บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการศึกษา
ดังตอไปนี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร
เอกสารที่เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร
เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เอกสารที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน
เอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 7) เปน
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ ที่มีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนทั้งดาน
ความรูทักษะ/กระบวนการ คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมสําหรับสาระ และมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ความสําคัญของคณิตศาสตร
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนากระบวนการคิดของมนุษย ทําให
มนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา
และสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผนตัดสินใจและแกปญหาได
อยางถูกตอง และเหมาะสม คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึ กษาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตลอดจนศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลทั้งทาง
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รางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
2.1.2 วิสัยทัศนทางคณิตศาสตร
การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคน ไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและ
ตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้ เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรู ความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง
สามารถนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น
รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ ดังนั้น
จึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสมแกผูเรียนแตละคน ทั้งนี้
เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดใหสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร และ
ตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น ใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษา ที่จะตองจัดโปรแกรมการเรียนการ
สอนใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ตามความถนัดและความสนใจ
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรูที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
2.1.3 คุณภาพของผูเรียนคณิตศาสตร
เมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลว ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรตระหนัก
ในคุณคาคณิตศาสตรและสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถนํา
ความรูทางคณิตศาสตร ไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆและเปนพื้นฐานการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น จะตองมีความสมดุลระหวาง
สาระทางดานความรู ทักษะกระบวนการ ควบคูไปกับคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมดังนี้
2.1.3.1 มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและการ
ดําเนินการ การวัดเรขาคณิตพีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนํา
ความรูนั้น ไปประยุกตได
2.1.3.2 มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการ
แกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและ
การนําเสนอ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
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2.1.3.3 มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมี
เจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
2.1.4 คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) ควรจะมี
ความสามารถดังนี้
2.1.4.1 มีความคิดรบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง และสามารถนําสมบัติของ
จํานวนจริงไปใชได
2.1.4.2 นําความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชคาดคะเนระยะทาง ความสูงและ
แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
2.1.4.3 ความเขาใจและสามารถใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได
2.1.4.4 มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดําเนินการของเซต สามารถบอกได
วาการอางเหตุผลสมเหตุสมผลหรือไม โดยใชแผนภาพแทนเซต
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ และฟงกชั่น สามารถใชความสัมพันธ และฟงกชั่นแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
2.1.4.5 สามารถหาพจนทั่วไปของลําดับที่กําหนดให เขาใจความหมายของผลบวก
ของ n พจนแรก ของอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n พจนแรก ของอนุกรม
เลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต โดยใชสูตรและนําไปใชได
2.1.4.6 สามารถสํารวจรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําผลจากการวิเคราะห
ขอมูลไปชวยในการตัดสินใจบางอยางได
2.1.4.7 นําความรูเรื่องความนาจะเปนของเหตุการณไปใชได
2.1.4.8 มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน สามารถแกปญหาดวยวิธีที่
หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใชเหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร
และนําเสนอ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตกับศาสตรอื่น ๆ
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2.1.5 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้ เปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน
ประกอบดวยเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการจัดการเรียนรู
ผูสอนควรบูรณาการสาระตาง ๆ เขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได
สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรประกอบดวย
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
สาระที่ 2 การวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
สาระที่ 4 พีชคณิต
สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร
สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตรสถานศึกษา
อาจจัดใหผูเรียนเรียนรูสาระที่เปนเนื้อหาวิชาใหกวางขึ้นโดยพิจารณาจากสาระหลักที่กําหนดไวนี้
หรือสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอื่น ๆ เพิ่มเติมก็ไดเชนแคลคูลัสเบื้องตนหรือทฤษฎี
กราฟเบื้องตน โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับความสามารถและความตองการของผูเรียน
2.1.6 มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร
มาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน มีดังนี้
สาระที่1 : จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและ
การใชจํานวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ
ระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได
มาตรฐาน ค 1.3 ใชการประมาณคาในการคํานวณและการแกปญหาได
มาตรฐาน ค 1.4 เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวน
ไปใชได
สาระที่2 : การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด

16
มาตรฐาน ค 2.2 วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได
มาตรฐาน ค 2.3 แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได
สาระที่3 : เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได
มาตรฐาน ค 3.2 ใชการนึกภาพ (Visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial
Reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแกปญหาได
สาระที่4 : พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (Pattern) ความสัมพันธและฟงกชันตาง ๆ
ได
มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิพจนสมการอสมการกราฟและแบบจําลองทางคณิตศาสตร
อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได
สาระที่5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค 5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได
มาตรฐาน ค 5.2 ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน
ในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค 5.3 ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจ
และแกปญหาได
สาระที่6 : ทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา
มาตรฐาน ค 6.2 มีความสามารถในการใหเหตุผล
มาตรฐาน ค 6.3 มีความสามารถในการสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร
และการนําเสนอ
มาตรฐาน ค 6.4 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ ได
มาตรฐาน ค 6.5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
จากสาระและมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางที่กําหนด และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเดชอุดมวิเคราะหสาระที่ 5 มาตรฐาน ค 5.1 มาตรฐาน ค 5.2 มาตรฐาน ค 5.3 สาระที่ 6
มาตรฐาน ค 6.3 มาตรฐาน ค 6.4 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได เปนมาตรฐาน
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การเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการการเรียนรู เพื่อนําไปจัดการเรียนการสอนเปน
รายภาค ซึ่งในรายวิชาคณิตศาสตร (ค42101) ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.1 ตารางวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ รายวิชาคณิตศาสตร (ค42101)
มาตรฐานการ
ผลการเรียนที่คาดหวัง
หนวยการเรียนรู
จํานวนชั่วโมง
เรียนรูชวงชัน้
ค.5.1.1
รู วิ ธี ก ารสํ า รวจความคิ ด เห็ น อย า งง า ย ก า ร สํ า ร ว จ ค ว า ม
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และสามารถนําผลจากการสํารวจไปชวย คิดเห็น
ในการตัดสินใจบางอยาง
ค.5.1.2
เลือกใชคากลางที่เหมาะสมกับ ขอมูลที่ การวิ เ คราะห ข อ มู ล
1
กําหนดใหและวัตถุประสงคที่ตองการ เบื้องตน
ค.5.1.3
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยใช คากลาง การวิ เ คราะห ข อ มู ล
10
การวัดการกระจายและการวัดตําแหนงที่ เบื้องตน
ของขอมูล
ค.5.2.2
นําผลที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็น สถิติและขอมูล
4
ไปใชในการคาดการณบางอยาง
ค.5.3.1
นําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆรวมทั้ง สถิติและขอมูล
4
อานและตีความหมายจากการนําเสนอ
ขอมูลได
ค.6.3.1
มี ค วามสามารถในการใช ภ าษาและ โครงงานคณิตศาสตร
2
สั ญ ลั ก ษณ ท างคณิ ต ศาสตร ใ นการ
สื่อสาร สื่อความหมายและการนําเสนอ
ไดอยางถูกตองชัดเจนและรัดกุม
ค.6.4.1
เชื่อมโยงความคิดรวบยอด หลักการและ โครงงานคณิตศาสตร
2
วิธีการทางคณิตศาสตรและศาสตรอื่นๆ
เพื่ออธิบายขอสรุปหรือเรื่องราวตางๆ
ค.6.5.1
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน โครงงานคณิตศาสตร
2
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จากตารางวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชว งชั้นรายวิชาคณิตศาสตร (ค42102) สามารถแบง
เนื้อหาออกไดเปน 5 หนวยการเรียนรู จํานวน 37 ชัว่ โมง แบงไดดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สถิติและขอมูล
จํานวน 8 ชัว่ โมง
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การวิเคราะหขอ มูลเบื้องตน จํานวน 11 ชั่วโมง
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การสํารวจความคิดเห็น
จํานวน 12 ชั่วโมง
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง โครงงานคณิตศาสตร
จํานวน 6 ชั่วโมง
ในสวนของหนวยการเรียนรูเรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ไดนําไปใชวิจยั เพื่อพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูแบบซิปปาที่มีตอผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ตารางที่ 2.2 ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง เนือ้ หา และจุดประสงคการเรียนรู รายวิชา คณิตศาสตร
(ค42102) เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

เนื้อหา
จุดประสงคการเรียนรู
เรื่อง การวัดตําแหนงที่ของ 1.บอกความหมายของการวัดตําแหนงที่
ขอมูล
ของขอมูลได
2.จําแนกประเภทของการวัดตําแหนงที่
ของขอมูลได
3.ยกตัวอยางของการวัดตําแหนงที่ของ
ขอมูลได
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน เรื่อง เปอรเซ็นไทล
1.อธิบายวิธีการหาตําแหนงของเปอรเซ็น
โดยใช คากลาง การวัด
ไทลจากขอมูลที่ไมไดแจกแจงความถี่ได
การกระจายและการวัด
2.หาคาของเปอรเซ็นไทลจากขอมูลที่
ตําแหนงที่ของขอมูล
ไมไดแจกแจงความถี่ตามที่กาํ หนดใหได
เรื่อง คาเฉลี่ยเลขคณิต
1.บอกความหมายของคาเฉลี่ยเลขคณิตได
2.บอกขั้นตอนการหาคาเฉลี่ยเลขคณิตได
3.แกปญหาเรือ่ งของคาเฉลี่ยเลขคณิตได
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ตารางที่ 2.2 (ตอ)
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

เนื้อหา
เรื่อง คาเฉลี่ยเลขคณิตถวง
น้ําหนัก

จุดประสงคการเรียนรู
1.บอกความหมายของคาเฉลี่ยเลขคณิต
ถวงน้ําหนักได
2.บอกขั้นตอนการหาคาเฉลี่ยเลขคณิตถวง
น้ําหนักได
3.แกปญหาเรือ่ งของคาเฉลี่ยเลขคณิตถวง
น้ําหนักได
เรื่อง คาเฉลี่ยเลขคณิตรวม 1.บอกขั้นตอนการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต
รวมได
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน
2.แกปญหาเรือ่ งของคาเฉลี่ยเลขคณิตรวม
โดยใช คากลาง การวัด
ได
การกระจายและการวัด เรื่อง คาเฉลี่ยเลขคณิตของ 1.บอกความหมายคาเฉลี่ยเลขคณิตของ
ตําแหนงที่ของขอมูล
ขอมูลที่แจกแจงความถี่
ขอมูลที่แจกแจงความถี่ได
2.บอกขั้นตอนการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต
ของขอมูลที่แจกแจงความถีไ่ ด
3.แกปญหาเรือ่ งของคาเฉลี่ยเลขคณิตของ
ขอมูลที่แจกแจงความถี่ได
เรื่อง มัธยฐานและฐานนิยม 1.บอกความหมายของมัธยฐานและฐาน
นิยมได
2.เขียนขั้นตอนการหามัธยฐานและฐาน
นิยมได
3.นําประโยชนของคากลางของขอมูล
มัธยฐานและฐานนิยม ไปใชตัดสินใจได
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ตารางที่ 2.2 (ตอ)
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

