
บทที ่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ กบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1. ความสามารถในการใหเ้หตุผล 
2. การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ 
4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
5. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

 

1. ความสามารถในการให้เหตุผล 
 ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารเก่ียวกบัความสามารถในการให้เหตุผลในหัวขอ้ต่างๆ คือ ความหมาย
ของความสามารถในการให้เหตุผล  รูปแบบของความสามารถในการให้เหตุผล แนวทางในการ
ส่งเสริมความสามารถในการใหเ้หตุผล ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 1.1  ความหมายของความสามารถในการให้เหตุผล 
  มีหน่วยงานและนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของความสามารถในการให้
เหตุผล(กรมวิชาการ 2540 น. 36-37, แกมกาญจน์ คชวงษ์ 2553 น. 28, ทิพยว์รรณ สุวรรณี 2549 น. 
46, เยาวพร  วรรณทิพย ์2548 น. 13) สรุปไดว้่าเป็นแนวคิดท่ีตอ้งอาศยัหลกัการหรือขอ้เท็จจริงท่ี
ถูกตอ้งในการหาค าตอบโดยอาศยัขอ้ความคาดการณ์ หาขอ้สรุปจากขอ้ความ เหตุการณ์ได้อย่าง
ถูกตอ้งสมเหตุสมผล และสามารถหาขอ้สรุปของความสัมพนัธ์นั้นได ้ซ่ึงจ าแนกเป็น 5 ประเภท คือ 
ความสามารถในการจดัประเภท ความสามารถดา้นอุปมาอุปมยั ความสามารถดา้นการสรุปความ 
ความสามารถดา้นอนุกรมหรืออนุกรมมิติ และความสามารถดา้นการวิเคราะห์ 
  ส าหรับความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีนกัวิชาการหลายท่านให้
ความหมายไว(้รุ่งฟ้า  จันทร์จารุภรณ์ 2555 น. 9-16, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2546 น. 4, Greenwood 1993 p.144, O’Daffer 1990 p.378) สรุปไดว้่าเป็นกระบวนการ
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คิดทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์หรือความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการรวบรวม
ข้อเท็จจริง เป็นการคิดท่ี เก่ียวกับการสร้างข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลเก่ียวกับแนวคิดและ
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของแนวคิดเหล่านั้น 
 1.2 รูปแบบของความสามารถในการให้เหตุผล 
       นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงรูปแบบของความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์(ฉวีวรรณ  เศวตมาลย ์2544 น. 69 – 70, รุ่งฟ้า  จนัทร์จารุภรณ์  2555 น. 9-16 ถึง 9-20, 
วิเชียร  เลาหโกศล 2545 น. 1-6, สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546 น. 4, 
Baroody1993 p. 2 – 61, O’Daffer 1990 p. 378) สรุปได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การให้เหตุผลแบบ
อุปนยั (inductive reasoning) 2) การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั (deductive reasoning) 
       1.2.1 การให้เหตุผลแบบอุปนัย  เป็นการใช้การสังเกตหรือทดลองซ ้ าหลายๆ คร้ังจาก
กรณียอ่ยๆ เพื่อหารูปแบบท่ีจะน าไปสู่ขอ้สรุปหรือขอ้คาดเดา ท่ียงัไม่ไดพ้ิสูจน์วา่เป็นจริง 
       1.2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนยั เป็นกระบวนการสรุปผลบนพื้นฐานของขอ้ตกลง ความ
เช่ือ บทนิยาม ซ่ึงรู้จกักนัมาก่อนและยอมรับวา่เป็นจริง แลว้ใชเ้หตุผลตามหลกัตรรกศาสตร์อา้งจาก
ส่ิงท่ีรู้วา่เป็นจริงเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปหรือผลสรุปใหม่ 

      นอกจากน้ีรุ่งฟ้า จนัทร์จารุภรณ์(2555 น. 9-16 ถึง 9-20) และ Baroody (1993 pp. 2 – 61)
ไดเ้พิ่มการให้เหตุผลแบบสหัชญาณหรือการให้เหตุผลเชิงหยัง่รู้(intuitive reasoning) ซ่ึงหมายถึง 
เป็นการให้เหตุผลท่ีมาจากการใช้ความรู้ท่ีมีมาแต่ก าเนิดหรือสามญัส านึกในลกัษณะการหยัง่รู้ จึง
เป็นการตดัสินใจจากขอ้มูลท่ีเห็นหรือจากความรู้สึกภายใน ซ่ึงแต่ละคนอาจมีอยู่มากน้อยแตกต่าง
กัน การให้เหตุผลแบบสหัชญาณจึงเป็นการให้เหตุผลท่ียงัไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน มักเกิดขึ้ น
ทนัทีทนัใดในเวลาใดเวลาหน่ึง 

      จากความหมายและรูปแบบของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการ
วิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ก าหนดความหมายของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่า 
หมายถึงกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีตอ้งอาศยัการคิดวิเคราะห์หรือความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการรวบรวมขอ้เท็จจริง เป็นการคิดท่ีเก่ียวกบัการสร้างขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผลเก่ียวกบัแนวคิด
และความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของแนวคิดเหล่านั้น ซ่ึงประกอบดว้ย 2 รูปแบบ คือ การให้เหตุผลแบบ
อุปนยั และการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 
 1.3 แนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล 
       การจดัการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กการให้เหตุผลเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงครูผูส้อน
มกัเขา้ใจกนัผิดวา่ การฝึกใหรู้้จกัการให้เหตุผลท่ีง่ายท่ีสุด คือ การฝึกการพิสูจน์เร่ืองเรขาคณิต เพราะ
มีโจทยเ์ก่ียวกบัการใหเ้หตุผลมากมาย มีทั้งการให้เหตุผลอย่างง่าย ปานกลาง และอย่างยาก แต่ท่ีจริง
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แลว้การฝึกให้นักเรียนรู้จกัคิดและให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลนั้น สามารถสอดแทรกไดใ้นการ
เรียนรู้ทุกเน้ือหาของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืนๆ (กรมวิชาการ, 2544, น. 202-204) การคิดกบัการ
ให้เหตุผลมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด และเป็นพื้นฐานส าคญัของการเรียนรู้และการแกปั้ญหา 
ดว้ยเหตุน้ี นักการศึกษาไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบัการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการคิดอย่างมี
ระบบเหตุผลมากขึ้น และไดมี้การพยายามศึกษา ทดลอง เพื่อหาว่าทกัษะการคิดอะไรท่ีจ าเป็นและ
เป็นพื้นฐานของความสามารถในการให้เหตุผล สอนอย่างไรจึงจะท าให้เกิดทักษะท่ีต้องการ
เหล่านั้น ซ่ึงไดมี้การกล่าวถึงการสอนไว ้3 แนวทาง คือ แนวทางการสอนเพื่อให้คิด (teaching for 
thinking) แนวทางการสอนการคิด (teaching of thinking) และแนวทางการสอนเก่ียวกับการคิด 
(teaching about thinking) โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดงัน้ี (Brandt, 1984, p. 3) 
  1.3.1 การสอนเพื่อให้คิด การสอนตามแนวทางน้ีเน้นในดา้นการสอนเน้ือหาวิชา
โดยการปรับเปล่ียนกระบวนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในดา้นการคิดของนกัเรียน 
  1.3.2 การสอนการคิด การสอนตามแนวทางน้ีมีจุดเน้นเก่ียวกับกระบวนการทาง
สมองท่ีน ามาใชใ้นการคิดโดยเฉพาะ โดยเน้นไปท่ีทกัษะการคิดหรือเป็นแนวทางท่ีสอนทกัษะการ
คิดโดยตรง แนวทางในการสอนนั้นจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัหลายแนวทาง ตามความเช่ือพื้นฐาน
ของผูจ้ดัสร้างแนวทางการสอน 
  1.3.3 การสอนเก่ียวกบัการคิด การสอนตามแนวทางน้ีเป็นแนวทางท่ีใชก้ารคิดเป็น
เน้ือหาสาระของการสอน โดยมุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ถึงส่ิงท่ีเป็นความคิดของตน โดยรู้ว่าตนก าลงัท า
อะไร ตอ้งการรู้อะไร และในขณะท่ีก าลงัคิดอยู่นั้นตนเองรู้อะไรและไม่รู้อะไร ซ่ึงส่ิงดงักล่าวน้ีจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจถึงกระบวนการคิดของตนเอง อนัก่อให้เกิดทกัษะท่ีเรียกว่า การสังเคราะห์
ความคิดหรืออภิปัญญา (meta cognition) ของตนเอง แนวทางการสอนเก่ียวกบัการคิดน้ีเร่ิมเป็นท่ี
สนใจของนักการศึกษาทั่วไปเพิ่มขึ้ น โดยเช่ือว่าเป็นแนวทางท่ีท าให้ผู ้เรียนสามารถค้นหา
ขอ้บกพร่องของตน เพื่อเป็นแนวทางแกไ้ขไดต้รงจุด 
  นอกจากน้ีสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 , น. 194-
195) ได้เสนอ แนวทางในการพฒันาทักษะการให้เหตุผลว่า การฝึกให้ผูเ้รียนได้รู้จกัคิดและให้
เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลนั้นสามารถสอดแทรกได้ในการเรียนรู้ ทุกเน้ือหาวิชาของคณิตศาสตร์
และวิชาอ่ืนๆ ด้วย รวมทั้งได้เสนอแนะองค์ประกอบหลกัท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถคิดอย่างมี
เหตุผลและรู้จกัการใหเ้หตุผล ดงัน้ี 
  1. ควรให้ผูเ้รียนได้พบโจทยห์รือปัญหาท่ีผูเ้รียนสนใจ เป็นปัญหาท่ีไม่ยากเกิน
ความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะคิดและใหเ้หตุผล 
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  2. ให้ผูเ้รียนมีโอกาสและเป็นอิสระท่ีจะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการให้
เหตุผลของตนเองมีหลกัเกณฑห์รือไม่ ขาดตกบกพร่องอยา่งไร 
  การเร่ิมตน้ท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้และเกิดความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ผูส้อนควรจดัสถานการณ์หรือปัญหาท่ีน่าสนใจให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั ผูส้อนสังเกต
พฤติกรรมของผูเ้รียนและคอยช่วยเหลือโดยกระตุน้หรือช้ีแนะอย่างกวา้งๆ โดยใช้ค  าถามกระตุน้
นกัเรียนดว้ยค าวา่ “ท าไม” “อยา่งไร” “เพราะเหตุใด” เป็นตน้ พร้อมทั้งให้ขอ้คิดเพิ่มเติมอีก เช่น “ถา้
...แลว้ผูเ้รียนคิดวา่...จะเป็นอยา่งไร” ผูเ้รียนท่ีให้เหตุผลไดไ้ม่สมบูรณ์ ผูส้อนจะตอ้งไม่ตดัสินดว้ยค า
ว่า ไม่ถูกตอ้ง แต่อาจใชค้  าพูดเสริมแรงและให้ก าลงัใจว่าค าตอบท่ีผูเ้รียนตอบมามีบางส่วนถูกตอ้ง 
ผูเ้รียนคนใดจะให้ค  าอธิบายหรือให้เหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนไดอี้กบา้ง เพื่อให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้
ร่วมกนัมากยิ่งขึ้น ในการจดัการเรียนรู้ผูส้อนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้ิดอย่างหลากหลาย โจทย์
ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดควรเป็นปัญหาปลายเปิด (open-ended problem) ท่ีผูเ้รียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นหรือใหเ้หตุผลท่ีแตกต่างกนัได ้
  ส่วนหลกัการในการพฒันาทกัษะการให้เหตุผลท่ีส าคญั มีดังน้ี(สถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2547, น. 15-19) 
  1. ควรจดัประสบการณ์ใหส้ม ่าเสมอทุกระดบัชั้น 
  2. การให้เหตุผลสามารถพฒันาได ้โดยสอดแทรกทุกหน่วยการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม 
  3. ระดบัการใหเ้หตุผล ควรใหส้อดคลอ้งกบัวยัและระดบัชั้นของผูเ้รียน 
  4. การให้เหตุผล ควรจดัใหไ้ดมี้ประสบการณ์อยา่งสม ่าเสมอ ตั้งแต่วยัก่อนอนุบาล 
จนถึงระดบัมหาวิทยาลยั ซ่ึงควรจะปลูกฝังใหเ้กิดเป็นนิสัย 
  5. ควรจดัใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัวา่คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีเหตุผล 
  6. ควรจดับรรยากาศในหอ้งเรียนใหส่้งเสริมการฝึกการให้เหตุผล  

