
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การจัดการเรียนรูในปจจุบันน้ันเปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ

ตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เช่ือวาทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ

ทางสมอง เนนใหความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียน

จะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร 

อาทิเชน กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการ

เผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง กระบวนการเรียนรูการเรียนรู      

ของตนเอง กระบวนการเหลาน้ีเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาอยางจริงจัง 

ดังน้ันผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรยีนรูตาง ๆ เพื่อใหสามารถเลอืกใชการ

จัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 25) ซึ่งสอดคลองกับ

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ตองมีทั้งความรูและทักษะการใชชีวิต และครูตองเปลี่ยนเปาหมาย

การเรียนรูของศิษย จากเนนเรียนวิชาเพื่อไดความรูใหเลยไปสูการพัฒนาทักษะที่สําคัญตอชีวิตในยุคใหม 

ตองเปลี่ยนจากเนนสอนหรือสั่งสอนไปทําหนาที่จุดประกายความสนใจใฝเรียนรูแกศิษยใหศิษย (Inspire) 

ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) ดวยตนเองและเปนทีมรวมกับเพื่อนนักเรียน 

เนนทักษะในการเรียนรูและคนควาหาความรูมากกวาตัวความรู โดยทักษะเพื่อการดํารงชีวิต               

ในศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญอยางหน่ึงคือทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม มีความริเริ่มสรางสรรคและ

นวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การสื่อสารและการรวมมือ วิธีการออกแบบ

การเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะน้ี ใชหลักการวา ตองมีการเรียนรูแบบที่เด็กรวมกันสรางความรูเอง คือ 

เรียนรูโดยการสรางความรู และเรียนรูเปนทีม ฝกแกปญหาที่ไมคุนเคยหลากหลายแบบ ทั้งโดยแนวทาง 

ที่ยอมรับกันทั่วไป และแนวทางที่แหวกแนว (วิจารณ พานิช, 2555 : คํานํา) 

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 

ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนวาตองสามารถใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
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ใหเหตุผลประกอบการตัดสนิใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร

ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน เช่ือมโยงความรูตาง ๆ 

ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกบัศาสตรอื่น ๆ  และ

มีความคิดริเริม่สรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 61) แตการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร

ที่ผานมายังไมประสบความสาํเร็จเทาที่ควร ซึ่งยังไมตอบสนองความคาดหวังของหลกัสตูร ทั้งน้ีสามารถ

พิจารณาไดจากคุณภาพของผูเรียน จากผลการสอบมาตรฐานระดับชาติ (O-Net) วิชาคณิตศาสตร

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนไชยาวิทยาในปที่ผานมา ไดคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร 

28.32 ซึ่งยังนอยกวาระดับจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ย 29.12 นอยกวาระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย 29.31 

ดังน้ันทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนไชยาวิทยาจึงไดประชุมครูในกลุมสาระการเรียนรู

และไดวิเคราะหถึงสภาพปญหา พบวาปญหาที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรตํ่า มีสาเหตุ

จากหลายประการทั้งดานตัวนักเรียนและตัวครูผูสอน สําหรับในดานตัวนักเรียน คือนักเรียนขาดทักษะ

กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ขาดทักษะกระบวนการแกปญหา ขาดความเอาใจใสและความสนใจ 

นักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร นักเรียนมีปญหาในการคิดและการแกโจทยปญหาไมเปน 

คิดชา คิดไมรอบคอบ เพราะขาดการฝกฝนอยางเพียงพอ นักเรียนมีความคิดวาเรียนไปก็ไมรูวาจะ

นําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร ซึ่งสอดคลองกับ วิจิตรา อุปการนิติเกษตร (2540 : 125) ที่กลาวถึง

ปญหาในการเรียนการสอนคณิตศาสตรไววา สาเหตุในดานตัวครูผูสอนมาจากขาดการใชสื่อที่เหมาะสม 

ขาดการติดตามที่ประเมินผลที่ดี ขาดเทคนิคในการถายทอดความรูขาดการศึกษาคนควาที่จะทําให

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ขาดความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาและเทคนิควิธีการสอนรวมถึง