เนื้อหา
เรื่อง การวัดการกระจายของ
ขอมูล

จุดประสงคการเรียนรู
1.บอกความหมายของการวัดการ
กระจายของขอมูลได
2.บอกลักษณะของการวัดการกระจาย
ของขอมูลได
3.บอกชนิดของการวัดการกระจายของ
ขอมูลได
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน เรื่อง พิสัย
1.บอกความหมายของพิสัยได
โดยใช คากลาง การวัด
2.บอกขั้นตอนการหาพิสยั ได
การกระจายและการวัด
3.หาคาของพิสัยได
ตําแหนงที่ของขอมูล
เรื่อง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.บอกความหมายของสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานได
2.บอกขั้นตอนการหาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานได
3.ยกตัวอยางการหาสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานได
เลือกใชคากลางที่
เรื่อง ความสัมพันธระหวาง 1.นําประโยชนของความสัมพันธระหวาง
เหมาะสมกัขอมูลที่
การแจกแจงความถี่ คากลาง การแจกแจงความถี่ คากลางและการวัด
กําหนดใหและ
และการวัดการกระจาย ของ การกระจายของขอมูลไปชวยในการ
วัตถุประสงคที่ตองการ ขอมูล
ตัดสินใจได
2.1.7 กระบวนการเรียนรูทางคณิตศาสตร
การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับกลุมวิชาคณิตศาสตรนั้นควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
2.1.7.1 กระบวนการเรียนรูควรจัดใหสอดคลองกับความสนใจความตองการและ
ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของผูเรียน ทั้งนี้ เพือ่ ให
ผูเรียนมีทักษะการคิดคํานวณพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดในใจ ตลอดจนพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูความสามารถทางคณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ
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2.1.7.2 การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรตองคํานึงถึงความยากงาย ความ
ตอเนื่องและลําดับขั้นของเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงลําดับขั้นของการ
เรียนรู โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณจริง รวมทั้งปลูกฝงนิสัยใหรักใน
การศึกษาและแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง
2.1.7.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรควรจัดประสบการณให
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูที่สมดุลทั้งสามดานคือ ดานความรู ดานทักษะกระบวนการ ดานคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมกลาวคือ ใหผูเรียนเปนผูที่มีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร มี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร
และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพ ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2.1.7.4 การสงเสริม สนับสนุนใหผูสอน สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรูทาง
คณิตศาสตรพื้นฐานที่สําคัญและจําเปน ทั้งนี้ควรใหการสนับสนุนใหผูสอนสามารถดําเนินการวิจัย
และพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร ในชั้นเรียนใหเปนไปอยางมีศักยภาพ
2.1.7.5 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ ควรมีการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานและบุคคลทั้งหลาย ที่เกี่ยวของกับการศึกษาคณิตศาสตร เชน
สถานศึกษาโรงเรียน บาน สมาคม ชมรม ชุมนุม หองสมุด พิพิธภัณฑ สวนคณิตศาสตรสรางสรรค
หองกิจกรรมคณิตศาสตร หรือหองปฏิบัติการคณิตศาสตร มุมคณิตศาสตร พอแม ผูปกครอง ครู
อาจารย ศึกษานิเทศกและภูมิปญญาทองถิ่น
2.1.7.6 มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว เปนมาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนที่คาดหวัง
วาผูเรียนปกติทุกคนตองบรรลุมาตรฐานเหลานี้ สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจ มีความถนัดหรือมี
ความสามารถทางคณิตศาสตรและตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น ใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษา
ที่จะตองจัดหนวยการเรียนรู โปรแกรมการเรียนการสอนหรือรายวิชาที่มีความเขมสูงขึ้นใหกับผูเรียน
เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมใหเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด ความตองการ
ความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้นสาระการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรู
คณิตศาสตร ที่สถานศึกษาแตละแหง จะจัดเพิ่มเติมใหแกผูเรียนนั้น จึงมีไดหลากหลาย
2.1.8 การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร
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การวัดและการประเมินผลทางคณิตศาสตรนั้น ผูสอนไมควรมุงวัดแตดานความรู
เพียงดานเดียว ควรวัดใหครอบคลุมดานทักษะกระบวนการ ดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมดวย
ทั้งนี้ตองวัดใหไดสัดสวนและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรการวัดผล
และการประเมินผล ควรใชวิธีการที่หลากหลายที่สอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวัด
เชน การวัดผล เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน (Formative Test) การวัดเพื่อ
วินิจฉัยหาจุดบกพรองของผูเรียน (Diagnostic Test) การวัดผลเพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน
(Summative Test หรือ Achievement Test) การวัดผลตามสภาพจริง(Authentic Test) การสังเกต
แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โครงงานคณิตศาสตร(Mathematics Project) การสัมภาษณ (Interview)
การวั ด ผลและการประเมิน ผลทางคณิต ศาสตรควรมุง เนน การวัด สมรรถภาพ
โดยรวมของผูเรียนเปนหลัก(Performance Examination) และผูสอนตองถือวาการวัดผลและ
การประเมิ น ผลเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการจั ด การเรี ย นรู อย า งไรก็ ต ามสํ า หรั บ การเรี ย นรู
คณิตศาสตรนั้นหัวใจของการวัดผลและการประเมินผลไมใชอยูที่การวัดผลเพื่อประเมินตัดสินไดหรือ
ตกของผูเรียนเพียงอยางเดียว แตอยูที่การวัดผลเพื่อวินิจฉัยหาจุดบกพรองตลอดจนการวัดผลเพื่อ
นําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนสามารถเรียนรูคณิตศาสตร
อยางมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ
การประเมินผลที่ดีนั้นตองมาจากการวัดผลที่ดี กลาวคือจะตองเปนการวัดผลที่มี
ความถูกตอง (Validity) และมีความเชื่อมั่น (Reliability) และการวัดผลนั้นตองมีการวัดผลดวยวิธตี า งๆ
ที่หลากหลายตามสภาพ และผูสอนจะตองวัดใหตอเนื่อง ครอบคลุมและทั่วถึง เมื่อนําผลการวัด
ทั้งหลายมารวมสรุปก็จะทําใหการประเมินผลนั้นถูกตองใกลเคียงตามสภาพจริง
2.1.9 แหลงการเรียนรูสําหรับคณิตศาสตร
การเรียนรูคณิตศาสตรในยุคโลกไรพรมแดนนั้น ผูเรียนสามารถเรียนรูคณิตศาสตร
ไดทุกเวลาและทุกสถานที่ ทั้งนี้เพราะแหลงเรียนรูไดเปดกวาง ผูเรียนสามารถเรียนรูคณิตศาสตร
ไดตลอดเวลาและตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย แหลงการเรียนรู
สําหรับคณิตศาสตรนั้นไมใชแคหองเรียนเทานั้น แตยังรวมถึงสถานที่ตางๆในชุมชน เชน หองเรียน
ห อ งสมุ ด โรงเรี ย น วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศู น ย ก ารเรี ย น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ สมาคม ชุ ม นุ ม ชมรม
มุ ม คณิ ต ศาสตร สวนคณิ ต ศาสตร ส ร า งสรรค ห อ งกิ จ กรรมคณิ ต ศาสตร หรื อ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
คณิตศาสตร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ สําหรับผูสอนและผูเรียน อุปกรณการเรียนการสอน เกม และของเลน
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ทางคณิตศาสตร สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ซอฟทแวร(Software)
อินเทอรเน็ต (Internet) หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) หรือเครื่องคํานวณเชิงกราฟ (Graphing Calculator)
รวมทั้งบุคคลทั้งหลายที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตร เชน ครูอาจารยศึกษานิเทศก ภูมิปญญา
ทองถิ่น ทั้งนี้หากไดมีการสงเสริมและพัฒนา ตลอดจนจัดเตรียมแหลงการเรียนรูที่กลาวมาใหมีความ
เหมาะสมสอดคลอง และพอเพียงกับผูเรียนและผูสอน ก็จะชวยพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2.2 เอกสารที่เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร
2.2.1 จิตวิทยาการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ละออง จันทรเจริญ (2540 : 49) การสอนคณิตศาสตรนั้นนอกจากครูจะมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่สอนแลวยังตองมีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอนอีกดวย เพื่อที่จะได
นํามาประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ใหเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา วัย และ
ความสามารถของนักเรียน สรุปแนวคิดทางจิตวิทยาที่เปนพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตรดังนี้
2.2.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget
ละออง จันทรเจริญ (2540 : 49-53; อางอิงจาก Piaget 1980 : 305) Piaget เปน
นักจิตวิทยาและนักปราชญชาวสวิส ซึ่งสนใจพัฒนาการสติปญญาของเด็ก Piaget ไดใหหลักการ
เรียนรูไวดังนี้
1) ผูเรียนเรียนรูจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม Piaget มีความเชื่อวา
ผูเรียนควรไดรับการยินยอมใหเขาไดใชสวนตาง ๆ ของรางกายสัมผัสกับสิ่งตางๆ รอบ ๆ ตัว หรือ
ที่เรียกวาการจัดกระทํากับวัตถุการเรียนรูโดยผานประสบการณ รูปธรรม เปนรูปแบบของการเรียนรู
โครงสรางทางคณิตศาสตรหรือความสัมพันธระหวางความคิดรวบยอดตางๆ และเชื่อวาผูเรียนจะเรียนรู
ไดดีกวา ถาการเรียนรูความคิดรวบยอดและหลักการทางคณิตศาสตร ในระยะเริ่มตนผูเรียนไดเรียนรู
โดยการจัดกระทํากับวัตถุและของจริง
2) การเรียนรูเปนเรื่องของแตละบุคคล ตัวผูเรียนเองเทานั้นที่ทราบวาตัวเองเกิด
การเรียนรู
3) พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กมี 4 ขั้นคือ
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3.1) ขั้นประสาทรับรูและการเคลื่อนไหว (Sensori Moter Stage) เปนการ
รับรูโลกภายนอกทางประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ระยะนี้เริ่มตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ป
3.2) ขั้นกอนปฏิบัติการคิด (Pre – Operation Stage) เปนขั้นกอนที่จะคิด หา
เหตุผลเปน มีชวงอายุระหวาง 2 – 6 ป ขั้นนี้ผูเรียนเริ่มเขาใจภาษา อากัปกิริยาของคนใกลชิดเปน
ชวงเวลาที่ผูเรียนสรางเสริมบุคลิกภาพของตนเอง ผูเรียนรูจักใชเหตุผล แตอธิบายไมไดเดนชัด
3.3) ขั้นปฏิบัติการคิดดวยรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อายุ
ระหวาง 6–12 ป เปนขั้นมีพัฒนาการจนสามารถใชสมองอยางมีเหตุผล รูจักแกปญหาที่เปนรูปธรรม
ได เริ่มมองสิ่งตางๆ กวางขึ้น จะไมมองสิ่งตาง ๆ ดานเดียว มีความเขาใจเรื่องความคงที่ สามารถ
คิดยอนกลับได สามารถคิดใหเหตุผลแบบตรรกศาสตรได แตลักษณะของปญหาตองเปนรูปธรรม
สามารถเขาใจความสัมพันธของสวนยอยและสวนรวม สามารถจัดหมวดหมูหรือแบงหมูสิ่งของ
โดยอาศัยหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งเปนหลักได แตยังไมสามารถแกปญหาที่เปนนามธรรมได
3.4) ขั้นปฏิบัติการคิดดวยนามธรรม (Formal Operational Stage) อายุ
ตั้งแต12 ปขึ้นไป ผูเรียนจะสามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม สามารถตั้งสมมุติฐานและหาวิธีแกปญหา
ไดคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร พัฒนาอยางสมบูรณ ผูเรียนวัยนี้สามารถคิดไดเทากับผูใหญ อาจจะ
แตกตางกันในคุณภาพเนื่องจากประสบการณ
2.2.1.2 ทฤษฎีการเรียนรูของ Bruner
ละออง จันทรเจริญ (2540 : 54-55; อางอิงจาก Bruner 1993 : 258) Bruner
นักจิตวิทยาชาวอเมริกันไดเนนวาหลักการเรียนรูที่สําคัญไดแกการเนนโครงสราง(Structure) ของ
เนื้อหาวิชาและกระบวนการ (Process) ของการแกปญหามากกวาผล(Product) ของพฤติกรรม Bruner
กลาววาการเขาใจโครงสรางของความรูจะชวยใหผูเรียนมีความรูแจง สามารถประยุกตเนื้อหาวิชาได
ทําใหมีความทรงจําไดเปนระยะเวลานาน นอกจากนี้การเขาใจโครงสรางยังเปนการจัดความรูใหมี
ระบบระเบียบ Bruner เสนอแนะใหคํานึงถึงความพรอม(Readiness) ของผูเรียนในแงของการจัด
ประสบการณของการเรียนใหมีลําดับความยากงายและความสัมพันธกันอยางเหมาะสม และครูควร
คํานึงถึงความสนใจของผูเรียน Bruner เสนอทฤษฎีพัฒนาการทางปญญามี 3 ขั้นคือ
1) ขั้นพื้นฐานความคิดอยูบนพื้นฐานของการกระทําเรียกวา Enactive Stage
ขั้นนี้เปรียบไดกับขั้นประสาทรับรูและเคลื่อนไหวของผูเรียน เปนขั้นที่ผูเรียนจะเรียนรูโดยการกระทํา
มากที่สุด
2) ขั้นพื้นฐานความคิดที่มีลักษณะเปนรูปธรรมเรียกวา Iconic Stage ขั้นนี้
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เปรียบไดกับขั้นกอนปฏิบัติการคิดของ Piaget ในวัยนี้ผูเรียนจะเกี่ยวของกับความจริงมากขึ้น ผูเรียน
จะเกิดความคิดจากการรับรูเปนสวนใหญ อาจมีจิตนาการบางแตยังไมสามารถคิดไดลึกซึ้งเหมือนขั้น
ปฏิบัติการคิดดวยรูปธรรมของ Piaget
3) ขั้นใชสัญลักษณเปนพื้นฐานในการคิดเรียกวา Symbolic Stage เปน
พัฒนาการขั้นสูงสุด เปรียบไดกับขั้นปฏิบัติการคิดดวยรูปธรรมและขั้นปฏิบัติการคิดดวยนามธรรม
ของ Piaget เปนพัฒนาการที่ถัดจากขั้นพื้นฐาน การคิดที่มีลักษณะเปนรูปธรรม ผูเรียนจะสามารถ
เขาใจความสัมพันธของสิ่งของ สามารถเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งตาง ๆ ที่ซับซอนมากขึ้น
2.2.1.3 ทฤษฎีการเรียนรูของ Gagne
ละออง จันทรเจริญ (2540 : 56-59; อางอิงจาก Gagne 1974 : 388) Gagne
นักปรัชญา และนักปราชญชาวอเมริกันมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูวา การเรียนรูตองมีลําดับขั้น
หมายความวาทักษะหรือความคิดรวบยอดใหมที่ไดมานั้น นักเรียนจะตองมีทักษะหรือความคิดรวบยอด
พื้นฐานที่จําเปนแลว
2.2.2. หลักการสอนคณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตรใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ในลักษณะที่เกิดความเขาใจ ตลอดจน
สามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันไดนั้น ยอมขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่ครูเปนผูดําเนินการเปนสําคัญ จึงไดมีนักการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดเสนอแนะแนวทาง
หรือหลักการสอนคณิตศาสตรไวหลายทานเชน
ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 49) ไดเสนอหลักการสอนคณิตศาสตรดังนี้
1) ควรสอนจากเรื่องงายไปสูเรื่องยาก
2) เปลี่ยนจากรูปธรรมไปสูนามธรรมในเรื่องที่สามารถใชสื่อการเรียนการสอน
รูปธรรมประกอบได
3) สอนใหสัมพันธกับความคิด เมื่อครูจะทบทวนเรื่องใดก็ควรจะทบทวนใหหมด
และควรรวบรวมเรื่องที่เหมือนกันเขาเปนหมวดหมูเดียวกัน
4) เปลี่ยนวิธีสอนไมซ้ําซาก นาเบื่อหนาย ผูสอนควรจะสอนใหสนุกสนานและ
นาสนใจ ซึ่งอาจจะมีกลอนเพลง เกมการเลาเรื่อง การทําภาพประกอบ การตูนปริศนา ตองรูจัก
สอดแทรกสิ่งละอันพันละนอยใหบทเรียนนาสนใจ
5) ใชความสนใจของผูเรียนเปนจุดเริ่มตน เปนแรงดลใจที่จะเรียน ดวยเหตุนี้
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ในการสอน จึงมีการนําเขาสูบทเรียนเราใจเสียกอน
6) สอนใหผานประสาทสัมผัส ผูสอนอยาพูดเฉย ๆ โดยไมใหเห็นตัวอักษร
ไมเขียนกระดานเพราะการพูดลอยๆ ไมเหมาะกับวิชาคณิตศาสตร
7) ควรจะคํานึงถึงประสบการณเดิมและทักษะเดิมที่ผูเรียนมีอยู กิจกรรมใหม
ควรจะตอเนื่องกับกิจกรรมเดิม
8) เรื่องที่สัมพันธกันก็ควรจะสอนไปพรอม ๆ กัน
9) ใหผูเรียนมองเห็นโครงสรางไมใชเนนแตเนื้อหา
10) ไมควรเปนเรื่องยากเกินไป ผูสอนบางคนชอบใหโจทยยาก ๆ เกินหลักสูตร
ซึ่งอาจจะทําใหผูที่เรียนใจออน ทอถอย แตถาผูเรียนที่เรียนเกงก็อาจจะชอบ ควรจะสงเสริมเปน
ราย ๆ ไป การสอนตองคํานึงถึงหลักสูตรและเลือกเนื้อหาเพิ่มเติมใหเหมาะสม
11) สอนใหผูเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดหรือมโนมติ (Concept)
ใหผูเรียนไดคิดสรุปเอง การยกตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยางจนผูเรียนเห็นรูปแบบจะชวยใหผูเรียนสรุปได
ครูอยารีบบอกเกินไป
12) ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทําได
13) ผูสอนควรจะมีอารมณขันเพื่อชวยใหบรรยากาศในหองเรียนนาเรียนยิ่งขึ้นวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรียนหนัก ครูจึงไมควรจะเครงครัด
14) ผูสอนควรจะมีความกระตือรือรนและตื่นตัวอยูเสมอ
15) ผูสอนควรหมั่นแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อที่จะนําสิ่งที่แปลกและใหม
มาถายทอดใหผูเรียนและผูสอน ควรจะเปนผูที่มีความศรัทธาในอาชีพของตนจึงจะทําใหสอนไดดี
บุญทัน อยูชมบุญ (2529 : 24) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรดังนี้
1) สอนโดยคํานึงถึงความพรอมของผูเรียนคือ พรอมในดานรางกาย อารมณ
สติปญญาและพรอมในแงความรูพื้นฐานที่จะมาตอเนื่องกับความรูใหม โดยครูตองมีการทบทวน
ความรูเดิมกอนเพื่อใหประสบการณเดิมกับประสบการณใหมตอเนื่องกัน จะชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจ มองเห็นความสัมพันธของสิ่งที่เรียนไดดี
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองจัดใหเหมาะสมกับวัย ความตองการ
ความสนใจและความสามารถของผูเรียน เพื่อมิใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง
3) ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชา
ที่ครูจําเปนตองคํานึงถึงใหมากกวาวิชาอื่น ๆ ในแงความสามารถทางสติปญญา
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4) การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร ใหผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม กอนเพือ่
เปนพื้นฐานในการเรียนรู จะชวยใหนักเรียนมีความพรอมตามวัยและความสามารถของแตละคน
5) วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีระบบที่จะตองเรียนไปตามลําดับขั้นการสอน
เพื่อสรางความคิด ความเขาใจ ในระยะเริ่มแรกจะตองเปนประสบการณที่งาย ๆ ไมซับซอน สิ่งที่
ไมเกี่ยวของและทําใหเกิดความสับสน จะตองไมนําเขามาในกระบวนการเรียนการสอน การสอน
จะเปนไปตามลําดับขั้นตอนที่วางไว
6) การสอนแตละครั้งจะตองมีจุดประสงคที่แนนอนวาจัดกิจกรรมเพื่อสนอง
จุดประสงคอะไร
7) เวลาที่ใชในการสอนควรจะใชระยะเวลาพอสมควร ไมนานจนเกินไป
8) ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการยืดหยุนได ใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือก
ทํากิจกรรมไดตามความพอใจ ความถนัดของตนและใหอิสระในการทํางานแกผูเรียน สิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งคือการปลูกฝงเจตคติที่ดีใหแกผูเรียนในการเรียนคณิตศาสตร ถาเกิดมีขึ้นจะชวยใหผูเรียน
พอใจในการเรียนวิชานี้ เห็นประโยชนและคุณคา ยอมจะสนใจมากขึ้น
9) การสอนที่ดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีการวางแผนรวมกันกับครู เพราะจะชวยใหครู
เกิดความมั่นใจในการสอนและเปนไปตามความพอใจของผูเรียน
10) การสอนคณิตศาสตรจะดีถาผูเรียนมีโอกาสทํางานรวมกันหรือมีสวนรวม
ในการคนควา สรุปกฎเกณฑตาง ๆ แกปญหาตาง ๆ ดวยตนเองรวมกับเพื่อน ๆ
11) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสนุกสนาน บันเทิงไปพรอมกับการเรียนรูดวย จึง
จะสรางบรรยากาศที่นาติดตามตอไปแกผูเรียน
12) นักเรียนระดับประถมศึกษาอยูในระหวางอายุ 6–12 ป จะเรียนไดดีเมื่อเริ่มเรียน
โดยครูใ ช ข องจริ ง อุ ป กรณ ซึ่ง เป น รู ป ธรรมนํ า ไปสู น ามธรรมตามลํ า ดับ จะช ว ยให ผู เ รี ย นเรี ย นรู
ดวยความเขาใจ ทําใหเห็นวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่งายตอการเรียนรู มิใชจําดังเชนการสอนในอดีต
ที่ผานมา
13) การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอน ครูอาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถาม เปนเครื่องมือ ใน
การวัดผล จะชวยใหครูทราบขอบกพรองของผูเรียนและการสอนของตน
14) ไมควรจํากัดวิธีคิดคํานวณหาคําตอบของผูเรียน แตควรแนะวิธีคิดที่รวดเร็ว
และแมนยําใหภายหลัง
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15) ฝกใหผูเรียนรูจักตรวจเช็คคําตอบดวยตนเอง
ดังนั้นหลักในการสอนคณิตศาสตรจึงควรใชวิธีสอนที่เหมาะสมกับวัย ของผูเรีย น
สอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ใหผูเรียนมีสวนรวมใหมากที่สุด ผูสอนควรจะใหผูเรียนไดคิดและ
แสดงเหตุผลอยางเสรี มีความคิดสรางสรรค ไมควรจํากัดความคิดของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติ
ที่ดีตอคณิตศาสตร
2.2.3 กระบวนการแกปญหา
กระบวนการหรือวิธีการแกปญหา(Proceduces or Methods) เปนกระบวนการ การ
ประยุกตความรูหรือประสบการณที่มีอยูเดิมกับความรูใหม ทั้งในแบบเรียนและประสบการณจริงซึ่ง
ผูเรียนจะตองรูจักการวิเคราะหสถานการณ การแปลผล การแสดงผล ตลอดจนการลองผิดลองถูก
เพื่อหาวิธีการที่จะนํามาใชในการแกปญหาเหลานั้น
ในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น กระบวนการแก ป ญ หา ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ความหมายของป ญ หา ประเภทของป ญ หา ความหมายของการแก ป ญ หา แนวคิ ด และหลั ก การ
ที่เกี่ยวกับการแกปญหา องคประกอบที่สงเสริมการแกปญหา ขั้นตอนของกระบวนการแกปญหาและ
ประโยชนของการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
2.2.3.1 ความหมายของปญหาทางคณิตศาสตร
ปญหาทางคณิตศาสตร โดยทั่วไปแลวจะเปนปญหาที่เกี่ยวกับการคิดคํานวณเพื่อ
หาคําตอบของโจทยปญหา และปญหาที่เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผล เพื่อใชในการพิสูจนทฤษฎี กฎ
นิยามตาง ๆ ไดมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของปญหาทางคณิตศาสตรไวดังนี้
Brueckner (1957 : 301, อางถึงใน จุฑารัตน จันทะนาม 2543 : 9) กลาววา ปญหา
คณิตศาสตรเปนสถานการณที่เกี่ยวกับปริมาณที่นักเรียนไมสามารถตอบไดทันทีโดยวิธีที่เคยชิน และ
สิ่งที่เปนปญหาของนักเรียนเมื่อวานนี้อาจจะไมใชปญหาในวันนี้ก็ได ปรีชา เนาวเย็นผล (2537 : 7)
ไดใหความหมายของปญหาคณิตศาสตรไวดังนี้
1) เปนสถานการณทางคณิตศาสตรที่ตองการคําตอบซึ่งอาจจะอยูในรูปปริมาณ
หรือจํานวนหรือคําอธิบายใหเหตุผล
2) เป น สถานการณ ที่ ผู แ ก ป ญ หาไม คุ น เคยมาก อ น ไม ส ามารถหาคํ า ตอบได
ในทันทีทันใด ตองใชทักษะ ความรู และประสบการณหลาย ๆ อยางประมวลเขาดวยกันจึงจะหา
คําตอบได

