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ABSTRACT 
  The objectives of this research were to: 1) compare the mathematics 
problem solving abilities of grade 6 students after learning with problem-based 
learning activities on equations with the criterion of 55 percent of the full marks, and            
2) compare the mathematics learning achievements of grade 6 students who studied 
using the problem-based learning activities on equations with the criterion of 70 
percent of the full marks. The sample used in this research consisted of 42 grade 6 
students from Ban Manichot Samakkhi School, under Saraburi Primary Educational 
Service Area Office 2, studying in the second semester of the academic year 2018. 
They were selected using multi-stage random sampling. The research instruments 
were 18 lesson plans which included problem-based learning activities, a mathematics 
learning achievements test with a reliability of 0.81 and a mathematics problem solving 
ability test with a reliability of 0.92. The statistics used for the data analysis were 
mean, percentage, standard deviation, t-test for one sample and t-test for Dependent 
Samples. 

The research revealed that: 
1. The mathematics problem solving abilities of the grade 6 students after 

learning with the problem-based learning activities were higher than the criterion of 
55 percent of full marks at the 0.05 level of statistical significance. 

2. The mathematics learning achievements of the grade 6 students who 
studied using the problem-based learning activities were higher than the criterion of 
70 percent of full marks at the 0.05 level of statistical significance. 
 

Keywords: Mathematics Learning Achievements, Problem-based learning activities,   
mathematics problem solving abilities 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมีความส าคัญ เพราะคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนา
ความคิดของนักเรียน ให้สามารถคิดได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ มีเหตุผล แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิ์
ภาพและสามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระท่ีสถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
สร้างพื้นฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤติของชาติ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 56)  

นอกจากนี้ยังเป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคิด การค านวณและการใช้สติปัญญาของ
มนุษย์ ความคิดทางคณิตศาสตร์เป็นความคิดท่ีเกิดจากการสรุปความคิดท่ีเหมือน ๆ กันหรือความคิด
ท่ีได้จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น ความคิดเช่นนี้เรียกว่าความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ (Concept)  
(เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555, หน้า 1) ซึ่งมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญมากท้ังผู้สอน
และนักเรียน เป็นความรู้ความเข้าใจท่ีถ่องแท้ ท่ีจะท าให้ครูมีประสิทธิภาพ และสามารถเช่ือมโยงสู่
การใช้งานของคณิตศาสตร์ได้ และมโนทัศน์จะท าให้นักเยนเข้าใจส่ิงต่าง  ๆ ทางคณิตศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี และสามารถน าส่ิงเหล่านั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและไม่คุ้นเคยได้ (อัมพร ม้าคนอง , 
2557, หน้า 17) การคิดมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551, หน้า 45) กล่าวว่า การคิดอย่างมีเหตุผลถือเป็นหัวใจส าคัญของ
การสอนคณิตศาสตร์ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีนักเรียนสามารถน าติดตัวไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่  

การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท่ีนักเรียนควรเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นใน
ตัวนักเรียน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีแนวการคิดท่ีหลากหลาย มีนิสัย
กระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ และมีความมั่นใจในปัญหาท่ีเผชิญอยู่ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2555, หน้า 6) ผู้สอนควรเตรียมปัญหาท่ีมีความเหมาะสมตามวัยและพัฒนาการของ
นักเรียน โดยปัญหาท่ีผู้สอนน ามาควรมีลักษณะท่ีดึงดูดความสนใจ ท้าทายความสามารถของนักเรียน 
ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพราะการ
แก้ปัญหาแต่ละครั้งจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและกระบวนการของการแก้ปัญหา ได้
ประยุกต์ใช้ความรู้และสร้ างความรู้ทางคณิตศาสตร์ ใหม่  ๆ ผ่านการแก้ปัญหา ( เวชฤทธิ์          
อังกนะภัทรขจร, 2555, หน้า 112-113)  

การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) เป็นยุทธวิธีใน
การจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบหนึ่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา และการเรียนรู้อย่างมีความหมายอีกวิธีหนึ่ง โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นหลักหรือจุดเริ่มต้นเพื่อกระตุ้น จูงใจ เร้าความสนใจเพื่อเรียนรู้และสร้าง
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ความรู้ด้วยตนเอง โดยปัญหาเป็นฐานส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้  และกระบวนการเรียนรู้นั้น         
ซึ่งปัญหานั้นจะต้องเป็นปัญหาท่ีมาจากตัวนักเรียน เป็นปัญหาท่ีนักเรียนสนใจ ต้องการ ท่ีจะแสวงหา 
ค้นคว้าหาค าตอบ และหาเหตุผลมาแก้ปัญหาหรือท าให้ปัญหานั้นชัดเจนจนมองเห็นแนวทางแก้ไข  
ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้ สามารถผสมผสานความรู้เพื่อไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นของผู้เรียน การจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียน ท่ีเริ่มต้นจากปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  และมี
ความส าคัญต่อนักเรียน ตัวปัญหาจะเป็นต้ังต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมท้ังวิธีการ
แก้ปัญหา การเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
นักเรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาใหญ่ต่อนักเรียน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2550,    
หน้า 1) 

เนื่องจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดท่ีเป็นนามธรรมซึ่ง
ยากต่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ไม่บรรลุผลเป็นท่ีน่าพอใจ จะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนท่ีผ่านมา พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า และจากการรายงานผล
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558-2560 ตามล าดับ ดังนี้ 36.79, 
41.69, 38.31 จะเห็นว่า แต่ละปีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 
ช้ีให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ไม่เพิ่มขึ้นตามล าดับ เนื่องจากทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มีการวัดแทรกอยู่ในสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีข้อสอบบางข้อมี
การบูรณาการตัวช้ีวัด ซึ่งเป็นทักษะท่ีผู้เรียนต้องใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แ ต่ผู้เรียนไม่
สามารถใช้ทักษะนี้มาแก้ปัญหาได้ดีนัก จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ของผู้เรียนให้มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 55 ของคะแนนเต็ม และสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ตามล าดับ โดยการศึกษาทฤษฎี รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ี
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาท่ีสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัย
และความต้องการท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อขจัดความสงสัยดังกล่าว การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริง
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ และร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหานั้น ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ อันเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทิศนา แขมมณี, 2558, หน้า 137) 
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
กับทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับสมการให้สูงขึ้น 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการ กับเกณฑ์
ร้อยละ 55 ของคะแนนเต็ม 

1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
              ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4  สมมติฐำนกำรวิจัย 

1.4.1  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการ กับเกณฑ์
ร้อยละ 55 ของคะแนนเต็ม 

1.4.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ทีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 

 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  

1.5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 จ านวน 25,471 คน 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
 
 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้าน   
มณีโชติสามัคคี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนสัมพันธ์วังม่วง ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 42 คน ท่ีได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi stage cluster random sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่ม
ดังนี้ 

 1) สุ่มอ าเภอท้ังหมดในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
มา 1 อ าเภอ ได้อ าเภอวังม่วง 

 2) สุ่มกลุ่มโรงเรียน ท้ังหมด 2 กลุ่มโรงเรียน ได้กลุ่มโรงเรียนสัมพันธ์วังม่วง 
 3) สุ่มโรงเรียนจากกลุ่มโรงเรียนสัมพันธ์วังม่วง ท้ังหมด 5 โรงเรียน มาจ านวน 1 

โรงเรียน ได้โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี มี 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 42 คน 
1.5.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ตัวแปรตาม  
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
1.5.3 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีรายละเอียด ดังนี้   
 1)  สมการ       

2)  สมการท่ีมีตัวไม่ทราบค่า     
3)  สมการการบวก      
4)  สมการการลบ      
5)  สมการการคูณ      
6)  สมการการหาร      
7)  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ    
8)  การแก้โจทย์ปัญหาเมื่อโจทย์ก าหนดตัวไม่ทราบค่า  
9)  การแก้โจทย์ปัญหาเมื่อโจทย์ไม่ก าหนดตัวไม่ทราบค่า  
10)  โจทย์ปัญหาสมการ       

1.5.4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2561 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 18 แผน รวมเวลาในการทดลองสอน 18 ช่ัวโมง และทดลอง
หลังเรียน 2 ช่ัวโมง รวม 20 ช่ัวโมง  
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1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
1.6.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน

สร้างองค์ความรู้จากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีผู้เรียนสนใจผ่านการท างานเป็นกลุ่ม สืบค้น ท าความ
เข้าใจ และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล โดยท่ีปัญหานั้นจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริง และเป็นจุดต้ังต้นของ
กระบวนการการเรียนรู้ ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน า จัดสภาพแวดล้อมให้เข้ากับการเรียนรู้   
และเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งของผู้เรียน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นก าหนดสถานการณ์ เป็นขั้นท่ี ผู้สอนสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมี

ความสัมพันธ์กับเนื้อหา เรื่อง สมการ  
ขั้นท่ี 2 ขั้นท าความเข้าใจสถานการณ์ ในขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องวางแผน

การศึกษา ค้นคว้า ท าความเข้าใจ และอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ร่วมกันคิดวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการหา
ค าตอบ 

ขั้นที่ 3 ข้ันศึกษาค้นคว้า ขั้นนี้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมตาม
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ขั้นท่ี 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ในขั้นนี้นักเรียนจะน าความรู้ท่ีได้จากการไปศึกษา
ค้นคว้ามาสังเคราะห์ และแก้ปัญหา หากข้อมูลไม่เพียงพอ สมาชิกกลุ่มต้องก าหนดส่ิงท่ีเรียนรู้เพิ่มเติม 
แล้วศึกษาค้นคว้าอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการแก้ปัญหา 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุป นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปหาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่ม
ตัวเอง ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

ขั้นท่ี 6 ขั้นน าเสนอผลงาน สมาชิกภายในกลุ่มน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่ม
ตัวเอง ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากเรื่องท่ีเรียน 

1.6.2  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์เพื่อน ามาหาค าตอบจากสถานการณ์หรือค าถาม โดยผู้แก้ปัญหาต้องหา
วิธีการท่ีเหมาะสม วัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีขั้น
ท าความเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ขั้นด าเนินการตามแผน และขั้นตรวจสอบค าตอบ เป็น
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ 50 คะแนน และใช้การตรวจให้คะแนนแบบรูบิค 
 1.6.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ โดยวัดพฤติกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทางพุทธิพิสัยเป็น 4 ระดับ คือ 
ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์  
  
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.7.1  เป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
 1.7.2  เป็นแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
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 1.7.3  เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนและผู้สนใจจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เพื่อน าไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อความสามารถ

การในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 

  2.1.1  วิสัยทัศน์ หลักการและจุดหมาย 
  2.1.2  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.1.3  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  2.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.2.1  ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.2.2  แนวคิดและทฤษฎีของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.2.3  จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.2.4  ลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.2.5  ลักษณะของปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.2.6  ขั้นตอนการเรียนรู้ของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.2.7  แนวทางการวัดและการประเมินผลในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.2.8  บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

  2.3  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  2.3.1  ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  2.3.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2.3.3  กระบวนการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  2.3.4  แนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2.3.5  เกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
2.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

  2.4.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.4.2  องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.4.3  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.4.4  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

  2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.5.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
 2.5.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
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2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 

2.1.1  วิสัยทัศน์ หลักการและจุดหมาย 
 วิสัยทัศน์ 

การศึกษาคณิตศาสตร์ ส าหรับหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   
2551  เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ  
ท้ังนี้เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่พอเพียง  สามารถน าความรู้  ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  รวมท้ังสามารถน าไปเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ  ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบ
ของสถานศึกษาท่ี ต้องจัดสาระการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคน  ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์  และต้องการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น  
ให้ถือเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ  ท้ังนี้เพื่อให้เป็นผู้เรียนมีความรู้ท่ี
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จัดการเรียนรู้ 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 จุดหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ และพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข  

2.1.2  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับ และส่งสาร มีวัฒนธรรมใน

การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น        
ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ
รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

2.1.3  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ 
 

ตารางที่ 2.1  มาตรฐาน ค1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิต 
จริง 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.6 1.  เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสาม  
     ต าแหน่ง 

 ความหมาย  การอ่าน  และการเขียน
ทศนิยมสามต าแหน่ง 

 2. เปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน
และทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 

 หลัก  ค่าประจ าหลัก  และค่าของเลข
โดดในแต่ละหลักของทศนิ ยมสาม
ต าแหน่ง 

 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม 
    ไม่เกินสามต าแหน่ง 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน 

 3. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน  และเขียน
เศษส่วนในรูปทศนิยม 

 การเขียนทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งใน
รูปเศษส่วน 

 การเขียนเศษส่วนท่ีตัวส่วนเป็น ตัว
ประกอบของ 10,  100,  1,000 ในรูป
ทศนิยม 
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ตารางที่ 2.2  มาตรฐาน ค1.2 เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ 
ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.6 1.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ 
หาร ระคนของเศษส่วน จ านวนคละ  
และทศนิยม  พร้อมท้ังตระหนักถึง
ความ สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร

จ านวนคละ 
 การบวก ลบ คูณ  หารระคนของเศษส่วน

และจ านวนคละ 
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร

ทศนิยมท่ีมีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน
สามต าแหน่ง 

 การบวก ลบ  คูณ  หารระคนของ
ทศนิยมท่ีมีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน
สามต าแหน่ง 

2.  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบ
ของ  
     โจทยป์ัญหาและโจทย์ปัญหาระคน

ของ จ านวนนับ  เศษส่วน จ านวน
คละ ทศนิยม  และร้อยละ  พร้อม
ท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ  และสร้างโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับจ านวนนับได้ 

 โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ 
การหาร  และการบวก ลบ  คูณ  หาร
ระคนของจ านวนนับ 

 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ  การหาร และการบวก ลบ  คูณ  
หารระคนของจ านวนนับ 

 โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หาร
ระคนของเศษส่วน 

 โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หาร
ระคนของทศนิยม 

 การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร  
และการคูณ หารระคนของทศนิยม 

 โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ  
รวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหา
ก าไร ขาดทุน การลดราคา  การหาราคา
ขาย  การหาราคาทุน และดอกเบ้ีย 
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ตารางที่ 2.3  มาตรฐาน ค1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. บอกค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็ม

หลัก ต่าง  ๆ  ของจ านวนนับ  และ
น าไปใช้ได้ 

 ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวน 
    เต็มหมื่น  เต็มแสน  และเต็มล้าน 

2. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสาม
ต าแหน่ง 

 ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่ ง
ต าแหน่งและสองต าแหน่ง 

 
ตารางที่ 2.4  มาตรฐาน ค1.4 เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. ใช้สมบัติการสลับท่ี  สมบัติการเปล่ียน

หมู่  และสมบัติการแจกแจงในการคิด
ค านวณ 

 การบวก  การคูณ 
 การบวก ลบ  คูณ  หารระคน 

2. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับ 
    

 ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ และ                
ตัวประกอบเฉพาะ 

 การหา  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 

สาระท่ี 2  การวัด 
 
ตารางที่ 2.5 มาตรฐาน ค2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด และคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1.  อธิบายเส้นทางหรือบอกต าแหน่งของ 

     ส่ิงต่าง ๆ โดยระบุทิศทาง  และ  
     ระยะทางจริง  จากรูปภาพ  แผนท่ี 
     และ แผนผัง 

 ทิศ 
 การบอกต าแหน่งโดยใช้ทิศ 
 มาตราส่วน 
 การอ่านแผนผัง 

 2.  หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม  การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมโดยใช้
ความยาวของด้าน 

 การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมโดยใช้
สมบัติของเส้นทแยงมุม 

 3.  หาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูป 
     วงกลม 

 การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือ
ความยาวรอบวง 

 การหาพื้นท่ีของรูปวงกลม 
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ตารางที่ 2.6  มาตรฐาน ค2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 

ชัน้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ี  ความยาว 

     รอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและรูปวงกลม 
 การคาดคะเนพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ

รูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ

รูปและพื้นท่ีของรูปวงกลม 
2.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ  
     ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือ
ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

3.  เขียนแผนผังแสดงต าแหน่งของส่ิง   
     ต่าง ๆ  และแผนผังแสดงเส้นทางการ  
     เดินทาง 

 การเขียนแผนผังแสดงส่ิงต่าง ๆ  
 การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการ

เดินทาง 
 การเขียนแผนผังโดยสังเขป 

 
สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
 

ตารางที่ 2.7 มาตรฐาน ค3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ี  

     เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ 

 ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ (ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม  
ท ร ง ก ร ะ บ อ ก   ก ร ว ย  ป ริ ซึ ม  
พีระมิด) 

2. บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูป 
     ส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ  

 สมบั ติของ เ ส้นทแยงมุมของรู ป
ส่ีเหล่ียม 

3.  บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุม
แย้ง 

 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัย
ผลบวกของขนาดของมุมภายในท่ี
อยู่บนข้าง 
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ตารางที่ 2.8  มาตรฐาน ค3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 
reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.6 1.  ประดิษฐ์ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก   
     ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  และ  
     พีระมิด จากรูปคล่ีหรือรูป 
     เรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให้ 

 รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรง
ส่ี เ ห ล่ี ย ม มุ ม ฉ า ก  ท ร ง ก ล ม  
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด) 

 การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ 
2.  สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ  การสร้างรูปส่ีเหล่ียมเมื่อก าหนด

ความยาวของด้านและขนาดของมุม 
หรือเมื่อก าหนดความยาวของเส้น
ทแยงมุม 

 
สาระท่ี 4 พีชคณิต 
 

ตารางที่ 2.9  มาตรฐาน ค4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

 
ตารางที่ 2.10 มาตรฐาน ค4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  

(mathematical  model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย
และน าไปใช้แก้ปัญหา 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.6 1.  เขียนสมการจากสถานการณ์หรือ  
     ปัญหา และแก้สมการพร้อมท้ังตรวจ  
     ค าตอบ 

 สมการเชิงเส้นท่ีมีตัวไม่ทราบค่าหนึ่ง
ตัว 

 การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการ
เท่ากันเกี่ยวกับการบวก  การลบ การ
คูณ หรือการหาร 

 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 
 

สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
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ตารางที่ 2.11  มาตรฐาน ค5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1.   อ่านข้อมูลจากกราฟเส้น  และแผนภูมิรูป  

      วงกลม 
 การอ่านกราฟเส้น และแผนภูมิรูป

วงกลม 
 2.  เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและ 

      กราฟเส้น 
 การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
    และกราฟเส้น 

 
ตารางที่ 2.12  มาตรฐาน ค5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
 

ชัน้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1.  อธิบายเหตุการณ์โดยใช้ค าท่ีมีความหมาย 

     เช่นเดียวกับค าว่า 
- เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ 
- ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

 การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้น
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

 
สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
ตารางที่ 2.13 มาตรฐาน ค6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง  ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.4-6 1. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
การส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- 
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ตารางที่ 2.13 (ต่อ)  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4-6 5. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และ

เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

- 

 

2.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.2.1  ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Problem-Based 

Learning (PBL) มีนักการศึกษาหลายคนได้เรียกช่ือแตกต่างกัน เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การเรียนรู้จากปัญหา การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก และมี
นักการศึกษาให้ความหมายไว้ดังนี้ 

วัฒนา  รัตนพรหม (2548, หน้า 33) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้นักเรียนได้เรียนจากสถานการณ์ท่ี
เป็นจริง ซึ่งอยู่ในรูปของปัญหาท่ีจะพบได้ในชีวิตจริงของการปฏิบัติงานตามวิชาชีพท่ีหลักสูตรนั้น
ต้องการผลิตขึ้น ท้ังนี้เพื่อการศึกษาถึงองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ฝึกฝนความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหาและการท างานร่วมกันเป็นทีมโดยท่ีไม่ได้เน้นการศึกษา
เนื้อหาเป็นรายวิชา 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า 1) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียน ท่ีเริ่มต้นจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จาก
กระบวนการท างานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญต่อนักเรียน ตัวปัญหา
จะเป็นต้ังต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล 
และการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมท้ังวิธีการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้น
พัฒนานักเรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการช้ีน า
ตนเองซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาใหญ่
ต่อนักเรียน 

ทิศนา แขมมณี (2558, หน้า 137) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเป็น
การจัดสภาพการของการเรียนการสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือ ในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมาย โดยครูอาจน านักเรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือครูอาจจัดสภาพการณ์ให้
นักเรียนเผชิญปัญหาหรือฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งจะช่วย
ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจนได้เห็นทางเลือก และวิธีท่ีหลากหลายในการ
แก้ปัญหา รวมท้ังช่วยให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้เกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ 
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ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2545, หน้า 30)  กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
คือการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถต้ังค าถาม วิเคราะห์ปัญหา รู้วิธีการท่ีได้มาซึ่งค าตอบ และน า
ค าตอบท่ีได้มาต้ังเป็นประเด็นปัญหาเพื่อหาค าตอบใหม่ โดยน าเอาเนื้อหาการสอนมาเป็นส่ือการสอน 

Duch (1995, p. 1) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียน
การสอนท่ีมีลักษณะใช้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีฝึกให้
นักเรียนคิดวิเคราะห์ และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนจะเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่ง
ประกอบด้วยความสามารถในการค้นคว้าและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและความรู้
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ก่อนแล้วเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญส าหรับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  

Gallagher (1997, pp. 332-362) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ีนักเรียนต้องเรียนรู้จากการเรียน (Learn to Learn) เป็นการให้นักเรียน
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหา โดยจะบูรณาการความรู้ท่ีต้องการให้นักเรียนได้รับกับ
การแก้ปัญหาเข้าด้วยกัน ปัญหาท่ีใช้มีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญกับนักเรียน
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจะมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนในด้านทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ท่ี
นักเรียนจะได้มา และพัฒนานักเรียนสู่การเป็นผู้ท่ีสามารถเรียนรู้โดยช้ีน าตนเองได้ 

Torp and Sage (1998, pp. 14-16)  กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีได้จากการส ารวจ ค้นคว้า และการแก้ปัญหาท่ีมีความสัมพันธ์
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันซึ่งนักเรียนอาจพบเจอการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นเป็นทางยุทธวิธีการ
เรียนการสอนและใช้เป็นแนวทางในการจัดหลักสูตร ซึ่งมีลักษณะดึงดูดนักเรียนให้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา ครูจะเป็นผู้ท่ีคอยให้ค าแนะน า และออกแบบสภาพแวดล้อม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและส ารวจหลักสูตรที่สร้างขึ้น จะมีปัญหาขึ้นแกนกลาง มีบทบาทใน
การเตรียมประสบการณ์จริงท่ีส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  สนับสนุนให้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง และบูรณาการส่ิงต่าง ๆ ท่ีเรียนรู้หนึ่งจากชีวิตจริงเข้าด้วยกันในขณะท่ีเรียนรู้
นักเรียนจะถูกท าให้เป็นนักแก้ปัญหา และพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ท่ี เรียนรู้โดยช้ีน าตนเองได้ใน
กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ครูจะเป็นผู้ร่วมในการแก้ปัญหาหน้าท่ีในการสร้างความสนใจความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เป็นผู้แนะน า และอ านวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ 

