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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 เรื่ อง ความน่ าจะเป็ น โดยใช้รูปแบบ SSCS และ 2) ศึกษาความคิ ดเห็นของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
เรื่ อ ง ความน่ า จะเป็ น โดยใช้รู ป แบบ SSCS โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพัฒ นาการ รั ช ดา กรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ คื อ นั ก เรี ยน ชั้ น มั ธ ยมศึ กษ าปี ที่ 5 โรงเรี ยน เตรี ยมอุ ด มศึ กษ าพั ฒ น าการ รั ช ด า
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 จานวน 31 คน จานวน 1 ห้องเรี ยน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่มจากจานวน 11
ห้องเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น โดยใช้
รู ปแบบ SSCS ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 จานวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
ความน่ าจะเป็ น ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ซึ่ งเป็ นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ และข้อสอบ
ปรนัยแบบเติ มคาตอบ จานวน 5 ข้อ และแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
ความน่ าจะเป็ น โดยใช้รูปแบบ SSCS การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และสถิ ติ ท ดสอบค่ า ที ผลการวิ จัย พบว่า 1) นัก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง
ความน่ าจะเป็ น โดยใช้รูปแบบ SSCS สู งกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น โดยใช้รูปแบบ SSCS ว่ามีความเหมาะสม
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้ รู ปแบบ SSCS ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study mathematics learning achievement of Mathayom Suksa 5
students on Probability by using SSCS model and 2) to study students’ opinions related to learning management
on Probability by using SSCS model at Triamudom Suksa Pattanakarn Ratchada school. The sample group was 31
Mathayom Suksa 5 students of one classroom at Triamudom Suksa Pattanakarn Ratchada School in the second
semester of the academic year 2016 that was selected by cluster random sampling from 11 classrooms. The instruments
in data collection consisted of 10 lesson plans on Probability of Mathayom Suksa 5 e students by using SSCS model,
15 items with 4 multiple choices and 5completion items of mathematics learning achievement test on Probability
of Mathayom Suksa 5, and students’ opinion questionnaire towards learning management on Probability by using
SSCS model. Percentage, mean, standard deviation, and t-test were used for analyzing the data. The research
findings revealed that 1) students’ mathematics learning achievement on Probability by using SSCS model after
learning was higher than 60 % , significant at the .05 level, and 2) almost all students agreed that the learning
management was appropriate.
Keywords: Learning management, SSCS model, Learning achievement

บทนา
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553
หมวด 4 แนวการจัดการศึ กษา มาตรา 22 ระบุ ว่า “การจัดการศึ กษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุ กคนมี ความสามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถื อว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่ สุด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551) กล่าวถึงคณิ ตศาสตร์ ว่ามีบทบาทสาคัญยิ่งต่ อการพัฒนาความคิ ดของมนุ ษย์ ทาให้
มนุ ษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิ ดอย่างมีระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ ได้อย่างถี่ถว้ น
รอบคอบ ช่ วยให้ค าดการณ์ วางแผน ตัด สิ น ใจ แก้ปั ญ หาและน าไปใช้ในชี วิต ประจาวัน ได้อย่างถูกต้อ งและ
เหมาะสม แต่ การจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ต้ งั แต่ อดี ตจนถึ งปั จจุ บัน พบว่านักเรี ยนมี ผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ ต่ า ซึ่ งในปี การศึ กษา 2558 ที่ ผ่านมา ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ นั พื้ นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 วิชาที่ มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศน้อยเป็ นอันดับสอง คื อ วิชาคณิ ตศาสตร์ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 32.40 หากจาแนกตามสาระแล้วพบว่า สาระที่ นกั เรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่ สุดคื อ สาระที่ 6
ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มี คะแนนเฉลี่ ย 9.23 รองลงมา คื อ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข ้อมูลและ
