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การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียน ที่ ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชบริบทเปนฐาน กับเกณฑ  และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน กอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) โดยการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 46 คน ใชเวลาทดลองทั้งสิ้น 19 คาบ 
คาบละ 50 นาที โดยใชแผนการวิจัยแบบ One-group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ  
2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องอัตราสวนและรอยละ 3) แบบประเมิน
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ 4) แบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติ t-test for One Sample และ t-test for Dependent Samples  

 
ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

บริบทเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 77.65 

2. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชบริบทเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. คุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน สูง
กวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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The purposes of this research were to compare student’s mathematical achievement 
after obtaining Context-Based Learning to the criterion, and to compare student’s Critical 
Thinking Ability and Learning Curiosity before and after obtaining Context-Based Learning. 

The subjects of this study were 46 Mathayomsuksa II students in the first semester 
of the 2013 academic year from Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration 
School (Secondary). They were selected by using cluster random sampling technique. The 
experiment lasted for 19 fifty minute periods. Research instruments included the lesson 
plans for context-based learning about the ratio and percentage, the mathematical 
achievement about the ratio and percentage test, the Critical Thinking ablilty test, and the 
learning curiosity questionnaire. The data were statistically analyzed by using t-test for one 
sample and t-test for dependent samples. 

 
The findings were as follows: 
1. The mathematical achievement of students after obtaining Context-Based 

Learning was statistically higher than 70 percent criterion at the .01 level of significance. 
2. The critical thinking ability of students after obtaining Context-Based Learning 

was statistically higher than before learning at the .01 level of significance. 
3. The learning curiosity of students after obtaining Context-Based Learning was 

statistically higher than before learning at the .01 level of significance. 
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ประกาศคุณูปการ 

ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดีดวยความกรุณา และการใหคําปรึกษาใน
การทําวิจัยจาก อาจารย ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ และรองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชูชาติ อาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ใหความอนุเคราะหดูแล เอาใจใสและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ในการ
ทําวิจัย รองศาสตราจารยนิภา ศรีไพโรจน อาจารย ดร.สนอง ทองปาน ผูชวยศาสตราจารยชัยศักด์ิ 
ลีลาจรัสกุล อาจารย ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล และอาจารย ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะกรรมการ
สอบเคาโครงปริญญานิพนธและสอบปากเปลาทุกทาน ที่ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือใหปริญญา
นิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากย่ิงข้ึนผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 
ที่นี้ดวย 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยมัณฑนี กุฎาคาร ผูชวยศาสตราจารย ดร.พาสนา 
จุลรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี ผูชวยศาสตราจารยศิริวรรณ ฤกษนันทน 
ดร.ขวัญ เพียซาย และดร.พัชราวลัย มีทรัพย ที่กรุณาอุทิศเวลาในการเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งไดแกไขขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งใหกําลังใจ เปนผู
ที่ใหคําปรึกษาและชวยเหลือผูวิจัยตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ อาจารย และเจาหนาที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ทุกคนที่ไดอํานวยความสะดวกในการให
ขอมูลเบ้ืองตน และการเก็บขอมูล ขอขอบคุณอาจารยทุกทานในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ที่
คอยเปนกําลังใจ และชวยเหลือผูวิจัยทุกอยางในระหวางการเก็บขอมูล และขอขอบใจนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2555 ที่ใหเสียสละเวลาใหความรวมมือในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2556 ที่ใหความรวมมือในการทดลองอยางเต็มที่จน
ทําใหการวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และสมาชิกในครอบครัวทุกทาน ที่ใหความรัก ความเขาใจ 
ใหการสนับสนุนดานการศึกษาและเปนกําลังใจตลอดมา 
 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอน
คณิตศาสตร) ทุกคนที่รวมทุกขรวมสุข และใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันมาโดยตลอด ซึ่งเปนผลทํา
ใหผูวิจัยสําเร็จการศึกษาครั้งนี้ไดดวยดี 

คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา-มารดา 
และครูอาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรูทั้งปวงแกผูวิจัย 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

ภูมิหลัง 
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืนจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของ

ประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
(พ.ศ.2555 - 2559) จึงไดกําหนดให “การพัฒนาคน” เปนยุทธศาสตรหนึ่ง โดยมุงเนนการพัฒนาคน
ใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการเสริมสรางศักยภาพของคน
ในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กในวัยเรียนใหมีความรูทางวิชาการ และสติปญญาทางอารมณที่
เขมแข็ง สามารถศึกษาหาความรูและตอยอดองคความรูไดดวยตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.). 2554: 39-46) โดยมีการศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญ
ในการสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามหมวด 4 มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.). 2542: 7) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ถูกพัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับ
เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหคณิตศาสตรเปนหนึ่งใน
แปดกลุมสาระการเรียนรู ที่ผูเรียนจะตองเรียนรู ตลอดจนมีความรูและทักษะตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.). 2551ข: 1-8) เนื่องดวยคณิตศาสตร
เปนวิชาที่วาดวยเหตุผล กระบวนการคิด และการแกปญหา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.). 2551: 1) มีบทบาทในการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมี
ความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ
สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม (สพฐ. 2551ก. 1) ตลอดจนเปนรากฐานแหงความเจริญของเทคโนโลยี รวมทั้งศาสตรอ่ืน 
ทําใหมีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมากในปจจุบันนี้ (สสวท. 2552ข: 1) 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน ทําใหการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว อัดแนนไป
ดวยขอมูลขาวสารทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งที่เชื่อถือไดและไมนาเชื่อถือ (สศช. 2554: 3; 
บุบผา เมฆศรีทองคํา. 2554: 119) การรับขอมูลขาวสารอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
โดยใชความรูและสติปญญาในการพิจารณาสิ่งที่เห็น ไดยิน หรือไดรับอยางมีเหตุผล และ
สมเหตุสมผล จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิง ซึ่งคนที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณยอมคิดและตัดสินใจ
ไดดีกวาผูที่ไมมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ (บรรจง อมรชีวิน.2554: 119) อีกทั้งยังเปนทักษะที่
จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน (Boss. 2010: 4) เพ่ือความสามารถในการดําเนินชีวิตและการเรียนรู
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ตลอดชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี; และ คนอ่ืน ๆ. 2544: 59-60; พิมพันธ เดชะคุปต. 
2548: 33; และ ศิริกาญจน โกสุมภ; และ ดารณี คําวัจนัง. 2551: 64) 

ปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ คือคุณลักษณะใฝเรียนรู (Learning 
Curiosity) (Harnadek. 1989: 21; Ennis. 1985: 45-48; Boss. 2010: 7-12; ประพันธศิริ สุเสารัจ. 
2551: 94; และบรรจง อมรชีวิน. 2554: 123-128) เปนความตองการเขาถึงความจริงแท เมื่อ
พิจารณาหรือประสบกับสถานการณใดก็อยากรูใหซึ้งถึงสิ่งนั้นวาเปนอยางไร คืออะไร มีคุณโทษ
อยางไร (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต). 2530ก: 42) ดวยการแสวงหาความรูทั้งทางตรงและ
ทางออม (ชวนชัย เชื้อสาธุชน. 2552: 9) และยังเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Adams; & Papciak. 2011: online) โดยผูที่มีคุณลักษณะใฝเรียนรูจะมองการเรียนรูเปนสิ่งที่
สนุกสนาน ทําใหเกิดความตองการรูอยางแทจริงในทุกสิ่งอยางเปนธรรมชาติ (Latumahina. 2010: 
online) ซึ่งหากนักเรียนมีคุณลักษณะใฝเรียนรูจะเกิดพฤติกรรมตั้งใจเรียนขณะเรียน พยามแสวงหา
ความรู และพัฒนาตนใหรอบรูอยูเสมอ (ชวนชัย เชื้อสาธุชน. 2552: 9) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) จึงไดกําหนดใหการสรางนิสัยใฝเรียนรูเปนสวนหนึ่ง
ในวิธกีารพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน (สศช. 2554: 43) อีกทั้งหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยังไดกําหนดใหคุณลักษณะใฝเรียนรูเปนหนึ่งใน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 8 ประการดวย (สพฐ. 2551ข: 5) 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาแนวโนมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ระดับนานาชาติ พ.ศ.2550 (Trends in International Mathematics Study and Science 2007: 
TIMSS 2007) ที่สมาคมนานาชาติเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (The International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement: IEA) จัดข้ึนรวมกับประเทศสมาชิก 
59 ประเทศ พบวาประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรเทากับ 441 คะแนน จากคากลาง 
500 คะแนน จัดอยูลําดับที่ 29 ของประเทศที่เขารวมการประเมิน (สสวท. 2552ก: 15) ประกอบกับ
ผลของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ พ.ศ.2552 (Programme for International Student 
Assessment 2009: PISA 2009) ที่ไดสํารวจความรูและทักษะของนักเรียนอายุ 15 ปในประเทศ
สมาชิกขององคการเพ่ือความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-
Operation and Development: OCED) โดยคะแนนเฉลี่ยดานการรูเรื่องคณิตศาสตรของนักเรียน
ไทยอยูในตําแหนงประมาณชวง 48-52 จาก 65 ประเทศ (สสวท. 2553: 7-10) และจากรายงานของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) (2554: ออนไลน) เก่ียวกับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2554 จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้งประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 32.08 คะแนน และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) มี
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คะแนนเฉลี่ย 48.60 คะแนน เห็นไดชัดวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูใน
เกณฑที่ต่ํามาก 

จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) เก่ียวกับปริมาณการอานหนังสือของ
คนไทย พบวา โดยเฉลี่ยคนไทยอานหนังสือปละประมาณ 2-5 เลมตอคน ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนยังถือวาต่ํามาก โดยคนมาเลเซียอานหนังสือปละ 40 เลม คนสิงคโปรอานหนังสือป
ละ 40-50 เลม และคนเวียดนามอานหนังสือปละ 60 เลม (ประภัสสร เสวิกุล. 2555: ออนไลน) 
สอดคลองกับการสํารวจของงานหองสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝายมัธยม) ในปการศึกษา 2554 เก่ียวกับปริมาณการยืมหนังสือและการเขาหองสมุดของ
นักเรียน พบวา นักเรียนยืมหนังสือเฉลี่ยคนละ 1.5 เลมตอป และนักเรียนเขาหองสมุดเฉลี่ยคนละ 
7.2 ครั้งตอป (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม). 2554: 24) 
แสดงใหเห็นถึงการขาดนิสัยรักการอานของคนไทย และนักเรียนผูจะเปนกําลังของชาติในอนาคต 
ซึ่งนิสัยรักการอานเปนพฤติกรรมหนึ่งที่แสดงออกถึงความใฝเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2542: 37; บังอร เกิดดํา. 2549: 160; และชวนชัย เชื้อสาธุชน. 2552: 9) การ
ขาดคุณลักษณะใฝเรียนรูนี้สงผลใหขาดการคนควา ศึกษาหาขอมูลที่เก่ียวของในสิ่งที่ไดรับ ทําใหไม
เกิดกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนตัดสินใจเชื่อหรือเลือก (Ennis. 1985: 45-48; 
Harnadek. 1989: 21; Boss. 2010: 7-12; ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2551: 94; และบรรจง อมรชีวิน. 
2554: 123-128) ตลอดจนสงผลใหกระบวนการเรียนรู เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพดวย 
(Latumahina. 2010: online; และชวนชัย เชื้อสาธุชน. 2552: 9) 

ประกอบกับปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร สังคมไทยมีการบริโภคผานสื่อโดยยอมรับ
สิ่งที่สื่อเสนอไวทั้งหมด และคิดวาสิ่งที่สื่อนําเสนอนั้นถูกตองและเหมาะสม โดยไมมีขอสงสัย ทําให
เกิดการบริโภคขาวสารอยางขาดสติ ทําใหตกเปนเหย่ือของขอมูลขาวสาร (บุบผา เมฆศรีทองคํา. 
2554: 119) จึงตองมีการพัฒนาใหมีการรูเทาทันสื่อตองมีการเตรียมความพรอมตั้งแตวัยเด็ก โดย
บูรณาการเขาสูระบบการศึกษาของประเทศและจัดวางใหอยูในกรอบแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิตใน
ทุกระดับวัย โดยเนนการพัฒนาดานความคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งจะทําใหผูรับสารมีความรู ความ
เขาใจ และมีทักษะในการรับ เลือก วิเคราะห ประเมิน แยกแยะ ตอบโต แสดงความคิดเห็นตอสื่อ
อยางมีเหตุผล (บุบผา เมฆศรีทองคํา; และดนุลดา จามจุรี. 2554: 68) ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตอง
สงเสริมใหนักเรียนมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือชวยใหนักเรียนสามารถอาน เขียน พูด ฟงไดดี 
ซึ่งทําใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องในสถานการณที่โลกมี
การเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี; และ คนอ่ืน ๆ. 2544: 59-60; พิมพันธ 
เดชะคุปต.2548: 33; และ ศิริกาญจน โกสุมภ; และ ดารณี คําวัจนัง. 2551: 64) 

จากสภาพปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตกต่ํา การขาดการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการขาดคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียนดังกลาว สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการจัด
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กระบวนการเรียนการสอนที่เอาวิชาเปนตัวตั้ง ไมไดเอาชีวิตและวิถีชีวิตรวมกันเปนตัวตั้ง ทําใหแยก
สวนและหางไกลจากความเปนจริง ตลอดจนทําใหไมเห็นคุณคาในสิ่งที่เรียน ซึ่งแทจริงแลวการ
จัดการเรียนการสอนควรจัดใหใกลชิดกับชีวิตจริงมากที่สุด (ประเวศ วะสี. 2551: 37-38) เนนการให
เกิดการรักการอาน การใฝการเรียนรู รูจักวิธีที่จะเรียนรูตอดวยตัวเอง (วิทยากร เชียงกูล. 2551: 94) 
โดยบทบาทสําคัญของครูคือ การชวยใหนักเรียนมีโอกาสไดรับรูขอเท็จจริงตาง ๆ ตามที่ขอเท็จจริง
เหลานั้นมีอยูอยางแทจริงดวยตัวของนักเรียนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดความรูที่แทจริงภายในตัวนักเรียน 
จากการกลั่นกรองออกมาจากจิตของนักเรียน ไมใชความรูที่ถูกกรอกเขาไปจากภายนอก (สมบูรณ 
พรรณาภพ. 2551: 54-58) 

ผูวิจัยในฐานะครูจึงไดศึกษาคนควาทฤษฎีการสอนและวิธีสอนในรูปแบบตางๆ ที่สามารถ
นํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูแกนักเรียนใหมีประสิทธิภาพในการสงเสริมการแกปญหาดังกลาว พบ
วิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่เนนการเชื่อมโยงบริบทจากชีวิตจริงเขากับการเรียนการสอน ให
นักเรียนไดเรียนรูจากสิ่งที่เปนจริง ใกลตัว และคุนเคย คือ การเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
( Context-Based Learning) ซึ่ ง มี ร า ก ฐ า น ม า จ า ก ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส ร า ง ค ว า ม รู ด ว ย ต น เ อ ง 
(Constructivism) การเรียนรูจากสถานการณ (Situated Learning) และทฤษฎีกิจกรรม (Activity 
Theory) (Bennett; & Holman.  2002: 165-166) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการใช 
สถานการณ หรือเหตุการณที่สรางข้ึนใหมีความสัมพันธกับมโนทัศน หลักการ กฎ และสิ่งตาง ๆ ที่
สามารถทําใหเขาใจแนวคิด หลักการ กฎ และสิ่งตาง ๆ เหลานั้นไดดีข้ึน ผานกิจกรรมที่เนนการ
ระดมความคิด และแกปญหารวมกันของนักเรียน (Darkwah.  2006: 15) ซึ่งจะชวยกระตุนให
นักเรียนเห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่เรียนในฐานะเปนสวนหนึ่งของชีวิต (Williams. 2007: 573) ทํา
ใหนักเรียนสนใจในเนื้อหา และจะสงผลใหนักเรียนเรียนรูไดดีที่สุด (Advanced Technology 
Environmental and Energy Center (ATEEC). 2000: online) โดยมีการทดลองใชแนวคิดนี้ในการ
จัดการเรียนรู เชนในวิชาเคมี แรมสเดน (Ramsden. 1997: 697) ไดเปลี่ยนการจัดการเรียนรู
เก่ียวกับธาตุ สารประกอบ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี และตารางธาตุ จากการสอนโดยใชเนื้อหาเปน
ฐาน มาเปนการนําเอาบริบทที่ใกลตัวนักเรียนมาเปนฐาน เชน อาหาร เสื้อผา และกีฬา พบวา
นักเรียนเรียนรูอยางสนุกสนาน เต็มใจลงมือทํากิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลายดวยตนเอง 

การนําเสนอบทเรียนในลักษณะนี้เปนการใหนักเรียนไดเรียนรูจากวิถีชีวิตจริง ทําให
นักเรียนเกิดความตองการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ ทําใหเกิดคุณลักษณะใฝเรียนรู (Darkwah. 
2006: 15) การทํากิจกรรมการอภิปรายหาขอสรุปภายในกลุมของนักเรียนจะทําใหเกิดการคิดอยางมี
วิจารณญาณ (Jacob.  2008: 8; Boss. 2010: 4; และ ชลธร เวชศาสตร. 2554: 112-123) และการ
เรียนรูจากสิ่งที่คุนเคยอยูแลวทําใหงายตอการทําความเขาใจมโนทัศน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงข้ึน (Sears. 2002:11-12) และเปนวิธีการที่สอดคลองกับแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่กลาววาควรจัดใหผูเรียนได
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เรียนรูจากประสบการณจริง ใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตใชความรูในการแกปญหาและปองกันปญหา (สคก. 2542: 7) 

และจากการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องอัตราสวนและรอยละ แกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ของผูวิจัย พบวานักเรียนทํากิจกรรมใน
หองเรียนโดยไมเต็มใจและแสดงอาการเบ่ือหนาย จากการสอบถามพบวานักเรียนสวนใหญไมชอบ
เรียนเรื่องนี้ โดยใหเหตุผลวาเขาใจยาก และไมเห็นวาเรื่องที่เรียนมีประโยชน ทําใหนักเรียนมีผลการ
ทดสอบรายจุดประสงคเฉลี่ยเพียง 4.2 จาก 8 คะแนน ซึ่งต่ํากวาที่คาดหวังสําหรับนักเรียนของ
โรงเรียนสาธิต ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานใน
วิชาคณิตศาสตร เรื่องอัตราสวนและรอยละ วาการจัดการเรียนรูรูปแบบนี้จะทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผานเกณฑรอยละ 70 และเกิดพัฒนาการของความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม เพ่ือนําแนวคิด
และวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานไปประยุกตใชกับเนื้อหาและวิชาอ่ืนตอไป 

ความมุงหมายของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน กับเกณฑ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมวิีจารณญาณของนักเรียน กอนและ
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 

ความสําคัญของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบผลของการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝเรียนรู
ของนักเรียน และเพ่ือเปนแนวทางแกครูผูสอนและผูที่เก่ียวของในการนําสถานการณหรือสิ่งที่ใกล
ตัวนักเรียน มาจัดใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาวิชาอยางเปนธรรมชาติ ทําใหเห็นคุณคาของสิง่
ที่เรียนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชีวิต อันจะทําใหนักเรียนเปนผูที่มีความรู มองการเรียนรูเปนเรื่อง
ใกลตัว เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
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ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) จํานวน 
6 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน 300 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
จํานวน 46 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยมีหองเรียนเปนหนวย
การสุม (Sampling Unit) ซึ่งโรงเรียนไดจัดหองเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน จาก
นักเรียนทั้งหมด 6 หองเรียน จับสลากเลือกมา 1 หองเรียน 

เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝายมัธยม) พุทธศักราช 2551 เรื่องอัตราสวนและรอยละ จํานวน 16 คาบ ซึ่งแบงออกเปน 

1. อัตราสวน             จํานวน 6 คาบ 
2. สัดสวน             จํานวน 4 คาบ 
3. รอยละ             จํานวน 6 คาบ 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูดวยตนเองในภาคเรียนที่  1 ป

การศึกษา 2556 จํานวน 16 คาบ คาบละ 50 นาที ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 1 คาบ และทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) 2 คาบ รวม 19 คาบ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
 ตัวแปรตาม แบงไดดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
2. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
3. คุณลักษณะใฝเรียนรู 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยนํา 
สถานการณจากชีวิตจริง หรือประสบการณใกลตัวนักเรียนซึ่งสัมพันธกับมโนทัศนที่จะถายทอด มา
เปนหัวขอของการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนสนใจและเห็นความสําคัญในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชีวิต 
จนเกิดความตองการเรียนรูในสิ่งนั้น แลวใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมกลุมซึ่งประกอบดวยการระดม
ความคิด การอภิปรายหาแนวทางการแกปญหา การนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู ตลอดจนการอภิปราย
เพ่ือหาแนวทางประยุกตใชความรูที่ไดกับสถานการณหรือเหตุการณอ่ืน ๆ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน 
ดังนี้ 
   1. ข้ันสัมพันธ (Relate) คือ การนําเสนอสถานการณ หรือเหตุการณที่มีความ
เก่ียวของกับนักเรียน เพ่ือกระตุนใหนักเรียนไดอภิปรายเก่ียวกับสถานการณดังกลาว ตลอดจนให
นักเรียนไดกําหนดปญหาและรวมกันหาแนวทางแกปญหาเหลานั้น 
  2. ข้ันสรางประสบการณ (Experience) คือ การใหนักเรียนไดศึกษาคนควา หรือลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุม โดยมีเปาหมายอยูที่การแกปญหาที่นักเรียนกําหนดข้ึนจากสถานการณ
ในข้ันสัมพันธ 
  3. ข้ันนําเสนอมโนทัศน (Concept) คือ การใหนักเรียนนําเสนอขอคนพบที่ไดจากการ
ลงมือปฏิบัติงาน และสรุปความรูหรือมโนทัศนที่ไดจากการทํากิจกรรม พรอมทั้งใหนักเรียนอภิปราย
เพ่ือหาตัวอยางสถานการณที่สอดคลองกับมโนทัศนนั้น 
   4. ข้ันถายโอนมโนทัศน (Transfer) คือ การใหนักเรียนไดนําความรูที่ไดไปประยุกตใช
กับบริบทที่ใกลเคียงกับบริบทเดิมผานกิจกรรมการแกปญหา และอภิปรายถึงแนวทางการนําความรู
หรือมโนทัศนที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชกับสถานการณอ่ืน ๆ ที่แตกตางกับสถานการณเดิม 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียน ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน เปน
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ ที่สอดคลองกับพฤติกรรมดานความรูและ
ความคิด 4 ระดับ ตามการจําแนกของวิลสัน (Wilson. 1971: 648-685) ดังนี้ 
  1. ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation) คือ ความสามารถในการนํา
ความรูความจําเก่ียวกับขอเท็จจริง ศัพท และนิยาม มาคํานวณตามวิธีการที่เคยเรียน หรือวิธีการที่
เหมือนกับแบบฝกหัด โดยไมมีความยุงยากในการตัดสินใจเลือกกระบวนการ 
  2. ความเขาใจ (Comprehension) คือ ความสามารถในการอานและเขาใจขอความ
ทางคณิตศาสตร การเปลี่ยนปญหาใหอยูในรูปสัญลักษณหรือสมการ ตลอดจนการหาแนวทางในการ
แกปญหา 
  3. การนําไปใช (Application) คือ ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาใน
แบบฝกหัด โดยสามารถเลือกกระบวนการแกปญหาและดําเนินการไดโดยไมยาก 
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  4. การวิเคราะห (Analysis) คือ ความสามารถในการแกปญหาที่ไมเคยประสบมากอน 
โดยเปนปญหาที่มีความซับซอนแตอยูในขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่เรียน 

3. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิด ไตรตรอง และ
ตัดสินใจในขอมูลหรือสถานการณอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลและหลักฐานมาสนับสนุน เพ่ือใหได
แนวทางที่เหมาะสมที่สุด กอนที่จะเชื่อหรือลงมือปฏิบัติ วัดไดจากแบบประเมินความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดของ
แบบสอบมาตรฐาน Cornell Critical Thinking Test, Level X ของเอนนิส (Ennis. 1985) 
ประกอบดวยแบบประเมิน 4 ตอน ดังนี้ 
 1. การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต (Credibility of Sources 
and Observation) คือ ความสามารถในการพิจารณาความถูกตองของขอมูล ความเปนไปไดของ
ขอความ แตละขอประกอบดวยสถานการณที่มีการกลาวถึงสิ่งเดียวกันในสองแนวทาง แลวใหเลือก
วาจะเชื่อถือแนวทางใด หรือเลือกที่จะเชื่อทั้งสองแนวทาง 
 2. การตัดสินสรุปอางอิงแบบอุปนัย (Inductive Inference) คือ ความสามารถในการ
ตัดสินวาขอเท็จจริงใดสนับสนุน คัดคาน หรือไมเก่ียวของกับขอสรุปที่คาดคะเนไว แตละขอ
ประกอบดวยนิยามและขอเท็จจริง แลวใหพิจารณาวาขอเทจ็จริงนั้นสอดคลอง ไมสอดคลอง หรือไม
เก่ียวของกับนิยาม 
 3. การนิรนัย (Deductive) คือ ความสามารถในการหาขอสรุปในสถานการณเฉพาะ
จากประโยคหลักที่กําหนดให แตละขอประกอบดวยประโยคหลัก และขอสรุปสองขอสรุป แลวให
พิจารณาวาขอขอสรุปใดถูกตอง หรือยังสรุปแนนอนไมได 
 4. การระบุขอตกลงเบ้ืองตน (Assumption Indentification) คือ ความสามารถในการ
ระบุวาอะไรคือขอตกลงเบ้ืองตนที่จะทําใหขอสรุปที่กลาวถึงมีความถูกตอง แตละขอประกอบดวย
ขอความที่เปนขอสรุป แลวใหพิจารณาวาขอตกลงเบ้ืองตนใดที่ทําใหขอสรุปที่กําหนดใหมีความ
ถูกตอง 

4. คุณลักษณะใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจที่ตองการเขาถึงความจริงของ
สิ่งที่ยังไมรูอยางแจมแจงชัดเจน จนเกิดพฤติกรรมเสาะแสวงหาสิ่งนั้นดวยวิธีการตาง ๆ จนไดมาซึ่ง
ความรูที่ชัดเจน ตลอดจนสามารถนําความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชนได  วัดไดจากแบบประเมิน
คุณลักษณะใฝเรียนรูแบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวยแบบ
ประเมิน 3 ตอน ดังนี้  
 1. คุณลักษณะใฝเรียนรูขณะเรียน ประกอบดวย ความกระตือรือรน การเขาเรียน 
อยากรู อยากเรียน ตั้งใจเรียน ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม กลาแสดงความเห็น หาคําตอบใน
สิ่งที่สงสัย 
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 2. คุณลักษณะใฝเรียนรูกอนและหลังเรียนในหองเรียน ประกอบดวย การเตรียมพรอม
กอนเขาเรียน การเขาหองเรียนตรงเวลา การเตรียมอุปกรณการเรียน การทําการบาน การทบทวน 
การคนควา การหาคําตอบของสิ่งที่ยังไมเขาใจ 
 3. คุณลักษณะใฝเรียนรูนอกเหนือจากการเรียน ประกอบดวย การมีนิสัยรักการอาน 
การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงที่หลากหลาย  ใชเวลาวางคนควา อาน ชม ดู ฟง ฝกฝน ใน
สิ่งที่ตนเองสนใจ 

5.  เกณฑ หมายถึง คะแนนข้ันต่ําที่จะยอมรับวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรผานเกณฑ วิเคราะหไดจากคะแนนสอบหลังเรียน แลวนําคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ
เทียบกับเกณฑ ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 70 ข้ึนไปของคะแนนรวม ซึ่งปรับปรุงมาจาก
เกณฑการตัดสินผลการเรียนที่กําหนดของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547: 13) ดังนี้ 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 80 – 100 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนอยูในระดับดีเย่ียม 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 75 – 79 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนอยูในระดับดีมาก 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 70 – 74 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนอยูในระดับดี 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 65 – 69 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนอยูในระดับคอนขางดี 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 60 – 64 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนอยูในระดับนาพอใจ 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 55 – 59 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนอยูในระดับพอใช 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 50 – 54 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนอยูในระดับผานเกณฑข้ันต่ํา 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 0 – 49 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑข้ันต่ํา 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและวิธีการการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน

ของ ครอวฟอรด และ วิท (Crawford; & Witte. 1999: 34-38) กิลเบิรต (Gillbert. 2006: 960-962) 
จอง (Jong.  2006: 2-3) และ วารเรินท (Warren.  2006: 424) เปนการจัดการเรียนรูโดยนํา
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สถานการณจากชีวิตจริง หรือประสบการณใกลตัวนักเรียนซึ่งสัมพันธกับมโนทัศนที่จะถายทอด มา
เปนหัวขอของการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนสนใจและเห็นความสําคัญในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชีวิต 
จนเกิดความตองการเรียนรูในสิ่งนั้น แลวใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมกลุมซึ่งประกอบดวยการระดม
ความคิด การอภิปรายหาแนวทางการแกปญหา การนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู ตลอดจนการอภิปราย
เพ่ือหาแนวทางประยุกตใชความรูที่ไดกับสถานการณหรือเหตุการณอ่ืน ๆ 

การนําเสนอบทเรียนในลักษณะนี้เปนการใหนักเรียนไดเรียนรูจากวิถีชีวิตจริง ทําให
นักเรียนตองการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ ทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะใฝเรียนรู การทํากิจกรรมการ
อภิปรายหาขอสรุปภายในกลุมจะทําใหเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการเรียนรูจากสิ่งที่
คุนเคยอยูแลวทําใหงายตอการทําความเขาใจมโนทัศน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงข้ึน 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
คุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน ซึ่งมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพประกอบที่ 1 

 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

บริบทเปนฐาน ผานเกณฑรอยละ 70 
2. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชบริบทเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 
3. คุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน สูง

กวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 

การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

2. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
3. คุณลักษณะใฝเรียนรู 



 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ซึ่งแบงเนื้อหาและ
นําเสนอตามลําดับข้ันตอไปนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
1.1 ความหมายของการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
1.2 ความสําคัญของการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน  
1.3 รูปแบบและลักษณะของการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน  
1.4 องคประกอบและข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
1.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
2.2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
2.3 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
3.1 ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
3.2 ความสําคัญของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
3.3 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
3.4 ลักษณะของผูที่คิดอยางมีวิจารณญาณ 
3.5 การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
3.6 การวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
3.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะใฝเรียนรู 
4.1 ความหมายของคุณลักษณะใฝเรียนรู 
4.2 ประเภทของคุณลักษณะใฝเรียนรู 
4.3 ความสําคัญของคุณลักษณะใฝเรียนรู 
4.4 ลักษณะของผูที่มีคุณลักษณะใฝเรียนรู 
4.5 การวัดคุณลักษณะใฝเรียนรู 
4.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะใฝเรียนรู 
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1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 

การเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน (Context-Based Learning) และการเรียนรูผานการใช
บริบท (Contextual Learning) เปนรูปแบบการเรียนรูที่มีแนวคิดเชนเดียวกัน โดยมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) การเรียนรูจากสถานการณ (Situated 
Learning) และทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) (Bennett; & Holman.  2002: 165-166) ผูวิจัยได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทั้งการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน และการเรียนรูผานการใชบริบท เพ่ือ
เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้ 

1.1 ความหมายของการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
 มีผูใหความหมายของคําวาบริบทไวดังตอไปนี้ 
 สํานักงานการศึกษาควีนสแลนด (Queensland Studies Authority.  2004: 11) ไดให

ความหมายของบริบทวา บริบทหมายถึงกลุมของประสบการณ ที่ชวยกระตุนความสามารถในการ
ถายโอนความเขาใจไปสูสถานการณหรือเหตุการณอ่ืน ๆ 

 เบนเน็ต (Bennett.  2005a: 2) ไดใหความหมายของบริบทวา บริบท หมายถึง
สถานการณหรือเหตุการณที่ชวยทําใหเขาใจ มโนทัศน คําศัพทตาง ๆ ไดดีย่ิงข้ึน 

 จอง (Jong.  2006: 1) กลาววา บริบท หมายถึงสถานการณหรือเหตุการณที่ชวยทํา
ใหเขาใจ มโนทัศน หลักการ กฎ และสิ่งตาง ๆ 

 กิลเบิรต (Gillbert.  2006: 960) และชวอทซ (Schwartz.  2006: 981) กลาวไวทํานอง
เดียวกันวา บริบท (Context) มีรากศัพทมาจากภาษาละตินคือ “Contexere” เปนคํากริยา หมายถึง 
ประกอบเขาดวยกันซึ่งสัมพันธกับคํานามวา “Contextus” หมายถึง ความสัมพันธหรือความ
เชื่อมโยงหรือความเก่ียวของ 

 จากความหมายของบริบทขางตน สามารถสรุปไดวา บริบท หมายถึง สถานการณ 
หรือเหตุการณที่สรางข้ึนใหมีความสัมพันธกับมโนทัศน หลักการ กฎ และสิ่งตาง ๆ ที่สามารถทําให
เขาใจแนวคิด หลักการ กฎ และสิ่งตาง ๆ เหลานั้นไดดีข้ึน 

 
 สําหรับการนําบริบทมาใชในการเรียนรู มีผูกลาวไวสองลักษณะที่สอดคลองกันคือ การ

เรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน (Context-Based Learning) และ การเรียนรูผานการใชบริบท 
(Contextual Learning) ดังตอไปนี้ 

 ซูเดอรส (Souders. 1999: online) กลาววา การเรียนรูผานการใชบริบท เปนการ
เรียนรูที่เกิดข้ึนเมื่อความรูถูกจัดวางในโครงสรางที่บุคคลเขาใจอยูแลว เพราะทุกคนมีความแตกตาง
กัน การเรียนรูจึงตองเริ่มตนจากบางสิ่งที่รูและเขาใจรวมกัน ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดลอมที่บุคคลอาศัยอยู 
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 ศูนยเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและพลังงานข้ันสูง (ATEEC) (Advanced Technology 

Environmental and Energy Center. 2000: online) กลาววา การนําบริบทมาใชในการเรียนรู เปน
การประยุกตมโนทัศนใหเขากับวิถีชีวิตของนักเรียน ทําใหนักเรียนสนใจในเนื้อหา และจะสงผลให
นักเรียนเรียนรูไดดีที่สุด 

 เบนเน็ต (Bennett.  2003: 106) ไดใหความหมายของการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน
ไว หมายถึง การจัดการเรียนรูที่ใชบริบทหรือประสบการณในชีวิตประจําวันของนักเรียน หรือการ
ประยุกต ใชความรู มาเปนจุดเริ่มตนหรือผลักดันในการพัฒนานักเรียนใหมีความรูความเขาใจใน
มโนทัศนตาง ๆ 

 ดารกวอช (Darkwah.  2006: 15) ไดกลาวถึงความหมายการจัดการเรียนรูโดยใช
บริบทเปนฐาน วาเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนภาพรวมของสิ่งแวดลอมใหเกิดการ
เรียนรูโดยการใชบริบทที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมของนักเรียนซึ่งนักเรียนจะถูกปลูกฝงการเรียนรู
โดยมุงเนนการทํากิจกรรมกลุมและมีครูเปนผูที่คอยกระตุนและชี้แนะ โดยมุงเนนการระดมความคิด
ของนักเรียนเพ่ือยอนดูความรูพ้ืนฐาน เพ่ือลดชองวางของระดับความรูของนักเรียนแตละคนที่มีไม
เทากันและนําไปสูการแกปญหารวมกันในที่สุด  

 โอเวอรตัน (Overton.  2007: 7) ไดกลาวไววาการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานเปนการ
จัดการเรียนรูที่อยูภายใตสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่อยูรอบตัวนักเรียน ครูผูสอน และ
โรงเรียน 

 วิลเลียมส (Williams. 2007: 573) กลาวไววาการเรียนรูผานการใชบริบท เปนการจัด
มโนทัศนทางวิชาการใหสอดแทรกไปกับสถานการณในชีวิตจริง ซึ่งชวยกระตุนใหนักเรียนเห็นถึง
ความสําคัญของสิ่งที่เรียนในฐานะเปนสวนหนึ่งของชีวิต 

 จากการศึกษาความหมายของบริบท และการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานขางตน สรุป
ไดวา การเรียนรู โดยใชบริบทเปนฐาน หมายถึง การนําเอาสถานการณจากชี วิตจริง หรือ
ประสบการณใกลตัว ซึ่งสัมพันธกับความรูทางคณิตศาสตรที่จะถายทอดสูนักเรียน มาผลักดันให
นักเรียนสนใจและเห็นความสําคัญจนเกิดการเรียนรูผานการทํากิจกรรมกลุม การคิด และประยุกตใช
ความรูกับสถานการณหรือเหตุการณอ่ืน ๆ 

1.2 ความสําคัญของการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
 เบนเน็ตและโฮลแมน (Bennett; & Holman.  2002: 172)  กลาวถึงการนําบริบทมาใช

ในการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรวา การเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานบอย ๆ จะชวยใหเกิดคุณ
ลักษณะเฉพาะเก่ียวกับความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยูสองประการคือ ประการแรกจะชวย
ทําใหนักเรียนมีความสนใจที่จะศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรและเขาทํางานดานวิทยาศาสตร 
เนื่องจากการใชบริบทที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน ทําใหนักเรียนตระหนักถึง
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ความสําคัญในสิ่งที่เรียนรู  รวมทั้งเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการเรียนรู  และประการที่สอง ทําให
นักเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดวิทยาศาสตรมากย่ิงข้ึน เนื่องจากเปนการเรียนรูที่ทําให
นักเรียนไดทบทวนความรูหรือมโนทัศนที่มีอยูในบริบทตาง ๆ อยูตลอดเวลา (Drip Feed 
Approach) 

 เซียรส (Sears.  2002: 11-12)  กลาววานักเรียนจะจดจําความรูข้ันสูงและทักษะได
อยางยาวนาน เมื่อประสบการณการเรียนรูของนักเรียนถูกกําหนดดวยบริบทที่ใกลชิดกับชีวิตจริง 
ซึ่งบริบทเหลานั้นทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เชน การเรียนรูเก่ียวกับการประยุกต
คณิตศาสตรกับการธนาคารนั้น การตั้งธนาคารจําลองในโรงเรียนแลวใหนักเรียนเรียนรูสิ่งที่เกิดข้ึน
ในธนาคารจําลอง จะไดผลมากกวาการอานตําราเก่ียวกับการประยุกตคณิตศาสตรและการแกปญหา 

 เบนเน็ต (Bennett.  2005a: 3)  กลาววาการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานวาเปนการ
เรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู  ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวย
ตนเอง  เปนผูตัดสินใจ  และกําหนดทิศทางในการทํากิจกรรมดวยตนเอง 

 ดารกวอช (Darkwah.  2006: 15) กลาววากระบวนการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
เปนกระบวนการที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ จากความสนใจในภาพรวมของ
สิ่งแวดลอม ทําใหนักเรียนมีความรูที่สามารถนําไปใชในการแกไขสถานการณที่คลายคลึงกันไดและ
จะสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองอยางไมมีที่สิ้นสุด 

 กิลเบิรต (Gilbert.  2006: 962)   ไดกลาวถึงผลของการเรียนรูผานการใชบริบทวาการ
สอนดวยวิธีนี้จะชวยใหนักเรียนสามารถถายโอนหรือประยุกตใชความรูหรือมโนทัศนที่ไดจากการ
เรียนรูไปใชในสถานการณหรือเหตุการณอ่ืน ๆ ที่มีความหมายตอนักเรียน เชน อาชีพ เหตุการณใน
ชีวิตจริง เปนตน และยังสามารถ ชวยใหนักเรียนเชื่อมโยงเนื้อหาหรือมโนทัศนตาง ๆ แตละอยาง
เขาดวยกันโดยการพัฒนาใหเกิด “Mental maps” 

 วิลเลียมส (Williams. 2007: 573) กลาวไววา เนื่องจากการเรียนรูผานการใชบริบท 
เปนการจัดมโนทัศนทางวิชาการใหสอดแทรกไปกับสถานการณในชีวิตจริง จึงชวยกระตุนให
นักเรียนเห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่เรียนในฐานะเปนสวนหนึ่งของชีวิตได 

 จากการศึกษาขางตน สรุปไดวาการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานในวิชาคณิตศาสตร 
ชวยใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร สงผลใหนักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร เขาใจและจดจําความรูทางคณิตศาสตรที่ไดเรียนรูไดอยางยาวนาน 
สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางเปนธรรมชาติ ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนตอและ
เขาทํางานในสาขาคณิตศาสตร และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
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1.3 รูปแบบและลักษณะของการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
 ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบและลักษณะของการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 

ตลอดจนแนวคิดที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
 เบนเน็ต และ โฮลแมน (Bennett; & Holman.  2002: 165-166) กลาววา การเรียนรู

โดยใชบริบทเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรูที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 
(Constructivism) การเรียนรูจากสถานการณ (Situated Learning) รวมทั้งทฤษฎีกิจกรรม (Activity 
Theory)  

 เบนเน็ต (Bennett.  2005a: 3)  กลาวถึงลักษณะของการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน
วา เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู  ไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง  เปนผูตัดสินใจ  และกําหนดทิศทางในการทํากิจกรรมดวยตนเอง ซึ่งรูจักกัน
โดยทั่วไปวา Pupil-Centered  Learning  หรือ  Participatory  Learning  หรือ  Active  Learning  
ตัวอยางกิจกรรมเชน  การอภิปรายกลุมยอย  กิจกรรมการแกปญหา (แบบรายบุคคลหรือรายกลุม) 
การสํารวจตรวจสอบ  การแสดง   บทบาทสมมุติ  เปนตน 

 จอง (Jong.  2006: 2-3) กลาววาลักษณะของการเรียนรูผานการใชบริบทมี 3 รูปแบบ 
ซึ่งเปนตัวกําหนดหนาที่ของบริบท ข้ึนอยูกับรูปแบบการเรียนรูและลําดับการนําเสนอบริบทและมโน
ทัศนที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

1. รูปแบบการเรียนรูผานการใชบริบทแบบด้ังเดิม รูปแบบนี้จะนําเสนอบริบท
ตามหลังการสอนมโนทัศน ดังนั้นบริบทจึงทําหนาที่ 2 ประการคือ ทําหนาที่เปนตัวอยางประกอบ
ของมโนทัศนและทําหนาที่เสนอความเปนไปไดในการประยุกตใชความรู 

2. รูปแบบการเรียนรูผานการใชบริบทแบบรวมสมัย รูปแบบนี้บริบทจะถูก
นําเสนอกอนการสอนมโนทัศน ดังนั้นบริบทจึงทําหนาที่ 2 ประการ คือ ทําหนาที่เปนตัวกําหนด
ทิศทางหรือเหตุผลในการสอน และทําหนาที่เปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนใหม ๆ  

3. รูปแบบการเรียนรูผานการใชบริบทในปจจุบัน เปนการนําเอาบริบทมาเปนฐาน
ของการเรียนรู รูปแบบนี้บริบทจะถูกนําเสนอเพ่ือเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศน 
พรอมทั้งทําหนาที่เปนตัวกําหนดทิศทางของการเรียนรู หลังจากกิจกรรมการเรียนรู บริบทจะถูก
นําเสนออีกครั้งหนึ่งในฐานะตัวอยางประกอบมโนทัศนที่ไดจากกิจกรรมกอนหนา พรอมกับทําให
นักเรียนเห็นความเปนไปไดในการประยุกตใชมโนทัศน 

 จอง (Jong.  2006: 4-5) ยังไดเสนอแนะการคัดเลือกบริบทมาใชในการจัดการเรียนรู
วา ควรคัดเลือกบริบทใหเหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหาที่ตองการสอน โดยมีหลักในการเลือก
บริบท  คือ  1) เปนบริบทที่มีความเก่ียวของหรือสัมพันธกับนักเรียน  เพ่ือกระตุนใหนักเรียนมีความ
สนใจในการเรียนรูเนื้อหาที่ตองการตอไป  เชน  บริบทดานเทคโนโลยีเก่ียวกับการสรางอาวุธเคมีจะ
มีความเหมาะสมกับชั้นเรียนที่มีนักเรียนชายเปนสวนใหญ ในขณะที่บริบทเก่ียวกับคุณสมบัติและ
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องคประกอบในเครื่องสําอางชนิดตาง ๆ  เชน  ลิปสติก  เปนตน  จะมีความเหมาะสมกับชั้นเรียนที่มี
นักเรียนหญิงเปนสวนใหญ  2)  เปนบริบทที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ตองการสอน  กลาวคือ  บริบทที่
ใชตองเปนตัวแทนที่ดีของเนื้อหาหรือมโนทัศน  โดยทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาหรือมโนทัศนนั้นได
อยางชัดเจน  ไมเกิดความสับสน  และ  3)  เปนบริบทที่เขาใจงาย  ไมมีความซับซอนเกินไป 

 มหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย (University of Southern California. 2009: Online) 
ไดเสนอวิธีการจัดการเรียนการรูผานการใชบริบทไวดังนี้ 

1. ตระหนักถึงความสําคัญการเรียนรูซึ่งเกิดข้ึนไดในบริบทที่หลากหลาย เชน 
บาน สังคม และสถานที่ทํางาน 

2. นําบริบทชีวิตที่หลากหลายของนักเรียนมาใชในการจัดการเรียนรู 
3. เนนการเรียนรูผานกระบวนการแกปญหา 
4. กระตุนใหนักเรียนไดทํากิจกรรม และเรียนรูรวมกันนักเรียนคนอ่ืน ๆ 
5. สอนใหนักเรียนสังเกตและประเมินการเรียนรูของนักเรียนดวยตนเอง 

 จากการศึกษารูปแบบและลักษณะของการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานขางตน สรุปได
วา การเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานมีรากฐานมาจากทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 
(Constructivism) การเรียนรูจากสถานการณ (Situated Learning) รวมทั้งทฤษฎีกิจกรรม (Activity 
Theory) ซึ่งเนนการนําเสนอสถานการณที่สามารถกระตุนใหนักเรียนไดเรียนรูมโนทัศนผานการลง
มือทํากิจกรรมตาง ๆ คือ การแกปญหา และการอภิปรายกลุมยอยดวยตนเอง ทั้งนี้สถานการณที่
นํามาใชตองมีความสัมพันธกับนักเรียน เหมาะสมกับมโนทัศนที่ตองการใหนักเรียนเรียนรู และเปน
สถานการณที่เขาใจงาย ไมซับซอน 

1.4 องคประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
 ศูนยการวิจัยและพัฒนาทางอาชีพ (Center for Occupational  Research  and  

Development (CORD).  1999: 3-6) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูผานการใช
บริบทวา การเรียนรูผานการใชบริบทประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ ความสัมพันธเก่ียวของ 
(Relate) ประสบการณ (Experience) การประยุกตใช (Application) การรวมมือ (Communication) 
และการถายโอน (Transfer) เรียกวา REACT ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

  R: Relate คือ ความสัมพันธเก่ียวของ หมายถึง การเรียนรูจากบริบท (เหตุการณ
หรือสถานการณ) ที่เก่ียวของกับประสบการณในชีวิตประจําวันของนักเรียน 

  E: Experience คือ การสรางประสบการณ หมายถึง การเรียนรูผานกิจกรรมที่มี
การลงมือปฏิบัติ (Hand-on Activities) เชน การทดลอง การสืบคน หรือแมแตการประดิษฐคิดคน
สิ่งตาง ๆ ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนไดคนพบความรูหรือแนวคิดใหม 
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  A: Application คือ การประยุกตใช หมายถึง การประยุกตใชแนวคิดและความรู

ไปสูบริบทอ่ืน ๆ ที่มีความหมายตอนักเรียน เชน อาชีพ เหตุการณในชีวิตจริง เปนตน 
  C: Communication คือ การรวมมือ หมายถึง การเรียนรูที่มีการรวมมือกันทํางาน 

