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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านการคิด วิเคราะห์ และให้เหตุผล โดยใช้
ค าถามปลายเปิด(Open ended Problems) และพัฒนาศักยภาพของผู้สอนให้เป็นนักวิจัยที่สามารถ
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาของตนเองได้ กลุ่มที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้คือ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จ านวน 49 คน ปีการศึกษา 255 4 ซึ่งเนื้อหาที่สอนเป็นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม โดยใช้
กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ( Classroom Action Research : CAR) เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้วิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของตนเองและใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ ในการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกันโดยเน้นให้มีการจัดกิจกรรมท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ
เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ข้อมูลทั้งหมดรวบรวมมาจากเครื่องมือหลากหลาย 
ได้แก่ การบันทึกของผู้สอน การท าใบกิจกรรมของผู้เรียน การเขียนบันทึกประจ าวันของผู้เรียน และ
คะแนนของการท าแบบฝึกหัดและ การทดสอบ ที่มีค าถามเก่ียวการพัฒนาความคิดของผู้เรียน ซึ่งได้
น ามาวิเคราะห์ในแบบการเขียนแผนผังความคิด  การพรรณนาความ และการถอดรหัสการเรียนรู้ของ
ผู้สอน 
 ผลวิจัยพบว่าการพัฒนาศักยภาพในด้านการคิด วิเคราะห์ และให้เหตุผล โดยการใช้ค าถาม
ปลายเปิด ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเห็นได้จากการสอบประจ าบทแต่ละบท มีการ
พัฒนาการคิดที่ดีข้ึนสังเกตได้จาก การตอบค าถามในชั้นเรียน และท าให้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากข้ึน 
ส าหรับตัวผู้สอนเองมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อ ฝึกทักษะการคิดของนักเรียน การวัด
การคิดของผู้เรียน และการค้นคว้าเทคนิคการตั้งค าถาม ตลอดจนได้เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นการสะท้อนการท างานของผู้วิจัย สามารถปรับปรุงวิธีการสอนที่เหมาะสม
กับตนเองได้ตลอดเวลา 
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ABSTRACT 

 

Research name:    Class action research for learning activities development by 
using open ended problems for thinking development process 
in additional mathematics Matthayom 1 of Suansunantha 
University demonstration school  

Researcher name:   Natthapon Kachathorn 
Period of study:   2010 
.................................................................................................... 
 This work propose that develop effective thinking, analysis and reasonability 
by using open ended problems and perform the researching teachers use class 
action research for adaptive activity in her class. The used group in this research as 
students in Matthayom1 class no.3 of Suansunundha demonstration school, 49 
students, first semester 2010 in additional mathematics. We use the Classroom 
Action Research: CAR process be tool for manage learning and provide theory for 
solve learning problems in class, we were observed the student’s thinking in 
mathematics class that they are at least think about solving problem, calculate and 
synthesis new path to solving, Child center activity be approached to new method 
and be several tools e.g. teacher’s memory reports, activity sheets, student’s diaries, 
exercise sheets and testing such have questions about open ended problems which 
be developed for thinking process of students. The encoding and transformation of 
these data we use describing and analysis methods by draw a thinking’s diagram 
which be made by researching teacher.   
 This result be found that the effective thinking of analysis and reasonability 
by using the open ended problems activity to leaner score records in class better 
than before using our method, be observed from the score records, the oral answers 
in class and help for added co operative learning in class too. Moreover we have a 
good experience concern with developing questions for teacher in skill practice and 
searching the technique for this learning activity. This research still reflexes the 
problems in research’s working and applies the appropriate teaching method. 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของงานวิจัย 
  
 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพมนุษย์ กีรติ ศรีวิเชียร (2520) กล่าวไว้ว่า ความสามารถทางคณิตศาสตร์มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับการเป็นผลเมืองของชาติ เพราะว่าคณิตศาสตร์สามารถช่วยพัฒนากระบวนการคิดของ
ผู้เรียนให้สามารถคิดได้อย่างมีระเบียบ ระบบ มีเหตุมีผล และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ สุรชัย ขวัญเมือง (2552) ที่กล่าวไว้ว่า คณิตศาสตร์ช่วยปลูกฝังและ ขัด
เกลา ให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ นิสัย ทัศนคติ และ ความสามารถทางสมองบางอย่าง อาทิ ความเป็นคน 
ช่างสังเกต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดอย่างเป็นระเบียบชัดเจน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาได้
ดีด้วย Gagne D., Yekovich W. and Yekovich R. (1993) ได้กล่าวถึงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไว้ 3 
ประการ ดังนี้คือ 1) ทักษะพ้ืนฐาน จะเน้นไปที่ความรู้ส าคัญ 2 อย่าง คือ ความจริงด้านจ านวน ซึ่ง
กล่าถึงการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ได้แก่ การบวก ลบ คูณ และหาร ต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความทรงจ า 
และระเบียบวิธีในการแก้ปัญหา จะเป็นล าดับขั้นตอนที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า 2) ความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ ซึ่งได้มีการศึกษาขอบเขตของแนวคิด   2 ลักษณะด้วยกันได้แก่ 
สามัญส านึกทางจ านวน เป็นแนวคิดในการท าให้ระบบจ านวนนั้นมีความหมาย และจะต้องใช้เวลาใน
การเรียนรู้จึงสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ อีกประการหนึ่งก็คือ แนวคิดเชิงปริมาณเป็นการสร้างความ
เข้าใจในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน ความคิดในเชิงปริมาณ
เป็นความสัมพันธ์เชิงปริมาณท่ีใช้ในทางเลขคณิต และ 3)  ยุทธศาสตร์เป็นความรู้ หรือ วิธีการที่เรา
สามรถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 
 การคิดเป็นพฤติกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของมนุษย์ และมีรูปแบบที่ซับซ้อนกัน เป็นผลมา
จากกระบวนการทางสมอง Vinacke (1967) ให้ค าจ ากัดความของการคิดว่า “เป็นการจัดรูปแบบและ
รูปแบบใหม่ของประสบการณ์ท่ีผ่านมาแล้วให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน ” ซึ่งสอดคล้องกับความคิด
ของ Humphrey (อ้างใน ศรีสุรางค์ ทีนะกุล , 2542 หน้า 8) ที่กลว่าว่าการคิดคือ กระบวนการที่
เกิดข้ึนอย่างซับซ้อนภายในสมองและจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ หรือสภาพการณ์ต่าง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 กระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก หากประชากร เป็นคนที่มีทักษะในการ
แก้ปัญหาแล้วย่อมมองเห็นปัญหาเป็นโอกาสที่ดีท่ีจะได้ฝึกสมอง ทดลองปัญหา นอกเหนือไปจาก
จุดประสงค์หลัก คือ การแก้ปัญหา และ ย่อมมีวิธีการที่แน่ชัดในการจัดการกับปัญหาของตนเอง ซึ่ง
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เป็นผลมาจากการจัดระเบียบของข้อมูล ลดความก ากวม ขจัดปัจจัยที่ไร้ประโยชน์ และเก็บ
รายละเอียดบางสิ่งที่พบไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้มิได้กระท าอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาให้
ลุล่วงไปได้ในที่สุด (คาร์ล แอลเบรชต์,1984) 

เพ่ือให้ยังเกิดผลต่อผู้เรียน การสอนจึงมีบทบาทส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนมีการฝึกทักษะด้าน
การคิด ทั้งนี้จะข้ึนอยู่กับทักษะของผู้สอน ที่ส าคัญคือ ทักษะการใช้ค าถามโดยเฉพาะค าถามปลายเปิด 
 ครูคณิตศาสตร์ควรมีวิธีการถามท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดท่ีถูกต้อง กระตุ้นให้นักเรียน 
อยากตอบค าถาม อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้แล้วการใช้ค าถามท่ีดีจะ
ช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้าน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสอนที่ได้เคยสังเกตมา หรือในอดีต ผู้สอนส่วนใหญ่มักให้ความส าคัญกับการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ข้อสอบที่เน้นทักษะการคิดค านวณ ซึ่งถือว่าเป็นการให้ความส าคัญกับ
ค าตอบที่มากกว่ากระบวนการที่ได้มาซึ่งค าตอบ จึงมักเป็นผลให้นักเรียนขาดทักษะการคิดในระดับสูง 
ขาดการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นอันได้แก่ การให้เหตุผลการแก้ปัญหา การ
สื่อสาร และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ใหม่ทั้ง
ของไทย และต่างประเทศ ด้วยลักษณะการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวนี้
เอง ท าให้ครูผู้สอนมีโอกาสน้อยท่ีจะได้ส่งเสริมทักษะการคิดระดับสูงและไม่อาจจะทราบถึง
ความสามารถตามสภาพจริงของผู้เรียนได้มากนัก (เจนสมุทร แสงพันธ์, 2548) 
 การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูงและมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จึง
ควรเริ่มต้นจากห้องเรียนที่ส่งเสริม หรือสร้างบรรยากาศ ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยการพูด การเขียน การแทนด้วยสัญลักษณ์ การใช้ค าศัพท์ที่แสดง
ความสัมพันธ์ของแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอแนวคิดโดยการแสดงด้วยแผนภูมิ 
แผนภาพ หรือกราฟ ตลอดจนมีความสามารถในการอธิบายและแลกเปลี่ยนแนวคิดทางคณิตศาสตร์
ซึ่งกันและกัน (สิริพร ทิพย์คง , 2543) นั้นคือ ถ้าเรามีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ มีโอกาสได้คิด แสดงวิธีคิดออกมา จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดของ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เลยก็ว่าได้ 

ในฐานะที่ผู้วิจัย ได้ท าหน้าที่เป็นครูสัมผัสกับเด็กนักเรียนโดยตรง และสอนในวิชาที่เก่ียวกับ
การคิด คือ คณิตศาสตร์ จึงได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และยังได้ประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้
ของผู้วิจัยเอง กล่าวคือ ในการสอนนักเรียนในชั้นเรียนปรากฏว่ามีนักเรียนร้อยละ 40 ที่ขาดพ้ืนฐาน
ทักษะในทางการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สะท้อนให้เห็นได้จากการท าโจทย์ปัญหา กรคิด
ค านวณ และการให้เหตุผลในใบกิจกรรม การทดสอบและแบบฝึกหัด ซึ่งท าให้ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ไม่ตรงแผนการสอนที่วางไว้ และผลการเรียนรู้ของนักเรียนยังไม่ดีเท่าท่ีควรตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียนในด้านต่างๆ ที่
เป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. พัฒนาศักยภาพในด้านการคิดวิเคราะห์และให้เหตุผลโดยใช้ค าถามปลายเปิด 
2. พัฒนาศักยภาพของผู้สอนใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.กลุ่มเปูาหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จ านวน 49 คน ปีการศึกษา 2554 

2. การจัดการเรียนการสอนในงานวิจัยนี้อยู่ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. ค าถามปลายเปิด  หมายถึง ค าถามที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงค าตอบหรือวิธีคิดท่ี
หลากหลายในการแก้ปัญหา เป็นค าถามที่กระตุ้นความคิด และความสนใจ และให้
นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันสามารถท าหรือแก้ปัญหาได้ด้วยความรู้ความสามารถ
ของเขาเองโดยการตั้งสมมติฐานค าตอบ การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและสื่อสารความคิด
ด้วยตัวของเขาเอง (เจนสมุทร แสงพันธ์,2548) 

2. การคิด  หมายถึง พฤติกรรมภายในสมองที่อยู่ในลักษณะ หรือ รูปแบบของปฏิบัติการ
ทางสมองที่เป็นกระบวนการโดยเริ่มจากสภาพ หรือ สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา ความรู้สึก 
อึดอัด วิตกกังวลเครียด ไม่สบายใจ ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้คลาย
ความรู้สึกไม่สบาย หรือแก้ปัญหานั้นๆ ให้ส าเร็จ (ลักขณา สิริวัฒน์,2549) 

3. กิจกรรมการสอนที่พัฒนาทักษะการคิด หมายถึง สิ่งที่ผู้สอนจัดขึ้นให้กับผู้เรียนได้มีการ
ฝึกฝน พัฒนาการทางความคิด ซึ่งแบ่งพิจารณาเป็น 3 ส่วนคือ การสอนเพื่อให้คิด 
(Teaching for thinking) การสอนการคิด (Teaching of thinking) และการสอน
เกี่ยวกับการคิด ( Teaching about thinking) (WCCR,1984 อ้างในลักขณา สิริวัฒน์) 
กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การใช้ค าถามปลายเปิด ( Open ended problems),การเขียน
บันทึกประจ าวัน , การสร้างสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ , การให้นักเรียน
ออกแบบประดิษฐ์, ให้นักเรียนสืบค้น และการให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ 
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1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

1. ส าหรับผู้วิจัยได้เรียนรู้ในการใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อสอนการคิด รวบรวมด้วยระเบียบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนท าให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.  ส าหรับนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในการคิดได้อย่างเต็มที่และเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเอง แก้ปัญหาเองซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดชีวิต 

3. เป็นแนวทางส าหรับผู้สนใจงานวิจัยชิ้นนี้เป็นตัวอย่างและฐานความรู้ในการเรียนการสอน
ด้านการคิดและน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์ของผู้วิจัย  
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บทท่ี 2 
 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางพ้ืนฐานในการ

ด าเนินการวิจัยครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ 
1. ความหมาย ประเภทของการคิด และกระบวนการคิด 
2. ขั้นตอนของกระบวนการคิด 
3. ประเภทความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการสอนการคิด 
4. ค าถามปลายเปิด:กิจกรรมพัฒนาการคิดในชั้นเรียน 
5. การวัดและประเมินผลทักษะการคิด 
6. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 
2.1 ความหมาย ประเภทของการคิด และกระบวนการคิด 

 
ความหมายของการคิด 
การคิดเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมนุษย์ และมีรูปแบบซับซ้อนกัน

เป็นผลมาจากกระบวนการทางสมอง Vinacke (1967) ให้ค าจ ากัดความของการคิดว่า “เป็นการ
จัดระบบ และรูปแบบใหม่ของประสบการณ์ท่ีผ่านมาแล้วให้กับเข้าสภาพการณ์ปัจจุบัน” 

การคิดมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกิจกรรมภายในอย่างอ่ืนโดยเฉพาะ การจ า การรับรู้ 
และเชาวน์ปัญญา นักจิตวิทยาได้กล่าวถึงลักษณะนี้โดยรวมๆ ว่า การรู้คิด ( Cognition) เมื่อการรับรู้ 
(Perception) ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในขณะนั้น การคิดจะเก่ียวข้องกับ
ประสบการณ์ในอดีต การคิดและการรับรู้ก็ไม่สามารถแยกออกจากกัน การคิดจึงเป็นการปรุงแต่งขั้น
สูงต่อจากการรับรู้ 

นอกจากนี้แล้ว Humphrey (อ้างใน ศรีสุรางค์ ทีนะกุล , 2542 หน้า 8) ได้สรุปสาระส าคัญ
จากงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดดังนี้ 

1. การคิดเกิดข้ึนเมื่อมนุษย์ประสบ จ าได้ และต้องการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
2. ปัญหาเป็นสภาพการณ์ที่มนุษย์ถูกสกัดไม่ให้ไปถึงเปูาหมายที่ต้องการ 
3. การคิดเป็นกระบวนการของการผสมผสานลักษณะต่างๆ ที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกัน 
4. การคิดเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในอดีต แต่นักจิตวิทยายังไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจนว่า 

ประสบการณ์เหล่านี้น ามาใช้ในการคิดอย่างไร 
5. กิจกรรมการคิดทุกอย่างเกี่ยวข้องกับ “การลองผิดลองถูก” ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือสัตว์ 
6. แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญในการคิด 
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7. ภาษาไม่เทียบได้กับความคิด แต่ภาษามีส่วนอย่างมากในการคิด 
8. ส่วนประกอบต่างชนิดกันจ านวนมากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ี

เป็น ปัญหา ซึ่งได้แก่ ภาพในใจ กิจกรรมกล้ามเนื้อ การพูด และความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 