29
3) สถานการณใดจะเปนปญหาหรือไม ขึ้นอยูกับบุคคลผูแกปญหา และเวลา
สถานการณหนึ่งอาจเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่ง แตอาจไมใชปญหาสําหรับบุคคลอีกคนหนึ่งก็ได
และสถานการณที่เคยเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่งในอดีต อาจไมเปนปญหาสําหรับบุคคลนั้นแลว
ในปจจุบัน
สมจิตร เพชรผา (2544 : 29) ไดใหความหมายของปญหาคณิตศาสตรวา เปน
สถานการณหรือคําถามที่ตองหาวิธีการหาคําตอบ ซึ่งการหาคําตอบนั้นผูตอบจะตองใชความรูและ
ประสบการณที่มีอยู เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ในการแกปญหานั้นใหสําเร็จ
มยุ รี บุ ญ เยี่ ย ม (2545 : 32) ได ใ ห ค วามหมายของป ญ หาคณิ ต ศาสตร ว า เป น
สถานการณที่บุคคลเผชิญ และตองการหาทางออก แตไมสามารถกระทําไดในทันทีทันใด ตองอาศัย
การเชื่อมโยงความรู ความคิด และประสบการณตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อใหมองเห็นแนวทางที่จะกระทํา
การนั้น ๆ
ปฐมพร บุ ญ ลี (2545 : 10) ได ใ ห ค วามหมายของป ญ หาคณิ ต ศาสตร ว า เป น
สถานการณหรือคําถามที่เกี่ยวของกับปริมาณ การพิสูจน และปญหาที่ใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งผูตอบ
ไมสามารถตอบไดทันที ผูตอบจําเปนตองใชความรู และประสบการณที่มีอยูเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด
ในการแกป ญหาให สํา เร็ จลงได พอสรุป ไดวาป ญหาทางคณิตศาสตรเปนสถานการณ หรื อคําถาม
ที่เกี่ยวกับเนื้อหาในตําราเรียน หรือในชีวิตจริงที่บุคคลเผชิญอยูและตองการหาคําตอบ แตไมสามารถ
กระทําไดในทันทีทันใด ซึ่งการหาคําตอบตองอาศัยการเชื่อมโยงความรู ความคิด และประสบการณ
ตาง ๆ ที่มีอยูประกอบเขาดวยกัน เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการแกปญหานั้นใหสําเร็จลงไดดวยดี
2.2.3.2 ประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร
ปญหาทางคณิตศาสตรมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป นักการศึกษาหลายทาน
จึงไดกลาวถึงประเภทของปญหาทางคณิตศาสตรไวดังนี้
Polya (1973 : 32) ไดแบงประเภทของปญหาทางคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท
ดังนี้
1) ปญหาใหคน (Problem to find) อาจเปนปญหาในเชิงทฤษฎีหรือในเชิงปฏิบัติ
ก็ได เปนปญหาที่มีจุดประสงคใหคนหาคําตอบที่ตองการ ซึ่งอาจจะอยูในรูปปริมาณ หรือจํานวน เปน
ปญหาใหหาวิธีการหรือเหตุผลก็ได โดยมีสวนที่สําคัญ 3 สวนดังนี้
1.1) สิ่งที่ตองการหา
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1.2) สิ่งที่กําหนดให
1.3) เงื่อนไขเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ตองการหา กับสิ่งที่กําหนดให
2) ปญหาใหพิสูจน (Problem to Prove) ปญหาประเภทนี้มีจุดประสงคใหแสดง
การใหเหตุผลวา สวนใหญอยูในรูปของ “ ถา p แลว q” มีสวนสําคัญ 2 สวนดังนี้
2.1) สิ่งที่กําหนดใหหรือสมมุติฐาน
2.2) สิ่งที่ตองการพิสูจนหรือผลสรุป
ปรีชา เนาวเย็นผล (2537 : 9 – 11) ไดแบงประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร
ออกเปน 2 ประเภทดังนี้
1) ปญหาที่แบงโดยการพิจารณาจากจุดประสงคของปญหา แบงออกเปน 2
ประเภทดังนี้
1.1) ป ญ หาให ค น พบ เป น ป ญ หาที่ ใ ห ค น พบคํ า ตอบซึ่ ง อาจจะอยู ใ นรู ป
ปริมาณ จํานวน หรือหาวิธีการ คําอธิบาย พรอมทั้งใหเหตุผล
1.2) ป ญ หาให พิ สู จ น เป น ป ญ หาที่ แ สดงการให เ หตุ ผ ลว า ข อ ความที่
กําหนดใหเปนจริงหรือเปนเท็จ
2) ปญหาที่แบงโดยการพิจารณาจากผูแกปญหา และความซับซอนของปญหา
ทําใหแบงปญหาไดเปน 2 ประเภทคือ ดังนี้
2.1) ปญหาธรรมดา เปนปญหาที่มีโครงสรางไมซับซอน ผูแกปญหา มี
ความคุนเคยในโครงสราง และวิธีการในการแกปญหา
2.2) ปญหาไมธรรมดา เปนปญหาที่มีโครงสรางซับซอน ผูแกปญหา ตอง
ประมวลความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน เพื่อนํามาใชในการแกปญหา
ปฐมพร บุญลี (2545 : 14) ไดแบงประเภทของปญหาทางคณิตศาสตรออกเปน
2 ประเภทดังนี้
1) ปญหาที่พบในหนังสือเรียน ซึ่งอาจเปนปญหาที่ใหคนหาคําตอบ หรือปญหาที่
ตองใหพิสูจนตามกฎ นิยาม ทฤษฎี
2) ปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน ซึ่งตองอาศัยยุทธศาสตรการแกปญหามาชวย
แกปญหา เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่ถูกตองสมบูรณ จึงจะทําใหการแกปญหานั้น ๆ สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี
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สมจิตร เพชรผา (2544 : 33) ไดแบงประเภทของปญหาทางคณิตศาสตรออกเปน
2 ลักษณะดังนี้
1) ปญหาธรรมดาที่พบในหนังสือเรียนและหนังสือทั่วไป
2) ปญหาแปลกใหม ซึ่งเปนปญหาที่เนนกระบวนการการคิด และปริศนาตาง ๆ
จากการศึ ก ษาประเภทของปญหาทางคณิต ศาสตร พอสรุ ป ไดวา ประเภทของ
ปญหาทางคณิตศาสตรมีดังนี้ ปญหาที่พบในหนังสือหรือแบบเรียน อาจเปนปญหาใหคนหาคําตอบหรือ
ปญหาที่ตองการพิสูจน ตามกฎ นิยาม ทฤษฎี เพื่อแสดงเหตุผลประกอบ ปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน
อาจเปนปญหาที่เคยพบมาแลว หรือปญหาใหม ๆ ที่ตองอาศัยความรู และประสบการณในการแกปญหา
เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่ถูกตอง และเหมาะสม
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จะใช ป ญ หาที่ พ บในการเรี ย น และป ญ หาที่ พ บใน
ชีวิ ต ประจําวั น เพื่ อ ให ผูเ รี ย นค น หาคํ า ตอบซึ่ ง อาจจะอยูใ นรู ป ของปริ ม าณจํา นวน หรือหาวิธี ก าร
คําอธิบายพรอมทั้งใหเหตุผล โดยอาศัยความรูที่ไดรับและประสบการณในการแกปญหาเพื่อใหได
คําตอบของปญหานั้น
2.2.3.3 ความหมายของการแกปญหาทางคณิตศาสตร
การแกปญหาเปนแบบแผนหรือวิธีการที่ใชในการหาคําตอบของปญหาตาง ๆ
ที่พบทั้งในแบบเรียนหรือในชีวิตประจําวัน โดยมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการ
แกปญหาทางทางคณิตศาสตรไวดังนี้
Polya (1973 : 1) กล า วว า การแก ป ญ หา เป น การหาวิ ถี ท างที่ จ ะหาสิ่ ง ที่ ไ ม รู
ในปญหา เปนการหาวิธีการที่จะนําสิ่งที่ยุงยากออกไป หาวิธีการที่จะเอาชนะ อุปสรรคที่เผชิญอยู
เพื่อจะใหไดขอลงเอยหรือคําตอบที่มีความชัดเจน แตวาสิ่งเหลานี้มิไดเกิดขึ้นอยางทันทีทันใด
ปรีชา เนาวเย็นผล (2537 : 18) กลาววาการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนการหา
วิธีการเพื่อใหไดคําตอบของปญหา ซึ่งผูแกปญหาจะตองใชความรู ความคิดทางคณิตศาสตรที่มีอยูมา
ผสมผสานกับขอมูลตาง ๆ ที่กําหนดในปญหาเพื่อกําหนดวิธีการหาคําตอบของปญหา
สมจิตร เพชรผา (2544 : 31) กลาววาการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนความ
เกี่ยวโยงระหวางประสบการณเดิม ความรู ความเขาใจ และการดําเนินการที่ใชขอมูลที่กําหนดแลว
สังเคราะหเปนขอคนพบที่เปนคําตอบของปญหา เปนกระบวนการทั้งหมดในการแกปญหาไมใชแค
ผลลัพธสุดทาย
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มยุรี บุญเยี่ยม (2545 : 32) กลาววาการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนกระบวนการ
ทางสมองอยางหนึ่งที่มีความยุงยาก ซับซอน ซึ่งผูแกปญหาจะตองใชความรู ความคิดและประสบการณ
ตาง ๆ ประมวลเขากั บส วนประกอบของสถานการณที่ เ ปน ปญ หาในป จ จุบัน เพื่อ ให ไ ดคํ าตอบที่
ตองการหรือบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะอยาง
นภาพรรณ ตากอนทอง (2545 : 27) กลาววาการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปน
การหาวิธีการเพื่อใหไดคําตอบของปญหา ซึ่งผูแกปญหาจะตองใชความรู ความคิดทางคณิตศาสตรที่มีอยู
มาใชในสถานการณที่ไมคุนเคย เปนความเกี่ยวโยงระหวางประสบการณเดิม ความรู ความเขาใจ และ
การดํ า เนิ น การที่ ใ ช ข อ มู ล ที่ กํ า หนดให แ ล ว สั ง เคราะห เ ป น ข อ ค น พบที่ เ ป น คํ า ตอบของป ญ หา
การแกปญหาจะหมายถึง กระบวนการทั้งหมดในการแกปญหาไมใชแคผลลัพธสุดทาย
ปฐมพร บุญลี (2545 : 12) กลาววาการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนกระบวนการ
คิดคํานวณ การวิเคราะห สังเคราะห ประสบการณเดิมสวนตัว และทักษะพื้นฐานตาง ๆ หรือวิธีการ
ยุทธวิธีตาง ๆ ที่ผูแกปญหาตองอาศัยความรู ความเขาใจ และทักษะที่มีอยูไปประยุกตใชกับสถานการณ
ใหม ตลอดจนการคิดหาแนวทางปฏิบัติเพื่อใหปญหานั้นหมดไป และบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตองการ
และสอดคลองกับชีวิตประจําวัน
พอสรุปไดวา การแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนการหาวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่ง
คําตอบของปญหานั้น โดยผูแกปญหาจะตองอาศัยกระบวนการทางสมองในการประมวลความรูทาง
คณิตศาสตร ความคิด ความเขาใจ และประสบการณตาง ๆ ที่มีอยู เขากับสถานการณของปญหานั้น ๆ
จนไดแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมและทําใหปญหานั้นหมดไป
2.2.3.4 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร
มี นั ก การศึ ก ษาหลายท า นที่ ก ล า วถึ ง แนวคิ ด และหลั ก การที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
แกปญหาทางคณิตศาสตรดังนี้
Heinig (1981 : 61; อางอิงใน มยุรี บุญเยี่ยม 2545 : 35) กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
การแกปญหาทางคณิตศาสตรวา การแกปญหาของนักเรียนจะเกิดขึ้นได โดยครูตองจัดกิจกรรมให
นักเรียนทํา โดยควรจะเปนกิจกรรมปลายเปด ซึ่งเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความคิดเห็นของตนเพื่อ
สังเคราะหเรื่องราวใหม สิ่งใหม สถานการณหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น
ปรีชา เนาว เ ย็ นผล (2537 : 5 – 6) กล า วถึง แนวคิด เกี่ ย วกับ การแกป ญ หาทาง
คณิตศาสตรไวดังนี้
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1) การแก ป ญ หาเป น ความสามารถขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย เนื่ อ งจากใน
ชีวิตประจําวันของมนุษยเรานั้นตองพบกับปญหาและอุปสรรคมากมาย ดังนั้นการที่บุคคลจะมีชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุขนั้น จําเปนตองมีความสามารถในการคิดแกปญหาอยางชาญฉลาด รวดเร็ว
ทันเหตุการณ และมีประสิทธิภาพ
2) การแก ป ญ หาทํ า ให เ กิ ด การค น พบความรู ใ หม การคิ ด แก ป ญ หาในวิ ช า
คณิตศาสตรนั้น กอใหเกิดการคนพบ สาระความรูใหม ๆ ทําใหวิชาคณิตศาสตรมีการพัฒนาเชน
ความพยายามของนักคณิตศาสตร ในการพิสูจนสัจพจน การขนานในเรขาคณิตของยูคลิด เมื่อพบ
ป ญ หาความพยายามที่ จ ะคิ ด แก ป ญ หา จะก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นา กระบวนการทางความคิ ด เป น
ประสบการณใหม เพื่อผสมผสานกับสถานการณเดิมจะกอใหเกิดสาระใหมทั้งในเชิงเนื้อหาและวิธีการ
3) การแกปญหาเปนความสามารถที่ตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนเนื่องจาก
จุดประสงคของหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 มุงใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล สามารถแสดงความคิดออกมาอยาง
ชัดเจน มีระเบียบ และรัดกุม และยังมุงใหนักเรียนสามารถนําคณิตศาสตรไปใชแกปญหา
ใน
ชีวิตประจําวันและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น จึงตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
โดยสอดแทรกกิจกรรมการแกปญหาไวทุกคาบเรียนรวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ
สุ ภ าพร บุ ญ หนั ก (2544 : 48) กล า วถึ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การแก ป ญ หาทาง
คณิตศาสตรวา ในการแกปญหาของแตละบุคคลนั้น มีความแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวุฒิภาวะทาง
สมอง ประสบการณ ความสนใจ ความพรอม แรงจูงใจ อารมณ และสภาพแวดลอม สําหรับกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สอนใหผูเรียนรูจักคิด รูจักพิสูจนหาขอสรุป มีการวางแผน ก็เปนสวนหนึ่งที่สามารถ
สงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลได โดยใชวิธีการแกปญหาตามขั้นตอนการแกปญหา
จากการศึกษาแนวคิดและหลักการที่นํามาใชในกระบวนการแกปญหา เพื่อให
การแกปญหาตาง ๆ บรรลุผลตามจุดมุงหมายนั้น ตองอาศัยแนวคิดและหลักการ ตลอดจนความพรอม
ดานตาง ๆ เชน วุฒิภาวะทางสมอง ประสบการณ ความสนใจ แรงจูงใจ กิจกรรมและสถานการณของ
ปญหา เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการในการประยุกต เชื่อมโยงความรูที่ไดกับสถานการณ
ของปญหาในชีวิตจริง โดยใชเหตุผลในการแกปญหาตามขั้นตอนอยางมีระบบ
2.2.3.5 องคประกอบที่สงเสริมการแกปญหาทางคณิตศาสตร
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สิ่งสําคัญที่ทํ าใหกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ประสบผลสําเร็จตาม
จุดมุงหมายนั้นมีหลายประการ ดังที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบที่สงเสริมการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรไวดังนี้
ปรีชา เนาวเย็นผล (2537 : 81–82) กลาววาองคประกอบที่ชวยสงเสริมการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรมีดังนี้
1) ความสามารถในการทําความเขาใจปญหา ทักษะการอาน และการฟง เปน
ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอการทําความเขาใจปญหา เนื่องจากปญหาสวนใหญอยูในรูปของขอความเปน
ตัวอักษร นักเรียนจึงตองอานและทําความเขาใจ เพื่อแยกแยะใหไดวาปญหากําหนดอะไรใหบาง และ