มีการตอบสนองและการติดตอสื่อสารกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ เชน การทํากิจกรรมการทดลองเปนกลุม 
เปนตน 

  T: Transfer คือ การถายโอน หมายถึง การทําความเขาใจในสิ่งที่ไดเรียนรูและไป
ใชในสถานการณอ่ืน ๆ 

 ครอวฟอรด และ วิท (Crawford; & Witte. 1999: 34-38) ไดนําเอาองคประกอบทั้ง 5 
องคประกอบของการจัดการเรียนรูผานการใชบริบทมาสรางเปนข้ันตอนของการจัดการเรียนรู 5 
ข้ันตอน ตามลําดับของ REACT ดังนี้ 

  1. R: Relate ข้ันความสัมพันธเก่ียวของ 
   ข้ันตอนนี้เปนการเรียนรูจากบริบทของชีวิตจริง ที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

หรือสถานการณที่นักเรียนคุนเคย ซึ่งมีความสําคัญมากในการมโนทัศนโดยนักเรียนสราง
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่นักเรียนรูอยูแลวกับมโนทัศนใหม 

   ในบทเรียนเรื่องอัตราสวนและสัดสวน วิธีการปกติครูจะเริ่มตนดวยการให
ความหมายคือ "อัตราสวนเปนการเปรียบเทียบจํานวนสองจํานวน ..." แตในการจัดการเรียนรูโดย
นําเอาบริบทมาใช ครูจะใชคําถามซึ่งนักเรียนสามารถใชความรูเดิมจากประสบการณชีวิตนอก
หองเรียนมาตอบได เชน "นักเรียนเคยทําน้ําพันชผลไมจากน้ําพันชผลไมเขมขนแชแข็งหรือไม" และ 
"ฉลากอธิบายวิธีการทําวาอยางไร" จากนั้นครูอานฉลากบนภาชนะจริง "ผสมน้ําเปลา 3 กระปองกับ
น้ําผลไมเขมขน 1 กระปอง" ดวยคําถามเหลานี้ครูสามารถเชื่อมโยงสถานการณที่คุนเคยของ
นักเรียนนี้กับความหมายของอัตราสวน 

   เมื่อคําถามถูกนําเสนอไปแลว นักเรียนสวนใหญจะรูสึกวาพวกเขารูเก่ียวกับ
อัตราสวนแลว เพราะนักเรียนคุนเคยกับประสบการณการทําน้ําพันชผลไม นักเรียนเขาใจ
ความหมายของอัตราสวนไดเพราะนักเรียนสรางความสัมพันธระหวางอัตราสวนกับการทําน้ําพันช
ผลไม 

  2. E: Experience ข้ันสรางประสบการณ 
   ข้ันตอนนี้ครูชวยนักเรียนสรางประสบการณเก่ียวกับมโนทัศนที่ไดจากข้ันตอน

ที่ 1 อยางมีความหมาย ผานการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาที่สัมพันธกัน 
   ในบทเรียนเรื่องอัตราสวนและสัดสวน ครูตั้งคําถามเชน "ถาตองการทําน้ํา

พันชสําหรับนักเรียนทั้งชั้นเรียน ตองใชน้ําผลไมเขมขนและน้ําเปลาอยางละก่ีกระปอง" ซึ่งวิธีการ
แกปญหาและคําตอบนั้นมีหลากหลาย เพราะคําตอบข้ึนอยูกับการสันนิษฐานของนักเรียน เชน 
"ตองการน้ําพันชมากเทาใด" หรือ "มั่นใจไดอยางไรวาอัตราสวนของน้ําเปลาตอน้ําผลไมเขมขนตอง
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เปน 3 : 1 เทานั้น" เมื่อสิ้นสุดข้ันตอนการคิดแลว ครูใหนักเรียนทั้งชั้นเรียนตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดี
ที่สุดเพียงวิธีเดียว และรวมกันทําน้ําพันชผลไมเพ่ือตรวจสอบคําตอบ 

  3. A: Application ข้ันการประยุกตใช 
   ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนการเรียนรูโดยนําเอามโนทัศนไปใช โดยใหนักเรียน

ประยุกตมโนทัศนทางคณิตศาสตรในกิจกรรมที่เนนการลงมือปฏิบัติ โดยเนนการแกปญหาที่
ใกลเคียงกับบริบทที่นําเสนอในข้ันตอนที่ 1 และ 2 โดยครูอาจใชปญหาปลายเปด หรือแบบฝกหัดที่
สัมพันธกับชีวิตจริงเพ่ือกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของคณิตศาสตร 

   ในบทเรียนเรื่องปริมาตรของทรงสามมิติ ครูอาจถามวา "เภสัชกรมีหนาที่ใน
การเลือกขนาดของแคปซูลใหเหมาะสมกับปริมาณยา ถาบริษัทผลิตแคปซูล มีแคปซูล 8 ขนาด 
เภสัชกรตองเลือกแคปซูลขนาดใดเมื่อตองการบรรจุยา 650 ลูกบาศกมิลลิเมตร 

  4. C: Communication ข้ันการรวมมือ 
   สถานการณเก่ียวกับความจริงที่นําเสนอในรูปแบบฝกหัดสําหรับนักเรียนสวน

ใหญ เปนสถานการณปญหาที่มีความยุงยากซับซอน การเรียนรูเพียงลําพังของนักเรียนนั้นไมใช
วิธีการที่ใหผลที่ดี แตการไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ จะทําใหนักเรียนชวยเหลือกันภายในกลุม 
ปราศจากการประหมา มีการถามคําถาม การแนะนําวิธีการแกปญหา ตลอดจนอภิปรายภายในกลุม
ไดโดยไมอึดอัดใจ ซึ่งกลุมนักเรียนจะสามารถจัดการกับปญหาที่ซับซอนไดโดยอาศัยการชวยเหลือ
ภายนอกจากครูเพียงเล็กนอยเทานั้น 

  5. T: Transfer ข้ันการถายโอน 
   ข้ันตอนนี้เปนการนําเอามโนทัศนที่ไดเรียนรูไปใชกับบริบทอ่ืนที่แตกตาง หรือ

สถานการณใหมที่นักเรียนไมคุนเคย คลายกับข้ันความสัมพันธเก่ียวของ 
 กิลเบิรต (Gillbert.  2006: 960-962) ไดแบงองคประกอบของการเรียนรูโดยใชบริบท

เปนฐานไว 4 องคประกอบตามลําดับดังตอไปนี้ 
1. มีการกําหนดสถานการณที่มีความเก่ียวของกับนักเรียน หรือสถานการณที่

ผูเรียนมีความสนใจ เพ่ือใหนักเรียนไดนึกถึงและอภิปรายเก่ียวกับสถานการณดังกลาววาเกิดข้ึนที่
ไหน เมื่อไหร อยางไร และผลที่เกิดข้ึนเปนอยางไร รวมถึงใหนักเรียนไดกําหนดปญหาและคิดหา
แนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  

2. มีการศึกษาคนควาหรือลงมือปฏิบัติงาน เพ่ือแกไขปญหาที่ เ กิดข้ึนใน
สถานการณดังกลาว 

3. มีการนําเสนอขอคนพบที่ไดจากการลงมือปฏิบัติงาน และมีการอภิปราย
เก่ียวกับเนื้อหาหรือแนวคิดที่เก่ียวของกับสถานการณดังกลาว โดยจะตองคํานึงถึงความรูเดิมและ
ความรูพ้ืนฐานของนักเรียนดวย 
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4. มีการอภิปรายเก่ียวกับการประยุกตใชความรูหรือแนวคิดที่เก่ียวของใน

สถานการณอ่ืน ๆ หรือการประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวันของนักเรียน 
 จอง (Jong.  2006: 2-3) ไดเสนอรูปแบบการเรียนรูผานการใชบริบทในปจจุบันไววา  

การเรียนรูผานการใชบริบทในปจจุบัน บริบทจะถูกนําเสนอเพ่ือเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูมโนทัศน พรอมทั้งทําหนาที่เปนตัวกําหนดทิศทางของการเรียนรู หลังจากกิจกรรมการเรียนรู 
บริบทจะถูกนําเสนออีกครั้งหนึ่งในฐานะตัวอยางประกอบมโนทัศนที่ไดจากกิจกรรมกอนหนา พรอม
กับทําใหนักเรียนเห็นความเปนไปไดในการประยุกตใชมโนทัศน 

 วารเรินท (Warren.  2006: 424)   เสนอข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปน
ฐานไว 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันนําเขาสูบริบท ใหนักเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายเก่ียวกับบริบท 
2. ข้ันการขยายบริบท ใหนักเรียนรวมกันเขียนผังมโนทัศนของบริบท 
3. ข้ันการระบุปญหาและตั้งสมมติฐาน ใหนักเรียนระบุปญหาและตั้งสมมติฐาน

จากบริบท 
4. ข้ันการคนหาความรู ใหนักเรียนคนหาความรูโดยการตรวจสอบ (ทดลอง 

สังเกต) สืบคนขอมูล หรือการสาธิตจากครู 
5. ข้ันสรุปผลการเรียนรู ใหนักเรียนนําเสนอ และสรุปสิ่งที่ไดจากการคนหาความรู 
6. ข้ันออกจากบริบท ใหนักเรียนรวมกันสะทอนสิ่งที่ไดเรียนรู 

 จากการศึกษาองคประกอบและข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานขางตน 
พบวานักการศึกษาตลอดจนสถาบันทางการศึกษาไดนําเสนอข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชบริบท
เปนฐานไวอยางหลากหลาย โดยอาจจัดการเรียนรูเปน 4 ข้ันตอน 5 ข้ันตอน หรือ 6 ข้ันตอนก็ได 
แสดงใหเห็นถึงความยืดหยุนในการจัดกิจกรรมโดยใชบริบทเปนฐาน 

 ผูวิจัยไดนําข้ันตอนการจัดการเรียนรู 5 ข้ันตอนของครอวฟอรด และ วิท แนวคิดใน
การแบงองคประกอบของการเรียนรูเปน 4 องคประกอบของกิลเบิรต แนวคิดเรื่องหนาที่และ
จุดมุงหมายของบริบทในสถานการณตาง ๆ ในชั้นเรียนของจอง และแนวคิดการใชการรวมมือของ
นักเรียนในทุกข้ันตอนของวารเรินท มาประยุกตเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปน
ฐานในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันสัมพันธ (Relate) คือ การนําเสนอสถานการณ หรือเหตุการณที่มีความ
เก่ียวของกับนักเรียน เพ่ือกระตุนใหนักเรียนไดอภิปรายเก่ียวกับสถานการณดังกลาว ตลอดจนให
นักเรียนไดกําหนดปญหาและรวมกันหาแนวทางแกปญหาเหลานั้น 

2. ข้ันสรางประสบการณ (Experience) คือ การใหนักเรียนไดศึกษาคนควา หรือ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุม โดยมีเปาหมายอยูที่การแกปญหาที่นักเรียนกําหนดข้ึนจาก
สถานการณในข้ันสัมพันธ 
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3. ข้ันนําเสนอมโนทัศน (Concept) คือ การใหนักเรียนนําเสนอขอคนพบที่ไดจาก

การลงมือปฏิบัติงาน และสรุปความรูหรือมโนทัศนที่ไดจากการทํากิจกรรม พรอมทั้งใหนักเรียน
อภิปรายเพ่ือหาตัวอยางสถานการณที่สอดคลองกับมโนทัศนนั้น 

4. ข้ันถายโอนมโนทัศน (Transfer) คือ การใหนักเรียนไดนําความรูที่ไดไป
ประยุกตใชกับบริบทที่ใกลเคียงกับบริบทเดิมผานกิจกรรมการแกปญหา และอภิปรายถึงแนว
ทางการนําความรูหรือมโนทัศนที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชกับสถานการณอ่ืน ๆ ที่แตกตางกับ
สถานการณเดิม  

1.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
 เนื่องจากการคนควารายงานวิจัย ผูวิจัยพบรายงานการวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูโดยใช

บริบทเปนฐานในวิชาคณิตศาสตรเพียงเล็กนอย ผูวิจัยจึงเสนองานวิจัยที่เก่ียวกับการเรียนรูโดยใช
บริบทเปนฐานในสาขาอ่ืน ๆ เปนหลัก เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

1.5.1 งานวิจัยตางประเทศ 
  แรมสเดน (Ramsden.  1997:  697) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยบริบท

สําหรับนักเรียนอายุ 16 ป ในหลักสูตร Science: The Salters Approach โดยการนําบริบทที่ใกลตัว
นักเรียน เชน อาหาร เสื้อผา และกีฬา มาใชในการเรียนรูมโนทัศนเก่ียวกับ ธาตุ สารประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี และตารางธาตุ พบวาการไดลงมือทํากิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลายดวยตนเอง
ผานบริบทใกลตัวที่นักเรียนสนใจ ทําใหนักเรียนเรียนรูไดอยางสนุกสนาน 

  กัสวิลลไวท (Gutwill-Wise.  2001: 684) ไดเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน และนักศึกษาที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูตามปกติ ในวิชาเคมีเบ้ืองตนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาปที่ 1 พบวานักศึกษาที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวานักศึกษาที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูตามปกติ 

  สถาบันและสมาคมการเรียนรูผานการใชบริบท; และ พารเนล (Williams. 2007: 
573 อางอิงจาก Contextual Learning Institute and Consortium, [CLIC]. 1997; & Parnell. 
2001). ไดศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรูผานการใชบริบท และ
ประเมินความกาวหนาทางวิชาการของนักเรียน ในโครงการที่ไดรับทุนจากสถาบันนวัตกรรม
การศึกษาของสหรัฐอเมริกา พบวา แมวาการจัดการเรียนรูผานการใชบริบทตองใชเวลาวางแผน
มาก และใชเวลาในการเรียนนาน แตนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมาก และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงข้ึน 

  เบนเน็ต และลับเบน (Bennett; & Lubben.  2006: 999) ไดเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีอายุ 17 - 18 ป ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปน
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ฐาน และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ ในวิชาเคมี พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามปกติ 

  บิลท และคนอ่ืน ๆ (Bulte; et al. 2006: 1063) ไดศึกษาผลของการนําเอาบริบท
มาใชเปนกรณีศึกษาในหนวยการเรียนรูเรื่องคุณภาพของน้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
หลังเรียนพบวา นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาเคมีสูงกวากอนเรียน โดยนักเรียนสวนใหญให
เหตุผลวาเพราะไดทํากิจกรรมในการคนหาความรูดวยตนเอง 

  ฮอฟสเตน และ คีสเนอร (Hofstein; & Kesner.  2006: 1017) ไดเปรียบเทียบการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการประยุกตใชความรูทางเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานตามหลักสูตร Industrial Chemistry ซึ่งเนนใหนักเรียนไดทํา
กิจกรรมเพ่ือคนหาปญหาและหาคําตอบของปญหาที่เกิดข้ึนจริงในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ และ
นักเรียนนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูในหองเรียนตามปกติ พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานมีความตระหนักถึงความสําคัญของการประยุกตใชความรูทางเคมใีนชวิีต
จริง และการประกอบอาชีพ มากกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูในหองเรียนตามปกติ 

  เพิรทแมน และคนอ่ืน ๆ (Parchmann; et al.  2006: 1041) ไดเปรียบเทียบความ
สนใจในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร Chemie im Kontext 
(เปนภาษาเยอรมัน หมายถึง Chemistry in Context ในภาษาอังกฤษ) กับนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูตามปกติ พบวา กอนการเรียนรูนักเรียนทั้งสองกลุมมีความสนใจในการเรียนวิชาเคมี
ใกลเคียงกัน แตหลังไดรับการเรียนจัดการเรียนรู นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 
Chemie im Kontext มีความสนใจในการเรียนวิชาเคมีสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามปกติ 

  ชวอรซ (Schwartz.  2006: 977) ไดศึกษาการตระหนักถึงความสําคัญของการ
ประยุกตใชความรูทางเคมีของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ไดรับการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
ตามหลักสูตร Chemistry in Context โดยไดนําบริบทเก่ียวกับปญหาที่พบในสังคม เชน ภาวะโลก
รอน การเกิดฝนกรด น้ําเสีย เปนตน มาใชในการจัดการเรียนรูวิชาเคมี พบวา หลังการเรียน
นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนวิชาเคมีสูงกวากอนเรียน 

1.5.2 งานวิจัยในประเทศ 
  ทิพยวรรณ สุวรรณี (2549: 72) ไดศึกษาความสามารถในการใหเหตุผล ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา จากการใชชุดการ
เรียนรูรายบุคคลวิชาคณิตศาสตรภายใตสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน เรื่องการเตรียมความพรอมใน
การใหเหตุผล พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความสามารถในการใหเหตุผลหลังไดรับการ
สอนโดยใชชุดการเรียนรูรายบุคคล สูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  บุญญิสา แซหลอ (2550: 108) ไดศึกษาผลของการบูรณาการแบบเชื่อมโยง

เนื้อหาคณิตศาสตรเรื่องการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และพีชคณิตศาสตร โดยใช
สถานการณในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ 
จังหวัดตรัง พบวา นักเรียนนักเรียนเห็นความสัมพันธของเนื้อหาคณิตศาสตร มีความลึกในการ
เขาใจเนื้อหามากข้ึน และเห็นคุณคาของคณิตศาสตรตอชีวิตจริง โดยนักเรียนทุกคนแสดงความเห็น
ที่ดีตอคณิตศาสตรและเห็นวาคณิตศาสตรเก่ียวพันกับชีวิตจริง 

  บพิธ กิจมี (2551: 54) ไดศึกษาความสนใจในคณิตศาสตรและการตระหนักถึง
ประโยชนของคณิตศาสตรจากการใชบริบทเปนฐานในการจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตรของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานเมืองคอน จังหวัดเชียงใหม พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ชุมนุมสวนใหญเกิดความสนใจในคณิตศาสตรและตระหนักถึงประโยชนของคณิตศาสตร โดย
นักเรียนมีความรูสึกสนุกและอยากศึกษาหาความรูเก่ียวกับคณิตศาสตรเพ่ิมมากข้ึน และนักเรียน
มองเห็นวาความรูทางคณิตศาสตรที่เรียนมาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง 

  จินดา พราหมณชู (2553: 42) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
บริบทเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ของ
โรงเรียนแหงหนึ่งในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 พบวา หลังการเขารับ
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพ่ิมข้ึน 

  วรรณศิริ หลงรัก (2553: 116) ไดศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดาน
บริบทเรื่องสถิติ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเชื่อมโยง และทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัด
สมุทรปราการ พบวา กิจกรรมการเรียนรูดานบริบทเรื่องสถิติ สงผลที่ดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการเชื่อมโยง และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน 

  ณัฐรินีย  อภิวงคงาม (2554: 114) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบท
เปนฐานและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
บริบทเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร สูงกวานักเรียนทีไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศสรุปวา การเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
เปนการจัดใหนักเรียนไดเรียนรูจากสิ่งที่คุนเคย อาจเปนสิ่งของ สถานการณ เหตุการณ สถานที่ 
ฯลฯ โดยนําสิ่งเหลานี้มาเปนหัวขอของการเรียนรู แทนที่จะสอนมโนทัศนโดยตรง สงผลใหนักเรียน
เกิดความสนุกสนานในการลงมือทํากิจกรรม เห็นถึงความสําคัญ และตระหนักถึงประโยชนของสิ่งที่
เรียน ตลอดจนเรียนรูมโนทัศนไดดีและลึกซึ้งข้ึน  
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2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

2.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 มีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ 
 วิลสัน (Wilson. 1971: 648) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร วาหมายถึง พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ซึ่งเปนความสามารถดาน
สติปญญา ความรูและความคิด รวมไปถึงพฤติกรรมดานจิตพิสัย (Affective Domain) อันไดแก 
ทัศนคติ ความรูสึกซาบซึ้ง และความสนใจ 

 สําหรับพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) วิลสัน (Wilson.  1971: 648-
685) ไดแบงพฤติกรรมที่พัฒนามาจากกรอบแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ไว 4 ระดับ คือ 

1. ความรูความจําดานการคิดคํานวณ  (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ถือวา
เปนพฤติกรรมที่อยูในระดับต่ําสุด แบงออกเปน 3 ข้ัน ดังนี้ 

1.1 ความรูความจําเก่ียวกับขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เปน
ความสามารถที่ระลึกถึงขอเท็จจริงตางๆ ที่นักเรียนเคยไดรับการเรียนการสอนมาแลว คําถามที่วัด
ความสามารถในระดับนี้จะเก่ียวกับขอเท็จจริง ตลอดจนความรูพ้ืนฐานซึ่งนักเรียนไดสั่งสมมาเปน
ระยะเวลานาน 

1.2 ความรูความจําเก่ียวกับศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology) 
เปนความสามารถในการระลึกหรือจําศัพทและนิยามตางๆ ได โดยคําถามอาจจะถามโดยตรงหรือ
โดยออมก็ได แตไมตองอาศัยการคิดคํานวณ 

1.3 ความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณ (Ability to Carry Out 
Algorithms) เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยาม และกระบวนการที่ไดเรียนมาแลว มา
คิดคํานวณตามลําดับข้ันตอนที่เคยเรียนรูมาแลว ขอสอบที่วัดความสามารถดานนี้ตองเปนโจทยที่
งายคลายคลึงกับตัวอยาง ซึ่งนักเรียนตองไมพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ 

2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมระดับ
ความรูความจําเก่ียวกับการคิดคํานวณ แตซับซอนมากข้ึน แบงไดเปน 6 ข้ัน ดังนี้ 

2.1 ความเขาใจเก่ียวกับมโนคติ (Knowledge of Concept) เปน
ความสามารถที่ซับซอนกวาความรูความจําเก่ียวกับขอเท็จจริง เพราะมโนคติเปนนามธรรมซึ่ง
ประมวลจากขอเท็จจริงตางๆ ตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางของมโนคตินั้น 
สามารถทําไดโดยใชคําพูดของตนเองหรือเลือกความหมายที่กําหนดใหโดยเขียนในรูปใหม หรือ
ยกตัวอยางใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน มิฉะนั้นจะเปนเพียงการวัดความจําเทานั้น 

2.2 ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตรและการสรุปอางอิงเปน
กรณีทั่วไป (Knowledge of Principles, Rules, and Generalizations) เปนความสามารถในการ
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นําเอาหลักการ กฎ และความเขาใจเก่ียวกับมโนคติไปสัมพันธกับโจทยปญหาจนไดแนวทางในการ
แกปญหา ถาคําถามนั้นเปนคําถามเก่ียวกับหลักการและกฎที่นักเรียนเพ่ิงเคยพบเปนครั้งแรก อาจ
จัดเปนพฤติกรรมในระดับการวิเคราะหก็ได 

2.3 ความเขาใจในโครงสรางคณิตศาสตร (Knowledge of Mathematical 
Structure) คําถามที่วัดพฤติกรรมระดับนี้ เปนคําถามที่วัดเก่ียวกับสมบัติของระบบจํานวนและ
โครงสรางทางพีชคณิต 

2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปญหาจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่ง 
(Ability to Transform Problem Elements From One Mode to Another) เปนความสามารถในการ
แปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหม เชน แปลจากภาษาพูดใหเปนรูปสมการ 
ซึ่งมีความหมายคงเดิมโดยไมรวมถึงกระบวนการคิดคํานวณ (Algorithms) หลังจากแปลแลวอาจ
กลาวไดวา เปนพฤติกรรมที่งายที่สุดของพฤติกรรมระดับความเขาใจ 

2.5 ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a Line of 
Reasoning) เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตร ซึ่งแตกตางไปจาก
ความสามารถในการอานทั่วๆ ไป 

2.6 ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability 
to Read and Interpret a Problem) ขอสอบที่วัดความสามารถในข้ันนี้อาจดัดแปลงมาจากขอสอบที่
วัดความสามารถในข้ันอ่ืนๆ โดยใหนักเรียนอานและตีความโจทยปญหาซึ่งอาจอยูในรูปของขอความ 
ตัวเลข ขอมูลทางสถิติ หรือกราฟ 

3. การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาที่
นักเรียนคุนเคย เพราะคลายกับปญหาที่นักเรียนประสบอยูระหวางเรียน หรือแบบฝกหัดที่นักเรียน
เลือกกระบวนการแกปญหาและดําเนินการแกปญหาไดโดยไมยาก พฤติกรรมในระดับนี้แบง
ออกเปน 4 ข้ัน ดังนี้ 

3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาที่ประสบอยูในระหวาง
เรียน (Ability to Solve Routine Problems) นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความเขาใจ
และเลือกกระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 

3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เปน
ความสามารถในการคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด เพ่ือสรุปการตัดสินใจ ซึ่งในการ
แกปญหาข้ันนี้ อาจตองใชวิธีการคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูที่ เ ก่ียวของ รวมทั้ง
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

3.3 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Ability to Analyze Data) เปน
ความสามารถในการตัดสินใจอยางตอเนื่องในการหาคําตอบจากขอมูลที่กําหนดให ซึ่งอาจตองอาศัย
การแยกขอมูลที่เก่ียวของออกจากขอมูลที่ไมเก่ียวของ พิจารณาวาอะไรคือขอมูลที่ตองการเพ่ิมเติม 
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มีปญหาอ่ืนใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กําลังประสบอยู หรือตองการแยก
โจทยปญหาออกพิจารณาเปนสวนๆ มีการตัดสินใจหลายครั้งอยางตอเนื่อง ตั้งแตตนจนไดคําตอบ
หรือผลลัพธที่ตองการ 

3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางที่เหมือนกัน และการ
สมมาตร (Ability to Recognize Patterns, Isomorphisms, and Symmetries) เปนความสามารถที่
ตองอาศัยพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ตั้งแตการระลึกถึงขอมูลที่กําหนดให การเปลี่ยนรูปปญหา การจัด
กระทํากับขอมูล และการระลึกถึงความสัมพันธ นักเรียนตองสํารวจหาสิ่งที่คุนเคยกันจากขอมูลหรือ
สิ่งที่กําหนดจากโจทยปญหาใหพบ 

4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแกปญหาที่นักเรียนไมเคย
เห็นหรือไมเคยทําแบบฝกหัดมากอน ซึ่งสวนใหญเปนโจทยพลิกแพลง แตก็อยูในขอบเขตของ
เนื้อหาวิชาที่เรียน การแกโจทยปญหาดังกลาว ตองอาศัยความรูที่ไดเรียนมารวมกับความคิด
สรางสรรคผสมผสานกันเพ่ือแกปญหา พฤติกรรมในระดับนี้ถือวา เปนพฤติกรรมข้ันสูงสุดของการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งตองใชสมรรถภาพสมองระดับสูง แบงออกเปน 5 ข้ัน คือ 

4.1 ความสามารถในการแกโจทยที่ไมเคยประสบมากอน (Ability to Solve 
Nonroutine Problems) คําถามในข้ันนี้เปนคําถามที่ซับซอน ไมมีในแบบฝกหัดหรือตัวอยาง ไมเคย
เห็นมากอน นักเรียนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจ มโนคติ นิยาม 
ตลอดจนทฤษฎีตางๆ ที่เรียนมาแลวเปนอยางดี 

4.2 ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ (Ability to Discover 
Relationships) เปนความสามารถในการจัดสวนตางๆ ที่โจทยกําหนดใหใหม แลวสราง
ความสัมพันธข้ึนใหมเพ่ือใชในการแกปญหา แทนการจําความสัมพันธเดิมที่เคยพบมาแลว มาใชกับ
ขอมูลชุดใหมเทานั้น 

4.3 ความสามารถในการพิสูจน (Ability to Construct Proofs) เปน
ความสามารถในการพิสูจนโจทยปญหาที่ไมเคยเห็นมากอน นักเรียนจะตองอาศัยนิยามทฤษฎีตางๆ 
ที่เรียนมาแลวมาชวยในการแกปญหา 

4.4 ความสามารถในการวิจารณการพิสูจน (Ability to Criticize Proofs) 
ความสามารถในข้ันนี้ เปนการใชเหตุผลที่ควบคู กับความสามารถในการเขียนพิสูจน แต
ความสามารถในการวิจารณเปนพฤติกรรมที่ยุงยากซับซอนกวา ความสามารถในข้ันนี้ตองการให
นักเรียนมองเห็นและเขาใจการพิสูจนนั้นวาถูกตองหรือไม มีตอนใดผิดพลาดไปจากมโนคติ 
หลักการ กฎ นิยามหรือวิธีการทางคณิตศาสตร 

4.5 ความสามารถเก่ียวกับการสรางสูตร และทดสอบความถูกตองของสูตร 
(Ability to Formulate and Validate Generalizations) นักเรียนตองสามารถสรางสูตรข้ึนมาใหมโดย
ใหสัมพันธกับเรื่องเดิมและตองสมเหตุสมผลดวย นั่นคือ การถามใหหาและพิสูจนประโยคทาง
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คณิตศาสตร หรืออาจถามใหนักเรียนสรางกระบวนการคิดคํานวณใหม พรอมทั้งแสดงการใช
กระบวนการนั้น 

 ไอเซ็งค อาโนลด และไมลี (Eysenck; Arnold; & Meili.  1972: 6) ไดใหความหมาย
ของคําวาผลสัมฤทธิ์ วาหมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความ
พยายามอยางมากซึ่งเปนผลมาจากการกระทําที่ตองอาศัยความสามารถทั้งทางรางกายและทาง
สติปญญา ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียน โดยอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล 

 กูด (Good.  1973: 7) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ความรูที่ไดรับหรือทักษะที่พัฒนามาจากการเรียนในสถานศึกษาโดยปกติวัด
จากคะแนนที่ครูเปนผูใหหรือจากแบบทดสอบหรืออาจรวมทั้งคะแนนที่ครูเปนผูใหและคะแนนที่ได
จากแบบทดสอบ 

 สุนันท ศลโกสุม (2525: 129) ใหความหมายไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝนอบรม หรือจากการสอน 

 อารีย คงสวัสด์ิ (2544: 23) ไดกลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จ
ความสมหวังในดานการเรียนรู รวมทั้งดานความรู ความเขาใจ ความสามารถและทักษะทางดาน
วิชาการของแตละบุคคลที่ประเมินไดจากการทําแบบทดสอบหรือการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และ
ผลของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนนั้นจะทําใหแยกกลุมของนักเรียนที่ถูกประเมิน
ออกเปนระดับตางๆ เชน สูง กลางและต่ํา เปนตน 

 อัญชนา โพธิพลากร (2545: 93) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตรซึ่งประเมินไดจาก
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรซึ่งแบบทดสอบนั้นสอดคลองกับ
พฤติกรรมดานความรูความคิด (Cognitive Domain) 

 บุศรา อ่ิมทรัพย (2551: 58) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดข้ึน
จากการเรียนการสอน การฝกหัด หรือประสบการณที่ไดรับในแงของความรูความสามารถในรายวิชา
ตางๆ ซึ่งเปนตัววัดขนาดของความสําเร็จได ซึ่งสวนใหญจะใชเครื่องมือ คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเครื่องมือในการวัดขนาดของความสําเร็จในการเรียนรายวิชานั้น ๆ 

 จากการศึกษาขางตน สามารถสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
หมายถึง ความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ 
ที่สอดคลองกับพฤติกรรมดานความรูและความคิด 4 ระดับ ตามการจําแนกของวิลสัน (Wilson. 
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1971: 648-685) คือ ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation) ความเขาใจ 
(Comprehension) การนําไปใช (Application) และการวิเคราะห (Analysis) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation) คือ ความสามารถในการนํา
ความรูความจําเก่ียวกับขอเท็จจริง ศัพท และนิยาม มาคํานวณตามวิธีการที่เคยเรียน หรือวิธีการที่
เหมือนกับแบบฝกหัด โดยไมมีความยุงยากในการตัดสินใจเลือกกระบวนการ 

 2. ความเขาใจ (Comprehension) คือ ความสามารถในการอานและเขาใจขอความ
ทางคณิตศาสตร เปลี่ยนปญหาใหอยูในรูปสัญลักษณหรือสมการ ตลอดจนหาแนวทางในการ
แกปญหา 

 3. การนําไปใช (Application) คือ ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาใน
แบบฝกหัด โดยสามารถเลือกกระบวนการแกปญหาและดําเนินการไดโดยไมยาก 

 4. การวิเคราะห (Analysis) คือ ความสามารถในการแกปญหาที่ไมเคยประสบมากอน 
โดยเปนปญหาที่มีความซับซอนแตอยูในขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่เรียน 

2.2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 เพรสคอตต (Prescott.  1961: 14-16)  ไดใชความรูทางชีววิทยา สังคมวิทยา 

จิตวิทยา และการแพทย ศึกษาเก่ียวกับการเรียนของนักเรียน และสรุปผลการศึกษาวาองคประกอบ
ที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน มีดังนี้ 

1. องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย 
สุขภาพทางกาย ขอบกพรองทางรางกายและบุคลิกทาทาง 

2. องคประกอบทางความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดา ความสัมพันธ
ของบิดามารดากับลูก ความสัมพันธระหวางลูกๆ ดวยกัน และความสัมพันธระหวางสมาชิกทั้งหมด
ในครอบครัว 

3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณีความ
เปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบาน และฐานะทางบาน 

4. องคประกอบทางความสัมพันธในเพ่ือนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธของ
นักเรียนกับเพ่ือนวัยเดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน 

5. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจ เจตคติของ
นักเรียนตอการเรียน 

6. องคประกอบทางการปรับตัว ไดแก ปญหาการปรับตัว การแสดงออกทาง
อารมณ 

 แครรอลล (Carroll.  1963: 723-733) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลของ
องคประกอบ   ตางๆ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยการนําเอาครู นักเรียน และหลักสูตรมาเปน
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องคประกอบที่สําคัญ โดยเชื่อวา เวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณความรู
ที่นักเรียนจะไดรับ  

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2528: 171) รวมมือกับมูลนิธิ
โฟลคสวาเกน ไดดําเนินโครงการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากการ
วิจัยพบวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร มีดังนี้ 

1. ผลการเรียนของนักเรียน อาจเปนผลทั้งทางดานพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) 

2. ลักษณะของนักเรียน ประกอบดวยตัวแปร เชน สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของผูปกครอง เชื้อชาติ การอบรมเลี้ยงดู ความถนัดหรือความรูพ้ืนฐาน คานิยม เจตคติ ความ
คาดหวัง และวิธีเรียน 

3. พฤติกรรมนักเรียน พิจารณาจากเวลาที่นักเรียนใชเพ่ือการเรียนทั้งในและนอก
หองเรียน เชน เวลาที่ใชในการทําการบานและเรียนพิเศษ 

4. พฤติกรรมการสอนของครู เชน เวลาที่ใชในกิจกรรมตางๆ ในการสอน การใช
วัสดุการสอน การสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

5. ลักษณะของครู เชน วุฒิ ประสบการณ เจตคติ ความรูเก่ียวกับวิชาที่สอน 
ความรูเก่ียวกับวิธีสอน คานิยม ความคาดหวัง และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครู 

6. ลักษณะความแตกตางระหวางโรงเรียน เชน ขนาดของโรงเรียน เงินเดือนครู 
อัตราจํานวนครูตอนักเรียน แหลงอํานวยความสะดวก ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน และเชื้อชาติของนักเรียน 

7. ความแตกตางของสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เชน การบริหาร การจัด
โปรแกรมการสอน อิทธิพลของกลุมเพ่ือน ขนาดของหองเรียน จํานวนวันเรียน และสภาพแวดลอม
อ่ืนๆ   

 อัจฉรา สุขารมณ และอรพินทร ชูชม (2530: 11-40) ไดจําแนกองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนดานๆ ดังตอไปนี้ 

1. องคประกอบดานปญหาสวนตัวของนักเรียน จําแนกเปนสวนยอยดังนี้ 
1.1 ปญหาสวนตัวดานสุขภาพรางกาย 
1.2 ปญหาสวนตัวดานความสัมพันธของบิดามารดา 
1.3 ปญหาสวนตัวดานความสัมพันธกับเพ่ือน 
1.4 ปญหาสวนตัวดานสัมพันธกับครู 
1.5 ปญหาสวนตัวดานการปรับตัว 
1.6 ปญหาสวนตัวดานความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง 

2. องคประกอบดานการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา ซึ่งแบงเปน 3 ระบบ 
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2.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล 
2.2 การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย 
2.3 การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน 

3. องคประกอบดานสภาพแวดลอมทางบาน แบงเปน 4 ดาน 
3.1 ดานความสัมพันธในครอบครัว 
3.2 ดานฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
3.3 ดานที่อยูอาศัย 
3.4 ดานความคาดหวังของบิดามารดา 

4. องคประกอบดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
  ชญานิษฐ พุกเถื่อน (2536: 16-17) กลาววา  ปจจัยที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนั้นมีองคประกอบมากมายหลายลักษณะดังตอไปนี้ คือ 

1. ดานคุณลักษณะในการจัดระบบในโรงเรียน จะประกอบดวย ขนาดโรงเรียน
อัตราสวนนักเรียนตอครู อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน และระยะทางจากโรงเรียนถึงสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ/ก่ิงอําเภอ 

2. ดานคุณลักษณะของครู จะประกอบดวย อายุ วุฒิครู ประสบการณของครู การ
ฝกอบรมของครู จํานวนวันลาของครู จํานวนคาบที่สอนในหนึ่งสัปดาห ความเอาใจใสในหนาที่
ทัศนคติเก่ียวกับนักเรียน ฯลฯ 

3. ดานคุณลักษณะของนักเรียน เชน เพศ อายุ สติปญญา การเรียนพิเศษ การ
ไดรับความชวยเหลือเก่ียวกับการเรียน สมาชิกในครอบครัว ฐานะครอบครัว ความเอาใจใสในการ
เรียน ทัศนคติเก่ียวกับการเรียนการสอน การขาดเรียน การเขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน 
ฯลฯ 

4. ดานภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของนักเรียน ซึ่งประกอบดวย
ขนาดครอบครัว ภาษาที่พูดในบาน ถิ่นที่ตั้งบาน การมีสื่อทางการศึกษาตางๆ ระดับการศึกษาของ
บิดามารดา ฯลฯ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2545: 17-18) กลาวถึง องคประกอบที่มี
ผลตอการเรียนคณิตศาสตร มีดังนี้ 

1. ดานสิ่งแวดลอมที่บาน ไดแก การศึกษาของบิดามารดา อุปกรณที่เอ้ือตอการ
เรียนของนักเรียน เชน จํานวนหนังสือที่นักเรียนมีในบาน การมีเครื่องคิดเลข และเครื่อง
คอมพิวเตอรที่บาน  มีคะแนนแนวโนมตอคะแนนผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรในทางบวก กลาวคือ
นักเรียนที่มีพอแมจบการศึกษาในระดับสูง มีแนวโนมที่จะมีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่พอแมจบ
การศึกษาในระดับต่ํากวา ในทํานองเดียวกันนักเรียนที่มีอุปกรณที่เอ้ือตอการเรียน มีแนวโนมที่จะมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่ไมมีอุปกรณดังกลาวที่บาน 
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2. ดานกิจกรรมนอกเวลาเรียนของนักเรียน ซึ่งไดแก การใชเวลาเรียนหรือทํา

การบานวิชาคณิตศาสตรหลังเลิกเรียน และการดูโทรทัศนหรือวีดิทัศนในแตละวัน มีแนวโนมที่สงผล
ตอผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนสวนใหญแตกตางกัน 

3. ดานเจตคติของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตร นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีมากหรือมี
เจตคติในทางบวกอยางมากตอวิชาคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรสูง 

4. ดานวิธีสอนของครู วิธีสอนของครูที่ใหนักเรียนฝกทักษะการคิดคํานวณและ
กิจกรรมที่ใชเหตุผลทางคณิตศาสตรทุกบทเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่ทําเพียงบางบท 

 อรุณี สุพรรณพงศ (2545: 72) กลาววา กิจกรรมการเรียนการสอนมีหลาย
องคประกอบดวยกัน ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบทางดานรางกาย ทางดานความรัก ทางดาน
วัฒนธรรมและสังคม ทางดานความสัมพันธของเพ่ือน การปรับตัว ลวนแตมีอิทธิพลตอการเรียนการ
สอนของนักเรียนทั้งสิ้นทําใหเกิดผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะวิธีการสอนของคร ู

 จากการศึกษาองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขางตน สารมารถสรุปได
วา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแบงเปน 3 ดาน ไดแก  

  1. ดานลักษณะของครู เชน คุณภาพการจัดเรียนรู ความสัมพันธของครูกับ
นักเรียน ประสบการณของครู ปริมาณภาระหนาที่ของครู  

  2. ดานลักษณะของนักเรียน เชน สติปญญา ความสนใจ เจตคติตอการเรียน 
ความถนัด ความสัมพันธของนักเรียนกับเพ่ือน วิธีเรียน  

  3. ดานสภาพแวดลอม เชน กลุมเพ่ือน ขนาดของหองเรียน ที่ตั้งของโรงเรียน 
ชุมชนรอบโรงเรียน สถานการณหรือเหตุการณทั้งภายในและนอกโรงเรียน 

2.3 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 ณัฏฐพงษ เจริญพิทย (2523: 13-15) ไดอธิบายถึงข้ันตอนการสรางขอสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
1. กําหนดจุดมุงหมาย จุดมุงหมายในที่นี้หมายถึง จุดมุงหมายของการเรียนการ

สอน โดยปกตินิยมกําหนดจุดมุงหมายตามแบบของบลูมและคนอ่ืน ๆ 
2. เขียนจุดมุงหมายใหมีความชัดเจนและบงชี้แนวทางในการเขียนขอคําถาม 

(Translating the Purpose into Operational Terms) 
3. ทําการวิเคราะหหลักสูตร ในข้ันนี้เปนการนําจุดมุงหมายมาวิเคราะหประสาน

กับเนื้อหาวิชา ซึ่งจะปรากฏผลออกมาในรูปของตารางวิเคราะหหลักสูตร โดยผูออกขอสอบจะใชเปน
แนวทางในการเขียนขอคําถามใหมีความครอบคลุมทั้งในดานเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด 

4. เขียนขอคําถาม ในข้ันนี้ผูออกขอสอบตองเลือกชนิดของขอสอบเสียกอนวาจะ
ใชขอสอบอัตนัย หรือขอสอบปรนัย ถาเปนขอสอบปรนัยจะเลือกแบบเลือกตอบ แบบถูกผิด หรือ
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แบบจับคู ฯลฯ จากนั้นจึงเขียนขอคําถามตามเกณฑของขอสอบแตละแบบ เมื่อเขียนแลวจะตองทํา
การทบทวนดวย เพ่ือตรวจสอบแกไขขอบกพรอง 

5. ทดลองใชและวิเคราะห ในข้ันนี้ผูออกขอสอบจะนําขอคําถามที่เขียนและ
ทบทวนตาม ขอ 4. มารวบรวมเขาเปนตัวขอสอบ แตเนื่องจากยังไมมีหลักประกันวาแตละขอคําถาม
จะมีคุณภาพเพียงพอที่จะนําไปใชสอบไดหรือไม ผูออกขอสอบจึงควรนําตัวขอสอบที่รวบรวมไดแลว
นั้นไปทดลองสอบกับผูเขาสอบกลุมอ่ืนที่มีลักษณะเทียบเคียงกับผูเขาสอบที่จะใหสอบขอสอบฉบับ
นั้นจริงๆ เสียกอน  

6. การจัดรวบรวมขอสอบเพ่ือนําไปสอบจริง เมื่อไดทดลองขอสอบแลว ก็ปรับปรุง
และคัดเลือกขอคําถามที่มีคุณภาพเขาเปนขอสอบฉบับที่จะนําไปสอบจริงตอไป 

7. การเตรียมการและการจัดระเบียบขอสอบ ในข้ันนี้ผูออกขอสอบจะตองกําหนด
เรื่องตางๆ เก่ียวกับการดําเนินการสอบ เชน ประกาศกําหนดวันสอบ กําหนดตัวกรรมการคุมสอบ 
ฯลฯ ระบุคําสั่ง กําหนดเวลาทําขอสอบ ตลอดจนเกณฑการใหคะแนน 

8. ประเมินคุณภาพของขอสอบ ในข้ันนี้ผูออกขอสอบจะทําการประเมินคุณภาพ
ของขอสอบโดยสวนรวมทั้งฉบับ โดยทั่วไปจะวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น และพิจารณาความ
เที่ยงตรงของขอสอบ 

 ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543: 122-124) ไดสรุปข้ันตอนการสราง
แบบทดสอบดังนี้ 

1. การพิจารณาจุดประสงคของการสอบวาการสอบครั้งนี้มีจุดประสงคหรือ
จุดมุงหมายอะไร 

2. สรางตารางกําหนดรายละเอียด 
3. เลือกแบบของขอสอบใหเหมาะสม 
4. รวมขอสอบทําเปนแบบทดสอบ 
5. กําหนดวิธีการดําเนินการสอบ 
6. การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ 
7. การนําผลไปใชปรับปรุงเปาประสงคของการเรียนรู 

 สิริพร ทิพยคง (2545: 196) ไดอธิบายถึงข้ันตอนในการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ดังนี้ 

1. ศึกษาจุดมุงหมายของวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นที่สอน 
2. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหาที่ตองการออกขอสอบ เพราะ

วัตถุประสงคที่เขียนในรูปแบบของพฤติกรรมที่ใหนักเรียนแสดงออกนั้น สังเกตไดและวัดไดภายหลงั
จากการเรียนการสอน 

3. ศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรที่จะออกขอสอบ 
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4. พิจารณาวาจะใชขอสอบชนิดใด 

 ทิวัตถ มณีโชติ (2549: 44-46) ไดกลาวถึงข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู  3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันการวางแผน เพ่ือใหไดแบบทดสอบที่มีคุณภาพ กอนที่จะสรางแบบทดสอบ 
ควรดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จากเอกสารและงานวิจัย
ตางๆ วาแบบทดสอบมีก่ีประเภทอะไรบาง แบบทดสอบแตละประเภทมีวิธีการสราง ขอดี และ
ขอจํากัดอยางไร 

1.2 กําหนดจุดมุงหมายของการใชแบบทดสอบ ผูสรางขอสอบจะตองรู
จุดมุงหมายของการใชแบบทดสอบใหชัดเจนวาจะใชผลการวัดเพ่ืออะไร จะไดเขียนขอสอบให
เหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมายนั้น 

1.3 สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร โดยกําหนดขอบเขตเนื้อหา มาตรฐานการ
เรียนรู และ/หรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู และพฤติกรรมที่จะวัด 

1.4 การกําหนดลักษณะของขอสอบและสวนประกอบที่เก่ียวของกับการสอบ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจจะเปนแบบทดสอบอิงเกณฑหรืออิงกลุม เปนแบบปรนัย
หรืออัตนัย หรือทั้งปรนัยและอัตนัยรวมกัน ซึ่งผูสรางแบบทดสอบอาจใชเกณฑตอไปนี้ ประกอบการ
กําหนดลักษณะขอสอบ 

1.4.1 วัตถุประสงคของการวัดและประเมิน 
1.4.2 ระดับพฤติกรรมการเรียนรูที่จะวัด 
1.4.3 ลักษณะหรือคุณสมบัติผูเขาสอบ 
1.4.4 จํานวนผูสอบ 
1.4.5 ระยะเวลาที่ใชในการสรางขอสอบ 

2. ข้ันการสรางขอสอบ มีข้ันตอนหลักๆ 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
2.1 สรางขอสอบ ซึ่งสรางตามรายละเอียดในตารางวิเคราะหหลักสูตร และ

ตามลักษณะของขอสอบ โดยคํานึงถึงความยากของขอสอบ ระยะเวลาที่ใชสอบ คะแนน และการ
ตรวจใหคะแนนดวย 

2.2 ตรวจทานขอสอบ โดยทบทวน ตรวจทานขอสอบ เพ่ือใหขอสอบที่สราง
ข้ึนมานั้น มีความถูกตองและครบถวนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร แลว
จัดพิมพและจัดฉบับเพ่ือนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

