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การพัฒนาทกัษะการแกปญหาทางคณติศาสตร เรือ่ง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
ของนกัเรียนความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1  

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ที่จัดการเรียนรูดวยรูปแบบ SSCS 
The Development of Mathematics’ Problems Solving Skills  

“Applications of Linear Equations” For Mattayomsuksa 1 Students in 
Mathematical Genius Program (GIFTED MATH) in Benjamarachutit School, 

Ratchaburi by SSCS Model 
 

เมธาสิทธ์ิ ธัญรัตนศรีสกลุ1 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหา

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน
ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS และ 2) เพื่อศึกษาทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียวของนักเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี คือ 
นักเรียนความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ภาคเรียนที่ 2                        
ปการศึกษา 2555 จํานวน 37 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรู
ดวยรูปแบบ SSCS และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
การดําเนินการวิจัยใชรูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียววัดผลกอนและหลัง ผสมผสานกับรูปแบบอนุกรมเวลา วิเคราะหขอมูล 
โดยใชสถิติ คาความถี่  รอยละ  คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียน
ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS สูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ของนักเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ในระหวางการจัดการเรียนรูมีพัฒนาการจากระดับดี
เปนระดับดีมาก  
 
คําสําคัญ: การพัฒนาความสามารถในการแกปญหา, รูปแบบ SSCS, นักเรียนความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร 
 

Abstract  
 
The purposes of this study were 1) to compare mathematics’ Problems Solving Skills on 

Applications of Linear Equations topic for Mattayomsuksa 1 Students in Mathematical Genius Program 
(GIFTED MATH) before and after learning by SSCS Model and 2) to study development of mathematics’ 
Problems Solving Skills on Applications of Linear Equations topic for Mattayomsuksa 1 Students in 
Mathematical Genius Program (GIFTED MATH). The samples in this research were 37 students in 
Mattayomsuksa 1 Students in Mathematical Genius Program (GIFTED MATH) of Benjamarachutit School, 
Ratchaburi in the second semester of 2012 academic year by purposive sampling. The research tool is 
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lesson plan by SSCS Model of Teaching and mathematics’ Problems Solving test on Applications of Linear 
Equations topic. The research design was one - group Pretest - Posttest Design and Time Series Design. 
Frequency, Percentage, Average, standard deviation and T – test were used to analyze data.  

The results showed that 1) student mathematics’ Problems Solving Skills on Applications of Linear 
Equations topic for Mattayomsuksa 1 Students in Mathematical Genius Program (GIFTED MATH) was 
significantly higher than before study at the 0.01 level and 2) The Development of mathematics’ Problems 
Solving Skills on Applications of Linear Equations topic for Mattayomsuksa 1 Students in Mathematical 
Genius Program (GIFTED MATH) was developed from good to the very good.  
 
Keywords: problems solving skills, SSCS model, students in mathematical genius (GIFTED MATH) 
 
บทนํา 

 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ไดกลาวถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรไววาคณิตศาสตรมีบทบาท

สําคัญยิ่งตอการพัฒนามนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผลเปนระบบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห
ปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบชวยใหคาดการณวางแผนตัดสินใจแกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวัน                
ไดอยางถูกตองเหมาะสมนอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ
คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
นอกจากน้ี คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเน้ือหาที่ชวยสงเสริมใหคนคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน สรางเสริมใหมีความคิด                  
มีเหตุผล มีความรอบคอบ มีความประณีตและละเอียดถี่ถวน มีความแมนยํารวดเร็ว มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเปน
พื้นฐานของเกือบทุกสาขาวิชาในโลกน้ี (ชานนท จันทรา, 2553) 

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรน้ันจะตองสงเสริมผูเรียนใหไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ดังที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรคส่ี ไดกําหนดใหการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลเหลาน้ัน ทั้งน้ีควรจัด
ตามความเหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเหมาะสมกับวัยและศักยภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2551) ดวยเหตุน้ีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรถึงตองคํานึงถึง
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายและนํามาปรับในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถดาน
คณิตศาสตรของตนเองไดอยางเต็มที่ โดยผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรูมีอิสรภาพและศักยภาพในการคิดการตัดสินใจและ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาตนเองทุกดานอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตนอกจากน้ีครูผูสอนควรจัด
เน้ือหาสาระการเรียนรูโดยบูรณาการความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันและจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียนสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนในการใชกระบวนการตาง ๆ 
อาทิกระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริงกระบวนการคิดการฝกปฏิบัติการนําความรูไปประยุกตใชการเผชิญสถานการณ
การแกปญหาและการวิจัยซ่ึงกระบวนการเหลาน้ีจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดีขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2552) 

