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 การศกึษาครัง้นี ้มจีุดมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบัเกณฑร์อ้ยละ 65 

และเปรยีบเทยีบความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้

โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน

สุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ทีไ่ดม้า จาก1การ1

สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุม่ (Sampling Unit) 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 38 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ 

แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง การใหเ้หตุผลโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน แบบทดสอบวดั

ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ดาํเนินการสอนโดยใชก้าร

จดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรื่อง การใหเ้หตุผล จาํนวน 7 คาบ แบบแผนการวจิยัเป็นแบบ  

One-Group Pretest-Posttest Design สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื t-test for One 

Sample และt-test for Dependent Samples  

  

 ผลการศกึษา พบวา่ 

1.  ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัไดร้บัการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 65 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2.  ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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The purposes of this research were to compare analytical thinking ability and 

willingness of learning for Matthayomsuksa IV students mathematics learning achievement 

that being provided problem based learning with the 65% criterion and compare willingness 

of learning for Matthayomsuksa IV students before and after providing problem-based 

learning instruction activities. 

The subjects of this study were 38 Mathayomsuksa IV students in the second 

semester of 2012 academic year from SukhumnavapanUppathum School by using cluster 

random sampling technique and used the class room as sampling unit. The instrument were 

mathematics learning plans in reasoning problem-based learning, analytical thinking ability 

test and willingness of learning questionnaires. The experiment lasted for 7 periods for the 

reasoning in problem-based learning. The One-Group Pretest-Posttest Design was used for 

this study. The data were statistically analyzed by using t-test for One Sample and  t-test 

for Dependent Samples. 

 The results of this study revealed that 

1. The Mathayomsuksa IV students mathematics learning achievement after being 

provided problem-based learning in analytical thinking ability was statistically higher than 

the 65% criterion at .01 level of significance. 

2. The Mathayomsuksa IV students mathematics learning achievement after being 

provided problem-based learning in willingness of leaning was statistically higher than that 

before being provided problem-based learning at the .01 level of significance. 
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ประกาศคณูุปการ 

 

 สารนิพนธฉ์บบันี ้ สาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาใหค้าํปรกึษา คาํแนะนํา ความช่วยเหลอื ตลอดจน

ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องส่วนต่าง ๆ อยา่งดยีิง่จาก ผูช้่วยศาสตราจารยช์ยัศกัดิ ์ลลีาจรสักุล อาจารย์

ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ชชูาต ิรองศาสตราจารยน์ิภา ศรไีพโรจน์ ผูว้ ิจยัรูส้กึ

ซาบซึง้ในความเมตตาและขอกราบขอบ พระคุณเป็นอยา่งสงู 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยก์านดา ทวิวฒัน์ปกรณ์ อาจารยจ์นัทนี อกัษรทอง และอ 1าจารย์1

สุนิสา สุมริตันะ ทีไ่ดก้รุณาใหข้อ้คดิเหน็ คาํแนะนํา  และคาํปรกึษา ในการแกไ้ข เครื่องมอืในการ 

ศกึษาคน้ควา้ครัง้นี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์และ 

คณะครอูาจารยโ์รงเรยีนสุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์ทีก่รุณาใหโ้อกาสผูว้จิยัมาศกึษาหาความรู้เพื่อพฒันา

ตนเองและความกา้วหน้าทางวชิาการ พรอ้มทัง้ใหก้าํลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดแีละใหค้วาม

สะดวก และความช่วยเหลอืในการทดลองเกบ็ขอ้มลู และขอขอบใจนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์ทีใ่หค้วามร่วมมอืใน

การหาคุณภาพเครื่องมอืและดาํเนินการทดลองเป็นอยา่งด ี 

 ขอกราบขอบพระคุณบดิา -มารดา และสมาชกิในครอบ ครวัทุกท่าน ทีเ่ป็นกาํลงัใจ  และ

ใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูว้จิยัตลอดมา  และขอขอบคุณรุ่นพี่  เพื่อน  และรุ่นน้องสาขา วชิาการ

