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คณิ ตศาสตร์ ดังนี้ 1) เปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
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ดีกว่าก่อนเรี ยน หลังเรี ยนดีกว่าระหว่างเรี ยน และระหว่างเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์เป็ นรายด้านพบว่า
1.1 นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ มีการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการ
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1.2 นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ มีการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ด้านการให้เหตุผลในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.3 นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ มีการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการ
นาเสนอตัวแทนความคิดในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนแตกต่างกัน โดยในช่วงหลังเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนดีกว่าระหว่างเรี ยน และระหว่างเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ มีพฒั นาการของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
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The purpose of this research was to study mathematical thinking of the eighth grade students who were
taught by using mathematizing process which composed of 1) compare mathematical thinking of students who were
taught by using mathematizing process between before, during and after being taught, and 2) study mathematical
thinking development of students who were taught by using mathematizing process . The target group was consisted of
37 eighth grade students of Donchanwitthayakhom School in second semester of the 2012 academic year. They were
taught by using the mathematizing process. The instruments for data collection were three mathematical thinking tests
with the reliabilities of 0.767, 0.798 and 0.644 respectively, worksheets and interview form. The experimental materials
constructed by the researcher were lesson plans using mathematizing process. The data were analyzed by arithmetic
means, standard deviation and One-way ANOVA and Dunnett’s T3.
The results of the study revealed that:
1. There are differences in mathematical thinking of students between before, during and after being taught.
The mathematical thinking of the students after being taught was better than before being taught, after being taught was
better than during being taught and during being taught was better than before being taught with significant level of .05.
Comparing mathematical thinking of the students for each aspect, we found that:
1.1 The students who were taught by using mathematizing process had different mathematical
thinking on problem solving between before, during and after being taught at .05 level of significance. After being
taught was better than before being taught, during being taught was better than before being taught and after being
taught was not different from during being taught.
1.2 The students who were taught by using mathematizing process did not have different
mathematical thinking on reasoning between before, during and after being taught at .05 level of significance.
1.3 The students who were taught by using mathematizing process had different mathematical
thinking on representations between before, during and after being taught at .05 level of significance. After being taught
was better than before being taught, after being taught was better than during being taught and during being taught was
better than before being taught.
2. The students who were taught by using mathematizing process had been gradually improved mathematical
thinking in all three aspects when comparing between before, during and after being taught.
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บทที่ 1
บทนำ

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั “การคิด” และ “การสอนคิด” เป็ นเรื่ องสาคัญในการจัดการศึกษา ซึ่ งประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่ โลกหันมาสนใจ (ทิศนา แขมมณี , 2540) ดังปรากฏชัดเจนในแผนการศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ
(พ.ศ. 2555–2559: 16) ที่ได้กาหนดกลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานเพื่อเร่ งรัดพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานผูเ้ รี ยนโดยพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้และจัดกิ จกรรมเสริ มทักษะพัฒนาผูเ้ รี ยนใน
รู ปแบบที่หลากหลาย และมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ นอกจากนี้ แนวทาง
จัดการศึกษาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) ยังได้ระบุให้สถานศึกษา
จัดกระบวนการการเรี ยนรู้โดยการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จึงกล่าวได้ว่า กระบวนการคิดเป็ นศักยภาพ ในการเรี ยนรู้
และเป็ นจุดเน้นในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Tucker, 1988 อ้างใน เบญจมาศ ฉิมมาลี, 2550: 1)
การที่คนใดคนหนึ่งจะมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ การคิดวิจารณญาณ การคิดเชิง
วิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล การคิดในการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ ล้วนมีพ้ืนฐานสาคัญมาจาก
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ผูเ้ รี ยนจึงต้องเรี ยนรู้ และนาความรู้ ตลอดจนทักษะจากการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ไปใช้ในชี วิตประจาวัน และเป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป (รุ่ งทิวา นาบารุ ง, 2550) ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ยุพิน พิพิธกุล (2539: 1) ได้กล่าวไว้ว่า “วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความคิด
กระบวนการและเหตุ ผล คณิ ตศาสตร์ ฝึกให้คนคิดอย่างมีระเบียบและเป็ นรากฐานของหลาย ๆ สาขาวิชา
ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ก็ลว้ นแต่ตอ้ งอาศัยคณิ ตศาสตร์ ท้ งั สิ้ น”
หลักสู ตรของทุกชาติจึงให้ความสาคัญกับวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งกล่าวได้วา่ ชาติใดมีคนที่มีความสามารถทาง
คณิ ตศาสตร์ สูง ชาติน้ นั จะมีพลังความคิดสู งตามไปด้วย (รุ่ งทิวา นาบารุ ง, 2550) คณิ ตศาสตร์ จึงมีส่วน
สาคัญในการพัฒนาการคิดของคนในชาติ
แม้ว่ า คณิ ต ศาสตร์ จ ะเป็ นวิ ช าที่ ส าคัญ แต่ จ ากการประเมิ น ผลการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์
ที่ ผ่านมาพบว่า ผลการเรี ย นคณิ ตศาสตร์ ระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ในโครงการ TIMSS-2007
(Trends in International Mathematics and Science Study 2007) ประเทศไทยอยูอ่ นั ดับที่ 29 ได้ 441
คะแนนซึ่ งต่ ากว่าค่าเฉลี่ ยนานาชาติที่กาหนดไว้คือ 500 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าผลเรี ยนรู้ของ
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นักเรี ยนไทยยังอยูใ่ นระดับที่ไม่น่าพอใจ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2552)
และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ประจาปี การศึกษา 2554 ที่นักเรี ยนได้คะแนนคณิ ตศาสตร์ เฉลี่ ย 30.08 คะแนน และตั้งแต่ปีการศึกษา
2551-2554 พบว่านักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิ ตศาสตร์ ต่ากว่าครึ่ งของคะแนนเต็ม (สานักงาน
ทดสอบทางการศึกษา, 2555) ประกอบกับผลการวิจยั ศักยภาพด้านการคิดของเด็กไทยของกองวิจยั
ทางการศึ กษา พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาต้นมีศ กั ยภาพในด้า นการคิดต่ าที่ สุด โดยเฉพาะ
ศักยภาพด้านการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และเนื้ อหาที่ควรปรับปรุ งอย่างเร่ งด่ วน คือ วิชาคณิ ตศาสตร์
(กองวิจยั ทางการศึกษา, 2543: 89)
จากการที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยู่ในระดับต่ากว่าครึ่ งของคะแนนเต็มนั้น
สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากการจัดการเรี ยนการสอนของครู ไม่สามารถหาแนวทางในการกระตุน้
ให้ผเู้ รี ยนฝึ กทักษะการคิด หรื อผูเ้ รี ยนขาดทักษะการคิดแล้วจะทาอย่างไรเพื่อที่จะกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยน
ได้ฝึกทักษะการคิดได้ (ศริ นธร วิทยะสิ รินนั ท์, 2544) และสภาพการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ใน
ระดับมัธยมศึกษา โดยทัว่ ๆไป ครู มกั จะเน้นการจาสู ตร บทนิยาม และวิธีการหาคาตอบที่ถูกต้อง
โดยสอนให้นกั เรี ยนแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ งเท่านั้น อีกทั้งในการแก้โจทย์ปัญหา
ก็มีลกั ษณะเป็ นการฝึ กใช้สูตร และฝึ กทาตามขั้นตอนที่ครู สอนไว้มากกว่าฝึ กกระบวนการคิด และ
การแก้ปัญหา (กิ ตติ พัฒนตระกูลสุ ข, 2546: 54-58) จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนไม่ได้รับการส่ งเสริ มด้านการใช้
การคิ ดเชิ ง คณิ ตศาสตร์ ใ นการเรี ย นรู้ ซึ่ งการคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์ เป็ นลัก ษณะหนึ่ งของการคิ ด
โดยทัว่ ไป (Rickart, 1996: 285) เป็ นการคิดในเชิ งการคานวณ การคิดแก้ปัญหา การให้เหตุผล
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถสื่ อสาร สื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ให้บุคคลอื่นรับรู้ได้
รวมทั้งสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ เข้าด้วยกัน และสามารถเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั
ศาสตร์ อื่น ๆ นอกจากนี้ ยงั รู ้ จกั ตรวจสอบหรื อควบคุมการรู้คิดของตนเอง (Metacognition) ได้
(Hyde and Hyde, 1991: 29; Reys; et al., 2004: 30) รวมทั้งการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นการใช้เทคนิค
ทางคณิ ตศาสตร์ ความคิดรวบยอดทางคณิ ตศาสตร์ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ อย่างใดอย่าง
หนึ่งที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน หรื อแสดงออกมาเป็ นนัยในการหาคาตอบของปั ญหา (Henderson
et al., 2001: 1) สอดคล้องกับ โอดาฟเฟอร์ และธอนควิสท์ (O’Daffer and Thornquist, 1993: 43)
ได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ว่าหมายถึงการใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ ที่มีอยู่
หลากหลายในการทาความเข้าใจแนวคิด ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด สร้างข้อสรุ ปหรื อ
สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ยวกับแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับแนวคิด
นั้น ซึ่ งในการศึกษาถึงการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนเป็ นการศึกษาสิ่ งที่เป็ นนามธรรม และ
เป็ นการศึกษากระบวนการในสมอง จึงจาเป็ นต้องอาศัยเครื่ องมือต่างๆ เพื่อศึกษาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
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ของนักเรี ยน จากการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการนาเสนอตัวแทนความคิดทางคณิ ต ศาสตร์
ของนักเรี ยนซึ่งถือเป็ นเครื่ องมือให้ได้รู้ถึงการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ (Kriegler, 2004: Online) ซึ่ งตรงกับที่
มานูชิฮรี (Manouchehri, 2005: Online) กล่าวว่าเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ ที่ช่วยในการทาความเข้าใจ
สิ่ งต่าง ๆ รอบตัว คือ 1) การแก้ปัญหา 2) การนาเสนอตัวแทนความคิด ในรู ปแบบที่มองเห็นได้ เช่น
แผนภูมิ รู ปภาพ หรื อกราฟ ในรู ปตัวเลข เช่น ตาราง การทารายการ ในรู ปสัญลักษณ์ และในรู ป
คาพูด 3) การให้เหตุผล ได้แก่ การสร้างกรณี ทวั่ ไป การสรุ ปที่สมเหตุสมผลวิธีการอุปนัย ซึ่ งเป็ น
การตรวจสอบกรณี เฉพาะ การจาแนกแบบรู ปและความสัมพันธ์ การขยายแบบรู ปและความสัมพันธ์
โดยการใช้การคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ จะช่วยให้เราสามารถจัดการสิ่ งที่มีความซับซ้อนและขยายความ
เข้าใจของเราได้ (Mason and Stacey, 1994: 158) และความสามารถในการคิดเชิงคณิ ต ศาสตร์ และ
การใช้การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็ นเป้ าหมายที่สาคัญของการศึกษา ดังนั้น
สถานศึกษาและครู ผสู้ อนจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการคิดเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนไป
พร้อม ๆ กับความรู ้ตามเนื้ อหา โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบทางความคิดทั้ง
ระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยนและนักเรี ยนกับครู และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้สื่อสาร นาเสนอความคิด
วิเคราะห์และตัดสิ นปั ญหา ได้อย่างรอบคอบและถูกต้อง
Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD, 2009: 105) ได้เสนอ
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ (Mathematizing Process) ในกรอบการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ
หรื อ Programme for International Student Assessment (PISA) ซึ่ งเป็ นกระบวนการคิดจากสถานการณ์จริ ง
สู่ สถานการณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งกระบวนการนี้ เป็ นกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริ ง มี 5 ขั้น
ดังนี้
ขั้นที่ 1 เริ่ มด้วยปั ญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริ ง โดยแปลงปั ญหาชี วิตจริ งไปเป็ นปั ญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการระบุแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหา
นั้น แสดงปั ญหาในรู ปที่ แตกต่า งไป ตลอดจนระบุ ขอ้ ตกลงเบื้องต้นที่ส อดคล้องเหมาะสมกับ
ปัญหา
ขั้นที่ 2 จัดให้อยูใ่ นรู ปแบบตามแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ โดยเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาของปั ญหาในชี วิตจริ งกับภาษา สัญลักษณ์ กฎเกณฑ์ทางคณิ ตศาสตร์ ทาให้เข้าใจปั ญหา
นั้นในเชิ งคณิ ตศาสตร์ มองหา ความสัมพันธ์และแบบรู ปทางคณิ ตศาสตร์ จึงเป็ นการมองหาลักษณะ
ของปัญหาในเชิงคณิ ตศาสตร์
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ขั้นที่ 3 ค่อยๆ ตัดข้อเท็จจริ งที่อยูใ่ นปั ญหาในชีวิตจริ งออกไปก่อน เป็ นการนา
คณิ ตศาสตร์ เข้ามาเชื่อมโยงกับปั ญหา เช่น การสร้างข้อตกลงเบื้องต้น รวมทั้งการทาให้เป็ นปั ญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ การลงข้อสรุ ปและแปลงปัญหาให้เป็ นโจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ขั้นที่ 4 แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ขั้นตอนนี้ รวมถึงการใช้และการแสดงแทน
เปลี่ยนกลับไปมา การใช้สัญลักษณ์ กฏ ภาษาเฉพาะทาง และการทาโจทย์ทางคณิ ตศาสตร์ ใช้
ปรับตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ผสมผสานและบูรณาการตัวแบบให้ความเห็น สนับสนุ น โต้แย้ง
รวมทั้งสรุ ปการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ขั้นที่ 5 แปลผลจากการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ให้กลับเป็ นปั ญหาในชี วิตจริ ง
รวมถึงการระบุขอ้ จากัดของการแก้ปัญหานั้น ๆ ขั้นนี้นกั เรี ยนต้องเข้าใจว่าคณิ ตศาสตร์ ทาได้แค่ไหน
และมีขอ้ จากัดอย่างไร และอภิปราย โต้แย้ง และหาคาอธิ บายถึงความใช้ได้ของผลการแก้ปัญหา
มีการสื่ อสารทั้งกระบวนการคิดและผลที่ได้ รวมทั้งวิพากษ์ตวั แบบและข้อจากัด
จากที่ กล่ าวมาข้างต้นจะเห็ นว่ากระบวนการคิ ดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ เป็ นการน า
กระบวนการแก้ปัญหาที่นกั เรี ยนสามารถนามาใช้แก้ปัญหาที่ปรากฏในชีวิตจริ งได้ จึงทาให้นกั เรี ยน
ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และยังเป็ นการฝึ กการคิดเชิง คณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยน โดยเนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นเรื่ อง การนาไปใช้ของทฤษฎี บทพีทาโกรัส และ
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เนื่องจากเนื้ อหาทั้ง 2 เรื่ องเป็ นเนื้ อหา
ที่เน้นการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาเป็ นเรื่ องที่ยาก และเป็ นเรื่ องที่เป็ นปั ญหาในการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ (เจษฏ์สุดา จันทร์เอี่ยม, 2544: 4) ประกอบกับประสบการณ์สอนของผูว้ ิจยั ในการสอน
การแก้โจทย์ปัญหา พบว่า นักเรี ยนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ เพราะไม่ทราบว่าจะต้องเริ่ มต้น
อย่างไร หรื อรู ้ ว่าจะต้องเริ่ มด้วยการวิเคราะห์ ปัญหาแต่ นักเรี ยนก็ ไม่ สามารถที่จะสร้ างสมการได้
เนื่ องจากไม่รู้วา่ จะต้องกาหนดตัวแปรอย่างไร สอดคล้องกับ พรทิพา โสกัณทัต (2552: 1) ที่กล่าวว่า
นักเรี ยนมีปัญหาเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาค่อนข้างมาก ซึ่งสาเหตุที่นกั เรี ยนไม่ทาโจทย์ปัญหาเลย
เนื่ องมาจากไม่ทราบว่าควรเริ่ มแก้ปัญหานั้นอย่างไร และสาหรับนักเรี ยนที่เขียนสมการไม่ถูกต้อง
นั้น เนื่องจากนักเรี ยนไม่ทราบว่าควรกาหนดตัวแปรอย่างไรและไม่เข้าใจว่าสิ่ งที่โจทย์กาหนดให้มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไรจึงเขียนเป็ นสมการไม่ได้
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะนาการใช้กระบวนการคิดให้เป็ น
คณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ องการนาไปใช้
ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส และการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพื่อศึกษาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
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ของนักเรี ยนในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน ซึ่ งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ต่อไป
คำถำมวิจัย
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ สามารถพัฒนาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
ดีข้ ึนหรื อไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการคิ ด เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใช้ก ระบวนการคิ ด ให้ เ ป็ น
คณิ ตศาสตร์ ดังนี้
1) เปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการ
คิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
2) ศึ กษาพัฒนาการการคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
สมมติฐำนของกำรวิจัย
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
Yoon (2552) ได้ศึกษาการสร้างตัวแบบความสู งของปฏิยานุ พนั ธ์ จากกระบวนการ 2
กระบวนการที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ได้แก่ กระบวนการคิ ดให้เป็ น
คณิ ต ศาสตร์ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง และการใช้เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร์ ไ ปสู่ ส ถานการณ์ จ ริ ง ที่
กาหนดให้ โดยการศึกษานี้เป็ นการนาเสนอและวิเคราะห์งานจาก นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
4 คนและครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจานวน 2 คน ที่มีส่วนร่ วมในกระบวนการดังกล่าวจากงานการ
สร้ า งตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ที่ ต้องการให้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งการวิจยั หาปฏิ ย านุ พ นั ธ์ ข องฟั ง ชันก์ ที่
นาเสนอโดยกราฟ เมื่อกาหนดความสู งของปฏิยานุพนั ธ์ กลุ่มตัวอย่างการวิจยั มีการคิดสถานการณ์
ให้ เ ป็ นคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ พัฒ นาวิ ธี ก ารพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ และพยายามที่ จ ะใช้ค วามคิ ด
บางอย่างเกี่ยวกับการอินทิเกรตแบบจากัดเขต ที่กลุ่มตัวอย่างเคยเรี ยนมาแล้ว ซึ่ งงานวิจยั นี้ แสดงให้

6
เห็นว่านักเรี ยนจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการสร้างตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ที่ส่งเสริ มให้มีการพัฒนา
ในด้านการแสดงออกทางความคิดหรื อความรู้สึก โดยใช้คาพูด แก้ไขความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ของ
มโนทัศน์แคลคูลสั และการมีส่วนร่ วมในกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
Grigoras (2553) ได้ศึกษาการสร้างตัวแบบในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีตวั เลข ของ
นักเรี ยนอายุ 13-14 ปี พบว่า นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม มีการโต้แย้งและ
กล่ าวแย้งในแนวความคิ ด โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เป็ นการอภิ ปรายถึ ง การประเมิ นค่ าของงานทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน รวมไปถึงมโนทัศน์พ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ในการจัดโครงสร้างทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในผลงานของนักเรี ยน
จากงานวิจยั ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงตั้งสมมติฐานในการวิจยั ครั้งนี้วา่
1. การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนแตกต่างกัน โดยหลังเรี ยนดีกว่าระหว่างเรี ยน หลังเรี ยน
ดีกว่าก่อนเรี ยน และระหว่างเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ มีพฒั นาการในทางที่ดีข้ ึน
เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นระยะ จากก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสิ นธุ์ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 รายวิชาคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่อง การนาไปใช้ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
3. ตัวแปรที่ศึกษามีดงั นี้
3.1 ตัวแปรต้น คือ กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
3.2 ตัวแปรตาม คือ การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
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คำจำกัดควำมในกำรวิจัย
1. กระบวนกำรคิดให้ เป็ นคณิตศำสตร์ เป็ นกระบวนการคิดโดยการสร้างตัวแบบ
ทางคณิ ตศาสตร์ จากสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริ งไปสู่ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และแก้ปัญหานั้น
ด้วยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งคาตอบและนาคาตอบนั้นย้อนกลับไปตอบปั ญหาใน
ชี วิตจริ ง ซึ่ งในการวิจยั นี้ จะใช้กระบวนการที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ OECD
(2009b: 105) ดังนี้
1.1 ขั้นเสนอปัญหาในชีวติ จริ ง เป็ นการแปลงปัญหาในชีวติ จริ งให้เป็ น
ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ มีการระบุแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหานั้น แสดงปั ญหา
ในรู ปที่แตกต่างไป และระบุขอ้ ตกลงเบื้องต้นที่สอดคล้องเหมาะสมกับปัญหา
1.2 ขั้นมองปั ญหาในเชิ งคณิ ตศาสตร์ เป็ นการจัดการกับปั ญหาให้อยูใ่ น
รู ปแบบตามแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ โดยให้นกั เรี ยนทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษาของ
ปั ญหาในชี วิตจริ งกับภาษา สัญลักษณ์ และกฎเกณฑ์ทางคณิ ตศาสตร์ ตลอดจนพยายามค้นหา
ความสัมพันธ์และแบบรู ปทางคณิ ตศาสตร์จากปัญหา จึงเป็ นการพิจารณาลักษณะของปั ญหานั้นใน
เชิงคณิ ตศาสตร์
1.3 ขั้นแปลงปั ญหาในชี วิตจริ งเป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นการค่อย ๆ
ตัดข้อเท็จจริ ง ที่เป็ นปั ญหาในชี วิตจริ งออกไป โดยให้นักเรี ยนนาแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ เข้ามา
เชื่ อมโยงกับปั ญหา ซึ่ งอาจมีการสร้างข้อตกลงเบื้องต้น และหาข้อสรุ ปเพื่อแปลงปั ญหาให้เป็ นโจทย์
ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ จึ งเป็ นการมองปั ญหาในรู ปคณิ ตศาสตร์ ล้วน ๆ เพื่ อ สร้ า งตัว แบบทาง
คณิ ตศาสตร์
1.4 ขั้นแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นการใช้สัญลักษณ์ กฎเกณฑ์ ภาษา
และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา มีการปรับตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ให้เหมาะสมกับ
ปัญหาจนได้คาตอบของปัญหา
1.5 ขั้นสะท้อนคิด เป็ นการแปลผลจากการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
กลับไปสู่ ปัญหาในชีวติ จริ ง รวมถึงการระบุขอ้ จากัดของการแก้ปัญหานั้น ๆ โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกัน
อภิปรายและวิเคราะห์ถึงผลที่ได้และข้อจากัด จากการใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหา รวมถึงมี
การวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของตัวแบบที่ใช้ในการแก้ปัญหา
2. กำรคิดเชิงคณิตศำสตร์ หมายถึง กระบวนการทางสมองของบุคคลที่เชื่อมโยง
ข้อมู ล ทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้ใ นการคิ ด เพื่อท าความเข้า ใจหรื อหาค าตอบของปั ญหาได้อย่า ง
สมเหตุสมผล โดยมีการให้เหตุผลเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ นาเสนอตัวแทนความคิดในการแก้ปัญหา
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ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อสื่ อสารความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ให้บุคคลอื่นเข้าใจ ซึ่ งวัดได้จากแบบวัด
การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ที่แสดงออกเป็ นความสามารถ 3 ด้านดังนี้
2.1 การแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา โดยสามารถระบุได้
ว่าสิ่ งที่ปัญหาต้องการทราบคืออะไร สิ่ งที่ปัญหากาหนดให้คืออะไร สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหา เช่น การสร้างรายการ ตาราง สมการ การวาดภาพ การลองผิดลองถูก รวมทั้งสรุ ป
คาตอบได้สอดคล้องกับปั ญหา
2.2 การให้เหตุผล เป็ นความสามารถในการใช้ความรู้และข้อมูลในการวิเคราะห์
สถานการณ์ สามารถอธิ บ ายเหตุ ผลของการเลื อกใช้ก ลยุทธ์ หรื อตัวแทนความคิ ด ในวิธี ก าร
แก้ปัญหา และอธิบายความสมเหตุสมผลของคาตอบ
2.3 การนาเสนอตัวแทนความคิด เป็ นความสามารถในการใช้ตวั แทนความคิด
เพื่อทาความเข้าใจปั ญหา สามารถใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงกระบวนการแก้ปัญหา และ
สามารถใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหา โดยอาจใช้การเขียนข้อความ วาดภาพ
หรื อสัญลักษณ์ ใช้การขีดเขียนหรื อวงกลมข้อความในโจทย์ กาหนดตัวแปรเขียนแผนภาพ ตาราง
กราฟ หรื อตัวแบบทางเรขาคณิ ต
3. นักเรี ยน หมายถึ ง นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสิ นธุ์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. นักเรี ยนได้รับการกระตุน้ ให้ใช้การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ และเกิดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ใน
ระดับสู งกว่าความรู ้ ความจา ผ่านกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นการพัฒนาทั้งความรู้
ด้านเนื้อหาสาระตามรายวิชาและการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
2. เป็ นแนวทางสาหรับครู และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ไปจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนควรได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาในการศึกษายุคปัจจุบนั
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ผวู้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
1.1 ความหมายและความสาคัญของกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
1.2 ลักษณะของกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
1.3 พัฒนาการของกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
1.4 ขั้นตอนของกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
2. การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
2.1 ความหมายและความสาคัญของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
2.2 องค์ประกอบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
2.3 วิธีการศึกษาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
2.4 แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
2.5 แนวทางการวัดและการประเมินผลการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
3.2 งานวิจยั ในประเทศไทย
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1. กระบวนการคิดให้ เป็ นคณิตศาสตร์
1.1 ความหมายและความสาคัญของกระบวนการคิดให้ เป็ นคณิตศาสตร์
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ มาจากภาษาอังกฤษว่า Mathematizing Process ซึ่ ง
ได้มีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
Greer (อ้างถึงใน Grigoras, 2008: Online) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
ไว้ว่าเป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึ้ นในขณะที่สร้ างแบบจาลองสถานการณ์ ในชี วิตจริ ง เช่ น การแก้
โจทย์ปัญหาด้วยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นการสร้างแบบจาลองสามารถมองผ่านการเชื่อมโยง 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านคณิ ตศาสตร์ และด้านชีวติ จริ ง และการพัฒนาโครงสร้างความรู้ตามรู ปแบบนามธรรม
Freudenthal (อ้างถึงใน Grigoras,2008: Online) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดให้เป็ น
คณิ ตศาสตร์ ไว้ว่า เป็ นกิ จกรรมของมนุ ษย์ที่ประกอบด้วย การจัดระบบความคิดจากสถานการณ์
ชีวติ จริ งหรื อสถานการณ์ทางคณิ ตศาสตร์
Grigoras (2008: Oline) ได้กล่ าวถึ งกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ไว้ว่า
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ เป็ นกิจกรรมของการสังเกต การกาหนดโครงสร้างความรู้ และ
การตีความชีวติ จริ งด้วยวิธีการของตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์
Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD,1999: 45)
ได้กล่าวถึง กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ไว้วา่ กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ คือการ
รับรู้และการดึงคณิ ตศาสตร์ ที่ฝังอยูใ่ นสถานการณ์และการใช้คณิ ตศาสตร์ เพื่อการแก้ปัญหา โดยใช้
การวิเคราะห์ การตีความ พัฒนารู ปแบบและกลยุทธ์ของตัวนักเรี ยนเองและนาเสนอข้อโต้แย้งทาง
คณิ ตศาสตร์ รวมทั้งการพิสูจน์และการวางนัยทัว่ ไป
จากการศึกษาความหมายของกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ตามที่นกั การศึกษา
ได้กล่าวไว้ทาให้สรุ ปได้วา่ กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการคิดโดยการ
สร้ างตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ จากสถานการณ์ ปัญหาในชี วิตจริ งไปสู่ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และ
แก้ปัญหานั้นด้วยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งคาตอบและนาคาตอบนั้นย้อนกลับไป
ตอบปัญหาในชีวติ จริ ง
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นอกจากนี้ Freudenthal กล่าวว่า การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ เป็ นกระบวนการหลักที่
สาคัญของการศึกษาคณิ ตศาสตร์ดว้ ยเหตุผล 2 ประการ (Gravemeijer, 1997: 321-322) คือ
ประการที่หนึ่ ง การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ นอกจากจะเป็ นกิ จกรรมหลักที่สาคัญ
ของนักคณิ ตศาสตร์ แล้ว การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ยงั ทาให้นกั เรี ยนเกิดความคุน้ เคยกับวิธีการทาง
คณิ ตศาสตร์ ในสถานการณ์ ที่พบในชี วิตประจาวัน เช่ น กิ จกรรมทางคณิ ตศาสตร์ ในการมองหา
ปั ญหา นาไปสู่ เจตคติ ท างคณิ ตศาสตร์ ทาให้รู้ถึง ความเป็ นไปได้และข้อจากัดของวิธี การทาง
คณิ ตศาสตร์ และรู ้วา่ สถานการณ์ใดมีความเหมาะสมในการนาวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ และ
สถานการณ์ใดไม่เหมาะสม
ประการที่ ส อง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การคิ ด ค้ น คณิ ตศาสตร์ ขั้น ตอนสุ ดท้า ยใน
คณิ ตศาสตร์ เ ป็ นการสร้ า งความเป็ นแบบแผนโดยการสร้ า งสัจ พจน์ ( axiomatising) ซึ่ งขั้นตอน
สุ ดท้ายนี้ ไม่ควรเป็ นจุดเริ่ มต้นในการสอนคณิ ตศาสตร์ เนื่ องจาก Freudenthal มองว่าการเริ่ มต้น
จากสั จ พจน์ สวนทางกับ กระบวนการที่ นัก คณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ม าซึ่ งข้อ สรุ ป การจัด การศึ ก ษา
คณิ ตศาสตร์ ควรใช้กระบวนการคิ ดค้นคณิ ตศาสตร์ แบบได้รับคาแนะนา (guided reviention) ซึ่ ง
นักเรี ยนจะได้รับประสบการณ์ เช่ นเดี ยวกับกระบวนการที่นกั คณิ ตศาสตร์ ได้คิดค้นคณิ ตศาสตร์
ขึ้นมา
จากความส าคัญ ของกระบวนการคิ ด ให้ เ ป็ นคณิ ตศาสต ร์ ข ้ า งต้ น สรุ ปได้ ว่ า
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ มีความสาคัญในแง่ ของการเป็ นเป้ าหมายหลักของการศึกษา
คณิ ตศาสตร์ อีกทั้งยังทาให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้การนาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในชี วิตจริ ง
และยังสร้างคุณลักษณะของการเป็ นนักคณิ ตศาสตร์ให้นกั เรี ยนอีกทางหนึ่ง
1.2 ลักษณะของกระบวนการคิดให้ เป็ นคณิตศาสตร์
กระบวนการคิ ดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ถู กจาแนกเป็ นลักษณะต่าง ๆ โดยนักการศึ กษา
หลายท่าน ดังนี้
Treffer (อ้างถึงใน Van den Heuvel-Panhuizen, 2000: 4; 2003: 12) ได้แบ่งลักษณะ
ของกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวราบ (horizontal mathematization) เป็ นกระบวนการ
ที่นกั เรี ยนใช้เครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์มาช่วยในการจัดการและแก้ปัญหาในสถานการณ์ในชีวติ จริ ง
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2. การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวตั้ง (Vertical mathematization) เป็ นกระบวนการ
สร้างความรู้ (reorganization) ภายในระบบเชิงคณิ ตศาสตร์ เช่ น การค้นหาวิธีลดั หรื อค้นพบความ
เชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์และยุทธวิธี จากนั้นก็ประยุกต์ใช้ขอ้ ค้นพบเหล่านั้น
Freudenthal (อ้างถึงใน Grigoras, 2008: Online) ได้แบ่งลักษณะของกระบวนการคิด
ให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวราบ (horizontal mathematization) เป็ นกระบวนการ
นาโลกในชีวติ จริ งไปสู่ โลกของสัญลักษณ์
2. การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวตั้ง (Vertical mathematization) เป็ นกระบวนการ
ที่เคลื่อนย้ายภายในโลกสัญลักษณ์
OECD (1999: 47) ได้แบ่งลักษณะของกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 2
ลักษณะ ได้แก่
1. การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวราบ (horizontal mathematization) เป็ นกระบวนการ
ของการแปลงโลกจริ ง ไปสู่ โลกทางคณิ ตศาสตร์
2. การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวตั้ง (Vertical mathematization) เป็ นกระบวนการ
การทางานบนปั ญหาภายใต้โลกทางคณิ ตศาสตร์ และใช้เครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา
และนาคาตอบนั้นสะท้อนกลับไปในปัญหาเดิม
จากลักษณะของกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ขา้ งต้น สรุ ปได้วา่ กระบวนการคิด
ให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวราบ(horizontal
mathematization) โดยเป็ นกระบวนการแปลงปั ญหาในชีวิตจริ งให้เป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ และ
2) การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวตั้ง (Vertical mathematization) เป็ นกระบวนการใช้เครื่ องมือทาง
คณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาภายในปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และนาคาตอบนั้นกลับไปตอบในปั ญหา
ชีวติ จริ ง
1.3 พัฒนาการของกระบวนการคิดให้ เป็ นคณิตศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ จากตารา เอกสาร และงานวิจยั
ต่ า งๆ ซึ่ งได้ร วบรวมข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ กระบวนการคิ ด ให้ เ ป็ นคณิ ต ศาสตร์ พัฒ นาการของ
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
กว่า 40 ปี ผ่านมา Freudenthal ได้กาหนดปั ญหาที่ตอ้ งการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทาง
คณิ ตศาสตร์ และสิ่ งต่าง ๆ ที่อยู่ในชี วิตจริ ง สถาบัน Freudenthal จึงได้พฒั นากรอบทฤษฎีของแนวคิด
การศึกษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่ อมโยงกับชีวิตจริ ง (Realistic Mathematics Education: RME) ซึ่ งมีพ้ืนฐาน
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มาจากแนวคิดของ Freudenthal ที่วา่ คณิ ตศาสตร์ จะต้องถูกเชื่ อมโยงในชีวิตจริ ง ซึ่ งการใช้บริ บท
ในชี วิตจริ งกลายเป็ นลักษณะหนึ่ งของแนวคิด การศึกษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่ อมโยงกับ ชี วิตจริ ง โดย
Freudenthal มองว่า คณิ ตศาสตร์ ไม่ได้เป็ นเพียงแค่ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ เท่านั้น แต่คณิ ตศาสตร์
เป็ นกิจกรรมของการสร้างสถานการณ์จากชีวิตจริ ง หรื อสถานการณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งกิจกรรมนี้
เรี ยกว่า การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ (mathematizing) โดยการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ เป็ นลักษณะที่
สาคัญของแนวคิ ดการศึ กษาคณิ ตศาสตร์ ที่เชื่ อมโยงกับ ชี วิตจริ ง และบริ บทในชี วิตจริ งเป็ นสิ่ งที่
ก่อให้เกิดการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ (Shipulina, Liljedahl and Smith, 2012: Online) Treffers (1978, 1987
อ้างถึงใน Van den Heuvel-Panhuizen, 2000 4; 2003: 12) ได้สร้างแนวคิดของการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
โดยแบ่งการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวราบ
การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวตั้ง
De Lang (1996: 68-70) ได้กาหนดการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในวิถีทางที่แตกต่างออกไป
โดย De Lang มองว่าการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ น้ นั เป็ นแบบจาลอง (Modelling) ไม่ได้เป็ นเพียงแค่
ส่ วนหนึ่ งในแบบจาลองซึ่ ง De Lang ได้อธิ บายถึง กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ เชิงมโนทัศน์
(Conceptual mathematization process) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบตามที่ Treffer และ Goffree
(1985) ได้จาแนกไว้ ได้แก่ การคิ ดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวราบ และการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
แนวตั้งโดย De Lang ได้ระบุ เป้ าหมายของการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวราบนั้นเป็ นการแปลง
ปัญหาไปยังปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่กาหนดไว้ผา่ นโครงสร้างความรู้ (schematizing) และการมองภาพ
(visualizing) เพื่อพยายามค้นหากฎและความสัมพันธ์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการระบุคณิ ตศาสตร์
ในบริ บททัว่ ไป
กิจกรรมที่เป็ นองค์ประกอบการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์แนวราบ ประกอบด้วย
 การระบุคณิ ตศาสตร์ ในบริ บททัว
่ ไป
 โครงสร้างความรู ้
 การใช้สูตรและการนึ กภาพปั ญหาในวิธีการที่แตกต่าง
 การค้นพบความสัมพันธ์
 การค้นพบกฎ
 การแปลงปั ญหาในชี วิตจริ งไปเป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
 การแปลงปั ญหาในชี วิตจริ งไปเป็ นตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ที่รู้จก
ั
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กิจกรรมที่เป็ นองค์ประกอบการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวตั้งที่เข้มข้น ประกอบด้วย
 แสดงแทนความสัมพันธ์ในรู ปแบบของสู ตร
 พิสูจน์กฎ
 การปรับแต่งและปรับแบบจาลอง
 การใช้แบบจาลองที่แตกต่างกัน
 การบูรณาการและการรวมตัวแบบ
 การสร้างมโนทัศน์ใหม่ทางคณิ ตศาสตร์
 กระบวนการวางนัยทัว
่ ไป
OECD (1999: 46) ได้กล่าวถึง การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ เป็ นองค์ประกอบของการเข้าใจ
ชีวติ จริ งผ่านการใช้แนวคิดและมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ เป็ นการสร้าง
กิจกรรมที่ได้มาซึ่ งทักษะและความรู้จากการค้นพบกฎ โครงสร้างความรู้และความสัมพันธ์ที่ไม่รู้กระบวนการ
นี้ เรี ยกว่า การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวนอน โดยการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวนอน ประกอบกิ จกรรม
ดังต่อไปนี้
 การระบุเจาะจงคณิ ตศาสตร์ ในบริ บททัว
่ ไป
 โครงสร้างความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
 การใช้สูตรแสดงและการนึ กภาพปั ญหา
 การค้นพบความสัมพันธ์และกฎ
 การนึ กถึงปั ญหาที่คล้ายกัน
และเมื่อปั ญหามี การเปลี่ ยนไปเป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ จะสามารถแก้ปัญหาด้วย
เครื่ องมื อทางคณิ ตศาสตร์ นัน่ คื อ เครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ ดงั กล่ าวสามารถประยุกต์ใช้เพื่อจัด
กระทาและทาให้กลายเป็ นตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ จากปั ญหาในชี วิตจริ ง กระบวนการนี้ เรี ยกว่า
การคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ แนวตั้ง และสามารถยอมรับตามกิจกิจกรรมต่อไปนี้
 การแสดงแทนความสัมพันธ์ดว้ ยความหมายของสู ตร
 การพิสูจน์กฎ
 การปรับแต่งและปรับแบบจาลอง
 การบูรณาการและการรวมตัวแบบ
 กระบวนการวางนัยทัว่ ไป
OECD (2009a: 158-159) ได้เสนอกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ (Mathematizing
Process) ซึ่ งเป็ นกระบวนการคิดจากสถานการณ์จริ งสู่ สถานการณ์ทางคณิ ตศาสตร์ OECD ได้นาเสนอ
กระบวนการนี้เป็ นกระบวนการแก้ปัญหาในชีวติ จริ ง โดยกาหนดไว้เป็ น 5 ลักษณะ ดังนี้
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1. เริ่ มด้วยปั ญหาที่มีอยูใ่ นชีวติ จริ ง
2. จัดให้อยูใ่ นรู ปแบบตามแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ และระบุคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. ค่อย ๆ ตัดข้อเท็จจริ งที่เป็ นปั ญหาในชีวิตจริ งออกไป ผ่านกระบวนการสร้างสมมุติฐาน
การวางนัยทัว่ ไป และการทาให้เป็ นแบบแผน ที่ส่งเสริ มลักษณะทางคณิ ตศาสตร์ ของสถานการณ์
และแปลงปัญหาในชีวติ จริ งให้เป็ นปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
4. แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
5. สร้างความสมเหตุสมผลของคาตอบทางคณิ ตศาสตร์ ในส่ วนปั ญหาในชีวิตจริ ง
รวมทั้งการระบุขอ้ จากัดของการแก้ปัญหา
1.4 ขั้นตอนของกระบวนการคิดให้ เป็ นคณิตศาสตร์
เนื่องจาก PISA ต้องการตรวจสอบความสามารถของนักเรี ยนในด้านการแก้ปัญหา ซึ่ ง
ครอบคลุ มการวิเคราะห์ การใช้เหตุ ผล และการสื่ อสารแนวคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ใน
การแก้ปัญหานั้น นักเรี ยนจะต้องใช้กระบวนการ ความรู้และทักษะคณิ ตศาสตร์ ทั้งที่เรี ยนมาในโรงเรี ยนและ
จากประสบการณ์ ชีวิต สาหรับการประเมินผลของ PISA จะเรี ยกกระบวนการพื้นฐานที่นกั เรี ยนใช้แก้ปัญหา
ที่ปรากฏในชี วิตจริ งว่า กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ (OECD, 2009b: 105) จึงได้เสนอขั้นของ
กระบวนการดังนี้
ขั้นที่ 1 เริ่ มด้วยปั ญหาในชีวิตจริ ง ขั้นนี้เป็ นการแปลงปั ญหาในชีวิตจริ งเป็ นปั ญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการระบุแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหานั้น
แสดงปั ญหาในรู ปที่แตกต่างไป ตลอดจนระบุขอ้ ตกลงเบื้องต้นที่สอดคล้องเหมาะสมกับปัญหา
ขั้นที่ 2 จัดให้อยูใ่ นรู ปแบบตามแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ โดยเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาของปั ญหาในชี วิตจริ งกับภาษา สัญลักษณ์ กฎเกณฑ์ทางคณิ ตศาสตร์ ทาให้เข้าใจ
ปั ญหานั้นในเชิ งคณิ ตศาสตร์ มองหารู ปแบบ ความสัมพันธ์และแบบรู ปทางคณิ ตศาสตร์ จึงเป็ น
การมองหาลักษณะของปัญหาในเชิงคณิ ตศาสตร์
ขั้นที่ 3 ค่อย ๆ ตัดข้อเท็จจริ งที่เป็ นปัญหาในชีวติ จริ งออกไปก่อน เป็ นการนาคณิ ตศาสตร์
เข้ามาเชื่อมโยงกับปั ญหา เช่น การสร้างข้อตกลงเบื้องต้น รวมทั้งการทาให้เป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
การลงข้อสรุ ปและแปลงปัญหาให้เป็ นปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ขั้นที่ 4 แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ขั้นตอนนี้เป็ นการใช้และการแสดงแทนเปลี่ยน
กลับไปมา การใช้สัญลักษณ์ กฎ ภาษาเฉพาะทาง และการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ใช้หรื อปรับ
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ตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ผสมผสานและบูรณาการตัวแบบ ให้ความเห็นสนับสนุนโต้แย้ง รวมทั้งสรุ ป
การแก้ปัญหา
ขั้นที่ 5 แปลผลจากการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ให้กลับไปเป็ นปั ญหาในชีวิตจริ ง
รวมถึงการระบุขอ้ จากัดของการแก้ปัญหานั้น ๆ ขั้นนี้นกั เรี ยนต้องเข้าใจว่าคณิ ตศาสตร์ ทาได้แค่ไหน
และมีขอ้ จากัดอย่างไร และอภิปราย โต้แย้ง และหาคาอธิ บายถึงความใช้ได้ของผลการแก้ปัญหามี
การสื่ อสารทั้งกระบวนการคิดและผลที่ได้ รวมทั้งวิพากษ์ตวั แบบและข้อจากัดการใช้ตวั แบบ ดังที่
แสดงดังภาพที่ 1 ดังนี้

