไดรับการสอนดวยชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร สูงกวาไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 อีกท้ังสอดคลองกับอุบลวรรณ   อยูม่ันธรรมา (2547, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการใชชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ .01

3. ทักษะการแกปญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะการเรียนรูโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ในข้ันตอนท่ี 2 ข้ันสํารวจและ
คนหา (Exploration Phase) จะเนนการใชทักษะกระบวนการแกปญหาของโพลยา 3 ข้ันตอน ในการ
แสวงหาความรู ซึ่งประกอบดวย 1) การทําความเขาใจปญหา เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนพิจารณาขอมูลและวาง
แผนการแกปญหา หาความสัมพันธของขอมูล 2) การวางแผนแกปญหา เปนข้ันการวางแผนแกปญหา เชน
การเขียน แผนภาพ การสรางตาราง การทําเปนประโยคสัญลักษณ หรือการเดาคําตอบ 3) การดําเนินการ
แกปญหา เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนลงมือดําเนินการแกปญหาตามแผน เพ่ือใหไดคําตอบของปญหาดวยวิธีการ
คํานวณ สมบัติ กฎหรือสูตรท่ีเหมาะสม 4) การตรวจสอบ เปนการตรวจสอบและมองยอนกลับ เพ่ือใหแนใจ
วาผลลัพธจากการเลือกใชวิธีการแกปญหานั้นถูกตองและนาเชื่อถือ โดยอาจใชการแกปญหาอีกแบบหนึ่ง
แลวดูวาผลลัพธตรงกันหรือไม หรือประมาณคาของคําตอบอยางคราวๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของโพลยา
(Polya, 1957, pp.14-16) ท่ีมีจุดประสงคในการชวยเหลือนักเรียนในการแกปญหา  เนื่องจากในการแก
โจทยปญหาของนักเรียน บางครั้งนักเรียนไมสามารถแกปญหาไดเอง  ครูจะเปนผูคอยชวยเหลือชี้แนะให
นักเรียนคนพบหนทางในการแกปญหาเองโดยครูตั้งคําถามชี้แนะข้ันตอนการแกปญหาเหมือนๆ กันในโจทย
ปญหาลักษณะตางๆ กัน เพ่ือใหนักเรียนวิเคราะหโจทยปญหาได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับสมาคมครู
คณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา National Council of Teachers of Mathematics(NCTM, 2000
หนา Online) ท่ีกลาวถึงความสําคัญของการแกปญหาทางคณิตศาสตรวาเปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนและมี
ความสําคัญตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เพราะเปนการฝกทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนในหลายๆ ดาน เชน ความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร
การเชื่อมโยงองคความรู และความคิดริเริ่มสรางสรรค สอดคลองกับงานวิจัยของศิริภรณ ตันนะลา (2554,
บทคัดยอ)ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบการสืบเสาะหา
ความรู (5Es) ท่ีเนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว



ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2.ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชรูปแบบการสืบเสาะหาความรู
(5Es) พบวานักเรียนท่ีผานเกณฑมีท้ังหมด 17 คน คิดเปน รอยละ 73.91 ผานเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 70 และ
สอดคลองกับปภัสสร แกวพิลารมย (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es ท่ีเนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา
เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัย พบวามีนักเรียนจํานวนรอยละ 76.00 ได
คะแนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป อีกท้ังสอดคลองกับ Cumo (1992) ท่ี
ไดศึกษาผลการสอนดวยวัฏจักรการเรียนรูแบบ 5Es การเรียนรูตอพัฒนาการทางสติปญญา ความสามารถ
ในการคิดแกปญหาและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนเกรด 7 เขตชนบทรัฐโอไฮโอ พบวา
พัฒนาการดานพุทธิพิสัยความสามารถในการคิดแกปญหาและเจตคติทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

4. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู หนวยการ
เรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาใน
ภาพรวมอยูในระดับ เห็นดวย สามารถเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับดังนี้คือ ลําดับท่ี
1 นักเรียนเรียนคณิตศาสตรเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวดวยความสุข ( X = 4.31,
S.D. = 0.52) ลําดับท่ี 2 เรียนเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวชวยฝกใหคนแกปญหาชีวิตได
อยางมีเหตุผล ( X = 4.31, S.D. = 0.47) ลําดับท่ี 3 ถาใหเลือกเรียนนักเรียนจะเลือกเรียนเรื่องการประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเปนอันดับแรก ( X = 4.19, S.D. = 0.62) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากชุดการ
เรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยามี สื่อ วัสดุ อุปกรณ ประกอบการจัดการเรียนรูท่ีจัดไวอยางเปนระบบ กิจกรรมการ
เรียนรูกําหนดไวอยางเปนลําดับข้ันตอน นําไปใชไดงาย เนื้อหานําสถานการณท่ีเปนเรื่องใกลและมีประโยชน
ใหนักเรียนไดฝกการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน โดยครูคอย
อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ และใหคําแนะนําอยางใกลชิด มีการเสริมแรง ใหกําลังใจนักเรียน เพ่ือให
นักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มความสามารถ สอดคลองกับแสงเดือน ทวีสิน (2545, หนา 68) ไดกลา
วถึงปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดเจตคติไววาเจตคติเกิดจากประสบการณท่ีประทับใจมาก ประสบการณบางอยาง
ท่ีประทับใจมากท้ังทางดานดีและไมดีเพียงครั้งเดียวก็กอใหเกิดเปนเจตคติไดอยางรวดเร็ว และยังสอดคลอง
กับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546, หนา 168-169) ท่ีสรุปเก่ียวกับเจตคติตอ
คณิตศาสตรวาเปนความรูสึกของบุคคลท่ีจะตอบสนองตอวิชาคณิตศาสตร  ในดานความพอใจ-ไมพอใจ
ความชอบ-ไมชอบ รวมท้ังการตระหนักในคุณคาของวิชาคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Ebrahim (2004) ท่ีไดทําการศึกษาผลการสอนแบบปกติกับการสอนโดยใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 5Es ท่ีมี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติเชิงวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางเปน



นักเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 111 คน จาก 4 หองเรียนแบงเปนกลุมทดลอง 56 คน เรียนแบบวัฏจักร
การเรียนรู และกลุมควบคุม 55 คน เรียนปกติเปนเวลา 4 สัปดาห การสอนโดยครูเพศหญิง นักเรียนแบบ
ท้ัง 2 กลุม และครูเพศหญิง ซึ่งสอนนักเรียนท้ัง 2 กลุม การเก็บขอมูลใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
วิทยาศาสตรและแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร การทดลองใชแบบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนผล
การศึกษาพบวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ
วิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนปกติ และสอดคลองกับพิมพสรณ ตุกเตียน (2552,
บทคัดยอ) วิจัยเรื่องผลการใชวิธีสอนแกโจทยปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการจัดกลุมแบบรายบุคคล
(TAI) ตอความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ผลท่ีไดคือ
นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชวิธีสอนแก
โจทยปญหาของโพลยารวมกับเทคนิครวมมือการจัดกลุมราบบุคคล (TAI) มีระดับความพ่ึงพอใจตอวิธีการ
สอนแกโจทยปญหาของโพลยารวมกับเทคนิครวมมือการจัดกลุมราบบุคคล (TAI) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 อยูในระดับมาก และ ความพึงพอใจกับความสามารถในการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสัมพันธกันเชิงบวก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะท่ัวไป

1.1 กอนท่ีครูจะจัดการเรียนการสอน หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว นักเรียนควรไดรับการฝกเก่ียวกับทักษะการคิดคํานวณ เชน การบวก ลบ คูณ หาร ใหคลอง
เสียกอน เพราะหากนักเรียนคํานวณผิดก็จะทําใหคะแนนในการทําโจทยปญหา ลดนอยลงไปดวย

1.2 ในการจัดกิจกรรมรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา มีข้ันตอนของการจัดกิจกรรมมากครูผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสม
กับเวลาและสามารถยืดหยุนได

1.3 การจัดกิจกรรมใหนักเรียนทํางานเปนกลุม ครูควรคํานึงถึง ศักยภาพในการเรียนรูของ
นักเรียนในแตละกลุมดวย อีกท้ังความสามารถในการปรับตัวของนักเรียนดวย

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Es

รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา และศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความคิดสรางสรรค ความคงทนใน
การเรียนรู

2.2 ควรมีการศึกษาชุดการเรียนรู หนวยการเรียนรู การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5Es รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ในระดับชั้นอ่ืนๆ หรืออาจเปรียบเทียบกับ
เทคนิควิธีสอนอ่ืนๆ เชน เทคนิค KWLD การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิค STAD