มธัยมศกึษา  (การสอนคณิตศาสตร)์ ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและเป็นกาํลงัใจในการทาํสารนิพนธฉ์บบันี้

จนสาํเรจ็ 

 คุณค่าและประโยชน์ใดๆ  ทีม่ใีนสารนิพนธน์ี้  ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบชูาบดิา -มารดา 

คร-ูอาจารย ์ตลอดจนผูม้พีระคุณทุกท่าน 
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บทท่ี  1 

บทนํา 
 

ภมิูหลงั 
 

  การศกึษาของไทยไดก้า้วผ่านเขา้สูก่ารปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง(พ.ศ.2552-2561) 

กระทรวงศกึษาธกิารจงึดาํเนินการตามนโยบายในการพฒันาการศกึษาของไทยตามแผนดงักล่าว

และสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิฉบบัที ่ 10 (พ.ศ.2550-2554) โดยมแีนวคดิพืน้ 

ฐานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการศกึษา คอื การเสรมิสรา้งคุณภาพคนใหเ้ป็นคนดมีคุีณธรรม มี ความ 

ซื่อสตัยส์ุจรติ กอรปกบัไดม้นีกัวชิาการทางการศกึษาทีไ่ดศ้กึษาขอ้ดขีอ้เสยีตลอดจนแนวทางดาํเนิน 

การใหไ้ดม้าซึง่การศกึษาทีส่มบรูณ์แบบตรงตามยคุสมยัจนกระทัง่พฒันามาเป็นหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 1-6)ทีม่วีสิยัทศัน์มุ่งพฒันา

ผูเ้รยีนทุกคนใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานรวมทัง้เจตคตทิีจ่าํเป็นต่อการศกึษาต่อการประกอบอาชพี

และการศกึษาตลอดชวีติ โดยมุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญับนพืน้ฐานความเชื่อ วา่ทุกคนสามารถเรยีนรู้

และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพและมจีุดมุ่งหมาย และมคีวามรูอ้นัเป็นสากล และมคีวามสามารถ

ในการสื่อสาร การคดิการแกป้ญัหา การใชเ้ทคโนโลยี  และมทีกัษะชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ

สาํคญัของผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสามารถในการแกป้ญัหา รวมไปถงึไดก้าํหนดองคค์วามรู ้ ทกัษะสาํคญั

และคุณลกัษณะทีส่าํคญัทีเ่ป็นจุดเน้นในการพฒันาผูเ้รยีน 

วชิาคณิตศาสตรม์บีทบาทสาํคญัต่อการพฒันาความคดิของมนุษย ์ ทาํใหม้นุษยม์คีวามคดิ

สรา้งสรรค ์คดิอยา่งมเีหตุผลเป็นระบบ มแีบบแผน สามารถวเิคราะหป์ญัหาหรอืสถานการณ์ไดอ้ยา่ง

ถี่ถ้วนรอบคอบช่วยใหค้าดการณ์วางแผนตดัสนิใจแกป้ญัหาและนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูก 

ตอ้งเหมาะสม (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 56) การคดิอยา่งมเีหตุผลเป็นเครื่องมอืสาํคญัทีน่กัเรยีน

สามารถนําไปใชพ้ฒันาตนเองในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ในการทาํงานและการดาํรงชวีติ(สสวท.551:45) 

ซึง่การจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรใ์หเ้ขา้ใจตอ้งอาศยัการใหเ้หตุผลและตระหนกัถงึความสมเหตุ 

สมผลของ ขอ้สรุป วธิกีาร และคาํตอบ เหตุผลเป็นเครื่องมอืส่งเสรมิการเรยีนรูด้ว้ยความเขา้ใจเหตุ  

ผลเป็นเครื่องมอืทีส่าํคญัอยา่งยิง่ในวชิาคณิตศาสตร ์เนื่องจากคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีย่นือยูบ่ นความ

สมเหตุสมผล (ปิยวด ีวงษ์ใหญ่. 2551: 79)  