ความน่ า จะเป็ น มี ค ะแนนเฉลี่ ย 26.61 และผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 วิชาที่ มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศน้อยเป็ นอันดับสอง คื อ วิชาคณิ ตศาสตร์ โดยมีคะแนน
เฉลี่ ย ระดับ ประเทศ 26.59 เช่ น เดี ย วกัน (สถาบัน ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2559) แม้ค ะแนนเฉลี่ ย
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ระดับประเทศจะสู งกว่าปี การศึกษาที่ผ่านมา แต่ยงั คงไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะนักเรี ยนคิดว่าวิชา
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ยาก ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดความสนใจและความกระตือรื อร้นในการเรี ยน โดยเฉพาะ
โจทย์ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ แม้ว่านักเรี ยนจะมี ค วามเข้าใจในเนื้ อหาสาระเป็ นอย่างดี แต่ นักเรี ยนยังมี ปั ญหา
เกี่ ยวกับโจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ว่าควรดาเนิ นการอย่างไรในการแก้ปัญหา ไม่
สามารถนาความรู ้ที่มีอยู่มาเชื่ อมโยงกับสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาได้ ซึ่ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นอาจมาจากสาเหตุหลาย
ประการด้วยกัน ดังที่ กุลกาญจน์ สุ วรรณรักษ์ (2556) กล่าวไว้ว่า ปั ญหาด้านการเรี ยนรู ้มาจากครู จดั การเรี ยนรู ้ตาม
เนื้ อ หาในหลัก สู ต ร ขาดการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เป็ นรู ป ธรรมและขาดการจัด การเรี ยนรู ้ ให้นัก เรี ย นฝึ กคิ ด ซึ่ งวิช า
คณิ ตศาสตร์เป็ นวิชานามธรรม เข้าใจยาก ดังนั้นในการจัดการเรี ยนรู ้ครู ควรเน้นให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจริ ง เพื่อทาให้
นักเรี ยนเห็ นภาพและเข้าใจหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ได้มากขึ้ น และยังทาให้นักเรี ยนรู ้ สึกสนุ กไปกับการเรี ยน
เพราะได้สัมผัสกับเครื่ องมือและอุปกรณ์จริ ง ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนไม่เบื่อหน่าย และเกิดความสนใจในการเรี ยนมาก
ขึ้ น นอกจากนี้ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี [สสวท.] (2555) ได้กล่าวถึงหน้าที่ ของครู
คณิ ต ศาสตร์ ในปั จจุ บ ัน ว่า นอกจากจะเป็ นผูส้ ่ งเสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องนักเรี ย นในด้า นเนื้ อ หาสาระ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ตลอดจนการปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ ถูกต้องดี งามแล้ว ครู จะต้อง
สร้างความตระหนักและทาให้นกั เรี ยนมองเห็นว่าคณิ ตศาสตร์มีคุณค่า อยูร่ อบตัว อยูใ่ นชีวิตประจาวัน และสามารถ
น าไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการด าเนิ น ชี วิต ได้ ครู จ ะต้อ งเปิ ดโอกาสให้นัก เรี ย นได้มี ก ารถกและอภิ ป รายเกี่ ย วกับ
การประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งไม่เพี ยงแต่ผ่านการสนทนา การอภิ ปรายเท่านั้น แต่นักเรี ยนควรจะมีความเข้าใจ
และซาบซึ้ งในการใช้คณิ ตศาสตร์ดว้ ย
จากสาเหตุ ต่ า งๆ ข้า งต้น หากครู ต ้อ งการให้ นัก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางเรี ย นที่ สู งขึ้ น เกิ ด ทัก ษะและ
กระบวนการในการแก้ปัญหา ครู ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ โดยมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนคิดและใช้เหตุผล
ในการหาค าตอบ ไม่ ใ ช้วิ ธี ก ารท่ อ งจ าหรื อบอกนั ก เรี ย นในทุ ก ขั้น ตอน โดยเฉพาะในการแก้โ จทย์ปั ญ หา
ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งพบว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ SSCS (Pizzini, Shepardson and Abell, 1989) เป็ นการ
จัด การเรี ย นรู ้ ที่ ส่ งเสริ มการแก้ปั ญ หา เป็ นการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ ให้นักเรี ยนได้วางแผนการแก้ปั ญ หาและลงมื อ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยครู เป็ นเพียงผูใ้ ห้คาปรึ กษา หรื อชี้แนะให้นกั เรี ยนได้รู้แนวทางในการแก้ปัญหา ไม่ใช่เป็ น
ผูบ้ อกหรื อแสดงวิธีคิดให้กบั นักเรี ยน และครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้อภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็นในวิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ SSCS มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 Search: S เป็ นขั้นตอนการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาและค้นหาประเด็นของปัญหา
ขั้นที่ 2 Solve: S เป็ นขั้นตอนการวางแผนในการแก้ปัญหาและค้นหาคาตอบของปัญหาที่ตอ้ งการ
ขั้นที่ 3 Create: C เป็ นขั้นตอนการนาข้อมูลที่ได้หรื อคาตอบที่ ได้จากการแก้ปัญหามาทาให้อยู่ในรู ปของ
คาตอบที่สามารถอธิ บายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ง่าย
ขั้นที่ 4 Share: S เป็ นขั้นตอนที่ ให้นกั เรี ยนแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคาตอบที่ ได้ และมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาใหม่หรื อแก้ไขวิธีแก้ปัญหาเดิม