การแกปญหาเปนหัวใจของคณิตศาสตร เพราะนักเรียนจะตองอาศัยความคิดรวบยอด ทักษะการคิดคํานวณ 
หลักการตาง ๆ นําไปใชแกปญหา โดยเฉพาะทักษะในการแกปญหา ซ่ึงมีความสําคัญตอชีวิตและสามารถสรางใหเกิดขึ้นได 
การสอนใหนักเรียนรูจักแกปญหาสามารถสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล มีขั้นตอน มีระเบียบแบบแผนและสามารถ
ตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง (สิริพร ทิพยคง, 2547) จะเห็นวาการแกปญหาเปนส่ิงที่สําคัญและจําเปนที่
ผูเรียนจะตองเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการแกปญหาเพื่อที่จะนํากระบวนการน้ีไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันเพราะการ
ไดฝกแกปญหาจะชวยใหผูเรียนมีระเบียบและขั้นตอนในการคิดรูจักคิดอยางมีเหตุผลและตัดสินใจอยางฉลาด ในกระบวนการ
แกปญหาน้ันผูเรียนจะตองทําความเขาใจปญหาดวยการอานและวิเคราะหขอมูลที่มีอยูเพื่อสํารวจและวางแผนในการแกปญหา
คนหาคําตอบตรวจสอบความถูกตองการพิจารณาผลลัพธที่ได 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะการแกปญหาโดยกิจกรรม
การจัดเรียนการสอนของวิธีการเรียนรูแบบ SSCS มี 4 ขั้นตอนประกอบดวย ขั้นที่ 1 Search: S หมายถึง ขั้นกิจกรรมที่จัด
ใหผูเรียนไดคนหาขอมูลที่เก่ียวของกับปญหาและแยกแยะประเด็นของปญหารวมถึงการแสวงหาขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับปญหา
โดยครูคอยชวยเหลือและแนะนํา ขั้นที่ 2 Solve: S หมายถึง ขั้นกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนคิดวางแผนและดําเนินการแกปญหา
ดวยวิธีการตาง ๆ หรือการหาคําตอบของปญหาที่ตองการ ขั้นที่ 3 Create: C หมายถึง ขั้นกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนนําผลที่ได
จากการดําเนินการในขั้นที่ 2 มาจัดกระทําเปนขั้นตอนเพื่อใหงายตอความเขาใจและเพื่อส่ือสารกับคนอ่ืนได และขั้นที่ 4 
Share: S หมายถึง ขั้นกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับขั้นตอนหรือวิธีการที่ใชในการแกปญหาทั้งของ
ตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงปจจุบันมีงานวิจัยเก่ียวกับผลของการใชรูปแบบ SSCS ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรไดแก 
งานวิจัยของสิริพร ออมสิน (2553) และ สุภาพร ปนทอง (2554) 

สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 12 ซ่ึงเปนหองเรียนของ
นักเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พบวานักเรียนมีศักยภาพทางคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนในระดับช้ันเดียวกัน แตวาในการเขียนแสดงวิธีการแกปญหาของนักเรียน พบวานักเรียนไมสามารถแสดงวิธีการ
แกปญหาของนักเรียนได หรือบางครั้งเขียนโดยสลับขั้นตอนทําใหยากตอความเขาใจ ไมสามารถใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ในการส่ือสารความคิดได ซ่ึงความสามารถในการแกปญหาน้ันมีความสําคัญ และเปนหัวใจของวิชาคณิตศาสตร ดวยเหตุน้ี
ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรในสาระการเรียนรูที่ตองอาศัยทักษะกระบวนการในการแกปญหาของนักเรียนความสามารถพิเศษ
คณิตศาสตรกลุมน้ีใหสูงขึ้น น่ันคือการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสน              
ตัวแปรเดียว โดยการใชรูปแบบการสอน SSCS อันจะเปนการสงเสริมเพิ่มพูนความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหสูงขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียน

ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS 
2. เพื่อศึกษาทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียน

ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 
กลุมที่ศึกษา 

 
กลุมที่ศึกษา ไดแก นักเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

ราชบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 37 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
   

ตัวแปรตน  คือ การจัดการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใช
รูปแบบ SSCS 

ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของ
นักเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
   

1. ทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องโจทย
ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย ความสามารถในการเขาใจปญหา ความสามารถ
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ในการเลือกยุทธวิธีการแกปญหา ความสามารถในการใชยุทธวิธีการแกปญหา และความสามารถในการสรุปคําตอบ ซ่ึงวัดได
จากแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 4 ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 Search: S  หมายถึง  ขั้นกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดคนหาขอมูลที่เก่ียวของกับปญหาและแยกแยะ

ประเด็นของปญหารวมถึงการแสวงหาขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับปญหา โดยครูคอยชวยเหลือและแนะนํา 
ขั้นที่ 2 Solve: S  หมายถึง  ขั้นกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนคิดวางแผนและดําเนินการแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ

หรือการหาคําตอบของปญหาที่ตองการ 
ขั้นที่ 3 Create: C  หมายถึง  ขั้นกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนนําผลที่ไดจากการดําเนินการในขั้นที่ 2 มาจัดกระทํา

เปนขั้นตอนเพื่อใหงายตอความเขาใจและเพื่อส่ือสารกับคนอ่ืนได 
ขั้นที่ 4 Share: S  หมายถึง  ขั้นกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับขั้นตอนหรือวิธีการ            

ที่ใชในการแกปญหาทั้งของตนเองและผูอ่ืน  
3. นักเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตร หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 12 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

ราชบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555  
 
แบบแผนการวิจัย 
  

ในการวิจัยครั้งน้ี ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) แบบการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว             
มีการวัดผลกอนและหลัง (one - group pretest – posttest design) ผสมผสานกับรูปแบบอนุกรมเวลา (time series) 
(ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2555; สุวิมล วองวานิช, 2553) 
  
เคร่ืองมือวิจัยและข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
 

1.  แผนการจัดการเรียนรู 
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในดานของ มาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรรวมถึงการวัดและการประเมินผลผูเรียน 
1.2 ศึกษาองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียด คือ มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การวัดและการประเมินผลการเรียนรูโดยอิงหลักการของ 
backward design (สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, 2552; พิมพันธ เดชะคุปต, 2550) 

1.3 คัดเลือกสาระการเรียนรู โดยการศึกษาโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เพื่อวิเคราะหและคนหา
สาระสําคัญ (concept) ของการแกโจทยปญหาแบบตาง ๆ จากน้ันจึงทําการคัดเลือกโจทยปญหาเพื่อใหไดโจทยปญหาที่มี
ความเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน 

1.4 ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยมีองคประกอบที่สําคัญตามรายละเอียดในขอ 1.2 และ 1.3 
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดจากขอ 1.4 ไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในดานความตรงตามเน้ือหา 

(content validity) โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค (index of item objective 
congruence หรือ IOC) โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 7 ทานเปนผูพิจารณาใหคะแนนแตละขอคําถามผลการตรวจสอบพบวา 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคาดัชนีความสอดคลองกับเน้ือหาอยูระหวาง 0.86 ถึง 1.00  
 

2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ในการดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตาม

ขั้นตอน ดังน้ี 
2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2.2  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในรายละเอียดของ 

ความหมายของการแกปญหา ความหมายของปญหาคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ความสําคัญ
ของการแกปญหาคณิตศาสตร ประเภทของปญหาคณิตศาสตร กระบวนการในการแกปญหา ยุทธวิธีในการแกปญหา
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คณิตศาสตร การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและการวัดและการประเมินความสามารถในการ
แกปญหา 

2.3  กําหนดระดับของพฤติกรรมที่ตองการวัดและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
2.4  ดําเนินการสรางแบบทดสอบตามระดับของพฤติกรรมและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว โดยสราง

เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 4 ขอ ใชทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรจํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ขอ 
แตละขอมีคะแนนเต็ม 15 คะแนน รวมเปน 60 คะแนน 

