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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาประสิทธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบฮวิรสิตกิส์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู 3) เปรียบเทียบความสามารถ ในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์กับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 

อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน 70 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 35 คน กลุ่มควบคุม 35 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบกลุ่ม กลุ่มทดลองใช้การสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ กลุ่มควบคุมจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามคู่มือครู 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ม ี3 อย่าง คอื 1) แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบฮวิรสิตกิส์ และแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม

คู่มือครู เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ�านวน 20 ข้อ 3) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว เป็นแบบอัตนัย จ�านวน 6 ข้อ สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

แบบสองกลุ่มอิสระจากกัน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1.  ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบฮวิรสิตกิส์ เรือ่งสมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.90/78.57 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง สมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีวของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ดร้ับ

การจัดกิจกรรมแบบฮิวริสติกส์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามคู่มือครู อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ .01

 3.  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ได้รบัการจดักจิกรรมแบบฮวิรสิตกิส์ เรือ่งสมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว มคีวามสามารถ

ในการแก้ปัญหาต่อวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามคู่มือครู อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ:  ฮิวริสติกส์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการแก้ปัญหา  

Abstract
The purposes of this research were 1) to investigate the efficiency of the plans for Heuristics learning ac-

tivities students with a required efficiency of 75/ 75, 2) to compare the learning achievement of mathemat-

ics on one variable linear equation of Matthayom Suksa I students instructed with the use of Heuristics 

learning activities and those instructed by learning activities in accordance with  the teacher’s handbook,  

and 3) to compare mathematical problem solving abilities on one variable linear equation  of Matthayom 

Suksa I students  instructed  with the use of Heuristics learning activities and those instructed with the use 
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of learning activities in accordance with the teacher’s handbook. The samples used in this research  

included 70 secondary 1 students of Phumsaron Witthaya School, Kantharalak, Sisaket.  The samples, 35 of 

whom were in the experimental group and 35 in the controlled group, were obtained by means of cluster 

random sampling. The research instruments were 1) the plans for Heuristics learning activities and learning 

activities in accordance with the teacher’s handbook,  2) a mathematical achievement test on one variable 

linear equation consisting of 20 items with 4 multiple choices and 3) a  6-item test on mathematical  

problem solving  abilities. The statistics used for data analysis included means, standard deviation, and t-test 

for independent samples.

 The research findings were as follows:

 1. The efficiency of the plans for Heuristics learning activities on one variable linear equation of 

Mathayom Suksa I students was  78.90/78.57.

 2. The learning achievement of mathematics on one variable  linear equation of secondary 1 stu-

dents instructed with the use of Heuristics learning activities was higher than that of those instructed with 

the use of learning activities in accordance with the teacher’s handbook with the statistical significance at 

the level of .01.

 3. The mathematical problem solving abilities of the of Mathayom Suksa I students instructed with 

the use of Heuristics learning activities on one variable linear equation were higher than that of those  

instructed with the use of learning activities in accordance with the teacher’s handbook  with the statistical 

significance at the level of .01.
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บทน�า

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้กับ

นักเรียนนั้นมีเป้าหมายที่ส�าคัญ คือให้นักเรียนรู้จักวิธีคิด 

และมีทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวันได้        

ซึ่งการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความส�าคัญต่อการ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ต้องสร้างทักษะกระบวนการ 

แก่นกัเรยีน ซึง่ได้แก่ การแก้ปัญหา การใช้เหตผุล การส่ือสาร 

การเชื่อมโยงและมีความคิดสร้างสรรค์ ท้ังน้ีเพื่อน�าไปสู ่

การเรียนการจดักิจกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ทีเ่สรมิสร้าง

ความรู้และความเข้าใจ วิธีการท่ีจะเสริมสร้างให้นักเรียน 

เกิดคุณลักษณะดังกล่าวตามเป้าหมายนั้นคือ การฝึกให้

นักเรียน มีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ในชั้นเรียน ซึ่งประสบการณ์การฝึกทักษะในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ และกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ในชั้นเรียนจะเป็นรากฐานส�าคัญน�าไปสู ่การพัฒนาวิธี 

การคิดและเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ ต่อไป  

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด�าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการสอนให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์  

ใช้เหตุผลและรู้จักการแก้ปัญหา เป็นสิ่งที่ส�าคัญในการ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิด และควรเน้น

ในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่มีความซับซ้อนในการคิด 

แก้ปัญหาและเป็นนามธรรม ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยต่างๆ  

ทางคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการ 

แก้โจทย์ปัญหาค่อนข้างมาก การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนโดยเน้นการคดิแบบหนึง่ทีอ่าจน�ามาใช้ในการสอน