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จะเห็ น ได้ว่าการจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้รู ป แบบ SSCS เป็ นขั้น ตอนที่ เหมาะสมในการแก้ปัญ หาโดยให้
นักเรี ยนได้คน้ หาข้อมูลจากโจทย์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหาก่อนที่ จะแก้ปัญหา และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ได้แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ วิ ธี ในการแก้ปั ญ หา จากการศึ ก ษางานวิ จัยของ Kurniawati and Fatimah (2014)
เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบ SSCS และทักษะการคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยน ผลปรากฏว่า ทักษะการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่สอนเน้นกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบ
SSCS สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติ เห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ที่ ส อนเน้ น กระบวนการแก้ปั ญ หาโดยใช้รู ป แบบ SSCS คื อ 70.09 และนั ก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ การสอนแบบปกติ
มี ค ะแนนเฉลี่ ย ทัก ษะการคิ ด ทางคณิ ตศาสตร์ คื อ 54.91 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ สุ ภ ัท รา สิ ริ รุ่ ง เรื อ ง (2554) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษา เรื่ อง ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
เรื่ อ ง การประยุกต์ข องสมการเชิ งเส้ นตัวแปรเดี ยว ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ผลปรากฏว่า นักเรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การประยุกต์ของสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว หลังการเรี ยนสู งกว่าก่อน
การเรี ยนและสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 นักเรี ยนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับดี และ
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ เห็ น ด้วยกับ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้รูป แบบ SSCS ว่ามี ค วามเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ั ญา สุ มโน (2554) ที่ ได้ทาการศึ กษา เรื่ อง การศึ กษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
สุ กญ
ร้อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้รูปแบบ SSCS ผลปรากฏว่า นักเรี ยนมี ความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ร้อยละ อยูใ่ นเกณฑ์ดี นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์หลังการเรี ยนสู ง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 และนักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วา่ มีความเหมาะสม
ด้วยเหตุผลข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้เห็นถึงความสาคัญของการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่ช่วยพัฒนาทักษะการ
คิ ดของนักเรี ยน และปั ญหาทางด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์
และการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ SSCS เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้พฒั นาทักษะในการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
ซึ่ งเป็ นทักษะที่ฝึกให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลในการแสวงหาคาตอบของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทา
ให้ผวู ้ ิจยั สนใจทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง ความน่าจะ
เป็ น โดยใช้รูปแบบ SSCS โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษาพัฒนาการ รัชดา กรุ งเทพมหานคร เพื่อยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน และเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง ความน่ าจะเป็ น
โดยใช้รูปแบบ SSCS
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น
โดยใช้รูปแบบ SSCS
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (quasi - experimental research) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ต ศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 เรื่ อง ความน่ าจะเป็ น โดยใช้รูปแบบ SSCS ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รัชดา กรุ งเทพมหานคร
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รัชดา กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน 31 คน ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบ
กลุ่ม (Cluster random sampling) จากจานวนทั้งหมด 11 ห้องเรี ยน และการจัดห้องเรี ยนแต่ ละห้องเป็ นแบบคละ
ความสามารถ
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความน่ าจะเป็ น ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 จานวน 10 แผน โดยใช้
รู ปแบบ SSCS ซึ่ งขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 Search: S เป็ นขั้นตอนการค้นหาข้อมูลที่ เกี่ ยวกับ โจทย์ปัญ หาและค้นหาประเด็น
ของปัญหา
ขั้น ที่ 2 Solve: S เป็ นขั้น ตอนการวางแผนในการแก้ปั ญ หาและค้น หาค าตอบของปั ญ หา