2.5  ดําเนินการสรางเกณฑการวัดและประเมินผลการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย           
ไดดําเนินการสรางเกณฑการวัดและประเมินผลการแกปญหาทางคณิตศาสตรขึ้นโดยใชฐานคิดของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555) ผสมผสานกับแนวคิดของชารลและเลสเตอร (Charles & Laster, 1982 อางถึงใน             
สุภาพร ปนทอง, 2554) ซ่ึงประเมินผลความสามารถในการแกปญหาในดานตาง ๆ 4 ดาน ประกอบไปดวย ดานความเขาใจ
ปญหา ดานการเลือกยุทธวิธีการแกปญหา ดานการใชยุทธวิธีการแกปญหา และดานการสรุปคําตอบ จากน้ันนําเกณฑการวัด
และประเมินผลการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ได ไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในดานความตรงตามเน้ือหา (content 
validity) โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค (index of item objective congruence 
หรือ IOC) โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 7 ทานเปนผูพิจารณาใหคะแนนแตละขอคําถาม ซ่ึงไดผลวามีคาดัชนีความสอดคลองกับ
เน้ือหาอยูในชวง 0.86 ถึง 1.00 จากน้ันทําการหาคาความเช่ือม่ันโดยหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (pearson 
product moment correlation) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) พบวาเกณฑการประเมินผลการแกปญหา            
ทางคณิตศาสตรมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.977  

2.6  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ               
ในดานความตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 
(index of item objective congruence หรือ IOC) โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 7 ทานเปนผูพิจารณาใหคะแนนแตละขอ
คําถาม ซ่ึงไดผลวาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรทั้ง 4 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองกับเน้ือหา
ในแตละขอเทากับ 1.00  

2.7  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาไปทดลองใช และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบในดานของความยาก (difficulty) และอํานาจจําแนก (discrimination) โดยแบงกลุมนักเรียนที่เขาสอบออกเปน
กลุมเกงและกลุมออน โดยการใชเทคนิค 25% ของนักเรียนที่เขาสอบทั้งหมด จากน้ันจึงนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาคํานวณ
โดยใชสูตรของ D.R Whitney and D.L Sabers (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ซ่ึงพบวาดัชนีความยากงายของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรขอที่ 1, 2, 3 และ 4 เทากับ 0.79, 0.72, 0.79 และ 0.74 
ตามลําดับ และดัชนีคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรขอที่ 1, 2, 3 และ 4 
เทากับ 0.42, 0.56, 0.40 และ 0.52 ตามลําดับ 

2.8  ดําเนินการตรวจสอบคาความเช่ือม่ันแบบสอดคลองภายใน (internal consistency reliability) ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชวิธีการหาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของครอนบัค 
(cronbach alpha coefficient) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2552) ซ่ึงผลจากการตรวจสอบพบวาแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันเทากับ 0.86 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
1.  ทําการทดสอบกอนเรียน (pretest) กับกลุมที่ศึกษา และรวบรวมขอมูลที่เปนคะแนนสอบจากแบบทดสอบ              

วัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล 
2.  ทําการจัดการเรียนรูเรื่องการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่เปนโจทยปญหาเก่ียวกับจํานวนใหกับ

กลุมที่ศึกษาโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS จากน้ันทําการทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรครั้งที่ 2  
3.  ทําการจัดการเรียนรูเรื่องการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่เปนโจทยปญหาเก่ียวกับอัตราสวน

ใหกับกลุมที่ศึกษาโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS  
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4.  ทําการจัดการเรียนรูเรื่องการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่เปนโจทยปญหาเก่ียวกับรอยละใหกับ
กลุมที่ศึกษาโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS จากน้ันทําการทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรครั้งที่ 3  

5.  ทําการจัดการเรียนรูเรื่องการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่เปนโจทยปญหาเก่ียวกับระยะทาง
ใหกับกลุมที่ศึกษาโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS  

6.  ทําการทดสอบหลังเรียน (posttest) กับกลุมที่ศึกษาโดยทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ครั้งที่ 4 รวบรวมขอมูลคะแนนสอบจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรครั้งที่ 4 มาวิเคราะห
เพื่อเปรียบเทียบกับคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในครั้งที่ 1, 2 และ 3 
 
ผลการวิจัย 
  

1.  ทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนความสามารถ
พิเศษคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS สูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบ SSCS 

คะแนน N Mean S.D. df t 
กอนเรียน 37 9.92 4.09 

36 7.381** 
หลังเรียน 37 13.97 2.18 

**p < .01 
  

2.  ทักษะในการแกปญหาคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนความสามารถพิเศษ
คณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ในระหวางการจัดการเรียนรูมีพัฒนาการจากระดับดีเปนระดับดีมาก แสดงผลการ
วิเคราะหไดดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 พัฒนาการของทักษะในการแกปญหาคณิตศาสตร 