จากการค้นคว้าเอกสารข้างต้น ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานว่า เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีผู้เรียนสนใจผ่านการ
ท างานเป็นกลุ่ม สืบค้น ท าความเข้าใจ และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล โดยท่ีปัญหานั้นจะมีความสัมพันธ์กับ
ชีวิตจริง และเป็นจุดต้ังต้นของกระบวนการการเรียนรู้ ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน า จัด
สภาพแวดล้อมให้เข้ากับการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งของผู้เรียน 

2.2.2  แนวคิดและทฤษฎีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ไพศาล สุวรรณน้อย (2558, หน้า 1) แนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้ ท่ีนักจิตวิทยาทางการ

ศึกษา น ามาเป็นประเด็นในการถกเถียงกันมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ 
1.  กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิยม (Behaviorist Learning theory) ในกลุ่มนี้

เช่ือว่า ความรู้มีอยู่มากมายในโลก แต่ความรู้ท่ีสามารถถ่ายโยงมายังผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมี



 18 

เพียงเล็กน้อย การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับการตอบสนอง 
นักจิตวิทยาได้รับการยอมรับกันในกลุ่มนี้ คือ สกินเนอร์ (Skinner) 

2.  กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพุทธิปัญญานิยม (Cognitive Learning theory) มีความเช่ือ
ว่า ความรู้เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างท่ีมีลักษณะเฉพาะ (particular structure) กับ
ส่ิงแวดล้อมทางจิตวิทยา (psychological environment) ของผู้เรียนแต่ละบุคคล การเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ปรับเปล่ียนโลกภายนอกของตน โดยอาศัยกระบวนการปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดจาก
การรับรู้ความรู้ใหม่เข้าไปในสมองหรือการปรับเปล่ียนความรู้เก่าให้เข้ากับความรู้ใหม่ นักจิตวิทยาท่ี
ได้รับการยอมรับแนวคิดมากท่ีสุดในกลุ่มนี้ คือ เพียเจท์ (Piaget) 

 วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม (2554, หน้า 65) การเรียนรู้โดยความหมาย 
(Verball Meaningful Learning Theory) เป็นแนวคิดท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก Bruner การเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถแปลความหมายของข้อมูลโดยใช้ประสบการณ์ของ
ตนเองเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นความคิดรวบยอดหลักการกฎเกณฑ์ สมมติฐานความสัมพันธ์ ฯลฯ 
ผู้เรียนจะต้องแปลความหมายด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยให้ความหมายจะเกิดขึ้นได้โดยการฝึกภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้ 

1.  การฝึกหัดวิธีคิดผู้สอนจะต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด โดยการสร้างปัญหาและเงื่อนไขของ
ปัญหาท่ีเป็นจริงและพยายามฝึกการแก้ปัญหาโดยมองหลาย ๆ ด้าน 

2.  เนื้อหาท่ีใช้เรียนต้องเป็นเนื้อหาท่ีเป็นจริง การเรียนในเนื้อหานั้นต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้จัก
แก้ปัญหาโดยใช้ทักษะและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 

3.  ผู้เรียนควรมีวิธีการคิดแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
รังสรรค์  โฉมยา (2553, หน้า 138-139) ซึ่งแนวคิดกลุ่มเกสตัลท์เสนอว่า องค์ประกอบ

ของการเรียนรู้ มี 2 ส่วน คือ 
1.  การรับรู้ (perception) เป็นกระบวนการแปลความหมาย ของส่ิงท่ีมากระทบประสาท

สัมผัส เน้นความส าคัญของการรับรู้ท่ีเป็นส่วนรวม จะมีความสมบูรณ์มากกว่าการรับรู้ส่วนย่อยทีละ
ส่วน 

2.  การหยั่งเห็น (insight) เป็นการรู้แจ้งเกิด ความคิดความเข้าใจแวบเข้ามาทันทีทันใด 
ในขณะท่ีบุคคลก าลังเผชิญปัญหา และจัดระบบการรับรู้ระบบการคิด โดยหลักของการหยั่งเห็น 

2.1 การหยั่งเห็น ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาการหยั่งเห็น จะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้ามีการ
รับรู้องค์ประกอบของปัญหาท่ีสัมพันธ์กัน บุคคลสามารถสร้างภาพในใจ เกี่ยวกับขั้นตอนเหตุการณ์
หรือสภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อพยายามหาค าตอบ 

2.2 ค าตอบท่ีเกิดขึ้นในใจ ถือว่าเป็นการหยั่งเห็น ถ้าค าตอบนั้นบุคคลสามารถ
แก้ปัญหาได้ บุคคลก็จะน ามาใช้ในโอกาสต่อไปอีก 

2.3 ค าตอบหรือการหยั่งเห็นท่ีเกิดขึ้นนั้น บุคคลสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ได้ 

นิราศ  จันทรจิตร (2555, หน้า 97) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือกันแก้ปัญหา เกิดความสามารถในการเรียน
แบบน าตนเอง (Self – Directed Study) และส่งเสริมการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team 
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Teaching) กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เริ่มด้วยการใช้ปัญหาเป็นส่ือในการเรียนรู้ ซึ่งแต่
ละปัญหามีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างสรรค์การแก้ปัญหา เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาแก่นักเรียนโดยครูผู้สอน เป็น
ผู้ก าหนดปัญหาท่ีสามารถเห็นในชีวิตจริง ประเด็นปัญหาท่ีใช้ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้น ในบริบทการเรียนรู้ 
ของนักเรียนโดยน าเสนอปัญหาในกลุ่มของนักเรียน ได้ร่วมอภิปรายซึ่งกลุ่มนักเรียนจะมี 8 - 10 คน 
นักเรียนไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าในการอภิปรายปัญหาท่ีเผชิญ ทุกคนจะมีความรู้จากประสบการณ์
การเรียน ในระยะท่ีผ่านมา จากส่ือการเรียนหรือประสบการณ์ด้วยตนเอง ลักษณะกิจกรรมการเรียน
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา ใช้ค าถามให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและแสวงหาค าตอบใช้วิธีการสืบเสาะหา
ความรู้ และมีคุณค่าโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ครูเป็นผู้ด าเนินการจัดการข้อมูล ความรู้ 
กิจกรรมการเรียนท่ียึดปัญหาเป็นฐานให้นักเรียนค้นหาค าตอบ 

Gijselears (1996, pp. 13-14) กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ 3 ประการ 
คือ 

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการสร้างไม่ใช่กระบวนการรับการเรียนรู้
เกิดขึ้นจากการสร้างความรู้เช่ือมโยงกับเครือข่ายมโนทัศน์ท่ีความหมาย การเกิดการเรียนรู้ และข้อมูล
ใหม่มีอยู่แล้วในเครือข่าย ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนจะท าอย่างไรกับข้อมูลเหล่านั้น ข้อมูลใหม่เกิดขึ้นได้การ
ระลึกถึงความรู้เดิมท่ีมีอยู่ และเคยใช้ความรู้นั้น ๆ ในการแก้ปัญหา นั่นคือ ความรู้เดิมจะเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงท่ีรู้ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ได้เรียนรู้จักแกร่งกล้าเมื่อนักเรียนมี
ทักษะในการก ากับตนเองซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  นั่นคือ มีการ
ก าหนดเป้าหมายการเรียนว่าจะท าอะไร สามารถว่าจะท าอย่างไร และมีการประเมินผลว่าบรรลุ
หรือไม่ ซึ่งเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง การท่ีจะประสบผลส าเร็จในการแก้ปัญหานั้นไม่ได้
ขึ้นอยู่กับการมีความรู้อยู่ในตัวเพียงอย่างเดียวแต่จะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วิธีในการแก้ปัญหาให้ได้มา
ซึ่งความส าเร็จบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 

3. ปัจจัยทางสังคมและองค์ประกอบแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยท่ีเป็น
ตัวน าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปใช้เป็นกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการในการศึกษาระดับ สูงรูปแบบการเรียนท่ีเป็นไปตาม
สภาพแวดล้อมท่ีท าให้ผู้เรียนได้ประสบกับปัญหาจริงหรือการได้ปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพ ท าให้ผู้เรียนได้
ใช้ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดไปใช้ในการแก้ปัญหาและปัจจัยทางสังคมนั้นก็มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ
แต่ละบุคคล นั้นคือการท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดการเปล่ียนความคิดซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิด
ทางเลือกหลากหลายท่ีจะน าไปใช้ในการสินใจแก้ปัญหา  

การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ
เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ หรือลงมือท า และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคศตวรรษ
ท่ี 21 การเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการติดต่อส่ือสารแบบไร้พรมแดน
สามารถท าได้ทุกท่ีทุกเวลา ท าใหผู้้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้สอนจึงต้องมีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการสอนในรูปแบบเดิมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน สังคม และเทคโนโลยี โดย
ปรับเปล่ียนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้ช้ีแนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
แสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมี
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ความหมาย (สิริพร ปาณาวงษ์, 2557) โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้จะให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียน ครอบคลุมวิธีการเรียนการสอน
หลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Problem-Based Learning) การเรียนรู้จากการ
สืบค้น (Inquiry-Based Learning) การเรียนรู้จากการท ากิจกรรม (Activity-Based Learning) การ
สอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) และการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) เป็นต้น และ
ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง การส่งเสริมมีส่วนร่วมใน
ช้ันเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้สอนมีบทบาทใน
การอ านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) 

 สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนต้องสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ ส่วนทฤษฎีการเรียนรู้แบบเกสตัลท์ เป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคัญของ
กระบวนการคิดท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนรู้ กระบวนการคิดของบุคคลจะเกิดขึ้นในระหว่างท่ีมีส่ิง
เร้าและการตอบสนอง มีองค์ประกอบการเรียนรู้ 2 ส่วน คือ การรับรู้ และการหยั่งเห็น ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา สามารถเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์
เก่าและประสบการณ์ใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

2.2.3  จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Cindy E. Hmelo-Silver (2004) กล่าวถึง เป้าหมายของการใช้ปัญหาเป็นฐานว่า 

ประกอบด้วย 
1. ช่วยพัฒนาความรู้ท่ีมีความยืดหยุ่น 
2. ทักษะในการแก้ปัญหา 
3. ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ทักษะการท างานร่วมกัน 
5. สร้างแรงจูงใจภายใน 

ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรา  เล่าเรียนดี (2547, หน้า 109) ท่ีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยได้เพิ่มเติมทักษะอื่นไว้ด้วย ดังนี้ 

1. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 
2. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ท่ีเหมาะสม 
4. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
5. เพื่อใช้ความรู้พื้นฐานท่ีสามารถวัดได้ 
6. สร้างความพึงพอใจในตัวเองและแรงจูงใจให้ตัวเอง 
7. ใช้คอมพิวเตอร์เป็น และแสวงหาความรู้ด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์ และ

ทดลองปฏิบัติสอบถาม ผู้รู้ 
8. พัฒนาทักษะความเป็นผู้น า 
9. พัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทีม  
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10. พัฒนาทักษะการส่ือความหมาย  
11. พัฒนาการใช้ความคิดเชิงรุก  
12. พัฒนาทักษะการท างานในสถานท่ีท างานท่ีตนท างานร่วมกับผู้อื่น 

จากข้อมูลวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจะเห็นได้ว่า  การ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริม
ทักษะกระบวนการในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียน 

2.2.4  ลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ทิศนา แขมมณี (2558, หน้า 137) ได้กล่าวถึงลักษณะของปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานว่า ปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัยและความต้องการท่ีจะแสวงหา
ความรู้เพื่อขจัดความสงสัยดังกล่าว การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริงหรือสถานการณ์ต่าง ๆ และ
ร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหานั้น ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสามารถ
พัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ อันเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2549, หน้า 13) ได้สรุปลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ดังนี้  

1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
2. เป็นการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มผู้เรียนท่ีมีขนาดเล็ก  
3. ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือเป็นผู้ให้ค าแนะน า  
4. ใช้ปัญหาเปน็ตัวกระตุ้นในการเรียนรู้ 
5. ปัญหาท่ีน ามาใช้มีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ปัญหาหนึ่งอาจมีค าตอบได้หลาย

ค าตอบหรือแก้ปัญหาได้หลายทาง 
6. ผู้เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาความรู้ใหม ่ๆ ด้วยตนเอง  
7. ใช้ด้านประเมินผลจากสภาพจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม 

Zhang (2002, pp. 30-36) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
1. เป็นบริบทของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีได้มาจาก

การแก้ปัญหาท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากท่ีสุด  
2. ใช้ปัญหาเป็นตัวขับเคล่ือนในการเรียนรู้  
3. เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างความรู้ ในศาสตร์ต่างๆ  และทักษะ

กระบวนการเข้าด้วยกัน  
4. นักเรียนจะเป็นผู้ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูจะเป็นเพียงผู้ให้ความ

ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
5. เป็นการเรียนรู้แบบช้ีน าตนเอง นักเรียนจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางของการเรียนรู้

ด้วยตนเองในการก าหนดว่าต้องเรียนรู้อะไร อย่างไร จากท่ีใด เพื่อให้ได้ความรู้มาแก้ปัญหา 
6. เป็นการเรียนรู้จากกระบวนการของการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

จะเน้นท่ีกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนขณะด าเนินการแก้ปัญหา 
7. เป็นการเรียนรู้แบบช่วยเหลือกันเป็นกลุ่ม 
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8. ปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้จะเป็นปัญหาท่ียาก มีความซับซ้อน ไม่ชัดเจน เป็น
ปัญหาปลายเปิด ท่ีสามารถกระตุ้นนักเรียนให้ได้ใช้ความคิด ท าความเข้าใจปัญหา และค้นคว้าหา
ความรู้มาเพื่อแก้ปัญหานั้น 

9. ให้ความส าคัญกับประสบการณ์และความรู้ท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งครูใช้เป็นแนวการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน 

จากการศึกษาลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานควรใช้ปัญหาท่ีคลุมเครือ เพื่อกระตุ้นใน
การอยากแสวงหาค าตอบ ซึ่งอาจมีหลายทางในการแก้ปัญหาและค าตอบท่ีหลากหลาย 

2. การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นขณะท่ีด าเนินการแก้ปัญหา 
3. เป็นการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นเพียงผู้คอยให้ค าแนะน าและ

จัดสภาพแวดล้อมในการเรียน 
4. ใช้การจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
5. ประเมินผลการเรียนรู้ โดยประเมินจากความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม 

2.2.5  ลักษณะของปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Torp and Sage (1998, p. 20) ได้กล่าวถึงลักษณะของปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานไว้ ดังนี้ 
1. เป็นปัญหาท่ียากมีความซับซ้อน 
2. เป็นปัญหาท่ีต้องมีการสืบสวนค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพิ่มมาใช้แก้ปัญหา 
3. เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถหาค าตอบได้ง่ายโดยใช้สูตรใดสูตรหนึ่งหาค าตอบ  
4. เป็นปัญหาท่ีมีวิธีหาค าตอบได้หลายวิธี 

ศูนย์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแห่งมหาวิทยาลัยแซมฟอร์ด (Center for Problem 
Based Learning at Stanford University, 2005 อ้างถึงใน พิจิตร อุตตะโปน, 2550, หน้า 19) ได้
เสนอลักษณะของปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 

1. เป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อนและเป็นปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง 
2. เป็นปัญหาท่ีต้องมีการสืบสวนค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การไตร่ตรอง เพื่อ

แก้ปัญหา และใช้กระบวนการกลุ่มในการหาค าตอบ 
3. เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถหาค าตอบได้ทันทีต้องมีการตรวจสอบ และเป็นปัญหาท่ี

ต้องใช้ความรู้หรือประสบการณ์ในการหาค าตอบ 
4. เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถหาค าตอบได้ง่าย และมีหลายค าตอบ ไม่สามารถใช้สูตร

ใดสูตรหนึ่ง หาค าตอบได้ทันที 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า 3-4) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่ิงส าคัญท่ีสุด คือ ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ลักษณะส าคัญของปัญหามีดังนี้ 

1. เกิดขึ้นในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียน หรือผู้เรียนอาจมีโอกาส
ประเชิญกับปัญหานั้น 
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2. เป็นปัญหาท่ีพบบ่อย มีความส าคัญ มีข้อมูลเพียงพอส าหรับการค้นคว้า 
3. เป็นปัญหาท่ียังไม่มีค าตอบชัดเจนตายตัว เป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อน คลุมเครือ 

หรือผู้เรียนเกิดความสงสัย 
4. เป็นปัญหาท่ีมีประเด็นขัดแย้งข้อถกเถียงในสังคมยังไม่มีข้อยุติ 
5. เป็นปัญหาอยู่ในความสนใจเป็นส่ิงท่ีอยากรู้แต่ไม่รู้ 
6. ปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษภัย เป็นส่ิงไม่ดี หากใช้ข้อมูลโดย

ล าพังคนเดียวอาจท าให้ต่อปัญหาผิดพลาด 
7. ปัญหาท่ีมีการยอมรับว่าจริง ถูกต้อง แต่ผู้เรียนไม่เช่ือว่าจริง ไม่สอดคล้องกับ

ความคิดของผู้เรียน 
8. ปัญหาท่ีอาจมีค าตอบหรือแนวทางในการแสวงหาค าตอบได้หลายทางครอบคลุม

การเรียนรู้ที่กว้างขวางหลากหลายเนื้อหา 
9. เป็นปัญหาท่ีมีความยากง่าย เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน  
10. เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที ต้องการส ารวจค้นคว้าและรวบรวม

ข้อมูลหรือทดลองดูก่อน จึงจะได้ค าตอบ ไม่สามารถจะคาดเดาหรือท านายได้ยังไงว่าต้องใช้ความรู้
อะไรยุทธวิธีในการศึกษาหาความรู้เป็นอย่างไร หรือหาค าตอบ หรือผลของความรู้เป็นอย่างไร  

11. เป็นปัญหาส่งเสริมความรู้ด้านเนื้อหาทักษะสอดคล้องกับหลักสูตร 
Duch (1995) ได้ให้แนวทางเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาท่ีดี ดังนี้ 

1. ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพต้องดึงดูดใจผู้เรียนเป็นประการแรกและกระตุ้นให้ผู้เรียน
ส ารวจความเข้าใจมโนทัศน์ท่ีลึกซึ้งมากขึ้น ปัญหานั้นควรสัมพันธ์กับโลกความเป็นจริง 

2. ปัญหาท่ีดีต้องการให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจหรือพิจารณาโดยใช้ข้อเท็จจริงท่ีพอหาได้/ 
ข้อสนเทศ/เหตุผล/และการมีหลักการและเหตุผล นอกจากนี้ปัญหานั้นควรต้องให้ผู้เรียนได้ให้นิยาม
ข้อตกลงเบ้ืองต้นท่ีจ าเป็น เพื่อท่ีจะกล่าวถึงข้อสนเทศใดท่ีเกี่ยวข้องหรือขั้นตอนใดหรือการปฏิบัติใดท่ี
ต้องการจ าเป็นท่ีจะเข้าถึงปัญหาได้ 

3. ความร่วมมือจากสมาชิกท้ังหมดของกลุ่มผู้เรียนท่ีมีความจ าเป็น  เพื่อท่ีจะได้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านปัญหาท่ีมีความยากและความซับซ้อนของปัญหา ปัญหาจะต้อง
ได้รับการควบคุมเพื่อว่าผู้เรียนจะได้ตระหนักในแง่ท่ีว่า “การแข่งและชัยชนะ” ซึ่งไม่ใช่กลยุทธ์ของ
การแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ค าตอบตอนเริ่มแรกในปัญหาควรแสดงถึงลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกของกลุ่ม
ในการอภิปราย ซึ่งลักษณะเหล่านี้รวมถึงปัญหาปลายเปิดท่ีไม่จ าเป็นว่ามีค าตอบเดียวซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ความรู้ท่ีเรียนไปก่อนแล้ว และมีการประเมินปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้น
ผู้เรียนให้ดึงความรู้และแนวคิดซึ่งกันและกันออกมา 

5. วัตถุประสงค์เนื้อหาของรายวิชาควรรวมเข้าไว้ในปัญหาด้วย เช่ือมโยงความรู้เดิม
กับมโนทัศน์ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับมโนทัศน์ในรายวิชาอื่นและสาขาวิชาอื่น 

Edens (2000, pp. 55-56) ได้กล่าวถึงลักษณะของปัญหาท่ีดีส าหรับการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน พอสรุปได้ว่า 



 24 

1. ปัญหาจะต้องดึงดูดใจให้ผู้เรียนอยากค้นหาค าตอบ มีการเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎี
และการประยุกต์ใช้ 

2. เป็นปัญหาปลายเปิดและมีลักษณะขัดแย้งในบางครั้ง ซึ่งจะท้าทายให้ผู้เรียนได้
แสดงการให้เหตุผล และแสดงออกถึงลักษณะทักษะการคิด 

3. ปัญหานั้นจะต้องมีความซับซ้อนเพียงพอท่ีจะท าให้ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีการท างาน
ร่วมกัน และต้องอาศัยคนอื่นช่วยในการแก้ปัญหา 

4. ปัญหาควรจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 
5. ผู้สอนจะต้องใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการ คิด

ระดับสูง การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา 
จากลักษณะของปัญหาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้กล่าวมาข้างต้น

สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ดึงดูดใจให้ผู้เรียนสนใจอยากค้นหาค าตอบ และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากส ารวจ

ความเข้าใจในมโนทัศน์ท่ีลึกซึ้งมากขึ้น 
2. เป็นปัญหาท่ีไม่ค่อยชัดเจน (lll-define problem) สร้างค าถามให้เกิดขึ้นในใจ

แก่ผู้เรียน หรือเป็นปัญหาท่ียังไม่มีค าตอบชัดเจนตายตัว มีความซับซ้อน คลุมเครือท่ีชวนให้ผู้เรียนเกิด
ความสงสัย 

3. มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างความรู้เดิมกับมโนทัศน์ใหม่ เช่ือมโยงความรู้ใหม่กับ
มโนทัศน์ในรายวิชาอื่นแล้วสาขาอื่น และมีการเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีการประยุกต์ใช้ 

4. ส่งเสริมความรู้ด้านเนื้อหาและทักษะท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ควรมี
วัตถุประสงค์เนื้อหาของรายวิชาควรรวมเข้าไว้ในปัญหาด้วย เพื่อท่ีจะน าผู้เรียนไปสู่จุดหมายของการ
เรียนรู้ 

5. สัมพันธ์กับโลกความเป็นจริง ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียน หรือผู้เรียน
อาจมีโอกาสเผชิญปัญหานั้นในอนาคต 

6. ไม่สามารถหาหรือคาดเดาได้ง่าย ๆ หรือหาค าตอบได้ในทันที ต้องการส าหรับ
ค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูลหรือทดลองก่อนถึงจะตอบปัญหาได้ 

7. มีความซับซ้อนเพียงพอท่ีจะท าให้  ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีการอภิปรายร่วมกัน
ร่วมมือกันในการท างาน ต้องอาศัยสมาชิกในกลุ่มช่วยในการแก้ปัญหา 

8. โครงสร้างของปัญหามีลักษณะท่ีสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่าง
หลากหลาย มีรูปแบบการแก้ปัญหาไม่แน่นอน และขัดแย้งในบางครั้ง 

9. ท้าทายให้ผู้เรียนได้แสดงการให้เหตุผล และแสดงออกถึงทักษะการคิด  
10. มีความยากความง่ายเหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน และเป็นปัญหาท่ีสามารถ