ดังนั้น การคิด คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนภายในสมองและจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
หรือสภาพการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ความหมายของกระบวนการคิด 

 ทิศนา แขมมณี และคณะ(2544) ได้ให้ความหมายของกระบวนการคิดไว้ว่า เป็นการคิดที่มี
ความสลับซับซ้อนสูง ซึ่งต้องมีพ้ืนฐานทักษะการคิดหลายๆ ด้านเข้ามาผสมผสานกัน กระบวนการคิด
ต้องมีข้ันตอนและความแยบยล จึงจะท าให้พบแนวทางในการแก้ปัญหาและหาค าตอบหรือข้อสรุป
ของความคิดแต่ละครั้ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการคิดเป็นเรื่องของการใช้ทักษะความคิดใน
ระดับสูงนั้นเอง ทักษะการคิดระดับสูง เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีเหตุผล การคิด
แก้ปัญหา การคิดริเริ่มสร้างสรรค์   การคิดรวบยอด การตัดสินใจ 
 

ประเภทของการคิด 
 การคิดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (ศรีสุรางค์ ทีนะกุล ,2542 หน้า 9) ดังนี้ 
   1.การคิดโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย ( Undirected Thinking) หรือเรียกกันว่าความคิด
แบบเชื่อมโยง (Associated Thinking) เป็นการคิดท่ีไม่มีจุดมุ่งหมาย เป็นอิสระจากการถูกก าหนด
ด้วยเงื่อนไขภายนอก แบ่งเป็น 
    

1.1 การคิดเชื่อมโยงเสรี ( Free Associated Thinking) เมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นสิ่งหนึ่ง 
เราอาจคิดสิ่งต่างๆ อีกมากมาย สิ่งที่เราเชื่อมโยงกับสิ่งเร้านั้นไม่จ ากัดขอบเขต  Freud นักจิตวิทยา
วิเคราะห์ เชื่อว่าการคิดแบบเสรีเป็นการระบายความต้องการที่อยู่ภายใต้จิตไร้ส านึก ( Unconscious) 
การวิเคราะห์ผลจากการคิดแบบเชื่อมโยงเสรี จะช่วยให้เข้าใจปัญหาที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของคนได้ 
   1.2 การคิดเชื่อมโยงควบคุม ( Controlled Association) การคิดนี้จะถูกก าหนด
ตามเงื่อนไข เช่น ผู้คิดอาจได้รับค าสั่งให้บอกค าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับค าท่ีได้ยิน เช่นค าว่า ดินสอ 
จะต้องตอบค าว่า ปากกา เพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกับเครื่องเขียน 
   1.3 การฝันเฟื่อง ( Fantasy) เป็นการฝันกลางวัน ( Day Dreaming) การฝันเฟื่อง
เป็นการสะท้อนความปรารถนาของมนุษย์ โดยเหตุที่ความปรารถนานั้น ในสภาพความเป็นจริงไม่ได้
รับการตอบสนอง หรือความปรารถนาที่ไม่มีทางเป็นจริงไปได้ เช่น ผู้ที่อยากจะเป็นดาราบาสเกตบอล
ระดับโลก ก็จะนึกถึงภาพตนเองเป็นนกบินออกไปได้ หรือ ซุปเปอร์แมนสามารถเหาะแหกกรงขัง
ออกไปได้อย่างเป็นอิสระ 
  นักจิตวิทยาได้ใช้ความส านึกฝันของคนเป็นสื่อในการศึกษาบุคลิกภาพ โดยเฉพาะความ
ปรารถนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน เทคนิคท่ีใช้เรียกว่าเทคนิคการฉายภาพ ( Projective Technique) ซ่ึง
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มีการเสนอภาพท่ีมีลักษณะคลุมเครือให้ผู้ได้รับการทดลองตอบสนอง โดยการตีความหมายภาพที่เห็น 
หรือบอกเล่าเรื่องราวจากภาพที่เห็น 
   1.4 การฝัน ( Dreaming) หรือการฝันกลางคืน ( Night Dreaming) การฝันเป็นการ
คิดเชื่อมโยงในขณะหลับ มีความสมจริงมากบางครั้งฝันเป็นเรื่องเป็นราวติดต่อกันในขณะฝัน ผู้ฝันจะ
ไม่ทราบว่าเป็นความฝัน 
 

มนุษย์มีความเชื่อเรื่องความฝันมาแต่โบราณ ทุกชาติทุกศาสนา ทุกภาษาต่างมีค าอธิบาย
เกี่ยวกับความฝัน และการฝัน เช่น ชาวอียิปต์เชื่อว่าการฝันเป็นการติดต่อกับเทพเจ้าและเรื่องราวที่ฝัน 
คือสิ่งที่เทพเจ้าต้องการบอกกับผู้ฝัน ในส่วนชาวจีนเชื่อว่าการฝันคือการท่องเที่ยวของวิญญาณซึ่งแยก
ออกจากร่างของผู้ฝันและความฝันเป็นประสบการณ์ของวิญญาณ ส่วนชาวไทยเชื่อว่า การฝันเป็นการ
รับรู้เหตุการณ์ในอนาคตที่แฝงมาในรูปของความฝัน จึงต้องมีการท านายฝัน 
 2. การคิดที่น าโดยเปูาหมาย ( Goal-directed Thinking) เป็นการคิดท่ีเกิดข้ึนเมื่อเรา
ต้องการค าตอบ หรือวิถีทางที่สมเหตุสมผลในการแก้ปัญหา การคิดชนิดนี้ถือว่ามีเปูาหมายที่ชัดเจน 
Dewey นักจิตวิทยาและนักการศึกษาชาวอเมริกันเรียกความคิดชนิดนี้ว่า การคิดเชิงสะท้อน ซึ่งได้แก่ 
การคิดวิจารณญาณ ( Critical Thinking) และการคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking) การคิด
วิเคราะห์วิจารณ์เป็นการหาเหตุผลในเรื่องต่างๆ ซึ่งการคิดชนิดนี้ก็คือ การคิดแก้ปัญหา ( Problem 
Solving) ส่วนการคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ น าไปสู่การประดิษฐ์สิ่ง
แลกใหม่รวมถึงการค้นพบการแก้ปัญหาได้ส าเร็จ หรือแม้แต่ทฤษฎีวิธีการใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
มหาศาลต่อมนุษยชาติ 
 
2.2 ขั้นตอนกระบวนการคิด 
 
 ขั้นตอนกระบวนการคิดมีดังนี้ (ศรีสุรางค์ ทีนะกุล ,2542 หน้า 10) 
  1.การเตรียมตัวแก้ปัญหา ( Preparation) เป็นขั้นที่ผู้แก้ปัญหาท าความเข้าใจกับลักษณะของ
ปัญหารวบรวมข้อมูล ประสบการณ์ในอดีตเชื่อมโยงกับปัญหาเป็นการระบุปัญหาให้แจ่มชัด 
  2. การฟักตัวของความคิด ( Incubation) เป็นขั้นที่ผู้แก้ปัญหาหยุดพักความคิดไว้โดยที่
กระบวนการคิดอาจจะด าเนินต่อไปซึ่งผู้คิดอาจไม่รู้ตัว ระยะฟักตัวของความคิดจะกินเวลาเท่าใดก็
แล้วแต่ลักษณะของปัญหา และผู้แก้ปัญหา 
  3. การพบทางออกของปัญหา ( Illumination) เป็นขั้นที่ผู้แก้ปัญหาค้นพบวิธีการแก้ปัญหา 
อาจเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาทันทีทันใดท่ีเรียกกันว่าเป็น การรู้แจ้ง ( Insight) ดังเช่น Archimedes 
นักปราชญ์ชาวกรีก แก้ปัญหาว่าช่างทองโกงในการท ามงกุฎให้พระราชาหรือไม่ ในขณะที่เขาลงแช่น้ า
ในอ่างที่มีน้ าเต็มและน้ าล้นออกมาเขาตะโกนว่า “ยูเรก้า ยูเรก้า” หมายความว่า ฉันพบแล้ว 
  4. การตรวจสอบวิธีการแก้ไขปัญหา ( Verification) เป็นขั้นที่ผู้แก้ปัญหาท าการตรวจสอบวิธี
แก้ปัญหาซึ่งอาจมีรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติม แล้วเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดไว้ 
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ความส าคัญและประโยชน์ของการคิด 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545) ไว้กล่าวความส าคัญของการคิดไว้ว่า การใช้ทักษะการคิด
จะช่วยเพิ่มมโนทัศน์ในเรื่องต่างๆ มากยิ่งข้ึนในความทรงจ าของเรา ซึ่งจะช่วยให้มีข้อสมมติที
สมเหตุสมผลสามารถน าไปใช้ท าความเข้าใจโลกรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว และช่วยตีความวินิจฉัยสิ่งที่
รับรู้ได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งยังกล่าวได้อีกว่า ประเทศชาติก้าวหน้าไปได้เพียงใด
ขึ้นอยู่กับการ “คิดเป็น” ของคนเป็นส าคัญ การคิด คือ การที่คน ๆ หนึ่งพยายามใช้พลังทางสมองของ
ตนในการน าเอาข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่มาจัดวางอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลลัพธ์ เช่น การตัดสินเลือกสิ่งที่ดีท่ีสุด คนที่ “คิดเป็น” จะสามารถจัดข้อมูลให้เรียงกันอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ได้ความคิดท่ีดีที่สุด 
 สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2541) ได้กล่าวว่า การด ารงชีวิตอยู่ในโลกอนาคตนั้นบุคคล
จ าเป็นต้องมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพราะจากการศึกษาแนวโน้มต่างๆ ใน
ปัจจุบันนักอนาคตนิยมเชื่อว่า สังคมในอนาคตจะเต็มไปด้วยความหลากหลายการคิดแก้ปัญหาจะ
เปลี่ยนแนวการคิดเชิงจ าแนก ไปสู่การคิดโดยอาศัยบริบทของสังคมกล่าวคือ จะใช้สภาวะแวดล้อม
ต่างๆ ในสังคมเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนมากขึ้นและจะต้องใช้ความรู้ทักษะเจตคติ 
และข้อมูลต่างๆ ในสังคมเข้ามาร่วมกันในการแก้ปัญหา 
 วิทย์ วิศทเวทย์ (2546) ได้กล่าวว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า การศึกษาท่ีแท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
มนุษย์รู้จักคิด การรู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์รอบคอบ รอบด้าน ท าให้เกิดปัญญา แตกฉานเรียกว่า โยนิโส 
มนสิการ 
 Paul (1993) ได้กล่าวความส าคัญของกระบวนการคิดว่า เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้คิด
สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพและยังส่งผลให้ผู้คิดมีความสามารถคิด
กว้าง คิดลึกคิดถูกอย่างชัดเจนคิดถูกต้อง และคิดเหตุผลได้  
 
2.3 ประเภทความรู้ทางคณิตศาสตร์และการสอนการคิด 
  

Gagne D., Yekovich W. and Yekovich R. (1993) กล่าวถึงประเภทของความรู้ทาง
คณิตศาสตร์  ไว้ 3 ส่วนคือ 

1. ทักษะพ้ืนฐาน (Basic Skills) 
2. ความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Understanding) 
3. ยุทธศาสตร์ (Strategies) 

โดยความรู้ทั้ง 3 แบบนี้ท าหน้าที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันตลอดเวลา 
 

ทักษะพื้นฐาน  
เน้นไปที่ความรู้พ้ืนฐานส าคัญ 2 อย่าง คือ 

  1.ความจริงด้านจ านวน ( Number Facts) กล่าวถึงการบวก การลบและผลลัพธ์ของการคูณ
ต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความทรงจ า ทักษะในเรื่องความจริงด้านจ านวนนี้มีประโยชน์มากเมื่อสามารถเรียก
กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างอัตโนมัติซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควร ในการศึกษาถึงพัฒนาทางทักษะ
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แบบนี้นั้นจะพบว่าเด็กๆ สามารถสร้างความจริงด้านจ านวนมากว่าการจ า และเรียกมาใช้ อย่างไรก็
ตามเม่ือโตขึ้น เขาจะใช้การเรียกความจ านั้นขึ้นมา 
 2. ระเบียบวิธีในการแก้ปัญหา ( Algorithms) หมายถึง ล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหานั้น
ถูกต้องแม่นย า                ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่บันทึกในความทรงจ า เป็นความรู้ที่
ได้มาซึ่งกรรมวิธี (Procedural Knowledge) แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ขั้นการเรียนรู้  ขั้นการน ามา
ปฏิบัติ และขั้นความเคยชินและกลายเป็นทักษะเฉพาะตัว 
ระเบียบวิธีการแก้ปัญหานั้น เน้นที่ความถูกต้อง และรวดเร็ว ของทักษะพ้ืนฐาน โดยเฉพาะความจริง
ด้านจ านวน 

ความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ 
 มีวิธีการหลากหลายในการที่จะวัดระดับความรู้ทางหลักการ ( Conceptual 
Understanding) รวมทั้งวิเคราะห์รูปแบบการเรียกข้อมูลจากความทรงจ า และการวิเคราะห์วิธีการที่
บุคคลจัดกลุ่มของปัญหาเข้าด้วยกันและในที่นี้เราจะกล่าวถึงเทคนิคหนึ่งการวัดระดับความรู้เชิง
หลักการ คือ การนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ก าหนดให้ 
 

ขอบข่ายความส าคัญของความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ในทางคณิตศาสตร์ 
  ในโครงความรู้ของปัญหาทางคณิตศาสตร์ก็จัดเป็นความรู้เชิงหลักการและแนวคิดได้มี
การศึกษาขอบเขตของแนวคิด 2 ลักษณะด้วยกัน ซึ่งไม่เก่ียวข้องกันกับรูปแบบของปัญหา อันได้แก่ 
 1. สามัญส านึกทางจ านวน ( Number Sense) หมายถึง แนวคิดในการที่จะท าให้ระแบบ
จ านวนนั้นมีความหมาย สามัญส านึกทางจ านวนนั้นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และอาศัยประสบการณ์ 
ต้องมีพ้ืนฐานทางความคิดเกี่ยวปริมาณ 
 2. แนวคิดเชิงปริมาณ ( Quantitative Concepts) เป็นการท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจ
สถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนแล ะการคิดในเชิงปริมาณ 
ซึ่งมีลักษณะเป็นเลขคณิต 
 

บทบาทความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ต่อกระบวนการเรียนการสอน 
 นักวิจัยพบว่าความเข้าใจเชิงหลักการมีผลกระทบอย่างมากต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ความเข้าใจในหลักการมีบทบาทท่ีส าคัญต่อการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่พบและมีบทบาทต่อการเรียนรู้
ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดอิทธิพลต่อการวิเคราะห์สิ่งที่เก่ียวข้อง สิ่งที่เก็บไว้ในความทรงจ า
และเรียกคืนมาใช้ 
 ให้เหตุผลข้างต้นดังนี้ จึงมีความจ าเป็นที่นักเรียนต้องมีพ้ืนบานทางแนวคิดท่ีดีพอที่จะใช้ใน
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในโอกาสต่อไปข้างหน้า โดยมีบทบาทดังต่อไปนี้ 

- บทบาทความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ในการเอาใจใส่ 
- บทบาทความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ในการย้อนร าลึก 
- บทบาทความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ในการเรียนรู้ 
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ความรู้ความเข้าใจเป็นหลักการที่ส าคัญในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ และสถานการณ์ใช้การเรียนรู้
มันส่งผลกระทบว่าอะไรควรเอาใจใส่ อะไรควรเรียกออกมาใช้ อะไรเป็นแบบอย่างที่คลาดเคลื่อนใน
ขณะที่เรียนรู้ในเนื้อหาใหม่ เด็กจะได้มาซึ่งความคิดรวบยอดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
 
2.4 ค าถามปลายเปิด: กิจกรรมพัฒนาการคิดในชั้นเรียน 

 
 การท าวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาการสอนในหลาย ๆ ประเภท กล่าวคือ ต้องการความ

หลากหลายในรูปแบบการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และ เป็นผู้ที่มรทักษะการคิดที่
ดีขึ้น ไม่ยึดติดกับความคิดแบบใดแบบหนึ่ง ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนก็หลากหลายได้แก่การ
สอนโดยใช้ค าถามปลายเปิด (Open ended Problems) 
การสอนโดยใช้ค าถามปลายเปิด 

เป็นการสอนแนวทางหนึ่งที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสคิด กับค าถามได้มากกว่าเดิม ดังความหมาย
ต่อไปนี้ 
ความหมายของค าถามปลายเปิด 
องค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องในวงการคณิตศาสตร์ศึกษาได้ให้ความหมายของปัญหาปลายเปิดดังนี้ 

สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา(1995) ได้ให้ความหมายของการค าถามปลายเปิดไว้
ว่า เป็นค าถามท่ีให้นักเรียนได้แสดงค าตอบหรือวิธีการหลากหลายในการแก้ปัญหา และ ปัญหาจาก
ค าถามปลายเปิดจะต้องกระตุ้นส่งเสริมความสนใจและให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างระดับกัน
สามารถเริ่มท าการแก้ปัญหาได้ด้วยความสามารถของเขาได้โดยการตั้งสมมุติฐานน าค าตอบ พัฒนา
วิธีการแก้ปัญหาและสื่อสารความคิดด้วยตนเอง 

Becker และ Shimada (1997, p .1) ได้ให้ความหมายของปัญหาปลายเปิดว่าเป็นปัญหาที่
สร้างให้มีค าตอบที่ถูกต้องหลายค าตอบ ปัญหาลักษณะนี้มักพบอยู่เสมอในการสอนตามปกติในชั้นเรียน 
เมื่อครูใช้ค าถามนักเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความหลากหลายของวิธีการหรือแนวทางเข้าสู่
การหาค าตอบของปัญหาที่ก าหนด 

ปรีชา เนาว์เย็นผล (2543 , หน้า 30) ได้กล่าวว่าปัญหาปลายเปิดเป็นปัญหาที่สร้างข้ึนให้มี
ค าตอบเปิดกว้าง มีค าตอบที่ถูกต้องหลายค าตอบหรือมีวิธีการหาค าตอบได้หลายวิธี 
จากความหมายข้างต้น ค าถามปลายเปิดใช้ในการพัฒนาการคิดของผู้เรียนเช่น พัฒนาความหลากหลาย
ของวิธีการหรือแนวทางเข้าสู่การหาค าตอบของปัญหาที่ก าหนด ซึ่งในส่วนของการประเมินผล นั้นคือ 
นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาและสื่อสารในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาก าหนดให้นั้นได้อย่างไร จุดเด่นของ
ค าถามปลายเปิดอยู่ที่ว่านักเรียนได้ค าตอบนั้นมาอย่างไร ไม่ใช่ค าตอบนั้นคืออะไร (เจนสมุทร แสงพันธ์ , 
2548 หน้า 16) 

 
ประโยชน์ของค าถามปลายเปิด พิจารณาได้ดังนี้ 
1. ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ในแบบฝึกหัด การบ้าน การทดสอบ 
2. ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ข้อผิดพลาดน าไปสู่การ

ปรับปรุงแก้ไข 
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3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 
4. ใช้ดูความสนใจของนักเรียนขณะเดียวกันช่วยให้นักเรียนเข้าใจคณิตศาสตร์จากการศึกษา
ได้ดีขึ้น 
 
องค์ประกอบของค าถามปลายเปิด 
A Pearson Education company (2001, หน้า2) ได้เสนอแนะว่าค าถามปลายเปิดควร  

มี 4 องค์ประกอบดังนี้ 
1. หัวเรื่องควรระบุหัวเรื่องเพ่ือให้นักเรียนเตรียมตัว มุ่งประเด็นเฉพาะการแก้ปัญหานั้น ๆ 
2. สถานการณ์เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจและน าเอาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
แก้ปัญหานั้นได้ 
3. วิธีการหลากหลายน ามาแก้ปัญหาสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการหลากหลายตามศักยภาพ
ของเขาได ้
4. การน าเสนอ ต้องเอ้ือต่อการสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้กระบวนการคิดแก้ปัญหา อาทิ การเขียน 
การพูด 

 
ลักษณะของค าถามปลายเปิด 
1. ค าถามท่ีให้ความส าคัญกับการช่วยให้นักเรียนท างานร่วมกันได้เช่น “ในที่นี้ใครได้ค าตอบ

เหมือนเพื่อน แต่ท าด้วยวิธีต่างจากนี้” 
2. เป็นค าถามท่ีสร้างความคิดรวบยอด เช่น “นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับค าพูดที่ว่าไม่มี

จ านวนจริงใดท่ีน้อยไปกว่าศูนย์” 
3. ค าถามที่ให้นักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงออกหรือสื่อสารความคิดทางคณิตศาสตร์เช่น 

“จากการแก้สมการข้อที่ผ่านมาอะไรที่ท าให้นักเรียนมั่นใจว่านักเรียนท าได้ถูกต้องแล้ว” 
4. ค าถามท่ีกระตุ้นนักเรียนได้เรียนรู้การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เช่น “การแก้สมการแบบ

นั้นท าได้เสมอไปหรือไม่” 
5. ค าถามที่นักเรียนรู้จากการคาดเดาหรือ อนุมาน คิดค้นเอง แก้ปัญหาเองได้ เช่น “อะไรจะ

เกิดข้ึนถ้าก าหนดโดเมนคือ (-3,3) ให้ส าหรับฟังก์ชันที่ก าหนดด้วยสมการ y= 92 x ” 
 
ประเภทของค าถามปลายเปิด 
Becker และ Shimada (1997, หน้า.27) ได้แบ่งค าถามปลายเปิดออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1. ค าถามที่ให้ความสัมพันธ์ คือให้นักเรียนหากฎเกณฑ์หรือความสัมพันธ์ เช่น “จงหา

ความสัมพันธ์ของรัศมีกับปริมาตรทรงกลม” 
2. ค าถามที่ให้แยกประเภท คือให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ ให้ออกมาเป็นคุณลักษณะที่แตกต่าง

กัน ซึ่งอาจจะน าไปสู่การสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
3. ค าถามที่ให้ประเมิน หรือ ประมาณปริมาณของสิ่งต่างๆ หรือสถานการณ์ คือให้นักเรียน                      

ประเมินสถานการณ์ใดๆ ที่เก่ียวกับการคิด การตัดสินใจโดยใช้คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหานั่นเอง 
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ข้อควรพิจารณาก่อนการใช้ค าถามปลายเปิด 
1. ค าถามนั้นมีคุณค่าทางคณิตศาสตร์หรือไม่ ทั้งทางด้านเนื้อหาและทักษะที่นักเรียนได้ 
2. ค าถามควรกระตุ้นให้คิดจากมุมมองที่ต่างกัน แต่ละคนอาจใช้วิธีการที่ต่างกัน 
3. ระดับค าถามต้องมีความเหมาะสม พื้นฐานความรู้เดิม 
4. ค าถามนั้นควรจะให้นักเรียนได้พัฒนาระดับการคิดท่ีสูงขึ้นด้วย 
 
ขั้นตอนการสร้างค าถามปลายเปิด 
จาก Partnership for Reform Initiatives in Sciences and Mathematics (2001, หน้า 4) 

ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างปัญหาปลายเปิดไว้ 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1.  เลือกหัวข้อเรื่องค าถาม 

1.1 ก าหนดความคิดรวบยอดท่ีจะประเมินโดยใช้ค าถามปลายเปิด 
1.2 ก าหนดเปูาหมายและเลือกส่วนเนื้อหาที่จะใช้ค าถามปลายเปิด 

2. พิจารณาสิ่งที่ต้องให้นักเรียนปฏิบัติ 
2.1 รูปแบบที่ดีที่สุดนักเรียนใช้ เช่น เปรียบเทียบ อธิบาย ประมาณค่า หรือ ท านาย  
2.2 ความเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่นักเรียนแสดงออกมา 

 3.  ใช้รูปแบบต่อไปนี้ในการสร้างค าถาม  
  3.1 เขียนสถานการณ์ของค าถามโดยระบุสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้  
   3.1.1 บทบาทของนักเรียน Role: R 
   3.1.2 ผู้ที่จะฟัง หรืออ่าน สิ่งที่นักเรียนจะน าเสนอ Audience: A 
   3.1.3 บริบทของค าถาม Setting: S 
   3.1.4 ค าถามท่ีต้องให้นักเรียนแก้  
   3.1.5 สมมติฐานของค าถาม  
  3.2 เขียนความหวังที่สัมพันธ์กับการแสดงออกของนักเรียนต่อค าถาม  
   3.2.1 รูปแบบที่เป็นไปได้ที่นักเรียนใช้แสดงออกต่อค าถาม Mode: M 
   3.2.2 ก าหนดเปูาหมายในการถาม Purpose: P เช่น  
ถามเพ่ือเปรียบเทียบ อธิบาย ประมาณค่า หรือ ท านาย เป็นต้น 

3.2.3 ระบุความคาดหวังเฉพาะที่ต้องการให้นักเรียนแสดงออก 
3.2.4 อาจระบุให้นักเรียนแสดงค าตอบด้วยการใช้แผนภาพ หรือ

ไดอะแกรมเราเรียกหลักการสร้างค าถามนี้ว่า RAMPS 
4. พัฒนาเกณฑ์การให้คะแนน 
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2.5 การวัดและประเมินผลทักษะการคิด 
 

เราสามารถวัดทักษะการคิดได้หลายวิธี แต่ถ้าจะกล่าวถึงรูปแบบการวัดจากในอดีตถึง
ปัจจุบัน พอที่จะจ าแนกการวัดทักษะการคิดออกเป็น 2 แนวทางดังต่อไปนี้ 

1.แนวทางการวัดของกลุ่มจิตมิติ ( Psychometrics) จะวัดคุณลักษณะภายในของมนุษย์ อัน
ได้แก่            โครงสร้างสมอง เชาวน์ปัญญา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน  จนถึงการวัดบุคลิกภาพ 
ความถนัด และความสามารถในการคิด 

2.แนวทางของการวัดจากการปฏิบัติจริง ( Authentic Performance Measurement) จะ
เน้นการวัดจากการปฏิบัติจริงหรือคล้ายจริงที่มีคุณค่าต่อตัวผู้ปฏิบัติ มิติของการวัดทักษะการคิดที่
ซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและการประเมินตนเอง เทคนิคการวัดใช้การ
สังเกต สภาพงานที่ปฏิบัติจากการเขียนเรียงความ การแก้ปัญหาในสถานการณ์แห่งโลกความเป็นจริง 
และรวบรวมผลงานในรูปแบบแฟูมสะสม/พัฒนาผลงาน 

เครื่องมือวัดทักษะการคิดตามแนวคิดของกลุ่มจิตมิติ 
1.แบบทดสอบมาตรฐานการวัดการคิด 

1.1 แบบสอบการคิดทั่วไป 
1.2 แบบสอบความสามารถในการคิดลักษณะเฉพาะ 

2.การสร้างแบบวัดการคิดใช้เอง 
2.1 หลักการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิด ดังผังขบวนการนี้  
สิ่งที่มุ่งวัด(นามธรรม) 
 
 
 
ตัวชี้วัด(รูปธรรม) 
 
 
 
 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
 

 
จากแผนภาพอธิบายถึง การวัดความสามารถทางการคิดหรือทักษะการคิดของบุคคล ผู้สร้าง

เครื่องมือจะต้องมีความรอบรู้ในแนวคิดทฤษฎีทางการคิด เพื่อน ามาเป็นกรอบหรือโครงสร้างของการ
คิด เมื่อมีการก าหนดนิยามปฏิบัติการของโครงสร้างหรือองค์ประกอบทางการคิดแล้ว จะท าให้ได้
ตัวชี้วัดหรือลักษะพฤติกรรมเฉพาะที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงโครงสร้างหรือองค์ประกอบ
ทางการคิด จากนั้นจึงเขียนข้อความตามตัวชี้วัดหรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละองค์ประกอบ
ของการคิดนั้นๆ  

--ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง-- 
ความสามารถทางการคิด 

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของการคิด 

นิยามการปฏิบัติของแต่ละองค์ประกอบของการคิด 

เขียนค าถามเชิงพฤติกรรมที่ครอบคลุมองค์ประกอบของการคิด 

แผนภาพที่ 1 หลักการสร้างแบบวัดทักษะทางการคิด 
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2.2 ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดทักษะการคิด 
2.2.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวัด 
2.2.2 ก าหนดกรอบของการวัด 
2.2.3 สร้างผังข้อสอบ 
2.2.4 เขียนข้อสอบ 
2.2.5 น าแบบวัดไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
2.2.6 น าแบบวัดไปใช้จริง (ศิริชัย กาญจนวาสี,หน้า 169-174,2544) 

เครื่องมือและการวัดทักษะการคิดในชั้นเรียน 
เมื่อกล่าวถึงเครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินก็คือข้อสอบ ซึ่งข้อสอบที่สามารถวัดการคิดของ

นักเรียนได้ดังต่อไปนี้ 
1.ข้อสอบแบบเลือกตอบ ถูก-ผิด จับคู่ และเติมค าสั้นๆ 3 อย่างแรกจะมีค าตอบที่ถูกต้อง 

ก าหนดไว้ให้แล้ว แต่การเติมค าจะให้นักเรียนคิดสร้างค าตอบขึ้นมาเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อสอบแบบนี้ก็ไม่
สามารถวัดความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถวัดทักษะการคิดของนักเรียนได้
ระดับหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามค าถามที่ใช้ก็เป็นสิ่งส าคัญ คือ ค าถามนั้นอาจจะวัดสิ่งต่างๆ ได้ 
(Bloom’s Taxonomy) ดังนี้ 

วัดความเข้าใจ เช่น จงอธิบาย เปรียบเทียบ ตีความ ขยายความ 
วัดการน าไปใช้ เช่น จงจ าแนก ประยุกต์ แก้ปัญหา ยกตัวอย่าง 
วัดการวิเคราะห์ เช่น จงให้เหตุผล หาหลักฐาน ข้อสรุป 
วัดการสังเคราะห์ เช่น จงเชื่อมความคิด หาวิธีการ สร้างให้แปลกจากเดิม เขียน
โครงงาน 
วัดการประเมินค่า เช่น จงให้ข้อสรุป จงตัดสิน จงวิจารณ์ เป็นต้น 

การวัดแต่ละประเภทนี้สามารถจ าแนกเป็น ในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 ควรใช้ การวัด ความเข้าใจ
น าไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ส่วนช่วงชั้นที่ 3-4 ควรเพิ่ม การประเมินค่าเข้าไปด้วย 

2. ข้อสอบแบบความเรียง ค าถามปลายเปิดหรือการเขียนรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น บทความ 
ตาราง รายงาน บรรยาย การสอบแบบนี้สามารถวัดความคิดได้ในหลาย ๆ ได้และเป็นอย่างดี แต่อย่า
ไร ก็ยังไม่สามารถประเมินความสามารถของผู้เรียนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ทั้งนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานต้องการที่จะให้ผู้สอนต้องการวัดผู้เรียนในความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องหา
เครื่องมือที่มาวัดความสามารถดังกล่าว 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถ ได้แก่ การน าเสนอ ทดลอง แสดงบทบาท
สมมติ สร้างผลงาน ชิ้นงาน สิ่งเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นความสามารถทางการแสดงออก ขั้นตอน 
การพัฒนาผลงาน จึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนไม่ควรละเลยการวัดในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 
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หลักในการประเมินการคิด   
1. การประเมินทักษะการคิดควรท าอย่างต่อเนื่อง 
2. การประเมินควรเชื่อมโยมโดยตรงกับการเรียนรู้โดยประเมินก่อนและพร้อมกับ