แนวทางการด าเนินการเพื่อจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนเกิดทกัษะใน 
การใหเ้หตุผล นอกจากจะตอ้งค านึงถึงหลกัการต่างๆ ดงักล่าวแลว้ ส่ิงท่ีครูควรด าเนินการ มีดงัน้ี 
  1. ตั้งเป้าหมายให้ชดัเจน ครูควรพิจารณาในรายละเอียดว่าระดบัชั้นนั้นตอ้งการให้
นักเรียนมีความสามารถดา้นอะไรบา้ง เช่น การให้เหตุผล การมีทกัษะ การน าไปใช้ การตดัสินใจ 
และสรุปผลได้มากน้อยเพียงใด ครูควรตระหนักว่าเป้าหมายนั้นมีความส าคัญ มีคุณค่าในชีวิต
นกัเรียน และตอ้งก าหนดการประเมินใหบ้รรลุเป้าหมาย   
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  2. ปรับแนวคิดในการสอน การพฒันาทกัษะการใหเ้หตุผล สามารถท าควบคู่ไปกบั
การสอนไดทุ้กเร่ือง โดยจดักิจกรรมให้นักเรียนไดค้ิดเองมากขึ้น เช่น จดัให้มีการอภิปราย ถามให้
นกเรียนเล่าความคิด ช้ีแจงเหตุผลประกอบ ซ่ึงเป็นการแสดงเหตุผลอย่างง่ายๆ เพื่อให้นักเรียนได้
เคยชินกบัการคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนประเมินเหตุผลของผูอ่ื้นว่าควรเช่ือถือหรือไม่ เม่ือนกัเรียน
แสดงเหตุผล ครูควรอาศยัการสรุปเหตุผลของนกัเรียน ปรับแต่งเหตุผลนั้นใหรั้ดกุม เพื่อใหน้กัเรียน
ไดซึ้มซบัวิธีการใหเ้หตุผลท่ีดี 
  3. จดักิจกรรมเพิ่มเติม ครูควรเพิ่มกิจกรรมนอกเหนือจากการสอนตามปกติ เช่น 
จดัให้มีการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ ไม่ใช่เฉพาะโจทยปั์ญหาในหนังสือเรียนเท่านั้น ให้มีการสร้าง
แบบรูปเอง หรือการพิจารณาแบบรูปท่ีก าหนดให้ ให้นกัเรียนไดน้ าคณิตศาสตร์ไปใชเ้ช่ือมโยงกบั
วิชาอ่ืนๆ เป็นตน้ 
  สรุปได้ว่า ในการส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียน ครูตอ้งพยายามสร้างความตระหนักให้เกิดแก่นักเรียนไดว้่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีเหตุมี
ผลและควรเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจ และครูตอ้งส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กใชท้กัษะการให้เหตุผลอยา่ง
ต่อเน่ือง สม ่าเสมอ โดยการจดับรรยากาศท่ีสนับสนุนให้นักเรียนได้อภิปราย แลกเปล่ียน ช้ีแจง
เหตุผล และแกปั้ญหาร่วมกนั และควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีส่วนร่วม สามารถ
ลงมือปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเองจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือในการให้เหตุผลของผูอ่ื้น 
โดยไม่ขึ้นอยูก่บัการตดัสินใจของครู ครูมีหนา้ท่ีคอยกระตุน้และช้ีแนะแนวทางกวา้งๆ ซ่ึงการฝึกให้
นกัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถในการใหเ้หตุผลนั้นสามารถสอดแทรกไดทุ้กเวลาและทุกๆ เน้ือหา 
 

2. การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในหวัขอ้ต่างๆ คือ 
ความหมายและแนวคิดของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั หลกัการจดัการเรียนรู้ ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตวับ่งช้ีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 2.1 ความหมายและแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  หน่วยงานทางการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั(ประเวศ  วะสี, 2543 น. 2, พิมพนัธ์  เดชะคุปต์, 2544 น. 7, วฒันาพร  
ระงบัทุกข,์ 2545 น. 1, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 น. 21) วา่เป็นกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมหรือจดัประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนในสถานการณ์จริง
ท่ีสอดคล้องกับการด ารงชีวิตประจ าวนั โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้กระบวนการทางปัญญา 
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(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ และมี
ส่วนร่วมในการเรียน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้ผูเ้รียน อนัน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนครบทุกดา้น ทั้งทางกาย 
ทางจิต หรืออารมณ์ ทางสังคมและทางสติปัญญา ซ่ึงรวมถึงพฒันาการทางจิตวิญญาณ 
 2.2  หลกัการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ (2544, น. 17) และสมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์(2544, น.1-2) ได้
เสนอหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัวา่ ผูส้อนตอ้งค านึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 
   2.2.1 จดัให้สอดคลอ้งกบั ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนแต่
ละคน(learner’s need interests) 
   2.2.2 เนน้รูปแบบการเรียนรู้ (learning styles)ท่ีหลากหลายและมีการบูรณาการ
เน้ือหาจากหลากหลายวิชา 
   2.2.3 ใชแ้หล่งการเรียนรู้เป็นขอ้มูลเพื่อการสร้างความรู้โดยเนน้ความร่วมมือ (co-
operation) และเนน้ทกัษะส าคญัในชีวิตประจ าวนั 
   2.2.4 ใชกิ้จกรรมพฒันาพหุปัญญาแก่ผูเ้รียน เช่น พฒันาปัญญาทางการเคล่ือนไหว
และปัญญาทางอารมณ์ เป็นตน้ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม (participation) และเนน้ใหผู้เ้รียน
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (constructionism) 
   2.2.5 ใชว้ิธีวดัผลอยา่งหลากหลายวิธี เนน้การประเมินตามสภาพจริง โดยเฉพาะ
การประเมินตนเอง (self-evaluation) จะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจตนเอง รู้จุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง แลว้
จะหาทางปรับปรุงใหดี้ขึ้น 
 2.3  ตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, น. 29-31) ไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงสังเคราะห์จากทฤษฎีการเรียนรู้ 5 ทฤษฎี ดังน้ี คือ ทฤษฎี
การเรียน รู้อย่างมีความสุข ทฤษฎีการเรียน รู้แบบมีส่วนร่วม ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่ อพัฒนา
กระบวนการคิด ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพฒันาสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีการเรียนของผูเ้รียน 9 ขอ้ 
และตวับ่งช้ีการสอนของครู 10 ขอ้ ดงัน้ี 
   ตวับ่งช้ีการเรียนของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
   1. ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงสัมพนัธ์กบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   2. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจนคน้พบความถนดัและวิธีการของตนเอง 
   3. ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม 
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 4. ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดอยา่งหลากหลาย และสร้างสรรคจิ์นตนาการ ตลอดจนไดแ้สดงออก
อยา่งชดัเจนและมีเหตุผล 
 5. ผูเ้รียนไดรั้บการเสริมแรงให้คน้หาค าตอบ แกปั้ญหาทั้งดว้ยตนเองและร่วมดว้ย
ช่วยกนั 
 6. ผูเ้รียนไดฝึ้กคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลและสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 7. ผูเ้รียนไดเ้ลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจอยา่งมี
ความสุข 
 8. ผูเ้รียนไดฝึ้กตนเองใหมี้วินยัและมีความรับผิดชอบในการท างาน 
 9. ผูเ้รียนไดฝึ้กประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ื้น ตลอดจนสนใจใฝ่รู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 
 ส่วนตวับ่งช้ีการสอนของครู ไดแ้ก่ 
 1. ครูเตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวิธีการ 
 2. ครูจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีปลุกเร้า จูงใจ และเสริมแรงใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
 3. ครูเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคลและแสดงความเมตตาต่อนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 
 4. ครูจดักิจกรรมและสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค์ 
 5. ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกคิด ฝึกท า การฝึกปรับปรุงตนเอง 
 6. ครูส่งเสริมใหมี้กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตวา่ ส่วนไหนดี 
และปรับปรุงส่วนดอ้ยของผูเ้รียน 
 7. ครูใชส่ื้อการสอนเพื่อฝึกการคิด การแกปั้ญหา และการคน้พบทฤษฎี 
 8.  ครูใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ในชีวิตจริง 
 9. ครูฝึกฝนใหน้กัเรียนมีกิริยามารยาทและวินยัตามวิถีวฒันธรรมไทย 
 10. ครูสังเกตและประเมินพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
 จากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัแสดงให้
เห็นถึงการให้ความส าคญัต่อผูเ้รียนทุกคนเท่าเทียมกนั ซ่ึงสามารถพฒันาศกัยภาพไดอ้ย่างสูงสุด 
ตามท่ีตนเองถนดั และสนใจท่ีจะเรียนรู้ นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย หากผูส้อนมีการ
จดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ก็จะเป็นแนวทางท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บ
การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัก าหนดความหมายของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัว่า
หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อนในวิชาคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย 
เหมาะสมกบัความสามารถ ความสนใจและประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน โดยผสมผสานสาระทั้ง
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ทางดา้นเน้ือหา ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมการสร้างเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ให้แก่ผูเ้รียนโดยการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้คิดแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ได้ค้นควา้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้แสดงออกทาง
ความคิด สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาได้ โดยครูช่วยช้ีแนะแนวทางการ
แกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง โดยมีตวับ่งช้ีดงัน้ี 

1. ดา้นการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ครูเตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวิธีการ ครูจดั 
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และสถานการณ์ให้ผู ้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ครูส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่างนักเรียนทั้ งรายบุคคลและ
กระบวนการกลุ่ม ครูเอาใจใส่นกัเรียนนกัเรียนเป็นรายบุคคลและแสดงความเมตตาต่อนกัเรียนอยา่ง
ทั่วถึง ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกท า การฝึกปรับปรุงตนเอง และครูฝึกฝนให้นักเรียนมี
กิริยามารยาทและวินยัตามวิถีวฒันธรรมไทย 

2. ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ ครูจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทางคณิตศาสตร์ท่ี 
ปลุกเร้า จูงใจ และเสริมแรงให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และครูใช้ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ในชีวิตจริงเพื่อฝึกการคิด การแกปั้ญหา และการคน้พบทฤษฎี  

3. ดา้นการวดัและประเมินผล ไดแ้ก่ ครูสังเกตและประเมินพฒันาการของผูเ้รียนอยา่ง 
ต่อเน่ือง และครูมีรูปแบบการประเมินท่ีหลากหลายเพื่อให้นกัเรียนรับรู้ความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตร์และส่งเสริมการปรับปรุงพฒันาการเรียนรู้ 
 

3. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ 
 
  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์
ในหวัขอ้ต่างๆ คือ ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง แหล่งท่ีมาของการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการวดัการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
      Bandura(1986, 1997 p.243) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง

(self-efficacy) ว่าหมายถึง การท่ีบุคคลตดัสินใจเก่ียวกบัความสามารถของตนเองท่ีจะจดัการและ
ด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยท่ีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เป็นกระบวนการรู้คิด (cognitive process) ท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองมีความสามารถในการกระท าให้
บรรลุความส าเร็จในระดับท่ีก าหนดได้เน่ืองจากการรับรู้ความสามารถของตนเป็นตัวคั่นกลาง 
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(mediator)ท่ีส าคัญระหว่างความรู้หรือทักษะของบุคคลและการแสดงพฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จ ดงันั้นการรับรู้ความสามารถของตนเองจึงเป็นแนวคิดเก่ียวกบัตนเองของบุคคลในเร่ือง
ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะมากกว่าเป็นการประเมินตนเองใน
ภาพรวมทัว่ไป (global self-evaluation)  

ส าหรับความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์นั้นมี
นกัการศึกษาหลายท่าน(Bandura 1997, Pajares & Graham 1999, Pajares & Kranzler 1995, Zeldin, 
Britner & Pajares, 2008) ได้ให้ความหมายไวว้่า การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ เป็นความเช่ือของแต่ละบุคคลหรือการรับรู้ท่ีเก่ียวกบัความสามารถของตนเองในวิชา
คณิตศาสตร์เก่ียวกับความสามารถท่ีตนเองจะท าได้ โดยมีความเช่ือว่าแรงจูงใจในการเรียน
คณิตศาสตร์จะช่วยใหมี้ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีสูงขึ้นดว้ย 

3.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
      การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นแนวคิดส าคญัแนวคิดหน่ึงท่ีมาจากทฤษฏีการคิด

เชิงสังคม  (social cognitive theory) ของ Bandura (1986, p. 24) ซ่ึงกล่าวว่า แนวคิดพื้นฐานของ
ทฤษฏีการรู้คิดเชิงสังคมเช่ือว่า การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบ  3 ชนิด ซ่ึงเป็นตัวก าหนดซ่ึงกันและกัน  (reciprocal determinism) ได้แก่
พฤติกรรม การรู้คิด ปัจจยัส่วนบุคคล และอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม  

      ทฤษฎีการรู้คิดเชิงสังคมเช่ือว่าตัวแปรส าคัญในการตดัสินใจกระท าพฤติกรรมของ
บุคคลมีอยู่ 2 ประการ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) และความคาดหวงัใน
ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้ น (outcome expectation) กล่าวคือ การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นการ
ตดัสินความสามารถของตนเองวา่ สามารถจะท างานไดใ้นระดบัใด ขณะท่ีความคาดหวงัในผลลพัธ์
ท่ีจะเกิดขึ้นเป็นการตดัสินว่าผลลพัธ์ใดจะเกิดขึ้นหลงัจากไดก้ระท าพฤติกรรมนั้นไปแลว้ Bandura 
(1986) เช่ือว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการกระท าของบุคคล โดยอธิบายว่าบุคคล 2 
คน อาจมีความสามารถไม่ต่างกันแต่อาจแสดงออกในคุณภาพท่ีแตกต่างกันได้โดยท่ีบุคคลได้
สนับสนุนปัจจัยท่ีเก่ียวกับการกระท าหน้าท่ีเชิงจิตสังคมของตนเอง  โดยผ่านกลไกของบุคคล 
(personal agency) ซ่ึงไม่มีส่ิงใดส าคัญกว่าความเช่ือเก่ียวกับความสามารถของบุคคล  (personal 
efficacy) ดังนั้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง(self-efficacy) จึงเป็นความเช่ือในความสามารถ
ของบุคคลท่ีจะจดัการและกระท าดว้ยแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุความส าเร็จโดยอาศยัสถานการณ์ท่ี
คาดหวงั ความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถ (efficacy beliefs)ไดมี้อิทธิพลต่อบุคคลทั้งในดา้นความคิด 
ความรู้สึก การจูงใจตนเองและการกระท า ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการทดสอบเชิงสาเหตุ จ านวนมากได้
สนับสนุนว่าความเช่ือเก่ียวกับความสามารถเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุในการท าหน้าท่ีของคนเรา  
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กล่าวคือ ความเช่ือในความสามารถไดแ้ปรผนัอย่างเป็นระบบและคงเส้นคงวาในการสนบัสนุนการ
จูงใจและการบรรลุความส าเร็จ  Bandura (1995 p. 3,1986 pp. 393-396) ได้กล่าวถึงบทบาทและ
อิทธิพลของการตัดสินเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองว่า การคาดการณ์เก่ียวกับการ
กระท าในอนาคตนั้นท าไดไ้ม่ง่ายนัก เพราะความเช่ือบุคคลเก่ียวกบัความสามารถในการจดัการได้
แสดงบทบาทในฐานะตวัก าหนดท่ีใกลชิ้ดชุดหน่ึงเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินชีวิต แบบแผนการคิด
และปฏิกิริยาทางอารมณ์ท่ี เกิดขึ้ นภายใต้สภาพการณ์ ท่ีได้รับการต าหนิ  โดยท่ีความเช่ือใน
ความสามารถของตนเองจะสนบัสนุนการท าหนา้ท่ีของสภาพจิตสังคมดงักล่าวให้ด าเนินไปอย่างมี
คุณภาพได้หลายวิธี คือ (1) การเลือกกระท าพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกับความสามารถของตนเอง
เพื่อให้มีโอกาสประสบความส าเร็จแต่ควรประเมินตนเองสูงกว่าความสามารถท่ีจะท าได้เพียง
เล็กน้อย เพื่อให้ไดท้ ากิจกรรมท่ียากพอเหมาะและทา้ทายความสามารถ  (2)การใชค้วามพยายามสูง
และอดทนต่ออุปสรรค  (3) แบบการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์  บุคคลท่ีรับรู้ว่าตนเอง  มี
ความสามารถสูงเม่ือเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคจะกระตุ้นให้ตนเองใช้ความพยายามมากขึ้น 
แตกต่างจากบุคคลท่ีรับรู้ความสามารถของตนเองต ่าจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ในดา้นลบ  เช่นเกิด
ความเครียด กระวนกระวาย และกระท าพฤติกรรมอย่างไม่เต็มความสามารถ ส่งผลให้มีแนวโนม้ท่ี
จะลม้เหลวมากขึ้น 

3.3 แหล่งท่ีมาของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
      Bandura (1995 pp. 3-5, 1997 pp. 79-115) ก ล่ า ว ว่ า  บุ ค ค ล จ ะ พั ฒ น าก าร รั บ รู้

ความสามารถของตนเองไดจ้ากแหล่งท่ีมาส าคญั 4 แหล่งส าคญัดงัน้ี 
      3.3.1 ประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ (enactive mastery experience) เป็นปัจจยัท่ี

ส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้บุคคลพฒันาการรับรู้ความสามารถเพราะสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัความรอบรู้
หรือความช านาญในส่ิงท่ีท าได้ส าเร็จ การได้รับความส าเร็จได้สร้างความเช่ือท่ีเขม้แข็งเก่ียวกับ
ความสามารถของบุคคลตรงกนัขา้มกบัความลม้เหลว ท่ีท าลายความเช่ือน้ี โดยเฉพาะความลม้เหลว
ท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีความรู้สึกเก่ียวกบัความสามารถจะก่อตวัขึ้นอย่างมัน่คง ถา้คนเราไดรั้บความส าเร็จ
โดยง่ายก็จะคาดหวงัวา่จะไดรั้บผลท่ีเกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว และทอ้ถอยไดง้่ายเม่ือพบกบัความลม้เหลว 
ความรู้สึกท่ียืดหยุ่นเก่ียวกบัความสามารถตอ้งอาศยัการไดรั้บประสบการณ์โดยการเผชิญกบัปัญหา
อุปสรรคและการใชค้วามพากเพียรพยายาม 

      3.3.2 การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ่ื้นท่ีประสบความส าเร็จ  (vicarious experience)
ความเช่ือเก่ียวกับความสามารถอาจเปล่ียนแปลงได้จากการถ่ายทอดความสามารถและการ
เปรียบเทียบกับความส าเร็จของผูอ่ื้น  การสังเกตเห็นคนอ่ืนแสดงพฤติกรรมท่ีซับซ้อนแลว้ได้รับ
ความส าเร็จโดยเฉพาะบุคคลนั้ นมีลักษณะใกล้เคียงกับผูส้ังเกตจะพัฒนาการรับรู้ว่าตนเองมี
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ความสามารถท่ีจะท างานได้ส าเร็จเช่นเดียวกันหากมีความพยามยามและไม่ย่อท้อการได้เห็น
ประสบการณ์ความส าเร็จของผู ้อ่ืน  การประเมินความสามารถส่วนหน่ึงได้รับอิทธิพลจาก
ประสบการณ์ทางออ้มโดยเห็นการประสบความส าเร็จของตวัแบบ ดงันั้น ตวัแบบจึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัอีกชนิดหน่ึงท่ีสนับสนุนการรับรู้ความสามารถได้ ความสามารถส่วนบุคคลจะตดัสินใจได้
ง่ายขึ้นในกิจกรรมท่ีมีส่ิงช้ีแนะอย่างเป็นรูปธรรมและมีอิสระเพียงพอ แต่กิจกรรมดงักล่าวยงัมีไม่
มากเท่าท่ีควร ดงันั้นเราจึงมกัประเมินความสามารถของตนเองจากความส าเร็จของคนอ่ืน 