ปญหาตองการใหหาอะไร มีขอมูลใดบางที่จําเปนในการแกปญหา การทําความเขาใจปญหาทาง
คณิตศาสตรจึงตองอาศัยความรูเกี่ยวกับ ศัพท นิยาม มโนมติ และขอเท็จจริงตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
ที่เกี่ยวของกับปญหา รวมทั้งการรูจักเลือกใชกลวิธีมาชวยในการทําความเขาใจปญหา
2) ทักษะในการแกปญหา ทักษะเกิดขึ้นจากการฝกฝนบอย ๆ ทําใหนักเรียน มี
โอกาสไดพบปญหาตาง ๆ หลายรูปแบบ ซึ่งอาจจะมีโครงสรางของปญหาที่คลายคลึงกันหรือแตกตางกัน
ทําใหผูเรียนมีประสบการณในการเลือกยุทธวิธีตาง ๆ เพื่อนําไปใชไดอยางเหมาะสม
3) ความสามารถในการคิดคํานวณและความสามารถในการให เหตุผลการคิด
คํานวณ นับวาเปนองคประกอบที่สําคัญของการแกปญหา ถึงแมวาจะทําความเขาใจปญหาไดอยาง
แจมชัด และการวางแผนแกปญหาไดอยางเหมาะสม แตลงมือทําการแกปญหาแลว ไมสามารถคิด
คํานวณไดถูกตอง การแกปญหานั้นก็ถือวาไมประสบผลสําเร็จ ดังนั้นนักเรียนจึงตองรับการฝกฝน
ความสามารถในการคิดคํานวณมาตั้งแตระดับประถมศึกษา สวนปญหาที่ตองการคําอธิบายใหเหตุผล
นักเรียนจะตองอาศัยทักษะพื้นฐานในการเขียนและการพูด
4) แรงขับ ในการแกปญหา ผูแกปญหาจะตองมีแรงขับที่จะสรางพลังในการคิด ซึ่ง
แรงขับนี้เกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ เชน เจตคติ ความสนใจ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสําเร็จ ตลอดจน
ความซาบซึ้งในการแกปญหา ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้จะตองใชระยะเวลายาวนานในการปลูกฝงใหเกิดขึ้น
ในตัวนักเรียนโดยผานทางกิจกรรมตาง ๆ ในการเรียนการสอน
5) ความยึดหยุน ผูแกปญหาจะตองไมยึดรูปแบบที่ตนเองคุนเคย โดยการ
ยอมรับรูปแบบและวิธีการใหม ๆ อยูเสมอ เพื่อเปนการปรับกระบวนการคิดแกปญหา โดยบูรณาการ
ความเข า ใจ ทั ก ษะ และความสามารถในการแก ป ญ หา ตลอดจนแรงขั บ ที่ ช ว ยเชื่ อ มโยงเข า กั บ
สถานการณของปญหาใหม ๆ
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สมจิตร เพชรผา (2544 : 23) กลาวถึงองคประกอบที่สงเสริมในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรไว 7 ประการดังนี้
1) ความรู ความสามารถในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร
2) ความสามารถในการอาน การแปลความ และการตีความหมาย
3) ความสามารถในการวิเคราะห และแยกแยะความสัมพันธ
4) ความสามารถในการคํานวณ
5) การมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
6) สติปญญาและวุฒิภาวะ
7) ความใฝใจใครรู มีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น
ปฐมพร บุญลี (2545 : 19) กลาวถึงองคประกอบที่สงเสริมการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรไว 7 ประการดังนี้
1) ความรู ความสามารถในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร
2) ความสามารถในการอาน การแปลความ และการตีความหมาย
3) ความสามารถในการวิเคราะหและแยกแยะความสัมพันธ
4) ความสามารถในการคํานวณ
5) การมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
6) การมีความเชื่อมั่นในตนเอง
7) สติปญญาและวุฒิภาวะ
จากการศึกษาองคประกอบที่สงเสริมกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร พอ
สรุปไดวา ในการแกปญหาจะตองอาศัยองคประกอบหลาย ๆ อยาง เริ่มตั้งแตความรูความสามารถใน
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร ทักษะในการอาน การแปล และการตีความหมาย การคิดวิเคราะห การคํานวณ
ตลอดจนความสนใจ และเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ครูผูสอนจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัด
สถานการณ ใหนักเรียนไดฝกฝนและพัฒนาความสามารถ ดังที่กลาวเพื่อชวยสงเสริมใหผูเรียนไดมี
ความสามารถในการแกปญหาอยางถูกตองและรวดเร็ว
2.2.3.6 ขั้นตอนของกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร
มีนักการศึกษาหลายทานกลาวถึง ขั้นตอนในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไวดังนี้
Polya (1973 : 87) กลาวถึงขั้นตอนในกระบวนการแกปญหาไว 4 ขั้นตอนดังนี้
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1) ทําความเขาใจในปญหา สิ่งแรกที่ตองทําความเขาใจคือ สัญลักษณตาง ๆ ใน
ปญหาขั้นนี้นักเรียนจะตองสรุปปญหาเปนภาษาของตนเองได สามารถบอกไดวาโจทย ถามอะไร อะไร
เปนสิ่งที่ใหหา อะไรคือเงื่อนไข และถาจําเปนจะตองใหชื่อกับขอมูลตาง ๆ เขาควรจะเลือกสัญลักษณ
ที่เหมาะสมได นักเรียนจะตองพิจารณาปญหาอยางตั้งใจซ้ําแลวซ้ําอีก จนกระทั่งสามารถสรุปออกมา
ได
2) วางแผนในการแกปญหา ในขั้นนี้นักเรียนจะตองมองเห็นความสัมพันธของ
ขอมู ลตาง ๆ ในปญหาใหชั ด เจนเสีย กอน วามีความสั มพัน ธกับขอมูลที่ให มาอย างไร สิ่ งสําคั ญที่
นักเรียนจะตองทําในขั้นนี้คือ การนึกทบทวนความรูที่มี มีความรูอะไรบาง ที่มีความสัมพันธกับปญหา
นั้น ๆ เทคนิคหนึ่งที่จะชวยในการวางแผนแกปญหา ไดแก การพยายามนึกถึงปญหาที่เคยแกมากอน
ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกัน ในการวางแผนนั้นควรจะแบงเปนขั้นๆ โดยแบงออกเปนขั้นตอนใหญ ๆ
และในขั้นตอนใหญ ๆ แตละขั้นก็จะแบงออกเปนขั้นเล็ก ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นในขั้นนี้นักเรียน
จะตองมองเห็นวา ถาเขาตองการสิ่งหนึ่งเขาจะตองใชเหตุผลหรือขออางอะไร เพื่อจะใหไดสิ่งนั้นมา
ตามตองการ
3) ดําเนินการตามแผน ขั้นนี้เปนขั้นที่นักเรียนลงมือทํา การคิดคํานวณ ตาม
แผน การที่วางไวในขั้นที่ 2 เพื่อที่จะใหไดคําตอบของปญหา สิ่งที่นักเรียนจะตองใชในขั้นนี้คือทักษะ
การคํานวณ การรูจักเลือกวิธีคํานวณที่เหมาะสมมาใช
4) ขั้นตรวจสอบ เปนขั้นตรวจวิธีการและคําตอบ ขั้นนี้เปนขั้นการตรวจสอบเพื่อ
ความแนใจวาถูกตองสมบูรณ โดยการพิจารณาสํารวจดูผล ตลอดจนกระบวนการในการแกปญหา
นักเรียนจะตองรวบรวมความรูของเขา และพัฒนาความสามารถในการแกปญหาเขาดวยกัน เพื่อทํา
ความเขาใจ และปรับปรุงคําตอบใหดีขึ้น
ปฐมพร บุ ญ ลี (2545 : 42) กล า วถึ ง ขั้ น ตอนในกระบวนการแก ป ญ หาไว 4
ขั้นตอนดังนี้
1) ทําความเขาใจปญหา โดยอาศัยทักษะการแปลความหมาย การวิเคราะหขอมูล วา
ปญหาตองการหาอะไร กําหนดอะไรมาบาง จําแนกแยกแยะสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหาและสิ่งที่ไมเกี่ยวของ
กับปญหาใหแยกออกจากกัน
2) วางแผนแก ป ญ หา ต อ งหาความสั ม พั น ธ ข องข อ มู ล ต า ง ๆ ทั้ ง ที่ เ ป น สิ่ ง ที่
กําหนดใหและขอมูลที่ไดตามมาจากสิ่งที่กําหนดให หาวิธีการแกปญหาโดยนํากฎเกณฑ หลักการ
เหตุผล มาประกอบกับขอมูล แลวเสนอออกมาในรูปวิธีการ
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3) ดําเนินการตามแผน คิดคํานวณเพื่อหาคําตอบที่ถูกตองตามแผนที่วางไว และ
ตองรูจักวิธีการคํานวณที่เหมาะสม
4) ตรวจสอบวิธีการและคําตอบ ถาไมพบคําตอบตามเงื่อนไขของปญหา ตอง
กลับไปวางแผนการแกปญหาใหม หรือในขณะที่นักเรียนดําเนินการตามแผนที่วางไว แตไมสามารถ
ดําเนินการได นักเรียนอาจจะกลับไปเริ่มวางแผนใหม หรือทําความเขาใจปญหาใหม จากการศึกษา
ขั้นตอนในกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อใหการแกปญหานั้นบรรลุผลตามจุดมุงหมาย
ที่ตั้งไวพอสรุปไดวา มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ เริ่มจากการทําความเขาใจปญหา แลวทําการ
วางแผนการแกปญหา ตอจากนั้นจึงดําเนินการตามแผนที่วางไว และสุดทายทําการตรวจสอบวิธีการ
และคําตอบของปญหาดังกลาว
2.2.3.7 ประโยชนของการแกปญหาทางคณิตศาสตร
การแกปญหาทางคณิตศาสตรมีประโยชนตอนักเรียนหลายประการ ดังมีนักการศึกษา
หลายทานกลาวไวตอไปนี้
สมเดช บุญประจักษ (2543 : 27–28) ไดกลาวถึงประโยชนของการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรไวดังนี้
1) นักเรียนไดใชภาษาของตนเองแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร ในการแกปญหา
กอนที่จะปรับปรุงไปสูภาษาทางเทคนิค ที่ใชในการดําเนินการทางคณิตศาสตร
2) นักเรียนไดทํางานรวมกัน เปนการสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสอภิปราย
ปญหา คําตอบที่ไดจากการแกปญหา ทําใหนักเรียนไดขยายการรับรูทางคณิตศาสตร ชวยใหแตละคน
ไดปรับปรุงและสงเสริมใหเกิดความเขาใจมากขึ้น
3) ทํ า ให นั ก เรีย นได รูจั ก เลื อ กสถานการณ ที่ เ หมาะสมในการวางแผนพั ฒ นา
ความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนเอง
4) สรางประสบการณการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยที่สถานการณปญหา
จะตองแบงปญหาที่ซับซอนออกเปนปญหายอยๆ แลวนําไปสูคําตอบของปญหา
ปฐมพร บุญลี (2545 : 35) ไดกลาวถึงประโยชนของการแกปญหาทางคณิตศาสตรวา
เปนการทําใหนักเรียนไดฝกคิด รูจักวางแผน โดยใชเหตุผล และทําตามระเบียบวิธี เปนลําดับขั้นตอน
อย า งถู ก ต อ งและเหมาะสม ทํ า ให นั ก เรี ย นมี ป ระสบการณ ใ นการที่ จ ะนํ า ไปใช ใ นการแก ป ญ หา
ในชีวิตประจําวันตอไป
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จากการศึ ก ษาถึ ง ประโยชน ข องการแก ป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร พอสรุ ป ได ว า
การแกปญหาทางคณิตศาสตรชวยใหนักเรียนเกิดทักษะทางภาษา และทักษะทางการคิดอยางเปนระบบ
อยางมีระเบียบตามขั้นตอน โดยการใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการทํางานตาง ๆ
และสถานการณจริงในชีวิตประจําวันได
2.2.3.8 โจทยปญหาคณิตศาสตร
โจทย ป ญ หาคณิ ต ศาสตร เ ป น สถานการณ ที่ ป ระกอบด ว ยจํ า นวนตั ว เลขและ
ขอความที่กอใหเกิดปญหา ผูเรียนตองตัดสินใจเลือกวิธีการทางคณิตศาสตรมาแกปญหานั้น ซึ่งจะตอง
ใชความสามารถในการคิดคํานวณ ความรูความเขาใจในการอานโจทยปญหา ประกอบการพิจารณา
โดยมีวิธีคิดเปนกระบวนการตามลําดับขั้นตอน มีการวางแผนเพื่อการตัดสินใจแกปญหา
2.2.3.9 ลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตร
วราลักษณ อินตะวงศ (2539 : 15) แบงลักษณะของโจทยคณิตศาสตรเปน 2 ชนิด
ดังนี้
1) โจทยที่มีรูปแบบเปนโจทยที่ตองการคําตอบที่ถูกตองเพียงอยางเดียว ใชวิธีคิด
คํานวณทางคณิตศาสตรโดยตรง ไดแก โจทยปญหาที่ปรากฏอยูในแบบเรียนหรือหนังสือทั่วไป
2) โจทยที่ไมมีรูปแบบ เปนโจทยที่ตองการใหผูเรียนแสดงวิธีการหรือขั้นตอนในการหา
คําตอบ อาจใชแผนภูมิหรือรูปภาพประกอบ
สนิท ศิริ (2536 : 17-18) แบงโจทยปญหาคณิตศาสตรเปน 2 ชนิด ดังนี้
1) โจทยปญหาปกติ (Routine Problems) เปนโจทยปญหาในหนังสือเรียน
ทั่วไปที่มุงเนนการฝกทักษะใดทักษะหนึ่ง ซึ่งมีขอมูลที่จําเปนในการแกปญหาและมีคําตอบถูกเพียง
คําตอบเดียว
2) โจทยปญหาไมปกติ (Nonroutine Problems) เปนโจทยปญหาที่สอดคลองกับ
สภาพชีวิตจริงมากกวาโจทยปญหาปกติคือ มีขอมูลในโจทยมาก ทั้งขอมูลที่จําเปนและไมจําเปนหรือ
ขอมูลที่ไมเพียงพอในการแกปญหา อาจมีคําตอบมากกวา 1 คําตอบ เนนการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล
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2.2.3.10 องคประกอบที่มีผลตอการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
การแก โ จทย ปญ หาให ป ระสบผลสํ า เร็ จ ต อ งอาศั ย หลายปจ จั ย ดั ง วราลั ก ษณ
อินตะวงศ (2539 : 16) ไดสรุปเปนหัวขอใหญ ๆ ไว 3 ประการไดแก บุคคล (Subject Variables)
ลักษณะของโจทยปญหา (Task Variables) และกลวิธีสอน (Process Variables)
1) บุคคลผูที่สามารถแกปญหาไดดีนั้นตองมีความรูความสามารถทาง
สติปญญาดี มีความสามารถในการอาน มีเหตุผล นอกจากนี้ยังควรมีทัศนคติที่ดีในการแกปญหาและมี
รูปแบบการคิดที่เหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหแกปญหาไดดีในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนี้
สมศักดิ์ รัตนกานตรง (2535 : 21) ไดกลาวถึงองคประกอบที่จะนําไปสูคําตอบใน
โจทยปญหาคณิตศาสตรไดแก ความสามารถเขาใจในการพูด ความเขาใจ ความคิดของปญหาและการ
ตีความหมายของโจทยปญหาไดอยางมีเหตุผล การรวบรวมขอมูลอยางมีระบบ เพื่อที่จะนําไปสูการหา
คําตอบในขั้นสุดทาย
จากองคประกอบที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา องคประกอบที่มีผลตอ การแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรประกอบดวย ความสามารถในการคิดคํานวณ การอานแบบวิเคราะหและการ
รวบรวมขอมูลอยางมีระบบ
2) ลักษณะของโจทยปญหา วราลักษณ อินตะวงศ (2539 : 17) ไดกลาวถึง
ลักษณะของโจทยปญหาที่เหมาะสมวาภาษาที่ใชควรเปนภาษาที่เขาใจงายลักษณะของโจทยปญหา
ควรใกลเคียงกับสภาพแวดลอมของผูเรียน ขนาดของตัวหนังสือ และตัวเลขเหมาะสมกันกับวัยของ
ผูเรียนและรูปแบบ โครงสรางของโจทย เปนโจทยโดยตรงหรือโดยออม ควรมีความเหมาะสม ซึ่ง
สอดคลองกับความเห็นของ สนิท ศิริ (2536 : 18) ที่กลาววาลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ดี
ควรมี ค วามใกล เ คี ย งกั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น และสถานการณ ที่ ส ร า งขึ้ น เป น ป ญ หา ควรใช ภ าษาหรื อ
บรรยากาศที่ผูเรียนมีประสบการณและไมควรเปนปญหาทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ ดวงเดือน ออนนวม และ
คนอื่น ๆ (2537 : 18) ไดมีความเห็นสอดคลองกันวาโจทยปญหา ควรเปนเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
ของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน
3) กลวิธีสอน การพัฒนาการสอนแกโจทยปญหาโดยมุงสอนทักษะใด
ทั ก ษะหนึ่ ง เพี ย งอย า งเดี ย วเช น การสอนให จํ า หลั ก ปรั บ ปรุ ง ความเข า ใจในการอ า นหรื อ ปรั บ ปรุ ง