3. ข้ันการตรวจสอบคุณภาพ เปนข้ันตอนสําคัญของการสรางแบบทดสอบ 
โดยทั่วไปมีข้ันตอน ดังนี้ 
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3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีหลายวิธีที่

สะดวกที่สุด คือ ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยนําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
และดานวัดผลการศึกษา จํานวน 3-5 คนตรวจสอบ โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาวา ขอสอบแตละขอ
นั้นสรางไดถูกตองและเหมาะสมเพียงใด พิจารณาความสอดคลองของขอสอบกับเนื้อหาหรือ
จุดประสงคการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/มาตรฐานการเรียนรู โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
  + 1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดตรงเนื้อหาหรือจุดประสงคการเรียนรู 
  0   หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงเนื้อหาหรือจุดประสงคการเรียนรู 
  – 1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมวัดตรงเนื้อหาหรือจุดประสงคการเรียนรู 
  จากนั้น นําขอมูลที่ได หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคัดเลือกขอสอบ
ที่มีคา IOC ตั้งแต .50 ข้ึนไป จัดพิมพเปนแบบทดสอบฉบับใหม 

3.2 วิเคราะหคุณภาพขอสอบรายขอ โดยนําแบบทดสอบไปทดลองสอบ (try 
out) คือ นําแบบทดสอบที่ไดปรับปรุง แกไขแลวไปทดลองสอบกับนักเรียนที่มีลักษณะคลายคลึง
หรือนักเรียนที่เคยเรียนในเรื่องนั้นมาแลว จํานวนตั้งแต 30 คนข้ึนไป แลวนําผลการสอบมาวิเคราะห
หาคาความยาก และคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ จากนั้นคัดเลือกขอสอบที่ใชได คือ มีคาความยาก
งาย ระหวาง 0.20-0.80  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป 

3.3 วิเคราะหคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยนํา
ขอสอบที่ไดคัดเลือกแลวจัดพิมพเปนแบบทดสอบฉบับใหม นําไปทดลองสอบกับนักเรียนที่มี
ลักษณะคลายคลึง หรือนักเรียนที่ เคยเรียนในเรื่องนั้นมาแลว จํานวนตั้งแต 30 คนข้ึนไป 
แบบทดสอบที่ดีควรมีคาความเที่ยงสูง โดยทั่วไปไมควรต่ํากวา 0.75 

3.4 จัดพิมพเปนแบบทดสอบฉบับจริง เพ่ือนําไปใชกับกลุมเปาหมาย 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552: 97-99) ไดอธิบายถึงข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
1. วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร ในการสรางแบบทดสอบ 

ควรเริ่มตนดวยการวิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือวิเคราะหเนื้อหาสาระ
และพฤติกรรมที่ตองการจะวัด ซึ่งจะใชเปนกรอบในการออกขอสอบ โดยระบุจํานวนขอสอบในแตละ
เรื่องและพฤติกรรมที่ตองการจะวัดไว 

2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู โดยจุดประสงคการเรียนรูเปนพฤติกรรมที่เปน
ผลการเรียนรูที่ผูสอนมุงหวังจะใหเกิดกับผูเรียน ซึ่งผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

3. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง โดยการศึกษาตารางวิเคราะห
หลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู ผูออกขอสอบตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบ
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ที่จะใชวัดวาจะเปนแบบใด โดยตองเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเหมาะสมกับวัย
ของผูเรียน แลวศึกษาวิธีเขียนขอสอบชนิดนั้นใหมีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนขอสอบ 

4. เขียนขอสอบ ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน
ตารางวิเคราะหหลักสูตร และใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียน
ขอสอบที่ไดศึกษามาแลวในข้ันที่ 3 

5. ตรวจทานขอสอบ เพ่ือใหขอสอบที่เขียนไวแลวในข้ันที่ 4 มีความถูกตองตาม
หลักวิชา มีความสมบูรณครบถวนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร ผูออก
ขอสอบตองพิจารณาทบทวนตรวจทานขอสอบอีกครั้งกอนที่จะจัดพิมพและนําไปใชตอไป 

6. จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง เมื่อตรวจทานขอสอบเสร็จแลวใหพิมพ
ขอสอบทั้งหมด จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีคําชี้แจงหรือคําอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ 
(direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 

7. ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ การทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบเปน
วิธีการตรวจคุณภาพของแบบทดสอบกอนนําไปใชจริง โดยนําแบบทดสอบไปทดลองสอบกับกลุมที่
มีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมที่ตองการสอบจริง แลวนําผลการสอบมาวิเคราะหและปรับปรุง
ขอสอบใหมีคุณภาพ โดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไมคอยมี
การทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ สวนใหญนําแบบทดสอบไปใชทดสอบแลวจึงวิเคราะหขอสอบ 
เพ่ือปรับปรุงขอสอบและนําไปใชในครั้งตอไป 

8. จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวาขอสอบขอ
ใดไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพไมดี อาจจะตองตัดทิ้งหรือปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพดีข้ึน 
แลวจึงจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับจริงที่จะนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป 

 จากการศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ขางตน ผูวิจัยไดประยุกตวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียนของ ทิวัตถ มณีโชติ 
(2549: 44-46) และพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552: 97-99) ดังนี้ 

  1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู /ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคลองกับเนื้อหาเรื่องอัตราสวน
และรอยละ ตลอดจนแบบเรียน และคูมือครู 

  2. สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ 

  3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน
และรอยละ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ โดยสรางใหมีความสอดคลองกับตาราง
วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู แลวนําแบบทดสอบเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
พิจารณาแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  
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  4. แกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตามคําแนะนํา 
  5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรและ

ดานการวัดและประเมินผล จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองกับ
เนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู รวมถึงความครอบคลุมของคําถาม โดยพิจารณาจากคา IOC 
ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป 

  6. แกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่มีคา IOC 
ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ตามขอเสนอแนะ จากนั้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจพิจารณา
อีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย    

  7. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ปรับปรุงเรียบรอย
แลวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งเคยเรียนเรื่องอัตราสวนและ
รอยละมาแลว เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

  8. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนทํา โดยให 1 คะแนน สําหรับขอสอบที่
ตอบถูก และให 0 คะแนน สําหรับขอสอบที่ตอบผิด ไมตอบ หรือตอบเกินหนึ่งตัวเลือกในขอเดียวกัน  

  9. นําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ เพ่ือหาคาความยากงาย (p) และคา
อํานาจจําแนก (r) โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมสูงและกลุมต่ํา กลุมละ50% โดยคาอํานาจจําแนก
หาจากคาสหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) (ลวน สายยศ; และ อังคณา 
สายยศ.  2538: 210-212) จากนั้นเลือกแบบทดสอบจํานวน 25 ขอ เฉพาะขอที่มีคาความยากงาย 
(p) ระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ที่ครอบคลุมจุดประสงคการ
เรียนรู 

  10. นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวจํานวน 25 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน ที่เคยเรียนเรื่องอัตราสวนและรอยละมาแลว เพ่ือหาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (ลวน สายยศ; และ อังคณา 
สายยศ.  2538: 197-198) แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกอนนําไปใชกับกลุม
ตัวอยาง 

  11. จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สมบูรณ 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

2.4.1 งานวิจัยตางประเทศ 
  รีส และคนอ่ืน ๆ (Reys; & et al. 2003: 74) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับหลักสูตร

มาตรฐานหลัก และหลักสูตรเดิมวิชาคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุม
ตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนเกรด 8 โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมแรกใหเรียนโดยใชหลักสูตร
มาตรฐานหลักอยางนอย 2 ป และอีกกลุมเรียนโดยใชหลักสูตรเดิม ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการ
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วัดผลสัมฤทธิ์จากโปรแกรมการประเมินผลมิสซูรี (The Missouri Program: MAP) ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานหลัก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียน
ตามหลักสูตรเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อทําการวิเคราะหรายดานก็พบวา นักเรียนที่เรียน
ตามหลักสูตรมาตรฐานหลักทําคะแนนในสวนของเนื้อหา 2 เรื่อง ไดแก การวิเคราะหขอมูล และ
พีชคณิต สูงกวานักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  โชน และคนอ่ืน ๆ (Schoen; et al.  2003: 228) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ลักษณะและพฤติกรรมที่เก่ียวกับการเรียนการสอนของครู กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนที่
ใชหลักสูตรมาตรฐานหลัก โดยทําการศึกษากับครู 40 คน นักเรียน 1,466 คน จาก 26 โรงเรียน ผล
การศึกษาพบวา สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การเตรียมการสอนตามหลักสูตร รองลงมา คือ พฤติกรรมการ
สอนของครู ซึ่งมีผลในทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

  มอยเออร (Moyer. 2004: 3987-A) ไดศึกษาเพ่ือสอบสวนผลของการใชชุด
ซอฟแวรเรขาคณิตแบบพลวัต คือ The Geometer’s Sketchpad (GSP) ในการสอนวิชาเรขาคณิต
เพ่ือยกระดับ van Hiele และ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิธีการศึกษาใชการ
ออกแบบกลุมควบคุมที่ไมเทาเทียมกัน เลือกกลุมตัวอยางที่เก่ียวของจากหองเรียนเรขาคณิตที่
สมบูรณจํานวน 4 หอง และครูจํานวน 2 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 โรงในรัฐเพนซิล
เวเนีย ครูแตละคนสอน 2 หอง ครูคนหนึ่งใช The Geometer’s Sketchpad กอนหนานี้ใชตํารา 
Discovering Geometry : An Inductive Approach ของ Michael Serra เก็บรวบรวมขอมูลจาก 
pre-test และ posttest ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การใช GSP ไมพบวา มีผลอยางมีนัยสําคัญตอ
การเพ่ิมข้ึนของระดับคะแนน ความสามารถในการมองเห็นมิติตาง ๆ และการเพ่ิมข้ึนของคะแนน
การขาดสอบเนื้อหา เกรดสุดทายวิชาเรขาคณิต 1 เปนตัวพยากรณ ระดับคะแนน pretest ของ
นักเรียนไดอยางแมนยํา 

  เบลชเล (Blechle.  2007: 86-91) ไดศึกษาความแตกตางของเจตคติและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนในหองเรียนที่เปนเพศเดียวกันกับนักเรียนในหองเรียนที่มี
ทั้งสองเพศ สําหรับวิชาแคลคูลัสเบ้ืองตน โดยนักเรียนในหองเรียนที่เปนเพศเดียวกันเปนนักเรียนใน
โรงเรียนชนบทแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ที่แบงเปนนักเรียนหองเรียนชายลวน 25 คน นักเรียน
หองเรียนหญิงลวน 21 คน  สวนนักเรียนในหองเรียนที่มีทั้งสองเพศเปนนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล 
การเก็บรวบรวมขอมูล ในสวนของเจตคติใชแบบสอบถามวัดเจตคติกอนเรียนและหลังเรียน สวน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดโดยใชคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานในการทดสอบ ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนทั้งสามกลุม ไดแก นักเรียนหองเรียนชายลวน นักเรียนหองเรียนหญิงลวน และนักเรียนใน
หองเรียนที่มีทั้งสองเพศ มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส
เบ้ืองตนไมแตกตางกัน 
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  โบคส (Boaks.  2007: 182-188) ไดศึกษาศักยภาพของการเรียนการสอนที่เนน

ความรูสึกเชิงปริภูมิ เพ่ือที่จะปรับปรุงความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนที่ใชบทเรียนโอริกามิ ซึ่ง
โอริกามิเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชเชื่อมโยงระหวางความสามารถเชิงปริภูมิกับความเขาใจทาง
คณิตศาสตรของนักเรียน การศึกษาครั้งนี้กําหนดบทเรียนโอริกามิ 12 บทเรียนที่มีตอความสามารถ
เชิงปริภูมิที่ถูกออกแบบและสอดแทรกเนื้อหาเรขาคณิต เปนเวลา 1 เดือน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่แบงเปนกลุมควบคุมที่เรียนแบบปกติ กับกลุมทดลองที่เรียนแบบปกติแต
สอดแทรกบทเรียนโอริกามิ จากนั้นเก็บขอมูลโดยทําการวัดทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และความสามารถเชิงปริภูมิดวยการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรไมแตกตางกัน แตนักเรียน
กลุมทดลองที่เรียนแบบปกติแตสอดแทรกบทเรียนโอริกามิมีความสามารถเชิงปริภูมิสูงกวานักเรียน
กลุมควบคุมที่เรียนแบบปกติเพียงอยางเดียว  

  บักค (Buck.  2009: 160-162) ไดศึกษาผลกระทบของการใชโปรแกรม GPS 
(Global Positioning System) ในการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่มีตอเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร กลุมตัวอยางในครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 75 คนที่
เรียนวิชาพีชคณิต 1A การเก็บรวบรวมขอมูล ในสวนของเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรใช
แบบสอบถามวัดเจตคติจํานวน 40 ขอ สวนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนโดยใชโปรแกรม GPS ซึ่งการเรียนโดยใชโปรแกรม GPS นี้จะเปนการสงเสริม
กิจกรรมการแกปญหาทางพีชคณิตดวยการหาพิกัดเสนละติจูดและลองจิจูด ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโปรแกรม GPS มีความสุขและสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

  โจนส; โจนส; และ เวอรเมตต (Jones; Jones; & Vermette. 2009:4) ไดศึกษา
การใชการเรียนรูดานอารมณและการเรียนรูดานสังคมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา พบวา การสอนทักษะดานอารมณและทักษะดานสังคม มีสวนชวยให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน ทั้งยังทําใหเกิดเจตคติทางบวกตอวิชาคณิตศาสตร พฤติกรรมในชั้น
เรียนที่ดี และความสําเร็จของงานของนักเรียนเพ่ิมข้ึน 

  เพอวีน (Perveen. 2010: 9-13) ไดทําการศึกษาผลของวิธีการแกปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนหญิงจํานวน 48 คน ในรัฐปากีสถาน แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช
ข้ันตอนการแกปญหาของโพลยา (Polya) หลังจากทดลองทดสอบหลังเรียนเพ่ือดูผลของการวิจัย  
ผลการทดลองพบวา นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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2.4.2 งานวิจัยในประเทศ 

  กชกร รุงหัวไผ (2547: 116-120) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การประยุกต 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ชวงชั้นที่ 3) กอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนสูงกวากอนไดรับการ
จัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ดารุวรรณ ถวิลการ (2548: 74-80) ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา   ปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง ความนาจะเปน หลังเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  มณีรัตน สิงหเดช (2549: 177) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง บทประยุกต แรงจูงใจในการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยวิธีรวมมือกันเรียนรู กับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนบานหนองบัว 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 จํานวน 48 คน พบวา นักเรียนเรียนดวยวิธีรวมมือกัน
เรียนรู กับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียน และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ นักเรียนที่เรียน
ดวยวิธีรวมมือกันเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแรงจูงใจในการเรียนสูงกวานักเรียนที่ เรียน
ตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตมีความสามารถในการคิดวิเคราะหไมแตกตาง
กัน 

  เรณุวัฒน พงษอุทธา (2550: 152-154) ไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องพาราโบลา เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดกิจกรรมโดยใช
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เปนสื่อกับการจัดกิจกรรมตามปกติ กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหวยเม็กวิทยาคม อําเภอหวยเม็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัด
กิจกรรมโดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เปนสื่อมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องพาราโบลาและความสามารถในการคิดเคราะหสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัด
กิจกรรมตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  สุพินญา คําขจร (2550: 99) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการดวย CIPPA และ TAI ที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถการคิดวิเคราะหและความพึงพอใจโดยมีกลุมตัวอยาง
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เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
จํานวน 48 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมนักเรียนที่จัดกลุมแบบ TAI มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวากลุมนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบ CIPPA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนทั้ง
สองกลุมมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและความพึงพอใจในการเรียนรูไมแตกตางกัน 

  จุฬา ทองดี (2551: 47-51) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช e-learning 
ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง การวัดการกระจาย กับเกณฑ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนแจงรอนวิทยา เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา 2550 จํานวน 29 คน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใช e-learning ประกอบการเรียนการสอน 
เรื่อง การวัดการกระจาย ผานเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  บุศรา อ่ิมทรัพย (2551: 88-92) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต และเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 2 โรงเรียนวังหวาราษฎรสามัคคี ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อประสม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวังหวาราษฎรสามัคคี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 26 คน   
ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อประสมสูงกวาเกณฑการเรียน 50% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อประสม 
เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต หลังทดลองสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ปาณิตา อาจวงษ (2552: 189-191) ไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูของ
นักเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุม TAI กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชุมชนจระเขหิน
อําเภอครบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุม TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวา นักเรียนที่เรียนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT แตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และความพึงพอใจตอ
กิจกรรมการเรียนรูไมแตกตางกัน 

  สมฤดี ดุกหลิ่ม (2552: 105-115) ไดพัฒนาชุดการเรียนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง 
อสมการ เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และความฉลาดทางอารมณ ดานการ
ตระหนักรูตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากไดรับการสอนดวยชุดการเรียนแบบโยนิโสมนสิการ สูงกวา
กอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศสรุปไดวา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนมีหลากหลายวิธีการ ทั้งการใชรูปแบบการสอนตาง ๆ 
การสรางชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียนรูแบบตาง ๆ หรือการพัฒนาหลักสูตรข้ึนมา โดยผูวิจัยทุกคน
ลวนเนนใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติเพ่ือความเขาใจมากกวาการจดจํา อันจะ
นํามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่สูงข้ึน 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เปนคําที่มีผูใหความหมายแตกตางกัน

ออกไป เชน การคิดวิพากษ การคิดวิพากษวิจารณ การคิดวิจารณญาณ การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เปนตน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชคําวา “การคิดอยางมีวิจารณญาณ” 

3.1 ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 ดิวอ้ี (Dewey. 1933: 30) ไดเสนอวา คิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการคิดอยาง      

ใครครวญ ไตรตรอง รอบคอบตอความเชื่อหรือความรูตางๆ โดยอาศัยหลักฐานมาสนับสนุน รวมทั้ง
ขอสรุปอ่ืนๆ ที่มาเก่ียวของภายใตขอบเขตของเรื่องนั้น โดยการคิดอยางมีวิจารณญาณมีขอบเขตอยู
ระหวางสองสถานการณคือ เริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มี
ความชัดเจน 

 ฮิลการด (Hilgard. 1962: 12) ไดใหความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณวา 
เปนความสามารถในการตัดสินขอความหรือปญหาวาสิ่งใดเปนจริง สิ่งใดเปนเหตุเปนผลกัน 

 กูด (Good: 1973: 680) ไดใหความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณวา เปนการ
คิดอยางรอบคอบตามหลักของการประเมินผล และมีหลักฐานอางอิงเนื้อหา ขอสรุปที่นาจะเปนไปได 
ตลอดจนพิจารณาองคประกอบที่เก่ียวของทั้งหมดและใชกระบวนการทางตรรกวิทยาอยางถูกตอง
และสมเหตุสมผล 

 สกินเนอร (Arunee. 1980: 48; citing Skinner. 1976: unpaged) กลาววา การคิด
อยางมีวิจารณญาณประกอบดวยกระบวนการและความสามารถ กระบวนการหมายถึง วิธีแกปญหา
แบบวิทยาศาสตร และทัศนคติในการแสงงหาความรู สวนความสามารถหมายถึง ความรูใน
ขอเท็จจริง หลักการสรุปกรณีทั่วไป การอนุมาน การยอมรับกขอตกลงเบ้ืองตน การนิรนัย การ
ตีความหมาย และการประเมินผล รวมทั้งทักษะทางดานความเขาใจ การคิดวิเคราะห การสังเคราะห 
และการประเมินผล  

 เอนิส (Ennis 1985: 45-48) กลาววาการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการคิดอยางมี
เหตุผล และเปนการคิดแบบไตรตรองเพ่ือการตัดสินใจกอนจะเชื่อหรือกอนจะลงมือปฏิบัติ 
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 แองเจโล; โดแนลด; และเฟดเดอริค (Angelo; Donald; & Frederick. 1995: 6-7) ได

ใหความหมายของการคิดอยางบมีวิจารณญาณวา เปนการคิดดวยเหตุผล และใชทักษะการคิดที่
ซับซอนข้ึน เพ่ือใชในการวิเคราะห สังเคราะห รับรูปญหา แกปญหา และหาขอสรุป 

 บอส (Boss. 2010: 4) กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการประยุกตใชกฎของ
ตรรกะในการประเมิน พิจารณา ตัดสิน เพ่ือนําไปวางแผนการทํางาน 

 กรมวิชาการ (2540: 21) ไดใหความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณวา หมายถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหาสาเหตุและเหตุผลที่นํามาสนับสนุนความเชื่อเพ่ือหาทางเลือก
และตัดสินใจ 

 ทิศนา แขมมณี; และคนอ่ืน ๆ (2544: 4) กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณหมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะหปญหา พิจารณาขอมูลที่เก่ียวของ แลวตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ 
โดยยึดหลักเหตุผลเปนสําคัญ 

 ศันสนีย ฉัตรคุปต; และ อุษา ชูชาติ (2548: 31) กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณ
หมายถึง การคิดวิเคราะห สังเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหา โดยยึดหลักการคิดดวยเหตุผลจาก
ขอมูลที่เปนจริง มากกวาอารมณและการคาดเดา 

 จิตราภรณ พงษมาลี (2550: 25-26) กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณหมายถึง 
ความสามารถในการคิดไตรตรองอยางรอบคอบสมเหตุผล มีการวิเคราะห สังเคราะหที่ใชความรู 
ความคิด เหตุผลและประสบการณเปนขอมูลในการประเมินปญหา โดยมีหลักฐานหรือขอมูลที่
นาเชื่อถือไดมาสนับสนุนอยางมีเหตุผล เพ่ือนําไปสูการสรุปตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสมวาควรเชื่อ
หรือไมควรเชื่อในสถานการณหรือเรื่องราวที่ไดรับมา กอนจะนําไปปฏิบัติ 

 สุวิทย มูลคํา (2550: 9) กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณคือ การคิดอยางมีเหตุผล
โดยผานการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ มีหลักเกณฑ มีหลักฐานที่เชื่อถือได เพ่ือนําไปสูการ
สรุปและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพวาสิ่งใดถูกตอง สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือก หรือสิ่งใดควรทํา 

 ธรรมราช บุญทิพยเจริญ (2553: 4-5) ไดใหความหมายของการคิดอยางมี
วิจารณญาณทางคณิตศาสตรวา เปนความสามารถในการคิดที่มีเหตุผล พิจารณาไตรตรองเก่ียวกับ
ขอมูล สถานการณที่เปนปญหา ขอมูลที่คลุมเครือหรือขอโตแยงตาง ๆ อยางละเอียดรอบคอบ โดย
ใชความรู ความคิด และประสบการณของตนมาพิจารณาเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจลงขอสรปของ
ปญหาไดอยางสมเหตุสมผล  

 บรรจง อมรชีวิน (2554: 119) กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการบวนการ
ของการใชความรูและสติปญญาของเราในการใหไดมาในการพิจารณาประเด็นใดประเด็นหนึง่อยางมี
เหตุผลและสมเหตุสมผล โดยที่สามารถระบุและเอาชนะปจจัยอุปสรรคขัดขวางจํานวนมากที่อาจทํา
ใหการคิดปราศจากเหตุผลไปได 
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 จากการศึกษาความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณขางตน สรุปไดวา การคิด

อยางมีวิจารณญาณหมายถึง การคิด ไตรตรอง และตัดสินใจในขอมูลหรือสถานการณอยางรอบคอบ 
โดยใชเหตุผลและหลักฐานมาสนับสนุน เพ่ือใหไดแนวทางที่เหมาะสมที่สุด กอนที่จะเชื่อหรือลงมือ
ปฏิบัติ 

 

3.2 ความสําคัญของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 รัสเซล (ศันสนีย ฉัตรคุปต; และ อุษา ชูชาติ. 2548: 50; อางอิงจาก Russell. 1991: 

unpaged) กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณทําใหเรามีความสามารถที่จะควบคุมจัดการกับ
ความคิดของตนได และประโยชนที่เห็นงาย ๆ คือเมื่อเราสามารถจัดการกับความคิดของเราไดก็
เทากับวาเราสามารถควบคุมการดําเนินชีวิตของไดเชนกัน รวมทั้งเราอาจปรับปรุงแกไขชีวิตเราใหดี
ข้ึนและเดินไปในทางที่ถูกตอง การคิดอยางมีวิจารณญาณมความสําคัญมาก เปนทักษะที่ครูผูสอน
ตองฝกใหเกิดแกผูเรียน เพราะจะทําใหเด็กมีความสามารถเลือกรับขอมูลที่มีประโยชนและรูจักใช
เหตุผล 

 บอส (Boss. 2010: 4) กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการประยุกตใชกฎทาง
ตรรกศาสตรในการประเมิน พิจารณา ตัดสิน เพ่ือนําไปวางแผนการทํางาน เปนทักษะที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน และเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาเชาวปญญาใหเต็มศักยภาพ 

 นักวิชาการของไทยหลายทาน (ทิศนา แขมมณี; และ คนอ่ืน ๆ. 2544: 59-60; พิม
พันธ เดชะคุปต.2548: 33; และ ศิริกาญจน โกสุมภ; และ ดารณี คําวัจนัง. 2551: 64) ไดกลาวถึง
ประโยชนของการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความคิดอยางมีวิจารณญาณไวในทํานองเดียวกัน 
ดังนี้  

1. ชวยใหผู เรียนสามารถปฏิบัติตนอยางมีหลักการ มีเหตุผล ไดงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. ชวยใหผูเรียนประเมินงานโดยใชเกณฑอยางสมเหตุสมผล 
3. ชวยใหผูเรียนรูจักประเมินตนเองอยางมีเหตุผลและมีทักษะในการตัดสิน 
4. ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาอยางมีความหมายและเปนประโยชน 
5. ชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะการใชเหตุผลในการแกปญหา 
6. ชวยใหผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย รวบรวมขอมูลเชิงประจักษดานความรู 

ทฤษฎีหลักการ ตั้งขอสันนิษฐาน ตีความหมาย และลงขอสรุป 
7. ชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการใชภาษาและสื่อความหมาย 
8. ชวยใหผูเรียนสามารถคิดอยางชัดเจน คิดอยางถูกตอง คิดอยางแจมแจง คิด

อยางกวางขวาง และคิดอยางลุมลึก สมเหตุสมผล 
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9. ชวยใหผูเรียนเปนผูมีปญญา กอปรดวยความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย 

ความมีเมตตา และเปนผูมีประโยชน 
10. ชวยใหผู เรียนสามารถอาน เขียน พูด ฟงได ดี ชวยใหผู เ รียนพัฒนา

ความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องในสถานการณที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง 
 อุษณีย อนุรุทธวงศ (โพธิสุข) (2545: 88-89) กลาววา การฝกใหเด็กคิดอยางมี

วิจารณญาณนั้นเพ่ือ 
1. ใหเขาใจที่จะประเมินขอมูล 
2. ชี้ประเด็นที่ชอบเอยอางผิด ๆ ถูก ๆ 
3. มีความเขาใจในสิ่งที่ถูกเอยอาง 
4. สามารถแยกแยะความแตกตางวา อะไรคือความรู อะไรคือความจริง และอะไร

เปนเพียงความคิดเห็น 
5. รูจักประมวลขอมูล ประมวลความคิด 
6. รูจักจัดลําดับขอมูล 
7. รูจักสรุปเหตุผล ขอมูล หรือประเด็นตาง ๆ 
8. มองเห็นสิ่งตาง ๆ อยางเปนระบบ รูวาอะไรสําคัญหรือไมสําคัญ 
9. รูจักใฝหาทางออกที่หลากหลายมากข้ึน หาหนทางใหม ๆ 
10. รูจักตั้งเปาหมาย 
11. รูจักที่จะวางแผนงานลวงหนา 
12. ทํางานเปนระบบมากข้ึน 
13. มีความสามารถในการคิดเชิงเปรียบเทียบ และมองเห็นความแตกตางของสิ่ง

ตาง ๆ ชัดเจนข้ึน 
14. ตัดสินใจไดดี แมนยํา มีหลักเกณฑ 
15. สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดี 
16. รูจักเปดใจกวาง ฟงความมรอบดาน ไมดวนตัดสินใจโดยขาดขอมูล 
17. มีการคาดการณไดดีข้ึน 

 จากความสําคัญของการคิดอยางมีวิจารณญาณขางตน สรุปไดดังนี้ 
  1. ทําใหสามารถแยกแยะระหวางความรู ความจริง ความคิดเห็น  
  2. ทําใหเปดใจรับฟงใหรอบดาน ไมดวนตัดสินใจโดยไมมีเหตผล 
  3. ทําใหสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมและมีประโยชนตามหลักเหตุและผล 
  4. เปนประโยชนในการวางแผนการทํางาน และดําเนินชีวิตประจําวัน 
  5. เปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาเชาวปญญาใหเต็มศักยภาพ 
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3.3 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนความสามารถทางสมอง มีกระบวนการที่ซับซอน จาก

การศึกษาพบทฤษฎีที่เก่ียวของดังนี้ 
 3.3.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาของเพียเจต (Piaget’s Theory of 

Intellectual Development) 
  เพียเจต (Piaget) นักจิตวิทยาและนักญาณวิทยาชาวสวิส ไดศึกษาเก่ียวกับเด็กวา

มีการปรับตัวและการแปรความหมายของสิ่งของและเหตุการณในสิ่งแวดลอมของตนดวยวิธีการใด 
โดยมีแนวคิดวาเชาวนปญญาเปนการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมทั้งทางชีวภาพและสังคม สวน
พัฒนาการทางเชาวนปญญาเปนผลมากจากประสบการณ ที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว
ตั้งแตเกิดอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพ่ือใหเกิดความสมดุล
ระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอมภายนอก รวมทั้งกระบวนการคิดของตน คนเราจะใชกระบวนการ
ดังกลาวสรางระบบการคิด ทําใหบุคคลสามารถพัฒนาการคิดไดอยางรอบคอบ เพ่ือใหเขาใจ
เก่ียวกับสิ่งรอบตัวเราได ทําใหการพัฒนาทางสมองของมนุษยเกิดข้ึนไดอยางตอเนื่อง และจะพัฒนา
ในข้ันสูงตอไป การพัฒนาการดานเชาวนปญญาที่สําคัญที่เพียเจตไดนําเสนอมีดังนี้ (ธรรมราช    
บุญทิพยเจริญ. 2553 8-10; อางอิงจาก Alinken. 2000: 182-183) 

  1. การรับเขามาและการปรับใหเขากัน (Assimilation and Accommodation) เด็ก
จะรูจักและเขาใจสิ่งแวดลอมดวยการมีปฏิสัมพันธและการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมนั้น เปฯ
กระบวนการที่เรียกวาการปรับตัว (Adaptation) หรือการสรางสมดุล (Equilibrium) กระบวนการนี้
ประกอบดวยการรับเขามาและการปรับใหเขากัน สําหรับการรับเขามาหมายถึงการจัดประสบการณ
ใหมใหลงตัวไดเหมาะเจาะกับโครงสรางหรือแผนภูมิความคิดที่มีอยูกอน และการปรับตัวหมายถึง
การปรับเปลี่ยนแผนภูมิความคิดใหเหมาะสมกับประสบการณใหมที่รับเขามา เด็กเล็กจะรับ
สิ่งแวดลอมเขามาดวยการจับ ดูด สํารวจ เขยา ตรวจสอบ เปนตน และกระบวนการปรับตัวใหเขา
กันก็เกิดข้ึนเมื่อสิ่งแวดลอมขัดขวาง เคลื่อนที่ ทําใหเจ็บปวด ใหรางวัลหรือลงโทษ หรือมีปฏิกิริยา
ตอบสนองในลักษณะอ่ืน ๆ เมื่อเด็กเจริญเติบโตข้ึน แผนภูมิความคิด โครงสรางทางสมอง และแบ
แผนพฤติกรรมก็จะละเอียดประณีตมากข้ึนในการตอบสนองตอประสบการณ ดังนั้นเชาวนปญญา
ของผูใหญจึงถูกปรับเปลี่ยนแผนภูมิความคิดใหมีความสงบเยือกเย็นลงเมื่อไดรับอันตรายทาง
รางกาย จึงกลาวไดวาบุคคลมีแนวโนมผสมผสานแผนภูมิความคิดข้ันตนเขากับแผนภูมิความคิด
ระดับสูงข้ึน ซึ่งเรียกวาการจัดระบบ (Organization) 

  2. ระยะพัฒนาการทางเชาวนปญญา การพัฒนาการรูคิดที่เกิดข้ึนดวยการรับเขา
มาและปรับใหเขากันกับโลกภายนอกนั้น สามารถแบงออกไดเปน 4 ระบะ ตามลําดับพัฒนาการดังนี้ 

   ระยะแรก ข้ันการเคลื่อนไหวประสาทสัมผัส (Sensorimotor Stage) เริ่มตั้งแต
แรกเกิดถึงประมาณ 2 ขวบ เปนข้ันที่เด็กสามารถแสดงออกทางการเคลื่อนไหวกลามเนื้อ มีปฏิกิริยา
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ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมดวย กระบวนการคิดของเด็กในข้ันนี้จะใชสัญลักษณนอยมาก เด็กเขาใจสิ่ง
ตาง ๆ จากการกระทําและการเคลื่อนไหว และจะเรียนรูตอสิ่งรอบตัวที่เขาสามารถใชประสาทสัมผัส
ไดเทานั้น 

   ระยะที่สอง ข้ันกอนการปฏิบัติ (Preoperational Stage) ในชวงอายุประมาณ 
2-7 ป เปนข้ันที่เด็กเริ่มใชภาษาและสัญลักษณอยางอ่ืน การเรียนรูเปนไปอยางรวดเร็ว ภาษาเปน
เครื่องมือที่ชวยใหเด็กสรางความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ แตเด็กในข้ันนี้ พัฒนาการทางดาน
การคิดยังไมสมเหตุสมผล เด็กยังยึดติดกับการเรียนรูซึ่งเปนขอจํากัด 6 ประการของการคิด คือ 1) 
การยึดติดอยูกับสิ่งที่เปนรูปธรรม   2) ไมมีความสามารถในการคิดยอนกลับโดยใชหลักเหตุผล   3) 
การยึดตนเองเปนศูนยกลาง เขาใจวาคนอ่ืนคิดหรือเขาใจเหมือนตนเอง   4) การมองปญหา สิ่งของ 
หรือเหตุการณทีละอยางทีละดาน ไมสามารถพิจารณาหลาย ๆ ดาน   5) การตัดสินสิ่งตาง ๆ ตาม
สถานการณที่รับรูหรือมองเห็นในขณะนั้นเทานั้น   6) การเชื่อมโยงเหตุการณหรือสิ่งของโดยไมใช
หลักเหตุผล 

   ระยะที่สาม ข้ันปฏิบัติการดวยรูปธรรม (Concrete Operational Stage) 
ในชวงอายุประมาณ 7-11 ป เปนข้ันที่เด็กสามารถคิดดวยการใชสัญลักษณและภาษา สามารถสราง
ภาพแทนในใจได การคิดมีลักษณะยึดตนเองเปนศูนยกลางนอยลง สามารถแกปญหาที่เปนรูปธรรม
ได เขาใจหลักการคงอยูของสสารไดวา สสารหรือสิ่งของแมจะเปลี่ยนสภาพไปก็ยังคงมีปริมาณเทา
เดิม สามารถคิดยอนกลับได รวมทั้งสามารถจัดประเภทสิ่งของได ตลอดจนเขาใจการเปรียบเทียบ 

   ระยะสุดทาย ข้ันการปฏิบัติดวยนามธรรม (Formal Operation Stage) ตั้งแต
อายุประมาณ 12 ปข้ึนไป เปนข้ันที่เด็กสามารถเขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรมได มีการคิดอยาง
สมเหตุสมผลในการแกปญหา สามารถแกปญหาไดหลาย ๆ ทาง สามารถคิดแบบวิทยาศาสตรได 
รูจักการคิดดวยการสรางภาพข้ึนในใจ สามารถคิดเก่ียวกับสิ่งที่นอกเหนือไปจากสิ่งปจจุบัน มีความ
พอใจที่จะคิดอยางมีวิจารณญาณเก่ียวกับสิ่งที่เปนนามธรรม สามารถคิดสรางทฤษฎีและทดสอบ
แบบวิทยาศาสตรได การคิดของเด็กจะไมยึดติดอยูกับขอมูลที่ไดมาจากการสังเกตเพียงอยางเดียว 
แตเปนการคิดที่อยูในรูปแบบของการตั้งสมมุติฐานหรือสถานการณที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริง ๆ มี
ความคิดเปนของตนเอง และเขาใจความคิดผูอ่ืนดวย 

  นักจิตวิทยาที่ใชวิธีการศึกษาตามแนวทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาของเพียเจต
หลายทาน ไดแก บรูเนอร (Bruner) ออซูเบล (Asubel) กาเย (Gagne) และ ทอแรนซ (Torrance) มี
ความเห็นสอดคลองกันวา กระบวนการคิดของมนุษย เปนกระบวนการทางสมอง หรือภายในจิตที่
ทําหนาที่เก่ียวกับการรับรู การจํา การคิด และการแกปญหาตาง ๆ กระบวนการคิดเปนเรื่องของ
กระบวนการภายในสมองที่ไมสามารถสังเกตหรือศึกษาไดโดยตรง แตอนุมานโดยออมไดวา ไดเกิด
กระบวนการภายในข้ึนและแสดงออกมในรูปของพฤติกรรม (มลิวัลย สมศักด์ิ. 2540: 19) 
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 3.3.2 ทฤษฎีเชาวนปญญาสามศรของสเติรนเบอรก (A Triarchic Theory of Human 

Intelligence) 
  สเติรนเบอรก (Sternberg) ไดเสนอทฤษฎีเชาวนปญญาสามศร ใน ค.ศ. 1985 

อธิบายวาเชาวนปญญาประกอบดวยความสามารถ 3 ดาน ไดแก ดานการคิด ดานประสบการณ 
และดานบริบทสังคม โดยมีทฤษฎียอยอธิบายความสามารถ 3 ทฤษฎี ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี และคน
อ่ืน ๆ. 2544: 31; อางอิงจาก Sternberg. 1985: 43-128) 

  1. ทฤษฎียอยดานบริบทสังคม (Contextual Subtheory) กลาวถึงความสามารถ
ทางสติปญญาที่เก่ียวของกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมของบุคคล รวมทั้งการปฏิบัติและการ
กระทําตาง ๆ ที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของสติปญญาในบริบทของสังคมซึ่งประกอบดวย 1) 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมอยางมีจุดหมาย (Adaptation)   2) การ
เลือกสิ่งแวดลอมที่อํานวยประโยชนสูงสุด (Selection) มากกวาการทําตามความเคยชิน และ   3) 
ความสามารถในการดัดแปลงและปรับแตงสิ่งแวดลอม (Shaping) ใหเหมาะสมกับทักษะ 
ความสามารถ และคานิยมของตน 

  2. ทฤษฎียอยดานประสบการณ (Experiential Subtheory) กลาวถึงผลของ
ประสบการณที่มีตอความสามารถทางปญญา ซึ่งเก่ียวของกับความสามารถในการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง และการนําความรูมาใชในการสรางสรรค ประกอบดวย 1) ความสามารถในการ
แกปญหาแปลกใหม เปนความสามารถในการคิดสิ่งใหม ๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร และศิลปศาสตร   2) 
ความคลองในการประมวลผลขอมูลที่มี รวมทั้งความสามารถที่จะเชื่อมโยงความสามารถทั้งสอง
อยางเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการแกปญหาใหดีข้ึน 

  3. ทฤษฎียอยดานกระบวนการคิด (Componential Subtheory) กลาวถึง
ความสามารถทางสติปญญาที่เก่ียวของกับกระบวนการคิด หรือความสามารถในการเรียนรูสื่อใหม 
ซึ่งครอบคลุมองคประกอบ 3 ประการ คือ 1) องคประกอบดานการปรับความคิด (Meta-
Components) เปนกระบวนการคิดสั่งการ ซึ่งประกอบดวยการประมวลความรู คิดแกปญหา 
วางแผนติดตาม และประเมินผลเพ่ือใหงานดําเนินไปอยางถูกตอง   2) องคประกอบดานการปฏิบัติ 
(Performance Components) เปนกระบวนการลงมือปฏิบัติตามการตัดสินใจสั่งการ องคประกอบ
ดานการปรับความคิด และองคประกอบดานการปฏิบัติเปนกระบวนการที่ควบคูไปดวยกัน เพราะ
ความคิดอยางเดียวไมเพียงพอตอการแกปญหา เนื่องจากไมมีการปฏิบัติ สวนการปฏิบัติอยางเดียว
ก็ไมเพียงพอ จะตองอาศัยองคประกอบการคิดที่เหมาะสมชวยองคประกอบดานการปฏิบัติ 
ประกอบดวยองคประกอบดานการคิดยอย ๆ ไดแก การเขารหัส การรวมและเปรียบเทียบ การ
ตอบสนอง และการพัฒนาสติปญญาในการแกปญหา และ   3) องคประกอบดานการแสวงหาความรู 
(Knowledge-Acquisition Components) เปนกระบวนการแสวงหาความรูซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญ
ของสติปญญา จึงตองอาศัยกระบวนการคัดเลือก มีการเลือกขอมูลเขารหัส การเลือกวิธีการประมวล
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ขอมูลที่เก่ียวของเพ่ือใหเกิดภาพรวมที่ยอมรับได การเลือกวิธีการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดรับมากับ
ขอมูลเดิมที่มีอยูแลว เพ่ือใหไดขอมูลความรูใหมที่เหมาะสมเขาไวในระบบความจํา 

 3.3.3 แนวคิดเก่ียวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณของเอนนิส (Ennis) 
  เอนิส (Ennis 1985: 45-48) ไดแบงองคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ออกเปน 3 สวนดังนี้ 
  1. การนิยามปญหา หรือสิ่งที่เก่ียวของ และการทําใหชัดเจน (Derine and 

Clearity) ซึ่งประกอบดวยความสามารถตาง ๆ ดังนี้ 
   1.1 การระบุประเด็นปญหาที่สําคัญ (Identify Problems) ระบุขอสรุป 

(Indentify Conclusion) 
   1.2 ระบุเหตุผล (Identify Reasons) 
   1.3 ตั้งคําถามใหเหมาะสมกับแตละสถานการณ (Identify Appropriate 

Question to Ask) 
   1.4 ระบุขอตกลงเบ้ืองตน (Identiry Assumptions) 
  2. การพิจารณาตัดสินขอมูล (Judge Information) ซึ่งประกอบดวยความสามารถ

ตาง ๆ ดังนี้ 
   2.1 ตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต (Determine 

Credibility of Sources and Observation) 
   2.2 ตัดสินความเก่ียวของของขอมูลกับปญหา (Determine Relevance) 
   2.3 ตระหนักในความคงเสนคงวาของขอมูล (Recognize Consistency) 
  3. การอางอิงเพ่ือการแกปญหาและการลงขอสรุปอยางสมเหตสมผล (Inference 

Solving Problem and Draw Reasonable Conclusion) ซึ่งประกอบดวยความสามารถตาง ๆ ดังนี้ 
   3.1 การตัดสินสรุปแบบอุปนัยและอางอิง (Infer and Judge Inductive 

Conclusion) 
   3.2 การนิรนัย (Deduction) 
   3.3 การทํานายผลที่จะเกิดข้ึนตามมา (Predict Probable Consequence) 
 จากการศึกษาทฤษฎีของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่กลาวมาขางตน พบวานัก

ทฤษฎีแตละทานไดกําหนดกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันออกไปตามความเชื่อ
ของแตละทฤษฎี หรือแตละกลุม แตในภาพรวมจะมีความคลายคลึงกันโดยการคิดอยางมี
วิจารณญาณเปนกระบวนการทางสมองที่ซับซอน ประกอบดวยการทํางานหลายสวนและหลาย
ข้ันตอนซึ่งไมสามารถสังเกตหรือศึกษาไดโดยตรง แตอนุมานทางออมไดวามีกระบวนการเกิดข้ึน
ภายในจากพฤติกรรมที่แสดงออกมา เชน การระบุเหตุผล การตั้งคําถามใหเหมาะสม การระบุ
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ขอตกลงเบ้ืองตน การตัดสินความนาเชื่อถือของขอมูล การตัดสินความเก่ียวของของขอมูลกับปญหา 
การสรุปอยางมีเหตุผล เปนตน 

3.4 ลักษณะของผูที่คิดอยางมีวิจารณญาณ 
 ฮารนาเด็ค (Harnadek. 1989: 21) ไดศึกษาลักษณะของผูที่มีความคิดอยางมี

วิจารณญาณไวดังนี้ 
  1. เปดใจยอมรับความคิดใหม 
  2. ไมโตแยงในเรื่องใด ๆ ถายังไมทราบรายละเอียดขอมูลของเรื่องนั้น 
  3. ทราบวาเมื่อไหรที่จําเปนตองไดขอมูลเก่ียวกับเรื่องที่ศึกษา 
  4. จําแนกขอสรุปที่อาจจะเปนจริงกับขอสรุปที่ตองเปนจริง 
  5. ยอมรับวาคนเรานั้นมีความคิดที่แตกตางกันเก่ียวกับความหมายของคํา 
  6. พยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการใหเหตุผล 
  7. พยายามถามทุกสิ่งที่ไมเขาใจ 
  8. พยายามจําแนกความคิดดวยอารมณออกจากความคิดดวยเหตุผล 
  9. พยายามสรางคําใหม ๆ เพ่ือจะไดเขาใจเมื่อผูอ่ืนกลาวถึง ตลอดจนสามารถนํา

ความคิดของตนเองมาเสนอใหผูอ่ืนเขาใจชัดเจน 
 วัตสัน; และเกลเซอร (Watson; & Glaser. 1964: 11) กลาววาผูที่มีการคิดอยางมี

วิจารณญาณจะมีลักษณะดังนี้ 
  1. สามารถจําแนกระดับความนาจะเปนของขอสรุปที่คาดคะเนจากสถานการณที่

กําหนดให 
  2. สามารถจําแนกไดวาขอความใดเปนขอตกลงเบ้ืองตน และตองยอมรับกอนมี

การโตแยงหรืออธิบายขอความอ่ืน ๆ 
  3. สามารถจําแนกไดวาขอสรุปใดเปนผลจากความสัมพันธของสถานการณที่

กําหนดใหอยางแนนอน 
  4. สามารถจําแนกไดวาขอสรุปใดเปนลักษณะหรือคุณสมบัติทั่วไปที่ไดจาก

สถานการณที่กําหนด 
  5. สามารถจําแนกระหวางการอางเหตุผลที่หนักแนนกับไมหนักแนน เพ่ือ

พิจารณาความสําคัญและความเก่ียวของกับประเด็นปญหา 
 เอนิส (Ennis. 1985: 45-48) และ ประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 94) กลาวถึงลักษณะ

ของผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณไวในทํานองเดียวกัน ดังนี้ 
  1. เปนผูมีใจกวาง คือ ยอมรับฟงและพิจารณาควาคิดเห็นของผูอ่ืน ไมยึดมั่นถือ

มั่นความคิดตนเองเปนหลัก และตัดสินใจดวยขอมูลประกอบที่เพียงพอ 
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  2. มีความไวตอความรูสึกของผูอ่ืน เขาใจผูอ่ืน 
  3. เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยูได เมื่อมีขอมูลที่มีเหตุผลมากกวา 
  4. กระตือรือรนในการหาขอมูลและความรู 
  5. เปนผูมีเหตุผล 
 บอส (Boss. 2010: 7-12) กลาวถึงลักษณะของผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณไววา

จะตองมีทักษะตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ทักษะการวิเคราะห 
  2. ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  3. ทักษะการวิจัยและการคนควา 
  4. ทักษะการปรับตัวและความอดทนตอความไมแนนอน 
  5. การทําใจใหเปนกลางกับสิ่งที่สงสัย 
  6. การแกปญหาดวยความสรางสรรค 
  7. สนใจ ตั้งใจ และใฝรู 
  8. การเรียนรูดวยการรวมมือ 
 บรรจง อมรชีวิน (2554: 123-128) กลาววานักคิดอยางมีวิจารณญาณมีทัศนคติดังนี้ 
  1. มีใจที่เปดกวาง 
  2. ชางสงสัยใครรู 
  3. นอบนอมถอมตนทางปญญา 
  4. มีอิสระเสรีในการคิด 
  5. มีแรงจูงใจสูง 
 จากลักษณะของผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณดังกลาว สรุปไดวา ผูที่มีการคิดอยาง

มีวิจารณญาณมีลักษณะดังนี้ 
  1. มีความใฝรู  
  2. มีแรงจูงใจสูง 
  3. ชางสงสัย 
  4. มีจิตใจที่เปนกลางกับสิ่งที่ยังไมชัดเจน 
  5. กระตือรือรนในการหาขอมูลในสิ่งที่ยังไมเขาใจ 
  6. แยกอารมณออกจากเหตุผลได 
  7. จําแนกระดับความนาเชื่อถือของขอมูลได 
  8. พรอมยอมรับขอมูลหรือแนวคิดใหมที่มีเหตุผลมากกวาขอมูลหรือแนวคิดเดิม  
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3.5 การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 รัสเซล (ศันสนีย ฉัตรคุปต; และ อุษา ชูชาติ. 2548: 109-116; อางอิงจาก Russell. 