เกิดขึ้นได้ท่ัวไปตามปกติ 
2.2.6  ขั้นตอนการเรียนรู้ของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไปบ้างใน

แต่ละแนวคิด ดังท่ีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
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ผกามาศ สงวนไทร (2546, หน้า 19) กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเป็นกระบวนการการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี 7 ข้ันตอน  

ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี 7 ข้ันตอน ดังภาพที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ ผกามาศ สงวนไทร 
 

วัชรา เล่าเรียนดี (2547, หน้า 73) ได้สรุปขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้ดังนี้  

1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เผชิญปัญหา ได้แสวงหาค้นพบด้วยตนเองจัด
สถานการณ์ บทบาทสมมุติ เรื่องส้ัน หรือใช้วีดีทัศน์  

2.  จัดกลุ่มนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ (3-5 คน) ให้เด็กร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เพื่อท าความเข้าใจกับปัญหาให้ชัดเจน  

3.  ให้นักเรียนถามค าถามในเรื่องท่ีเขาสงสัย ไม่รู้ หรือไม่เข้าใจในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหา (ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนถามค าถาม)  

4.  นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหาและระบุส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ต้องใช้ 

5.  นักเรียนร่วมกันแสวงหาความรู้ และเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา  
6.  นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา หาค าตอบของปัญหาท่ีเลือก และน าเสนอผลการ

เรียนรู้คือผลการแก้ปัญหาอาจจะน าเสนอในรูปโครงงาน การแสดงนิทรรศการของผลงาน และผลการ
หาค าตอบของปัญหา 

ขั้นตอนท่ี 1 ท าความเข้าใจค าศัพท์และข้อความของปัญหาท่ี
ชัดเจน 

ขั้นตอนท่ี 2 ระบุปัญหาหรือข้อมูลส าคัญ 
ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ปัญหา 
ขั้นตอนท่ี 4 ก าหนดและจัดล าดับความส าคัญสมมุติฐาน 
ขั้นตอนท่ี 5 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

กลุ่มย่อย 

ขั้นตอนท่ี 6 รวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 7 สรุปเป็นหลักการที่ได้จากการศึกษาปัญหา กลุ่ม
ย่อย 
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7.  ร่วมกันประเมินผลการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่มให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการเรียนรู้  

พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง (2548, หน้า 186-187) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย (Small group learning) โดยนักเรียนจะเรียนรู้
จากกรณี (Case study) หรือจากสถานการณ์ (Scenario) ท่ีก าหนดมาให้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตนเองได้ก าหนดไว้ในแต่ละ
เรื่อง โดยมีข้ันตอนของการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 กลุ่มผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจท้ังค าศัพท์ ข้อความ แนวคิดท่ีปรากฏอยู่ใน
ปัญหาให้ชัดเจนเสียก่อนโดยอาศัยความรู้พื้นฐานเดิมของสมาชิกภายในกลุ่ม หรือจากเอกสาร ต ารา 
แหล่งวิทยาการและส่ือต่าง ๆ 

ขั้นที่ 2 เป็นการอธิบายปัญหาร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนเกิดความ
เข้าใจและมีความเห็นแย้งกันว่า มีเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใดบ้างท่ีกล่าวถึงในปัญหานั้นและจ ากัด
ขอบเขตปัญหาใดให้ชัดเจน 

ขั้นท่ี 3 และ 4 สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและพื้น
ฐานความรู้เดิมของสมาชิกเพื่อให้ได้แนวความคิด และข้อสนับสนุนเกี่ยวกับโครงสร้างของปัญหา
สมาชิกของกลุ่มจะต้องระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการ และกลไกท่ีเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา เพื่อ
สร้างสมมติฐานท่ีสมเหตุสมผลให้มากท่ีสุดจึงเรียก 2 ขั้นนี้ว่าขั้นวิเคราะห์ปัญหาและขั้นต้ังสมมติฐาน
เกี่ยวกับปัญหานั้น 

ขั้นที่ 5 เป็นการจัดล าดับความส าคัญของสมมติฐาน โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
รวมท้ังความรู้จากสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อคัดข้อสมมติฐานท่ีเป็นไปไม่ได้ออกไปและเลือกเอาข้อ
สมมติฐานท่ีมีความเป็นไปได้ไว้ศึกษาต่อไป 

ขั้นท่ี 6 เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  ด้วยสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
ตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าการพิสูจน์นี้หรือทดสอบสมมติฐานท่ีได้เลือกไว้นั้นจ าเป็นจะต้องหาข้อมูล 
ข่าวสารหรือความรู้ในเรื่องใดบ้างมาเพิ่มเติม ด้วยการเขียนวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ออกมาเป็น  
ข้อ ๆ เช่น ต้องการเขียนเป็นแผนการเรียนการสอนออกมาต้องใช้เทคนิควิธีการเรียนการสอนการ
วัดผลอย่างไรบ้าง ส่ือต่าง ๆ ต้องการใช้อะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

ขั้นที่ 7 เป็นขั้นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารและความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ในขั้นท่ี 6 โดยสมาชิกจะแบ่งการแสวงหาความรู้ข้อมูล ข่าวสาร เพิ่ม แหล่ง
วิทยาการ (Resource) ต่าง ๆ ได้แก่ เอกสาร ต ารา ผู้เช่ียวชาญแนะน ามาเสนอต่อกลุ่มเพื่อใช้ค าถาม
หรืออธิบายในข้อปัญหาท่ีต้องการแก้ไข เช่น เพื่อน ามาเขียนเป็นแผนการสอนหรือเพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลในการก าหนดเทคนิคการสอน การวัดผลการใช้ส่ือเป็นต้น 

ขั้นที่ 8 เป็นขั้นทดสอบสมมติฐาน โดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะน าข้อมูลข่าวสารท่ี
ค้นคว้ามาได้เสนอต่อกลุ่ม เพื่อร่วมกันพิจารณาตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีได้มานั้นเพียงพอต่อการทดสอบ
สมมติฐานหรือไม่หากพบว่ายังขาดข้อมูลท่ีส่วนใดก็จะต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมให้ครบถ้วนจากนั้นก็ท า
การพิสูจน์ หรือทดสอบสมมติฐานให้เกิดความมั่นใจร่วมกันท้ังกลุ่ม 
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ขั้นท่ี 9 เป็นขั้นให้ข้อสรุปและหลักการท่ีได้จากการศึกษาปัญหา โดยกลุ่มจะสรุป
เนื้อหาสาระและหลักการต่าง ๆ ท่ีได้จากการศึกษาปัญหารวมท้ังสรุปแนวทางในการน าความรู้และ
หลักการนั้นไปใช้ในคราวต่อไป  

จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักวิชาการสรุปขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.14 ตารางสังเคราะห์ขั้นตอนของการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน จากทฤษฎีการเรียนรู้ 

พุทธิปัญญานิยมของ เพียเจท์ (Piaget) 
 

ขัน้ตอนการสอน 
นักวิจัยท่ีน าทฤษฏีนี้มาใช้ 

ผู้วิจัยเลือก ผกามาศ 
สงวนไทร 

วัชรา 
เล่าเรียนดี 

พลสัณห์ 
โพธิ์ศรีทอง 

ขั้นก าหนดสถานการณ์     
ข้ันท าความเข้าใจสถานการณ์     
ขั้นวิเคราะห์ปัญหา     
ขั้นก าหนดสมมุติฐาน     
ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้     
ขั้นศึกษาค้นคว้า     
ขั้นสังเคราะห์ความรู้     
ขั้นนักเรียนถามค าถาม     
ขั้นนักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา     
ขั้นสรุป     
ขั้นน าเสนอผลงาน     
ขั้นทดสอบสมมติฐาน     

 
จากตารางท่ี 2.14 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนของการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน จาก

ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยมของ เพียเจท์ (Piaget)  โดยเลือกขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของผู้วิจัย มีวิธีการเลือกโดยการพิจารณาขั้นตอนการสอนท่ีคล้ายกัน สามารถ
รวมอยู่ในขั้นตอนเดียวกันแล้วเกิดองค์ความรู้กับผู้เรียนได้ ผู้วิจัยได้สรุปข้ันตอนการสอนได้ 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นก าหนดสถานการณ์ เป็นขั้นท่ีครูผู้สอนเสนอสถานการณ์ปัญหาเพื่อให้
สอดคล้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ  

ขั้นท่ี 2 ขั้นท าความเข้าใจสถานการณ์  ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้รวมขั้นวิเคราะห์ปัญหา ขั้น
ต้ังสมมติฐาน และขั้นต้ังจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนวางแผนการศึกษา ค้นคว้า 
ท าความเข้าใจกันภายในกลุ่ม ร่วมกันหาวิธีในการหาค าตอบ 
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ขั้นที่ 3 ข้ันศึกษาค้นคว้า ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้รวมข้ันศึกษาค้นคว้าและขั้นนักเรียนถามค าถาม 
เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ขั้นท่ี 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้รวมขั้นสัง เคราะห์ความรู้และขั้นทดสอบ
สมมติฐานไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ท่ีไปศึกษาค้นคว้ามาสังเคราะห์และหาวิธีการแก้ปัญหา 
หากข้อมูลท่ีหามาไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 

ขั้นที่ 5 ข้ันสรุป ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้รวมข้ันสรุปและขั้นนักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 
เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปหาค าตอบและวิธีแก้ปัญหาของกลุ่มตัวเอง พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม 

ขั้นท่ี 6 ขั้นน าเสนอผลงาน เป็นขั้นท่ีนักเรียนออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่ม
ตัวเอง ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากเรื่องท่ีเรียน 

2.2.7  การวัดและการประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานมีลักษณะ ดังนี้ (วัชรา    

เล่าเรียนดี, 2549, หน้า 99)  
1. ให้เสนอรายงานการด าเนินการแก้ปัญหา ท้ังนี้เป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
2. ตรวจการเขียนบันทึกผลการเรียนรู้ของตนเองของนักเรียนแต่ละคน 
3. ใช้แบบประเมินโดยให้เพื่อนประเมินกันและกันซึ่งต้องก าหนดเกณฑ์การประเมิน

ให้ชัดเจน 
4. ใช้แบบสังเกตประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ 
5. ทดสอบด้วยการให้วิเคราะห์ปัญหาคิดหาแนวทางแก้ปัญหาและด าเนินการ

แก้ปัญหาเป็นรายบุคคลโดยก าหนดปัญหาให้ปฏิบัติตามข้ันตอน 
6. สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
7. ใช้ข้อสอบ 

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการใช้
ปัญหาเป็นส่ือในการเรียนรู้และวิธีแสวงหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือท่ีเรียกว่า
การสอนการแก้ปัญหา Problem Solving Method นั่นเอง การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
นอกจากจะฝึกทักษะการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการแล้วยังฝึกทักษะการคิดประเภทต่าง ๆ เช่น ศึกษา
ศัพท์ สังเคราะห์และประเมินผล ซึ่งหมายถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์นั่นเอง การ
ปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนอาจไม่ คุ้นเคยกับวิธีการเรียนรู้แบบดังกล่าว ครูจึงควรติดตามดูแลและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด (วัชรา เล่าเรียนดี, 2549, หน้า 99) นอกจากนั้น นันทชัย       
ทองแป้น และกาญจนา รัตนโชติ (2543, หน้า 37) กล่าวว่า หัวใจส าคัญของการสอนแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน คือ ครูต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในวิชาท่ีรับผิดชอบมี
วิสัยทัศน์ท่ีจะน าความรู้ไปประยุกต์เข้ากับการด ารงชีวิตในสังคม และต้องเป็นผู้ท่ีสามารถให้เวลากับ
นักเรียนเป็นท่ีปรึกษาอย่างเต็มท่ีเมื่อผู้เรียนต้องการค าปรึกษาหารือค าแนะน า หนังสือ ต ารา เอกสาร
และการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศท่ีจะให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าได้ การสอนในลักษณะนี้ส าเร็จได้เมื่อ
ผู้สอนมีการเตรียมตัวและพร้อมท่ีจะให้เวลากับผู้เรียนอย่างเต็มท่ี 
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Delisle (1997, pp. 37-47) ได้กล่าวว่า การประเมินผลจะต้องบูรณาการต้ังแต่ขั้นตอน
การสร้างปัญหา ขั้นตอนการเรียนรู้ ความสามารถและผลงานท่ีนักเรียนแสดงออกมาเข้าด้วยกัน โดย
ได้เสนอว่าการประเมินควรกระท าท้ัง 3 ส่วน คือ การประเมินผลนักเรียน การประเมินผลตนเองของ
ครู และการประเมินผลปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้  โดยในแต่ละการประเมินผล นักเรียนจะมีส่วนร่วม
ด้วยและการประเมินผลจะด าเนินไปตลอดเวลาของการเรียนรู้  คือ ต้ังแต่สร้างปัญหาจนถึงรายงาน
การแก้ปัญหานั่นเอง ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การประเมินผลนักเรียน การประเมินผลความสามารถของนักเรียนจะเริ่มต้น
ต้ังแต่วันแรกของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จนกระท่ังวันสุดท้ายท่ีเสนอผลออกมา ครูจะใช้
ขั้นตอนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามความสามารถของนักเรียน ซึ่งพิจารณาท้ังในด้านความรู้ 
ทักษะ และการท างานเป็นกลุ่ม 

2. การประเมินผลตัวเองของครู  ในขณะท่ีนักเรียนสะท้อนผลการเรียนรู้และ
ความสามารถออกมาครูก็ควรพิจารณาตนเองถึงลักษณะและบทบาทของตนเองท่ีได้แสดงออกไปว่า
ส่งเสริมผู้เรียนหรือไม่อย่างไรด้วย การประเมินตนเองของครูมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ีเขียนบรรยาย
และแบบให้เลือกระดับความสามารถว่าดีมาก ดี หรือพอใช้ ของแต่ละพฤติกรรมท่ีครูแสดงแล้ว
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

3. การประเมินผลปัญหาในขณะท่ีนักเรียนประเมินผลตนเอง  และครูท าการ
ประเมินผลนักเรียนและตนเอง ก็ควรท าการประเมินผลปัญหาเพื่อดูความมีประสิทธิภาพของปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนด้วย 

Barell (1998, pp. 159-160) กล่าวว่า การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ลักษณะดังนี้  

1. การประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ไม่ประเมินผลจากการสอนเพียงอย่างเดียว 
และไม่ควรประเมินผลแค่ตอนส้ินบทเรียนเท่านั้น 

2. ประเมินผลจากสภาพจริง โดยให้มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ของนักเรียนท่ี
สามารถเจอในชีวิตประจ าวัน  

3. ประเมินท่ีความสามารถท่ีแสดงออกมาหรือจากการท างาน ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเข้าใจในความคิดรวบยอด 

Eggen & Kauchak (2001, pp. 256-259)  กล่าวถึงการประเมินผลของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า วิธีการประเมินผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานควรประเมิน
ตามสภาพจริง และควรก าหนดเป้าหมายท่ีมีความสัมพันธ์กันในการประเมินนี้  ประการแรก ความ
เข้าใจในด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประการท่ีสอง การพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน และประการสุดท้ายส่ิงท่ีได้รับจากเนื้อหาวิชา วิธีการประเมินดังนี้ 

1. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดผลจากการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยตรง
ผ่านชีวิต เช่น การแก้ปัญหาการด าเนินการด้านการสืบสวน ค้นคว้า การร่วมมือ การท างานในกลุ่มใน
การแก้ปัญหา การวัดผลจากการปฏิบัติจริง เป็นต้น 

2. การสังเกตอย่างเป็นระบบ เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีเป็นการประเมินผลในด้านทักษะ
กระบวนการของผู้เรียน ในขณะผู้เรียนเรียนรู้ ผู้สอนต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน  
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จากการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น
สามารถสรุปได้ว่า การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ควรประเมินตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลตลอดการจัดการเรียนรู้  ซึ่งมี
ลักษณะดังนี้ 

1. การประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจในด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยวิธีการสังเกตอย่างเป็นระบบท่ีก าหนดเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน 

2. การประเมินผลด้านการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ควรเริ่มต้นต้ังแต่
วันแรกของการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจนกระท่ังวันสุดท้ายท่ีเสนอผลออกม ผู้สอนจะใช้ขั้นตอน
การเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามความสามารถของผู้เรียนซึ่งพิจารณาท้ังในด้านความรู้ทักษะ
และการท างานกลุ่ม 

3. การประเมินผลตัวเองของผู้สอน ในขณะท่ีผู้เรียนการเรียนรู้และความสามารถ
ออกมา  ผู้สอนควรพิจารณาตนเองในทักษะของตนท่ีได้แสดงออกว่าเป็นการส่งเสริมผู้เรียนหรือไม่
อย่างไร 

4. การประเมินผลปัญหา เป็นการสังเกตความมีประสิทธิภาพของปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อท่ีว่าจะได้พัฒนาในการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 

2.2.8  บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ได้มีผู้กล่าวถึงบทบาทของการเรียนและผู้สอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
Johnson, Finucane and Prideaux (1999, pp. 353-354) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู

ท่ีจะท าให้การเรียนรู้ประสบความส าเร็จว่า  บทบาทหลักของครู คือ การส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางมากท่ีสุดและส่งเสริมให้นักเรียนท างานเป็นทีมในการแก้ปัญหา คือ ครูจะต้องเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกให้กับการเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองของนักเรียน ครูจะต้องหลีกเล่ียงการเป็นผู้ตัดสินใจ
หรือสรุปในการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีสมมุติฐานในการทดสอบ 2 สมมุติฐานท่ีสร้างมา
จากนักเรียนในกลุ่มครูจะต้องไม่ตัดสินหรือสรุปว่าสมมุติฐานใดถูกหรือผิด แต่จะใช้ค าถามในการ
กระตุ้นให้นักเรียนไปค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อมาตัดสินใจเอง ครูจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงในการเรียนรู้
ของนักเรียนแต่จะให้อิสระในการด าเนินการเรียนรู้และก าหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเองในการ
ประเมินผล ครูต้องมอบภาระการประเมินผล ให้นักเรียนได้ประเมินผลตนเองด้วย ซึ่งการประเมินผล
ตนเองของนักเรียนช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจกับปัญหาท่ีเกิดกับกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในแต่ละขั้นตอนช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้และช่วยให้การประเมินผล
การเรียนรู้ที่ท าได้โดยครู 

ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้  (2550, หน้า 9-13) ได้กล่าวถึงบทบาท
ของผู้สอนและนักเรียนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้  

บทบาทของผู้สอน 
ผู้สอนมีบทบาทโดยตรงต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นลักษณะของผู้สอนท่ีเอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. ผู้สอนต้องมุ่งมั่น ต้ังใจสูง รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
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2. ผู้สอนต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลเข้าใจศักยภาพของผู้เรียนเพื่อสามารถให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้เรียนได้ทุกเมื่อทุกเวลา 

3. ผู้สอนต้องเข้าใจขั้นตอนของแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอย่าง
ถ่องแท้ชัดเจนทุกขั้นตอน เพื่อจะได้แนะน าให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ถูกต้อง  

4. ผู้สอนต้องมีทักษะและศักยภาพสูงในการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลของ
การพัฒนาของผู้เรียน 

5. ผู้สอนต้องเป็นผู้ความสะดวกด้วยการจัดหา สนับสนุนส่ืออุปกรณ์จะเรียนรู้ให้
เหมาะสมเพียงพอ จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้จัดเตรียม ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต 

6. ผู้สอนต้องมีจิตวิทยาสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน  เกิดการ
ต่ืนตัวในการเรียนรู้ตลอดเวลา 

7. ผู้สอนต้องช้ีแจงและปรับทัศนะคติของผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการ
เรียนรู้แบบนี้ 

8. ผู้สอนต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพ
จริง ให้ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติครบทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ 

ส าหรับเทคนิคหรือเงื่อนไขจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดังนี้ 
1. เทคนิคในการเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรเป็นเรื่อง

ท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันเรื่องใกล้ตัว เป็นรูปธรรม ทันต่อเหตุการณ์ หรือมีความชัดเจน 
2. การใช้ค าถามในการก าหนดปัญหา ต้องเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหาสาระท่ีต้องการให้

ผู้เรียนเรียนรู้ เป็นค าถามท่ีท้าทาย กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน อยากค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเอง 

3. ในขั้นการท าความเข้าใจกับปัญหา ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมช่วยกันก าหนดปัญหา
และให้ทุกคนได้รับทราบพร้อมกันอย่างชัดเจน เทคนิคหนึ่งท่ี น่าสนใจและใช้ได้ผลดี คือ การน าเสนอ
เป็นแผนผังความคิด โดยให้สมาชิกจากทุกกลุ่มได้ช่วยกันคิดและบันทึกลงบนกระดานหน้าช้ันเรียน 
แสดงถึงขอบเขตท่ีจะศึกษาในปัญหานั้น ๆ 

4. การเตรียมผู้เรียนให้เกิดความพร้อมเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้  ใน
การด าเนินการวิธีการจัดกลุ่มโดยพระเพศชายหญิงและความสามารถในการเรียน โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลพื้นฐานทางการเรียนของผู้เรียน ก าหนดให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ี ประธาน 
เลขานุการ ผู้สนับสนุน และผู้รายงานและถ้ามีการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มแต่ละครั้งผู้เรียนต้อง
หมุนเวียนเปล่ียนหน้าท่ีกันเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสท างานในทุกบทบาทหน้าท่ี และแนะน าให้ผู้เรียน
รู้จักเทคนิควิธีการท่ีจะเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น ผู้เรียนจะต้องเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้รับ
ฟังเพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงต้องเตรียมความพร้อมผู้เรียน
มากพอสมควร โดยผู้สอนใช้เทคนิคในการใช้ค าถามเพื่อน าผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

5. ในการสอนโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นจะมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  แต่ในบางเนื้อหาอาจยากเกินไป เช่น การ
ค านวณซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ หรือเนื้อหาท่ียากต่อการสืบค้นข้อมูลของผู้เรียน
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ตลอดจนข้อจ ากัดของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบหรือมีภาระงานมาก มีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ และเวลาท่ีไม่เพียงพอของผู้เรียน ผู้สอนจ าเป็นต้อง ใช้เทคนิคนั้นเข้ามาแทรกในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีหลากหลายวิธีตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เช่น การเรียนรู้จากการฟัง
ผู้สอนอธิบายแสดงเหตุผลประกอบการซักถาม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดข้อสรุปการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยเฉพาะในสาระท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะภาษา เช่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีข้อจ ากัด
พอสมควร โดยท่ีวิชาภาษาไทยต้องฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขียน มากกว่าการต้ังปัญหา ให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าท าให้ไม่สามารถใช้ขั้นตอนการสอนในแนวทางนี้ไ ด้สมบูรณ์และโดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ เพราะผู้เรียนต้องใช้ความสามารถคิดส่งภาษา 

6. ระยะเวลาในการสอนควรยืดหยุ่นพอสมควร และค่อนข้างจะใช้เวลามากกว่า
เวลาในหลักสูตรปกติเมื่อผู้เรียนจะต้องมีการระดมความคิดอภิปรายและค้นคว้าจาก แหล่งความรู้ 

7. การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิด ควรจัดให้เป็นการบูรณาการสู่สาระการ
เรียนรู้อื่น ท้ังในด้านเนื้อหาและการประเมินผลจะเป็นการท างานท่ีไม่ซับซ้อนเป็นการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเดียวแต่สามารถตอบค าถามประเด็นจากรายวิชาอย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรมี
การบูรณาการ 2 รายวิชาขึ้นไป  

8. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้ จะสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เรียนท่ีสนใจใฝ่รู้เรื่อง
นั้นได้เป็นอย่างดีท าให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องท่ีตนศึกษาอย่างทองแท้ลึกซึ้ง และจดจ าได้นานกว่าความรู้
ของผู้สอน แต่ในวัฒนธรรมใจเรียนรู้ของผู้เรียนใครยังคุ้นเคยกับวิธีการเรียนแบบเดิม ๆ ท่ีให้ผู้สอน
บอกความรู้ ดังนั้นจึงสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้แบบในนี้น่าจะเริ่มใช้ในระดับช้ันประถมศึกษาเพื่อ
เป็นการวางรากฐานก่อนโดยสร้างทักษะท่ีจ าเป็นโดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูลส่ิงท่ีผู้สอนและผู้บริหาร
ต้องมีส่วนในการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอแก่ผู้เรียนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน
ด้านเศรษฐกิจมากเกินไป 

9. การจัดการเรียนรู้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้สอนต้องหารือวางแผนจัดกิจกรรม
น าเสนอ ขอความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย
เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมีความแตกต่างจากการสอนโดยใช้เทคนิคอื่น  นั่นคือ 
ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม เช่ือมโยงไปสู่ สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ผู้เรียนจะไม่เปิด
หนังสือต าราแบบเรียนแบบเรียงไปทีละหน้า เมื่อใดท่ีมีปัญหาและผู้เรียนอยากเรียนรู้เรื่องใด ผู้เรียน
จะต้องค้นคว้าจากหนังสือจ านวนมากเพื่อหาค าตอบในเรื่องท่ีผู้เรียนสนใจ ซึ่งแหล่งความรู้ไม่ได้จ ากัด
เฉพาะในหนังสือแบบเรียน แต่เป็นเอกสารทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์  วารสาร บทความ 
สารานุกรม เอกสารงานวิชาการ อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการเรียนรู้จากผู้ปกครอง ชาวบ้านหรือแม้แต่
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานท่ีต่าง ๆ หน่วยงานราชการในพื้นท่ี จึงสรุปได้ว่าการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นการสอนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนอย่างรอบตัวและส่ิงแวดล้อมรอบข้างของผู้เรียนจะเป็น
ผู้สอนของเขาโดยธรรมชาติ  

10. ควรมีการสรุปหลังการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อกล่ันกรองการสร้างองค์
ความรู้ให้ความรู้ท่ีถูกต้องแก่ผู้เรียน โดยผู้สอนอาจช่วยผู้เรียนสรุปหรือเพิ่มเติมแก้ไขให้สมบูรณ์ 

บทบาทของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนต้องปรับทัศนคติในบทบาทหน้าท่ีและการเรียนรู้ของตนเอง 
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2. ผู้เรียนจะต้องมีคุณลักษณะด้านการใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบสูง รู้จักการ
ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

3. ผู้เรียนต้องได้รับการวางพื้นฐาน และฝึกทักษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น กระบวนการคิด การฝึกค้นข้อมูล และการท างานกลุ่มการ
อภิปราย การสรุป การน าเสนอผลงาน และการประเมินผล 

4. ผู้เรียนต้องมีทักษะการส่ือสารที่ดีพอ 
จากบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนในการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
บทบาทของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบอกถึงความสนใจ ความถนัด 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีตนเองมีให้กับผู้สอนเพื่อรับทราบ และแสดงความคิดเห็นในการเลือกกิจกรรม
การเรียนรู้และการสร้างปัญหาในการเรียนรู้ 

2. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีปัญหาเป็นตัวกระตุ้น ผู้เรียนเป็นผู้
ก าหนดทิศทางการเรียนรู้ตามข้ันตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3. ผู้เรียนต้องพัฒนาตนเองให้ผู้เรียนโดยช้ีน าตนเอง 
4. ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผลร่วมกับครู ประเมินตนเองเพื่อทราบความก้าวหน้าในการ

เรียนรู้ ประเมินผลผู้สอนเพื่อสะท้อนให้ผู้สอนได้ทราบแล้วน าไปปรับปรุง 
บทบาทของผู้สอน 

1. เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ เลือกเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ทักษะท่ีต้องการให้ผู้เรียน
ได้รับ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ผู้เรียน
ให้เป็นผู้เรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง 

2. สร้างปัญหาท่ีใช้เป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. เป็นผู้แนะน า อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ใช้ค าถามในการ

กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด ในขณะเรียนรู้ผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดมากท่ีสุด ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

4. เป็นผู้ประเมินผล รวมท้ังการประเมินผลปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้ประเมินผล
ผู้เรียนท้ังในด้านทักษะและความรู้ และประเมินผลตนเอง 
 
2.3  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.3.1  ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2556, หน้า 70) ได้กล่าวว่า    

“การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ในคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/ 
การแก้ปัญหายุทธวิธีแก้ปัญหาและประสบการณ์ท่ีมีอยู่ ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหา
คณิตศาสตร์  

เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรนขจร (2555, หน้า 109) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง
สถานการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซึ่งต้องใช้ความรู้และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบโดยท่ียัง
ไม่รู้ขั้นตอนหรือวิธีการที่จะได้ค าตอบของสถานการณ์นั้นทันที  
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อัมพร ม้าคนอง (2554, หน้า 39) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นการท างานโดยใช้
กระบวนการท่ียังไม่ทราบก่อนล่วงหน้าในการหาค าตอบของปัญหา การแก้ปัญหาเป็นทางทักษะ 
(Skill) ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐาน ในการเข้าใจปัญหาและการค าตอบของปัญหาและกระบวนการ 
(Process) ซึ่งเป็นวิธีการหรือขั้นตอนการท างานท่ีมีการวิเคราะห์และวางแผนโดยมีเทคนิคต่าง  ๆ
ประกอบ  

Adamas, Ellis and Beeson (1997, p. 176) ได้ให้ความหมายว่า ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เป็นสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับปริมาณ และค าตอบจะเกี่ยวข้องกับปริมาณด้วยจะรวมถึง
ปัญหาท่ีเป็นภาษา ปัญหาท่ีเกี่ยวกับเรื่องราว และปัญหาท่ีเป็นค าพูดนอกจากนี้เขาได้กล่าวถึงความ
แตกต่างระหว่างปัญหากับการท าแบบฝึกหัดไว้ว่าในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะต้องมีการ
ตัดสินใจแล้วลงมือกระท าส่วนการท าแบบฝึกหัดไม่จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจ  

จากการค้นคว้าเอกสารข้างต้น ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์เพื่อน ามาหาค าตอบจากสถานการณ์หรือค าถาม โดยผู้แก้ปัญหาต้องหา
วิธีการท่ีเหมาะสม วัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีขั้น
ท าความเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ขั้นด าเนินการตามแผนและขั้นตรวจสอบค าตอบ เป็น
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ 50 คะแนน และใช้การตรวจให้คะแนนแบบรูบิค 

2.3.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (The structure of intellect theory)  
จอย พอล กิลฟอร์ด (Joy Paul Guilford) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เขาได้ศึกษา

องค์ประกอบต่าง ๆ ของเชาวน์ปัญญาท่ีมีผู้ศึกษาไว้ก่อน โดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเข้าช่วย ใน
ท่ีสุดเข้าก็ได้เสนอโครงสร้าง หรือแบบจ าลองสมรรถภาพของมนุษย์ในรูป 3 มิติ ดังนี้ Silver (1985,  
pp. 240-241 อ้างถึงใน ฆนัท ธาตุทอง, 2554, หน้า 91-93)  

มิติท่ีแสดงถึงการท างานของสมอง เป็นความสามารถในขบวนการคิด หรือวิธีการ
คิด ประกอบด้วย การรับรู้และการเข้าใจ การจ า การคิดแบบเอกนัย และการประเมินค่า 

มิติท่ีแทนส่ิงท่ีแทนข้อมูล ส่ิงเร้า หรือเนื้อหา หมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นส่ือให้เกิด
ความคิด หรือความรู้สึก ซึ่งอาจเป็นส่งของ เรื่องราว สัญลักษณ์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ภาพหรือ
ส่ิงเร้าท่ีมีตัวตน สัญลักษณ์ ภาษาหรือความหมายและพฤติกรรม 

มิติท่ีแสดงผลท่ีได้จากการท างานของสมองหรือผลของการคิด หมายถึง ผลท่ีเกิด
จากการท่ีมนุษย์คิดในส่ิงต่าง ๆ แล้วสามารถจัดเป็นพวก กลุ่มหรือสามารถดัดแปลง ปรับปรุง 
สร้างสรรค์ ส่ิงต่าง ๆ ออกมาได้ ได้แก่ หน่วยคือ ส่ิงท่ีย่อยท่ีสุดของส่ิงต่าง ๆ จ าพวก ความสัมพันธ์ 
ระบบการแปลงรูป และการน าไปใช้หรือการประยุกต์ 

จึงเห็นได้ว่า ความสามารถในการคิดเป็นปัญหาเป็นการท างานร่วมกันของความสามารถ
ของสมองทุกด้าน ซึ่งจะน าออกมาใช้ในเวลาแก้ปัญหา  

ทฤษฎีพัฒนาทางสถิติปัญญา (Intellectual development)  
เพียเจต์ (Piaget, 1992, p. 120 อ้างถึงใน สุวิชา วันสุคล, 2554, หน้า 47) ได้อธิบาย

ความสามารถในการแก้ปัญหา ตามทฤษฎีทางด้านพัฒนาการว่า การแก้ปัญหานั้นเริ่มพัฒนาต้ังแต่ขั้น
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ท่ี 3 คือ ระยะแก้ปัญหาด้วยเหตุผลกับส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete operation stage) อยู่ในช่วง
ประมาณ 7-11 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีเด็กเข้าใจความคิดของผู้อื่นได้ดีขึ้น เนื่องจากเด็กเริ่มลดความคิด
ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง เริ่มเอาเหตุผลรอบตัวมาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน จนถึงขั้นท่ี 4 ระยะแก้ปัญหาด้วยเหตุผลกับส่ิงท่ีเป็นนามธรรม (Formal operation 
stage) เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 11-14 ปี จะมีความสามารถในการคิดขั้นนี้ดีขึ้น และสามารถคิด
ซับซ้อนได้ โดยเด็กสามารถเรียนรู้ในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมชนิดสลับซับซ้อนได้ 

2.3.3  กระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
Polya (1975, pp. 5-19) ได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียน

เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้  การวางแผน และด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ได้ค าตอบท่ีถูกต้องหรือผลเฉลยท่ีเป็นเหตุเป็นผลจากการแก้ปัญหา ขั้นตอนของกระบวนการ
ดังกล่าวมี 4 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที ่1 การท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the problem) 
ขั้นนี้ ต้องระบุได้ว่า อะไรคือส่ิงท่ีต้องการหา อะไรคือข้อมูล อะไรคือเงื่อนไขท่ี

ก าหนดให้ เงื่อนไขเหล่านั้นเป็นเพียงหรือไม่ท่ีจะน ามาพิจารณาหาค าตอบท่ีต้องการ ในขั้นตอนนี้ อาจ
ใช้การวาดรูป ต้ังข้อสังเกตแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของเงื่อนไขและเขียนเงื่อนไขเหล่านั้นออกมา 

ขั้นที ่2 การวางแผนงาน (Devising a plan)  
ขั้นนี้ เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับส่ิงท่ีต้องการหา ซึ่งอาจพิจารณาจาก

ปัญหาท่ีมีลักษณะคล้าย ๆ กัน ถ้ายังหาความสัมพันธ์ไม่พบก็จะใช้วิธีวางแผนเพื่อแก้ปัญหาโดย
เช่ือมโยงปัญหาท่ีเคยพบมาก่อนหรือเคยเห็นปัญหาท่ีเหมือน ๆ กับปัญหานี้ แต่มีข้อแตกต่างเล็กน้อย 
มีทฤษฎีอะไรที่อาจจะน ามาใช้ประโยชน์ได้บ้าง มองดูส่ิงท่ีต้องการหาและพยายามนึกถึงปัญหาท่ีเคย
แก้มาก่อนว่าสามารถน ามาใช้ได้หรือไม่สามารถแก้ปัญหาบางส่วนหรือไม่ สามารถแก้ปัญหาบางส่วน
หรือไม่  มีอะไรท่ีเป็นประโยชน์กับส่ิงท่ีก าหนดให้บ้าง  ข้อมูลและเงื่อนไขท่ีได้มาใช้หมดหรือไม่ 
สามารถเปล่ียนส่ิงท่ีต้องการหาหรือข้อมูลได้หรือไม่  เพื่อส่ิงท่ีต้องการหาใหม่หรือข้อมูลใหม่จะได้
สัมพันธ์กันมากขึ้น 

ขั้นที ่3 การด าเนินการตามแผน (Carrying out the plan)  
ขั้นนี้ ท าตามแผนการแก้ปัญหาท่ีได้วางไว้ เพื่อท่ีจะได้ค าตอบของปัญหาในขั้นตอนนี้

จะต้องท าการตรวจสอบใหม่ในแต่ละขั้น และดูว่าแต่ละขั้นนั้นถูกต้องอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่ สามารถ
ทดสอบได้หรือไม่ว่าถูกต้อง 

ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบ (Looking back)  
ขั้นนี้ เป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลท่ีได้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยการตรวจสอบ

ความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้ตลอดจนกระบวนการในการแก้ปัญหา  ซึ่งอาจใช้วิธีการอื่นในการ
ตรวจสอบเพื่อดูว่าผลลัพธ์ท่ีได้ตรงกันหรือไม่และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าถูกต้อง 

Dewey (1976, p. 130 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ และ
พรรณี สินธพานนท์, 2550, หน้า 108) ได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
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1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง การรับรู้และเข้าใจปัญหา เมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นผู้ประสบปัญหาจะต้องรับรู้และเข้าใจในตัวปัญหาก่อนว่าปัญหาท่ีแท้จริงของเหตุการณ์ นั้นคือ
อะไร 

2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) เป็นการพิจารณาดูว่าส่ิงใดบ้างเป็นสาเหตุท่ีส าคัญ
ของปัญหา กล่าวคือ มีการระบุและแจกแจงลักษณะของปัญหาท่ีเกิดขึ้น จะมีลักษณะแตกต่างกัน 
ระดับความยากง่ายท่ีแก้ไขต่างกัน โดยพิจารณาจากส่ิงต่อไปนี้ 

2.1 มีตัวแปรต้นหรือองค์ประกอบอะไรบ้าง 
2.2 มีอะไรบ้างท่ีท าให้เกิดปัญหา 
2.3 ขจัดการมองปัญหาในวงกว้างออกไป โดยมองเฉพาะส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

เพื่อท่ีจะแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอน  
2.4 รู้จักค าถามท่ีจะเป็นกุญแจน าไปสู่การแก้ปัญหา 
2.5 พยายามดูเฉพาะส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาจริงๆ 

3. ขั้นตอนเสนอแนวทางแก้ปัญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีการให้ตรงกับ
สาเหตุของปัญหา แล้วออกมาในรูปแบบของวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเพื่อการ
ต้ังสมมติฐาน  

3.1 จะมีการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอย่างไร ใครเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้น  
3.2 สร้างสมมุติฐาน หรือค าถามท่ีอาจเป็นไปได้เพื่อช่วยแก้ปัญหา  

4. ขั้นตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง การเสนอเกณฑ์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ท่ี
ได้จากการเสนอวิธีแก้ปัญหา ถ้าผลท่ีได้รับไม่ถูกต้อง ก็เสนอวิธี แก้ปัญหาใหม่จนกว่าจะได้วิธีการท่ีดี
ท่ีสุดหรือถูกต้องท่ีสุด  

5. ขั้นการน าไปประยุกต์ใหม่ (Reapplication) หมายถึง การน าวิธีแก้ปัญหาท่ี
ถูกต้องไปใช้ในโอกาสข้างหน้า เมื่อพบกับเหตุการณ์คล้ายกับปัญหาท่ีเคยพบมาแล้ว 

ประพันธ์ศิริ  สุเสารัง (2556, หน้า 161) ได้สรุปกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งมี 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. ขั้นก าหนดปัญหา (Problem definition) 
2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) 
3. ขั้นหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ (Generating possible solutions) 
4. ขั้นวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา (Analyzing the solution) 
5. ขั้นเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Selecting the best solutions) 
6. ขั้นวางแผนการด าเนินการแก้ปัญหา (Planning the next course of action) 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยยึดกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นที่นักเรียนท าความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ โดย

เขียนส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ และส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ 
2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหา เป็นขั้นท่ีนักเรียนเขียนความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีโจทย์

ก าหนดให้ และส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ เพื่อหาวิธีการในการแสดงวิธีท าและหาค าตอบ 
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3. ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา เป็นขั้นที่นักเรียนแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบตามวิธีท่ีวาง
ไว้ 

4. ขั้นสรุปค าตอบ เป็นขั้นที่นักเรียนสรุปค าตอบและตรวจสอบความถูกต้อง 
2.3.4  แนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
Polya (1975) ได้เสนอรูปแบบการวัดและความสามารถในการแก้ปัญหาไว้  ซึ่ง

ประกอบด้วยขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้ 
1. การเข้าใจปัญหา หลังจากอ่านสถานการณ์แล้วจะต้องบอกได้ว่าสถานการณ์

ก าหนดอะไรมาบ้าง ต้องการทราบอะไร และข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 
2. การวางแผนแก้ปัญหา ใช้เงื่อนไขความเป็นจริงมาช่วยในการแก้ปัญหาการระดม

ทางเลือกของค าตอบท่ีเป็นไปได้ในการน าเงื่อนไขท่ีเป็นปัจจัย เอื้อมาช่วยเพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุด 
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 

3. การด าเนินการแก้ปัญหา ใช้ความมีวินัย มีการจัดทีมท่ีมีความรับผิดชอบ ให้ความ
ไว้วางใจกัน เกิดความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนและทีมให้การยอมรับ 

4. การตรวจสอบผลลัพธ์ การพิจารณาความสมเหตุสมผล และการสรุปความหมาย
ของค าตอบ 

วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2544, หน้า 15) ได้เสนอแนวทางใหม่ในการสร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีเรียกว่า การวัดจากสภาพจริง โดยสร้างข้อสอบดังนี้  

1. เสนอสถานการณ์ประกอบด้วยข้อมูลและข้อจ ากัดต่างๆให้นักเรียนหาค าตอบ
พร้อมท้ังอธิบายวิธีคิดท่ีจะได้ค าตอบซึ่งอาจมีหลายวิธี 

2. เสนอปัญหาประกอบด้วยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องให้นักเรียนพิจารณา
แก้ปัญหาและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีไม่เหมาะสม 

3. เสนอปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาบางส่วนให้นักเรียนวิจารณ์และให้แก้ปัญหานั้น
ให้ส าเร็จ 

4. เสนอปัญหาให้แสดงวิธีการแก้ปัญหาและการตรวจสอบโดยน าเสนอต่อเพื่อนใน
ช้ันเรียนหรือแลกเปล่ียนค าตอบกัน 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นการ
วัดความสามารถในทักษะการสังเกตการณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมาย
และสรุปความ โดยวัดความสามารถตามพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ มีความรู้และ
ทักษะเบ้ืองต้นเกี่ยวข้องกับปัญหาค้นหารายละเอียดของข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาท่ีตรงประเด็น
คาดคะเนค าตอบโดยแสดงแนวทางการแก้ปัญหาได้และการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล 

2.3.5  เกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
Charles, et al. (1987 อ้างถึงใน จิรนันท์  พึ่งกล่ัน, 2555) ได้เสนอตัวอย่างเกณฑ์การให้

คะแนนแบบรูบิค ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 

0 คะแนน  เมื่อนักเรียนเข้าใจปัญหาผิด 
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1 คะแนน  เมื่อนักเรียนเข้าใจปัญหาผิดบางส่วน 
2 คะแนน  เมื่อนักเรียนเข้าใจปัญหาถูกต้อง 

ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 
0 คะแนน  เมื่อนักเรียนไม่ได้พยายามวางแผนแก้ปัญหาหรือวางแผนไม่ถูกต้อง 
1 คะแนน  เมื่อนักเรียนวางแผนได้เหมาะสมแต่แก้ปัญหาได้บางส่วน 
2 คะแนน  เมื่อนักเรียนวางแผนแก้ปัญหาได้เหมาะสมและสามารถหาค าตอบได้ 

ขั้นได้ค าตอบ 
0 คะแนน  เมื่อนักเรียนไม่เขียนค าตอบหรือค าตอบผิด เนื่องจากวางแผนแก้ปัญหา

ไม่เหมาะสม 
1 คะแนน  เมื่อนักเรียนผิดพลาดในการค านวณหาค าตอบหรือตอบค าถามถูกต้อง

แต่ไม่ครบถ้วน 
2 คะแนน  เมื่อนักเรียนตอบถูกและระบุหน่วยของค าตอบถูกต้องท้ังหมด 

สิริพร ทิพย์คง (2545, หน้า 113-114) ได้กล่าวว่า การประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหา ควรจะมีวิธีการท่ีมากกว่าการได้ค าตอบท่ีถูกต้อง เกณฑ์การประเมินการแก้ปัญหาควรมี 
ดังนี้ 

2 คะแนน  ส าหรับความเข้าใจปัญหาได้ถูกต้อง 
1 คะแนน  ส าหรับการเข้าใจโจทย์บางส่วนไม่ถูกต้อง 
0 คะแนน  เมื่อมีหลักฐานท่ีแสดงว่าเข้าใจน้อยมากหรือไม่เข้าใจเลย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, หน้า 127) ได้กล่าวถึง เกณฑ์
การประเมินผลแบบเกณฑ์ย่อยของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

ความเข้าใจปัญหา 
3 คะแนน  เข้าใจปัญหาได้ถูกต้อง 
2 คะแนน  เข้าใจปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน 
1 คะแนน  เข้าใจปัญหาน้อยมากหรือไม่เข้าใจปัญหา 

การเลือกยุทธวิธีการแก้ปัญหา 
3 คะแนน  เลือกวิธีการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ปัญหา 
2 คะแนน  เลือกวิธีการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง แต่ยังไม่เหมาะสมหรือไม่

ครอบคลุมประเด็นของปัญหา 
1 คะแนน  เลือกวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ 

การใช้กลยุทธ์วิธีการแก้ปัญหา 
3 คะแนน  น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และแสดงการแก้ปัญหาเป็น

ล าดับข้ันตอนได้อย่างชัดเจน 
2 คะแนน  น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง แต่การแสดงล าดับขั้นตอนการ

แก้ปัญหายังไม่ชัดเจน 
1 คะแนน  น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงล าดับข้ันตอน 
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การแก้ปัญหาขั้นการตรวจสอบค าตอบ 
3 คะแนน  สรุปค าตอบได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
2 คะแนน  สรุปค าตอบได้ถูกต้องบางส่วนหรือสรุปค าตอบไม่ครบถ้วน 
1 คะแนน  ไม่มีการสรุปค าตอบ หรือสรุปค าตอบไม่ถูกต้อง 