สมรรถภาพในการคิดคํานวณมักจะไมประสบผลสําเร็จซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการแกโจทย
ปญหาของนั ก เรี ยนควรพัฒนาหนว ยการสอนที่เ นนกระบวนการทั้งหมดมากกว าองคประกอบใด
องคประกอบหนึ่งของการแกโจทยปญหา
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2.2.3.11 แนวทางการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ทั ก ษะการแก โ จทย ป ญ หาเป น ทั ก ษะระดั บ สู ง ที่ ต อ งอาศั ย ความรู ค วามเข า ใจ
ตลอดจนทักษะคณิตศาสตรหลายอยางเพื่อนําไปใชในการแกปญหาซึ่ง ดวงเดือน ออนนวม และคนอื่น ๆ
(2537 : 22-29) ไดเสนอเทคนิคการเสนอเพื่อพัฒนาความสามารถในแกโจทยปญหาซึ่งสรุปไดดังนี้
1) การใชโจทยปญหาหลายระดับตามความรูความสามารถและประสบการณ
ของเด็กและเปนโจทยปญหาที่นักเรียนสนใจ
2) การเขียนโจทยปญหาเปนประโยคสัญลักษณ
3) การแสดงบาทสมมติชวยใหเด็กมองเห็นความสัมพันธในโจทยปญหาได
4) การเขียนชวยลดความเปนนามธรรมทําใหมองเห็นแนวทางในการแกปญหา
5) การสรางโจทยปญหา เปนการฝกสรางโจทยปญหาจากเงื่อนไขที่กําหนดได
เชน สรางโจทยปญหาเพียงบางสวน ใหเด็กตอเติมใหสมบูรณสรางโจทยจากประโยคสัญลักษณหรือสราง
โจทยปญหาโดยอิสระ
6) การใชโจทยปญหาหลาย ๆ แบบไดแก
6.1) การใชโจทยปญหาที่ไมมีตัวเลข เปนการฝกวิเคราะหสภาพการณ
ของโจทยและเลือกวิธีการในการแกโจทยปญหาโดยไมตองพึ่งตัวเลข
6.2) การใช โ จทย ป ญ หาที่ มี ตั ว เลข แต ไ ม ต อ งการคํ า ตอบเป น การฝ ก การ
วิเคราะหโจทยปญหาเพื่อหาวิธีการหาคําตอบ
6.3) การใชโจทยปญหาที่ขอมูลไมครบหรือขอมูลเกินความจําเปน จะชวยใหเด็ก
รูจักการศึกษาขอมูลอยางพิจารณา ซึ่งควรเนนใหเด็กสนใจรายละเอียดของขอมูลใหมาก
7)
ตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ เปนการฝกความสามารถในการ
พิจารณาคําตอบที่นาจะเปนไปได โดยการใชทักษะตาง ๆ เชน การประมาณ
8) การพัฒนาทักษะในการอานโจทยปญหาเพื่อใหเขาใจโจทยเชน อานซ้ําใน
สวนที่ไมเขาใจ รวบรวมศัพทคณิตศาสตร แลวเขียนอธิบายดวยภาษาของตนเองเพื่อใหเขาใจงายขึ้น
อัจฉรา สุภาพรม (2536 : 46-47)ไดเสนอแนวทางในการแกโจทยปญหาไวดังนี้
1) การบูรณาการโจทยปญหาตั้งแตเริ่มสอนโดยใชโจทยปญหาในการสอน
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน เพราะนักเรียนจะเขาใจไดงายขึ้น และควรใชโจทยปญหา
เชื่อมโยงกับประโยคสัญลักษณ
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2) การใชโจทยปญหาที่ไมปกติซึ่งเปนโจทยปญหาที่ไมใชลักษณะเหมือนโจทย
ปญหาในหนังสือเรียนที่มุงฝกทักษะใดทักษะหนึ่ง มีเฉพาะขอมูลที่จําเปน และมีคําตอบที่ถูกตองเพียง
คําตอบเดียว โจทยปญหาไมปกติ มุงฝกทักษะการคิดแกปญหาอยางสมเหตุ สมผล และสอดคลองกับ
ชีวิตจริง
3) การใชโจทยผสมเพื่อใหนักเรียนไดฝกวิเคราะหโจทยปญหา ควรใช
โจทยปญหาที่มีลักษณะหลากหลาย
4) การสอนและการกระตุนแบบชี้แนะเปนการสอนแบบที่ใหนักเรียน
ไดทํากิจกรรมหาคําตอบเอง โดยการชี้แนะพื้นฐาน (Basic Heuristics) อาจชวยใหนักเรียนวิเคราะห
ปญหาดวยความคิดยืดหยุน การสอนลักษณะนี้มุงพัฒนาใหนักเรียนรูจักวางแผนหากลวิธีแกปญหาและ
เพื่ อ ตรวจสอบคํ า ตอบโดยการประมาณอย า งคร า ว ๆ จากแนวทางการสอนการแก โ จทย ป ญ หา
คณิตศาสตรดังกลาวมาขางตน สนิท ศิริ (2536 : 23-24) ไดเสนอขั้นตอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ที่นาสนใจไว 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจปญหา ในขั้นนี้นักเรียนตองวิเคราะหปญหา แปล
ความใหไดวาโจทยถามอะไร ขอมูลที่โจทยใหมามีอะไรบาง ขอมูลเพียงพอตอการแกปญหาหรือไม หาก
ไมเขาใจควรใชการวาดรูปจะชวยใหเขาใจโจทยปญหาดีขึ้น
ขั้นที่ 2 วางแผน เปนการคนควาหาความสัมพันธของขอมูล ตลอดจน
ความคลายคลึงของปญหาใหมกับโจทยปญหาเดิมที่เคยทํามาแลว
ขั้นที่ 3 ลงมือทําตามแผน เปนการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว ซึ่งตอง
ใชการคิดคํานวณและตองตรวจสอบแตละขั้นตอนตามแผนที่กําหนดไว
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบความถูกตอง เปนการตรวจสอบวิธีการและคําตอบโดยอาจใช
วิธีอื่นตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบใหไดคําตอบตรงกันหรืออาจใชการประมาณคําตอบ
การแกโจทยปญหาใหไดดี ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงในการ
แกโจทยปญหาดวยตนเอง ภายใตเงื่อนไขที่โจทยกําหนด โจทยปญหาเปนเรื่องของทักษะ เมื่อมีโอกาส
ฝกแกปญหาอยูเปนประจําและสามารถคนพบแนวทางการแกปญหาไดดวยตนเอง แลวจะเปนการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหา โจทยปญหาของนักเรียนใหดีขึ้น
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2.3 เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3.1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) เปนสมรรถภาพในดานตาง ๆ ที่นักเรียน
ไดจากประสบการณทั้งทางตรงและทางออมจากครูผูสอน สําหรับความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีนักการศึกษาไดใหความหมายไวหลายทาน สรุปไดดังนี้
Good (1973 : 6–7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การเขาถึงความรู (Knowledge
Attained) หรือการพัฒนาทักษะทางการเรียน ซึ่งโดยปกติพิจารณาจากคะแนนสอบที่กําหนด คะแนนที่
ไดจากงานที่ครูผูสอนมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง
ไพศาล หวังพานิช (2537 : 30-31) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(Academic Achievement) วา หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียน
การสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรู ที่เกิดจากการศึกษาฝกฝน
อบรมหรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผล
(Level of Accomplishment) วา เรียนแลวรูเทาไร มีความสามารถชนิดใด
ชนินทรชัย อินทิราภรณ และคนอื่น ๆ (2540 : 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึง ความสําเร็จในดานความรู ทักษะ สมรรถภาพดานตาง ๆ ของสมองหรือมวลประสบการณ
ทั้งปวงของบุคคลที่ไดรับการเรียนการสอนหรือผลงานที่นักเรียนไดจากการประกอบกิจกรรม
ธวัชชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย (2543 : 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู
ทักษะและสมรรถภาพทางสมองในดานตาง ๆ ที่นักเรียนไดรับจากการสั่งสอนของครูผูสอน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบไดโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test)
รัตนาภรณ ผานพิเคราะห (2543 : 7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลของ
ความสามารถทางวิชาการที่ไดจากการทดสอบโดยวิธีตางๆ
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 11) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จ
หรือความสามารถในการกระทําใด ๆ ที่จะตองอาศัยทักษะ หรือมิฉะนั้นก็ตองอาศัยความรอบรูในวิชา
ใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ
จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกลาว สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ย น หมายถึ ง ความสํ า เร็ จ ความสามารถของบุ ค คล ในด า นต า ง ๆ ทั้ ง ด า นความรู ทั ก ษะ
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กระบวนการ ตลอดจนค านิ ย มความเห็น ต าง ๆ ที่ เ กิด ขึ้น หลังจากผ านกระบวนการเรี ยนการสอน
การฝกฝน อบรมมาแลว
2.3.1.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความจําเปนตอการเรียนการสอน หรือการตัดสิน
ผลการเรียน เพราะเปนการวัดระดับความสามารถในการเรียนรูของบุคคลหลังจากที่ไดรับการฝกฝน
โดยอาศัยเครื่องมือประเภทแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งเปนเครื่องมือที่นิยมมากที่สุด เยาวดี วิบูลยศรี
(2540 : 19) ไดกลาวถึงขอตกลงเบื้องตนที่ควรคํานึงถึงในการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ไวดังนี้
1) เนื้อหา หรือทักษะภายในขอบเขตที่ครอบคลุมในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
นั้น จะตองสามารถจํากัดอยูในรูปของพฤติกรรม ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงในลักษณะที่จะสื่อสารไปยัง
บุคคลอื่นได ถาเปาหมายทางการศึกษาไมสามารถจํากัดอยูในรูปของพฤติกรรมแลว ยอมไมสามารถ
ที่จะวัดไดในลักษณะของผลสัมฤทธิ์ไดอยางชัดเจน
2) ผลิตผลที่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วัดนั้น จะตองเปนผลิตผลเฉพาะที่เกิดขึ้น
จากการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่ตองการเทานั้น จะวัดผลผลิตผลอยางอื่นไมได
3) ผลสัมฤทธิ์หรือความรูตาง ๆ ที่แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์วัดไดนั้น ถาจะนําไป
เปรียบเทียบกันแลว ผูเขาสอบทุกคนจะตองมีโอกาสไดเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ เทาเทียมกัน
2.3.1.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชวาล แพรัตกุล (2516 : 111, อางถึงใน วิชาญ เลิศลพ 2543 : 23 – 24 ) ไดแบง
ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหนาที่หรือการนําไปใชวัดเปน 2 ประเภท
ดังนี้
1) แบบทดสอบที่ครูสราง (Teacher - Made Test) หมายถึง ขอสอบ หรือปญหา
หรือโจทยคําถามตาง ๆ ที่ครูสรางขึ้นเพื่อวัดผลขณะที่มีการเรียนการสอน และสามารถพลิกแพลงให
เหมาะสมกับสภาพการณตาง ๆ
2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test) เปนแบบทดสอบที่วิวัฒนาการมา
จากแบบทดสอบที่ครูสราง และไดผานการทดลองใช ตรวจสอบวิจัย ปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น จน
มี ค วามเป น มาตรฐานทั้ ง ในแง เ วลาที่ ใ ช การดํ า เนิ น การสอน การให ค ะแนนและการแปลความ
แบบทดสอบทั้งสองฉบับนี้ แบงตามลักษณะขอสอบไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
2.1) แบบอั ต นั ย (Subjective Test หรื อ Essay Test) เป น แบบทดสอบที่
กําหนดปญหาหรือคําถามให และใหผูตอบแสวงหาความรู ความเขาใจ และความคิดตามที่โจทยกําหนด
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ภายในระยะเวลาที่กําหนด การใชภาษาในการเขียนตอบขึ้นอยูกับตัวผูสอบ แบบทดสอบนี้สามารถวัดได
หลาย ๆ ดาน ในแตละขอ เชน ความสามารถในดานการใชภาษา ความคิด เจตคติ และอื่น ๆ
2.2) แบบปรนัย (Objective Test ) หมายถึง แบบทดสอบที่มีคําตอบไวใหแลว
ผูสอบตองตัดสินใจเลือกขอที่ตองการหรือพิจารณาขอความที่ใหวาถูกหรือผิด ไดแก แบบถูกผิด แบบ
เติมคํา หรือตอบสั้น ๆ และแบบเลือกตอบแบบทดสอบทั้งสองแบบ ดังกลาว ตางก็มีขอเดนและขอดอย
แตกตางกัน และไมมีกฎตายตัววาตองใชประเภทใด แตควรคํานึงถึงจุดประสงคและสภาพการณของ
การใช ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดของ Bloom (1982 : 45) ถือวาสิ่งใดก็ตาม
ที่มีปริมาณอยูจริงสิ่งนั้นสามารถวัดได ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็อยูภายใตกรอบแนวคิดดังกลาว ซึ่ง
ผลการวัดจะเปนประโยชนในลักษณะทราบและประเมินระดับความรู ทักษะและเจตคติของนักเรียน
และระดับความรูความสามารถตามแนวคิดของ Bloom มี 6 ระดับ ดังนี้
1) ความจํา คือ สามารถจําเรื่องตาง ๆ ได เชน คําจํากัดความสูตรตาง ๆ วิธีการ
เชน นักเรียนสามารถบอกชื่อสารอาหาร 5 ชนิดได นักเรียนสามารถบอกชื่อธาตุที่เปนองคประกอบของ
โปรตีนไดครบถวน
2) ความเขาใจ คือ สามารถแปลความ ขยายความ และสรุปใจความสําคัญได
3) การนําไปใช คือ สามารถนําความรู ซึ่งเปนหลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ไปใชใน
สภาพการณที่ตางออกไปได
4) การวิเคราะห คือ สามารถแยกแยะขอมูลและปญหาตาง ๆ ออกเปน
สวนยอยเชน วิเคราะหองคประกอบ ความสัมพันธ หลักการดําเนินการ
5) การสังเคราะห คือ สามารถนําองคประกอบ หรือสวนตาง ๆ เขามารวมกันเปน
หมวดหมูอยางมีความหมาย
6) การประเมินคา คือ สามารถพิจารณาและตัดสินจากขอมูล คุณคาของ
หลักการโดยใชมาตรการที่ผูอื่นกําหนดไวหรือตัวเองกําหนดขึ้น
Bloom เปนนักการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอน ผลงาน
ทางดานการศึกษาที่นํามาใชเปนแนวปฏิบัติ โดยทั่วไปในการจัดการศึกษาทุกระดับคือ เรื่องของ
จุดประสงคทางการศึกษาและกลวิธีการเรียนรูโดยตองคํานึงถึงธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งเปนแนวคิดที่
สําคัญที่นํามาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีชื่อวา การเรียนเพื่อรอบรู (Mastery Learning)
Bloom ไดกลาวถึงธรรมชาติของนักเรียนแตละคนวา มีความแตกตางกัน
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นักเรียนจะสามารถเรียนรูเนื้อหาในหนวยยอยตาง ๆ ไดโดยใชเวลาเรียนที่แตกตางกัน ในการสอนจึง
ตองมีการเตรียมเงื่อนไขที่จะชวยใหนักเรียนทุกคนสามารถผานลําดับขั้นตอนของทุกหนวยการเรียนถา
นักเรียนไดเรียนตามอัตราการเรียนรูของตนเอง ก็จะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนมาก
ขึ้น
กลวิธีการเรียนรูของ Bloom เปนระบบการสอนที่พยายามปรับใหเขา
คุณสมบัติและความตองการที่แตกตางกันของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนทุกคนบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด
ไว (Bloom 1982 : 39) แบงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสรุปตามแผนภาพที่ 2.1
ทบบทวนความรูพื้นฐานที่จําเปน