ที่ตอ้ งการ
ขั้นที่ 3 Create: C เป็ นขั้นตอนการนาข้อมูลที่ ได้หรื อคาตอบที่ ได้จากการแก้ปัญหามาทาให้
อยูใ่ นรู ปของคาตอบที่สามารถอธิ บายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ง่าย
ขั้น ที่ 4 Share: S เป็ นขั้น ตอนที่ ให้นักเรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ค าตอบที่ ไ ด้ และ
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อนาไปสู่การเกิดปัญหาใหม่หรื อแก้ไขวิธีแก้ปัญหาเดิม
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่ าจะเป็ น ชั้นมัธยมศึ กษา
ปี ที่ 5 ใช้สาหรับทดสอบหลังเรี ยน จานวน 20 ข้อ ประกอบด้วยข้อสอบปรนัยชนิ ดเลื อกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
15 ข้อ และข้อสอบปรนัยชนิ ดเติ มคาตอบ จานวน 5 ข้อ พบว่า มีค่าดัชนี ความยากอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.69 ค่าดัชนี
อานาจจาแนก อยูร่ ะหว่าง 0.20 – 0.60 และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.80
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น โดยใช้
รู ปแบบ SSCS มี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คื อ เห็ นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีประเด็นที่ ศึกษา 3 ด้าน คื อ ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ และ
ด้านผูส้ อน
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ท าหนังสื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การวิ จัย จากโครงการปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาการสอนคณิ ตศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปยังผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
เตรี ยมอุดมศึ กษาพัฒนาการ รัชดา กรุ งเทพมหานคร เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นผูว้ ิจยั
ได้ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างไว้
4.2 ดาเนิ นการทดลองด้วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น โดยใช้รูปแบบ SSCS
จานวน 10 คาบ คาบละ 50 นาที
4.3 ท าการทดสอบหลัง เรี ยน (post-test) โดยใช้ แ บบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ในคาบที่ 11 ใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที
4.4 ให้ นัก เรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่ างตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
ความน่าจะเป็ น โดยใช้รูปแบบ SSCS
4.5 น าคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จ ากการทดสอบหลั ง เรี ยน เรื่ อง
ความน่าจะเป็ น ของนักเรี ยนมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ที่กาหนดไว้
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
5.2.1 ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ระหว่ า ง
ข้อคาถามกับสาระการเรี ยนรู ้และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5.2.2 ค่าดัชนีความยาก (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
5.2.3 ค่าดัชนีอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
5.2.4 ค่ า ความเที่ ย ง (Reliability) ของแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ใช้วิธีของ Kuder – Richardson 20 (KR-20)
5.3 เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อง ความน่ าจะเป็ น
หลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้ one samples t–test
5.4 ข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามความคิ ดเห็นของนักเรี ยนวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่
การหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจยั
1. ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังเรี ยน เรื่ อง ความน่ าจะเป็ น
โดยใช้รูปแบบ SSCS กับเกณฑ์ 60% (60% ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็ น 12 คะแนน) แสดงดังตารางที่ 1
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คะแนน
n
ร้อยละ
S.D.
x
หลังเรี ยน
31
13.13
65.65
3.04
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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t
2.067

sig
0.047*

จากตารางพบว่า นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อง ความน่ าจะเป็ น โดยใช้รูปแบบ
SSCS สู งกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยได้คะแนนเฉลี่ย 13.13 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
65.65
2. นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น โดยใช้รูปแบบ SSCS ซึ่ งพิจารณา
เป็ นรายด้าน ได้ดงั นี้
ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ มีความคิ ดเห็ นในระดับเห็ นด้วยว่ากิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ช่วยให้นักเรี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นซึ่ งกันและกัน คิ ดเป็ นร้อยละ 70.97 รองลงมา คื อ กิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถนาเสนอ และสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ชดั เจน คิดเป็ นร้อยละ 67.74 และกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ช่วยให้นกั เรี ยนกล้าตอบคาถามและซักถามครู เมื่อเกิดข้อสงสัย คิดเป็ นร้อยละ 61.29
ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็นในระดับเห็นด้วยว่า สื่ อการเรี ยนรู ้น่าสนใจ
และสื่ อการเรี ยนรู ้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน ซึ่ งมีจานวนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 54.84 รองลงมา คือ สื่ อการเรี ยนรู ้
ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจขั้นตอนของการแก้ปัญหาได้ดี คิดเป็ นร้อยละ 51.61
ด้านผูส้ อน พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ มีความคิ ดเห็ นในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่งว่าผูส้ อนตรวจการบ้าน
อย่างสม่าเสมอและให้นกั เรี ยนแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด คิดเป็ นร้อยละ 70.97 รองลงมา คือ ผูส้ อนเอาใจใส่ นกั เรี ยน
และมีความเป็ นกันเอง คิดเป็ นร้อยละ 58.07
การอภิปรายผล
1. จากผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อง ความน่ า จะเป็ น ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุ งเทพมหานคร ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ SSCS พบว่า
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่ าจะเป็ นสู งกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 โดยมี คะแนนเฉลี่ ย หลังเรี ย น 13.13 คะแนนคิ ด เป็ นร้ อยละ 65.65 ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ
Pizzini, Shepardson and Abell (1989) Shepardson (1990) สุ กัญ ญา สุ ม โน (2554) สุ ภ ัท รา สิ ริ รุ่ งเรื อ ง (2554)
เกษริ นทร์ อ่อนนาค (2556) ภิ ญญดา กลับแก้ว (2556) Maulana and Anom (2014) และ Kurniawati and Fatimah
(2014) ที่ ไ ด้ท าการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยน ารู ป แบบ SSCS ไปใช้ในการพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นกับ สาระ
การเรี ยนรู ้ต่างๆ โดย Pizzini, Shepardson and Abell (1989) ได้วิจยั เรื่ องผลการจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ โดย
ใช้รูปแบบ SSCS กับการสอนแบบปกติที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึ กษา Shepardson (1990) ได้วิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา การโต้ตอบของ
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นักเรี ยนและทักษะการคิดของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้รูปแบบการแก้ปัญหา
SSCS สุ กญั ญา สุ มโน (2554) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
ร้ อยละ ของนักเรี ย นชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้รูป แบบ SSCS โรงเรี ย นวัด หนองแขม (สหราษฎร์ บูร ณะ)
กรุ งเทพมหานคร สุ ภทั รา สิ ริรุ่งเรื อง (2554) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ SSCS
ที่ มีต่ อ ความสามารถในการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อง การประยุกต์ข องสมการเชิ งเส้น ตัวแปรเดี ยวของนักเรี ย น
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุ รี เกษริ นทร์ อ่อนนาค (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง คอมบินาทอริ กส์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ที่ จดั การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อรู ปแบบ STAD กับการสอนแบบ SSCS และการสอนแบบนิ รนัย ภิ ญญดา กลับแก้ว
(2556) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิ ต ศาสตร์ ของนักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เรื่ อง สมการกาลังสองตัวแปรเดี ย ว โดยใช้รู ปแบบ SSCS
โรงเรี ยน มอ.วิทยานุ สรณ์ จังหวัดสงขลา Maulana and Anom (2014) ได้วิจยั เรื่ อง การประยุกต์รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ Search, Solve, Create and Share (SSCS) เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษา
เกรด 11 และ Kurniawati and Fatimah (2014) ได้วิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้
รู ปแบบ Search, Solve, Create and Share (SSCS) และทักษะการคิดทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
งานวิจยั ของ Shepardson (1990) ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการแก้ปัญหาช่วยพัฒนาการใช้ทกั ษะการคิ ด
มากกว่าการโต้ตอบของนักเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้เทคนิ คการแก้ปัญหาแบบ SSCS สามารถดึงดูดนักเรี ยน
ในการใช้ทกั ษะการคิดในระหว่างการแก้ปัญหา
งานวิจยั ของ Pizzini, Shepardson and Abell (1989) และ Kurniawati and Fatimah (2014) ได้ผลการวิจยั
ตรงกันคื อ ทักษะการคิ ดและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ สอนเน้นกระบวนการ
แก้ปั ญ หาโดยใช้รู ป แบบ Search, Solve, Create and Share (SSCS) สู ง กว่ านั ก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ การสอนแบบปกติ