จากเอกสารการรายงาน ผลการทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2554 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์(โรงเรยีนสุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ.์ 2555: 2) พบวา่ 

มคีะแนนเฉลีย่วชิาคณิตศาสตรร์อ้ยละ 30.01 จากจาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบ 372 คน ซึง่ตํ่ากวา่ 

คะแนนเฉลีย่ระดบัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ซึง่มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 34.89  

และจากการสอนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 พบวา่นกัเรยีนขาดความสามารถในการคดิวเิคราะห์

ซึง่สงัเกตไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัประกอบการเรยีน เรื่อง การใหเ้หตุผล ซึง่ ปญัหาทีเ่กดิขึน้คอื 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ไม่สามารถแกป้ญัหาเรื่องการใหเ้หตุผลซึง่มสีาเหตุมาจากโจทยไ์ม่
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สมัพนัธก์บัชวีติประจาํวนัของนกัเรยีน หากปญัหาไม่ไดร้บัการแกไ้ขจะส่งผลกระทบต่อนกัเรยีนโดย

ทีน่กัเรยีนจะไม่ใหค้วามสาํคญัในการเรยีนคณิตศาสตรใ์นระดบัทีส่งูขึน้ 

  การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานไดพ้ฒันาขัน้ตอนและวธิกีารสอนโดยนกัวชิาการ    

นกัการศกึษาและหนึ่งในนัน้มเีดไลเซลิ (Delisle. 1997: 1-2) ไดก้ล่าวถงึการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น

ฐานวา่มรีากฐานมาจากทฤษฎทีางการศกึษาของ จอหน์ บ ีดวิอี้  (John B.Dewey) ซึง่มชีื่อวา่การ 

ศกึษาแบบพพิฒันาการ(Progressive Education)ทีเ่น้นการเตรยีมประสบการณ์ เพื่อพฒันานกัเรียน

ในทุกดา้นโดยคาํนึงถงึความสนใจ ความถนดั ความตอ้งการทางดา้นอารมณ์ สงัคมของนกัเรยีน 

และเน้นใหเ้หน็ความสาํคญัของกจิกรรมและประสบการณ์ โดยนกัเรยีนเป็นผูล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 

ผูส้อนเป็นเพยีงผูช้ ีนํ้าแนวทาง และเป็นรปูแบบหรอืวธิกีารเรยีนรูแ้บบหนึ่งทีใ่ชก้ารตัง้คาํถาม หรอื

ปญัหาเป็นตวักระตุน้หรอืนําทางผูเ้รยีนใหเ้กดิความสนใจอยากรู ้ โดยตวัปญัหาจะเป็นจุดตัง้ตน้ของ

กระบวนการเรยีนรู ้และเป็นตวักระตุน้ในการพฒันาทกัษะการแกป้ญัหา และเป็นการพฒันาผูเ้รยีนสู่

การเป็นผูท้ ีส่ามารถเรยีนรูโ้ดยการชีนํ้าตนเองไดเ้พื่อแกป้ญัหาหรอืสถานการณ์เกีย่วกบั

ชวีติประจาํวนั (วาสนา กิม่เทิง้. 2553: 13) การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานจะใหผู้เ้รยีนสรา้งความรู้

ใหม่จากการใชป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในโลกแห่งความเป็นจรงิเป็นบรบิท(context) ของการเรยีนรูเ้พื่อให้

ผูเ้รยีนเกดิทกัษะในการคดิวเิคราะหแ์ละคดิแกป้ญัหา รวมทัง้ไดค้วามรูต้ามศาสตรใ์นสาขาวชิาทีต่น

ศกึษาดว้ยการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานจงึเป็นผลมาจากกระบวนการทาํงานทีต่อ้งอาศยัความเขา้ 

ใจและทกัษะการแกป้ญัหาเป็นหลกั(มณัฑรา ธรรมบุศย.์ 2545: 13) กล่าววา่เป็นการเรยีนรูท้ ีส่่งเสรมิ

การพฒันาความสามารถของผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูไ้ดอ้ยา่งมศีกัยภาพโดยผลกัดนัใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงทกัษะ 