1991: unpaged) ไดเสนอวิธีการตาง ๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมี
การคิดอยางมีวิจารณญาณไว ดังนี้ 

  1. การวางกรอบกวาง ๆ ใหนักเรียนเห็นภาพคราว ๆ คือการตั้งคําถามกวาง ๆ 
เพ่ือวางกรอบใหนักเรียนมองเห็นภาพคราว ๆ วาจะทําอะไรกันในภาคเรียนนี้ หรือปการศึกษานี้ 

  2. การมีสวนรวมในชั้นเรียน โดยนักเรียนจะตองรูวาคะแนนสวนหนึ่งจะไดมาจาก
การมีสวนรวมในชั้นเรียน ซึ่งอาจเปนการตอบคําถามหรือการตั้งคําถาม การแสดงความคิดเห็น การ
มีสวนรวมในกิจกรรม ฯลฯ 

  3. ความลึกของคําถามที่ใช ครูตองฝกใหนักเรียนรูจักกับคําถาม 3 ขอ ที่จะทา
ทายใหคิดตลอด 1 ปของการเรียนวิชาตาง ๆ คําถามดังกลาวไดแก “อะไร” “แลวเปนอยางไร” และ 
“แลวเปนอยางไรตอไป” คําถามเหลานี้จะชวยใหนักเรียนรูจักคิดเก่ียวกับสิ่งที่เพ่ิงเรียนรูมาใหลึกซึ้ง
ลงไปอีก นักเรียนอาจใชคําถามนี้ถามครูผูสอน ถามเพ่ือน หรือถามตนเองก็ได 

  4. การเขียนบันทึก นักเรียนตองเขียนบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูไปทุกครั้ง โดยใน
บันทึกของนักเรียนแตละคน จะประกอบดวยสวนยอย ๆ 4 สวน คือ 1) สวนที่เปนสมุดจดงาน คือ
สวนที่จดเฉพาะหัวขอเพ่ือใหเขาใจเรื่องราวแตละเรื่องไดชัดเจน ไมยุงเหยิง ซึ่งการมีแตหัวขอจะทํา
ใหนักเรียนตองใชเวลาและจัดระเบียบสิ่งที่เรียนไปทุกวันเพ่ือใหเห็นภาพรวมที่ชัดเจน 2) สวนที่บอก
วาวันนี้เรียนรูอะไรบาง คือ สวนที่ใหนักเรียนเขียนสรุปหลังจบชั่วโมงเรียนทุกครั้ง ถึงสาระที่ไดเรียน
ไป ดวยคําตอบไมเกิดหกหรือเจ็ดประโยค ซึ่งทําใหผูเรียนรูจักจับในความสําคัญ 3) สวนที่ให
นักเรียนไดตระหนักรูในสิ่งที่เรียน โดยใหนักเรียนบันทึกวา ความรูที่เรียนในวันนี้ มานําไปใช
ประโยชนอะไรไดบางในชีวิตประจําวัน ซึ่งนักเรียนจะตองจดบันทึกโดยใชขอเท็จจริงผสมผสานกับ
ความรูสึกของตนเอง และ 4) สวนที่เผชิญหนากับเหตุการณ สวนนี้เปนงานที่นักเรียนรวมกันทําใน
ชั้นเรียน โดยมีการวางแผนไวลวงหนา เชน ใหนักเรียนไดเผชิญกับเหตุการณและบุคคลอ่ืนทั้งที่ชอบ
และไมชอบ 

  5. ใหนักเรียนไดทํางานเปนกลุม ทําใหนักเรียนตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน โตแยงกันเพ่ือหาขอสรุป ซึ่งเปนหลักของการใชความคิดอยางมีวิจารณญาณ 

  6. การประเมิน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน ไดสะทอนความคิดที่มีตอสิ่งที่เรียนรู 

  7. การประเมินผลกิจกรรมที่ครูจัด โดยใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวาไดเรียนรู
อะไร และในความสําคัญของสิ่งที่เรียนรูคืออะไร พรอมใหเสนอวิธีจัดกิจกรรมที่นาสนุกกวา และ
ดีกวากิจกรรมในครั้งนี้ 
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  8. ยกตัวอยางเพ่ืออภิปรายรวมกัน โดยครูยกตัวอยางเหตุการณหนึ่งข้ึนมาโดยไม

มีขอสรุปหรือตอนจบของเรื่อง เพ่ือใหนักเรียนชวยกันอภิปรายวาเรื่องนี้ควรลงเอยอยางไรจึงจะ
เหมาะสม 

  9. การสัมมนา ครูทําหนาที่เปนผูดําเนินการอภิปราย สวนนักเรียนมีหนาที่ศึกษา
ขอมูลมาใหพรอมเพ่ือมาอภิปรายและตั้งคําถามซึ่งกันและกัน โดยครูคอยชี้แนะและคอย ๆ เชื่อมโยง
ใหการอภิปรายนั้นตรงจุด ไมออกนอกประเด็น รวมทั้งชวยถามคําถามที่กระตุนใหเกิดความคิด
หลากหลาย 

  10. ความกํ้าก่ึง การใหขอมูลที่กํ้าก่ึง ไมใชแยกขาว-ดําชัดเจน จะกอใหเกิด
ความคิดถกเถียงอภิปรายกันดีกวาใหขอมูลที่ชัดเจนจนไมมีใครโตแยงได 

 อุษณีย โพธิสุข (2537: 99-100) เสนอวาการจัดการเรียนรูเพ่ือชวยปรับปรุงความคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียน มีแนวทางดังนี้ 

1. ประสบการณตรง การใหนักเรียนศึกษาเรื่องชุมชนของเราจากหนังสืออาจไมดี
เทากับการไปศึกษาในสถานที่จริงดวยตนเอง เชน โรงพยาบาล โรงพัก ตลาด โรงพัก บาน
ผูใหญบาน และศึกษาวากิจกรรมในแตละสถานที่ที่เขาทําอยูวามีอะไรบาง มีประโยชนอยางไร การ
จัดใหนักเรียนไปทัศนะศึกษาหรือเปดโอกาสใหนักเรียนทดลองปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองเปนการ
ใหโอกาสที่สําคัญ 

2. การทําวิจัย หรือการศึกษาหาความรู ความจริง ดวยตนเอง เปนการฝกฝน
ทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหนักเรียนไดมีข้ันตอนการศึกษาอยางถูกตอง 

3. การใชกิจกรรมเปนสื่อกระตุนความคิด เชน การพาไปดูการโตวาที จัดให
โตวาที การอภิปรายหัวขอตาง ๆ การจัดมุมนักคิด เปนตน 

4. การใชสถานการณสมมติ เปนกิจกรรมและวิธีการสอนที่จะทําใหนักเรียนเกิด
ความรูความเขาใจกระจางข้ึน และมองเห็นปญหาที่เกิดข้ึนรวมทั้งการพยายามคิดคนการแกปญหา 

5. ใหนักเรียนไดมีโอกาสเสนอผลงาน หรือสิ่งที่ตนเองศึกษามาใหผูอ่ืนฟง อาจ
เปนเพ่ือนระดับเดียวกัน หรือเพ่ือนตางระดับชั้นกัน หรือใหคนอ่ืนฟงก็ได 

6. กิจกรรมกลุม การระดมสมอง การระดมความคิด การไตรตรองความคิดของ
กลุม รวมถีงการวิจารณอยางมีเหตุผล การวิจารณในทางสรางสรรคลวนเปนทักษะระดับสูงทาง
ปญญาและสังคมทั้งสิ้น สิ่งเหลานี้จะชวยใหนักเรียนไดมีขอมูลยอนกลับเก่ียวกับความคิดของตนเอง
และผูอ่ืน รวมทั้งกลยุทธทางความคิดของผูอ่ืนไดอยางดี 

 หนึ่งนุช กาฬภักดี (2543: 80) ไดสรุปแนวการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความคิดอยาง
มีวิจารณญาณไวดังนี้ 

1. เสนอสถานการณที่กระตุนใหคิด 
2. คิดอยางเปนระบบโดยใชเหตุผล 
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3. นําขอมูลตาง ๆ มาใชในกระบวนการคิดบนพ้ืนฐานของความจริง ความดีงาม 

ความถูกตอง 
4. คิดและตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ 
5. ตรวจสอบ วัด และประเมินผลการปฏิบัติรวมทั้งการประเมินผลของตนเอง 

 ศันสนีย ฉัตรคุปต; และ อุษา ชูชาติ (2548: 81) ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพของสมองและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดที่นําไปสูการคิดอยางมี
วิจารณญาณไว ดังนี้ 

1. การสรางแรงจูงใจใฝรูดวยการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุข ไมเครียด รูสึก
มั่นใจ และสบายใจขณะเรียนรู โดยครูมีบทบาทดังนี้ 

1.1 จัดการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอเรื่องที่กําลังเรียนรู 
กระตุนใหมีความสุข เกิดความสนใจใฝรู เกิดความรักในสิ่งที่กําลังเรียนรู เขาใจความหมายและ
ประโยชนของการเรียนรู 

1.2 จัดการเรียนรูที่สนุก มีความสุข ประทับใจผูเรียน มีเรื่องอารมณเขามา
เก่ียวของ 

1.3 นําการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย ดนตรี ศิลปะ เขามาผสมผสานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุข 

2. การแสวงหาขอมูล ผสมผสานความรู และการคิดวิเคราะหของสมอง โดยครูมี
บทบาทดังนี้ 

2.1 จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยชี้แนะแหลง
เรียนรูใหผูเรียน 

2.2 จัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด เชน ตั้งคําถามหลากหลายใหผูเรียน
ไดคิดวิเคราะห ผสมผสานความรู 

2.3 จัดการเรียนรูที่กระตุนผูเรียนใหใชทักษะพ้ืนฐานสําหรับการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เชน การคิดตั้งคําถาม การคิดวิเคราะห คิดคนหาคําตอบที่ถูกตอง การจัดระเบียบ
ขอมูล การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การลงมือกระทํา การแกปญหา การสรุปและตัดสิน
โดยใชหลักการคิดดวยเหตุผล 

2.4 การจัดการเรียนรูที่บูรณาการเชื่อมโยงเรื่องราวและแนวคิดของสิ่งที่
เรียนรูในหองเรียนกับความเปนจริงของชีวิต 

2.5 จัดประสบการณการเรียนรูหลาย ๆ ดาน จัดกิจกรรมกลุมในรูปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบการเรียนรูดวยการดู การฟง การสัมผัส การเคลื่อนไหว การกระทํา 

2.6 จัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดถึงความคิดและลงมือกระทํา
ตามความคิดของตนเพ่ือหาประสบการณ 
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 ประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 94) กลาวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการคิด

อยางมีวิจารณญาณไวดังนี้ 
  1. สรางความกระตือรือรน อยากรู อยากเห็น (Curiosity) โดยตองไดรับการ

กระตุน ย่ัวยุ โดยใชสื่อ คําถาม กิจกรรม 
  2. ฝกใหมีความกลาเสี่ยง (Risk Taking) กลาคิดแตกตางไปจากคนสวนใหญ กลา

เสี่ยงที่จะสรางสิ่งใหมหรือแตกตางจากเดิม โดยใชสถานการณที่ย่ัวยุใหคาดการณและคาดเดาสิง่ตาง 
ๆ ซึ่งอาจมีคําตอบหลาย ๆ แนวทาง 

  3. ความยุงยากซับซอน (Complexity) ความยุงยากซับซอนจะทําใหเกิดการ
พัฒนาความคิดระดับสูงได ตองพัฒนาจากงายไปหายาก กิจกรรมที่ใชและระดับความยากงายตอง
สอดคลองเหมาะสมกับเด็กแตละคน 

  4. กระตุนใหเกิดจินตนาการ (Imagination) เด็กตองไดรับการกระตุนใหมี
ความคิด จินตนาการ สรางสรรคอยางหลากหลาย ทั้งที่เปนการจินตนาการจากภาพ จากนิทาน จาก
ประสบการณเดิม จากเหตุการณสิ่งแวดลอมรอบตัว จากความรูสึกของตนเอง 

  5. ฝกฝนใหใจกวาง (Open Mind) เด็กควรไดรับการฝกฝนใหทํางานกลุม การ
อภิปรายกลุม การรับฟงและยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ยอมรับในเหตุผลและขอมูลของกลุม 
หรือของคนอ่ืนที่ดีกวาหรือมีมากกวา 

  6. สรางความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) ความมั่นใจในตนเองจะทําใหเด็ก
ไดมีการพัฒนาการคิดและกลาแสดงออกซึ่งความคิด การเลือกสรรกิจกรรมที่หลากหลายและ
เหมาะสมจะทําใหเด็กกลาแสดงออก เริ่มจากการตั้งคําถามงาย ๆ การแสดงออกอยางงาย แลวยาก
ข้ึนตามลําดับ ซึ่งการแสดงออกของเด็กตองไดรับกําลังใจและการสนับสนุน จะทําใหเด็กมีความ
มั่นใจมากย่ิงข้ึน 

จากแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณขางตน สรุปไดวาการ
จัดการเรียนรูใหนักเรียนมีการคิดอยางมีวิจารณญาณมีแนวทางดังนี้ 

 1. การวางแผนกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของนักเรียน ซึ่งกระตุน
ใหนักเรียนมีสวนรวมดวยการนําเสนอสถานการณในชีวิตจริงที่สอดคลองกับเรื่องราวและแนวคิดใน
เนื้อหาที่เรียน 

 2. การนําเสนอประเด็นของครูควรเปนประเด็นที่กํ้าก่ึง ไมแยกขาว-ดําชัดเจน เพ่ือย่ัวยุ
ใหนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย โตแยง เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน โดยตั้งอยูบน
ฐานของเหตุและผล 

 3. การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง เพ่ือนนักเรียน ตลอดจน
กิจกรรมที่ครูจัดข้ึน พรอมทั้งเสนอแนะสิ่งที่ดีกวา 
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3.6 การวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2544ก: 170-179. และ 2544ข: 180-190) กลาววาการวัด

ความสามารถในการคิดแบงออกเปน 2 แนวทาง คือการใชแบบสอบมาตรฐานที่มีผูสรางไวแลว และ
แบบสอบสําหรับวัดความสามารถในการคิดที่สรางข้ึนใชเอง 

 ศิริชัย กาญจนวาสี (2544ข: 180-190) กลาวถึงแบบสอบมาตรฐานสําหรับวัด
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไวดังนี้ 

  1. แบบสอบ Watson-Glaser Critical Thinking Appeaisal 
   1.1 ลักษณะทั่วไปของแบบสอบ 
   แบบสอบนี้สรางโดยวัตสัน (Watson) และเกลเซอร (Glaser) เมื่อป ค.ศ.1937 

และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยปรับปรุงลาสุดในป ค.ศ.1980 สําหรับใชกับนักเรียนระดับ ม.3 ถึง
วัยผูใหญ แบบสอบมี 2 แบบ (form) คูขนานกันคือ แบบ A และแบบ B แตละแบบประกอบดวยแบบ
สอบยอย (subset) 5 แบบสอบ มีขอสอบรวมทั้งหมด 80 ขอ ใชเวลาสอบ 50 นาที แตละแบบสอบ
ยอยวัดความสามารถในการคิดตาง ๆ กัน ดังนี้ 

    1.1.1 ความสามารถในการสรุปอางอิง  (Inference) เปนการวัด
ความสามารถในการตัดสินและจําแนกความนาจะเปนของขอสรุปวา ขอสรุปใดเปนจริงหรือเท็จ 
ลักษณะของแบบสอบยอยนี้ มีการกําหนดสถานการณมาให แลวมีขอสรุปของสถานการณ 3-5 
ขอสรุป จากนั้นผูตอบตองพิจารณาตัดสินวา ขอสรุปแตละขอเปนเชนไร โดยเลือกจากตัวเลือก 5 
ตัวเลือก ไดแก จริง (True) นาจะจริง (Probably True) ขอมูลที่ใหไมเพียงพอ (Insufficient Data) 
นาจะเปนเท็จ (Probably False) และเปนเท็จ (False) 

    1.1.2 ความสามารถในการระบุขอตกลงเบ้ืองตน (Recognition of 
Assumption) เปนการวัดความสามารถในการจําแนกวา ขอความใดเปนขอตกลงเบ้ืองตน ขอความ
ใดไมเปน ลักษณะของแบบสอบยอยนี้มีการกําหนดสถานการณมาให แลวมีขอความตามมา 
สถานการณละ 2-3 ขอความ จากนั้นผูตอบตองพิจารณาตัดสินขอความในแตละขอวา ขอใดเปน
หรือไมเปนขอตกลงเบ้ืองตนของสถานการณทั้งหมด 

    1.1.3 ความสามารถในการนิรนัย (Deductive) เปนการวัดความสามารถ
ในการหาขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากสถานการณที่กําหนดมาใหโดยใชหลักตรรกศาสตร 
ลักษณะของแบบสอบยอยนี้มีการกําหนดสถานการณมาให 1 ยอหนา แลวมีขอสรุปตามมา 
สถานการณละ 2-4 ขอ จากนั้นผูตอบตองพิจารณาตัดสินวาขอสรุปในแตละขอเปนขอสรุปที่เปนไป
ไดหรือไมตามสถานการณนั้น 

    1.1.4 ความสามารถในการแปลความ (Interpretation) เปนการวัด
ความสามารถในการใหน้ําหนักขอมูลหรือหลักฐานเพ่ือตัดสินความเปนไปไดของขอสรุป ลักษณะ
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ของแบบสอบยอยนี้มีการกําหนดสถานการณมาให แลวมีขอสรุปสถานการณ 2-3 ขอ จากนั้น
ผูตอบตองพิจารณาตัดสินวาขอสรุปในแตละขอนาเชื่อถือหรือไมภายใตสถานการณนั้น 

    1.1.5 ความสามารถในการประเมินขอโตแยง (Evaluation of Argument) 
เปนการวัดความสามารถในการจําแนกการใชเหตุผลวาสิ่งใดเปนความสมเหตุสมผล ลักษณะของ
แบบสอบยอยนี้มีการกําหนดชุดของคําถามเก่ียวกับประเด็นปญหาสําคัญมาให ซึ่งแตละคําถามมี
ชุดของคําตอบพรอมเหตุผลกํากับ จากนั้นผูตอบตองพิจารณาสตัดสินวาคําตอบมีความสําคัญ
เก่ียวของโดยตรงกับคําถามหรือไม และใหเหตุผลประกอบ 

   1.2 คุณภาพของแบบทดสอบ 
   แบบทดสอบนี้มีความเที่ยงแบบความสอดคลองภายใน โดยมีวิธีหาความ

เที่ยงแบบแบงครึ่งขอสอบ มีพิสัยระหวาง 0.69 ถึง 0.85 และมีความเที่ยงแบบความคงที่โดยวิธี
สอบซ้ํา (ระยะหางระหวางการสอบ 3 เดือน) เทากับ 0.73 มีการตรวจสอบความตรงโดยคํานวณคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนนสอบกับคะแนนจากแบบสอบเชาวนปญญาแบบวัดเจตคติและ
แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2. Cornell Critical Thinking Test, Level X 
   2.1 ลักษณะทั่วไปของแบบสอบ 
   แบบสอบนี้พัฒนาโดยเอนนิส (Ennis) และ มิลแมน (Millman) ในป 1985 

พัฒนามาโดยยึดทฤษฎีของเอนนิสเปนหลัก แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test นี้มีสอง
รูปแบบคือ Level X และ Level Z ซึ่งเหมาะกับการนําไปใชกับกลุมตัวอยางคนละกลุม โดย Level 
X ใชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงมัธยมศึกษา และ Level Z ใชสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผูใหญดวย 

   แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test Level X ประกอบดวยขอสอบแบบ
เลือกตอบ 71 ขอ โดยวัดองคประกอบของการคิด 4 ดาน ดังนี้ 

    2.1.1 การตัดสินสรุปการอางอิงแบบอุปนัย (Inductive Inference) 
    2.1.2 การตัดสินความนาเชื่ อถือของแหลงขอมูลและการสัง เกต 

(Credibility of Sources and Observation) 
    2.1.3 การนิรนัย (Deductive) 
    2.1.4 การระบุขอตกลงเบ้ืองตน (Assumption Indentification) 
   2.2 คุณภาพของแบบสอบ 
   แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test Level X มีความเที่ยงอยูในชวง 

0.67 ถึง 0.79 
 ลดารัตน สงวรรณา. (2553: 100) กลาววา การวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

สามารถใชเครื่องมือวัดได 2 ประเภท ไดแก แบบสอบขอเขียน และแบบสอบปฏิบัติการ แบบสอบ
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ขอเขียนนิยมใชกันอยางแพรหลายเพราะใชงายและสะดวกสําหรับผูสอบทั้งกลุมเล็กและกลุมใหญ 
แบบสอบนั้นสามารถสรางเองหรือเลือกซื้อจากตางประเทศ ซึ่งจะมีหนวยงานหรือบริษัทผูผลิตที่จะ
มีกลุมนักวัดผลผูเชี่ยวชาญทําการสรางและพัฒนาแบบสอบจนไดมาตรฐาน ทั้งนี้ตองเลือกใช
เครื่องมือใหเหมาะสมดวย 

 ชลธร เวชศาสตร. (2554: 84) กลาววา การวัดความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ สามารถวัดไดโดยใชแบบทดสอบที่สรางข้ึนเอง โดยการกําหนดความมุงหมายในการ
วัด กําหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบัติการ จากนั้นสรางผังขอสอบเพ่ือกําหนดเคาโครง
ของแบบทดสอบ แลวเขียนขอสอบแลวนําไปทดลองใชกอนจะนําแบบทดสอบไปใชจริง 

 จากการศึกษาการวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณขางตน สรุปไดวา
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสามารถวัดไดโดยแบบสอบมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีผูสรางไวแลว โดยเลือกใชตามวัตถุประสงคของแตละแบบสอบ หรือสรางเองเพ่ือใหเหมาะสม
กับลักษณะของผูที่จะเขารับการทดสอบก็ได ในการวิจัยนี้ผูวิจัยจะสรางแบบประเมินความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยวัดองคประกอบของการคิด 4 ดาน คือ การตัดสินความ
นาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต (Credibility of Sources and Observation) การตัดสิน
สรุปอางอิงแบบอุปนัย (Inductive Inference) การนิรนัย (Deductive) และการระบุขอตกลง
เบ้ืองตน (Assumption Indentification) ตามองคประกอบของแบบสอบมาตรฐาน Cornell Critical 
Thinking Test, Level X ของเอนนิส (Ennis. 1985) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต (Credibility of 
Sources and Observation) คือ ความสามารถในการพิจารณาความถูกตองของขอมูล ความ
เปนไปไดของขอความ แตละขอประกอบดวยสถานการณที่มีการกลาวถึงสิ่งเดียวกันในสอง
แนวทาง แลวใหเลือกวาจะเชื่อถือแนวทางใด หรือเลือกที่จะเชื่อทั้งสองแนวทาง  

  2. การตัดสินสรุปอางอิงแบบอุปนัย (Inductive Inference) คือ ความสามารถใน
การตัดสินวาขอเท็จจริงใดสนับสนุน คัดคาน หรือไมเก่ียวของกับขอสรุปที่คาดคะเนไว แตละขอ
ประกอบดวยนิยามและขอเท็จจริง แลวใหพิจารณาวาขอเท็จจริงนั้นสอดคลอง ไมสอดคลอง 
หรือไมเก่ียวของกับนิยาม 

  3. การนิรนัย (Deductive) คือ ความสามารถในการหาขอสรุปในสถานการณ
เฉพาะจากประโยคหลักที่กําหนดให แตละขอประกอบดวยประโยคหลัก และขอสรุปสองขอสรุป 
แลวใหพิจารณาวาขอขอสรุปใดถูกตอง หรือยังสรุปแนนอนไมได 

  4. การระบุขอตกลงเบ้ืองตน (Assumption Indentification) คือ ความสามารถใน
การระบุวาอะไรคือขอตกลงเบ้ืองตนที่จะทําใหขอสรุปที่กลาวถึงมีความถูกตอง แตละขอ
ประกอบดวยขอความที่เปนขอสรุป แลวใหพิจารณาวาขอตกลงเบ้ืองตนใดที่ทําใหขอสรุปที่
กําหนดใหมีความถูกตอง 
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3.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

3.7.1 งานวิจัยตางประเทศ 
  เกลเซอร (Glazer.  2001: 66-71) ไดทําการศึกษาการใชแหลงขอมูลจากเว็บเพ่ือ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณในโรงเรียนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา เขาไดกลาววาระบบ
การศึกษาในสหรัฐอเมริกาไดมีการวิพากษวิจารณใหมีการใชหลักสูตรที่สงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณโดยผานการใชแหลงขอมูลจากเว็บ ทั้งนี้เพราะเครือขายเวิลดไวดเว็บจะมีเครื่องมือและ
ขอมูลที่สงเสริมความทาทายและกิจกรรมที่สําคัญประเภทนี้มากมายสําหรับหองเรียนคณิตศาสตร
ระดับสูง (พ้ืนฐานพีชคณิตไปจนถึงแคลคูลัส) ในงานวิจัยนี้ไดมีการนําเสนอลักษณะที่ชวยกระตุนการ
สืบเสาะและการสํารวจทางคณิตศาสตร และกลวิธีการสรางโจทยปญหาที่ทําใหครูสามารถตั้งคําถาม
สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน เพ่ือชวยสงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณใหมีการพัฒนาย่ิงข้ึน 

  อฟามาซากา-ฟวตาล (Afamasaga-Fuata’I.  2008: 16)  ไดทําการศึกษาความ
เขาใจเก่ียวกับความคิดรวบยอดและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน โดย
การใชแผนผังความคิดและวี-ไดอะแกรมในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน พบวาการ
สอนดวยวิธีดังกลาวชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจเรียน มีความเข าใจความคิดรวบยอด และมี
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณเพ่ิมสูงข้ึนดวย 

  จาคอบ (Jacob.  2008: 8) ไดทําการศึกษาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณกับ
คณิตศาสตรแบบออนไลนและความสําเร็จทางคณิตศาสตรโดยมีการจัดกิจกรรมการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรในชั้นเรียนผานการอภิปรายแบบออนไลนซึ่งจัดข้ึนในปแรกของการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยใชโปรแกรม BLS ทําการศึกษากับกลุมผูเรียนจํานวน 46 คน โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประเมินการคิดอยางมีวิจารณญาณในการแกโจทยปญหาผานทางการ
อภิปรายแบบออนไลน พิจารณาความสัมพันธระหวางความสําเร็จทางคณิตศาสตรที่วัดได โดยใช
แบบทดสอบปลายภาคกับการคิดอยางมีวิจารณญาณแบบออนไลนซึ่งพบวามีความสัมพันธกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังไดมีการตรวจสอบถึงความกาวหนาของทักษะการ
คิดอยางมีวิจารณญาณในการอภิปรายซึ่งพบวามีความกาวหนาเพ่ิมข้ึนดวย 

  ซีเซอร (Sezer.  2008: 353) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการนําเอาทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณเขามาบรรจุในหลักสูตรการศึกษาครูในโรงเรียนประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร 
ผลการศึกษาพบวา เนื้อหาในหลักสูตรนี้ทําใหนักเรียนมีเจตคติทางบวกตอวิชาคณิตศาสตร และมี
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณเพ่ิมสูงข้ึน 



58 
 

 
3.7.2 งานวิจัยในประเทศ 

  ธรรมราช บุญทิพยเจริญ (2553: 56-61) ไดพัฒนาโปรแกรมพัฒนาความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ใชเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตรมาพัฒนาโปรแกรม) พบวา โปรแกรมพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณทางคณิตศาสตร มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ 80/80 และความสามารถในการคิดอยางมี
วิจาณญาณทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

  ลดารัตน สงวรรณา (2553: 125-132) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอน
ดวยบทเรียนออนไลนแบบเว็บเควสท เรื่องทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ที่มีตอความสามารถในการคิดอยาง
มีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจาณญาณของนักเรียนหลังเรียน ผานเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

  จินดารัตน แกวพิกุล (2554: 110-118) ไดเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จากการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนกลุมที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด และนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน พบวา นักเรียนทั้งสองกลุมมีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด มีพัฒนาการของ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ข้ัน เนื่องจากการเรียนรูโดยการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเนนใหนักเรียนไดสรางองค
ความรูดวยตนเอง โดยมีเงื่อนไขคือ แนวคิดใหมตองเขาใจงาย มีเหตุผลนาเชื่อถือ และมีประโยชน
ตอนักเรียน 

  ชลธร เวชศาสตร (2554: 112-123) ไดเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยาง
มีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนกลุมที่
เรียนดวยการสอนแบบธรรมสากัจฉา (กิจกรรมการเรียนที่เนนการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิด 
อภิปรายปญหา และแสดงเหตุผล) และนักเรียนกลุมที่เรียนดวยการสอนแบบซินดิเคท (กิจกรรมการ
เรียนแบบกลุม โดยเนนการคนควาจากเอกสารที่เรียมไว แลวภายในกลุมรวมกันวิเคราะหประเด็น
ปญหา อภิปราย และเขียนรายงานนําเสนอหนาชั้นเรียน แลอภิปรายรวมกันทั้งชั้นเรียน) พบวา 
นักเรียนทั้งสองกลุมมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนทั้งสอง
กลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  วิภาดา พินลา (2554: 89-92) ไดเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จากการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT และนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบหมวกคิด 6 ใบ พบวา นักเรียนทั้งสองกลุมมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ พบวา การสงเสริมใหนักเรียนมีการคิดอยางมีวิจารณญาณทําไดดวยวิธีการที่
หลากหลาย วิธีหนึ่งที่เปนที่นิยมคือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งนักวิจัยแตละทานตางใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่แตกตางกันไป อยางไรก็ตามแนวคิดในการจัดการเรียนรูเหลานั้นมีสิ่งที่
เหมือนกันอยูคือ การจัดการเรียนรูที่กระตุนใหนักเรียนไดลงมือทํากิจกรรมเพ่ือสรางองคความรูดวย
ตนเอง โดยเปนกิจกรรมที่เนนการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิด รวมกันวิเคราะหประเด็นปญหา 
แสดงเหตุผล คนควา อภิปราย ตลอดจนการนําเสนอหนาชั้นเรียนแลวอภิปรายรวมกันทั้งหอง  

4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะใฝเรียนรู 
คุณลักษณะใฝเรียนรูเปนหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 8 คุณลักษณะ ทีถ่กู

กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (สพฐ. 2551ข: 5) ซึ่งมีการใชคํา
สําหรับเรียกคุณลักษณะใฝเรียนรูจากนักการศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาไวหลายคําเชน 
ความใฝรู ความใฝเรียน ความใฝรูใฝเรียน คุณลักษณะใฝรูใฝเรียน คุณลักษณะใฝเรียนรู เปนตน 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะใชคําวา “คุณลักษณะใฝเรียนรู” ตามที่ปรากฏในคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียนของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

4.1 ความหมายของคุณลักษณะใฝเรียนรู 
 มีนักวิชาการ นักการศึกษา และหนวยงานที่เก่ียวของกับศึกษาไดใหความหมายของ

คุณลักษณะใฝเรียนรูไวหลากหลาย ดังนี้ 
 บรูเนอร (Bruner. 1966: 114) กลาววา ความใฝเรียนรู (Curiosity) เปนแรงจูงใจ

ภายใน ซึ่งเกิดจากความไมพอใจในบางสิ่งที่ยังไมชัดเจน ยังไมเขาใจอยางแจมแจง หรือยังไม
แนนอน โดยจะยังคงใหความสนใจ และแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เพ่ือใหสิ่งที่สนใจนั้นมีความชัดเจน 
เกิดการเขาใจอยางแจมแจง และมคีวามแนนอน ซึ่งเปนการขจัดความไมพึงพอใจใหกับตนเอง 
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 อีเดิลแมน (Edelman. 1997: online) ไดใหความหมายของ ความใฝเรียนรู 

(Curiosity) วา คือความตองการ (Need) ความปรารถนา (Thirst) หรือความใคร (Desire) ในความรู 
 แคชแดน; โรส; และ ฟนชาม (Kashdan; Rose; & Fincham. 2004: 291) กลาววา 

ความใฝเรียนรู (Curiosity) ถูกนิยามข้ึนมาในฐานะเปนความรูสึกหรือแรงจูงใจทางบวกที่เก่ียวกับ
การเห็นคุณคา การคนควา และการควบคุมตนเองในโอกาสใหม ๆ และทาทาย  

 อารนัน และคนอ่ืน ๆ (Arnone; et al. 2011: 181) กลาววา ความใฝเรียนรู 
(Curiosity) เปนพลังที่กระตุนใหบุคคลเริ่มตนการสํารวจ และแสวงหาสิ่งที่ยังไมเคยรูภายใตสภาวะ
แวดลอมใหม ๆ กระทั่งเกิดการคลี่คลาย และเกิดความรูอยางชัดเจน 

 พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต) (2530ก: 42) กลาววา การใฝรูใฝเรียน หมายถึงใฝรู
ความจริง ตองการเขาถึงความจริง ความจริงแท เมื่อพิจารณาหรือประสบสถานการณใดก็อยากรูซึ้ง
ถึงสิ่งนั้นวาเปนอยางไร คืออะไร มีเหตุปจจัยเปนอยางไร มีคุณโทษอยางไร วิเคราะหออกไป อยากรู
ความจริงใหเขาถึงความจริงแท 

 ชิตสุภางค ทิพยเที่ยงแท; รจนารถ ชูใจ; และ มาลินี จําเนียร (2543: 13) ไดให
ความหมายของการใฝรูใฝเรียนไววา คือการที่บุคคลมีแรงจูงใจมีความปรารถนาที่จะไดมาซึ่งความรู 
เพ่ือตอบสนองความตองการหรือความอยากรูอยากเห็นที่เกิดข้ึน ซึ่งความตองการหรือความอยากรู
ที่เกิดข้ึนเปนแรงผลักดันหรือแรงจูงใจใหมีการแสดงออกทางพฤติกรรม เชน ความสนใจ ศึกษา
คนควา แสวงหาความรูจากตํารา สนทนากับผูรู 

 นิภา วงษสุรภินันท (2548: 9) กลาววา คุณลักษณะใฝรูใฝเรียน หมายถึงคุณลักษณะ
ทางจิตใจที่แสดงถึงความปรารถนา ความอยากรูอยากเห็น ความกระตือรือรน ความสนใจ ความ
พอใจที่จะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทั้งความรูดานการเรียนและสภาพแวดลอมรอบตัว มีความ
รูเทาทันวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได 

 ชวนชัย เชื้อสาธุชน (2552: 9) กลาววา พฤติกรรมใฝเรียนรูหมายถึงการกระทําที่
ตองการที่จะมีความรูเพ่ิมข้ึน โดยการแสวงหาความรูทั้งทางตรงและทางออม เชน อานหนังสือ
เพ่ิมเติม ทําแบบฝกหัดจากหนังสืออ่ืนนอกเหนือที่ครูกําหนด คนควาหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตเพ่ือ
เสริมความรูที่ไดจากชั้นเรียน แสวงหาความรู พัฒนาตนใหรอบรู กลาซักถาม และประยุกตใชในการ
เรียนหรือชีวิตประจําวันเพ่ือสรางประสบการณหรือหาขอสรุปที่ตองการ  

 จากความหมายของคุณลักษณะใฝเรียนรูที่ไดศึกษามาขางตน สรุปไดวา คุณลักษณะ
ใฝเรียนรูหมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจที่ตองการเขาถึงความจริงของสิ่งที่ยังไมรูอยางแจมแจง
ชัดเจน จนเกิดพฤติกรรมเสาะแสวงหาสิ่งนั้นดวยวิธีการตาง ๆ จนไดมาซึ่งความรูที่ชัดเจน ตลอดจน
สามารถนําความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชนได  
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4.2 ประเภทของคุณลักษณะใฝเรียนรู 
 ริส (Reiss. 2009: online) ไดแบงความใฝเรียนรู (Curiosity) ออกเปน 2 ประเภท ซึ่ง

เปนอิสระตอกัน ดังนี้ 
  1. ความใฝเรียนรูเชิงสํารวจ (Exploratory Curiosity) คือ ความใฝเรียนรูใน

สิ่งแวดลอม และสถานที่ใหม ๆ ที่ตนยังไมเคยมีประสบการณ แสดงออกโดยการออกสํารวจ เปน
ความใฝเรียนรูในธรรมชาติ (Natural Curiosity) ที่เกิดข้ึนและติดตัวมนุษยมาตั้งแตแรกเกิด  

  2. ความใฝเรียนรูเชิงสติปญญา (Intellectual Curiosity) คือ ความใฝเรียนรูใน
วิชาการ แสดงออกโดยการเรียน การคนควาหาความรู การจินตนาการ และการคิด 

 บุญชิต มณีโชติ (2540: 116-117) ไดจําแนกการใฝรูใฝเรียนตามเปาหมายของการ
กระทําไว 4 ดาน ดังนี้ 

  1. การใฝรูใฝเรียนดานครอบครัว คือ การมุงแสดงหาหนทาง วิธีการที่จะทําให
ครอบครัวมีความสุขความเจริญ 

  2. การใฝรูใฝเรียนดานสังคม คือการมุงแสวงหา ไขวควาใหไดมาซึ่งสัมพันธภาพ
กับบุคคลตาง ๆ ในสังคม โดยมีเปาหมายอยูที่การใหผูอ่ืนยอมรับ เคารพรัก นับถือ และเห็นคุณคา
ของตนเอง 

  3. การใฝรูใฝเรียนดานวิชาการ คือการใฝรูใฝเรียนเก่ียวกับความรู หรือศาสตร 
ตาง ๆ ตองการมีความรูเพ่ิมเติม ใหรูลึกและกวาง 

  4. การใฝรูใฝเรียนดานอาชีพ คือความสนใจ ความตองการที่จะพัฒนาอาชีพของ
ตนใหกาวหนา โดดเดน 

 ชวนชัย เชื้อสาธุชน (2552: 9) ไดแบงพฤติกรรมใฝเรียนรูออกเปน 3 ประเภท ตาม
ชวงเวลาของการเรียน ดังนี้ 

  1. พฤติกรรมใฝเรียนรูขณะเรียน หรือพฤติกรรมตั้งใจเรียน หมายถึง การเขาเรียน
อยางสม่ําเสมอ มีแรงจูงใจอยากไดความรู และจดจอตอการเรียน 

  2. พฤติกรรมใฝเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนในหองเรียน หรือพฤติกรรม
แสวงหาความรู หมายถึง การกระทําเก่ียวกับการฟง การอาน การคิด การเขียน การชม การศึกษาดู
งาน การอบรมประชุมสัมมนา ตระหนักถึงประโยชนของความรู เพ่ือใหไดความรูเพ่ิมเติม 

  3. พฤติกรรมใฝเรียนรูนอกเหนือจากการเรียน หรือพฤติกรรมการพัฒนาตนให
รอบรู หมายถึง การกระทําตนใหมีความเจริญกาวหนา นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน คือ การ
เพ่ิมขอดี ลดขอเสีย กระตือรือรนในการเรียนรู ทุมเทอุทิศตนเอาจริงเอาจังในการเรียนรู 

 จากการศึกษาประเภทของคุณลักษณะใฝเรียนรูขางตน สรุปไดวา คุณลักษณะใฝ
เรียนรูตามความหมายที่ใชในการวิจัยนี้ เปนคุณลักษณะใฝเรียนรูเชิงสติปญญา (Intellectual 
Curiosity) ประกอบดวยคุณลักษณะใฝเรียนรู 3 ประเภท คือ 
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  1. คุณลักษณะใฝเรียนรูขณะเรียน 
  2. คุณลักษณะใฝเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนในหองเรียน 
  3. คุณลักษณะใฝเรียนรูนอกเหนือจากการเรียน 

4.3 ความสําคัญของคุณลักษณะใฝเรียนรู 
 ดีน (Dean. 2006: online) กลาววา คุณลักษณะใฝเรียนรูมีความสัมพันธกับสติปญญา 

ความสามารถในการแกปญหา และประสิทธิภาพทางวิชาการและการทํางาน ตลอดจนมี
ความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งกับความรู ซึ่งนําไปสูความกาวหนาทางกระบวนการคิด โดยผูที่มี
คุณลักษณะใฝเรียนรูจะสรางตัวตนของตนเองใหเกิดการคนควาประสบการณใหม ๆ และสํารวจ
ความคิดใหม ๆ ได 

 ลาตุมาชินา (Latumahina. 2010: online) กลาววาความใฝเรียนรู (Curiosity) มี
ความสําคัญเนื่องจากเหตุผล 4 ประการ ดังนี้ 

  1. ความใฝเรียนรูทําใหจิตใจมีความกระตือรือรนแทนที่จะไมใสใจ กลาวคือ บุคคล
ที่มีความใฝเรียนรูจะมีคําถามเกิดข้ึนในใจและพยายามคนหาคําตอบอยูเสมอ 

  2. ความใฝเรียนรูทําใหเกิดการสังเกตแนวคิดใหม ๆ กลาวคือ บุคคลที่กําลังใฝ
เรียนรูเก่ียวกับบางสิ่ง ยอมตองการเรียนรูแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับสิ่งนั้นดวย 

  3. ความใฝเรียนรูชวยเปดโลกใหม และทําใหเกิดความเปนไปได กลาวคือ ขณะ
เกิดความใฝเรียนรู ในสิ่งใด ๆ บุคคลจะสามารถมองเห็นสิ่งที่นาสนใจที่บุคคลทั่วไปมองไมเห็น 

  4. ความใฝเรียนรูนําความตื่นเตนสูชีวิต กลาวคือ ชีวิตของผูที่มีความใฝเรียนรู
หางไกลจากความนาเบ่ือ เพราะมีสิ่งใหม ๆ เขามาดึงดูดใหเกิดความสนใจเสมอ 

 อดัมส; และ แพพซิค (Adams; & Papciak. 2011: online) กลาววาความใฝเรียนรู 
(Curiosity) เปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

 เมนอน (Menon. 2011: online) กลาววาคุณลักษณะใฝเรียนรูมีความสําคัญอยางมาก
ตอความสามารถทางวิชาการ ซึ่งคุณลักษณะใฝเรียนรูนั้นมีความสําคัญในระดับเดียวกับสติปญญา
ในการประเมินประสิทธิภาพของนักเรียนขณะอยูในโรงเรียน 

 กรมวิชาการ. (2539: 1) กลาววา การพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียน จะ
ทําใหผูเรียนเกิดความรูใหม ๆ เปนการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้ง
เปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะทําใหผูเรียนสามารถ
แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับตนในการทําประโยชนใหกับสังคม และลงมือปฏิบัติตาม
ความสามารถของตนเองได 

 วาสนา ก่ิมเทิ้ง (2553: 78) กลาววา ความใฝรูใฝเรียนเปนการทําใหผูเรียนเกิดองค
ความรูใหม ๆ เปนการพัฒนาเพ่ือใหมีความสามารถทางดานการวิเคราะห ทําใหเกิดทักษะการ
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เรียนรูดวยตนเอง สามารถศึกษาคนควาหาคําตอบไดดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ และเกิดการ
พัฒนาความสามารถในการคิดสรางสรรคและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 จากการศึกษาความสําคัญของคุณลักษณะใฝเรียนรูขางตน สรุปไดวา คุณลักษณะใฝ
เรียนรูมีความสําคัญดังนี้ 

  1. ทําใหบุคคลมีจิตใจที่กระตือรือรนในการเสาะแสวงหาสิ่งใหม ๆ 
  2. ทําใหเกิดความกาวหนาทางกระบวนการคิด ความรู และประสิทธิภาพทาง

วิชาการ  
  3. เปนสิ่งสําคัญที่จะนําบุคคลไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

4.4 ลักษณะของผูที่มีคุณลักษณะใฝเรียนรู 
 ลาตุมาชินา (Latumahina. 2010: online) กลาววา พฤติกรรมที่สําคัญของคุณลักษณะ

ใฝเรียนรู มีดังนี้ 
  1. เปดใจกวางรับความรูใหมอยูเสมอ เนื่องจากความรูหรือความเชื่อบางอยางอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงได 
  2. ไมยอมรับสิ่งใด ๆ โดยปราศจากการทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง 
  3. ถามคําถามประเภทตองการคําอธิบาย เพ่ือใหเกิดการเขาใจอยางลึกซึ้ง 
  4. ไมตีตราบางสิ่งวาเปนสิ่งที่นาเบ่ือ อันจะเปนการปดประตูสูการคนพบสิ่งที่

นาสนใจใหม ๆ 
  5. มองการเรียนรูเปนสิ่งที่สนุกสนาน ซึ่งทําใหเกิดความตองการรูอยางแทจริงใน

ทุกสิ่งอยางเปนธรรมชาติ 
  6. หาความรูจากแหลงที่หลากหลาย เชนการอานหนังสือหลายประเภท ซึ่งจะทํา

ใหเกิดการคนพบสิ่งใหม ๆ ที่นาสนใจ หรือพบสิ่งที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่กําลังสนใจในมุมมองอ่ืน 
 อดัมส; และ แพพซิค (Adams; & Papciak. 2011: online) กลาววาผูที่มีคุณลักษณะ

ใฝเรียนรูจะมีลักษณะดังนี้ 
  1. สนใจทุก ๆ รายละเอียดของสิ่งรอบตัว 
  2. มองหาสิ่งใหม ๆ ตลอดเวลา 
  3. ไมลืมที่จะตั้งคําถามกับสิ่งที่ไมรู 
  4. พบปะพูดคุยกับผูคนใหม ๆ เมื่อมีโอกาส 
  5. พยายามทําความเขาใจจิตใจของทั้งตนเองและผูอ่ืน 
  6. สืบเสาะหาสิ่งใดก็ตามที่เราสนใจ 
  7. ไมพูดคําวาเบ่ือ 
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 พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต) (2530ข: 43-45) กลาถึงพฤติกรรมของการใฝรูใฝ

เรียนไวตามแนวอิทธิบาท 4 ไวดังนี้ 
  1. ฉันทะ คือ สรางความพึงพอใจ หมายถึง เปนผูที่มีความตองการจะกระทํา หรือ

ใฝใจรักที่จะกระทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และทําใหไดผลดีย่ิง ๆ ข้ึนไป 
  2. วิริยะ คือ ใชความพยายาม หมายถึง เปนผูมีความขยัน ความพยายาม ความ

เขมแข็ง ความอดทน การเอาใจใสตองานที่รับผิดชอบ ไมเกียจคราน 
  3. จิตตะ คือ ความมีสติตั้งมั่น หมายถึง เปนผูมีความคิด ความตั้งใจรับรูในสิ่งที่

