
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 

 1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 2.  วิธีการแบบเปด (Open Approach) 

 3.  ทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร  

 

หลักสูตรกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาววา คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาความคิด 

ทําใหคิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล คิดเปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหสถานการณหรือ

ปญหาไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ชวยในการวางแผน คาดการณ แกปญหา ตัดสินใจ และสามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมถูกตอง นอกจากน้ีแลวคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือที่ชวยในการศึกษา

ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และรวมไปถึงศาสตรอื่น ๆ ดังน้ันคณิตศาสตรจึงมีประโยชนในการ

ดํารงชีวิต และยังชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน จนสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมุงใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเน่ือง 

ตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนดังน้ี 

 1. จํานวนและการดําเนินการ ความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวน ระบบ

จํานวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริง การดําเนินการของจํานวน อัตราสวน รอยละ การแกปญหา

เกี่ยวกับจํานวน และการใชจํานวนในชีวิตจริง 

 2. การวัด ความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หนวย

วัดระบบตาง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ การแกปญหาเกี่ยวกับการวัด และ

การนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในสถานการณตาง ๆ  

 3. เรขาคณิต รูปเรขาคณิต และสมบัติของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ 

การนึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (Geometric 
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Transformation) ในเรื่องการเลื่อนขนาน (Translation) การสะทอน (Reflection) และการหมุน 

(Rotation) 

 4. พีชคณิต แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ ฟงกชัน เซตและการดําเนินการของเซต 

การใหเหตุผล นิพจน สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต อนุกรม

เลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

 5. การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถาม 

การกําหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การนําเสนอขอมูล คากลางและ

การกระจายของขอมูล การวิเคราะหและการแปลความขอมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนาจะเปน 

การใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตาง ๆ และชวยในการตัดสินใจ

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร การแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย  

การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรู

ตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ 

 มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช

จํานวนในชีวิตจริง 

 มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการของจํานวนและ

ความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา 

 มาตรฐาน ค 1.3 ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา 

 มาตรฐาน ค 1.4 เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช 

สาระที่ 2 การวัด 

 มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่

ตองการวัด 

 มาตรฐาน ค 2.2 แกปญหาเกี่ยวกับการวัด 

สาระที่ 3 เรขาคณิต 

 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

 มาตรฐาน ค 3.2 ใชการนึกภาพ (Visualization) ใชเหตุผลเกีย่วกับปริภูมิ (Spatial 

Reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแกปญหา 

สาระที่ 4 พีชคณิต 

 มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจและวิเคราะหแบบรปู (Pattern) ความสมัพนัธและฟงกชัน 
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 มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 

(Mathematical Model) อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหา 

สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมลูและความนาจะเปน 

 มาตรฐาน ค 5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมลู 

 มาตรฐาน ค 5.2 ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการ

คาดการณอยางสมเหตุสมผล 

 มาตรฐาน ค 5.3 ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจ

และแกปญหา 

สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร          

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ

เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา 

ในการจัดทําวิจัยเรื่อง การสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียว ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา คําอธิบายรายวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และโครงสรางรายวิชาคณิตศาสตร            

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

 

หนวยการ

เรียนรู 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ําหนกั 

คะแนน 

1 ทศนิยมและ

เศษสวน 

 

 

 

 

 

ค.1.1  ม.1/1 

ค.1.2  ม.1/2 

ค.6.1  ม.1/1 

ค.6.1  ม.1/2 

ค.6.1  ม.1/3 

ค.6.1  ม.1/4 

ค.6.1  ม.1/5 

ค.6.1  ม.1/6 

- ทศนิยม 

- การเปรียบเทียบทศนิยม 

- การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม 

- โจทยปญหาเก่ียวกับทศนิยม 

- เศษสวน 

- การเปรียบเทียบเศษสวน 

- การบวก การลบ การคูณ และการหาร เศษสวน  

- โจทยปญหาเก่ียวกับเศษสวน 

15 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 



 11

ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

 

หนวยการ

เรียนรู 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ําหนกั 

คะแนน 

2 การ

ประมาณคา 

ค.1.3  ม.1/1 

ค.6.1  ม.1/1 

ค.6.1  ม.1/2 

ค.6.1  ม.1/3 

ค.6.1  ม.1/4 

ค.6.1  ม.1/5 

- การประมาณคาและการนําไปใช 7 12 

3 คูอันดับและ

กราฟ 

ค.4.2  ม.1/4 

ค.4.2  ม.1/5 

ค.6.1  ม.1/1 

ค.6.1  ม.1/2 

ค.6.1  ม.1/3 

ค.6.1  ม.1/4 

ค.6.1  ม.1/5 

- กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก 11 18 

4 สมการ 

เชิงเสน 

ตัวแปรเดียว 

ค.4.1  ม.1/1 

ค.4.2  ม.1/1 

ค.4.2  ม.1/2 

ค.4.2  ม.1/3 

ค.6.1  ม.1/1 

ค.6.1  ม.1/2 

ค.6.1  ม.1/3 

ค.6.1  ม.1/4 

ค.6.1  ม.1/5 

- ความสัมพันธของแบบรูป 

- สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

- การเขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจาก

สถานการณหรือปญหา 

- โจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

15 22 

5 ความสัมพันธ

ระหวางรูป

เรขาคณิต 

สองมิติและ 

สามมิติ 

 

ค.3.1  ม.1/4 

ค.3.1  ม.1/5 

ค.3.1  ม.1/6 

ค.6.1  ม.1/4 

ค.6.1  ม.1/5 

ค.6.1  ม.1/6 

- ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

- ภาพที่ไดจากการมองดานหนา (front view)  

ดานขาง (side view)  และดานบน (top 

view)  ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

- การวาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติที่

ประกอบขึ้นจากลูกบาศก  เม่ือกําหนดภาพ

สองมิติที่ไดจากการมองดานหนา ดานขาง 

และดานบนให 

12 18 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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คําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค21102 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เวลา 60 ช่ัวโมง/

ภาคเรียน จํานวน 1.5 หนวยกิต ภาคเรียนที่ 2 

ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผล และฝกการแกปญหา

ในเรื่องตอไปน้ี ทศนิยมและ เศษสวน การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมและเศษสวน การเปรียบเทียบ

ทศนิยมและเศษสวน ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน การแกปญหาทศนิยมและเศษสวน 

การประมาณคา การประมาณคาในการคํานวณในสถานการณตาง ๆ และการนําไปใชแกปญหา         

คูอันดับและกราฟ การเขียนกราฟ การอานและแปลความหมายกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก 

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ความสัมพันธของแบบรูป แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เขียนสมการ  

เชิงเสนตัวแปรเดียว แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจากสถานการณหรือปญหา

อยางงาย ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิต  

สองมิติและสามมิติ ระบุภาพสองมิติที่ไดจากการมองดานหนา ดานขางและดานบนของรูปเรขาคณิต

สามมิติ วาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบข้ึนจากลูกบาศก  

โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา 

คนควาโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงานเพื่อพฒันาทักษะกระบวนการในการคํานวณ การแกปญหา

โดยใชเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะ

กระบวนการที่ได ไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็น

คุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ 

รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

รหัสตัวชี้วัด  

 ค 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/1  

 ค 3.1 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6  

 ค 4.1 ม.1/1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5  

 ค 5.2 ม.1/1  

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

 รวม 19 ตัวช้ีวัด 

เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ในการจัดทําวิจัยเรื่อง การสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียว ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กอนเรียนแบบปรนัย จํานวน 1 ช่ัวโมง และแบบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผล    

ทางคณิตศาสตรแบบอัตนัย จํานวน 1 ช่ัวโมง และดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด  
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4 แผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูละ 3 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง จากน้ันทําการทดสอบ

หลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนแบบปรนัย จํานวน 1 ช่ัวโมง และ 

แบบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรแบบอัตนัย จํานวน 1 ช่ัวโมง  

รวมทั้งหมด 16 ช่ัวโมง ดังตารางที่ 2.2  

 

ตารางท่ี 2.2 เน้ือหาท่ีสอนในแตละชั่วโมง เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

 

ช่ัวโมงที่ เร่ืองที่สอน 

1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 

2 ทดสอบทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียน 

3 การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (โจทยปญหาเก่ียวกับเรื่องจํานวน) 

4 การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (โจทยปญหาเก่ียวกับเรื่องจํานวน) 

5 การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (โจทยปญหาเก่ียวกับเรื่องจํานวน) 

6 การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (โจทยปญหาเก่ียวกับเรื่องอายุ) 

7 การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (โจทยปญหาเก่ียวกับเรื่องอายุ) 

8 การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (โจทยปญหาเก่ียวกับเรื่องอายุ) 

9 การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (โจทยปญหาเก่ียวกับเรื่องเงิน) 

10 การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (โจทยปญหาเก่ียวกับเรื่องเงิน) 

11 การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (โจทยปญหาเก่ียวกับเรื่องเงิน) 

12 การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (โจทยปญหาเก่ียวกับเรขาคณิต) 

13 การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (โจทยปญหาเก่ียวกับเรขาคณิต) 

14 การแกโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (โจทยปญหาเก่ียวกับเรขาคณิต) 

15 ทดสอบทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียน 

16 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 

 

วิธีการแบบเปด (Open Approach) 

 

ในการวิจัยเรือ่ง การสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการแบบเปด              

มีรายละเอียดดังน้ี 

ความหมายของวิธีการแบบเปด 

สุลัดดา ลอยฟา (2552) ไดกลาวถึงวิธีการแบบเปด วาหมายถึง ข้ันตอนการสอนที่มุงเตรียม 

พรอมผูเรียนดวยสถานการณปญหาที่มีลักษณะเปนปญหาที่กระตุนการคิดวิเคราะหสืบเสาะในการหา

แนวทางในการแกปญหา สามารถสรางปญหาใหมจากปญหาเดิมดวยประสบการณที่ผานมา 
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นุชนาฎ มวงมุลตร ีและคณะ (2549 : 19) ใหความหมายของวิธีการแบบเปดวา เปนกิจกรรม

การเรียนการสอนทีต่องอาศัยทกัษะกระบวนการคิดคอนขางมากทั้งตัวครูผูสอนและนักเรียน ซึ่งจะเนน

ในเรื่องของการเปดความคิดของผูเรียนไดคิดกวาง คิดหลากหลาย และคิดสรางสรรคมากที่สดุเทาที่จะ

สามารถทําไดจากบริบทของเน้ือหา ดังน้ันกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะนํามาใชน้ีจะเปนกิจกรรม         

ที่ตองมีความหลากหลายและเปนสถานการณที่เปนปญหาปลายเปด  

ลัดดา ศิลานอย (2549) ไดใหความหมายของวิธีการแบบเปดวา เปนกระบวนการจัดกิจกรรม

หรือสถานการณตาง ๆ ใหมีลักษณะเปนปญหาแบบเปดกระตุนใหนักเรียนไดคิด โดยกําหนดสถานการณ

ใหแกปญหา ซึ่งวิธีการแบบเปดเปนการสอนแนวใหมที่มีลักษณะคลายกับการสอนแบบการแกปญหา 

และการสอนแบบสืบสวนสอบสวน แตกิจกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชในการเขียนแผนการจัด 

การเรียนรูน้ันตองอาศัยกระบวนการคิดคอนขางมากทั้งครูผูสอนและนักเรียน 

ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ (2547 : 30 อางถึงใน ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล, 2557 : 10) กลาวถึง

วิธีการแบบเปด วาหมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมหรือสถานการณตาง ๆ ใหมีลักษณะเปนปญหา

แบบเปดเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดคิด 

Becker & Shimada (1997 : 23 อางถึงใน พัทธยากร บุศสยา, 2559 : 25) กลาววา      

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการแบบเปดน้ันเปนวิธีการสอนโดยครูนําเสนอสถานการณปญหาใหกับ

นักเรียน ซึ่งสถานการณปญหาน้ันไมจําเปนที่จะตองมีวิธีการแกปญหาหรือมีคําตอบเพียงอยางเดียว 

คือตองใชความหลากหลายของกระบวนการในปญหา ที่ทําใหนักเรียนไดประสบการณในการคนพบ 

สิ่งใหมโดยใชความรู ทักษะและการคิดทางคณิตศาสตรที่นักเรียนมีอยู การจัดกิจกรรมการเรียนรู         

ในหองเรียนจะตองชวยใหนักเรียนใชความรูทางคณิตศาสตรกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

นักเรียนสามารถคนหากฎหรือความสัมพันธทางคณิตศาสตรโดยใชความรูและทักษะที่มีอยู นักเรียน

สามารถแกปญหาตรวจสอบผลลัพธ รวมถึงไดทราบความคิดที่แปลกใหมจากนักเรียนคนอื่น ๆ และ

เปรียบเทียบความแตกตางกับแนวคิดของตนเองแลวนํามาปรับปรุงเพื่อพัฒนาแนวคิดตอไป 

จากการศึกษาความหมายของวิธีการแบบเปด สามารถสรุปไดวา วิธีการแบบเปด หมายถึง 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิด แสดงวิธีแกปญหาที่หลากหลาย 

ผูเรียนไดแสวงหาความรูและลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดเปนความรูไดดวยตนเอง 

แนวคิดเก่ียวกับการสอนโดยใชวิธีการแบบเปด 

Nohda (2000 อางถึงใน ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ, 2555 : 11 - 12) กลาววากิจกรรมทางการ

ศึกษาควรเปนไปเพื่อใหผูเรียนในปจจุบันเกิดการเรียนรูเพื่อนําไปสูการเรียนรูในอนาคต ในขณะเดียวกัน

ผูเรียนก็จําเปนที่ตองมีคุณสมบัติเพื่อทําใหชีวิตประสบผลสําเร็จ ดังน้ันเราจึงจะตองพิจารณาวา          

ทําอยางไรถึงจะกระตุนใหผูเรยีนแตละคนคนหาแนวทางชีวิตสําหรบัตัวเองได โดยอาศัยแนวคิด ทักษะ 

ความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตร ดังน้ัน เราจะตองพยายามอยางเต็มที่จึงจะทําใหเกิดความ
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เช่ือมั่นวา กิจกรรมทางการศึกษาทุกชนิดเปนสภาพแวดลอมที่ดีที่สดุสําหรับการเรยีนรู และเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ ความชัดเจนอีกอยางหน่ึงสําหรับการเรียนคณิตศาสตรก็คือ 

นักเรียนสวนมากที่สามารถเรียนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดดวยตนเอง เมื่อถึงช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายกลับรูสึกวาไมมีความจําเปนที่จะตองเรียนเน้ือหาคณิตศาสตรที่เกินระดับ

มัธยมศึกษา ซึ่งสิ่งน้ีนาจะเปนผลมาจากลักษณะของคณิตศาสตรที่มันยาก ไมวาจะเปนเรื่องความเปน

โครงสราง ความเปนนามธรรม หรือความที่ตองมีกฎเกณฑมากมาย 

ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ (2555 : 12 - 13) กลาววา การสอนคณิตศาสตรโดยทั่วไปครูจะมีหนาที่

คอยชวยเหลือใหผูเรียนเกิดความเขาใจ รวมถึงมีหนาที่ขยายความ รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดทาง

คณิตศาสตรใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร      

และรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ดวย แตการสอนคณิตศาสตรที่ดําเนินไปตามแนวทางแบบเดิมของครูไมสามารถ  

ที่จะเปดใจของผูเรียนได ถึงแมวากระบวนการและผลลัพธทางคณิตศาสตรจะนาสนใจ แตในทาง

ตรงกันขาม การสอนที่ช่ืนชมกับแนวคิดของนักเรียนมากเกินไปก็จะนําไปสูการสิ้นสุดกิจกรรมที่มี

คุณภาพทางคณิตศาสตรและในที่สุดก็ไมสามารถเปดใจนักเรียนที่มีตอคณิตศาสตรได ดังน้ันการสอน

โดยใชวิธีการแบบเปดจึงมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนคณิตศาสตรในแนวทางที่สามารถ

ตอบสนองความสามารถของของตนเองไดควบคูไปกับการยกระดับของการตัดสินใจดวยตนเองในการ

เรียนรูของตนเองและในกลุม และสามารถเพิ่มเติมคุณภาพของกระบวนการและผลที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ

คณิตศาสตรได หรือกลาวไดวาครูที่ใชวิธีการแบบเปดในการสอนจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพยายามทํา

ความเขาใจแนวคิดของผูเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ทําใหแนวคิดทางคณิตศาสตรของผูเรียน     

ในกิจกรรมทางคณิตศาสตรสูงข้ึน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนใชการเจรจาตอรองความหมายกับคนอื่น

โดยอาศัยการช้ีแนะของครู นอกจากน้ีครูที่ใชวิธีการแบบเปดตองพยายามสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการ

บริหารจัดการตนเองเพื่อขยายตอกิจกรรมในเชิงคณิตศาสตร การสอนโดยใชวิธีการสอนแบบเปด

มุงเนนที่จะเปดใจของนักเรียนที่มีตอคณิตศาสตรมากกวาเนนการสอนเน้ือหาใหครบ  

การสอนโดยใชวิธีการแบบเปดยึดหลัก 3 ประการ ดังน้ี 

 1. มีความสัมพันธกับความเปนอิสระของกิจกรรมนักเรียน น่ันคือ จะตองตระหนัก           

ในคุณคาของกิจกรรมของนักเรียนโดยที่ครูจะพยายามไมเขาไปสอดแทรกโดยไมจําเปน 

 2. มีความสัมพันธกับธรรมชาติของความรูทางคณิตศาสตรที่มีลักษณะในเชิงวิวัฒนาการ

และเชิงบูรณาการ เน่ืองจากเน้ือหาคณิตศาสตรเปนสิ่งที่เปนระบบและมีความเปนทฤษฎี เพราะฉะน้ัน

ความรูเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่มีความสําคัญมากเทาใดก็ย่ิงทําใหเกิดความรูที่มีลักษณะเชิงอุปมา มีความ

พิเศษ และความเปนลักษณะทั่ว ๆ ไปมากข้ึนเทาน้ัน อุปมาเทียบไดกับวาความรูที่มีความสําคัญมาก  