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเกษริ นทร์ อ่อนนาค (2556) ที่ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
คอมบิ น าทอริ ก ส์ โดยการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ รู ป แบบ STAD กับ การสอนแบบ SSCS และการสอน
แบบนิรนัยสูงกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานวิ จัย ของสุ กัญ ญา สุ ม โน (2554) สุ ภ ัท รา สิ ริ รุ่ ง เรื อง (2554) และภิ ญ ญดา กลับ แก้ว (2556)
ได้ผ ลการวิ จัย ตรงกัน คื อ นัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้รู ป แบบ SSCS มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Maulana and Anom (2014) ที่ พ บว่า การจัด การเรี ยนรู ้ รูปแบบ Search, Solve, Create and Share (SSCS) สามารถ
ปรับปรุ งการเรี ยนรู ้วิชาเคมีของนักเรี ยนได้
ทั้งนี้ อ าจเป็ นเพราะการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูป แบบ SSCS เป็ นการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกกระบวนการคิดในการค้นหาข้อมูลจากปั ญหา วางแผนแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ลงมือ
แก้ปั ญ หาด้ว ยตนเอง รวมทั้ง เปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ย นได้แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ วิ ธี ใ นการแก้ปั ญ หา ซึ่ ง
ประกอบด้วย ขั้นค้นหาข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหา นักเรี ยนต้องวิเคราะห์และทาความเข้าใจปัญหาว่าสิ่ งที่ตอ้ งการ
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ทราบและข้อมูลที่กาหนดให้มีอะไรบ้าง ขั้นวางแผนแก้ปัญหาและค้นหาคาตอบของปัญหาที่ตอ้ งการ นักเรี ยนต้อง
วางแผนว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา แล้วจึ งตัดสิ นใจแก้ปัญหาตามวิธีการที่ ได้วางแผนไว้ หากไม่ถูกต้อง
นักเรี ยนต้องค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหาอีกครั้ง เมื่อนักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาได้แล้ว จึงเข้าสู่ ข้ นั นาข้อมูลที่ ได้
หรื อคาตอบที่ได้จากการแก้ปัญหามาทาให้อยูใ่ นรู ปของคาตอบที่สามารถอธิ บายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ง่าย โดยต้องเขียน
แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน และขั้นสุ ดท้าย คือ ขั้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคาตอบที่ได้ และมี
การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกัน เช่ น วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาที่ ไ ด้น้ ัน ถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ หรื อ แลกเปลี่ ย นวิ ธี
การแก้ปัญหาอื่นๆ โดยนักเรี ยนสามารถนาเสนอและสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ชดั เจน โดยแต่ละขั้นตอนนั้น ครู เป็ น
เพี ยงผูใ้ ห้คาปรึ กษา หรื อชี้ แนะให้นกั เรี ยนได้รู้แนวทางในการแก้ปัญหา ไม่ใช่ เป็ นผูบ้ อกหรื อแสดงวิธีคิดให้กบั
นักเรี ยน และครู เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้อภิ ปรายหรื อแสดงความคิ ดเห็ นในวิธีการแก้ปัญหาที่ ได้ ซึ่ งส่ งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนสูงขึ้น
2. จากการสั ง เกตในขณะที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความน่ า จะเป็ น โดยใช้ รู ป แบบ SSCS
โดยดาเนิ นการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอนของรู ปแบบ SSCS ที่ พฒั นาขึ้ นโดย Pizzini, Shepardson, and Abell (1989)
ซึ่ งเป็ นแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการแก้ปัญ หา ประกอบด้วย ขั้นค้นหาข้อมูลที่ เกี่ ยวกับโจทย์
ปัญหาและค้นหาประเด็นของปั ญหา ขั้นวางแผนการแก้ปัญหาและค้นหาคาตอบของปั ญหาที่ตอ้ งการ ขั้นนาข้อมูล
ที่ได้หรื อคาตอบที่ได้จากการแก้ปัญหามาทาให้อยู่ในรู ปของคาตอบที่ สามารถอธิ บายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ง่าย และขั้น
แสดงความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับคาตอบที่ ได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ นระหว่างกัน ผลจากการสังเกตมีประเด็นที่
น่าสนใจ ดังนี้
ขั้นที่ 1 Search: S ขั้นค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาและค้นหาประเด็นของปัญหา จากการให้นกั เรี ยน
อ่านสถานการณ์ ปั ญ หาและวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ปัญ หาว่าสิ่ งที่ ต ้องการทราบและข้อมูลที่ กาหนดให้คืออะไร
ครู กระตุน้ ให้นักเรี ยนสังเกตและแยกแยะประเด็นปั ญหา โดยมีการใช้คาถามประกอบ พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาโดยบอกสิ่ งที่ ตอ้ งการทราบและข้อมูลที่ กาหนดให้ได้ถูกต้องและสมบูรณ์
แต่มีนักเรี ยนบางคนที่ บอกสิ่ งที่ ตอ้ งการทราบไม่ครบถ้วน ทาให้มีปัญหาในการวางแผนแก้ปัญหา ครู จึงแนะนา
ให้นกั เรี ยนสังเกตและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอีกครั้ง จากนั้นบอกข้อมูลที่ตนเองยังขาดหายไป แล้วเขียนลงใน