การเตรียมการสอนที่ขาดการวางแผนที่ดี ครูสอนดวยวิธีการอธิบายใหนักเรียนฟงอยางเดียวการให

โจทยปญหาที่ยากเกินไป การไมเต็มใจ หรือไมสามารถหรืออดทนที่จะตอบคําถามจนกวานักเรียน           

จะเขาใจ เปนตน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผล  

เปนแนวทางที่ผูวิจยัเหน็วานาสนใจและนาจะนํามาพฒันาเปนรูปแบบการสอนทีจ่ะสามารถทําใหผูเรียน

มีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน ซึ่งการสอนที่เนนการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผล

ของนักเรียนมีมากมาย และการสอนแบบหน่ึงที่นํามาใชในการสอนคณิตศาสตรได คือ วิธีการสอน

แบบเปด (Open Approach) เปนวิธีการสอนทีเ่ปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิด แสดงวิธีแกปญหา

ที่หลากหลาย ผูเรียนไดแสวงหาความรูและลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดเปนความรูไดดวยตนเอง โดยการ

นําการนําเสนอปญหาปลายเปดกับผูเรยีนดวยการต้ังโจทยสถานการณปญหาใหผูเรียนไดแกไข ใหเวลา

ผูเรียนในการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนไดฝกคิด การสอนคณิตศาสตร

โดยทั่วไปครูจะมีหนาที่คอยชวยเหลือใหผูเรียนเกิดความเขาใจ เกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร     

ของผูเรียนใหไดมากที่สดุเทาทีจ่ะทําได เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร ดังน้ัน
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การสอนโดยใชวิธีการแบบเปดจึงมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนคณิตศาสตรในแนวทาง

ที่สามารถตอบสนองความสามารถของของตนเองไดควบคูไปกับการยกระดับของการตัดสินใจดวยตนเอง

ในการเรียนรูของตนเองและในกลุม และสามารถเพิ่มเติมคุณภาพของกระบวนการและผลที่เกิดข้ึน

เกี่ยวกับคณิตศาสตรได การสอนโดยใชวิธีการสอนแบบเปดมุงเนนที่จะเปดใจของนักเรียนที่มีตอ

คณิตศาสตรมากกวาเนนการสอนเน้ือหาใหครบ (ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ , 2555) การจัดกิจกรรม            

การเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดน้ัน เปนวิธีการนําเสนอปญหาปลายเปดใหกับนักเรียนที่มีวิธีการ           

ที่หลากหลายในการแกปญหา เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชกระบวนการแกปญหาที่หลากหลาย โดยใช

ความรูและประสบการณที่มีอยู อีกทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนไดอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ

วิธีการทางคณิตศาสตรที่ใชในการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนไดประสบการณใหม ๆ และมีแนวทาง          

ในการพัฒนาแนวคิดการแกปญหาของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 นอกจากน้ีการสอนโดยใชวิธีแบบเปดยังทําใหนักเรียนทุกคน

สามารถเรียนคณิตศาสตรในแนวทางที่ตอบสนองความสามารถของนักเรียนควบคูไปกับระดับการ

ตัดสินใจดวยตนเองในการเรียนรูน้ัน และสามารถขยายหรือเพิ่มคุณภาพของกระบวนการและผลที่เกิดข้ึน

เกี่ยวกับคณิตศาสตรได (Nohda, 2000 อางถึงใน ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ, 2555)  

จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยเห็นวา แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด

จะเปนแนวทางที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลไดงายข้ึนและยังมีความ

เปนอิสระในการคิดที่หลากหลาย เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มที่

โดยไมปดกั้นความคิดของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความสนใจและต้ังใจเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร

มากข้ึนดวย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําวิธีการแบบเปดมาใชเปนรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู         

ในรายวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว เพื่อที่จะศึกษาวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีแบบเปด มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และชวยสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลของนักเรียนหรือไมอยางไร เพื่อจะไดนํา

ผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร โดยใช

วิธีการแบบเปด  

2.  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิของนักเรยีนกอนและหลังการไดรบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