ก็ย่ิงจะรูไดลวงหนาวาสามารถเปดประตูสูโลกแหงความกวางไดมาก ในขณะเดียวกันความรูตนกําเนิด

ที่มีความสําคัญก็จะไดรับการสะทอนอีกหลาย ๆ ครั้งตอมาบนเสนทางวิวัฒนาการเกี่ยวกับความรู      



 16

ทางคณิตศาสตร การไดมีโอกาสไตรตรองหลาย ๆ ครั้งเกี่ยวกับความรูตนกําเนิดน้ันเปนแรงผลักดันให

กาวเขาไปสูประตูของโลกแหงความกวางที่กลาวมา 

 3. มีความสัมพันธกับการตัดสินใจที่มปีระโยชนของครใูนหองเรยีนคณิตศาสตร บอยครั้ง

ที่ครูจะตองเผชิญกับแนวคิดของนักเรียนที่ครูไมไดคาดมากอน ในลักษณะน้ีครูจะตองมีลักษณะสําคัญ

ในการที่จะทําใหแนวคิดเหลาน้ันไดมีบทบาทอยางเต็มที่ในช้ันเรียน และพยายามอยางจริงจังวา           

ทําอยางไรนักเรียนคนอื่นจะสามารถเขาใจไดแทจริง เกี่ยวกับแนวคิดที่ไมไดคิดมากอน 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่อาศัยทักษะกระบวนการคิดทั้งครูผูสอนและตัวนักเรียน จะเนน

ในเรื่องการเปดความคิดของผูเรียนใหผูเรียนไดคิดกวาง คิดหลากหลาย และคิดสรางสรรคมากที่สุด

เทาที่จะสามารถทําไดตามบริบทของเน้ือหา มี 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 การนําเสนอปญหาปลายเปด 

 ข้ันที่ 2 การเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 

 ข้ันที่ 3 การอภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียน 

 ข้ันที่ 4 การสรปุโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียน 

โดยทั่วไปการสอนโดยใชปญหาปลายเปดประกอบดวยสถานการณปญหา 3 สถานการณดังน้ี 

 สถานการณ A คือ กําหนดสถานการณปญหาทางคณิตศาสตรข้ึนมาสถานการณหน่ึง

 สถานการณ B คือ สืบเสาะเพือ่หาแนวทางในการแกปญหาอยางหลากหลาย 

 สถานการณ C คือ สรางสถานการณปญหาใหมทีก่าวหนากวาเดิม 

ในสถานการณ A คือ ซึ่งเปนการกําหนดสถานการณปญหาทางคณิตศาสตรข้ึนมาน้ัน 

บทบาทของครู คือ นําสถานการณปญหาหรือปญหาตนกําเนิดปญหาหน่ึงมานําเสนอกับนักเรียน 

บทบาทของนักเรียน คือ นําสถานการณปญหาหรือปญหาตนกําเนิดน้ันที่ตอบสนองตอประสบการณ

เรียนรูของตนเอง 

ในสถานการณ B ซึ่งเปนชวงของการสืบเสาะเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาอยาง

หลากหลายน้ัน นักเรียนจึงถูกคาดหวังวาจะคนพบแนวทางในการแกปญหาของตนเอง โดยอาศัย

ประสบการณของตนเอง สวนครูพยายามช้ีแนะใหนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง

แนวทางคําตอบที่ดูเหมือนจะไมเกี่ยวของกันเลยในตอนแรกใหสามารถรวมกันเปนความรูในระดับสูง

ข้ึนในระยะตอมา 

ในสถานการณ C ซึ่งเปนการสรางสถานการณปญหาใหมที่กาวหนากวาเดิม นักเรียนตอง

พยายามสรางปญหาทีม่ีความเปนกรณีทัว่ไป (Generalization) มากข้ึนโดยอาศัยพื้นฐานจากกิจกรรม

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสถานการณ B และจากการที่ไดแกปญหาเหลาน้ีนักเรียนจะสามารถคนพบ

แนวทางคําตอบที่มีลักษณะเปนกรณีทั่วไปไดมากข้ึน 
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ภาพที่ 2.1 สถานการณการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบเปด (Open-Approach Method) 

ที่มา : ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ, 2555 

 

จาการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสอนโดยใชวิธีการแบบเปด สามารถสรุปไดวา ครูที่เปนผูสอน

จะเปนผูกําหนดปญหาหรือสถานการณใหนักเรียนเปนผูคิด ซึ่งปญหาน้ันจะเปนลักษณะปญหาแบบเปด 

คือมีวิธีการหรือคําตอบที่หลากหลาย แลวจากคําตอบที่ไดของนักเรียนก็นําคําตอบน้ันมาคิดตอทําให

นักเรียนไดฝกคิดไดความรูในข้ึนที่สูงข้ึน ชวยตอบสนองความสามารถที่แตกตางกันของผูเรียนได 

ปญหาปลายเปด 

 1. ความหมายของปญหาปลายเปด 

  Becker & Shimada (1997 : 1 อางถึงใน พัทธยากร บุศสยา, 2559 : 30) กลาววา 

ปญหาปลายเปดน้ันจะไมไดสนใจที่คําตอบของปญหา แตปญหาปลายเปดเปนปญหาที่มีวิธีการหรือ

การไดมาซึ่งคําตอบที่หลากหลาย กลาวคือไมไดมีกระบวนการเดียวเทาน้ันในการหาคําตอบแตมีหลาย

กรณีหรือหลายวิธีในการแกปญหา 

  รุจิอาภา รุจิยาปนนท (2550 : 5) กลาววา ปญหาปลายเปดเปนปญหาทางคณิตศาสตร

ที่เปดกวางในการหาคําตอบ (มีคําตอบที่ถูกตองหลายคําตอบ) มีแนวทางเขาสูคําตอบของปญหาได

หลายวิธี 

  จิตติมา ชอบเอียด (2551 : 10) กลาววา ปญหาปลายเปดเปนปญหาที่ไมมเีปาหมาย

เฉพาะเจาะจง ข้ึนอยูกับการตัดสินใจ เปนปญหาที่สรางข้ึนใหมีคําตอบที่เปดกวางในการหาคําตอบได

หลายวิธี 

  ศศิธร แมนสงวน (2555 : 27) กลาววา ปญหาปลายเปด เปนปญหาที่มีหลายคําตอบ 

มีแนวคิดหรือวิธีการในการหาคําตอบไดหลายอยาง เปนปญหาที่ชวยสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค

และศักยภาพของนักเรียน 

สถานการณ A : 

การสรางสถานการณปญหา 

ทางคณิตศาสตร 

สถานการณ B : 

การสืบเสาะเพ่ือหาแนวทางการ

แกปญหาที่หลากหลาย 

สถานการณ C : 

การสรางสถานการณปญหาใหม 

ปญหาตนกําเนิด 

วิธีการแกปญหาแบบที่ 1 

วิธีการแกปญหาแบบที่ 2 

วิธีการแกปญหาแบบที่ 3 

ปญหาใหม 1 

ปญหาใหม 2 

ปญหาใหม 3 
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  ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ (2555 : 11) กลาววา ปญหาปลายเปดหมายถึงปญหาที่ถูก

สรางข้ึนมาเพื่อใหมีคําตอบที่ถูกตองหลายคําตอบ 

 จากการศึกษาความหมายของปญหาปลายเปด สามารถสรุปไดวา ปญหาปลายเปด     

เปนปญหาที่มีคําตอบและมีวิธีการหรือการไดมาซึ่งคําตอบที่หลากหลาย ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใช

ปญหาปลายเปดที่มีวิธีการที่หลากหลายในการหาคําตอบ 

 2. ประเภทของปญหาปลายเปด  

  ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ (2555 : 14 - 15) ไดจําแนกปญหาปลายเปดออกเปน 3 ประเภท 

ดังน้ี 1) กระบวนการเปด (Process is Open) ปญหาแบบน้ีมีแนวทางในการแกปญหาซึ่งเปนปญหา

ตนกําเนิดที่กําหนดไดอยางหลากหลาย แนนอนวาปญหาคณิตศาสตรทุกปญหาตางเปนปญหาปลายเปด

โดยนัย แตในโรงเรียนทั่วไปมักจะเนนพิจารณาคําตอบเพียงคําตอบเดียวรวมทั้งไมไดเนนแงมุมเชิง

กระบวนการ ดังน้ันในปญหาปลายเปดชนิดน้ีจึงมีการระบุคําตอบเพื่อใหผูเรียนพยายามหาแนวทาง        

ในการแกปญหาใหไดหลากหลาย เชน การหาคําตอบเรื่องที่แตกตางกัน แนวทางการแกปญหา               

ที่หลากหลายน้ันทําใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมไปไดตามความสามารถและความสนใจและโดยอาศัย

การอภิปรายกลุมจะทําใหนักเรียนมีกระบวนการแกปญหาที่ดีกวาเดิม 2) ผลลัพธเปด (End Product 

is Open) ปญหาปลายเปดชนิดน้ีมคํีาตอบที่ถูกตองหลากหลาย 3) แนวทางการพฒันาปญหาเปด (Way 

to Develop is Open) หลังจากที่ผูเรียนไดแกปญหาไปแลวนักเรียนสามารถพัฒนาใหเปนปญหาใหม

โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือองคประกอบของปญหาเดิม การเนนแงมุมที่จะเรียกวา “จากปญหา

สูปญหา” ถือไดวาเปนแนวทางการพัฒนาปญหาปลายเปด ดวยแนวทางน้ีนักเรียนสามารถสนุกกับการต้ัง

ปญหาดวยตนเองย่ิงไปกวาน้ันจากการเปรียบเทียบกับเพื่อน ๆ นักเรียนสามารถอภิปรายเกี่ยวกับ

โครงสรางทางคณิตศาสตรของปญหาและความเปนกรณีทัว่ไปของแนวทางหรอืคําตอบทีนั่กเรียนคิดได 

  Becker & Shimada (1997 : 27 อางถึงใน สาลินี เรืองจุย, 2554 : 10) ไดแบงปญหา

ปลายเปด เปน 3 ประเภท คือ 1) ปญหาที่ใหหาความสัมพันธ (Finding Relation) ปญหาในลักษณะน้ี

มีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนหากฎเกณฑหรือความสัมพันธ 2) ปญหาที่ใหแยกประเภท (Classifying) ปญหา

ในลักษณะน้ีมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนแยกประเภทหมวดหมู ใหออกมาเปนคุณลักษณะที่ตาง ๆ กัน  

ซึ่งอาจจะนําไปสูการสรางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร 3) ปญหาที่ใหประเมินหรือประเมิน

ปริมาณของสิ่งตาง ๆ หรือสถานการณ (Measuring) ปญหาในลักษณะน้ีมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียน

ประเมินสถานการณที่เปนปญหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคิดการตัดสินใจโดยใชคณิตศาสตร นักเรียนจะ

ไดรับการคาดหวังวาจะประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรและทักษะพื้นฐานที่จะนํามาแกปญหา 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 206 - 207) ไดแบงปญหาปลายเปดออกเปน 2 ประเภท 

คือ 1) ปญหาที่มีคําตอบไดหลายคําตอบ 2) ปญหาที่แสดงแนวคิดหรือวิธีการในการแกปญหาไดหลาย

อยาง 
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 จากการศึกษาประเภทของปญหาปลายเปด สามารถสรุปไดวาปญหาปลายเปดน้ัน           

มี 2 ประเภทคือ กระบวนการเปด คือ มีกระบวนการข้ันตอนในการหาคําตอบที่หลากหลายวิธี และ 

ผลลัพธเปด คือมีคําตอบหลายคําตอบ มีคําตอบที่ถูกตองมากกวาหน่ึงคําตอบ ในงานวิจัยน้ีใชแบบ            

มีกระบวนการข้ันตอนในการหาคําตอบที่หลากหลายวิธี 

 3. แนวทางการสรางปญหาปลายเปด 

  Becker & Shimada (1997 : 28 - 31 อางถึงใน พัทธยากร บุศสยา, 2559 : 34) 

ไดกลาวถึงแนวทางการสรางปญหาปลายเปดไวดังน้ี 1) ครูตองจัดเตรียมสถานการณทางคณิตศาสตร 

ที่เกี่ยวของกบัตัวแปรเชิงปริมาณและสังเกตหรือหาความสัมพันธทางคณิตศาสตรของตัวแปรเชิงปรมิาณ

น้ันได 2) ครูตองเปลี่ยนคําถามจากการถามหรือการพิสูจนโดยตรงใหเปนคําถามที่ผูเรียนสามารถสังเกต

เพื่อหาความสัมพันธน้ันได 3) การเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับทฤษฎี ครูควรเสนอตัวอยางที่หลากหลาย

และมีความสัมพันธเหมือนกันเพื่อใหผูเรียนไดสังเกตและต้ังคําถามซึ่งจะนําไปสูการคาดเดาหลักการ

หรือทฤษฎีน้ัน ๆ จากตัวอยางที่ครูนําเสนอ 4) แสดงความสัมพันธของขอมูลในรูปแบบ ลําดับ หรือ

ตารางแนวต้ังคําถามเพื่อใหนักเรียนไดสังเกตเห็นดวยเปนรปูธรรมมากข้ึน แลวคนหาความสัมพันธหรอื

กฎทางคณิตศาสตร 5) แสดงตัวอยางที่หลากหลายและสามารถจัดกลุมของตัวอยางน้ัน ๆ ไดแลวช้ีนํา

ใหนักเรียนสังเกตถึงกลุมตัวอยางน้ัน เพื่อนําไปสูลักษณะเฉพาะทั่วไปของกลุมตัวอยางน้ัน ๆ 6) แสดง

กลุมสถานการณปญหาหรือตัวอยางทั่ว ๆ ไปแลวถามผูเรียนถึงกระบวนการแกปญหาเงื่อนไขที่จําเปน

และเพียงพอ สามารถนําสมบัติหรือวิธีการมาแกปญหาน้ันไดอยางไร 7) แสดงตัวอยาง สถานการณ 

เชิงกึ่งคณิตศาสตรที่หลากหลายและมีบางสิ่งที่แตกตางกัน แลวถามผูเรียนถึงความแตกตางน้ันจาก

การสังเกตเพื่อใหนักเรียนใชคณิตศาสตรในการอภิปราย และ 8) แสดงใหนักเรียนเห็นถึงโครงสราง

ทางพีชคณิตและจํานวนอยางงายเพื่อใหนักเรียนคนหากฎ สูตรที่เปนจริงและสอดคลองกับขอมูลน้ัน 

  ปรีชา เนาวเย็นผล (2544 : 27) กลาววา โจทยปญหาที่เปนแบบฝกหัดซึ่งนักเรียน

ทําอยูเปนประจําที่เปนปญหาปลายเปด ที่มีคําตอบหรือวิธีการหาคําตอบอยางเฉพาะเจาะจง สามารถ

พัฒนาปรับปรุงใหเปนงานที่มีกระบวนการและทาทายย่ิงข้ึนกวาเดิม โดยปรับเปลี่ยนไปเปนปญหา

ปลายเปด โดยวิธีการ เชน ตัดเงื่อนไขบางประการออกไป การยายคําถาม การเพิ่มขอมูลที่ไมจําเปน

เขาไปในปญหา 

  สุนีย เงินยวง (2546 : 34) ไดกลาวถึงแนวทางการเปลี่ยนคําถามหรือการสรางคําถาม

ปลายเปด ดังน้ี 1) คําถามปลายเปดควรเกี่ยวของกับคณิตศาสตรเพื่อแสดงใหผูเรียนเห็นความสําคัญ

ของวิชาคณิตศาสตร 2) คําถามที่ใชควรสรางใหหลากหลายทั้งวิธีการคิดและคําตอบ 3) คําถามน้ันควร

เปนคําถามที่กระตุนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารและถายทอดความคิดหรือวิธีการออกมาใหครูไดทราบ

เพื่อวิเคราะหถึงขอบกพรองแลวนําไปพัฒนาผูเรียนตอไปตามความสามารถของผูเรียนอยางเต็มที่และ

เหมาะสม 4) การสรางคําถามปลายเปดน้ันจะตองมีความชัดเจนในเรื่องของภาษาที่ใช และ 5) คําถาม
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ปลายเปดควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดทําความเขาใจในเรื่องน้ัน ๆ อยางอิสระและเต็มความสามารถ

ตามความเหมาะสม 

จากการศึกษาแนวทางการสรางปญหาปลายเปด สามารถสรุปไดวาครูควรมีการจัดเตรียม

สถานการณของปญหาใหมีความนาสนใจ ดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหไดคิด และมีกระบวนการ        

ที่หลากหลายในหาคําตอบ คําถามตองเปนคําถามที่ใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการแกปญหาและ

ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

ขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด 

Stigler & Hiebert (1999 อางถึงใน เจนสมุทร แสงพันธ, 2550 : 25) ไดวิเคราะหรูปแบบ

การสอนคณิตศาสตรของประเทศญี่ปุนซึ่งสอดคลองกับการสอนโดยใชวิธีการแบบเปด ประกอบดวย 

ข้ันตอน 5 ข้ันตอน ดังน้ี  

 1.  ข้ันทบทวนบทเรียนที่เรียนในคาบที่ผานมา (Reviewing the Previous Lesson) 

ในข้ันทบทวนน้ีนําโดยการบรรยายสรุปเรื่องสั้น ๆ จากครูหรือเปนการนําอภิปรายที่นําโดยครูรวมกับ

นักเรียนในประเด็นหลักที่ไดเรียนไปกอนหนา โดยมากแลวการทบทวนจะนํามาสูบทเรียนที่จะใช          

ในคาบที่จะสอน บางครั้งเปนการเอาวิธีการที่ไดสรางไวในคาบที่ผานมามาใชในการแกปญหาที่จะสอน  

 2.  ข้ันนําเสนอปญหาของคาบที่จะสอน (Presenting the Problem for the Day) 

ปญหาที่จะใชถือเปนปญหาที่สําคัญที่จะนําไปสูข้ันตอนทั้งหมดของกิจกรรมการสอนในคาบน้ันและ