การวัดผล N Mean S.D. การแปลผล 
ครั้งที่ 1  37 9.92 4.09 ดี 
ครั้งที่ 2 37 12.54 1.92 ดีมาก 
ครั้งที่ 3 37 13.51 1.57 ดีมาก 
ครั้งที่ 4 37 13.97 2.18 ดีมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
  

1. ทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนความสามารถ
พิเศษคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวยรูปแบบ SSCS สูงกวากอนเรียน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากรูปแบบการ
จัดการเรียนรู SSCS เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการในการแกปญหา ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 Search: S 
หมายถึง ขั้นกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดคนหาขอมูลที่เก่ียวของกับปญหาและแยกแยะประเด็นของปญหา รวมถึงการแสวงหา
ขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับปญหา โดยครูคอยชวยเหลือและแนะนํา ขั้นที่ 2 Solve: S หมายถึง ขั้นกิจกรรมที่จัดใหผูเรียน                
คิดวางแผนและดําเนินการแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ หรือการหาคําตอบของปญหาที่ตองการ ขั้นที่ 3 Create: C หมายถึง 
ขั้นกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนนําผลที่ไดจากการดําเนินการในขั้นที่ 2 มาจัดกระทําเปนขั้นตอนเพื่อใหงายตอความเขาใจและเพื่อ
ส่ือสารกับคนอ่ืนได และขั้นที่ 4 Share: S หมายถึง ขั้นกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับขั้นตอนหรือ
วิธีการที่ใชในการแกปญหาทั้งของตนเองและผูอ่ืน สงเสริมใหนักเรียนเกิดความเขาใจในปญหา สามารถแยกแยะประเด็นตาง ๆ 
ที่ตองการหาคําตอบ และสามารถเลือกและใชยุทธวิธีการแกปญหาไดเหมาะสมกับปญหาที่พบ รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียน
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ความสามารถในการแสดงวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบเพื่อใหผูอ่ืน ๆ เขาใจไดงาย และเน่ืองจากขั้นที่ 4 ของรูปแบบการจัด            
การเรียนรูแบบ SSCS เปนขั้นตอนที่ทําใหผูเรียนไดเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการแสดงวิธีการแกปญหาของ
เพื่อนรวมช้ัน ซ่ึงทําใหนักเรียนไดเห็นการแสดงวิธีการแกปญหาในหลากหลายรูปแบบ และนําไปปฏิบัติเปนแนวทางของตน 
และอาจเน่ืองมาจากความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับชวงอายุของผูเรียน ซ่ึงมีอายุประมาณ 12 ถึง 13 ป                
จะพบวาผูเรียนอยูในชวงวัยรุนซ่ึงมีพัฒนาการทางสติปญญาอยูในระดับที่สามารถคิดส่ิงที่เปนนามธรรม สามารถที่จะใชเหตุผล
เปนหลักในการตัดสินใจ สามารถคิดใหเหตุผลไดทั้งอุปมานและอนุมาน (สุรางค โควตระกูล, 2552; เติมศักดิ์ คทวณิช, 2546) 
สอดคลองกับผลการวิจัยของสุภาพร  ปนทอง (2554 ) ซ่ึงพบวานักเรี ยนที่ ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบ SSCS                      
มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องอสมการสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชรูปแบบ SSCS อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังน้ัน รูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS จึงทําใหทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน 

2.  ทักษะในการแกปญหาคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนความสามารถพิเศษ
คณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ในระหวางการจัดการเรียนรูอยูในระดับดี เม่ือทําการวัดครั้งที่ 1 และเพิ่มขึ้นเปน
ระดับดีมากเม่ือทําการวัดครั้งที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS เปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดพัฒนาการในดานของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซ่ึงบริตเตอร (Bitter, 
1990 อางถึงใน สิริพร ทิพยคง, 2547) ไดกลาวถึงการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน ดังน้ี 
1) ควรเลือกปญหาที่นาสนใจและไมยากหรืองายจนเกินไปมาสอนนักเรียน 2) ควรใหนักเรียนพิจารณาวา โจทยกําหนดขอมูล
อะไรมาให ซ่ึงสามารถนําไปใชในการแกปญหา และยังตองการใชขอมูลอ่ืนใดบางในการแกปญหาขอน้ัน ๆ 3) ควรใหนักเรียน
พิจารณาวา ปญหาถามอะไร ถาไมสามารถบอกได ใหอานปญหาน้ันใหม และถาจําเปนจริง ๆ ใหครูอธิบายความหมายของคํา
ที่ใชในการแกปญหาขอน้ันใหนักเรียนทราบ 4) ควรใหฝกการแกปญหาหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อไมใหรูสึกเบื่อกับการแกปญหา              
ที่ซํ้าซาก ไมทาทายความสามารถ 5) ควรชวยเหลือนักเรียนในการเลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม 6) ควรใหนักเรียนพิจารณาวา 
ปญหาในขอน้ันคลายกับปญหาที่เคยพบมากอนหรือไม และ 7) ควรใหเวลากับนักเรียนในการลงมือแกปญหา อภิปรายผลการ
แกปญหาและวิธีดําเนินการแกปญหา ซ่ึงหากทําการเปรียบเทียบระหวางหลักในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรใหกับผูเรียนของบริตเตอรกับขั้นตอนการจัดการเรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS จะพบวามีหลักการ              
ที่คลายคลึงกัน คือ การสงเสริมใหผูเรียนรูจักแยกแยะปญหา สงเสริมใหผูเรียนเลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม และสงเสริม
ใหผูเรียนอภิปรายผลการแกปญหาและวิธีดําเนินการแกปญหา จึงกลาวไดวารูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS เปนรูปแบบการจัด 
การเรียนรูที่ชวยสงเสริมทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี 
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  