ตนทํา ทําสิ่งนั้นดวยความคิด มีจิตใจจดจอ ไมฟุงซาน ลองลอย ไมขาดสติ 
  4. วิมังสา คือ หมั่นไตรตรองดวยเหตุผล หมายถึง เปนผูมีปญญาพิจารณา

ไตรตรอง ครุนคิด ใครครวญ ตรวจหาเหตุผล ตรวจสอบขอบกพรองในสิ่งที่ทํา รูจักวางแผน คิดคน 
ตลอดจนหาวิธีปรับปรุงแกไข เพ่ือความเขาใจที่ถูกตอง 

 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540: 14) กลาวถึงลักษณะของผูที่มี
ความสนใจใฝรูใฝเรียน ไวดังนี้ 

  1. มีความชอบ ชื่นชม และเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ 
  2. มีความใฝฝน และจินตนาการ 
  3. มีการแสวงหาแนวทางใหม 
  4. มีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น 
  5. มีความตั้งใจ การเอาใจใส ทําใหดีกวาเดิมอยูเสมอ 
  6. มีความกลา การริเริ่ม และการตัดสินใจ 
  7. มีความเพียรพยายาม มุงมั่น บากบ่ัน มีความสงบ มีสมาธิในการทํางานตาง ๆ 

ไมยอทอ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 37) กลาวถึงลักษณะของผูที่มี

ความใฝรูใฝเรียน ไวดังนี้ 
  1. มีนิสัยรักการอาน 
  2. มีความกระตือรือรน 
  3. กลาแสดงความคิดเห็น 
  4. ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
  5. ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 ชวนชัย เชื้อสาธุชน (2552: 9) กลาวถึงพฤติกรรมใฝเรียนรูของนักเรียนตามชวงเวลา

ของการเรียน ไวดังนี้ 
  1. การตั้งใจเรียน คือ การเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ มีแรงจูงใจอยากไดความรู และ

จดจอตอการเรียน 
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  2. การแสวงหาความรู คือ การกระทําเก่ียวกับการฟง การอาน การคิด การเขียน 

การชม การศึกษาดูงาน การอบรมประชุมสัมมนา ตระหนักถึงประโยชนของความรู เพ่ือใหไดความรู
เพ่ิมเติม 

  3. การพัฒนาตนใหรอบรู  คือ การกระทําตนใหมีความเจริญกาวหนา 
นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน คือ การเพ่ิมขอดี ลดขอเสีย กระตือรือรนในการเรียนรู ทุมเท
อุทิศตนเอาจริงเอาจังในการเรียนรู 

 จากการศึกษาลักษณะของผูมีคุณลักษณะใฝเรียนรูขางตน สรุปไดวา ผูที่มีคุณลักษณะ
ใฝเรียนรูมีลักษณะที่แสดงออกตามชวงเวลาของการเรียน 3 ชวงเวลา คือ ขณะเรียน กอนและหลัง
เรียน และนอกเหนือจากการเรียน โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 

  1. คุณลักษณะใฝเรียนรูขณะเรียน ประกอบดวย ความกระตือรือรน การเขาเรียน 
อยากรู อยากเรียน ตั้งใจเรียน ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม กลาแสดงความเห็น หาคําตอบใน
สิ่งที่สงสัย 

  2. คุณลักษณะใฝเรียนรูกอนและหลังเรียนในหองเรียน ประกอบดวย การ
เตรียมพรอมกอนเขาเรียน การเขาหองเรียนตรงเวลา การเตรียมอุปกรณการเรียน การทําการบาน 
การทบทวน การคนควา การหาคําตอบของสิ่งที่ยังไมเขาใจ 

  3. คุณลักษณะใฝเรียนรูนอกเหนือจากการเรียน ประกอบดวย การมีนิสัยรักการ
อาน การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงที่หลากหลาย  ใชเวลาวางคนควา อาน ชม ดู ฟง ฝกฝน 
ในสิ่งที่ตนเองสนใจ 

4.5 การวัดคุณลักษณะใฝเรียนรู 
 แคชแดน; โรส; และ ฟนชาม (Kashdan; Rose; & Fincham. 2004: 292-293) ได

สรางรายการสําหรับวัดคุณลักษณะใฝเรียนรู ที่มีชื่อวา Curiosity and Exploration Inventory (CEI) 
ประกอบดวย 2 สวน คือ การสํารวจ (Exploration) คือความปรารถนาในสิ่งใหมที่ยังไมรูหรือสิ่งที่ทา
ทาย) และ ความตั้งใจจริง (Absorption) คือการเต็มใจรวมมือในกิจกรรมอยางจริงจัง 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 68) ไดเสนอแบบประเมินคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนซึ่งเปน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโดยเครื่องมือมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา โดยใหครูและ
ผูปกครองเปนผูประเมินนักเรียนโดยใชแบบสอบถาม โดยใหผูประเมินใสตัวเลขระดับที่ตรงกับการ
ปฏิบัติของนักเรียนตามความเปนจริงโดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 1 หมายถึง ปฏิบัตินอย หรือไม
เคยปฏิบัติ 2 หมายถึง ปฏิบัติเปนบางครั้ง และ 3 หมายถึง ปฏิบัติเปนประจํา ทั้งนี้ตองประเมินซ้ํา
ถึง 3 ครั้ง จึงจะสามารถสรุปผลได 

 นิภา วงษสุรภินันท (2548: 60) และปลันญา วงศบุญ (2550: 43) ไดสรางแบบวัด
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนสําหรับนักเรียนที่มีลักษณะคลายกัน โดยเครื่องมือมีลักษณะเปนแบบ
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สถานการณ 3 ตัวเลือก โดยวัดในดานตาง ๆ คือ การเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ ความอยากรูอยาก
เห็น ความตั้งใจอยางมีสติ ความกลาคิดริเริ่ม ความเพียรพยายาม การศึกษาคนควาดวยตนเอง การ
มีเหตุผล มีเกณฑใหคะแนนคือ เมื่อเลือกตอบตัวเลือกที่แสดงถึงการมีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนสูง 
ปานกลาง และต่ํา จะใหคะแนน 3 2 และ 1 คะแนนตามลําดับ   

 ชวนชัย เชื้อสาธุชน (2552: 82-85) ไดสรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมการใฝเรียนรูของ
นักศึกษา เครื่องมือมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขาง
จริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย โดยมีเกณฑการใหคะแนนคือ ในกรณีที่เปนขอความ
ทางบวก “จริงที่สุด” ให 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย” ให 1 คะแนน สวนกรณีที่
เปนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม เครื่องมือวัดนี้ประกอบดวยแบบวัดพฤติกรรม 3 ประเภท
คือ พฤติกรรมตั้งใจเรียน พฤติกรรมการแสวงหาความรู และพฤติกรรมพัฒนาตนใหรอบรู 

 จากการศึกษาการวัดคุณลักษณะใฝเรียนรูขางตน สรุปไดวาการวัดคุณลักษณะใฝ
เรียนรูในการวิจัยนี้ จะใชแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรูแบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ 
คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ประกอบดวยแบบวัด
คุณลักษณะใฝเรียนรู 3 ประเภทตามชวงเวลาของการเรียน คือ 1) คุณลักษณะใฝเรียนรูขณะเรียน 
2) คุณลักษณะใฝเรียนรูกอนและหลังเรียนในหองเรียน และ 3) คุณลักษณะใฝเรียนรูนอกเหนือจาก
การเรียน 

4.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะใฝเรียนรู   

4.6.1 งานวิจัยตางประเทศ 
  เรโอ (Reio. 1997: 39-84) ไดศึกษาความเก่ียวของของคุณลักษณะใฝเรียนรูที่มี

ตอการเรียนรูทางสังคมและศักยภาพในการทํางานของผูใหญ โดยศึกษาจากผูที่ทํางานในองคกรตาง 
ๆ จํานวน 4 แหง รวม 233 คน พบวาคุณลักษณะใฝเรียนรูสงผลตอศักยภาพในการทํางานทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยผานกระบวนการทางสังคม 

  แคชแดน; โรส; และ ฟนชาม (Kashdan; Rose; & Fincham. 2004: 291-305) ได
ศึกษาตัวแบบเชิงทฤษฎี ตลอดจนแบบวัดคุณลักษณะใฝเรียนรูที่หลากหลาย แลวพัฒนารายการ
สําหรับวัดคุณลักษณะใฝเรียนรูโดยใชชื่อวา Curiosity and Exploration Inventory (CEI) เพ่ือลบ
ขอผิดพลาดของแบบวัดคุณลักษณะใฝเรียนรูที่มีผูสรางไวกอนหนา ตรวจสอบคุณภาพโดยการ
วิเคราะหองคประกอบแลวยืนยันโดยการวัดซ้ํา กับกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน 5 กลุม พบวารายการ
สําหรับวัดคุณลักษณะใฝเรียนรูนี้มีสมบัติเชิงจิตวิทยาสูง (Good Psychometric Properties) 

  ไซออน; และ ซาเด (Zion; & Sadeh. 2007: 162) ไดศึกษาเพ่ือทําความเขาใจวา
นักเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะใฝเรียนรูระหวางบทเรียนอยางไร โดยการสังเกตนักเรียนระหวาง
เรียนในวิชาชีววิทยา ตามหลักสูตร Biomind ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของอิสราเอล 
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พบวา นักเรียนที่มีคุณลักษณะใฝเรียนรูนั้นจะไมเรียนหรือฟงอยูนิ่ง ๆ แตจะพยายามหาคําตอบ
ใหกับความสงสัยของตนอยูตลอดเวลา 

  อารนัน และคนอ่ืน ๆ (Arnone; et al. 2011: 181) ไดทําการศึกษาเพ่ือบงชี้ถึง
ความตองการจําเปนของแนวทางใหมในการสรางคุณลักษณะใฝเรียนรู อันเนื่องมาจากความ
หลากหลายของเทคโนโลยีในปจจุบันซึ่งยังไมปรากฏขอมูลมากอน พบวา ความเขมขนของการ
จัดการเรียนผานเทคโนโลยีนั้นมีมากข้ึนตามลําดับข้ันของพัฒนาการของสื่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
กับเทคโนโลยี Web X.0s ตั้งแต Web 1.0 ใน ค.ศ.1990 จนถึง Web 5.0 ในค.ศ.2010 ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนผานเทคโนโลยีโดยเริ่มจากการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
(Inquiry Learning) จนถึง การเรียนรูจากสิ่งรอบขาง (Ambient Learning) ดวยสิ่งแวดลอมเสมือน
จริง (Virtual Environment) ซึ่งการทําใหเด็กเกิดคุณลักษณะใฝเรียนรูโดยธรรมชาติ จะตอง
เตรียมการใหประชากรเด็กไดเผชิญหนาและคลุกคลีกับโลกที่หลากหลาย การแขงขัน และ การ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสถานที่ทํางาน ตลอดจนการทํางานที่ตองใชการเรียนรูตลอดชีวิต 

4.6.2 งานวิจัยในประเทศ 
  นิภา วงษสุรภินันท (2548: 78-79) ไดสรางแบบวัดคุณลักษณะใฝรูใฝเรียน พรอม

ศึกษาพัฒนาการของคุณลักษณะใฝรูใฝเรียน ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 พบวาแบบวัดที่สรางข้ึนเปน
แบบสถานการณ 3 ตัวเลือก แบงเปน 7 ดาน คือ ดานเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ ดานอยากรูอยาก
เห็น ดานตั้งใจอยางมีสติ ดานกลาคิดริเริ่ม ดานเพียรพยายาม ดานศึกษาคนควาดวยตนเอง และ
ดานมีเหตุผล และพัฒนาการของคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียนมีแนวโนมลดลงเล็กนอยจาก
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไปสูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และมีแนวโนมสูงข้ึนเล็กนอยจากชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 ไปสูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

  บังอร เกิดดํา (2549: 160) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
นิสัยรักการอาน การอบรมเลี้ยงดู และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กับคุณลักษณะใฝรูใฝเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามสําหรับตัวแปรตน 
และแบบทดสอบสําหรบัวัดคุณลักษณะใฝรูใฝเรียน พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ นิสัยรักการอาน การ
อบรมเลี้ยงดู และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณลักษณะใฝรูใฝ
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  ปลันญา วงศบุญ (2550: 67-70) ไดศึกษาคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 ดวยแบบวัดคุณลักษณะใฝเรียนรูแบบสถานการณ 3 ตัวเลือก พบวานักเรียนชายมี
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนสูงกวานักเรียนหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่อยูใน
ระดับชั้นตางกัน มีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และตัวแปรเพศ
กับระดับชั้นไมสงผลใหเกิดผลของปฏิสัมพันธตอคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  วัฒนา พาผล (2551: 151-153) ไดศึกษาขนาดของอิทธิพลระหวางตัวแปรปจจัย

กับความใฝรูใฝเรียน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมาตรประเมินคา 5 ระดับ พบวา ความใฝรูใฝเรียนไดรับอิทธิพลจากแรงจูงใจในการ
เรียนมากที่สุด รองลงมาไดแกการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู การกําหนดเปาหมายใน
อนาคต และความเชื่ออํานาจภายในตน โดยมีขนาดของอิทธิพลเทากับ .401 .390 .102 และ .101 
ตามลําดับ 

  ชวนชัย เชื้อสาธุชน (2552: 487-511) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะ
สถานการณใฝเรียนรู จิตลักษณะตามสถานการณใฝเรียนรู จิตลักษณะเดิม และพฤติกรรมใฝเรียนรู
ของนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชั้นปที่ 1-3 พบวา 1) สถานการณใฝเรียนรูมี
อิทธิพลทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมใฝเรียนรูของนักศึกษา โดยผานจิตลักษณะตาม
สถานการณใฝเรียนรู 2) จิตลักษณะเดิมมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมใฝเรียนรูของ
นักศึกษา โดยผานจิตลักษณะตามสถานการณใฝเรียนรู 3) จิตลักษณะตามสถานการณใฝเรียนรูมี
อิทธิพลทางตรงและทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยผานพฤติกรรมใฝเรียนรู 
4) ลักษณะสถานการณใฝเรียนรูและจิตลักษณะเดิมมีอิทธิพลทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา โดยผานพฤติกรรมใฝเรียนรู 

  วาสนา ก่ิมเทิ้ง (2553: 113-116) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) ที่มีตอความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 พบวา ความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะใฝเรียนรูทั้งในและตางประเทศ สรุป
ไดวา มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะใฝเรียนรู ผลของการมีคุณลักษณะใฝ
เรียนรู การพัฒนาคุณลักษณะใฝเรียนรู ตลอดจนลักษณะในหองเรียนของนักเรียนที่มีคุณลักษณะใฝ
เรียนรู ดังนี้ 

  1. คุณลักษณะใฝเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ นิสัยรัก
การอาน การอบรมเลี้ยงดู และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สวนเพศและระดับชั้นไมมี
ปฏิสัมพันธกับคุณลักษณะใฝเรียนรู 

  2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีอิทธิพลตอคุณลักษณะใฝเรียนรู และคุณลักษณะใฝเรียนรู
สงผลโดยตรงตอศักยภาพในการทํางาน 

  3. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ทําใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะใฝเรียนรู 
  4. นักเรียนที่มีคุณลักษณะใฝเรียนรูจะไมเรียนหรือฟงอยูนิ่ง ๆ แตจะพยายามหา

คําตอบใหกับความสงสัยของตนอยูตลอดเวลา 



 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนงานวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) จํานวน 
6 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน 300 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
จํานวน 46 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยมีหองเรียนเปนหนวย
การสุม (Sampling Unit) ซึ่งโรงเรียนไดจัดหองเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน จาก
นักเรียนทั้งหมด 6 หองเรียน จับสลากเลือกมา 1 หองเรียน 

เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝายมัธยม) พุทธศักราช 2551 เรื่องอัตราสวนและรอยละ จํานวน 16 คาบ ซึ่งแบงออกเปน 

1. อัตราสวน             จํานวน 6 คาบ 
2. สัดสวน             จํานวน 4 คาบ 
3. รอยละ             จํานวน 6 คาบ 
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ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูดวยตนเองในภาคเรียนที่  1 ป

การศึกษา 2556 จํานวน 16 คาบ คาบละ 50 นาที ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 1 คาบ 
(ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝเรียนรู) และทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) 2 คาบ (ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คุณลักษณะใฝเรียนรู และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) รวมระยะเวลา 19 คาบ 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจะสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
3. แบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
4. แบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู 

ขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวน

และรอยละ ตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
 1.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพ้ืนฐาน   

เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 1.3 ศึกษาคูมือสาระการเรียนรู พ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 

 1.4 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวของกับการ
จัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝ
เรียนรู เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู 
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 1.5 ศึกษาสภาพชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมรอบโรงเรียน ตลอดจน

พฤติกรรม กิจกรรม และความชอบนักเรียน เพ่ือกําหนดบริบทที่เหมาะสมที่จะนําไปใชในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู 

 1.6 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด โดยมีแผนการจัดการเรียนรู 8 แผน 
จํานวน 16 คาบ ดังนี้ 

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 การผสมน้ําผลไมจากน้ําผลไมเขมขน จํานวน 2 คาบ 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กระดาษอัดรูป        จํานวน 2 คาบ 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 การชงกาแฟ       จํานวน 2 คาบ 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 นิทานแจ็กผูฆายักษ      จํานวน 2 คาบ 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 แบบจําลอง      จํานวน 2 คาบ 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การเงิน         จํานวน 2 คาบ 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 โปรโมชันลดราคาสินคาและบริการ จํานวน 2 คาบ 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 ผูประกอบการ      จํานวน 2 คาบ 
 ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแตละแผนประกอบดวย 
  1.6.1 มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
  1.6.2 สาระสําคัญ 
  1.6.3 จุดประสงคการเรียนรู 
   1.6.3.1 ดานความรู 
   1.6.3.2 ดานทักษะ/กระบวนการ 
   1.6.3.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  1.6.4 สาระการเรียนรู 
  1.6.5 กิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 
   1.6.5.1  ข้ันสัมพันธ    
   1.6.5.2  ข้ันสรางประสบการณ 
   1.6.5.3  ข้ันนําเสนอมโนทัศน  
   1.6.5.4  ข้ันถายโอนมโนทัศน  
  1.6.6 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
  1.6.7 สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
  1.6.8 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
  1.6.9 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย ผลการจัดการเรียนรู 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
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 1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ที่สราง

เสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธพิจารณา จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอน
คณิตศาสตรจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองระหวาง
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ วัดกับกิจกรรมการเรียนรู และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
ตลอดจนภาษาที่ถูกตองเพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

 1.8 แกไขแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะตางๆ 
 1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย 
 1.10 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ 25 คะแนน 
ใชเวลา 50 นาที ตามข้ันตอนดังนี้ 

 2.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคลองกับเนื้อหาเรื่องอัตราสวนและรอยละ 

 2.2 ศึกษาแบบเรียน คูมือครู และวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร (ทิวัตถ มณีโชติ. 2549: 44-46; และพิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2552: 97-99) 

 2.3 สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง อัตราสวนและรอยละ 

 2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและ
รอยละ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ โดยสรางใหมีความสอดคลองกับตารางวิเคราะห
จุดประสงคการเรียนรู แลวนําแบบทดสอบเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธพิจารณาแลว
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  

 2.5 แกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตามคําแนะนํา 
 2.6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรและดาน

การวัดและประเมินผล จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองกับ
เนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู รวมถึงความครอบคลุมของคําถาม โดยพิจารณาจากคา IOC 
ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  

 2.7 แกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่มีคา IOC ตั้งแต 
0.50 ข้ึนไป ตามขอเสนอแนะ จากนั้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย 
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 2.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ปรับปรุงเรียบรอย 

จํานวน 40 ขอ ที่ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งเคยเรียนเรื่องอัตราสวนและรอยละมาแลว 
เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

 2.9 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนทํา โดยให 1 คะแนน สําหรับขอสอบที่ตอบ
ถูก และให 0 คะแนน สําหรับขอสอบที่ตอบผิด ไมตอบ หรือตอบเกินหนึ่งตัวเลือกในขอเดียวกัน  

 2.10 นําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ เพ่ือหาคาความยากงาย (p) และคา
อํานาจจําแนกแบบสหสัมพันธพอยทไบซีเรียล (r) โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมสูงและกลุมต่ํา กลุม
ละ 50% (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 210-212) จากนั้นลือกแบบทดสอบจํานวน 25 
ขอ เฉพาะขอที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึน
ไป ที่ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู ผลการวิเคราะหไดคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.24-0.72 และ
คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.41-0.89 

 2.11 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวจํานวน 25 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน ที่เคยเรียนเรื่องอัตราสวนและรอยละมาแลว เพ่ือหาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (ลวน สายยศ; และ อังคณา 
สายยศ.  2538: 197-198) ไดคาความเชื่อมั่น 0.948 แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 2.12 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน
และรอยละ 

ขอ 0   กระดาษอัดรูปในขอใดมีอัตราสวนเทากัน 
 ก.   4x6 นิ้ว  ข.   10x15 นิ้ว  ค.   15x20 นิ้ว    ง. 20x30 นิ้ว 
  1.   ก. ข. และ ค.    2.   ก. ข. และ ง. 
  3.   ก. ค. และ ง.    4.   ข. ค. และ ง. 
ขอ 00   รถยนตรุนหนึ่งมีอัตราสวนความกวางตอความยาวของตัวรถเทากับ 37:84 ถา

แบบจําลองอัตราสวน 1:15 ของรถยนตรุนนี้กวาง 111 มิลลิเมตร แลวรถยนตจริงจะมีความยาว
เทากับขอใด 

 1.   3,780 มิลลิเมตร    2.   3,782 มิลลิเมตร 
 3.   3,870 มิลลิเมตร    4.   33,872 มิลลิเมตร 
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3. แบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ประกอบดวยแบบประเมิน 4 ตอน โดยวัดองคประกอบของการคิด 4 ดาน 
คือ การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต การตัดสินสรุปอางอิงแบบอุปนัย การ
นิรนัย และการระบุขอตกลงเบ้ืองตน ตามข้ันตอนดังนี้ 

 3.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือ
สรางนิยามปฏิบัติการ และกรอบแนวคิดในการวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 3.2 ศึกษาแบบสอบมาตรฐาน Cornell Critical Thinking Test, Level X ของเอนนิส 
(Ennis. 1985) และแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณทางคณิตศาสตรของ     
ธรรมราช บุญทิพยเจริญ (2553: 85-97) ซึ่งสรางข้ึนตามแนวคิดของสอบมาตรฐาน Cornell Critical 
Thinking Test, Level X เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดจุดประสงคของการวัด และออกแบบการ
สรางแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณที่เหมาะกับกลุมตัวอยางของการวิจยันี ้

 3.3 สรางแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนแบบเลือกตอบ 
3 ตัวเลือก จํานวน 80 ขอ ประกอบดวยแบบประเมิน 4 ตอน ดังนี้  

  ตอนที่ 1 การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต  20 ขอ 
  ตอนที่ 2 การตัดสินสรุปอางอิงแบบอุปนัย       20 ขอ 
  ตอนที่ 3 การนิรนัย             20 ขอ 
  ตอนที่ 4 การระบุขอตกลงเบ้ืองตน         20 ขอ 
 แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธพิจารณาแลวปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา 
 3.4 นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลและ

ดานจิตวิทยาการศึกษา จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองกับ
จุดประสงคของการวัด รวมถึงความครอบคลุมของคําถาม โดยพิจารณาจากคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึน
ไป ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67-1.00 

 3.5 แกไขแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณที่มีคา IOC ตั้งแต 
0.50 ข้ึนไป ตามขอเสนอแนะ จากนั้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย 

 3.6 นําแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณที่ปรับปรุงเรียบรอย
แลวตอนละ 15 ขอ รวม 60 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน แลวตรวจใหคะแนน โดยให 1 คะแนน สําหรับขอที่ตอบถูก 
และให 0 คะแนน สําหรับขอที่ตอบผิด ไมตอบ หรือตอบเกินหนึ่งตัวเลือกในขอเดียวกัน 
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 3.8 นําผลการประเมินมาวิเคราะหเปนรายขอ เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกแบบสหสัมพันธ

พอยทไบซีเรียล (r) โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมสูงและกลุมต่ํา กลุมละ 50% (ลวน สายยศ; และ 
อังคณา สายยศ.  2538: 210-212) จากนั้นลือกแบบประเมินตอนละ 10 ขอ รวม 40 ขอ เฉพาะขอที่
มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ที่ครอบคลุมจุดประสงคของการวัด ผลการวิเคราะหไดคา
อํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.39-0.75 

 3.9 นําแบบประเมินที่คัดเลือกแลวจํานวน 40 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 
โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 197-198) 
ไดคาความเชื่อมั่น 0.933 แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกอนนําไปใชกับกลุม
ตัวอยาง 

 3.10 นําแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณที่สมบูรณไปทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยาง 

ตัวอยางแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ตอนที่ 1   การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต 
ขอ 0   A กลาววา ในวงกลมหนึ่งวง สามารถสรางรัศมีมากมายนับไมถวน สวน B กลาว

วา วงกลมสองวงที่มีรัศมียาวเทากัน จะทําใหวงกลมสองวงนั้นเทากันทุกประการ นักเรียนคิดวาคํา
กลาวของใครถูกตอง 

 ก.   คํากลาวของ A ถูกตอง 
 ข.   คํากลาวของ B ถูกตอง 
 ค.   คํากลาวของทั้ง A และ B ถูกทั้งคู 
 
ตอนที่ 2   การตัดสินสรุปการอางอิงแบบอุปนัย 

นิยาม    “ให a, b และ c เปนจํานวนเต็มใด ๆ จะไดวา a x (b + c)   =   (a x b) + (a x c)” 
ขอ 00   นักเรียนมีความเห็นเก่ียวกับประโยค   “5y + 6y = 11y”   อยางไร 
 ก.   ประโยคนี้สอดคลองกับนิยาม 
 ข.   ประโยคนี้ไมสอดคลองกับนิยาม 
 ค.   ประโยคนี้ไมเก่ียวกับนิยาม 
 
ตอนที่ 3   ดานการนิรนัย 
ขอ 000   บราวนตองตีกอลฟหรือเลนเทนนิสทุกวัน   วันนี้บราวนไมไดตีกอลฟ ดังนั้น 
 ก.   บราวนตองเลนเทนนิส 
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 ข.   บราวนไมตองเลนเทนนิส 
 ค.   ยังสรุปแนนอนไมได 
 
ตอนที่ 4   ดานการระบุขอตกลงเบ้ืองตน 
ขอ 0000   ขอใดตอไปนี้เปนเหตุที่นาเชื่อถือที่ทําใหขอความ “3a+2a = 5a” เปนที่ยอมรับ 
ก.   a x (b + c)   =   (a x b) + (a x c) 
ข.   a + (b x c)   =   (a + b) x (a + c) 
ค.   a + (b + c)   =   (a + b) + c 

4. แบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู แบบมาตราสวนประมาณคา 6 

ระดับ คือ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ประกอบดวยแบบ
ประเมิน 3 ตอนตามประเภทของคุณลักษณะใฝเรียนรูที่แบงตามชวงเวลาเรียน คือ 1) คุณลักษณะ
ใฝเรียนรูขณะเรียน 2) คุณลักษณะใฝเรียนรูกอนและหลังเรียนในหองเรียน และ 3) คุณลักษณะใฝ
เรียนรูนอกเหนือจากการเรียน ตามข้ันตอนดังนี้ 

 3.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับคุณลักษณะใฝเรียนรู เพ่ือสรางนิยามปฏิบัติการ และ
กรอบแนวคิดในการวัดคุณลักษณะใฝเรียนรู 

 3.2 ศึกษาแบบวัดพฤติกรรมใฝเรียนรูของชวนชัย เชื้อสาธุชน (2552: 531-535) เพ่ือ
เปนแนวทางในการกําหนดจุดประสงคของการวัด และออกแบบการสรางแบบประเมินคุณลักษณะใฝ
เรียนรูที่เหมาะกับกลุมตัวอยางของการวิจัยนี ้

 3.3 สรางแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู แบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ 
คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย จํานวน 60 ขอ แบงเปนแบบ
ประเมิน 3 ตอน ดังนี้  

  ตอนที่ 1 คุณลักษณะใฝเรียนรูขณะเรียน       20 ขอ  
  ตอนที่ 2 คุณลักษณะใฝเรียนรูกอนและหลังเรียนในหองเรียน  20 ขอ  
  ตอนที่ 3 คุณลักษณะใฝเรียนรูนอกเหนือจากการเรียน    20 ขอ 
 
  โดยมีเกณฑในการตอบตามระดับของพฤติกรรม ดังนี้ 
   จริงที่สุด  หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง (100%) 
   จริง    หมายถึง ปฏิบัติมากกวา 70% 
   คอนขางจริง  หมายถึง ปฏิบัติระหวาง 40%-70% 
   คอนขางไมจริง หมายถึง ปฏิบัติระหวาง 20%-40% 
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   ไมจริง   หมายถึง ปฏิบัตินอยกวา 20% 
   ไมจริงเลย  หมายถึง ไมปฏิบัติเลย (0%) 
   
   แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธพิจารณาแลวปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา 
 3.4 นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลและ

ดานจิตวิทยาการศึกษา จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองกับ
จุดประสงคของการวัด รวมถึงความครอบคลุมของคําถาม โดยพิจารณาจากคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึน
ไป ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67-1.00 

 3.5 แกไขแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณที่มีคา IOC ตั้งแต 
0.50 ข้ึนไป ตามขอเสนอแนะ จากนั้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย 

 3.6 นําแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรูที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวตอนละ 15 ขอ รวม 
45 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 
หองเรียน แลวตรวจใหคะแนน โดยกรณีที่เปนขอความทางบวก “จริงที่สุด” ให 6 คะแนน “จริง” ให 5 
คะแนน และลดลงตามลําดับจนนถึง “ไมจริงเลย” ให 1 คะแนน สวนกรณีขอความทางลบใหคะแนน
ตรงกันขาม คือ “จริงที่สุด” ให 1 คะแนน “จริง” ให 2 คะแนน และเพ่ิมข้ึนตามลําดับจนนถึง “ไมจริง
เลย” ให 6 คะแนน 

 3.8 นําผลการประเมินมาวิเคราะหเปนรายขอ เพ่ือหาคาอํานาจจําแนก (t) โดยใชการ
แบงกลุมเกงกลุมออน กลุมละ 50% แลวนํามาเปรียบเทียบดวยวิธีแจกแจงคาที (t-Distribution) 
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 215-217) จากนั้นลือกแบบประเมินตอนละ 10 ขอ รวม 
30 ขอ เฉพาะขอที่มีคา t ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้ึนไป ที่ครอบคลุมจุดประสงคของการ
วัด ผลการวิเคราะหไดคาอํานาจจําแนก (t) ระหวาง 1.815-4.878 

 3.9 นําแบบประเมินที่คัดเลือกแลวจํานวน 30 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 
โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของคอนบรัค (Conbach) (ลวน สายยศ; 
และ อังคณา สายยศ.  2543: 218) ไดคาความเชื่อมั่น 0.901 แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 3.10 นําแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรูที่สมบูรณไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
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ตัวอยางแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู 

   

ขอ ขอความ 

ระดับ 

ไม
จร

ิงเล
ย 

ไม
จร

ิง 

คอ
นข

าง
ไม

จร
ิง 

คอ
นข

าง
จร

ิง 
จร

ิง 
จร

ิงท
ี่สุด

 

0 ฉันตั้งใจฟงสิง่ที่อาจารยพูด 1 2 3 4 5 6 
00 ฉันมักยืมยางลบหรือปากกาลบคําผิดของเพ่ือนเสมอ 1 2 3 4 5 6 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนงานวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึ่งจะดําเนินการตาม

แบบแผนการวิจัย One-Group Pretest-Posttest Design  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  
2538: 249)  โดยมีแผนภาพดังตาราง 1  

 
ตาราง 1   แบบแผนการวิจัย 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2  

 

  
 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 
  E   แทน  กลุมทดลอง 
  X   แทน  การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
  T1   แทน  การประเมินกอนการจัดกระทําทดลอง (Pre-test) 
  T2   แทน  การประเมินหลังการจัดกระทําทดลอง (Post-test) 
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝายมัธยม) ซึ่งเปนโรงเรียนของกลุมตัวอยางที่จะใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยผูวิจัยไดดําเนินการสอน
ดวยตนเองดวยการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 

 2. ชี้แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
เรื่อง อัตราสวนและรอยละ เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดเขาใจตรงกันและปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

 3. นําแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และแบบประเมิน
คุณลักษณะใฝเรียนรู ไปประเมินกลุมตัวอยาง เพ่ือนําคะแนนที่ไดไปเปนคะแนนกอนเรียน (Pretest) 
โดยใชเวลาในการชี้แจงเก่ียวกับการจัดการเรียนรูและทําแบบประเมินทั้งสองฉบับรวม 50 นาที 

 4. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ ใหกับกลุม
ตัวอยาง ซึ่งใชเวลา 16 คาบ คาบละ 50 นาที 

 5. เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานครบแลว จะดําเนินการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่องอัตราสวนและรอยละของนักเรียนโดยใชแบบวัดที่ผูวิจัย
สรางข้ึน พรอมทั้งประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝเรียนรู ซ้ํา
อีกครั้ง เพ่ือเปนคะแนนหลังเรียน (Posttest) โดยใชเวลารวม 100 นาที 

 6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบ
ประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู  เพ่ือ
เตรียมนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานตอไป 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีลําดับข้ันในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่อง อัตราสวนและรอยละ กับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติ t-
test for One Sample 

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน กอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่อง อัตราสวนและรอยละ โดยใชสถิติ t-test for 
Dependent Samples 

 3. เปรียบเทียบคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชบริบทเปนฐาน เรื่อง อัตราสวนและรอยละ โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ.  2550: 33) 
    

        
XX

n
 

     
 

   เมื่อ     X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
        X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        n แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
  1.2 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวนไดจากสูตร  (ชูศรี 

วงศรัตนะ.  2550: 60)                  

      

 
 

22n X X
s

n n 1





 
  

 
 

  เมื่อ      s    แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
        X        แทน   คะแนนของนักเรียนแตละคน 
               X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     2

X    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
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    2X   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
        n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
 2. สถิติเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
   2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร แบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และแบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝเรียนรู โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 248-249) 

 

      
RIOC

N
 

 

       
 

   เมื่อ  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ 
         ลักษณะพฤติกรรม 
      R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
         N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  2.2 หาคาความยากงาย ( p ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
แบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งแบงกลุมนักเรียนที่เขาสอบออกเปน
กลุมสูงและกลุมต่ํา กลุมละ 50% (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 210-212) 

 

           Rp
N


 

 
   เมื่อ  p   แทน   คาความยากงาย   
     R  แทน   จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบขอนั้นถูก 
     N  แทน   จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 

              p f
p.bis

t

X Xr pq
s


   
 

   เมื่อ  p.bisr    แทน   คาอํานาจจําแนก    
     pX    แทน   คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอนั้นถูก 
     fX    แทน   คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอนั้นผิด 
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     ts   แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบ 
         ทั้งฉบับ      
    p    แทน   สัดสวนของนักเรียนที่ทําขอนั้นถูก   
    q    แทน   สัดสวนของนักเรียนที่ทําขอนั้นผิด หรือ 1 p  
 
  2.3 หาคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู โดยใชวิธีการ

ของการแจกแจงคาท ี(t-distribution) โดยคํานวณจากสูตรของ เอ็ดวารด (Edward)    (ลวน สายยศ; 
และ อังคณา สายยศ.  2538: 215-216) 

 

L

2
L

H

2
H

LH

n
S

n
S

XX
t




  

 
   เมื่อ   t   แทน  คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
     HX   แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
     LX   แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 
     2

HS   แทน  คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 
     2

LS   แทน  คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา 
     Hn   แทน  จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง 
     Ln   แทน  จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา 
 
  2.4 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร แบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใชสูตร KR- 20 (Kuder-
Richardson) (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 197-198) 

 

               tt 2
t

pqkr 1
k 1 s

       


 

 
 

   เมื่อ  ttr   แทน  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
     k   แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบ 
     p   แทน  สัดสวนของผูที่ทําถูกในขอหนึ่งๆ  
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     q     แทน     สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือ 1 p  
     2

ts     แทน     ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ  
 
  2.5 หาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู โดยใชสูตรการหา

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของคอนบรัค (Conbach)  
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 218) 

        

2
i

2
t

skα 1
k 1 s

       

  

   เมื่อ  α   แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
     k  แทน จํานวนขอของแบบประเมิน 
     2

is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
     2

ts   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบประเมินทั้งฉบับ 
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 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 เปรียบเทียบคะแนนจากแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมี

วิจารณญาณ และแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
บริบทเปนฐาน โดยใชคาสถิติแบบ t-test for Dependent Samples (ชูศรี วงศรัตนะ.  2550: 179) 

 

                 
 22

Dt
n D D

n 1






 

 

 

 
   เมื่อ   t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
      D    แทน  ความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลัง 

           และกอนไดรับการจัดการเรียนรู 
               2D   แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ 

           ทดสอบหลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรู 
          แตละคูยกกําลังสอง 

      2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ 
           ทดสอบหลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรู 
           ทั้งหมดยกกําลังสอง 

       n   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
  3.2 เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน กับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสูตร  t-
test for One Sample (ชูศรี วงศรัตนะ.  2550: 134) 

 

                                         0X μt ;df n 1s
n


    

 

    เมื่อ  t  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
      X   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
                0μ  แทน  คาเฉลี่ยที่ใชเปนเกณฑ (รอยละ 70) 
      s  แทน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
      n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง   

;  df n 1   



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการ

วิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคาะห
ขอมูล ดังนี้ 

 n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 K   แทน คะแนนเต็มของแบบวัด 
 X   แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
 s   แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 0μ   แทน คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ (รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม) 
 t   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยนี้ ผู วิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูล

ตามลําดับของจุดมุงหมายของการวิจัย ดังนี้ 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน กับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติ t-test for One Sample 
2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน กอนและหลัง

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 
3. เปรียบเทียบคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชบริบทเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน กับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติ t-test for One Sample ผล
ปรากฏดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน กับเกณฑรอยละ 70 
 

การทดสอบ  n  K  X  s  0μ (70%) t  
หลังการทดลอง  46 25 19.41 3.10 17.5 4.19** 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (t (.01, 45) = 2.412) 

 
 จากตาราง 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 19.41 คิดเปนรอยละ 77.65 
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2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน กอนและหลัง

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test for Dependent Sample ผลปรากฏ
ดังตาราง 3 

 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน กอนและหลัง

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
 

ประเด็นการประเมนิ การประเมิน  n  K  X  s  t  
ดานการตัดสินความนาเชื่อถือ
ของแหลงขอมูลและการสังเกต 

กอนการทดลอง  46 10 3.59 2.24 
12.80** 

หลังการทดลอง  46 10 6.52 1.89 
ดานการตัดสินสรุปอางอิง 

แบบอุปนัย 
กอนการทดลอง  46 10 4.00 2.12 

11.70** 
หลังการทดลอง  46 10 6.59 1.93 

ดานการนิรนัย 
กอนการทดลอง  46 10 4.11 2.10 

11.45** หลังการทดลอง  46 10 7.30 1.49 

ดานการระบุขอตกลงเบ้ืองตน กอนการทดลอง  46 10 3.50 2.34 12.88** 
หลังการทดลอง  46 10 6.61 1.61 

ภาพรวม 
กอนการทดลอง  46 40 15.20 6.27 

21.66** 
หลังการทดลอง  46 40 27.02 4.13 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (t (.01, 45) = 2.412) 

 
 จากตาราง 3 พบวาการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนดานการตัดสินความ

นาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต  ดานการตัดสินสรุปอางอิงแบบอุปนัย ดานการนิรนัย และ
ดานการระบุขอตกลงเบ้ืองตน หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน สูงกวากอนไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสามดาน และ
ภาพรวมพบวาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชบริบทเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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3. เปรียบเทียบคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชบริบทเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test for Dependent Sample ผลปรากฏดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 การเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชบริบทเปนฐาน 

 
ประเด็นการประเมนิ การประเมิน  n  K  X  s  t  

คุณลักษณะใฝเรียนรูขณะเรียน 
กอนการทดลอง  46 60 31.65 5.89 

8.20** 
หลังการทดลอง  46 60 37.02 4.94 

คุณลักษณะใฝเรียนรูกอนและ
หลังเรียนในหองเรียน 

กอนการทดลอง  46 60 33.24 5.56 
5.54** หลังการทดลอง  46 60 37.04 4.64 

คุณลักษณะใฝเรียนรู
นอกเหนือจากการเรียน 

กอนการทดลอง  46 60 32.09 5.44 5.78** 
หลังการทดลอง  46 60 36.02 4.02 

ภาพรวม 
กอนการทดลอง  46 180 96.98 13.88 

11.49** 
หลังการทดลอง  46 180 110.09 9.58 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (t (.01, 45) = 2.412) 

 
 จากตาราง 4 พบวาคุณลักษณะใฝเรียนรูขณะเรียน คุณลักษณะใฝเรียนรูกอนและหลัง

เรียนในหองเรียน และคุณลักษณะใฝเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนของนักเรียนหลังไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภาพรวมพบวาคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 

  



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ความมุงหมายของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน กับเกณฑ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน กอนและ

หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
3. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

บริบทเปนฐาน ผานเกณฑรอยละ 70 
2. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชบริบทเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 
3. คุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน สูง

กวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 
 

การดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) จํานวน 46
คน ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยมีหองเรียนเปนหนวยการสุม 
(Sampling Unit) ซึ่งโรงเรียนไดจัดหองเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน จากนักเรียน
ทั้งหมด 6 หองเรียน จับสลากเลือกมา 1 หองเรียน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
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2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.24-0.72 คาอํานาจ
จําแนกรายขอ (r) ระหวาง 0.41-0.89 และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.948 

3. แบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ แบบเลือกตอบ 3 
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ แบงเปน 4 ตอน ตอนละ 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ระหวาง 
0.39-0.75 และความเชื่อมั่นของแบบประเมินเทากับ 0.933 

4. แบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู แบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จํานวน 30 
ขอ แบงเปน 3 ตอน ตอนละ 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (t) ระหวาง 1.815-4.878 และความ
เชื่อมั่นของแบบประเมินเทากับ 0.901 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝายมัธยม) ซึ่งเปนโรงเรียนของกลุมตัวอยางที่จะใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยผูวิจัยไดดําเนินการสอน
ดวยตนเองดวยการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 

 2. ชี้แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
เรื่อง อัตราสวนและรอยละ เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดเขาใจตรงกันและปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

 3. นําแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และแบบประเมิน
คุณลักษณะใฝเรียนรู ไปประเมินกลุมตัวอยาง เพ่ือนําคะแนนที่ไดไปเปนคะแนนกอนเรียน (Pretest) 
โดยใชเวลาในการชี้แจงเก่ียวกับการจัดการเรียนรูและทําแบบประเมินทั้งสองฉบับรวม 50 นาที 

 4. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ ใหกับกลุม
ตัวอยาง ซึ่งใชเวลา 16 คาบ คาบละ 50 นาที 

 5. เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานครบแลว จะดําเนินการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่องอัตราสวนและรอยละของนักเรียนโดยใชแบบวัดที่ผูวิจัย
สรางข้ึน พรอมทั้งประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝเรียนรู ซ้ํา
อีกครั้ง เพ่ือเปนคะแนนหลังเรียน (Posttest) โดยใชเวลารวม 100 นาที 

 6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบ
ประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู เพ่ือ
เตรียมนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานตอไป 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีลําดับข้ันในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
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1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน กับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติ t-test for One Sample 
2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน กอนและ

หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 
3. เปรียบเทียบคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดย

ใชบริบทเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 77.65 

2. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชบริบทเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. คุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน สูง
กวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ ที่

มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
คุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชบริบทเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 77.65 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

1.1 การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ เปนการจัดการ
เรียนรูโดยใชสถานการณในชีวิตจริง หรือประสบการณใกลตัวนักเรียนที่มีองคความรูเรื่องอัตราสวน
และรอยละแฝงอยู เชน การผสมน้ําผลไมจากน้ําผลไมเขมขน การชงกาแฟ นิทานแจ็คผูฆายักษ 
โปรโมชันลดราคาสินคาและบริการ เปนตน มาเปนสาระสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตลอดคาบเรียน  
การใชสถานการณที่นักเรียนแตละคนตางเคยมีประสบการณมาแลวแตไมเคยสังเกตถึงการเชื่อมโยง
กับคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนรูสึกวาสิ่งที่ครูกําลังกลาวถึง หรือกิจกรรมที่ตนกําลังจะไดทําเปนสวน
หนึ่งของชีวิตของตน นักเรียนจึงยินดีที่จะรับฟง พรอมที่จะคิด และเต็มใจทํากิจกรรม โดยตลอดการ
ทดลอง นักเรียนรูสึกตื่นเตน แปลกใจที่ไดเห็นการใชคณิตศาสตรในสถานการณในชีวิตจริงที่
นักเรียนมองขามไป ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี ไมมีนักเรียนที่เขาเรียนสายหรือ
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ขาดเรียนเลย และนักเรียนหลายคนกลาวกับผูวิจัยในทํานองวาวิธีการจัดการเรียนรูนี้ทําใหพวกเขา
เปลี่ยนความคิดไปจากเดิมที่คิดวาคณิตศาสตรเปนเรื่องที่หางไกลจากชีวิตจริง เรียนเพ่ือสอบเทานั้น 
ไมสามารถเอาไปใชไดจริง เปลี่ยนเปนความคิดที่วาคณิตศาสตรเปนเรื่องใกลตัวที่ผสมกลมกลืนไป
กับชีวิตจริงโดยไมสามารถแยกแยะออกจากกันไดโดยงาย ทําใหมองขามและไมเห็นความสําคัญ 
และหลังจากนี้จะพยายามมองหาการใชคณิตศาสตรเรื่องอ่ืน ๆ ที่แฝงอยูในสถานการณตาง ๆ อีก 
สอดคลองกับเบนเน็ตและโฮลแมน (Bennett; & Holman.  2002: 172)  ที่กลาววา การใชบริบทที่
เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน ทําใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญในสิ่งที่เรียนรู  รวมทั้ง
เกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการเรียนรู สอดคลองกับเซียรส (Sears. 2002: 11-12) และวิลเลียมส 
(Williams. 2007: 573) ที่ไดกลาวไวในทํานองเดียวกันวา การจัดประสบการณการเรียนรูใหใกลชิด
กับชีวิตจริง ทําใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่เรียนในฐานะเปนสวนหนึ่งของชีวิต ทําให
สนใจในสิ่งที่เรียน และเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ซึ่งสงผลตอใหนักเรียนรวมมือทํากิจกรรม
อยางตั้งใจ ทําใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่เรียนรู และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ดังที่เพรสคอตต 
(Prescott.  1961: 14-16) ไดกลาวไววา องคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนคือ ความสนใจ และเจตคติของนักเรียนตอการเรียน และชญานิษฐ พุกเถื่อน (2536: 
16-17) กลาวไววาความเอาใจใสในการเรียน ทัศนคติเก่ียวกับการเรียนการสอน การขาดเรียน การ
เขารวมกิจกรรมเปนปจจัยที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