จากการศึกษาเกณฑ์การประเมินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
เกณฑ์การประเมินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 ข้ัน ดังนี้ 

ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 
   2 คะแนน  เขียนระบุส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้และส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ ได้ถูกต้อง
เหมาะสม สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาครบทุกรายการ 
   1 คะแนน  เขียนระบุส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้หรือส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ ได้ถูกต้อง
เหมาะสม สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 
   0 คะแนน  ไม่เขียนระบุส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้หรือส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบหรือเขียน
ไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 

ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 
   3 คะแนน  ก าหนดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา สามารถ
น าไปคิดค านวณตามยุทธวิธีที่เลือกได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
   2 คะแนน  ก าหนดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา สามารถ
น าไปคิดค านวณตามยุทธวิธีที่เลือกได้แต่ไม่สมบูรณ์ 
   1 คะแนน  ก าหนดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา แต่ไม่
สามารถน าไปคิดค านวณตามยุทธวิธีที่เลือก 
   0 คะแนน  ไม่ก าหนดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาหรือไม่พบร่องรายการเขียน 

ขั้นด าเนินการตามแผน 
   3 คะแนน  แสดงการแก้ปัญหาตามยุทธวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ชัดเจนและได้
ค าตอบของปัญหาท่ีสมบูรณ์ 
   2 คะแนน  แสดงการแก้ปัญหาตามยุทธวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง แต่ไม่สมบูรณ์ 
   1 คะแนน  แสดงการแก้ปัญหาตามยุทธวิธีการแก้ปัญหาไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้อง
กับปัญหาแต่มีความพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัญหา  
   0 คะแนน  ไม่พบร่องรอยการแก้ปัญหา 

ขั้นการตรวจสอบค าตอบ 
   2 คะแนน  แสดงค าตอบได้ถูกต้องตามปัญหาท่ีก าหนด 
   1 คะแนน  แสดงค าตอบได้ถูกต้องบางส่วนหรือแสดงค าตอบไม่ครบถ้วน 
   0 คะแนน  ไม่มีการแสดงค าตอบ  
 
2.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

2.4.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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ชานนท์ จันทรา (2554, หน้า 14) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ว่า เป็นระดับความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทักษะและสมรรถภาพ
ทางสมองด้านต่าง ๆ ท้ังในส่วนของเนื้อหาสาระ ข้อเท็จจริงท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ และมโนทัศน์แต่ละเรื่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, หน้า 150-154) ได้กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ว่า เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งจ าแนกตาม
พฤติกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีพึงประสงค์ด้านสติปัญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

Wilson (1991, pp. 643-696) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้น 
หมายถึงความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive domain) ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และจ าแนก
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ทางพุทธิพิสัยในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยอ้างอิงล าดับช้ันของ
พฤติกรรมพุทธท่ีพิสัยตามกรอบแนวคิดของบลูม (Bloom’s taxonomy) ไว้ 4 ระดับ คือ 

1. ความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ถือว่า
เป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในระดับเกี่ยวกับข้อเท็จจริง แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น ดังนี้  

1.1 ความรู้ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Knowledge of specific facts) 
ค าถามท่ีวัดความสามารถในระดับเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตลอดจนความรู้พื้นฐานซึ่งนักเรียนได้ส่ังสมมา
เป็นระยะเวลานานแล้วด้วย  

1.2 ความรู้ความจ าเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (Knowledge of terminology) 
เป็นความสามารถในการระลึกหรือจ าศัพท์และนิยามต่าง ๆ ได้ โดยค าถามอาจจะถามโดยตรงหรือ
โดยอ้อมก็ได้แต่ไม่ต้องอาศัยการคิดค านวณ  

1.3 ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดค านวณ (Ability to carry out 
algorithms) เป็นความสามารถในการน าเอาข้อเท็จจริงหรือนิยาม และกระบวนการท่ีได้เรียนมาแล้ว
มาคิดค านวณตามล าดับขั้นตอนท่ีเคยเรียนรู้มาแล้ว ข้อสอบวัดความสามารถด้านนี้ต้องเป็นโจทย์   
ง่าย ๆ คล้ายคลึงกับตัวอย่าง นักเรียนไม่ต้องพบกับความยุ่งยากในการตัดสินใจเลือกใช้กระบวนการ 

2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมท่ีใกล้เคียงกับพฤติกรรมระดับ
ความรู้ความจ าซึ่งเกี่ยวกับการคิดค านวณแต่ซับซ้อนกว่า ซึ่งแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้  

2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนคติ (Knowledge of concepts) เป็น
ความสามารถท่ีซับซ้อนกว่าความรู้ความจ าเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง เพราะมโนคติเป็นนามธรรม ซึ่ง
ประมวลจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยต้องอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอย่างใหม่  ท่ี
แตกต่างไปจากท่ีเคยเรียน  

2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตร์ และการสรุปอ้างอิง
เป็นกรณีท่ัวไป (Knowledge of principle, rules and generalizations) เป็นความสามารถในการ
น ากฎ และความเข้าใจเกี่ยวกับมโนคติไปสัมพันธ์กับโจทย์ปัญหา จนได้แนวทางในการแก้ปัญหาได้ ถ้า
ค าถามนั้นเป็นค าถามเกี่ยวกับหลักการและกฎ ท่ีนักเรียนเพิ่งเคยพบเป็นครั้งแรก อาจเกิดเป็น
พฤติกรรมในระดับการคิดวิเคราะห์ก็ได้  
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2.3 ความเข้าใจในโครงสร้างคณิตศาสตร์ (Knowledge of mathematical 
structure) ค าถามท่ีวัดพฤติกรรมระดับนี้เป็นค าถามท่ีวัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบจ านวนและ
โครงสร้างทางพีชคณิต  

2.4 ความสามารถในการเปล่ียนรูปปัญหาจากแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่ง  
(Ability to transform problem from one made to another) เป็นความสามารถในการแปล
ข้อความท่ีก าหนดให้เป็นข้อความใหม่หรือภาษาใหม่  เช่น แปลจากภาษาพูดให้เป็นสมการซึ่งมี
ความหมายคงเดิม โดยไม่รวมถึงกระบวนการคิดค านวณ (Algorithms) หลังจากแปลแล้วอาจกล่าวได้
ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีง่ายท่ีสุดของพฤติกรรมระดับความเข้าใจ  

2.5 ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล (Ability to follow a line 
of reasoning) เป็นความสามารถในการอ่านและท าความเข้าใจข้อความทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแตกต่าง
จากความสามารถในการอ่านทั่ว ๆ ไป  

2.6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(Ability to read and interpret a problem) ข้อสอบท่ีจะสามารถวัดความสามารถในขั้นนี้ อาจ
ดัดแปลงมาจากข้อสอบท่ีวัดความสามารถในขั้นอื่น ๆ โดยให้นักเรียนอ่านและตีความโจทย์ปัญหา ซึ่ง
อาจจะอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ ข้อมูลทางสถิติหรือกราฟ  

3. การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีนักเรียน
คุ้นเคย เพราะคล้ายกับปัญหาท่ีนักเรียนประสบอยู่ในระหว่างเรียน พฤติกรรมในระดับนี้แบ่งออกเป็น 
4 ขั้น คือ  

3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีประสบอยู่ในระหว่างเรียน (Ability to 
solve routine problem) นักเรียนต้องมีความสามารถในระดับความเข้าใจและเลือกกระบวนการ
แก้ปัญหาจนได้ค าตอบออกมา  

3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to make comparisons) 
เป็นความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด เพื่อสรุปการตัดสินใจ ซึ่งในการ
แก้ปัญหานี้ อาจต้องใช้วิธีการคิดค านวณและจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Ability to analyze data) เป็น
ความสามารถในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องในการหาค าตอบจากข้อมูลท่ีก าหนดให้ ซึ่งต้องอาศัยการ
แยกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจากข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องมาพิจารณาว่า อะไรคือข้อมูลท่ีต้องการเพิ่มเติมมีปัญหา
อื่นใดบ้างท่ีอาจจะเป็นตัวอย่างในการหาค าตอบของปัญหาท่ีประสบอยู่  

3.4 ความสามารถในการมองเห็นลักษณะโครงสร้างท่ีเหมือนกันและสมมาตร
(Ability to recognize, patterns, isomorphism and symmetries) เป็นความสามารถท่ีต้อง
อาศัยความสามรถ ต้ังแต่การระลึกถึงข้อมูลท่ีก าหนดให้ การเปล่ียนรูปปัญหาการจัดกระท าข้อมูล 
และการระลึกถึงความสัมพันธ์ 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีนักเรียนไม่เคยเห็น
หรือไม่เคยท าแบบฝึกหัดมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโจทย์ท่ีพลิกแพลง แต่ก็อยู่ในเนื้อหาวิชาท่ีเรียน 
พฤติกรรมในระดับนี้ถือเป็นพฤติกรรมขั้นสูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งต้องใช้
สมรรถภาพสมองระดับสูง แบ่งเป็น 5 ขั้น คือ  
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4.1   ความสามารถในการแก้โจทย์ท่ีไม่เคยประสบมาก่อน (Ability to solve 
non routine problems) ค าถามในขั้นนี้เป็นค าถามท่ีซับซ้อนและไม่มีในแบบฝึกหัดหรือตัวอย่าง ท่ี
ไม่เคยเห็นมาก่อน  

4.2 ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ (Ability to discover 
relationships) เป็นความสามารถในการจัดส่วนต่าง ๆ ท่ีโจทย์ก าหนดให้ แล้วสร้างความสัมพันธ์ขึ้น
ใหม่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาแทนการจ าความสัมพันธ์เดิมท่ีเคยพบมาแล้วมาใช้กับข้อมูลชุดใหม่เท่านั้น 

4.3  ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ (Ability to construct proofs) 
เป็นความสามารถในการสอนท่ีควบคู่กับความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์  พฤติกรรมในขั้นนี้
ต้องการให้นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือไม่ มีตอนใดผิดบ้าง  

4.4  ความสามารถในการวิจารณ์การพิสูจน์ (Ability to criticize proofs) 
ความสามารถในขั้นนี้เป็นการใช้เหตุผลท่ีควบคู่กับความสามารถในการเขียนพิสูจน์  แต่จะยุ่งยาก
ซับซ้อนกว่า ความสามารถในขั้นนี้ต้องการให้นักเรียนมองเห็นและเข้าใจการพิสูจน์นั้นว่ าถูกต้อง
หรือไม่ มีตอนใดผิดพลาดไปจากมโนคติ หลักการ กฎ นิยามหรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ 

4.5  ความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความถูกต้องของสูตร 
(Ability to formulate and validate generalizations) นักเรียนต้องสามารถสร้างสูตรขึ้นมาใหม่ 
โดยใช้ความสัมพันธ์กับเรื่องเดิมและต้องสมเหตุสมผลด้วย นั่นคือ การถามให้หาค าตอบและพิสูจน์
ประโยคคณิตศาสตร์ พร้อมท้ังแสดงการใช้กระบวนการนั้น 

จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยได้สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง 
คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยวัดพฤติกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทางพุทธิ
พิสัยเป็น 4 ระดับ คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์ 

2.4.2  องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
Prescott (1961, p. 10) ได้ใช้ความรู้ทางชีวะวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาและการแพทย์ 

ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน และได้สรุปผลการศึกษาไว้ว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังในและนอกห้องเรียน มีดังนี้ คือ 

1. องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพ
ทางกายข้อบกพร่องทางร่างกายและบุคลิกท่าทางต่าง ๆ 

2. องค์ประกอบทาง ด้านความรัก  ไ ด้แก่  ความสัมพันธ์ของบิดามารดา 
ความสัมพันธ์ของบิดามารดากับลูก ความสัมพันธ์ระหว่างลูกและลูกด้วยกัน และความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกท้ังหมดในครอบครัว 

3. องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ความเป็นอยู่ของครอบครัว สภาพแวดล้อมทางบ้าน การอบรมทางบ้านและฐานะทางบ้าน 

4. องค์ประกอบทางความสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกัน ได้แก่ ความสัมพันธ์ของ
นักเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกันท้ังท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน 

5.  องค์ประกอบแห่งการพัฒนาแห่งตน ได้แก่ สติปัญญา ความสนใจ เจตคติของ
นักเรียนต่อการเรียน 
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6. องค์ประกอบทางการปรับตัว ได้แก่ ปัญหาการปรับตัว การแสดงออกทาง
อารมณ์ 

Carrol (1963, pp. 723 - 733) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลต่อองค์ประกอบต่าง ๆ 
ท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยการน าครูนักเรียนและหลักสูตรมาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ โดย
เช่ือว่าเวลาและคุณภาพของการเรียนการสอนมีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณความรู้ท่ีนักเรียนจะได้รับ 

อารีย์ คงสวัสด์ิ (2544, หน้า 23) กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนั้นมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ คือ 

1. ด้านคุณลักษณะการจัดระบบในโรงเรียน ตัวแปรด้านนี้จะประกอบด้วยขนาด
โรงเรียนอัตราส่วนนักเรียนต่อครู  อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องซึ่งตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2. ด้านคุณลักษณะของครู ตัวแปรทางด้านคุณลักษณะประกอบด้วยอายุ วุฒิครู
ประสบการณ์ของครู การฝึกอบรมของครู จ านวนวันลาของครู จ านวนคาบท่ีสอนในหนึ่งสัปดาห์ของ
ครู ความเอาใจใส่ในหน้าท่ีซึ่งตัวแปรเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทั้งส้ิน 

3. ด้านคุณลักษณะของนักเรียน ประกอบด้วยตัวแปรเกี่ยวกับตัวนักเรียน เช่น เพศ 
อายุ สติปัญญา การเรียนพิเศษ การรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียน สมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษาของบิดามารดา อาชีพของผู้ปกครอง ความพร้อมเรื่องอุปกรณ์การเรียน การสอนฐานะทาง
ครอบครัว การขาดเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น ตัวแปรเหล่านี้ก็มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. ด้านภูมิหลังเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมของนักเรียน การศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสังคมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาใน
ต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยขนาดของครอบครัว  ภาษาท่ีพูดในบ้าน ถิ่นท่ีต้ังบ้าน การมีส่ือทาง
การศึกษาต่าง ๆ ระดับการศึกษาของบิดามารดา ฯลฯ ผลการศึกษาค้นคว้าท่ีผ่านมา พบว่า สัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้วิจัยได้สรุปว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลส าฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มี
องค์ประกอบหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ด้านระบบของโรงเรียน ด้านนักเรียน ด้านครู และด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

2.4.3  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ศศิธร แม้นสงวน (2556, หน้า 261) ได้กล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มี 

2 ประเภท ดังนี้  
1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้น มุ่งใช้วัดผลผู้เรียนเฉพาะกลุ่มผู้สอนมีลักษณะเป็น

แบบทดสอบข้อเขียน (Paper test) 
- แบบทดสอบอัตนัย (Subjective test) แบบทดสอบท่ีก าหนดปัญหาขึ้น

แล้วให้ผู้เรียนแสดงค าตอบโดยการเขียนแสดงความรู้ ความคิดเจตคติได้อย่างเต็มท่ี 
- แบบทดสอบปรนัย (Objective test) เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้เขียน

ตอบส้ัน ๆ เป็นแบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบเติมค าส้ัน ๆ แบบจับคู่แบบเลือกตอบ 
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2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนท่ัว ๆ 
ไปซึ่งสร้างโดยผู้เช่ียวชาญมีการคิดวิเคราะห์ ปรับปรุงจนมีคุณภาพมาตรฐาน  

สมนึก ภัททิยธนี (2551, หน้า 73-97) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนประเภทท่ีครูสร้างมีหลายแบบ แต่ท่ีนิยมใช้มี 6 แบบ ดังนี้ 

1. แบบทดสอบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or essay test) เป็นข้อสอบท่ี
มีเฉพาะค าถามแล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และข้อคิดเห็นของแต่ละ
คน 

2. แบบทดสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 
ตัวเลือกแต่ละตัวเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงท่ี และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง
หรือไม่จริง เหมือนกันต่างกัน เป็นต้น  

3. แบบทดสอบแบบเติมค า (Completion test) เป็นข้อสอบท่ีประกอบด้วย
ประโยคหรือข้อความท่ียังไม่สมบูรณ์แล้วให้ผู้ตอบเติมค า หรือประโยคหรือข้อความลงไปในช่องว่างท่ี
เว้นไว้นั้นเพื่อให้ได้ใจความและถูกต้อง 

4. แบบทดสอบแบบตอบส้ัน ๆ (Short answer test) เป็นข้อสอบคล้ายกับ
ข้อสอบแบบเติมค าแต่แตกต่างกันท่ีข้อสอบแบบตอบส้ัน ๆ เขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ (ข้อสอบ
เติมค าเป็นประโยคหรือข้อความท่ียังไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผู้ตอบเป็นคนเขียนตอบค าถามท่ีต้องการ   
ส้ัน ๆ และกะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง  

5. แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ โดยมี
ค าถามหรือข้อความแยกออกจากกันเป็น 2 ชุด แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่าแต่ละข้อความในชุดหนึ่ง(ตัว
ยืน) จะจับคู่กับค าหรือข้อความใดในอีกชุดหนึ่ง  (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามท่ีผู้ออกข้อสอบก าหนดไว้ 

6. แบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple choice) จะประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอน
น าหรือค าถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนี้จะประกอบด้วยตัวเลือกท่ีเป็นค าตอบ
ถูกและตัวเลือกท่ีเป็นตัวลวง และค าถามแบบเลือกตอบท่ีดีนิยมใช้ตัวเลือกท่ีใกล้เคียงกันหรือเพื่อน  
เผิน ๆจะเห็นว่าทุกตัวเลือกถูกหมดแต่ความจริงมีน้ าหนักถูกมากน้อยต่างกัน 

ผู้วิจัยได้สรุปว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นเครื่องมือท่ีครูใช้เพื่อ
ตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อประเมินว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ในระดับใด บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด เป็นไปตามตัวช้ีวัด
หรือไม่ ซึ่งแบบทดสอบจะต้องมีคุณภาพ ผ่านการสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องเท่ียงตรง 
เช่ือถือได้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มี 2 แบบ คือ แบบทดสอบมาตรฐาน
และแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้น ซึ่งแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้น ประกอบด้วย แบบอัตนัย แบบกา ถูก-ผิด 
แบบเติมค า แบบตอบส้ัน แบบจับคู่ และแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการ
วิจัย 

2.4.4  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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เยาวดี วิบูลย์ศรี (2553, หน้า 178-186) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ัวไปของการตอบให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยระบุเป็นข้อ ๆ และให้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเหล่านั้น สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
ท้ังหมดท่ีจะท าการทดสอบด้วย 

ขั้นท่ี 2 ก าหนดโครงสร้างเรื่องของเนื้อหาสาระ ท่ีจะท าการทดสอบให้ครบถ้วน  
ขั้นท่ี 3 เตรียมตารางเฉพาะหรือผังแบบทดสอบเพื่อแสดงถึงน้ าหนักของเนื้อหาวิชา

แต่ละส่วน และพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีต้องการทดสอบให้เด่นชัด ส้ันกะทัดรัดและมีความชัดเจน 
ขั้นท่ี 4 สร้างข้อกระทงท้ังหมดท่ีต้องการจะทดสอบให้เป็นไปตามสัดส่วนของ

น้ าหนักท่ีระบุไว้ในตารางเฉพาะ 
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, หน้า 154) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้  
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หรือหลักสูตร

สถานศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ท่ี
ต้องการวัด 

2. จากข้อมูลในขั้นที่ 1 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน
ในแต่ละเนื้อหาวิชา 

3. วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด ซึ่งพฤติกรรมท่ีจะวัดในวิชาคณิตศาสตร์
เป็นพฤติกรรมระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้และการวิเคราะห์ จากนั้นสร้างตาราง
วิเคราะห์ข้อสอบจ าแนกตามพฤติกรรมท่ีต้องการวัดในแต่ละเนื้อหา 

4. จากข้อมูลในขั้นที่ 2 และขั้นท่ี 3 น ามาวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีต้องการวัดในแต่ละ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5. ก าหนดลักษณะของข้อสอบและการสร้างข้อสอบตามพฤติกรรมท่ีต้องการวัด
และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นในขั้นท่ี 4 

ศศิธร แม้นสงวน (2556, หน้า 261) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมเป็นผลการเรียนรู้ท่ีผู้สอนก าหนด

และคาดหวังจะให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน โดยผู้สอนจะก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรับเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน และการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

3. ก าหนดชนิดของข้อสอบ 
4. เขียนข้อสอบ 
5. ตรวจทาน 
6. จัดพิมพ์แบบทดสอบ 
7. ทดลองสอบเพื่อน าผลมาวิเคราะห์ข้อสอบ 
8. แก้ไขปรับปรุงได้แบบทดสอบฉบับจริง 
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ผู้วิจัยได้สรุปว่า วิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ต้องท าตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน 2) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 3) วิเคราะห์ระดับพฤติกรรม
ท่ีต้องการวัด 4) วิเคราะห์พฤติกรรมท่ีต้องการวัดในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ 5) ก าหนดลักษณะ
ของข้อสอบ และท าการสร้างข้อสอบตามพฤติกรรมท่ีต้องการวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
 
2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
อนุรักษ์ เร่งรัด (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง

การประยุกต์ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เห็นความส าคัญต่อการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ค าน า ค าช้ีแจง สารบัญ วัตถุประสงค์ 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกทักษะ จ านวน 4 เล่ม ได้แก่ เรขาคณิตสะกิดใจ จ านวนนับหรรษา 
ร้อยละในชีวิตประจ าวัน และโจทย์ปัญหาชวนคิด และแบบทดสอบหลังเรียน 2) แบบฝึกทักษะวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.37/82.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/83 3) ทดลองใช้แบบฝึกทักษะจ านวน 4 เล่ม 8 แผนการเรียนรู้
รวม 16 ช่ัวโมง และจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 5 ขั้นตอน 4) ความสามารถในการแก้ปัญหา
ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

มณฑนา บรรพสุทธิ์ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทักษะชีวิต ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค่าเฉล่ีย
ของคะแนนการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ 

สิรินทรา มอนทะขัติ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ
ในการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ผลการวิจัยพบว่า                  
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องพื้นท่ีผิวและปริมาตร สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 หลังได้รับ  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) ความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่องพื้นท่ีผิวและปริมาตร สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

จิรนันท์ พึ่งกล่ัน (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

วาสนา ภูมี (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและ
ร้อยละสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ     
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ศจีวรรณ ลัละพันธ์ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่องการแปรผัน 
โดยการใช้ฮิวนิสติกส์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการใช้ฮิวนิสติกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปรผัน หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือ่งการแปรผันในระดับ ปานกลาง 

กรรณิการ์ หาญพิทักษ์ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง     
รูปสามเหล่ียม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี         
คอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

อุบลวรรณ ปัญนะ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
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สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้อง เรียนกับทาง มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .05 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 ท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรื่องสมการ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