การเรียนรู้ 
3. ใช้ค าถามที่นักเรียนถามเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 
4. ใช้ค าถามให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน 
5. ควรประเมินผู้เรียนทั้งเนื้อหา และกระบวนการ 
6. ควรให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด เป็นตัวของตัวเอง 
7. ควรให้นักเรียนมีความรู้สึกทางบวก เชื่อมั่นในตัวเอง 
8. ควรให้นักเรียนมีเวลาเพียงพอต่อการคิด ค้นคว้า ท าความเข้าใจ 
9.ควรให้นักเรียนฝึกคิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสิ่งสองสิ่งที่ไม่สัมพันธ์กัน                  
10.ไม่ควรวัดการท่องจ าอย่างเดียว (สมบัติ กาญจนรักพงศ,์หน้า 28-38,2549) 
 

2.6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Class Action Research: CAR) 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research) เป็นแบบรูปหนึ่งของการวิจัยที่มีความ
เฉพาะเจาะจงต่อการศึกษาหรือหาแนวทางในบริบทหรือสภาพแวดล้อมของผู้วิจัย ทั้งยังมีความ
ยืดหยุ่นในการปรับปรุงแก้ไขตลอดการปฏิบัติงานนั้นๆ อีกด้วย นักการศึกษาหลายๆ ท่าน ได้ประยุกต์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างมีระบบโดย
มีครูผู้สอนเป็นผู้วิจัยไปพร้อมๆ กับการสอนตามปกติ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพ.ศ. 
2542 ได้ให้ความส าคัญต่อบทบาทของครูผู้สอนในการใช้การวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ 
 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Class Action Research :CAR) 
 บุบผา อนันต์สุชาติกุล (2549 , หน้า 1) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการวิจัย
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาวิจัยในงานที่ตนเองด าเนินอยู่ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงผลงาน
ให้ดีขึ้น ซึ่งได้ออกแบบวิธีการวิจัยเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถศึกษาเรียนรู้สิ่งที่ตนเองกระท าหรือปฏิบัติใน
หน้าที่การงาน ว่าได้ผลดีหรือไม่ เพราะอะไร และควรท าอะไรต่อไป 
 กิตติพร ปัญญาภิญโญผล (2541 , หน้า 9) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง 
การศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาคุณภาพการงานที่ตนก าลัง
ท าอยู่ และขณะเดียวกันก็สร้างความเข้าใจถึงสภาพและกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยผ่าน
กระบวนการบันไดเวียน ข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นรากฐานของการแก้ไขในขั้นถัดไป 
 Kemmis และ Mc Taggart (1988) ได้อธิบายว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการรวบรวม
ปัญหาหรือค าถามจากการสะท้อน  (Reflex) การปฏิบัติการในสังคมหนึ่ง เพ่ือต้องการที่จะพัฒนา
หลักการเหตุผลและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้รูปแบบหรือแนวทางการน าไปใช้การพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานนั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัตินั้นๆ ให้
สอดคล้องกับสภาวะสังคม และสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง 
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 จากความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจึงพอจะสรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
หมายถึง        การวิจัยเพื่อศึกษาหาวิธีแก้ปัญหาเป็นกรณีเฉพาะในการปฏิบัติงานของตนเองโดยมีเปูา
หมายถึงเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการปฏิบัติงานของตนเอง ชุมชนหรือองค์กรของผู้วิจัยที่
เกี่ยวข้องหรือประสบปัญหานั้นอยู่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลไปควบคู่กับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจน
สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งที่ผู้วิจัยพอใจ                 ซึ่งผลดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหรือองค์กรที่ศึกษาได้ 
 
 ลักษณะเด่นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยที่กระท าโดยผู้ปฏิบัติงานเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานที่ตน
ศึกษาเองรับผิดชอบอยู่โดยตรง โดยมีเปูาหมายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุงการท างานของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานและด าเนินการวิจัยอยู่ในขณะเดียวกัน
นั้นเอง(Kemmis, S และ Hammersley,M., 1993. หน้า 177 อ้างใน บุบผา อนันต์สุชาติกุล หน้า 3) 
 ลักษณะเฉพาะดังกล่าวข้างต้นน ามาซึ่งทักษะส าคัญในการด าเนินการวิจัยส าหรับนักวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ คือ ทักษะในการทบทวนและใคร่ครวญไตร่ตรอง ( Reflection) หรือเรียนสั้นๆ ว่า การ
ทบทวนไตร่ตรองเพ่ือเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองกระท าและน ามาเป็นฐานในการตัดสินใจด าเนินการหรือ
ปฏิบัติงานใดๆ เพื่อพัฒนางานของตนเองทักษะเช่นนี้ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ Kemmis ใช้คือ 
self reflective enquiry ซึ่งคล้ายกับการวินิจฉัยและติดตามรักษาของแพทย์ (บุบผา อนันต์สุชาติกุล
,2549,หน้า 3) 
  

ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Class Action Research) 
 อภิเชษฐ์ ศิริรัตน์ (2541 ,หน้า 5) ได้สรุปว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน หมายถึง 
กระบวนการวิจัยข้อมูลที่ได้รวบรวมหาวิธีแก้ปัญหาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดย
ครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการวิจัยด้วยตนเองในขณะที่มีการเรียนการสอน โดยเริ่มตั้งแต่ส ารวจปัญหาหา
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน จัดท าแผนการสอนรวมถึงเลือกวิธีการสอนและสื่ออุปกรณ์
ประกอบการสอน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องวัดผลทางการเรียนและเครื่องมือวิจัย มีการ
วิเคราะห์ผลเพื่อปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและจัดสอนซ่อมเสริมจนครบเนื้อหา มีการ
ติดตามผลเมื่อจบบทเรียนแล้วน าผลที่ได้มาปรับแผนใหม่ 
 อุทุมพร จามรมาน (2544 , หน้า 1) ได้กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน คือ การแก้ปัญหา
นักเรียนบางคน บางเรื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข นักเรียนคนนั้น กลุ่มนั้น เพื่อที่จะได้รับการพัฒนา
ให้เต็มศักยภาพ 
 กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ (2547 , หน้า 7) ได้ให้ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนว่า 
คือกระบวนการที่ครูศึกษาค้นคว้า เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบอยู่ 
จุดเน้นของการวิจัยในชั้นเรียนคือ การแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการศึกษาและวิจัยควบคู่กันไปกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหา
และ/หรือพัฒนาการสอนของตนเองและเผยแพร่ผลการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืนต่อไป 
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รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543 , หน้า 5) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีองค์ประกอบหลัก 
3 ประการคือ 

1.การวางแผน 
2.การปฏิบัติและสังเกตผลการปฏิบัติ 
3.การประเมินผลจากการปฏิบัติ 

ลักษณะเด่นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือวงจรการวิจัย ที่อาจต่อเนื่องเป็นเสมือนเกลียว 
กล่าวคือ ผลจากการประเมินอาจน าไปสู่การวางแผน และทดลองปฏิบัติใหม่จนกว่าจะบรรลุผลในทาง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 บุบผา อนันต์สุชาติกุล (2549 , หน้า 4) กล่าวว่า รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะอยู่ใน
ลักษณะความสัมพันธ์เป็นวงจร ( Cyclic) ของกิจกรรม 4 อย่าง ที่จุดเริ่มต้นของกิจกรรมที่ความ
ยืดหยุ่น สลับที่กันได้ กิจกรรมหรือขั้นตอน 4 อย่าง ดังกล่าวได้แก่ การวางแผน ( Planning) การ
ปฏิบัติงาน ( Action) การรวบรวมข้อมูล ( Observing)และการตรวจสอบ/ทบทวน/ใคร่ครวญ/
ไตร่ตรองในสิ่งที่กระท า และผลที่เกิดขึ้น (Reflecting) 

Kemmis และ Mc taggart (อ้างในผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล 2543 , หน้า 33) กล่าวว่า การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการมีกิจกรรมในรูปแบบการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. วางแผน 
2. การปฏิบัติตามแผนและสังเกตผลการปฏิบัติ 
3. การสะท้อนความคิด 

 

 
รูปที่ 1 วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่มา Mc Taggart , 1982 

 
จะเห็นได้ว่าวงจรการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการของ  Mc Taggart เมื่อเข้าสู่วงจรจะมีข้ันตอน

ส าคัญอยู่ 3 ขั้น คือ วางแผน ขั้นปฏิบัติสังเกตผล และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ ในวงจรถัดไปจ าน าผล
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จาการสะท้อนไปวางแผนปฏิบัติและรวบรวมเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ท าให้เราเห็นพระเอกในเรื่องนี้ คือ การ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ต้องเกิดก่อนการปฏิบัติงานในครั้งต่อๆ ไป เมื่อเอามาประยุกต์กับ
การเรียนการสอน ผู้สอนอาจปรับรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนการสอนของตน อันได้แก่ การเขียนแผนการสอน การลงมือปฏิบัติการสอน หรือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ แล้วบันทึกผล รวบรวม ผลจากการสอนหรือจัดกิจกรรม และสุดท้ายนั้นคือ การสะท้อนผลการ
สอน ซึ่งผู้สอนเองจะต้องวิเคราะห์และถอดสิ่งเรียนรู้ให้ได้เองว่าเราจะปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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บทท่ี 3 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 
 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้ ใช้กับการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในด้านการคิดวิเคราะห์ และให้เหตุผลโดยใช้ค าถามปลายเปิดและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สอนใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้มีกรอบคิดในการด าเนินงานวิจัย
ดังนี้ 

 
กรอบคิดการด าเนินงานวิจัย 

 
แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย CAR ตามแนวทางของ Kemmis and Mactaggart 
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การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดลองการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่น าเสนอโดยเคม
มิส และ       แมคทากาด (Kemmis and Mc taggart (1988) อ้างใน กิตติพร ปัญญโญผล  (2542) , 
หน้า 13) เป็นกรอบในการด าเนินการทั้งหมดโดยเปูาหมายคือการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน โดยที่
ผู้สอนจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการเขียนแผนการสอน ที่มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด
รวมถึงสร้างเครื่องมือการวัดผลการเรียนรู้ในทักษะการคิดและการบันทึกหลังสอน ซึ่งจะน ามาสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนในครั้งต่อไป เสมือนกับการสะท้อนการท างานของผู้สอนได้ชัดเจน 
 ในส่วนการพัฒนาผู้เรียน มีกรอบคิดที่ใช้ คือผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมที่เก่ียวกับการคิดที่
หลากหลาย และผู้เรียนต้องเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผลสุดท้ายที่ได้ คือ ผู้เรียนมีศักยภาพทาง
ความคิดท่ีดีขึ้น และมีแนวคิดกับการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ไม่จ าเป็นที่ครูต้องมาสอน หรืออธิบายแต่ฝุายเดียว 
จึงท าให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ซึ่งคล้ายกับปรัชญาของการเรียนรู้นั้น คือ
นักเรียนจะมีความสุข ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเอง 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 
49 คน ปีการศึกษา 2554 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คือ การสังเกต และการจด
บันทึก ดังนั้น สิ่งที่จ าเป็นในการได้มาซึ่งข้อมูล จึงประกอบด้วยกันหลายส่วน ได้แก่ แผนการสอน ใบ
กิจกรรม แบบฝึกหัด การเขียนบันทึกประจ าวันของนักเรียน การเขียนบันทึกหลังสอนของครู 
แบบทดสอบการวัดทักษะ และกระบวนการ รายงานการค้นคว้า และการเขียนเรียงความ เป็นต้น 
ต่อไปจะพูดถึงรายละเอียดของเครื่องมือต่างๆ ดังนี้  
 

1. แผนการสอน 
แผนการสอนเขียนขึ้นจ านวน 6 แผน เนื้อหาสาระ 3 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ เรื่องการให้

เหตุผล พหุนามและการประยุกต์2   แผนการสอนนี้มีขั้นตอนวิธีการสร้าง และองค์ประกอบดังนี้ 
1.1 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1โดยใช้หลักสูตรที่ สสวท. จัดให้ และใช้แบบเรียนของ สสวท. เช่นกันในการจัดการสอน
เนื้อหา 
1.2 เขียนแผนการสอนระยะยาว วางน้ าหนัก เนื้อหา กิจกรรมที่จะเกิดในตลอดสาระการ

เรียนรู้นี้ 
  1.3 ก าหนดรูปแบบการเขียนแผน โดยการเขียนแผน ที่มีหัวข้อส าคัญดังนี้ 

1.3.1 หัวข้อที่สอน การเขียนแผนของผู้สอนจะใช้การเขียนแผนแบบหน่วยการ
เรียนรู้หรือเขียนเป็นหัวข้อเรื่อง จึงต้องระบุเรื่องท่ีสอน 

  1.3.2 เนื้อหาที่สอน จะใช้เนื้อหาแบบเดียว กับ สสวท. 
  1.3.3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
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  1.3.4 กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตรงนี้จะเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการสอน โดย
แบ่งเป็นขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และข้ันสรุป/ฝึกหัดโดยเน้นการใช้ค าถามปลายเปิด  
  1.3.5 งานที่มอบหมาย หมายถึง สิ่งที่นักเรียนท าเป็นผลงาน และต้องน าส่งผู้สอน
เพ่ือประเมินผล ได้แก่ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด รายงาน เป็นต้น 
  1.3.6 เกณฑ์การประเมินผล ตรงนี้จะเขียนชี้ให้ชัดว่า นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้
ในระดับอย่างไร และจะมีระดับคะแนนก ากับที่สอดคล้องกับคุณภาพที่ก าหนดไว้ 
  1.3.7 บันทึกหลังสอน ส่วนนี้ผู้สอนน าไปเขียนแยกออกมาเป็นสมุดโน้ตต่างหาก             
เพ่ือสะดวกต่อการน ามาวิเคราะห์ในภายหลังโดยจะเน้นการบันทึกค าตอบหรือผลจาการใช้ค าถาม
ปลายเปิดจากผู้สอนและขอกล่าวในหัวข้อต่อไป 

2. สมุดบันทึกหลังสอน 
 ในการท าวิจัยเชิงปฏิบัติสิ่งที่ส าคัญยิ่งคือการบันทึกสิ่งที่สังเกต ลงเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานใน
การวิเคราะห์หาทางแก้ไขปัญหาต่อไป และยังเป็นสิ่งส าคัญในการทบทวนและไตร่ตรองสิ่งที่ผู้สอนได้
ท าลงไปด้วย ในบันทึกหลังสอนของผู้วิจัยประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
  2.1 บันทึกการสังเกต ส่วนนี้ต้องบันทึกรายละเอียด วัน เวลา คาบท่ีสอน ห้องที่สอน 
หัวข้อที่สอน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยไม่ได้จ ากัดการบันทึกหลังสอนแต่เพียงการจัดกิจกรรมการสอนในชั้น
เรียนแต่เพียงอย่างเดียว จะรวมถึงการบันทึกสิ่งที่สังเกตได้จากการตรวจใบกิจกรรม แบบฝึกหัด หรือ
ชิ้นงานก็ได้ ดังนั้นสิ่งที่บันทึกไม่ได้จ ากัดเพียงแต่สิ่งที่พบในชั้นเรียน (ดูตัวอย่างภาคผนวก) 
 รายละเอียดการบันทึกจะบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน พฤติกรรมที่สังเกตเห็น ความรู้สึก
ผู้เรียน บรรยากาศในชั้นเรียน การท ากิจกรรมในชั้นเรียนมีข้อบกพร่อง จุดสนใจ สิ่งต้องควรย้ า หรือ
ควรเสนอแนะต่อผู้เรียน เหล่านี้ก็อาจสามารถเป็นตัวแก้ไขปรับปรุงแผนการสอน วิธีการสอน ต่อไป 

2.2 วิเคราะห์และเสนอแนะ ส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญในการบันทึก เพราะเมื่อเราได้
บันทึกสิ่งที่เป็นความจริงที่เกิดข้ึนแล้ว เราควรมีข้อ วิเคราะห์ พิจารณา สรุป หรือหาทางแก้ไข 
เสนอแนะไว้ เพื่อเป็นการเตือน และแสดงให้เห็นข้อสรุปของการบันทึก เป็นประโยชน์ต่อการทบทวน
และไตร่ตรอง ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