ใบกิจกรรมให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ ครู ได้ช้ ี แนะนักเรี ยนในกลุ่มให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน เพื่อให้ได้
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาได้ครบถ้วน
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ตัวอย่างกิจกรรมในขั้นที่ 1 Search
ขั้นที่ 2 Solve: S ขั้น วางแผนแก้ปัญ หาและค้นหาค าตอบของปั ญ หาที่ ต ้องการ พบว่า นักเรี ยนบางคน
สามารถวางแผนแก้ปัญหาได้ โดยตัดสิ นใจว่าจะนาวิธีการแก้ปัญหาใดมาใช้ในการค้นหาคาตอบ สามารถบอกสิ่ ง
ที่ตอ้ งการทราบและข้อมูลที่กาหนดให้ได้ เช่น ใบกิจกรรม เรื่ อง การเดินทางของฉันและเธอ วิธีการแก้ปัญหาที่พบ
มี 2 วิธีคือ การใช้แผนภาพต้นไม้หรื อการใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
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ตัวอย่างกิจกรรมในขั้นที่ 2 Solve
ในขณะที่ นกั เรี ยนหาแนวทางการแก้ปัญหา มีการปรึ กษากับเพื่อนโดยแลกเปลี่ยนแนวคิ ดซึ่ งกันและกัน
และปรึ กษาครู เมื่อเกิดข้อสงสัย โดยครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะแนวทางในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้คาถามและกระตุน้
ให้นกั เรี ยนลองผิดลองถูก และมี นกั เรี ยนบางคนที่ ไม่สามารถหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ ครู จึงให้นกั เรี ยนอ่าน
สถานการณ์ปัญหา พร้อมทั้งให้นกั เรี ยนพิจารณาสิ่ งที่ ตอ้ งการทราบและข้อมูลที่กาหนดให้อีกครั้ง ว่าสิ่ งที่ตอ้ งการ
ทราบและข้อมูลที่กาหนดให้มีอะไรบ้าง แล้วนักเรี ยนจะนาความรู ้เรื่ องใดมาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่ งครู ตอ้ งใช้วิธีการ
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สื่ อ สารกับ นั ก เรี ยนด้ว ยถ้อ ยค าที่ เหมาะสม มี ก ารเสริ ม แรงทางบวก เพื่ อ กระตุ ้น และชี้ แนะให้ นั ก เรี ย นใช้
กระบวนการคิดและเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ถกู ต้อง เช่น
- นัก เรี ย นมี ค วามพยายามในการแก้ปั ญ หาดี ม ากเลยค่ ะ ลองพิ จ ารณาสิ่ งที่ ต ้อ งการทราบและข้อ มู ล
ที่กาหนดให้อีกครั้งนะคะ
- ถ้าทราบข้อมูลและสิ่ งที่ ตอ้ งการทราบจากสถานการณ์ ปัญหานี้ แล้ว วิธีการแก้ปัญหามี อะไรบ้าง และ
นักเรี ยนคิดว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา เพราะเหตุใด เป็ นต้น
ขั้น ที่ 3 Create: C ขั้น น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ห รื อ ค าตอบที่ ไ ด้จากการแก้ปั ญ หามาท าให้ อยู่ใ นรู ป ของค าตอบ
ที่ ส ามารถอธิ บ ายให้ผูอ้ ื่ น เข้าใจได้ง่าย เมื่ อ นักเรี ยนสามารถวางแผนแก้ปั ญ หาและตัด สิ นใจได้ว่าจะนาวิธีการ
แก้ปั ญ หาใดมาใช้ใ นการค้น หาค าตอบ นัก เรี ย นควรเขี ย นแสดงวิ ธีท าโดยละเอี ย ด เพื่ อ อธิ บ ายให้ ผูอ้ ื่ น เข้า ใจ
ได้ง่าย จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนบางคนหาคาตอบของสถานการณ์ ปัญหาได้ แต่เขี ยนแสดง
วิธีทาไม่ละเอียด ไม่สามารถสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ เช่น
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ตัวอย่างกิจกรรมในขั้นที่ 3 Create
ครู จึงต้องตรวจใบกิ จกรรมและตรวจการบ้านอย่างสม่าเสมอ และให้นักเรี ยนแก้ไขเมื่ อเกิ ดข้อผิดพลาด
ซึ่ งพบว่านักเรี ยนสามารถเขียนแสดงวิธีทาเพื่อหาคาตอบได้ละเอียดและสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าได้ใจได้ดีข้ ึน
ขั้นที่ 4 Share: S ขั้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคาตอบที่ได้ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
เพื่อนาไปสู่ การเกิดปัญหาใหม่หรื อแก้ไขวิธีแก้ปัญหาเดิม จากการสังเกตระหว่างการทากิจกรรมของนักเรี ยน พบว่า
นักเรี ยนสามารถนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของตนเองหรื อของกลุ่มได้ โดยมี วิธีการแก้ปัญหาที่ แตกต่างกัน
ทาให้นักเรี ยนกล้า แสดงออกและสามารถสื่ อสารให้ผูอ้ ื่ นเข้าใจได้ชัดเจน เมื่ อนักเรี ยนออกมานาเสนอ นักเรี ยน
คนอื่ นๆ ได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและมีการแลกเปลี่ยนความรู ้กบั เพื่อนในประเด็นต่ างๆ เช่ น แนวทาง
การแก้ปัญหาแบบอื่น เป็ นต้น
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ตัวอย่างการนาเสนอของนักเรี ยนในขั้นที่ 4 Share
3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น โดยใช้รูปแบบ
SSCS พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาความคิดเห็น
ในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย โดยเห็นว่า กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ช่วยให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน และช่วยให้นกั เรี ยนสามารถนาเสนอ และสื่ อสารให้ผอู ้ ื่น
เข้าใจได้ชัด เจน แสดงให้เห็ นว่า การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้รูปแบบ SSCS เป็ นการเปิ ดโอกาสนักเรี ยนได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีในการแก้ปัญหา ซึ่ งอยู่ในขั้นที่ 4 Share: S ขั้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคาตอบที่ได้ และ
มีการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นระหว่างกัน เพื่อนาไปสู่ การสร้างปั ญหาใหม่หรื อแก้ไขวิธีแก้ปัญหาเดิ ม นอกจากนี้
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั มีความคิดเห็นในด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับเห็นด้วยว่าสื่ อการเรี ยนรู ้น่าสนใจและเพียงพอ
กับจานวนนักเรี ยน ซึ่ งการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้หรื อการใช้สถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริ ง ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจขั้นตอนในการแก้ปัญหาและเห็นความสาคัญของวิชาคณิ ตศาสตร์ วา่ สามารถนาไปใช้
ในชี วิ ต จริ งได้ และนักเรี ย นส่ วนใหญ่ ย งั มี ค วามคิ ด เห็ น ในด้า นผูส้ อน อยู่ในระดับ เห็ น ด้ว ยอย่า งยิ่ งว่า ผูส้ อน
ตรวจการบ้า นอย่างสม่ าเสมอและให้นักเรี ย นแก้ไ ข เมื่ อเกิ ด ข้อผิ ด พลาด ผูส้ อนเอาใจใส่ นักเรี ย นและมี ค วาม
เป็ นกันเอง แสดงให้เห็นว่า ผูส้ อนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน เมื่อนักเรี ยนได้รับความเอาใจ
ใส่ และทราบข้อผิดพลาดของตนเองพร้อมนาไปแก้ไข ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
1.1 การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ SSCS สามารถช่ วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนให้สูงขึ้ นได้ ครู ตอ้ งวางแผนในการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นอย่างดี โดยเลือกกิ จกรรมการจัด
การเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ของนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนสามารถทากิ จกรรมไปพร้อมๆ กันได้ หากนักเรี ยนไม่เข้าใจ ครู จึงอธิ บายเป็ น
รายบุคคล
1.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ครู ควรมีการเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหาและ
ตัวอย่างให้สอดคล้องกับชี วิตจริ งของนักเรี ยนและคานึ งถึงความสมเหตุสมผล เช่น เรื่ อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การนับ ครู ยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหา เรื่ อง สร้างรหัสผ่านในการสมัครเข้าใช้งานอีเมล เพื่ อให้นักเรี ยนทราบ
จานวนวิ ธีในการสร้ างรหัส ผ่านที่ แ ตกต่ างกัน และทราบว่าควรจะสร้ างรหัส ผ่านอย่างไรให้มีค วามปลอดภัย
ในการเข้าใช้งาน
1.3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ควรสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสานึ ก
ที่ดีให้กบั นักเรี ยน เช่ น การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ต้องมีการรับฟั งความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นระหว่าง
กัน รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบและความมุ่งมัน่ ในการทางาน กระตื อรื อร้นในการทากิ จกรรม พยายามค้นหา
แนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน เป็ นต้น
1.4 การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้รู ป แบบ SSCS ในช่ ว งแรก ครู ค วรดู แ ลนัก เรี ย นขณะ
ทากิ จกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิ ด วางแผนแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
มี ล าดับ ขั้น ตอน เมื่ อ นัก เรี ย นมี ค วามช านาญในการท ากิ จ กรรมแล้ว ครู จึ งเปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ย นมี อิ ส ระใน
การทากิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
1.5 ครู ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม เช่น ฝึ กให้
นักเรี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ นซึ่ งกันและกัน กล้าตอบคาถามและซักถามเมื่อเกิ ดข้อสงสัย และให้นักเรี ยน
นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ ได้ นอกจากนี้ ครู ควรสร้างเจตคติ ที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยการจัดกิ จกรรมที่ ทาให้
นักเรี ยนมีความสนุกสนานในการเรี ยน ไม่เบื่ อหน่ ายในการเรี ยน เช่ น ครู เอาใส่ ใจนักเรี ยน และมีความเป็ นกันเอง
ไม่สร้างความกดดัน มีการเสริ มแรงด้านบวก มีสื่อการเรี ยนรู ้ที่เร้าความสนใจของนักเรี ยน เป็ นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรทาวิจยั เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ SSCS ในสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ และในระดับอื่นๆ
2.2 ควรท าการศึ กษาวิ ธีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบ SSCS กับตัวแปรอื่ นๆ เช่ น
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคงทนในการเรี ยนรู ้ เจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น
2.3 ควรทาการศึ กษาเปรี ยบเที ยบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ SSCS กับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบอื่นๆ เช่ น การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบแนะให้รู้คิด การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน เป็ นต้น
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