แก้ปัญหาในชีวิตจริ ง

ขั้นที่ 5

แก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์

ขั้นที่ 5
ปัญหาใน

ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 1,2,3

ชีวติ จริ ง

ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์

ภาพที่ 1 กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
คือ 1) ขั้นเสนอปั ญหาในชี วิตจริ ง เป็ นการแปลงปั ญหาในชีวิตจริ งให้เป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
มีการระบุแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหานั้น แสดงปั ญหาในรู ปที่แตกต่างไป และ
ระบุขอ้ ตกลงเบื้องต้นที่สอดคล้องเหมาะสมกับปั ญหา 2) ขั้นมองปั ญหาในเชิงคณิ ตศาสตร์ เป็ น
การจัดการกับ ปั ญหาให้อยู่ใ นรู ปแบบตามแนวคิ ด ทางคณิ ตศาสตร์ โดยให้นักเรี ยนท าความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาของปั ญหาในชี วิตจริ งกับภาษา สัญลักษณ์ และกฎเกณฑ์ทางคณิ ตศาสตร์
ตลอดจนพยายามค้นหาความสัมพันธ์และแบบรู ปทางคณิ ตศาสตร์ จากปั ญหา จึงเป็ นการพิจารณา
ลักษณะของปั ญหานั้นในเชิ งคณิ ตศาสตร์ 3) ขั้นแปลงปั ญหาในชีวิตจริ งเป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
เป็ นการค่อย ๆ ตัดข้อเท็จจริ งที่เป็ นปั ญหาในชี วิตจริ งออกไป โดยให้นักเรี ยนนาแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์
เข้ามาเชื่อมโยงกับปั ญหา ซึ่งอาจมีการสร้างข้อตกลงเบื้องต้นและหาข้อสรุ ปเพื่อแปลงปั ญหาให้เป็ น
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โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ จึงเป็ นการมองปัญหาในรู ปคณิ ตศาสตร์ ลว้ น ๆ เพื่อสร้างตัวแบบทาง
คณิ ตศาสตร์ 4) ขั้นแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นการใช้สัญลักษณ์ กฎเกณฑ์ ภาษาและวิธีการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา มีการปรับตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ให้เหมาะสมกับปั ญหาจนได้
คาตอบของปั ญหา 5) ขั้นสะท้อนคิด เป็ นการแปลผลจากการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ กลับไปสู่
ปัญหาในสถานการณ์ของชีวติ จริ ง รวมถึงการระบุขอ้ จากัดของการแก้ปัญหานั้น ๆ โดยให้นกั เรี ยน
ร่ วมกันอภิ ปรายและวิเคราะห์ ถึงผลที่ได้และข้อจากัดจากการใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหา รวมถึงมีการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของตัวแบบที่ใช้ในการแก้ปัญหา
2. การคิดเชิงคณิตศาสตร์
2.1 ความหมายและความสาคัญของการคิดเชิงคณิตศาสตร์
การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ มาจากภาษาอังกฤษว่า mathematical thinking ซึ่งได้มีนกั การ
ศึกษาได้ให้ความหมายของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
Greenwood (1993) ได้กล่าวว่า การคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ว่าเป็ นความสามารถในการ
เข้าใจแบบรู ป หาสถานการณ์ร่วมของปั ญหา ระบุขอ้ ผิดพลาด และการสร้างยุทธวิธีใหม่ การคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ ทาให้เกิดวิธีการเชิ งระบบสาหรับปั ญหาเชิงปริ มาณที่เป็ นผลของการเรี ยนรู้และการ
ด าเนิ น การทางคณิ ต ศาสตร์ เป็ นการเน้น การเรี ย นรู้ ม ากกว่า การมุ่ ง เพี ย งผลลัพ ธ์ ห รื อ ค าตอบ
และกล่าวย้าว่า ถ้าสนับสนุนจุดเน้นนี้ ให้เกิดขึ้นในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จะเป็ นประโยชน์ ไม่เพียงแต่
การเรี ยนรู ้ในเนื้อหาวิชาเท่านั้น แต่จะเกิดความสามารถในการคิดและให้เหตุผลในตัวนักเรี ยนด้วย
Henderson et al. (2001: 1) ได้เสนอนิยามทัว่ ๆ ไปของ “การคิดทางคณิ ตศาสตร์ ” ว่าเป็ น
การใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ ความคิ ดรวบยอดทางคณิ ตศาสตร์ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
อย่างใดอย่างหนึ่ ง ที่ แสดงออกมาอย่างชัดเจน หรื อแสดงออกมาเป็ นนัย ในการหาค าตอบของ
ปัญหา
Lutfiyya (1998: 55-56) กล่าวว่า การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่รวมถึงการใช้ทกั ษะ
การคิดเชิ ง คณิ ตศาสตร์ อย่างชาญฉลาด เพื่อที่จะนาไปสู่ ความเข้าใจในแนวคิดนั้น ๆ ซึ่ งจะต้อง
อาศัย การค้น พบความสั ม พัน ธ์ ที่ อ ยู่ร ะหว่า งแนวคิ ด นั้น ๆ อาจจะเป็ นภาพหรื อ การได้รั บ การ
สนับสนุ นจากเงื่ อนไขที่ เกี่ ยวกับแนวคิดและความสัมพันธ์เหล่ านั้น และการแก้ปัญหาที่รวมถึ ง
แนวคิดนั้นๆ
Manouchehri (2005: Online) กล่าวว่าการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ เป็ นการใช้เครื่ องมือทาง
คณิ ตศาสตร์ เพื่อทาความเข้าใจสิ่ งต่างๆ รอบตัว กระบวนการทาความเข้าใจนี้ ไม่ใช่คณิ ตศาสตร์ แต่
เป็ นการคิ ดเกี่ ย วกับคณิ ตศาสตร์ และการดาเนิ นการเพื่ อให้ไ ด้คาตอบเป็ นการดาเนิ นการทาง
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คณิ ตศาสตร์ เครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์เป็ นสิ่ งที่เป็ นนามธรรม เป็ นสัญลักษณ์ การนาเสนอตัวแทน
ความคิด และการดาเนิ นการทางสัญลักษณ์ ซึ่ งเครื่ องมือทางการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย
การแก้ปัญหา การนาเสนอตัวแทนความคิด และการให้เหตุผล
Mason, et al. (1994: 158) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ไว้วา่ เป็ นกระบวนการ
คิดที่ดาเนินไปเป็ นพลวัต ซึ่ งจะช่วยให้เราสามารถจัดการสิ่ งที่มีความซับซ้อนและขยายความเข้าใจ
ของเราได้
O’Daffer and Thornquist. (1993: 43) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ว่าหมายถึ งการใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ ที่มีอยู่หลากหลายในการทาความเข้าใจแนวคิด ค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด สร้างข้อสรุ ปหรื อสนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับแนวคิดและความสัมพันธ์
ของแนวคิดและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับแนวคิดนั้น
พิเชาวน์ องค์อนุ รักษ์ (2552: 24) ได้ให้ความหมาย “การคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยน” หมายถึง ผลิตผล (product) ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ และกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ (mathematical ideas and processes) ของนักเรี ยน (Bishop, 2007) ซึ่ งนักเรี ยนจะแสดงออก
ในรู ปแบบของยุทธวิธี หรื อวิธีคิด หรื อวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านภาษาพูด
การวาดเขียน หรื อการแสดงอิริยาบถต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน ตามสมมติฐานที่เชื่อว่าสิ่ งที่มนุษย์พูดใน
ระหว่างการแก้ปัญหาจะใกล้เคียงกับการคิดของคนๆ นั้นในขณะนั้นมากที่สุด (Schoenfeld, 1985
อ้างถึงในไมตรี อินทร์ ประสิ ทธิ์ , 2546)
รุ่ งทิ วา นาบ ารุ ง (2550: 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ (Mathematical
Thinking) เป็ นวิธีการคิดของบุคคลทางด้านคณิ ตศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริ มาณหรื อจานวน
การให้เหตุผล โดยการใช้ความรู้ ทักษะและวิธีการที่หลากหลายทางคณิ ตศาสตร์ ในการทาความเข้าใจ
ค้นหาคาตอบของปั ญหาที่ไม่คุน้ เคย สื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ให้บุคคลอื่นรับรู้ได้ โดยวัด
จากการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการนาเสนอตัวแทนความคิด
จากความหมายของการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ขา้ งต้น สรุ ปได้วา่ กระบวนการทางสมอง
ของบุคคลที่เชื่อมโยงข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการคิด เพื่อทาความเข้าใจหรื อหาคาตอบของ
ปั ญหาได้อย่า งสมเหตุ ส มผล โดยมี ก ารให้เหตุ ผลเกี่ ย วกับ กลยุท ธ์ ที่ เ ลื อกใช้ นาเสนอตัวแทน
ความคิ ดในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อสื่ อสารความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ให้บุคคลอื่ น
เข้าใจ
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ความสาคัญของการคิดเชิงคณิตศาสตร์
นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายถึงความสาคัญของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ไว้ ดังนี้
Sternberg (1987: 303) กล่าวถึงความสาคัญของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ไว้วา่ การคิด
เชิ งคณิ ตศาสตร์ เป็ นการนิ ยามข้อมูลให้กระจ่าง ส่ งผลให้เกิ ดความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพของแต่ละบุคคล
Jackson et al. (1994: 1) กล่าวถึงความสาคัญของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ได้วา่ มนุษย์
ได้ใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical idea) เกี่ยวกับปั ญหาในชีวิตประจาวันอยูต่ ลอดเวลา
แต่ไม่ได้สนใจศึกษาปั ญหานั้นเท่าใดนัก แต่หากมีบางคนให้ความสนใจ สนุ กกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้น
มีความกระตือรื อร้น พยายามศึกษารู ปแบบโดยให้เหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์ อาจกล่าวได้วา่ คน ๆ
นั้นได้ใช้การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
Stacey (2007: Online) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ไว้วา่ การคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ มีความสาคัญใน 3 วิถีทาง ได้แก่ 1) การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ เป็ นเป้ าหมายที่สาคัญ
ของการศึกษา 2) การคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ เป็ นสิ่ งสาคัญต่อวิธีการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ 3) การคิดเชิง
คณิ ตศาสตร์เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
จากความส าคัญของการคิ ดเชิ ง คณิ ตศาสตร์ ดัง ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า การคิ ดเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ มีความสาคัญต่อการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
และปัญหาในชีวติ จริ ง
2.2 องค์ ประกอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์
NCTM (2000: 52-71) กล่าวถึงกระบวนการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ว่ามีองค์ประกอบที่
สาคัญ 5 ส่ วนคือ
 การแก้ปัญหาเชิ งคณิ ตศาสตร์
 การให้เหตุผลเชิ งคณิ ตศาสตร์
 การสื่ อสารความคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์
 การเชื่ อมโยงสาระหลักเชิ งคณิ ตศาสตร์
 การนาเสนอตัวแทนความคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์
กรองทอง ไคริ รี (อ้างถึงใน รุ่ งทิวา นาบารุ ง, 2550: 18) ได้วิเคราะห์วา่ องค์ประกอบ
ทั้ง 5 ประการ ดังกล่าวนั้นเกี่ ยวข้องกับการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยระบุว่า ในการ
แก้ปัญหาผูเ้ รี ยนต้องใช้ความสามารถในการสารวจ (Explore) รวมทั้งมีการคิดเกี่ยวกับตัวปั ญหา
และการใช้เหตุผลในการหาคาตอบของปั ญหาทั้งแบบธรรมดา (Routine Problem) หรื อปั ญหาที่
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แปลกใหม่ (Non-Routine Problem) นอกจากนี้ผทู้ ี่ใช้เหตุผลและใช้การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ในกระบวนการ
แก้ปัญหามักจะแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้คือ ใช้การสังเกตอย่างรอบคอบเพื่อค้นหาแบบรู ปโครงสร้าง
หรื อสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามธรรมดาจากสภาพการณ์หรื อปั ญหาในชีวิตจริ ง หรื อในสถานการณ์ปัญหา
ที่อยู่ในรู ปสัญลักษณ์ ตั้งคาถามต่อตนเองว่าแบบรู ปเหล่านี้ เกิ ดขึ้นโดยบังเอิญหรื อเกิ ดขึ้นอย่างมี
เหตุผล สร้างข้อคาดการณ์ และพิสูจน์ขอ้ คาดการณ์ของตนเอง กิจกรรมการแก้ปัญหาจะทาให้เด็ก
เกิดทักษะทางภาษาและสังคม เกิดทักษะการทางานร่ วมกัน ตลอดจนมีทกั ษะการสื่ อสารการคิดเชิง
คณิ ตศาสตร์ เกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่ องจากการสื่ อสารเป็ นวิธีการที่บุคคลแลกเปลี่ยนความคิดซึ่ งกันและกัน
มีการทาความเข้าใจแนวคิด (Ideas) ซึ่ งแนวคิดต่างๆ เป็ นสิ่ งที่สะท้อนความรู้และความเข้าใจของ
แต่ละบุคคล การอภิปรายโต้แย้งถกเถียงจะเป็ นประเด็นสาคัญที่นาไปสู่ การปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น นอกจากนี้ การนาเสนอตัวแทนการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ยงั มีความเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการและผลผลิ ตของการคิดซึ่ งสามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกและเกิ ดขึ้นภายใน
สมองของผูเ้ รี ยนที่กาลังทาคณิ ตศาสตร์
Kriegler (2004: Online) ได้กล่าวว่าทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)
ประกอบด้วย การใช้ก ลยุท ธ์ ใ นการแก้ปัญหา การแก้ปั ญหาที่ หลากหลาย ทัก ษะการนาเสนอ
ตัวแทนความคิด (Representation Skills) ใช้การนาเสนอความสัมพันธ์ที่สามารถมองเห็น สัญลักษณ์
ตัวเลข ภาษา และทักษะการให้เหตุผล (Reasoning Skills) พิจารณาในส่ วนของการให้เหตุผลอุปนัย
และนิรนัย เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์รวมถึงการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
Swan and Ridgway (2005, Online) กล่าวถึงการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ข้ ึนอยูก่ บั องค์ประกอบ
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ความรู ้หลักที่เด่น ๆ วิธีการแก้ปัญหา การใช้แหล่งข้อมูลที่ได้ผล มีการรับรู้
ทางคณิ ตศาสตร์ และการลงมือปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
จากองค์ป ระกอบการคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ข ้า งต้น ผูว้ ิจยั ได้ก าหนดองค์ป ระกอบของ
การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดังนี้ 1) การแก้ปัญหาซึ่งผูเ้ รี ยนต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหา เลือกใช้กลยุทธ์
และสรุ ปคาตอบให้สอดคล้องกับปั ญหา 2) การให้เหตุผล ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์
และข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา อธิ บายเหตุผลในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา รวมทั้ง
อธิ บายความสมเหตุสมผลของคาตอบ และ 3) การนาเสนอตัวแทนความคิด ผูเ้ รี ยนสามารถใช้
ตัวแทนความคิดเพื่ อทาความเข้าใจปั ญหา ใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงกระบวนการแก้ปัญหา
และใช้ตวั แทนความคิดเพื่อสรุ ปปัญหาโดยใช้ รู ปภาพ ข้อความ ตัวแปร สัญลักษณ์ ตัวเลข
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2.3 วิธีการศึกษาการคิดเชิงคณิตศาสตร์
การศึกษาการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ เป็ นการศึกษาสิ่ งที่เป็ นนามธรรม และเป็ นการศึกษา
กระบวนการในสมอง จึงจาเป็ นต้องอาศัยเครื่ องมือต่าง ๆ เพื่อศึกษาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ โดยมี
นักการศึกษาได้เสนอไว้ดงั นี้
Kriegler (2004: Online) ได้กล่าวว่าทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)
ทักษะการนาเสนอตัวแทนความคิด (Representation Skills) และ ทักษะการให้เหตุผล (Reasoning
Skills) เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์รวมถึงการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
Manouchehri (2005: Online) กล่าวว่าเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ ที่ช่วยในการทาความเข้าใจ
สิ่ งต่างๆ รอบตัวคือ 1) การแก้ปัญหา 2) การนาเสนอตัวแทนความคิดในรู ปแบบที่มองเห็นได้ เช่น
แผนภูมิ รู ปภาพ หรื อกราฟ ในรู ปตัวเลข เช่น ตาราง การทารายการ ในรู ปสัญลักษณ์และในรู ปคาพูด
3) การให้เหตุผล ได้แก่ การสร้างกรณี ทว่ั ไป การสรุ ปที่สมเหตุสมผล วิธีการอุปนัยซึ่งเป็ นการตรวจสอบ
กรณี เฉพาะ การจาแนกแบบรู ปและความสัมพันธ์ การขยายแบบรู ปและความสัมพันธ์
Cai (2003: 720) ได้กล่าวถึงการตรวจสอบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนจาก
การใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา การแสดงขอบเขตความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ การนาเสนอตัวแทน
ความคิ ดของกระบวนการแก้ปั ญหา การสนับ สนุ นการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ และการตั้ง
ปั ญหาใหม่บนพื้นฐานของสถานการณ์ปัญหาเดิม
จากวิธีการศึกษาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ สรุ ปได้วา่ ต้องอาศัยเครื่ องมือต่อไปนี้ ในการศึกษา
คือ การแก้ปัญหา การนาเสนอตัวแทนความคิด และการให้เหตุผล
2.4 แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์
มีนกั การศึกษาได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดังต่อไปนี้
อัมพร ม้าคะนอง (2553: 36) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการคิดไว้วา่ การพัฒนาการคิด
เป็ นการพัฒนากระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งอาจทาได้ง่าย ๆ ด้วยการพยายามใช้คาถาม
ให้ผเู ้ รี ยนได้คิดเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ และให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกการคิดจากสถานการณ์ปัญหา นอกจากนี้
ผูส้ อนอาจฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรักการคิดโดยเริ่ มจากสิ่ งที่ทาได้ไม่ยากนัก ดังนี้
1. ให้ผเู ้ รี ยนคิดในสิ่ งที่พอคิดได้ หรื อไม่ยากเกินไปจนคิดอย่างไรก็คิดไม่ได้
2. พยายามถามหาเหตุผลกับผูเ้ รี ยนบ่อย ๆ เพื่อฝึ กให้ผเู้ รี ยนได้คิด
3. ให้ผเู ้ รี ยนคิดในสิ่ งที่สนใจและต้องการคิด
4. ฝึ กให้คิดบ่อย ๆ เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดความคุน้ เคยและมีความพยายามในการคิด
5. ฝึ กการคิดที่หลากหลาย เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ
การคิดเชื่ อมโยง การคิดไตร่ ตรอง การคิดเชิงตรรก
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6. ปรับเปลี่ยนสถานการณ์หรื อเงื่อนไขของปั ญหาให้ทา้ ทายการคิด
7. ถามคาถามที่น่าสนใจ น่าคิด และไม่ใช้คาถามธรรมดาที่ผเู้ รี ยนคุน้ เคย
8. ค่อย ๆ ฝึ กจากการคิดระดับต่าสู่ การคิดระดับสู ง
Mason, et al. (1994; 131; 146-159) ได้เสนอรู ปแบบในการพัฒนาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
บนความเชื่อที่วา่ กระบวนการสาคัญที่อยูเ่ บื้องหลังการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ คือ การพิจารณากรณี เฉพาะ
การสรุ ปนัยทัว่ ไป การสร้างข้อความคาดการณ์และการสร้างความน่าเชื่อถือ กระบวนการดังกล่าว
แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ขั้นเข้าสู่ การคิด 2) ขั้นดาเนิ นการให้บรรลุเป้ าหมายการคิด 3) ขั้นทบทวน
การคิด แต่ละระยะจะมีเกณฑ์บ่งชี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการบันทึกการคิดที่เกิดขึ้น ซึ่ งจะช่วยเสริ ม
ประสิ ทธิภาพในการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดังภาพประกอบที่ 2
ขั้นเข้ าสู่ การคิด
การพิจารณากรณี
เฉพาะ

การสร้างเป็ นกรณี
ทัว่ ไป

สิ่ งที่รู้
สิ่ งที่ตอ้ งการรู ้
ความรู ้ที่นามาใช้

ขั้นดาเนินการให้ บรรลุเป้ าหมาย
การคิด
- นิยามปั ญหา
- กาหนดแนวทาง
- เลือกแนวทาง
- ตัดสิ นความถูกต้อง

ขั้นทบทวนการคิด
- ตรวจสอบ
- สะท้อนการเรี ยนรู ้
- ขยายประสบการณ์

การสร้าง
ข้อความคาดการณ์

การสร้าง
ความน่าเชื่อถือ

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
การพิจารณากรณีเฉพาะ เมื่อเผชิญคาถามหรื อสถานการณ์เชิงคณิ ตศาสตร์ ถ้าบุคคล
สามารถหา หรื อหยิบยกตัวอย่างของสิ่ งที่กล่าวถึงในคาถามได้จะทาให้เกิดความเข้าใจและอาจมองเห็น
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ลู่ทางในการหาคาตอบได้มากขึ้น การพิจาณากรณี เฉพาะจึงมีบทบาทสาคัญยิ่งในการแก้ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ การเลือกกรณี เฉพาะมาพิจารณาอาจเลือกโดยการสุ่ ม เลือกอย่างเป็ นระบบ หรื อเลือกใน
ลักษณะผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตัวอย่างการพิจารณากรณี เฉพาะ เช่น “ถ้าร้านขายส่ งแห่ งหนึ่ งให้ส่วนลด 20% แก่ผซู้ ้ื อ
และต้องชาระภาษีการค้า 15% ของราคาสิ นค้าด้วย ลูกค้าผูห้ นึ่ งกาลังตัดสิ นใจหลังจากซื้ อสิ นค้าว่า
ควรเลือกวิธีใดในการคานวณราคาสิ นค้า ระหว่างการคิดคานวณส่ วนลดก่อน หรื อคิดคานวณการชาระ
ภาษีก่อนเพื่อจะได้ประหยัดเงินมากที่สุด”
แนวทางการคานวณ : ทดลองกาหนดราคาสิ นค้าขึ้นมาเพื่อพิจารณาการคานวณ
เช่น ให้สินค้าที่ตอ้ งการซื้อชนิดหนึ่งมีราคา 100 บาท
วิธีที่ 1 คิดส่ วนลด 20% ก่อน แล้วชาระภาษี 15%
ราคาสิ นค้าไม่รวมภาษีคือ 80 บาท (80% ของ 100 บาท)
เมื่อรวมภาษีตอ้ งจ่ายเงิน 1.15 x 80 = 92 บาท [1.15 x (0.80 x 100)]
วิธีที่ 2 คิดภาษี 15% ก่อน แล้วจึงคิดส่ วนลด 20%
ราคาสิ นค้าก่อนคิดส่ วนลดคือ 115 บาท (115% ของ 100 บาท)
เมื่อหักส่ วนลดต้องจ่ายเงิน 0.80 x 115 = 92 บาท [0.80 x (1.15 x 100)]
จะเห็นว่าการคานวณทั้งสองวิธีจะจ่ายเงินเท่ากัน
[1.15 x (0.80 x 100) = 0.80 x (1.15 x100)]
ดังนั้นการเลือกกรณี เฉพาะโดยใช้ราคาสิ นค้า 100 บาท ทาให้สามารถค้นพบความ
จริ งบางอย่างได้
การสร้ างกรณีทวั่ ไป เป็ นการขยายจากการยกตัวอย่างเพียงไม่กี่กรณี ไปสู่ ความคาดหมายที่
ครอบคลุมกรณี ต่างๆ ที่กว้างขวาง หรื อมีลกั ษณะทัว่ ไปมากขึ้น เช่น การซื้ อสิ นค้าในราคาขายส่ งที่
ได้กล่าวมาข้างต้น หากพิจารณาราคาสิ นค้าอื่นๆ อีก หนึ่งหรื อสองชนิด จะเริ่ มเห็นแบบรู ปที่เกิดขึ้น
คือ “ลาดับของการคิดคานวณส่ วนลดก่อน หรื อคานวณภาษีก่อนไม่ส่งผลที่แตกต่างกันต่อราคา
สิ นค้าที่ผซู ้ ้ื อต้องจ่ายจริ ง” แบบรู ปนี้เป็ นตัวอย่างหนึ่ งของการสรุ ปกรณี ทวั่ ไปของสถานการณ์เชิง
คณิ ตศาสตร์ ที่กล่าวมา
กรณี เฉพาะที่นามาพิจารณาจะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ การสรุ ปกรณี ทวั่ ไป
สาหรับสิ นค้าราคาใด ๆ (กาหนดให้เป็ น P) ได้คือ
1.15 x (0.80 x P)
=
0.80 x (1.15 x P)
การสร้างกรณี ทว่ั ไปตามทรรศนะของเมสันและคณะ หมายถึง การพบและการนาเสนอ
แบบรู ปที่นาไปสู่
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 สิ่ งที่คาดหมายว่าน่าจะถูกต้อง (ข้อคาดการณ์ (conjecture))
 สาเหตุที่ทาให้คาดหมายว่าน่าจะถูกต้อง (การตัดสิ นความถูกต้อง(justifying))
 ขอบเขตที่คาดหมายว่าน่าจะถูกต้อง คือ เป็ นความจริ งที่ครอบคลุม

ปั ญหาอื่นทัว่ ๆ ไปมากขึ้น
การสร้ างข้ อความคาดการณ์ หมายถึง การเสนอสิ่ งที่คาดหมายว่าน่าจะถูกต้อง แต่ยงั
ไม่มีผใู ้ ดสรุ ปหรื อแสดงเหตุผลให้เป็ นที่ยอมรับ ข้อคาดการณ์ที่มีชื่อเสี ยงและมีความโดดเด่นในทาง
คณิ ตศาสตร์ มี อยู่หลากหลาย หนึ่ ง ในจานวนนั้นคื อ ข้อคาดการณ์ ข องโกลด์บ าค (Goldbach’s
conjecture) ที่กล่าวว่า “จานวนคู่ทุกจานวนที่มีค่ามากกว่า 2 สามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปของผลบวก
ของจานวนเฉพาะสองจานวนได้” จากข้อคาดการณ์น้ ี ทาให้มีการสารวจจานวนคู่ที่มากกว่า 2 จานวนนับ
ล้าน ๆ และทุก ๆ จานวนคู่ที่นามาทดสอบ สามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปของผลบวกของจานวนเฉพาะ
สองจานวนได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้วา่ ทุก ๆ จานวนคู่มีสมบัติตามข้อคาดการณ์
ของโกล์ดบาค จึงยังไม่มีใครกล้ายืนยันว่าข้อคาดการณ์ของโกลด์บาคเป็ นจริ ง
ดังนั้น ข้อคาดการณ์จึงเป็ นเพียงคากล่าว ข้อความ หรื อประโยคที่พบว่ามีความเป็ นไปได้
แต่ยงั ไม่มีการตัดสิ นความถูกต้องอย่างน่าเชื่อถือ ข้อคาดการณ์ส่วนใหญ่มกั ตั้งหรื อสร้างขึ้นง่าย ๆ แล้ว
พยายามตัดสิ นความถู กต้องเพื่อนาไปสนับสนุ นผลลัพธ์หรื อวิธีการบางอย่างเท่านั้น การตั้งข้อคาดการณ์
จึงเป็ นกระบวนการของความรู้สึก (Sensing) หรื อการเดาว่าบางสิ่ งน่าจะถูก แล้วสารวจความถูกต้อง
ของสิ่ งนั้น
การสร้ างความเชื่ อมั่น ระหว่างการดาเนินการแก้ปัญหา กระบวนการค้นหาคาตอบ
ที่ถูกต้องเพื่อปะติ ดปะต่อเป็ นข้อคาดการณ์ ยังมีอีกกระบวนการหนึ่ งที่เกิ ดควบคู่ไปด้วย คือ
กระบวนการค้นหาเหตุผลว่าทาไมสิ่ งเหล่านั้นจึงถูกต้อง (หรื อไม่ถูกต้องสาหรับบางกรณี ) ซึ่ งจะ
ช่ วยสร้ างความน่ าเชื่ อถื อให้กบั คาตอบหรื อข้อค้นพบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่ น ข้อคาดการณ์ ของโกล์ดบาค
จะเห็นว่ามีการพิจารณากรณี เฉพาะเป็ นจานวนมาก จนกระทัง่ คนจานวนมากมีความเชื่อว่าเป็ นข้อ
คาดการณ์ ที่สมเหตุสมผล แต่ยงั ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องที่จะทาให้มีการยอมรับอย่างไม่มี
ข้อโต้แย้ง ความน่าเชื่ อถือจึงมีขอบเขตที่จากัด ในการสร้างความน่าเชื่ อถือเกี่ ยวกับประเด็นต่าง ๆ
จากคาถามหรื อปั ญหา สิ่ งที่ตอ้ งการจึงไม่ใช่แค่เพียงการยกตัวอย่างแบบผิวเผิน แต่ควรเป็ นเหตุผล
ที่เกี่ ยวกับแบบรู ปหรื อโครงสร้ างบางอย่างเพื่อเป็ นกรอบในการอธิ บายเพื่อให้เกิ ดความน่ าเชื่ อถือ
อย่างแท้จริ งมากกว่า
กระบวนการที่อยูเ่ บื้อหลังการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ที่กล่าวมา จะดาเนินไปตามระยะ
ของการคิด 3 ระยะ ได้แก่
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1. ระยะเข้าสู่ การคิด เป็ นระยะการหาข้อมูลเพื่อตอบคาถามต่าง ๆ เช่น รู้อะไรบ้าง
ต้องการอะไร นาความรู้ใดมาใช้ได้บา้ ง
2. ระยะดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมายการคิด เป็ นระยะการดาเนินการแก้
สถานการณ์ปัญหา โดยใช้กระบวนการสร้างข้อคาดการณ์ การคิดหาเหตุผล การตัดสิ นความถูกต้อง
และการสร้างความน่าเชื่อถือ
3. ระยะทบทวนการคิด เป็ นระยะที่ตอ้ งตรวจสอบการแก้ปัญหา สะท้อน
และขยายความรู ้และประสบการณ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา
เมสันและคณะมีความคิดว่า แนวทางการฝึ กการคิดไปพร้อมกับการสะท้อนการ
เรี ยนรู ้ จากการคิ ด เป็ นแนวทางที่ ช่วยพัฒนาการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดยตรง
2.5 แนวทางการวัดและการประเมินผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ชนาธิ ป พรกุล (219-220: 2554) ได้กล่ าวถึงการวัดและประเมินความสามารถในการคิด
ว่าการคิดเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในสมอง เมื่อต้องการวัดการคิดจึงเป็ นการวัด ความสามารถในการคิด
ซึ่งแสดงออกในลักษณะต่างๆ หรื ออาจกล่าวได้วา่ การวัดการคิดเป็ นการวัดสิ่ งที่แสดงร่ องรอยของ
การคิด ซึ่ งแบ่งสิ่ งที่วดั ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ผลของการคิด แสดงให้เห็นเป็ นความคิด
ผลงานหรื อการกระทา โดยสามารถวัดจากแบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจผลงานการคิด
และแบบสัง เกตพฤติ ก รรมการคิ ด 2) กระบวนการของการคิ ด แสดงให้เห็ นเป็ นขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อการแก้ปัญหา วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน แบบสังเกตพฤติกรรม
การแก้ปัญหา 3) คุณลักษณะของบุคคล หรื อเจตคติ สังเกตเห็นได้จากลักษณะการเป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ คิดไกล
คิดลึกซึ้ ง คิดรอบคอบ คิดชัดเจน มีวจิ ารณญาณ คิดสร้างสรรค์ วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการ
คิดและแบบสัมภาษณ์ โดยเวลาที่วดั ความสามารถในการคิดควรวัดก่อนการสอน ระหว่างการสอน
(ทุกบทเรี ยน/หน่วยการเรี ยนรู ้) และหลังการสอน โดยทาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่ งในการวัด
คิดอาจวัดรวมไปกับเนื้อหาวิชาในแบบสอบตามปกติ หรื อแยกต่างหาก
ศิริชยั กาญจนวาสี (58-63 : 2551) ได้เสนอการวัดความสามารถในการคิดเป็ น 2 ลักษณะ
คือ แบบสอบมาตรฐานที่ใช้สาหรับการวัดความสามารถในการคิด และแบบสอบสาหรับสาหรับ
วัดความสามารถทางการคิดที่สามารถสร้างขึ้นใช้เอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบมาตรฐานที่ใช้สาหรับวัดความสามารถในการคิด เป็ นแบบสอบ
มาตรฐานที่ มี ผู้สร้ างไว้แล้ว ส าหรั บใช้ว ัดความสามารถในการคิ ด สามารถจัดกลุ่ มได้เป็ น 2 ประเภท
ได้แก่ แบบสอบการคิดทัว่ ไป และแบบสอบการคิดเฉพาะด้าน
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2. การสร้ างแบบวัดการคิดขึ้นใช้เอง ในการสร้างสร้างแบบวัดการคิดขึ้นใช้เอง
เป็ นการสร้างแบบวัดการคิดเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการวัดการคิดที่ตอ้ งการวัด โดยมี
หลักการสร้างและขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด ดังนี้
2.1 หลักการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิด
การวัดความสามรถทางการคิ ดของบุ คคล ผูส้ ร้ างเครื่ องมื อจะต้องมี ความรอบรู้
ในแนวคิ ดหรื อทฤษฎี เกี่ ย วกับ “การคิด ” เพื่อนามาเป็ นกรอบหรื อโครงสร้ างของการคิด เมื่อมี
การกาหนดนิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิการของโครงสร้าง/องค์ประกอบการคิดแล้ว จะทาให้ได้ตวั ชี้ วดั หรื อ
ลัก ษณะพฤติ ก รรมเฉพาะที่ เป็ นรู ป ธรรม ซึ่ งสามารถบ่ ง ชี้ ถึ ง โครงสร้ า ง/องค์ประกอบการคิ ด
จากนั้นจึงเขียนข้อความตามตัวชี้ วดั หรื อลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละองค์ประกอบของการ
คิดนั้นๆ ดังภาพที่ 3
สิ่ งที่มุ่งวัด
(นามธรรม)