3. ใบกิจกรรม 
 เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึนเพื่อให้เป็นหลักฐานและสื่อในการประกอบกิจกรรมที่ผู้เรียนแสดง
ออกมาในรูปการเขียน ผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนใบกิจกรรมซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป นอกจากนี้ 
ใบกิจกรรมยังเป็นตัววัดที่ดีในการสะท้อนถึงการร่วมกิจกรรม ความตั้งใจในการท ากิจกรรม รวมถึง
ความคิดท่ีนักเรียนได้สื่อสารออกมา และเมื่อผู้วิจัยได้พิจารณารวบรวมใบกิจกรรมต่างๆ ก็พบเห็นสิ่ง
ส าคัญหลายอย่างท่ีเกิดข้ึน เช่น สิ่งที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ หรือสิ่งที่ผู้เรียนคิดไม่ได้ เมื่อผู้สอนได้จดบันทึกสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้แล้วเขียนออกมาเป็นแผนภาพก็พบเห็นความจ าเป็นในการเสริมสร้างกิจกรรมและแก้ไข
ข้อบกพร่องให้กิจกรรมที่จะน ามาใช้ต่อไปสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

4.เอกสารฝึกหัด 
ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละบทผู้วิจัยจัดท าเอกสารฝึกหัดออกมาเป็นเล่ม รวบรวมไว้

เป็นหัวข้อเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกหัดปฏิบัติอย่างเข้มข้น ซึ่งนี้ก็เป็น ตัววัดอีกตัวที่แสดงถึงความเข้าใจ
เนื้อหาของผู้เรียน และ ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความสนใจในการเรียนรู้ด้วย 
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5.ชิ้นงานที่มอบหมาย 
เรียงความ รายงาน การประดิษฐ์อุปกรณ์ สิ่งเหล่านี้สามารถวัดความสามารถในการเรียนรู้ 

และการคิดได้ดี เป็นสิ่งที่ต้องในการจัดการเรียนรู้ด้วย เพราะเป็นสะท้อนที่ดีมากดี จะเห็นมิติของการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้หลากหลาย 

6.แบบทดสอบ 
ในการสอนการคิดส่วนหนึ่งที่จะแสดงว่านักเรียนคิดได้ ก็คือ การวัดการคิดซึ่ง สิ่งที่วัดจะเป็น

โจทย์ที่พัฒนาความคิดอย่างสูง ไม่ใช่แบบทดสอบเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจอย่างเดียว (ดูตัวอย่าง
ภาคผนวก) 

7.บันทึกประจ าวันของนักเรียน 
ในการเริ่มการเรียนการสอนผู้สอนสนใจมาก ในเจตคติท่ีผู้เรียนมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จึงเริ่ม

ให้ผู้เรียนเขียน จนหมายถึงคณิตศาสตร์ และ สิ่งที่นักเรียนปรารถนาจากครู สิ่งนี้เป็นกระจกเงาท่ีดี
เป็นพิเศษผู้สอนสามารถเรียนรู้ความสนใจ เจตคติ และด้านอ่ืนๆ เมื่อครูเริ่มสอนไปได้ระยะหนึ่งครูก็
ให้นักเรียนเขียนอีกเพ่ือจะดูว่าผู้สอน/ผู้วิจัย มีผลอย่างไรต่อการเรียนรู้ ให้นักเรียนเขียนความคาดหวัง
กับการเรียนวิชานี้ และเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้วิจัยอยากได้ค าตอบจากผู้เรียน ซึ่งการถอดความคิดจากผู้เรียน
มาก ๆ อาจท าได้ด้วยการเขียนออกมาเป็นแผนภาพ (ดูในภาคผนวก) 

 
ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการวิจัย 
1. สืบค้นข้อมูล ความรู้ และทฤษฎีเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และวิธีการ

สอนแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสอนการคิด จัดเป็นขั้นตอนแรกในการเริ่มท าวิจัย ผู้วิจัยเกิดความ
ต้องการในการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนคิดเป็น ไม่ใช่การเรียนแบบจด ฟังอธิบาย ซึ่งผลก็ออกมาอย่างที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้วิจัยท าการสืบค้น หาข้อมูลต่างๆ ที่ท าให้เข้าใจการคิด กระบวนการคิด การสอน
การคิด การประเมินการคิด ตลอดจนการเรียนรู้หลักการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

2. จัดท าแผนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดท า
แผนจะท าไปล่วงหน้าของการสอน 1 สัปดาห์ และ ขณะการสอนก็น าแผนเข้าไปใช้จริงเพื่อจะได้มีการ
บันทึกปรับปรุงแก้ไขบางสิ่งได้อย่างครบถ้วน และยังสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการไม่มีตก
หล่นอีกด้วย 

3. พัฒนาหรือจัดเตรียมเครื่องมือช่วยในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการสอน บันทึก หลัง
สอน ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด และสมุดบันทึกประจ าวันของนักเรียน เป็นต้น ขั้นตอนนี้จะจัดท าก่อน
การสอบ เพ่ือเป็นการเตรียมการ การเก็บข้อมูล ในการสอนจริง มีการปรับปรุง ในส่วนของแผนการ
สอน และ รูปแบบของการบันทึกหลังสอน การเขียนใบกิจกรรมก็เป็นสิ่งส าคัญในการเตรียมการสอน
ได้ และสามารถวาดภาพสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการสอนได้อีกด้วย 

4.สอนตามแผนที่เตรียมไว้ และ เก็บรวบรวมข้อมูลขณะที่สอน และหลังสอน ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่ใช้ระยะเวลามากท่ีสุด มีรายละเอียดดังนี้ 
   4.1 ขั้นการสอน ผู้วิจัยจะน าแผนมาพิจารณาก่อนเข้าสอน เตรียมเอกสารให้พร้อม
เมื่อเข้าสอน จะด าเนินการสอนตามแผนที่เตรียมไว้ โดยเน้นขั้นตอนเป็นส าคัญ ในส่วนรายละเอียด
การสอนบางอย่างที่ เวลา หรือบางสิ่งบางอย่างไม่เอ้ืออ านวยก็จะละไปบ้างตามสถานการณ์ 
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   4.2 การบันทึกหลังการสอนในแต่ละคาบของผู้สอน เมื่อท าการสอนผู้วิจัยสังเกตสิ่ง
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสอน อาทิเช่น พฤติกรรมผู้เรียน ค าถาม-ค าตอบ หรือแม้กระท้ังวิธีการ
อธิบายหรือการน าเสนอที่น่าสนใจ เป็นข้อเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุง ก็น ามาบันทึกไว้หลังการสอน
ทันทีเพ่ือจะได้ไม่ลืมเลือน พร้อมทั้ง การเขียนบันทึกการตรวจประเมินใบกิจกรรม ชิ้นงาน และ 
รายงาน ก็บันทึกลงไป 
   4.3 ให้นักเรียนท าใบกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละคาบโดยผู้สอนประเมิน บันทึก
คะแนนเก็บไว้และบันทึกข้อบกพร่อง ผิดพลาด เสนอแนะของนักเรียน 
   4.4 ให้นักเรียนเขียนสมุดบันทึก ประจ าวันโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาการ
เรียนรู้ของนักเรียนสิ่งที่นักเรียนสนใจ สิ่งที่จะให้ผู้สอนปรับปรุงวิธีการสอน และอ่ืนๆ 
  
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในขั้นตอนการท าวิจัยเชิงปฏิบัติ ได้แบ่งข้ันตอนการท าวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ วางแผน 
สอนสังเกต และไตร่ตรอง การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นสามารถท าได้ตลอดทั้งวงจร เพราะเหตุว่า การ
ด าเนินการวิจัยนั้นท าขั้นตอนใดก่อนหลังก็ได้ ดังนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นก็สามารถเก็บรวบรวมได้ทุกเมื่อ 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นส่วนใหญ่ จะเกิดจากการจดบันทึกของผู้วิจัย การเขียนบันทึกของผู้เรียน 
การท าใบกิจกรรม และน ามาวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งอธิบายเป็นขั้นตอนดังนี้ 
   5.1 สังเกต จากการสอนในชั้นเรียน การท ากิจกรรม แล้วน ามาบันทึกในสมุดบันทึก
หลังสอน 
   5.2 การตรวจใบกิจกรรม แบบฝึกหัดของนักเรียน ชิ้นงานประเมินผลงานของผู้เรียน 
ดู ทักษะการคิดของผู้เรียนโดยใช้เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด แล้วน ามาบันทึกผลคะแนนรายบุคคล 
  5.3 พิจารณาบันทึกประจ าวันของนักเรียนที่ครูก าหนดหัวข้อให้เขียนแล้วเขียน
แผนภาพ 
  5.4 รวบรวมข้อมูลในข้อ 1 – 3 มาวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไปซึ่งจะท าไปพร้อมกับ
การสอนเลย 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงการสอน  
  1. น าบันทึกหลังสอนและสมุดบันทึกประจ าวันของนักเรียนมาวิเคราะห์ถอดสิ่ง
เรียนรู้โดยปฏิบัติตามวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ ของ Kolb (1984) โดยมีขั้นตอน 
   ก. บันทึกรายละเอียดเหตุการณ์อย่างเป็นรูปธรรม  

 ข. ทบทวนถอดสิ่งเรียนรู้ พิจารณาเหตุการณ์ที่บันทึกไว้  
 ค. การสร้างข้อสรุปรวมเชิงหลักการ / สังกัป ( Conceptualization) 
 ง. น าข้อสรุปทั่วไปที่ได้ไปทดลอง ปฏิบัติเพื่อยืนยันข้อสรุป  
2. วิเคราะห์จากใบกิจกรรม ชิ้นงาน ในแต่ละคาบของนักเรียนโดยผู้สอนประเมิน 

บันทึกคะแนนเก็บไว้และบันทึกข้อบกพร่อง ผิดพลาด เสนอแนะของนักเรียน น ามาเขียน
แผนผังรวบรวมประเด็นปัญหาที่ส าคัญน ามาวิเคราะห์ 
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เกณฑ์การประเมินทักษะการคิด 

 
คะแนน ลักษณะของการให้เหตุผลท่ีปรากฏ 

5 แก้ปัญหาได้ถูกต้อง เลือกใช้วิธีแก้ปัญหาถูกต้อง ค าตอบถูกต้อง ตอบชัดเจน มีการ
อ้างอิงเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ คิดแตกต่าง ที่สร้างสรรค์ ใช้ได้จริง และมีความคิด
รอบคอบสื่อสารได้ถูกต้อง กล้าแสดงออกทาง 

4 แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง เลือกใช้วิธีแก้ปัญหาถูกต้อง ค าตอบไม่ชัดเจนมากนัก 
มีการอ้างอิงเหตุผลแต่ไม่ชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดรอบคอบ สื่อสาร 
ได้ถูกต้อง สามารถแสดงออกทางความคิด 

3 แก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน ตอบไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง มีการอ้างอิงเหตุผลแต่ไม่ชัดเจน 
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดรอบคอบ สื่อสารได้ไม่ชัดเจนมากนัก 

2 มีร่องรอยการคิดแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ หรือแสดงออกแต่ไม่ส าเร็จ 
พยายามคิด แต่คิดแล้วค าตอบไม่ถูกต้อง 

1 ไม่แสดงวิธีการคิด ไม่มีร่องรอยการแก้ปัญหา การคิดเลย ตอบค าถามไม่ได้ ไม่พยายาม 
ตอบค าถามนั้น 

 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินทักษะการคิด 
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บทท่ี 4 
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการได้นั้น ผู้วิจัย
จะต้องเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการปรับปรุง การปฏิบัติงาน และการพัฒนาการเรียนสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการได้มาซึ่งข้อมูลนั้น บุคคลที่ส าคัญที่สุดหรือที่เป็นกุญแจในการ
ท าวิจัย ก็คือ ผู้สอน ซึ่งข้อมูลหลัก ๆ ที่ผู้สอนเก็บได้คือ การบันทึกหลังสอน ผลการประเมินชิ้นงาน 
การประเมินผลสอบ ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจึงต้องแบ่งส่วนของการวิเคราะห์ เป็น 2 ด้านใหญ่ๆ 
ได้แก่ ด้านผู้สอน และด้านนักเรียน 
 การวิเคราะห์ด้านผู้สอน เพื่อการปรับปรุงแผนการสอน และเทคนิค กระบวนการสอน ส่วน
การวิเคราะห์ผู้เรียนจากข้อมูล ก็เพื่อความเข้าใจพัฒนาการเรียนของนักเรียน ธรรมชาติของผู้เรียน 
และ ทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้สอน  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้สอน มีกระบวนการตามกรอบความคิดทางวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ 
การก าหนดแผนการสอน การสอนหรือท ากิจกรรมการเรียนรู้ การรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ สะท้อน ไตร่ตรองงานท่ีผู้วิจัยปฏิบัติลงไป ซึ่งหลักฐานสองชิ้นที่จะน ามาวิเคราะห์ก็คือ 
แผนการสอน และ บันทึกหลังสอน 

4.1.1 การวิเคราะห์แผนการสอน   
ผู้วิจัยได้เขียนแผนการสอนล่วงหน้า ในภาคเรียนที่ 2 ด้วยกันทั้งสิ้น 6 แผนการสอน เนื้อหา 3 
บทเรียน ประกอบด้วย การให้เหตุหล พหุนาม และ การประยุกต์ 2 โดยการวิเคราะห์แผนนั้นมี
ขั้นตอนการเตรียมแผน 
การสอน และ ประเมินแผนการสอน มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการท าวิจัย ได้แก่  ตัวแผนการสอน(ดู
ตัวอย่างแผนการสอนที่ภาคผนวก)  และ แบบประเมินแผนการสอนด้วยตนเอง (ดูตัวอย่างที่
ภาคผนวก)  
  

ด้วยแผนการสอนแบ่งตามหน่วยการเรียน(Unit plan) ซึ่งหนึ่งแผนจะ มี ประมาณ 4 -6 คาบ
ตามหน่วยการเรียนรู้ เป็นแผนที่มีเวลาการปฏิบัติงานประมาณ 2 -3 สัปดาห์ เมื่อผู้วิจัยทดลองสอน
ตามแผนการสอนพบว่า กิจกรรมบางอย่างต้องใช้เวลาที่เหมาะสมหรือ เรียกว่า มีการบริหารเวลาที่ดี 
มีข้ันน า มีคามน า การอธิบาย การแสดง สาธิตตัวอย่างเพ่ิมเติมสิ่งเหล่านี้ผู้วิจัยได้ สังเกต และมีการจด
บันทึกหลังการสอนทันที แล้ว เมื่อ เสร็จสิ้นการสอน ผู้วิจัยได้น ามาถอดสิ่งเรียนรู้ น ามาสังเคราะห์เป็น 
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ความรู้ที่ไว้ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งจัดว่าเป็นการพิจาราไตร่ตรอง (Reflect) เมื่อเราน าผล 
การไตร่ตรองนี้ไปปรับปรุงแผน จะท าให้เกิดแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ งานได้จริง  
 จากงานวิจัยนี้พบว่า การปรับแผนการเรียนรู้นั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อการปฏิบัติการสอน 
เพราะเราต้องมองว่า  การสอนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง เป็น พลวัตถ์ ต้องมีการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
สถานการณ์ ดังที่จะ อภิปรายผลการวิเคราะห์แผนเป็นข้อ ๆ ต่อไปนี้  