นันธิยา ไชยสะอาด และสุณิสา สุมิรัตนะ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 13.23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.15 3) ทักษะการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
4) ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 13.41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.05 5) เจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ขจรศักด์ิ จ่าไทยสงค์ โกมินทร์ บุญชู และวิโรจน์ ต้ังวังสกุล (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) นักเรียนมีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ครูมีความพร้อมท่ีดีในการสอน มีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมาคือ ครูสอนเข้าใจและเอาใจใส่
นักเรียน และครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนาน ตามล าดับ 

2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Rudd (2010) ได้ศึกษาผลกระทบของยุทธวิธีการแก้ปัญหาฮิวริสติกส์ต่อความสามารถ

ของนักเรียนและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดย
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้การให้
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เหตุผลและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการรับรู้การแก้ปัญหาดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

Chan (2011) ได้ศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท้ังสองห้องมีเจต
คติทางบวกต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท้ังสามด้าน 
และคะแนนเฉล่ียของเจตคติของนักเรียนท่ีมีความสามารถสูงกับนักเรียน ท่ีคละความสามารถไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่นักเรียนท่ีมีความสามารถสูงมีคะแนนเฉล่ียของ
เจตคติสูงกว่านักเรียนท่ีคละความสามารถในทุกด้าน 

Williams (2003) ได้ศึกษาการเขียนตามข้ันตอนในกระบวนการแก้ปัญหาว่าสามารถช่วย
ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา กับนักเรียนท่ีเริ่มต้นเรียนพีชคณิต 42 คน โดยแบ่ง กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้
การเขียนตามขั้นตอนในกระบวนการแก้ปัญหา 22 คน พบว่า กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาสามารถท าการแก้ปัญหาได้ดีกว่า กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องฝึก
เขียนตามขั้นตอน และจากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการฝึกเขียน พบว่า นักเรียน 75 
เปอร์เซ็นต์ มีความพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ และนักเรียน 80 เปอร์เซ็นต์ บอกว่าการเขียนตาม
ขั้นตอนในกระบวนการแก้ปัญหาช่วยให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้น 

Candela (1998) ได้ศึกษาผลการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบบรรยาย ท่ี
มีผลต่อคะแนนสอบในข้อสอบแบบตัวเลือกของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลกลุ่มตัวอย่างเป็นนั กศึกษา
ผู้ช่วยพยาบาลช้ันปีท่ี 2 จ านวน 73 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเดียวกัน แต่คนละวิทยาเขต 
โดยแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มท่ีเรียนแบบบรรยาย ท้ังสอง
กลุ่มได้รับการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน 10 รายการ ผลการศึกษา พบว่า 
นักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนสอบสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบบรรยาย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 แต่จากการวัดความพึงพอใจต่อวิธีเรียนท้ังสองแบบ พบว่า กลุ่มท่ีเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความคิดเห็นว่าโครงสร้างของการเรียนสับสนมากกว่า  ท้ังนี้ผลมาจาก
นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลไม่คุ้นเคยกับการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาก่อน 

McCarthy (2001) ได้ท าการทดลองสอนด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชา
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องทศนิยมโดยท าการทดลองกับ
นักเรียนเกรด 12 กลุ่มเล็ก ๆ ในเวลา 8 คาบ คาบเรียนละ 45 นาที โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส ารวจ
ความรู้ท่ีมีอยู่ก่อนแล้วในตัวของนักเรียน และมีการวิเคราะห์ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สามารถพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไร จากหลักฐานการบันทึกวิดีโอได้ช้ีให้เห็น
ว่า นักเรียนมีการพัฒนาความเข้าใจในคณิตศาสตร์  ตลอดเวลาท่ีได้พยายามหาวิธีแก้ปัญหา โดย
นักเรียนใช้ภาษาพูดเป็นตัวบ่งช้ีถึงความรู้เกี่ยวกับทศนิยมท่ีตัวนักเรียนมีอยู่ก่อนแล้ว และความเข้าใจ
ความคิดรวบยอด ใหม่ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับทศนิยมอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 



บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้วิจัยจะด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จ านวน 25,471 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านมณีโชติสามัคคี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนสัมพันธ์วังม่วง ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 42 คน 
ท่ีได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi stage cluster random sampling) โดยมีขั้นตอน
การสุ่มดังนี้ 

 1) สุ่มอ าเภอท้ังหมดในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
มา 1 อ าเภอ ได้อ าเภอวังม่วง 

 2) สุ่มกลุ่มโรงเรียน ท้ังหมด 2 กลุ่มโรงเรียน ได้กลุ่มโรงเรียนสัมพันธ์วังม่วง 
 3) สุ่มโรงเรียนจากกลุ่มโรงเรียนสัมพันธ์วังม่วง ท้ังหมด 5 โรงเรียน มาจ านวน 1 

โรงเรียน ได้โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี มี 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 42 คน 
 

3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.1  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาเป็นฐาน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่องสมการ จ านวน 18 แผน 18 ช่ัวโมง ดังนี้ 
 แผนการเรียนรู้ที่ 1  สมการ    จ านวน 1 ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่ 2  สมการท่ีมีตัวไม่ทราบค่า  จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี 3  สมการการบวก   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 4  สมการการลบ    จ านวน 1 ช่ัวโมง 
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แผนการเรียนรู้ที่ 5   สมการการคูณ   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 6   สมการการหาร   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 7   การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 8   การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ (ต่อ) จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 9   การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ (ต่อ) จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 10  การแก้โจทย์ปัญหาเมื่อโจทย์ก าหนด 

ตัวไม่ทราบค่า   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 11  การแก้โจทย์ปัญหาเมื่อโจทย์ก าหนด 

ตัวไม่ทราบค่า (ต่อ)   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 12  การแก้โจทย์ปัญหาเมื่อโจทย์ก าหนด 

ตัวไม่ทราบค่า (ต่อ)   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 13  การแก้โจทย์ปัญหาเมื่อโจทย์ไม่ก าหนด 

ตัวไม่ทราบค่า   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 14  การแก้โจทย์ปัญหาเมื่อโจทย์ไม่ก าหนด 

ตัวไม่ทราบค่า (ต่อ)   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 15  การแก้โจทย์ปัญหาเมื่อโจทย์ไม่ก าหนด 

ตัวไม่ทราบค่า (ต่อ)   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 16  โจทย์ปัญหาสมการ   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 17  โจทย์ปัญหาสมการ   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่ 18  โจทย์ปัญหาสมการ   จ านวน 1 ช่ัวโมง 

3.2.2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 เรื่องสมการ เป็นแบบอัตนัย แสดงวิธีท า จ านวน 6 ข้อ 

3.2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง
สมการ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยวัดพฤติกรรมในการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ทางพุทธิพิสัยเป็น 4 ระดับ คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ และการ
วิเคราะห์ 
 
3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.3.1  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาเป็นฐาน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่องสมการ 

  3.3.1.1  ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2553 

  3.3.1.2  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 
  3.3.1.3  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วง

ช้ันท่ี 2 (ป.4-ป.6) 
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  3.3.1.4  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

  3.3.1.5  ศึกษารายละเอียดเนื้อหาวิชา ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  3.3.1.6  วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง สมการ วิเคราะห์ความ

สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับกระบวนการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  3.3.1.7  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 

18 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวม 18 ช่ัวโมง โดยแต่ละแผนประกอบด้วย สาระส าคัญ มาตรฐานการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้จะเป็นไปตามรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 6 
ขัน้ตอน ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 ข้ันก าหนดสถานการณ์ เป็นขั้นท่ีผู้สอนสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมี
ความสัมพันธ์กับเนื้อหา เรื่อง สมการ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นท าความเข้าใจสถานการณ์ ในขั้นนี้ผู้สอนจะต้องแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละ 4-6 คน การแบ่งผู้เรียนเข้ากลุ่ม ผู้สอนจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละ
ความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเก่งช่วยเหลือผู้เรียนท่ีอ่อน สมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าท่ีร่วมกันในการ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย มีเป้าหมายและมีโอกาสได้รับรางวัลของความส าเร็จร่วมกัน  ผู้สอนใช้
การจัดกลุ่มอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table Group)  คือเป็นการอภิปรายในประเด็นท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้สอน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ (ทิศนา แขมณี , 2556, 
หน้า 350) นักเรียน วางแผนการศึกษา ค้นคว้า ท าความเข้าใจและอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ร่วมกันคิด
วิเคราะห์เพื่อหาวิธีการหาค าตอบ 

ขั้นท่ี 3 ขั้นศึกษาค้นคว้า ขั้นนี้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ขั้นท่ี 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ในขั้นนี้นักเรียนจะน าความรู้ท่ีได้จากการไป
ศึกษาค้นคว้ามาสังเคราะห์และแก้ปัญหา หากข้อมูลไม่เพียงพอ สมาชิกกลุ่มต้องก าหนดส่ิงท่ีเรียนรู้
เพิ่มเติม แล้วศึกษาค้นคว้าอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 5 ข้ันสรุป นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปหาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาของ
กลุ่มตัวเอง ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

ขั้นที่ 6 ข้ันน าเสนอผลงาน สมาชิกภายในกลุ่มน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของ
กลุ่มตัวเอง ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากเรื่องท่ีเรียน   

3.3.1.8  น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการ ท่ีสร้างเสร็จ
แล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณา เพื่อขอค าแนะน า แก้ไขส่วนท่ียังบกพร่อง
และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

  3.3.1.9  จากนั้นน าไปใช้ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและ ด้านการสอนคณิตศาสตร์
และการวัดประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความ
สอดคล้องระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดกับกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล
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การเรียนรู้ตลอดจนภาษาท่ีถูกต้องเพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาต่าง ๆ โดยน าผลการ
ประเมินระดับความคิดเห็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตรงแบบของลิเคิร์ท (Likert) 5 
ระดับ ดังนี้ 

 5 หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคล้องมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคล้องมาก 
 3 หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคล้องปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคล้องน้อย 
 1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคล้องน้อยท่ีสุด 
มาวิเคราะห์เพื่อค านวณหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและน าค่าเฉล่ียไปเทียบ

กับเกณฑ์เพื่อตัดสินผลการประเมินว่าเนื้อหาและรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
หรือไม่ พบว่า ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ตามความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน โดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก ( ̅ = 4.42, S.D.= 1.49) 

  3.3.1.10  ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ
แล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ไปใช้ในการวิจัย 

3.3.2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ เป็นแบบทดสอบ

ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ 50 
คะแนน ใช้เวลา 60 นาที ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบ ดังนี้ 

  3.3.2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 คู่มือครูและ
หนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 

  3.3.2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากต าราและเอกสารเกี่ยวกับเทคนิคการ
สร้าง 

  3.3.2.3  วิเคราะหเ์นื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  3.3.2.4  สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
สมการ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสร้างแบบทดสอบจ านวน 12 ข้อ ใช้
จริง จ านวน 6 ข้อ 50 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิค  
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ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 

ขั้นท าความเข้าใจปัญหา คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
2 คะแนน เมื่อนักเรียนเขียนระบุส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้และส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

ได้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาครบทุกรายการ 
1 คะแนน เมื่อนักเรียนเขียนระบุส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้หรือส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

ได้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 
0 คะแนน เมื่อนักเรียนไม่เขียนระบุส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้หรือส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ

ทราบหรือเขียนไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 
ขั้นวางแผนแก้ปัญหา คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

3 คะแนน เมื่อนักเรียนก าหนดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ปัญหา สามารถน าไปคิดค านวณตามยุทธวิธีที่เลือกได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน 

2 คะแนน เมื่อนักเรียนก าหนดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ปัญหา สามารถน าไปคิดค านวณตามยุทธวิธีที่เลือกได้แต่ไม่สมบูรณ์ 

1 คะแนน เมื่อนักเรียนก าหนดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ปัญหา แต่ไม่สามารถน าไปคิดค านวณตามยุทธวิธีท่ีเลือก 

0 คะแนน เมื่อนักเรียนไม่ก าหนดยุทธวิธีในการแก้ปญัหาหรือไม่พบร่องรายการ
เขียน 
ขั้นด าเนินการตามแผน คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

3 คะแนน เมื่อนักเรียนแสดงการแก้ปัญหาตามยุทธวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
ชัดเจนและได้ค าตอบของปัญหาท่ีสมบูรณ์ 

2 คะแนน เมื่อนักเรียนแสดงการแก้ปัญหาตามยุทธวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง แต่
ไม่สมบูรณ์ 

1 คะแนน เมื่อนักเรียนแสดงการแก้ปัญหาตามยุทธวิธีการแก้ปัญหาไม่เหมาะสม 
ไม่สอดคล้องกับปัญหาแต่มีความพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัญหา 

0 คะแนน เมื่อนักเรียนไม่การแก้ปัญหาหรือไม่พบร่องรายการเขียน 
ขั้นตรวจสอบค าตอบ คะแนนเต็ม 2 คะแนน 

2 คะแนน เมื่อนักเรียนแสดงค าตอบได้ถูกต้องตามปัญหาท่ีก าหนด 
1 คะแนน เมื่อนักเรียนแสดงค าตอบได้ถูกต้องบางส่วนหรือแสดงค าตอบไม่

ครบถ้วน 
0 คะแนน เมื่อนักเรียนไม่มีการแสดงค าตอบ 
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  3.3.2.5  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
เกณฑ์ในการให้คะแนนท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมในข้อค าถามต่าง ๆ ความชัดเจนด้านภาษา และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

  3.3.2.6  น าแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบ เพื่อท าการประเมินความสอดคล้องโดยค านวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าต้ังแต่ 0.60 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคล้องกัน พบว่า แบบทดสอบมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อสอบ (IOC) มากกว่า 0.60 ข้ึนไปทุกข้อ ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 

  3.3.2.7  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีผ่าน
การคัดเลือกไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี จังหวัดสระบุรี  
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 37 คน เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

  3.3.2.8  น าผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อโดยพิจารณาจากค่าความยากง่าย โดยเลือก
ข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 และดัชนีค่าอ านาจจ าแนก คัดเลือกเฉพาะข้อท่ีมีค่า
อ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ต้ังแต่ 0.2 ขึ้นไป โดยใช้วิธีของของวิทเนย์ และซาเบอร์ (Whitney and 
Sabers) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้วิจัยคัดไว้จ านวน 6 ข้อ ซึ่งมีความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.60-
0.70 และค่าอ านาจจ าแนก (D) อยู่ระหว่าง 0.70-0.80  

  3.3.2.9  น าแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแล้วไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ซึ่งมีเกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นท่ีใช้ได้ต้องมีค่าต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.92  

  3.3.2.10 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ เรื่อง  สมการ     
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3.3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ เป็น

แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน ใช้เวลา 60 นาที ผู้วิจัยด าเนินการ
สร้างแบบทดสอบ ดังนี้ 

  3.3.3.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 คู่มือครูและ
หนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 

  3.3.3.2  วิเคราะห์เนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวช้ีวัด และจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อก าหนดสัดส่วนความส าคัญและจ านวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ 

  3.3.3.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ โดยสร้างให้มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วน าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นให้ประธานและกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ความถูกต้องและความ
เหมาะสม แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
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  3.3.3.4   น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
สมการ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ความถูกต้องและความเหมาะสม โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ (IOC) 
มีค่าต้ังแต่ 0.6 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกัน พบว่า แบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อสอบ (IOC) มากกว่า 0.6 ข้ึนไปจ านวน 39 ข้อ และต่ ากว่า 0.6 จ านวน 1 ข้อ ผู้วิจัยจึงคัดเลือกไว้ 
39 ข้อ ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 

  3.3.3.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีผ่านการ
คัดเลือกไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 จังหวัดสระบุรี จ านวน 37 คน เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบและตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

  3.3.3.6 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อหาค่าความยากง่าย (P) และค่า
อ านาจจ าแนก (D) โดยเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2 -0.8 และดัชนีค่าอ านาจ
จ าแนก คัดเลือกเฉพาะข้อท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ต้ังแต่ 0.2 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
ผู้วิจัยคัดเลือกไว้ 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.45-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (D) 
อยู่ระหว่าง 0.20-0.80  

  3.3.3.7  น าแบบทดสอบท่ีเลือกแล้ว 30 ข้อ ไปหาค่าความเช่ือมั่น โดยการค านวณ
จากสูตรของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.81 

  3.3.3.8  จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
    
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) มีกลุ่มทดลอง
เพียงกลุ่มเดียว โดยมีรูปแบบการวิจัย ดังภาพ 
 ภาพที่ 3.1 รูปแบบการวิจัยแบบ One group posttest design มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังการทดลอง จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

กลุ่มทดลอง X----------O 

 X      หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 O  หมายถึง      การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 
 
ภาพที่ 3.1 รูปแบบการวิจัยแบบ One group posttest design 
 
3.5  วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีได้พัฒนาขึ้นและเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในกลุ่มทดลอง ตามข้ันตอนดังนี้ 
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 3.5.1   ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านมณีโชติสามัคคี จ านวน 42 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 3.5.2  ขั้นเตรียมนักเรียนก่อนด าเนินการสอน แนะน าวิธีการศึกษา พร้อมท้ังแจ้ง
จุดประสงค์และเงื่อนไขในการศึกษาให้กลุ่มทดลองทราบ 

3.5.3   ขั้นด าเนินการสอน ด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 18 แผน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 18 ช่ัวโมง  

3.5.4   ขั้นหลังสอน เมื่อด าเนินการสอนครบตามจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว จึง
ด าเนินการทดสอบหลังเรียนนักเรียนกลุ่มทดลอง  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง และใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง 

3.5.5  น าคะแนนหลังเรียนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ มาวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 

3.5.6 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการทาง
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 55 ของคะแนนเต็ม 

3.5.7  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน กับเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( ̅)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.6.2 การทดสอบสมมติฐาน 

3.6.2.1   เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 55 ด้วยการทดสอบค่าที (t-test for One 
Sample) 

3.6.2.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 ด้วยการทดสอบค่าที (t-test for One 
Sample) 
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3.7  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
3.7.1 สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.7.1.1 ร้อยละ (Percentage) โดยการค านวณจากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2545, หน้า 104) 

 

      
 

 
       

 
   เมื่อ P =   ร้อยละ 
    F =   ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N =   จ านวนความถ่ีท้ังหมด 

3.7.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean)  โดยการค านวณจากสูตร (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2553,  
หน้า 33) 
 

 ̅     
∑  

 
 

 
   เมื่อ  ̅    =   ค่าเฉล่ีย 
    ∑   =   ผลรวมท้ังหมดของข้อมูล 
      =   จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
 

3.7.1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการค านวณ 
จากสูตร (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2553, หน้า 60) 
 

         √
  ∑     (∑  ) 

  (     )
 

 
   เมื่อ      =   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑   =   ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
    (∑  ) =  ผลรวมของข้อมูลท้ังหมดยกก าลังสอง 
    ∑    =   ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
      =   จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง หรือ จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
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3.7.2 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.7.2.1 ค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยการค านวณจากสูตร  
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 249) 

 

      
∑  

 
 

 
เมื่อ     =   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 

       การเรียนรู้ 
   ∑   =   ผลรวมของการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
     =   จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 

3.7.2.2 ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 210) 

 

    
 

 
 

 
  เมื่อ   =   ค่าความยากง่าย 
     =   จ านวนคนท่ีท าข้อนั้นถูก 
     =   จ านวนคนท่ีท าข้อนั้นท้ังหมด 
 

3.7.2.3 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538,     
หน้า 211) 

 

    
       

 
 

 

 
  เมื่อ   =   ค่าอ านาจจ าแนก 
      =   จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
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   =   จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
  =   จ านวนนักเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 

   
3.7.2.4 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตรของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson Method)  
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 198) 
 

สูตร KR. - 20                         
 

  - 
(  - 

∑   

  
 ) 

 
   เมื่อ     =   ค่าความเช่ือมั่น 

     =   จ านวนข้อค าถาม 
     =   สัดส่วนของคนท าถูกในข้อหนึ่งๆ 
     =   สัดส่วนของคนท าผิดในข้อหนึ่งๆ (q = 1 - p) 
     

  =   คะแนนความแปรปรวน 
 

3.7.2.5 ค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) โดยการค านวณจากสูตร
ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 200)  

 

    
 

    
(    

∑   
 

  
 ) 

 
  เมื่อ   =   ค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่น 

       =   จ านวนข้อค าถาม 
     

  =   คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
     

  =   คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 
 

3.7.2.6 ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตรของวิทเนย์ และซาเบอร์ (Whitney and Sabers, 1970  
อ้างถึงใน พร้อมพรรณ  อุดมสิน, 2544, หน้า 147)  

 

     
          (  )(    )

(  )(           )
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  เมื่อ    =   ค่าความยากง่าย 
      =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 
      =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ า 
        =   คะแนนสูงสุดท่ีได้ 
        =   คะแนนต่ าสุดท่ีได้ 
      =   จ านวนคนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ ารวมกัน 

 
3.7.2.7 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวัดความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตรของวิทเนย์และซาเบอร์ (Whitney and Sabers, 
1970 อ้างถงึใน พร้อมพรรณ  อุดมสิน, 2544, หน้า 147)  

 

    
       

(  )(           )
 

 
  เมื่อ   =   ค่าอ านาจจ าแนก 

   =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 
      =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ า 
        =   คะแนนสูงสุดท่ีได้ 
        =   คะแนนต่ าสุดท่ีได้ 
      =   จ านวนคนในกลุ่มสูง 
 

3.7.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
3.7.3.1 โดยใช้สถิติ t – test for One Sample ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย

ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ 55 ของคะแนนเต็ม และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม   
โดยการค านวณจากสูตร (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2553, หน้า 134) 

 

    
 ̅ -   

 

√ 

       โดย df  =  n – 1 

 
  เมื่อ   =   ค่าท่ีใช้พิจารณาใน t – distribution 
    ̅ =   ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 
      =   ค่าคงท่ีค่าหนึ่ง หรือ เกณฑ์ท่ีต้ังขึ้น 
     =   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
     =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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   df =   ค่าของช้ันแห่งความเป็นอิสระ 
 

 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอ
ข้อมูลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
4.3 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องหมายของ
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

n  แทน  จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 ̅ แทน ค่าเฉล่ีย 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t แทน สถิติทดสอบค่าที 
df แทน  ความเป็นอิสระ 
Sig. แทน  ค่านัยส าคัญจากการค านวณค่าที 
*   แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
4.2 ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์และแปรผลการวิเคราะห์ในการทดลองครั้งนี้  ผู้วิจัยขอเสนอ
ตามล าดับ ดังนี้  

4.2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการ กับเกณฑ์
ร้อยละ 55 ของคะแนนเต็ม 

4.2.2     เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ทีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 
 
 
 



 63 

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  เรื่อง สมการ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
สมการ กับเกณฑ์ร้อยละ 55 ของคะแนนเต็ม ด้วยการทดสอบค่าที (t-test for One Sample) โดย
การค านวณจากสูตรของ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2553, หน้า 134) 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 55 ของคะแนนเต็ม 

 

คะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 55 ของคะแนนเต็ม = 27.5 คะแนน 
 ̅ S.D. df t Sig. 

32.62 9.86 41 3.365* .002 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.1 คะแนนเฉล่ียความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
คะแนนเฉล่ีย 23.62 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.24  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 55 ของ
คะแนนเต็ม แสดงว่า คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 55 
ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

4.3.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการ กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ด้วยการทดสอบค่าที (t-test for One Sample) โดยการค านวณจาก
สูตรของ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2553, หน้า 134) 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม = 21 คะแนน 
 ̅ S.D. df t Sig. 