โดยใชวิธีการแบบเปด  
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ความสําคัญของการวิจัย 

 

1.  นักเรียนที่ไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดมีทักษะการแกปญหา และ

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรสูงข้ึน ซึ่งเปนสิ่งที่นักเรียนควรไดรับการพัฒนา เน่ืองจากมีความสําคัญ

ตอการเรียนรูคณิตศาสตร  

2.  เปนแนวทางสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรไดนํา

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดไปประยุกต ใชในบริบทที่หลากหลาย 

3.  นักเรียนไดรับการกระตุนใหใชความคิดทางคณิตศาสตร และเกิดการเรียนรูคณิตศาสตร

ในระดับที่ดีข้ึน นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนโดยเฉพาะความสามารถของนักเรียน      

ในการพยายามคนหาคําตอบไดดวยตนเองมากข้ึน 

4.  ขอคนพบจะเปนพื้นฐานแกนักวิจัยรุนตอไปที่สนใจทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม           

การเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา 

อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ทั้งหมด 3 หองเรียน  

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา 

อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน 

จํานวนนักเรียน 40 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) 

3.  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยเปนสวนหน่ึงของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง

โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

4.  ตัวแปรที่ศึกษามีดังน้ี 

 4.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชวิธีการแบบเปด  

 4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การสอนโดยใชวิธีการแบบเปด ทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน โดยนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 

 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 

1.  นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2.  นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดมีทักษะการแกปญหา

และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และทักษะการแกปญหาและการให

เหตุผลทางคณิตศาสตรมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการ

แบบเปด มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี

ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดสถานการณปญหาทาง

          คณิตศาสตร

ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรูดวยตนเอง

ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการทํากิจกรรมกลุม

          ของนักเรียน

ขั้นที่ 4 ขั้นตอนอภิปรายการแกปญหา

ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสรุปบทเรียนและ

          สรางปญหาใหม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตร

- ความสามารถในการวิเคราะหปญหา

- ความสามารถในการวางแผนแกปญหา

- ความสามารถในการดําเนินการแกปญหา

- ความสามารถในการตรวจสอบยอนกลับ
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 

การสอนโดยใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิด แสดงวิธีแกปญหาที่หลากหลาย ผูเรียนไดแสวงหา

ความรูและลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดเปนความรูไดดวยตนเอง ตามแนวคิดของ ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ 

(2555) จะมีข้ันตอนในการจัดการเรียนรูอยู 4 ข้ันตอน ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเพิ่มข้ันตอนที่ 3 ข้ึนมา 

อีกข้ันตอนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเปนกลุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และในข้ันตอนที่ 5     

ไดเพิ่มการสรางปญหาใหมเพื่อใหนักเรียนไดใชความคิดที่สรางสรรค และนักเรียนจะไดปญหาในกรณี

ตาง ๆ มากข้ึน ดังน้ี  

 ข้ันที่ 1 ข้ันกําหนดสถานการณปญหาทางคณิตศาสตร ข้ันตอนน้ีครูจะเปนผูกําหนด

สถานการณปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียน  

 ข้ันที่ 2 ข้ันการเรียนรูดวยตนเอง หลังจากที่ครูกําหนดสถานการณปญหาทางคณิตศาสตร

ใหกับนักเรียนแลวในข้ันน้ีนักเรยีนแตละคนวางแผนแกปญหาอยางอสิระ โดยนักเรียนจะใชความรูและ

ประสบการณที่มีอยูมาใช 

 ข้ันที่ 3 ข้ันตอนการทํากิจกรรมกลุมของนักเรียน ในข้ันตอนน้ีครูแบงกลุมใหนักเรียน

กลุมละ 5 คน จากน้ันใหนักเรียนแตละคนแลกเปลี่ยนแนวคิดการแกปญหาภายในกลุม เพื่อหาแนวคิด

วิธีการแกปญหาที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีมากกวา 1 วิธี 

 ข้ันที่ 4 ข้ันตอนอภิปรายการแกปญหา ในข้ันตอนน้ีครูสุมตัวแทนกลุมของทุกกลุมนําเสนอ

แนวคิดการแกปญหาของกลุมตนเองพรอมทั้งแสดงวิธีการแกปญหาของตนเองใหเพื่อนในช้ันเรียนดู 