3.3.3 การพูดชกัจูงใจ การรับรู้ความสามารถจะรักษาไวไ้ดง้่ายหากมีคนอ่ืนท่ีมีความส าคญั
ต่อตนเอง (significant others) ไดใ้ห้ความมัน่ใจว่าตนเองมีความสามารถแมว้่าการพูดชกัชวนจาก
ผูอ่ื้นเพียงอย่างเดียวมีขอ้จ ากดัในการสร้างการรับรู้ความสามารถให้เขม้แข็ง  แต่การพูดชกัชวนจาก
ผู ้อ่ืนก็อาจส่งเสริมการเปล่ียนแปลงในบุคคลได้ การพูดสนับสนุนในเชิงชักชวนให้ รับ รู้
ความสามารถไดท้ าให้คนเราใช้ความพยายามมากขึ้น เพื่อกา้วไปสู่ความส าเร็จ ความเช่ือเก่ียวกับ
การยืนยนัของตนเอง (self affirming)ไดส้นับสนุนการพฒันาทกัษะและการรับรู้ความสามารถของ
บุคคล ดงันั้นคุณลกัษณะเก่ียวกบัความสามารถท่ีไดจ้ากการชกัชวน จึงมีผลกระทบมากท่ีสุดในคน
ท่ีมีเหตุผลท่ีเช่ือว่าตนเองสามารถกระท าให้เกิดผลได้ ทั้งน้ี การพูดชักชวนจากผูอ่ื้นจะมีผลต่อ
พฒันาการรับรู้ความสามารถเม่ือใชร่้วมกบัการไดเ้ห็นประสบการณ์ของผูอ่ื้นท่ีประสบความส าเร็จ 

3.3.4 ส ภ าวะท างก ายแล ะอ ารม ณ์  (physiological and affective states) ก ารตัด สิ น
ความสามารถส่วนหน่ึงมาจากขอ้มูลการแสดงออกของสภาวะทางกายและสภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิด
จากการตีความปฏิกิริยาท่ีตึงเครียดว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอท่ีจะมีผลทางลบต่อการปฏิบติั
หน้าท่ี  โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีต้องใช้พลังของร่างกายและความทรหดอดทน  คนจะตัดสิน
ความสามารถของบุคคลเช่นเดียวกนั กล่าวคือ อารมณ์ทางบวกจะส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ
ของตน ขณะท่ีอารมณ์ทางลบ เช่น ผิดหวงัเสียใจ จะท าให้การรับรู้ความสามารถของตนเองลดลง 
ในกิจกรรมท่ีตอ้งใชพ้ลงังานและความทรหดอดทน บุคคลท่ีมีความอ่อนลา้ หายใจหอบ รู้สึกปวด
และมีความทุกขท์รมานจะแสดงถึงการไม่มีความสามารถทางร่างกาย ดงันั้น การเปล่ียนแปลงความ
เช่ือเก่ียวกบัความสามารถ จึงสามารถท าไดโ้ดยการยกระดบัสถานะทางกาย การลดความเครียดลด
อารมณ์ทางลบ แม้ว่าสภาวะกายและอารมณ์เป็นรูปแบบหน่ึงของแหล่งท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ความสามารถของตนเองก็ตาม แต่ขอ้มูลท่ีถูกถ่ายทอดโดยสภาวะทางกายและอารมณ์ก็ไม่ไดต้ดัสิน
ความสามารถของบุคคลทั้งน้ี การรับรู้ความสามารถของตน อาจไดรั้บอิทธิพลจากแหล่งขอ้มูลอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงหรือหลายแหล่งผสมผสานกนัก็ได้ โดยขอ้มูลเหล่าน้ีไดผ้่านกระบวนการรู้คิดเก่ียวกบั
ขอ้มูลดา้นความสามารถเพื่อเป็นความคิดท่ีสะทอ้นออกมา ดงันั้น ความชดัเจนจะเกิดขึ้นจากขอ้มูล
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ท่ีถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ีเป็นประสบการณ์และขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรรการให้น ้าหนกัความส าคญัและการ
ผสมผสานเขา้กบัการตดัสินความสามารถของตนเอง 

3.4 การวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
      การวดัการรับรู้ความสามารถของตนเองแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ (1) ระดบัความยากของ

งานหรือกิจกรรมท่ีบุคคลเช่ือวา่ตนมีความสามารถท่ีจะปฏิบติัได้ (level of job difficulties) (2) ความ
มั่นใจของบุคคลท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมท่ีระดับความยากหรือเม่ือมีอุปสรรคต่างๆ  (strength of 
confidence) (3) การตดัสินว่าตนมีความสามารถในกิจกรรมอ่ืน ๆ ดว้ยหรือมีความสามารถเฉพาะใน
ขอบเขตของกิจกรรมนั้น (generality of ability) ซ่ึงแบบวดัการรับรู้ความสามารถของตนเองควรวดั
ความเช่ือในความสามารถท่ีจะท ากิจกรรมท่ีระดบัความยากต่าง ๆ ภายใตข้อบเขตเร่ืองท่ีจะศึกษา  
(Bandura,1997) ทั้งน้ีผลการวิจยัได้แสดงว่าการวดัความมั่นใจมีความตรงเชิงเอกนัย (convergent 
validity) แ ล ะ ให้ อ าน าจ ใน ก ารอ ธิ บ าย ตั ว แ ป รต าม ไ ด้ สู ง ท่ี สุ ด  (Lee & Bobko, 1994, 
Lust,Celuck,&Showers,1993) จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดอาจเสนอเป็นรูปแบบการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองตามแนวคิดของ Bandura (1977)  

     สรุปได้ว่าทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกบับุคคล
(personal causation) ได้อย่างสมบูรณ์ภายไตก้รอบแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกัน  เร่ิมจากจุดเร่ิมตน้ของ
ความเช่ือเก่ียวกับความสามารถของบุคคล(personal efficacy)โครงสร้างและหน้าท่ีของความเช่ือ 
กระบวนการในการกระท าและผลท่ีเกิดในลกัษณะต่าง ๆตลอดจนการอธิบายกระบวนการเหล่าน้ี
ไดท้ั้งในระดบับุคคลและระดบักลุ่ม ในระยะหลงั Bandura ไดอ้ธิบายระบบความเช่ือเก่ียวกบัการ
รับรู้ความสามารถของตนเองให้ขยายวงกวา้งขึ้น โดยเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถ
ในการท างานเป็นกลุ่ม(collection efficacy) และการรับรู้ความสามารถของสถาบัน  (institutional 
efficacy) จุดเด่นประการหน่ึงของทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองคือการผสมผสานองค์
ความรู้ท่ีหลากหลายจากขอ้คน้พบในขอบเขตความรู้ท่ีมีองคป์ระกอบของทฤษฎีแตกต่างกนั ทั้งน้ี 
Bandura เช่ือว่าคุณค่าของทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ท่ีมีแนวทางท่ีชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีการพฒันาและยกระดบัความสามารถของมนุษยซ่ึ์งจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีพึงปรารถนา  
(Bandura, 1995 p.2) จากการท่ีบุคคลคาดหวงัว่าผลลพัธ์ของพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา ท าให้
บุคคลท่ีรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับสูงมีความพยายามในการกระท าพฤติกรรมท่ีจะ
น าไปสู่ความส าเร็จมากกว่าบุคคลท่ีรับรู้ความสามารถของตนเองในระดบัต ่าอย่างไรก็ตาม Bandura 
(1986, 1997) ไดอ้ธิบายว่า ในบางสถานการณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะสูงและการปฏิบติัท่ีเขม้ขน้หรือ
ใช้ความเส่ียงในกรณีผลท่ีตามมาอาจเป็นเชิงลบท าให้การรับรู้ความสามารถของบุคคลแปรผนัไป
ตามสถานการณ์เหล่าน้ี 
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  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัก าหนดความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความเช่ือในความสามารถของตนเองว่าตนเองมีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตร์ หรือท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จได้ โดยพิจารณาจาก 1) 
ระดบัความยากของงานหรือกิจกรรมท่ีบุคคลเช่ือว่าตนมีความสามารถท่ีจะปฏิบติัได ้ 2) ความมัน่ใจ
ของบุคคลท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมท่ีระดับความยากเม่ือมีอุปสรรคต่างๆ  และ 3) การตดัสินว่าตนมี
ความสามารถในกิจกรรมอ่ืนๆ ดว้ย หรือมีความสามารถเฉพาะในขอบเขตของกิจกรรมนั้น 

 

4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  
 ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารเก่ียวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในหัวขอ้ต่างๆ คือ ความหมายของ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และลกัษณะของผูมี้
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 4.1 ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  นกัวิชาการหลายท่าน(แกมกาญจน์  คชวงษ์, 2553 น. 37, ชมช่ืน สมประเสริฐ, 2542 
น.10, ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2546, น.196, ยงยุทธ เกษสาคร, 2542 น.133-134 อ้างอิงจาก 
Guralnik. 1970, รอยพิมพใ์จ ชนะปราชญ์, 2551 น. 35, อมัพร มา้คนอง, 2556 น. 5-21 ถึง 5-22) ได้
กล่าวถึงความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ว่า เป็นความปรารถนาหรือความตอ้งการท่ีบุคคลจะ
กระท าส่ิงต่างๆ ให้ไดรั้บความส าเร็จ แมจ้ะยุ่งยากหรือมีอุปสรรคก็จะพยายามท่ีจะแกปั้ญหาเพื่อน า
ตนไปสู่ความส าเร็จ โดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นส่ิงของหรือรางวลั แต่ตอ้งการท าเพื่อให้ตนเอง
ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตนคาดหวงั 
  ส าหรับความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์นั้น กฤศวรรณ  
ประเสริฐสิทธ์ิ(2551, น. 24)ได้กล่าวไวว้่า เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมีความทะเยอทะยาน ความ
กระตือรือร้น ความกลา้เส่ียง รู้จกัวางแผน และความมีเอกลกัษณ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เพื่อ
ประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ตามท่ีตนมุ่งหวงั 
 4.2  การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   อมัพร มา้คนอง(2556, น. 5-22 ถึง 5-23) ได้กล่าวถึงการสร้างแรงจูงใจในการเรียน
คณิตศาสตร์ไว้ว่า ผู ้สอนเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญมากในการสร้างแรงจูงใจในการเรียน
คณิตศาสตร์ เน่ืองจากผูส้อนจะรู้จกัผูเ้รียนแต่ละคนในชั้นเรียนในแง่มุมต่างๆ จึงสามารถจดัการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนได ้อย่างไรก็ตามผูส้อนควรเขา้ใจว่าการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนนั้น
ควรสร้างตามค าถามส าคญัเก่ียวกบัตวัผูเ้รียน 3 ค าถาม ดงัน้ี 
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4.2.1 ผูเ้รียนสามารถเรียนหรือท าในส่ิงท่ีท าไดห้รือไม่ การสร้างแรงจูงใจตามค าถาม 
ขอ้น้ีคือ ท าให้ผูเ้รียนเช่ือมัน่ว่าส่ิงท่ีผูส้อนให้ท านั้นไม่ไดย้ากเกินความสามารถ ซ่ึงผูเ้รียนเช่ือว่าตน
ท าไดก้็จะเกิดแรงจูงใจในการท า 

4.2.2 ผูเ้รียนตอ้งการเรียนหรือท าในส่ิงท่ีผูส้อนใหท้ าหรือไม่ การสร้างแรงจูงใจตาม 
ค าถามขอ้น้ีคือ การท าใหผู้เ้รียนเห็นประโยชน์และตอ้งการเรียนรู้ในส่ิงท่ีผูส้อนใหท้ า 