ความสามารถดา้นกระบวนการคดิวเิคราะหอ์ยา่งมรีะบบและกระบวนการทีถ่กูตอ้งในการแกป้ญัหา

ในลกัษณะต่างๆ เช่น โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรและความรูท้ ีก่าํลงัศกึษาใน

ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความรูแ้ละก่อใหเ้กดิความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน  โดยความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน

เป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีส่าํคญัสาํหรบัการพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา เมื่อบุคคลม ี

ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนแลว้จะทาํใหบุ้คคลนัน้เกดิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สามารถศึ กษาคน้ควา้หา

คาํตอบไดด้ว้ยตนเอง มีความสามารถในการสบืสอบคุณค่า มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มคีวามสามคัค ี

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ เกดิการพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะ ห ์คดิสรา้งสรรคเ์กดิ

การพฒันาตนเองใหม้คีวามสามารถทางดา้นวชิาการและวชิาชพีจนเกดิความรูใ้หม่ๆ  ตลอดจนรูเ้ท่า

ทนักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม(วฒันา พาผล. 2551:18) ซึง่เป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูใ้นระดบัสงู

ขึน้และพืน้ฐานของการดาํรงชวีติในอนาคต 

    ดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวมาทาํใหผู้ศ้กึษาคน้ควา้สนใจทีจ่ะจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง

การใหเ้หตุผล โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เพื่อศกึษาความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละความใฝรู่ใ้ฝ่

เรยีน โดยใหน้กัเรยีนแกป้ญัหาโดยใชข้ ัน้ตอนของการแกป้ญัหาเป็นฐาน และทาํการทดลองกบั

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ซึง่คดิวา่เป็นเนื้อหาทีเ่หมาะสมและทาํใหน้กัเรยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานใน

การเรยีนคณิตศาสตรร์ะดบัสงู อกีทัง้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตรใ์หม้ี
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ประสทิธภิาพ ตลอดจนส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละความใฝรู่้

ใฝเ่รยีนใหด้ยี ิง่ขึน้ 
 

ความมุง่หมายของการศึกษาค้นคว้า  

 1.  เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4    

ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบัเกณฑร์อ้ยละ 65  

 2.  เพื่อเปรยีบเทยีบความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ก่อนและหลงั   

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

 

ความสาํคญัของการศึกษาค้นคว้า 

 ผลการศกึษาคน้ควา้นี้จะช่วยใหค้รผููส้อนวชิาคณิตศาสตร ์รวมไปถงึ ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

เรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน และสามารถนํา 

ไปพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพ อกีทัง้เป็น

แนวทางในการจดัการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนส่งเสรมิใหน้กัเรยีน

ไดพ้ฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนวชิาคณิตศาสตรใ์หด้ยี ิง่ขึน้ 
 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

     ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี ้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

โรงเรยีนสุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 

7 หอ้งเรยีน รวมนกัเรยีนทัง้หมดจาํนวน 301  คน    

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า  

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

โรงเรยีนสุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ทีไ่ดม้า 

จาก2การ2สุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling 

Unit) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 38 คน 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 เนื้อหาในการศกึษาคน้ควา้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2551 เนื้อหาวชิาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 สาระที ่ 2 

เรื่อง การใหเ้หตุผล  
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  ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ อยูใ่น ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2555  

ใชเ้วลาในการจดัการเรยีนการสอน 7 คาบ  คาบละ 50  นาท ี โดยทาํการเกบ็แบบสอบถาม

วดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 1 คาบ ดาํเนินการจดัการเรยีนรู ้5 คาบ และทาํ

การทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หลงัเรยีน 1 คาบ  

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

   ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

 ตวัแปรตาม   ไดแ้ก่ 

 1.  ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

 2.  ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน  
 

นิยามศพัท์เฉพาะ 

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) หมายถงึ การส่งเสรมิและพฒันาความ 

สามารถของผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูไ้ดอ้ยา่งมศีกัยภาพ  โดยผลกัดนัใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงทกัษะความสามารถ 

ดา้นกระบวนการคดิวเิคราะหอ์ยา่งมรีะบบและกระบวนการทีถ่กูตอ้งในการแกป้ญัหาในลกัษณะ

ต่างๆ  เช่น โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรและความรูท้ ีก่าํลงัศกึษาในช่วงเวลาใด 

เวลาหนึ่ง เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความรู ้และก่อใหเ้กดิความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ซึง่เป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูใ้น

ระดบัสงูขึน้ และพืน้ฐานของการดาํรงชวีติในอนาคต 

2. การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถงึ การจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ

ใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หมโ่ดยใชค้วามสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร ์ เพื่อแกป้ญัหาหรอืหาวธิกีารหรอืแนวทางเพื่อใหไ้ดม้าซึง่คาํตอบ จากสถานการณ์ หรอื

ปญัหาทีก่าํหนดให ้ และเป็นเครื่องกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนเพื่อหาความรูม้าประยกุตใ์น

การแกป้ญัหาและสามารถนําความรูท้ ีไ่ดร้บัมาแสดงวธิหีาคาํตอบทีเ่ป็นไปตามหลกัการใหเ้หตุผลที่

สมเหตุสมผล ตามหลกัทฤษฎ ีบทนิยาม กฎ ในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์มกีารจดัการเรยีนรู้

ทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนวเิคราะหป์ญัหาดว้ยตนเอง โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ ีห่ลากหลายเพื่อใหผู้เ้รยีน

สามารถแกป้ญัหาคณิตศาสตรไ์ดด้ว้ยตนเองตามวตัถุประสงคข์องการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา

เป็นฐาน ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที ่ 1 ผูเ้รยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาโดยทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัปญัหาทีไ่ดร้บัเพื่อ

กาํหนดวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

 ขัน้ตอนที ่ 2 ผูเ้รยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาทีไ่ดร้บัเพื่ออธบิายวธิแีกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหา

แบบอุปนยั หรอืนิรนยั 

 ขัน้ตอนที ่ 3 เมื่อไดแ้นวทางแกป้ญัหาทางคณติศาสตรแ์ลว้ ผูเ้รยีน อธบิายหลกัการสาํคญั 

ดว้ยถ้อยคาํหรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

 ขัน้ตอนที ่4  ระดมความคดิและพสิจูน์ เพื่อวเิคราะหว์ธิกีารแกป้ญัหาทีผู่น้ัน้คดิ 
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 ขัน้ตอนที ่ 5 รวบรวมขอ้มลูของแต่ละบุคคลในการแกป้ญัหา เพื่อจดัเป็นหมวดหมู่โดย

แบ่งเป็นการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั และการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 

 ขัน้ตอนที ่ 6 อภปิรายเพื่อปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรท์ีม่อียูโ่ดย

การระดมความคดิอกีครัง้  

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ หมายถงึ การจาํแนกแยกแยะขา่ว  หรอื

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัหรอืโจทยป์ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีนเพื่อแกป้ญัหาโดยใชก้าร

พจิารณาอยา่งรอบคอบเป็นขัน้ตอนทีส่มเหตุสมผลตามหลกัการทางคณิตศาสตร ์เพื่อแย กแยะเหตุ

และผลของปญัหา และรวบรวมเรยีบเรยีงลาํดบัเหตุการณ์ออกมาดว้ยเหตุผลเพื่อใหป้ญัหานัน้ ๆ ถูก

วางแนวทางแกไ้ขเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปทีส่มเหตุสมผล โดยสามารถวดัไดจ้าก แบบทดสอบวดัความ 

สามารถในการคดิวเิคราะห ์ เรื่อง การใหเ้หตุผล รายวชิาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐานระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่4 เป็นแบบทดสอบแบบอตันยัซึง่ผูศ้กึษาคน้ความจดัทาํขึน้ จาํนวน 10 ขอ้ ซึง่แบ่งเป็น 3 ประเภท 