วินิจฉัยความรูพื้นฐาน

การเรียนการสอน การแสดงเนื้อหา
การสรุปการทําแบบฝกหัด และกรอบ
มโนทัศนที่สําคัญ

ทดสอบเพื่อ
ประเมินผลการเรียน 2

ทดสอบเพื่อประเมินผล
การเรียน 1
เรียน
ซอมเสริม

ไมผาน

บอกวัตถุประสงคการเรียน
การสอนในแตละพฤติกรรม
ยอยของหนวยการเรียน

เกณฑความรอบรู

ผาน

การสอบเพื่อสรุปผลการเรียน

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามกลวิธกี ารเรียนรูของ Bloom

เรียน
สงเสริม
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ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามกลวิธีการเรียนรูของ Bloom และในแตละ
ขั้นตอน มีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังตอไปนี้ คือ
1) จําแนกหรือแบงเนื้อหาออกเปนชุดของหนวยการเรียนยอยๆ
2) แสดงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละหนวยการเรียนใหชัดเจน
3) ใชวิธีสอนแบบเรียนเปนกลุมปกติในแตละหนวยการเรียน
4) มีการทดสอบเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อประเมินผลการเรียนและ
ความกาวหนาของนักเรียนทุก ๆ ครั้งที่จบแตละหนวยการเรียน
5) ใชผลการสอบเมื่อสิ้นสุดหนวยการเรียนหนึ่ง ๆ มาสงเสริมการเรียนการสอน
สําหรับผูที่ผานเกณฑความรอบรู ก็จะเปนแรงเสริมใหอยากเรียนในหนวยตอไป สวนผูที่ไมผานเกณฑ
ก็จะเปนแนวที่ชี้ใหเห็นจุดบกพรอง ซึ่งจะตองมีการแกไขปรับปรุงตอไป
6) การแกไขจุดบกพรองในการเรียนรูของนักเรียน จะมีวิธีการตาง ๆ หลาย
รูปแบบ
7) เมื่อนักเรียนเรียนผานทุกหนวยแลวจะตองทําแบบทดสอบเพื่อสรุป
ผลการเรียนซึ่งจะนําผลการสอนครั้งนี้มาคิดคะแนน เพื่อดูผลสุดทายของการเรียนวาผานเกณฑ
ความรูรอบมากนอยเพียงใด
สรุปไดวาการเรียนเพื่อรอบรู คือ การจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนสวนใหญสามารถ
ผานเกณฑที่วางไว ผานเนื้อหาที่จัดใหได การเรียนเพื่อรอบรูนี้สวนใหญนักเรียนตองสามารถผาน
จุดประสงคทุกจุดประสงคตามเกณฑที่วางไวได จุดประสงคของการเรียนเพื่อรอบรูก็คือการจัดเงื่อนไข
วัสดุการเรียนการสอนในการเรียนรูใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน เพื่อใหนักเรียนสวนใหญประสบ
ความสําเร็จในการเรียน เกณฑมาตรฐานความรอบรูนี้จะไมกําหนดไวสูงเกินไป เพราะจะทําใหนักเรียน
เกิดความทุกขทรมานที่จะตองเรียนรูใหถึงเกณฑที่กําหนด และเกิดเจตคติที่ไมดีตอการเรียนในการสอน
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน จะไมนิยมกําหนดมาตรฐานความรูรอบไว 90% ถึง 95% สวนมาก
จะกําหนดมาตรฐานความรูรอบที่ระดับ 80% ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดและมีเจตคติ
ที่ดีตอการเรียน สามารถบรรลุจุดหมายของการสอนตามที่ตองการได การวิจัยในครั้งนี้จะนําแนวคิด
ของ Bloom มาสนับสนุนการวินิจฉัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐาน สภาพการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนโดยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา โดยใชเกณฑ
มาตรฐานความรอบรูที่ระดับ 70%
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2.4 เอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียน
วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย (2546 : 16) พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพื่อใหผูเรียนมีความเจริญงอกงามสูงสุด และวิธีเรียนเปนวิธีการตอบสนองตอสิ่งเราดานการเรียนการสอน
ของนักเรียนที่มีตอการเรียน
ฉันทนา กลอมจิต (2543 : 9) ไดกลาวถึงนักศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการเรียนมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
1) มีเปาหมายในการศึกษา
2) ระลึกอยูเสมอวาการศึกษาในสถาบันเปนโอกาสเฉพาะสําหรับพัฒนาทางสติปญญาและใช
โอกาสนี้ใหเกิดประโยชน
3) มีทักษะการเรียนที่ดี
4) มีความพากเพียรพยายามเพื่อความสําเร็จ
และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ควรประกอบดวย
5) การรูจักแบงเวลาและใชเวลาใหเปนประโยชน
6) การฝกใหมีทักษะในการอาน
7) การฟงและจดจําคําบรรยาย
8) การหาความรูเพิ่มเติม
9) การเตรียมตัวสอบ
เบญจมาศ เกตุแกว (2548 : 104) พฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยใชกระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู ไดแก ทักษะการทํางานกลุม ความสามัคคี
ความรับผิดชอบ ความมั่นใจในตัวเอง ทักษะการคิดขั้นสูง และเจตคติตอวิชาฟสิกส
Smith (1976 : 26) วิธีเรียนเปนยุทธวิธีในการเรียนอยางหนึ่งที่ผูเรียนแตละคนเลือกใช
ในขณะที่กําลังเรียนเนื้อหาในหลักสูตร และมีสวนรวมเกี่ยวพันกับความรูสึกและบุคลิกภาพของนักศึกษา
นอกจากนี้ยังเปนตัวบอกรูปแบบของพฤติกรรมของนักเรียนในสภาพการเรียนรูอีกดวย
ทัศนีย บุญเติม (2539 : 113) พบวา วิธีการเรียนเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของผูเรียน
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จากการศึกษาสรุปไดวา พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให
ผูเรียนมีความเจริญงอกงามสูงสุด วิธีเรียนเปนวิธีการตอบสนองตอสิ่งเราดานการเรียนการสอนของ
นักเรียนที่มีตอการเรียน
และเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของผูเรียนในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย สนใจศึกษาพฤติกรรมการเรียนดานการวางแผนกอนการ
ปฏิบัติกิจกรรม การเขารวมกิจกรรม การตรวจสอบผลงาน การจัดระบบในการทํางาน ความเรียบรอย
ในการทํางาน และการแสดงความคิดเห็น

2.5 เอกสารที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
2.5.1 คุณลักษณะนักเรียนที่พึงประสงค
การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเปนผูมีความสามารถทางความคิด มีความสามารถ
ในการศึกษาหาความรู สามารถสรางความรูดวยตนเองและมีคุณธรรมจริยธรรม ครูควรจัดการเรียนการสอน
ใหนักเรียนมีพฤติกรรมดังนี้ (สุวิทย มูลคํา 2544 : 13 - 14)
2.5.1.1 กระตือรือรนอยูเสมอที่จะคิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยมุงเปาหมายที่จะให
ตนเองเกิดการเรียนรู มีความรูความสามารถและทักษะดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น
2.5.1.2 เปนผูเลือกตัดสินใจและแสวงหาความรูดวยตนเองไดในโอกาสและสถานการณ
ตาง ๆ
2.5.1.3 ทํางานรวมกับผูอื่นไดตั้งแตเริ่มตนจนปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
2.5.1.4 ประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลงานของตนเองและกลุมได
2.5.1.5 แสดงความคิดเห็น รับฟงขอบกพรองและแกไขกระบวนการปฏิบัติงานและ
ผลงานใหไดตามเปาหมาย
2.5.1.6 ชื่นชมในความสามารถ ผลงานของตนเองและหมูคณะ
2.5.1.7 กลาแสดงออกทั้งความคิดและการกระทําในสิ่งที่เห็นวาถูกตอง เหมาะสม
2.5.1.8 บูรณาการความรูเดิมกับความรูใหมได และเชื่อมโยงความรูไปใชแกปญหาที่
ประสบในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
2.5.1.9 คิด วิเคราะหทางเลือกในการปองกันและระวังรักษาตนเอง ครอบครัว จาก
โรคภัย สิ่งเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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2.5.1.10 อยูรวมกับสมาชิกในครอบครัว ชุมชนไดอยางมีความสุข มีคุณธรรม และ
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม
2.5.1.11 สนใจศึกษาการใชเครื่องมือที่เกิดขึ้นใหม ๆ และสามารถนําไปใชประโยชน
ไดตามศักยภาพ
2.5.2 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนการประเมินคุณ ลักษณะที่พึ งประสงค
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่สถานศึกษากําหนดขึ้น เพื่อแกปญหาหรือสรางคานิยมอันดี
ใหแกผูเรียนตามจุดเนนของหลักสูตร ภารกิจของสถานศึกษาจะตองดําเนินการดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ
2548 : 249)
2.5.2.1 กําหนดการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่สถานศึกษากําหนด
2.5.2.2 กําหนดเกณฑสําหรับตัดสินการผานคุณลักษณะที่พึงประสงคแตละประการ
2.5.2.3 กําหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถานศึกษา
2.5.2.4 ดําเนินการประเมินการแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนตามแนวทาง
และวิธีการที่สถานศึกษากําหนด
จากการศึกษาสรุปไดวา การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนการประเมิน
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่สถานศึกษากําหนดขึ้น เพื่อแกปญหาหรือสรางคานิยมอันดี
ให แ ก ผู เ รี ย นตามจุ ด เน น ของหลั ก สู ต ร ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษา ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ประเมิ น
คุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก ความสนใจในการเรียน ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความ
มีระเบียบวินัย และความละเอียดรอบคอบในการทํางาน

2.6 เอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
2.6.1 ความเปนมาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
ทิศนา แขมณีและคนอื่น ๆ (2545 : 280) ไดพัฒนารูปแบบการสอนขึ้นจากประสบการณ
ที่ไดใชแนวคิดทางการศึกษาในการสอนมาเปนเวลาประมาณ 30 ปไดแก (1) แนวคิดการสรางความรู
(2) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุม (3) แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู(4) แนวคิดเกี่ยวกับ
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การเรียนรูกระบวนการและ (5) แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนการเรียนรู โดยไดใชแนวคิดเหลานี้ในการ
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง (Construction of Knowledge) ผูเรียนมี
ปฏิสัมพัน ธ (Interaction) กั บเพื่อนบุคคลอื่นๆ และสิ่งแวดลอมรอบตัว รวมทั้ งตองอาศัย ทัก ษะ
กระบวนการ (Process Skills) ตาง ๆ เปนเครื่องมือในการเรียนรู นอกจากนี้ผูเรียนจะตองอยูในสภาพ
มีความพรอมในการรับรูและเรียนรู มีประสาทการรับรูที่ตื่นตัว ไมเฉื่อยชา มีสวนรวม (Participation)
ในการเรียนรูใหมากที่สุด ผูเรียนจึงจะเกิดการเรียนรูที่ดีและความรูความเขาใจที่เกิดขึ้นจะมีความลึกซึ้ง
และคงทนมากขึ้นหากผูเรียนมีโอกาสนําความรูนั้นไปประยุกตใช (Application) ใหเกิดประโยชน
ดวยแนวคิดดังกลาวจึงเกิดแบบแผน “CIPPA” ขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนมีสวนรวม
มีดังนี้
2.6.1.1 กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ดี ค วรช ว ยให ผู เ รี ย นได มี ส ว นร ว มทางด า นร า งกาย
(Physical Participation) คือ เปนกิจกรรมที่จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อชวยให
ประสาทการรับรูของผูเรียนตื่นตัว พรอมที่จะรับขอมูลและการเรียนรูตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพราะการรับรู
เปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู หากผูเรียนไมมีความพรอมในการรับรูแมวามีการใหความรูที่ดี ๆ ผูเรียน
ก็ไมสามารถรับได
2.6.1.2 กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานสติปญญา
(Intellectual Participation) คื อ เป น กิ จ กรรมที่ ช ว ยให ผู เ รี ย นเกิ ด การเคลื่ อ นไหวทางสติ ป ญ ญา
เปนกิจกรรมทาทายความคิดของผูเรียน สามารถกระตุนสมองของผูเรียนใหเกิดการเคลื่อนไหว ชวย
ใหผูเรียนเกิดความจดจอในการคิด สนุกที่จะคิด โดยเรื่องที่จะใหผูเรียนคิดตองไมงายเกินไป และ
ยากเกินไปสําหรับผูเรียน เพราะถางายเกินไปผูเรียนก็ไมจําเปนตองคิด แตถายากเกินไปผูเรียนก็จะเกิด
ความทอถอยในการคิด เรื่องที่จะใหผูเรียนคิดตองเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียนเพื่อ
กระตุนใหผูเรียนใชความคิดหรือลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2.6.1.3 กิจกรรมการเรียนรูที่ดี ควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานสังคม (Social
Participation) คือเปน กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ ทางสังคม กับบุคคล หรือสิ่ งแวดลอม
รอบตัว การเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานสังคม
ซึ่งจะสงผลถึงการเรียนรูดานอื่น ๆ ดวย ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรูที่ดีจึงควรเปนกิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งรอบตัวดวย
2.6.1.4 กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางอารมณ (Emotional
Participation) คือเปนกิจกรรมที่สงผลตออารมณ ความรูสึกของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูนั้น
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เกิดความหมายตอตนเอง กิจกรรมที่สงผลตอความรูสึกของผูเรียนนั้นมักเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประสบการณและความเปนจริงของผูเรียนจะตองเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรงหรือใกล
ตัวผูเรียน
สรุ ปกิ จกรรมการเรีย นรูใดหากสามารถชว ยใหผูเ รี ย นไดเคลื่ อ นไหวรา งกายอย าง
เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะและความสนใจของผูเรียน เปนกิจกรรมที่ทาทายความคิดสติปญญา สามารถ
กระตุนใหผูเรียนใชความคิดไดอยางเต็มที่ รวมทั้งชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลและ
สิ่งแวดลอมรอบตัวไดอยางกวางขวาง กิจกรรมนั้นจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและ
หากกิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมที่สงผลตออารมณ ความรูสึกของผูเรียนโดยตรงก็จะชวยใหการเรียนรูนั้น
มีความหมายตอผูเรียนยิ่งขึ้น
2.6.2 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา เปนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความสนใจ และมีนักการศึกษาหลายทานไดให
คําจํากัดความของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางแบบซิปปา (ทิศนา แขมณีและ
คนอื่น ๆ 2542 : 14-15) มีรายละเอียดของรูปแบบดังนี้
C หมายถึ ง Construction คื อ การให ผู เ รี ย นสร า งความรู ไ ด ด ว ยตนเอง โดย
กระบวนการแสวงหาข อมู ล ทํ า ความเข าใจ คิ ด วิ เ คราะห ตีค วาม แปลความ สร า งความหมาย
สังเคราะหขอมูลและสรุปเปนขอความรู
I หมายถึง Interaction คือ การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันเรียนรูจากกันแลกเปลี่ยน
ขอมูลความคิดและประสบการณแกกันและกัน
P หมายถึง Participation คือ การใหผูเรียนมีสวนรวมทั้งในดานรางกาย อารมณ
ปญญาและสังคมในการเรียนรูใหมากที่สุด
P หมายถึง Process and Product คือ การใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการและมีผลงาน
จากการเรียนรู
A หมายถึง Application คือ การใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิต
ประจําวัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาคือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางแบบประสาน 5 แนวคิดหลักคือ
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1) แนวคิดการสรรคสรางความรู (Constructivism)
2) แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุมและการเรียนแบบรวมมือ (Group Process and
Cooperative Learning)
3) แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู (Learning Readiness)
4) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูกระบวนการ (Process Learning)
5) แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning)
การใชแนวคิดหลักทั้ง5 ดังกลาวขางตนใชบนพื้นฐานของทฤษฎีสําคัญ 2 ทฤษฎีคือ
1) ทฤษฎีพัฒนาการมนุษย (Human Development)
2) ทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)
2.6.3 หลักการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
จากแนวคิดดังกลาวขางตนนําไปสูหลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
ดังนี้ (ทิศนา แขมณีและคนอื่น ๆ 2542 : 2 – 5)
2.6.3.1 เปน กิจกรรมที่ช วยใหผูเ รียนไดมีส ว นรวมทั้ งทางด านร างกาย สติปญญา
สังคม และอารมณ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางทั่วถึง
และมากที่สุดเทาที่จะทําได การที่ผูเรียนมีบทบาทเปนผูกระทํา จะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมและ
กระตือรือรนที่จะเรียนอยางมีชีวิตชีวากิจกรรมที่จัดจึงควรเปนกิจกรรมที่มีลักษณะดังนี้
1) ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เปนระยะ ๆ
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน
2) มีประเด็นทาทายใหผูเรียนไดคิดเปนประเด็นที่ไมยาก หรืองายเกินไป
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียนเพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดหรือลงมือทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
3) ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว
4) สงผลตออารมณ ความรูสึกของผูเรียน เกี่ยวของกับชีวิต ประสบการณและ
ความเปนจริงของผูเรียน
2.6.3.2 ยึดกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ โดยใหผูเรียนไดมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกัน
ในกลุม ไดพูดคุย ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน ขอมูล
ตางๆ เหลานี้จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น และจะปรับตัวให
สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอื่นได
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2.6.3.3 ยึดการคนพบดวยตนเอง เปนวิธีการสําคัญโดยครูผูสอนพยายามจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดคนหาคําตอบดวยตนเอง ทั้งนี้เพราะการคนพบความจริงใด ๆ ดวย
ตนเองนั้น ผูเรียนมักจะจดจําไดดีและมีความหมายโดยตรงตอผูเรียน รวมทั้งเกิดความคงทนในการ
เรียนรู
2.6.3.4 เนนกระบวนการ (Process) ควบคูไปกับผลงาน (Product) โดยการสงเสริมให
ผูเรียนคิดวิเคราะหถึงกระบวนการตาง ๆ ที่ทําใหเกิดผลงาน มิใชมุงจะพิจารณาถึงผลงานแตเพียงอยาง
เดียว ทั้งนี้เพราะประสิทธิภาพของผลงานนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิผลของกระบวนการ
2.6.3.5 เนนการนําความรูไปประยุกตใชหรือใชในชีวิตประจําวัน โดยใหผูเรียนไดมี
โอกาสคิดหาแนวทางที่จะนําความรูความเขาใจไปใชในชีวิตประจําวัน พยายามสงเสริมใหเกิดการ
ปฏิบัติจริงและพยายามติดตามผลการปฏิบัติของผูเรียน
จากแนวคิดและหลักการดังที่ไดนําเสนอมาทั้งหมดขางตน สามารถสรุปเปนคํานิยาม
ซึ่งสอดคลองกับคํานิยามในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมวิชาการไดวา การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุงจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการ
ดํารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือ
ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
2.6.4 หลักการกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
ทิศนา แขมณีและคนอื่น ๆ (2542 : 6 –7) ไดเสนอหลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปาไววากิจกรรมการเรียนการสอนควรมีคุณสมบัติดังนี้
2.6.4.1 ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูผูเรียนเปนผูสรางความรู ดวย
ตนเอง (Construct)
2.6.4.2 ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูมากที่สุด (Participation)
2.6.4.3 ผู เ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ซึ่ ง กั น และกั น แลกเปลี่ ย นประสบการณ ความคิ ด
ขอความรูตลอดจนถึงการเรียนรูจากกันและกัน (Interaction)
2.6.4.4 ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการควบคูกันไปกับผลงาน (Process& Product)
2.6.4.5 ผูเรียนไดนําความรูไปใชได (Application) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปานอกจากจะเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแลว ยังสามารถนําไปใชเปนตัวชี้วัดหรือ
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เปนเครื่องตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดวา กิจกรรมนั้นเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
หรือไม โดยนําเอากิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูมาตรวจสอบตามหลักซิปปา
ทิศนา แขมณี และคนอื่น ๆ (2542 : 15) กลาวถึงแนวคิดหลักของกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปา 5 แนวคิด คือ แนวคิดการสรางความรู แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุมและการเรียนแบบ
รวมมือ ความพรอมในการเรียนรู การเรียนรูกระบวนการ การถายโอนความรู และสามารถสราง
แผนภาพไดดังนี้
การมีบทบาท/สวนรวม
(Participation)
.