ความสามารถทางการคิด
ทฤษฎี
โครงสร้างองค์ประกอบของ
ความสามารถทางการคิด

รู ปธรรม
(ตัวชี้วดั )

นิยามเชิงปฏิบตั ิการของแต่ละ
องค์ประกอบการคิด

เครื่ องมือ
สาหรับใช้วดั

เขียนคาถามเชิงพฤติกรรมที่เป็ นตัวแทน
และครอบคลุมแต่ละองค์ประกอบ

ภาพที่ 3 แสดงหลักการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิด
2.2 ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด มีข้ นั ตอนในการ
ดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
1) กาหนดจุดมุ่งหมายของแบบวัด
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การกาหนดจุดมุ่งหมายสาคัญของการสร้างแบบวัดความสามารถทางการ
คิ ด ผูพ้ ัฒ นาแบบวัด จะต้อ งพิ จ ารณาจุ ด มุ่ ง หมายของการน าแบบวัด ไปใช้ด้ว ยว่า ต้อ งการวัด
ความสามารถความสามารถทางการคิดทัว่ ๆ ไป หรื อต้องการวัดความสามารถทางการคิดเฉพาะ
วิชา (Aspect-Specific) การวัดมุ่งติดตามความก้าวหน้าของความสามารถทางการคิด(Formative)
หรื อต้องการเน้นการประเมินผลสรุ ปรวม (Summative) สาหรับการตัดสิ นใจ รวมทั้งการแปลผล
การวัด เน้นการเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานของกลุ่ม (Norm-Referenced) หรื อต้องการเปรี ยบเทียบ
กับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้ (Criterion-Referenced)
2) กาหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ผู ้พ ัฒ นาแบบวัด ควรศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
ความสามารถทางการคิดตามจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ และควรคัดเลือกแนวคิดหรื อทฤษฎีที่เหมาะสม
กับ บริ บ ทและจุ ด มุ่ ง หมายที่ ต้อ งการเป็ นหลัก แล้ว ศึ ก ษาให้ เ ข้า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เพื่ อ ก าหนด
โครงสร้ า ง/องค์ป ระกอบของความสามารถทางการคิ ดตามทฤษฎี และให้นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บ ัติก าร
(operational definition) ของแต่ละองค์ประกอบในเชิ งรู ปธรรมของพฤติกรรมที่สามารถบ่งชี้ ถึง
ลักษณะแต่ละองค์ประกอบของการคิดนั้นได้
3) สร้างผังข้อสอบ (Table of Specification)
การสร้ างผังข้อสอบเป็ นการกาหนดเค้าโครงของแบบวัดความสามารถ
ทางการคิดที่ตอ้ งการให้ครอบคลุ ม โครงสร้างหรื อองค์ประกอบใดบ้างตามทฤษฎีและกาหนดว่า
แต่ละส่ วนมี น้ าหนักความสาคัญมากน้อยเพียงใด ในกรณี ที่ตอ้ งการสร้างแบบวัดความสามารถ
ทางการคิดสาหรับใช้เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ ง ผูพ้ ฒั นาแบบวัดจะต้องกาหนดเนื้อหาวิชานั้นด้วยว่าจะใช้
เนื้อหาใดบ้างที่เหมาะสมนามาใช้วดั ความสามารถทางการคิด พร้อมทั้งกาหนดน้ าหนักความสาคัญ
ของแต่ละเนื้ อหาในแต่ละองค์ประกอบความสามารถทางการคิดเป็ นผังข้อสอบสาหรับนาไปใช้
เขียนข้อสอบต่อไป
4) เขียนข้อสอบ
กาหนดรู ปแบบของการเขียนข้อสอบ ตัวคาถาม ตัวคาตอบ และวิธีการตรวจให้
คะแนนโดยมีการกาหนดเกณฑ์การตรวจไว้ เมื่อกาหนดรู ปแบบของข้อสอบแล้ว ลงมือร่ างข้อสอบ
ตามผัง ข้อสอบที่ ก าหนดไว้จนครบทุ ก องค์ป ระกอบ ภาษาที่ ใ ช้ค วรเป็ นไปตามหลัก การเขี ย น
ข้อสอบที่ดีโดยทัว่ ไป หลังจากร่ างข้อสอบเสร็ จแล้ว ควรมีการทบทวนข้อสอบถึงความเหมาะสม
ของการวัดและความชัดเจนของภาษาที่ใช้ โดยผูเ้ ขียนข้อสอบเองและผูต้ รวจสอบที่มีความเชี่ ยวชาญ
ในการสร้างข้อสอบวัดความสามารถในการคิด
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5) นาแบบวัดไปทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุ งจริ ง หรื อกลุ่มใกล้เคียง
นาผลการตอบมาทาการวิเคราะห์คุณภาพ โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ สอบและวิเคราะห์แบบสอบ
วิ เ คราะห์ ข้อ สอบเพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของข้อ สอบเป็ นรายข้อ ใน
ด้านความยาก (p) และอานาจจาแนก (r) เพื่อคัดลอกข้อสอบที่มีความยากพอเหมาะและมีอานาจ
จาแนกสู งไว้ และปรับปรุ งข้อที่ไม่เหมาะสม
คัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพเหมาะสม และ/หรื อข้อสอบที่ปรับปรุ งแล้ว
ให้ได้จานวนตามผังข้อสอบ เพื่อให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจความตรงตามเนื้ อหา และนาไปทดลองใช้อีก
ครั้งเพื่อวิเคราะห์แบบสอบในด้านความเที่ยง (Reliability) แบบสอบควรมีความเที่ยงเบื้องต้นอย่าง
น้อย 0.50 จึ งเหมาะที่ จะนาไปใช้ได้ ส่ วนการตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบ
ถ้าสามารถหาเครื่ องมือวัดความสามารถทางการคิดที่เป็ นมาตรฐานสาหรับใช้เปรี ยบเทียบได้ ก็ควร
คานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) ของแบบสอบด้วย
6) นาแบบวัดไปใช้จริ ง
หลังจากวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบเป็ นรายข้อ และวิเคราะห์คุณภาพ
ของแบบสอบทั้งฉบับว่าเป็ นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่ตอ้ งการแล้ว จึงนาแบบวัดความสามารถทาง
การคิดไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายจริ ง
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2556: Online) กล่าวว่า การสร้าง
ข้อสอบวัดความสามารถในการคิดนั้นจาเป็ นต้องมีสถานการณ์ที่น่าสนใจและกระตุน้ ให้เกิดการคิด
สถานการณ์ที่นามาใช้อาจเป็ นสถานการณ์จริ ง สถานการณ์จาลอง เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรื อ
ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ หรื อเป็ นเรื่ องราวที่สมมติข้ ึ นอย่างมีเหตุมีผล ซึ่ งอยู่ในรู ปของ
ข้อความ แผนภาพ รู ปภาพ หรื อตารางข้อมูล ที่สามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น บทความ
จากหนังสื อหรื อวารสาร หรื อข่าวจากหนังสื อพิมพ์ โดยผลคะแนนที่ได้จากการวัดความสามารถใน
การคิดนั้นสามารถใช้เป็ นแนวทาง ในการพัฒนาและส่ งเสริ มการคิดด้านอื่น ๆ ของผูเ้ รี ยนต่อไป
สุ วิทย์ มูลคา (2548: 157-160) กล่าวถึง การประเมิลผลกระบวนการคิดว่าสามารถ
จาแนกได้เป็ น 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การประเมินผลโดยการใช้แบบทดสอบ ซึ่ งอาจเป็ นแบบสอบ
มาตรฐานหรื อ แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมาเองซึ่ งเป็ นแบบวัดการคิดที่เหมาะสมกับความต้องการใน
การวัด และ 2) ใช้การประเมินผลตามสภาพจริ ง ซึ่งมีแนวทางในการประเมิน 2 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออก ได้แก่ การพูด การฟัง การอภิปราย
การร่ วมกิจกรรมตามที่กาหนด การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลกระบวนการคิดจากพฤติกรรมการแสดงออก
ควรใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ผลการบันทึกจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เช่น เพื่อนร่ วมชั้น ผูส้ อน เป็ นต้น
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ลักษณะที่ 2 ประเมินจากผลงานและชิ้นงานที่เกิดขึ้น การประเมินผลกระบวนการคิด
ในลักษณะที่สองนี้ สามารถใช้วิธีการที่หลากหลายได้ เช่น การตรวจงานหรื อผลงานของนักเรี ยน
การรายงานตนเองของผูเ้ รี ยน การใช้บนั ทึกจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และการใช้แฟ้ มสะสมงาน
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) คือเกณฑ์การให้คะแนนที่ถูกพัฒนาโดยครู หรื อ
ผูป้ ระเมินที่ใช้วิเคราะห์ผลงานหรื อกระบวนการที่ผเู้ รี ยนได้พยายามสร้างขึ้น การประเมินผลงาน
ของนักเรี ยนจะมี 2 ลักษณะคือ ผลงานที่ได้จากกระบวนการของนักเรี ยน และกระบวนการที่
นักเรี ยนใช้เพื่อให้เกิดผลงาน จะประเมินในลักษณะใดขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู้ อาจจะ
ประเมินลักษณะใดลักษณะหนึ่ งหรื อประเมินทั้งสองลักษณะก็ได้ ผูป้ ระเมินจะต้องตัดสิ นคุณภาพ
ของผลงานหรื อกระบวนการปฏิ บตั ิง านของผูเ้ รี ยนแต่ละคนที่ มีระดับที่แตกต่า งกันหลายระดับ
ระดับที่แตกต่างกันอาจจะเป็ นระดับคุณภาพของชิ้นงานที่ได้สร้างขึ้น หรื อระดับของกระบวนการต่าง ๆ
ที่ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้ใช้เพื่อให้เกิดผลงาน โดยการให้คะแนนแบบรู บริ คมี 3 รู ปแบบคือ
1)
Holistic Rubrics เป็ นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรื อกระบวนการแบบไม่ได้แยกส่ วน โดยเป็ น
การประเมินในภาพรวมของผลงานหรื อกระบวนการนั้น 2) Analytic Rubrics เป็ นเกณฑ์การให้
คะแนนแบบแยกส่ วน หรื อองค์ประกอบคุณลักษณะของผลงานหรื อกระบวนการ แล้วนาแต่ละส่ วน
หรื อองค์ประกอบของคุณลักษณะมารวมกันเป็ นคะแนนรวม 3) Annotated Holistic Rubrics ผูป้ ระเมิน
จะประเมินแบบ holistic rubrics ก่อนแล้วจึงประเมินแยกส่ วนอีกบางคุณลักษณะที่เด่น ๆ เพื่อใช้เป็ นผล
สะท้อนในบางคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน (ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ์ , 2554: Online)
จากการศึกษาแนวทางการวัดและการประเมินผลการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ขา้ งต้น งานวิจยั นี้
ได้ใช้แนวทางในการวัดและประเมินผลการการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ จากการสร้างแบบวัดการคิดขึ้น
ใช้เอง โดยได้กาหนดองค์ประกอบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ตามแนวคิดของ Kriegler ซึ่ งองค์ประกอบ
การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการนาเสนอตัวแทนความคิด
และสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่ วน ตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการของแต่ละองค์ประกอบการคิด
แต่ละองค์ประกอบ และทาการวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนจากแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
3 ระยะ ได้แก่ ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน นอกจากนี้ ยงั ศึกษาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ระหว่างเรี ยนจากใบกิจกกรม เพื่อทาการศึกษาพัฒนาการการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
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3. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 งานวิจัยต่ างประเทศ
Schielack, et al. (2000: 398-420) ได้ศึกษาเรื่ องการออกแบบคาถามเพื่อส่ งเสริ มการคิดเชิง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2-4 โดยมีการกาหนดคาถามเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนหาหนทาง
ที่จะใช้การคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีการแนะนาที่จะสรุ ป การอภิปรายเพื่อหา
เหตุผลรวมถึงการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน การจัดประสบการณ์จะเน้นคาถามที่ใช้กระบวนการ
ในการหาคาตอบ ซึ่ งผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ได้
Fraivillig (2001: 454-459) ได้ศึกษาเรื่ องกลวิธีทางการสอนสาหรับส่ งเสริ มการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
โดยศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของครู ที่สอนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อหากลวิธีการส่ งเสริ มการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ ให้กบั นักเรี ยน โดยใช้รูปแบบ ACT ได้แก่ครู พยายามล้วงเอาความคิดของนักเรี ยน
เพื่อให้แสดงวิธีในการแก้ปัญหาที่ หลลากหลาย ให้เวลานักเรี ยนในการคิดกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้
ร่ วมอธิ บายรายละเอียด เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการอภิปราย การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
เข้าใจในความคิดรวบยอดของตนเอง โดยครู ทบทวนความรู้เดิ มและย้ าเตือนถึงวิธีการในการแก้
ปั ญ หาในลัก ษณะที่ ค ล้า ยกัน ให้ นัก เรี ย นยอมรั บ ความช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ มี ปั ญ หาและไม่ ส ามารถ
แก้ปัญหาได้ การขยายความคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเขียนเป็ นหลักการ
ทัว่ ไป ผลัก ดันให้นัก เรี ย นแก้ปั ญ หาโดยวิธี ก ารอื่ นๆ และส่ ง เสริ ม ให้ใ ช้วิธี ก ารหาค าตอบที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
Cai (2003:719) ได้การศึกษาการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนสิ งคโปร์ ในระดับ เกรด 4-6
ในการแก้ปัญหาและตั้งปั ญหา ซึ่ งผลของการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนสิ งคโปร์ ระดับ เกรด
4 เกรด 5 และเกรด 6 ส่ วนใหญ่สามารถเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
และเลือกใช้ตวั แทนความคิดแสดงกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อสื่ อสารกระบวนการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม นักเรี ยนสิ งคโปร์ ส่วนใหญ่สามารถตั้งปั ญหาแบบรู ปในแบบรู ปเริ่ มต้นได้ นอกจากนี้ ยงั
พบว่า ในภาระงาน 4 ภาระงาน นักเรี ยนเกรด 4-6 มีการแสดงคาตอบที่ถูกต้องแตกต่างกัน โดย
นักเรี ยนเกรด 5 มีการแสดงคาตอบที่ถูกต้องสู งกว่านักเรี ยนเกรด 4 และนักเรี ยนเกรด 5 และเกรด 6
มีการแสดงคาตอบที่ถูกต้องไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ เมื่อเทียบกับผลการวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องกับการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนสหรัฐอเมริ กาและจีน พบว่านักเรี ยนสิ งคโปร์ มี
ลักษณะการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ คล้ายกับนักเรี ยนจีนมากกว่านักเรี ยนสหรัฐอเมริ กา
Kamii (2003: 20-6) ได้ปรับเปลี่ยนกระดานเกมเพื่อส่ งเสริ มการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ในเชิง
ตรรกวิทยากับนักเรี ยนอนุบาลในประเทศญี่ปุ่นจานวน 12 คน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรี ยน
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โดยครู มี หน้า ที่ เป็ นผูแ้ นะนาการเล่ นเกม และนาเสนอสิ่ ง ที่ นัก เรี ย นแสดงออกมาขณะเล่ นเกม
ผลการวิจยั พบว่า การปรับเปลี่ ยนกระดานเกมช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพัฒนาความสามารถในการ
คิดให้สูงขึ้น
Kashei et al. (2012 : Abstract) ได้ศึกษาการส่ งเสริ มการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี ชั้น ปี ที่ 1 ในการเรี ยนฟั ง ก์ ชัน สองตัว แปรด้ว ยการเรี ยนรู้ แ บบผสมผสาน
ผลการวิจยั พบว่า การเรี ยนรู ้แบบผสมผสานส่ งเสริ มการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษา และช่วย
ให้นัก ศึก ษาเอาชนะอุป สรรคในการเรี ยนรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ ง การขาดความรู้ พ้ื นฐานในเรื่ อง
ฟังก์ชนั ตัวแปรเดียวและการดาเนินการทางพีชคณิ ตยังเป็ นเหตุผลหลักที่เป็ นอุปสรรคใน
การเรี ยนรู ้ฟังก์ชนั สองตัวแปรของนักศึกษา
Yoon (2009 : Abstract) ได้ศึกษาการสร้างตัวแบบความสู งของปฏิยานุพนั ธ์ จากกระบวนการ
2 กระบวนการที่ เกี่ ย วข้องกับ การสร้ า งตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ได้แก่ กระบวนการคิ ดให้เป็ น
คณิ ต ศาสตร์ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง และการใช้เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร์ ไ ปสู่ ส ถานการณ์ จ ริ ง ที่
กาหนดให้ โดยการศึกษานี้เป็ นการนาเสนอและวิเคราะห์งานจาก นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
4 คนและครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจานวน 2 คน ที่มีส่วนร่ วมในกระบวนการดังกล่าวจากงานการ
สร้ า งตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ที่ ต้องการให้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งการวิจยั หาปฏิ ย านุ พ นั ธ์ ข องฟั ง ชันก์ ที่
นาเสนอโดยกราฟ เมื่อกาหนดความสู งของปฏิยานุพนั ธ์ กลุ่มตัวอย่างการวิจยั มีการคิดสถานการณ์
ให้เ ป็ นคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ พัฒ นาวิ ธี ก ารพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ และพยายามที่ จ ะใช้ค วามคิ ด
บางอย่างเกี่ยวกับการอินทิเกรตแบบจากัดเขต ที่กลุ่มตัวอย่างเคยเรี ยนมาแล้ว ซึ่ งงานวิจยั นี้ แสดงให้
เห็ นว่านักเรี ยนจะได้ประโยชน์จากกิ จกรรมการสร้างตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ที่ส่งเสริ มให้มีการ
พัฒนาในด้านการแสดงออกทางความคิดหรื อความรู้สึก โดยใช้คาพูดแก้ไขความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ของ
มโนทัศน์แคลคูลสั และการมีส่วนร่ วมในกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
Grigoras (2010: Abstract) ได้ศึกษาการสร้างตัวแบบในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีตวั เลข ของ
นักเรี ยนอายุ 13-14 ปี พบว่า นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม มีการโต้แย้งและ
กล่ า วแย้งในแนวความคิ ด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็ นการอภิป รายถึ งการประเมินค่ าของงานทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน รวมไปถึงมโนทัศน์พ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ในการจัดโครงสร้างทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในผลงานของนักเรี ยนคิดให้สูงขึ้น
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3.2 งานวิจัยในประเทศไทย
สุ รินทร สวนทอง (2534: 105-108) ศึกษาผลของการฝึ กสมรรถภาพทางสมองที่มีต่อ
ทักษะการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2553 แบ่งเป็ นกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุ ม กลุ่มทดลองได้รับการฝึ กสมรรถภาพทางสมอง ส่ วนกลุ่มควบคุมไม่ได้
รับการฝึ กสมรรถภาพทางสมอง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบฝึ กสมรรถภาพทางสมองและ
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับ
การฝึ กสมรรถภาพทางสมองแบบเข้ม แบบปานกลาง และไม่ได้รับการฝึ กสมรรถภาพทางสมอง
มีทกั ษะการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ระดับความรู้ความจาอยูใ่ นระดับดีมาก ระดับปานกลาง และระดับ
ต่า ตามลาดับ นักเรี ยนที่ได้รับการฝึ กสมรรถภาพทางสมองแบบเข้ม แบบปานกลาง และไม่ได้รับ
การฝึ กสมรรถภาพทางสมอง มีทกั ษะการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ระดับสู งกว่าความรู้ ความจา อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ระดับต่า และระดับต่าสุ ด ตามลาดับ นักเรี ยนที่ได้รับการฝึ กสมรรถภาพทาง
สมองแตกต่างกัน มี ทกั ษะการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ระดับระดับความรู้ความจา และระดับสู งกว่า
ความรู ้ความจา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แวววลี สิ ริวรจรรยาดี (2548: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับ การเปรี ยบเทียบการสอน
กระบวนการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนกับ การสอนแบบปกติ ประชากรได้แก่ นัก เรี ยน ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ปี การศึ กษา 2547
โรงเรี ยนแสนศิริอนุสรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 40 คน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ใช้ก ารสุ่ ม อย่า งง่ า ยเป็ นกลุ่ ม ทดลอง 20 คน กลุ่ ม ควบคุ ม 20คน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย
ประกอบด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกระบวนการคิดทางคณิ ตศาสตร์ แผนการสอนแบบ
ปกติ แบบทดสอบวัดกระบวนการคิดทางคณิ ตศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน
ที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนทั้งสองกลุ่ มหลังเรี ย นสู งกว่า ก่ อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสู งกว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
รุ่ งทิวา คนการณ์ (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาปลายเปิ ดเพื่อพัฒนา
หลัก สู ต รที่ เ น้ น กระบวนการคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ กลุ่ ม เป้ าหมายในการวิ จ ัย คื อ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนกู่แก้ววิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประจา
ภาคเรี ยนที่ 1 จานวน 2 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 44 คน โดยแต่ละห้องเรี ยนแบ่งเป็ น 8 กลุ่มๆ ละ 5–6
คน ตามความสมัค รใจของนั ก เรี ยน โดยครู น าเสนอปั ญ หา (Posing) และจัด อุ ป กรณ์ ใ ห้
กลุ่ มเป้ าหมายทากิ จกรรมการแก้ปั ญหาปลายเปิ ดร่ วมกันในกลุ่ ม ในระหว่างที่ กลุ่ มเป้ าหมายท า
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กิ จกรรมการแก้ปั ญหานี้ มี การบันทึ กเทปเสี ยงและวีดีทศั น์ในชั้นเรี ย นตลอดเวลา การวิเคราะห์
ข้อ มู ล ใช้วิ ธี ก ารบรรยายเชิ ง วิ เ คราะห์ ต ามกรอบเชิ ง ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการคิ ด ทาง
คณิ ตศาสตร์โดยเน้นกระบวนการนาเสนอของเลช (Lesh, 1979 อ้างถึงใน ศิริมาส ศรี ลาดวน, 2546)
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการคิดทางคณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะกระบวนการนาเสนอ พบว่า การออก
เสี ยง (Verbal symbols) เป็ นวิธีการที่นักเรี ยนใช้เป็ นตัวแทนแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ มากที่สุด
กล่าวคือ ในระหว่างการแก้ปัญหา สมาชิ กในกลุ่มส่ วนใหญ่ได้ร่วมกันเสนอแนวคิดโดยการออก
เสี ยงเป็ นภาษาถิ่ นที่ เกี่ ยวข้องกับบริ บทในชี วิตจริ ง พร้ อมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ ช่วยในการวาดรู ป
จากนั้นจึ งนาเสนอแนวคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ ออกมาในรู ปของการเขี ยน เพื่อลองผิดลองถู กและ
ตรวจสอบข้อความคาดการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแก้ปัญหา และในช่วงนาเสนอผลงานนักเรี ยน
ใช้การออกเสี ยงหรื อคาพูด เพื่อเป็ นตัวแทนแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์อีกครั้ง
กิตติศกั ดิ์ ใจอ่อน (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนากระบวนการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนด้วยแผนการสอนแบบเปิ ดที่เน้นการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพเน้นการวิเคราะห์โปรโตคอล (Protocol Analysis) และการบรรยายเชิ ง
วิเคราะห์ (Analytic Description) ผลการวิจยั พบว่า การใช้แผนการสอนแบบเปิ ดที่เน้นการใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สะท้อนให้เห็ นลัก ษณะกระบวนการคิดทาง
คณิ ตศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การสารวจ คือ การอาศัยการเคลื่ อนไหวองค์ประกอบของรู ปเรขาคณิ ตโดยใช้
โปรแกรม GSP ทาให้นกั เรี ยนสามารถสารวจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรู ปเรขาคณิ ตได้
ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการแก้ปัญหาคิดเป็ น 83.33 เปอร์เซ็นต์ของสถานการณ์ปัญหา
2. การให้เหตุผล คือ จากการอาศัยการเปลี่ยนแปลงของรู ปเรขาคณิ ตที่สร้างขึ้น
โดยใช้โปรแกรม GSP ทาให้นกั เรี ยนสามารถให้เหตุผลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรู ปเรขาคณิ ตคิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์ของสถานการณ์ปัญหา
3. การตรวจสอบ คือ ก่อนการนาเสนอแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับเรขาคณิ ต
ในสถานการณ์ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ ก าหนดให้ ห รื อ หลัง จากที่ แ ก้ปั ญ หาไปได้ร ะยะหนึ่ งนัก เรี ย น
ตรวจสอบแนวคิดทุกครั้งโดยใช้คาสั่งที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรม GSP คิดเป็ น 50 เปอร์ เซ็นต์ของ
สถานการณ์ปัญหา
4. การแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย คือ นักเรี ยนมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาโดย
หาวิธีการให้ได้มากกว่าหนึ่ งวิธีและมีความแตกต่างกันตามเงื่ อนไขของสถานการณ์ ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ คิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์ของสถานการณ์ปัญหา
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รุ่ งทิวา นาบารุ ง (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและวิเคราะห์วิถีธรรมชาติแห่ งการคิดเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการคูณและการหารจานวนนับของนักเรี ยนที่มีอายุต้ งั แต่ 7 - 10 ปี จากการศึกษา
พบว่า นักเรี ยนสามารถแสดงการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ตามธรรมชาติได้อย่างหลากหลาย โดยนิยมใช้
การนับดาเนิ นการแก้ปัญหามากที่สุด รองลงมาคือการบวก/การลบ และการใช้ตวั แบบใช้การนับ
จานวนทั้งหมดจากหนึ่ งจนถึงผลรวม โดยวิธีการนับมีท้ งั ใช้การวาดภาพหรื อใช้ตวั แบบ สาหรับ
การให้เหตุผลนักเรี ยนมองเห็นโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับปั ญหาที่ผา่ นมา สามารถระลึกได้ทนั ทีวา่
ปั ญหานั้นคล้ายกับปั ญหาเดิม สามารถใช้การประมาณหรื อการลองผิดลองถูกเพื่อหาคาตอบบอกได้
ว่าคาตอบที่ได้มาของตนเองสมเหตุสมผลหรื อไม่ ส่ วนการนาเสนอตัวแทนความคิดพบว่านักเรี ยน
สามารถนาเสนอตัวแทนความคิดได้หลากหลายทั้งในรู ปคาพูด ผ่านสถานการณ์ที่สัมผัสได้โดยอาจ
ใช้ตวั แบบ ผ่านสถานการณ์ที่ใช้ภาพเป็ นสื่ อ หรื อผ่านสถานการณ์ที่ใช้สัญลักษณ์ โดยการนาเสนอ
ตัวแทนความคิดนี้ จะขึ้นอยูก่ บั วุฒิภาวะ หรื อความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ และ
พบว่า นักเรี ยนมีลกั ษณะเฉพาะของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ เป็ นของตนเองใช้การหยัง่ รู้ดว้ ยตนเอง
สามารถแสดงการคิ ดโดยธรรมชาติของตนเองได้ท้ งั ที่เป็ นเรื่ องที่ไม่คุน้ เคยและยังไม่ได้เรี ยนมา
และการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนมีท้ งั ในระดับที่ต่าจนถึงระดับที่สูง
จากการศึ กษางานวิจยั ต่างประเทศและในประเทศในเรื่ องการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ สรุ ปได้ว่า
การคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ สามารถศึ กษาและพัฒนาผ่านการแก้ปัญหา ซึ่ งในการพัฒนาการคิดเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ สามารถทาได้หลากหลายวิธีดว้ ยกัน อาทิเช่น การสอนแบบเปิ ด การใช้สื่อเทคโนโลยี
และการใช้เกม ส่ วนในการประเมินการการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์สามารถทาได้หลายวิธี ได้แก่
ใช้แบบทดสอบ การใช้คาถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตพฤติกรรม
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย

การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ผูว้ จิ ยั มีวธิ ีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การออกแบบการวิจยั
3. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. การดาเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิจยั
1. กำรศึกษำค้ นคว้ำเอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้จากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
2. ศึ ก ษาตัว ชี้ วัด และสาระการเรี ย นรู้ แ กนกลางกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ต าม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. ศึกษาเนื้ อหาเรื่ องการนาทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้ และการประยุกต์ใช้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว จากหนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู้พ้ืนฐานคณิ ตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หนังสื อคู่มือครู และหนังสื ออ่านประกอบอื่นๆ
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
4. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับวิธีวิจยั การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีสร้าง
แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
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2. กำรออกแบบกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Study) โดยมีการเก็บ
ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (One group pretest-posttest time series design) ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
เพียงกลุ่มเดียวและมีการวัดซ้ า 3 ระยะได้แก่ ระยะก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนโดยมีรูปแบบ
ของการทดลอง แสดงได้ดงั นี้
O1 X X X O2 X X X O3O4 X X X O5X X X O6O7
สัญลักษณ์ที่ใช้ในรู ปแบบการวิจยั
X
แทน การจัดกระทา (treatment) ประกอบด้วยกระบวนการคิด
ให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
O1
แทน การทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest)
O2
แทน วัดระหว่างเรี ยนครั้งที่ 1
O3
แทน วัดระหว่างเรี ยนครั้งที่ 2
O4
แทน การทดสอบระหว่างเรี ยน
O5
แทน วัดระหว่างเรี ยนครั้งที่ 3
O6
แทน วัดระหว่างเรี ยนครั้งที่ 4
O7
แทน การทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
3. กำรกำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยน
มัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสิ นธุ์ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยเลื อกกลุ่ มตัวอย่างโดยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
โรงเรี ยนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จานวน 37 คน ซึ่ งมีลกั ษณะคละความสามารถในการเรี ยนรู้
ทางคณิ ตศาสตร์
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4. กำรพัฒนำเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 2 ประเภท ได้แก่ เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งมีรายละเอียดในการสร้างดังต่อไปนี้
4.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์โดย
ใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ที่ครอบคลุมสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การนาไปใช้
ของทฤษฎี บ ทพี ท าโกรั ส และการประยุ ก ต์ข องสมการเชิ ง เส้ น ตัว แปรเดี ย ว จ านวน 9 แผน
รวมทั้งสิ้ น 17 คาบ ใช้เวลาในการสอน 5 สัปดาห์ โดยผูว้ จิ ยั มีการดาเนินงาน ดังนี้
4.1.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกับ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ จากเอกสารและตาราต่างๆ
4.1.2 ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนดอนจานวิทยาคม ที่อิงตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
4.1.3 ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู้ รายละเอียดของสาระการเรี ยนรู้ การวัด และการ
ประเมินผล แล้วแบ่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาที่จะดาเนินการสอน
4.1.4 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการคิดให้
เป็ นคณิ ตศาสตร์ จานวน 9 แผน ซึ่ งแต่ ล ะแผนประกอบด้วยหัวข้อดัง นี้ มาตรฐานการเรี ย นรู้
สาระสาคัญ สาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ข้ นั เตรี ยมความพร้อม ขั้นจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ขั้นสรุ ปและสะท้อนความคิด สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล โดยกระบวนการคิดให้เป็ น
คณิ ตศาสตร์ ได้จดั อยู่ในขั้นจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ สาหรั บรายละเอียดของเนื้ อหาในแต่ละแผน
แสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 แสดงแผนการจัดการเรี ยนรู้ และสาระการเรี ยนรู้ เรื่ อง การนาไปใช้ของ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่
เนื้อหาสาระการเรี ยนรู้
จานวนคาบ
1-3
การนาไปใช้ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
5
4-5
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวน
4
6-7
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่ วนและร้อยละ
4
8-9
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราเร็ ว
4
รวม
17
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4.1.5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้จานวน 9 แผน ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจพิจารณา
ความถูกต้องเหมาะสม และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแก้ไข ตามข้อเสนอแนะดังนี้
ก. แผนการจัดการเรี ย นรู้ ย งั ไม่ เห็ น ลัก ษณะของกระบวนการคิ ดให้เป็ น
คณิ ตศาสตร์ ชดั เจน ให้ปรับ ปั ญหาที่ใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ คาถามที่ใช้เพื่อทาให้เห็ น
ลักษณะของกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
4.1.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ตรวจสอบแล้วมาปรับปรุ งแก้ไขพัฒนาให้ดีข้ ึน
ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาและนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
ส าหรั บ การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ค ณิ ตศาสตร์ โ ดยใช้ก ระบวนการคิ ด ให้เ ป็ น
คณิ ตศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ได้แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 กรอบแนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โดยใช้ กระบวนกำรคิดให้ เป็ นคณิตศำสตร์
1. ขั้นเตรียมควำมพร้ อม
ครู ทบทวนความรู ้เดิมของนักเรี ยนโดยการใช้คาถาม จากนั้นครู เร้าความสนใจนักเรี ยน
โดยการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาที่เรี ยน เพื่อนาเข้าสู่ การเรี ยนรู้
2. ขั้นจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
จัดการเรี ยนรู ้ตามกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ขั้นเสนอปัญหำในชีวติ จริง
ครู นาเสนอปั ญหาในชีวติ จริ ง จากนั้นให้นกั เรี ยนศึกษาทาความเข้าใจกับปัญหา แล้วครู ใช้
แนวคาถามเพื่อให้นกั เรี ยนระบุแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา ระบุขอ้ ตกลงเบื้องต้น
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับปั ญหา รวมทั้งให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงการแสดงปั ญหาในรู ปที่ต่าง
ออกไป
2. ขั้นมองปัญหำในเชิงคณิตศำสตร์
เป็ นการจัดการข้อมูลของปั ญหาให้อยู่ในรู ปแบบตามแนวคิดของคณิ ตศาสตร์ โดยครู ใช้
แนวคาถามเพื่อให้นกั เรี ยนชี้ถึงแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา จากการให้นกั เรี ยน
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาของปั ญหาในโลกจริ งกับภาษา สัญลักษณ์ สู ตร กฎเกณฑ์ทาง
ทางคณิ ตศาสตร์
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โดยใช้ กระบวนกำรคิดให้ เป็ นคณิตศำสตร์