ดงันี้  

3.1 วเิคราะหป์ญัหา เป็น การวเิคราะหป์ญัหาทีไ่ดร้บัเพื่อกาํหนดแนวทาง หรอื 

วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยัหรอืนิรนยั 

3.2 วเิคราะหห์ลกัการ เป็น การตดัสนิใจเพื่อเลอืกข ัน้ตอนตามการแกป้ญัหา

ดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยัหรอืนิรนยัเพื่อใหผู้เ้รยีนไดอ้ธบิายหลกัการสาํคญัดว้ยถ้อยคาํหรอืขอ้ 

ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล โดยการระดมความคดิและพสิจูน์ 

3.3 การประเมนิผล เป็น การสรุปหรอืรวบรวมขอ้มลูในการแกป้ญัหาเพื่อปรบั 

ปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาแลว้เกบ็รวบรวมแยกเป็นหมวดหมู่แบบนิรนยัหรอือุปนยั 

4. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมายถงึ คุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีแ่สดงออกมาใหเ้หน็ถงึ 

ความเพยีรพยายาม ความตัง้ใจเรยีน ความเอาใจใส่ต่อการเรยีน ไดแ้ก่ การสนใจฟงัครผููส้อน มี

ความกระตอืรอืรน้ในการร่วมกจิกรรมมกีาร ถาม - ตอบ และอภปิราย รวมไปถงึการทบทวนความรู ้

และเสาะแสวงหาความรูใ้หมม่าประกอบการตดัสนิใจวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาทีไ่ดร้บัและสามารถ

อธบิายไดอ้ยา่งมเีหตุผล โดยสามารถวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน จาก “แบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน” 

ซึง่ผูศ้กึษาคน้ควา้และปรบัปรุงมาจากงานวจิยัอื่น ๆ โดยจดัทาํขึน้  20 ขอ้ ซึง่แบ่งเป็นคุณลกัษณะ

ยอ่ย 3 ดา้น ดงันี้ 

4.1 ความเพยีรพยายาม เป็น การทีผู่เ้รยีนมคีวามมุ่งมัน่ในการเรยีนโดยการ

เสาะแสวงหาความรูน้อกเหนือจากการเรยีนในหอ้งเรยีนเพื่อสามารถสรุปแนวคดิและวเิคราะหเ์รื่องที่

เรยีนไดอ้ยา่งเขา้ใจถ่องแทด้ว้ยความเขา้ใจและสามารถนํามาประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนได ้

4.2 ความตัง้ใจเรยีน เป็น การทีผู่เ้รยีนทาํหน้าทีข่องตนในดา้นการเรยีนดว้ย

ความซื่อสตัย ์ตรงต่อเวลา รบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบห มายในการเรยีนโดยไม่ขาดตกบกพร่องเพื่อ 

ใหไ้ดม้าซึง่ความรูท้ ีส่ามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนไดเ้สมอ 
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4.3 ความเอาใจใส่ต่อการเรยีน 3เป็น การที3่ผูเ้รยีนมคีวามตัง้ใจต่อการเรยีนรูท้ ัง้

ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีนอยา่งสมํ่าเสมอ ไม่ละทิง้การเรยีน  และใชค้วามรูท้ ีไ่ดเ้รยีนมาในอดตี

มาประยกุตใ์ชก้บัความรูท้ ีเ่รยีนในปจัจุบนัได ้

 5. เกณฑ์ หมายถงึ คะแนนของความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ีไ่ดม้าจากคะแนน

สอบหลงัเรยีนแลว้นํามาหาค่าเฉลีย่ โดยใชเ้กณฑร์อ้ ยละ 65 ขึน้ไปของคะแนนรวม ซึง่ปรบัปรุงมา

จากเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2547: 15) ดงันี้ 

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 80–100 หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

 อยูใ่นระดบัดเียีย่ม 

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 75–79 หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัดมีาก 

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 70–74  หมายถงึ  ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัด ี

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 65–69  หมายถงึ  ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัค่อนขา้งด ี