1.แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การคาดการณ์ในทางคณิตศาสตร์ หน่วยนี้เป็นการ ฝึกให้
นักเรียนได้คิดคาดการณ์จากเหตุการณ์ที่ครูสมมติขึ้นมาแล้วให้นักเรียนตั้งข้อคาดการณ์ หรือ
สมมติฐาน ที่จะน าไปสู่การพิสูจน์หาความจริงต่อไป ในแผนนี้ครูได้น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้
นักเรียนเล่นซุโดกุดังรูปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดคาดการณ์โดยใช้ทักษะการคิดค านวณควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ครู 
ได้ตั้งค าถามปลายเปิดหลายค าถามให้นักเรียนแต่ละคนได้ลงมือตอบ โดยให้ตอบปากปุาว และ การ
เขียนอธิบายลงสมุดตอบ นอกจากนี้ครูยังให้นักเรียนฝึกการตั้งค าถามแล้วหาค าตอบอีกด้วย ผลจาก
การลงมือสอนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือตอบค าถาม ครูจึงใช้การสุ่มเรียกและให้คะแนน
เป็นการเสริมแรง สร้างแรงจูงใจในการคิดหาค าตอบ ที่ไม่เน้นน้ าหนักในการถูกผิด แต่จะเน้นให้ตอบ
ในสิ่งที่เป็นไปได้ ตามกรอบของเหตุที่ก าหนด ซึ่งแสดงถึงข้อคาดการณ์ที่สมเหตุสมผลนั้นเอง ดังนั้น
แผนการจัดการเรียนรู้นี้ถือว่าประสบความส าเร็จในการสอนและยังสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนมาก
ด้วย 

2. แผนการจัดกาเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประโยคเงื่อนขั้นในทางคณิตศาสตร์ เป็นเนื้อหาที่นักเรียน
ได้สัมผัส และพบเจอ แต่ไม่รู้แน่ว่าถูกหรือผิด เนื้อหาส่วนนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนรู้จัก ประโยค

6

78

2

3

4 6

2 8

6 7

34

1

65 1

83

2 4 9

5

8 1

6 9

4 2

15

8

1

29

7

www.ssru.ac.th



 

 

27 

 

เงื่อนไขด้วยการลงมือสร้างและบอกได้ว่าประโยคนั้นเป็นจริงหรือเท็จ ในแผนดังกล่าวครูได้มีแนว
ทางการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนสร้างประโยคเงื่อนไขในทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนทราบมาก่อน 
โดยครูก าหนด ว่าประโยคนั้นเป็นจริง หรือเป็นเท็จ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดได้กว้างขึ้นตาม
ลักษณะของค าถามปลายเปิด โดยข้อแม้ว่าห้ามซ้ ากับเพ่ือน หากซ้ า ต้องเปลี่ยนแปลประโยคใหม่ให้ได้ 
ผลจากการสอนตามแผนการเรียนรู้นี้ ปรากฏว่า นักเรียนให้ความร่วมมือแต่งประโยคเงื่อนไขแต่
ปัญหาคือการซ้ ากันของประโยคครูเลยแนะน าว่าหากกลับเอาผลมาข้ึนต้น แล้วตามด้วยเหตุ ข้อความ
นั้นจะเป็นจริงอยู่หรือไม่ให้นักเรียนกลุ่มที่มีประโยคซ้ ากันแก้ไข แล้วมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน ท้าย
แผนการจัดการเรียนรู้นี้ครูได้ท าการประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียนสิบข้อด้วยค าถามปลายเปิด
ตามท่ีครูสอนมา  

3. แผนการจัดกาเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การบวก และลบ เอกนามและพหุนาม   หน่วยนี้ครูยังคง
ต้องอธิบายเนื้อหาอยู่เพราะนักเรียนยังไม่ทราบความหมายของศัพท์ เช่น เอกนาม พหุนาม เอกนาม
คล้าย เป็นต้น เมื่ออธิบายแล้วครูเสนอแนะให้นักเรียนใช้กระเบื้องพีชคณิต (Algebra tiles) ในการ
แทนการบวกลบเอกนามและพหุนาม สมมติให้ 3x + 6 แทนด้วยภาพดังนี้ 

 
  

โดย แผ่นสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาว x หน่วย และด้านกว้างยาว 1 หน่วย แสดงว่ารูป
ดังกล่าวจะมีผืนที่เท่ากับ x ตารางหน่วย มีอยู่สามชิ้นมีพ้ืนที่รวม  3x  ตารางหน่วย ส่วนชิ้นส่วนเล็ก ๆ
จะเห็นได้ชัดว่ามีพ้ืนที่ชิ้นละ 1 ตารางหน่วย มีอยู่หกชิ้นมีพื้นที่เท่ากับ 6 ตารางหน่วยเมื่อรวมกัน
ระหว่าง พ้ืนที่ทั้งสองจะได้พ้ืนที่เป็น  3x + 6 ตารางหน่วย  หากครูให้นักเรียนท าการรวมกระเบื้อง
พีชคณิตที่ก าหนดให้นักเรียนสามารถรวมพหุนามท่ีก าหนดให้ได้  
 การใช้กระเบื้องพีชคณิตกับค าถามปลายเปิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ ตัวอย่างเช่น จงหา
พหุนามที่ สามารถต่อแผ่นกระเบื้องได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือต่อเป็นรูปตามท่ีต้องการได้ เป็นการ
สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การคูณและหารพหนุนามด้วยเอกนาม เรื่องนี้ใช้กฎการ
กระจาย 

หรือการแจกแจงเป็นหลัก วิธีการสอนยังคงยืม แผนกระเบื้องพีชคณิตมาใช้สอนกฎการกระจายเป็น
หลักดังนี้ 

 
จงหาผลคูณของพหุนาม (2x – 1)(x + 5) ใช้แผ่นกระเบื้องอธิบายได้
และหาค าตอบได้ไม่ยาก  
ค าตอบ คือ 2x2 + 10x – x – 5 = 2x2 + 9x – 5 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 และ4 ได้ผลการวิเคราะห์ที่คล้ายคลึงกันคือนัก

ต้องฝึกหัดจากแบบฝึกหัดเพิ่มอีก หากสอนแต่การอธิบายหรือการใช้แผ่นกระเบื้อง นักเรียนจะยังไม่ได้
ฝึกหัดในการจัดรูปหรือค าตอบมากจึงต้องเสริมการให้แบบฝึกหัดข้ึนด้วย 
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5. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง พาลินโดรมและล าดับฟิโบนักชี ครูใช้วิธีการให้นักเรียน
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นหนังสือ และ อินเตอร์เน็ต แล้วรวบรวม และน าเสนอ ครูเป็นผู้ตั้ง
ค าถามของเรื่องที่เรียนนักเรียนเป็นผู้แสวงหาค าตอบด้วยการค้นคว้า จากนั้นครูใช้แบบฝึกหัดในการ
ช่วยกระชับเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 6. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6 เรื่องข่ายงานเป็นเรื่องที่นักเรียนไม่เคยเห็นมาก่อนครูอธิบาย
เป็นเบื้องต้น จากนั้นตั้งค าถามปลายเปิด เช่น นักเรียนจงวาดข่ายงานที่ผ่านได้ โดยมีจุดในข่ายงาน 
หกจุด เป็นต้น  
 
 และครูยังใช้โจทย์ปัญหาที่ต้องสร้างข่ายงานปรากฏว่านักเรียนบางคนจะวาดออกมาไม่
เหมือนกัน ครูให้นักเรียนออกมาเปรียบเทียบและอภิปรายหน้าชั้นเรียนถึงความเหมือนและความต่าง 
และสอนให้นักเรียนรู้ยอมรับความแตกต่างทางความคิด จากแผนการจัดการเรียนรู้นี้ประสบ
ความส าเร็จทุกข้ันตอนและใช้ค าถามปลายเปิดได้เป็นอย่างดี 
  
2.บันทึกหลังสอน  
 การจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ส าคัญ ควรมีส่วนบันทึกหลังสอน เพราะ เป็นส่วนสะท้อนสิ่งที่
ผู้สอนได้กระท าลงไปกับงาน และเป็นข้อมูลที่ดีเยี่ยมในการถอดสิ่งเรียนรู้ และน ามาปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ต่อไปอีก   

แผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ผู้วิจัยจะข้อยก บันทึกหลังสอนที่น่าสนใจมาบางส่วนเพื่อ
วิเคราะห์เป็นภาพรวมของการถอดสิ่งเรียนรู้ของผู้วิจัยซึ่งจะศึกษางานเขียนบันทึกหลังสอนได้ท่ี
ภาคผนวกของรายงานเล่มนี้  ซึ่งสิ่งที่ค้นพบจากบันทึกหลังสอนไม่ได้มีเพียงแต่บันทึกผลการสอนอย่าง
เดียวแต่ยังบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน เป็นทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มย่อย เช่นนักเรียนบางคนตั้งใจ
สนใจเรียนเป็นพิเศษ หรือ นักเรียนกลุ่มหลังห้องชอบจับกลุ่มคุยกันเสมอเมื่อมีการเรียนการสอน 
นอกจากนั้นยังสามารถประเมินการคิดด้วยการสังเกตผู้เรียนโดยข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากใน
งานวิจัย 

นอกจากนี้ข้อมูลในการบันทึกหลังสอนยังประโยชน์ต่อการวางแผนจัดการเรียนการสอนใน
เนื้อหาแบบนี้ในครั้งต่อๆ ไป เช่น แต่เดิมการสอนอาจเป็นการเน้นอธิบาย บรรยาย ซึ่งวัดผลออกมายัง
ไม่ได้ผลที่ดีเท่าที่ควรทางด้านการคิด ดังนั้นครั้งต่อไปเราก็ควรปรับปรุงกิจกรรมให้มีการคิดมากขึ้น
และสามรถวัดได้ผลที่ดีขึ้นได้ ซึ่งก็เกิดจากการจดบันทึกกิจกรรมการสอนไว้นั้นเอง ซึ่ง จากการท าวิจัย
ชิ้นนี้ก็จะมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 และ 4 ที่เน้นการบรรยายมาก ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงให้
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านการคิดต่อไป  
 
3.การถอดสิ่งเรียนรู้จากบันทึกหลังสอน หรือ การวิเคราะห์บันทึกหลังสอน 

การถอดสิ่งเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญในการวิเคราะห์บันทึกหลังสอน จะท าให้ผู้วิจัยเองทราบถึงว่า 
การจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นการจัดการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือไม่ ผลที่ได้จากการ
สอนนั้นดีหรือไม่ รวมถึง การวินิจฉัยการจัดการเรียนการสอนของตนเองว่าดีหรือไม่อย่างไร ดังมี
กระบวนการถอดสิ่งเรียนรู้ดังแผนภาพ   
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ผลการวิจัยผู้วิจัยได้ท าการถอดสิ่งเรียนรู้จากบันทึกหลังสอน ดังตัวอย่างในภาคผนวก ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าการเรียนการสอนที่ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นต้องเป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
ส่วนร่วมมากท่ีสุดดังเช่นการจัดกิจกรรม ต่างๆ ไปในการเรียนการสอนผู้วิจัยถอดสิ่งเรียนรู้ออกมา
พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ใดที่ดี นั้นจะต้องเป็นแผนที่มีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติท ากิจกรรมนั้นเอง แต่
เมื่อใดที่ผู้เรียนขาดส่วนร่วมก็จะหมายความว่าการเรียนการสอนนั้นไม่มีประสิทธิภาพผู้เรียนไม่เกิด
การพัฒนาการคิดขึ้นนั้นเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่3 แสดงขั้นตอนการบันทึกหลังสอน โดยพิจารณาการจัดการสอน 
 

บันทึกหลังสอน 

ถอดส่ิงเรียนรู้/วิเคราะห์บันทึกหลังสอน 

ผลลัพธ์การสะท้อนการสอน 

การสอนที่ดี/พอใจ 

กิจกรรมที่ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

การสอนที่ไม่ดี/ไม่
พอใจ 

ครูอธิบาย บรรยาย
อย่างเดียว 

ปรับแผนการสอน 
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4.วิธีการจัดการเรียนการสอน 
จากการรวบรวมข้อมูลในด้านการจัดการเรียนสอนผู้วิจัยพร้อมที่จะน ามาวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอนได้แก่ กิจกรรมในชั้นเรียน การประเมินผลการคิดของผู้เรียน และ การสรุปผลการสอน 
 4.1 กิจกรรมในชั้นเรียน ในการเรียนจัดการเรียนการสอนผู้สอนเน้นที่จะมีวิธีการสอนที่หลาย
รูปแบบอันได้แก่ การใช้ค าถามปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยจะได้น ามาวิเคราะห์วิจารณ์ดังต่อไปนี้ 
 การใช้ค าถามปลายเปิด 
   1.การใช้ค าถามปลายเปิดในการเรียนการสอน 
ตัวอย่าง การใช้ค าถามปลายเปิดในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่นผู้วิจัยมักจะใช้วิธีการคิดแบบ
ย้อนกลับคือ ให้นักเรียน ตั้งโจทย์ในแบบที่ผู้วิจัยก าหนดผลลัพธ์มาให้แล้ว จะได้เห็นความหลากหลาย
ของการคิด  
   2.การใช้ค าถามปลายเปิดในการมอบหมายงาน ผู้วิจัยให้ผู้เรียน ออกแบบชิ้นงาน
เกี่ยวกับเรื่อง ล าดับฟิโบนักชีที่นักเรียนสังเกตในธรรมชาติ โดยออกแบบมาในกระดาษ A4 หนึ่งแผ่น 
เป็นค าถามกว้างๆ โดยมีวัตถุประสงค์คือ นักเรียนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงน าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ ผู้วิจัยได้น าตัวอย่างงาน ที่น่าสนใจแนบมาใน ท้ายเล่มวิจัย  
 การวิจารณ์และให้คะแนนผู้เรียนโดยผู้เรียนส่วนใหญ่ที่ท ามาส่งผู้วิจัยจะให้คะแนนเต็มเมื่อ
ผู้เรียนอธิบายน าเสนอสิ่งที่ตนเองท าได้อย่างถูกต้องแบบไม่มีผิดไม่มีถูกเพ่ือให้ได้แง่คิดสร้างสรรแท้จริง  
 การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการคิดของผู้เรียน   
  เกณฑ์การให้คะแนน ชิ้นงาน เพ่ือให้การประเมินผลเป็นไปตามทฤษีการวัดและประเมินผล
นั้น ผู้วิจัยจึงต้องก าหนดเกณฑ์ขึ้นมาเพ่ือเกิดความเป็นมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 
โดยชิ้นงานที่ผู้วิจัยต้องการประเมินนั้น คือ การออกแบบชิ้นงานในความคิดสร้างสรรค์ และความ
เชื่อมโยงในเนื้อหา ซึ่งก าหนดคะแนนเต็มไว้ที่ห้าคะแนน ซึ่งปรากฏดังตาราง 
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 ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน เกี่ยวกับ เรื่องล าดับล าดับฟิโบนักชี 
 
ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้ผลจากการให้คะแนน ในชิ้นงานดังกล่าว จากผู้เรียนห้องม. 1/3 ได้เก็บรวบรวมไว้ดังนี้ 
 

ระดับคะแนนที่ได้ จ านวนนักเรียนที่ได้รับคะแนนในระดับต่างๆ 
5 24 
4 14 
3 12 
2 2 
1 0 

 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับระดับคะแนนต่างๆ ในชิ้นงานเกี่ยวกับ เรื่องล าดับ 
 
จากตารางจะเห็นว่า นักเรียนทั้งหมด สามารถสร้างสรรค์งานได้แต่ ในระดับที่ 3 ขึ้นไปซึ่งเป็นระดับที่
ผู้วิจัยคาดหวังมากที่สุดนั้นร้อยละ 91.84 ซึ่งเป็นส่วนมาก สะท้อนว่า กลุ่มนักเรียนนั้นสามารถสรรค์
งานให้ออกมาได้และอธิบายเหตุผลและแนวคิดได้อย่างชัดเจน 
   

ระดับคะแนน ลักษณะการให้เหตุผลที่ปรากฏในชิ้นงาน 
5 สร้างสรรค์งานอย่างดีเยี่ยม เกี่ยวกับ เรื่องล าดับฟิ

โบนักชี มีการเชื่อมโยมในสิ่งที่แตกต่างจากเนื้อหา
เป็นงานใหม่ ไม่มีการท าซ้ า สามารถให้เหตุผล
ประกอบการน าเสนออย่างชัดเจน แสดงแนวคิด
ได้อย่างชัดเจน 