1.2 การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตรสวนและรอยละ แตละคาบเริ่มตน
ดวยครูนําเสนอสถานการณจริงหรือประสบการณที่นักเรียนคุนเคยแกนักเรียนในฐานะหัวเรื่องหรือ
สาระสําคัญของสิ่งที่เรียน ยกตัวอยางเชนบทเรียนเรื่องการชงกาแฟ ซึ่งนักเรียนตางก็เคยไดยินชื่อ
เรียกกาแฟประเภทตาง ๆ มาแลว เชน เอสเพรสโซ อเมริกาโน มอคคา ลาเต ฯลฯ จากนั้นครู
กระตุนดวยคําถามใหนักเรียนกําหนดประเด็นปญหาจากสถานการณ โดยครูถามวา นักเรียนคิดวามี
อะไรนาสนใจในชื่อเรียกเหลานี้ ซึ่งนักเรียนตางก็มีคําถามที่หลากหลายเชน ใครเปนคนคิดชื่อเหลานี้ 
กาแฟแตละประเภทมีความแตกตางกันอยางไร ถาสั่งกาแฟประเภทเดียวกันจากรานกาแฟสองราน
จะไดกาแฟที่มีรสเหมือนกันหรือไม ฯลฯ จากนั้นครูสรุปถึงประเด็นปญหาที่นาสนใจ คือ “กาแฟแต
ละประเภทมีความแตกตางกันอยางไร” พรอมกับใหตําราวิธีการชงกาแฟแกนักเรียนแตละกลุม แลว
ใหนักเรียนรวมกันแกปญหาภายในกลุม โดยแตละกลุมตองอภิปรายเพ่ือหาขอสรุปของกลุมเก่ียวกับ
วิธีการแกปญหา องคความรูที่ใช และคําตอบของปญหา จากนั้นนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทน
ออกมานําเสนอความแตกตางของกาแฟแตละประเภท โดยนักเรียนกลาววาความแตกตางข้ึนอยูกับ
สวนผสมของกาแฟ และนอกจากนั้นกาแฟประเภทที่มีสวนผสมเหมือนกันแตอัตราสวนตางกันก็มีชือ่
เรียกตางกันดวย จากนั้นนักเรียนสรุปองคความรูที่แตละกลุมใชในการแกปญหาจนนํามาสูการสรุปที่
สอดคลองนิยามทางคณิตศาสตร โดยในบทเรียนนี้นักเรียนไดรวมกันสรุปองคความรูเรื่องการหา
อัตราสวนของจํานวนหลายจํานวนวามีวิธีการอยางไร โดยเชื่อมโยงกับการชงกาแฟใหไดอัตราสวน
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ตามตํารา จะเห็นไดวานักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความหมาย ขณะที่ครูมีหนาที่
คอยกํากับ ดูแล และชวยเหลือการทํากิจกรรมของนักเรียนเทานั้น โดยนักเรียนหลายคนกลาววาการ
เรียนรูแบบนี้เปนการเปดประสบการณใหมของการเรียนคณิตศาสตรจากเดิมที่ครูอธิบายนิยามและ
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดตามตัวอยาง ซึ่งนาเบ่ือและนักเรียนไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเรียน 
มาเปนการเรียนรูที่แมนักเรียนจะเสียเวลาในการสรางความรูดวยตนเอง แตสิ่งที่ไดมาคือความเขาใจ
ในเนื้อหาทางคณิตศาสตรอยางแทจริง และเขาใจถึงความสําคัญของคณิตศาสตรในชีวิตจริงดวย 
สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู ที่สมบูรณ พรรณาภพ (2551: 54-58) กลาวไววา ครู
มีหนาที่ชวยใหนักเรียนมีโอกาสไดรับรูขอเท็จจริงตาง ๆ ตามที่ขอเท็จจริงนั้นมีอยูอยางแทจริงดวย
ตัวของนักเรียนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดความรูที่แทจริงภายในตัวนักเรียนจากการกลั่นกรองมาจากจิต
ของนักเรียน ไมใชความรูที่ถูกกรอกเขาไปจากภายนอก ประกอบกับการที่นักเรียนภายในกลุมมี
สวนรวมอยางจริงจังในกิจกรรมที่จัดข้ึนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ดังที่ชาญชัย อินทรประวัติ 
(2522: 89) กลาวไววา การเรียนรูที่นักเรียนมีสวนรวมอยางแทจริง นักเรียนไดเรียนรูผานประสาท
สัมผัสหลายดานในสภาวะเหมือนชีวิตจริง มีความสอดคลองกับหลักการเรียนรูมาก ทําใหเกิดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ เนนการให
นักเรียนไดประยุกตใชองคความรูทันทีหลังจากการสรุป ซึ่งนักเรียนตองประยุกตความรูนั้นในการ
แกปญหาจากสถานการณใกลเคียงผานโจทยปญหาที่ครูเตรียมไว และรวมกันอภิปรายหาแนว
ทางการประยุกตใชกับสถานการณอ่ืนดวย ยกตัวอยางเชน บทเรียนเรื่องการชงกาแฟ นักเรียนได
ประยุกตใชองคความรูเรื่องอัตราสวนของจํานวนหลายจํานวนกับสถานการณชงกาแฟแตละประเภท 
ใสแกวที่มีความจุตาง ๆ ใหไดอัตราสวนตามสูตร และรวมกันอภิปรายถึงแนวทางในการประยุกตใช
องคความรูกับสถานการณอ่ืนที่นอกเหนือจากการชงกาแฟ ทําใหนักเรียนไดนําความรูไปใชอยางมี
ความหมายในบริบทตาง ๆ ตลอดคาบเรียนผานกิจกรรมกลุม เปนผลใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามาก
ย่ิงข้ึน สอดคลองกับ เบนเน็ตและโฮลแมน (Bennett; & Holman.  2002: 172)  ที่กลาววา การ
เรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดทบทวนความรูที่มีอยูในบริบทตาง ๆ ที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของ
นักเรียนอยูตลอดเวลา (Drip Feed Approach) ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในมโนทัศนมาก
ย่ิงข้ึน และมณีรัตน สิงหเดช (2549: 177) ที่กลาวไววา การเรียนรูแบบกลุมโดยใหนักเรียนรวมมือ
กันเรียน รวมมือกันแกปญหา จะทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนสูง และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดี 

จากที่กลาวมา แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานมีประสิทธิภาพใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่ง สอดคลองกับ งานวิจัยของสถาบันและสมาคมการเรียนรูผานการใชบริบท;        
และ พารเนล (Williams. 2007: 573 อางอิงจาก Contextual Learning Institute and Consortium, 
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[CLIC]. 1997; & Parnell. 2001). ที่ไดศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรูผานการใชบริบท และประเมินความกาวหนาทางวิชาการของนักเรียน ในโครงการที่ไดรับทุน
จากสถาบันนวัตกรรมการศึกษาของสหรัฐอเมริกา พบวา แมวาการจัดการเรียนรูผานการใชบริบท
ตองใชเวลาวางแผนมาก และใชเวลาในการเรียนนาน แตนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
มาก และบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงข้ึน งานวิจัยของเบนเน็ต และลับเบน (Bennett; 
& Lubben.  2006: 999) ที่ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีอายุ 17 - 18 ป ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ ในวิชา
เคมี พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ งานวิจัยของจินดา พราหมณชู (2553: 42) ที่ไดศึกษาผล
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนแหงหนึ่งในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี 
เขต 2 พบวา หลังการเขารับกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมีเพ่ิมข้ึน และงานวิจัยของวรรณศิริ หลงรัก (2553: 116) ที่ไดศึกษาผลการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูดานบริบทเรื่องสถิติ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเชื่อมโยง และ
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยา
นนท จังหวัดสมุทรปราการ พบวา กิจกรรมการเรียนรูดานบริบทเรื่องสถิติ สงผลที่ดีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการเชื่อมโยง และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน 

 
2. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชบริบทเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องมาจาก 

2.1 การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ เปนการจัดการ
เรียนรูที่ทําใหนักเรียนรูสึกวาสิ่งที่ครูกําลังกลาวถึง หรือกิจกรรมที่ตนกําลังจะไดทําเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตของตน ดวยการนําสถานการณในชีวิตจริงหรือประสบการณใกลตัวนักเรียนมาเปนสาระสําคัญ
ในการดําเนินกิจกรรมตลอดคาบเรียน ซึ่งกระตุนใหนักเรียนรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี 
เปนการเตรียมพรอมใหนักเรียนไดฝกฝนการใชวิจารณญาณอยางเต็มที่จากกิจกรรมที่ผูวิจัยกําหนด
ไว สอดคลองกับคํากลาวของศันสนีย ฉัตรคุปต; และ อุษา ชูชาติ (2548: 81) ที่วา กระบวนการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพของสมองและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดที่นําไปสูการคิด
อยางมีวิจารณญาณนั้น ควรเปนการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอเรื่องที่กําลังเรียนรู มี
ความสุข เกิดความสนใจใฝรู เกิดความรักในสิ่งที่กําลังเรียนรู เขาใจความหมายและประโยชนของ
การเรียนรู และบูรณาการเชื่อมโยงเรื่องราวและแนวคิดของสิ่งที่เรียนรูในหองเรียนกับความเปนจริง
ของชีวิต และสอดคลองกับประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 94) ที่กลาวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ
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สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณวาเด็กตองไดรับการกระตุนใหมีความคิด จินตนาการ สรางสรรค
อยางหลากหลาย ทั้งที่เปนการจินตนาการจากภาพ จากนิทาน จากประสบการณเดิม จากเหตุการณ
สิ่งแวดลอมรอบตัว จากความรูสึกของตนเอง 

2.2 การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ เปนกิจกรรมที่
เนนกระบวนการกลุมแกปญหา และการอภิปราย แตละคาบเรียน หลังจากที่ครูนําเสนอบริบทแก
นักเรียน และรวมกันกําหนดประเด็นปญหาแลว นักเรียนแตละกลุมไดรวมกันคิด พูด ถกเถียง 
อภิปราย เพ่ือเปนขอสรุปของกลุม ทั้งขอสรุปในการแกปญหา การสรุปองคความรูที่ใชในการ
แกปญหา และการประยุกตความรู โดยแตละกลุมประกอบดวยนักเรียน 5-6 คน ประกอบดวย
หัวหนากลุม ทําหนาที่ควบคุมใหกิจกรรมกลุมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูจดบันทึก ทําหนาที่
จดบันทึกประเด็นสําคัญของแนวคิดที่สมาชิกแตละคนเสนอแกกลุม ผูนําเสนอ ทําหนาที่นําเอา
ขอสรุปของกลุมไปถายทอดแกเพ่ือนในชั้นเรียน และที่เหลือมีหนาที่เปนสมาชิกทั่วไป ทั้งนี้สมาชิก
ทุกคนในกลุมตองรวมกันคิด พูด ถกเถียง และอภิปราย และตองมีการเปลี่ยนหนาที่ใหมทุกคาบ 
โดยกอนเริ่มกิจกรรมกลุมทุกครั้ง ผูวิจัยไดเนนยํ้าถึงขอตกลงในการทํากิจกรรมกลุม คือ ทุกคนมีเสรี
ในการคิด ขณะที่นักเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุมกําลังเสนอความคิดของตนเอง สมาชิกในกลุมคนอ่ืน
ตองเปดใจ รับฟงอยางตั้งใจจนกวาเพ่ือนจะพูดจบ ถาไมเขาใจสิ่งที่เพ่ือนพูดใหถามทุกอยางจนกวา
จะกระจาง ใชเหตุผลในการพูด อธิบาย ถาม และตอบคําถาม และพรอมยอมรับแนวคิดที่มีเหตุผล
มากกวาแนวคิดเดิม ซึ่งนักเรียนทุกคนตางสนุกสนานไปกับการคิด พูด ถาม และตอบคําถามดวย
เหตุผล โดยเมื่อมีนักเรียนคนใดพูดแทรกหรือใชอารมณ สมาชิกในกลุมจะชวยกันเตือนใหรักษา
ขอตกลงที่ผูวิจัยไดใหไว จะเห็นวานักเรียนไดเรียนรูและฝกฝนทักษะที่สําคัญของผูที่มีการคิดอยางมี
วิจารณญาณเจากการทํากิจกรรมกลุมที่สนุกสนานนี้ สอดคลองกับคํากลาวของศันสนีย ฉัตรคุปต; 
และ อุษา ชูชาติ (2548: 81) ที่วา ควรกระตุนผูเรียนใหใชทักษะพ้ืนฐานสําหรับการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เชน การคิดตั้งคําถาม การคิดวิเคราะห คิดคนหาคําตอบที่ถูกตอง การจัดระเบียบ
ขอมูล การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การลงมือกระทํา การแกปญหา การสรุปและตัดสิน
โดยใชหลักการคิดดวยเหตุผล สอดคลองกับจาคอบ (Jacob.  2008: 8) บอส (Boss. 2010: 4) และ 
ชลธร เวชศาสตร (2554: 112-123) ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวา การทํากิจกรรมการอภิปรายหา
ขอสรุปภายในกลุมของนักเรียนจะทําใหเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังที่อุษณีย โพธิสุข (2537: 
99-100) ไดกลาววา การระดมความคิด การไตรตรองความคิดของกลุม รวมถีงการวิจารณอยางมี
เหตุผล การวิจารณในทางสรางสรรคจะชวยใหนักเรียนไดมีขอมูลยอนกลับเก่ียวกับความคิดของ
ตนเองและผูอ่ืน รวมทั้งกลยุทธทางความคิดของผูอ่ืนไดอยางดี เปนการจัดการเรียนรูเพ่ือชวย
ปรับปรุงความคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน และสอดคลองกับประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 
94) ที่กลาวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณวา เด็กควรไดรับการ
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ฝกฝนใหทํางานกลุม การอภิปรายกลุม การรับฟงและยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ยอมรับใน
เหตุผลและขอมูลของกลุม หรือของคนอ่ืนที่ดีกวาหรือมีมากกวา 

จากที่กลาวมา แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานมีประสิทธิภาพใน
การพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ใหหลังไดรับการจัดการเรียนรู 
สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งขณะนี้ยังไมมีงานวิจัยที่
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานที่มีตอการคิดอยางมีวิจารณญาณที่สนับสนุน
ผลการวิจัยนี้โดยตรง ทั้งนี้มีงานวิจัยที่มีสวนในการสนับสนุนผลการวิจัยนี้ ดังนี้  งานวิจัยของ    
แรมสเดน (Ramsden.  1997:  697) ที่ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยบริบทสําหรับนักเรียนอายุ 
16 ป ในหลักสูตร Science: The Salters Approach โดยการนําบริบทที่ใกลตัวนักเรียน เชน อาหาร 
เสื้อผา และกีฬา มาใชในการเรียนรูมโนทัศนเก่ียวกับ ธาตุ สารประกอบ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
และตารางธาตุ พบวาการไดลงมือทํากิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลายดวยตนเองผานบริบทใกลตัวที่
นักเรียนสนใจ ทําใหนักเรียนเรียนรูไดอยางสนุกสนาน งานวิจัยของบิลท และคนอ่ืน ๆ (Bulte; et al. 
2006: 1063) ที่ไดศึกษาผลของการนําเอาบริบทมาใชเปนกรณีศึกษาในหนวยการเรียนรูเรื่อง
คุณภาพของน้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนพบวา นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียนวิชาเคมีสูงกวากอนเรียน โดยนักเรียนสวนใหญใหเหตุผลวาเพราะไดทํากิจกรรมในการคนหา
ความรูดวยตนเอง และงานวิจัยของชลธร เวชศาสตร (2554: 112-123) ที่ไดเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการเรียนวิชา
สังคมศึกษาของนักเรียนกลุมที่เรียนดวยการสอนแบบธรรมสากัจฉา (กิจกรรมการเรียนที่เนนการ
สนทนา แลกเปลี่ยนความคิด อภิปรายปญหา และแสดงเหตุผล) และนักเรียนกลุมที่เรียนดวยการ
สอนแบบซินดิเคท (กิจกรรมการเรียนแบบกลุม โดยเนนการคนควาจากเอกสารที่เรียมไว แลว
ภายในกลุมรวมกันวิเคราะหประเด็นปญหา อภิปราย และเขียนรายงานนําเสนอหนาชั้นเรียน แลว
อภิปรายรวมกันทั้งชั้นเรียน) พบวา นักเรียนทั้งสองกลุมมีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

3. คุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน สูง
กวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจาก 

3.1 การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ เปนการจัดการ
เรียนรูโดยใชสถานการณในชีวิตจริง หรือประสบการณใกลตัวนักเรียนที่สอดคลองกับเนื้อหาเรื่อง
อัตราสวนและรอยละ มาเปนสาระสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตลอดคาบเรียน โดยไมพูดถึง
สาระสําคัญทางคณิตศาสตรที่ตองการใหนักเรียนไดเรียนรูเลย เพ่ือกระตุนนักเรียนโดยเฉพาะ
นักเรียนที่ไมชอบการเรียนคณิตศาสตร ใหรูสึกวาสิ่งที่ครูกําลังกลาวถึงไมใชบทเรียนที่ตนไมชอบ 
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แตเปนสวนหนึ่งของชีวิตของตน นักเรียนจึงอยากรู อยากทํากิจกรรม คิด ถาม และตอบคําถาม
อยางเปนธรรมชาติ เสมือนการพูดคุยตามปกติ ตัวอยางเชนในบทเรียนเรื่องการผสมน้ําผลไมจากน้าํ
ผลไมเขมขน ครูเริ่มตนคาบเรียนดวยการแสดงน้ําผลไมเขมขนใหนักเรียนดู ซึ่งนักเรียนแตละคนเคย
เห็นการผสมจากรานคา หรือเคยผสมดวยตนเองมาแลว ทําใหนักเรียนเขาใจวาขณะนี้ครูยังไมเขา
บทเรียน นักเรียนตางสนใจและกระตือรือรนที่จะตอบคําถามของครูอยางสนุกสนาน จากนั้นครูแสดง
น้ําผลไมเขมขน 2 ย่ีหอที่มีความเขมขนตางกัน แลวใหนักเรียนแตละกลุมอภิปรายถึงปญหาที่วา “ถา
ทําน้ําผลไมสําหรับด่ืมสองแกว จากน้ําผลไมเขมขนสองย่ีหอนี้ จะตองทําอยางไร” นักเรียนแตละ
กลุมตางคิด และกระตือรือรนในการยกมือเสนอความคิดของตน โดยทุกคนในกลุมไดรวมกันคิด พูด 
ถกเถียง อภิปราย เพ่ือเปนขอสรุปของกลุม โดยทุกกลุมสรุปในทํานองเดียวกันคือ ใหผสมน้ําผลไม
เขมขนกับน้ําเปลาในอัตราสวนที่ฉลากของแตละย่ีหอระบุไว ซึ่งองคความรูที่ไดคือ ความหมายและ
การเขียนอัตราสวน และมีหลายกลุมที่สังเกตเห็นวาอัตราสวนมีความหมายตางจากเศษสวน เชน 
การผสมน้ําผลไมเขมขนตอน้ําเปลาในอัตราสวน 1:4 หมายความวาในหนึ่งแกวมีน้ําผลไมเขมขน 1 
สวน และมีน้ําเปลา 4 สวน ไมไดหมายความวาน้ําที่ผสมแลวมีน้ําผลไมเขมขนเศษหนึ่งสวนสี่ของ
น้ําเปลา แตตองเปนเศษหนึ่งสวนหาของน้ําทั้งแกว ซึ่งเมื่อนักเรียนกลุมแรกนําเสนอเรื่องนี้ไปแลว 
ทําใหกลุมอ่ืน ๆ ตางสงสัยและถามจนเขาใจ ทําใหไดองคความรูเพ่ิมเติม และทายคาบมีการรวมกัน
อภิปรายถึงแนวทางในการประยุกตใชองคความรูกับสถานการณอ่ืนที่นอกเหนือจากการผสมน้ํา
ผลไมเขมขน ทําใหนักเรียนไดนําความรูไปใชอยางมีความหมายในบริบทตาง ๆ โดยนักเรียนหลาย
คนกลาววาวิธีการจัดการเรียนรูนี้ทําใหพวกเขาเปลี่ยนความคิดไปจากเดิมที่คิดวาคณิตศาสตรเปน
เรื่องที่หางไกลจากชีวิตจริง เรียนเพ่ือสอบเทานั้น ไมสามารถเอาไปใชไดจริง เปลี่ยนเปนความคิด
ที่วาคณิตศาสตรเปนเรื่องใกลตัวที่ผสมกลมกลืนไปกับชีวิตจริงโดยไมสามารถแยกแยะออกจากกัน
ไดโดยงาย ทําใหมองขามและไมเห็นความสําคัญ และหลังจากนี้จะพยายามมองหาการใช
คณิตศาสตรเรื่องอ่ืน ๆ ที่แฝงอยูในสถานการณตาง ๆ อีก แสดงใหเห็นวาการนําบริบทมาเปนหลัก
ในการดําเนินกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความตองการที่จะเรียนรู มีแรงจูงใจในการเรียน สงผลให
นักเรียนเขารวมกิจกรรมทุกอยางดวยความเต็มใจ และมีความสุขที่ไดทํา ไมเขาเรียนสาย ไมขาด
เรียน และอยากตอยอดความรูดวยตนเองในเรื่องตาง ๆ อีกดวย ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้แสดงใหเห็นวา
นักเรียนมีคุณลักษณะใฝเรียนรู สอดคลองกับวิลเลียมส (Williams. 2007: 573) ที่กลาววาการจัดการ
เรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เปนการจัดวางมโนทัศนทางวิชาการใหสอดแทรกไปกับสถานการณใน
ชีวิตจริง ทําใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่เรียนในฐานะเปนสวนหนึ่งของชีวิต สอดคลองกับ
ดารกวอช (Darkwah.  2006: 15) ที่กลาววา การนําเสนอบทเรียนในลักษณะนี้เปนการใหนักเรียน
ไดเรียนรูจากวิถีชีวิตจริง ทําใหนักเรียนเกิดความตองการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ ทําใหเกิด
คุณลักษณะใฝเรียนรูขณะเรียน 
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3.2 การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ เปนกิจกรรมที่

เนนกระบวนการกลุมแกปญหา และการอภิปราย แตละคาบเรียน นักเรียนแตละกลุมไดรวมกันคิด 
พูด ถกเถียง อภิปราย เพ่ือเปนขอสรุปของกลุม โดยมีขอตกลงในการทํากิจกรรมกลุม คือ ทุกคนมี
เสรีในการคิด ขณะที่นักเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุมกําลังเสนอความคิดของตนเอง สมาชิกในกลุมคน
อ่ืน ๆ ตองเปดใจยอมรับฟงอยางตั้งใจจนกวาเพ่ือนจะพูดจบ ถาไมเขาใจสิ่งที่เพ่ือนพูดใหถามทุก
อยางจนกวาจะกระจาง ใชเหตุผลในการพูด อธิบาย ถาม และตอบคําถาม และพรอมยอมรับแนวคิด
ที่มีเหตุผลมากกวาแนวคิดเดิม แสดงใหเห็นวาการทํากิจกรรมกลุม ทําใหนักเรียนไดคิด เสนอ
แนวคิด รับฟงแนวคิด กลาแสดงความเห็น พยายามถามในสิ่งที่สงสัย เพ่ือจะไดเขาใจความคิดของ
เพ่ือนอยางถองแท เพ่ือจะไดพิจารณาแนวคิดของเพ่ือนแตละคนจนนําไปสูขอสรุปของกลุม ซึ่ง
พฤติกรรมเหลานี้แสดงใหเห็นวานักเรียนมีคุณลักษณะใฝเรียนรู สอดคลองกับคํากลาวของอารนัน 
และคนอ่ืน ๆ (Arnone; et al. 2011: 181) ที่วา ความใฝเรียนรู (Curiosity) เปนพลังที่กระตุนให
บุคคลเริ่มตนการสํารวจ และแสวงหาสิ่งที่ยังไมเคยรูภายใตสภาวะแวดลอมใหม ๆ กระทั่งเกิดการ
คลี่คลาย และเกิดความรูอยางชัดเจน และสอดคลองกับลาตุมาชินา (Latumahina. 2010: online) ที่
กลาววาความใฝเรียนรูทําใหจิตใจมีความกระตือรือรนแทนที่จะไมใสใจ กลาวคือ บุคคลที่มีความใฝ
เรียนรูจะมีคําถามเกิดข้ึนในใจและพยายามคนหาคําตอบอยูเสมอ นอกจากนั้นความใฝเรียนรูทําให
เกิดการสังเกตแนวคิดใหม ๆ กลาวคือ บุคคลที่กําลังใฝเรียนรูเก่ียวกับบางสิ่ง ยอมตองการเรียนรู
แนวคิดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับสิ่งนั้นดวย 

จากที่กลาวมา แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานมีประสิทธิภาพใน
การพัฒนาคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียน ใหหลังไดรับการจัดการเรียนรู สูงกวากอนไดรับการ
จัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฮอฟสเตน และ   
คีสเนอร (Hofstein; & Kesner.  2006: 1017) ที่ไดเปรียบเทียบการตระหนักถึงความสําคัญของการ
ประยุกตใชความรูทางเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบท
เปนฐานตามหลักสูตร Industrial Chemistry ซึ่งเนนใหนักเรียนไดทํากิจกรรมเพ่ือคนหาปญหาและ
หาคําตอบของปญหาที่เกิดข้ึนจริงในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ และนักเรียนนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูในหองเรียนตามปกติ พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานมี
ความตระหนักถึงความสําคัญของการประยุกตใชความรูทางเคมีในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพ 
มากกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูในหองเรียนตามปกติ สอดคลองกับงานวิจัยของบุญญิสา 
แซหลอ (2550: 108) ที่ไดศึกษาผลของการบูรณาการแบบเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรเรื่องการ
วิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และพีชคณิตศาสตร โดยใชสถานการณในชีวิตจริงสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ จังหวัดตรัง พบวา นักเรียนนักเรียน
เห็นความสัมพันธของเนื้อหาคณิตศาสตร มีความลึกในการเขาใจเนื้อหามากข้ึน และเห็นคุณคาของ
คณิตศาสตรตอชีวิตจริง โดยนักเรียนทุกคนแสดงความเห็นที่ ดีตอคณิตศาสตรและเห็นวา
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คณิตศาสตรเก่ียวพันกับชีวิตจริง และสอดคลองกับงานวิจัยของบพิธ กิจมี (2551: 54) ที่ไดศึกษา
ความสนใจในคณิตศาสตรและการตระหนักถึงประโยชนของคณิตศาสตรจากการใชบรบิทเปนฐานใน
การจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานเมืองคอน จังหวัดเชียงใหม 
พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมชุมนุมสวนใหญเกิดความสนใจในคณิตศาสตรและตระหนักถึง
ประโยชนของคณิตศาสตร โดยนักเรียนมีความรูสึกสนุกและอยากศึกษาหาความรูเก่ียวกับ
คณิตศาสตรเพ่ิมมากข้ึน และนักเรียนมองเห็นวาความรูทางคณิตศาสตรที่เรียนมาสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดจริง  

 

ขอสังเกตจากการวิจัย 
จากการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝเรียนรู
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ผูวิจัยไดพบขอสังเกตบางประการจากการวิจัย ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรูนี้ เปนกิจกรรมที่นําสถานการณใกลตัวนักเรียนมาเปนหัวขอหลักใน
การดําเนินการ โดยขณะดําเนินกิจกรรมครูไมไดพูดถึงมโนทัศนทางคณิตศาสตร แตใหนักเรียน
สังเกตและสกัดองคความรูออกมาจากสถานการณนั้นดวยตนเอง 

2. การจัดการเรียนรูนี้ ไมไดจัดแบงใหมีหัวเรื่องที่จะสอนเหมือนหนังสือเรียนปกติ ที่แบง
หัวเรื่องเปน อัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน อัตราสวนอยางต่ํา อัตราสวนของจํานวนหลายจํานวน 
สัดสวน รอยละ และบทประยุกต  แตจะนําบริบทตาง ๆ มาเปนหัวเรื่องของการเรียนรู ไดแก การ
ผสมน้ําผลไมจากน้ําผลไมเขมขน กระดาษอัดรูป การชงกาแฟ นิทานแจ็กผูฆายักษ แบบจําลอง 
การเงิน โปรโมชันลดราคา และผูประกอบการ 

3. ในคาบแรก นักเรียนใหความสนใจและรวมมือเปนอยางดี โดยเฉพาะนักเรียนที่ไมชอบ
เรียนวิชาคณิตศาสตร โดยนักเรียนใหเหตุผลวาเปนกิจกรรมที่ไมเหมือนกับการเรียนคณิตศาสตร
เลย และเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นแลวนักเรียนสวนใหญรอคอยการเรียนในครั้งถัดไป 

4. เนื้อหาที่นําเสนอแกนักเรียน เปนสิ่งที่แทรกอยูในชีวิตประจําวันของนักเรียน นักเรียนที่
ชางสังเกตจะเปนผูนําทางความคิดของกลุมในการอภิปรายตาง ๆ มากกวานักเรียนที่เรียนเกง 

5. นักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี โดยเฉพาะกิจกรรมกลุม
การแกปญหากอนที่จะสรุปองคความรู ที่ครูไดใหเวลานักเรียนแตละกลุมตองคิด พูด ถกเถียงกันเอง
ภายในกลุม จนไดขอสรุปของกลุม ซึ่งนักเรียนกลาววารูสึกมีความสุข สนุก และเปนตัวของตัวเอง 

6. ตลอดการทดลองไมมีนักเรียนที่เขาเรียนสายหรือขาดเรียนเลย ทําใหกิจกรรมดําเนินไป
อยางดี โดยเฉพาะกิจกรรมกลุมซึ่งเปนกิจกรรมหลักที่ใชเวลามาก 
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7. ทุกข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนตองลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทั้งการกําหนด

ประเด็นปญหา การแกปญหา การคนพบองคความรู การประยุกตใชองคความรูกับบริบทใกลเคียง
และบริบทอ่ืน โดยครูมีหนาที่เตรียมกิจกรรม กระตุน และอํานวยความสะดวก ใหนักเรียนดําเนิน
กิจกรรมไดอยางราบรื่น 

8. นักเรียนสะทอนความรูสึกกับผูวิจัยในทํานองเดียวกัน คือพวกเขาเปลี่ยนความคิดไป
จากเดิมที่คิดวาคณิตศาสตรเปนเรื่องที่หางไกลจากชีวิตจริง เรียนเพ่ือสอบเทานั้น ไมสามารถเอาไป
ใชไดจริง เปลี่ยนเปนความคิดที่วาคณิตศาสตรเปนเรื่องใกลตัวที่ผสมกลมกลืนไปกับชีวิตจริงโดยไม
สามารถแยกแยะออกจากกันไดโดยงาย ทําใหมองขามและไมเห็นความสําคัญ และหลังจากนี้จะ
พยายามมองหาการใชคณิตศาสตรเรื่องอ่ืน ๆ ที่แฝงอยูในสถานการณตาง ๆ 

9. การเรียนรูแบบนี้เปนการเปดประสบการณใหมของการเรียนคณิตศาสตรจากเดิมที่ครู
อธิบายนิยามและใหนักเรียนทําแบบฝกหัดตามตัวอยาง ซึ่งนาเบ่ือและนักเรียนไมเห็นถึงความ
จําเปนที่จะตองเรียน มาเปนการเรียนรูที่แมนักเรียนจะเสียเวลาในการสรางความรูดวยตนเอง แตสิ่ง
ที่ไดมาคือความเขาใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตรอยางแทจริง และเขาใจถึงความสําคัญของ
คณิตศาสตรในชีวิตจริงดวย 

10. การจัดตารางเรียนของกลุมทดลองเปนแบบ 2 คาบเรียนติดกัน ทําใหสามารถจัด
กิจกรรมที่ใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิดและอภิปรายซึ่งใชเวลามากได 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ควรวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหดีที่สุด โดยเฉพาะการคนหาบริบทที่จะ

นํามาใช ซึ่งหากบริบทนั้นเปนสิ่งที่นักเรียนไมไดรับรูหรือมีประสบการณมาแลวทุกคน จะทําให
เสียเวลาในการอธิบายตัวบริบท ดังนั้นควรศึกษาลักษณะพ้ืนฐานของนักเรียนทุกคนกอน แลวหา
บริบทที่นักเรียนทุกคนสนใจหรือมีประสบการณรวมกัน 

2. หองเรียนสําหรับการทํากิจกรรมนี้ ควรเปนหองที่กวาง สามารถจัดโตะเปนกลุมไดงาย 
เนื่องจากการทํากิจกรรมกลุมของนักเรียนตองมีการใชเสียง หากแตละกลุมนั่งใกลกันเกินไปจะ
รบกวนกันได 

3. ในการทํากิจกรรมกลุมแกปญหา และอภิปราย ขณะที่นักเรียนพูดคุยกันในกลุมเพ่ือหา
ขอสรุป ควรเนนยํ้าใหนักเรียนใชคําถามประเภทที่ตองการคําอธิบาย เชน ทําไม อยางไร เพราะ
อะไร รวมทั้งใชเหตุผลเปนหลักในการถามและการตอบ 

4. การจัดกิจกรรมลักษณะนี้ เหมาะกับนักเรียนที่ไมสนใจ และไมชอบเรียนคณิตศาสตร 
ซึ่งจะทําใหเพลิดเพลินและไมคิดวากิจกรรมนี้คือการเรียนคณิตศาสตร แตจะมีนักเรียนที่รูสึกเบ่ือ 
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และคิดวาครูเอาแตพูดนอกเรื่อง ไมสอน ซึ่งพบไดในนักเรียนที่เรียนลวงหนามาแลว และใจรอน ครู
ควรคนหานักเรียนเหลานี้ใหพบแลวทําความเขาใจกับนักเรียนใหดีกอนเริ่มบทเรียน เพ่ือใหกิจกรรม
ดําเนินไปอยางดีที่สุด 

5. การแบงกลุมนักเรียน ควรใหสมาชิกในกลุมอยูในชวง 4 - 6 คน ถามีจํานวนสมาชิก
นอยกวานี้ จะทําใหมีจํานวนกลุมมากเกินไป และถามีจํานวนสมาชิกมากกวานี้ จะทําใหใชเวลาใน
การอภิปรายและหาขอสรุปภายในกลุมมากเกินไป 

6. หากมีโอกาสจัดกิจกรรมในคาบเรียนสุดทายของวัน ควรจัดกิจกรรมที่แหลงเรียนรูจริงที่
สอดคลองกับบริบท เพ่ือใหเกิดบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียนรู และใหนักเรียนไดทดลองปฏิบัติ 

7. ควรจัดมีการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน โดยใชบริบทที่มีความรูหลาย ๆ วิชาในบริบท
เดียว จะทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียน และเห็นความเชื่อมโยงของศาสตรตาง ๆ มาก
ข้ึน 

8. บริบทที่ใชในการวิจัยนี้อาจใชไมได หรือไมเหมาะสมกับโรงเรียนอ่ืน เนื่องดวยโรงเรียน
แตละแหงมีบริบทของตนเอง ซึ่งแตกตางกันไปตามสภาพสังคม สิ่งแวดลอม ผูบริหาร ครู และ
นักเรียน 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน ที่มีตอตัวแปรอ่ืน ๆ เชน การ

คิดสรางสรรค ความสามารถในการสื่อสาร เปนตน  
2. ควรจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานในเนื้อหาวิชาตาง ๆ ที่นักเรียนไมเห็น

ความสําคัญในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เชนเรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร อัตราสวน
ตรีโกณมิติ การใหเหตุผล ฟงกชัน เปนตน  
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
  



 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
1. คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ 
2. คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ 
3. คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

อัตราสวนและรอยละ 
4. คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของการวัด ของแบบประเมินความสามารถใน

การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
5. คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
6. คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
7. คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของการวัด ของแบบประเมินคุณลักษณะใฝ

เรียนรู 
8. คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู 
9. คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู 
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ตาราง 5 คาดัชนีความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ 
 

คําถามขอที่ 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญทานที ่

คา IOC 
1 2 3 

1 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 1 
4 +1 +1 +1 1 
5 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 -1 1 
7 +1 +1 +1 1 
8 +1 +1 +1 1 
9 +1 +1 +1 1 
10 +1 +1 +1 1 
11 +1 +1 +1 1 
12 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 +1 1 
14 +1 +1 +1 1 
15 0 +1 +1 0.67 
16 +1 +1 +1 1 
17 +1 +1 +1 1 
18 +1 +1 +1 1 
19 +1 +1 +1 1 
20 +1 +1 +1 1 
21 +1 +1 +1 1 
22 +1 +1 +1 1 
23 +1 +1 +1 1 
24 +1 +1 +1 1 
25 +1 +1 +1 1 
26 0 +1 +1 0.67 
27 +1 +1 +1 1 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

คําถามขอที่ 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญทานที ่

คา IOC 
1 2 3 

28 +1 +1 +1 1 
29 +1 +1 +1 1 
30 +1 +1 +1 1 
31 +1 +1 +1 1 
32 +1 +1 +1 1 
33 +1 +1 +1 1 
34 +1 +1 +1 1 
35 +1 +1 +1 1 
36 +1 +1 +1 1 
37 +1 +1 +1 1 
38 +1 +1 +1 1 
39 0 +1 +1 0.67 
40 +1 +1 +1 1 
41 +1 +1 +1 1 
42 +1 +1 +1 1 
43 +1 +1 +1 1 
44 +1 +1 +1 1 
45 +1 +1 +1 1 
46 +1 +1 +1 1 
47 0 +1 +1 0.67 
48 +1 +1 +1 1 
49 0 +1 +1 0.67 
50 +1 +1 +1 1 

 
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง อัตราสวนและ 
รอยละ ที่มีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา โดยพิจารณาจากคา IOC > .50 พบวาแบบทดสอบทุก
ขอมีคา IOC > .50 ดังนั้น เพ่ือไมใหมีจํานวนขอมากเกินไป จึงคัดเลือกขอที่มีคา IOC สูงสุดในแตละ
จุดประสงคการเรียนรู รวมจํานวน 40 ขอ โดยทุกขอมีคา IOC เทากับ 1.00  
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ตาราง 6 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน

วิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ 
 

ขอที ่ p r 
ผลการ

พิจารณา 
การ

จัดเรียง ขอที ่ p r 
ผลการ

พิจารณา 
การ

จัดเรียง 
1 0.67 0.50 คัดเลือก 2 21 0.61 0.70 คัดเลือก 12 
2 0.30 0.61 คัดเลือก 21 22 0.65 0.61 คัดเลือก 1 
3 0.48 0.17 ตัดออก  23 0.17 0.91 ตัดออก  
4 0.72 0.41 คัดเลือก 3 24 0.37 0.83 คัดเลือก 22 
5 0.37 0.22 ตัดออก  25 0.52 0.22 ตัดออก  
6 0.37 0.75 คัดเลือก 23 26 0.46 0.83 คัดเลือก 20 
7 0.50 0.22 ตัดออก  27 0.89 0.21 ตัดออก  
8 0.61 0.52 คัดเลือก 11 28 0.63 0.57 คัดเลือก 6 
9 0.67 0.53 คัดเลือก 4 29 0.30 0.72 คัดเลือก 24 
10 0.83 0.31 ตัดออก  30 0.65 0.63 คัดเลือก 5 
11 0.24 0.42 คัดเลือก 25 31 0.70 0.60 คัดเลือก 7 
12 0.63 0.62 คัดเลือก 10 32 0.17 0.26 ตัดออก  
13 0.20 0.30 ตัดออก  33 0.26 0.35 ตัดออก  
14 0.46 0.83 คัดเลือก 19 34 0.70 0.65 คัดเลือก 9 
15 0.46 0.89 คัดเลือก 17 35 0.52 0.64 คัดเลือก 16 
16 0.61 0.56 คัดเลือก 8 36 1 0 ตัดออก  
17 0.20 0.17 ตัดออก  37 0.46 0.66 คัดเลือก 15 
18 0.50 0.86 คัดเลือก 18 38 0.96 0.08 ตัดออก  
19 0.52 0.77 คัดเลือก 13 39 0.43 0.17 ตัดออก  
20 0.30 0.22 ตัดออก  40 0.52 0.58 คัดเลือก 14 

 
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอย
ละ เฉพาะขอที่มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.24 - 0.72 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.41 - 
0.89 ซึ่งเปนขอที่มีความยากงายพอเหมาะ ไมยากหรืองายเกินไป และจําแนกนักเรียนออนและเกง
ออกจากกันได จํานวน 25 ขอ ที่ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู ไดแกขอ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 
14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37 และ 40 
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ตาราง 7 คา X , 2X  ทั้งฉบับทีใ่ชในการหาคา 2

ts  เพ่ือใชแทนคาในสูตรการหาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ 

 
คนที ่ X  2X  คนที ่ X  2X  

1 4 16 24 24 576 
2 18 324 25 5 25 
3 23 529 26 22 484 
4 24 576 27 4 16 
5 21 441 28 6 36 
6 6 36 29 24 576 
7 16 256 30 19 361 
8 13 169 31 7 49 
9 5 25 32 18 324 
10 24 576 33 10 100 
11 5 25 34 17 289 
12 6 36 35 19 361 
13 18 324 36 6 36 
14 7 49 37 24 576 
15 3 9 38 21 441 
16 7 49 39 5 25 
17 6 36 40 4 16 
18 24 576 41 6 36 
19 24 576 42 24 576 
20 6 36 43 6 36 
21 21 441 44 5 25 
22 21 441 45 7 49 
23 23 529 46 6 36 
    X  = 613 2X  = 11,041 
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ตาราง 8 คา p และ q ที่ใชในการหาคาความเชื่อมั่นทัง้ฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ 
 

ขอที ่ p q pq ขอที ่ p q pq 
1 0.652 0.348 0.227 14 0.522 0.478 0.250 
2 0.674 0.326 0.220 15 0.457 0.543 0.248 
3 0.717 0.283 0.203 16 0.522 0.478 0.250 
4 0.674 0.326 0.220 17 0.457 0.543 0.248 
5 0.652 0.348 0.227 18 0.500 0.500 0.250 
6 0.630 0.370 0.233 19 0.457 0.543 0.248 
7 0.696 0.304 0.212 20 0.457 0.543 0.248 
8 0.609 0.391 0.238 21 0.304 0.696 0.212 
9 0.696 0.304 0.212 22 0.370 0.630 0.233 
10 0.630 0.370 0.233 23 0.370 0.630 0.233 
11 0.609 0.391 0.238 24 0.304 0.696 0.212 
12 0.609 0.391 0.238 25 0.239 0.761 0.182 
13 0.522 0.478 0.250   รวม 5.762 

 
หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใช

สูตร KR – 20 (Kuder – Richardson) 
     

                     tt 2
t

pqkr 1
k 1 s

       


 

 
  เมื่อ   t tr   แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
     k   แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
     p   แทน สัดสวนของผูที่ทําถูกในขอหนึ่งๆ  
     q     แทน สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือ 1 p  

             2
ts     แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ 
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      โดยที่     
 

22
2

t

N X X
s

N N 1





   

 
  เมื่อ       2

ts   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ 
           X   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนของแบบทดสอบ 

         ทั้งฉบับ 
     2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง   

                  N   แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 
 จากตาราง 7 จะได   X   = 613    ,  2X  = 11041   ,  N   = 46  

     
2

ts
  

 
 

22N X X
N N 1





   

        
246(11,041) (613)

46 46 1





 

       
507,886   375,769

2,070



 

       
63.82  

  
 จากตาราง 8  จะได  k  =  25  ,   pq   =  5.762    ,  2

ts   =   63.82 

 ดังนั้น   ttr  
 

2
t

pqk 1
k 1 s

       

  

       
25 5.761

25 1 63.82
     

 

       
25 (1 0.09)
24

   

       
25 (0.91)
24

  

       
0.948  
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ตาราง 9 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของการวัด ของแบบประเมินความสามารถในการ 

คิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

ขอที ่
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญทานที ่ คา 

IOC ขอที ่
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญทานที ่ คา 

IOC 1 2 3 1 2 3 
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 

1 +1 +1 +1 1 21 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 1 22 +1 0 +1 0.67 
3 +1 +1 +1 1 23 +1 +1 +1 1 
4 +1 +1 +1 1 24 +1 +1 +1 1 
5 +1 +1 +1 1 25 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 1 26 -1 +1 +1 0.33 
7 +1 +1 +1 1 27 +1 +1 +1 1 
8 +1 +1 +1 1 28 +1 +1 +1 1 
9 +1 +1 +1 1 29 +1 +1 +1 1 
10 0 0 +1 0.33 30 +1 +1 +1 1 
11 0 +1 +1 0.67 31 0 0 +1 0.33 
12 +1 +1 +1 1 32 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 +1 1 33 +1 +1 +1 1 
14 0 +1 +1 0.67 34 +1 +1 +1 1 
15 +1 +1 +1 1 35 +1 +1 0 0.67 
16 +1 +1 +1 1 36 +1 +1 0 0.67 
17 +1 +1 +1 1 37 +1 +1 +1 1 
18 +1 +1 +1 1 38 +1 +1 +1 1 
19 +1 +1 +1 1 39 +1 0 +1 0.67 
20 +1 +1 +1 1 40 +1 +1 +1 1 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ขอที ่
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญทานที ่ คา 

IOC 
ขอที ่

ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญทานที ่ คา 
IOC 1 2 3 1 2 3 

ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 
41 +1 +1 +1 1 61 +1 +1 +1 1 
42 +1 +1 +1 1 62 +1 +1 +1 1 
43 0 +1 +1 0.67 63 +1 +1 +1 1 
44 +1 +1 +1 1 64 +1 +1 +1 1 
45 +1 +1 +1 1 65 +1 0 +1 0.67 
46 +1 +1 +1 1 66 +1 +1 +1 1 
47 +1 +1 +1 1 67 +1 +1 +1 1 
48 +1 0 +1 0.67 68 +1 +1 +1 1 
49 +1 +1 +1 1 69 0 +1 +1 0.67 
50 +1 +1 +1 1 70 +1 +1 +1 1 
51 +1 +1 +1 1 71 +1 +1 +1 1 
52 -1 +1 +1 0.33 72 0 0 0 0 
53 +1 +1 +1 1 73 +1 +1 +1 1 
54 +1 +1 +1 1 74 +1 +1 +1 1 
55 0 0 0 0 75 +1 +1 +1 1 
56 +1 +1 +1 1 76 +1 +1 +1 1 
57 +1 01 +1 0.67 77 +1 +1 +1 1 
58 +1 +1 +1 1 78 +1 +1 +1 1 
59 +1 +1 +1 1 79 +1 +1 +1 1 
60 +1 +1 +1 1 80 -1 0 +1 0 

 
 คัดเลือกแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองกับจุดประสงคของการวัด โดยพิจารณาจากคา IOC > .50 เพ่ือไมใหมีจํานวนขอคําถาม
มากเกินไป จึงคัดเลือกขอที่มีคา IOC สูงสุดในแตละตอน ตอนละ 15 ขอ รวม 60 ขอ โดยแตละขอมี
คา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 
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ตาราง 10 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

ขอที ่ r ผลการพิจารณา ขอที ่ r ผลการพิจารณา 
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 

1 0.47 คัดเลือก 16 0.48 คัดเลือก 
2 0.53 คัดเลือก 17 0.22 ตัดออก 
3 0.49 คัดเลือก 18 0.41 คัดเลือก 
4 0.30 ตัดออก 19 0.42 คัดเลือก 
5 0.42 คัดเลือก 20 0.43 คัดเลือก 
6 0.39 คัดเลือก 21 0.58 คัดเลือก 
7 0.48 คัดเลือก 22 0.16 ตัดออก 
8 0.51 คัดเลือก 23 0.44 คัดเลือก 
9 0.24 ตัดออก 24 0.57 คัดเลือก 
10 0.29 ตัดออก 25 0.32 ตัดออก 
11 0.53 คัดเลือก 26 0.26 ตัดออก 
12 0.21 ตัดออก 27 0.22 ตัดออก 
13 0.30 ตัดออก 28 0.40 คัดเลือก 
14 0.55 คัดเลือก 29 0.56 คัดเลือก 
15 0.47 คัดเลือก 30 0.50 คัดเลือก 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ขอที ่ r ผลการพิจารณา ขอที ่ r ผลการพิจารณา 
ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 