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 60–64  หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัน่าพอใจ 

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 55–59  หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัพอใช ้

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 50–54  หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัผ่านเกณฑ ์

ไดค้ะแนนรอ้ยละ  0–49  หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

  อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่เกณฑ ์ 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า 

สาํหรบัการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี ้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาขัน้ตอนการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ของ

เดไลเชลิ (Delisle. 1997: 18-25) และจากงานวจิยัของ รงัสรรค ์ ทองสุกนอก(2547: 24-27) วาสนา  

กิม่เทิง้ (2553: 29-30) ดาํเนินการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์ เรื่อง การใหเ้หตุผล เพื่อ      

เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่

4 ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาคน้ควา้ ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการศกึษาคน้ควา้ 

 

สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า 

1.  ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัไดร้บัการจดั 

การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 65 

 2. ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู้

โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

 

 

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

 

1.ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

2. ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

ตวัแปรอิสระ 

 

ตวัแปรตาม 

 



    

บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ประกอบ

การศกึษาคน้ควา้ตามหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

(Problem Base Learning:PBL) 

 1.1  ประวตัขิองการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน(PBL) 

1.2  ความหมายของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน(PBL) 

   1.3  ความสาํคญัของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน(PBL) 

 1.4  กระบวนการและขัน้ตอนของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน(PBL) 

 1.5  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

2.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

2.1 ความหมายของความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

2.2 ความสาํคญัของความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

2.3 คณิตศาสตรก์บัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

2.4 การวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

 3.1  ความหมายของความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

3.2 ความสาํคญัของความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

3.3  ลกัษณะของผูม้คีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

3.4  การวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

3.5  งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 
 

1.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 1.1  ประวติัของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) 

เดไลเซลิ (Delisle. 1997: 1-2) กล่าววา่ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานวา่มรีากฐานมา

จากทฤษฎทีางการศกึษาของ จอหน์ บ ีดวิอี ้(John B.Dewey) ซึง่มชีื่อวา่ การศกึษาแบบพพิฒันา

การ (Progressive Education) ทีเ่น้นการเตรยีมประสบการณ์ เพื่อพฒันานกัเรยีนในทุกดา้น โดย

คาํนึงถงึความสนใจ ความถนดั ความตอ้งการทางดา้นอารมณ์ สงัคมของนกัเรยีน และเน้นใหเ้หน็

ความสาํคญัของกจิกรรมและประสบการณ์โดยนกัเรยีนเป็นผูล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ผูส้อนเป็น

เพยีงผูช้ ีนํ้าแนวทาง 
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เรม (Rhem. 1998: 1-4) กล่าวา่ ประวตัคิวามเป็นมาของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

(PBL) เริม่ตน้ในครสิตศ์กัราช 1970 ในโรงเรยีนแพทยศาสตร ์ณ มหาวทิยา ลยัแมคมาสเตอร์

(Mcmaster University) ประเทศแคนาดา โดยโทมสั คอรท์ (Thomas Corts) อธกิารบดขีอง

มหาวทิยาลยัแซมฟอรด์ (SamfordUniversity) ซึง่เป็นผูท้ ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ เหน็วา่การ  

เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (PBL) เป็นรปูแบบใหม่ทีม่าชดเชยการเรยีนรูเ้ดมิ เขามคีวามคดิเหน็วา่ 

วธิกีารเรยีนรูน้ี้นําหลกัตรรกวทิยามาใชใ้นการ ถาม -  ตอบ ซึง่สอดคลอ้งกบั โซเครตสิ(Socrates) 

หลกัตรรกวทิยา The Hegelian thesis-antithesis-synthesis dialectic. ขณะที ่จอหน์ คาวาเนิล

(John Cavanaugh) ตคีวามวา่ “การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน คลา้ยกบัการเรยีนรูโ้ดยการคน้พบ

เป็นฐานในครสิตศ์กัราช 1960 พวกเราเขา้ใจเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน(PBL) โดยที่