การปฏิสัมพันธ
ชวยกันเรียนรู
(Interaction)

การสรางความรู (Construction)
กระบวนการเรียนรู (Process)
- การแสวงหาความรู
- การศึกษาทําความเขาใจ
- การคิดวิเคราะห
- การตีความ
- การแปลความ
- การสรางความหมายแกตนเอง
- การสังเคราะหขอมูล
- การสรุปขอความ
การนําความรูไปใช (Application)

การมีบทบาท/สวนรวม
(Participation)
ภาพที่ 2.2 รูปแบบการสอนผูเรียนเปนศูนยกลาง CIPPA MODEL
ที่มา : ทิศนา แขมมณี และคนอื่น ๆ 2542 : 16

การปฏิสัมพันธ
ชวยกันเรียนรู
(Interaction)
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จากแผนภาพที่ 2.2 การสอนผูเรียนเปนศูนยกลางแบบซิปปา สามารถเรียงความสัมพันธ
เกี่ยวกับผูเรียนเปนศูนยกลางไดดังนี้
มีบทบาทสําคัญในการเรียนรู
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู รูอ ยางตื่นตัว ตื่นใจ
(Active Participation)

กาย (Physical)
+
อารมณ (Emotion)

สติปญญา (Intellectual)
+
อารมณ (Emotion)

สังคม (Social)
+
อารมณ (Emotion)

การเคลื่อนไหวรางกาย
(Physical Movement)

การสรางสรรคความรู
(Constructing of Knowledge)

การปฏิสัมพันธ
(Interactive)

การรูท ักษะกระบวนการ
(Process Skills Learning)
ความเขาใจ
(Understanding)
การประยุกตใช
(Application)
การใชในชีวิตประจําวัน