31 0.30 ตัดออก 46 0.30 ตัดออก 
32 0.14 ตัดออก 47 0.46 คัดเลือก 
33 0.51 คัดเลือก 48 0.57 คัดเลือก 
34 0.75 คัดเลือก 49 0.22 ตัดออก 
35 0.66 คัดเลือก 50 0.71 คัดเลือก 
36 0.30 ตัดออก 51 0.49 คัดเลือก 
37 0.53 คัดเลือก 52 0.61 คัดเลือก 
38 0.17 ตัดออก 53 0.71 คัดเลือก 
39 0.52 คัดเลือก 54 0.45 คัดเลือก 
40 0.68 คัดเลือก 55 0.21 ตัดออก 
41 0.68 คัดเลือก 56 0.30 ตัดออก 
42 0.59 คัดเลือก 57 0.52 คัดเลือก 
43 0.52 คัดเลือก 58 0.60 คัดเลือก 
44 0.29 ตัดออก 59 0.53 คัดเลือก 
45 0.47 คัดเลือก 60 0.30 ตัดออก 

 
 คัดเลือกแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เฉพาะขอที่มีคาอํานาจ
จําแนก (r) ตั้งแต 0.39-0.75 ซึ่งเปนขอทีส่ามารถจําแนกนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณสูงและต่ําออกจากกันได จํานวน 40 ขอ (ตอนละ 10 ขอ) ที่ครอบคลุมจุดประสงคการ
วัด ไดแกขอ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 
37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58 และ 59 
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ตาราง 11 คา X , 2X  ที่ใชในการหาคา 2

ts  เพ่ือใชแทนคาในสตูรการหาความเชื่อมั่นของ
แบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 
คนที ่ X  2X  คนที ่ X  2X  

1 11 121 24 25 625 
2 8 64 25 17 289 
3 17 289 26 6 36 
4 17 289 27 12 144 
5 9 81 28 37 1,369 
6 12 144 29 32 1,024 
7 24 576 30 24 576 
8 25 625 31 26 676 
9 23 529 32 24 576 
10 19 361 33 32 1,024 
11 13 169 34 37 1,369 
12 30 900 35 39 1,521 
13 7 49 36 26 676 
14 13 169 37 7 49 
15 18 324 38 10 100 
16 11 121 39 24 576 
17 38 1,444 40 28 784 
18 9 81 41 20 400 
19 37 1,369 42 8 64 
20 36 1,296 43 9 81 
21 34 1,156 44 32 1,024 
22 10 100 45 25 625 
23 16 256 46 23 529 
    X  = 960 2X = 24,650 
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ตาราง 12 คา p และ q ที่ใชในการหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถในการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 
 

ขอที ่ p q pq ขอที ่ p q pq 
1 0.500 0.500 0.250 21 0.826 0.174 0.144 
2 0.413 0.587 0.242 22 0.413 0.587 0.242 
3 0.804 0.196 0.157 23 0.370 0.630 0.233 
4 0.783 0.217 0.170 24 0.370 0.630 0.233 
5 0.717 0.283 0.203 25 0.435 0.565 0.246 
6 0.630 0.370 0.233 26 0.370 0.630 0.233 
7 0.652 0.348 0.227 27 0.500 0.500 0.250 
8 0.457 0.543 0.248 28 0.804 0.196 0.157 
9 0.391 0.609 0.238 29 0.696 0.304 0.212 
10 0.370 0.630 0.233 30 0.543 0.457 0.248 
11 0.391 0.609 0.238 31 0.696 0.304 0.212 
12 0.413 0.587 0.242 32 0.652 0.348 0.227 
13 0.391 0.609 0.238 33 0.587 0.413 0.242 
14 0.457 0.543 0.248 34 0.413 0.587 0.242 
15 0.543 0.457 0.248 35 0.522 0.478 0.250 
16 0.565 0.435 0.246 36 0.391 0.609 0.238 
17 0.565 0.435 0.246 37 0.391 0.609 0.238 
18 0.457 0.543 0.248 38 0.435 0.565 0.246 
19 0.413 0.587 0.242 39 0.630 0.370 0.233 
20 0.457 0.543 0.248 40 0.457 0.543 0.248 
      รวม  9.22 
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หาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใชสตูร 

KR – 20 (Kuder – Richardson) 
     

                     tt 2
t

pqkr 1
k 1 s

       


 

 
  เมื่อ   t tr   แทน ความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 
     k   แทน จํานวนขอของแบบประเมิน 
     p   แทน สัดสวนของผูที่ทําถูกในขอหนึ่งๆ  
     q     แทน สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือ 1 p  

             2
ts     แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบประเมินทัง้ฉบับ 

 

      โดยที่     
 

22
2

t

N X X
s

N N 1





   

 
  เมื่อ       2

ts   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบประเมินทั้งฉบับ 
           X   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนของแบบประเมิน 

         ทั้งฉบับ 
     2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง   

                  N   แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 
 จากตาราง 11 จะได   X   = 960    ,  2X  = 24,650   ,  N   = 46  

     
2

ts
  

 
 

22N X X
N N 1





   

        
246(24,650) (960)

46 46 1





 

       
1,133,900 921,600

2,070



 

       
102.56  
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 จากตาราง 12  จะได  k  =  40  ,   pq   =  9.22    ,  2

ts   =   102.56 

 ดังนั้น   ttr  
 

2
t

pqk 1
k 1 s

       

  

       
40 9.221

40 1 102.56
     

 

       
40 (1 0.09)
39

   

       
40 (0.91)
39

  

       
0.933  
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ตาราง 13 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของการวัด ของแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู 
 

ขอที ่
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญทานที ่ คา 

IOC 
ขอที ่

ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญทานที ่ คา 
IOC 1 2 3 1 2 3 

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 
1 +1 +1 +1 1 21 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 1 22 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 1 23 -1 +1 +1 0.33 
4 +1 +1 +1 1 24 +1 +1 +1 1 
5 0 0 0 0 25 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 1 26 0 +1 +1 0.67 
7 +1 +1 +1 1 27 0 +1 +1 0.67 
8 +1 +1 +1 1 28 +1 +1 +1 1 
9 +1 +1 +1 1 29 0 +1 +1 0.67 
10 +1 +1 +1 1 30 +1 +1 +1 1 
11 0 0 +1 0.33 31 +1 +1 +1 1 
12 +1 +1 +1 1 32 0 +1 0 0.33 
13 0 +1 +1 0.67 33 +1 +1 +1 1 
14 +1 +1 +1 1 34 0 +1 +1 0.67 
15 +1 +1 +1 1 35 +1 +1 +1 1 
16 0 +1 +1 0.67 36 +1 0 +1 0.67 
17 +1 +1 +1 1 37 +1 +1 +1 1 
18 0 0 +1 0.33 38 0 +1 +1 0.67 
19 +1 +1 +1 1 39 +1 +1 +1 1 
20 +1 +1 +1 1 40 +1 +1 +1 1 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

ขอที ่
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญทานที ่ คา 

IOC 
ขอที ่

ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญทานที ่ คา 
IOC 1 2 3 1 2 3 

ตอนที่ 3 
41 +1 +1 +1 1 51 +1 +1 +1 1 
42 +1 +1 +1 1 52 +1 +1 +1 1 
43 0 0 +1 0.33 53 +1 +1 +1 1 
44 0 +1 0 0.33 54 0 +1 +1 0.67 
45 +1 +1 +1 1 55 +1 +1 +1 1 
46 +1 +1 +1 1 56 +1 +1 +1 1 
47 +1 +1 +1 1 57 -1 0 +1 0 
48 +1 +1 +1 1 58 0 +1 +1 0.67 
49 +1 +1 +1 1 59 +1 +1 +1 1 
50 0 0 +1 0.33 60 +1 +1 +1 1 

 
 คัดเลือกแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู ที่มีคาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของ
การวัด โดยพิจารณาจากคา IOC > .50 เพ่ือไมใหมจีํานวนขอคําถามมากเกินไป จึงคัดเลือกขอที่มี
คา IOC สูงสุดในแตละตอน ตอนละ 15 ขอ รวม 45 ขอ โดยแตละขอมีคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 
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ตาราง 14 คาอํานาจจําแนก (t) ของแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู 
 

ขอที ่ t ขอที ่ t ขอที ่ t 
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 

1 3.500* 16 1.815* 31 1.425 
2 2.650* 17 2.626* 32 3.846* 
3 2.872* 18 3.556* 33 4.878* 
4 1.671 19 1.634 34 3.710* 
5 2.034* 20 1.742* 35 1.840* 
6 3.527* 21 1.824* 36 1.691* 
7 1.342 22 3.472* 37 4.472* 
8 3.916* 23 4.073* 38 2.735* 
9 1.680* 24 3.312* 39 4.070* 
10 1.731 25 3.934* 40 3.403* 
11 2.082* 26 1.243 41 1.682* 
12 3.585* 27 2.824* 42 1.726* 
13 2.266* 28 3.458* 43 3.590* 
14 1.693* 29 1.735* 44 1.702* 
15 3.436* 30 1.412 45 4.617* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 (t (.05, 44) = 1.680) 

 
 คัดเลือกแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู เฉพาะขอที่มคีาอํานาจจําแนก (t) ที่แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ข้ึนไป ซึ่งเปนขอที่สามารถจําแนกนักเรียนที่มีคุณลักษณะ
ใฝเรียนรูสงูและต่ําออกจากกันได ตอนละ 10 ขอ รวม 30 ขอ ไดแกขอ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43 และ 45 
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ตาราง 15 คา iX  คา  2

iX  คา 2
iσ  เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู 

 
ขอที ่

iX   2
iX  2

iσ  
1 141 485 1.173 
2 154 556 0.899 
3 137 439 0.688 
4 152 552 1.105 
5 154 552 0.810 
6 152 550 1.061 
7 151 525 0.652 
8 149 513 0.675 
9 155 557 0.771 
10 157 571 0.781 
11 154 562 1.032 
12 153 547 0.847 
13 157 581 1.003 
14 149 509 0.586 
15 163 629 1.143 
16 166 644 0.999 
17 153 545 0.802 
18 156 568 0.866 
19 157 587 1.137 
20 155 559 0.816 
21 159 587 0.831 
22 154 556 0.899 
23 152 548 1.016 
24 151 535 0.874 
25 154 556 0.899 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

ขอที ่
iX   2

iX  2
iσ  

26 147 505 0.783 
27 155 573 1.127 
28 147 513 0.961 
29 152 556 1.194 
30 152 544 0.928 
  รวม 27.357 

 
 หาความเชื่อมั่นของแบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู โดยใชสตูรการหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา ( α  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
 

      









 

2
t

2
i1

1k
k

σ
σα  

 
  เมื่อ   α     แทน   สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
     k     แทน   จํานวนขอแบบประเมิน 
     2

iσ    แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ 
     2

tσ    แทน   ความแปรปรวนของคะแนนของแบบประเมินทั้งฉบับ 

   โดยที่    
2

22
2
t N

xxN σ  

  เมื่อ    x   แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแบบประเมินทั้งฉบับ 
     2

x     แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 
     N     แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 
 จากตาราง k = 30 ,  2

iσ = 27.357 , 2
tσ = 211.797 

 
30 27.357α 1

30 1 211.797
     

 
 

             = 0.901  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คะแนนและผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําเสนอคะแนนและผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
 1. คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ และผลการวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 70 
 2. คะแนนและผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลงัไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่อง
อัตราสวนและรอยละ 
 3. คะแนนและผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
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ตาราง 16 คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร (X)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ  
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

 
คนที ่ X  2X  คนที ่ X  2X  

1 20 400 24 19 361 
2 18 324 25 19 361 
3 18 324 26 15 225 
4 22 484 27 18 324 
5 14 196 28 17 289 
6 15 225 29 22 484 
7 20 400 30 19 361 
8 16 256 31 20 400 
9 20 400 32 14 196 
10 21 441 33 16 256 
11 15 225 34 22 484 
12 23 529 35 25 625 
13 18 324 36 17 289 
14 23 529 37 21 441 
15 15 225 38 22 484 
16 24 576 39 17 289 
17 23 529 40 25 625 
18 17 289 41 24 576 
19 20 400 42 19 361 
20 20 400 43 24 576 
21 16 256 44 19 361 
22 21 441 45 21 441 
23 16 256 46 23 529 
    X  = 893 2X = 17,767 
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ กับเกณฑ (รอยละ 70) 
โดยใชสถิติ  t-test for One Sample 

 

        

0X μt s
n


  

 
   เมื่อ  t   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
     X    แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
             0μ   แทน คาเฉลี่ยที่ใชเปนเกณฑ (รอยละ 70) 
     s   แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
        n   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง  
 
คาเฉลี่ยเลขคณิต (X) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
หาไดจากสูตร 

 
            X

 
X

n
   

           893
46

  

           19.41  
 
 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s)ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและ
รอยละ หาไดจากสูตร 

         
   s

   

 
 

22n X X
n n 1





   

                
246(17,767) (893)

46 46 1





 

            
19,833
2,070


 

               
3.10

 

;  df n 1    
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 เนื่องจาก   X 19.41      ,   0μ 17.5      ,  s 3.10     ,   n 46  

 ดังนั้น        0X μt s
n


  

          

19.41 17.5
3.10

46




 

            
  4.19

  
 

 (คาวิกฤตของ t  จากตารางการแจกแจง t  เทากับ 2.412 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.01 เมื่อ df  46 – 1     45) 
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ตาราง 17 คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

กอน 1(X )  และหลงั 2(X ) ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวน 
และรอยละ 

 
คนที ่ 1X  2X  D  2D  

1 11 21 10 100 
2 10 24 14 196 
3 5 26 21 441 
4 22 32 10 100 
5 27 31 4 16 
6 19 31 12 144 
7 22 31 9 81 
8 16 26 10 100 
9 24 32 8 64 
10 23 31 8 64 
11 17 28 11 121 
12 9 26 17 289 
13 13 25 12 144 
14 17 31 14 196 
15 22 32 10 100 
16 19 33 14 196 
17 19 27 8 64 
18 8 22 14 196 
19 12 27 15 225 
20 10 23 13 169 
21 11 22 11 121 
22 9 23 14 196 
23 18 27 9 81 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

คนที ่ 1X  2X  D  2D  
24 8 22 14 196 
25 18 28 10 100 
26 19 37 18 324 
27 20 27 7 49 
28 21 30 9 81 
29 8 19 11 121 
30 10 22 12 144 
31 10 28 18 324 
32 11 26 15 225 
33 22 33 11 121 
34 6 21 15 225 
35 31 34 3 9 
36 12 23 11 121 
37 8 23 15 225 
38 11 26 15 225 
39 12 25 13 169 
40 12 26 14 196 
41 8 21 13 169 
42 8 26 18 324 
43 20 29 9 81 
44 17 27 10 100 
45 22 28 6 36 
46 22 31 9 81 
  X 1,243  D 544  2D 7,050  
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เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ โดยใชสถิติ t-
test for Dependent Samples 

 
          

 22

Dt
n D D

n 1






 

 

 

    
  เมื่อ  t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
          2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ ทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูแตละคูยกกําลังสอง 
      2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูทั้งหมดยกกําลังสอง 
     n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

เนื่องจาก   D 544  ,   2D 7,050  ,     2D 295,936  ,   n 46  

 ดังนั้น          t     

 
 22

D

n D D
n 1






 

 

        

544
46(7,050) 295,936

46 1





 

544
324,300 295,936

45




      

                       
544

25.12


 

                        

21.66

 
 
 (คาวิกฤตของ t  จากตารางการแจกแจง t  เทากับ 2.412 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

.01 เมื่อ df  46 – 1     45) 
 
 
  

;  df n 1    
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ตาราง 18 คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดานการตัดสินความนาเชื่อถือของ

แหลงขอมูลและการสังเกตของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 กอน 1(X )  และหลัง 2(X ) ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

 
คนที ่ 1X  2X  D  2D  

1 2 2 0 0 
2 1 3 2 4 
3 2 4 2 4 
4 2 5 3 9 
5 0 6 6 36 
6 1 6 5 25 
7 3 5 2 4 
8 1 4 3 9 
9 6 9 3 9 
10 1 4 3 9 
11 2 6 4 16 
12 2 6 4 16 
13 3 4 1 1 
14 5 8 3 9 
15 2 6 4 16 
16 2 6 4 16 
17 2 7 5 25 
18 1 6 5 25 
19 2 6 4 16 
20 2 8 6 36 
21 3 6 3 9 
22 2 5 3 9 
23 0 4 4 16 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

คนที ่ 1X  2X  D  2D  
24 3 7 4 16 
25 2 6 4 16 
26 9 9 0 0 
27 4 8 4 16 
28 5 8 3 9 
29 3 4 1 1 
30 6 7 1 1 
31 4 5 1 1 
32 6 8 2 4 
33 6 7 1 1 
34 6 10 4 16 
35 6 8 2 4 
36 6 8 2 4 
37 5 7 2 4 
38 6 9 3 9 
39 8 9 1 1 
40 4 8 4 16 
41 4 5 1 1 
42 3 9 6 36 
43 7 9 2 4 
44 2 6 4 16 
45 7 8 1 1 
46 6 9 3 9 
  X 300  D 135  2D 505  
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เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณดานการตัดสินความนาเชื่อถือ

ของแหลงขอมูลและการสังเกตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

 
          

 22

Dt
n D D

n 1






 

 

 

    
  เมื่อ  t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
          2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ ทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูแตละคูยกกําลังสอง 
      2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูทั้งหมดยกกําลังสอง 
     n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

เนื่องจาก   D 135  ,   2D 505  ,     2D 18,225  ,   n 46  

 ดังนั้น          t     

 
 22

D

n D D
n 1






 

 

        

135
46(505) 18,225

46 1





 

            

135
23, 230 18, 225

45




      

                       
135

10.55


 

                        

12.80

 
 
 (คาวิกฤตของ t  จากตารางการแจกแจง t  เทากับ 2.412 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

.01 เมื่อ df  46 – 1     45) 
  

;  df n 1    
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ตาราง 19 คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดานการตัดสินสรุปอางอิงแบบอุปนัย

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 กอน 1(X )  และหลัง 2(X ) ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
บริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

 
คนที ่ 1X  2X  D  2D  

1 4 4 0 0 
2 3 3 0 0 
3 1 5 4 16 
4 1 5 4 16 
5 4 7 3 9 
6 2 6 4 16 
7 1 3 2 4 
8 1 2 1 1 
9 3 7 4 16 
10 0 4 4 16 
11 4 5 1 1 
12 4 5 1 1 
13 4 8 4 16 
14 5 6 1 1 
15 0 5 5 25 
16 0 3 3 9 
17 4 5 1 1 
18 5 8 3 9 
19 3 8 5 25 
20 3 6 3 9 
21 5 7 2 4 
22 1 5 4 16 
23 2 3 1 1 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

คนที ่ 1X  2X  D  2D  
24 5 8 3 9 
25 3 8 5 25 
26 5 7 2 4 
27 6 9 3 9 
28 2 7 5 25 
29 6 8 2 4 
30 8 8 0 0 
31 5 8 3 9 
32 6 10 4 16 
33 4 8 4 16 
34 5 9 4 16 
35 6 8 2 4 
36 6 7 1 1 
37 6 8 2 4 
38 6 8 2 4 
39 5 7 2 4 
40 6 7 1 1 
41 3 8 5 25 
42 6 8 2 4 
43 5 8 3 9 
44 5 7 2 4 
45 9 9 0 0 
46 6 8 2 4 
  X 303  D 119  2D 409  
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เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดานการตัดสินสรุปอางอิงแบบ

อุปนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
เรื่องอัตราสวนและรอยละ โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

 
          

 22

Dt
n D D

n 1






 

 

 

    
  เมื่อ  t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
          2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ ทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูแตละคูยกกําลังสอง 
      2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูทั้งหมดยกกําลังสอง 
     n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

เนื่องจาก   D 119  ,   2D 409  ,     2D 14,161  ,   n 46  

 ดังนั้น          t     

 
 22

D

n D D
n 1






 

 

        

119
46(409) 14,161

46 1





 

       

119
18,814 14,161

45




      

                       
119

10.17


 

                        

11.70

 
 
 (คาวิกฤตของ t  จากตารางการแจกแจง t  เทากับ 2.412 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

.01 เมื่อ df  46 – 1     45) 
  

;  df n 1    
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ตาราง 20 คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดานการนิรนัยของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 3 กอน 1(X )  และหลัง 2(X ) ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน 
เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

 
คนที ่ 1X  2X  D  2D  

1 4 8 4 16 
2 1 6 5 25 
3 2 7 5 25 
4 2 7 5 25 
5 2 9 7 49 
6 2 7 5 25 
7 3 8 5 25 
8 5 10 5 25 
9 2 7 5 25 
10 5 9 4 16 
11 1 7 6 36 
12 3 9 6 36 
13 2 4 2 4 
14 1 5 4 16 
15 2 9 7 49 
16 4 5 1 1 
17 6 7 1 1 
18 6 6 0 0 
19 1 6 5 25 
20 1 5 4 16 
21 4 7 3 9 
22 3 8 5 25 
23 4 7 3 9 
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

คนที ่ 1X  2X  D  2D  
24 6 8 2 4 
25 5 7 2 4 
26 2 6 4 16 
27 7 8 1 1 
28 3 7 4 16 
29 5 9 4 16 
30 9 10 1 1 
31 5 7 2 4 
32 4 4 0 0 
33 7 9 2 4 
34 6 10 4 16 
35 8 8 0 0 
36 1 5 4 16 
37 5 7 2 4 
38 5 7 2 4 
39 5 9 4 16 
40 4 7 3 9 
41 7 8 1 1 
42 5 7 2 4 
43 6 6 0 0 
44 6 8 2 4 
45 6 8 2 4 
46 6 8 2 4 
  X 336  D 147  2D 631  
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เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดานการนิรนัยของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและ
รอยละ โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

 
           

 22

Dt
n D D

n 1






 

 

 

    
  เมื่อ  t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
          2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ ทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูแตละคูยกกําลังสอง 
      2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูทั้งหมดยกกําลังสอง 
     n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

เนื่องจาก   D 147  ,   2D 631  ,     2D 21,609  ,   n 46  

 ดังนั้น          t     

 
 22

D

n D D
n 1






 

 

        

147
46(631) 21,609

46 1





 

       

147
29,026 21,609

45




      

                       
147

12.84


 

                        

11.45

 
 
 (คาวิกฤตของ t  จากตารางการแจกแจง t  เทากับ 2.412 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

.01 เมื่อ df  46 – 1     45) 
  

;  df n 1    
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ตาราง 21 คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดานการระบุขอตกลงเบ้ืองตน     

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 กอน 1(X )  และหลัง 2(X ) ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
บริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

 
คนที ่ 1X  2X  D  2D  

1 1 7 6 36 
2 6 10 4 16 
3 3 6 3 9 
4 5 6 1 1 
5 4 6 2 4 
6 6 7 1 1 
7 1 6 5 25 
8 3 6 3 9 
9 1 4 3 9 
10 4 7 3 9 
11 1 5 4 16 
12 2 6 4 16 
13 0 7 7 49 
14 1 6 5 25 
15 1 6 5 25 
16 2 7 5 25 
17 0 4 4 16 
18 1 5 4 16 
19 2 6 4 16 
20 3 7 4 16 
21 0 6 6 36 
22 0 3 3 9 
23 2 5 3 9 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

คนที ่ 1X  2X  D  2D  
24 7 7 0 0 
25 7 10 3 9 
26 6 9 3 9 
27 5 8 3 9 
28 9 9 0 0 
29 4 6 2 4 
30 4 6 2 4 
31 6 7 1 1 
32 6 9 3 9 
33 5 8 3 9 
34 2 8 6 36 
35 3 7 4 16 
36 5 8 3 9 
37 3 5 2 4 
38 5 8 3 9 
39 2 4 2 4 
40 3 6 3 9 
41 3 6 3 9 
42 5 9 4 16 
43 4 5 1 1 
44 3 5 2 4 
45 9 9 0 0 
46 6 7 1 1 
  X 304  D 143  2D 565  
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เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดานการระบุขอตกลงเบ้ืองตน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่อง
อัตราสวนและรอยละ โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

 
          

 22

Dt
n D D

n 1






 

 

 

    
  เมื่อ  t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
          2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ ทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูแตละคูยกกําลังสอง 
      2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูทั้งหมดยกกําลังสอง 
     n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

เนื่องจาก   D 143  ,   2D 565  ,     2D 20,449  ,   n 46  

 ดังนั้น          t     

 
 22

D

n D D
n 1






 

 

        

143
46(565) 20, 449

46 1





 

       

143
25,990 20, 449

45




      

                       
143

11.10


 

                        

12.88

 
 
 (คาวิกฤตของ t  จากตารางการแจกแจง t  เทากับ 2.412 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

.01 เมื่อ df  46 – 1     45) 
  

;  df n 1    
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ตาราง 22 คะแนนคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 กอน 1(X )   

และหลัง 2(X ) ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
 

คนที ่ 1X  2X  D  2D  
1 87 105 18 324 
2 95  99 4 16 
3 114 118 4 16 
4 107 119 12 144 
5 103 118 15 225 
6 114 120 6 36 
7 107 124 17 289 
8 89 100 11 121 
9 86 104 18 324 
10 63 105 42 1,764 
11 82 101 19 361 
12 88 102 14 196 
13 103 115 12 144 
14 126 121 -5 25 
15 103 119 16 256 
16 103 116 13 169 
17 108 120 12 144 
18 116 119 3 9 
19 101 112 11 121 
20 87 106 19 361 
21 89 98 9 81 
22 89 97 8 64 
23 86 102 16 256 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

คนที ่ 1X  2X  D  2D  
24 87 100 13 169 
25 85 108 23 529 
26 81 102 21 441 
27 87 103 16 256 
28 81 108 27 729 
29 103 114 11 121 
30 121 124 3 9 
31 126 134 8 64 
32 104 115 11 121 
33 113 128 15 225 
34 110 116 6 36 
35 107 110 3 9 
36 82 94 12 144 
37 87 97 10 100 
38 83 97 14 196 
39 83 106 23 529 
40 107 115 8 64 
41 105 115 10 100 
42 105 118 13 169 
43 87 110 23 529 
44 86 97 11 121 
45 82 103 21 441 
46 103 110 7 49 
  X 5,064  D 603  2D 10,597  
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เปรียบเทียบคุณลักษณะใฝเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ โดยใชสถิติ t-test for Dependent 
Samples 

 
        

 22

Dt
n D D

n 1






 

 

 

    
  เมื่อ  t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
          2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ ทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูแตละคูยกกําลังสอง 
      2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูทั้งหมดยกกําลังสอง 
     n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

เนื่องจาก   D 603  ,   2D 10,597  ,     2D 363,609  ,   n 46  

 ดังนั้น          t     

 
 22

D

n D D
n 1






 

 

        

603
46(10,597) 363,609

46 1





 

        

603
487,462 363,609

45




      

                       
603

52.46


 

                        

11.49

 
 
 (คาวิกฤตของ t  จากตารางการแจกแจง t  เทากับ 2.412 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

.01 เมื่อ df  46 – 1     45) 
  

;  df n 1    
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ตาราง 23 คะแนนคุณลักษณะใฝเรียนรูขณะเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอน 1(X )   

และหลัง 2(X ) ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
 

คนที ่ 1X  2X  D  2D  
1 32 36 4 16 
2 27 41 14 196 
3 19 37 18 324 
4 30 36 6 36 
5 27 43 16 256 
6 26 30 4 16 
7 24 36 12 144 
8 26 36 10 100 
9 28 34 6 36 
10 23 31 8 64 
11 27 37 10 100 
12 33 38 5 25 
13 25 28 3 9 
14 22 29 7 49 
15 30 32 2 4 
16 30 34 4 16 
17 29 32 3 9 
18 26 30 4 16 
19 30 33 3 9 
20 25 33 8 64 
21 34 37 3 9 
22 33 38 5 25 
23 33 35 2 4 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

คนที ่ 1X  2X  D  2D  
24 35 36 1 1 
25 34 36 2 4 
26 29 32 3 9 
27 41 42 1 1 
28 33 36 3 9 
29 34 36 2 4 
30 25 40 15 225 
31 32 38 6 36 
32 32 34 2 4 
33 31 35 4 16 
34 32 32 0 0 
35 42 43 1 1 
36 43 43 0 0 
37 37 37 0 0 
38 40 40 0 0 
39 34 37 3 9 
40 36 45 9 81 
41 33 43 10 100 
42 33 39 6 36 
43 38 48 10 100 
44 44 49 5 25 
45 35 39 4 16 
46 44 47 3 9 
  X 1,703  D 247  2D 2,213  
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เปรียบเทียบคุณลักษณะใฝเรียนรูขณะเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและ

หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ โดยใชสถิติ t-test for 
Dependent Samples 

 
        

 22

Dt
n D D

n 1






 

 

 

    
  เมื่อ  t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
          2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ ทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูแตละคูยกกําลังสอง 
      2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูทั้งหมดยกกําลังสอง 
     n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

เนื่องจาก   D 247  ,   2D 2,213  ,     2D 61,009  ,   n 46  

 ดังนั้น          t     

 
 22

D

n D D
n 1






 

 

        

247
46(2,213) 61,009

46 1





 

        

247
101,798 61,009

45




      

                       
247

30.11


 

                        

8.20

 
 
 (คาวิกฤตของ t  จากตารางการแจกแจง t  เทากับ 2.412 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

.01 เมื่อ df  46 – 1     45) 
  

;  df n 1    
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ตาราง 24 คะแนนคุณลักษณะใฝเรียนรูกอนและหลังเรียนในหองเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา  

ปที่ 3 กอน 1(X )  และหลัง 2(X ) ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวน
และรอยละ 

 
คนที ่ 1X  2X  D  2D  

1 29 35 6 36 
2 32 32 0 0 
3 21 33 12 144 
4 29 33 4 16 
5 31 24 -7 49 
6 31 36 5 25 
7 33 39 6 36 
8 30 33 3 9 
9 23 34 11 121 
10 30 33 3 9 
11 28 33 5 25 
12 33 33 0 0 
13 32 35 3 9 
14 30 35 5 25 
15 25 32 7 49 
16 29 33 4 16 
17 29 32 3 9 
18 29 33 4 16 
19 37 33 -4 16 
20 30 37 7 49 
21 32 32 0 0 
22 22 39 17 289 
23 25 32 7 49 
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ตาราง 24 (ตอ) 
 

คนที ่ 1X  2X  D  2D  
24 34 38 4 16 
25 36 45 9 81 
26 37 39 2 4 
27 38 41 3 9 
28 41 44 3 9 
29 34 34 0 0 
30 43 44 1 1 
31 39 39 0 0 
32 34 40 6 36 
33 37 45 8 64 
34 37 43 6 36 
35 42 41 -1 1 
36 35 46 11 121 
37 34 37 3 9 
38 28 39 11 121 
39 40 41 1 1 
40 37 38 1 1 
41 43 41 -2 4 
42 37 37 0 0 
43 33 44 11 121 
44 41 40 -1 1 
45 38 39 1 1 
46 41 38 -3 9 
  X 1,704  D 175  2D 1,643  
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เปรียบเทียบคุณลักษณะใฝเรียนรูกอนและหลังเรียนในหองเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและ 
รอยละ โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

 
     

 22

Dt
n D D

n 1






 

 

 

    
  เมื่อ  t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
          2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ ทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูแตละคูยกกําลังสอง 
      2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูทั้งหมดยกกําลังสอง 
     n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

เนื่องจาก   D 175  ,   2D 1,643  ,     2D 30,625  ,   n 46  

 ดังนั้น          t     

 
 22

D

n D D
n 1






 

 

        

175
46(1,643) 30,625

46 1





 

        

175
75,578 30,625

45




      

                       
175

31.61


 

                        

5.54

 
 
 (คาวิกฤตของ t  จากตารางการแจกแจง t  เทากับ 2.412 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

.01 เมื่อ df  46 – 1     45) 
  

;  df n 1    
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ตาราง 25 คะแนนคุณลักษณะใฝเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

กอน 1(X )  และหลงั 2(X ) ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวน 
และรอยละ 

 
คนที ่ 1X  2X  D  2D  

1 26 32 6 36 
2 26 35 9 81 
3 23 35 12 144 
4 28 31 3 9 
5 28 35 7 49 
6 31 36 5 25 
7 30 35 5 25 
8 30 35 5 25 
9 31 35 4 16 
10 36 36 0 0 
11 26 32 6 36 
12 21 34 13 169 
13 30 34 4 16 
14 30 37 7 49 
15 28 33 5 25 
16 27 30 3 9 
17 24 30 6 36 
18 34 34 0 0 
19 28 33 5 25 
20 28 36 8 64 
21 23 29 6 36 
22 26 31 5 25 
23 29 39 10 100 
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ตาราง 25 (ตอ) 
 

คนที ่ 1X  2X  D  2D  
24 34 41 7 49 
25 33 37 4 16 
26 37 43 6 36 
27 35 35 0 0 
28 36 36 0 0 
29 35 40 5 25 
30 39 35 -4 16 
31 36 33 -3 9 
32 35 38 3 9 
33 35 39 4 16 
34 35 40 5 25 
35 42 37 -5 25 
36 43 35 -8 64 
37 34 44 10 100 
38 35 37 2 4 
39 34 42 8 64 
40 32 32 0 0 
41 38 36 -2 4 
42 37 39 2 4 
43 36 32 -4 16 
44 28 39 11 121 
45 43 41 -2 4 
46 41 49 8 64 
  X 1,657  D 181  2D 1,671  
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เปรียบเทียบคุณลักษณะใฝเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่องอัตราสวนและรอยละ โดยใช
สถิติ t-test for Dependent Samples 

 
     

 22

Dt
n D D

n 1






 

 

 

    
  เมื่อ  t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
          2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ ทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูแตละคูยกกําลังสอง 
      2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
        หลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรูทั้งหมดยกกําลังสอง 
     n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

เนื่องจาก   D 181  ,   2D 1,671  ,     2D 32,761  ,   n 46  

 ดังนั้น          t     

 
 22

D

n D D
n 1






 

 

        

181
46(1,671) 32,761

46 1





 

        

181
76,866 32,761

45




      

                       
181

31.31


 

                        

5.78

 
 
 (คาวิกฤตของ t  จากตารางการแจกแจง t  เทากับ 2.412 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

.01 เมื่อ df  46 – 1     45) 
 
  

;  df n 1    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยนําเสนอตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐานเรื่องอัตราสวนและรอยละ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
 3. แบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 4. แบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  รหัสวิชา ค22101    ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 
หนวยการเรียนรู อัตราสวนและรอยละ    
เรื่อง การการชงกาแฟ              เวลา 2 คาบ 

 
1.   มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนใน
ชีวิตจรงิ 
 ตัวชี้วดั  ใชความรูเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ ในการแกโจทยปญหา 
 
2.   สาระสําคัญ 
  การเขียนเปรียบเทียบปริมาณของสิ่งใดๆ สามสิ่งข้ึนไปเปนคู ๆ สามารถเขียนอัตราสวน
ของจํานวนหลาย ๆ จํานวนนั้นใหอยูในรูปอัตราสวนเดียวได โดยการทําปริมาณของสิ่งที่เปนตัวรวม
ของอัตราสวนแตละคูใหเปนปริมาณที่เทากันโดยใชหลักการของการหาอัตราสวนที่เทากัน 
 
3.   จุดประสงคการเรยีนรู 

 ดานความรู (K) 
   1.   บอกวิธีการเขียนอัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จํานวนได (K1) 
   2.   ยกตัวอยางสถานการณในชีวิตประจําวันที่เก่ียวของกับอัตราสวนของ 
     จํานวนหลาย ๆ จํานวนได (K2) 
   3.   เขียนอัตราสวนจากสถานการณที่กําหนดใหได (K3) 

 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
   1.   แกปญหาจากสถานการณที่กําหนดใหได (P1) 
   2.   หาขอสรุปจากการอภิปรายอยางมีเหตุผล (P2) 
   3.   เชื่อมโยงความรูที่ไดกับสถานการณในชีวิตประจําวันได (P3) 
   4.   นําเสนอ สื่อความหมาย และใชสญัลักษณไดอยางมปีระสิทธิภาพ (P4) 
   5.   มีความคิดสรางสรรค (P5) 

 
 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 

   1.   ใหความรวมมือในการทํางาน (A1) 
   2.   กลาเสนอแนะ กลาซักถาม (A2) 
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   3.   ทํางานอยางเปนระบบ (A3) 
   4.   ตรงตอเวลา (A4) 
   5.   มีระเบียบวินัย (A5) 
 
4.   สาระการเรียนรู 
 ปจจุบันกาแฟเปนที่นิยมอยางมากในประเทศไทย โดยเฉพาะยานเศรษฐกิจอยางอโศกที่มี
รานกาแฟเปดใหมตลอดเวลา ซึ่งแตละรานลวนมีบรรยากาศ มีโตะและเกาอ้ีที่นัง่สบาย เหมาะแกการ
นั่งผอนคลายความเครียด การไปนัง่รานกาแฟเพ่ือทําการบานหรือรอผูปกครองมารับกลับบาน เปน
กิจวัตรของนักเรียนหลายคน รานกาแฟและกาแฟจงึเปนสวนหนึง่ของการดําเนินชีวิตไปโดยปริยาย 
 กาแฟประเภทตาง ๆ ของแตละรานมีสวนผสมหลักคือเอสเปรสโซ และเมื่อมีการปรุงแตง
ดวยสวนผสมตาง ๆ ก็มีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปตามสวนผสมและอัตราสวนในการผสม เพ่ือใหมี
มาตรฐานและเอกลักษณ แตละรานจงึจําเปนตองมีสตูรการชงเฉพาะของราน โดยสวนผสมจะใช
หนวยปริมาตรหลักดังนี ้
 
    1 ชอนโตะ = 3 ชอนชา 
    1 ออนซ  = 6 ชอนชา 
    1 ชอต  =  9 ชอนชา  (หนวย “ชอต” ใชสําหรับเอสเปรสโซ) 
 
ตัวอยางสูตรกาแฟ   

มอคคาเย็น  

  1. ทําเอสเพรสโซ 1 ชอต พักไว 
  2. ใสโกโกผสม 1.5 ชอนชา 
  3. ใสนมขนผสม 1.5 ชอนชา 
  4. เทกาแฟที่ผสมแลวลงแกวที่มี  
               น้ําแข็ง 
  5. เทน้ํานมเย็น 3 ออนซ 
  6. ตักฟองนมปดหนากาแฟ 
  7. โรยผงโกโกหรือราดซอสโกโก 

คาปูชิโนเย็น  

  1. ทําเอสเพรสโซ 1 ชอต พักไว 
  2. ใสนมขนผสม 1 ชอนโตะ 
  3. เทน้ํานมเย็นลงในแกวเสิรฟ 2 ออนซ 
  4. เติมน้ําแข็งใหเต็มแกว 
  5. เทเอสเพรสโซที่พักไวตามลงไป 
  6. ตักฟองนมปดหนากาแฟ 
  7. โรยผงชินนามอน 
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5.   กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นสัมพันธ 
 ครูกลาวถึงรานกาแฟวาชุมชนบริเวณโรงเรียนมรีานกาแฟมากมาย นักเรียนเคยพบเห็น
รานใดบาง เคยไปนั่งรานใดบาง และนอกจากด่ืมกาแฟแลวนักเรียนไปนั่งทําอะไรในรานกาแฟ 
(นักเรียนสวนใหญชอบนั่งทําการบาน หรือนั่งรอผูปกครองมารับที่รานกาแฟ) จากนัน้ถามถึงกาแฟ
ประเภทตาง ๆ ที่นักเรียนรูจักโดยใหนักเรียนยกมือตอบ จากนั้นครูถามวามีอะไรนาสนใจในชื่อเรียก
เหลานี้บาง โดยใหนักเรียนชวยกันตอบและตัวแทนนักเรยีนบันทึกไวบนกระดาน เพ่ือหาประเด็น
คําถามที่นาสนใจ โดยครูคอยกํากับใหนักเรียนเขาสูประเด็น “กาแฟแตละประเภทมคีวามแตกตาง
กันอยางไร” (P4 P5 A2) 

ขั้นสรางประสบการณ 
 นักเรียนนั่งเปนกลุมคละความสามารถตามที่ครูแบงไว โดยแตละกลุมประกอบดวย
นักเรียน 5-6 คน ประกอบดวย 1) หัวหนากลุม ทําหนาทีค่วบคุมใหกิจกรรมกลุมดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 2) ผูจดบันทึก ทําหนาที่จดบันทึกประเด็นสําคัญของแนวคิดทีส่มาชิกแตละคนเสนอ
แกกลุม 3) ผูนําเสนอ ทําหนาที่นําเอาขอสรุปของกลุมไปถายทอดแกเพ่ือนในชั้นเรียน และ 4) 
สมาชิกทั่วไป (2-3 คน) ทีไ่มซ้ํากับหนาที่เดิมในคาบที่ผานมา  

จากนั้นครูแจกใบกิจกรรมที่ 3.1 ความแตกตางของกาแฟแตละประเภท พรอมกับคูมือการ
ชงกาแฟ PSM Coffee ใหนักเรียนกลุมละ 1 ชุด แลวใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันคิด พูด ถกเถียง 
และอภิปราย ถึงความแตกตางของกาแฟแตละประเภท รวมทั้งอภิปรายถึงความรูทางคณติศาสตรที่
ใช และการประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวัน ภายในกลุมตนเอง แลวจดบันทึกในใบกิจกรรมที่ 3.1 
(P1 P2 A1 A2 A3 A4 A5) 

กอนเริ่มกิจกรรมกลุมทุกครัง้ ครตูองเนนยํ้าถึงขอตกลงในการทํากิจกรรมกลุม คือ ทุกคนมี
เสรีในการคิด ขณะที่นักเรียนคนใดคนหนึง่ในกลุมกําลังเสนอความคิดของตนเอง สมาชิกในกลุมคน
อ่ืนตองเปดใจ รับฟงอยางตัง้ใจจนกวาเพ่ือนจะพูดจบ ถาไมเขาใจสิ่งทีเ่พ่ือนพูดใหถามทุกอยาง
จนกวาจะกระจาง ใชเหตุผลในการพูด อธิบาย ถาม และตอบคําถาม และพรอมยอมรับแนวคิดทีม่ี
เหตผุลมากกวาแนวคิดเดิม 

ขั้นนําเสนอมโนทัศน 
 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอสิง่ทีไ่ดจากการกิจกรรมกลุมตามที่บันทึกใน
ใบกิจกรรมที่ 3.1 (ความแตกตางของกาแฟแตละประเภท ความรูทางคณิตศาสตรที่ใช และการ
ประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวัน) (P4) จากนั้นครูนํานกัเรียนอภิปรายเพ่ือหาขอสรุปของมโนทัศน
ทางคณติศาสตรทีไ่ดจากกิจกรรมกลุม โดยใชการถามเพ่ือใหนักเรียนคิด ตอบ และสรุปดวยตัวของ
นักเรียนเอง และยึดขอมูลทีน่ักเรียนแตละกลุมนําเสนอเปนหลัก (ควรสรุปใหไดในทํานองวา “เปน
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การหา และแสดงอัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จํานวน โดยใชการหาอัตราสวนของสวนผสมของ
กาแฟประเภทตาง ๆ”) (K1 P1 P2 A1 A2) พรอมทั้งใหนักเรียนชวยกันยกสถานการณทีน่ักเรียน
เคยพบเจอในชีวิตประจําวันที่เก่ียวของกับอัตราสวนของหลาย ๆ จํานวน (เชน การปรุงผัดผักคะนา
โดยใชเกลือ 1 ชอนชา พริกไทย 2 ชอนชา และน้ําตาล 2 ชอนชา เปนตน) (K2 P3 A2) ครูเขียน
สถานการณเหลานั้นบนกระดาน แลวใหนักเรียนออกมาเขียนอัตราสวนของแตละสถานการณบน
กระดาน (K3 P4 A1) 

ขั้นถายโอนมโนทศัน 
 ครูแจกใบกิจกรรมที่ 3.2 การชงกาแฟกับอัตราสวน ใหนกัเรียนทุกคน แลวใหนักเรียนใน
กลุมชวยกันคิดและตอบคําถามขอที่ 1-12 โดยใชขอมูลจากสูตรกาแฟทีไ่ดรับไปแลว สําหรับขอที่ 13 
ใหนักเรียนในกลุมคิดสถานการณปญหาข้ึนมากลุมละ 1 ขอ โดยเปนปญหาในชีวิตจรงิทีไ่มใชการชง
กาแฟ พรอมแสดงแนวคิดในการหาคําตอบ เมื่อเสร็จแลว ครูเฉลยใบกิจกรรมที่ 3.2 บนกระดาน 
โดยอาจสุมใหนักเรียนมาเฉลยบางขอ แลวใหนักเรียนตรวจใหคะแนน ขอละ 1 คะแนน  

ครูใหนักเรียนชวยกันเสนอโจทยขอที่ 13 ที่แตละกลุมคิดไว พรอมแสดงแนวคิดในการหา
คําตอบ (K2 P3 A1 A2) จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายหาขอสรุปของสิ่งที่ไดจากการเรียน
ในคาบนี้โดยใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม “การเขียนอัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จํานวนมี
วิธีการอยางไร” และ “มีการใชอัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จํานวนในชีวิตประจําวันอยางไร” พรอม
กับใหแตละกลุมบันทึกลงในใบรายชื่อกลุม (K1 P2 A1 A2) 
 
6.   ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1.   การนําเสนอผลงานกลุม 
 2.   ใบกิจกรรมที่ 3.1 ความแตกตางของกาแฟแตละประเภท (งานกลุม) 
  3.   ใบกิจกรรมที่ 3.2 การชงกาแฟกับอัตราสวน (งานรายบุคคล) 
 
7.   สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 1.   คูมือการชงกาแฟ PSM Coffee 
 2.   ใบกิจกรรมที่ 3.1 ความแตกตางของกาแฟแตละประเภท 
  3.   ใบกิจกรรมที่ 3.2 การชงกาแฟกับอัตราสวน 
 4.   Internet 
 5.   หองสมุดโรงเรียน/สํานักหอสมุดกลาง มศว 
 
 
 



174 
 

 
8.   การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

สิ่งทีต่องวัด/ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ดานความรู (K) 
1.   บอกวิธีการเขียนอัตราสวนของจํานวน
หลาย ๆ จํานวนได (K1) 
2.   ยกตัวอยางสถานการณใน
ชีวิตประจําวันที่เก่ียวของกับอัตราสวนของ
จํานวนหลาย ๆ จํานวนได (K2) 
3.   เขียนอัตราสวนจากสถานการณที่
กําหนดใหได (K3) 

ตรวจจากใบกิจกรรม 
และการสังเกต 

ใบกิจกรรมที่ 
3.1 และ 3.2 

ผานเกณฑ
รอยละ 70 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
1.   แกปญหาจากสถานการณที่กําหนดให
ได (P1) 
2.   หาขอสรุปจากการอภิปรายอยางมี
เหตผุล (P2) 
3.   เชื่อมโยงความรูที่ไดกับสถานการณใน
ชีวิตประจําวันได (P3) 
4.   นําเสนอ สื่อความหมาย และใช
สัญลักษณไดอยางมีประสิทธิภาพ (P4) 
5.   มีความคิดสรางสรรค (P5) 

ตรวจจากใบกิจกรรม 
และการสังเกต 

ใบกิจกรรมที่ 
3.1 และ 3.2 

ผานเกณฑ
รอยละ 70 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
1.   ใหความรวมมือในการทํางาน (A1) 
2.   กลาเสนอแนะ กลาซักถาม (A2) 
3.   ทํางานอยางเปนระบบ (A3) 
4.   ตรงตอเวลา (A4) 
5.   มีระเบียบวินัย (A5) 

การสังเกต - ผานเกณฑ
รอยละ 70 
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9.   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 

 
ผลการจัดการเรียนรู 

 นักเรียนมาเรียนครบทุกคน และเขาเรียนตรงเวลา นักเรยีนใหความสนใจในเนื้อหาที่ครู
นําเสนอ ทํากิจกรรมการอภิปรายกลุมดวยความสนุกสนานและยึดมั่นในกฎเกณฑของการทํางาน
กลุมที่ครใูหไว และใหความรวมมือเปนอยางดีตลอดคาบเรียน รวมทั้งสามารถสรุปองคความรูที่ใชใน
การแกปญหาการชงกาแฟ และหาแนวทางการนําองคความรูไปใชในสถานการณอ่ืนได 

 
ปญหาและอุปสรรค 
ในการถามคําถามประเภทปลายเปดเชน “นอกจากด่ืมกาแฟแลวนักเรียนไปนั่งทําอะไรใน

รานกาแฟอีกบาง” และ “นักเรียนคิดวามีอะไรนาสนใจในชื่อเรียกกาแฟประเภทตาง ๆ” นักเรียนจะมี
คําตอบที่หลากหลายมากเกินไป และอาจออกนอกประเด็นได 

 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
ครูควรคาดเดาลวงหนาถงึคําตอบของนักเรียนจากคําถามประเภทปลายเปด เพ่ือให

สามารถนํานักเรียนที่ออกนอกประเด็น เขาสูประเด็นทีต่องการโดยไมเสียเวลามากเกินไป 
 
 
 
             

                นายศราวุธ จอมนํา 
             ผูดําเนินการจัดการเรียนรู 
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กิจกรรมท่ี 3 การชงกาแฟ 

กลุมที่     
 
สมาชิก  1.            หนาที่      

    2.            หนาที่      
    3.            หนาที่      
    4.            หนาที่      
    5.            หนาที่      
    6.            หนาที่      
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ใบกิจกรรม 3.1 ความแตกตางของกาแฟแตละประเภท 
จากคูมือการชงกาแฟ PSM Coffee ใหนักเรียนอภิปรายถึงความแตกตางของกาแฟแตละ

ประเภท 
  
 ระดมสมอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป 
 1.   กาแฟแตละประเภทแตกตางกันอยางไร 

                      
                      

 2.   ความรูทางคณติศาสตรที่ใช 
                     
                      

 3.   ประยุกตใชความรูทางคณติศาสตรในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
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ใบกิจกรรม 3.2 การชงกาแฟกับอัตราสวน 

ชื่อ         เลขที่     กลุมที่    

 

1.   ในเอสเปรสโซเย็น 1 แกว มีอัตราสวนของเอสเปรสโซ ตอ น้ําเชื่อม เปนเทาไร  

                     
                     
                      

 

2.   ในเอสเปรสโซเย็น 1 แกว มีอัตราสวนของเอสเปรสโซ ตอ นมทั้งหมดเปนเทาไร 

                     
                     
                      

 

3.   ในลาเตเย็น 1 แกว มีอัตราสวนของเอสเปรสโซ ตอ น้ําเชื่อม เปนเทาไร 

                     
                     
                      

 

4.   ในลาเตเย็น 1 แกว มีอัตราสวนของเอสเปรสโซ ตอ นม เปนเทาไร 
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5.   ในมอคคาเย็น 1 แกว มีอัตราสวนของเอสเปรสโซ ตอ โกโกผสม เปนเทาไร 

                     
                     
                      

 

6.   ในมอคคาเย็น 1 แกว มีอัตราสวนของโกโกผสม ตอ น้ํานม เปนเทาไร 

                     
                     
                      

 

7.   ในอเมริกาโนเย็น มีอัตราสวนของเอสเปรสโซ ตอ น้าํเปลา เปนเทาไร 

                     
                     
                      

 

8.   เมื่อผสมสวนผสมทั้งหมดโดยยังไมใสน้ําแข็ง เครื่องด่ืมเย็นชนิดใดมีปริมาตรมากที่สุด ก่ีออนซ 

                     
                     
                      

 

9.   เครื่องด่ืมเย็นทีใ่สนมชนิดใดมีอัตราสวนของนม ตอ เอสเปรสโซ มากทีสุ่ด และนอยทีสุ่ด เทาไร 
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10.   ถาตองการทําคาปูชิโน 20 ออนซ จะตองใชเอสเปรสโซก่ีชอต 

                     
                     
                      

 

11.   ใชเอสเพรสโซ 3 ชอต ทําอเมริกาโนแกวละ 3 ออนซ ไดทัง้หมดก่ีแกว 

                     
                     
                      

 

12.   มอคคาเย็นแกวใหญแกวหนึ่ง ถาทําตามสูตรตองใชโกโกผสม 2 ชอนชา จะตองใชนมก่ีออนซ 

                     
                     
                      

 

13.   (โจทย)                     
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คูมือการชงกาแฟ 
 

 

Espresso/Latte/Cappuccino/Mocha/Americano 

เอสเปรสโซ/ลาเต/คาปูชโิน/มอคคา/อเมริกาโน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
สูตรลับเฉพาะ 

PSM Coffee 
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ลักษณะของกาแฟประเภทตาง ๆ 
เอสเปรสโซ / ลาเต / คาปูชโิน / มอคคา / อเมริกาโน 
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ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ 

ลักษณะโดยทั่วไป 
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186 
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วิธีการชงกาแฟเย็น 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
 
  คําชี้แจง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องอัตราสวนและ

รอยละ ฉบับนี้ เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ ใชเวลาในการทํา 50 นาที 
 ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับหัวขอตัวเลือกที่พิจารณาแลววาถูกตอง 
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1.   สวนประกอบของผลไมกระปองในน้ําเชื่อมย่ีหอหนึง่ 
 

เงาะ 63 กรัม 
สับปะรด 64 กรัม 
ลิ้นจี่ 48 กรัม 
ลําไย 56 กรัม 
มะละกอ 24 กรัม 
น้ําเชื่อม 225 กรัม 
น้ําหนักสุทธิ 480 กรัม 

 
 ขอใดเขียนอัตราสวนแสดงสวนประกอบตามขอมูลขางตน ไม ถูกตอง 
1.   อัตราสวนของมะละกอตอลิ้นจี ่คือ 1:2 

 2.   อัตราสวนของเงาะตอน้ําเชื่อม คือ 7:25 
 3.   อัตราสวนของสับปะรดตอลําไย คือ 7:8  
 4.   อัตราสวนของผลไมทั้งหมดตอน้ําเชื่อม คือ 51:45 

 
 

2.   น้ําผลไมที่ทําจากน้ําผลไมเขมขนในขอใด มีอัตราสวนน้ําผลไมเขมขนตอน้ําเปลาเทากับ 2:5 
ก.   มีน้ําผลไมเขมขน 2 ชอนโตะ และน้ําเปลา 5 ชอนโตะ 

 ข.   มีน้ําผลไมเขมขน 2 ชอนโตะ อยูในน้ําผลไมทีผ่สมแลว 5 ชอนโตะ 
 ค.   มีน้ําเปลา 5 ชอนโตะ อยูในน้ําผลไมที่ผสมแลว 7 ชอนโตะ 

1.   ก. และ ข.        2.   ก. และ ค. 
 3.   ข. และ ค.        4.   ทั้ง ก. ข. และ ค. 