23.62 2.52 41 6.741* .000 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.2 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนน
เฉล่ีย 23.62 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.73  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

5.1  วัตถุประสงค์การวิจัย 
5.2  สรุปผลการวิจัย 
5.3  อภิปรายผลการวิจัย 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

  
5.1  วัตถุประสงค์การวิจัย 

5.1.1  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการ กับเกณฑ์
ร้อยละ 55 ของคะแนนเต็ม 

5.1.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง  สมการ กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 
5.2  สรุปผลการวิจัย 

จากการด าเนินการตามขั้นตอน และน าผลการวิจัยมาวิเคราะห์ ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้  

5.2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการ กับเกณฑ์ร้อยละ 55 ของคะแนน
เต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ทีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
5.3  อภิปรายผล 

5.3.1 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการ กับเกณฑ์
ร้อยละ 55 ของคะแนนเต็ม ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการ
เรียนรู้ท่ีผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีผู้เรียนสนใจผ่านการท างานเป็นกลุ่ม 
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สืบค้น ท าความเข้าใจและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล โดยท่ีปัญหานั้นจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเป็น
จุดต้ังต้นของกระบวนการการเรียนรู้ ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน า จัดสภาพแวดล้อมให้เข้ากับ
การเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2550, หน้า 1) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเริ่มต้นจาก
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและ
มีความส าคัญต่อนักเรียน ตัวปัญหาจะเป็นต้ังต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมท้ังวิธีการ
แก้ปัญหา การเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
นักเรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาใหญ่ต่อนักเรียน ปัญหาหรือสถานการณ์ต้องสัมพันธ์กับชีวิตจริงซึ่ง
สอดคล้องกับเพียเจต์ (Piaget, 1992, p. 120 อ้างถึงใน สุวิชา วันสุคล, 2554, หน้า 47) ได้อธิบาย
ความสามารถในการแก้ปัญหา ตามทฤษฎีทางด้านพัฒนาการว่า การแก้ปัญหานั้นเริ่มพัฒนาต้ังแต่ขั้น
ท่ี 3 คือ ระยะแก้ปัญหาด้วยเหตุผลกับส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete operation stage) อยู่ในช่วง
ประมาณ 7-11 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีเด็กเข้าใจความคิดของผู้อื่นได้ดีขึ้น เนื่องจากเด็กเริ่มลดความคิด
ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง เริ่มเอาเหตุผลรอบตัวมาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับจิรนันท์ พึ่งกล่ัน (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 5.3.2  เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมท่ีชัดเจนอย่างขั้นก าหนดสถานการณ์ เป็นขั้นที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีความสัมพันธ์
กับเนื้อหา ซึ่งเป็นปัญหาท่ีผู้เรียนเจอแล้วเกิดความสงสัยและอยากท่ีจะค้นหาค าตอบ ซึ่งสอดคล้องกับ           
ทิศนา  แขมมณี (2558, หน้า 137) ได้กล่าวถึงลักษณะของปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานว่า ปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัยและความต้องการท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อ
ขจัดความสงสัยดังกล่าว การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริงหรือสถานการณ์ต่าง  ๆ และร่วมกันคิด
หาทางแก้ปัญหานั้น ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ อันเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกท้ังยังมีขั้นท า
ความเข้าใจสถานการณ์ท่ีเป็นการจัดกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการกลุ่ม จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมซึ่งสอดคล้อง
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กับพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง (2548, หน้า 186-187) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย (Small group learning) สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันวิเคราะห์
ปัญหาโดยใช้เหตุผลและพื้นฐานความรู้เดิมของสมาชิกเพื่อให้ได้แนวความคิด และข้อสนับสนุน
เกี่ยวกับโครงสร้างของปัญหาสมาชิกของกลุ่มจะต้องระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการ และกลไกท่ี
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา นอกจากนั้นครูผู้สอนก็มีความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องเป็นผู้
คิดสถานการณ์และคอยให้ค าแนะน ากับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ นันทชัย ทองแป้น และกาญจนา 
รัตนโชติ (2543, หน้า 37) กล่าวว่า หัวใจส าคัญของการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐาน คือ ครูต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในวิชาท่ีรับผิดชอบมีวิสัยทัศน์ท่ีจะน าความรู้
ไปประยุกต์เข้ากับการด ารงชีวิตในสังคม และต้องเป็นผู้ท่ีสามารถให้เวลากับนักเรียนเป็นท่ีปรึกษา
อย่างเต็มท่ีเมื่อผู้เรียนต้องการค าปรึกษาหารือค าแนะน า หนังสือ ต ารา เอกสารและการใช้ เทคโนโลยี
สาระสนเทศท่ีจะให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าได้ การสอนในลักษณะนี้ส าเร็จได้เมื่อผู้สอนมีการเตรียมตัว
และพร้อมท่ีจะให้เวลากับผู้เรียนอย่างเต็มท่ี นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจรศักด์ิ      
จ่าไทยสงค์ โกมินทร์ บุญชู และวิโรจน์ ต้ังวังสกุล (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ครูมีความพร้อมท่ีดีในการสอน มีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมาคือ ครูสอนเข้าใจและเอาใจใส่นักเรียน และ
ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนาน ตามล าดับ 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
5.4.1.1  ครูต้องเตรียมสถานการณ์และปัญหาท่ีสอดคล้องกับความต้องการหรือ

ความสนใจของผู้เรียน ยิ่งเป็นสถานการณ์ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน จะเป็นแรงผลักดันให้
ผู้เรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ 

5.4.1.2  ขณะปฏิบัติการสอนครูควรสังเกตปัญหาของการเรียนการสอนเพื่อจะได้
น ามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

5.4.1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องมีความสามารถในการควบคุม
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน การควบคุมเวลา สังเกตความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมท้ัง
การให้ค าแนะน า และช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ 

5.4.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.4.2.1  ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับช้ันอื่น ๆ 
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5.4.2.2  ควรมีการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เช่น ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการให้
เหตุผล ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 

5.4.2.3  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ  
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
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การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์  เรื่อง สมการ 
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง สมการ 

สาระการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จ านวนแบบทดสอบ (ขอ้) 

คว
าม

รู้ค
วา

มจ
 า 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ

เค
รา

ะห
์ 

รว
ม 

สมการเชิงเส้น
ที่มีตัวไม่ทราบ
ค่าหนึ่งตัว 

1. เมื่อก าหนดประโยคสัญลักษณ์ให้ 
สามารถบอกได้ว่าประโยคสัญลักษณ์ใด
เป็นสมการ 

1 1   2 

2. เมื่อก าหนดสมการให้ สามารถบอกได้
ว่าสมการใดเป็นจริงและสมการใดเป็น
เท็จ 

 3  2 5 

3. เมื่อก าหนดสมการท่ีมีตัวไม่ทราบค่า
หนึ่งตัวให้ สามารถบอกตัวไม่ทราบค่าได้ 

2    2 

4. เมื่อก าหนดสมการท่ีมีตัวไม่ทราบค่า
หนึ่งตัวให้ สามารถหาค าตอบของสมการ
ได้ 

 1 1 1 3 

การแก้สมการ
โดยใช้สมบัติ
ของการ
เท่ากัน
เก่ียวกับการ
บวก การลบ 
การคูณ หรือ
การหาร 

5. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของการเท่ากัน
เกี่ยวกับการบวกและการลบได้ 

 1 1 1 3 

6. เมื่อก าหนดสมการท่ีมีตัวไม่ทราบค่า
บวกหรือลบด้วยจ านวนใด ๆ ให้ 
สามารถใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับ
การบวกและการลบหาค าตอบของ
สมการได้ 

  3  3 

7. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของการเท่ากัน
เกี่ยวกับการคูณและการหารได้ 

   1 1 

8. เมื่อก าหนดสมการท่ีมีตัวไม่ทราบค่า
คูณหรือหารด้วยจ านวนใด ๆ ให้ 
สามารถใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับ
การคูณและการหารหาค าตอบของ
สมการได้ 

  2 1 3 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  

สาระการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จ านวนแบบทดสอบ (ขอ้) 

คว
าม

รู้ค
วา

มจ
 า 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ

เค
รา

ะห
์ 

รว
ม 

การแก้โจทย์
ปัญหาด้วย
สมการ 

9. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาหรือข้อความ
ให้ สามารถแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ
ได้ 

 2  1 3 

10. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาให้ สามารถ
เขียนเป็นสมการท่ีมีตัวไม่ทราบค่าหนึ่ง
ตัวได้ 

  2 1 3 

11. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาท่ีก าหนดตัว
ไม่ทราบค่าให้ สามารถแสดงวิธีแก้
สมการเพื่อหาค าตอบได้ 

 3 2 1 6 

12. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาท่ีไม่ก าหนด
ตัวไม่ทราบค่าให้ สามารถแสดงวิธีแก้
สมการเพื่อหาค าตอบได้ 

 2 2 2 6 

รวมแบบทดสอบ (ข้อ) 3 13 13 11 40 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ข้อค าถามเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

    แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. +1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
3. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6. +1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
7. 0 +1 0 +1 +1 0.60 สอดคล้อง 
8. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
9. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
10. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11. +1 -1 +1 +1 +1 0.60 สอดคล้อง 
12. +1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
13. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
14. +1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
15. +1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
16. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
17. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
18. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
19. +1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
20. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
21. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
22. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
23. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
24. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
25. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
26. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
27. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
28. -1 +1 0 +1 +1 0.40 ไม่สอดคล้อง 
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ตารางที่ 2 (ต่อ)   

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

    แปลผล 
1 2 3 4 5 

29. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
30. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
31. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
32. 0 0 +1 +1 +1 0.60 สอดคล้อง 
33. 0 +1 0 +1 +1 0.60 สอดคล้อง 
34. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
35. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
36. 0 +1 0 +1 +1 0.60 สอดคล้อง 
37. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
38. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
39. 0 +1 0 +1 +1 0.60 สอดคล้อง 
40. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ข้อค าถามเป็นแบบอัตนัย 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
7. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
8. +1 0 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
9. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
10. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
12. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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ตารางที่ 4  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย(P) ค่าอ านาจจ าแนก(D) และค่าความเช่ือมั่น(KR -
20) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

ข้อที่ 
ตัวเลือกที่
ถูกต้อง 

ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) แปลผล 

1. ข. 0.70 0.40 ใช้ได้ 
2. ข. 0.75 0.10 ใช้ไม่ได้ 
3. ข. 0.80 0.40 ใช้ได้ 
4. ค. 0.35 0.50 ใช้ได้ 
5. ก. 0.60 0.60 ใช้ได้ 
6. ค. 0.55 0.70 ใช้ได้ 
7. ค. 0.65 0.30 ใช้ได้ 
8. ก. 0.90 0.20 ใช้ไม่ได้ 
9. ง. 0.90 0.20 ใช้ไม่ได้ 
10. ก. 0.55 0.50 ใช้ได้ 
11. ค. 0.50 0.40 ใช้ได้ 
12. ง. 0.55 0.30 ใช้ได้ 
13.. ก. 0.55 0.50 ใช้ได้ 
14. ง. 0.75 0.30 ใช้ได้ 
15. ค. 0.60 0.40 ใช้ได้ 
16. ข. 0.60 0.00 ใช้ไม่ได้ 
17. ก. 0.50 0.40 ใช้ได้ 
18. ข. 0.60 0.60 ใช้ได้ 
19. ง. 0.60 0.40 ใช้ได้ 
20. ก. 0.65 0.20 ใช้ได้ 
21. ค. 0.50 -0.20 ใช้ไม่ได้ 
22. ข. 0.70 0.20 ใช้ได้ 
23. ค. 0.50 0.20 ใช้ได้ 
24. ง. 0.55 0.30 ใช้ได้ 
25. ก. 0.65 0.70 ใช้ได้ 
26. ก. 0.60 0.60 ใช้ได้ 
27. ก. 0.75 0.30 ใช้ได้ 
28. ง. 0.65 0.50 ใช้ได้ 
29. ง. 0.60 0.40 ใช้ไม่ได้ 
30. ก. 0.75 0.50 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 4  (ต่อ)  

ข้อที่ 
ตัวเลือกที่
ถูกต้อง 

ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) แปลผล 

31. ค. 0.65 0.70 ใช้ได้ 
32. ง. 0.15 0.30 ใช้ไม่ได้ 
33. ค. 0.50 0.60 ใช้ได้ 
34. ก. 0.65 0.30 ใช้ได้ 
35. ง. 0.65 0.30 ใช้ได้ 
36. ง. 0.10 0.10 ใช้ไม่ได้ 
37. ค. 0.50 0.50 ใช้ได้ 
38. ง. 0.50 0.50 ใช้ได้ 
39. ง. 0.10 0.10 ใช้ไม่ได้ 
40. ค. 0.60 0.60 ใช้ได้ 

มีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (KR – 20) เท่ากับ 0.84 
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มีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (KR – 20) เท่ากับ 0.81 

ตารางที่ 5  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย(P) ค่าอ านาจจ าแนก(D) และค่าความเช่ือมั่น(KR -
20) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

ข้อที่ 
ตัวเลือกที่
ถูกต้อง 

ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) 

1. ข. 0.60 0.40 
2. ข. 0.80 0.20 
3. ข. 0.80 0.20 
4. ค. 0.40 0.60 
5. ก. 0.50 0.40 
6. ค. 0.45 0.70 
7. ก. 0.80 0.30 
8. ก. 0.70 0.60 
9. ง. 0.65 0.50 
10. ก. 0.50 0.20 
11. ง. 0.75 0.30 
12. ค. 0.70 0.40 
13. ก. 0.55 0.50 
14. ข. 0.50 0.40 
15. ง. 0.65 0.50 
16. ก. 0.75 0.30 
17. ข. 0.70 0.40 
18. ค. 0.65 0.30 
19. ง. 0.50 0.40 
20. ก. 0.70 0.40 
21. ก. 0.80 0.30 
22. ง. 0.75 0.50 
23. ก. 0.80 0.30 
24. ค. 0.60 0.80 
25. ง. 0.40 0.80 
26. ก. 0.70 0.20 
27. ง. 0.70 0.40 
28. ค. 0.50 0.40 
29. ง. 0.65 0.50 
30. ค. 0.65 0.50 
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ตารางที่ 6  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ("P" _"E" ) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เช่ือมั่นโดยหาค่า สัมประสิทธิ์แอลฟา ("α"  - Coefficient) จากสูตรของครอนบัค 
(Cronbach) ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (  ) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1. 0.50 0.90 ใช้ไม่ได้ 
2. 0.50 1.00 ใช้ไม่ได้ 
3. 0.60 0.80 ใช้ได้ 
4. 0.70 0.70 ใช้ได้ 
5. 0.60 0.80 ใช้ได้ 
6. 0.60 0.70 ใช้ได้ 
7. 0.90 0.20 ใช้ไม่ได้ 
8. 0.60 0.80 ใช้ได้ 
9. 0.20 0.30 ใช้ไม่ได้ 
10. 0.10 0.20 ใช้ไม่ได้ 
11. 0.60 0.70 ใช้ได้ 
12. 0.60 0.80 ใช้ได้ 
มีค่าความเช่ือมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) จากสูตรของครอนบัค 

(Cronbach)ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 0.93 
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ตารางที่ 7  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ("P" _"E" ) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เช่ือมั่นโดยหาค่า สัมประสิทธิ์แอลฟา ("α"  - Coefficient) จากสูตรของครอนบัค 
(Cronbach) ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (  ) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1. 0.60 0.80 
2. 0.70 0.70 
3. 0.60 0.80 
4. 0.60 0.80 
5. 0.60 0.70 
6. 0.60 0.80 

มีค่าความเช่ือมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) จากสูตรของครอนบัค 
(Cronbach)ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 0.92 
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ภาคผนวก จ 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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1. ประโยคใดต่อไปนี้เป็นสมการ 
ก. 17 + 32 > 37 
ข. 27 + 38 = 82 – 21 
ค. 27 × 6 ≠ 100 
ง. 37 × 24 < 37 × 32 

2. ข้อใดเป็นสมการที่เป็นจริง 
ก. 92 – 29 = 81 – 29 
ข. 70 + 20 = 20 + 70 
ค. 72 ÷ 3 = 7200 ÷ 30 
ง. 30 × 40 = 30 + 40 

3. ข้อใดเป็นสมการที่เป็นจริง 
ก. 8 × 7 = 6 × 9               
ข. 130 - 20 = 100               
ค. 13 × (2 × 3) = 2 × (13 × 3)        
ง. 235 = 200 + 3 + 5 

4. ข้อใดเป็นสมการที่เป็นเท็จ 
ก. (6 + 3) - 2 = 16 - 8        
ข. (8 - 7) + 5 = 3 + 3              
ค. 16 - 5 = 10 + 1                       
ง. 24 + 6 = 35 – 5 

5. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 
1)  25 × 24   =   1,018 
2)  3,445 ÷ 36   =   95  
3)  3.7 × 2.5   =   9.25  
4)  2,495 – 289   =   2,206 
ข้อใดถูกต้อง 

ก. ข้อ 1), 2) เป็นสมการท่ีเป็นจริง 
ข. ข้อ 3), 4) เป็นสมการท่ีเป็นเท็จ 
ค. ข้อ 1), 2) เป็นสมการท่ีเป็นเท็จ 
ง. ข้อ 2), 3) เป็นสมการท่ีเป็นจริง 

 
 
 
 
 

6. สมการในข้อใดแทนตัวไม่ทราบค่าด้วย
จ านวนในวงเล็บแล้วท าให้สมการเป็น
จริง 

ก.  A – 7 = 8 (1) 
ข. 14 – Y = 6 (2) 
ค. S + 11 = 12 (20) 
ง. P × 8 = 72 (9) 

7. สมการในข้อใดแทนค่า D ด้วย 5 แล้ว
สมการเป็นจริง 

ก. 9 × D = 45 
ข. 45 ÷ D = 5 
ค. 29 + D = 40 
ง. 40 – D = 31 

8. สมการในข้อใดแทนตัวไม่ทราบค่าด้วย 
12 แล้วท าให้สมการเป็นจริง 

ก. 1,440 ÷ P = 12 
ข. 144 = K × 16 
ค. 5 × ( U + 10 ) 
ง. ( 10 – 2 ) × T = 100 + 2 

9. ข้อใดถกูต้อง 
ก. ถ้า 2 + 3 = 5 จะได้                     

(2 + 3) - 1 = 5 + 1                    
ข. ถ้า 1 × 10 = 9 + 1 จะได้             

(1 × 10) + 2 = (9 + 1) - 2 
ค. ถ้า 9 = 3 × 3 จะได้                     

9 - 8 = (3 × 3) - 8                     
ง. ถ้า 1 = 1 × 1                           

จะได้ 1 + 1 = (1 × 1) – 1 
 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง สมการ 

 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนกากบาท (×) ทับอักษร ก ข ค หรือ ง ท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
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10. การแก้สมการ  W – 9 = 23 ควรใช้
สมบัติใด 

ก. สมบัติการบวก 
ข. สมบัติการลบ 
ค. สมบัติการคูณ 
ง. สมบัติการหาร 

11. ข้อใดเป็นวิธีแก้สมการ m - 10 = 7 
ก. น า 7 มาลบจ านวนท้ังสองข้าง

ของสมการ         
ข. น า 10 มาลบจ านวนท้ังสองข้าง

ของสมการ               
ค. น า 7 มาบวกจ านวนท้ังสองข้าง

ของสมการ       
ง. น า 10 มาบวกจ านวนท้ังสอง

ข้างของสมการ 
12. 327 + M = 455    M มีค่าเท่ากับข้อใด 

ก. 128 
ข. 728 
ค. 827 
ง. 972 

13.  2,459 + A = 5,172     A มีค่าเท่ากับ
ข้อใด 

ก. 2,613 
ข. 2,713 
ค. 2,813 
ง. 2,913 

14. 
 

  
 = 56  M มีค่าเท่ากับข้อใด 

ก. 1,176 
ข. 1,276 
ค. 1,376 
ง. 1,476 

 
 
 
 

15. การแก้สมการ 35 = P × 5 ควรท า
อย่างไร 

ก. น า 5 ลบท้ังสองข้าง 
ข. น า 5 บวกท้ังสองข้าง 
ค. น า 5 คูณท้ังสองข้าง 
ง. น า 5 หารทั้งสองข้าง 

16. 108 ÷ A = 12  และ  1.9 × H = 15.2         
A กับ H มีค่าต่างกันเท่าใด 

ก. 0 
ข. 1 
ค. 2 
ง. 3 

17. “ผงซักฟอกราคากล่องละ 58 บาท มาลี
ซื้อผงซักฟอก B กล่อง มาลีต้องจ่ายเงิน
ท้ังหมด3,480 บาท มาลีซื้อผงซักฟอกกี่
กล่อง” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ท่ีมี
ตัวไม่ทราบค่าได้อย่างไร 

ก. B – 58 = 3,480 
ข. B + 58 = 3,480 
ค. B58 = 3,480 
ง. B ÷ 58 = 3,480 

18. พ่อมีเงิน x บาท แบ่งให้ลูก 5 คน ได้คน
ละ 60 บาท เดิมพ่อมีเงินกี่บาท เขียน
สมการได้ตามข้อใด 

ก. X - 5 = 60                  
ข. X × 5 = 60                      
ค. X + 5 = 60                             
ง. X ÷ 5 = 60 
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19. U ÷ 5 = 7 สมการนี้เขียนจากโจทย์
ปัญหาข้อใด 

ก. มีส้ม U ผล แบ่งใส่ถุง 5 ถุง ได้
ถุงละ 7 ผล        

ข. มีเงิน U บาท ซื้อขนม 7 บาท 
ยังเหลืออีก 5 บาท               

ค. มีเงิน U บาท ซื้อของ 7 ช้ิน 
เหลือเงิน 5 บาท      

ง. มีไข่ 5 ฟอง ซื้อไข่เพิ่มอีก 7 เท่า 
ของท่ีมีอยู่ รวมเป็นไข่ท้ังหมด U 
ฟอง 

20. “ครึ่งหนึ่งของผลต่างของจ านวนจ านวน
หนึ่งกับ 50 เป็น 65” เขียนเป็นสมการ
ได้อย่างไร เมื่อก าหนดให้ ย เป็นจ านวน
หนึ่ง 

ก. 
 

 
 × ( ย – 50 ) = 65 

ข. 
 

 
 ×  ย – 50  = 65 

ค. 
 

 
 × ( ย – 65 ) = 50 

ง. 
 