 ข้ันที่ 5 ข้ันตอนการสรปุบทเรียนและสรางปญหาใหม ครูและนักเรียนรวมกันเปรียบเทียบ

แนวคิดของแตละกลุมถึงความเหมือนและความแตกตางและหาแนวคิดที่มีความเหมาะสมที่สุดในการ

แกปญหาและใหนักเรียนต้ังปญหาข้ึนมาใหมจากปญหาเดิมและใหกลุมอื่นแกปญหา  

ทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ทักษะการแกปญหาและการให

เหตุผลทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการเพื่อใหไดคําตอบของปญหา           

ทางคณิตศาสตรซึ่งผูเรยีนตองอาศัยความรู ความเขาใจกระบวนการ ข้ันตอนการแกปญหาและยุทธวิธี

การแกปญหาทางคณิตศาสตร ตลอดจนประสบการณเดิมและทักษะพื้นฐานตาง ๆ ที่มีอยูไปประยุกตใช

กับสถานการณใหม และสามารถใหเหตุผลอธิบายวิธีการกระบวนการที่นักเรียนทําเพื่อหาคําตอบหรือ

การใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและสมเหตุสมผล แลวถายทอด

ออกมาในรูปของภาษา โดยใชการใหเหตุผลแบบนิรนัย ที่เปนการใหเหตุผลโดยการใหยอมรับวาเหตุ

น้ันเปนจริง น่ันคือเหตุที่มีอยูน้ันทําใหเกิดผลลัพธอยางหลีกเลี่ยงไมได ตามแนวคิดของสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555) 
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 โดยพิจารณาทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร จากแบบวัดทักษะ

การแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

แบบอัตนัยที่ผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ประกอบดวย  

  1. ความสามารถในการวิเคราะหปญหา ตองอาศัยทักษะที่สําคัญและจําเปนอีก

หลายประการ เชน ทักษะการอานโจทยปญหาคณิตศาสตร ทักษะการแปลความหมายทางภาษา              

ซึ่งผูเรียนควร วิเคราะหไดวาโจทยกําหนดอะไรใหและโจทยตองการใหหาอะไร 

  2. ความสามารถในการวางแผนแกปญหา ตองอาศัยทักษะการนําความรูหลักการ

หรือทฤษฎีที่เรียนรูมาแลวทักษะการเลือกใชวิธีที่เหมาะสม เชน ใชเขียนรูปหรือแผนภาพ ใชตาราง

วิเคราะห ใชการสังเกตหาแบบรูปและความสัมพันธเขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในบางปญหาอาจใช

ทักษะการประมาณคาคาดการณหรือคาดเดาคําตอบมาประกอบการวางแผนข้ันวางแผนแกปญหา 

เปนข้ันตอนที่สําคัญ ผูสอนควรหากลวิธีฝกวิเคราะหแนวคิดในข้ันที่ใหมา 

  3. ความสามารถในการแกปญหา ตองอาศัยทักษะการคิดคํานวณหรือการดําเนินการ

ทางคณิตศาสตร ทักษะการพิสูจนหรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 

  4. ความสามารถในการตรวจสอบยอนกลับ ตองอาศัยทักษะการคิดคํานวณการประมาณ

คําตอบการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบโดยอาศัยความรูสึกเชิงจํานวน (Number Sense) 

หรือความรูสึกเชิงปริภูมิ (Spatial Sense) ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบที่สอดคลอง

กับสถานการณหรือปญหา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่ไดจากการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสน 

ตัวแปรเดียว โดยพิจารณาจากแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทยปญหาสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียว แบบปรนัยที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยที่ผูเรียนสามารถเขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

จากโจทยสมการที่กําหนดให และสามารถหาคําตอบของสมการจากโจทยสมการได ผูเรียนใช

กระบวนการแกปญหาทีห่ลากหลาย ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล

ไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมายและ            

การนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน ผูเรียนใฝเรียนรูและมุงมั่นในการทํางาน 

 