4.2.3 อะไรคือส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการท าใหส้ าเร็จ ค าถามขอ้น้ีท าใหผู้ส้อนสร้างแรงจูงใจให ้
ผูเ้รียนไดโ้ดยการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความมุ่งมัน่ และใส่ใจในส่ิงท่ีเรียนหรือท าอยูน่ั้น 
 ค าถามทั้ง 3 ขอ้น าไปสู่แนวทางในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

1) จดัล าดบัเน้ือหาคณิตศาสตร์เป็นล าดบัขั้นตอน และใหมี้ระดบัความยากเหมาะสมกบั 
ความสามารถของผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนคิดและท าได ้แลว้จึงค่อยเพิ่มระดบัความยาก 

2) เนน้การประเมินผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองตามศกัยภาพ เช่น  
การประเมินการท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนแต่ละคน และช่วยเหลือ แนะน าวิธีการท า
กิจกรรมใหส้ าเร็จ ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนเห็นวา่ความสามารถทางคณิตศาสตร์นั้นสามารถพฒันาใหดี้ขึ้น
ไดห้ากมีความพยายามท่ีจะปรับปรุง 

3) จดัเตรียมกิจกรรมคณิตศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการของ 
ผูเ้รียนเช่น การเลือกเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของผูเ้รียนมาออกแบบเป็น
กิจกรรมหรือปัญหาคณิตศาสตร์ 

4) ใชเ้ทคนิคการสอนท่ีกระตุน้การอยากรู้อยากเห็นและเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน เช่น  
การยกตวัอยา่งทางคณิตศาสตร์ท่ีใกลต้วัผูเ้รียน หรือตั้งค  าถามท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 

5) เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนั เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ 
คณิตศาสตร์ 

6) ใหโ้อกาสผูเ้รียนในการแสดงความคิดเห็น วิธีการท างาน หรือส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอ 
ใหผู้อ่ื้นทราบ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจใหผู้เ้รียน อนัจะน ามาสู่ความพยายามในการเรียนรู้ท่ีมากขึ้น 
 4.3 ลกัษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  นกัวิชาการหลายท่าน (กฤศวรรณ  ประเสริฐสิทธ์ิ 2551, น. 24-25, จิราภรณ์ ตั้งกิตติภา
ภรณ์  2532 , น. 106-107 และ McCelelland 1953, pp. 207-250) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู ้ท่ี มี
แรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 

4.3.1 มีความทะเยอทะยาน เป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น มีความ 
ภาคภูมิใจหากมีคะแนนสูงกว่าเพื่อนๆ ใหค้วามส าคญัต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และตอ้งการประสบ
ผลส าเร็จเม่ือเห็นคนอ่ืนประสบผลส าเร็จ 
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4.3.2 มีความกระตือรือร้น หรือมีการกระท าท่ีแปลกใหม่อนัเป็นการท าใหต้นเองมี 
ความรู้สึกว่าประสบความส าเร็จในการเรียน จะท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จทันเวลา มีการ
ทบทวนคน้ควา้เพิ่มเติม และถา้รู้สึกว่าตนเองมีผลการเรียนท่ีไม่ดีก็จะมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้มาก
ขึ้น 

4.3.3 มีความกลา้เส่ียง เป็นบุคคลท่ีมีการตดัสินใจเด็ดเด่ียวในการท างานท่ีใช้ความ 
สามารถ และมีความพอใจท่ีจะเลือกท างานท่ียากเน่ืองจากมีความเช่ือมั่นในความสามารถของ
ตนเอง 

4.3.4 การรู้จกัวางแผน มีเป้าหมายในการท างานและการเรียน มีการเตรียมตวัเป็นอยา่งดี  
สุขุม รอบคอบ และเป็นผูท่ี้มีแผนระยะยาวเพื่อด าเนินการอย่างมีเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีตอ้งการ 

4.3.5 ความมีเอกลกัษณ์ หรือมีความเป็นตวัของตนเองสูง ไม่ตอ้งการลอกเลียนแบบงาน 
ของผูอ่ื้น ชอบคน้ควา้หาวิธีการใหม่ๆ ไม่ยดึติดกบัวิธีการเดิมๆ 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยก าหนดความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความทะเยอทะยาน ความกระตือรือร้น ความกลา้เส่ียง 
รู้จกัวางแผน และความมีเอกลกัษณ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยวดัจาก 1) ความทะเยอทะยาน
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 2) ความกระตือรือร้นทางการเรียนคณิตศาสตร์ 3) ความกลา้เส่ียง
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 4) การรู้จกัวางแผนทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ 5) ความมีเอกลกัษณ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

5.  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารเก่ียวกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในหัวขอ้
ต่างๆ คือ ความหมายของความสามารถในการแกปั้ญหา ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ความส าคญัของการแกปั้ญหา ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ ลกัษณะปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี
ดี เกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณาในการเลือกหรือสร้างปัญหาคณิตศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ ยทุธวิธีในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 5.1 ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา  
  นกัวิชาการหลายท่าน(แกมกาญจน์  คชวงษ,์ 2553 น. 13-14, กนัยา  สุวรรณแสง, 2542 
น. 118, กลัยา  อรวิเชียร, 2545 น. 14, จนัจิรา  เสถียร, 2551 น. 17, สุวฒัน์  จุลสุวรรณ์, 2549 น. 14) 
ได้ให้ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการท่ีซับซ้อนในการน า
ความรู้ ความคิด การวิเคราะห์  จากประสบการณ์เดิมไปใช้ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 
 5.2 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์  
  อุษาวดี  จันทรสนธิ (2555, น.10-5) และ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2550, น . 7 )ได้ให้ความหมายของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ท่ีผูเ้รียนเผชิญอยู่และตอ้งการคน้หาค าตอบ 
โดยผูเ้รียนยงัไม่คุ ้นเคยแตกต่างจากต าราเรียนและไม่ รู้วิธีการหรือขั้นตอนท่ีจะได้ค  าตอบของ
สถานการณ์นั้นในทนัที ซ่ึงสอดคลอ้งกับความคิดของ Charies and Lester (1982 p. 5) ท่ีกล่าวว่า
ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์หรืองานคณิตศาสตร์(mathematics tasks) ท่ีผูเ้รียนเผชิญและ
ตอ้งการค าตอบ Charies and Lester สรุปว่าสถานการณ์หรืองานคณิตศาสตร์ใดจะเป็นปัญหาของ
ผูเ้รียนคนหน่ึง เม่ือผูเ้รียนคนนั้นเกิดสภาวะ 3 ประการ คือ มีความตอ้งการไขปัญหานั้น มีความ
สงสัย และมีความพยายามท่ีจะกระท าเพื่อไขปัญหาให้ได้ สภาวะ 3 ประการน้ีท าให้ปัญหา
คณิตศาสตร์ของผูเ้รียนคนหน่ึงอาจไม่ใช่ปัญหาของผูเ้รียนคนอ่ืน นอกจากน้ีปัญหาคณิตศาสตร์ตอ้ง
ไม่ใช่โจทยท่ี์เป็นตวัเลขหรือโจทยข์อ้ความธรรมดา (word problem หรือ routine exercise) ท่ีเน้น
การท าตามขั้นตอนวิธีตายตวัและมีค าตอบถูกตอ้งแน่นอนหน่ึงค าตอบ  
 ส่วนปรีชา  เนาว์เยน็ผล (2554, น. 9-7) ไดส้รุปความหมายของปัญหาคณิตศาสตร์เป็น
ขอ้ๆ ดงัน้ี 
 5.2.1 เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีตอ้งการค าตอบ ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปปริมาณ หรือ
จ านวน หรือค าตอบใหเ้หตุผล 
 5.2.2 เป็นสถานการณ์ท่ีผูแ้กปั้ญหาไม่คุน้เคยมาก่อน ไม่สามารถหาค าตอบไดใ้นทนัที
ทนัใด ตอ้งใชท้กัษะ ความรู้ และประสบการณ์หลายๆ อยา่งประมวลเขา้ดว้ยกนัจึงจะหาค าตอบได้ 
 5.2.3สถานการณ์ใดจะเป็นปัญหาหรือไม่ขึ้ นอยู่กับบุคคลผู ้แก้ปัญหา และเวลา 
สถานการณ์หน่ึงอาจเป็นปัญหาส าหรับบุคคลหน่ึง แต่อาจไม่ใช่ปัญหาส าหรับบุคคลอีกคนหน่ึงก็ได ้
และสถานการณ์ท่ีเคยเป็นปัญหาส าหรับบุคคลหน่ึงในอดีตอาจไม่เป็นปัญหาส าหรับบุคคลนั้นแลว้
ในปัจจุบนั 
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 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยก าหนดความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการน าความรู้ ความคิด การวิเคราะห์ จากประสบการณ์เดิม
ไปใช้ตดัสินใจหรือแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีนกัเรียนไม่คุน้เคยและไม่เหมือนใน
ต าราเรียนทัว่ไป เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 
 5.3 ความส าคัญของการแก้ปัญหา  
 ปรีชา  เนาวเ์ยน็ผล (2554, น. 9-5) ไดส้รุปความส าคญัของการแกปั้ญหาไว ้ดงัน้ี 

5.3.1 การแกปั้ญหาเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์
เรานั้นตอ้งพบปัญหาและอุปสรรคมากมาย ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท า
ให้สภาพแวดลอ้มและสังคมเปล่ียนแปลงไป มนุษยต์อ้งใช้ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอยู่
ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถปรับตวัอยู่ในสังคมได ้การท่ีบุคคลมีชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข
นั้นจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษย ์

5.3.2 การแกปั้ญหาท าใหเ้กิดการคน้พบความรู้ใหม่ จากการศึกษาประวติัศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ศึกษาจะพบว่าการคิดแกปั้ญหาในวิชาคณิตศาสตร์นั้นก่อให้เกิดการคน้พบสาระความรู้
ใหม่ๆ ท าให้วิชาคณิตศาสตร์มีการพฒันา เช่น ความพยายามของนักคณิตศาสตร์หลายท่านในการ
พิสูจน์สัจพจน์การขนานในเรขาคณิตของยุคลิด มีอิทธิพลต่อการพฒันาเรขาคณิตแขนงใหม่ๆ มาก 
เช่น เรขาคณิตนอกระบบยคุลิด 