ขั้นที่ 3 ขั้นแปลงปัญหำโลกจริงเป็ นปัญหำคณิตศำสตร์
ขั้นนี้ เป็ นการค่อยๆ ตัดข้อเท็จจริ งที่เป็ นปั ญหาในโลกจริ งออกไปก่อนโดยครู ใช้แนว
คาถามเพื่อให้นกั เรี ยนนาแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ เข้ามาเชื่ อมโยงกับปั ญหา เช่ น การสร้าง
ข้อตกลงเบื้องต้น การทาให้เป็ นโจทย์คณิ ตศาสตร์ การลงข้อสรุ ป แปลงปั ญหาให้เป็ นโจทย์
ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็ นการให้นกั เรี ยนมองปั ญหาในรู ปคณิ ตศาสตร์ ล้วน เพื่อให้นักเรี ยน
สร้างตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์
4. แก้ปัญหำคณิตศำสตร์
ครู ให้นกั เรี ยนคิดแก้ปัญหาจากตัวแบบคณิ ตศาสตร์ แล้วเลือกนักเรี ยนออกมาแก้ปัญหา
หน้าชั้น จากนั้นให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงการกระบวนการแก้ปัญหา การใช้และการแสดง
แทนเปลี่ ยนกลับ ไปมาการใช้สัญลัก ษณ์ กฎ ภาษาเฉพาะทาง และการปรับตัวแบบทาง
คณิ ตศาสตร์ ผสมผสานและบูรณาการตัวแบบให้ความเห็น สนับสนุน โต้แย้ง และสรุ ปการแก้
โจทย์
5. ขั้นสะท้อนคิด
เป็ นการแปลผลจากการแก้ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ใ ห้ก ลับ เป็ นปั ญหาในชี วิตจริ ง ครู ใ ห้
นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบในบริ บททางคณิ ตศาสตร์ และปั ญหา
ในสถานการณ์ ของชี วิตจริ ง รวมทั้งให้นกั เรี ยนวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของตัวแบบที่ใช้ใน
การแก้ปัญหา
3. ขั้นสรุ ปและสะท้ อนควำมคิด
ครู ใช้การถามตอบเพื่อให้นกั เรี ยนสรุ ปความรู้ที่ได้ และให้ทาแบบฝึ กหัดเพิ่มเติมเป็ น
การบ้าน
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4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือสาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ใบกิจกรรม และแบบสัมภาษณ์ รายละเอียดมีดงั นี้
4.2.1 แบบวัดกำรคิดเชิงคณิตศำสตร์
แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การนาไปใช้ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส และ
การประยุกต์ของสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ย ว จานวน 3 ฉบับ ซึ่ งประกอบด้วยแบบวัดการคิดเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ก่อนเรี ยนแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ระหว่างเรี ยน และแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ หลัง
เรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเพื่อศึกษาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย จานวน 3 ข้อ
ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้
1) ผูว้ ิจยั ศึกษาเนื้ อหาเรื่ อง การนาไปใช้ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส และการประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จากหลักสู ตร
2) ศึ ก ษาเอกสาร และงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับ วิธี ก ารสร้ างแบบวัด การคิ ด เชิ ง
คณิ ตศาสตร์เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบวัด
3) สาระการเรี ยนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4) กาหนดกรอบการสร้างแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ท้ งั 3 ฉบับ ตามคาจากัดความ
ที่ใช้ในการวิจยั ซึ่ งสรุ ปได้วา่ การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
(1) การแก้ปัญหา เป็ นความสมารถในการวิเคราะห์ปัญหา โดยสามารถ
ระบุได้วา่ สิ่ งที่ปัญหาต้องการทราบคืออะไร สิ่ งที่ปัญหากาหนดให้คืออะไร (P1) สามารถเลือกใช้กลยุทธ์
ในการแก้ปัญหา เช่ น การสร้ างรายการ ตาราง สมการ การวาดภาพ การลองผิดลองถูก (P2)
รวมทั้งสรุ ปคาตอบได้สอดคล้องกับปัญหา (P3 )
(2) การให้เหตุผล เป็ นความสามารถในการใช้ความรู้และข้อมูลในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ (R1) สามารถอธิ บายเหตุผลของการเลือกใช้กลยุทธ์หรื ตวั แทนความคิดใน
วิธีการแก้ปัญหา(R2) และอธิบายความสมเหตุสมผลของคาตอบ (R3)
(3) การนาเสนอตัวแทนความคิด เป็ นความสามารถในการใช้ตวั แทน
ความคิดเพื่อทาความเข้าใจปัญหา (C1) สามารถใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงกระบวนการแก้ปัญหา
(C2) และสามารถใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหา (C3) โดยอาจใช้การเขียน
ข้อความ วาดภาพหรื อสัญลักษณ์ ใช้การขีดเขียนหรื อวงกลมข้อความในโจทย์ กาหนดตัวแปร
เขียนแผนภาพ ตาราง กราฟ หรื อตัวแบบทางเรขาคณิ ต
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5) สร้างแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ทั้ง 3 ฉบับ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ซึ่งเป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัยจานวน 5 ข้อ โดยในแบบทดสอบได้ให้โจทย์ปัญหาแล้วให้
นักเรี ยนเขียนตอบ
6) สร้างเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ท้ งั 3 ฉบับ
ตามกรอบการสร้างแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึงสังเคราะห์ตามคาจากัดความที่ใช้ในการวิจยั
โดยยึดตามแนวคิดของครี กเลอร์ (Kriegler, 2004: Online) การให้คะแนนแต่ละข้อคะแนนเต็ม 18
คะแนน ตามเกณฑ์ดงั นี้
ตำรำงที่ 3 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ดา้ นการแก้ปัญหา
ระดับคะแนน
คำอธิบำย
P1 วิเครำะห์ ปัญหำ โดยสำมำรถ (1)ระบุได้ ว่ำสิ่ งทีป่ ัญหำต้ องกำรทรำบคืออะไร
(2) ระบุสิ่งทีป่ ั ญหำกำหนดให้ คืออะไร
(1) สำมำรถระบุได้ ว่ำสิ่ งทีป่ ั ญหำต้ องกำรทรำบคืออะไร
1
ระบุส่ิ งที่ปัญหากาหนดให้ได้ถูกต้องและครบถ้วน
0.5
ระบุส่ิ งที่ปัญหากาหนดให้ได้ถูกต้องเพียงบางส่ วน
ระบุส่ิ งที่ปัญหากาหนดให้ไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถระบุสิ่งที่ปัญหา
0
กาหนดให้
(2) สำมำรถระบุได้ ว่ำสิ่ งทีป่ ั ญหำกำหนดให้ คืออะไร
1
ระบุส่ิ งที่ปัญหาต้องการทราบได้ถูกต้องและครบถ้วน
0.5
ระบุส่ิ งที่ปัญหาต้องการทราบได้ถูกต้องเพียงบางส่ วน
ระบุส่ิ งที่ปัญหาต้องการทราบไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถระบุส่ิ งที่ปัญหา
0
ต้องการทราบ
P2 เลือกใช้ กลยุทธ์ ในกำรแก้ ปัญหำ
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับปัญหา นาไปสู่ การแก้ปัญหา
2
ที่เร็ วรวดเข้าใจง่าย
เลือกใช้กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับปัญหา นาไปสู่ การแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนหรื อ
1
ยุง่ ยากเกินความจาเป็ น
0
ไม่มีการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
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ระดับคะแนน
คำอธิบำย
P3 สรุ ปคำตอบได้ ถูกต้ องและสอดคล้องกับปัญหำ
สรุ ปคาตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามประเด็นที่ปัญหาต้องการทราบและ
2
สอดคล้องกับปั ญหา
สรุ ปคาตอบได้ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตามประเด็นที่ปัญหาต้องการทราบและ
1
สอดคล้องกับปั ญหา
0
สรุ ปคาตอบผิด หรื อไม่สรุ ปคาตอบ
ตำรำงที่ 4 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ดา้ นการให้เหตุผล
ระดับคะแนน
คำอธิบำย
R1 ใช้ ควำมรู้และข้ อมูลในกำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์
ใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์และข้อมูลจากปัญหา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ใน
2
ปัญหาได้ถูกต้อง
ใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์และข้อมูลจากปัญหา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ใน
1
ปั ญหาได้ถูกต้องบางส่ วน
ไม่ใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ และข้อมูลจากปัญหา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ใน
0
ปั ญหา หรื อไม่มีการเขียน
R2 อธิบำยเหตุผลของกำรเลือกใช้ กลยุทธ์ วธิ ีกำรแก้ปัญหำ
อธิ บายเหตุผลของการเลือกใช้กลยุทธ์วธิ ีการแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับการ
2
วิเคราะห์ปัญหา
อธิ บายเหตุผลของการเลือกใช้กลยุทธ์วธิ ีการแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับการ
1
วิเคราะห์ปัญหาได้เพียงบางส่ วนหรื อไม่ชดั เจน
ไม่สามารถอธิ บายเหตุผลของการเลือกใช้กลยุทธ์วธิ ีการแก้ปัญหาได้
0
หรื อไม่เขียนอธิ บายเหตุผล
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ระดับคะแนน
คำอธิบำย
R3 อธิบำยควำมถูกต้ องและควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ
2
อธิ บายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคาตอบได้สอดคล้องกับปั ญหา
อธิ บายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคาตอบได้แต่ไม่สอดคล้องกับ
1
ปัญหา
ไม่สามารถให้เหตุผลประกอบคาตอบได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลหรื อ
0
ไม่ให้เหตุผล
ตำรำงที่ 5 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ดา้ นการนาเสนอตัวแทนความคิด
ระดับคะแนน
คำอธิบำย
C1 กำรใช้ ตัวแทนควำมคิดในกำรทำควำมเข้ ำใจปัญหำ โดยอำจใช้ ข้อควำม วำดภำพหรือ
สั ญลักษณ์ ใช้ กำรขีดเขียน (วงกลม)ข้ อควำมในโจทย์ เขียนแผนภำพควำมคิด
ใช้ตวั แทนความคิดในการทาความเข้าใจปัญหาได้ เพื่อสื่ อความหมายได้อย่าง
2
เหมาะสมกับปั ญหา
ใช้การนาเสนอตัวแทนความคิดในการทาความเข้าใจปัญหาได้
1
แต่สื่อความหมายได้บางส่ วน
ไม่สามารถใช้ตวั แทนความคิดในการทาความเข้าใจปัญหาได้
0
หรื อไม่แสดงการใช้การนาเสนอตัวแทนความคิดในการทาความเข้าใจปัญหา
C2 กำรใช้ ตัวแทนควำมคิดในกำรแสดงกระบวนกำรแก้ ปัญหำ โดยอำจใช้ กำรวำดภำพ สั ญลักษณ์
หรือตัวแปร ข้ อควำม ตำรำง หรือกรำฟ ตัวแบบทำงเรขำ
ใช้ตวั แทนความคิดในการแสดงกระบวนการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับปัญหา
2
และสื่ อความหมายได้อย่างเหมาะสม
ใช้ตวั แทนความคิดในการแสดงกระบวนการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับปัญหา
แต่ไม่สื่อความหมายในกระบวนการแก้ปัญหา หรือ ใช้ตวั แทนความคิดในการ
1
แสดงการกระบวนการแก้ปัญหาไม่เหมาะสมกับปัญหา แต่สื่อความหมายใน
กระบวนการแก้ปัญหาได้
ใช้ตวั แทนความคิดในการแสดงกระบวนการแก้ปัญหาไม่เหมาะสมกับปัญหา
0
และไม่สื่อความหมายในการแสดงกระบวนการแก้ปัญหา หรือ
ไม่แสดงการใช้การนาเสนอตัวแทนความคิด
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ระดับคะแนน
คำอธิบำย
C3 กำรใช้ ตัวแทนควำมคิดในกำรแสดงกำรสรุ ปคำตอบของปัญหำ โดยอำจใช้ ข้อควำม
หรือสั ญลักษณ์
ใช้ตวั แทนความคิดในการแสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2
และสื่ อความหมายได้ชดั เจน
ใช้ตวั แทนความคิดในการแสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1
แต่สื่อความหมายไม่ชดั เจน หรือใช้ตวั แทนความคิดในการแสดงการสรุ ป
คาตอบของปั ญหาไม่เหมาะสม แต่สื่อความหมายได้ชดั เจน
ไม่สามารถใช้ตวั แทนความคิดในการแสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหาและ
0
สื่ อความหมายได้ หรือไม่เขียน
7) ผูว้ จิ ยั นาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ทั้งสามฉบับและเกณฑ์เสนออาจารย์ที่
ปรึ กษาตรวจพิจารณาความเหมาะสม ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึ กษาได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
ก. ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนปัญหาให้เป็ นปัญหาในชีวติ จริ ง เช่น
ปัญหาเดิม
“รู ปสามเหลี่ยมมุมฉากมีดา้ นประกอบมุมฉากยาว 18 และ 24 เซนติเมตรเส้น
รอบรู ปยาวกี่เซนติเมตร”
แก้ไขเป็ น
“บีโบ้ตอ้ งการนาแผ่นไม้รูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า นาไปวางในกล่องอันหนึ่ง
ตามเส้นทแยงมุมของกล่องดังรู ป บีโบ้ตอ้ งตัดแผ่นไม้ขนาดเท่าใด
ถึงจะวางในกล่องได้พอดี”
5 ซม.

7 ซม.

24 ซม.

ข. แยกคาถามย่อยในปัญหา ให้ละเอียดชัดเจน เข้าใจง่าย เช่น
คาถามย่อยเดิม “1. จากปัญหานักเรี ยนรู้อะไรบ้าง และนักเรี ยนต้องการรู้อะไรจากปัญหาถ้าจะ
แก้ปัญหานี้นกั เรี ยนจะใช้ความรู้เรื่ องใดเพราะอะไร”
แก้ไขเป็ น
“1.1 จากปัญหานักเรี ยนรู้อะไรบ้าง
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1.2 จากปั ญหาอะไรที่นกั เรี ยนยังไม่รู้
1.3 ถ้าจะแก้ปัญหานี้นกั เรี ยนจะใช้ความรู้เรื่ องใดเพราะอะไร”
8) หลังจากนั้นผูว้ ิจยั นาแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ที่ปรับปรุ งแก้ไขตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบให้ขอ้ เสนอแนะ
ความตรงตามเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของปั ญหาในชีวิตจริ งและข้อคาถาม
ซึ่งผลการตรวจพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
ก. ความสอดคล้องของภาษา ควรปรับปรุ งภาษาที่ใช้ในปั ญหาให้มีความ
ถูกต้องชัดเจน เช่น
ปัญหาเดิม
“เอี้ยงฝากให้เกตซื้ อบัตรเข้าชมคอนเสิ ร์ต เดอะสตาร์ 5678 อยู่ 3 ราคา คือบัตรราคา
500 บาท บัตรราคา 800 บาท และบัตรราคา 1,000 บาท โดยให้ซ้ือบัตรราคา 800 บาท
มากกว่าบัตรราคา 1,000 บาทอยู่ 4 ใบ และบัตรราคา 500 บาทมากกว่าบัตรราคา 800 บาท
อยู่ 6 ใบ โดยเอี้ยงได้โอนเงินให้เกตจ่ายค่าบัตรคอนเสิ ร์ตเป็ นเงินทั้งหมด 10,500 บาท
จงหาว่าเอี้ยงฝากเกตซื้อบัตรคอนเสิ ร์ตแต่ละราคา อย่างละกี่ใบ”
แก้ไขเป็ น
“เอี้ยงฝากให้เกตซื้ อบัตรเข้าชมคอนเสิ ร์ต เดอะสตาร์ 5678 อยู่ 3 ราคา คือบัตรราคา
500 บาท บัตรราคา 800 บาท และบัตรราคา 1,000 บาท โดยให้ซ้ื อบัตรราคา 500 บาท
มากกว่าบัตรราคา 800 บาทอยู่ 6 ใบ และบัตรราคา 800 บาทมากกว่าบัตรราคา
1,000 บาทอยู่ 4 ใบ โดยเอี้ยงได้โอนเงินให้เกตจ่ายค่าบัตรคอนเสิ ร์ตเป็ นเงินทั้งหมด
10,500 บาท จงหาว่าเอี้ยงฝากเกตซื้อบัตรคอนเสิ ร์ตแต่ละราคาอย่างละกี่ใบ”
ปัญหาเดิม
“ในการเดินทางไกลของลูกเสื อโรงเรี ยนดอนจานวิทยาคม หัวหน้าหมู่ได้รับแผนที่
ในการเดิ นทาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ จากจุดเริ่ มต้นเดินทางไปทิศเหนื อ 1 กิ โลเมตร
แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกอีก 500 เมตร จากนั้นมุ่งขึ้นทิศเหนือ 200 เมตร
แล้วเดินไปทิศตะวันออกอีก 3 กิ โลเมตร แล้วจะถึงค่ายพักแรม จากแผนที่เดินทาง
ข้างต้น นักเรี ยนคิดว่าค่ายพักแรมอยูห่ ่างจากจุดเริ่ มต้นกี่กิโลเมตร”
แก้ไขเป็ น
“ในการเดินทางไกลของลูกเสื อ โรงเรี ยนดอนจานวิทยาคม นายหมู่ได้รับแผนที่ใน
การเดินทาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ จากจุดเริ่ มต้นเดินทางไปทิศเหนื อ 1,000 เมตร
แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกอีก 500 เมตร จากนั้นมุ่งขึ้นทิศเหนือ 200 เมตร และ
เดินไปทิศตะวันออกอีก 3,000 เมตร แล้ถึงค่ายพักแรมพอดี จากแผนที่เดินทางข้างต้น
นักเรี ยนคิดว่าค่ายพักแรมอยูห่ ่างจากจุดเริ่ มต้นกี่กิโลเมตร”
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ข. ปรับแก้ปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบพฤติกรรมการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์
เช่น
ปัญหาเดิม

“บีโบ้ตอ้ งการนาแผ่นไม้รูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า นาไปวางในกล่องอันหนึ่ งตามเส้นทแยงมุม
ของกล่องดังรู ป บีโบ้ตอ้ งตัดแผ่นไม้ขนาดเท่าใดถึงจะวางในกล่องได้พอดี”
5 ซม.

7 ซม.

24 ซม.

แก้ไขเป็ น

“บีโบ้ตอ้ งการนาแผ่นไม้รูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า นาไปวางในกล่องอันหนึ่ งตามเส้นทแยงมุม
ของกล่อง โดยขนาดของก้นกล่องมีความกว้าง 7 ซม. ความยาว 24 ซม. และความสู ง 5 ซม.
บีโบ้ตอ้ งตัดแผ่นไม้ขนาดเท่าใดถึงจะวางในกล่องได้พอดี”
9) ผูว้ ิจยั นาแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ที่ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของ
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั สามฉบับๆ ละ 5 ข้อ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนดอนจานวิทยาคม
จานวน 30 คน แล้วนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
10) นาคะแนนที่ได้จากข้อ 5) มาหาค่าความเที่ยงของแบบวัดโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยมีเกณฑ์ค่าความเที่ยง ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป
แล้วนามาหาค่าความยาก (p) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) มีค่า 0.2 ขึ้นไป ซึ่ งได้ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพแบบวัดดังนี้
คุณภำพแบบวัด
กำรคิดเชิงคณิตศำสตร์
ค่าความเที่ยง
ค่าความยากง่าย (p)
ค่าอานาจจาแนก (r)

ฉบับก่อนเรียน

ฉบับระหว่ำงเรียน

ฉบับหลังเรียน

0.723
0.15 – 0.52
0.07 – 0.36

0.713
0.11-0.50
0.06 – 0.33

0.758
0.16 – 0.42
0.21 – 0.47

11) เลือกแบบทดสอบที่มีค่าความเที่ยง ค่าความยาก และค่าอานาจจาแนกตามเกณฑ์
ข้อ 7) จานวน 3 ข้อมาสร้างเป็ นแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ท้ งั 3 ฉบับ ซึ่ งมีค่าความเที่ยง ค่าความ
ยากง่าย และค่าอานาจจาแนก ดังนี้
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คุณภำพแบบวัด
กำรคิดเชิงคณิตศำสตร์
ค่าความเที่ยง
ค่าความยากง่าย (p)
ค่าอานาจจาแนก (r)

ฉบับก่อนเรียน

ฉบับระหว่ำงเรียน

ฉบับหลังเรียน

0.767
0.41 – 0.45
0.32 – 0.38

0.798
0.26-0.51
0.23 – 0.34

0.644
0.28 – 0.44
0.32 – 0.39

12) นาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ท้ งั สามฉบับที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ไปใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
4.2.2 ใบกิจกรรม
ใบกิ จกรรมที่สร้ างจะมีความสอดคล้องกับขั้นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ในแผนการ
จัดการเรี ย นรู ้ เพื่ อใช้ป ระเมิ นการคิ ดเชิ ง คณิ ตศาสตร์ ใ นระหว่า งเรี ย นมี ท้ งั หมด 9 ใบกิ จกรรม
โดยสาหรับแนวการประเมินการทากิจกรรมของนักเรี ยน จะประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์
ใบกิจกรรม มีข้ นั ตอนในการสร้างและหาคุณภาพดังนี้
1) ศึกษาวิธีสร้างใบกิจกรรม จากเอกสารตาราที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและหลักการสร้าง
แล้วกาหนดแนวทางในการออกแบบใบกิจกรรม
2) สร้างใบกิจกรรม เรื่ อง การนาไปใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส การประยุกต์สมการ
เชิ ง เส้ น ตัว แปรเดี ย ว ให้ ส อดคล้อ งกับ แผนการจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ก ระบวนการคิ ด ให้ เ ป็ น
คณิ ตศาสตร์ ในขั้นการจัดการเรี ยนรู้
3) นาใบกิจกรรม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสม ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข ซึ่งอาจารย์ที่ปรึ กษาได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
ก. ปรับปรุ งใบกิจกรรมให้สอดคล้องกับขั้นในกระบวนการคิดให้เป็ น
คณิ ตศาสตร์
ข. สถานการณ์ปัญหาไม่ควรยากเกินไป
4) นาใบกิจกรรม ที่ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยไปใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
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4.2.3 แบบสั มภำษณ์
เป็ นแนวคาถามที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่ งแนวคาถาม
จะกาหนดไว้เพียงกรอบหรื อประเด็นที่จะสัมภาษณ์เท่านั้น โดยอาศัยกรอบและแนวคิดเป็ นปั จจัย
สาคัญในการตั้งประเด็นคาถาม และจะไม่เรี ยงลาดับคาถามก่อนหลังเหมือนที่กาหนดเอาไว้
คาถามจะมีลกั ษณะเจาะลึกถึ งการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ในการคิดแก้ปัญหาจากการทาแบบวัดการคิด
เชิ งคณิ ตศาสตร์ และหากว่าในขณะที่สัมภาษณ์พบประเด็นปั ญหาใดก็จะทาการสัมภาษณ์โดย
ละเอียด เพื่อให้ได้คาตอบอย่างชัดเจน ซึ่ งแบบสัมภาษณ์น้ ีใช้หลังจากที่นกั เรี ยนทาแบบวัดการคิด
เชิ งคณิ ตศาสตร์ แล้ว โดยผูว้ ิจยั จะสัมภาษณ์นักเรี ยนจากการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามลักษณะต่าง ๆ
เช่น แบ่งกลุ่มตามคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน แบ่ง
ตามลักษณะงานที่ทา แบ่งตามกลยุทธ์ที่เลือกใช้ เป็ นต้น โดยการสัมภาษณ์จะมีการบันทึกเทป
เสี ยงด้วย
แบบสัมภาษณ์ มีข้ นั ตอนในการสร้างและหาคุณภาพดังนี้
1) วิเคราะห์องค์ประกอบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ เพื่อสร้างประเด็นหรื อข้อคาถาม
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
2) สร้างแบบสัมภาษณ์ กาหนดกรอบหรื อประเด็นที่จะถาม (แนวคาถาม) เพื่อทา
ให้ทราบถึงการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนจากการแก้ปัญหาในแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
3) น าแนวค าถามที่ ใ ช้ใ นการสั มภาษณ์ เสนออาจารย์ที่ ปรึ กษาตรวจพิ จารณา
ความเหมาะสม ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข ซึ่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
4) หลังแก้ไขปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมแล้วนาแบบสัมภาษณ์ไปใช้สัมภาษณ์
กับ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เป็ นกลุ่ ม เดี ย วกัน กับ การทดลองหาคุ ณ ภาพแบบวัดการคิ ด
เชิงคณิ ตศาสตร์
5. กำรดำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการทดลองสอนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยผูว้ ิจยั ได้
ดาเนินการขั้นก่อนเรี ยนขั้นดาเนินการทดลอง และขั้นเก็บข้อมูลดังนี้
5.1 ขั้นก่อนกำรทดลอง
5.1.1 ผูว้ จิ ยั สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ น
คณิ ตศาสตร์ สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
5.1.2 ผูว้ จิ ยั จัดเตรี ยมสื่ อ อุปกรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน
สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
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5.1.3 ผูว้ จิ ยั นาหนังสื อขออนุญาตดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดอนจานวิทยาคม
อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสิ นธุ์
5.2 ขั้นดำเนินกำรทดลอง
5.2.1 ศึกษาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลองโดย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
1) ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทาการทดสอบก่อนเรี ยนโดยใช้แบบวัดการคิดเชิง
คณิ ตศาสตร์ก่อนเรี ยนเรื่ อง การนาไปใช้ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส และโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
2) เมื่อนักเรี ยนทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ผวู้ ิจยั จะตรวจให้คะแนน
และทาการสัมภาษณ์ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามลักษณะต่างๆ เช่น แบ่งกลุ่มตาม
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน แบ่งตามลักษณะงานที่ทา
แบ่งตามกลยุทธ์ที่เลือกใช้ เป็ นต้น โดยในการสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั จะทาการบันทึกเทปเสี ยงด้วย
5.2.2 ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้
ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ตามชัว่ โมงปกติของโรงเรี ยนสาระ
การเรี ยนรู้ที่ใช้สอนคือ การนาไปใช้ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส และการประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว จานวนทั้งสิ้ น 17 คาบ
5.2.3 ศึกษาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างการทดลอง
โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
1) ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทาการทดสอบระหว่างเรี ยนโดยใช้แบบวัดการคิดเชิง
คณิ ตศาสตร์ระหว่างการทดลอง หลังคาบที่ 9 ภายหลังจากที่สอนเรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
จาวนวน
2) เมื่อนักเรี ยนทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ระหว่างเรี ยนผูว้ ิจยั จะ
ตรวจให้คะแนน และทาการสัมภาษณ์ ศึกษาข้อมูลเชิ งลึ กจากการแบ่งกลุ่ มนักเรี ยนตามลักษณะ
ต่างๆ เช่ น แบ่งกลุ่มตามคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่ ม
อ่อน แบ่งตามลักษณะงานที่ทา แบ่งตามกลยุทธ์ที่เลือกใช้ เป็ นต้น โดยในการสัมภาษณ์ผวู้ ิจยั จะ
ทาการบันทึกเทปเสี ยงด้วย
5.2.4 ศึกษาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลองโดย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
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1) ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทาการทดสอบหลังการทดลองโดยใช้แบบวัดการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ หลังการทดลอง โดยให้นกั เรี ยนทาหลังสิ้ นสุ ดการทดลอง
2) เมื่อนักเรี ยนทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ผวู้ ิจยั จะตรวจให้คะแนน
และทาการสัมภาษณ์ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามลักษณะต่างๆ เช่น แบ่งกลุ่มตาม
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน แบ่งตามลักษณะงานที่ทา
แบ่งตามกลยุทธ์ที่เลือกใช้ เป็ นต้น โดยในการสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั จะทาการบันทึกเทปเสี ยงด้วย
5.3 ขั้นเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมจากข้อมูล 2 ลักษณะ
คือ ข้อมูลเชิ งปริ มาณ และข้อมูลคุณภาพ โดยข้อมูลทั้ง 2 ดังกล่าว จะทาการเก็บทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.3.1 ข้อมูลเชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนการคิดเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ จาแนกรายด้านโดยใช้แบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ 3 ฉบับ โดยฉบับก่อนเรี ยนเก็บ
ในระยะก่อนทดลอง ฉบับระหว่างเรี ยนดาเนินการเก็บในคาบที่ 9 และฉบับหลังเรี ยนดาเนิ นการ
เมื่อหลังสิ้ นสุ ดการทดลอง
5.3.2 ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนการคิดเชิ ง
คณิ ตศาสตร์จาแนกรายด้านจากการทาใบกิจกรรม และการบันทึกเทปเสี ยงสัมภาษณ์ รายละเอียดมี
ดังนี้
5.3.2.1 การทาใบกิจกรรมกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ผูว้ ิจยั เก็บ
รวบรวมข้อมูลของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ในทุกคาบที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ น
คณิ ตศาสตร์ โดยให้นักเรี ยนทาใบกิ จกรรมกระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยตัวเอง และ
สามารถปรึ กษากับเพื่อนที่นง่ั ข้าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถสอบถามผูส้ อนในประเด็นที่มีขอ้ สงสัยและ
ไม่เข้าใจได้
5.3.2.2 การสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์
กระทาในช่วง 3 เวลา คือ ก่อนเรี ยนระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนโดยทั้ง 3 ช่วงจะทาการสัมภาษณ์
นักเรี ยนหลังจากตรวจให้คะแนนการทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งกลุ่มนักเรี ยนที่จะทาการ
สั ม ภาษณ์ เป็ นการแบ่ ง กลุ่ ม นัก เรี ย นตามลัก ษณะต่ า งๆ เช่ น แบ่ ง กลุ่ ม ตามคะแนนผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนเป็ นกลุ่ ม เก่ ง กลุ่ ม ปานกลาง และกลุ่ มอ่ อน แบ่ งตามลักษณะงานที่ ทา แบ่ งตาม
กลยุทธ์ที่เลือกใช้ เป็ นต้น
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6. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาคะแนนที่ได้ของนักเรี ยนจากการทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ท้ งั 3 ระยะ ได้แก่
ระยะก่อนเรี ยน ระยะระหว่างเรี ยนและระยะหลังเรี ยน มาวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ปริ มาณ ส่ วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพผูว้ จิ ยั นาข้อมูลจากการทาใบกิจกรรม และการสัมภาษณ์ของ
นักเรี ยนซึ่งเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
6.1 กำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณ
6.1.1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่ วงระยะก่อนเรี ยน ระยะระหว่างเรี ยนและระยะหลัง
เรี ยนโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
6.1.2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ รายด้านของนักเรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงระยะก่อนเรี ยน ระยะระหว่างเรี ยนและระยะหลังเรี ยน
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
6.1.3 ศึกษาการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ เป็ นรายบุคคล โดยคานวณหาค่าร้อยละของ
นักเรี ยนเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ 4 ระยะ ดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 แสดงระยะการวิเคราะห์ขอ้ มูลพัฒนาการการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ระยะการวิเคราะห์ ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
ข้อมูลครั้งที่
(คาบที่)
1
1-5
2
9-11
3
12-14
4
15-17

เนื้อหาสาระการเรี ยนรู้
การนาไปใช้ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวน
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่ วนและร้อยละ
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราเร็ ว

6.2 กำรวิเครำะห์ เชิ งคุณภำพ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการทาใบกิจกรรม แบบวัดการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ และการสัมภาษณ์ รายละเอียดมีดงั นี้
6.2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทาใบกิจกรรม ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่รวบรวมจาก
ใบกิจกรรม มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 4 ระยะ
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6.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั นาผลจากการถอดเทปบทสัมภาษณ์
ของนักเรี ยนที่แบ่งกลุ่มตามลักษณะต่างๆ มาวิเคราะห์ลกั ษณะและพัฒนาการของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา
7. สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วยสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบวัดการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ รวมทั้งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
7.1 สถิติทใี่ ช้ ในกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ
สถิ ติที่ใ ช้ในการหาคุ ณภาพของแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ได้แก่ ค่าดัช นี
ความสอดคล้อง IOC (Index of Objective Congruence) การหาค่าความเที่ยง ค่าความยากและ
ค่าอานาจจาแนก ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป B–Index 700 ซึ่ งผูว้ ิจยั ดาวน์โหลดมาจาก
http://www.watpon.com [2012, October 12]
7.2 สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่า ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของคะแนนแบบวัดการคิด เชิ ง
คณิ ตศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the
Social Sciences: SPSS)

53
บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ดังนี้ 1) เปรี ยบเทียบการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน 2) ศึกษาพัฒนาการการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมนามาวิเคราะห์
ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ซึ่ งผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ตอนที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
1.1.1 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
ได้นาเสนอในตารางที่ 7 ถึงตารางที่ 8
1) ผลเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนวิเคราะห์
ผลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
2) ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วง
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนด้วยวิธี Dunnett T3
1.1.2 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ รายด้านของนักเรี ยน
ที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
ได้นาเสนอในตารางที่ 9 ถึงตารางที่ 13
1) ผลเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการแก้ปัญหา
ของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่ วงก่ อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยนวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05
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2) ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของการคิด
เชิ งคณิ ตศาสตร์ ด้านการแก้ปัญหาของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนด้วยวิธี Dunnett T3
3) ผลเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ด้านการให้เหตุผลของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน
ระหว่า งเรี ยน และหลังเรี ย นวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way
ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
4) ผลเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ด้านการนาเสนอตัวแทนความคิด ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
ในช่ วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
5) ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการนาเสนอตัวแทนความคิดของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ น
คณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนด้วยวิธี Dunnett T3
ตอนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
1.2.1 การศึกษาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงระหว่างเรี ยน ได้นาเสนอในตารางที่ 14 ถึง 22
ตอนที่ 2 การศึกษาพัฒนาการการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ตอนที่ 2.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับโรงเรี ยน ครู และนักเรี ยน
ตอนที่ 2.2 พัฒนาการการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ตอนที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
1.1.1 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้
เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
1) ผลเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้
เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ตารางที่ 7 แสดงการเปรี ยบผลเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยน
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*p<0.05

SS

df

MS

F

P

1196.342
4966.000
6162.342

2
108
110

598.171
45.981

13.009

.000*

จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่ วง
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนมีการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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2) ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของการคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่ วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และ
หลังเรี ยนด้วยวิธี Dunnett T3
ตารางที่ 8 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน
ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยวิธี Dunnett T3
ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง หลังการทดลอง
ระยะการทดลอง
ค่ าเฉลีย่
25.568
30.000
33.595
ก่อนการทดลอง
25.568
-4.43243*
-8.027*
ระหว่างเรี ยน
30.000
-3.595*
หลังการทดลอง
33.595
*p<0.05
จากตารางที่ 8 พบว่า การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้
เป็ นคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนดี กว่าก่ อนเรี ยน หลังเรี ยนดีกว่าระหว่างเรี ยน และระหว่างเรี ยนดี กว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.1.2 การเปรี ยบเที ย บการคิ ด เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ร ายด้า นของนั ก เรี ยนที่ เ รี ยนโดยใช้
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนได้นาเสนอ
1) ผลเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการแก้ปัญหาของนักเรี ยนที่เรี ยนโดย
ใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนวิเคราะห์ผล
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ตารางที่ 9 แสดงการเปรี ยบผลเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
ที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยน
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*p<0.05