ปญหาที่ครูนําเสนอน้ันก็มักจะเปนปญหาปลายเปด  

 3.  ข้ันการทํากิจกรรมเด่ียวหรือกิจกรรมกลุมของนักเรียน (Students Working 

Individually or in Groups) หลังจากที่ครูนําเสนอปญหาของบทเรียนแลวนักเรียนจะแกปญหาดวย

ตัวเองกอนประมาณไมเกิน 20 นาที โดยมากประมาณ 5 - 10 นาที จากน้ันจึงเขาไปทํางานกับกลุม

เล็ก ๆ หรือกลุมยอย เพื่อแกปญหาและแสดงวิธีการคิดรวมกัน ซึ่งสวนใหญนักเรียนจะแกปญหาดวย

ตัวเองเสร็จไปกอนที่จะเขากลุม  

 4.  ข้ันการอธิบายวิธีการแกปญหา (Discussing Solution Methods) หลังจากที่นักเรียน

ในกลุมไดแกปญหาเสร็จแลว ในหองเรียนจะมีการนําเสนอวิธีการแกปญหาของนักเรียนประมาณ 1 - 

2 วิธีการ แลวอภิปรายรวมกันถึงวิธีการน้ัน ๆ โดยมากแลวครูจะเรียกถามนักเรียน 1 คน หรือมากกวา

เพื่อใหแสดงความคิดเห็นวาไดคนพบอะไรบาง ครูมักจะเลือกนักเรียนใหตอบมากกวาการขออาสาสมัคร 

โดยถามถึงวิธีการที่นักเรียนคนน้ันทํา โดยครูจะสังเกตเห็นแลวในขณะที่เดินดูนักเรียน และบางครั้งครู

ก็อาจนําเสนอวิธีการของตัวเองเพื่อแลกเปลีย่นกับนักเรียนบาง เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูถึงวิธีการของครู

ที่ตองการสอนและเมื่อนักเรียนนําเสนอวิธีการเสร็จแลวครจูะทําการสรุปและใหรายละเอียดในตอนทาย  

 5.  ข้ันสรุปประเด็นสําคัญ (Highlighting and Summarizing the Major Points) 

ในชวงทายของการสอนหรือระหวางการทํากิจกรรมน้ัน ครูจะบรรยายสรุปสั้น ๆ ในประเด็นที่สําคัญ 

ที่ครูตองการใหนักเรียนไดรับในคาบน้ัน 
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Nohda (2000 อางถึงใน ไพจิตร บานเหลา, 2551 : 49) กลาววา การสอนโดยใชวิธีการ

แบบเปด ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  การนําเสนอสถานการณปญหาทางคณิตศาสตร ครูเปนผูนําสถานการณปญหาทาง

คณิตศาสตรมานําเสนอใหกับนักเรียน 

 2.  การสืบเสาะเพื่อหาแนวทางการแกปญหา นักเรียนจะตองพยายามคนพบแนวทาง 

การแกปญหาของตนเอง โดยอาศัยประสบการณของตนเอง ครูมีหนาที่ช้ีแนะใหนักเรียนไดอภิปราย

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแนวทางของคําตอบที่หลากหลายที่ไดมา เพื่อที่จะสามารถบูรณาการ

คําตอบใหสามารถนํามารวมกันเปนความรูในระดับสูงข้ึนในระยะตอมา 

 3.  การสรางสถานการณปญหาใหม เปนการสรางปญหาจากสถานการณปญหาเดิม 

นักเรียนจะตองพยายามสรางปญหาที่มีความเปนกรณีทั่วไปมากข้ึน โดยอาศัยพื้นฐานจากกิจกรรม 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการสืบเสาะหาแนวทางการแกปญหา และจากการที่ไดแกปญหาเหลาน้ัน 

นักเรียนจะไดรับการคาดหวังวาจะสามารถคนพบแนวทางคําตอบที่มีลักษณะเปนกรณีทั่วไปมากข้ึน 

ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ (2555 : 3 - 4) ไดกลาวถึงวิธีการแบบเปด คือ แนวทางการสอนที่เนน

กระบวนการเรียนรูของนักเรียน ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  การนําเสนอปญหาปลายเปด (Posing Open-Ended Problem) เมื่อครูต้ังปญหา

ปลายเปดในช้ันเรียนผูเรียนก็เกิดขอสงสัยในปญหาดังกลาว เชน กฎ สูตรตาง ๆ ดังน้ันคําถามหรือปญหา

ที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนทําใหผูเรียนเกิดการสับสนในตอนแรก ซึ่งปญหาที่ใชเปนปญหาที่ผูเรียนไมคุนเคย 

ทั้งกฎ สูตร วิธีการและอื่น ๆ ของการตอบปญหาในเชิงคณิตศาสตร และไมสามารถเขาใจสิ่งที่ผูเรียน

จะกระทํา ซึ่งการที่จะชวยเหลือใหผูเรียนเขาใจความหมายของปญหาอยางมีประสิทธิผล คือ 1) กระตุน

ผูเรียนโดยใหผูเรยีนมุงไปที่ประเด็นปญหาที่คลายกัน 2) เปลี่ยนขอมูลใหเปนแบบทั่วไป 3) ใหตัวอยาง

ที่ไมจํากัดความคิดของผูเรียน และ 4) สรางสื่อที่เปนรูปธรรมเพื่อเปนตนแบบ 

 2.  การเรียนรูดวยตัวเองของนักเรียน (Students’ Self-Learning) ปญหาปลายเปด

เปนปญหาที่มีความสําคัญเปนพิเศษในการคิดทางคณิตศาสตรของผูเรียนแตละคน ซึ่งครูไมควรไป

กําหนดขอเสนอแนะสําหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งที่ครูควรทําคือการปรับขอเสนอแนะใหเหมาะสมกับ

ความคิดเห็นของนักเรียนอยางเฉพาะเจาะจง การสอนในรูปแบบน้ีก็คลายกับการสอนแบบทั่ว ๆ ไป        

ที่ไดรวบรวมเอาองคประกอบทั้ง 2 อยาง คือ ผลงานสวนบุคคลและการอภิปรายบทเรียนทั้งช้ันเรียน 

แตถึงอยางไรก็ตามก็ไมไดตองการวิธีการแกปญหาแควิธีการเดียว เราจึงหามุมมองใหมที่ไมเกิดข้ึนกับ

ผูเรียน แตจะปรากฏในชวงดําเนินการเรียนของการเรียนรูแตละคนเพื่อนํามาอภิปรายบทเรียน              

ซึ่งความคิดของผูเรียนในรายบุคคลมีความสําคัญมากในการจัดการเรียนรูเปนกลุม 

 3.  การอภิปรายทั้งช้ันและการเปรียบเทียบ (Whole Class Discussion and Comparison) 

เปนข้ันตอนที่ใหความสําคัญกับการจดบันทึกคําตอบ วิธีการหรือการแกปญหาที่ผูเรียนแตละคนไดทํา
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ในกลุม ดังน้ันการใชสมุดบนัทกึหรือใบงานทําการจดบันทึกวิธีการคิดหรือการใหขอมูลขาวสารของผูเรียน

จึงทําใหมีความสะดวกข้ึน โดยทําการบันทึกแบบยอ ๆ ในใบงานหลังจากจบบทเรียน ครูสามารถประเมิน

การเรียนรูของผูเรียนเปนกลุมและเปนรายบุคคลก็ไดเพราะกิจกรรมของผูเรียนในชวงน้ีมีความสําคัญ

ตอการพัฒนาบทเรียน ครูก็พยายามแนะนําผูเรียนคนที่ยังไมเขาใจปญหา และใหตัวอยางหรือเสนอแนะ

เพื่อกระตุนผูเรียนใหคิดเกี่ยวกับปญหาดังกลาว  

 4.  การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน (Summarization 

through Connecting Students’ Mathematical Ideas Emerged in the Classroom) ในชวงน้ี

ครูหรือผูเรียนก็ตองเขียนรายงานของตนเองหรืองานของกลุมบนกระดานเพื่อแสดงใหคนอื่นเห็น ครูก็

จะรวบรวมความคิดที่คลายกันของผูเรียนที่ไดนําเสนอหรือบันทึกความคิดเห็น และอื่น ๆ ของผูเรียน 

ผูเรียนก็จะยืนยันความคิดของตนเองโดยมองวางานของตนเองมีสวนที่คลายกับงานของอื่นหรือไม

อยางไร เมื่อผูเรียนนําเสนอคลายกันก็ทําการสรุปแบบยอ ๆ โดยที่ครูใหความสนใจไปที่ประเด็นหน่ึง

แลวก็สรุป ครูจะรวบรวมความคิดที่ผูเรียนนําเสนอมาและรวมกับสิ่งที่ครูไดเตรียมการมาลวงหนา

นํามาสรุปรวมกันใหมีความลงตัวพอดี และมีการเช่ือมโยงในบทเรียนถัดไป 

จากการศึกษาข้ันตอนการจัดกิจกรรมโดยใชวิธีการแบบเปดขางตน ผูวิจัยไดสรุปข้ันตอน        

ในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดได ดังตารางที่ 2.3 

 

ตารางท่ี 2.3 สรุปขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด 

 

Stigler & Hiebert 

(1999) 

Nohda 

(2000) 

ไมตรี อินทรประสิทธิ์ 

(2555) 

1) ข้ันทบทวนบทเรียนที่เรียน

ในคาบที่ผานมา 

2) ข้ันนําเสนอปญหาของคาบ

ที่จะสอน 

3) ข้ันการทํากจิกรรมเด่ียว

หรือกิจกรรมกลุมของ

นักเรียน 

4) ข้ันการอธิบายวิธีการ

แกปญหา 

5) ข้ันสรุปประเด็นสําคัญ 

1) การนําเสนอสถานการณ

ปญหาทางคณิตศาสตร 

2) การสบืเสาะเพื่อหาแนว

ทางการแกปญหา 

3) การสรางสถานการณ

ปญหาใหม 

 

 

1) การนําเสนอปญหา

ปลายเปด 

2) การเรียนรูดวยตัวเองของ

นักเรียน 

3) การอภิปรายทั้งช้ันและ 

การเปรียบเทียบ 

4) การสรุปโดยการเช่ือมโยง

แนวคิดของนักเรียนที่

เกิดข้ึนในช้ันเรียน 
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จากตารางที ่2.3 ผูวิจัยไดสังเคราะหข้ันตอนการจัดกจิกรรมโดยใชวิธีการแบบเปด ประกอบดวย 

5 ข้ันตอน ดังน้ี  

 ข้ันที่ 1 ข้ันกําหนดสถานการณปญหาทางคณิตศาสตร ข้ันตอนน้ีครูจะเปนผูกําหนด

สถานการณปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียน  

 ข้ันที่ 2 ข้ันการเรียนรูดวยตนเอง หลังจากที่ครูกําหนดสถานการณปญหาทางคณิตศาสตร

ใหกับนักเรียนแลวในข้ันน้ีนักเรยีนแตละคนวางแผนแกปญหาอยางอสิระ โดยนักเรียนจะใชความรูและ

ประสบการณที่มีอยูมาใช 

 ข้ันที่ 3 ข้ันตอนการทํากิจกรรมกลุมของนักเรียน ในข้ันตอนน้ีครูแบงกลุมใหนักเรียน

กลุมละ 5 คน จากน้ันใหนักเรียนแตละคนแลกเปลี่ยนแนวคิดการแกปญหาภายในกลุม เพื่อหาแนวคิด

วิธีการแกปญหาที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีมากกวาหน่ึงวิธี 

 ข้ันที่ 4 ข้ันตอนอภิปรายการแกปญหา ในข้ันตอนน้ีครูสุมตัวแทนกลุมของทุกกลุมนําเสนอ

แนวคิดการแกปญหาของกลุมตนเองพรอมทั้งแสดงวิธีการแกปญหาของตนเองใหเพื่อนในช้ันเรียนดู 

 ข้ันที่ 5 ข้ันตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม ครูและนักเรียนรวมกันเปรียบเทียบ

แนวคิดของแตละกลุมถึงความเหมือนและความแตกตางและหาแนวคิดที่มีความเหมาะสมที่สุดในการ

แกปญหาและใหนักเรียนต้ังปญหาข้ึนมาใหมจากปญหาเดิมและใหกลุมอื่นแกปญหา 

สถานการณการสอนซึ่งเกิดจากการใชวิธีการแบบเปด (Teaching Situation by Open 

-Approach Method) 

ไมตรี อินประสิทธ์ิ (2555 : 17) กลาวถึงแผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะการสอนการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรในญี่ปุนที่ใชสถานการณปญหานําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตรที่สําคัญ แก

ผูเรียน ผูเรียนไดรวมมือกันเผชิญกับความทาทายของสถานการณปญหาเพื่อไปถึงแนวทางของคําตอบ 

ซึ่งในช้ันเรียนปกติเปนเรื่องยากที่จะสรางกระบวนการข้ันสูงใหกับผูเรียนที่มีความสามารถและความ

เช่ือแตกตางกัน แตในช้ันเรียนที่ใชวิธีการแบบเปดมุงที่จะเตรียมผูเรียนใหเขาถึงสถานการณที่ทาทาย

โดยการใชปญหาแบบเปดที่มีศักยภาพที่จะตองสนองความแตกตางระหวางบุคคลทั้งในเรื่อง           

ของความสามารถและความสนใจและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางในการคิดทางคณิตศาสตร     

ของผูเรียน และเพื่อสนับสนุนกระบวนการสืบเสาะการหาแนวทางในการแกปญหาและสรางปญหา

ใหมข้ึนมาดวยตัวเองโดยอาศัยกิจกรรมในลักษณะที่กลาวมา นักเรียนจึงไดรับการคาดหวังวาจะได

เรียนรูไมใชเฉพาะแตความรูคณิตศาสตรแตไดเรียนรูพืน้ฐานที่สําคัญของการแกปญหาทางคณิตศาสตร

ดวยเชน แนวทางในการคิดคณิตศาสตร ความเช่ือ และความรูเกี่ยวกับความตระหนักในการคิดวา

คนเราเรียนรูไดอยางไร  

 

 



 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะทีส่ําคัญทีเ่กิดข้ึนในหองเรียนที่ใชการสอนโดยวิธีการแบบเปด  

ที่มา : ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ, 2555 : 17  

 

จากการศึกษาสถานการณการสอนซึ่งเกิดจากการใชวิธีการแบบเปด สามารถสรุปไดวา      

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาปญหาทางคณิตศาสตร 

ใหมีคุณภาพใหมากย่ิงข้ึนโดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางปญหาแบบปลายเปดซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ยากที่สุด 

ดังน้ันเราจึงจําเปนตองชวยกันพัฒนาปญหาปลายเปด เพื่อชวยสงเสริมในเรื่องของทักษะและ

กระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด 

วิจารณ พานิช (2557) กลาววา บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ

แบบเปด มีดังน้ี 

 1.  เปดประตูผูเรียนสูการเรียนรูที่ขับเคลื่อนโดยตัวผูเรียนเอง 

 2.  สงเสริมดูแลเอาใจใสใหผูเรียนไดแกปญหา/สรางสรรคภายใตเงื่อนไขของโจทยอยาง

ทั่วถึงและตอเน่ือง โดยการต้ังคําถามปรับประสบการณของผูเรียน ชวยสนับสนุนอํานวยความสะดวก

องค 

ประกอบ 

ทางสังคม 

องค 

ประกอบทาง

วัฒนธรรม 

 

กิจกรรมการสอนของคร ู

กิจกรรมของนักเรียน 

การแกปญหาและ  

การสือ่สารความรูความ

เขาใจของผูเรียนใน

กิจกรรมการแกปญหา 

การ

สอน 

การ 

ชวย 

เหลอื 

ประสบการณเดมิของคร ู

กลวิธกีารสอนของคร ู

ความเช่ือของคร ู

กลวิธกีารเรียนของผูเรียน 

ประสบการณเดมิของนักเรียน 

ความเช่ือของนักเรียน 
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ในการหาความรู เพื่อใหผูเรียนไดนําความรูความสามารถที่มีอยูออกมาใชใหมากที่สุดจนสามารถสราง

ความรูใหมได จากการลองผดิลองถูก เปลี่ยนมุมมอง และหาทางใหถึงที่สุดดวยตัวเอง ครูเปนผูชวยจัด

วางวิธีบันทึกความคิดความรูสึก ความเขาใจ บันทึกวิธีการ บันทึกผลลัพธที่สัมพันธกับวิธีการ ชวยต้ัง

คําถามชวยต้ังประเด็น ใหนักเรียนสังเกตเห็นและประเมิน วิธีสรางความเขาใจและวิธีทําของตนเอง       

ในการแกปญหาหรือการสรางสรรคน้ัน ๆ (Metacognition) 

 3.  ประเมินนักเรียนในขณะเรียนรู โดยการสังเกต เพื่อใหทราบถึงการนําความรู ความ 

สามารถออกมาใชในการแกปญหาและการสรางองคความรูข้ึนมาใหม ครูตองทรายถึงความเขาใจ      

และขอจํากัดของนักเรียนแตละคนที่กําลังเรียนรูผานการแกโจทย หรือการสรางสรรคภายใตเงื่อนไข

ของโจทย เปนการประเมินเพื่อการพัฒนาผูเรียน 

 4.  ตอบสนองตอผลการประเมินน้ันอยางเหมาะสมและทันเวลา โดยการต้ังคําถาม     

ใหคําแนะนํา ใหตัวอยางอํานวยความชวยเหลือที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละคน มีสติในจังหวะที่เหมาะสม

ทันทวงทีเพื่อชวยใหผูเรียนหลุดจากภาวะติดขัดหรือการเขาใจผิดหรือชวยใหผูเรียนเขาสูการเรียนรู        

ที่กวางขวางลึกซึ้งมากข้ึนและดําเนินการแกปญหาหรือสรางสรรคตอไปไดอยางราบรื่น  

 5.  ขับเคลื่อนและปรับพฤติกรรมนักเรียนดวยวิธีการเชิงบวก เมื่อมีผูเรียนบางคนที่ไมได

อยูในภาวะพรอมเรียนหรือติดขัดอยางมากหรือมีพฤติกรรมที่ไมสงเสริมการเรียนรู หรือรบกวนการเรียนรู