 
 ย – 65 = 50 

21.  “ซื้อผ้าเช็ดหน้า  K โหล  ราคาโหลละ 
310 บาท  ส้ินเงิน  1,680  บาท” เขียน
เป็นประโยคสัญลักษณ์ท่ีมีตัวแปรไม่
ทราบค่าได้อย่างไร 

ก. K × 310 = 1,680 
ข. K ÷ 310 = 1,680 
ค. K + 210 = 1,680 
ง. 310 – K = 1,680 

22. น้องเล็กมีเงิน A บาท ซื้อนม 1 กล่อง
ราคา 12 บาท น้องเล็กเหลือเงิน 98 
บาท แสดงว่าน้องเล็กมีอยู่กี่บาท 

ก. 100 บาท 
ข. 104 บาท 
ค. 108 บาท 
ง. 110 บาท 

23. พ่อมีเงินมากกว่าพี่ 1,200 บาท ถ้าพี่มี
เงิน ข บาท พ่อมีเงินเท่าไร  

ก. 1,500 บาท 
ข. 1,700 บาท 
ค. 2,100 บาท 
ง. 2,400 บาท 

24. มีปลาทูอยู่ 23 เข่ง โดนเจ้าแมวเหมียว
ขโมยไป D เข่ง แล้วเหลือปลาทูอยู่ 5 
เข่ง แสดงว่าเจ้าแมวเหนียวขโมยปลาทู
ไปกี่เข่ง 

ก. 18 เข่ง 
ข. 19 เข่ง 
ค. 20 เข่ง 
ง. 21 เข่ง 

25. เล้ียงเป็ดตัวผู้ 35 ตัว เป็ดตัวเมีย G ตัว 
รวมเป็นเป็ดท้ังหมด 125 ตัว เล้ียงเป็ด
ตัวเมียกี่ตัว 

ก. 90 ตัว 
ข. 105 ตัว 
ค. 155 ตัว 
ง. 160 ตัว 

26. “แตงโมมีเงินอยู่ในธนาคารออมสิน
จ านวนหนึ่ง เมื่อถอนออกมา 950 บาท 
แล้วยังเหลือเงินอยู่ 1,520 บาท เดิม
แตงโมมีเงินอยู่เท่าใด” เขียนเป็นประโยค
สัญลักษณ์ท่ีมีตัวแปรไม่ทราบค่าได้
อย่างไร 

ก. Z ÷ 950 = 1,520 
ข. Z × 950 = 1,520 
ค. 1,520 + 950 = Z 
ง. Z + 1,520 + 950 = 0 
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27. ผลบวกของจ านวนหนึ่งกับ 125 เป็น    
2 เท่าของ 300 จ านวนนั้นคือจ านวนใด 

ก. 325 
ข. 375 
ค. 425 
ง. 475 

28. ไม้อันหนึง่ ปักลงในดิน 28 เซนติเมตร 
ส่วนท่ีอยู่เหนือดินยาว 380 เซนติเมตร 
ไม้อันนี้ยาวกี่เซนติเมตร 

ก. 308 เซนติเมตร 
ข. 318 เซนติเมตร 
ค. 408 เซนติเมตร 
ง. 418 เซนติเมตร 

29. นักเรียนห้องหนึ่งมีนกัเรียนชาย 
 

 
 ของ

นักเรียนท้ังห้อง ถ้ามีนักเรียนชายอยู่ 17 
คน ห้องนี้มีนักเรียนท้ังหมดกี่คน 

ก. 21 คน 
ข. 31 คน 
ค. 41 คน 
ง. 51 คน 

30. ห้องเรียนรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าห้องหนึ่งมี
ความยาวของห้องเรียนยาวกว่าความ
กว้างของห้อง 4 เมตร ห้องเรียนนี้มี
ความยาวรอบรูป 60 เมตร จงหาว่า
ห้องเรียนนี้มีพืน้ท่ีกี่ตารางเมตร 

ก. 128 ตารางเมตร 
ข. 196 ตารางเมตร 
ค. 221 ตารางเมตร 
ง. 240 ตารางเมตร 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

เร่ือง สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อ-สกุล        ชั้น   เลขที ่   

            

จงตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ 5 คะแนน) 

1. ครูมดีนิสอ K แท่ง แบ่งใหเ้ดก็ 28 คน คนละ 4 แท่ง เท่าๆ กนั แลว้หมดพอด ีครูมี

ดนิสอทัง้หมดกีแ่ท่ง 

เขียนเป็นสมการได้
................................................................................................................................ 

2. แม่ท าขนมครกได้ถาดละ  16 คู่ ท าท้ังหมด M ถาด ถ้าแม่ท าขนมครกท้ังหมด 448 คู่ ดังนั้น
แม่ท าขนมท้ังหมดกี่ถาด 

เขียนเป็นสมการได้
................................................................................................................................ 
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จงแสดงวิธีท า (ข้อละ 10 คะแนน) 
3. หนังสือเล่มหนึ่งมี ก หน้า อ่านไปแล้ว 46 หน้า ยังเหลือไม่ได้อ่าน 30 หน้า หนังสือเล่มนี้มีกี่

หน้า 
วิธีท า  ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 
   ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
           
            
   ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการหา 
           
            
     ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 
   เขียนเป็นสมการได้ 
            

     ขั้นด าเนินการตามแผน 
           
            
           
           
           
            
            
           
            
      ขั้นตรวจสอบค าตอบ 
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4. พ่อท าสวน 
 

 
 ของท่ีดินท้ังหมด ถ้าพ่อท าสวน 12 ไร ่ พ่อมีท่ีท้ังหมดกี่ไร่ 

 วิธีท า  ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 
   ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
           
            
   ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการหา 
           
            
     ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 
   เขียนเป็นสมการได้ 
           
      ขั้นด าเนินการตามแผน 
           
            
           
           
           
           
           
           
           
           

ขั้นตรวจสอบค าตอบ 
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5. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนกัเรียนท้ังหมด 648 คน เป็นนักเรียนชาย 292 คน โรงเรียนแห่งนี้มี
นักเรียนหญงิกี่คน 

  
วิธีท า  ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 
   ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
           
            
   ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการหา 
           
            
     ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 
   เขียนเป็นสมการได้ 
           
      
  ขั้นด าเนินการตามแผน 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         

ขั้นตรวจสอบค าตอบ 
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6. ป้าซื้อขนมมาจ านวนหนึ่ง ราคากล่องละ 40 บาท ใช้เงินไปท้ังส้ิน 680 บาท จงหาว่าป้าซื้อ
ขนมมาเท่าไร 

 วิธีท า  ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 
   ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
           
            
   ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการหา 
           
            
     ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 
   เขียนเป็นสมการได้ 
            

ขั้นด าเนินการตามแผน 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

ขั้นตรวจสอบค าตอบ 
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ภาคผนวก ฉ 
การวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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ตารางที่ 8  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของตารางผลการประเมิน
ความเหมาสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความสอดคล้องมาก  

ข้อที่ รายการประเมินของแผนการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D. แปลผล 

1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน
และครบถ้วน 

4.40 0.89 มาก 

2 ตัวชี้วัดสอดคล้องกับเนื้อหา 4.80 0.44 มากท่ีสุด 

3 สาระส าคัญสอดคล้องกับเนื้อหา 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4 สาระการเรียนรู้มีความถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสมกับ
ระดับช้ัน 

4.40 0.89 มาก 

5 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

   

 5.1 ขั้นก าหนดสถานการณ์ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

 5.2 ข้ันท าความเข้าใจสถานการณ์ 4.20 0.45 มาก 

 5.3 ข้ันศึกษาค้นคว้า 4.40 0.89 มาก 

 5.4 ข้ันสังเคราะห์ความรู้ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

 5.5 ข้ันสรุป 4.40 0.89 มาก 

 5.6 ข้ันน าเสนอผลงาน 4.40 0.89 มาก 

6 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.40 0.89 มาก 

7 มีการวัดผลและประเมินผลตรงตามเนื้อหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.20 0.84 มาก 

8 ก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจนเข้าใจง่าย 4.00 1.00 มาก 

ความเหมาะสมในระดับมาก ( ̅ = 4.42, S.D.= 1.49) 
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ภาคผนวก ช 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง สมการและการแก้สมการ  จ านวน  18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง ค าตอบของสมการ(ต่อ)  เวลา  1 ชั่วโมง 
            
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อื่นๆแทน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
 ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด 
 ค 4.2 ป.6/1  เขียนสมการจากสถานการณ์หรือ ปัญหาและแก้สมการพร้อมท้ังตรวจ
ค าตอบ 
 ค 6.1ป.6/1 ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
 ค 6.1ป.6/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 ค 6.1ป.6/5  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ๆ 
สาระส าคัญ 
 สมการท่ีมีตัวไม่ทราบค่าตัวหนึ่ง เมื่อแทนค่าตัวไม่ทราบค่าด้วยจ านวนใดจ านวนหนึ่ง แล้วท า
ให้สมการเป็นจริง จะเรียกจ านวนนั้นว่า ค าตอบของสมการ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ 

เมื่อก าหนดสมการท่ีมีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัวให้ สามารถบอกจ านวนท่ีไปแทนตัวไม่
ทราบค่า แล้วท าให้สมการเป็นจริงได้ 
ทักษะ/กระบวนการ 
 นักเรียนสามารถหาค าตอบของสมการได้ 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความมุ่งมั่นในการท างาน 

สาระการเรียนรู้ 
 สมการท่ีมีตัวไม่ทราบค่าและค าตอบสมการ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดสถานการณ์ 
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1. ให้นักเรียนพิจารณา สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ท่ีก าหนดให้ภายในถุงด ามีส้มอยู่จ านวนหนึ่ง 
ครูใส่กล้วยลงไปอีก 15 ลูก   

 
 
 
 
 
 
 
2. จากนั้นครูเรียกตัวแทนนักเรียนออกไปนับผลไม้สองชนิดท่ีรวมกันอยู่ในถุง แล้วให้

นักเรียนบอกเพื่อน ๆ ว่า มีผลไม้สองชนิด รวมกันท้ังหมดกี่ลูก ( 28 ลูก ) 

3. ครูถามค าถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนคิดว่า ก่อนหน้าท่ีครูจะใส่กล้วยลงไป มีส้มอยู่กี่
ลูก” (13ลูก) 

4. จากนั้นครูเปิดถุงด าแล้วนับผลไม้ท้ังสองชนิดพร้อมๆกับนักเรียน จะพบว่า มีล้ม 13 ลูก 
และกล้วย 15 ลูก รวมมีผลไม้ 28 ลูก จะพบว่าค าตอบของนักเรียนก่อนหน้านี้ถูกต้อง 

5. ครูถามค าถามกระตุ้นความคิดว่า “นักเรียนรู้ได้อย่างไร ว่ามีส้ม 13 ลูก ท้ังๆท่ี นักเรียน
ไม่สามารถมองผ่านถุงด าไปได้” 

ขั้นที่ 2 ขั้นท าความเข้าใจสถานการณ์ 
6. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 )  

7. นักเรียนวางแผนการหาค าตอบ ท าความเข้าใจและอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ร่วมกนัคิด
วิเคราะห์เพื่อหาวิธีการหาค าตอบ 

ขั้นที่ 3 ขั้นศึกษาค้นคว้า 
8. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

คณิตศาสตร์ หน้า 129 

ขั้นที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ 
9. นักเรียนน าความรู้ท่ีได้จากการไปศึกษาค้นคว้ามาสังเคราะห์พร้อมสรุปความรู้ท่ีได้จาก

เรื่อง ค าตอบของสมการ 
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10. ครูแจกใบกิจกรรมกลุ่มท่ี 5 เรื่อง ค าตอบของสมการ เพื่อให้นักเรียนพิจารณาและ
แก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป 
11. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปหาค าตอบท่ีครูถามว่า นักเรียนรู้ได้อย่างไร ว่ามีส้มอยู่ในถุงด า 13 

ลูก เพราะว่านักเรียนคาดเดาค าตอบเพื่อให้สมการเป็นจริง และจ านวนนั้นคือค าตอบ
ของสมการ 

ขั้นที่ 6 ขั้นน าเสนอผลงาน 
12. ครูสุ่มเรียกกลุ่มนักเรียนให้ออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาใบกิจกรรมกลุ่มท่ี 5 เรื่อง

ค าตอบของสมการ 

13. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า “จ านวนท่ีแทนตัวไม่ทราบค่าหรือตัวแปรในสมการแล้วได้
สมการท่ีเป็นจริง เรียกว่า ค าตอบของสมการ” 

14. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ หน้า 5 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2557 

2. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของ สสวท 

3. ใบกิจกรรมกลุ่มท่ี 5 เรื่อง ค าตอบของสมการ 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ตรวจแบบฝึกทักษะ 

สังเกตความรับผิดชอบ
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินแบบฝึกทักษะ 

แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผ่าน     ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

ผ่าน     ระดับดีขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

ลงช่ือ................................................                                                                                    
(…………………………………………..) 

                                                                                           ผู้จัดการเรียนรู้ 
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ใบกิจกรรมกลุ่มที่ 5 
เร่ือง ค าตอบของสมการ 

 
 

 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมต่อไปนี้พรอ้มน าเสนอลงในกระดาษฟลิปชาร์ท 
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แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เกณฑ์การประเมินด้านความรับผิดชอบ 

ข้อท่ี ความรับผิดชอบ 
รายการประเมิน 
4 3 2 1 0 

1 ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายทุกครั้ง 

     

2 ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายเกือบทุกครั้ง 

     

3 ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นบางครั้ง 

     

4 ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายเพียงครั้งเดียว 

     

5 ไม่ปฏิบัติงาน      
เกณฑ์การประเมินด้านความมุ่งม่ันในการท างาน 

ข้อท่ี ความมุ่งมั่นในการท างาน 
รายการประเมิน 
4 3 2 1 0 

1 ปฏิบัติงานท่ีก าหนดให้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้ และ
ผลงานมีความสะอาดเป็นระเบียบทุกครั้ง 

     

2 ปฏิบัติงานท่ีก าหนดให้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้ และ
ผลงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเกือบทุกครั้ง 

     

3 ปฏิบัติงานท่ีก าหนดให้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้ และ
ผลงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเป็นบางครั้ง 

     

4 ปฏิบัติงานท่ีก าหนดให้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้ และ
ผลงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเพียงครั้งเดียว 

     

5 ไม่ปฏิบัติงาน      
 

เกณฑ์การตัดสินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7 – 8 ดีมาก 
5 – 6  ดี 
3 – 4  ปานกลาง 
1 – 2  พอใช้ 
0 ปรับปรุง 
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การประเมินท าได้โดย ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของนักเรียน 

เลข
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

รว
ม 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ ความรับผิดชอบ ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 

ดีม
าก

 
ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้
ปรั

บป
รุง

 
ดีม

าก
 

ดี 
ปา

นก
ลา

ง 
พอ

ใช
 ้

ปรั
บป

รุง
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
ส่ิงท่ีสังเกตเห็นเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ.......................................... ผู้ประเมิน   
   (................................................) 
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แบบประเมินแบบฝึกทักษะ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองสมการและการแก้สมการ 
ค าช้ีแจง : ให้ครูตรวจแบบฝึกทักษะแล้ว  ลงในช่อง 
 

ท่ี 

ความ
ถูกต้อง 

ความ
ครบถ้วน 

ล าดับ
ขั้นตอน 

ตรงต่อเวลา รวม 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12 3 2 1 ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

ระดับ 3  ดี  ( 9 – 12 คะแนน) 
ระดับ 2  พอใช้  ( 5 – 8  คะแนน) 
ระดับ 1  ปรับปรุง ( 0 – 4  คะแนน) 

เกณฑ์การผ่าน นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป (ได้คะแนน 7 คะแนน จาก 12 คะแนน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง สมการและการแก้สมการ  จ านวน  18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เร่ือง การแสดงวิธีแก้สมการเมื่อโจทย์ 

ไม่ก าหนดตัวไม่ทราบค่า  เวลา  1 ชั่วโมง 
            
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อื่นๆแทน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
 ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด 
 ค 4.2 ป.6/1  เขียนสมการจากสถานการณ์หรือ ปัญหาและแก้สมการพร้อมท้ังตรวจ
ค าตอบ 
 ค 6.1ป.6/1 ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
 ค 6.1ป.6/3  ใหเ้หตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 ค 6.1ป.6/5  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่นๆ 
สาระส าคัญ 
 เมื่อโจทย์ปัญหาไม่ก าหนดตัวไม่ทราบค่าให้ ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ และก าหนดตัวไม่ทราบ
ค่าแทนส่ิงท่ีโจทย์ถาม แล้วเขียนความสัมพันธ์ของโจทย์เป็นสมการ แล้วจึงแก้สมการเพื่อหาค าตอบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ 

เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาท่ีไม่ก าหนดตัวไม่ทราบค่าให้ สามารถบอกความสัมพันธ์ของ
สมการได้ 
ทักษะ/กระบวนการ 

  เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาท่ีไม่ก าหนดตัวไม่ทราบค่าให้ สามารถแสดงวิธีแก้สมการเพื่อ
หาค าตอบได้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความมุ่งมั่นในการท างาน 

สาระการเรียนรู้ 
 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดสถานการณ์ 
1. ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
สถานการณ์ ผู้ชายคนหนึ่ง มีเงิน 3,000 บาท จ่ายเงินซื้อโทรศัพท์ 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 

 
 
   

ปัญหา โทรศัพท์ราคาเครื่องละเท่าไร 
2. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิดและเช่ือมโยงความรู้เดิมของนักเรียนว่า “ สถานการณ์นี้ มี

ตัวแปรไม่ทราบค่าหรือไม่” (ไม่มี)  

3. ครูถาม “ เมื่อโจทย์ไม่ก าหนดตัวไม่ทราบค่าให้ นักเรียนต้องท าอย่างไร” (ต้องก าหนดส่ิง
ท่ีโจทย์ถามให้เป็นตัวไม่ทราบค่า) 

4. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนจะรูไ้ด้อย่างไร ว่าโทรศัพท์ราคาเครื่องละเท่าไหร่” 

 ขั้นที่ 2 ขั้นท าความเข้าใจสถานการณ์  
5. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) 

6. นักเรียนวางแผนการหาค าตอบ ท าความเข้าใจและอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ร่วมกนัคิด
วิเคราะห์เพื่อหาวิธีการหาค าตอบ 

มีเงิน 3,000 บาท ซื้อโทรศัพท์ 

เหลือเงิน 1,255 บาท 
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ขั้นที่ 3 ขั้นศึกษาค้นคว้า 
7. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

คณิตศาสตร์ หน้า 142-143 

ขั้นที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ 
8. นักเรียนน าความรู้ท่ีได้จากการไปศึกษาค้นคว้ามาสังเคราะห์พร้อมสรุปความรู้ท่ีได้จาก

เรื่อง การแสดงวิธีแก้สมการเมื่อโจทย์ไม่ก าหนดตัวไม่ทราบค่า 

9. ครูแจกใบกิจกรรมกลุ่มท่ี 16 เรื่อง การแสดงวิธีแก้สมการเมื่อโจทย์ไม่ก าหนดตัวไม่ทราบ
ค่าเพื่อให้นักเรียนพิจารณาและแก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป 
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปหาค าตอบท่ีครูถามจากสถานการณ์ท่ีครูก าหนดได้ว่า  

จากค าถาม “นักเรียนจะรู้ได้อย่างไร ว่าโทรศัพท์ราคาเครื่องละเท่าไหร่” (นักเรียนเขียน
ส่ิงท่ีโจทย์ถามให้เป็นตัวแปรไม่ทราบค่า จากนั้นเขียนแสดงความสัมพันธ์ของสมการ)
   

ขั้นที่ 6 ขั้นน าเสนอผลงาน 
11. ครูสุ่มเรียกกลุ่มนักเรียนให้ออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาใบกิจกรรมกลุ่มท่ี 16 เรื่อง 

การแสดงวิธีแก้สมการเมื่อโจทย์ไม่ก าหนดตัวไม่ทราบค่า 

12. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ หน้า 19 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2557 
2. ใบกิจกรรมกลุ่มท่ี 16 เรื่อง การแก้โจทย์โดยใช้ปัญหาสมการ 
3. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของ สสวท 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจแบบฝึกทักษะ 
สังเกตความรับผิดชอบ
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินแบบฝึกทักษะ 
แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผ่าน     ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
ผ่าน     ระดับดีขึ้นไป 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

ลงช่ือ...............................................                                                                 
(…………………………………………..) 

                                                                                     ผู้จัดการเรียนรู้ 
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ใบกิจกรรมกลุ่มที่ 16 

เร่ือง การแสดงวิธีแก้สมการเมื่อโจทย์ก าหนดตัวไม่ทราบค่า 
 

 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนแสดงวิธีท าต่อไปนี้พร้อมน าเสนอลงในกระดาษฟลิปชาร์ท 
 
1.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

2. 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนมีเงนิ 2,800 บาท ครูให้อีกจ านวนหนึ่ง 

ท าให้นักเรียนมีเงิน 7,300 บาท ครูให้เงินนักเรียนกี่บาท 

มานพมีเงินจ านวนหนึ่ง น าไปรวมกับสมหญิงอีก 50 บาท 

จะท าให้มีเงินท้ังหมด 185 บาท 

เดิมมานพมีเงินอยู่เท่าใด 
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แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เกณฑ์การประเมินด้านความรับผิดชอบ 

ข้อท่ี ความรับผิดชอบ 
รายการประเมิน 
4 3 2 1 0 

1 ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายทุกครั้ง 

     

2 ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายเกือบทุกครั้ง 

     

3 ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นบางครั้ง 

     

4 ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายเพียงครั้งเดียว 

     

5 ไม่ปฏิบัติงาน      
เกณฑ์การประเมินด้านความมุ่งม่ันในการท างาน 

ข้อท่ี ความมุ่งมั่นในการท างาน 
รายการประเมิน 
4 3 2 1 0 

1 ปฏิบัติงานท่ีก าหนดให้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้ และ
ผลงานมีความสะอาดเป็นระเบียบทุกครั้ง 

     

2 ปฏิบัติงานท่ีก าหนดให้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้ และ
ผลงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเกือบทุกครั้ง 

     

3 ปฏิบัติงานท่ีก าหนดให้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้ และ
ผลงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเป็นบางครั้ง 

     

4 ปฏิบัติงานท่ีก าหนดให้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้ และ
ผลงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเพียงครั้งเดียว 

     

5 ไม่ปฏิบัติงาน      
 

เกณฑ์การตัดสินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7 – 8 ดีมาก 
5 – 6  ดี 
3 – 4  ปานกลาง 
1 – 2  พอใช้ 
0 ปรับปรุง 
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การประเมินท าได้โดย ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของนักเรียน 

เลข
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

รว
ม 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ ความรับผิดชอบ ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 

ดีม
าก

 
ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้
ปรั

บป
รุง

 
ดีม

าก
 

ดี 
ปา

นก
ลา

ง 
พอ

ใช
 ้

ปรั
บป

รุง
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
ส่ิงท่ีสังเกตเห็นเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ.......................................... ผู้ประเมิน   
   (................................................) 
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แบบประเมินแบบฝึกทักษะ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองสมการและการแก้สมการ 
ค าช้ีแจง : ให้ครูตรวจแบบฝึกทักษะแล้ว  ลงในช่อง 
 

ท่ี 

ความ
ถูกต้อง 

ความ
ครบถ้วน 

ล าดับ
ขั้นตอน 

ตรงต่อเวลา รวม 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12 3 2 1 ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

ระดับ 3  ดี  ( 9 – 12 คะแนน) 
ระดับ 2  พอใช้  ( 5 – 8  คะแนน) 
ระดับ 1  ปรับปรุง ( 0 – 4  คะแนน) 

เกณฑ์การผ่าน นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป (ได้คะแนน 7 คะแนน จาก 12 คะแนน) 
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ประวัติผูว้ิจัย 
 
ช่ือ –นามสกุล นางสาวกัญจน์วิภา  ใบกุหลาบ 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด 19 พฤษภาคม 2533 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดสระบุรี 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 22 หมู่ 2 ต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2557 
 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์           
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ครู 
ท่ีท างานปัจจุบัน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  หมู่ 9 ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2  
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