SS

df

MS

F

P

219.045
763.514
982.559

2
108
110

109.523
7.070

15.494

.000*
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จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วง
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนมีการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการแก้ปัญหาแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการ
แก้ปัญหาของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยนด้วยวิธี Dunnett T3
ตารางที่ 10 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ด้านการแก้ปัญหานักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
ก่อนเรียน
ระหว่างเรียน
หลังเรียน
ระยะการทดลอง
ค่ าเฉลีย่
12.162
14.514
15.514
ก่อนเรี ยน
12.162
-2.352*
-3.352*
ระหว่างเรี ยน
14.514
-1.000
หลังเรี ยน
15.514
*p<0.05
จากตารางที่ 10 พบว่า การคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ด้านการแก้ปัญหาของนักเรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน และระหว่างเรี ยนดีกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3) ผลเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการให้เหตุผลของนักเรี ยนที่เรี ยนโดย
ใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนวิเคราะห์ผล
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ตารางที่ 11 แสดงการเปรี ยบผลเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการให้เหตุผลของนักเรี ยน
ที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยน
แหล่งความ
SS
df
MS
F
P
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
21.315
2
10.658
2.344
.101
ภายในกลุ่ม
419.027
108
4.547
รวม
512.342
110
*p<0.05
จากตารางที่ 11 พบว่า นัก เรี ยนที่ เรี ย นโดยใช้กระบวนการคิ ดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนมีการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการให้เหตุผลไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) ผลเปรี ยบเทียบการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการนาเสนอตัวแทนความคิด ของ
นักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่ วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และ
หลังเรี ยนวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05
ตารางที่ 12 แสดงการเปรี ยบผลเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการนาเสนอตัวแทน
ความคิดของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน
ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
แหล่งความ
SS
df
MS
F
P
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
325.027
2
162.514
17.878
.000*
ภายในกลุ่ม
981.730
108
9.090
รวม
1306.757
110
*p<0.05
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จากตารางที่ 12 พบว่า นัก เรี ยนที่ เรี ย นโดยใช้กระบวนการคิ ดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
ในช่ วงก่ อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนมีการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ด้านการนาเสนอตัวแทน
ความคิดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5) ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการ
นาเสนอตัวแทนความคิดของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่ วง
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนด้วยวิธี Dunnett T3
ตารางที่ 13 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ด้านการนาเสนอตัวแทนความคิดนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ กระบวนการคิดให้เป็ น
คณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
ก่อนเรียน
ระหว่างเรียน
หลังเรียน
ระยะการทดลอง
ค่ าเฉลีย่
9.270
11.487
13.460
ก่อนเรี ยน
9.270
-2.217*
-4.19*
ระหว่างเรี ยน
11.487
-1.973*
หลังเรี ยน
13.460
*p<0.05
จากตารางที่ 13 พบว่า การคิ ดเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ด้า นการนาเสนอตัวแทนความคิ ด ของ
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน หลังเรี ยนดีกว่า
ระหว่างเรี ยน และระหว่างเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1.2.1 การศึกษาการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ น
คณิ ตศาสตร์ ในช่วงระหว่างเรี ยน โดยคานวณหาค่าร้อยละของจานวนนักเรี ยนที่ได้คะแนนการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ จากเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ (ตารางที่ 3-5) เพื่อให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงของพัฒนาการพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ 4 ระยะ ได้นาเสนอในตารางที่ 12 ถึง
20
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ตารางที่ 14 แสดงจานวน ร้อยละของพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนด้านวิเคราะห์
ปัญหา (P1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการใน 4 ระยะ
ระดับคะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ระยะการวิเคราะห์ ข้อมูลครั้งที่
2
1
0
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
2
5.14
33
89.19
2
5.14
2
5
13.51
30
81.08
2
5.14
3
16
43.24
21
56.76
0
0.00
4
19
51.35
18
48.65
0
0.00
จากตารางที่ 14 พบว่า ในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จานวนนักเรี ยนส่ วนใหญ่มี
พฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นวิเคราะห์ปัญหา (P1) ในระดับคะแนน 1 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
89.19 81.08 และ 56.76 ตามลาดับ ส่ วนในระยะที่ 4 จานวนนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ดา้ นวิเคราะห์ปัญหา (P1) ในระดับคะแนน 2 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 51.35
ตารางที่ 15 แสดงจานวน ร้อยละของพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนด้าน
การใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (P2) ที่มีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการใน 4 ระยะ
ระดับคะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ระยะการวิเคราะห์ ข้อมูลครั้งที่
2
1
0
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
37
100.00
0
0.00
0
0.00
2
37
100.00
0
0.00
0
0.00
3
37
100.00
0
0.00
0
0.00
4
37
100.00
0
0.00
0
0.00
จากตารางที่ 15 พบว่า ในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 จานวนนักเรี ยนทั้งหมด
มีพฤติกรรมการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (P2) ในระดับคะแนน 2
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 100
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ตารางที่ 16 แสดงจานวน ร้อยละของพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนด้านการสรุ ป
คาตอบได้สอดคล้องกับปั ญหา (P3) ที่มีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการใน 4 ระยะ
ระดับคะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ระยะการวิเคราะห์ ข้อมูลครั้งที่
2
1
0
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
19
51.35
17
45.95
1
2.70
2
29
78.38
8
21.62
0
0.00
3
32
86.49
5
13.51
0
0.00
4
33
89.19
4
10.81
0
0.00
จากตารางที่ 16 พบว่า ในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 จานวนนักเรี ยนส่ วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการสรุ ปคาตอบได้สอดคล้องกับปั ญหา (P3) ในระดับ
คะแนน 2 คะแนน โดยในระยะที่ 4 จะมีจานวนนักเรี ยนมากที่สุด รองลองมาคือระยะที่ 3 ระยะที่ 2
และระยะที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 89.19 86.49 78.38 และ 51.35 ตามลาดับ
ตารางที่ 17 แสดงจานวน ร้อยละของพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนด้านใช้ความรู้
และข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ (R1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ
ใน 4 ระยะ
ระดับคะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ระยะการวิเคราะห์ ข้อมูลครั้งที่
2
1
0
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
3
8.11
29
78.38
5
13.51
2
3
8.11
33
89.19
1
2.70
3
4
10.81
33
89.19
0
0.00
4
21
56.76
16
43.24
0
0.00
จากตารางที่ 17 พบว่า ในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จานวนนักเรี ยนส่ วนใหญ่มี
พฤติกรรมการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ด้านใช้ความรู้ และข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ (R1) ที่
ระดับคะแนน 1 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 78.38 89.19 และ 89.19 ตามลาดับ โดยในระยะที่ 4
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จานวนนัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการคิ ด เชิ ง คณิ ตศาสตร์ ด้า นใช้ค วามรู้ แ ละข้อ มู ล ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ (R1) ที่ระดับคะแนน 2 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 56.76
ตารางที่ 18 แสดงจานวน ร้อยละของพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนด้าน
อธิ บายเหตุผลของการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (R2) ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของพัฒนาการใน 4 ระยะ
ระดับคะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ระยะการวิเคราะห์ ข้อมูลครั้งที่
2
1
0
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
0
0.00
0
0.00
37
100.00
2
0
0.00
0
0.00
37
100.00
3
0
0.00
0
0.00
37
100.00
4
0
0.00
0
0.00
37
100.00
จากตารางที่ 18 พบว่า ในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 จานวนนักเรี ยนทั้งหมด
มีพฤติกรรมการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (P2) ในระดับคะแนน 0
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 100
ตารางที่ 19 แสดงจานวน ร้อยละของพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนด้านอธิบาย
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ(R3) ที่มีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการใน 4 ระยะ
ระดับคะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ระยะการวิเคราะห์ ข้อมูลครั้งที่
2
1
0
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
0
0.00
0
0.00
37
100
2
0
0.00
35
94.86
2
5.14
3
4
10.81
33
89.19
0
0.00
4
27
72.97
10
27.03
0
0.00
จากตารางที่ 19 พบว่า ในระยะที่ 1 จานวนนัก เรี ย นส่ วนใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการคิ ดเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ ดา้ นอธิ บายความสมเหตุสมผลของคาตอบ(R3) ที่ระดับคะแนน 0 คะแนน คิดเป็ นร้อย
ละ 100 ส่ วนระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จานวนนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
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ด้านอธิ บายความสมเหตุสมผลของคาตอบ(R3) ที่ระดับคะแนน 1 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 94.86
และ 89.19 ตามลาดับ โดยระยะที่ 4 จานวนนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์
ด้านอธิบายความสมเหตุสมผลของคาตอบ(R3) ที่ระดับคะแนน 2 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 72.97
ตารางที่ 20 แสดงจานวน ร้อยละของพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนด้านใช้ตวั แทน
ความคิดเพื่อทาความเข้าใจปัญหา (C1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการใน 4 ระยะ
ระดับคะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ระยะการวิเคราะห์ ข้อมูลครั้งที่
2
1
0
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
8
21.62
27
72.97
2
5.14
2
8
21.62
28
75.68
1
2.70
3
12
32.43
25
67.57
0
0
4
21
56.76
16
43.24
0
0.00
จากตารางที่ 20 พบว่า ในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จานวนนักเรี ยนส่ วนใหญ่มี
พฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นใช้ตวั แทนความคิดเพื่อทาความเข้าใจปั ญหา (C1) ที่ระดับ
คะแนน 1 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 72.97 75.68 และ 67.57 ตามลาดับ โดยในระยะที่ 4 จานวน
นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีพฤติ กรรมการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ด้านใช้ตวั แทนความคิดเพื่อทาความเข้าใจ
ปัญหา (C1) ที่ระดับคะแนน 2 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 56.76
ตารางที่ 21 แสดงจานวน ร้อยละของพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนด้านใช้ตวั แทน
ความคิดเพื่อแสดงกระบวนการแก้ปัญหา (C2) ที่มีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ
ใน 4 ระยะ
ระดับคะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ระยะการวิเคราะห์ ข้อมูลครั้งที่
2
1
0
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
14
37.84
23
62.16
0
0.00
2
27
72.97
10
27.03
0
0.00
3
28
75.68
9
24.32
0
0.00
4
30
81.08
7
18.92
0
0.00
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จากตารางที่ 21 พบว่า ในระยะที่ 1 จานวนนัก เรี ย นส่ วนใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการคิ ดเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ ด้า นใช้ตวั แทนความคิ ดเพื่ อแสดงกระบวนการแก้ปั ญ หา (C2) ที่ ระดับคะแนน 1
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 62.16 โดยในระยะที่ 2 ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 จานวนนักเรี ยนส่ วนใหญ่มี
พฤติกรรมการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ดา้ นใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงกระบวนการแก้ปัญหา (C2) ที่
ระดับคะแนน 2 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 72.97 75.97 และ 81.08 ตามลาดับ
ตารางที่ 22 แสดงจานวน ร้อยละของพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนด้านใช้ตวั แทน
ความคิดเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหา (C3) ที่มีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ
ใน 4 ระยะ
ระดับคะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ระยะการวิเคราะห์ ข้อมูลครั้งที่
2
1
0
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
8
21.62
28
75.68
1
2.70
2
10
27.03
26
70.27
1
2.70
3
18
48.65
19
51.35
0
0.00
4
25
67.57
12
32.43
0
0.00
จากตารางที่ 22 พบว่า ในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จานวนนักเรี ยนส่ วนใหญ่มี
พฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหา (C3)
ที่ระดับคะแนน 1 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 75.68 70.27 และ 51.35 ตามลาดับ โดยในระยะที่ 4
จานวนนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงการ
สรุ ปคาตอบของปัญหา (C3) ที่ที่ระดับคะแนน 2 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 67.57
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ตอนที่ 2 การศึกษาพัฒนาการการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ตอนที่ 2.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับโรงเรียน ครู และนักเรียน
2.1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับโรงเรียน
โรงเรี ยนที่ผวู้ จิ ยั ได้ทาการทดลองคือ โรงเรี ยนดอนจานวิทยาคม เป็ นโรงเรี ยนมัธยมขนาด
กลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสิ นธุ์ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิ ดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีห้องเรี ยน
ทั้งหมด 24 ห้องเรี ยน ซึ่ งระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีห้องเรี ยน 3 ห้องเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
มีหอ้ งเรี ยน 4 ห้องเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีห้องเรี ยน 5 ห้องเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4-6) มีห้องเรี ยนระดับชั้นละ 3 ห้องเรี ยน ซึ่ งระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีจานวนนักเรี ยนเฉลี่ย
ห้องละ 35 คน โดยห้องเรี ย นที่ 1 เป็ นห้อ งเรี ย นที่ มี ล ัก ษณะคละความสามารถทางการเรี ย นรู้
โรงเรี ยนดอนจานวิทยาคมในปี การศึกษา 2554 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติข้ นั พื้นฐานในสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ร้อยละ 27.43 ซึ่ งต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50
2.1.2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับครู
ในปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนดอนจานวิทยาคมมีครู ท้ งั หมด 38 คน เป็ นครู ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ จานวน 5 คน เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 80.00 และสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 1 คน คิดเป็ น ร้อยละ 20.00 ซึ่ งในระดับ
ปริ ญญาตรี สาเร็ จการศึกษาทางการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยตรง จานวน 4 คน และระดับปริ ญญาโท
สาเร็ จการศึกษาด้านบริ หารการศึกษา 1 คน
ด้านภาระงานในการสอนของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ครู แต่ละท่าน
ได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยเฉลี่ยประมาณ 15 คาบต่อสัปดาห์ รายวิชาอื่น ๆ
เช่น กิจกรรมชุ มนุ ม กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี และมีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานสอน เช่ น
งานวิชาการ งานฝ่ ายการเงิน งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน งานฝ่ ายพัสดุ งานนโยบายและแผน เป็ นต้น
จากการสัมภาษณ์และสังเกตการสอนของครู ได้ขอ้ มูลว่า ครู เน้นการสอนแบบบรรยาย เนื่ องจาก
โรงเรี ยนขาดแคลนในด้านของอุปกรณ์ สื่ อการสอนและเทคโนโลยี ทาให้ไม่เอื้อต่อการจัดการเรี ยน
การสอนที่หลากหลาย อีกทั้งครู ยงั มีภาระงานพิเศษที่ตอ้ งรับผิดชอบส่ งผลให้ไม่มีเวลาในการเตรี ยม
สอนมากนัก
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2.1.3 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับนักเรียน
ในปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนดอนจานวิทยาคมมีจานวนนักเรี ยนทั้งหมด 673 คน เป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 130 คน นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 37 คน ซึ่ งนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างมีผลการเรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง มีความรู้ พ้ืนฐานในเรื่ องการคิดคานวณ การแก้สมการ
ระดับปานกลาง นักเรี ยนส่ วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั บิดา มารดา ผูป้ กครองของนักเรี ยนประกอบอาชี พ
ทานาคิดเป็ นร้ อยละ 61.16 รับจ้างคิดเป็ นร้ อยละ 27.03 ค้าขายคิดเป็ นร้ อยละ 5.405 และพนักงานฝ่ าย
ปกครองคิดเป็ นร้อยละ 5.405
2.1.4 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับชุ มชน
โรงเรี ย นดอนจานวิท ยาคม ตั้ง อยู่เลขที่ 50 ตาบลดอนจาน อาเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 กาฬสิ นธุ์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยูบ่ นที่ดินโคกสาธารณะจานวน 105 ไร่
บริ เวณใกล้เคียงโรงเรี ยนมีที่ว่าการอาเภอดอนจาน ร้านค้า โดยโรงเรี ยนดอนจานอยู่ห่างจากตัวอาเภอ
เมืองกาฬสิ นธุ์ประมาณ 26 กิโลเมตร
ตอนที่ 2.2 พัฒนาการการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ในการศึกษาพัฒนาการการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ผวู้ ิจยั ได้ทาวิเคราะห์พฒั นาคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์
โดยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการทาใบกิจกรรม มาวิเคราะห์ตามกรอบพฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแก้ปัญหา 2) ด้านการให้เหตุผล 3) ด้านการใช้ตวั แทนความคิด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านแก้ปัญหา พฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่แสดงออก
ถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านการแก้ปัญหา มีรายละเอียดดังนี้
1.1 พฤติกรรมด้านวิเคราะห์ปัญหา (P1)
ในการศึ กษาพัฒนาการพฤติ กรรมด้านการวิ เคราะห์ ปั ญหาของนักเรี ยน ผู้วิจ ัยพิ จารณา
ความสามารถของนักเรี ยนในการระบุสิ่งที่ปัญหากาหนดและสิ่ งที่ปัญหาต้องการทราบ จากการ
วิเคราะห์ผลงานเขี ยนแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน หลังเรี ยน ใบกิ จกรรม
และผลการสัมภาษณ์ ของผูว้ ิจยั เกี่ ยวกับการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ด้านวิเคราะห์ปัญหาของนักเรี ย น
พบว่า นักเรี ยนมีพฒั นาการของพฤติกรรมด้านวิเคราะห์ปัญหาดังนี้

67
ก่อนเรี ยน
ในการทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนส่ วน
ใหญ่สามารถวิเคราะห์ ปัญหาได้จากการแยกแยะได้ว่าปั ญหาต้องการทราบคืออะไร และปั ญหา
กาหนดอะไรมาให้ ซึ่ งในการวิเคราะห์น้ นั ปั ญหานั้นนักเรี ยนส่ วนใหญ่จะใช้ขอ้ ความจากปั ญหามา
เขียนเป็ นคาตอบ มีนกั เรี ยนบางส่ วนที่ใช้ขอ้ ความตามความเข้าใจของตนเอง ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ปัญหาของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจากแบบวัดการคิดเชิง
คณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยน
เมื่ อ ท าการสั ม ภาษณ์ เ พิ่ม เติ ม พบว่า นัก เรี ย นที่ ระบุ สิ่ ง ที่ ปั ญหาก าหนดให้แ ละปั ญหา
ต้องการทราบตามความเข้าของตนเอง และสามารถอธิ บายความหมายของสิ่ งที่นกั เรี ยนระบุว่า
อะไรคือสิ่ งที่ปัญหากาหนดให้ได้ เช่น
1
คาถาม “นักเรี ยนบอกครู ได้ไหมว่า อ่านหนังสื อเป็ นจานวน ของจานวนหน้าหนังสื อ
3
หมายความว่าอย่างไร”
คาตอบ “หมายความว่า เราจะแบ่งหนังสื อจานวนหน้าของหนังสื อออกเป็ น 3 ส่ วนโดยวัน
แรกเราอ่านได้ 1 ส่ วนค่ะ”
ส่ ว นนัก เรี ย นที่ วิ เคราะห์ ปั ญ หานั้นจากการใช้ข ้อ ความจากปั ญหามาเขี ย นเป็ นค าตอบ
พบว่านักเรี ยนระบุ สิ่งที่ ปัญหาต้องการทราบและสิ่ งที่ปัญหาได้จากการอ่านโจทย์ปัญหาและไม่
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สามารถอธิ บายความหมายของข้อความที่ระบุได้ โดยนักเรี ยนจะกล่าวข้อความที่ระบุซ้ า ๆ เมื่อ
ผูว้ จิ ยั พยายามใช้คาถามกระตุน้ นักเรี ยนตอบว่าไม่ทราบว่าจะอธิบายว่าอย่างไร แต่เข้าใจค่ะ
ระหว่างเรี ยน
ในระยะที่ 1 ของกิ จกรรมการเรี ยนการสอน คาบที่ 1-5 ช่ วงแรกของกิ จกรรมนักเรี ยน
ส่ วนใหญ่สามารถระบุส่ิ งที่ปัญหากาหนดให้และสิ่ งที่ปัญหาต้องการทราบได้ แต่ไม่ครบถ้วน ยังขาด
เงื่อนไขบางเงื่อนไขในสิ่ งที่ปัญหากาหนดให้ หรื อนักเรี ยนใช้วธิ ีการลอกข้อความจากปั ญหามาตอบ
(ดัง แสดงในภาพที่ 5) แต่ มี นัก เรี ย นเพีย ง 2 คนเท่ า นั้นที่ ระบุ ส่ิ ง ที่ ปั ญ หาก าหนดให้ด้วยการใช้
ข้อความที่ตนเองเข้าใจ

ภาพที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ปัญหาของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1
สาหรับในระยะที่ 2 คาบที่ 6-9 นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยการระบุสิ่ง
ที่ปัญหากาหนดให้และปั ญหาต้องการทราบ แต่ยงั ไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลหรื อเงื่อนไขที่สาคัญบาง
ข้อมูลหรื อเงื่อนไข โดยยังเป็ นการลอกข้อความจากปั ญหา แต่ในระยะนี้ นกั เรี ยนบางส่ วน (จานวน
4 คน) สามารถระบุสิ่งที่ปัญหาต้องการทราบและปั ญหากาหนดให้ได้ครบถ้วน และใช้ขอ้ ความที่
เขียนด้วยความเข้าใจของตนเอง
ในการทาแบบวัดการคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่ วน
ใหญ่ (จานวน 22 คน) สามารถระบุสิ่งที่ปัญหากาหนดให้และปั ญหาต้องการทราบได้ครบถ้วน แต่
ข้อความที่ นัก เรี ย นเขี ย นส่ วนใหญ่ เป็ นการใช้ข ้อความจากปั ญหา มี นัก เรี ย นเพีย งบางส่ วนที่ ใ ช้
ข้อความตามความเข้า ใจของตนเอง และจากการสั ม ภาษณ์ เพิ่ม เติ ม นัก เรี ย นที่ ระบุ ส่ิ ง ที่ ปั ญหา
กาหนดให้และปั ญหาต้องการทราบได้ครบถ้วน จากการลอกข้อความในปั ญหา พบว่า นักเรี ยน
ระบุดว้ ยการอ่านข้อความในปั ญหา แต่เมื่อผูว้ ิจยั ได้ให้นกั เรี ยนลองอธิ บายปั ญหาตามความเข้าใจ
ของนักเรี ยนใหม่ โดยไม่ให้อ่านข้อความในปัญหา นักเรี ยนสามารถบอกสิ่ งที่ปัญหาต้องการทราบ
ได้และสิ่ งที่ปัญหากาหนดให้ได้ เกือบครบถ้วน ขาดข้อมูลหรื อเงื่อนไขที่สาคัญเพียงเงื่อนไขเดียว
และเมื่อผูว้ ิจยั ถามย้ าว่านักเรี ยนบอกเงื่อนไขครบหรื อยัง นักเรี ยนใช้เวลาคิดและตอบว่าน่าจะครบ
แล้วค่ะ
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ในระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 10-13 นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถระบุส่ิ งที่ปัญหากาหนดให้และ
ปั ญหาต้องการทราบได้ แต่ยงั ไม่ครบถ้วน ขาดรายละเอียดบางส่ วนโดยการระบุยงั ใช้ขอ้ ความจาก
ปั ญหา มี นักเรี ยนบางส่ วน (จานวน 16 คน) ที่ สามารถสามารถระบุส่ิ ง ที่ปั ญหากาหนดให้และ
ปัญหาต้องการทราบได้ครบถ้วน โดยใช้การเขียนข้อความโดยย่อในการระบุสิ่งที่ปัญหากาหนดให้
และปัญหาต้องการทราบ
ระยะสุ ดท้าย ระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 14-17 พฤติกรรมด้านวิเคราะห์ปัญหา พบว่า นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่สามารถระบุส่ิ งที่ปัญหากาหนดให้และปัญหาต้องการทราบได้ครบถ้วน โดยมี
การแยกแยะข้อความเป็ นข้อความสั้นๆ ตามความเข้าใจของตนเอง ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ปัญหาจากการระบุสิ่งที่ปัญหากาหนดให้และ
ปัญหาต้องการทราบของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 4
หลังเรี ยน
จากการท าแบบวัดการคิ ดเชิ ง คณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนของนัก เรี ย น พบว่า นักเรี ย นเกื อบ
ทั้งหมดสามารถระบุสิ่งที่ปัญหากาหนดให้และปั ญหาต้องการทราบได้ครบถ้วน โดยนักเรี ยนมีการ
แยกแยะข้อความสั้นๆ ตามข้อความตามความเข้าใจของตนเอง ใช้การสรุ ปข้อความจากปั ญหา ไม่เขียน
ลอกข้อความทั้งประโยค และจากการสัมภาษณ์ เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนสามารถระบุ ส่ิ งที่ ปัญหา
ก าหนดให้ แ ละปั ญ หาต้อ งการทราบได้ค รบถ้ว น สามารถอธิ บ ายข้อ ความที่ ต นเองระบุ ว่ า มี
ความหมายอย่างไร
จากรายละเอียดข้างต้น สรุ ปได้ว่า ในช่ วงก่อนเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถวิเคราะห์
ปัญหาได้ แต่ไม่ครบถ้วน ใช้การลอกข้อความจากปั ญหา ซึ่ งมีท้ งั ข้อความที่เป็ นข้อมูลหรื อเงื่อนไข
สาคัญและไม่สาคัญของปั ญหา สาหรับในช่วงระหว่างเรี ยนจากระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 นักเรี ยนค่อย ๆ
มีพฒั นาการในการวิเคราะห์ปัญหาจากการลอกข้อความในปัญหา ซึ่ งมีท้ งั ข้อความที่เป็ นข้อมูลหรื อ
เงื่อนไขสาคัญและไม่สาคัญของปั ญหา เป็ นการแยกแยะข้อมูลด้วยการระบุขอ้ ความสั้นๆ ตามความเข้าใจ
ของตนเอง สามารถระบุ สิ่งที่ ปัญหาต้องการทราบและปั ญหาก าหนดให้ได้ครบถ้วน แต่ก็ยงั มี
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นัก เรี ยนบางส่ วนที่ ใ ช้ก ารลอกข้อความในปั ญหาระบุ เป็ นสิ่ งที่ ปัญหาต้องการทราบและปั ญหา
กาหนดให้ และในช่ วงหลังเรี ย น นัก เรี ยนเกื อบทั้ง หมดสามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยระบุสิ่ง ที่
ปั ญหาต้องการทราบและปั ญหากาหนดให้ได้ครบถ้วน โดยข้อความที่ระบุเป็ นข้อความที่เป็ นข้อมูล
หรื อเงื่อนไขสาคัญของปัญหา
1.2 ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ (P2)
ในการศึกษาพัฒนาการพฤติก รรมด้านการเลื อกใช้กลยุทธ์ (P2) ของนัก เรี ยน ผูว้ ิจยั
พิจารณาความสามารถของนักเรี ยนในการเลือกใช้กลยุทธ์ได้เหมาะสมกับการแก้ปัญหา จากการวิเคราะห์
ผลงานเขียนแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน หลังเรี ยน ใบกิจกรรม และผล
การสัมภาษณ์ ของผูว้ ิจยั เกี่ ยวกับ การคิ ดเชิ ง คณิ ตศาสตร์ ด้า นวิเคราะห์ปั ญหาของนักเรี ย น พบว่า
นักเรี ยนมีพฒั นาการของพฤติกรรมด้านวิเคราะห์ปัญหาดังนี้
ก่อนเรี ยน
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ผูว้ จิ ยั พิจารณา
จากการท าแบบวัดการคิ ดเชิ ง คณิ ตศาสตร์ ก่ อนเรี ย นของนัก เรี ย น ซึ่ ง พบว่า นัก เรี ย นส่ วนใหญ่
เลื อกใช้ก ลยุท ธ์ ใ นการแก้ปั ญหาจากการระบุ ค วามรู้ ที่ ใ ช้ใ นการแก้ปั ญหา โดยกลยุท ธ์ ใ นการ
แก้ปัญหาส่ วนใหญ่นกั เรี ยนเลือกใช้การกาหนดตัวแปรและการสร้างสมการ แต่มีนกั เรี ยนบางส่ วน
(จานวน 11 คน) ที่ไม่สามารถเลื อกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้โดยนักเรี ยนไม่แสดงกลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหา และเมื่อทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติมพบว่า นักเรี ยนที่สามารถเลือกกลยุทธ์ได้เหมาะสม
กับปั ญหา กลยุทธ์ที่นกั เรี ยนเลือกใช้คือการกาหนดตัวแปรและการสร้างสมการ และเมื่อผูว้ ิจยั ให้
เปลี่ยนใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาแบบอื่น นักเรี ยนสามารถเลือกยุทธ์ในการแก้ปัญหาอีกวิธีได้โดย
เลื อกใช้กลยุทธ์ในการคาดเดาและตรวจสอบ ส่ วนนักเรี ยนที่ ไม่สามารถเลื อกใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาได้ นักเรี ยนไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยนักเรี ยนตอบว่าไม่รู้วา่ จะแก้ปัญหา
อย่างไร
ระหว่างเรี ยน
จากการวิเคราะห์การทาใบกิจกรรมในระยะที่ 1, 2 ,3 และระยะที่ 4 แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ระหว่างเรี ยน พบว่า นักเรี ยนทั้งหมดสามารถเลือกกลยุทธ์ใช้ในการแก้ปัญหา(P2) ได้เหมาะสมกับปั ญหา
โดยนักเรี ยนจะเลือกใช้กลยุทธ์จากความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่นกั เรี ยนระบุ และนาข้อมูล
จากปั ญหาหรื อเงื่อนไขที่ได้ระบุ นามาเชื่ อมโยงสร้างความสัมพันธ์จนสามารถสร้างตัวแบบทาง
คณิ ตศาสตร์ ได้ นอกจากนี้ กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่นกั เรี ยนใช้ในการแก้ปัญหาส่ วนใหญ่เป็ นการ
ใช้สมการ และจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนจะไม่รู้ชื่อกลยุทธ์ที่นกั เรี ยนเลือก แต่นกั เรี ยน
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รู้วา่ จะใช้กลยุทธ์ที่เลือกนั้น จากความรู้ที่นกั เรี ยนระบุ โดยเฉพาะในเนื้ อหาการนาทฤษฎีบทพีทา
โกรั สไปใช้น้ ัน นักเรี ย นเลื อกใช้ก ลยุทธ์การแก้ปัญหาจากความรู้ ที่นัก เรี ยนระบุโดยนาข้อมูล ที่
วิเคราะห์มาใช้ร่วมกับความรู ้ที่ระบุเพื่อนามาสู่ กลยุทธ์ที่นกั เรี ยนเลือก
หลังเรี ยน
จากการทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์หลังเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนทั้งหมด
สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้ โดยกลยุทธ์ที่นกั เรี ยนเลือก คือ กลยุทธ์การกาหนดตัว
แปรและการสร้างสมการ และกลยุทธ์การคาดเดาและตรวจสอบในการแก้ปัญหา และและจากการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนสามารถบอกชื่อกลยุทธ์ที่ตนเองเลือกใช้ในการแก้ปัญหาได้
จากรายละเอี ยดข้า งต้น สรุ ปได้ว่า ในช่ วงก่ อนเรี ยน ระหว่า งเรี ยน และหลังเรี ย น
นักเรี ยนทั้งหมดสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้ โดยกลยุทธ์ที่นกั เรี ยนเลือก คือ กลยุทธ์
การกาหนดตัวแปรและการสร้ างสมการ และกลยุทธ์การคาดเดาและตรวจสอบในการแก้ปัญหา
ซึ่ งในการเลื อกกลยุทธ์น้ นั นักเรี ยนจะเลือกจากการที่นกั เรี ยนระบุความรู้และแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์
ที่ใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลที่วเิ คราะห์ นามาสู่ การใช้กลยุทธ์
1.3 ด้านการสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องสอดคล้องกับปัญหา (P3)
ในการศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมด้านการสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องสอดคล้องกับปั ญหา
(P3) ของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั พิจารณาจานวนนักเรี ยนที่สามารถสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องครบถ้วนและ
สอดคล้อ งกับ ปั ญ หา จากการวิ เคราะห์ ผลงานเขี ย นแบบวัดการคิ ด เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ก่ อ นเรี ย น
ระหว่างเรี ยน หลังเรี ยน ใบกิจกรรม และผลการสัมภาษณ์ของผูว้ จิ ยั เกี่ยวกับการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ด้านการสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องสอดคล้องกับปั ญหา ของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีพฒั นาการของ
พฤติกรรมด้านการสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องสอดคล้องกับปัญหา ดังนี้
ก่อนเรี ยน
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านการสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องสอดคล้องกับปั ญหา (P3)
ผูว้ ิจยั พิจารณาจากการทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนของนักเรี ยน ซึ่ งพบว่า นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่(จานวน 15 คน)สามารถสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องสอดคล้องกับปั ญหา โดยนักเรี ยนเขียน
สรุ ปคาตอบได้ถูกต้องครบตามสิ่ งที่ปัญหาต้องการทราบ แต่มีนกั เรี ยนบางส่ วน(จานวน 14 คน)ไม่มี
การเขียนสรุ ป คาตอบเนื่ องจากไม่สามารถค้นหาคาตอบของปั ญหาได้ และเมื่อท าการสัมภาษณ์
นักเรี ยนที่ไม่สามารถสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องเพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนไม่สามารถสร้างสมการและ
แก้สมการได้ และนักเรี ยนตอบว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้
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ระหว่างเรี ยน
ในระยะที่ 1 ของกิ จกรรมการเรี ยนการสอน คาบที่ 1-5 พฤติ กรรมด้านสรุ ปคาตอบได้
ถู ก ต้อ งสอดคล้องกับ ปั ญ หาของนัก เรี ย น พบว่า นัก เรี ย นสามารถสรุ ป ค าตอบได้ถู ก ต้องและ
สอดคล้องกับปั ญหาจานวน 19 คน นอกจากนี้ นกั เรี ยนบางส่ วนเขียนสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับปัญหาแต่ไม่ครบตามที่ปัญหาต้องการทราบ หรื อนักเรี ยนสามารถสรุ ปคาตอบได้ครบ
ตามที่ปัญหาต้องการทราบแต่ไม่สอดคล้องกับปัญหาหรื อไม่ถูกต้อง ดังแสดงในรู ปที่ 7 และ 8

ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างการสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องสอดคล้องกับปัญหาแต่ไม่ครบตาม
ที่ปัญหาต้องการทราบของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1

ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างการสรุ ปคาตอบได้สอดคล้องกับปัญหาและครบประเด็นตามปัญหา
ต้องการทราบของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1
ระยะที่ 2 คาบเรี ย นที่ 6-9 มี นัก เรี ยนสามารถสรุ ปค าตอบได้ถูก ต้องและสอดคล้องกับ
ปัญหาครบทุกประเด็นตามที่ปัญหาต้องการทราบจานวน 29 คน
ในการท าแบบวัดการคิ ดเชิ ง คณิ ตศาสตร์ ร ะหว่า งเรี ย นของนัก เรี ย น พบว่า มี นัก เรี ย น
สามารถสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับปั ญหาครบทุกประเด็นตามที่ปัญหาต้องการทราบ
จานวน 17 คน และมีนกั เรี ยนสามารถสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับปั ญหาแต่ไม่ครบ
ตามที่ปัญหาต้องการทราบจานวน 20 คน และเมื่อทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยน สามารถสรุ ป
คาตอบได้ถูกต้องสอดคล้องแต่ไม่ครบตามที่ปัญหาต้องการทราบ เพราะไม่นักเรี ยนไม่สามารถ
ค้นหาคาตอบกรณี อื่นได้
ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 10-13 ในช่ วงนี้ มีนักเรี ย นสามารถสรุ ป คาตอบได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับปั ญหาครบทุกประเด็นตามที่ปัญหาต้องการทราบจานวน 32 คน
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ในระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 14-17 มีนกั เรี ยนสามารถสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
ปัญหาครบทุกประเด็นตามที่ปัญหาต้องการทราบจานวน 33 คน
หลังเรี ยน
จากการทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า มีนกั เรี ยนสามารถ
สรุ ปคาตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับปั ญหาครบทุกประเด็นตามที่ปัญหาต้องการทราบจานวน
19 คน และมี นกั เรี ยนสามารถสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับปั ญหาแต่ไม่ครบตามที่
ปัญหาต้องการทราบจานวน 18 คน และเมื่อทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนที่มี
สามารถสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องสอดคล้อง ครบประเด็นตามที่ปัญหาต้องการทราบ จากการที่ครู ใช้
คาถามนาเพื่อให้นกั เรี ยนได้ทบทวนการคิดอีกครั้ง
จากรายละเอี ยดข้างต้น สรุ ปได้ว่า ในช่ วงก่ อนเรี ยนนักเรี ยนที่สามารถสรุ ป คาตอบได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับปั ญหามีจานวนไม่มากนัก ต่อมาในช่ วงระหว่างเรี ยนจานวนนักเรี ยนที่
สามารถสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับปั ญหามีจานวนเพิ่มขึ้นจากระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4
และในช่วงหลังเรี ยนมีจานวนนักเรี ยนที่สามารถสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับปั ญหาเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบจากการทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยน
2. ด้านการให้เหตุผล พฤติกรรมการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่างที่
แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
2.1 ด้านใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ และข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ (R1)
ในการศึกษาพัฒนาการการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ด้านใช้ความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ และ
ข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั พิจารณาความสามารถของนักเรี ยนใน
การระบุ ค วามรู ้ ห รื อ แนวคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ พ ร้ อ มทั้ง อธิ บ ายเหตุ ผ ลในการระบุ ค วามรู้ ท าง
คณิ ตศาสตร์ ใ นการวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ ปั ญ หาได้ชัดเจน โดยในการให้เ หตุ ผ ลประกอบนั้น
นักเรี ยนต้องสามารถเชื่ อมโยงความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ที่นกั เรี ยนระบุกบั ข้อมูลในปั ญหาที่นกั เรี ยน
วิเคราะห์ เพื่อชี้ให้เห็นว่าปั ญหากาหนดเงื่อนไขหรื อข้อมูลแบบนี้มาให้และปั ญหาต้องการทราบนั้น
สามารถใช้ความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ที่นกั เรี ยนระบุมาแก้ปัญหาได้ โดยวิเคราะห์จากผลงานเขียน
แบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน หลังเรี ยน ใบกิจกรรม และผลการสัมภาษณ์ของ
ผูว้ ิจยั เกี่ ย วกับ การคิ ดเชิ ง คณิ ตศาสตร์ ด้านใช้ค วามรู้ ท างคณิ ตศาสตร์ และข้อมูล ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ ปั ญหาของนัก เรี ยน พบว่า นัก เรี ย นมี พ ฒ
ั นาการของพฤติ ก รรมการใช้ความรู้ ทาง
คณิ ตศาสตร์ และข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ดังนี้