ภาพที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ตามหลักซิปปา (CIPPA) หรือ
แบบประสาน 5 แนวคิดหลัก
ที่มา : ทิศนา แขมมณี และคนอื่น ๆ 2542 : 18
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2.6.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
จากแนวคิดของนักการศึกษาจะไดนํามาพัฒนาเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
รูปแบบซิปปา เปน 7 ขั้น ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี และคนอื่น ๆ 2542 : 19 - 20)
2.6.5.1 ขั้นการทบทวนความรูเดิม ขั้นนี้เปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนที่จะเรียนเพื่อ
ชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน
2.6.5.2 ขั้นการแสวงหาความรูใหม ขั้นนี้เปนการแสวงหาขอมูล ความรูใหมที่ผูเรียน
ยังไมมีจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตาง ๆ ซึ่งครูอาจเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
แหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได
2.6.5.3 ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิม ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนจะตองศึกษาและทําความเขาใจ
2.6.5.4 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุม
เปนเครื่องมือในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตนแกผูอื่น และไดรับประโยชนจากความรูความเขาใจ
ของผูอื่นไปพรอม ๆ กัน
2.6.5.5 ขั้ น สรุ ป และการจั ด ระเบี ย บความรู ขั้ น นี้เ ป น ของการสรุ ป ความรู ที่ไ ดรั บ
ทั้งหมด ทั้งความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนรูใหเปนระบบระเบียบ เพื่อชวยใหผูเรียน
จดจําสิ่งที่เรียนรูไดงาย
2.6.5.6 ขั้นการแสดงผลงาน ขั้นนี้เปนขั้นที่ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงาน
การสรรคสรางความรูของตนใหผูอื่นรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจ
ของตน และชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค
2.6.5.7 ขั้นการประยุกตใชความรู ขั้นนี้เปนขั้นของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝน
การนําความรู ความเขาใจของตนไปใชในสถานการณตาง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความชํานาญ
ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและความจําในเรื่องนั้น ๆ
2.6.6 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบซิ ป ปามี ห ลายรู ป แบบซึ่ ง แต ล ะรู ป แบบจะมี ร ะดั บ
บทบาทของครูและผูเรียนมากนอยตางกันไปดังนี้ (วัฒนาพร ระงับทุกข 2542 : 11; สุรางค เจริญสุข
2540 : 7) สามารถจัดได 3 รูปแบบ
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2.6.6.1 แบบที่ 1 Student – Centered Class
ครูเปนผูเตรียมเนื้อหาสื่อการเรียนวัสดุ– อุปกรณนักเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรมตาม
คําแนะนําของครูซึ่งสวนใหญจะทําในรูปแบบของกิจกรรมที่เปนคูเปนกลุม
2.6.6.2 แบบที่ 2 Learner –Based Teaching
ครูจะเปนผูกระตุนมอบหมายใหผูเรียนคนควาผลิตสื่อการเรียนดวยตนเองซึ่งจะใชไดดี
กับการเรียนภาษาตางประเทศ เพราะผูเรียนจะไดฝกทักษะทางภาษาไดเปนสองเทาทั้งในขณะที่
เตรียมและฝก
2.6.6.3 แบบที่ 3 Learner Independence
ผูเรียนจะศึกษาคนควาดวยตนเองในหองศูนยการเรียน มีอิสระจากหองเรียนปกติ
สามารถเลือกทํางานตามความสามารถ ความสนใจและความถนัดของผูเรียน อาจเรียนคนเดียวหรือ
เรียนเปนคูเปนกลุมกับเพื่อนก็ได
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
ขั้นที่ 1 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมใด
ใน
ระดับใด
ขั้นที่ 2 วิเคราะหผูเรียนมีความสามารถความสนใจและวิธีเรียนอยางไร
ขั้นที่ 3 เลือกเทคนิควิธีการสอนหลากหลายสนองผูเรียนโดยพิจารณาจาก
- จุดเดนในการเสริมสรางทักษะขอความรูและพฤติกรรม
- ประสิทธิผลในการสรางทักษะขอความรูประสบการณ
- โอกาสในการแสดงบทบาทการเรียนรูของผูเรียน
ขั้นที่4 ปรับและเรียบเรียงเทคนิคใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายกระบวนการเรียนการ
สอนและผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
2.6.7 การวัดและประเมินผลที่สอดคลองการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
วิธีการวัดและประเมินผลที่ยอมรับกันวาสอดคลองกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปาคือการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพราะเปนวิธีการที่สามารถคนหา
ความสามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน และยังเปนขอมูลสําคัญที่สามารถ
นํามาใชประกอบการตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี
2.6.8 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
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เปนการประเมินเชิงคุณภาพอยางตอเนื่องในดานความรู ความคิด พฤติกรรม วิธีการ
ปฏิบัติและผลการปฏิบัติของผูเรียน การประเมินลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพเมื่อประเมินการปฏิบัติ
ของผูเ รียนในสภาพที่เ ป นจริ ง วิ ธีก ารที่ใ ช ประเมินไดแ กการสังเกตการณ สัมภาษณ บัน ทึก จาก
ผูเกี่ยวของแบบทดสอบวัดความสามารถจริงการรายงานตนเอง และแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
2.6.9 ลักษณะที่สําคัญของการประเมินจากสภาพจริง
2.6.9.1 เปนการประเมินที่กระทําไปพรอมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การเรียนรูของผูเรียนซึ่งสามารถทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณทั้งที่โรงเรียนบานและชุมชน
2.6.9.2 เปนการประเมินที่เนนพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนที่แสดงออกมา
จริงๆ
2.6.9.3 เนนการพัฒนาผูเรียนไดอยางเดนชัดและใหความสําคัญกับการพัฒนาจุดเดน
ของผูเรียน
2.6.9.4 เนนการประเมินตนเองของผูเรียน
2.6.9.5 ตั้งอยูบนพื้นฐานของสถานการณที่เปนชีวิตจริง
2.6.9.6 ใชขอมูลที่หลากหลายมีการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติในทุกดาน ทั้งที่
โรงเรียนบานและชุมชนอยางตอเนื่อง
2.6.9.7 เนนคุณภาพของผลงานที่ผูเรียนสรางขึ้น ซึ่งเปนผลจากการบูรณาการความรู
ความสามารถหลาย ๆ ดานของผูเรียน
2.6.9.8 เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง (ทักษะการคิดที่ซับซอน) เชน
การวิเคราะห การสังเคราะห
2.6.9.9 สงเสริมการปฏิสัมพันธเชิงบวกมีการชื่นชมสงเสริมและอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรูของผูเรียนและผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข
2.6.9.10 เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียนครูและผูปกครอง
2.6.10 บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา (ทิศนา แขมณี และคนอื่น ๆ 2542 : 13)
และ (วัฒนาพร ระงับทุกข 2542 : 12 –14 ) ไดกลาวไววาครูควรมีบทบาทดังนี้
2.6.10.1 บทบาทดานการเตรียมการประกอบดวย
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1) การเตรียมตนเอง ครูจะตองเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับบทบาทของผู
เปนแหลงความรู (Resource Person) ซึ่งจะตองใหคําอธิบาย คําแนะนํา คําปรึกษาใหขอมูลความรูที่
ชัดเจนแกผูเรียน รวมทั้งแหลงความรูที่จะแนะนําใหผูเรียนไดศึกษา คนควาหาขอมูลได ดังนั้นครู
จะตองมีภาระหนัก เตรียมตนเองดวยการอานการคนควาการทดลองปฏิบัติมากๆในหัวขอเนื้อหาที่ตน
รับผิดชอบรวมทั้งขอมูลและประสบการณอื่นๆที่เกี่ยวของที่จะเปนประโยชนตอผูเรียน
2) การเตรียมแหลงขอมูลเมื่อบทบาทครูไมใชผูบอกเลามวลความรูอีกตอไป
ครูจึงตองเตรียมแหลงขอมูลความรูแกผูเรียน ทั้งในรูปแบบของสื่อการเรียน ใบความรูและวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ ที่จะใชประกอบกิจกรรมในหองเรียน หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีขอมูลความรู ที่ผูเรียน
สามารถเลื อกศึ ก ษาค น คว า ตามความต อ งการ หรื อ แหล ง เรี ย นรูต า ง ๆ เช น ศู น ย บริ ก ารศู น ย สื่ อ
หองสมุด หองโสตศึกษา หองสมุดวิชาหองปฏิบัติการวิชาตางๆ และหองพิพิธภัณฑในโรงเรียน
ทั้งนี้ รวมไปถึงแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ซึ่งครูสามารถสํารวจบัญชีรายชื่อหนังสือ อุปกรณหรือ
สื่อต าง ๆ ไวสํา หรับผูเ รี ยนได ศึก ษาคนควาตามที่กําหนดในกิจกรรมการเรี ย น หรือศึ ก ษาค นควา
เพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลาเรียน
3) การเตรียมกิจกรรมการเรียน บทบาทของครูกอนการเรียนการสอนทุกครั้ง
คือการวางแผนการจัด กิ จกรรมการเรีย นตามจุด ประสงคการเรี ย นรูที่กํ าหนด ครู จ ะตองวิเ คราะห
จุดประสงคการเรียนรู เพื่อใหไดสาระสําคัญและเนื้อหาขอความรูอันจะนําไปสูการออกแบบกิจกรรม
การเรียนที่เนนผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูตามที่กําหนด โดยบทบาทในสวนนี้ครูจะทําหนาที่คลาย
ผูจัดการ (Manager) กําหนดบทบาทการเรียนรูและเปนผูกําหนดบทบาทใหผูเรียนทุกคนไดมีสวน
เขารวมกิจกรรม แบงกลุมหรือจับคู เปนผูมอบหมายงาน หนาที่ความรับผิดชอบแกผูเรียนทุกคน
จัดการใหทุกคนไดทํางานที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจและความถนัด
4) การเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ เมื่อออกแบบหรือกําหนดกิจกรรม
การ
เรียนแลว ครูจะพิจารณาและกําหนดวาจะใชสื่อวัสดุ อุปกรณใด เพื่อใหกิจกรรมการเรียนดังกลาว
บรรลุผลแลวจัดเตรียมใหพรอม บทบาทของครูตรงนี้จึงเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อให
การเรียนรูบรรลุผล
5) การเตรียมการวัดและประเมินผล บทบาทในดานการเตรียมการ อีก
ประการหนึ่ ง คื อ การเตรี ย ม การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการวั ด ให ต รงตาม
จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู และวั ด ให ค รอบคลุ ม ทั้ ง ในส ว นของกระบวนการ (Process) และผลงาน
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(Product) ที่เกิดขึ้นทั้งดานพุทธิพิสัย (Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะ (Skills) โดยเตรียม
วิธีการวัดและเครื่องมือวัดใหพรอมกอนทุกครั้ง
2.6.10.2 บทบาทดานการดําเนินการ เปนบทบาทขณะผูเรียนดําเนินกิจกรรม การ
เรียนการสอนประกอบดวย
1) การเปนผูชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษา (Helper and Advisor) คอยให
คําตอบเมื่อผูเรียนตองการความชวยเหลือ เชน ใหขอมูลหรือความรูในเวลาที่ผูเรียนตองการ เพื่อให
การเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) การเป น ผู ส นั บ สนุ น และเสริ ม แรง (Supporter and Encourager) ช ว ย
สนับสนุนหรือกระตุนใหผูเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
3) การเปนผูรวมกิจกรรม (Active Participant) โดยเขารวมทํากิจกรรม ใน
กลุมผูเรียน พรอมทั้งใหความคิด และความเห็นหรือชวยเชื่อมโยงประสบการณสวนตัวของผูเรียนขณะ
ทํากิจกรรม
4) การเปนผูติดตาม ตรวจสอบ (Monitor) ตรวจสอบผลการทํางาน ตาม
กิจกรรมของผูเรียน เพื่อใหถูกตองชัดเจนและสมบูรณกอนใหผูเรียนสรุปเปนขอความรูที่ไดจากการ
เรียนรู
5) การเปน ผูสรางเสริมบรรยากาศที่อบอุน เป นมิตร โดยการสนับสนุน
เสริมแรงและกระตุนใหผูเรียนไดเขารวมทํางานกับกลุม แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยเต็มที่ ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อภิปรายโตแยง แสดงความคิดเห็นดวยทวงทีที่นุมนวล ใหเกียรติและ
เปนมิตร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเปาหมายของกลุมบรรลุความสําเร็จ
2.6.10.3 บทบาทดานการประเมินผล เปนบทบาทที่ครูผูสอนตองดําเนินการเพื่อ
ตรวจสอบวาสามารถจัดการเรียนการสอน ใหบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม
ทั้งนี้ครูควรเตรียมเครื่องมือและวิธีการใหพรอม กอนถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผลทุกครั้งและ
การวัดควรใหครอบคลุมทุกดาน โดยเนนการวัดจากสภาพจริง (Authentic Measurement) จากการปฏิบัติ
(Performance) และจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งในการวัดและประเมินผลนี้ นอกจากครูจะ
เปนผูวัดและประเมินผลเองแลว ผูเรียนและสมาชิกของแตละกลุมควรจะมีบทบาทรวมวัดและประเมิน
ตนเองและกลุมดวย
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2.6.11 สรุปบทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
2.6.11.1 ผูจัดการ(Manager) เปนผูกําหนดบทบาทใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวม เขา
รวมทํากิจกรรม แบงกลุมหรือจับคู เปนผูมอบหมายงาน หนาที่ความรับผิดชอบแกผูเรียนทุกคน
จัดการใหทุกคนไดทํางานที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจของตน ผูรวมทํากิจกรรม(An
active Participant) เขารวมทํากิจกรรมในกลุมจริงๆ พรอมทั้งใหความคิดและความเห็นหรือเชื่อมโยง
ประสบการณสวนตัวเพื่อชวยผูเรียนขณะทํากิจกรรม
2.6.11.2 ผูสนับสนุนและเสริม(Supporter and Encourager) ชวยสนับสนุนดานสื่อ
อุปกรณ หรือใหคําแนะนําที่ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเขารวมกิจกรรม หรือฝกปฏิบัติดวยตนเองและ
ผูติด ตามตรวจสอบ(Monitor) คอยตรวจสอบงานที่ผู เ รีย นผลิ ตขึ้ น มาก อ นที่ จ ะสง ตอ ไปใหผูเ รี ย น
คนอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความถูกตองของนิยามศัพท การแกคําผิด อาจจะทําไดทั้งกอนทํา
กิจกรรมหรือบางกิจกรรมอาจจะแกทีหลังได
2.6.12 บทบาทของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
เมื่อครูปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนและพฤติ กรรมการสอนของตนแลว ผูเรี ยนก็
จําเปนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูของตนดวย การเรียนการสอนจึงจะบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่กําหนดไว โดยทั่วไปแลวผูเรียนจะมีบทบาทที่สําคัญ ๆ ดังนี้
2.6.12.1 บทบาทการมีสวนรวมในการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็นหรือ
ประสบการณตางๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการเรียนรู
2.6.12.2 บทบาทในการศึกษาหรือลงมือกระทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อทําความเขาใจ
ใช ค วามคิ ด ในการกลั่ น กรอง แยกแยะ วิ เ คราะห สั ง เคราะห ข อ มู ล ข อ เท็ จ จริ ง ความคิ ด เห็ น
ความรูสึกหรือประสบการณตาง ๆ ที่หามาไดและสรางความหมายใหแกตนเอง
2.6.12.3 บทบาทในการจัดระบบระเบียบความรูที่ไดสรรคสรางขึ้น เพื่อชวยใหการ
เรียนรูเกิดความคงทนและสามารถนําความรูนั้นไปใชไดสะดวกขึ้น
2.6.12.4 บทบาทในการนําความรูไปประยุกตใชเพื่อชวยใหการเรียนรูนั้นเกิดประโยชน
ตอชีวิต นอกจากนั้นการประยุกตใชจะชวยตอกย้ําความเขาใจและสรางความมั่นใจแกผูเรียนในความรูนั้น
และการนําความรูไปใชยังกอใหเกิดการเรียนรูอื่นๆเพิ่มเติมไดดวย
ในการดําเนินการตามบทบาททั้ง 4 ขางตนผูเรียนจําเปนตองแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่
จําเปนในการเรียนรูรวมกับผูอื่นดังนี้
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1) เขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางกระตือรือรน
2) ใหความรวมมือและรับผิดชอบในการดําเนินงาน/ กิจกรรมตาง ๆ รวมกับกลุมเชน
การแสวงหาขอมูลการศึกษาขอมูลและการสรุปเปนตน
3) รับฟงพิจารณาและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
4) ใชความคิดอยางเต็มที่ มีปฏิสัมพันธโตตอบ คัดคาน สนับสนุน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและความรูสึกของตนกับผูอื่น
5) แสดงความสามารถของตนและยอมรับความสามารถของผูอื่น
6) ตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ เรียนรูจากกลุมและชวยใหกลุมเกิดการเรียนรู
สรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรไดเพราะลักษณะสําคัญของวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความหมาย ไมใชเพียงตัวเลขและ
สัญลักษณเทานั้น แตเปนวิชาที่เกี่ยวกับความคิด สิ่งที่เราคิดขึ้นนั้นเปนจริงหรือไม เราสามารถนํา
คณิตศาสตรไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อํานวย สุกใส (2542 : 74) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหความไมประสบผลสําเร็จ
ในการเรียนคณิตศาสตรของนักศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2541 จํานวน 85 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 1 ฉบับ
และแบบทดสอบ 4 ฉบับ คือ แบบทดสอบมิติสัมพันธ แบบทดสอบอุปมาอุปมัย แบบทดสอบ
การปฏิ บั ติ ท างมิ ติ สั ม พั น ธ และแบบทดสอบมาตรฐานวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร
ผลการวิ จั ย พบว า สาเหตุ ที่ ทํ า ให ก ารเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร ข องนั ก ศึ ก ษานอกโรงเรี ย น (กศน.)
ไม ป ระสบผลสํ า เร็ จ นั้ น เนื่ อ งมาจาก การเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาและการสอนของครู คื อ นั ก ศึ ก ษา
ทํา แบบฝ ก หัด ไม ค อ ยได นั ก ศึ ก ษาไม มีเ วลาทํ า การบ า น ไมมี เ วลาดู ห นั ง สือ ไมก ล า ซั ก ถาม ฟ ง
คําอธิบายของครูไ ม ทั น ครู ไ ม คอยตรวจแบบฝ ก หัด ไมค อ ยทํ าการวั ดผลท า ยชั่ วโมงสอน ครูใ ห
การบานไมพอเหมาะ ไมคอยใหผูเรียนชวยสรุปบทเรียนที่สอนในแตละครั้ง และครูไมคอยใหผูเรียน
ทําแบบฝกหัดในหองเรียน
ชาญชัย สุกใส ( 2533 : 47-48) ไดศึกษาองคประกอบนอกเหนือสติปญญาที่สงผล
มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียน
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แตละขนาด จังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาตัวแปรตาง ๆ ที่นอกเหนือสติปญญาเพิ่มเติม ไดแก เพศ
ของนักเรียน เพศของครูผูสอน อายุของครูผูสอน การใชหนังสือประกอบการสอน การใชอุปกรณ
ประกอบการสอนของครู และจํานวนครั้งที่ครูผูสอนไดรับการอบรมเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร
และมีตัวแปรบางตัวที่นํามาศึกษาซ้ําอีกครั้ง คือ การศึกษาสูงสุดของบิดามารดา อาชีพหลักของบิดา
มารดา สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว การสงเสริมการเรียนของผูปกครอง วุฒิสูงสุดของ
ครูผูสอน และประสบการณสอนของครูผูสอน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนในโรงเรียนแตละขนาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุมโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบวา มีตัวแปร 3 ตัว ที่ใชพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยเรียงลําดับความสําคัญ คือ การสงเสริมการเรียนของผูปกครอง เพศของ
นักเรียน และอาชีพหลักของบิดามารดา สวนในกลุมโรงเรียนขนาดกลาง พบวา มี 2 ตัวแปร ที่ใช
พยากรณ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร ไ ด อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ โดยเรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญ คือ การสงเสริมการเรียนของผูปกครอง และอาชีพหลักของบิดามารดา และในกลุม
โรงเรียนขนาดใหญ พบวา มีตัวแปรสําคัญเพียงตัวแปรเดียวที่ใชพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ การสงเสริมการเรียนของผูปกครอง
ผองศรี หวานเสียง (2544 : 93) ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย
ใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการคูณ ชั้นประถมปที่ 3 ที่เนนกระบวนการเรียนแบบซิปปา
พบวา การวิเคราะหคุณภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนกระบวนการเรียนแบบซิปปา เรื่อง
โจทยปญหาการคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 ทาน พบวา
(1) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรมีคุณภาพดีมาก มีความเหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับวัตถุประสงค
และเนื้อหา ประกอบดวยเทคนิควิธีสอน การสอนที่หลากหลาย มีการวัดผลประเมินผลที่สอดคลอง
กับสภาพที่แทจริง ใชสื่อ/อุปกรณสอดคลองและเหมาะสม (2) การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนกระบวนการเรียนแบบซิปปา เรื่องโจทยปญหาการคูณ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนกระบวนการเรียนแบบซิปปา เรื่องโจทย
ปญหาการคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกชุดที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนดไว คือ 80/80 (3) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการคูณ
พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนกระบวนการเรียน
แบบซิปปา เรื่องโจทยปญหาการคูณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 79.40 สูงกวาเกณฑ
ที่กํ า หนดไว คือ รอยละ 75 (4) การศึ ก ษาเจตคติของนัก เรี ย นต อการเรี ยนการสอน โดยใชชุด
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กิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนกระบวนการเรียนแบบซิปปา เรื่องโจทยปญหาการคูณ พบวา คาสัดสวน
โดยรวมระดับความคิดเห็นดวย เทากับ 0.90 อยูในเกณฑมีเจตคติในเชิงบวก แสดงวา นักเรียนมีเจตคติ
ในเชิงบวกทั้งทางดานบทบาทผูเรียน กิจกรรมการเรียนรู และบทบาทของครูผูสอน
ดอกคูณ วงศวรรณวัฒนา (2544 : 68 - 69) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใชรูปแบบซิปปาในวิชาฟสิกส ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 พบวา ผลการวิจัยมีปญหาและอุปสรรคคือ ในระยะแรกสอนไมทัน นักเรียนไมเขาใจบทบาท
และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของตนเองในการเรียนการสอน และมีบางสวนไมใหความรวมมือ แต
เมื่อมี การปรับปรุ งการสอน โดยครูมอบหมายใหนัก เรียนไปศึก ษาเนื้อหาจากแหลงความรูตาง ๆ
มากอนลวงหนาและชี้แนะใหนักเรียนเขาใจในบทบาทและหนาที่ของตนเอง พรอมทั้งกระตุนให
นักเรียนเห็นความสําคัญของตนเองที่มีตอกลุม และใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น
มีความสนุกสนานในการเรียน นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนไดคิดปฏิบัติและทําความเขาใจดวยตนเอง
นักเรียนไดความรูกวางขวาง จากการอภิปรายสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ผลการทดสอบ
วั ดผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกอ นเรีย นและหลั ง เรีย น โดยใช คา เฉลี่ย และร อยละพบวา นัก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาเกณฑที่กําหนดไว
ปกาศิต ปลั่งกลาง (2545 : 75 - 79) ไดทําการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ใหมีนักเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 75 ขึ้นไป โดยใชโมเดล
ซิปปาไดประยุกตใช มี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นนํา ทบทวนความรูโดยการใชเพลง เกม ปริศนาทายคํา
บทบาทสมมติ ใช สื่ อ เทคโนโลยี 2) ขั้ น สอน ให นั ก เรี ย นเผชิ ญ ป ญ หา ทํ า ความเข า ใจป ญ หา
หาแนวทางในการแกปญหา ใหนักเรียนรวมตรวจสอบและประเมินวิธีการแกปญหารวมกับเพื่อน
ภายในกลุม สรุปเปนผลงานกลุม ใหนักเรียนทบทวนกระบวนการเรียนรู ผลงาน ความรูที่ไดจากการ
เรียนรู สรุปขั้นตอนดวยตนเองจนสามารถอธิบายใหเพื่อนไดเขาใจ นําไปใชในชีวิตประจําวันในรูป
แบบฝกหัด ใหนักเรียนฝกแกปญหา และนําเสนอ 3) ขั้นสรุป โดยครูผูสอนรวมกับนักเรียนทั้งชั้นสรุป
แนวคิด หลักการ กระบวนการแกปญหา 4) ขั้นวัดและประเมินผล โดยใชแบบฝกหัดทายแผนการสอน
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 82.67 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม
และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑกําหนดไวคิดเปนรอยละ 85 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80
จตุพร เจริญวัย (2545 : 74) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยใชโมเดลซิปปา ในรายวิชาเคมี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4โรงเรียนเหลาคาม
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พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2544 จํานวน 33 คน พบวา การใชโมเดลซิปปา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหผูเรียน
เขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียน นักเรียนใหความสนใจในการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น เกิด
ความสนุกสนาน และไดพัฒนาทักษะกระบวนการในการเรียนรู เกิดการสรางองคความรูดวยตัว
นักเรียนเองเนื่องจากไดลงมือปฏิบัติจริง ความรูที่ไดสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
สวนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของ
โรงเรียน คือ นักเรียนไดคะแนนสูงกวารอยละ 70 และจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ 80
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
มนูญ ตนัยโชติ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ชีววิทยา เรื่องการลําเลียงสารในรางกาย โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 4/3 จํานวน 37 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
(มอดินแดง) พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา เปนกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยนักเรียนไดทํากิจกรรมการทดลองซึ่งทําใหเกิดการสรางองคความรู
ดวยตนเองและการทํากิจกรรมกลุม ทําใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการกลุม รวมทั้งเกิดการ
ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู และนักเรียนกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งทําให
นักเรียนไดมีการเคลื่อนไหวรางกาย จากการทดลองปฏิบัติการและการแสดงผลงานโดยสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได เมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียน
จํานวนรอยละ 81.08 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาผานเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม
วารยาณีย เพชรมณี (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ชีววิทยาโดยใชรูปแบบซิปปา ผลการวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหนักเรียนมีความ
เขาใจเนื้อหาที่เรียนไดงายขึ้น มีความกระตือรือรน มีความสุข รูสึกสนุกสนานในการเรียน นักเรียนรูจัก
บทบาทหนาที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กลาแสดงออก สามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับเพื่อนในชั้นเรียนในขณะทํากิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนสามารถ
สรางองคความรูไดดวยตนเอง และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได เมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนพบวา นักเรียนรอยละ 88.37 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานที่โรงเรียน
กําหนดไวคือ รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
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นภาวรรณ ประดับคํา (2548 : 51-53) ไดทําการศึกษาผลการใชโมเดลซิปปาในกิจกรรม
การเรียนรูวิชาฟสิกส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ทําใหนักเรียนมีความ
เขาใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น นักศึกษามีสวนรวมในการเรียน ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง มีความ
สนใจและสนุกสนาน นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเรียนรูจากการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม
ไดดวยตนเอง ดานผลสัมฤทธิ์พบวาคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 17.8 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และมี
นักเรียนไดคะแนนผานเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 60 คิดเปนรอยละ 73.3