คณิตศาสตร์ได ้ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ 

ฮิวริสติกส์ (Heuristics) ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นการเชื่อมโยง

ข้อมลูหรอืแนวคดิทีส่มัพนัธ์กนัให้อยูใ่นลกัษณะทีเ่ป็นระบบ 

โดยการหาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูทีต้่องการเรยีนรูห้รอื

ปัญหาที่ต้องการแก้ไข การฝึกทักษะนี้เป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้เรียนอย่างมากโดยฝึกให้เริ่มต้นจากสิ่งง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก 

ซับซ้อนมากขึ้นท�าให้สามารถน�าไป แก้ปัญหาได้  

 จากปัญหาและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย  

จึงได้ท�าการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ศึกษา

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา ในการจัด

กิจกรรมเรียน การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการ  

เชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบฮิวริสติกส์ ซ่ึงเป็น
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แนวทางหนึ่งที่ท�าให้นักเรียนมีความสนใจเรียนและตั้งใจ

เรียน และท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้

ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้ประสบผล

ส�าเร็จ โดยผลการวิจัยท่ีได้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนคณติศาสตร์ ให้บรรลตุามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75

   2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

ฮิวริสติกส์ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู

   3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร ์  เรื่องสมการเชิงเส ้นตัวแปรเดียว  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบฮิวริสติกส์ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู

   

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบ 

Posttest-Only Design with Nonequivalent Group 

ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยใช้แนวคิดของ Simon and  

Newell โดยได้แบ่งขั้นตอนในการจัดกิจกรรมเป็น 4  

ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นท�าความเข้าใจปัญหา ขั้นที่ 2  

ขั้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ขั้นท่ี 3 ข้ันพิจารณาทาง

เลอืกทีเ่หมาะสม ขัน้ที ่4 ขัน้ตรวจสอบ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ

วิจัยคือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

ประกอบด้วยการสอน 2 รูปแบบ คือ แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์จ�านวน 6 แผน ใช้เวลา 15 ชั่วโมง 

โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน ประเมินหาค่าดัชนี 

ความสอดคล้องของแผน 5 ด้าน คือ (1) สาระส�าคัญ (2)  

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง (3) เนื้อหาสาระ (4) กระบวนการ

จัดการเรียนรู ้  สื่อและแหล่งเรียนรู ้  (5) การวัดและ 

ประเมินผล พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผน 

การจดักจิกรรม การเรยีนรูต้ามแบบฮวิรสิตกิส์ คะแนนเฉลีย่

รวม 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.16 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามคูม่อืคร ูจ�านวน 6 แผน ใช้เวลา 15 ชัว่โมง ให้ผูเ้ชีย่วชาญ 

จ�านวน 5 ท่าน ประเมนิหาค่าดชันคีวามสอดคล้องของแผน 

5 ด้าน คือ (1) สาระส�าคัญ (2) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (3) 

เนื้อหาสาระ (4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง

เรียนรู ้  (5) การวัดและประเมินผล พบว่า ค ่าดัชนี 

ความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

ตามคูม่อืคร ูคะแนนเฉลีย่รวม 5 ด้าน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.80 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.23 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

4 ตวัเลอืกจ�านวน 20 ข้อ ทีห่าค่าความยากของข้อสอบตัง้แต่ 

0.38-0.75 ค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อตั้งแต่ 0.51-0.74 

ค่าความเชือ่มัน่ของข้อสอบทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.91 3) แบบวดั

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบ

อัตนัย จ�านวน 6 ข้อ ที่มีค่าความยากของข้อสอบตั้งแต่ 

0.57-0.78 ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.23-0.37 ค่าความ 

เชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา อ�าเภอ

กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2555 จ�านวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 35 คน เลือก

มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วจับฉลากเลือกเป็นกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม 

 ขอบเขตเนื้อหาแนวคิดทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย คือ 

เนื้อหาเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ 1 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 อย่าง 1) แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยการ

สอน 2 รูปแบบ ดังนี้ (1.1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบฮิวริสติกส์ จ�านวน 6 แผน ใช้เวลา 15 ชั่วโมง (1.2) 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู จ�านวน 6 แผน 

ใช้เวลา 15 ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรยีนคณติศาสตร์ เป็นแบบปรนยัชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก

จ�านวน 20 ข้อ 3) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบอัตนัย จ�านวน 6 ข้อ  ตัวแปร 

ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดกิจกรรม  

การเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ตามคู่มือครู ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด� า เ นิ นการวิ เ ค ร าะห ์ ข ้ อมู ล เชิ งปริ ม าณ  