1.  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) แบบการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว 
มีการวัดผลกอนและหลัง (one - group pretest – posttest design) ผสมผสานกับรูปแบบการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (quasi 
experimental research) แบบอนุกรมเวลา (time series design) ซ่ึงพบวามีความเหมาะสมสําหรับใชเปนแนวทางสําหรับ
การพัฒนาทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรใหกับผูเรียน เน่ืองจากแบบแผนการทดลองน้ีแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของ
ทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไดอยางชัดเจน ดังน้ันในการพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ดวยจะทําการวัดผลหลาย ๆ ครั้ง ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนเกิดการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 

2.  ผลการวิจัยครั้งน้ีพบวาทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS              
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูวิจัยไดสรางเกณฑการวัดและประเมินผลการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรที่มีการพิจารณาองคประกอบความสามารถในดานตาง ๆ ของการแกปญหาทางคณิตศาสตรทั้ง 4 ดาน 
คือ ดานความเขาใจปญหา ดานการเลือกยุทธวิธีการแกปญหา ดานการใชยุทธวิธีการแกปญหา และดานการสรุปคําตอบ             
ซ่ึงการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในองคประกอบเหลาน้ีจะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรที่สูงขึ้น ดังน้ัน ในการวัดและประเมินทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จึงควรคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ
เหลาน้ีดวย 
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3.  การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาพัฒนาการของทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรซ่ึงออกแบบการทดลองใหมี
การวัดผล 4 ครั้ง ซ่ึงผลปรากฏวาผูเรียนมีระดับพัฒนาการของทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่สูงขึ้นตามลําดับ ควรมี
การวิจัยที่ออกแบบการทดลองใหมีการวัดผลหลาย ๆ ครั้งเพื่อศึกษาพัฒนาการของทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตร              
ในระยะยาวหรือศึกษาความคงทนของการเรียนรู 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  

1.  ผลการวิจัยครั้งน้ี แสดงใหเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS สามารถพัฒนาทักษะในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวใหสูงขึ้นได จึงควรมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS ในสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ตอไป 

2.  ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาหรือศึกษารูปแบบการสอนที่สามารถ
พัฒนาทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีกวารูปแบบ SSCS หรือศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนดวยรูปแบบ SSCS            
กับรูปแบบการสอนอ่ืน  
  
บทสรุปของงานวิจัย 
  

การพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู SSCS ในครั้งน้ี พบวานักเรียน             
มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวากอนเรียน และพัฒนาการของทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรมีแนวโนม              
ที่สูงขึ้น โดยในการวัดผลทั้ง 4 ครั้งจะพบวานักเรียนมีพัฒนาการอยูในระดับดีและพัฒนาไปสูระดับดีมาก แสดงวาในการพัฒนา
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ส่ิงหน่ึงที่ควรกระทําคือการศึกษาและกําหนดเกณฑการประเมินที่เหมาะสมและยุติธรรม 
รวมทั้งการออกแบบการวัดผลหลาย ๆ ครั้ง ทั้งน้ีเพื่อที่นักเรียนจะไดมีโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของตนเองในแตละครั้ง และทําใหแนใจไดวานักเรียนไดมีการพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
ตนเองอยางแทจริง 
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