74
ก่อนเรี ยน
นัก เรี ยนส่ วนใหญ่ ส ามารถระบุ ค วามรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ใ นการวิเคราะห์ สถานการณ์ ไ ด้
ถูกต้อง แต่ไม่สามารถให้เหตุ ผลประกอบการเลื อกความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ น้ ี มาใช้การวิเคราะห์
ปัญหา โดยนักเรี ยนพยายามอธิ บายเหตุผลประกอบการเลือกใช้ความรู้วา่ เพราะต้องการแก้ปัญหานี้
จึงใช้ความรู ้ น้ ี ซึ่ งเหตุผลของนักเรี ยนขาดการนาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ มาวิเคราะห์เชื่ อมโยงกับ
ข้อมูลในปั ญหาที่นกั เรี ยนวิเคราะห์ และเมื่อทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนที่สามารถให้
เหตุผลประกอบความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ที่เลือกมาวิเคราะห์ปัญหาได้น้ นั นักเรี ยนจะนาความรู้น้ นั มา
เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ปัญหา เช่น นักเรี ยนตอบว่าใช้ความรู้เรื่ องการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว เพราะในการหาจานวนหน้าของหนังสื อเราไม่รู้จานวนหน้าของหนังสื อ เราจึงต้องใช้ตวั
แปร เป็ นต้น ส าหรั บ นักเรี ย นที่ส ามารถระบุความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ม าใช้ใ นการแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง แต่ไม่สามารถให้เหตุผลประกอบความรู้ที่ตนเองเลือกใช้ในการแก้ปัญหานั้น ผูว้ ิจยั ต้องตั้งคาถาม
เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดและพยายามอธิ บายเหตุผล นักเรี ยนให้เหตุผลโดยใช้ขอ้ ความที่โจทย์
ต้องการทราบ เช่น ใช้การแก้สมการเพราะต้องการหาจานวนหน้าของหนังสื อ เป็ นต้น
ระหว่างเรี ยน
ระยะที่ 1 คาบเรี ยนที่ 1-5 ในระยะนี้ พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่(จานวน 29 คน) สามารถ
ระบุความรู ้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง แต่อธิ บายเหตุผลประกอบความรู้
ที่ระบุ ไม่ชัดเจน โดยเหตุผลที่นักเรี ยนอธิ บายขาดการเชื่ อมโยงข้อมูลหรื อเงื่ อนไขในปั ญหากับ
ความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ที่นกั เรี ยนระบุ จึงไม่ชดั เจนพอที่จะสนับสนุนความรู้ทางคณิ ตศาสตร์
ที่นกั เรี ยนเลื อกใช้ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ ยงั มีนกั เรี ยนจานวน 5 คนที่ไม่สามารถระบุความรู้
หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ปัญหาได้ และไม่สามารถให้เหตุผลประกอบ
ความรู้ที่ระบุได้ ดังแสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างการใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์และข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์
ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1
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ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่ 6-9 ในระยะนี้ นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ (จานวน 33 คน) ยังคงสามารถ
ระบุความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถอธิ บายเหตุผลประกอบ
ความรู้ หรื อแนวคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ ได้ชัดเจน ขาดการนาข้อมูลหรื อหรื อเงื่ อนไขในปั ญหามา
เชื่อมโยงกับความรู ้ที่ตนเองระบุ ส่ งผลให้เหตุผลที่นกั เรี ยนอ้างไม่ชดั เจนเป็ นเหตุผลจากความรู้สึก
หรื อพยายามเชื่อมโยงข้อมูลจากปั ญหาแต่นกั เรี ยนไม่อธิบายหรื ออ้างถึงข้อมูลในปัญหานั้น
ดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างการใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์และข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา
ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 2
จากการวิเคราะห์แบบวัดการเชิ งคณิ ตศาสตร์ ระหว่างเรี ยน พบว่า นักเรี ยนเกื อบทั้งหมด
(จานวน 34 คน) สามารถระบุ ความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ ปัญหาได้ถูก ต้อง แต่ไ ม่
สามารถอธิบายเหตุผลประกอบความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ได้ชดั เจน โดยเหตุผลที่นกั เรี ยน
ให้ประกอบในการเลือกใช้ความรู ้เป็ นเหตุผลจากสิ่ งที่ปัญหาต้องการทราบ มีนกั เรี ยนเพียง 4 คนที่สามารถ
ระบุความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ ปัญหาได้ถูกต้อง และสามารถอธิ บายเหตุผลประกอบ
ความรู้ หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ไ ด้ชัดเจน โดยนัก เรี ยนมีก ารเชื่ อมโยงข้อมูลหรื อเงื่ อนไขที่
ส าคัญ ในปั ญ หากับ ความรู ้ ห รื อ แนวทางคณิ ตศาสตร์ ที่ นัก เรี ย นระบุ และเมื่ อท าการสัม ภาษณ์
เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนพยายามอธิ บายเหตุผลประกอบความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่เลือก
ในการวิเคราะห์ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้หรื อแนวคิดกับสิ่ งที่ปัญหากาหนดให้
ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 10-13 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ (จานวน 33 คน) สามารถระบุความรู้
ทางคณิ ตศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลประกอบความรู้หรื อ
แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ได้ชดั เจน มีนกั เรี ยนเพียง 4 คนที่สามารถระบุความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้อง และสามารถอธิ บายเหตุผลประกอบความรู้ หรื อแนวคิดทาง
คณิ ตศาสตร์ ได้ชดั เจน โดยนักเรี ยนมีการเชื่ อมโยงข้อมูลหรื อเงื่อนไขที่สาคัญในปั ญหากับความรู้
หรื อแนวทางคณิ ตศาสตร์ที่นกั เรี ยนระบุ
ระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 14-17 นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถระบุความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ในการ
วิเคราะห์ ส ถานการณ์ ไ ด้ถู ก ต้อง และสามารถอธิ บ ายเหตุ ผลประกอบความรู้ ห รื อ แนวคิ ด ทาง
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คณิ ตศาสตร์ ได้ชดั เจน โดยนักเรี ยนมีการเชื่ อมโยงข้อมูลหรื อเงื่อนไขที่สาคัญในปั ญหากับความรู้
หรื อแนวทางคณิ ตศาสตร์ที่นกั เรี ยนระบุ ดังแสดงในภาพที่ 11

ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างการใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์และข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา
ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 4
หลังเรี ยน
จากการทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า มีนกั เรี ยนสามารถ
ระบุความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ ได้ถู กต้อง และสามารถอธิ บายเหตุผล
ประกอบความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ได้ชดั เจน โดยนักเรี ยนมีการเชื่ อมโยงข้อมูลหรื อเงื่อนไขที่
สาคัญในปั ญหากับความรู ้หรื อแนวทางคณิ ตศาสตร์ ที่นกั เรี ยนระบุ จานวน 10 คน และมีนกั เรี ยน
สามารถระบุความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถอธิ บาย
เหตุ ผลประกอบความรู้ หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ไ ด้ชัดเจนจานวน 27 คน และเมื่อท าการ
สัมภาษณ์ เพิ่มเติ ม พบว่า นัก เรี ยนพยายามที่จะอธิ บายเหตุผลประกอบความรู้ หรื อแนวคิ ดทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่เลื อก โดยการเชื่ อมโยงข้อมูลหรื อเงื่อนไขสาคัญกับความรู้หรื อแนวคิดที่เลือก แต่
นักเรี ยนก็ไม่สามารถที่จะอธิ บายเหตุผลได้ชดั เจน เมื่อผูว้ ิจยั พยายามใช้คาถามชี้ นาให้นกั เรี ยนบอก
รายละเอียดของความรู้ที่เลือก นักเรี ยนจึงสามารถให้เหตุผลที่ชดั เจนได้
จากรายละเอียดข้างต้น สรุ ปได้ว่า ในช่ วงก่อนเรี ยนนักเรี ยนที่สามารถระบุความรู้ทางคณิ ตศาสตร์
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้อง และสามารถอธิ บายเหตุผลประกอบความรู้หรื อแนวคิดทาง
คณิ ตศาสตร์ได้ชดั เจนมีจานวนไม่มากนัก ต่อมาในช่วงระหว่างเรี ยน ในระยะที่ 1 ถึงระยะ3นักเรี ยน
สามารถระบุความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้อง และสามารถอธิ บาย
เหตุผลประกอบความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ได้แต่ยงั ไม่ชดั เจน และในระยะที่ 4 นักเรี ยน
สามารถระบุความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้อง และสามารถอธิ บาย
เหตุผลประกอบความรู้ หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ได้ชัดเจน สาหรับ ในช่ วงหลังเรี ยนนักเรี ยน
สามารถระบุความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้อง และสามารถอธิ บาย
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เหตุผลประกอบความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่เลื อกใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาได้แต่ยงั ไม่
ชัดเจน เมื่อเปรี ยบเทียบจากการทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยน นักเรี ยนค่อย ๆ มีพฒั นาการจากไม่สามารถให้เหตุผลประกอบความรู้หรื อแนวคิด
ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ อใช้วิเคราะห์ปัญหา จนสามารถให้เหตุผลประกอบความรู้ หรื อแนวคิ ดทาง
คณิ ตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาได้แต่ยงั ไม่ชดั เจน
2.2 ด้านอธิบายเหตุผลการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (R2)
ในการศึกษาพัฒนาการการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ดา้ นอธิ บายเหตุผลการเลือกใช้กลยุทธ์
ในการแก้ปั ญหา ของนักเรี ย น ผูว้ ิจยั พิจารณาความสามารถของนัก เรี ย นในการอธิ บายเหตุ ผล
ประกอบกลยุทธ์ที่เลือกใช้ได้ โดยนักเรี ยนสามารถให้เหตุผลโดยการเชื่อมโยงกลยุ ทธ์ที่นกั เรี ยน
เลื อกกับความรู ้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่นกั เรี ยนระบุได้ โดยวิเคราะห์จากผลงานเขียนแบบ
วัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน หลังเรี ยน ใบกิ จกรรม และผลการสัมภาษณ์
ของผูว้ ิจยั เกี่ ยวกับการคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ด้านอธิ บายเหตุผลการเลื อกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ของนัก เรี ย น พบว่า นัก เรี ย นมี พ ฒ
ั นาการของการอธิ บ ายเหตุ ผ ลการเลื อ กใช้ก ลยุท ธ์ ใ นการ
แก้ปัญหา ดังนี้
ก่อนเรี ยน
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านอธิบายเหตุผลการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา พบว่า
นักเรี ยนเกือบทั้งหมดไม่สามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา โดยนักเรี ยน
ไม่เขียนแสดงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาจึงไม่เขียนเหตุผลประกอบ มีนกั เรี ยนเพียงบางส่ วน (จานวน 4 คน)
ที่พยายามอธิ บายเหตุผลที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้ โดยเหตุผลที่นกั เรี ยนอธิ บายเป็ นการบอกว่า
วิธีน้ ีคุน้ เคยหรื อเมื่อใช้วธิ ี น้ ีแล้วสามารถหาคาตอบได้ และเมื่อทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยน
ไม่สามารถแสดงแนวคิดหรื อให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้
ระหว่างเรี ยน
ระยะที่ 1 คาบเรี ยนที่ 1-5 นักเรี ยนทั้งหมดนักเรี ยนไม่แสดงการอธิบายเหตุผลที่เลือกใช้กล
ยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่ 6-9 นักเรี ยนทั้งหมดนักเรี ยนไม่แสดงการอธิบายเหตุผลที่เลือกใช้กล
ยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรี ยนจากการทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ระหว่างเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนเกือบทั้งหมดไม่แสดงการอธิ บายเหตุผลที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา มีนกั เรี ยน
เพียงบางส่ วน (จานวน 4 คน) ที่พยายามอธิ บายเหตุผลที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ซึ่ งนักเรี ยน
อธิ บายเหตุผลโดยการเชื่ อมโยงกับความรู้ หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่นกั เรี ยนระบุกบั กลยุทธ์ที่เลือก
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เช่น นักเรี ยนระบุความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาว่าใช้ทฤษฎีบทพีพาโกรัส และเหตุผลที่
นักเรี ยนอธิ บายคือ ใช้การแทนค่าในตัวแปรเพื่อที่จะหาคาตอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อเติม
พบว่า นักเรี ยนอธิบายเหตุผลของการเลือกใช้กลยุทธ์จากการที่นกั เรี ยนเลือกใช้ความรู้หรื อแนวคิด
ทางคณิ ตศาสตร์มาวิเคราะห์ปัญหา
ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 10-13 นักเรี ยนทั้งหมดนักเรี ยนไม่แสดงการอธิบายเหตุผลที่เลือกใช้
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 14-17 ในระยะนี้ นักเรี ยนทั้งหมดนักเรี ยนไม่แสดงการอธิ บายเหตุผลที่
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
หลังเรี ยน
ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรี ยนจากการทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ระหว่างเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนเกือบทั้งหมดไม่แสดงการอธิบายเหตุผลที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา มีนกั เรี ยนเพียง
บางส่ วน (จานวน 4 คน) ที่อธิ บายเหตุผลการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาจากการเลือกความรู้หรื อ
แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่ งความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ปัญหาจะเป็ นตัวกาหนดกลยุทธ์ที่นกั เรี ยนเลือก ตัวอย่างเช่น นักเรี ยนระบุความรู้ทาง
คณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาว่าใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลยุทธ์ที่นกั เรี ยนใช้นกั เรี ยนจะไม่มีการระบุชื่อ
ของกลยุทธ์ แต่นกั เรี ยนจะแสดงการแก้ปัญหาโดยการสร้างสมการจากทฤษฎีบทพีทาโกรัส และ
ให้เหตุผลที่นกั เรี ยนอธิ บายคือ เพราะต้องการแทนค่าลงไปในสู ตร และจากการสัมภาษณ์เพื่อเติม
พบว่า นักเรี ยนอธิบายเหตุผลของการเลือกใช้กลยุทธ์จากการที่นกั เรี ยนเลือกใช้ความรู้หรื อแนวคิด
ทางคณิ ตศาสตร์มาวิเคราะห์ปัญหา
จากรายละเอียดข้างต้น สรุ ปได้วา่ ในช่วงก่อนเรี ยนนักเรี ยนเกือบทั้งหมด (จานวน 34 คน)
ไม่สามารถอธิ บายเหตุผลในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่เขียน
แสดงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาจึงไม่เขียนเหตุผลประกอบ ช่วงระหว่างเรี ยนจากระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4
นักเรี ยนมีพฤติกรรมอธิ บายเหตุผลการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาไม่เปลี่ยนแปลง โดยนักเรี ยน
ไม่แสดงการอธิ บายเหตุผลการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และจากผลการวิเคราะห์งานเขียน
แบบวัดการคิ ดเชิ ง คณิ ตศาสตร์ ระหว่า งเรี ย น นัก เรี ย นส่ วนใหญ่ ไ ม่ ส ามารถอธิ บ ายเหตุ ผลการ
เลื อกใช้ก ลยุท ธ์ ไ ด้ แต่มีจานวนนักเรี ย นที่ สามารถอธิ บายเหตุ ผลในการเลื อกใช้ก ลยุทธ์ ในการ
แก้ปัญหาได้เพิ่มขึ้นจากก่ อนเรี ยน อย่างไรก็ตามในช่ วงหลังเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่สามารถ
อธิ บายเหตุผลการเลือกใช้กลยุทธ์ได้ แต่มีนกั เรี ยนจานวน 4 คนสามารถอธิ บายเหตุผลในการเลือกใช้
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
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2.3 ด้านอธิบายความสมเหตุสมผลของคาตอบ (R3)
ในการศึ ก ษาพัฒนาการการคิ ดเชิ ง คณิ ตศาสตร์ ด้านอธิ บายความสมเหตุ ส มผลของ
คาตอบของนักเรี ยน ผูว้ จิ ยั พิจารณาความสามารถของนักเรี ยนในการอธิบายความสมเหตุสมผลของ
คาตอบด้วยการนาคาตอบที่ ได้ไปตรวจสอบกับเงื่อนไขของปั ญหาเพื่อดูว่ามีความสอดคล้องกัน
หรื อไม่ หรื อนักเรี ยนสามารถใช้การประมาณค่าเพื่อช่วยพิจารณาความสมเหตุสมผลของคาตอบ
โดยวิเคราะห์จากผลงานเขียนแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน หลังเรี ยน ใบกิ จกรรม
และผลการสัมภาษณ์ ของผูว้ ิจยั เกี่ ยวกับการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ดา้ นอธิ บายความสมเหตุสมผลของ
คาตอบของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีพฒั นาการด้านอธิบายความสมเหตุสมผลของคาตอบ ดังนี้
ก่อนเรี ยน
จากการวิเคราะห์การทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนในพฤติกรรมด้านอธิ บาย
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ พบว่า นักเรี ยนเกือบทั้งหมดไม่แสดงพฤติกรรมการอธิ บายความ
สมเหตุ ส มผลของค าตอบ แต่ มี นัก เรี ย นบางส่ ว น (จ านวน 3 คน) สามารถอธิ บ ายความ
สมเหตุสมผลของคาตอบได้ โดยนักเรี ยนอธิ บายความสมเหตุสมผลด้วยการนาคาตอบที่ได้ไ ป
ตรวจสอบกับเงื่ อนไขของปั ญหาเพื่อดูว่ามีความสอดคล้องกันหรื อไม่ และเมื่อทาการสัมภาษณ์
นักเรี ยนที่ไม่แสดงพฤติกรรมการอธิบายความสมเหตุสมผลของคาตอบเพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนไม่
สามารถให้รายละเอี ยดเพิ่มเติ มได้ โดยนักเรี ยนไม่เคยตรวจสอบคาตอบของตนเองและในการ
สัม ภาษณ์ นัก เรี ย นที่ ส ามารถอธิ บ ายความสมเหตุ ส มผลของค าตอบได้ นัก เรี ย นอธิ บ ายความ
สมเหตุสมผลของคาตอบด้วยการนาคาตอบที่ได้มาแทนค่าในเงื่อนไขของปั ญหา เช่น คาตอบคือ
108 หน้า ถูกเพราะ 108 หน้าเมื่อนามาแบ่งเป็ น 3 ส่ วนจะได้ส่วนละ 36 หน้า วันแรกอ่านได้ 1 ส่ วน
คือ 36 หน้า นามาบวกกับ 18 แล้วได้ 54 ซึ่ง 54 คือครึ่ งหนึ่งพอดี เป็ นต้น
ระหว่างเรี ยน
ระยะที่ 1 คาบเรี ยนที่ 1-5 นักเรี ยนทั้งหมดไม่แสดงการอธิบายความถูกต้องและ
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ
ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่ 6-9 ในระยะนี้ นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถอธิ บายความถูกต้องและ
ความสมเหตุสมผลของคาตอบได้แต่ยงั ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเหตุผลที่นกั เรี ยนอธิ บายเป็ นการเขียนอธิ บาย
ความสมเหตุ สมผลอย่างคร่ าว ๆ ไม่มีการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการของการคานวณเพื่อตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้องของคาตอบ ดังแสดงในภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 แสดงการอธิบายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคาตอบได้
แต่ยงั ไม่สมบูรณ์ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ผลจากการวิเคราะห์ ง านเขี ย นของนัก เรี ย นจากการท าแบบวัด การคิ ด เชิ ง คณิ ตศาสตร์
ระหว่า งเรี ย น พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่แสดงพฤติกรรมการอธิ บายความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ หรื อแสดงการอธิ บายความถูกต้องและสมเหตุสมผลของคาตอบได้แต่ยงั ไม่สมบูรณ์ แต่มี
นักเรี ยนบางส่ วน (จานวน 4 คน) สามารถอธิ บายความสมเหตุสมผลของคาตอบได้ โดยนักเรี ยน
อธิ บายความสมเหตุ สมผลด้วยการนาคาตอบที่ได้ไปตรวจสอบกับเงื่ อนไขของปั ญหาเพื่อดูว่ามี
ความสอดคล้องกันหรื อไม่ ดังแสดงในภาพที่ 13 และ 14

ภาพที่ 13 แสดงการอธิ บายความถูกต้องของคาตอบแต่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างในแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ระหว่างเรี ยนเรี ยน

ภาพที่ 14 แสดงการอธิ บายความถูกต้องของคาตอบได้สมเหตุสมผลของนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างในแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ระหว่างเรี ยนเรี ยน
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และจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้นกั เรี ยนอธิ บายความถูกต้องและความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ พบว่า นักเรี ยนอธิ บายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคาตอบจากการนา
คาตอบที่คน้ พบมาเชื่อมโยงกับความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ ซึ่ งนักเรี ยนไม่ได้แสดงการคานวณเพื่อ
ยืนยันคาตอบว่ามีการคานวณถูกต้องหรื อไม่ เช่น นักเรี ยนยืนยันคาตอบโดยใช้คาว่า น่ าจะถูก เพราะ
ล่องน้ ากว้าง 8 เมตรและด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่ งเป็ นความยาวของไม้ตอ้ งยาวกว่าด้านประกอบมุมฉาก
เป็ นต้น
ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 10-13 ในระยะนี้ นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถอธิ บายความถูกต้อง
และความสมเหตุสมผลของคาตอบได้แต่ยงั ไม่สมบูรณ์ ซึ่ งเหตุผลที่นกั เรี ยนอธิ บายเป็ นการเขียน
อธิ บายความสมเหตุสมผลอย่างคร่ าว ๆ ไม่มีการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการของการคานวณเพื่อ
ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของคาตอบ แต่มีนกั เรี ยนบางส่ วน (จานวน 4 คน) สามารถอธิ บาย
ความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคาตอบได้ โดยนักเรี ยนอธิ บายความถูกต้องและความ
สมเหตุสมผลของคาตอบด้วยการนาคาตอบที่ได้ไปตรวจสอบกับเงื่อนไขของปั ญหาเพื่อดูวา่ มีความ
สอดคล้องกันหรื อไม่
ระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 14-17 ในระยะนี้ นักเรี ยนส่ วนใหญ่(จานวน 27 คน) สามารถอธิ บายความ
ถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคาตอบได้ โดยนักเรี ยนอธิ บายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของ
คาตอบด้วยการนาคาตอบที่ ได้ไปตรวจสอบกับเงื่อนไขของปั ญหาเพื่อดูว่ามีความสอดคล้องกัน
หรื อไม่ ดังแสดงในภาพที่ 15

ภาพที่ 15 แสดงการอธิบายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคาตอบได้
ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

82
หลังเรี ยน
ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรี ยนจากการทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่แสดงอธิ บายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคาตอบ หรื อ
แสดงการอธิ บายความถูกต้องของคาตอบแต่ไม่สมเหตุสมผล โดยเป็ นการอธิ บายแนวคิดในการแก้ปัญหา
(ดังแสดงในภาพที่ 16) แต่มีนักเรี ยนบางส่ วน (จานวน 5 คน) สามารถอธิ บายความถูกต้องและ
ความสมเหตุสมผลได้ โดยนักเรี ยนอธิบายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลด้วยการนาคาตอบที่
ได้ไปตรวจสอบกับเงื่อนไขของปั ญหาเพื่อดูวา่ มีความสอดคล้องกันหรื อไม่ ดังแสดงในภาพที่ 17

ภาพที่ 16 แสดงการอธิ บายความถูกต้องของคาตอบแต่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างในแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยน

ภาพที่ 17 แสดงการอธิบายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคาตอบได้
ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์หลังเรี ยน
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จากการสัมภาษณ์เพื่อเติม พบว่า ในตอนแรกนักเรี ยนไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมใน
การอธิ บายความถูกต้องและความสอดคล้องของคาตอบ แต่เมื่อผูว้ ิจยั ใช้คาถามถามนานักเรี ยนสามารถอธิ บาย
ความสมเหตุสมผลของคาตอบได้ โดยนักเรี ยนนาคาตอบที่คน้ พบไปแทนในเงื่ อนไขในปั ญหา
และนักเรี ยนสามารถอธิบายการคานวณเพื่อยันยืนคาตอบได้ถูกต้อง
จากรายละเอี ยดข้างต้น สรุ ปได้ว่า ในช่ วงก่ อนเรี ยนนักเรี ยนไม่สามารถอธิ บายความถูกต้องและ
ความสมเหตุสมผลของคาตอบได้ เนื่องจากนักเรี ยนไม่คุน้ เคยในการอธิ บายความถูกต้องและความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ ต่อมาในช่วงระหว่างเรี ยน ในระยะที่ 1 นักเรี ยนยังคงไม่สามารถอธิ บาย
ความถูกต้องและความสมเหตุสมผลได้ ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 นักเรี ยนสามารถอธิ บายความถูกต้องและ
ความสมเหตุส มผลได้แต่ย งั ไม่ส มบูรณ์ ซึ่ งเหตุผลที่ นัก เรี ยนอธิ บายเป็ นการเขีย นอธิ บายความ
สมเหตุสมผลอย่างคร่ าว ๆ ไม่มีการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการของการคานวณเพื่อตรวจสอบ ยืนยัน
ความถูกต้องของคาตอบ และในระยะที่ 4 นักเรี ยนสามารถอธิ บายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลได้
สมบูรณ์ชดั เจนด้วยการนาคาตอบที่คน้ พบไปแทนในเงื่อนไขในปั ญหา เพื่อตรวจสอบว่ามีความ
สอดคล้องกันหรื อไม่ ในช่วงหลังเรี ยนไม่สามารถอธิบายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลได้
3. ด้านการนาเสนอตัวแทนความคิด พฤติกรรมการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างที่แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
3.1 ด้านใช้ตวั แทนความคิดเพื่อทาความเข้าใจปัญหา (C1)
การศึกษาพัฒนาการการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นใช้ตวั แทนความคิดเพื่อทาความเข้าใจ
ปั ญหาของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั พิจารณาความสามารถของนักเรี ยนในการใช้ขอ้ ความ วาดภาพ คาพูด
ใช้การขีดเขียนหรื อวงกลมข้อความ สัญลักษณ์หรื อตัวแปร กราฟ รวมไปถึงตัวแบบทางเรขาคณิ ต
เพื่อทาความเข้าใจปั ญหาสื่ อความหมายได้ชดั เจน โดยวิเคราะห์จากผลงานเขียนแบบวัดการคิดเชิง
คณิ ตศาสตร์ ก่ อนเรี ย น ระหว่า งเรี ย น หลัง เรี ย น ใบกิ จกรรม และผลการสัมภาษณ์ เพิ่ ม เติ ม ที่
เกี่ยวกับการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นใช้ตวั แทนความคิดเพื่อทาความเข้าใจปั ญหาของนักเรี ยน พบว่า
นักเรี ยนมีพฒั นาการของพฤติกรรมการใช้ตวั แทนความคิดเพื่อทาความเข้าใจปัญหา ดังนี้
ก่อนเรี ยน
ในการวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมด้า นใช้ต ัว แทนความคิ ด เพื่ อ ท าความเข้าใจปั ญ หาผูว้ ิจ ัย
พิจารณาจากการทาแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนของนักเรี ยน ซึ่ งพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่
ใช้ขอ้ ความเพื่อทาความเข้าใจปัญหาสื่ อความหมายได้พอเข้าใจ แต่ไม่ชดั เจน โดยนักเรี ยนบางส่ วน
ใช้การวาดภาพเพื่อทาความเข้าใจปัญหาสื่ อความหมายได้ชดั เจน ดังแสดงในภาพที่ 18 และ 19
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ภาพที่ 18 แสดงการใช้ขอ้ ความเพื่อทาความเข้าใจปัญหาสื่ อความหมายพอเข้าใจ
แต่ไม่ชดั เจนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

ภาพที่ 19 แสดงการวาดภาพเพื่อทาความเข้าใจปัญหาสื่ อความหมายได้ชดั เจน
ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนใช้คาพูดเพื่ออธิ บายความเข้าใจในปั ญหาของตนเอง
จากการอ่านปั ญหา เมื่ อผูว้ ิจยั ใช้คาถามเพื่อให้นกั เรี ยนแยกแยะสิ่ งที่ปัญหากาหนดให้และปั ญหา
ต้องการทราบ นักเรี ยนใช้คาพูดบอกสิ่ งที่ปัญหากาหนดให้และปั ญหาต้องการทราบสื่ อความหมาย
พอเข้าใจแต่สื่อความหมายไม่เหมาะสม เนื่องจากนักเรี ยนบอกความกว้างและความสู งของกล่อง
ว่า เป็ นด้า นข้า งของกล่ อง นอกจากนี้ นัก เรี ย นบอกความรู้ หรื อแนวคิ ดที่ ใ ช้วิเคราะห์ ปั ญหาสื่ อ
ความหมายได้ชดั เจน
ระหว่างเรี ยน
ระยะที่ 1 คาบที่ 1-5 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้การเขียนข้อความเพื่อทาความเข้าใจปั ญหา
แต่สื่อความหมายไม่ชดั เจน และนักเรี ยนยังใช้ตวั แบบทางเรขาเพื่อทาความเข้าใจปั ญหา แต่มีนกั เรี ยน
บางส่ ว นใช้ต ัว แบบทางเรขาได้เ หมาะสมกับ ปั ญ หา แต่ ต ัวแบบทางเรขาที่ นัก เรี ย นวาดไม่ สื่ อ
ความหมาย ดังแสดงในภาพที่ 20
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ภาพที่ 20 แสดงการใช้ตวั แทนความคิดได้เหมาะสมกับปัญหาแต่ไม่สื่อความหมาย
ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่ 6-9 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้การเขียนข้อความเพื่อทาความเข้าใจปั ญหา
สื่ อความหมายได้พอเข้าใจ แต่ไม่ชดั เจน มีนกั เรี ยนบางส่ วน(จานวน 4 คน) ใช้การวาดภาพเพื่อทา
ความเข้าใจปั ญหาสื่ อความหมายได้ชดั เจน โดยนักเรี ยนวาดภาพเพื่อแสดงเหตุการณ์ในปั ญหา
หรื อใช้ภาพที่วาดแทนข้อความในปั ญหา
ผลจากการวิเคราะห์ ง านเขี ย นของนัก เรี ย นจากการท าแบบวัด การคิ ด เชิ ง คณิ ตศาสตร์
ระหว่ า งเรี ยน พบว่ า นัก เรี ยนส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ก ารเขี ย นข้อ ความเพื่ อ ท าความเข้า ใจปั ญ หาสื่ อ
ความหมายได้พอเข้าใจ แต่ไม่ชดั เจน และมีนกั เรี ยนบางส่ วนใช้การวาดภาพเพื่อทาความเข้าใจ
ปัญหาได้สื่อความหมายได้ชดั เจน ดังแสดงในภาพที่ 21

ภาพที่ 21 แสดงการวาดภาพเพื่อทาความเข้าใจปัญหาสื่ อความหมายได้ชดั เจน
ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อสัมภาษณ์ เพิ่มเติมนักเรี ยนที่ใช้ขอ้ ความเพื่อทาความเข้าใจปั ญหาสื่ อความหมายได้พอ
เข้าใจแต่ไม่ชดั เจน พบว่า นักเรี ยนสามารถใช้คาพูดเพื่ออธิ บายว่านักเรี ยนเข้าใจปั ญหาอย่างไร โดยนักเรี ยน
สามารถอธิ บายความเข้าใจปั ญหาของตนเองจากการจากแยกแยะสิ่ งที่ปัญหาต้องการทราบและ
ปั ญหากาหนดให้
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ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 10-13 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้การเขียนข้อความเพื่อทาความเข้าใจ
ปัญหาสื่ อความหมายได้พอเข้าใจแต่ไม่ชดั เจน มีนกั เรี ยนบางส่ วน (จานวน 7 คน) ใช้การวาดภาพ
เพื่อทาความเข้าใจปัญหา โดยนักเรี ยนวาดภาพเพื่อแสดงเหตุการณ์ในปั ญหา หรื อใช้ตวั แปรแทน
ข้อความในปั ญหา นอกจากนี้มีนกั เรี ยนจานวน 2 คนที่ใช้การขีดเส้นใต้ขอ้ ความเพื่อแสดงการทา
ความเข้าใจปัญหา
ระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 14-17 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้การเขียนข้อความเพื่อทาความเข้าใจ
ปั ญหาสื่ อความหมายได้ชดั เจน และนักเรี ยน(จานวน 12 คน) ยังใช้การวาดภาพเพื่อทาความเข้าใจ
ปัญหา โดยนักเรี ยนวาดภาพเพื่อแสดงเหตุการณ์ในปัญหา หรื อใช้ภาพที่วาดแทนข้อความในปั ญหา
นอกจากนี้มีนกั เรี ยนจานวน 5 คนที่ใช้การขีดเส้นใต้ขอ้ ความเพื่อแสดงการทาความเข้าใจปั ญหาดังแสดง
ในภาพที่ 22 และ 23

ภาพที่ 22 แสดงการใช้ขอ้ ความเพื่อทาความเข้าใจปัญหา

ภาพที่ 23 แสดงการวาดภาพและใช้สัญลักษณ์เพื่อทาความเข้าใจปัญหา
หลังเรี ยน
ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรี ยนจากการทาแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์
ระหว่างเรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ใช้การเขียนข้อความเพื่อทาความเข้าใจปั ญหาสื่ อความหมายได้
ชัดเจน นักเรี ยนบางส่ วนใช้การวาดภาพ ขีดเส้นใต้ขอ้ ความเพื่อทาความเข้าใจปั ญหา และเมื่อ
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สัมภาษณ์ เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนสามารถใช้คาพูดบอกสิ่ งที่ปัญหากาหนดให้และปั ญหาต้องการ
ทราบเป็ นภาษาของตนเองสื่ อความหมายได้ชดั เจน
จากรายละเอียดข้างต้น สรุ ปได้ว่า ในช่ วงก่อนเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ขอ้ ความในการ
ทาความเข้าใจปั ญหา มีนกั เรี ยนบางส่ วนที่ใช้การวาดภาพ ในช่ วงระหว่างเรี ยนจากระยะที่ 1 ถึ ง
ระยะที่ 3 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้การเขียนข้อความเพื่อทาความเข้าใจปั ญหาสื่ อความหมายได้พอ
เข้าใจแต่ไม่ชดั เจน และในระยะที่ 4 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ตวั แทนความคิดเพื่อทาความเข้าใจ
ปัญหาสื่ อความหมายได้ชดั เจน โดยตัวแทนความคิดที่นกั เรี ยนนิยมใช้ คือ ข้อความ การวาดภาพ
และการขีดเส้นใต้ ช่วงหลังเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ตวั แทนความคิดเพื่อทาความเข้าใจปั ญหาสื่ อความหมาย
ได้ชัดเจน โดยตัวแทนความคิดที่นักเรี ยนนิ ยมใช้ คือข้อความ การวาดภาพและการขีดเส้นใต้
ข้อความ
3.2 ด้านใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงกระบวนการแก้ปัญหา (C2)
การศึ ก ษาพัฒ นาการการคิ ด เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ด้า นใช้ต ัว แทนความคิ ด เพื่ อ แสดง
กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั พิจารณาความสามารถของนักเรี ยนในการใช้ข้อความ วาดภาพ
ใช้คาพูด สัญลักษณ์ หรื อตัวแปร กราฟ รวมไปถึ งตัวแบบทางเรขาคณิ ตเพื่อแสดงกระบวนการ
แก้ปัญหาสื่ อความหมายได้ชดั เจน โดยวิเคราะห์จากผลงานเขียนแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ก่อน
เรี ยน ระหว่างเรี ยน หลังเรี ย น ใบกิ จกรรม และผลการสัมภาษณ์ เพิ่มเติ มที่เกี่ ยวกับ การคิดเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ ดา้ นใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมี
พัฒนาการของพฤติกรรมการใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงกระบวนการแก้ปัญหา ดังนี้
ก่อนเรี ยน
นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถใช้สัญลักษณ์ ตัวแปรและตัวเลขในการแสดงกระบวนการ
แก้ปั ญ หาสื่ อ ความหมายได้แ ต่ ไ ม่ ชัด เจน แต่ นัก เรี ย นขาดความรอบคอบในการเขี ย นแสดง
กระบวนการแก้ปัญหา เช่ น เขี ยนเศษส่ วนไม่มีการขีดเส้น การเขียนเลขยกกาลัง โดยนักเรี ยน
เขียน c2 = 676, c2 = 26 หรื อ c2 = 676, c = 262 นอกจากนี้ นกั เรี ยนบางส่ วน (จานวน 11 คน) ไม่
สามารถเขียนแสดงกระบวนการแก้ปัญหาได้ และเมื่อทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนใช้
คาพูดเพื่ออธิ บายการแก้ปัญหาได้แต่ไม่ละเอียด แต่เมื่อผูว้ ิจยั ใช้คาถามนานักเรี ยนสามารถอธิ บาย
กระบวนแก้ปัญหาเพิ่มเติม แต่ในการคานวณ นักเรี ยนอธิ บายการถอดรากที่สองผิด โดยนักเรี ยน
อธิ บายว่า 272 = 540 และ 77 = 14 เมื่อผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทาการคานวณใหม่นกั เรี ยนไม่สามารถ
คานวณได้ เนื่องจากนักเรี ยนท่องสู ตรคูณไม่ได้
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ระหว่างเรี ยน
ระยะที่ 1 คาบเรี ยนที่ 1-5 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้สัญลักษณ์ ตัวแปร ข้อความในการแสดง
กระบวนการแก้ปัญหา แต่ในการใช้สัญลักษณ์ ตัวแปรนั้นมีขอ้ ผิดพลาดในการใช้ ดังแสดงในภาพ
ที่ 24