เพื่อประเมินผลสรุปของคะแนน ท่ีได้จากการท�าแบบ

ทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา 

โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ 

ค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

สรุปผลการวิจัย

 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ เรื่อง

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา         

ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.90/78.57 สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 75/75  

 2.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบฮิวริสติกส์ สูงกว่านักเรียน ที่

ได้รับการจัดกิจกรรมตามคู่มือครูอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต 

ที่ระดับ .01 

 3.  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ด้รบัการสอน

แบบฮิวริสติกส์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีความ

สามารถในการแก้ปัญหาต่อวชิาคณติศาสตร์ สงูกว่านกัเรยีน

ที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่

ระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

ฮิวริสติกส์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.90/78.57 

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 เน่ืองจาก 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ แบบทดสอบที่ผู ้วิจัย 

สร้างขึน้ ได้ผ่านขัน้ตอน กระบวนการการสร้างอย่างมรีะบบ

และวิธีการที่เหมาะสม โดยได้ด�าเนินการตามขั้นตอน 

การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการด�าเนินการ

โดยศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาแนวทาง 

การเขียนแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ตามสาระส�าคัญ

และตัวชี้วัดการเรียนรู ้  แล ้วน�าแผนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ ที่สร้างขึ้นเสนอตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และผู ้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาแล้วน�ามา

ปรับปรุงทั้งในด้านเนื้อหา ภาษา เวลาที่ใช้ในการจัดการ

เรียนรู ้  กระบวนการเรียนรู ้และกระบวนการวัดผล 

ประเมนิผล ได้น�าแผนการจดักจิกรรม การเรยีนรู ้ไปทดลอง

ใช้เพื่อหาคุณภาพก่อนที่จะน�าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

ท�าให้แผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมแบบฮิวริสติกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่า         

นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมตามคูม่อืคร ูอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิตที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซ่ึงผล 

การวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัญชนา  

บุตรวิเชียร (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการให้เหตุผลและ

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ

ร้อยละของนกัเรยีนระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

ฮิวริสติกส์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามคู่มือครู 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า

นักเรียน ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคล้องกบังานวจิยั

ของอรุณี ระย้าแก้ว (2539: 45-64) ได้ศึกษาการพัฒนา 

กจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร์ทีเ่น้นทกัษะการ

คิดแบบฮิวริสติกส์ในการ แก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ 

อัตราส่วนร้อยละ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

ที่ ไ ด ้ รั บ ก า รสอนตามปกติ ใ น เรื่ อ ง โจทย ์ ส มก า ร  

โจทย์อัตราส่วน โจทย์ร้อยละและรวมเรื่องโจทย์สมการ 

โจทย์อัตราส่วน โจทย์ร้อยละ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ 

การสอนโดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ จัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นท�าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นที่ช่วยให้

ผู ้แก้ปัญหาเข้าใจปัญหาได้ พิจารณาข้อมูลที่มีอยู ่เพื่อ

หาความสัมพนัธ์ของข้อมลู และข้อมลูต่างๆ ทีจ่�าเป็นต้องใช้

ในการหาค�าตอบจะท�าให้แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 

 ขั้นที่ 2 ขั้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา เป็นการ

สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย อาศัยทักษะ

ในการน�าความรู้หลักการ หรือทฤษฎีมาใช้ในการแก้ปัญหา 

 ขัน้ที ่3 ขัน้พจิารณาทางเลือกทีเ่หมาะสม โดยการ

พิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้และสามารถหาค�าตอบได้

เหมาะสม เพื่อน�าไปสู ่ข ้อสรุปร ่วมกันถึงทางเลือกที่ 

เหมาะสม ที่สุดในการศึกษาและหาค�าตอบ  
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 ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบการ

ด�าเนินการแก้ปัญหาท้ังหมดและได้ผลตามท่ีต้องการ 

ครบถ้วนหรือไม่ ในการการพิจารณาความสมเหตุสมผล  

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือปัญหา 

 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ 

สอนแบบฮิวริสติกส์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า

นักเรียน ที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิต ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้  

ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบฮิวริสติกส์ ท�าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา เช่ือมโยง

และหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การวิเคราะห์วิธีการที่

จะน�าไปสูเ่ป้าหมายหรอืผลลพัธ์ทีต้่องการ และการพจิารณา

หาผลสรุปที่ได้  ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

ฮิวริสติกส์ ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ สอดคล้องกับข้อสรุปของขอบใจ สาสิทธิ์ 