5.3.3 การแกปั้ญหาเป็นความสามารถท่ีตอ้งปลูกฝังใหเ้กิดขึ้นในตวันกัเรียน เม่ือพิจารณา 
จุดประสงคข์องหลกัสูตรคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ความสอดคล้องกันประการหน่ึงของจุดประสงค์คือ การมุ่งให้
นักเรียนรู้จกัคิดอย่างมีเหตุมีผลสามารถแสดงความคิดออกมาอย่างชัดเจน มีระเบียบ และรัดกุม 
นอกจากน้ีในทุกระดบัชั้นยงัมุ่งให้นกัเรียนสามารถน าคณิตศาสตร์ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 
และการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น ซ่ึงความลึกซ้ึงของจุดประสงคด์งักล่าวน้ีจะแตกต่างกนัไปในแต่
ละระดบัชั้น เพื่อเป็นการตอบสนองจุดประสงค์ดงักล่าวในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์จึงไดมี้การสอดแทรกกิจกรรมการแกปั้ญหาไวใ้นคาบเวลาเรียนปกติ และในกิจกรรม
เสริมหลกัสูตรต่างๆ เช่น มุมคณิตศาสตร์ การจดัป้ายนิเทศ กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 
 5.4 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์  
  วิชัย  พาณิชยส์วย (2546, น. 9-10) ไดแ้บ่งประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ 2 
ประเภท ดงัน้ี 
 1. โจทยปั์ญหาในชั้นเรียน (standard textbook problems) หรือปัญหาธรรมดา 
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(routine problems) เป็นปัญหาท่ีผูแ้กปั้ญหาคุน้เคยในวิธีการ เป็นโจทยปั์ญหาท่ีพบเห็นอยู่ทัว่ไปใน
หนังสือเรียน ซ่ึงใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ลกัษณะเด่นของโจทยปั์ญหาประเภทน้ี คือ 
สามารถหาค าตอบด้วยวิธีและล าดับขั้นตอนท่ีใช้อยู่เป็นประจ า โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนเกือบ
ทั้งหมดเป็นโจทยปั์ญหาจ าเจ (routine problems) เป็นโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ในรูปแบบท่ีเด็กเคย
เห็นเคยเรียนจนคุน้เคย สามารถหาค าตอบดว้ยวิธีท่ีเป็นขอ้ก าหนดกฎเกณฑเ์ดิมๆ โดยผูเ้รียนจะแปล
เร่ืองราวของโจทยเ์ป็นประโยคสัญลกัษณ์ และค านวณหาค าตอบไดท้นัที โจทยปั์ญหาจ าเจน้ีอาจ
เป็นปัญหาชั้นเดียว หรือโจทยปั์ญหาหลายขั้นตอนก็ได ้
 2. โจทยปั์ญหาท่ีเน้นกระบวนการแกปั้ญหา (process problems) หรือปัญหาไม่ธรรมดา
(nonroutine problems) เป็นปัญหาท่ีผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งประมวลความรู้ความสามารถหลายอย่างเขา้
ดว้ยกนัเพื่อน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา โจทยปั์ญหาท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหา เป็นโจทยปั์ญหาท่ีไม่
จ าเจ(nonroutine problems) ผูเ้รียนไม่สามารถหาค าตอบได้โดยการแปลเร่ืองราวของโจทย์เป็น
ประโยคสัญลกัษณ์และคิดค านวณหาค าตอบตามวิธีท่ีใช้อยู่เดิมๆ แต่ผูเ้รียนจะตอ้งวางแผนคิดหา
กลวิ ธี  (strategies) มาใช้ในการแก้ปัญหา โจทย์ประเภท น้ีอาจเก่ี ยวข้องกับ เหตุการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวนัของบุคคล หรือเป็นปัญหาท่ีเก่ียวโยงกบัเน้ือหาวิชาอ่ืน และบางคร้ังค าตอบของโจทย์
ปัญหาอาจมีมากกวา่ 1 ค าตอบ 
  ส่วน Polya (1981, pp. 118-121) ได้แบ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท 
ตามจุดประสงคข์องปัญหา ดงัน้ี 
  1. ปัญหาให้คน้หา เป็นปัญหาท่ีใหค้น้หาส่ิงท่ีตอ้งการ ปัญหาประเภทน้ีประกอบดว้ย
ส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ ส่ิงท่ีตอ้งการหา เง่ือนไขซ่ึงสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีตอ้งการหา และขอ้มูลของปัญหา 
  2. ปัญหาให้พิสูจน์ เป็นปัญหาท่ีให้แสดงความสมเหตุสมผลของข้อความทาง
คณิตศาสตร์ รูปแบบทัว่ไปของขอ้ความน้ีประกอบไปด้วย สมมติฐาน (hypothesis) และขอ้สรุป 
(conclusion) ส่วนของสมมติฐานขึ้ นต้นด้วย “ถ้า” และส่วนของข้อสรุปขึ้ นต้นด้วย “แล้ว” 
สมมติฐานและขอ้สรุปน้ี เรียกวา่ ส่วนส าคญัของปัญหาใหพ้ิสูจน์ 
  สรุปไดว้า่ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
  1. ปัญหาธรรมดา เป็นปัญหาท่ีผูแ้กปั้ญหาคุน้เคยกบัโครงสร้างของปัญหามาก่อน มี
โครงสร้างไม่ซบัซอ้น ใชก้ารด าเนินการทางคณิตศาสตร์เพียงอยา่งเดียวในการแกปั้ญหา 
  2. ปัญหาไม่ธรรมดา เป็นปัญหาท่ีมีโครงสร้างท่ีซับซ้อน ผูแ้ก้ปัญหาไม่คุ ้น เคยกับ
ปัญหาท่ีจะแก้ ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์  รวบรวม ประยุกต์ความรู้ และการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์หลายอยา่ง พร้อมทั้งการใชย้ทุธวิธีในการแกปั้ญหามาช่วยในการแกปั้ญหานั้น 
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 5.5 ลกัษณะปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีดี  
  มะลิวรรณ  โคตรศรี (2547, น.16-17  อา้งอิงจาก Krulick and Rudnick, 1993,  
pp. 10-11) กล่าววา่ ปัญหาท่ีดีควรจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ีอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ 
  5.5.1 เป็นปัญหาท่ีน่าสนใจและทา้ทายความสามารถของนกัเรียน 
  5.5.2 เป็นปัญหาท่ีตอ้งใชท้กัษะการสังเกตและวิเคราะห์ 
  5.5.3 เป็นปัญหาท่ีใหโ้อกาสส าหรับการอธิบายและมุ่งใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
  5.5.4 เป็นปัญหาท่ีตอ้งใช้ความเขา้ใจดา้นแนวคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์
ทกัษะทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการแกปั้ญหา 
  5.5.5 เป็นปัญหาท่ีท าให้ได้หลักการทางคณิตศาสตร์และสามารถอ้างอิงไปยัง
สถานการณ์อ่ืนๆ ได ้
  5.5.6 เป็นปัญหาท่ีมีประโยชน์กับปัญหาอ่ืนๆ อีกและมีค าตอบหลายค าตอบหรือ
สามารถหาค าตอบไดห้ลายวิธี 
  สรุปได้ว่า ลักษณะปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีดีจะต้องน่าสนใจ ควรเป็นค าถามท่ี
สามารถวดัทักษะของผูเ้รียนได้หลายอย่าง ไม่เพียงแค่วดัความจ าเท่านั้ น ข้อค าถามควรมีความ
ใกลเ้คียงกบัปัญหาในชีวิตประจ าวนั และสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการแก้ปัญหา
ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

5.6  เกณฑ์ท่ีใช้พจิารณาในการเลือกหรือสร้างปัญหาคณิตศาสตร์  
      สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา(อุษาวดี  จนัทรสนธิ, 2555, น. 10-34  

ถึง10-35 อ้างอิงจาก National Council of Teachers of Mathematics,1991, pp. 25-31) ให้ข้อเสนอ
เก่ียวกบัลกัษณะของปัญหาคณิตศาสตร์และเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาปัญหาคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
       ปัญหาคณิตศาสตร์มีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ 1) สะทอ้นความคิดรวบยอดส าคญั 
2) เหมาะสมกับความรู้ ความเขา้ใจ ความสนใจและประสบการณ์ของผูเ้รียน และ 3) ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนปฏิบติัการกบัปัญหาโดยวิธีท่ีหลากหลาย ลกัษณะส าคญัทั้งสามประการขา้งตน้ ย่อมน ามาซ่ึง
ส่ิงต่อไปน้ี 
       (1) การกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิด 
       (2) การต่อยอดความคิดรวบยอดและทกัษะเดิมของผูเ้รียนไปสู่ขอ้คน้พบใหม่จากการ
ประจกัษด์ว้ยตนเองของผูเ้รียน 
       (3) การส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างความเช่ือมโยงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
       (4) การกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดข้อสงสัย เกิดการคิดแก้ปัญหาและใช้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 
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 (5) การส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชส่ิ้งแทนความคิดทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดง
ความคิดของตนเอง 
 (6) การส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชค้ณิตศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวนั 
 (7) การสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้รียน ผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์ต่างกันสามารถ
ปฏิบติัการกบัปัญหาดว้ยวิธีการท่ีต่างกนัตามความสามารถของเขา  
 (8) การส่งเสริมใหผู้เ้รียนทุกคนมีโอกาสพฒันาศกัยภาพทางคณิตศาสตร์ของเขาไดเ้ตม็ท่ี 
การเลือกหรือสร้างปัญหาคณิตศาสตร์พิจารณาประเด็นส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี เน้ือหาคณิตศาสตร์ 
ผูเ้รียน และวิธีการเรียนคณิตศาสตร์ 
 เน้ือหาคณิตศาสตร์ ปัญหาคณิตศาสตร์มีความเหมาะสมเพียงใดในการแสดงถึงความคิด
รวบยอดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีผูส้อนต้องการ ปัญหาตอ้งน าผูเ้รียนไปสู่การปฏิบัติ
คณิตศาสตร์ คือตอ้งใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจเลือกปฏิบติัอยา่งใดอย่างหน่ึง แลว้ประเมินและ
ตรวจสอบว่าวิธีการนั้ นน าไปสู่หนทางแก้ปัญหาเพื่อได้ค  าตอบหรือไม่  นอกจากน้ีปัญหา
คณิตศาสตร์ตอ้งผนวกเขา้กบัการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการใชท้กัษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์จน
ช านาญ หน้าท่ีของครูคณิตศาสตร์ตอ้งวิเคราะห์เน้ือหาคณิตศาสตร์แต่ละเร่ืองว่า ความคิดรวบยอด
และทักษะท่ีเป็นแก่นส าคญัคืออะไร วิธีการในการพฒันาความคิดรวบยอดและทักษะเหล่านั้ น
ภายใตบ้ริบทของการแกปั้ญหาท าอย่างไร นอกจากน้ีผูส้อนควรสอดแทรกเร่ืองของการใช้เหตุผล
และการส่ือสารผนวกเขา้ไวใ้นปัญหาดว้ย 
 ผูเ้รียน ปัญหาคณิตศาสตร์ตอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนทุกคนท่ีมีความแตกต่างกนัตอ้ง
สามารถใช้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของเขาในการปฏิบติัการกบัปัญหาได ้ปัญหาจึงควรมี
ลกัษณะเป็นปัญหาปลายเปิดเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใช้วิธีการไดห้ลากหลายเป็นหนทางในการหา
ค าตอบ ผูส้อนควรรู้จกัผูเ้รียนในเร่ืองภูมิหลงัโดยทัว่ไปของเขาและลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนแต่ละ
คน ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัผูเ้รียน คือ 1) ผูเ้รียนรู้อะไรและสามารถท าอะไรไดแ้ลว้ 2) ส่ิง
ใดท่ีผู ้เรียนต้องการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการแก้ปัญหา และการปฏิบัตินั้ นต้องใช้ความรู้
ความสามารถอะไรบา้งและใช้อย่างไร และ 3) ความสนใจ ความคาดหวงั และประสบการณ์ของ
ผูเ้รียนเป็นอยา่งไร ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีผูส้อนน าเสนอให้ผูเ้รียนปฏิบติัจึงตอ้งอยูใ่นความสนใจของ
ผูเ้รียน 
 วิธีการเรียนคณิตศาสตร์ ในการก าหนดปัญหาคณิตศาสตร์ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งทราบวิธี
เรียนและวิธีคิดของผูเ้รียน ปัญหาคณิตศาสตร์จึงตอ้งหลากหลายทั้งในแง่รูปแบบของการปฏิบติั
คณิตศาสตร์และยุทธวิธีท่ีผู ้เรียนใช้ในการคิดหาค าตอบ ผูเ้รียนสามารถใช้ส่ิงแทนความคิด
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(representation) อย่างหลากหลายในการท าความเขา้ใจปัญหา นอกจากน้ีการให้ผูเ้รียนเขียนอธิบาย
ความคิดของเขา ช่วยใหผู้ส้อนเขา้ใจความคิดของผูเ้รียนมากขึ้น 
 5.7 ขั้นตอนและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
  พิไลพร  แช่มช้อย (2552 , น. 16-17  อ้างอิงจาก Wilson, Fernandez and Hadaway, 
1993, pp. 60-62) กล่าวถึง กระบวนการแกปั้ญหาโดยทัว่ไปว่า มกัน าเสนอขั้นตอนการแก้ปัญหา
เป็นขั้นๆ ในลกัษณะท่ีเป็นกรอบการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวทาง ดงัภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1  ขั้นตอนการแกปั้ญหา 
ท่ีมา : พิไลพร  แช่มชอ้ย, 2552, น. 16  อา้งอิงจาก Wilson, Fernandez and Hadaway, 1993, p. 61 