 
 

3.   กระดาษอัดรูปในขอใดมีอัตราสวนเทากัน 
ก.   4x6 นิ้ว  ข.   10x15 นิ้ว  ค.   15x20 นิ้ว    ง. 20x30 นิ้ว 
1.   ก. ข. และ ค.       2.   ก. ข. และ ง. 

 3.   ก. ค. และ ง.       4.   ข. ค. และ ง. 
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4.  ตารางแสดงขนาดของภาพที่ไดจากกลองดิจติอลรุนตาง ๆ 
 

รุน ขนาดของภาพ (พิกเซล) 
A 1440x1920 
B 1320x1980 
C 1600x2400 
E 2460x3280 
E 2880x3840 
F 2048x3072 

 
ภาพที่ไดจากกลองรุนใด สามารถนํามาอัดลงกระดาษขนาด 4x6 นิ้ว ไดเต็มพ้ืนที่โดย 

            สัดสวนภาพตรงตามความเปนจริง 
1.   A, C และ E       2.   B, D และ F 

 3.   A, D และ E       4.   B, C และ F 
 
 

5.   ตารางแสดงสวนสตูรกาแฟมอคคารอน ขนาด 250 มิลลิลิตร จากรานกาแฟ 3 ราน  
 
สวนผสม (มิลลิลติร) รานสตารบี รานบ๊ิกเคนยา รานคอฟฟวิว 

น้ํากาแฟ 120 128 104 
น้ําเชื่อม 40 35 45 
นมสด 35 30 42 

ช็อคโกแลตเหลว 44 48 39 
นมขนจืด 11 9 20 

 
 รานใดที่มีอัตราสวนของปริมาณน้ํากาแฟตอช็อคโกแลตเหลวเทากัน 

 1.   รานสตารบี กับ รานบ๊ิกเคนยา   2.   รานสตารบี กับ รานคอฟฟวิว 
 3.   รานบ๊ิกเคนยา กับราน คอฟฟวิว  4.   ทั้งสามรานอัตราสวนของขอมูลที ่
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6.   ถาใสน้ํากาแฟ 100 มิลลิลิตร ตองใสน้ําเชื่อม 40 มิลลิลิตร และตองใสนมสด 5 มิลลิลิตร ตอ 
      น้ําเชื่อม 30 มิลลิลติร ขอใดกลาว ไม ถูกตอง 

1.   อัตราสวนของน้ํากาแฟตอน้ําเชื่อมตอนมสด คือ 15:6:1 
 2.   ในกาแฟทีช่งแลว 330 มิลลิลิตร มนี้ําเชื่อมอยู 90 มิลลิลิตร 
 3.   ถาใสนมสด 12 มิลลิลติร ตองใสน้ํากาแฟ 180 มิลลลิิตร 
 4.   ถาใสน้ําเชื่อมและนมสดไป 70 มิลลิลิตร ตองใสกาแฟ 120 มิลลิลิตร   

 
 

7.    ริว เรน และรุณ ไดรับเงินคาขนมมาโรงเรียนรวม 540 บาท ถาอัตราสวนของเงนิคาขนมของริว 
       ตอเรน เทากับ 3:2 และเรนตอรุณ เทากับ 1:2 แลวคนที่ไดคาขนมมากที่สุด ไดคาขนม 
       มากกวาคนที่ไดนอยที่สุดก่ีบาท 

1.   120 บาท        2.   140 บาท 
 3.   170 บาท        4.   190 บาท 

 
 

8.   ในการผสมคอนกรีตสําหรับเทพ้ืน ตองใหอัตราสวนของน้ําหนักปูนซีเมนตตอทรายตอหนิ  
      เทากับ 1:2:4 ถนนคอนกรตีเสนหนึง่ใชทราย 960 กิโลกรัม ตองใชปูนซีเมนตและหนิหนัก 
      รวมกันก่ีกิโลกรมั 

1.   1,920 กิโลกรมั       2.   2,920 กิโลกรัม 
 3.   2,400 กิโลกรัม       4.   2,480 กิโลกรัม 

 
 

9.   เครื่องบินลําหนึ่งบินดวยความเร็วคงที่ โดย 1 ชั่วโมง บินไดระยะทาง 330 กิโลเมตร ถาบินเปน 
      ระยะเวลา 50 นาที เครื่องบินจะบินไดระยะทางเทาไร 
  จากปญหาดังกลาว สามารถเขียนใหอยูในรูปสัดสวนไดตามขอใด 

1.   


60 50
330

        2.   
60

330 50
 

3.   


50 330
60

        4.   
330

50 60
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10.   สัดสวน 30 : 12 : 10  สอดคลองกับขอความในขอใด 

1.   ฝายอานหนังสือ 12 หนา ใชเวลา 30 นาที ถาใชเวลา 10 นาที ฝายจะอานหนงัสือ 
       ไดก่ีหนา 
 2.   ระยะทางในแผนที ่12 เซนติเมตร เทากับระยะทางจริง 10 กิโลเมตร ถาระยะทางจริง 
       30 กิโลเมตร จะไดระยะทางในแผนที่เทาไร 
 3.   ดินสอราคาโหลละ 10 บาท ถาตองการซื้อดินสอ 30 แทง ตองจายเงินก่ีบาท 
 4.   มดเดิน 30 เซนติเมตร ใชเวลา 12 วินาที ถามดเดิน 10 นาที จะไดระยะทางก่ี 
       เซนติเมตร 
 
 
11.   โรงงานแหงหนึง่ผลติของใชสําหรับเด็กออกมา โดยการลดขนาดใหเหลือเพียงสองในสามของ 
        ของใชสําหรับผูใหญ ขอใดไม ถูกตอง 

1.   ถาเกาอ้ีของผูใหญสูง 45 เซนติเมตร แลวเกาอ้ีของเด็กสูง 30 เซนติเมตร 
 2.   ถาโตะของผูใหญมีพ้ืนที่ 75 ตารางเซนติเมตร แลวโตะของเด็กมีพ้ืนที่ 50 ตาราง 
                 เซนตเิมตร 
 3.   ถาชอนสอมของผูใหญยาว 18 เซนติเมตร แลวชอนสอมของเด็กยาว 12 เซนติเมตร 
 4.   ถากระเปาของผูใหญลึก 72 เซนติเมตร แลวกระเปาของเด็กลึก 48 เซนติเมตร 

 
 
12.   รถยนตรุนหนึ่งมีอัตราสวนความกวางตอความยาวของตัวรถเทากับ 37:84 ถาแบบจําลอง 
        อัตราสวน 1:15 ของรถยนตรุนนี้กวาง 111 มิลลิเมตร แลวรถยนตจรงิจะมีความยาวเทากับ 
        ขอใด 

1.   3,780 มิลลิเมตร      2.   3,782 มิลลิเมตร 
 3.   3,870 มิลลิเมตร      4.   33,872 มิลลิเมตร 

 
 
13.   ระยะทางตั้งแตแยกอโศก-เพชรบุรี ถงึแยกอโศก-สขุุมวิท คือ 1.3 กิโลเมตร แตตนวัดระยะทาง 
       ในแผนทีไ่ด 32.5 เซนติเมตร แสดงวาตนใชแผนทีม่าตราสวนเทาไร 

1.   1:25         2.   1:400 
 3.   1:2,500        4.   1:4,000 
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14.   จักรยานฟกซเกียรคันหนึ่ง เมื่อบันไดจักรยานหมุน 1 รอบ ลอจักรยานจะหมนุ 2.5 รอบ และ 
       เมื่อลอจักรยานหมุน 1 รอบ รถจักรยานจะเคลื่อนทีไ่ป 190 เซนติเมตร ถาตองการให 
       รถจักรยานเคลื่อนที่ไป 38 เมตร ตองถีบบันไดจักรยานก่ีรอบ 

 
1.   2 รอบ         2.   8 รอบ 

 3.   16 รอบ         4.   20 รอบ 
 

 
15.   กําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 35 บาท ตอ 100 เยน ซชูิราคา 2,500 เยน คิดเปนก่ีบาท 

1.   850 บาท        2.   875 บาท 
 3.   900 บาท        4.   925 บาท 

 
 
16.   รถยนตคันหนึ่งราคา 650,000 บาท ดาวนไป 20% ที่เหลือกูกับธนาคารในดอกเบ้ียรอยละ 4  
        ตอป ถากูเปนระยะเวลา 5 ป จะตองผอนเดือนละก่ีบาท 
 1.   10,100 บาท       2.   10,110 บาท 
 3.   10,210 บาท       4.   10,400 บาท 

 
 
17.   ถาตองการรับดอกเบ้ียเงินฝาก 25,000 บาทตอเดือน ตองฝากเงินก่ีบาท  
       (อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.25 ตอป) 

1.   2 ลานบาท        2.   18 ลานบาท 
 3.   24 ลานบาท       4.   32 ลานบาท 

 
 
18.   สินคาราคา 250 ลดราคาแลวเหลือ 195 บาท ลดใหรอยละเทาไร 

1.   รอยละ 22        2.   รอยละ 25 
 3.   รอยละ 28        4.   รอยละ 30 
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19.   รานคาซื้อสินคาจากโรงงานมา 1,000 ชิ้น ตั้งราคาสูงกวาทุน 50% ปรากฏวาในชวงฤดูกาล  
       ขายไปได 600 ชิ้น พอทายฤดูกาลจงึจัดโปรโมชนัลดราคา 25% ขายไดอีก 300 ชิ้น และ 
      สุดทายนํามาจัดโปรโมชัน ซื้อ 1 แถม 1 จนกระทั่งสนิคาหมด รานคาไดกําไรจากการขายสินคา 
      ล็อตนี้รอยละเทาไร 

1.   รอยละ 30.25       2.   รอยละ 30.75 
 3.   รอยละ 31.25       4.   รอยละ 31.75 

 
 
20.   สินคาราคา 1,250 บาท นํามาลดราคาลงรอยละ 40 ราคาที่ลดแลวจะเหลือก่ีบาท 

1.   500 บาท        2.   650 บาท 
 3.   700 บาท        4.   750 บาท 

 
 
21.   ผูขายตั้งราคาสนิคาสูงกวาทุน 10% ตอมาลดราคาใหลูกคา 10% ของที่ตัง้ไว 
       ขอใดกลาวถูกตอง 

1.   ผูขายขาดทุน       2.   ผูซื้อซื้อไดในราคาทุน 
 3.   ผูขายไดกําไร       4.   ยังสรุปไมไดเนื่องจากไมทราบตนทุน 

 
 
22.   สินคาราคา 450 บาท ตองการขายใหไดกําไรรอยละ 45 ตองขายเทาไร 

1.   650 บาท        2.   652.5 บาท 
 3.   655 บาท        4.   657.5 บาท 

 
 
23.   นาฬิกาติดราคาไว 2,550 บาท ลดราคาใหรอยละ 30 เมื่อขายนาฬิกาไปแลวยังไดกําไรอยู 
285 บาท แสดงวาตนทุนของนาฬิกาเปนก่ีบาท 

1.   1,500 บาท        2.   1,550 บาท 
 3.   1,700 บาท        4.   1,750 บาท 
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24.   สินคาตนทุน 240 บาท ตองติดราคาก่ีบาท โดยเมือ่ลดราคา 20% แลวยังไดกําไร 25% 
 1.   300 บาท        2.   325 บาท 
 3.   350 บาท        3.   375 บาท 
 
 
25.   ตารางแสดงราคารองเทารุนหนึง่จากรานคาสองราน 

 
 ราคาเต็ม (บาท) โปรโมชนัลดราคา 
รานโนบิตะ 4,900 25 % 
รานไจแอนท 5,250 30% 
 
จากตาราง ขอใดถูกตองเก่ียวกับราคาที่ลดแลว 
1.   รานโนบิตะขายถูกกวา 50 บาท   2.   รานไจแอนทขายแพงกวา 75 บาท 

 3.   รานโนบิตะขายแพงกวา 120 บาท  4.   ทั้งสองรานขายราคาเทากัน 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ 
1 3 6 4 11 2 16 4 21 1 
2 2 7 1 12 1 17 3 22 2 
3 2 8 3 13 4 18 1 23 1 
4 4 9 1 14 2 19 3 24 3 
5 3 10 3 15 2 20 4 25 4 
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แบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 
  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหมายถงึ การคิด ไตรตรอง และตัดสินใจใน
ขอมูลหรือสถานการณอยางรอบคอบ โดยใชเหตผุลและหลักฐานมาสนับสนนุ เพ่ือใหไดแนวทางที่
เหมาะสมที่สุด กอนที่จะเชื่อหรือลงมือปฏิบัติ 
 
  แบบประเมินนี้แบงเปน 4 ตอน 40 ขอ ดังนี้  
  1. การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสงัเกต  ขอ 1-10 
 2. การตัดสินสรุปอางอิงแบบอุปนัย        ขอ 11-20 
 3. การนิรนัย            ขอ 21-30 
 4. การระบุขอตกลงเบ้ืองตน         ขอ 31-40 
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ตอนท่ี 1  

การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสงัเกต 
(Credibility of Sources and Observation) 

 เปนการประเมินความสามารถในการพิจารณาความถูกตองของแหลงขอมูล ความเปนไป
ไดของขอความ ซึ่งแตละขอประกอบดวยสถานการณทีม่กีารกลาวถึงสิง่เดียวกันในสองแนวทาง 
แลวใหเลือกวาจะเชื่อถือแนวทางใด หรือเลือกที่จะเชื่อทั้งสองแนวทาง 
 
ตัวอยาง 
  A กลาววา ในวงกลมหนึง่วง สามารถสรางรัศมีมากมายนับไมถวน สวน B กลาววา 
วงกลมสองวงที่มีรัศมียาวเทากัน จะทําใหวงกลมสองวงนั้นเทากันทุกประการ นักเรียนคิดวาคํา
กลาวของใครถูกตอง 
 ก.   A 
 ข.   B 
 ค.   A และ B  
 
  จากตัวอยาง คํากลาวของ A ที่บอกวา “ในวงกลมหนึ่งวง สามารถสรางรศัมีมากมายนับไม
ถวน” นัน้เปนจรงิ และคํากลาวของ B ที่บอกวา “วงกลมสองวงที่มรีัศมียาวเทากัน จะทําใหวงกลม
สองวงนั้นเทากันทุกประการ” เปนจริงเชนกัน ดังนั้นคําตอบที่ถูกตองคือขอ ค. คํากลาวของ A และ 
B ถูกทัง้คู 
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1.   นักเศรษฐศาสตรกลาววาการสรางศูนยการแสดงสินคาจะทําใหคุณภาพชีวิตของชมุชนดีข้ึน แต
นักสิ่งแวดลอมกลาววาการสรางสวนสาธารณะจะทําใหคุณภาพชีวิตของชุมชนดีข้ึน นักเรียนคิดวา
คํากลาวของใครนาเชื่อถือ 
 ก.   นักเศรษฐศาสตร 
 ข.   นักสิง่แวดลอม 
 ค.   นักเศรษฐศาสตร และนักสิง่แวดลอม 
 
2.   รุนพ่ีกลาววาคลองแสนแสบมีกลิ่นเหม็น แต แมคาริมคลองแสนแสบกลาววาคลองแสนแสบไมมี
กลิ่นเหม็นแลว นักเรียนคิดวาคํากลาวของใครนาเชื่อถือ 
 ก.   รุนพ่ี 
 ข.   แมคาริมคลองแสนแสบ 
 ค.   รุนพ่ี และแมคาริมคลองแสนแสบ 
 
3.   หนังสือแนะนําแหลงทองเที่ยวกลาวไวในปที่แลววาประเทศ A ปลอดภัย นาทองเที่ยว แต
หนังสือพิมพ กลาวไวเมื่อสัปดาหที่แลววาประเทศ A มีการจลาจล ไมควรไปทองเที่ยว นักเรียนคิด
วาคํากลาวของใครนาเชื่อถือ 
 ก.   หนงัสือแนะนําแหลงทองเที่ยว 
 ข.   ของหนงัสือพิมพ 
 ค.   หนงัสือแนะนําแหลงทองเที่ยว และหนงัสือพิมพ 
 
4.   เภสัชกรกลาววาทานยานี้แลวจะทําใหงวง แตเพ่ือนกลาววาทานยานี้แลวไมงวง นักเรียนคิดวา
คํากลาวของใครนาเชื่อถือ 
 ก.   เภสัชกร 
 ข.   เพ่ือน 
 ค.   เภสัชกร และเพ่ือน 
 
5.   นักโภชนาการกลาววาด่ืมน้ําอัดลมมาก ๆ ทําใหอวน แตหมอฟนกลาววาด่ืมน้ําอัดลมมาก ๆ ทํา
ใหฟนผุ นักเรียนคิดวาคํากลาวของใครนาเชื่อถือ 
 ก.   นักโภชนาการ 
 ข.   หมอฟน 
 ค.   นักโภชนาการ และหมอฟน 
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6.   นักขาวมอสกลาวผานวิทยุวาถนน A สภาพดีมากตลอดเสนทาง แตนักขาวจูนกลาวผาน
โทรทศันวาถนน A ขรุขระและมีหลมุเปนจํานวนมาก นักเรียนคิดวาคํากลาวของใครนาเชื่อถือ 
 ก.   นักขาวมอส 
 ข.   นักขาวจูน 
 ค.   นักขาวมอส และนักขาวจูน 
 
7.   ครูคณติศาสตรกลาววา 0 ไมใชจํานวนเต็มบวก แตตําราคณติศาสตรกลาววา 0 ไมใชจํานวน
เต็มลบ นักเรียนคิดวาคํากลาวของใครนาเชื่อถือ 
 ก.   ครูคณติศาสตร 
 ข.   ตําราคณติศาสตร 
 ค.   ครูคณติศาสตร และตําราคณติศาสตร 
 
8.   นักกีฬากลาววาตองยืดกลามเนื้อกอนเลนกีฬา แตนกัวิทยาศาสตรการกีฬากลาววาตองยืด
กลามเนื้อหลังจากเลนกีฬาแลว นักเรียนคิดวาคํากลาวของใครนาเชื่อถือ 
 ก.   นักกีฬา 
 ข.   นักวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ค.   นักกีฬา และนักวิทยาศาสตรการกีฬา 
 
9.   นักออกแบบกลาววาอาคารจะมีลิฟทหรือไมมีก็ไดแลวแตงบประมาณ แตนักกฎหมายกลาววา
อาคารที่สูงกวา 4 ชั้นตองมีลิฟท นักเรียนคิดวาคํากลาวของใครนาเชื่อถือ 
 ก.   นักออกแบบ 
 ข.   นักกฎหมาย 
 ค.   นักออกแบบ และนักกฎหมาย 
 
10.  วิศวกรยานยนตกลาววาเมื่อตองขับรถทางไกลตองเติมลมยางใหมากข้ึนเพ่ือใหยางขยับตัว
นอยลงจะไดเกิดความรอนชา แตพนักงานเตมิลมในปมน้ํามันกลาววาเมื่อตองขับรถทางไกลตองเตมิ
ลมยางใหนอยลงเพ่ือรองรับการขยายตัวของอากาศจากความรอน นักเรียนคิดวาคํากลาวของใคร
นาเชื่อถือ 
 ก.   วิศวกรยานยนต 
 ข.   พนักงานเติมลมในปมน้ํามนั 
 ค.   วิศวกรยานยนต และพนักงานเติมลมในปมน้ํามนั 
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ตอนท่ี 2  

การตัดสินสรุปอางอิงแบบอุปนัย (Inductive Inference) 
 เปนการประเมินความสามารถในการตัดสินวาขอเท็จจริงใดสนับสนุน คัดคาน หรือไม
เก่ียวของกับขอสรุปที่คาดคะเนไว แตละขอประกอบดวยนิยามและขอเท็จจริง แลวใหพิจารณาวา
ขอเท็จจริงนัน้สอดคลอง ไมสอดคลอง หรือไมเก่ียวของกับนิยาม 
 
ตัวอยาง 
  

นิยาม    “ให a, b และ c เปนจํานวนเตม็ใด ๆ จะไดวา a x (b + c)   =   (a x b) + (a x c)” 
 
 
นักเรียนมีความเห็นเก่ียวกับประโยค   “5y + 6y = 11y”   อยางไร 
 ก.   ประโยคนีส้อดคลองกับนิยาม 
 ข.   ประโยคนีไ้มสอดคลองกับนิยาม 
 ค.   ประโยคนี้ไมเก่ียวกับนิยาม 
 
 จากตัวอยาง 5y + 6y มีความหมายคือ (5 x y) + (6 x y)   =   (y x 5) + (y x 6) 
         =   y x ( 5 + 6) 
         = y x 11 
         = 11y  สอดคลองกับนิยาม 
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ใหนักเรียนใชตัวเลือกตอไปนี้ตอบคําถามในขอที่ 11-20 
 ก.   ประโยคนีส้อดคลองกับนิยาม 
 ข.   ประโยคนีไ้มสอดคลองกับนิยาม 
 ค.   ประโยคนี้ไมเก่ียวกับนิยาม 
 

 
นิยาม 1    “ให a และ b เปนจํานวนเต็มใด ๆ จะไดวา a x b = b x a” 

 
จากนิยาม 1 นักเรียนมีความเห็นเก่ียวกับประโยคตอไปนี้อยางไร 
 11.   3 x 8 = 6 x 4  
 12.   12 x 2 = 2 x 12  
 

 
นิยาม 2   “ให a และ b เปนจํานวนเต็มบวกใด ๆ จะไดวา a x b = b + b + b + ... + b” 

 
จากนิยาม 2 นักเรียนมีความเห็นเก่ียวกับประโยคตอไปนี้อยางไร 
 13.   3 x 5 = 5 + 5 + 5    
 14.   4 x 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4  
 15.   2 x 6 = 6 x 2   
 

 
นิยาม 3   “ให a, b และ c เปนจํานวนเต็มใด ๆ จะไดวา ถา a = b แลว a + c = b + c” 

 
จากนิยาม 3 นักเรียนมีความเห็นเก่ียวกับประโยคตอไปนี้อยางไร 
 16.   ถา a = b แลว a + 5 = b + 5   
 17.   ถา a = b แลว a x 5 = b x 5   
 18.   ถา a = b แลว 5 – a = 5 – b    
 

 
นิยาม 4 “ให a และ b เปนจํานวนเตม็ใด ๆ จะไดวา a – b = a + (-b)” 

 
จากนิยาม 4 นักเรียนมีความเห็นเก่ียวกับประโยคตอไปนี้อยางไร 
 19.   3 – 7 = 3 + (-7)   
 20.   8 – (-2) = 8 + 2     

 ตัว 
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ตอนท่ี 3 

การนิรนัย (Deductive) 
  เปนการประเมินความสามารถในการหาขอสรุปในสถานการณเฉพาะจากประโยคหลักที่
กําหนดให แตละขอประกอบดวยประโยคหลัก และขอสรปุสองขอสรุป แลวใหพิจารณาวาขอขอสรุป
ใดถูกตอง หรือยังสรุปแนนอนไมได 
 
ตัวอยาง 
  บราวนตองตีกอลฟหรือเลนเทนนิสทุกวัน   วันนี้บราวนไมไดตีกอลฟ ดังนั้น 
 ก.   บราวนตองเลนเทนนสิ 
 ข.   บราวนไมตองเลนเทนนสิ 
 ค.   ยังสรุปแนนอนไมได 
 
  จากตัวอยาง ประโยคที่บอกวา “บราวนตองตีกอลฟหรือเลนเทนนสิทุกวัน” หมายความวา 
ในแตละวัน บราวนตองทําอยางนอย 1 อยาง แตวันนี้บราวนไมไดตกีอลฟ ดังนั้นวันนี้ตองเลน
เทนนิส 
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21.   นักเรียนทุกคนตองมาเขาแถวเคารพธงชาตทิุกเชา 
 เอไมมาเขาแถวเคารพธงชาติ ดังนั้น 
  ก.   เอไมใชนักเรียน 
  ข.   เอถูกหักคะแนน 
  ค.   ยังสรุปแนนอนไมได 
 
22.   นักเรียนที่เขาเรียนไมถงึ 80% ของเวลาเรียนจะไมมีสิทธิส์อบ 
 บีเขาเรียน 5 ครั้งจากทัง้หมด 10 ครัง้ ดังนั้น 
  ก.   บีไมมสีิทธิส์อบ 
  ข.   บีตองเรียนเพ่ิมเตมิอีก 3 ครั้ง 
  ค.   ยังสรุปแนนอนไมได 
 
23.   ถาเลนโทรศัพทมือถือในหองเรียนจะถูกหักคะแนน 
 ซีถูกหักคะแนน ดังนั้น 
  ก.   ซีเปนเด็กเกเร 
  ข.   ซีเลนโทรศัพทมือถือในหองเรียน 
  ค.   ยังสรุปแนนอนไมได 
 
24.   ถาใครถนัดวิชาไหน ก็จะเรียนวิชานั้นไดดี 
 เอ็มถนัดวิชาวิทยาศาสตร ดังนั้น 
  ก.   เอ็มเรียนวิชาวิทยาศาสตรไดดี 
  ข.   เอ็มจะเรียนตอวิชาเอกวิทยาศาสตร 
  ค.   ยังสรุปแนนอนไมได 
 
25.   นักกีฬาทุกคนเปนคนแข็งแรง 
 แอลเปนคนไมแข็งแรง ดังนั้น 
  ก.   แอลเจ็บปวยงาย 
  ข.   แอลไมใชนักกีฬา 
  ค.   ยังสรุปแนนอนไมได 
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26.   วันใดที่ฝนตก สนามฟุตบอลจะเปยก 
 วันนี้สนามฟุตบอลเปยก ดังนั้น 
  ก.   วันนี้ฝนตก 
  ข.   วันนี้มีการรดน้ําสนามฟุตบอล 
  ค.   ยังสรุปแนนอนไมได 
 
27.   นักเรียนทีไ่ดคะแนนตัง้แต 10 คะแนนข้ึนไปถือวาสอบผาน 
 เอไดคะแนน 20 คะแนน ดังนั้น 
  ก.   เอไดคะแนนเตม็ 
  ข.   เอสอบผาน 
  ค.   ยังสรุปแนนอนไมได 
 
28.   นักเรียนที่ทําการบานเสร็จกอนกลับบานเปนคนขยัน 
 ดาวทําการบานเสร็จกอนกลับบาน ดังนั้น 
  ก.   ดาวเปนคนขยัน 
  ข.   การบานมีนอย 
  ค.   ยังสรุปแนนอนไมได 
 
29.   ทุกครั้งที่ฝนตกจะมีเสียงกบรอง 
 ตอนนี้ฝนกําลังจะตก ดังนั้น 
  ก.   ออกไปเลนฟุตบอลทีส่นามไมได 
  ข.   ไดยินเสียงกบรอง 
  ค.   ยังสรุปแนนอนไมได 
 
30.   เมื่อสัญญาณไฟจราจรเปนสีเหลืองใหเตรียมตัวหยุดรถ 
  ตอนนี้สญัญาณไฟจราจรเปนสเีหลือง ดังนั้น    
  ก.   รถทุกคันกําลังเรงความเร็วใหพนแยก 
  ข.   รถทุกคันกําลังเตรียมตัวหยุด 
  ค.   ยังสรุปแนนอนไมได 
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ตอนท่ี 4 

การระบุขอตกลงเบ้ืองตน (Assumption Identification) 
  เปนการประเมินความสามารถในการระบุวาอะไรคือขอตกลงเบ้ืองตนที่จะทําใหขอสรุปที่
กลาวถึงมีความถูกตอง แตละขอประกอบดวยขอความที่เปนขอสรุป แลวใหพิจารณาวาขอตกลง
เบ้ืองตนใดที่ทําใหขอสรุปที่กําหนดใหมีความถูกตอง 
 
ตัวอยาง 
  ขอใดตอไปนี้เปนเหตทุี่นาเชื่อถือและเปนไปไดที่ทําใหขอความ   “3a + 2a = 5a”   เปนที่
ยอมรับ 
 ก.   a x (b + c)   =   (a x b) + (a x c) 
 ข.   a + (b x c)   =   (a + b) x (a + c) 
 ค.   a + (b + c)   =   (a + b) + c 
 
  จากตัวอยาง      3a + 2a    =   (3 + 2) x a 
         =   5a    เปนไปตามขอ ก. 
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ขอ 31 – 34 กําหนดให a, b, c และ d เปนจํานวนเต็มทีไ่มใชศูนย 
 
 
31.   ขอใดตอไปนี้เปนเหตทุี่นาเชื่อถือและเปนไปไดที่ทาํใหขอความ   “a > b”   เปนที่ยอมรับ 
 ก.   a - b = 0 
 ข.   a - b > 0 
 ค.   a - b < 0 
 
32.   ขอใดตอไปนี้เปนเหตทุี่นาเชื่อถือและเปนไปไดที่ทาํใหขอความ   “a = b”   เปนที่ยอมรับ 
 ก.   a - b = 0 
 ข.   a + b = 0 
 ค.   a + b = b + a 
 

33.   ขอใดตอไปนี้เปนเหตทุี่นาเชื่อถือและเปนไปไดที่ทาํใหขอความ   “
a
b

 = 
c
d

”   เปนที่ยอมรับ 

 ก.   a x b = c x d 
 ข.   a x c = b x d 
 ค.   a x d = b x c 
 
34.   ขอใดตอไปนี้เปนเหตทุี่นาเชื่อถือและเปนไปไดที่ทาํใหขอความ   “a + c = b + c”   เปนที่
ยอมรับ 
 ก.   a = b 
 ข.   a = c 
 ค.   b = c 
 
35.   ขอใดตอไปนี้เปนเหตทุี่นาเชื่อถือและเปนไปไดที่ทาํใหขอความ   “บุมบินได”   เปนที่ยอมรับ 
 ก.   นกเพนกวินบินไมได   บุมเปนนกเพนกวิน 
 ข.   นกทุกชนิดบินได   บุมเปนนกกระจอกเทศ 
 ค.   กระรอกบางตัวบินได   บุมเปนกระรอก 
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36.   ขอใดตอไปนี้เปนเหตทุี่นาเชื่อถือและเปนไปไดที่ทาํใหขอความ   “จิ๊บตั้งใจเรียน”   เปนที่
ยอมรับ 
 ก.   เด็กดีตองตั้งใจเรียน   จิ๊บเปนเด็กดี 
 ข.   คนตัง้ใจเรียนเปนคนขยัน   จิ๊บเปนคนขยัน 
 ค.   คนทีไ่มเลนโทรศัพทในหองเรียนเปนคนตั้งใจเรียน   จิ๊บเลนโทรศัพทในหองเรียน 
 
37.   ขอใดตอไปนี้เปนเหตทุี่นาเชื่อถือและเปนไปไดที่ทาํใหขอความ   “ปองตัวสูง”   เปนที่ยอมรับ 
 ก.   คนตัวสูงทุกคนด่ืมนม ปองด่ืมนม 
 ข.   คนด่ืมนมสวนใหญตัวสงู   ปองด่ืมนม 
 ค.   นักบาสเกตบอลทุกคนตัวสูง ปองเปนนักบาสเกตบอล 
 
38.   ขอใดตอไปนี้เปนเหตทุี่นาเชื่อถือและเปนไปไดที่ทาํใหขอความ   “ตี๋สวมรองเทาหนงั”   เปนที่
ยอมรับ 
 ก.   เมื่อตองไปงานที่เปนทางการ นักเรียนสวนใหญสวมรองเทาหนงั   ตี๋ไปงานที่เปน
ทางการ 
 ข.   เมื่อสวมเครื่องแบบลูกเสือตองสวมรองเทาหนังดวย   ตี๋เปนลูกเสือ 
 ค.   ในชวงทีฝ่นตกไมควรสวมรองเทาหนัง ขณะนี้อากาศแจมใส 
 
39.   ขอใดตอไปนี้เปนเหตทุี่นาเชื่อถือและเปนไปไดที่ทาํใหขอความ   “ไมมใีครออกไปไหนเลย”   
เปนที่ยอมรับ 
 ก.   คนข้ีเกียจมักไมออกไปไหน   ที่นี่ไมมีคนขยันเลย 
 ข.   เมื่อมีแดดแรงหลายคนจะไมออกไปไหน   ตอนนี้แดดแรง 
 ค.   เมื่อฝนตกหนักทุกคนจะไมออกไปไหน   ตอนนีฝ้นตกหนัก 
 
40.   ขอใดตอไปนี้เปนเหตทุี่นาเชื่อถือและเปนไปไดที่ทาํใหขอความ   “โจตองใสมะนาว”   เปนที่
ยอมรับ 
 ก.   การทําตมยํากุงมีเครื่องปรงุที่ขาดไมไดคือมะนาว   โจกําลังทําตมยํากุง 
 ข.   การทําแกงสมจะใสมะนาว หรือน้ํามะขามเปยกก็ได   โจกําลังทําแกงสม 
 ค.   การทําน้ําผลไมหากใสมะนาวตองใสเกลือดวย   โจทําน้ําผลไมและใสเกลือ 
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เฉลยแบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 
ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ 
1 ค 11 ค 21 ค 31 ข 
2 ก 12 ก 22 ก 32 ก 
3 ข 13 ก 23 ค 33 ค 
4 ก 14 ข 24 ก 34 ก 
5 ค 15 ค 25 ข 35 ข 
6 ข 16 ก 26 ค 36 ก 
7 ค 17 ค 27 ข 37 ค 
8 ค 18 ข 28 ก 38 ข 
9 ข 19 ก 29 ค 39 ค 
10 ก 20 ก 30 ข 40 ก 
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แบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู 

 
 คุณลักษณะใฝเรียนรู หมายถึงคุณลักษณะทางจติใจทีต่องการเขาถึงความจรงิของสิง่ที่ยัง
ไมรูอยางแจมแจงชัดเจน จนเกิดพฤติกรรมเสาะแสวงหาสิ่งนั้นดวยวิธีการตาง ๆ จนไดมาซึ่งความรู
ที่ชัดเจน ตลอดจนสามารถนําความรูนัน้ไปใชใหเกิดประโยชนได 
  แบบประเมินคุณลักษณะใฝเรียนรู เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ คือ จริง
ที่สุด จรงิ คอนขางจริง คอนขางไมจรงิ ไมจรงิ และไมจรงิเลย ประกอบดวยแบบประเมิน 3 ตอน 
รวม 30 ขอ ดังนี้ 
   1. คุณลักษณะใฝเรียนรูขณะเรียน       ขอ 1-10 
   2. คุณลักษณะใฝเรียนรูกอนและหลังเรียนในหองเรียน   ขอ 11-20 
  3. คุณลักษณะใฝเรียนรูนอกเหนือจากการเรียน   ขอ 21-30 
 วิธีทําแบบประเมิน ใหนักเรียนทบทวนความคิด ความรูสกึ และพฤติกรรมของตนเอง ตาม
ชวงเวลาที่กําหนดใหในแตละตอน (ขณะเรียน กอนและหลังเรียน และนอกเหนือจากการเรียน) แลว
พิจารณาวาขอความในแตละขอเปนจริงหรือไมจริง และอยูในระดับใด แลวเขียน “วงกลม” ลอมรอบ
ตัวเลขตามระดับในแตละขอ 
ตัวอยาง  

ขอ ขอความ 

ไม
จร

ิงเล
ย 

ไม
จร

ิง 

คอ
นข

าง
ไม

จร
ิง 

คอ
นข

าง
จร

ิง 

จร
ิง 

จร
ิงท

ี่สุด
 

0 ฉันตั้งใจฟงสิง่ที่อาจารยพูด 1 2 3 4 5 6 
00 ฉันมักยืมยางลบหรือปากกาลบคําผิดของเพ่ือนเสมอ 1 2 3 4 5 6 
 
  โดยมีเกณฑในการพิจารณาระดับพฤติกรรมดังนี ้

   จริงที่สุด  หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง (100%) 
   จริง    หมายถึง ปฏิบัติมากกวา 70% 
   คอนขางจริง  หมายถึง ปฏิบัติระหวาง 40%-70% 
   คอนขางไมจริง หมายถึง ปฏิบัติระหวาง 20%-40% 
   ไมจริง   หมายถึง ปฏิบัตินอยกวา 20% 
   ไมจริงเลย  หมายถึง ไมปฏิบัติเลย (0%) 
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ตอนท่ี 1 

คุณลักษณะใฝเรยีนรูขณะเรยีน 
  ใหนักเรียนทบทวนถึงความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของตนเอง วาขณะที่กําลังเรียน
อยู ตนเองมีลักษณะตาง ๆ ในแตละขอจรงิหรือไมจรงิ ระดับใด 
 

ขอ ขอความ 

ไม
จร

ิงเล
ย 

ไม
จร

ิง 

คอ
นข

าง
ไม

จร
ิง 

คอ
นข

าง
จร

ิง 

จร
ิง 

จร
ิงท

ี่สุด
 

1 ฉันทํางานในคาบเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 1 2 3 4 5 6 
2 ฉันตั้งใจฟงสิง่ที่อาจารยพูด 1 2 3 4 5 6 
3 ฉันใชเวลาในคาบเรียนไปทําสิ่งอ่ืน 1 2 3 4 5 6 
4 เมื่อตองทํางานกลุม ฉันเลือกทํานอยกวาคนอ่ืน ๆ 1 2 3 4 5 6 
5 ฉันคิดเรื่องอ่ืนขณะที่อาจารยกําลังสอน 1 2 3 4 5 6 
6 ฉันรูสึกคางคาใจ เมื่อไมเขาใจสิ่งที่เรียน 1 2 3 4 5 6 
7 ฉันเรียนไมรูเรื่องจงึหาสิ่งอ่ืนทําในหอง 1 2 3 4 5 6 
8 ฉันพยายามเปนพิเศษในการเรียนสิง่ทีไ่มถนัด 1 2 3 4 5 6 
9 ถาไมเขาใจสิ่งใด ฉันจะถามเพ่ือนหรืออาจารยทันท ี 1 2 3 4 5 6 
10 ฉันเรียนพิเศษมาแลวจึงไมอยากเรียนในหองเรียนอีก 1 2 3 4 5 6 
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ตอนท่ี 2 

คุณลักษณะใฝเรยีนรูกอนและหลังเรียนในหองเรียน 
  ใหนักเรียนทบทวนถึงความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของตนเอง วากอนและหลังเรียน
ในหองเรียน ตนเองมีลักษณะตาง ๆ ในแตละขอจริงหรือไมจรงิ ระดับใด 

 

ขอ ขอความ 

ไม
จร

ิงเล
ย 

ไม
จร

ิง 

คอ
นข

าง
ไม

จร
ิง 

คอ
นข

าง
จร

ิง 

จร
ิง 

จร
ิงท

ี่สุด
 

11 ฉันอยากรูวาครั้งตอไปอาจารยจะสอนอะไร 1 2 3 4 5 6 
12 ฉันคิดวาการบานไมใชสิ่งจําเปนที่จะตองทํา 1 2 3 4 5 6 
13 ฉันอานหนังสือลวงหนากอนทีจ่ะเรียน 1 2 3 4 5 6 
14 ฉันทําการบานดวยตนเองแมจะถูกบางผิดบาง 1 2 3 4 5 6 
15 ฉันคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับสิง่ที่เรียนไป 1 2 3 4 5 6 
16 ฉันไมไดทบทวนสิ่งที่เรียนไปในแตละวัน 1 2 3 4 5 6 
17 ฉันลอกการบานเพ่ือนเพ่ือใหมีงานสง 1 2 3 4 5 6 
18 ฉันทําใหตนเองมีสมาธิกอนเริ่มเรียน 1 2 3 4 5 6 
19 ฉันเขาหองเรียนกอนที่อาจารยจะมาถึง 1 2 3 4 5 6 
20 ฉันไมรูวาคาบถัดไปเรียนวิชาอะไร 1 2 3 4 5 6 
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ตอนท่ี 3 

คุณลักษณะใฝเรยีนรูนอกเหนือจากการเรียน 

  ใหนักเรียนทบทวนถึงความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของตนเอง ในเวลาวาง
นอกเหนือจากการเรียน ตนเองมีลักษณะตาง ๆ ในแตละขอจริงหรือไมจริง ระดับใด 

 

ขอ ขอความ 

ไม
จร

ิงเล
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ไม
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ิง 

คอ
นข
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ไม
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ิง 
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ิง 
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21 การเรียนในหองเรียนเพียงพอแลวสําหรับฉัน 1 2 3 4 5 6 
22 ฉันคิดตามขาวสารของสิง่ทีส่นใจ 1 2 3 4 5 6 
23 เมื่อฉันสนใจสิง่ใด ฉันคนหาขอมูลของสิ่งนัน้อยางหลากหลาย 1 2 3 4 5 6 
24 ฉันไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับสิ่งที่จะซื้ออยางละเอียดกอนซื้อ 1 2 3 4 5 6 
25 ฉันยังอยากรูสิ่งอ่ืน ๆ อีก นอกจากความรูในหองเรียน 1 2 3 4 5 6 
26 ฉันจะเรียนรูไดเมื่อมีคนมาสอนเทานั้น 1 2 3 4 5 6 
27 ฉันมีความรูเพียงพอแลวสําหรับวัยของฉัน 1 2 3 4 5 6 
28 ฉันใชเทคโนโลยีชวยในการหาสิง่ที่อยากรู 1 2 3 4 5 6 
29 ฉันไมจําเปนตองอานคูมือกอนใชอุปกรณเครื่องใชทีไ่มเคยใช 1 2 3 4 5 6 
30 ฉันอยากเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ 1 2 3 4 5 6 

 
 
  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูเชี่ยวชาญดานแผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร แบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และแบบประเมินคุณลักษณะ
ใฝเรียนรู 
 
1. รองศาสตราจารยมัณฑนี กุฎาคาร 
 กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  
 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝายมัธยม) 
 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พาสนา จุลรัตน 
 ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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