ของเพื่อน ครูจะขับเคลื่อนและปรับพฤติกรรมนักเรียนน้ันดวยวิธีการเชิงบวก ทั้งน้ี เพื่อรักษาแรงจูงใจ

ดานบวกของผูเรียนคนน้ันและรักษาบรรยากาศเชิงบวกของช้ันเรียนเอาไวใหตอเน่ือง 

นภาภร วรเนตรสุดาทิพย และคณะ (2552 : 78 - 79) ไดกลาววาครูเปนผูอํานวยความ

สะดวกใหกับนักเรียน โดยที่ครูจะตองเตรียมสื่อและสภาพแวดลอมใหนาเรียน ใชคําถามและคําพูด

เพื่อกระตุนความคิดของผูเรียน ใหผูเรียนมีอิสระทางความคิด กระตุนใหผูเรียนแกปญหาไดอยาง

หลากหลายและแตกตางกัน ครูใชการสังเกต การตรวจช้ินงาน การนําเสนอผลงานหนาช้ัน แลวครู

บันทึกสิ่งที่เกิดในช้ันเรียน ครูมีบทบาทในการรวมสรุปและชวยเสริมแนวความรูบางในชวงทํากิจกรรม 

แตผูเรียนจะลงมือทําเอง คิดแกปญหาดวยตนเอง 

ศิริศุกร ศิริโชคชัยตระกูล และคณะ (2554 : 138) กลาววาครูมีบทบาทสําคัญอยางย่ิง       

ในการอํานวยความสะดวกโดยการเตรียมกิจกรรม เตรียมสื่อเพื่อใชในกิจกรรมการเรียนรู การเรียนรู 

ที่ดีและคงทนยอมเกิดจากตัวผูเรียนเองดังน้ันครูจะไมแนะแนวทางในการแกปญหาหรือหาคําตอบ

ใหกับผูเรียน แตจะกระตุนใหผูเรียนไดเกิดประเด็นที่สงสัยและอยากรู นําไปสูกระบวนการคิด                

ที่หลากหลายเพื่อนําไปสูคําตอบน้ัน 

จากการศึกษาบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด สามารถ

สรุปไดวาครูจะตองเปนผูสรางบรรยากาศในการเรยีนใหกับนักเรยีน เปนผูกระตุนใหนักเรียนไดคิดดวย

ตนเองโดยไมบอกนักเรียน ครูคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและปรับพฤติกรรมของนักเรียนให

เปนไปในแนวทางที่ถูกตองเมื่อนักเรียนไมพรอม รวมกันสรุปและเสริมความรูกับนักเรียน 
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ทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 

ในการวิจัยเรือ่ง การสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด ผูวิจัยไดศึกษาทักษะการแกปญหา

ทางคณิตศาสตร มีรายละเอียดดังน้ี 

ความหมายของปญหาคณิตศาสตรและการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555 : 7) ไดใหความหมายของปญหา

ทางคณิตศาสตร วาหมายถึง สถานการณที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรและตองการคนหาคําตอบ โดยที่ยัง

ไมรูวิธีการหรือข้ันตอนที่จะไดคําตอบในทันที และการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการ

ในการประยุกตความรูทางคณิตศาสตร ข้ันตอน/กระบวนการแกปญหา ยุทธวิธีแกปญหา และ

ประสบการณที่มีอยูไปใชในการคนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนเรียนรูเกี่ยวกับ

การแกปญหาไดอยางมปีระสิทธิผล สถานการณที่จะนํามาเปนปญหาทางคณิตศาสตร ควรเปนสถานการณ

ที่กระตุนและดึงดูดความสนใจของผูเรยีน ตลอดจนเปนสถานการณที่สงเสริมใหผูเรยีนประยุกตความรู

ทางคณิตศาสตร ข้ันตอน/กระบวนการแกปญหายุทธวิธีแกปญหาที่หลากหลายไปใชในการแกปญหา 

เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2555 : 109) ไดกลาววาการแกปญหาทางคณิตศาสตรน้ัน         

เปนความสามารถในการคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งผูแกปญหาจะตองใชความรูทาง

คณิตศาสตร ข้ันตอน กระบวนการในการแกปญหา กลยุทธในการแกปญหา และประสบการณที่มีอยูเดิม 

มาประมวลใหเขากับสถานการณในปญหาน้ัน 

ยุพิน พิพิธกุล (2542 : 5) ไดกลาววาการแกปญหาจะไมข้ึนกับปญหาเฉพาะ กระบวนการ

หรือวิธีการ ตลอดจนเน้ือหาทางคณิตศาสตรเทาน้ัน แตการพิจารณาที่สําคัญคือใหเหน็ถึงการวิเคราะห

แนวคิด (Analytic Thinking) และกลวิธีการคิด (Thinking Strategy) ซึ่งผูสอนจะตองฝกใหมากพอ 

เพื่อผูเรียนจะไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 

บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 29) ไดกลาววาการแกปญหา คือ สภาพการณที่ผูเรียนคนพบ

การใชกฎตาง ๆ ที่ไดเรียนมากอนรวมกันในการแกปญหาที่เปนปญหาใหม เรียกไดวาเปนการใชกฎ          

ที่ซับซอนในการแกปญหา หมายถึงการนําเอากฎที่ไดเรียนรูมากอนมาใช แตเปนกระบวนการที่กอให 

เกิดการเรียนรูใหม เมื่อผูเรียนเผชิญกับปญหา เขาระลึกกฎตาง ๆ ที่เคยเรียนรูมา 

ปรีชา เนาวเย็นผล (2537 : 62) ไดกลาววาการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนการหาวิธีการ

เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งผูแกปญหาจะตองใชความรู ความคิดและ

ประสบการณเดิมประมวลเขากับสถานการณใหมที่กําหนดในปญหา และไดใหความหมายของปญหา

ทางคณิตศาสตร สรุปไดเปนขอ ๆ ดังน้ี 

 1.  เปนสถานการณทางคณิตศาสตรที่ตองการคําตอบ ซึ่งคําตอบน้ันอาจจะอยูในรูป 

ของจํานวน ปริมาณ หรือคําอธิบายที่ใหเหตุผลมาดวย 
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 2.  เปนสถานการณหรือปญหาที่ไมคุนเคยมากอน ผูแกปญหาไมสามารถหาคําตอบได

ในทันทีทันใดตองใชทักษะ ตองใชความรู และประสบการณ มาประมวลเขาดวยกันจึงจะหาคําตอบได 

 3.  สถานการณใดจะเปนปญหาหรือไมเปนปญหาข้ึนอยูกับผูแกปญหาและเวลา             

ซึ่งสถานการณหน่ึงอาจเปนปญหาสําหรับคน ๆ หน่ึง แตอาจไมใชปญหาสําหรับอีกคนหน่ึงก็ได และ

สถานการณที่เคยเปนปญหาสําหรับคนหน่ึงในอดีต ปจจุบันอาจไมเปนปญหาสําหรับคนน้ันแลว 

จากการศึกษาความหมายของปญหาคณิตศาสตรและการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

สามารถสรุปไดวาปญหาคณิตศาสตร คือ เหตุการณหรือสถานการณที่ตองการที่จะทราบคําตอบ   

สวนการแกปญหาคือ การคนหาและการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบของเหตุการณหรือ

สถานการณน้ัน 

ประเภทของปญหาคณิตศาสตร  

Polya (1957 : 154 อางถึงใน ชญาภา ใจโปรง, 2554 : 10) ไดแบงประเภทของปญหาตาม

จุดประสงคของปญหา ออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

 1.  ปญหาที่ใหคนหาคําตอบ (Problem to Find an Answer) เปนปญหาที่ตองการให

นักเรียนคนหาคําตอบซึ่งอาจอยูในรูปของปริมาน จํานวน หรือใหหาวิธีการและอธิบายเหตุผล 

 2.  ปญหาใหพสิูจน (Problem To Prove) เปนปญหาที่ตองการใหนักเรียนแสดงเหตุผล

วา “ขอความที่กําหนดใหเปนจริง” หรือ “ขอความที่กําหนดใหเปนเท็จ” 

ปรีชา เนาวเย็นผล (2537 : 62) ไดแบงประเภทของปญหาทางคณิตศาสตรตามจุดประสงค

ของปญหาไดเปน 2 ประเภท คือ  

 1.  ปญหาใหคนหา จะเปนปญหาที่ใหคนหาคําตอบซึ่งอาจอยูในรูปของจํานวน ปริมาณ 

หรือใหหาคําอธิบายใหเหตุผล วิธีการแกปญหา 

 2.  ปญหาใหพิสูจน จะเปนปญหาที่ใหแสดงการใหเหตุผลวาขอความที่กําหนดใหน้ัน

เปนเท็จหรือเปนจริง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2541 : 2) ไดแบงประเภทของปญหาคณิตศาสตรเปน 2 ลักษณะ คือ  

 1.  ปญหาปกติ (Routine Problems) เปนปญหาที่พบอยูโดยทั่วไป ผูแกปญหาจะมี

ความคุนเคยกับโครงสรางและวิธีการแกปญหาอยูแลว 

 2.  ปญหาที่ไมปกติ (Non Routine Problems) เปนปญหาที่เนนกระบวนการคิดหรือ

เปนปริศนา ผูแกปญหาตองใชความรูความสามารถหลายอยางที่มาชวยในการแกปญหา เพื่อนํามาใช

ในการแกปญหาน้ัน ๆ  

ยุพิน พิพิธกุล (2542 : 3) ไดแบงประเภทของโจทยปญหาทางคณิตศาสตรเปน 2 ประเภท คือ  

 1.  โจทยปญหาที่ใหหาคําตอบ มี 4 ข้ันตอนในการหาคําตอบ คือ การทําความเขาใจ        

ในปญหา การวางแผน การดําเนินการตามแผน และการตรวจสอบผล  
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 2.  โจทยปญหาที่ใหพิสูจน เมื่ออานโจทยปญหาแลวตองแยกใหไดวาอะไรคือเหตุ (สิ่งที่

ตองกําหนดให) อะไรคือผล (สิ่งที่ตองพิสูจน) ใหได แลวจึงวิเคราะหจากผลที่เกิดข้ึนไปหาเหตุวาผล

เปนอยางไร เหตุเกิดจากอะไร เมื่อวิเคราะหไดแลวจึงเรียบเรียงการพิสูจนจากเหตุไปสูผล 

จากการศึกษาประเภทของปญหาคณิตศาสตรสรุปไดวา ประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร

สามารถแบงไดโดยใชเกณฑหลาย ๆ อยางในการแบง เชน แบงประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร

ตามจุดประสงคของปญหา หรืออาจจะแบงตามลักษณะของปญหา ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชปญหา   

ที่ใหหาคําตอบ เปนปญหาที่ตองการใหนักเรียนคนหาคําตอบซึ่งอาจอยูในรูปของปริมาน จํานวน หรือ

ใหหาวิธีการและอธิบายเหตุผล 

กระบวนการแกปญหาคณิตศาสตร 

Polya (1957 : 5 - 19 อางถึงใน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555 

: 8 - 9) ไดเสนอกระบวนการแกปญหาซึ่งเปนทีย่อมรับแลวนํามาใชกันอยางแพรหลาย ซึ่งมีอยูดวยกัน 

4 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 ข้ันทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา ตองอาศัยทักษะที่สําคัญและ

จําเปนหลายประการ เชน ทักษะการอานโจทยปญหาคณิตศาสตร ทักษะการแปลความหมายทาง

ภาษา ซึ่งผูเรียนควรวิเคราะหใหไดวาโจทยกําหนดอะไรใหบางและโจทยตองการใหหาอะไร 

 ข้ันที่ 2 ข้ันวางแผนแกปญหา ตองอาศัยทักษะการนําความรู หลักการ หรือทฤษฎี          

ที่เรียนรูมาแลว และทักษะการเลือกใชวิธีการที่เหมาะสม เชน ใชเขียนรูปหรือแผนภาพ ใชตาราง

วิเคราะห ใชการสังเกต หาแบบรูปและความสัมพันธ เขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ในบางปญหาอาจ

ใชทักษะการประมาณคาคาดการณหรือคาดเดาคําตอบมาประกอบการวางแผนข้ันวางแผนแกปญหา

เปนข้ันตอนที่สําคัญผูสอนควรหากลวิธีฝกวิเคราะหแนวคิดในข้ันที่ใหมา 

 ข้ันที่ 3 ข้ันดําเนินการแกปญหา ตองอาศัยทักษะการคิดคํานวณหรือการดําเนินการทาง

คณิตศาสตร ทักษะการพิสูจนหรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 

 ข้ันที่ 4 ข้ันตรวจสอบ ตองอาศัยทักษะการคิดคํานวณ การประมาณคําตอบ การพิจารณา

ความสมเหตุสมผลของคําตอบโดยอาศัยความรูสึกเชิงจํานวน (Number Sense) หรือความรูสึกเชิงปริภูม ิ

(Spatial Sense) ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบที่สอดคลองกับสถานการณหรือปญหา 

Krulik & Rudnick (1996 : 5 - 6 อางถึงใน ชญาภา ใจโปรง, 2554 : 12) ไดเสนอกระบวนการ

ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ไว 5 ข้ันตอน ดังน้ี  

 1.  ข้ันการอานและคิด เปนข้ันการวิเคราะหปญหา ตรวจสอบและประเมินผลขอเท็จจริง 

การเช่ือมโยงทุกสวนของปญหา  

 2. ข้ันการสํารวจและวางแผน เปนข้ันวิเคราะหขอมูลและตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปน

และตัดขอมูลที่ไมจําเปนทิ้งไป จัดขอมูลใหอยูในรูปตาราง เขียนภาพ สรางแบบจําลองหรืออื่น ๆ เพื่อ

วางแผนหาคําตอบ 
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 3. ข้ันคัดเลือกกลยุทธ เปนข้ันที่คนสวนใหญเห็นวามีความยากกวาทุกข้ันตอน กลยุทธ

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการแกปญหาซึ่งจะเปนทิศทางที่ผูแกปญหาใชหาคําตอบ  

 4. การหาคําตอบ เปนข้ันตอนการใชทักษะทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับปญหาน้ัน ๆ 

เพื่อหาคําตอบโดยใชการประมาณคาหรือใชเครื่องคํานวณแลวแตความเหมาะสม  

 5. ข้ันการสะทอนกลับและการขยายผล เปนการตรวจสอบวาคําตอบที่ไดตรงตามเงื่อนไข

ของปญหาหรือไมและคําตอบที่ไดถูกตองหรือไม และควรจะขยายผลไปสูกรณีทั่วไปหรือแนวคิดทาง

คณิตศาสตรภายใตสถานการณเดิม 

จากการศึกษากระบวนการแกปญหาคณิตศาสตร สรุปไดวา การแกปญหาคณิตศาสตรเปน

การฝกใหนักเรียนคิดตามข้ันตอน อยางมีกระบวนการ ตามข้ันตอนการแกโจทยปญหา 4 ข้ันตอน คือ 

1) ข้ันทําความเขาใจปญหา 2) ข้ันวางแผนการแกปญหา 3) การดําเนินการแกปญหา 4) ข้ันตอน

ตรวจสอบผล การแกปญหาอยางมีข้ันตอนทําใหผูเรียนสามารถหาคําตอบไดสะดวกข้ึน 

ยุทธวิธีในการแกปญหาคณิตศาสตร 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555 : 11 - 35) ไดกลาววาในการ

แกปญหาหน่ึง ๆ  นอกจากผูเรียนจะตองมีความรูพื้นฐานที่เพียงพอและเขาใจกระบวนการแกปญหาดีแลว 

การเลือกใชยุทธวิธีแกปญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่ชวยในการ

แกปญหา ถาผูเรียนมีความคุนเคยกับยุทธวิธีแกปญหาตาง ๆ ที่เหมาะสมและหลากหลายแลวก็สามารถ

เลือกยุทธวิธีเหลาน้ันมาใชไดทันที ยุทธวิธีแกปญหาที่เปนเครื่องมือสําคัญและสามารถนํามาใชในการ

แกปญหาไดดีที่พบบอยในคณิตศาสตรมีดังน้ี 

 1.  การคนหาแบบรูป เปนการวิเคราะหปญหาและคนหาความสัมพันธของขอมูลที่มี

ลักษณะเปนระบบหรือเปนรูปแบบในสถานการณปญหาน้ัน ๆ แลวคาดเดาคําตอบซึ่งคําตอบที่ไดจะ

ถูกยอมรับวาเปนคําตอบที่ถูกตองเมื่อผานการตรวจสอบยืนยัน ยุทธวิธีน้ีจะใชในการแกปญหาที่เกี่ยวกับ

เรื่องจํานวนและเรขาคณิต การฝกฝนการคนหาแบบรูปในเรื่องดังกลาวเปนประจําจะชวยนักเรียน

พัฒนาความรูสึกเชิงจํานวนและทักษะการสื่อสาร ซึ่งเปนภาษาที่นักเรียนสามารถประมวลและคาดคะเน

จํานวนที่พิจารณาโดยยังไมตองคิดคํานวณกอนตลอดจนสะทอนความรูความเขาใจในแนวคิดทาง

คณิตศาสตรและกระบวนการคิดของตนได 

 2.  การสรางตาราง เปนการจัดระบบขอมูลใสในตารางที่สรางข้ึน อันจะนําไปสูการคนพบ

แบบรูปหรือขอช้ีแนะอื่น ๆ ซึ่งเปนชวยวิเคราะหหาความสัมพันธ และชวยใหไมลืมหรือสับสนในกรณี

ใดกรณีหน่ึงเมื่อตองการแสดงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดของปญหา 

 3.  การเขียนภาพหรือแผนภาพ เปนการอธิบายสถานการณและแสดงความสัมพันธ 

ของขอมูลตาง ๆ ของปญหาดวยภาพหรือแผนภาพ ซึ่งการเขียนภาพหรือแผนภาพจะชวยใหเขาใจ

ปญหาไดงายข้ึนและบางครั้งก็สามารถหาคําตอบของปญหาไดโดยตรงจากภาพหรือแผนภาพน้ัน  
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 4.  การแจกแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด เปนการจัดระบบของขอมูลโดยการเปนกรณี     