ภาพที่ 24 แสดงการใช้สัญลักษณ์ตวั แปรเพื่อแสดงกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างในระยะที่ 1
ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่ 6-9 ในระยะนี้ นักเรี ยนส่ วนใหญ่ (จานวน 27 คน) สามารถใช้ตวั แปรและ
ตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ แสดงกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อสื่ อความหมายให้เข้าใจได้ชดั เจน มีความรอบคอบ
ในการใช้สัญลักษณ์ ตัวแปรมากขึ้น มีการเขียนอธิ บายในการกาหนดตัวแปรสื่ อความหมายได้พอ
เข้าใจ
ผลจากการวิเคราะห์ ง านเขี ย นของนัก เรี ย นจากการท าแบบวัด การคิ ด เชิ ง คณิ ตศาสตร์
ระหว่า งเรี ย น พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ (จานวน 24 คน) ใช้สัญลัก ษณ์ ตัวแปรในการแสดง
กระบวนการแก้ปัญหาสื่ อความหมายพอเข้าใจ โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่ได้ระบุให้ชดั เจนว่าตัว
แปรที่นกั เรี ยนเขียนใช้แทนอะไร แต่พอสื่ อให้เข้าใจได้วา่ ตัวแปรที่นกั เรี ยนกาหนดแทนสิ่ งที่ปัญหา
ต้องการทราบ และจากการสัมภาษณ์ เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนสามารถอธิ บายกระบวนการแก้ปัญหาสื่ อให้
เข้าใจได้ แต่ขาดการอธิ บายการกาหนดตัวแปรในการแก้ปัญหาซึ่ งเมื่อผูว้ ิจยั ได้ใช้คาถามว่าตัวแปร
แต่ละตัวใช้แทนอะไร นักเรี ยนอธิบายพอเข้าใจได้
ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 10-13 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ (จานวน 28 คน) สามารถใช้ตวั แปรและตัว
แบบทางคณิ ตศาสตร์ แสดงกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อสื่ อความหมายให้เข้าใจได้ชดั เจน มีการเขียน
อธิ บายในการกาหนดตัวแปรสื่ อความหมายได้ชดั เจน
ระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 14-17 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ (จานวน 30 คน)สามารถใช้ตวั แปรและตัว
แบบทางคณิ ตศาสตร์แสดงกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อสื่ อความหมายได้ชดั เจน มีการเขียนอธิบาย
ในการกาหนดตัวแปรสื่ อความหมายได้ชดั เจน
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หลังเรี ยน
ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรี ยนจากการทาแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้สัญลักษณ์ ตัวแปรในการแสดงกระบวนการแก้ปัญหาสื่ อความหมาย
ชัดเจน และจากการสัมภาษณ์ เพื่อเติม พบว่า นักเรี ยนอธิ บายกระกวนการแก้ปัญหาสื่ อความหมาย
ได้ชดั เจน และสามารถอธิ บายการกาหนดตัวแปรในการแก้ปัญหาได้
จากรายละเอี ยดข้างต้น สรุ ปได้ว่า ในช่ วงก่ อนเรี ยน นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ตวั แปรและตัวเลขใน
การแสดงกระบวนการแก้ปัญหาพอสื่ อความหมายได้แต่ไม่ชดั เจน ขาดการเขียนอธิ บายในการกาหนดตัวแปร
การใช้สั ญ ลัก ษณ์ ต ัว แปรแสดงแทนความคิ ด ผิด พลาด ต่ อ มาในช่ ว งระหว่า งเรี ย น ระยะที่ 1
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้สัญลักษณ์ ตัวแปรเพื่อแสดงกระบวนการแก้ปัญหาสื่ อความหมายพอเข้าใจ
ขาดความรอบคอบในการเขียนสัญลักษณ์หรื อตัวแปร ในระยะที่ 2 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ตวั แปร
และตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ แสดงกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อสื่ อความหมายให้เข้าใจได้ชดั เจน มี
ความรอบคอบในการใช้สัญลักษณ์ ตัวแปรมากขึ้น มีการเขียนอธิ บายในการกาหนดตัวแปรสื่ อ
ความหมายได้พอเข้าใจ ในระยะที่ 3 และระยะที่ 4 นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถใช้ตวั แปรและตัว
แบบทางคณิ ตศาสตร์ แสดงกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อสื่ อความหมายให้เข้าใจได้ชดั เจน มีการเขียน
อธิ บายในการกาหนดตัวแปร และในช่วงหลังเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้สัญลักษณ์ ตัวแปรในการ
แสดงกระบวนการแก้ปัญหาสื่ อความหมาย ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นและเมื่อเปรี ยบเทียบจากการทาแบบวัด
การคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน นักเรี ยนสามารถใช้สัญลักษณ์ ตัวแปร
ในการแสดงกระบวนการแก้ปัญหาสื่ อความหมาย ชัดเจนเพิ่มขึ้น
3.3 ด้านใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหา (C3) ด้านใช้ตวั แทน
ความคิดเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหา
การศึกษาพัฒนาการการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ดา้ นใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงการสรุ ป
คาตอบของปัญหาของนักเรี ยน ผูว้ จิ ยั พิจารณาความสามารถของนักเรี ยนในการใช้ขอ้ ความ ตัวเลข
ใช้คาพูด สัญลักษณ์หรื อตัวแปร เพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหาได้เหมาะสม สื่ อความหมาย
ได้ชดั เจนโดยวิเคราะห์จากผลงานเขียนแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน หลังเรี ยน
ใบกิ จกรรม และผลการสัมภาษณ์ เพิ่มเติมที่เกี่ ยวกับการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ด้านใช้ตวั แทนความคิดเพื่อ
แสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหาของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีพฒั นาการของพฤติกรรมการใช้
ตัวแทนความคิดเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหา ดังนี้
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ก่อนเรี ยน
ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรี ยนจากการทาแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ก่อนเรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่(จานวน 15 ) ไม่สามารถใช้ตวั แทนความคิดในการสรุ ปคาตอบ
ของปั ญหาได้ เนื่องจากนักเรี ยนไม่สามารถค้นหาคาตอบของปั ญหาได้ นอกจากนี้ มีนกั เรี ยนบางส่ วน
(จานวน 14 คน) ใช้ขอ้ ความและตัวเลขเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหาได้เหมาะสม สื่ อความหมาย
ได้ชดั เจนเมื่อทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนสรุ ปคาตอบสั้น ๆ ไม่มีการอธิบายขยายความ
เช่น ในการสรุ ปคาตอบของปั ญหาที่ 3 นักเรี ยนสรุ ปคาตอบสั้น ๆ ว่า 50 วินาที แต่เมื่อผูว้ ิจยั ถามว่า
50 วินาที คืออะไร นักเรี ยนจึงสรุ ปคาตอบใหม่วา่ ภูวดลวิง่ ด้วยอัตราเร็ ว 50 วินาที เป็ นต้น
ระหว่างเรี ยน
ในระยะที่ 1 คาบที่ 1-5 นักเรี ยนส่ วนใหญ่(จานวน 28 คน)ใช้ตวั เลขเพื่อแสดงการสรุ ป
คาตอบของปั ญหาอย่างเดี ยว หรื อใช้ท้ งั ตัวเลขและข้อความเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหา
ได้เหมาะสม แต่สื่อความหมายได้ชดั เจน ดังแสดงในรู ปที่ 25

ภาพที่ 25 แสดงการใช้ท้ งั ตัวเลขและข้อความเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหาได้เหมาะสม
แต่สื่อความหมายไม่ชดั เจนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่ 6-9 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั ใช้ตวั เลขและข้อความสั้น ๆ แสดงการ
สรุ ปคาตอบของปัญหาได้เหมาะสม สื่ อความหมายให้พอเข้าใจแต่ยงั ไม่ชดั เจน โดยนักเรี ยนใช้การ
เขี ยนตัวเลขและข้อความแทนหน่ วยของค าตอบที่ ต้องการทราบ เช่ น ตอบ 21 บาท เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีนกั เรี ยนบางส่ วน (จานวน 10 คน) เริ่ มสามารถใช้ตวั เลขและข้อความแสดงการสรุ ป
คาตอบของปัญหาได้เหมาะสม สื่ อความหมายได้ชดั เจน
ในการทาแบบวัดการคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า มีนกั เรี ยนส่ วนใหญ่
(จานวน 20 คน) ใช้ตวั เลขและข้อความแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหาได้เหมาะสม สื่ อความหมาย
พอเข้าใจ แต่ยงั ไม่ชดั เจน และมีนกั เรี ยนบางส่ วนใช้ตวั เลขและข้อความแสดงการสรุ ปคาตอบของ
ปัญหาได้เหมาะสม สื่ อความหมายได้ชดั เจนสอดคล้องปัญหา ดังแสดงในรู ปที่ 26 และ 27
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ภาพที่ 26 แสดงการใช้ท้ งั ตัวเลขและข้อความเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหาได้เหมาะสม
สื่ อความหมาย พอเข้าใจ แต่ยงั ไม่ชดั เจนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

ภาพที่ 27 แสดงการใช้ท้ งั ตัวเลขและข้อความเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหาได้เหมาะสม
แต่สื่อความหมายได้ชดั เจนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนใช้คาพูดแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหาได้
เหมาะสม แต่ไม่ละเอียดชัดเจน เนื่องจากนักเรี ยนสรุ ปคาตอบเฉพาะตัวเลข ผูว้ ิจยั ต้องใช้คาถามย้ า
อีกครั้ง นักเรี ยนจึงอธิ บายคาตอบละเอียดและชัดเจนยิง่ ขึ้น
ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 10-13 ในช่วงนี้ มีนกั เรี ยนบางส่ วน (จานวน 18 คน) ใช้ขอ้ ความและ
ตัวเลขแสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหาได้เหมาะสม สื่ อความหมายได้ชดั เจน นักเรี ยนเขียนอธิ บาย
การสรุ ปคาตอบได้ละเอียดชัดเจนมากขึ้น แต่มีนกั เรี ยนส่ วนใหญ่ (จานวน 19 คน) ใช้ขอ้ ความและ
ตัวเลขแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหาได้เหมาะสม สื่ อความหมายพอเข้าใจแต่ไม่ชดั เจน หรื อใช้ขอ้ ความ
และตัวเลขแสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหาไม่เหมาะสม ทาให้สื่อความหมายผิด ดังแสดงในภาพที่ 28

ภาพที่ 28 แสดงการใช้ขอ้ ความและตัวเลขเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหาไม่เหมาะ
ทาให้สื่อความหมายผิดของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
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ในระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 14-17 มีนกั เรี ยนจานวน 25 คน ใช้ขอ้ ความและตัวเลขแสดงการ
สรุ ปคาตอบของปัญหาได้เหมาะสม สื่ อความหมายได้ชดั เจน
หลังเรี ยน
จากการทาแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า มีนกั เรี ยนจานวน 19 คน
ใช้ต ัว เลขและข้อ ความแสดงการสรุ ป ค าตอบของปั ญ หาเหมาะสม สื่ อ ความหมายได้ชัด เจน
ตัวอย่างเช่น วันแรกป๋ องต้องอ่านหนังสื อ 30 หน้า เป็ นต้น และมีนกั เรี ยนใช้ตวั เลขและข้อความ
แสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหาได้เหมาะสม สื่ อความหมายพอเข้าใจแต่ไม่ชดั เจน จานวน 18 คน
และเมื่อทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า นักเรี ยนใช้คาพูดสรุ ปคาตอบของปั ญหาเหมาะสม สื่ อความหมาย
พอเข้าใจแต่ไม่ละเอียดชัดเจน เนื่ องจากนักเรี ยนสรุ ปคาตอบเฉพาะตัวเลขและหน่ วยของตัวเลขที่ตอบ
เช่น 30 หน้า ผูว้ จิ ยั ต้องใช้คาถามย้าอีกครั้ง นักเรี ยนจึงอธิบายคาตอบละเอียดและชัดเจนยิง่ ขึ้น
จากรายละเอี ย ดข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ในช่ วงก่ อนเรี ย นนัก เรี ย นส่ วนใหญ่ ไ ม่ ส ามารถใช้
ตัวแทนความคิดในการสรุ ปคาตอบของปั ญหาได้ เนื่ องจากนักเรี ยนไม่สามารถค้นหาคาตอบของ
ปั ญหาได้ สาหรับในช่ วงระหว่างเรี ยน ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ตวั เลขเพื่อ
แสดงการสรุ ปคาตอบของปัญหาอย่างเดียว หรื อใช้ท้ งั ตัวเลขและข้อความสั้น ๆ เพื่อแสดงการสรุ ป
คาตอบของปั ญหา แต่ในการใช้ตวั เลขและข้อความสั้นๆ สื่ อความหมายได้พอเข้าใจแต่ไม่ชดั เจน
และในระยะที่ 4 ใช้ขอ้ ความและตัวเลขแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหาได้เหมาะสม สื่ อความหมายได้
ชัดเจน ในช่วงหลังเรี ยน นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ตวั เลขและข้อความแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหา
เหมาะสม สื่ อความหมายได้ชัดเจน เมื่อเปรี ยบเทียบจากการทาแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์
ในช่ วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน นักเรี ยนค่อยๆมีพฒั นาการจากไม่สามารถใช้
ตัวแทนความคิดในการสรุ ปคาตอบของปั ญหาได้ เริ่ มสามารถใช้ตวั แทนความคิดได้เหมาะสม
สื่ อความหมายไม่ชดั เจน จนสามารถใช้ตวั แทนความคิดได้เหมาะสม สื่ อความหมายได้ชดั เจน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
1) เปรี ย บเที ย บการคิ ด เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นในช่ ว งก่ อ นเรี ย น
ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
2) ศึ ก ษาพัฒนาการการคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนัก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้
กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสิ นธุ์ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ จิ ยั สุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็ นนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสิ นธุ์
จานวน 37 คน ซึ่งมีลกั ษณะคละความสามารถทางการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดย
ใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ที่ครอบคลุมสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การนาไปใช้ของ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จานวน 9 แผน โดยใช้เวลา
ในการสอนทั้งหมด 17 คาบ คาบละ 1 ชัว่ โมง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ใบกิจกรรม และแบบสัมภาษณ์ รายละเอียดมีดงั นี้
2.1 แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
แบบวัดการคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การนาไปใช้ของทฤษฎี บทพีทาโกรั ส
และการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จานวน 3 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย
2.1.1 แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยน เป็ นแบบทดสอบชนิดอัตนัย
จานวน 3 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.767 ค่าความยากง่าย มีค่าตั้งแต่
0.42 – 0.45 และค่าอานาจจาแนก มีค่าตั้งแต่ 0.22 – 0.36
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2.1.2 แบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ระหว่างเรี ยนเป็ นแบบทดสอบชนิ ด
อัตนัย จานวน 3 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.798 ค่าความยากง่าย มีค่าตั้งแต่
0.26 – 0.51 และค่าอานาจจาแนก มีค่าตั้งแต่ 0.23 – 0.34
2.1.3 แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนเป็ นแบบทดสอบชนิดอัตนัย
จานวน 3 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.644 ค่าความยากง่าย มีค่าตั้งแต่
0.28 – 0.44 และค่าอานาจจาแนก มีค่าตั้งแต่ 0.32 – 0.39
2.2 ใบกิ จกรรม ใบกิ จกรรมที่สร้ างจะมีความสอดคล้องกับขั้นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อใช้ประเมินการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ ในระหว่างเรี ยน
มีท้ งั หมด 9 ใบกิจกรรม โดยใช้สาหรับการประเมินการทากิจกรรมของนักเรี ยน จะประเมินโดยใช้
เกณฑ์การประเมินการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
2.3 แบบสัมภาษณ์ เป็ นแนวคาถามที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview) ซึ่ งแนวคาถามจะกาหนดไว้เพียงกรอบหรื อประเด็นที่จะสัมภาษณ์เท่านั้น
โดยอาศัยกรอบและแนวคิดเป็ นปั จจัยสาคัญในการตั้งประเด็นคาถาม และจะไม่เรี ยงลาดับคาถาม
ก่อนหลังเหมือนที่กาหนดเอาไว้ คาถามจะมีลกั ษณะเจาะลึกถึงการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ในการคิด
แก้ปัญหาจากการทาแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ และหากว่าในขณะที่สัมภาษณ์พบประเด็น
ปั ญหาใดก็จะทาการสัมภาษณ์โดยละเอียด เพื่อให้ได้คาตอบอย่างชัดเจน ซึ่ งแบบสัมภาษณ์น้ ีใช้
หลังจากที่นกั เรี ยนทาแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ แล้ว โดยผูว้ ิจยั จะสัมภาษณ์นกั เรี ยนจากการ
แบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามลักษณะต่าง ๆ เช่ น แบ่งกลุ่มตามคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นกลุ่ม
เก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน แบ่งตามลักษณะงานที่ทา แบ่งตามกลยุทธ์ที่เลือกใช้ เป็ นต้น
โดยการสัมภาษณ์จะมีการบันทึกเทปเสี ยงด้วย
ในขั้นดาเนิ นการทดลองผูว้ ิจยั ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่าง
ด้วยแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนและทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม จากผูว้ ิจยั ทาการทดลอง
สอนด้วยตนเอง และเมื่อทดลองสอนครบจานวน 9 คาบผูว้ ิจยั ทาการวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์
ระหว่างการทดลองด้วยแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ระหว่างเรี ยนและทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม
เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองผูว้ จิ ยั วัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์หลังทดลองด้วยแบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
หลังเรี ย นและท าการสัม ภาษณ์ เพิ่ม เติ ม นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ท าการเก็บ รวบรวมข้อมูลระหว่า งการ
ทดลองจากใบกิ จกรรม ในทุกคาบที่ทาการทดลอง หลังจากนั้นทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสรุ ป
ผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจัย
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ผลศึกษาการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ น
คณิ ตศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
1. ในภาพรวมของการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิด
ให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่ วงก่ อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน มีการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์
แตกต่ า งกัน โดยพบว่า การคิ ดเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นในช่ ว งหลัง เรี ย นดี ก ว่า ก่ อ นเรี ย น
หลังเรี ยนดีกว่าระหว่างเรี ยน และระหว่างเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่อเปรี ยบเทียบการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์เป็ นรายด้านพบว่า
1.1 นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ มีการคิดเชิง
คณิ ตศาสตร์ ดา้ นการแก้ปัญหาในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนแตกต่างกัน โดยในช่วง
หลังเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนไม่แตกต่างกับระหว่างเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ มีการคิดเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ ดา้ นการให้เหตุผลในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.3 นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ มีการคิดเชิง
คณิ ตศาสตร์ดา้ นการนาเสนอตัวแทนความคิดในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนแตกต่างกัน
โดยในช่วงหลังเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน หลังเรี ยนดีกว่าระหว่างเรี ยน และระหว่างเรี ยนดีกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ มี พฒั นาการของการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ ดีข้ ึนอย่างเป็ นลาดับ รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ด้านการแก้ปัญหา
2.1.1 พฤติกรรมการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า ในช่วงก่อนเรี ยนนักเรี ยนส่ วน
ใหญ่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ แต่ไม่ครบถ้วน ใช้การลอกข้อความจากปั ญหา ซึ่ งมีท้ งั ข้อความที่
เป็ นข้อมูลหรื อเงื่อนไขสาคัญและไม่สาคัญของปัญหา สาหรับในช่วงระหว่างเรี ยนจากระยะที่ 1 ถึง
ระยะที่ 4 นักเรี ยนค่อยๆ มีพฒั นาการในการวิเคราะห์ปัญหาจากการลอกข้อความในปั ญหา ซึ่ งมีท้ งั
ข้อความที่เป็ นข้อมูลหรื อเงื่ อนไขสาคัญและไม่สาคัญของปั ญหา เป็ นการแยกแยะข้อมูลด้วยการ
ระบุขอ้ ความสั้นๆ ตามความเข้าใจของตนเอง สามารถระบุสิ่งที่ปัญหาต้องการทราบและปั ญหา
กาหนดให้ได้ครบถ้วน แต่ก็ยงั มี นักเรี ยนบางส่ วนที่ใช้การลอกข้อความในปั ญหาระบุเป็ นสิ่ ง ที่
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ปั ญหาต้องการทราบและปั ญหากาหนดให้ และในช่ วงหลังเรี ยน นักเรี ยนเกื อบทั้งหมดสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาโดยระบุสิ่งที่ปัญหาต้องการทราบและปัญหากาหนดให้ได้ครบถ้วน
โดยข้อความที่ระบุเป็ นข้อความที่เป็ นข้อมูลหรื อเงื่อนไขสาคัญของปั ญหา
2.1.2 พฤติกรรมการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา พบว่า ในช่วงก่อนเรี ยน
ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน นักเรี ยนทั้งหมดสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้ โดยกล
ยุทธ์ที่นกั เรี ยนเลื อก คือ กลยุทธ์การกาหนดตัวแปรและการสร้างสมการ และกลยุทธ์การคาดเดา
และตรวจสอบในการแก้ปัญหา ซึ่ งในการเลือกกลยุทธ์น้ นั นักเรี ยนจะเลือกจากการที่นกั เรี ยนระบุ
ความรู ้และแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลที่วเิ คราะห์ นามาสู่ การใช้กลยุทธ์
2.1.3 พฤติกรรมการสรุ ปคาตอบได้สอดคล้องกับปั ญหา พบว่า ในช่วงก่อน
เรี ยนนักเรี ยนที่สามารถสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับปั ญหามีจานวนไม่มากนัก ต่อมา
ในช่ วงระหว่างเรี ยนจานวนนักเรี ยนที่สามารถสรุ ปคาตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับปั ญหามี
จานวนเพิ่มขึ้นจากระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 และในช่ วงหลังเรี ยนมีจานวนนักเรี ยนที่สามารถสรุ ปคาตอบได้
ถู ก ต้อ งและสอดคล้อ งกับ ปั ญ หาเพิ่ ม มากขึ้ นเมื่ อ เปรี ย บเที ย บจากการท าแบบวัด การคิ ด เชิ ง
คณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
2.2 ด้านการให้เหตุผล
2.2.1 พฤติกรรมการใช้ความรู้และข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า
ในช่ วงก่ อนเรี ย นนักเรี ยนที่ สามารถระบุค วามรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ ไ ด้
ถูกต้อง และสามารถอธิบายเหตุผลประกอบความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ได้ชดั เจนมีจานวน
ไม่มากนัก ต่อมาในช่ วงระหว่างเรี ยน ในระยะที่ 1 ถึงระยะ3 นักเรี ยนสามารถระบุความรู้หรื อ
แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้อง และสามารถอธิ บายเหตุผลประกอบ
ความรู ้ หรื อแนวคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ ไ ด้แต่ ยงั ไม่ชัดเจน และในระยะที่ 4 นักเรี ยนสามารถระบุ
ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้อง และสามารถอธิ บายเหตุผลประกอบ
ความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ได้ชดั เจน สาหรับในช่วงหลังเรี ยนนักเรี ยนสามารถระบุความรู้
ทางคณิ ตศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้อง และสามารถอธิ บายเหตุผลประกอบความรู้
หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่เลื อกใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาได้แต่ยงั ไม่ชดั เจน เมื่อเปรี ยบเทียบ
จากการทาแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน นักเรี ยน
ค่อย ๆ มีพฒั นาการจากไม่สามารถให้เหตุผลประกอบความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อใช้
วิเคราะห์ปัญหา จนสามารถให้เหตุผลประกอบความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์
ปั ญหาได้แต่ยงั ไม่ชดั เจน
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2.2.2 พฤติ ก รรมการอธิ บ ายเหตุ ผ ลของการเลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ พบว่ า
ในช่วงก่อนเรี ยนนักเรี ยนเกือบทั้งหมด (จานวน 34 คน )ไม่สามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่เขียนแสดงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาจึงไม่เขียน
เหตุผลประกอบ ช่วงระหว่างเรี ยนจากระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 นักเรี ยนมีพฤติกรรมอธิ บายเหตุผล
การเลื อกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาไม่เปลี่ยนแปลง โดยนักเรี ยนไม่แสดงการอธิ บายเหตุผลการเลือกใช้
กลยุทธ์ ในการแก้ปัญหา และจากผลการวิเคราะห์งานเขียนแบบวัดการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ระหว่างเรี ยน
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่สามารถอธิ บายเหตุผลการเลือกใช้กลยุทธ์ได้ แต่มีจานวนนักเรี ยนที่สามารถ
อธิ บายเหตุผลในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรี ยน อย่างไรก็ตามในช่วง
หลังเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่สามารถอธิ บายเหตุผลการเลือกใช้กลยุทธ์ได้ แต่มีนกั เรี ยนจานวน
4 คนสามารถอธิ บายเหตุผลในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
2.2.3 พฤติก รรมการอธิ บายความสมเหตุสมผลของคาตอบ พบว่า
ในช่ วงก่อนเรี ยนนักเรี ยนไม่สามารถอธิ บายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคาตอบได้
เนื่องจากนักเรี ยนไม่คุน้ เคยในการอธิบายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคาตอบ ต่อมา
ในช่วงระหว่างเรี ยน ในระยะที่ 1 นักเรี ยนยังคงไม่สามารถอธิ บายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลได้
ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 นักเรี ยนสามารถอธิบายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลได้แต่ยงั ไม่
สมบูรณ์ ซึ่ งเหตุผลที่นกั เรี ยนอธิ บายเป็ นการเขียนอธิ บายความสมเหตุสมผลอย่างคร่ าว ๆ ไม่มีการ
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของการคานวณเพื่อตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของคาตอบ และ
ในระยะที่ 4 นักเรี ยนสามารถอธิบายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลได้สมบูรณ์ชดั เจนด้วยการ
นาคาตอบที่ คน้ พบไปแทนในเงื่ อนไขในปั ญหา เพื่อตรวจสอบว่ามี ความสอดคล้องกันหรื อไม่
ในช่วงหลังเรี ยนไม่สามารถอธิ บายความถูกต้องและความสมเหตุสมผลได้
2.3 ด้านการนาเสนอตัวแทนความคิด
2.3.1 พฤติกรรมการใช้ตวั แทนความคิดเพื่อทาความเข้าใจปั ญหา พบว่า
ในช่วงก่อนเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ขอ้ ความในการทาความเข้าใจปัญหา มีนกั เรี ยนบางส่ วนที่
ใช้ก ารวาดภาพ ในช่ วงระหว่างเรี ย นจากระยะที่ 1 ถึ งระยะที่ 3 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ใช้ก ารเขีย น
ข้อความเพื่อทาความเข้าใจปัญหาสื่ อความหมายได้พอเข้าใจแต่ไม่ชดั เจน และในระยะที่ 4 นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ใช้ตวั แทนความคิ ดเพื่อทาความเข้าใจปั ญหาสื่ อความหมายได้ชัดเจน โดยตัวแทนความคิดที่
นักเรี ยนนิยมใช้ คือ ข้อความ การวาดภาพและการขีดเส้นใต้ ช่วงหลังเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้
ตัวแทนความคิดเพื่อทาความเข้าใจปั ญหาสื่ อความหมายได้ชดั เจน โดยตัวแทนความคิดที่นกั เรี ยน
นิยมใช้ คือข้อความ การวาดภาพและการขีดเส้นใต้ขอ้ ความ
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2.3.2 พฤติกรรมการใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงกระบวนการแก้ปัญหา
พบว่า ในช่ ว งก่ อนเรี ย น นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ใ ช้ต ัวแปรและตัวเลขในการแสดงกระบวนการ
แก้ปัญหาพอสื่ อความหมายได้แต่ไม่ชดั เจน ขาดการเขียนอธิบายในการกาหนดตัวแปร การใช้สัญลักษณ์
ตัวแปรแสดงแทนความคิดผิดพลาด ต่อมาในช่ วงระหว่างเรี ยน ระยะที่ 1 นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้
สัญลักษณ์ ตัวแปรเพื่อแสดงกระบวนการแก้ปัญหาสื่ อความหมายพอเข้าใจ ขาดความรอบคอบใน
การเขี ย นสั ญ ลัก ษณ์ ห รื อ ตัว แปร ในระยะที่ 2 นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ใ ช้ต ัว แปรและตัว แบบทาง
คณิ ตศาสตร์ แสดงกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อสื่ อความหมายให้เข้าใจได้ชดั เจน มีความรอบคอบใน
การใช้สัญลักษณ์ ตัวแปรมากขึ้ น มีการเขียนอธิ บายในการกาหนดตัวแปรสื่ อความหมายได้พอเข้าใจ
ในระยะที่ 3 และระยะที่ 4 นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถใช้ตวั แปรและตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ แสดง
กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อสื่ อความหมายให้เข้าใจได้ชดั เจน มีการเขียนอธิ บายในการกาหนดตัว
แปร และในช่ วงหลัง เรี ย นนัก เรี ย นส่ วนใหญ่ ใ ช้สัญลัก ษณ์ ตัวแปรในการแสดงกระบวนการ
แก้ปัญหาสื่ อความหมาย ชัดเจนเพิ่มมากขึ้ น และเมื่ อเปรี ย บเทียบจากการทาแบบวัดการคิดเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน นักเรี ยนสามารถใช้สัญลักษณ์ ตัวแปร
ในการแสดงกระบวนการแก้ปัญหาสื่ อความหมาย ชัดเจนเพิ่มขึ้น
2.3.3 ด้านใช้ตวั แทนความคิดเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหา พบว่า
ในช่วงก่อนเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่สามารถใช้ตวั แทนความคิดในการสรุ ปคาตอบของปั ญหาได้ เนื่องจาก
นักเรี ยนไม่สามารถค้นหาคาตอบของปั ญหาได้ สาหรับในช่วงระหว่างเรี ยน ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ใช้ตวั เลขเพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหาอย่างเดียว หรื อใช้ท้ งั ตัวเลขและข้อความสั้น ๆ
เพื่อแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหา แต่ในการใช้ตวั เลขและข้อความสั้นๆ สื่ อความหมายได้พอเข้าใจแต่
ไม่ชดั เจน และในระยะที่ 4 ใช้ขอ้ ความและตัวเลขแสดงการสรุ ปคาตอบของปั ญหาได้เหมาะสม
สื่ อความหมายได้ชดั เจน ในช่วงหลังเรี ยน นักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ตวั เลขและข้อความแสดงการสรุ ป
คาตอบของปั ญหาเหมาะสม สื่ อความหมายได้ชดั เจน เมื่อเปรี ยบเทียบจากการทาแบบวัดการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน นักเรี ยนค่อย ๆ มีพฒั นาการจากไม่
สามารใช้ตวั แทนความคิ ดในการสรุ ป คาตอบของปั ญหาได้ เริ่ มสามารถใช้ตวั แทนความคิดได้
เหมาะสม สื่ อความหมายไม่ชดั เจน จนสามารถใช้ตวั แทนความคิดได้เหมาะสม สื่ อความหมายได้
ชัดเจน
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อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในช่ วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยน มี การคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ แตกต่างกัน โดยการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ระหว่างเรี ยนดี กว่าก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยนและระหว่างเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 และเมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นรายด้านพบว่า การคิดเชิง
คณิ ตศาสตร์ ดา้ นการแก้ปัญหาหลังเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
ไม่แตกต่างกับระหว่างเรี ยน การคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการให้เหตุผลทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน การคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการนาเสนอตัวแทนความคิดหลังเรี ยน
ดีกว่าก่อนเรี ยน หลังเรี ยนดี กว่าระหว่างเรี ยน และระหว่างเรี ยนดีกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 อาจเป็ นเพราะกระบวนการคิ ด ให้ เ ป็ นคณิ ต ศาสตร์ ใ นขั้น จัด กิ จ กรรม
การเรี ยนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอปั ญหาในชีวิตจริ ง เป็ นการนาเสนอปั ญหา
ในชี วิตจริ งที่ นกั เรี ยนอาจเคยประสบกับปั ญหาเหล่ านี้ ในชี วิตจริ ง ซึ่ งในขั้นนี้ เน้นฝึ กให้นักเรี ยน
วิเคราะห์ทาความเข้าใจปั ญหา โดยการให้นกั เรี ยนได้อธิ บายถึ งความเข้าใจปั ญหาจากที่นกั เรี ยน
อ่าน ครู ต้ งั คาถามให้นักเรี ยนตอบเพื่อฝึ กให้นักเรี ยนแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่ งที่ปัญหาต้องการทราบ
หรื ออะไรคือสิ่ งที่ปัญหากาหนดให้ รวมทั้งฝึ กการใช้ตวั แทนความคิดในการทาความเข้าใจปั ญหา
จากการให้นักเรี ยนฝึ กใช้การวาดภาพเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ของปั ญหา และ
ใช้การเขียนสัญลักษณ์หรื อตัวแปรแทนข้อความในปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นมองปั ญหาในเชิงคณิ ตศาสตร์
เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนระบุความรู้ หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งให้นกั เรี ยน
อธิ บายเหตุผลในการเลือกความรู ้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่ งเป็ นการให้
นักเรี ยนมีโอกาสและมีอิสระที่จะแสดงออกถึ งความคิดเห็นในการใช้ และให้เหตุผลของตัวเอง
(สสวท, 2545: 195) ทาให้นกั เรี ยนมองเห็นการเชื่อมโยงความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ กบั ข้อมูล
หรื อเงื่ อนไขสาคัญเพื่อเป็ นเหตุผลในการเลือกใช้ความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ใน การวิเคราะห์
ปั ญหา ขั้นที่ 3 ขั้นแปลงปั ญหาในชี วิตจริ งเป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนนา
แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ เข้ามาเชื่ อมโยงกับปั ญหา จึงเป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนใช้ทฤษฎีบท กฎ สู ตร
นิ ย าม จากความรู้ ห รื อแนวคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ นัก เรี ยนเลื อ กมาคิ ด สร้ า งเป็ นตัว แบบทาง
คณิ ตศาสตร์ เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งให้นกั เรี ยนอธิ บายให้เหตุผลประกอบการได้มา
ซึ่ งตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถเลือกกลยุทธ์หรื อวิธีการที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหาได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ ยูน (Yoon, 2011: Abstracts) ที่กล่าวว่าการสร้างตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์
จากกระบวนการ 2 กระบวนการได้แก่ กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ จากสถานการณ์จริ ง
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และการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์ ไปสู่ สถานการณ์จริ งที่กาหนดให้เป็ นการส่ งเสริ มให้มีการพัฒนา
ในด้านการแสดงออกทางความคิด ขั้นที่ 4 ขั้นแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นการให้นกั เรี ยนฝึ ก
การนาเสนอตัวแทนความคิดจากการใช้สัญลักษณ์ กฎเกณฑ์ ภาษาและวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ใน
การแก้ปั ญ หา รวมทั้ง ให้นัก เรี ย นร่ วมกัน อภิ ป รายตัด สิ น ถึ ง ความเหมาะสมในการใช้ต ัวแทน
ความคิดในการแสดงการแก้ปัญหาว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความ
รอบคอบในการใช้สัญลักษณ์ กฎเกณฑ์ ภาษาและวิธี การทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อแสดงกระบวนการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง สื่ อความหมายให้ผอู้ ื่นเข้าใจได้ข้ นั ที่ 5 ขั้นสะท้อนคิด เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยน
แปลผลจากการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ กลับไปสู่ ปัญหาในชีวิตจริ ง รวมถึงการระบุขอ้ จากัดของ
การแก้ปัญหานั้น ๆ โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายวิเคราะห์ถึงคาตอบที่ได้มีความสมเหตุสมผล
หรื อไม่ และให้นัก เรี ยนอธิ บายถึ งข้อจากัดจากการใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ ใ นการแก้ปัญหา
รวมทั้งมี การวิเคราะห์ ความสมเหตุ สมผลของตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่ งการจัด
กิจกรรมทั้ง 5 ขั้นนี้จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ในระดับที่ดีข้ ึน
2. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ มีพฒั นาการ
ของการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ดีข้ ึนเมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นระยะจากก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
ตรงกับสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการใช้ปัญหาในชี วิตจริ งซึ่ งเป็ นปั ญหาที่นกั เรี ยนอาจ
เคยประสบกับปั ญหาเหล่านี้ส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจที่จะคิดแก้ปัญหา และการที่ผวู้ ิจยั ฝึ ก
ให้นกั เรี ยนอธิ บายว่านักเรี ยนเข้าใจปั ญหาอย่างไร เป็ นการให้นกั เรี ยนได้สื่อสารแนวความคิดของ
ตัวเองให้ผอู้ ื่นได้เข้าใจและเป็ นการย้ าความเข้าใจของตนเอง ส่ งผลให้นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์
ปั ญหาได้ดีข้ ึน และยังส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเขียนภาพจากปั ญหาเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจปั ญหา ใช้การขีด
เส้นใต้ในข้อความที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหา และใช้ตวั แปรแทนในข้อความในปั ญหา ส่ งผล
ให้นัก เรี ยนมีก ารใช้การวาดภาพ ขีดเส้ นใต้ข้อความ ใช้ตวั แปรแทนข้อความในการท าความใจ
ปั ญหาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ยังสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนโดยการเสริ มแรงในการตอบคาถาม
ของนักเรี ยนทุกครั้ง เน้นย้ าให้นกั เรี ยนแสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุ น แนวคิดและคาตอบของตนเอง
ตรวจสอบคาตอบที่คน้ พบ ส่ งเสริ มการอภิปรายให้นกั เรี ยนแสดงการโต้แย้ง หรื อสนับสนุนทาง
ความคิด ซึ่ งเหตุผลดังกล่าวจะช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ เปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ ึนอย่างเป็ นลาดับ
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ ก ระบวนการคิ ด ให้ เ ป็ น
คณิ ตศาสตร์ ในระยะแรกๆ นักเรี ยนยังไม่คุน้ เคยกับการสอนในลักษณะนี้ ทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถคิด
หรื อตอบคาถามได้ ครู ตอ้ งให้เวลานักเรี ยนได้ คิด และไม่รีบร้อนในการสรุ ปคาตอบให้นกั เรี ยน
ครู ตอ้ งอดทนและพยายามใช้กระบวนการอย่างต่อเนื่อง
2. การสร้ า งปั ญ หาในชี วิต จริ ง ครู ค วรสร้ า งตัว ละครในปั ญ หาให้ส อดคล้อ ง
ใกล้เคียงกับความใจของนักเรี ยน เพื่อสร้างปั ญหาให้มีความน่าสนใจ เร้าความสนใจให้นกั เรี ยนมี
ความอยากแก้ปัญหามากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลองทาการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
เพียงกลุ่มเดี ยว จึงควรมีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เพื่อมีการเปรี ยบเทียบว่าผลที่ได้เกิดจากการจัดกระทาเพียงอย่างเดียวหรื อไม่
2. ควรมี การวิจยั การใช้กระบวนการคิดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในการพัฒนาต่อตัว
แปรอื่น ๆ เช่น มโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ และความตระหนักในคุณค่าทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้ทรงคุณวุฒใิ นการตรวจสอบเครื่องมือวิจยั