4 สร้างสรรค์งานอย่างดี เก่ียวกับ เรื่องล าดับฟิโบ
นักชี มีการเชื่อมโยมในสิ่งที่มีอยู่ สามารถให้
เหตุผลประกอบการน าเสนอและ แสดงแนวคิดได้ 

3 สร้างสรรค์งาน เกี่ยวกับ เรื่องล าดับ มีการเชื่อม
โยมบ้าง  สามารถให้เหตุผลประกอบการน าเสนอ  

2 สร้างสรรค์งาน เกี่ยวกับ เรื่องล าดับ ให้เหตุผล
ประกอบการน าเสนอได้บ้าง 

1 สร้างสรรค์งาน เกี่ยวกับ เรื่องล าดับฟิโบนักชี ได้ 
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4.2.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  
ผู้วิจัยได้ท าการใช้แบบทดสอบย่อย เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการคิดค านวณ ซึ่งเป็นแกน

หลักในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผลปรากฏดังตาราง 
 

 
จากผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เน้นการคิดค านวณ แบบเดิม ส่วนใหญ่นักเรียนจะสอบผ่านแต่

ส่วนที่สอบไม่ผ่านก็มีอยู่มากซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าผู้วิจัยมุ่งที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคิด
ค านวณเพียงอย่างเดียวก็จะไม่สามารถสรุปได้ว่านักเรียนกลุ่มนี้มีความคิดที่พัฒนาขึ้นอย่างไร ได้แต่
สรุปว่าค านวณผลได้ดีแค่ไหนซึ่งเป็นพื้นฐานมาในอดีตไม่สะท้อนการเรียนรู้ และศักยภาพทางการคิด
ทั้งหมด 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้วัดเจตคติของผู้เรียนต่อการสอนของผู้วิจัยด้วยการให้นักเรียนท าบันทึก
ประจ าวัน แล้วผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมและน ามาวิเคราะห์ให้ผลออกมาดังแผนภพที่ 4 ด้านล่างนี้ ซึ่ง
การให้นักเรียนเขียนบันทึกประจ าวันนั้นมีประโยชน์อยู่มากเพราะ เป็นการให้นักเรียนสะท้อน
ความคิดของตัวนักเรียนเอง และสะท้อนงานของผู้วิจัยด้วย หัวข้อส่วนใหญ่ จะไปอยู่ท่ี คะแนนสอบ
ของผู้เรียน เพราะ ผู้เรียนให้ความส าคัญอย่างมากกับคะแนนสอบ ดังนั้น งานเขียนบันทึกของนักเรียน
จึงออกมาอยู่ในเรื่องคะแนนสอบไม่ดี มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที/่หน่วยการเรียนรู้ที่ท าการทดสอบ จ านวนนักเรียน ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่าน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1.การคาดการณ์ และประโยคเงื่อนไข 30 19 61.22 
2.การบวกลบเอกนามและพหุนาม 27 22 55.10 
3.การคูณหารเอกนามและพหุนาม 32 17 65.30 
4.การประยุกต์ฟิโบนักชี และ พาลินโดรม 35 14 71.43 
5.ข่ายงาน 33 16 67.35 
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แผนภาพที4่ แสดงผลการเขียนบันทึกประจ าวันของผู้เรียน ทางด้านสาเหตุของผลการสอบไม่ดี 

 
5. สรุปการเรียนการจัดการเรียนการสอน 
 จากการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 90 คาบสอน รวม
ทั้งสิ้น 9 แผนการสอน ในเวลา 1 ภาคเรียน ผู้วิจัยเห็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ในหลากหลายมิติ อันได้แก่ ปัญหาจากผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับการเรียนแบบกิจกรรม ปัญหา
จากผู้สอนได้แก่ความเข้าใจพ้ืนฐานทางการคิดของผู้เรียนมากข้ึนเพื่อจักได้สนองการจัดแผนการสอนที่
มีกิจกรรมเน้นการคิดได้เหมาะสม ที่นอกเนื้อจากเนื้อหา ปัจจัยที่ส าคัญ คือตัวผู้เรียนนั้นเองที่ท าให้
เกิดแผนที่ดีเยี่ยม และการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมมากว่า ที่เป็นอยู่ ซึ่งจักได้ได้วิจารณ์และ
อภิปราย  สรุปผลการวิจัย ในบทที่ 5 ต่อไป 
 
 
 
 
 

คะแนนสอบไม่ดีเกิดจากอะไร 
 

ส่วนผู้เรียน 

 

-ไม่ถามครูให้เข้าใจ 
-ไมฝึกท าโจทย ์
-ไม่ทบทวน 

-เวลาเรียนไม่ร่วม-

กิจกรรม 

-ไม่เข้าใจเนื้อหา 
-ไม่รอบคอบ 

ส่วนผู้สอน 

 

-ครูอธิบายมากไป 

-จุดสนใจไม่ม ี

-สร้างเกณฑ์สูง 
-นักเรียนมีส่วนร่มน้อย 
-ครูพูดเบนักเรียนไม่ได้
ยิน 

-ออกข้อสอบยากไป 
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บทท่ี 5 
 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการการจัดการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ค าถามปลายเปิด  มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ   2 
ประการ ใหญ่ ๆ คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการคิด  วิเคราะห์  และให้เหตุผล โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิด และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สอนใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยมีกลุ่มเปูาหมายในการาวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ปีการศึกษา 255 3 จ านวนผู้เรียน 49 คน การท าวิจัยในครั้งนี้มี
เครื่องมือหลากหลาย และเป็นเอกลักษณ์ในการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการาในชั้นเรียน อาทิเช่น การเขียน
บันทึกหลังสอน การใช้แผนการสอน การท าใบงานของนักเรียน ชั้นงาน เรียงความ บันทึกประจ าวัน
ของนักเรียน แบบทดสอบการคิด เป็นต้น การวิจัยนี้มีทั้งการวัดค่าทางสถิติ และมีการพรรณนาผลที่
ได้จากการเรียนรู้จริงในชั้นเรียนด้วย 
  การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในการชั้นเรียนมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็น
ลักษณะวงจร ซึ่งผู้วิจัยปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าวและท าให้การปฏิบัติงานสอนเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับการวิจัย และยังด าเนินการแบบไม่ถือล าดับก่อนหลัง เพราะว่าการปฏิบัติงานจริง  เมื่อสิ่งใดท่ี
พึงสังเกตได้ก็จดบันทึก และไตร่ตรองไม่จ าเป็นต้องเข้าชั้นเรียนแล้วสอนอย่างเดียวแล้วค่อยสังเกตนั้น
ไม่น่าจะใช่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพราะว่ารู้สึกไม่ต่อเนื่อง และมีความแข็งกระด้างของการท างาน 
  การเน้นการสอนผู้เรียนให้มีการพัฒนาทักษะการคิดนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการาเรียน
การสอตนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวิชาที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความคิด การจัดการเรียน
กิจกรรมการสอนที่ให้ผู้เรียนได้คิด เช่น การใช้ค าถามปลายเปิด  การใช้กิจกรรมปัญหาคณิตศาสตร์ 
การท าชิ้นงาน  การเขียนเรียงความ การค้นคว้าการน าเสนอเหล่านี้ก็ท าให้นักเรียนได้ฝึกฝนการคิด 
  จากการวิจัย ผู้วิจัยได้ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการวิจัยในครั้งนี้ และมีข้อสรุป
ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

สิ่งท่ีผู้วิจัยค้นพบ 
1.  แนวทางการจัดกิจกรรมการสอนที่ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านคิด 

 ผู้วิจัยได้ค้นคว้าวิธีการสอนการคิด และการประเมินผลการคิด  จากแหล่งเรียนรู้หลาย ๆ 
ด้าน อาทิเช่น หนังสือ  อินเตอร์เน็ต  และผู้เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์ เมื่อได้น ามาใช้สอนจริง
ผู้วิจัยก็ได้ประเมินผลการสอนของตนเอง และผู้เรียนแล้วน ามาบันทึกไว้ และวิเคราะห์หาข้อสรุป เพื่อ

www.ssru.ac.th



 

 

35 

 

เก็บไว้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในตั้งต่อ ๆ ไปได้ ซึ่งจะท าให้การเตรียมการสอนง่ายลงไปใน
ประการหนึ่ง และยังเป็นประสบการณ์เรียนรู้ของผู้วิจัย ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทราบ ได้เรียนรู้
ได้ โดยผ่านการาเขียนรายงานวิจัยชิ้นนี้ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมวิชาการ หรือสามารถให้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมงานก็ท าได้ 
 การสอนการคิดมีหัวใจอยู่ที่การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างเต็มที่ กล่าวคือต้องมี
องค์ประกอบหลายอย่าง อาทิเช่น การตั้งค าถามหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้คิด นั้นคือการสร้าง
กิจกรรมนั้นเอง และอีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ไปฝึกการคิด เช่น การให้ผู้เรียน
สร้างชิ้นงาน  เขียนเรียงความ เป็นต้น เมื่อมีการสอนที่หลากหลายแล้ว ผู้สอนก็ต้องลดบทบาทจาก
ผู้บรรยายมาเป็นผู้ชี้แนะเท่านั้น เพื่อจะได้ไม่เป็นการครอบง าความคิดผู้เรียน  
 การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แท้ที่จริงมิใช่การสอนแต่เพียงเนื้อหา เพราะการสอน
เนื้อหาอย่างเดียวจะไม่เกิดการสร้างกระบวนการคิดอย่างสมบูรณ์ และตามระดับชั้น จะต้องมีการ
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้คิดระดับความยากง่าย ซับซ้อน เป็นการเพิ่มระดับ
ความสามารถทางความคิด นั้นคือการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ 
  

2.  วิธีการวัดผลและการพัฒนาของทักษะการคิดของผู้เรียนในบทบาทผู้เรียน เป็นศูนย์สก
ลางการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นเสมือนผู้ที่เตรียมพร้อมตัวเองในการพัฒนาความสามารถทางด้านต่าง ๆ เช่น  
ร่างกาย สติปัญญา  การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น  ดังนั้นการวิจัยท าให้การเรียนการสอนมีความชัดเจนใน
ด้านการสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการคิดที่สูงขึ้น ผู้วิจัยใช้การทดลองการสอนในแผนแรก ๆ 
แบบปกติคือ การสอนแบบไม่ได้เน้นการสอนการคิด เมื่อผู้วิจัยทดสอบด้วยข้อสอบปรากฏว่า ผลสอบ
ของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ประมาณ 50 % และเมื่อผู้วิจัยสอนด้วยแผนการสอน
แบบเน้นการคิด ผลปรากฏว่าผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน และมีการปรับปรุงการเรียนรู้ จน
สามารถท าการทดสอบด้วยข้อสอบในระดับที่ดีขึ้น และจากการที่ผู้วิจัยใช้การประเมินผลแบบการ
พิจารณาชิ้นงาน และผลงานมากกว่าการสอบก็น่าจะยืนยันความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้ดีกว่า
การใช้แบบทดสอบเพียงอย่างเดียว 

 
3.  ธรรมชาติของการคิด 

 ผู้วิจัยมีความสนใจในการคิดของผู้เรียนเป็นอย่างมากจึงเรียนรู้การคิดจากผู้เรียนโดยสังเกต
จากการตอบค าถามทั้งในชั้นเรียนและในใบกิจกรรม  การคิดนั้นต้องมีองค์ประกอบอย่างหลาย
โดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์ต้องใช้เวลา และการลองผิดลองถูก 
 การคิดของคนมีความหลากหลาย และซับซ้อน คนแต่ละคนจะคิดไม่เหมือนกัน จากการแก้ปัญหา
เดียวกัน ซึ่งการคิดเป็นกระบวนการคิดท่ีเกิดปรากฏได้ในหลาย ๆ สถานการณ์ท่ีผู้เรียนได้เผชิญ  หาก
ครูสังเกต และเอาใจใส่ จะสามารถเห็นจากการคิดของนักเรียนได้ และกระบวนการคิดมีวิธีการที่
หลากหลายดัวย 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  

จากสิ่งที่ผู้วิจัยค้นพบในการวิจัย  จัดว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับทฤษฎีใหม่ในการเรียนการสอน
หลายอย่าง อาทิการสอน โดยการใช้กิจกรรมที่หลากหลาย การสอนให้ผู้เรียนคิด  การสอนแบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น ผู้วิจัยมองเห็นแล้วว่า  การจัดการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน
มากที่สุด  คือการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดัวยตนเอง  ได้พบปัญหา และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  รวมถึงการ
ตั้งค าถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น  นั้นคือสิ่งที่พึงมีของผู้เรียน เพราะมันจะน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต  ไม่ใช่การเรียนในระบบเท่านั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การเรียนรู้ในเนื้อหาสาระจากต ารานั้น
สามารถเรียนเมื่อใดก็เรียนรู้ได้  แต่การเรียนรู้ให้ตนเองสร้างความรู้เพ่ือใช้กับตัวเอง และการเรียนรู้ให้
ตนเองพัฒนาความคิด  และสิตปัญญานั้นส าคัญยิ่งกว่ามากเลยทีเดียว  และเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยให้
ผ่านไปในการใช้ชีวิต 
 จากผลการท าวิจัยผู้วิจัยเล็งเห็นการต่อยอดในการพัฒนาการสอนให้ผู้เรียนคิด และให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  จากประโยชน์หลายประการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  น่าจะมีการ
พัฒนาการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาการเชื่อมโยง  การสื่อสาร  การน าเสนอ  เป็นต้น  
เพราะว่าถ้าผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะที่ดีในหลาย ๆ ด้าน จะเป็นตัวพยุงทักษะ  ความเข้าใจในการใช้
ชีวิต  เพราะมันคือ  ตรรกะ  และการสังเกตที่ดี  ผู้เรียนที่ใช้คณิตศาสตร์ได้ดีกับการแก้ปัญหา  จะมี
ตรรกะที่เป็นเลิศ  เป็นคนช่างสังเกต  ไม่ปล่อยให้ความรู้ผ่านเข้ามาร ต้องเป็นคนที่หาทางแก้ปัญหาอยู่
เสมอ และหาเหตุผลก ากับให้ตนเองมีความเข้าใจ 
 เมื่อผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับการคิดเห็นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สอนในหลาย ๆ ท่านจะให้
ความสนใจด้วยเพราะเพียงแต่มีผู้วิจัยที่สนใจในการพัฒนาทักษะการคิดผู้เดียวก็ไม่อาจจะท าให้
เด็กไทยมีศักยภาพทางความคิดน าหน้าชาติอ่ืน ๆ ได้ดังนั้น ผู้ที่มีความสารมารถทางวิทยาการสอน
ทั้งหลายพึงต้องสร้างกระแสการสอนให้ผู้เรียนได้คิด  การท าให้สังคมเป็นสังคมแห่งการคิด  การ
เรียนรู้ชาติไทยจะได้เจริญ 
 การที่ผู้วิจัยและผู้เรียนเป็นนักบันทึกนั้นคือประเด็นแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากหลักธรรม
พระพุทธศาสนาข้อหนึ่ง  คือหัวใจนักปราชญ์  ที่กล่าวว่า สุ-จ-ิปุ-ลิ  สิ่งสุดท้ายคือลิขิตการจดบันทึก  
เป็นสิ่งที่ผู้เจริญแล้วทางความคิดพึงท าและพึงมี  เพราะการได้เขียนก็คือการได้คิด  เราคิดดีเท่าไร  
การเขียนก็น่าจะงดงามเท่านั้น  และการเขียนในสิ่งที่ดี ๆ ก็น่าจะสะท้อนความคิดที่ดี และสร้างสรรค์
สังคมให้เจริญรุ่งเรือง  ดังนั้น  การเขียนก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยผู้เรียน  ผู้สอน หรือทุก ๆ คนต้องท าอยู่
ตลอดเวลาเป็นการแสดงออกการสื่อสารทางหนึ่ง ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ยาวนานกว่าสิ่งอ่ืนใด 
 การวิจัยนี้ก็มีได้สมบูรณ์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็มีข้อบกพร้องบ้าง  หรือมีข้อขัดแย้งบ้างก็เป็นได้  
เพราะผู้วิจัยก็ยังเป็นมือใหม่หัดสอน ยังขาดความช านาญการสอน  ดังนั้นถ้าจะวิเคราะห์สิ่งที่ผิดพลาด 
และปรับปรุงก็มีมากมาย อาทิเช่น 