ที่อาจจะเปนไปไดทั้งหมด โดยนักเรียนอาจจะตัดกรณีที่เปนไปไมไดออกกอน แลวจึงคอยคนหาแบบ

รูป วิธีการ หรือระบบของกรณีที่เปนไปไดที่เหลืออยู ซึ่งถาไมมีวิธีการหรือระบบในการแจกแจงกรณี      

ที่เปนไปได วิธีการน้ีก็อาจจะไมมีประสิทธิภาพ วิธีการน้ีใชไดดีถาปญหาน้ันมีกรณีที่เปนไปไดแนนอน 

ซึ่งเราอาจใชการหาแบบรูปและสรางตารางชวยในการแจกแจงกรณีที่เปนไปได 

 5.  การคาดเดาและการตรวจสอบ เปนการพิจารณาขอมูลและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ปญหา

กําหนดผสมผสานกบัประสบการณเดิมที่เกี่ยวของมาสรางขอความคาดการณแลวตรวจสอบความถูกตอง

ของขอความคาดการณน้ัน ถาการคาดการณไมถูกตองก็ตองคาดเดาใหมโดยอาศัยประโยชนจากความ

ไมถูกตองของการคาดเดาในครั้งแรก ๆ เปนกรอบในการคาดเดา คําตอบของปญหาครั้งตอไปนักเรียน

ควรคาดเดาอยางมีเหตุผลและทิศทางเพื่อใหสิ่งที่คาดเดาน้ันเขาใกลคําตอบที่ถูกตองมากที่สุด  

 6.  การเขียนสมการ เปนการแสดงความสัมพันธของขอมูลที่กําหนดของปญหาในรูป

ของสมการ ซึ่งบางครั้งอาจเปนอสมการก็ได ในการแกสมการนักเรียนตองวิเคราะหสถานการณปญหา

เพื่อหาวาขอมูลและเงื่อนไขที่กําหนดมาวามีอะไรบางและสิ่งที่ตองการหาคืออะไรหลังจากน้ันกําหนด

ตัวแปรแทนสิ่งที่เกี่ยวของกับขอมูลที่กําหนดมาใหแลวเขียนสมการและอสมการแสดงความสัมพันธ

ของขอมูลเหลาน้ัน ในการหาคําตอบของสมการมักใชสมบัติเทาการเทากันมาชวยในการแกสมการ    

ซึ่งไดแก สมบัติสมมาตร สมบัติถายทอด สมบัติการบวก และสมบัติการคูณ และเมื่อใชสมบัติการเทากัน

เขามาชวยแลว ตองมีการตรวจสอบคําตอบของสมการตามเงื่อนไขของปญหา ถาเปนไปตามเงื่อนไข

ของปญหาถือวาคําตอบที่ไดเปนคําตอบที่ถูกตองของปญหาน้ี ยุทธวิธีน้ีมักใชบอยในปญหาพีชคณิต 

 7.  การคิดแบบยอนกลับ เปนการวิเคราะหปญหาที่พิจารณาจากผลยอนกลับไปสูเหตุ 

โดยเริ่มจากขอมูลที่ไดในข้ันตอนสุดทายแลวคิดยอนข้ันตอนกลับมาสูขอมูลที่ไดในข้ันตอนเริ่มตน      

การคิดแบบยอนกลับใชไดดีกับการแกปญหาที่ตองการถึงข้ันตอนการไดมาซึง่คําตอบ  

 8.  การเปลี่ยนมุมมอง เปนการเปลี่ยนการคิดหรือมุมมองโดยใหแตกตางไปจากที่คุนเคย

หรือที่ตองการทําตามข้ันตอนทีละข้ันเพื่อใหแกปญหาไดงายข้ึน ยุทธวิธีน้ีมักใชในกรณีที่แกปญหาดวย

วิธีอื่นไดแลว สิ่งสําคัญของยุทธวิธีน้ีก็คือการเปลี่ยนมุมมองที่แตกตางไปจากเดิม  

 9.  การแบงเปนปญหายอย เปนการแบงปญหาใหญหรือปญหาที่มีความซับซอนออกเปน

ปญหายอย ๆ  หรือเปนสวน ๆ  ซึ่งการแบงเปนปญหายอยน้ันจะทําใหนักเรยีนสามารถลดจํานวนของขอมูล

ลงไดหรือสามารถเปลีย่นขอมูลใหอยูในรปูที่คุนเคยและไมซบัซอนหรอืเปลี่ยนใหเปนปญหาที่เคยแกมา

กอนหนาน้ีก็ได 

 10. การใหเหตุผลทางตรรกศาสตร ยุทธวิธีน้ีจะใชบอยในปญหาทางเรขาคณิตและพีชคณิต 

ซึ่งการใหเหตุผลทางตรรกศาสตรเปนการอธิบายขอมูลหรือขอความที่มีอยูในปญหาน้ันวาเปนความจริง 

โดยการใชเหตุผลทางตรรกศาสตรมาชวยในการแกปญหา บางปญหาเราจะใชการใหเหตุผลทางตรรกศาสตร
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รวมกับการตรวจสอบและการคาดเดาหรือการเขียนแผนภาพ จนทําใหบางครั้งเราไมสามารถแยกการ

ใหเหตุผลทางตรรกศาสตรออกจากยุทธวิธีอื่นไดอยางชัดเจน  

 11. การใหเหตุผลทางออม วิธีน้ีมักใชกับการแกปญหาที่ยากแกการแกปญหาไดโดยตรง 

และงายที่จะหาขอขัดแยงเมื่อกําหนดใหขอความที่แสดงเปนเท็จ การใหเหตุผลทางออมยังเปนการแสดง

หรืออธิบายขอความหรือขอมูลที่ปรากฏอยูในปญหาน้ันวาเปนจริงโดยการสมมุติวาขอความที่ตองการ

แสดงน้ันเปนเท็จแลวหาขอขัดแยง  

จากการศึกษายุทธวิธีในการแกปญหาคณิตศาสตร สรุปไดวา ยุทธวิธีในการแกปญหาน้ันมี

อยูหลากหลายวิธี แตการจะเลือกยุทธวิธีไหนมาใชก็ข้ึนอยูกับโจทยหรือสถานการณน้ัน บางโจทยหรือ

บางสถานการณอาจใชยุทธวิธีมากกวาหน่ึงยุทธวิธีก็ได 

ความหมายของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557 : 53) ไดกลาววา การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร หมายถึง

การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตรที่ตองอาศัยการรวบรวมขอเท็จจริง ขอความ แนวคิดสถานการณ

ทางคณิตศาสตรตาง ๆ หรือเปนการอธิบายการสรางหลักการ หาความสัมพันธและแสดงขอสรุป     

อยางสมเหตุสมผลที่จะยืนยันหรือคัดคานขอสรุปน้ัน 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555 : 39) ไดกลาววา การใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการของการคิดทางคณิตศาสตรที่ตองอาศัยการคิดวิเคราะห ความคิด

ริเริ่มสรางสรรค ในการรวบรวมขอเท็จจริง แนวคิด ขอความ แจกแจงความสัมพันธสถานการณ          

ทางคณิตศาสตรตาง ๆ หรือการเช่ือมโยง เพื่อทําใหเกิดขอเท็จจริงหรือสถานการณใหม 

อัมพร มาคนอง (2554 : 48) ไดใหความหมายของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรวา       

เปนสวนหน่ึงของการคิดทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการสรางขออางอิงทั่วไปและการสรางขอสรุป 

ที่ถูกตองเกี่ยวกับแนวคิดหรือสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกัน 

เกรียงศักด์ิ รําพรรณ (2552 : 11) ไดใหความหมายของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรวา 

หมายถึง การแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการสรางหลักการ หาความสัมพันธของแนวคิด และการสรุป                         

ที่สมเหตุสมผล  

อรวรรณ พรมแกว (2552 : 14) ทักษะกระบวนการการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร คือ การ

รวบรวมขอมูลความรูที่มีอยูในการอางอิงหรือสนับสนุน วิเคราะหเพื่อตัดสินใจไดอยางสมเหตุสมผล 

พงศธร มหาวิจิตร (2550 : 50) กลาววา ทักษะการดานการใหเหตุผล หมายถึงความสามรถ

ในการคิดหรืออธิบายแนวคิดใหผูอื่นรับรูไดโดยนําวิธีการใหเหตุผลแบบปรนัยและนิรนัยมาชวยในการ

สรุปอยางสมเหตุสมผล 

กนกวลี อุษณกรกุล (2547 : 71) ไดกลาววาการใหเหตุผล คือการอางซึ่งเหตุหรือขออาง           

ที่กําหนดใหซึ่งเปนผลใหเกิดขอสรุปได 
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ทิศนา แขมมณี (2545 : 114) ไดกลาววาการคิดอยางมีเหตุผลเปนการคิดที่มีจุดมุงหมาย

เพื่อสามารถอธิบายความคิดน้ันไดดวยหลักเหตุผล โดยสามารถจําแนกขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและ

พิจารณาเรื่องที่คิดบนพื้นฐานของขอเทจ็จริง โดยใชหลักเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ซึ่งประกอบดวย

ทักษะยอย ๆ ดังน้ี  

 1.  สามารถแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกันได  

 2.  สามารถใชเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัยพิจารณาขอเท็จจริงได  

 3.  สามารถใชเหตุผลทั้งแบบนิรนัยและอุปนัยพิจารณาขอเท็จจริงได 

จาการศึกษาความหมายของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรสามารถสรุปไดวา การใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการคิดทางคณิตศาสตรที่ตองอาศัยการรวบรวมขอเท็จจริงที่มีอยู 

การอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดอยางไมมีขอคัดคาน 

ความสําคัญของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555 : 39) ไดกลาววาการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตรเปนทักษะที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักการคิดอยางมีเหตุผล คิดอยางเปนระบบ สามารถ

วิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ สามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และ

แกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม การคิดอยางมีเหตุผลเปนเครื่องมือสําคัญที่ผูเรียนสามารถนําไปใช

ในการทํางาน การดํารงชีวิตได ดังน้ันการคิดอยางมีเหตุผลจึงเปนสิ่งสําคัญของการสอนคณิตศาสตร 

กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 25) ไดกลาวถึงหลักสูตรคณิตศาสตรในประเทศไทย ไดกําหนด

ความสําคัญในการใหเหตุผลวาเปนมาตรฐานหน่ึงในสาระที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนโดยกําหนดให

เปนสวนหน่ึงในสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยมีมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 

1 - 4 ดังน้ี 

 ชวงช้ันที่ 1 และ 2 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

 ชวงช้ันที่ 3 สามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรูขอมูล หรือขอเท็จจริงหรือสราง

แผนภาพ 

 ชวงช้ันที่ 4 นําวิธีการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยมาชวยในการคนหาความจริงหรือ

ขอสรุปและชวยในการตัดสินใจบางอยาง 

สมวงษ แปลงประสพโชค (2544 : คํานํา) ไดกลาววาการใหเหตุผลเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ

การดํารงชีวิต ซึ่งในเรื่องของความเช่ือ การยอมรับ การโตแยง ตลอดการตัดสินใจตองอาศัยการใหเหตุผล

ประกอบการตัดสนิใจ หากเหตุผลดีก็จะทําใหการตัดสินใจไมผดิพลาด นอกจากน้ียังเปนพื้นฐานการศึกษา

หาความรูในศาสตรอีกหลายสาขา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร รัฐศาสตร เปนตน 

จากการศึกษาความสําคัญของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรสรุปไดวา การใหเหตุผลเปนสิ่งที่

สําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิต และตอการเรียนคณิตศาสตร ถาผูเรียนรูจักการใหเหตุผลที่ถูกตอง 

ก็จะทําใหเกิดความเขาใจในการเรียนคณิตศาสตร ทําใหผูเรียนมีทักษะที่ดีในการดํารงชีวิตตอไป 
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ประเภทของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล (2557 : 58) ไดกลาววา ประเภทของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

สามารถแบงไดออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ  

 1.  การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เปนกระบวนการที่ใชการสังเกต

หรือการทดสอบหลาย ๆ ครั้งแลวรวบรวมขอมูลเพื่อหาแบบรูปที่จะนําไปสูขอสรุปซึ่งเช่ือวานาจะถูกตอง

นาจะเปนจริง มีความเปนไปไดมากที่สุดแตยังไมไดพิสูจนวาเปนจริงและยังไมคนพบขอขัดแยงเรียก

ขอสรุปน้ันวา ขอความคาดการณ  

 2.  การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนกระบวนการที่ยกเอาสิ่งที่รู

วาเปนหรือยอมรับวาเปนจริงโดยไมตองพิสูจน แลวใชเหตุผลตามหลักตรรกศาสตรอางจากสิ่งที่รูวา

เปนจริงน้ันเพื่อนําไปสูขอสรุปหรือบทสรุปที่เพิ่มเติมข้ึนมาใหม 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555 : 40) ไดกลาววาในทางวิชาการ

ไดจําแนกการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรออกเปน 2 แบบ ดังน้ี 

 1. การใหเหตุผลแบบอุปนัย เปนกระบวนการที่ใชการสังเกตหรือการทดลองหลาย ๆ ครั้ง 

รวบรวมขอมูลเพื่อหาแบบรูปที่จะนําไปสูขอสรุปซึ่งเช่ือวา นาจะถูกตอง นาจะเปนจริง มีความเปนไปได

มากที่สุด แตยังไมไดพิสูจนวาเปนจริงและยังไมพบขอขัดแยง เรียกขอสรุปน้ันวา ขอความคาดการณ 

 2.  การใหเหตุผลแบบนิรนัย เปนกระบวนการที่ยกเอาสิ่งที่รูวาเปนจริงหรือยอมรับวา

เปนจริงโดยไมตองพิสูจน แลวใชเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร อางจากสิ่งที่รูวาเปนจริงน้ันเพื่อนําไปสู

ขอสรุปหรือผลสรุปที่เพิ่มเติมข้ึนมาใหม 

ฉวีวรรณ เศวตมาลย และคณะ (2545 : 69 - 70) ไดกลาวถึงการใหเหตุผลไววา การให

เหตุผลมี 2 ประเภท คือ 

 1.  การใหเหตุผลแบบนิรนัย เปนการใหเหตุผลโดยการใหยอมรับวาเหตุน้ันเปนจริง   

น่ันคือ เหตุที่มีอยูน้ันทําใหเกิดผลลัพธอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งจะสมเหตุสมผลหรือไมสมเหตุสมผล

จะตองตรวจสอบที่มาของความสมเหตุสมผลน้ัน 

 2.  การใหเหตุผลแบบอุปนัย เปนการใชประสบการณหลาย ๆ อยาง หรือใชการคาดคะเน

ในการสรุปผล น่ันคือการนําเหตุที่เกิดข้ึนมาเปนขอมูลในแตละครั้งแลวสรุปผล ซึ่งผลลัพธที่ไดอาจจะ

ไมสอดคลองกับเหตุ เน่ืองจากผลลัพธที่ไดอาจเปนจริงหรือไมเปนจริงก็ได 

Baroody (1993 : 59 อางถึงใน ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล, 2557 : 55 - 56) ไดจําแนกชนิด

ของการใหเหตุผลที่เกี่ยวของกับช้ันเรียนคณิตศาสตรออกเปน 3 ชนิด คือ 

 1. การใหเหตุผลแบบสหัชญาณ (Intuitive Reasoning) เปนการตัดสินใจใหเหตุผลบน

ขอมูลที่เห็นหรือใหเหตุผลตามความรูสึก เน่ืองจากมีขอมูลอยูไมเพียงพอที่จะตัดสินใจ การใหเหตุผล

แบบสหัชญาณจึงเปนเหตุผลที่ข้ึนอยูกับสิ่งที่ปรากฏหรือขอสันนิษฐาน ซึ่งทั้งสิ่งที่ปรากฏและขอ

สันนิษฐานน้ีอาจถูกหรือผิดก็ได 



 34

 2. การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) การใหเหตุผลแบบอุปนัยเปน

กระบวนการทางปญญาที่ชวยใหคนเราสรางหรือสรุปกฎจากประสบการณที่มีอยู น่ันคือการนําเอา

ขอมูลบางอยางมาสรางใหเปนนัยทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลอยางอื่นหรือขอมูลทั้งหมด ซึ่งเปนกระบวนการ

ของการต้ังสมมติฐานใหเปนกฎ ซึ่งใชแทนลักษณะของกลุมหรือของเหตุการณที่มีลักษณะเฉพาะ       

การใหเหตุผลอุปนัยจึงเปนการหาสมบัติที่ใชรวมกัน เปนการหาแบบรูป กฎ หรือขอสรุปจากตัวอยาง 

ที่ตางกัน เปนการใชการสังเกตมาเปนพื้นฐานเพื่อคนหาแบบรูปหรือสรางขอคาดการณแลวสรุปเปน

กรณีทั่วไป  

 3. การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนกระบวนการสรุปอยางสมเหตุ 

สมผลบนพื้นฐานของขอตกลงหรอืกฎ ซึ่งยอมรับวาเปนจริงแลว หรือที่เรียกวาเหตุ สามารถกลาวไดวา 

การใหเหตุผลเชิงนิรนัยมลีักษณะตรงขามกับการใหเหตุผลแบบอุปนัย เพราะการใหเหตุผลแบบอุปนัย

มีจุดเริ่มจากกรณีเราเฉพาะไปสูขอสรุปที่เปนกรณีทั่วไป ในขณะที่การใหเหตุผลแบบนิรนัยมีทิศทาง

ตรงกันขาม คือ จะใชความรูกรณีทั่วไปในการแกปญหากรณีเฉพาะ เช่ือกันวาการใหเหตุผลแบบนิรนัย

เปนกรใหเหตุผลทีน่าเช่ือถือไดมากทีสุ่ด เน่ืองจากเปนการใหเหตุผลที่สรางบนพื้นฐานทางตรรกศาสตร 

O’Daffer (1990 : 378 อางถึงใน ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล, 2557 : 55 - 56) กลาววาทักษะ

การใหเหตุผลที่มีความสําคัญตอความสําเร็จทางคณิตศาสตรของนักเรียนมีอยูดวยกัน 2 ประเภท คือ 