 

  รูปแบบดังกล่าวเป็นเสมือนชุดของขั้นตอนการแก้ปัญหา ซ่ึงต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีถูกตอ้ง จะเห็นว่าการด าเนินการในลกัษณะแนวตรงเช่นน้ี ท าให้
ขาดการสืบสวนในการแกปั้ญหา ขาดการช่วยเหลือตนเอง ขาดการวางระบบความคิดและการวดัผล
ตนเอง (self assessment) รูปแบบเช่นน้ี มีข้อบกพร่อง ดังน้ี (Wilson, Fermander and Hadaway, 
1993, pp. 60-62) 
  5.7.1 ท าใหเ้ขา้ใจวา่การแกปั้ญหาเป็นกระบวนการในแนวตรงเสมอ 
  5.7.2 การแกปั้ญหาเป็นดงัเช่นชุดของขั้นตอน 
  5.7.3 ท าให้เขา้ใจว่าการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท่ีตอ้งจ าตอ้งฝึกและตอ้งกระท า
ซ ้าๆ 
  5.7.4 เป็นการเนน้การไดม้าซ่ึงค าตอบ 

อ่านปัญหา 

พิจารณาปัญหา 

แกปั้ญหา 

ตรวจสอบค าตอบ 

อ่านปัญหา 

ท าความเขา้ใจปัญหา 

วางแผนแกปั้ญหา 

ด าเนินการแกปั้ญหา 

ตรวจสอบผล 

หรือ 
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  จากข้อบกพร่องข้างต้น น้ี  Wilson, Fermander and Hadaway(1993, pp. 60-62) ได้
ปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ของ Polya โดยเสนอเป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกับการ
แกปั้ญหาท่ีแสดงความเป็นพลวตัร (dynamic) และเป็นวงจรของขั้นตอนของกระบวนการแกปั้ญหา 
ดงัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.2  ขั้นตอนการแกปั้ญหาท่ีเป็นพลวตัร 
ท่ีมา : พิไลพร  แช่มชอ้ย, 2552 น. 16  อา้งอิงจาก Wilson, Fernandez and Hadaway, 1993, p. 61 

 

  Polya (1957, pp. 16-17) ไดจ้ดัขั้นตอนของการแกปั้ญหาไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ท าความเขา้ใจปัญหา (understanding the problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีจะตอ้ง
เข้าใจว่า อะไรคือส่ิงท่ีไม่ รู้ อะไรคือข้อมูล โจทย์ก าหนดเง่ือนไขอะไรบ้าง และเพียงพอท่ีจะ
แกปั้ญหาหรือไม่ หากเกิดความก ากวม ลกัลัน่ หรือขดัแยง้ ควรใช้การวาดรูปและแยกสภาพการณ์
หรือเง่ือนไขออกเป็นส่วนๆ โดยการเขียนลงบนกระดาษ จะท าใหเ้ขา้ใจโจทยปั์ญหาไดดี้ขึ้น 
  ขั้นท่ี 2 วางแผนการแก้ปัญหา (devising a plan) เป็นขั้นท่ีเช่ือมหาความเช่ือมโยง
ระหว่างขอ้มูลกับส่ิงท่ีไม่รู้ ถา้หากไม่สามารถหาความเช่ือมโยงได้ ก็อาศยัหลกัการวางแผนการ
แกปั้ญหา ดงัน้ี 
  2.1 เป็นปัญหาท่ีเคยประสบมาก่อนหรือไม่ หรือมีลกัษณะคลา้ยกบัโจทยท่ี์เคยแกม้า
ก่อนหรือไม่ 
  2.2 รู้จกัโจทยปั์ญหาท่ีเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัโจทยท่ี์จะแกห้รือไม่เพียงใด และรู้จกั
ทฤษฎีท่ีจะใชแ้กห้รือไม่ 

ก าหนดสถานการณ์ปัญหา 

ท าความเขา้ใจปัญหา 

ด าเนินการแกปั้ญหา 

วางแผนแกปั้ญหา ตรวจสอบผล 
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  2.3 พิจารณาส่ิงท่ีไม่ รู้ในโจทย์และพยายามคิดถึงปัญหาท่ีคุ ้นเคย ซ่ึงมีส่ิงท่ีไม่ รู้
เหมือนกัน และพิจารณาดูว่าจะใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีเคยพบมาใช้กับโจทยปั์ญหาท่ีก าลงัจะแกไ้ด้
หรือไม่ 
  2.4 ควรอ่านโจทยอี์กคร้ังและวิเคราะห์เพื่อดูวา่ผลแตกต่างจากปัญหาท่ีพบมาหรือไม่ 
  ขั้นท่ี 3 ด าเนินการตามแผน (carrying out the plan) เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตาม
แผนท่ีวางไวแ้ละตอ้งตรวจสอบแต่ละขั้นตอนท่ีปฏิบติัวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 
  ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบผล (looking back) เป็นการตรวจสอบผลท่ีไดใ้นแต่ละขั้นตอนว่า
ถูกตอ้งหรือไม่ หรืออาจตรวจสอบโดยใชว้ิธีแกปั้ญหาวิธีอ่ืนๆ แลว้ตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีไดว้่าตรงกนั
หรือไม่ หรืออาจใชก้ารประมาณค าตอบอยา่งคร่าวๆ 
  ในขั้นตอนการตรวจสอบ นอกจากจะเป็นการตรวจสอบผลท่ีไดว้่าถูกตอ้งเหมาะสม
แลว้อาจปรับเปล่ียนเง่ือนไขบางประการ แลว้หาขอ้สรุปและสรุปผลการแกปั้ญหาในรูปทัว่ไป 
  Bell (1978, p. 312) ไดเ้สนอขั้นตอนในการแกปั้ญหาไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. น าเสนอปัญหาในรูปทัว่ไป 
  2. เสนอปัญหาในรูปท่ีสามารถด าเนินการได ้
  3. ตั้งสมมติฐานและเลือกวิธีด าเนินการเพื่อใหไ้ดค้  าตอบของปัญหา 
  4. ตรวจสอบสมมติฐาน และด าเนินการแกปั้ญหาเพื่อให้ไดค้  าตอบของปัญหาหรือชุด
ของค าตอบท่ีเป็นไปได ้
  5. วิเคราะห์และประเมินค าตอบ รวมถึงวิธีซ่ึงน าไปสู่การค้นพบยุทธวิธีในการ
แกปั้ญหา 
 5.8  ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  ขั้นตอนท่ีนับว่าส าคญัท่ีสุดในการแกปั้ญหาคือ ขั้นวางแผนในขั้นตอนน้ีผูแ้ก้ปัญหา
จะต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีมีอยู่  ผนวกกับข้อมูลต่างๆ ใน
สภาพการณ์ท่ีปัญหาก าหนดให้ประมวลเขา้ด้วยกัน เพื่อก าหนดแนวทาง ก าหนดยุทธวิธีในการ
แก้ปัญหา ซ่ึงถ้าผูแ้ก้ปัญหาได้รับการฝึกฝน มีทักษะในการแก้ปัญหาท่ีเพียงพอ ก็สามารถน า
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมออกมาปรับใชไ้ดร้วดเร็ว สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของปัญหา ซ่ึงยุทธวิธีใน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ประเภทต่างๆ เม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ปัญหามีดงัน้ี (สิริพร  ทิพยค์ง, 
2544, น. 49-67)  
  5.8.1 การหารูปแบบ เป็นการจดัระบบของขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลใน
สถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนดและจัดเป็นรูปแบบทัว่ไปในการแก้ปัญหา ซ่ึงอาจเป็นรูปแบบของ
จ านวนหรือรูปแบบของรูปเรขาคณิต 
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  5.8.2 เขียนแผนผงัหรือภาพประกอบ เป็นการเขียนแผนผงัหรือแผนภาพต่างๆ ของ
สถานการณ์ปัญหา เพื่อช่วยใหเ้ห็นความสัมพนัธ์และแนวทางในการหาค าตอบ 
  5.8.3 สร้างรูปแบบ 
  5.8.4 การสร้างตารางหรือกราฟ การจดัขอ้มูลลงในตารางเป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีง่าย
และน าไปสู่การคน้พบรูปแบบ และขอ้ช้ีแนะอ่ืนๆ 
  5.8.5 การเดาและตรวจสอบ เป็นการหาค าตอบของปัญหาจากสามญัส านึก ผูแ้กปั้ญหา
คาดเดาแลว้ตรวจสอบ ถา้ไม่ไดค้  าตอบก็เปล่ียนแปลงการเดา และตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง จนกระทัง่
ไดค้  าตอบของปัญหา การเดาและตรวจสอบเป็นวิธีการท่ีง่าย แต่อาจใชเ้วลามากกวา่ยทุธวิธีอ่ืนๆ 
  5.8.6 การแจงกรณีท่ีเป็นไปได ้เป็นการแจงกรณีท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดของปัญหาใชไ้ดดี้
ในกรณีท่ีมีจ านวนกรณีท่ีเป็นไปไดแ้น่นอน มกัจะใชต้ารางช่วยในการแจงกรณี 
  5.8.7 เขียนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ เพื่อแสดงสถานการณ์ปัญหา มีเป้าหมาย 2 
ประการ คือ เป็นการแสดงความเขา้ใจสถานการณ์ และเป็นการแสดงให้รู้ว่าตอ้งคิดค านวณอย่างไร
ในการแก้ปัญหา ผูเ้รียนท่ีเขียนประโยคทางคณิตศาสตร์ได้ถูกตอ้งแสดงว่าเขา้ใจปัญหานั้นและ
น าไปสู่การด าเนินการหาค าตอบไดถู้กตอ้ง 
  5.8.8 การด าเนินการแบบยอ้นกลบั ยุทธวิธีน้ีเร่ิมจากขอ้มูลท่ีได้จากขั้นตอนสุดทา้ย
แลว้ท ายอ้นขั้นตอนกลบัมาสู่ขอ้ความท่ีก าหนดเร่ิมตน้ ใชไ้ดดี้กบัการแกปั้ญหาท่ีตอ้งการอธิบายถึง
ขั้นตอนการไดม้าซ่ึงค าตอบ 
  5.8.9 ระบุขอ้มูลท่ีตอ้งการและขอ้มูลท่ีก าหนดให้ 
      5.8.10 การแบ่งปันปัญหาออกเป็นปัญหาย่อยๆ หรือเปล่ียนมุมมองของปัญหาบาง
ปัญหา ท่ีมีความซับซ้อน หรือมีหลายขั้นตอน เพื่อความสะดวกอาจแบ่งปัญหาให้เป็นปัญหาท่ีเล็ก
ลงเพื่อง่ายต่อการหาค าตอบ แลว้น าผลการแกปั้ญหายอ่ยๆ น้ีไปตอบปัญหาท่ีก าหนดหรือบางปัญหา
อาจตอ้งใชก้ารคิดและเปล่ียนมุมมองท่ีต่างไปจากท่ีคุน้เคยท่ีตอ้งท าตามขั้นตอนท่ีละขั้น 
 