1.การวางแผนการวิจัยและการสอนควรมีการวางแผนล่วงหน้าที่สมบูรณ์ กล่าวคือ เมือเรามี
ปัญหาหรือประเด็นสนใจก็ควรเตรียมกระบวนการวางแผนการท าวิจัยไว้ และวางแผนการสอนให้ดี
เพ่ือที่จะได้สิ่งที่ต้องการ และงานจะออกมาสมบูรณ์ 
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2.เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างการวัดตามสภาพจริงก็น่าจะน ามาใช้เป็นรูปธรรมให้เห็น
ชัดเจนเพื่อจะได้สะท้อนผู้เรียนให้ชัดเจนมากท่ีสุด 

3.การท าวิจัยในหัวข้อนี้ต่อไปถ้าจะพัฒนาจะเสริมทักษะอ่ืน ๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหาการ
เชื่อมโยงการสื่อสาร การน าเสนอ เป็นต้น แล้วน าเสนอออกมาทีละด้านให้รู้กันไปเลยว่าจะพัฒนาการ
สอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีความพร้อมใน   ทุก ๆ ด้าน เด็กไทยจะได้ไม่เป็นรองชาติใด  
 
บทเรียนจากการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  ในหัวข้อดังกล่าวนี้เรียบร้อยและสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  นั้นคือการเกิดการพัฒนาศักยภาพของทั้งผู้เรียนและผู้วิจัย กล่าวคือ ผู้เรียนมี
การพัฒนาการคิดที่วัดได้จากการใช้กิจกรรมการสอนการคิดของผู้สอน  ส่วนผู้วิจัยมีการพัฒนา
ศักยภาพการาสอนด้านการคิด และได้ทดลองให้กับผู้เรียนดีด้วยกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย  
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การจัดท าวิจัยนี้ ควรมีการพัฒนาต่อไปอีกด้วย  ตัวผู้วิจัยเองเพราะว่าผู้สอน
จ าเป็นต้องสร้างทฤษฏีหรือหลักการสอนของตัวเอง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมและเฉพาะตัวของผู้เรียน
ที่มีสภาพเฉพาะด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการค้นหาแนวทางการสอนของตัวเองก็ว่าได้ 
 อย่างไรก็ตามจะมีหัวข้อที่หลากหลายที่จะน ามาเป็นประเด็นในการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
นอกจากการสอนการคิด  ซึ่งเราอาจจะจัดกระบวนการสอนแบบบูรณาการ หรือการพัฒนาทักษะ
แบบองค์รวมก็ได้เพราะประเด็นการจัดกิจกรรมการสอนเหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองแบบเป็นศูนย์กลางการาเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาในยุคปัจจุบันที่ให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและผู้สอนต้องเป็นผู้สอนนักวิจัยด้วย 

การสอนพร้อมกับให้ท าวิจัยในชั้นเรียนไปด้วยกันถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด และมี
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพราะการท าวิจัยท าให้ผู้วิจัยได้มีความกระหายใคร่รู้
ในการสอน และต้องการที่จะพัฒนาการสอนซึ่งเป็นการตอบโจทย์งานวิจัยที่ว่าต้องการพัฒนาผู้เรียน
ด้านการคิด ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ในการาสอนไปพร้อมกับการท าวิจัย ซึ่งนั่นคือภาระ
งานจริงของครูไทยในยุคปัจจุบันที่จ าเป็นต้องเป็นนักวิจัยการสอนไปพร้อมๆ กับการสอนหนังสือ มิใช่
สอนไปวัน ๆ อย่างท่ีเป็นมาในอดีตเสียส่วนใหญ่ 

ผู้วิจัยมีความสนใจในการท าวิจัยแบบเป็นทีม หรือคณะ ในการท างานการสอนจริงเพราะว่า
ในสภาพจริงการวิจัยต้องด าเนินการอย่างหลากหลาย  ทั้งในประเด็นและทั้งผู้วิจัยต้องมีการเชื่อมโยง
ความรู้เข้าด้วยกัน และเป็นการสะท้อนสิ่งที่ท าซึ่งกันและกันด้วย  มันจะท าให้เกิดปรากฏการณ์สังคม
แห่งการเรียนรู้  สังคมแห่งการวิจัยการเรียนการสอน สังคมแห่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ถ้าลองวาด
ภาพดูจะสวยงามแค่ไหน ถ้ามีโรงเรียนเช่นนี้ที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย 
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บันทึกหลังสอน 
สังเกตพฤติกรรมในการตอบค าถามปลายเปิด 

วันที่................เดือน......................พ.ศ. ...................... 
แผนที่/ชื่อหน่วย ค าถามปลายเปิดที่ใช้ ค าตอบของนักเรียน วิเคราะห์ถอดสิ่งเรียนรู้ 
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3 1

2 4

1 3

2 4

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ค าถาม 
หน่วยที่ 1 เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมซุโดกุ     วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 
เวลา 2 คาบ             อาจารย์ณัฐพล คชาธร 
................................................................................................................................................................ 
จุดประสงค ์  

1. ฝึกการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
2. ฝึกการให้เหตุผลโดยใช้ตรรกะเบื้องต้น 

 
สาระส าคัญ  
 ซูโดกุ เซูโดกุ คือ เกมปริศนาตัวเลขท่ีต้องใช้หลักตรรกะในการแก้ปัญหาการใส่ตัวเลขลงใน
ตาราง ที่เรียกว่าตัวเลขเดี่ยวนั่นก็เป็นเพราะว่าในการใส่ตัวเลขลงในตารางนั้นไม่ว่าทิศทางใด (แนวตั้ง 
หรือ แนวนอน) จะต้องไม่มีเลขซ้ ากันเลย ส่วนจะใส่ตัวเลขอะไรบ้างขึ้นอยู่กับแบบตาราง เช่น ตาราง 
4  4   6  6 และ 9  9 เป็นต้น 
 ถึงแม้ว่าเกมนี้จะเล่นโดยใช้ตัวเลขหลายตัว แต่ก็มิใช่การค านวณใด ๆ ตัวเลขที่ใช้ทั้งหมดนั้น
เป็นแค่สัญลักษณ์เท่านั้น ซึ่งสัญลักษณ์นี้อาจเปลี่ยนแทนได้ด้วยตัวอักษร สี หรือรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ก็
ได้  
 
สื่อการเรียนรู้ 

1. แผ่นปูายเกมซูโดกุ หรือ ใช้ power point 
2. ใบกิจกรรมที่ 1 – 2 
3. ใบงานที่ 1 – 5  

 
แนวการจัดกิจกรรม 

1. ครูเล่าความเป็นมาของเกมซูโดกุและกติกาในการเล่น 
  ซูโดกุ คือ เกมปริศนาตัวเลขท่ีต้องใช้หลักตรรกะในการแก้ปัญหาการใส่ตัวเลขลงใน
ตาราง ที่เรียกว่าตัวเลขเดี่ยวนั่นก็เป็นเพราะว่าในการใส่ตัวเลขลงในตารางนั้นไม่ว่าทิศทางใด (แนวตั้ง 
หรือ แนวนอน) จะต้องไม่มีเลขซ้ ากันเลย ส่วนจะใส่ตัวเลขอะไรบ้างขึ้นอยู่กับแบบตาราง 

2. ครูยกตัวอย่างซูโดกุ ตาราง 4  4  เป็นการเติมตัวเลข 1 – 4 ลงในตาราง โดยไม่ซ้ ากัน
ทั้งในแนวนอน และแนวตั้ง เช่นเดียวกับทุกตารางย่อย 2  2 ภายในตาราง 4  4 ซ่ึง
ตารางแบบนี้เหมาะกับเด็ก ๆ 
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3. ครูถามนักเรียนว่าครูสามารถเติมเลข 3 ลงในช่อง (ที่แรเงา) นี้ได้หรือไม่  
(ไม่ได)้ เพราะอะไร (เพราะในแถวนี้มีเลข 3 อยู่แล้ว) 

 
 
 
 
 
 
4. ครูถามต่อว่าครูสามารถใส่ตัวเลขใดลงไปในช่องนี้ได้บ้าง (เลข 2 เพราะ เลข 3 ไม่ใช่ เลข 

1 มีอยู่ในแถวนี้แล้ว เลข 4  ก็มีอยู่ในหลักนี้แล้ว ) ดังนั้นเราเติมเลข 2 ลงในช่องนี้ 
5. ครูถามนักเรียนต่อว่า ช่องที่เหลือ 1 ช่อง ในแถวที่ 3 นักเรียนสามารถเติมตัวเลขใดลงไป

ในช่องนี้ (เลข 4 เพราะ ในแถวนี้มีเลข 1 เลข 2 และ เลข 3 แล้ว เหลือเลข 4) 
6. ครูถามต่อว่า เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนักเรียนสามารถเติมตัวเลขลงในช่องว่างอีก 2 ช่องที่

เหลือของแถวที่ 4 ได้ไหม (ได้ เพราะในแถวที่ 4 หลักท่ี 1 ยังขาดเลข 1 และหลักที่ 2 ยัง
ขาดเลข 3) 

7. จากข้อ 3 – 6 นักเรียนสามารถเติมตัวเลขลงไปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
8. ครูถามนักเรียนว่าครูสามารถเติมตัวเลขใด ลงในช่องนี้ (ที่แรเงา) ได้บ้าง 
 
 
 

 
 
 

(เติมเลข 3 เนื่องจากในหลักนี้ยังขาดเลข 3 กับเลข 4 แต่เลข 3 เติมลงในแถวที่ 1 ไม่ได้ 
เพราะมีเลข 3 อยู่แล้ว) 

9. ครูถามนักเรียนต่อว่า ช่องที่เหลือ 1 ช่อง ในหลักท่ี 3 นักเรียนสามารถเติมตัวเลขใดลงไป
ในช่องนี้ (เลข 4 เพราะ ในหลักนี้มีเลข 1 เลข 2 และ เลข 3 แล้ว เหลือเลข 4) 

10. ครูถามต่อว่าช่องว่างอีก 2 ช่องที่เหลือของหลักท่ี 4 นักเรียนจะเติมตัวเลขใดลงไปได้บ้าง 
(เติมเลข 2 ในแถวที่ 1 และเติมเลข 1 ในแถวที่ 2) 
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11. จากข้อ 8 – 10 นักเรียนสามารถเติมตัวเลขลงไปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
12. ครูให้นักเรียนช่วยกันตรวจเช็คค าตอบตัวเลขในตาราง 4  4 ว่าถูกต้องหรือไม่ 
13. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ 1 ตาราง 6  6  เป็นการเติมตัวเลข 1 – 6 ลงในตาราง 

โดยไม่ซ้ ากันทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง เช่นเดียวกับทุกตารางย่อย 2  3 ภายในตาราง 
6  6  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
14. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ 2 ตาราง 9  9 เป็นการเติมตัวเลข 1 – 9 ลงในตาราง 

โดยไม่ซ้ ากันทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง 
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กติกา  9  9 
  1.  ในตารางจัตุรัสเล็กขนาด 3 3   จะต้องมีตัวเลข  1 – 9  ครบทุกตัว 
  2.  ในตารางขนาด 9 9 แต่ละแถวในแนวตั้ง และแต่ละแถวในแนวนอนจะต้องมี 

      ตัวเลข 1 – 9   ครบทุกตัว 
โดยติดแผ่นปูายบนกระดาน  พร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคนช่วยกันแก้ปริศนาข้อนี้ โดยให้ใส่
ตัวเลขเข้าไปในช่องว่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ครูถามนักเรียนว่า จากตารางซูโดกุบนกระดาน นักเรียนคิดว่าเราควรเริ่มเติมตัวเลข
ตรงไหนก่อน และตัวเลขท่ีเติมลงไปนั้นจะเป็นเลขใด เพราะอะไร ( นักเรียนอาจจะเริ่ม
จากจุดที่คิดว่าง่ายที่สุดตรงตาราง 33 ตรงกลางเพราะ ยังขาดตัวเลขอีก 1 ช่องก็จะ
ครบ 9 ตัว และเติมเลข 7 เพราะขาดเลข 7 และในแถวและหลักนั้นก็ไม่มีเลข 7 เลย) 

16. ครูถามต่อว่า ขั้นต่อไปควรเติมตัวเลขลงในช่องไหนอีก   ซึ่งถึงตรงนี้อาจจะไม่ง่ายที่
นักเรียนจะลงตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งลงไป หากนักเรียนมองไม่ออก ให้นักเรียนลอง
พิจารณาภาพรวมทั้งหมด แล้วพิจารณาข้อขัดแย้งไปทีละข้อ  เช่น 
หากต้องการเติมตัวเลขลงในช่องที่แรเงาจะต้องพิจารณา ดังนี้ 
- 3, 4 และ 6 ลงไว้แล้วในกรอบจัตุรัส 33 เดียวกัน จึงเป็นตัวเลขที่ใช้ไม่ได้ 
- 1, 5, 7 และ 8  มีแล้วในคอลัมน์ที่ 5 
- 2 มีแล้วในแถวที่ 3 
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ดังนั้นมีตัวเลือกเดียวที่จะลงได้คือ เลข 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนท าใบกิจกรรมที่ 2  จนเติมตัวเลขครบทุกช่อง  
18. การบ้าน ครูให้นักเรียนท าใบงานเกมซูโดกุ ตาราง 9  9  

 
สิ่งท่ีครูควรให้ความส าคัญจากกิจกรรมนี้คือ 

1. กิจกรรมนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงเหตุผลแล้ว อาจตั้งเปูาหมายให้
สูงขึ้น โดยให้นักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการลงตัวเลขว่ามีเทคนิคอย่างไร 

2. เนื่องจากเป็นเรื่องการให้เหตุผล ครูควรใช้โอกาสนี้ท าให้แตกต่างจากกิจกรรมในชุดอ่ืน 
โดยเน้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ แสดงเหตุผลออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง การพูด 
การเขียน และทางอ่ืน ๆ  เน้น ให้นักเรียนสื่อสารเหตุผลออกไปให้ครูและเพ่ือนเข้าใจตรง
กับตนเอง 

3. ครูอาจน าเข้าสู่บทเรียนโดยการเล่าเรื่องการแข่งขันซูโดกุท่ีเป็นข่าวอยู่เพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจให้กับนักเรียน 

4. ให้นักเรียนลองตั้งโจทย์เอง แล้วให้เพ่ือนเล่น เพราะการที่นักเรียนตั้งโจทย์เองได้ จะเสริม
การคิดย้อนกลับของนักเรียนเอง 
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แนะน าเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมซูโดกุ 
1. http://www.websudoku.com 
2. http://www.siamcomic.com/games/playgames.php?FlashGameID=g000000047

9 (Play)  
3. http://www.jigsawdoku.com (Play)  
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku  
5. http://www.inertiasoftware.com/images/sample/sudoku.gif 
6. http://www.crossword-compiler.com/gifs/Sudoku.png 
7. http://www.monochrom.at/english/pictures/sudoku.gif 
8. http://www.andypope.info/fun/sudoku1.gif 
9. http://www.mathpuzzle.com/SudokuAK.gif:cool: 
10. http://www.sudoku.com/ 
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ประวัติผู้ท ารายงานการวิจัย 
 
ชื่อ – สกุล: นายณัฐพล คชาธร   
 
ประวัติการศึกษา:  
       พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาศึกษาศาสตร์ (วิชาชีพครู ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         
  
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน: 
       1.อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
       2.นายทะเบียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา         
 
ทุนการศึกษา: 
      พ.ศ. 2545-2549 ทุนส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (สควค.) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
      พ.ศ. 2548 บทความทางวิชาการเรื่อง “Long memory of foreign exchange rate data” 
ตีพิมพ์ในวรสารทางวิชาการในกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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