 1.  การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เปนกระบวนการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรซึ่งเปนการใชขอมูลที่เกี่ยวของกับสมาชิกบางสมาชิกในขอบเขตหน่ึง ๆ เพื่อนําไปสูกรณี

ทั่วไป หรือนําไปสูสมาชิกทุกตัวในขอบเขตน้ัน 

 2.  การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนกระบวนการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรซึ่งเปนการใชขอความหรือแบบรูปที่เปนจริงที่สมเหตุสมผลอยูแลว เพื่อนําไปสูขอสรุป 

จากการศึกษาประเภทของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร สามารถสรุปไดวา การแบงประเภท

ของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรสามารถแบงไดหลายรูปแบบแตโดยทั่วไปสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 

คือ การใหเหตุผลแบบอุปนัย และการใหเหตุผลแบบนิรนัย ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชการใหเหตุผล

แบบนิรนัย เปนกระบวนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ซึ่งใชความเห็นที่สมเหตุสมผลในการสรุป       

โดยจะนําเอาอนิยาม บทนิยาม สัจพจน และหลักการทางคณิตศาสตรมาชวยใหไดผลสรุป 

การพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2554 : 30) ไดกลาววา การพัฒนา

ทักษะการใหเหตุผล เปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนรูจักคิดพรอมกับมีเหตุผลที่สําคัญ การฝก 

การใหเหตุผลจากการเรียนเรขาคณิตแบบยุคลิดเปนสิ่งที่เขาใจกันวาทําใหเรียนรูไดงายที่สุด เพราะ       

มีโจทยเกี่ยวกับการใหเหตุผลอยูมาก มีทั้งการใหเหตุผลอยางงาย แบบปานกลาง และแบบอยางยาก 

แตในความเปนจริงแลวการฝกใหผูเรียนรูจักคิดและใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผลน้ันสามารถนํามา

สอดแทรกในการเรียนไดทุกเน้ือหาของคณิตศาสตรและวิชาอื่น ๆ ดวย 
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องคประกอบทีส่งเสริมใหผูเรียนสามารถคิดอยางมีเหตุผลและรูจักใหเหตุผล มีดังน้ี 

 1.  ควรใหผูเรียนไดพบกับโจทยหรือปญหาที่ผูเรียนสนใจที่เปนปญหาที่ไมยากเกินไป  

ไมยากเกินความสามารถของผูเรียนที่จะคิดได และสามารถใหเหตุผลในการหาคําตอบไดดวย 

 2.  ใหผูเรียนมีโอกาสคิดอยางเปนอิสระและแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใหเหตุผล

ของตนเอง  

 3.  ผูสอนชวยสรุปและช้ีแจงใหผูเรียนเขาใจวา การใหเหตุผลของผูเรียนถูกตองตาม

หลักเกณฑหรือไม ขาดตกบกพรองอยางไร  

การเริ่มตนที่จะสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูและเกิดทักษะในการใหเหตุผล ผูสอนควรจัดสถานการณ

หรือปญหาที่นาสนใจใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและคอยชวยเหลือ

โดยกระตุนหรือช้ีแนะอยางกวาง ๆ โดยใชคําถามกระตุนดวยคําวา “ทําไม” “อยางไร” “เพราะเหตุใด” 

เปนตน พรอมทั้งใหขอคิดเพิ่มเติมอกี เชน “ถา...และผูเรียนคิดวา...จะเปนอยางไร” ผูเรียนที่ใหเหตุผล 

ไดไมสมบูรณผูสอนจะตองไมตัดสินดวยคําวาไมถูกตองแตอาจใชคําพูดเสริมแรงใหกําลังใจวาคําตอบ 

ที่ผูเรียนตอบมามีบางสวนถูกตอง ผูเรียนคนใดจะใหคําอธิบายหรือใหเหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนได           

อีกบางเพื่อใหผูเรียนมีการเรียนรูรวมกันมากย่ิงข้ึน 

ในการจัดการเรียนรูผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดอยางหลากหลาย โจทยปญหาหรือ

สถานการณที่กําหนดใหควรเปนปญหาปลายเปด (Open-ended Problem) ที่ผูเรียนสามารถแสดง

ความคิดเห็น หรือใหเหตุผลที่แตกตางกันได 

พรอมพรรณ อุดมศิลป และอัมพร มาคะนอง (2547 : 23 - 99) ไดกลาววาการพัฒนาการให

เหตุผลของนักเรียนสามารถใหเหตุผลไดเหมาะสมตามประสบการณ ความรู และตามวัยของนักเรียน 

โดยกลาวไดวาการใหเหตุผลของนักเรียนจะเปนไปตามสิ่งที่ตาเห็นและรับรูได ตอมาไดมีการพัฒนาไห

เปนเหตุผลที่เปนนามธรรมมากข้ึน ซึ่งนักเรียนจะตองเรียนรูการใหเหตุผลเพื่อนําไปสูการสรุปเปนนัย

โดยทั่วไปของกรณีตาง ๆ ซึ่งจะเห็นไดวาตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยางในบางครั้งก็ไมเพียงพอตอการสรุปได 

ผูสอนจึงควรตองยกตัวอยางกรณีที่คัดคานกันเพื่อใหนักเรียนไมสรุปเร็วเกินไป โดยใหนักเรียนเรียนรู

การพิจารณาสิ่งตาง ๆ  บนพื้นฐานของขอมูล การพัฒนาทักษะการใหเหตุผลวิธีหน่ึงที่สําคัญ คือ การใช

คําถาม โดยผูสอนตองใชคําถามปลายเปดเพื่อใหนักเรียนใชเหตุผลในการตอบคําถามใหมากที่สุด         

ซึ่งกระบวนการในการใหเหตุผลนักเรียนตองใชการคิดหลายอยาง เชน การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 

คิดไตรตรอง คิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรโดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ  

การคิดแบบอุปนัย และการคิดแบบนิรนัย เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตองมาใชสรุปนอกจากน้ีขอมูล

ของการใหเหตุผลของนักเรียนยังเปนสิ่งความสําคัญ โดยผูสอนสามารถที่จะดําเนินการในสิ่งตอไปน้ีได 

 1.  สามารถอธิบายระดับการพัฒนาของนักเรียนในการเรียนมโนทัศนได 

 2.  สามารถระบุความเขาใจที่คาดเคลื่อนหรืออุปสรรคตอการเรียนรูพรอมกบัการใหเหตุผล  
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 3.  สามารถวิเคราะหความคิดใหม ๆ (Emerging Ideas) ที่เกิดข้ึนจากการใหเหตุผล

ของนักเรียนแลวสามารถที่จะขยายความหรืออภิปรายรวมกับผูอื่นได 

 4.  สามารถระบุโครงสรางทางคณิตศาสตร (Mathematical Structures) หรือประเภท

ของปญหาที่จําเปนสําหรับการสรางแนวคิดทางคณิตศาสตรที่มีความหมายของนักเรียน  

 5.  จัดหาสถานการณที่ใหมีความเหมาะสมกบัการเรียนรูของนักเรียน  

 6.  ตรวจสอบสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมในหองเรียนที่จะสงผลตอความคิดและความ

เขาใจของนักเรียน  

การฝกใหนักเรียนใชเหตุผลทางคณิตศาสตรควรทําในขณะเรียนเน้ือหาในขณะทํากิจกรรม

มากกวาจะเปนการกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญหรือใหนักเรียนรูการใหเหตุผลเดียว ๆ โดยอาจ

ทําการสอนเน้ือหามโนทัศนหรือการแกปญหาผูสอนไมควรคํานึงถึงคําตอบสุดทายที่ถูกตองเทาน้ัน     

แตควรใหความสําคัญกับเหตุผลวาทําไมนักเรียนจึงไดคําตอบเหลาน้ันและคําตอบเหลาน้ันจะถูกตอง

หรือผิดเพราะเหตุใดใหนักเรียนไดอธิบายเหตุผลจะชวยใหนักเรียนไดทบทวนการทํางานเพื่อสะทอน

ความคิดของตน และที่สําคัญคือนักเรยีนจะไดขอสรุปหรอืตัดสินความถูกตองของสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง

มากกวาที่จะเช่ือตามที่ผูสอนบอกหรือตามหนังสือนักการศึกษาคณิตศาสตรหลายทานไดใหแนวคิดไววา

กรณีที่นักเรียนหาคําตอบไดถูกตองแตใชเหตุผลในการอธิบายผิดเปนสิง่ที่สงผลตอการเรียนรูคณิตศาสตร

อยางมาก เน่ืองจากเมื่อนักเรียนไดคําตอบถูกตองแลวก็จะไมมีการตรวจสอบ ซึ่งครูผูสอนอาจไมได     

ใหนักเรียนแสดงเหตุผลจึงไมรูวาวิธีการหรือเหตุผลน้ันถูกหรือผิด ซึ่งทําใหทั้งครูผูสอนและนักเรียน    

ไมทราบวาที่ผิดน้ันผิดเพราะเหตุใด ดังน้ัน สิ่งที่ดีกวาการไดคําตอบถูกแตไดเหตุผลที่ผิดก็คือ การได

คําตอบที่ผิดแตสามารถคนพบทราบถึงเหตุผลที่ผิดน้ันได  

จากการศึกษาหลักการในการพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร สามารถสรุปไดวา     

การพัฒนาทักษะการใหเหตุผลของนักเรียนครูเปนบุคคลสําคัญที่จะทําใหนักเรียนเกิดทักษะไดมาก

นอยเพียงใด ครูตองต้ังคําถามที่ฝกใหผูเรียนไดมีการหาเหตุผลมาตอบคําถามและควรเปนคําถาม         

แบบเปดจะทําใหผูไดฝกการใหเหตุผลเปนอยางมาก 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร 

 

ในการวิจัยในครั้งน้ีใชวิธีการแบบเปด ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

มีรายละเอียดดังน้ี 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไวดังน้ี 

เยาวดี วิบูลยศรี (2549 : 16) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลจากการจัด 

การเรียนรูที่แตละคนไดศึกษาเรียนรูมาแลวในอดีตหรือในปจจุบัน โดยเปนผลจากการประเมินความรู
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ทางเน้ือหาวิชาการเปนหลกั เนนความตรงเชิงเน้ือหาที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา

เปนสําคัญ 

อารมณ เพชรช่ืน (2547 : 46 - 47) ไดใหความหมายวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 

ผลที่เกิดจากการเรยีนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ  ทั้งที่โรงเรียนที่บานและสิ่งแวดลอม

อื่น ๆ แตคนสวนมากเขาใจวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกิดจากการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และ

ในแงความรูความสามารถทางสมองเทาน้ัน ความจริงแลวความรูสกึคานิยมและจริยธรรมตาง ๆ ก็เปน

ผลจากการเรียนการสอนซึ่งนับเปนผลสัมฤทธ์ิดวย 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 13) ไดบัญญัติศัพทผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไววา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน หมายถึง ความสําเรจ็หรือความสามารถในการกระทําใด ๆ ที่ตองอาศัยทกัษะ หรอื

มิฉะน้ันตองอาศัยความรูในวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ 

กูด (Good, 1973 : 7 อางถึงใน ณัฐวุฒิ จันละมุด, 2554 : 48) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน หมายถึง การเขาถึงความรูหรือพัฒนาทักษะทางการเรียน ซึ่งโดยปกติพิจารณาจากคะแนน

สอบหรือคะแนนที่ไดจกงานที่ครูมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง 

จากการศึกษาความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรูที่ผานมา ที่แสดงออกถึงความสามารถในเรื่องน้ัน ๆ  

หลักการในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546 : 12 - 15) ไดกลาวถึง การวัด

และการประเมินผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรวา ควรมีหลักการดังน้ี 

 1.  การวัดผลตองกระทําอยางตอเน่ืองควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนควร

ใชกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนสิ่งเราที่สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู โดยใช

คําถามหรือตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจดานเน้ือหา สงเสริมใหเกิดทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร การกระตุนดวยคําถามที่เนนการคิดจะทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเอง และ

ระหวางผูเรียนกับครูผูสอนผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ีผูสอนยังใชคําตอบของผูเรียน

เปนขอมูลเพื่อตรวจสอบความรูความเขาใจและพัฒนาทางดานกระบวนการทางคณิตศาสตรของผูเรียน

ไดอีกดวย 

 2.  การวัดผลประเมินผลตองสอดคลองกับคุณภาพของผูเรียนที่ระบุไวตามมาตรฐาน

การเรียนรูที่กําหนดไวในหลกัสตูรที่สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการเรยีนการสอน ทั้งน้ี ผูสอน

จะตองกําหนดวิธีการวัดประเมินผลเพื่อใชตรวจสอบวาผูเรียนไดมาตรฐานการเรียนรูและตองแจงให

ผูเรียนทราบโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหผูเรียนไดปรับปรุงตัวเอง 

 3.  การวัดผลประเมินผลตองครอบคลุมทั้งดานความรูความคิด ทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามสาระการเรียนรูดวยการทํางานหรือกิจกรรมที่สงเสริม

ใหเกิดสมรรถภาพทั้ง 3 ดาน งานหรือกิจกรรมดังกลาวควรมีลักษณะดังน้ี 
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  3.1 สาระไนงานหรอืกิจกรรมตองใชการเช่ือมโยงความรูหลายเรือ่ง  

  3.2 ทางเลือกในการดําเนินงานหรือการแกปญหามหีลายวิธี 

  3.3 เงื่อนไขหรือสถานการณของปญหาที่เปนปลายเปด เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาส

แสดงความสามารถตามศักยภาพของตน 

  3.4 งานหรือกิจกรรมตองเลือกอํานวยใหผูเรียนไดใชการสื่อสาร การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตรและการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชนการพูด การเขียน การวาดรูป 

  3.5 งานหรือกิจกรรมควรใกลเคียงกับสถานการณที่เกิดข้ึนจริง เพื่อใหผูเรียนไดเห็น

ความเช่ือมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตจริง ซึ่งกอใหเกิดความตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร 

 4.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรตองชวยใหไดขอสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน

ซึ่งสามารถทําไดโดยใชเครื่องมือและวิธีการทีเ่หมาะสมอยางหลากหลาย เชน การมอบหมายงานใหทํา

เปนการบาน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การจัดทําแฟมสะสมงาน การทําโครงงาน รวมทั้ง

การใหผูเรียนไดประเมินตนเอง การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อใหไดขอสนเทศสามารถ

ทําได 3 ลักษณะดังน้ี 

  4.1 การประเมินเพื่อวินิจฉัยผูเรียน มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบความรูความสามารถ

และคนหาจุดเดนหรือจุดดอยของผูเรียน ดวยการสังเกต การสอบปากเปลา หรือการใชแบบทดสอบ 

เพื่อการวินิจฉัย ทั้งน้ีงานหรือคําถามที่มอบหมายควรมีความสัมพันธกับเน้ือหาสาระที่เปนพื้นฐาน        

ของการเรียนรู และครอบคลุมทักษะกระบวนการหรือความสามารถทางคณิตศาสตร 

  4.2 การประเมินเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับ มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนบรรลุ

ตามจุดประสงคที่ต้ังไว โดยเนนการประเมินผลตามสภาพจริงที่ครอบคลุมทั้งการทดสอบ การนําเสนอ

หนาช้ันเรียน การแกปญหา การอภิปรายในช้ันเรียน หรือการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 

  4.3 การประเมินเพื่อตัดสินการเรียน มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบความรูความเขาใจ

การประยุกตใชความรูความสามารถของผูเรียนในรายวิชาน้ัน วิธีการประเมินควรพิจารณาจากการ

ปฏิบัติงาน และการทดสอบที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

 5.  การวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน       

ในการปรับปรุงความสามารถทางคณิตศาสตร โดยมีจุดประสงคเพื่อนําผลการประเมินมาใชในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของผูเรียน การสอนของผูสอนใหมีประสิทธิภาพ 

จึงตองวัดอยางสม่ําเสมอ และนําผลที่ไดไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งแบงการประเมิน

ออกเปน 3 ระยะดังน้ี  

  5.1 การวัดผลประเมินผลกอนเรียน เปนการประเมินผลที่กําหนดไวกอนเริ่มตน        

การสอนแตละหนวยหรือแตละบทตามจุดมุงหมายการสอน  

  5.2 การวัดผลประเมินผลระหวางเรียนหรือการวัดผลประเมินผลเพื่อปรับปรุงการสอน 



 39

  5.3 การวัดผลประเมินผลหลังเรียน เพื่อนําผลที่ไดไปสรุปผลการเรียน หรือเปนการ

ประเมินผลแบบสรุปรวบยอดหลังจากจบหนวยการเรียน/ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 

สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 15 - 17) กลาวถึงหลักเบื้องตนของการวัดผล ไวดังน้ี 

 1. วัดใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน ตองมีจุดมุงหมายที่แนนอนวาจะวัด

อะไรหรือพฤติกรรมใด การวัดผลทําเพื่อมุงพัฒนาการเรียนการสอนในการวัด 

 2. เลือกใชเครื่องมือที่ดีและเหมาะสม การเลือกเครื่องมือหรือวัดที่คุณภาพดี เพื่อใหผล

การวัดถูกตองแมนยําและเช่ือถือได และใชเครื่องมือวัดใจหลาย ๆ อยาง เพื่อชวยใหการวัดถูกตอง

สมบูรณย่ิงข้ึน 

 3. ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เน่ืองจากเทคนิควิธีการวัด       

มีความสามารถในการวัดแตกตางกัน ดังน้ันการเลือกเครื่องมือหรือวิธีการน้ัน ๆ มาใชในการวัดผล        

จึงควรศึกษาถึงขอดีขอเสียของเครื่องมือหรือวิธีการน้ัน ๆ อยางถองแทเสียกอน จึงจะแกไขปองกัน

ขอบกพรองที่อาจจะเกิดข้ึนได  

 4. การประเมินผลการวัดใหถูกตอง ผลการวัดที่ไดแตละครั้งสวนใหญเปนคะแนนที่ใช

เปนตัวแทนของจาํนวนหรอืระดับของคุณลกัษณะที่ตองการจะวัด การนําผลไปใชอธิบายหรือเปรียบเทียบ