(2545: 61-62) ที่กล่าวว่า  การคิดแบบฮิวริสติกส์สนับสนุน

ให้นกัเรียนค้นพบความรูด้้วยตนเอง ส่งเสรมิให้นกัเรยีนสร้าง

ทางเลือกในการแก้ปัญหา ท�าให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้

พื้นฐานที่เรียนมานั้นมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละ

ทางเลือกก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเห็นว่าถูกต้อง

ที่สุด ท�าให้นักเรียนเกิดทักษะ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน

เรือ่งอืน่ทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกนัได้จะเป็นการน�าความรูแ้ละ

ความสามารถมาใช้อธิบายทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้

เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร เพชรผา 

(2544: 88-90) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนเพื่อ 

ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์แบบ 

ฮิวริสติกส์ เรื่อง สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พบว่า มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาคณติศาสตร์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่3 ภายหลงั

ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการ แก้ปัญหาคณติศาสตร์แบบฮวิรสิตกิส์ สงูกว่าก่อนได้

รับการสอนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ

 1. การจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบฮิวรสิตกิส์ เป็น

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ฝึกให้

นักเรียนคิดวิเคราะห์การให้เหตุผลและสามารถพัฒนาผู้

เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ ควร

น�าไปพฒันาและประยกุต์ใช้ในวชิาคณติศาสตร์เนือ้หาอืน่ๆ

 2. ควรน�ารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

ฮิวรสิตกิส์ ไปทดลองกบัผู้เรยีนทกุช่วงช้ันในรปูแบบการวจิยั

ในชั้นเรียน เพื่อวิจัยและพัฒนาคุณภาพทางการเรียนของ

นักเรียน

 3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ 

ครคูวรลดบทบาทในการบอกความรู ้อธบิายและสาธติและ

ควรอดทนในการสังเกตพฤติกรรมและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้

ปฏบิตักิจิกรรมอย่างต่อเนือ่งและประสบความส�าเรจ็ ในการ

ท�างานของนักเรียนจะมีปัญหาแอบแฝงอยู่เสมอ ครูต้อง 

คอยสังเกต สอบถาม พูดคุย และให้ก�าลังใจ   ตลอดจนข้อ

เสนอแนะเมือ่นกัเรยีนพบปัญหาเพือ่ช่วยให้นกัเรยีนสามารถ

แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

 4. ควรท� าการศึกษาวิจั ยการจัดกิจกรรม  

การเรยีนรูแ้บบฮวิรสิตกิส์เกีย่วกบัตวัแปรอืน่นอกเหนอืจาก

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์

 5. ควรท�าการศึกษาวิจัยการเรียนรู้ โดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์เปรียบเทียบกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้อื่นๆ หรือเนื้อหา 

ในระดับชั้นอื่นๆ

 6. ควรท�าการศึกษาวจิยัเกีย่วกบัการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์กัความสามารถในด้านอื่นๆ เช่น 

ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์ ความคงทน

ต่อการเรียนรู้

กิตติกรรมประกาศ

 งานวจิยันีส้�าเรจ็ลุล่วงได้ ด้วยความอนเุคราะห์ของ

รองศาสตราจารย์พีระพล ศิริวงศ์ และรองศาสตราจารย์ 

ชาญชัย สุกใส ที่ได้กรุณาช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าปรึกษา 

ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุ

เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  

เอกสารอ้างอิง

ขอบใจ สาสิทธิ์.  ผลของการเรียนการสอนโดยเน้น 

 การคิดแบบฮิวริสติกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และ 

 ความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.  ปริญญา 

 นิพนธ ์ครุศาสตร-มหาบัณฑิต กรุ ง เทพฯ: 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
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สมจิตร เพชรผา.  การพัฒนาชุดการสอนเพ่ือส่งเสริม 

 ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

  แบบฮิวริสติก เรื่องสมการและอสมการเชิงเส้น 

 ตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. 

  กรุงเทพ: ปริญญานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 

  2544.

สุรัญชนา บุตรวิเชียร.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์

 ทางการเรียน ความสามารถในการให้เหตุผล 

 และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย ์

 ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียน 

 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริส 

 ตกิส์และการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร.ู 

  ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 

 หลกัสตูรและการสอน. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 

  2549.

อรุณี ระย้าแก้ว.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

 วิชาคณิตศาสตร์ท่ีเน ้นทักษะกระบวนการ 

 คิดแบบฮิวริสติกส์ ในการแก้ปัญหา สมการ 

   อั ตราส ่ วนร ้ อยละ  ส� าหรับนั ก เรี ยนชั้ น 

 มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกระทู้วิทยาจังหวัด 

 ภูเก็ต.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา 

 หลักสูตรและการสอนนนทบุรี: มหาวิทยาลัย 

 สุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.