109
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์
1. อ.ดร.พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล
2. ดร.วิมลรัตน์ ศรี สุข

อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครู อันดับ คศ.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
โรงเรี ยนกาแพงเพชรพิทยาคม

3. นางวาสนา คงสมมาตร

ครู อันดับ คศ.2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
โรงเรี ยนกาฬสิ นธุ์พิทยาสรรพ์
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ภาคผนวก ข
หนังสื อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและขอความร่ วมมือในการวิจยั
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
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แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลอง
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ตารางที่ 23 วิเคราะห์จานวนคาบกับความสอดคล้องของจานวนข้อสอบในแบบวัดการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนเรื่ อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
เนือ้ หา
1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
2. ทบกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
3. โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
4. โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
รวม

จานวนคาบที่
สอน
5
5

จานวนข้ อสอบที่
ใช้ จริง

5

1

7

1

22

3

1

จานวนข้ อสอบทีใ่ ช้
ทดลอง
2
(ปัญหาที่ 1,2)
1
(ปัญหาที่ 3)
2
(ปัญหาที่ 4,5)
5
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ผลการวิเคราะห์ คุณภาพของแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ก่อนเรียน ทดลองใช้ ครั้งที่ 1
ตารางที่ 24 แสดงค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ก่อนเรี ยน ทดลองใช้ครั้งที่ 1
ข้ อที่
p
r
วิเคราะห์ ข้อสอบ
หมายเหตุ
1
0.45
0.32
นาไปใช้
นาไปใช้
2
0.52
0.29
นาไปใช้
ตัดทิง้
3
0.42
0.36
นาไปใช้
นาไปใช้
4
0.15
0.07
ตัดทิง้
ตัดทิง้
5
0.42
0.22
นาไปใช้
นาไปใช้
ผลการวิเคราะห์ คุณภาพของแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ก่อนเรียน ทดลองใช้ ครั้งที่ 2
ตารางที่ 25 แสดงค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ก่อนเรี ยน ทดลองใช้ครั้งที่ 2
ข้ อที่
p
r
วิเคราะห์ ข้อสอบ
หมายเหตุ
1
0.45
0.32
นาไปใช้
นาไปใช้
2
0.42
0.38
นาไปใช้
นาไปใช้
3
0.41
0.32
นาไปใช้
นาไปใช้
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แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ก่อนเรียน
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว

คาชี้แจง
1. แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ฉบับนี้ เป็ นแบบทดสอบชนิดอัตนัย มีจานวน 3 ข้อ แต่
ละข้อมีคาถามย่อย 3 ข้อ
2. แบบทดสอบนี้ใช้เวลา 90 นาที
3. ให้นกั เรี ยนเขียนชื่อ-นามสกุล ห้อง และเลขที่ในแบบวัดฉบับนี้ทุกหน้า
4. แบบวัดฉบับนี้ มีคะแนนเต็มข้อละ 18 คะแนน
5. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบฉบับนี้ทุกข้อ ตอบคาถามและแสดงวิธีการคิดอย่างเต็ม
ความสามารถ
6. หากมีปัญหาใดๆ โปรดสอบถามอาจารย์ผคู้ ุมสอบ
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ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................ห้อง............เลขที่.............
ปัญหาที่ 1 วริ นทิพย์จะนาร่ มยาว 25 เซนติเมตร ใส่ กล่องดังรู ปนี้ได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
5 ซม.
24 ซม.
6 ซม.

1.1 จากปัญหานักเรี ยนรู้อะไรบ้าง (P1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 จากปั ญหาอะไรที่นกั เรี ยนยังไม่รู้ (P1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.3 ถ้าจะแก้ปัญหานี้นกั เรี ยนจะใช้ความรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องใดเพราะอะไร ( R1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ถ้าจะแก้ปัญหานี้ นักเรี ยนจะใช้วธิ ีการใดในการแสดงการแก้ปัญหา เพราะเหตุใดจึง
เลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีน้ ี (P2, R2,C2)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ให้นกั เรี ยนสรุ ปคาตอบที่ได้ พร้อมทั้งอธิบายความสมเหตุผลของคาตอบ (P3, R3, C3)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................ห้อง............เลขที่.............
ปัญหาที่ 2 เปรี้ ยวยืมหนังสื อนวนิยายจากห้องสมุดมาอ่านช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์ โดยวันเสาร์
เปรี้ ยวอ่านหนังสื อได้

1
3

ของจานวนหน้าทั้งหมด วันอาทิตย์อ่านได้ 18 หน้า เวลา 2 วัน อ่าน

หนังสื อได้ครึ่ งเล่มพอดี หนังสื อเล่มนี้มีกี่หน้า
1.1 จากปัญหานักเรี ยนรู้อะไรบ้าง (P1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 จากปั ญหาอะไรที่นกั เรี ยนยังไม่รู้ (P1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.3 ถ้าจะแก้ปัญหานี้นกั เรี ยนจะใช้ความรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องใดเพราะอะไร ( R1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ถ้าจะแก้ปัญหานี้ นักเรี ยนจะใช้วธิ ีการใดในการแสดงการแก้ปัญหา เพราะเหตุใดจึง
เลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีน้ ี (P2, R2,C2)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ให้นกั เรี ยนสรุ ปคาตอบที่ได้ พร้อมทั้งอธิบายความสมเหตุผลของคาตอบ (P3, R3, C3)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ระหว่างเรียน
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ตารางที่ 26 วิเคราะห์จานวนคาบกับความสอดคล้องของจานวนข้อสอบในแบบวัดการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ ระหว่างเรี ยน เรื่ อง การนาไปใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และการประยุกต์ใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เนือ้ หา
จานวนคาบที่ จานวนข้ อสอบทีใ่ ช้ จานวนข้ อสอบทีใ่ ช้
สอน
จริง
ทดลอง
1. การนาไปใช้ของทฤษฎีบทพีทา
5
2
3
โกรัส
(ปัญหาที่1,2,3)
2. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
3
1
2
เดียว
(ปัญหาที่4,5)
รวม
8
3
5
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ผลการวิเคราะห์ คุณภาพของแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ระหว่างเรียน ทดลองใช้ ครั้งที่ 1
ตารางที่ 27 แสดงค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ระหว่างเรี ยน ทดลองใช้ครั้งที่ 2
ข้ อที่
1
2
3
4
5

p
0.50
0.49
0.42
0.26
0.11

r
0.16
0.30
0.24
0.33
0.11

วิเคราะห์ ข้อสอบ
ตัดทิง้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิง้

หมายเหตุ
ตัดทิง้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิง้

ผลการวิเคราะห์ คุณภาพของแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ระหว่างเรียน ทดลองใช้ ครั้งที่ 2
ตารางที่ 28 แสดงค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
ระหว่างเรี ยน ทดลองใช้ครั้งที่ 2
ข้ อที่
p
r
วิเคราะห์ ข้อสอบ
หมายเหตุ
1
0.51
0.33
นาไปใช้
นาไปใช้
2
0.42
0.23
นาไปใช้
นาไปใช้
3
0.26
0.34
นาไปใช้
นาไปใช้
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แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ระหว่างเรียน
เรื่อง การนาไปใช้ ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส และการประยุกต์ สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว

คาชี้แจง
1. แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ฉบับนี้ เป็ นแบบทดสอบชนิดอัตนัย มีจานวน 3 ข้อ แต่
ละข้อมีคาถามย่อย 3 ข้อ
2. แบบทดสอบนี้ใช้เวลา 90 นาที
3. ให้นกั เรี ยนเขียนชื่อ-นามสกุล ห้อง และเลขที่ในแบบวัดฉบับนี้ทุกหน้า
4. แบบวัดฉบับนี้ มีคะแนนเต็มข้อละ 18 คะแนน
5. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบฉบับนี้ทุกข้อ ตอบคาถามและแสดงวิธีการคิดอย่างเต็ม
ความสามารถ
6. หากมีปัญหาใดๆ โปรดสอบถามอาจารย์ผคู้ ุมสอบ
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ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................ห้อง............เลขที่.............

ปัญหาที่ 1 ร่ องน้ ากว้างประมาณ 8 เมตร
ฝั่งร่ องน้ าด้านหนึ่งสู งกว่าอีกด้านหนึ่งประมาณ 6 เมตร
จะต้องใช้ไม้ยาวเท่าไร จึงสามารถพาดสองฝั่ง
ของร่ องน้ าได้พอดี
1.1 จากปัญหานักเรี ยนรู้อะไรบ้าง (P1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 จากปั ญหาอะไรที่นกั เรี ยนยังไม่รู้ (P1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.3 ถ้าจะแก้ปัญหานี้นกั เรี ยนจะใช้ความรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องใดเพราะอะไร ( R1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ถ้าจะแก้ปัญหานี้ นักเรี ยนจะใช้วธิ ีการใดในการแสดงการแก้ปัญหา เพราะเหตุใดจึง
เลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีน้ ี (P2, R2,C2)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ให้นกั เรี ยนสรุ ปคาตอบที่ได้ พร้อมทั้งอธิบายความสมเหตุผลของคาตอบ (P3, R3, C3)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................ห้อง............เลขที่.............
ปัญหาที่ 2 ในการเดินทางไกลของลูกเสื อโรงเรี ยนดอนจานวิทยาคม นายหมูไ่ ด้รับแผนที่
ในการเดินทาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ จากจุดเริ่ มต้นเดินทางไปทิศเหนือ 1,000 เมตร แล้วเลี้ยว
ไปทางทิศตะวันออกอีก 500 เมตร จากนั้นมุ่งขึ้นทิศเหนือ 200 เมตร และเดินไปทิศตะวันออก
อีก 3,000 เมตร แล้ถึงค่ายพักแรมพอดี จากแผนที่เดินทางข้างต้น นักเรี ยนคิดว่าค่ายพักแรมอยู่
ห่างจากจุดเริ่ มต้นกี่กิโลเมตร
1.1 จากปัญหานักเรี ยนรู้อะไรบ้าง (P1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 จากปั ญหาอะไรที่นกั เรี ยนยังไม่รู้ (P1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.3 ถ้าจะแก้ปัญหานี้นกั เรี ยนจะใช้ความรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องใดเพราะอะไร ( R1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ถ้าจะแก้ปัญหานี้ นักเรี ยนจะใช้วธิ ีการใดในการแสดงการแก้ปัญหา เพราะเหตุใดจึง
เลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีน้ ี (P2, R2,C2)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ให้นกั เรี ยนสรุ ปคาตอบที่ได้ พร้อมทั้งอธิบายความสมเหตุผลของคาตอบ (P3, R3, C3)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ หลังเรียน
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ตารางที่ 29 วิเคราะห์จานวนคาบกับความสอดคล้องของจานวนข้อสอบในแบบวัดการคิด
เชิงคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยน เรื่ อง การนาไปใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และการประยุกต์ใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เนือ้ หา
จานวนคาบที่ จานวนข้ อสอบทีใ่ ช้ จานวนข้ อสอบทีใ่ ช้
สอน
จริง
ทดลอง
1. การนาไปใช้ของทฤษฎีบทพีทา
1
5
1
โกรัส
(ปัญหาที่1)
2. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
3
เดียว
2
1
(ปัญหาที่2,3)
3. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
3
อัตราเร็ ว
4. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
3
จานวน
2
1
(ปัญหาที่4,5)
5. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
3
อัตราส่ วนและร้อยละ
รวม
17
3
5
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ผลการวิเคราะห์ คุณภาพของแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ หลังเรียน ทดลองใช้ ครั้งที่ 1
ตารางที่ 30 แสดงค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
หลังเรี ยน ทดลองใช้ครั้งที่ 2
ข้ อที่
1
2
3
4
5

p
0.41
0.42
0.27
0.01
0.29

r
0.29
0.36
0.20
0.03
0.39

วิเคราะห์ ข้อสอบ
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิง้
ตัดทิง้
นาไปใช้

หมายเหตุ
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิง้
ตัดทิง้
นาไปใช้

ผลการวิเคราะห์ คุณภาพของแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ หลังเรียน ทดลองใช้ ครั้งที่ 2
ตารางที่ 31 แสดงค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์
หลังเรี ยน ทดลองใช้ครั้งที่ 2
ข้ อที่
p
r
วิเคราะห์ ข้อสอบ
หมายเหตุ
1
0.39
0.33
นาไปใช้
นาไปใช้
2
0.44
0.39
นาไปใช้
นาไปใช้
3
0.28
0.32
นาไปใช้
นาไปใช้
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แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ หลังเรียน
เรื่อง การนาทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้ และโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว

คาชี้แจง
1. แบบวัดการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ฉบับนี้ เป็ นแบบทดสอบชนิดอัตนัย มีจานวน 3 ข้อ แต่
ละข้อมีคาถามย่อย 3 ข้อ
2. แบบทดสอบนี้ใช้เวลา 90 นาที
3. ให้นกั เรี ยนเขียนชื่อ-นามสกุล ห้อง และเลขที่ในแบบวัดฉบับนี้ทุกหน้า
4. แบบวัดฉบับนี้ มีคะแนนเต็มข้อละ 18 คะแนน
5. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบฉบับนี้ทุกข้อ ตอบคาถามและแสดงวิธีการคิดอย่างเต็ม
ความสามารถ
6. หากมีปัญหาใดๆ โปรดสอบถามอาจารย์ผคู้ ุมสอบ
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ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................ห้อง............เลขที่.............
ปัญหาที่ 2 ป๋ องวางแผนการอ่านหนังสื อเตรี ยมสอบให้จบภายในหนึ่งสัปดาห์ โดยหนังสื อที่
ป๋ องอ่านมีจานวนหน้า 420 หน้า ซึ่ งป๋ องจะอ่านหนังสื อเพิม่ จากวันก่อนเป็ นจานวน 10 หน้า
อยากทราบว่าในวันแรกป๋ องจาเป็ นต้องอ่านหนังสื อกี่หน้า
1.1 จากปัญหานักเรี ยนรู้อะไรบ้าง (P1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 จากปั ญหาอะไรที่นกั เรี ยนยังไม่รู้ (P1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.3 ถ้าจะแก้ปัญหานี้นกั เรี ยนจะใช้ความรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องใดเพราะอะไร ( R1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ถ้าจะแก้ปัญหานี้ นักเรี ยนจะใช้วธิ ีการใดในการแสดงการแก้ปัญหา เพราะเหตุใดจึง
เลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีน้ ี (P2, R2,C2)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ให้นกั เรี ยนสรุ ปคาตอบที่ได้ พร้อมทั้งอธิบายความสมเหตุผลของคาตอบ (P3, R3, C3)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................ห้อง............เลขที่.............
ปัญหาที่ 3 ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เวลา 13 : 00 น. ครอบครัวของบอมออกเดินทางจากบ้าน
ไปพักผ่อนที่เชียงคานโดยต้องขับรถเป็ นระยะทางประมาณ 362 กิโลเมตร ถ้าคุณพ่อของบอม
ขับรถด้วยอัตราเร็ วเฉลี่ย 65 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และพี่สาวของบอมขับรถตามมาในเวลา 2 ชัว่ โมง
ต่อมา โดยใช้เส้นทางเดิมที่คุณพ่อขับ และขับรถด้วยอัตราเร็ วเฉลี่ย 95 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
พี่สาวของบอมจะขับรถไปทันคุณพ่อหรื อไม่ และใครจะไปถึงบ้านพักก่อนและถึงบ้านพักเมื่อเวลา
เท่าไหร่
1.1 จากปัญหานักเรี ยนรู้อะไรบ้าง (P1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 จากปั ญหาอะไรที่นกั เรี ยนยังไม่รู้ (P1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.3 ถ้าจะแก้ปัญหานี้นกั เรี ยนจะใช้ความรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องใดเพราะอะไร ( R1, C1)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ถ้าจะแก้ปัญหานี้ นักเรี ยนจะใช้วธิ ีการใดในการแสดงการแก้ปัญหา เพราะเหตุใดจึง
เลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีน้ ี (P2, R2,C2)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ให้นกั เรี ยนสรุ ปคาตอบที่ได้ พร้อมทั้งอธิบายความสมเหตุผลของคาตอบ (P3, R3, C3)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ตัวอย่ างแนวคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์
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แนวคาถามทีใ่ ช้ ในการสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
ชื่อนักเรี ยนที่ถูกสัมภาษณ์........................................................................................... ชั้น
วันที่ ............ เดือน ……………................................... พ.ศ. ......................... เวลา ..................... น.
เรื่ องที่สมั ภาษณ์ ................................................................................................................................
ประเด็นทีส่ ัมภาษณ์
บันทึกคาตอบนักเรียน
ประเด็นที่ 1 แนวคาถามในการทาความเข้ าใจปัญหา
-หลังจากนักเรี ยนอ่านโจทย์แล้วนักเรี ยนบอกได้ไหมว่า
....………………………………………
ปั ญหากาหนดอะไรมาให้และปั ญหาต้องการหาอะไร
.......……………………………………
เล่าให้ครู ฟังสิ นกั เรี ยนรู ้ได้อย่างไร [P1,C1]
.......……………………………………
-ปั ญหาข้อนี้นกั เรี ยนจะใช้ความรู ้เรื่ องใด มาช่วยในการแก้ปัญหา .......…………….……………………
เพราะอะไรนักเรี ยนถึงคิดว่าจะใช้ความรู ้น้ ี [R1, C1]
.......……………………………………
ประเด็นที่ 2 แนวคาถามในการเลือกใช้ กลยุทธ์ และอธิบายวิธีการแก้ ปัญหา
-ปั ญหาข้อนี้นกั เรี ยนจะใช้วธิ ีการใดในการแก้ปัญหา
.......……………………………………
(ในกรณี ที่นกั เรี ยนไม่เขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหา) [P2 ,C2]
.......……………………………………
-ปั ญหาข้อนี้นกั เรี ยนมีวธิ ีคิดแก้ปัญหายังไงคะ[P2 ,C2]
.......……………………………………
-นักเรี ยนเล่าให้ครู ฟังสิ วา่ ทาไมนักเรี ยนเลือก...........นี้แก้ปัญหา .......……………………………………
(ในกรณี ที่นกั เรี ยนเขียนแสดงการแก้ปัญหา) [R2, C1]
.......……………………………………
ประเด็นที่ 3 แนวคาถามในการสรุปคาตอบและอธิบายความสมเหตุสมผลของคาตอบ
-จากปั ญหาคาตอบที่นกั เรี ยนหาได้คือ [P3, C3]
-นักเรี ยนคิดว่าคาตอบของนักเรี ยนถูกไหม
เพราะอะไรนักเรี ยนถึงคิดว่าถูกเล่าให้ครู ฟังหน่อยสิ [R3, C3]

.......……………………………………
.......……………………………………
.......……………………………………
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เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง
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ตัวอย่ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 4
เรื่อง การประยุกต์ ของสมการเชิ งเส้ นตัวแปรเดียว
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4
รายวิชาคณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน (ค 22102 )

จานวน 2 คาบ
การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
นางสาวแพรไหม สามารถ ผู้สอน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ อื่นๆ แทน
สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนาไปใช้แก้ปัญหา
สาระสาคัญ
การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวน
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
ด้ านสาระการเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนสามารถแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับปัญหา
จานวนได้
ด้ านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ นักเรี ยนสามารถ :
1. ใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
2. ให้เหตุผลในการสนับสนุนแนวคิด และโต้แย้งแนวคิดอย่างสมเหตุสมผล
3. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย และการ
นาเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรัดกุม
4. เชื่อมโยงแนวคิด หลักการ และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ออธิบายข้อสรุ ปหรื อ
เรื่ องราวต่างๆได้

138
ด้ านคุณลักษณะ
1. มีความรับผิดชอบ
2. มีระเบียบวินยั
3. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
4. ทางานเป็ นระบบ
สาระการเรี ยนรู้
ปัญหา บีโบ้เก็บเงินค่าขนมไว้ได้ทุกๆ สัปดาห์ เพื่อซื้ อหนังสื อนวนิยายราคา 90 บาท โดย
บีโบ้ต้ งั ใจจะเก็บเงินในสัปดาห์ต่อๆ ไปมากกว่าสัปดาห์ก่อน 1 บาทเสมอ ซึ่งหนังสื อนวนิยายจะ
วางขายประมาณสี่ สัปดาห์หน้า จงช่วยบีโบ้คิดว่าสัปดาห์แรกบีโบ้ควรจะเริ่ มเก็บเงินเท่าไรจึงจะ
สามารถซื้อหนังสื อนวนิยายได้
วิธีทา ให้

x
คือ จานวนเงินที่บีโบ้เก็บได้ในสัปดาห์แรก
x + 1 คือ จานวนเงินที่บีโบ้เก็บได้ในสัปดาห์ที่สอง
x+2 คือ จานวนเงินที่บีโบ้เก็บได้ในสัปดาห์ที่สาม
x+3 คือ จานวนเงินที่บีโบ้เก็บได้ในสัปดาห์ที่สี่
บีโบ้เก็บเงินค่าขนมเพื่อซื้อหนังสื อนวนิยายราคา 90 บาท โดยหนังสื อนวนิยายจะวางขาย
ประมาณสี่ สัปดาห์หน้า
จะได้สมการ x + x + 1 + x + 2 + x + 3 = 90
4x + 6 = 90
4x + 6 + (-6) = 90 + (-6)
4x = 84
84
x =
4
x = 21
ดังนั้น บีโบ้ตอ้ งเก็บเงินสัปดาห์แรก 21 บาท
พิจารณาความสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บีโบ้ตอ้ งเก็บเงินเพิ่มขึ้น 1 บาททุกๆสัปดาห์เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ให้ได้
จานวนเงิน 90 บาท นัน่ คือ 21 + 22 + 23 + 24 = 90 ซึ่งเป็ นจริ งตามเงื่อนไขของปัญหา
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กิจกรรมการเรี ยนรู้
ขั้นนาเตรียมความพร้ อม
1. ครู ทบทวนความรู้เดิมโดยการให้นกั เรี ยนแก้สมการ จากโจทย์สมการต่อไปนี้
1. 3x = 15
2. 2x + 5 = 9
x
3.  3 = 7
2
4. 3x + 3 = 5x – 5
2. ครู สนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับการวางแผนออมเงิน เพื่อซื้ อของที่นกั เรี ยน
อยากได้ หรื อเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามที่จาเป็ น
ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
3. การสอนแก้โจทย์ปัญหา
1. ขั้นเสนอปัญหาในชีวติ จริง
 ครู เริ่ มด้วยปั ญหาที่มีอยูใ่ นโลกจริ งโดยยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหา ดังนี้
ปัญหา บีโบ้เก็บเงินค่าขนมไว้ได้ทุกๆ สัปดาห์ เพื่อซื้อหนังสื อนวนิยายราคา
90 บาท โดยบีโบ้ต้ งั ใจจะเก็บเงินในสัปดาห์ต่อๆ ไปมากกว่าสัปดาห์ก่อน 1 บาทเสมอ ซึ่งหนังสื อ
นวนิยายจะวางขายประมาณสี่ สัปดาห์หน้า จงช่วยบีโบ้คิดว่าสัปดาห์แรกบีโบ้ควรจะเริ่ มเก็บเงิน
เท่าไรจึงจะสามารถซื้อหนังสื อนวนิยายได้
 ครู ใช้คาถามให้นกั เรี ยนอภิปรายดังนี้
คาถาม ปั ญหานี้เป็ นปัญหาเกี่ยวกับอะไร (ปัญหาการออมเงินเพื่อซื้อหนังสื อนว
นิยาย)
คาถาม นักเรี ยนเข้าใจปัญหานี้อย่างไร (ให้นกั เรี ยนอธิบายปัญหาตามความเข้าใจ
ของนักเรี ยน)
คาถาม นักเรี ยนคิดว่าปัญหานี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่ องอะไรในทางคณิ ตศาสตร์
( การหาผลบวกของจานวน 4 จานวน)
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2. ขั้นมองปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
 ให้นกั เรี ยนการจัดการข้อมูลของปัญหาให้อยูใ่ นรู ปแบบตามแนวคิดของ
คณิ ตศาสตร์ โดยครู ใช้คาถามเพื่อให้นกั เรี ยนชี้ถึงคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยครู ต้ งั คาถาม
ดังนี้
คาถาม จากที่นกั เรี ยนได้ทาความเข้าใจปัญหาแล้วนักเรี ยนบอกครู ได้ไหมว่า
ว่าเงื่อนไขที่จาเป็ นในการแก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง (1. บีโบ้ต้ งั ใจจะเก็บเงินในสัปดาห์ต่อๆ ไป
มากกว่าสัปดาห์ก่อน 1 บาทเสมอ, 2. หนังสื อนวนิยายราคา 90 บาท, 3. หนังสื อนวนิยายจะวางขาย
ประมาณสี่ สัปดาห์หน้า )
คาถาม “ถ้าจะแก้ปัญหานี้นกั เรี ยนจะใช้ความรู้คณิ ตศาสตร์เรื่ องใดบ้างมาใช้
ในการแก้ปัญหา” (การแก้สมการ, การหาจานวน 4 จานวนที่เรี ยงกันมาบวกกันแล้วให้ได้ผลบวก
เป็ น90)
คาถาม “เพราะเหตุใดนักเรี ยนถึงคิดว่าใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ที่นกั เรี ยน
บอกครู สามารถแก้ปัญหาได้” (เพราะโจทย์ตอ้ งการทราบว่าบีโบ้ควรจะเริ่ มเก็บเงินเท่าไรจึงจะ
สามารถซื้อหนังสื อนวนิยายได้ ซึ่ งยังไม่ทราบค่าของเงินสัปดาห์แรกจึงกาหนดให้เป็ นตัวแปร
เพื่อสร้างสมการแล้วแก้สมการหาคาตอบ)
3. ขั้นแปลปัญหาโลกจริงเป็ นปัญหาคณิตศาสตร์
 จากความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ที่นกั เรี ยนเลือกเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาคือสมการ
ครู ใช้คาถามต่อไปนี้
คาถาม
นักเรี ยนมีวธิ ี การสร้างสมการได้อย่างไร (นาเงื่อนไขจากโจทย์มาสร้าง)
อย่างไร (เลือกให้ x แทน จานวนเงินที่บีโบ้เก็บได้ในสัปดาห์แรก)
คาถาม
เพราะอะไรนักเรี ยนถึงเลือกเงื่อนไขนี้ให้เป็ นตัวแปร (เพราะในการแก้สมการ
การกาหนดตัวแปรที่ง่ายที่สุดคือการกาหนดให้สิ่งที่โจทย์ถามเป็ นตัวแปร)
คาถาม
สร้างสมการได้หรื อยัง (ยังค่ะ/ครับ)
ขาดอะไร (เหลือเงื่อนไข บีโบ้ต้ งั ใจจะเก็บเงินในสัปดาห์ต่อๆ ไปมากกว่า
สัปดาห์ก่อน 1 บาทเสมอโดยหนังสื อนวนิยายจะวางขายประมาณสี่ สัปดาห์หน้า
จะได้ x + 1 แทนจานวนเงินที่บีโบ้เก็บได้ในสัปดาห์ที่สอง,
x + 2 แทนจานวนเงินที่บีโบ้เก็บได้ในสัปดาห์ที่สอง,
x + 3 แทนจานวนเงินที่บีโบ้เก็บได้ในสัปดาห์ที่ 3,
หนังสื อนวนิยายราคา 90 บาท ดังนั้นได้สมการ x + x +1 + x + 2 + x + 3 = 90)
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4. ขั้นแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
 ครู ให้นกั เรี ยนแก้ปัญหาข้างต้น โดยการให้เวลานักเรี ยนฝึ กแก้ปัญหาก่อน
จากนั้นครู สุ่มนักเรี ยนนาเสนอวิธีการที่นกั เรี ยนคิด และให้นกั เรี ยนร่ วมกันกับครู อภิปรายถึงวิธีการ
แก้ปัญหาที่ตวั แทนนักเรี ยนออกมานาเสนอ
สมการ x + x + 1 + x + 2 + x + 3 = 90
4x + 6 = 90
4x + 6 + (-6) = 90 + (-6)
4x = 84
84
x =
4
x = 21
5. ขั้นสะท้อนคิดคาตอบ
 จากการแก้สมการ ครู ให้นกั เรี ยนสรุ ปคาตอบจากการแก้สมการดังนี้
(ดังนั้น บีโบ้ควรจะเริ่ มเก็บเงินในสัปดาห์แรก 21 บาท) จากนั้นให้นกั เรี ยนอภิปรายในคาถาม
ต่อไปนี้
คาถาม นักเรี ยนคิดว่าคาตอบของนักเรี ยนนั้นสมเหตุสมผลหรื อไม่ นักเรี ยน
อธิบายให้เพื่อนฟังได้ไหม (เป็ นการให้นกั เรี ยนอธิบายถึงความเหมาะสมของผลการแก้ปัญหา)
คาถาม นักเรี ยนคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาของเรายุง่ ยาก หรื อไม่ เพราะเหตุใด
(เป็ นการให้นกั เรี ยนพิจารณาตัดสิ นตัวแบบและข้อจากัดในการใช้ตวั แบบแก้ปัญหา)
4. ครู ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัด เรื่ อง ปั ญหาเกี่ยวกับจานวนเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่ อง
ที่เรี ยน ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัยระหว่างทาแบบฝึ กหัด
ขั้นสรุ ปและสะท้ อนความคิด
5. ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปวิธีการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลยุทธ์อื่นๆ
ในการแก้ปัญหาและการแก้สมการปัญหาเกี่ยวกับจานวน
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สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู้พ้นื ฐาน คณิ ตศาสตร์ เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ
2. หนังสื อคู่มืออ่านเพิม่ เติมวิชาคณิ ตศาสตร์ จากสานักพิมพ์อื่นๆ
3. ใบกิจกรรม
การวัดและประเมินผล
1. วิธีวดั และประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนระหว่างเรี ยน
1.2 สังเกตการตอบคาถามและร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยน
1.3 ตรวจใบกิจกรรมที่ 1
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน

บันทึกหลังสอน
ผลการสอน :......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ปัญหา : .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ:..................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 4
เรื่อง การประยุกต์ สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
ชื่อ......................................................................................................เลขที.่ ...........ชั้ น...............
บีโบ้ เก็บเงินค่ าขนมไว้ ได้ ทุกๆ สั ปดาห์ เพือ่ ซื้อหนังสื อนวนิยาย
ราคา 90 บาท โดยบีโบ้ ต้งั ใจจะเก็บเงินในสั ปดาห์ ต่อๆ ไป
มากกว่าสั ปดาห์ ก่อน 1 บาทเสมอ ซึ่งหนังสื อนวนิยายจะ
วางขายประมาณสี่ สัปดาห์ หน้ า จงช่ วยบีโบ้ คิดว่า
สั ปดาห์ แรกบีโบ้ ควรจะเริ่มเก็บเงินเท่าไรจึงจะสามารถ
ซื้อหนังสื อนวนิยายได้
1. ขั้นเสนอปั ญหาในชี วติ จริ ง
คาถาม : นักเรี ยนเข้าใจปั ญหานี้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………….
คาตอบ : ให้นกั เรี ยนเขียนอธิบายปัญหาตามความเข้าใจของนักเรี ยน
………………………………………………………………………………………………….
คาถาม : จงระบุสิ่งที่ปัญหากาหนดมาให้และปัญหาต้องการทราบ (นักเรี ยนจะใช้วธิ ีการ
………………………………………………………………………………………………….
เขียนข้อความ วาดภาพ ขีดเส้นใต้หรื อวงกลมข้อความก็ได้)
………………………………………………………………………………………………….
คาตอบ : ให้นกั เรี ยนระบุสิ่งปั ญหากาหนดและปัญหาต้องการทราบ
………………………………………………………………………………………………….
2. ขั้นมองปั ญหาในเชิงคณิ ตศาสตร์
คาถาม : จากปัญหานักเรี ยนจะใช้ความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องใด
………………………………………………………………………………………………….
ในการแก้ปัญหา เพราะเหตุใดจึงเลือกความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์น้ ี
…………………………………………………………………………………………………
คาตอบ : นักเรี ยนระบุความรู ้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล
………………………………………………………………………………………………….
ประกอบการเลือกความรู้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ที่เลือก
………………………………………………………………………………………………….
3. ขั้นแปลงปั ญหาในชี วติ จริ งเป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
คาถาม : จากความรู ้หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ที่นกั เรี ยนเลือกในการแก้ปัญหา นักเรี ยนจะ
………………………………………………………………………………………………….
นามาใช้แก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………….
คาตอบ : นักเรี ยนอธิ บายแนวคิดการเลือกใช้กลยุทธ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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4. ขั้นแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ขั้นนี้ให้นกั เรี ยนแก้ปัญหาจากวิธีการหรื อกลยุทธ์ที่นกั เรี ยนเลือก
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. ขั้นสะท้อนคิด
คาถาม : จากการแก้ปัญหา นักเรี ยนจะสรุ ปคาตอบว่าอย่างไร
………………………………………………………………………………………………….
คาตอบ : นักเรี ยนสรุ ปคาตอบที่ตนเองค้นพบ
………………………………………………………………………………………………….
คาถาม : นักเรี ยนคิดว่าคาตอบของนักเรี ยนสมเหตุสมผลหรื อไม่ นักเรี ยนจะแสดงถึง
………………………………………………………………………………………………….
ความสมเหตุสมผลของคาตอบอย่างไร
………………………………………………………………………………………………….
คาตอบ : นักเรี ยนอธิบายความสมเหตุสมผลของคาตอบโดยการตรวจสอบคาตอบ
…………………………………………………………………………………………………
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวแพรไหม สามารถ เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ที่อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสิ นธุ์
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี การศึกษา 2551 เข้ารับ
ราชการครู เมื่อ พ.ศ. 2552 ที่โรงเรี ยนดอนจานวิทยาคม อ.ดอนจาน จ.กาฬสิ นธุ์ เข้าศึกษาต่อหลักสู ตร
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ภาควิชาหลักสู ตรและการสอน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ในปี การศึกษา 2554