ความสามารถตาง ๆ ของนักเรียนจะกระทําไดถูกตองยอมข้ึนกับหลักเกณฑที่ใชและความสมเหตุสมผล 

 5. ใชผลการวัดใหคุมคา การวัดผลการเรียนการสอนในแตละครั้งไมไดมีจุดมุงหมาย

เพื่อนํามาตัดสินผลการเรียนเทาน้ัน แตสามารถนําผลการวัดน้ันมาปรับปรุงการสอนของครูเพื่อเปน

แนวทางในการแกไขขอบกพรองหรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

จากการศึกษาหลักการในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถสรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตองใหตรงกับวัตถุประสงคจุดมุงหมาย และคุณลักษณะที่ตองการวัด ควรใชเครื่องมือวัด

ที่มีคุณภาพและเหมาะสม สามารถนําผลที่ไดจากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาใชปรับปรุงการจัด 

การเรียนการสอนใหดีย่ิงข้ึน 

คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สิริพร ทิพยคง (2545 : 194 - 195) กลาววา คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ดี พิจารณาไดดังน้ี 

 1.  ความตรง แบบทดสอบที่มีความตรง เปนแบบทดสอบที่สามารถนําไปวัดในสิ่งที่

ตองการวัดไดอยางถูกตอง ตรงตามจุดปะสงคที่ตองการวัด ครอบคลุมเน้ือหาที่มีในหลักสูตร 

 2.  ความเช่ือมั่น แบบทดสอบที่มีความเช่ือมั่น เปนแบบทดสอบที่สามารถใหผลการวัด

ไดคงที่ ไมวาจะนําแบบทดสอบน้ันไปวัดกี่ครั้ง 

 3.  ความเปนปรนัย แบบทดสอบที่มีความเปนปรนัย เปนแบบทดสอบที่มีคําถามชัดเจน

สามารถตรวจใหคะแนนและแปลความหมายของคะแนนไดตรงกัน 
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 4.  การถามลึก หมายถึง ถามใหครอบคลุมพฤติกรรมข้ันความรูความจํา ความเขาใจ         

การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคา 

 5.  ความยุติธรรม คําถามของแบบทดสอบตองไมมีชองทางช้ีแนะใหเดาไดถูกตองและ         

ตองเปนขอสอบที่ไมมีความลําเอียงตอกลุมนักเรียนกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ 

 6.  อํานาจจําแนก แบบทดสอบน้ีสามารถแยกนักเรียนไดวาใครเกงใครออนโดยสามารถ

จําแนกนักเรียนออกเปนประเภท ๆ ไดทุกระดับอยางละเอียด ต้ังแตออนสุดจนถึงเกงสุด 

 7.  ความยากงายพอเหมาะ แบบทดสอบน้ีตองไมยากเกินไปและไมงายเกินไป 

 8. ความย่ัวยุ หมายถึง แบบทดสอบที่นักเรียนทําดวยความสนุกเพลิดเพลินไมรูสึกเบื่อ

หนายในการทําแบบทดสอบ 

 9. ประสิทธิภาพ เปนแบบทดสอบที่มีจํานวนขอพอประมาณ จัดทําแบบทดสอบดวย

ความประณีต ตรวจใหคะแนนไดรวดเร็ว รวมถึงสิ่งแวดลอมในการสอบที่ดี 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546 : 162 - 163) กลาววา การเลือกใช

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครูผูสอนควรพิจารณาในดานความเที่ยงตรง

ในการวัดเน้ือหาหรือประสบการการเรียนรู การวัดพฤติกรรม การวัดสภาพที่แทจริง คุณลักษณะหรือ

ความสามรถของนักเรียน นอกจากน้ีขอสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควรมีคาความ

ยากงายอยูในชวง 0.20 - 0.80 ถาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขอใดอยูนอกขอบเขตน้ีถือ

วายากหรืองายเกินไปครูผูสอนไมควรนํามาใช 

บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 122 - 123) ไดเสนอกรอบแนวคิดที่ใชเปนแนวในการสราง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา ในการสรางแบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อ

นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลน้ัน นิยมสรางโดยยึดตามการจําแนกจุดประสงคทางการศึกษาดาน

พุทธพิสัยของ Bloom ที่จําแนกจุดประสงคทางการศึกษาดานพุทธพิสัยออกเปน 6 ประเภท ไดแก    

1) ความรู (Knowledge) 2) ความเขาใจ (Comprehension) 3) การนําไปใช (Application) 4) การ

วิเคราะห (Analysis) 5) การสังเคราะห (Synthesis) 6) การประเมินคา (Evaluation) 

จากการศึกษาคุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถสรุปไดวา 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี ตองวัดไดถูกตองตรงตามจุดประสงคของการเรียน มีความ

คงที่ในการวัด ใชคําถามที่ชัดเจครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนอยางเหมาะสม  

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 56 - 58) ไดกลาวถึงการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนโดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 1.  วิเคราะหจุดประสงคเน้ือหาวิชาและทําตารางกําหนดลักษณะขอสอบ ข้ันแรกสุด

ตองทําการวิเคราะหวาวิชาหรือหัวขอที่สรางขอสอบวัดผลน้ีมีจุดประสงคของการสอนหรือจุดประสงค

การเรียนรูอะไรบางทําการวิเคราะหเน้ือหาวิชาวามีโครงสรางอยางไรจัดเขียนหัวขอใหญหัวขอยอย       



 41

ทุกหัวขอพิจารณาความเกี่ยวโยงความสัมพันธระหวางเน้ือหาเหลาน้ันจากน้ันก็จัดทําตารางกําหนด

ลักษณะขอสอบหรือที่เรียกวาตารางวิเคราะหหลักสูตรตารางน้ีมี 2 มิติ คือ ดานเน้ือหากับสมรรถภาพ       

ที่ตองการวัดเขียนหัวขอเน้ือหาที่เปนหัวขอเรื่องใหญ ๆ ตามหลักสูตรวิชาน้ันลงไปในแตละแถว            

ของตารางตามลําดับ สวนดานบนจะเปนสมรรถภาพซึ่งไดจากการวิเคราะหจุดประสงคและในการทํา

ตารางกําหนดลักษณะของขอสอบน้ันข้ันแรกสุดพิจารณาวาจะออกขอสอบทั้งหมดกี่ขอ เขียนจํานวน

ขอลงในชองรวมชองสุดทาย จากน้ันพิจารณาวาหัวขอเรือ่งใดสําคัญมากนอยเขียนลําดับความสําคัญ

ลงไปแลวกําหนดจํานวนขอสอบทีจ่ะวัดในแตละหัวขอตามอันดับความสําคัญจากน้ันกําหนดจาํนวนขอ

ในแตละชองจํานวนขอสอบที่จะวัดในแตละชองข้ึนอยูกับวาเรื่องน้ันตองการใหเกิดสมรรถภาพในดานใด

มากนอยกวากัน การวิเคราะหจุดประสงคในการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแนวความคิด

ในการวัดที่นิยมกันไดแกการเขียนขอสอบวัดตามการจัดประเภทจุดประสงคทางการศึกษาดานพุทธิพิสัย 

(Cognitive) ซึ่งจําแนกจุดประสงคทางการศึกษาดานพุทธิพิสัยออกเปน 6 ประเภท ไดแก วัดดานความรู

ความจํา (Knowledge) วัดดานความเขาใจ (Comprehension) วัดดานการนําไปใช (Application) 

วัดดานการวิเคราะห (Analysis) วัดดานสังเคราะห (Synthesis) และดานประเมินคา (Evaluation) 

 2.  กําหนดแบบของขอคําถามและศึกษาวิธีการเขียนขอสอบทําการพิจารณาและ

ตัดสินใจวาจะใชขอคําถามรูปแบบใดศึกษาวิธีการเขียนขอสอบ ศึกษาวิธีการเขียนขอสอบหลักการ

เขียนคําถามสมรรถภาพตาง ๆ ศึกษาเทคโนโลยีในการเขียนขอสอบเพื่อนํามาใชเปนหลักในการเขียน

ขอสอบ 

 3.  เขียนขอสอบโดยใชตารางกําหนดลักษณะของขอสอบที่จัดทําไวข้ันที่ 1 เปนกรอบ

ซึ่งจะทําใหสามารถออกขอสอบวัดไดครอบคลุมทุกหัวขอเน้ือหา และทุกสมรรถภาพสวนรูปแบบ และ

เทคนิคในการเขียนขอสอบยึดตามที่ศึกษาในข้ันที่ 2  

 4.  ตรวจทานขอสอบนําขอสอบที่ไดเขียนไวในข้ันที่ 3 มาพิจาณาทบทวนอีกครั้งหน่ึง 

โดยพิจารณาความถูกตองตามตารางกําหนดลักษณะขอสอบหรือไมภาษาที่ใชเขียนมีความชัดเจน

เขาใจงายเหมาะสมดีแลวหรือไม ตัวถูกตัวลวงเหมาะสมกับเขากับหลักเกณฑหรือไม หลังพิจารณา

ขอบกพรองแลวนําเอาขอวิจารณน้ันมาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 5.  พิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง นําขอสอบทั้งหมดมาพิมพเปนแบบทดสอบโดยพิมพ

คําช้ีแจงหรือคําอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบไวที่ปกของแบบทดสอบอยางละเอียดและชัดเจน          

การจัดพิมพรูปแบบใหเหมาะสม 

 6.  ทดลองใชวิเคราะหคุณภาพและปรับปรุงนําแบบทดสอบไปทดลองกับกลุมที่คลายกัน

กับกลุมตัวอยางที่จะสอบจริงซึ่งไดเรียนในวิชาเน้ือหาที่จะสอบแลวนําผลการสอบมาตรวจใหคะแนน 

ทําการวิเคราะหคุณภาพคัดเลือกเอาขอที่มีคุณภาพเขาเกณฑตามจํานวนที่ตองการถาขอที่เขาเกณฑ  

มีจํานวนมากกวาที่ตองการก็ตัดขอที่มีเน้ือหามากกวาที่ตองการซึ่งเปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนกตํ่าสุด

ออกตามลําดับนําเอาผลการสอบที่คิดเฉพาะขอสอบเขาเกณฑเหลาน้ันมาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น 
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 7. พิมพแบบทดสอบฉบับจริง นําขอสอบที่มีอํานาจจําแนกและระดับความยาก

เขาเกณฑตามจํานวนที่ตองการในข้ันตอนที่ 6 มาพิมพเปนแบบทดสอบฉบับที่จะใชจริงซึ่งจะตองมี      

คําช้ีแจงวิธีทําดวยและในการพิมพนอกจากใชรูปแบบที่เหมาะสมแลวควรคํานึงถึงความประณีตความ

ถูกตองซึ่งจะตองตรวจทานใหดี 

สมนึก ภัททิยธนี (2551 : 97) ไดกลาวสรุปถึงการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง           

การเรียนไววา 

 1.  ครูผูสอนควรทําความเขาใจขอสอบแตละชนิดและทุกครั้งที่จะออกขอสอบชนิดใด

ควรคํานึงถึงหลักการออกขอสอบชนิดน้ัน ๆ ดวย 

 2.  ขอสอบชนิดใดก็ตามหากมีคุณสมบัติเปนไปตามคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี

หลายประการก็เปนขอสอบที่ดีมากเทาน้ัน 

 3.  ปจจุบันนักเรียนมีจํานวนมากการพิมพและการตรวจขอสอบสามารถใชเครื่องจักรกล

แทนการตรวจดวยคนจึงควรใชขอสอบแบบเลือกตอบ 

 4.  โดยทั่วไปในการสอบแตละครั้งนาจะใชขอสอบเพียง 2 ชนิดก็มีประสิทธิภาพเพียงพอ

แลวไดแกขอสอบอัตนัยหรือความเรียงกับขอสอบแบบเลือกตอบสวนขอสอบชนิดอื่น ๆ นาจะใชเปน

เพียงแบบฝกหัดหรืออาจจะใชงานทดสอบยอยเพื่อย่ัวยุจูงใจใหนักเรียนสนใจในวิชาที่กําลังสอนและ

สามารถพัฒนาใหเปนขอสอบ 2 ชนิดน้ีกลาวคือ 

  4.1 ถาเปนขอสอบแบบกาถูก - กาผิดควรพัฒนาใหเปนขอสอบแบบเลือกตอบ 

  4.2 ถาเปนขอสอบแบบจับคูควรพัฒนาใหเปนขอสอบแบบเลือกตอบชนิดตัวเลือกคงที ่

  4.3 ถาเปนขอสอบเติมคําหรือตอบสั้น ๆ ควรพัฒนาใหเปนขอสอบแบบเลือกตอบ 

(ถาใหตอบสั้น ๆ) หรอืแบบอัตนัย (ถาใหตอบยาว ๆ) 

อรนุช ศรีสะอาด และคณะ (2550 : 38 - 39) ไดเสนอถึงข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ี 

 1. กําหนดจุดมุงหมายของการสอบใหชัดเจนวาจะสอบใคร อยูระดับช้ันใด เพื่ออะไร 

 2.  วิเคราะหหลักสูตรและทําตารางวิเคราะหหลักสูตร 

 3.  กําหนดชนิดของแบบทดสอบและศึกษาวิธีเขียน 

 4.  เขียนขอสอบตามชนิดของแบบทดสอบ โดยใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและตาราง

วิเคราะหหลักสูตร 

 5.  ตรวจทานขอสอบโดยพิจารณาถึงความถูกตองตามหลกัวิชา มุงวัดเน้ือหาและพฤติกรรม

ตามตารางวิเคราะหหลักสูตรหรือไม ภาษาที่ใชชัดเจนถูกตองเหมาะสมหรือไมซึ่งอาจตรวจทานขอสอบ

โดยผูออกขอสอบเองกรณีน้ีผูออกขอสอบควรจะไดพักสมองระยะหน่ึง เพื่อไมใหหมกมุนหรอืใหมจีิตใจ

และสมองปลอดโปรงและการตรวจทานขอสอบอีกกรณีหน่ึงคือโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบแกไข 
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 6.  ทดลองใชและวิเคราะหขอสอบเพื่อพฒันาขอสอบใหมีคุณภาพ 

 7.  พิมพแบบทดสอบ ควรเรียงขอสอบจากงายไปหายากหรือเรยีงตามเน้ือหาก็ได 

จากการศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถสรุปไดวาแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ครูสรางข้ึน เปนแบบทดสอบที่มีความสําคัญ มีคุณคาตอการวัดผลการเรียนรู

ของผูเรียน นอกจากจะตองอาศัยหลักการสรางที่มีประสิทธิภาพและข้ันตอนการสรางที่ดีแลว จะตอง

มีการการวิเคราะหขอสอบเพื่อเปนการตรวจสอบคุณภาพของขอสอบที่สรางข้ึน กอนนําไปใชจริง 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

ไมตรี อินประสิทธ์ิ (2546) ไดศึกษาเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร      

ในโรงเรียนโดยเนนกระบวนการทางคณิตศาสตรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาและช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโดยใชปญหาแบบปลายเปด 

(Open-Ended Problems) และการวิเคราะหโปรโตคอล (Protocol Analysis) เพื่อสรางโมเดล  

การพัฒนากระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการบรูณาการปญหาปลายเปดกับยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน 

(Metacognitive Strategy) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 24 คน และมัธยมศึกษา      

ปที่ 1 - 3 รวม 24 คน ผลการศึกษาพบวา 1) การที่ผูวิจัยใชปญหาปลายเปดเปนสถานการณปญหา 

และใชการวิเคราะหโปรโตคอลเปนเครื่องมือในการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร     

ของผูเรียน โดยเนนเฉพาะกระบวนการแกปญหาคณิตศาสตร เปนผลใหผูวิจัยสามารถรูวานักเรียนคูใด

เกิดการเรียนรูแบบมีความตระหนักในหารคิด หรือไมมีความตระหนักในการคิดหรือรูวานักเรียนคูใด  

มีความตระหนักในการคิดในระหวางการแกปญหาหรือไม และยังพบวาปญหาปลายเปดทุกปญหา 

เปนสถานการณที่เหมาะสมที่สงเสรมิใหนักเรยีนเกิดกระบวนการแกปญหาแบบมคีวามตระหนักในการ

คิด โดยปญหาปลายเปดแตละปญหามีผลทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบมีความตระหนักในการคิด

หรือไม มีความตระหนักในการคิดมากนอยแตกตางกัน ปญหาที่ผูเรียนเกิดกระบวนการแกปญหาแบบ

มีความตระหนักในการคิดมากที่สุดสําหรบัช้ันประถมศึกษาคือ ปญหาเรื่องการเคลื่อนที่ของหนอนคืบ 

และสําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนคือ ปญหาเรื่องสายโทรศัพทและแมเหล็กติดกระดาษ สวนปญหา  

ที่ผูเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนเกดิกระบวนการแกปญหาแบบมีความตระหนัก

ในการคิดนอยที่สุดคือปญหาเรื่องเรขาคณิต 2) ในการสรางโมเดลการพัฒนากระบวนการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนตองคํานึงถึงองคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมในช้ันเรียน ความเช่ือและ

ประสบการณเดิมของครูและนักเรียน เพราะจากการศึกษาพบวาปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอกลวิธีการ

สอนของครูและยุทธวิธีการแกปญหาของผูเรียน 
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กิตติศักด์ิ ใจออน (2550) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร         

ของนักเรียนดวยแผนการสอนแบบเปดที่เนนการใชโปรแกรม The Geometer's Sketchpad ซึ่งมี

วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาแผนการสอนแบบเปดที่เนนการใชโปรแกรม The Geometer's 

Sketchpad และ 2) พัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนดวยแผนการสอนแบบเปด         

ที่เนนการใชโปรแกรม The Geometer's Sketchpad เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ทําการศึกษากับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนคูคําพิทยาสรรพ 

จังหวัดขอนแกน โดยครูจัดกิจกรรมการสอน จํานวน 6 หนวยการเรียนรู เรื่องเรขาคณิต ผลการศึกษา

แบงเปน 2 สวน คือ สวนของแผนการสอน พบวา จากการพัฒนาแผนการสอนแบบเปดที่เนนการใช

โปรแกรม The Geometer's Sketchpad คือ แผนการสอนชวยใหครูสามารถคาดคะเนแนวคิดทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนที่เกิดข้ึนในหองเรียนจริงได ชวยใหครูเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการบรรยาย

เปนการสํารวจหรือกระตุนแนวคิดของนักเรียนในระหวางดําเนินการสอนและเปนแผนการสอนที่พัฒนา

กระบวนการคิดทางคณิตศาสตรโดยทราบจากผลการวิเคราะหกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร พบวา 

นักเรียนมีพฤติกรรมการสาํรวจ คือ สังเกตลักษณะของรปูทีป่รากฏบนคอมพิวเตอร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ของรูปและหาความสัมพันธของรูปน้ัน ๆ ซึ่งพฤติกรรมน้ีจะเกิดข้ึนในชวงเริ่มของการแกปญหา วิธีการ

แกปญหาของนักเรียน คือ เปนวิธีการในการหาคําตอบของนักเรียนโดยใชเกณฑที่นักเรียนในกลุมสราง

ข้ึนรวมกัน การใหเหตุผลของนักเรียนคือ เปนการใหเหตุผลของนักเรียนในชวงของการตัดสินใจในการ

หาวิธีการแกปญหาของกลุมและการอธิบายวิธีคิดของกลุมในชวงการนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน     

การตรวจสอบคือ นักเรียนมีการกลับมาตรวจคําตอบของกลุมวาสิ่งที่ทําไปถูกตองหรือไม 

วายุคล รบศึก (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของครูที่ใชการประสมประสาน

การคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนในช้ันเรียนคณิตศาสตรที่สอน โดยใชวิธีการแบบเปดการวิจัย  

เปนการวิจัยแบบกรณีศึกษา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาบทบาทของครูโรงเรียน       

คูคําพิทยาสรรพ กิ่งอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ที่ใชการผสมผสานการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียน

ในช้ันเรียนคณิตศาสตรที่สอน โดยใชวิธีการแบบเปดการเก็บขอมูลจัดเก็บโดยเนนการสังเกตพฤติกรรม

หรือบทบาทที่ครูแสดงออกในระหวางการรวมสรางแผนการสอน และระหวางที่สอน กลุมเปาหมาย 

เปนครูประจําการและ/หรือนักวิจัยของโครงการพัฒนาวิชาชีพ Lesson Study ซึ่งทํางานรวมกับครู

เสมือนวาเปนครูคนหน่ึงโดยสอนในช้ันประถมศึกษาปที่ 4 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เก็บขอมูลโดย

การบันทึกแถบวีดีทัศนและแถบบันทึกเสียง ผลการวิจัยพบวา บทบาทการสอนของครูที่ใชการสอน

แบบเปดสามารถพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 และมัธยมศึกษา  

ปที่ 1 โดยครูตองเตรยีมสิง่แวดลอมเพื่อเอื้อหรือเพื่อสนับสนุนการนําเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนแนวคิด

ทางคณิตศาสตรของนักเรียน โดยเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหาปลายเปดรับฟงแนวคิดของนักเรียน

และแลกเปลี่ยนแนวคิดของนักเรียน แตครูขัดจังหวะเพื่อเสนอแนวทางที่ครูประเมินวาดีกวา ลดการ
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พูดระหวางนักเรียนแกปญหาถามนักเรียนโดยใชคําถามที่สรางจากยุทธวิธีในการแกปญหาของนักเรียน

เพื่อดึงแนวคิดของนักเรียนตอการเรียนดวยการน้ีทําใหนักเรียนมีบทบาทในการเรียนมากข้ึน 

รุจิอาภา รุจิยาปนนท (2550) ไดศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยใชการ

แกปญหาปลายเปดเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 โดยผูวิจัยใหนักเรียนปฏิบัติกจิกรรมกลุมและกจิกรรมรายบคุคลแลวบันทึกคะแนน

ในแบบสังเกตพฤติกรรม ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรเมื่อปฏิบัติกิจกรรมครบไดทําการสอบวัด

ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวานักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใชการแกปญหาปลายเปดมีความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร

ผานเกณฑต้ังแตรอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็มเปนจํานวนไมมากกวารอยละ 50 ของจํานวนนักเรียน

ทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

สุภาพร แนนอุดร (2550) ไดศึกษาการพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรยีนรูดวยวิธีแบบเปด (Open 

Approach) ในกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานบึงเนียม บึงใครนุน 

พบวา 1) การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หนวยการเรียนรู        

เรื่อง ชอนกลางสรางสุขภาพช้ันประถมศึกษาปที ่6 ดวยวิธีแบบเปด เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี

ลําดับข้ันตอนชัดเจนโดยมีกิจกรรมการเรียนรู 3 ข้ันตอน คือ (1) ข้ันสถานการณปญหาเปนข้ันที่ผูเรยีน

จะไดพบกับสถานการณปญหา ทบทวนความรูเดิม โดยการใชสถานการณปญหาและคําถามปลายเปด 

เพื่อกระตุนใหนักเรยีนเกิดความสนใจในการเรียน (2) ข้ันสืบเสาะหาขอมูลเพื่อแกปญหาจากการเสนอ

สถานการณปญหาตาง ๆ ทําใหนักเรียนเกิดความคิดแกปญหา ทําใหเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ

อยากรูอยากเห็นเพื่อทีจ่ะขจดัปญหา และกิจกรรมกลุมยอยนักเรียนไดพูดคุย ซักถาม อภิปราย โตแยง 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกปญหาเหลาน้ันในเวลาเรียนวิธีการแกปญหาไดชัดเจนและ

รวดเร็วข้ึน กิจกรรมกลุมใหญระดับช้ันนักเรียนที่เปนตัวแทนกลุมสามารถนําเสนอผลงานของกลุมได 

แสดงใหเห็นวานักเรียนในกลุมไดมีการชวยเหลือกันในการทําใหสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ        

ในวิธีดําเนินการแกปญหาที่กลุมไดรวมกันสรางข้ึน นอกจากน้ันครูจะใชคําถามกระตุนใหนักเรียน         

หาวิธีการแกปญหาเพิ่มเติม นักเรียนพยายามคนหาวิธีการใหม ที่แตกตางจากวิธีการเดิม และ (3) ข้ัน

สรุปขยายปญหาใหมเพื่อพัฒนา ผลการสรางปญหาใหม เปนข้ันที่ชวยใหนักเรียนไดสรุปแนวคิด

หลักการ เน้ือหาสาระการเรียนรู ข้ันตอนและแนวทางแกปญหา นักเรียนจะสรุปตามที่นักเรียนเขาใจ 

ถึงแมวาการใชภาษาของนักเรียนยังไมชัดเจน ไมครอบคลุม ไมเปนระบบเทาที่ควร ครูตองใชคําถาม

นํา เพื่อชวยใหนักเรียนสรุปไดและเพื่อใหเกิดความคิดที่เปนระบบย่ิงข้ึน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง

ที่ดีข้ึน และในแตละข้ันตอนมีกิจกรรมตาง ๆ ใหผูเรียนไดศึกษาทักษะภาษาไทย ครอบคลุมสาระ     

การเรียนรูทั้ง 5 สาระ คือ สาระที่ 1 การอาน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟงการดู และการพูด 

สาระที่ 4 หลักการใชภาษา และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ชวยใหนักเรียนไดทั้งกระบวนการ
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คิดและกระบวนการในการทํางานเปนกลุมในการเรียนรู 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑ             

ที่กําหนด คือ นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.88 และจํานวนนักเรียนรอยละ 85.00 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต้ังแตรอยละ 75 ข้ึนไป 

ไพจิตร บานเหลา (2551) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดโดยใชวิธีการสอนแบบเปด (Open 

Approach) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ดานทักษะการคิดนักเรียนมีทักษะการคิด

ผานเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 โดยมีคะแนนอยูที่รอยละ 70.67 ของคะแนนเต็ม และมีจํานวนนักเรียน

ที่ผานเกณฑรอยละ 80 ซึ่งถือวาผานเกณฑที่กําหนดไว ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรู

เรื่องพลเมืองดี สถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและหนวยการเรียนรู

เรื่องวิถีไทย สถาบันทางสังคมภูมิปญญาไทย ผานเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 โดยมีคะแนนอยูที่รอยละ 

77.55 ของคะแนนเต็ม และจํานวนที่ผานเกณฑรอยละ 85 ซึ่งถือวาผานเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 

ของนักเรียนทั้งหมด 

จิตติมา ชอบเอียด (2551) ไดศึกษาการใชปญหาปลายเปดเพื่อสงเสริมทักษะการใหเหตุผล

และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา ทักษะ

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใชปญหาปลายเปดสูงกวา

กอนใชปญหาปลายเปดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใชปญหาปลายเปดสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.67 

นภาพร วรเนตรสดุาทพิย และคณะ (2552) ศึกษาเรื่อง การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 

และวิธีการแบบเปด (Open Approach) : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) 

ระดับประถม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีอิสระในการคิดหาคําตอบดวยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการคิด 

มีความคิดที่หลากหลาย คิดเปนระบบ คิดสรางสรรคและคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล รูจักการแกปญหา 

มีระบบการทํางานเปนกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความสุขในการทํากิจกรรม 

พรผกา ชํานาญวงษ (2552) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการสอนแบบข้ันทั้งสี่ของอริยสัจ 

สอดแทรกวิธีการแบบเปด (Open Approach) ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิดข้ันสูง ผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบข้ันทั้งสี่ของอริยสัจ สอดแทรกวิธีการแบบเปดหนวยการเรียนรู

เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวนนักเรยีนทั้งหมด 26 คน มีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ 19 คน 

คิดเปนรอยละ 73.07 มีผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการคิดผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑ

ที่กําหนด ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผานเกณฑ 

จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 76.92 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ผานเกณฑรอยละ 

70 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑที่กําหนด 
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พุทธชาติ ชุมแวงวาป (2554) ไดศึกษาการพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward 

Design) เรื่องชีวิตสุขีตามวิถีพอเพียงดวยการสอนแบบเปด (Open Approach) ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย

พบวา 1) หนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ เรื่องวิถีชีวิตสุขีตามวิถีพอเพียงมีกระบวนการของการพัฒนา

หนวยตามข้ันตอน วิเคราะหและระบุมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด กําหนดผังมโนทัศน และช่ือหนวย

การเรียนรู กําหนดสาระสําคัญ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะกําหนดช้ินงาน/ภาระงาน กําหนด

ประเด็นและเกณฑการประเมินกําหนดเวลาเรียน และจัดการเรียนรูดวยการสอนแบบเปด คิดเปน

คาเฉลี่ย 4.83 อยูระดับความคิดเห็นมากที่สุด 2) นักเรียนรอยละ 90.10 มีการพัฒนาดานทักษะ      

การคิดวิเคราะหรอยละ 89.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ผูวิจัยต้ังไวรอยละ 80/70 และ 3) นักเรียน        

รอยละ 78.95 มีพัฒนาการดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเปนรอยละ 81.66 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ           

ที่ผูวิจัยต้ังไวรอยละ 70/70  

ณิศรา สุทธิสังข (2555) ศึกษาเรื่องกระบวนการนามธรรมของนักเรียนในช้ันเรียนที่ใช

การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปดดวยวิธีการแยกและสรางจํานวนเพื่อเตรียมเครื่องมือในการ

สรางความคิดรวบยอดเรื่องจํานวน ผลการวิจัยพบวา ภายใตช้ันเรียนที่ใชการศึกษาช้ันเรียนและวิธี 

การแบบเปดผลักดันใหเกิดกระบวนการนามธรรมของนักเรียนและสามารถพิจารณาวิธีการที่นักเรียน

ใชในการแกปญหาเพื่อสรางความคิดรวบยอดในกรณีเรื่องจํานวน นักเรียนพิจารณาถึงวิธีการที่แตกตาง

ทั้งหมดที่เกิดข้ึนใหผลลัพธเดียวกันโดยนักเรียนพิจารณาแนวคิดของการแยกจํานวนและสรางจํานวน

จากการใชวิธีการแยกจํานวน  

งานวิจัยตางประเทศ 

Nohda (2000) ไดศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหยุทธวิธีและอุปสรรคของนักเรียนในการแกปญหา 

ซึ่งมีความจําเปนอยางย่ิงในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงการเรียนและการสอนในช้ันเรียนคณิตศาสตร         

ซึ่งเหมือนกับวา ยุทธวิธีและอุปสรรคเหลาน้ีไดรับอิทธิพลอยางมากจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

เชน ภาษา สัญลักษณ และการแสดงแทน ในการศึกษาครั้งน้ีมีการวางแผนเพื่อใหผลกระทบเกิดความ

ชัดเจนซึ่งเปนผลกระทบที่มีตอการสอนของครูในการแกปญหาของนักเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบเปด 

โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางคณิตศาสตรและการใชรูปแบบของคณิตศาสตรที่รวมอยูในการ

แกปญหา ผูศึกษามีความตระหนักอยางย่ิงตอกระบวนการสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวยการสื่อสารและ

การมีปฏิสัมพันธระหวางการอธิบายของครู และวิธีการเขาถึงการแกปญหาของนักเรียน 

Tougaw (1994 อางถึงใน วารีรัตน แกวอุไร และคณะ, 2547) ไดศึกษาถึงผลที่เกิดข้ึน      

จากการเรียนโดยใชวิธีแกปญหาแบบเปดในการเรียนคณิตศาสตร โดยการศึกษาถึงพฤติกรรมของการ

แกปญหาและเจตคติเกี่ยวกับคณิตศาสตรกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา โดยการแกปญหาแบบเปดน้ัน 

หมายถึงการสืบคน การสรางขอคาดเดา การอภิปราย การพิสูจน การคนพบ และการหารูปทั่วไป      
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ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร นักเรียนจําเปนตองใชความรูทักษะกระบวนการคิดและเจตคติ

ทางบวกเปนพื้นฐาน ซึ่งผลการทดลองพบวานักเรียนที่ผานการเรียนโดยใชการแกปญหาแบบเปด         

มีเจตคติทางบวกตอการเรียนคณิตศาสตรและสงผลที่แตกตางตอพฤติกรรมในการแกปญหา 

Becker & Shimada (1997) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสอนที่ใชปญหาปลายเปดเปนศูนยกลาง

ของกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวาการสอนโดยใชปญหาปลายเปดเปนศูนยกลาง           

มีศักยภาพในการพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนมีประสบการณการเรียนรูที่แตกตาง

ไปจากเดิม เปนการหาคําตอบของปญหาซึ่งตองใชความรูที่มีมากอน ทักษะและวิธีการคิดมาบูรณา

การเขาดวยกัน และเช่ือวาการสอนโดยใชวิธีการแกปญหาแบบปลายเปดจะชวยชวยสงเสริมการคิด

เชิงคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนไดเรียนรูคณิตศาสตรดวยวิธีปฏิบัติ และอาจจะชวยลดชองวางระหวาง

การสอนจริงกับมุมมองของหลักสูตร 

Conway (1999) ไดศึกษาเกี่ยวกับการวัดความสามารถในการแกปญหาปลายเปด ซึ่งทราบ

ไดจากการวัดลักษณะการคิด 3 ลักษณะ ไดแก ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม 

รวมทั้งพิจารณาจากการแสดง กลุมหรือหมวดหมูของคําตอบที่เปนไปไดจากการแกปญหาปลายเปด 

ซึ่งผูวิจัยสามารถวัดความสามารถในการแกปญหาปลายเปดไดจากระบวนการแกปญหาของนักเรียน

จากการวิจัยพบวาสามารถวัดทักษะในการแกปญหาของนักเรียนไดจากลักษณะการคิดทั้ง 3 ลักษณะ 

คอนเวยเช่ือวาความสามารถในการคิดถึง 3 ลักษณะน้ีชวยในการสงเสริมใหนักเรียนรูสึกภูมิใจกับ

ความสามารถในการแกปญหาของตน และผูที่เปนนักแกปญหาที่ดีและประสบความสําเร็จจะตองเปน

ผูที่สามารถประยุกตและมีวิธีการหลากหลายในการแกปญหา 

Groot (1999 อางถึงใน ลัดดา ศิลานอย, 2549) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการใชคําถาม

ปลายเปดและการเขียนบนัทึกการเรยีนรูในการเรยีนการสอนคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการเชิงปฏิบัติการ

ในการวิจัย ผลการวิจัยพบวา การใชคําถามปลายเปดและการเขียนบันทึกการเรียนรูมีผลตอการเขาใจใน

วิชาคณิตศาสตรความสามารถในการทําคณิตศาสตรและทัศนคติของนักเรียนรวมถึงมีผลตอบรรยากาศ

การเรียนรูในหองเรียน 

Kwan, Jung & Jee (2006) ศึกษาเรื่อง ผลการใชกระบวนการแบบปลายเปดที่มีตอการคิด

อยางอิสระในวิชาคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา ปญหาปลายเปดสามารถทําใหนักเรียนไดคําตอบ 

ตาง ๆ หรือวิธีการตาง ๆ ที่หลาหลาย นอกจากน้ียังสามารถนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการ

สื่อสารทางคณิตศาสตรในระหวางการพูดคุยหาขอสรุปที่แตกตางกันของนักเรียนและความสามารถ 

ในการแกปญหาประโยชนจากปญหาปลายเปดน่ันคือทําใหนักเรียนทุกคนไมวาจะเกงหรือออนในวิชา

คณิตศาสตรสามารถที่จะลองและคนหาคําตอบของตัวเองเพื่อแกปญหาตามความสามารถของตนเอง

อยางอิสระและน่ีคือเหตุผลที่ปญหาปลายเปดสามารถนํามาใชไดงายสําหรับการเรียนการสอนที่นักเรียน

มีความแตกตางกัน 
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จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียน

การสอนโดยใชวิธีการแบบเปดทําใหนักเรียนมีผลการเรียนที่สูงข้ึนกวาเดิม นักเรียนมีการชวยเหลือกัน

ในกระบวนกลุม นักเรียนมีประสบการณการเรียนรูที่แตกตางไปจากเดิม การใชวิธีการแบบเปดยังชวย

พัฒนาทักษะของนักเรียนในหลาย ๆ ดาน รวมถึงทักษะในการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรอีกดวย 