6. งานวิจัยที่เกีย่วข้องกบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์รวม  
15  เร่ือง ไดแ้ก่ งานวิจยัของ จารุวรรณ  เฮา้ทา (2546) จ าเนียร  แซ่อ่ึม (2547) แฉลม้  อินวารี (2552) 
ณัฐพล  แยม้ฉิม (2547) มะลิวรรณ  โคตรศรี (2547) ยุทธนา  หิรัญ (2551) วสันต ์ เดือนแจง้ (2546) 
ส ารวย  หาญห้าว (2554) สุชาดา  พรหมจิตร (2553) สุชาติ  เหลาโชติ (2550) แหลมทอง  ส าราญสุข 
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(2552) Choi (1998) Pajares and Kranzler (1995) Pajares and Miller (1994) และStonewater (1977) 
ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์สาระ สรุปไดด้งัน้ี 
 ในประเด็นวตัถุประสงคข์องการวิจยั งานวิจยัทั้ง 15 เร่ือง มีวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกนั
คือ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ซ่ึงงานวิจยัของ จารุวรรณ  เฮา้ทา (2546) ไดศึ้กษาตวัแปรเก่ียวกบัเจตคติในการเรียน
คณิตศาสตร์ คุณภาพการสอนของครู แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สภาพแวดลอ้ม และความเอาใจใส่ต่อการ
เรียนของผูป้กครอง  จ าเนียร  แซ่อ่ึม (2547) ไดศึ้กษาตวัแปรเก่ียวกบัพื้นฐานความรู้เดิม ทกัษะการ
คิดค านวณ ทักษะทางภาษา  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ คุณภาพการสอนของครู และการรับ รู้
ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์  แฉลม้  อินวารี (2552) ไดศึ้กษาตวัแปรเก่ียวกบัการรับรู้การ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั บรรยากาศในการเรียนรู้ และการประเมินตามสภาพจริง  
ณฐัพล  แยม้ฉิม (2547) ไดศึ้กษาตวัแปรเก่ียวกบัเพศ เจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการ
สอนของครูการรับรู้ความสามารถของตนเองและการสนบัสนุนจากผูป้กครอง มะลิวรรณ  โคตรศรี 
(2547) ไดศึ้กษาตวัแปรเก่ียวกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความวิตกกงัวลในการเรียนคณิตศาสตร์ เจตคติ
ต่อคณิตศาสตร์ และความรู้พื้นฐานเดิม ยทุธนา  หิรัญ (2551)ไดศึ้กษาตวัแปรเก่ียวกบัความสามารถ
ดา้นตวัเลข ความสามารถในการให้เหตุผล และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ วสันต์  เดือนแจง้ (2546) ได้
ศึกษาตวัแปรเก่ียวกบัความถนัดดา้นภาษาและตวัเลข และการรับความสามารถของตนเอง ส ารวย  
หาญห้าว (2554) ไดศึ้กษาตวัแปรเก่ียวกบัเพศ รายไดข้องครอบครัว การอบรมเล้ียงดู และการรับรู้
ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์  สุชาดา  พรหมจิตร (2553) ได้ศึกษาตัวแปรเก่ียวกับการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ความสามารถในการให้เหตุผล การประเมินตามสภาพจริง 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และความเช่ืออ านาจภายในตน  สุชาติ  เหลาโชติ (2550) ได้ศึกษาตัวแปร
เก่ียวกบัเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความถนดัทางจ านวน และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์  แหลมทอง  ส าราญสุข (2552) ไดศึ้กษาตวัแปรเก่ียวกบัสัมพนัธภาพกบัเพื่อน การ
เห็นคุณค่าในตนเอง เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และการรับรู้ความสามารถใน
ตนเอง  Choi (1998) ไดศึ้กษาตวัแปรเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์  ความมานะพยายาม และความวิตกกงัวล Pajares and Kranzler (1995) ไดศึ้กษา
ตวัแปรเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเดิม และ
เพศ  Pajares and Miller (1994) ได้ศึกษาตวัแปรเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเดิม และเพศ  และStonewater (1977) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหวา่งความถนดัทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
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 ในประเด็นของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัท่ีผูว้ิจยัศึกษา พบว่างานวิจยัจ านวน 12 เร่ือง เป็น
การศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา(จารุวรรณ  เฮา้ทา 2546, แฉลม้ อินวารี 
2552, ณัฐพล  แยม้ฉิม  2547, มะลิวรรณ  โคตรศรี 2547, ยุทธนา  หิรัญ  2551, วสันต์  เดือนแจ้ง 
2546, ส ารวย  หาญห้าว  2554, สุชาดา  พรหมจิตร  2553, สุชาติ  เหลาโชติ  2550,  แหลมทอง  
ส าราญ สุ ข  2552, Pajares and Kranzler 1995, Pajares and Miller 1994) งาน วิ จัย  2  เร่ือง  เป็ น
การศึกษากลุ่มตวัอย่างในระดบัอุดมศึกษา(Choi 1998, Stonewater 1977)  และงานวิจยั 1 เร่ือง เป็น
การศึกษากลุ่มตวัอยา่งของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 (จ าเนียร แซ่อ่ึม 2547) 
 ในประเด็นเคร่ืองมือการวิจยั พบว่างานวิจยัท่ีศึกษาใช้เคร่ืองมือการวิจยัท่ีวดัตวัแปรตาม
คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และเคร่ืองมือวิจยัท่ีวดัตวัแปร
อิสระหรือตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ คือแบบทดสอบและแบบสอบถามตามลกัษณะของตวัแปร
นั้นๆ ซ่ึงเคร่ืองมือการวิจยัทุกฉบบัไดมี้การตรวจสอบคุณภาพ โดยเฉพาะ เคร่ืองมือการวิจยัท่ีเป็น
แบบสอบถามจะมีความเท่ียงมากกวา่ 0.80  
 ในประเด็นการวิเคราะห์ขอ้มูล งานวิจยั 7 เร่ือง ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยักบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
(แฉลม้  อินวารี, 2552, ณฐัพล  แยม้ฉิม, 2547, มะลิวรรณ  โคตรศรี, 2547, วสันต ์ เดือนแจง้, 2546 ,  
สุชาติ  เหลาโชติ, 2550,  แหลมทอง  ส าราญสุข, 2552,  Pajares and Miller, 1994) งานวิจยั 3 เร่ือง 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อหาสมการ
พยากรณ์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(ยุทธนา  หิรัญ, 2551, ส ารวย  หาญห้าว, 
2554, สุชาดา พรหมจิตร, 2553) และงานวิจยั 5 เร่ืองใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์โมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ (จารุ
วรรณ  เฮา้ทา, 2546, มะลิวรรณ  โคตรศรี, 2547,  แหลมทอง  ส าราญสุข, 2552,  Choi 1998, Pajares 
and Kranzler, 1995) 
 ในประเด็นของผลการวิจยันั้น งานวิจยัหลายเร่ืองมีผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนั ซ่ึงงานวิจยั
ของ สุชาดา  พรหมจิตร(2553)พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์มีความสัมพนัธ์กนัสูงทางบวกตั้งแต่ .80 ขึ้นไปไดแ้ก่
ความเช่ืออ านาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และความสามารถในการใหเ้หตุผล อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ แฉลม้  อินวารี(2552) ณัฐพล  แยม้ฉิม (2547) 
วสันต ์ เดือนแจง้ (2546) ส ารวย  หาญห้าว (2554) และสุชาติ เหลาโชติ(2550) ท่ีพบว่าตวัแปรการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู ้เรียนเป็นส าคญัของ
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ครูผูส้อน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสัมพนัธ์กบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วน Stonewater (1977) และ Pajares and Kranzler (1995)  พบว่า ความถนัด
ทางคณิตศาสตร์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
และการรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการเรียนของนักเรียน โดยนักเรียน
ชายและนกัเรียนหญิงไม่มีความแตกต่างกนั ส าหรับงานวิจยัของจ าเนียร แซ่อ่ึม(2547) ยุทธนา หิรัญ
(2551) สุชาดา  พรหมจิตร(2553) และ Pajares and Miller (1994) พบว่าตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์
ทางบวกและส่งผลต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยตรงไดแ้ก่ ความสามารถ
ในการให้เหตุผล ทกัษะทางการคิดค านวณ และความรู้พื้นฐานเดิม นอกจากน้ีจากวิเคราะห์โมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความวิตกกงัวลในการเรียนคณิตศาสตร์  การรับ รู้ความสามารถ
ของตนเอง ความมานะพยายาม และการเห็นคุณค่าในตนเอง(มะลิวรรณ โคตรศรี, 2547, แหลมทอง  
ส าราญสุข, 2552,  Choi 1998) 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 15 เร่ือง ผูวิ้จยัไดแ้นวคิดในเบ้ืองตน้ว่าการศึกษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
นั้นไดข้อ้สรุปวา่ตวัแปรท่ีศึกษาคือ ตวัแปรเก่ียวกบัความสามารถในการให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นตวัแปรทางดา้นพฤติกรรมการสอนของครู และการเรียนรู้
ของนักเรียน ซ่ึงจากผลการวิจัยของงานวิจัยท่ีศึกษาจะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยตรง รวมทั้งผูวิ้จยัเห็นว่าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
เน่ืองจากเป็นระดบัชั้นท่ีนกัเรียนก าลงัเขา้สู่การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือสายอาชีพ
และระดบัอุดมศึกษา ท่ีสามารถหาแนวทางหรือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ตั้ งแต่ระดับพื้นฐาน ซ่ึงจากขอ้สรุป
ดังกล่าวท าให้ผูว้ิจยัได้กรอบแนวคิดและใช้เป็นแนวทางในการวิจยัศึกษาความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยาต่อไป 
 
 