ไม่ ไดล้งมอืปฏบิตั ิดวิอีก้ล่าวถงึการเรยีนรูน้ี้เมื่อเขาไดบ้รรยายเกีย่วกบัสภาวะทีก่าํลงัทาํงานอยู ่ 

(‘engagement’) ดวิอีม้คีวามคดิในทางทฤษฎทีีเ่รยีบเรยีงไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ขณะนี้พวกเราไดจ้ดัทาํราย 

ละเอยีดทีด่กีวา่ทีก่ล่าวมาทัง้หมด นัน่หมายความวา่กระบวนการคดิทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโน โลยี

สงูขึน้” จนกระทัง่เมื่อเรว็ ๆ นี้การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน(PBL) เกอืบจะเป็นวธิกีารสอนหลกัใน

โรงเรยีนทางการแพทยซ์ึง่เป็นการศกึษาขัน้สงู โดยทัว่ไปแลว้วทิยาศาสตรจ์ะเริม่ตน้ขึน้อยา่งชา้ ๆ

หรอืชา้มากในมนุษยเ์รา การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน(PBL)ไม่ไดเ้ป็นแหล่งความรูแ้ต่เป็นกลวธิทีี่

สามารถเปลีย่นแปลงได ้หรอืมวีธิกีารคลา้ยกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื(Cooperative Learning) ไม่ใช ่ 

จกิซอร(์Jigsaw) ไม่ใช่การเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม(คู่คดิ)(think-pair-share) หรอืเป็นเหตุการณ์แบบสัน้ 

ความคดิเหน็ทัง้คู่มผีลต่อหลกัสตูรการสอนแต่ละหลกัสตูรอยา่งแน่นอนในทัว่ไปผูส้อนจะยอมรบั

วธิกีารทีแ่บ่งเป็นส่วน ๆ แต่สนบัสนุนหลกัสตูรระยะยาวอยา่งต่อเนื่อง 

มณัฑรา ธรรมบุศย ์ (2545: 14-15) กล่าววา่ การศกึษาความเป็นมาของ PBL สามารถ

ยอ้นรอยอดตีไปถงึแนวคดิของนกัการศกึษาในช่วงแรกของศตวรรษที ่ 20 จอหน์ ดวิอี ้ (John 

Dewey)นกัการศกึษาชาวอเมรกิาซึง่เป็นผูค้ดิคน้วธิสีอนแบบแกป้ญัหาและเป็นผูเ้สนอแนวคดิวา่การ

เรยีนรูเ้กดิจากการลงมอืทาํดว้ยตนเอง (Learning by doing) แนวคดิของดวิอีไ้ดนํ้าไปสู่แนวคดิใน

การสอนรปูแบบต่างๆ ทีใ่ชก้นัอยูใ่นปจัจุบนั แนวคดิ PBL กม็รีากฐานความคดิมาจากดวิอีเ้ช่น 

เดยีวกนั 

รงัสรรค ์ ทองสุกนอก(2547: 11) กล่าววา่ ในระยะเวลาทีผ่่านมามทีฤษฎกีารเรยีนรูใ้หม่  ๆ

เกดิขึน้หลายทฤษฎ ี แต่ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ ีน่กัการศกึษาส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามสาํคญักนัมาก ไดแ้ก่ 

ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบสรา้งสรรคน์ิยม (Constructivist learning theory) ซึง่มแีนวคดิวา่ ความรูค้วาม

เขา้ใจจะตอ้งสรา้งโดยผูเ้รยีนทีเ่ขา้ไปมสี่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัและเตม็ใจ และกระบวนการเรยีนรูเ้ป็น

กระบวนการของการจดัและปรบัสิง่ทีเ่ขา้ไปเรยีนรูใ้หม่ใหเ้ขา้กบัโลกของประสบการณ์ทีผู่เ้รยีนมอียู่

เดมิดว้ยแนวคดินี้มรีปูแบบการเรยีนรูท้ ีเ่กดิจากแนวคดิดงักล่าวหลายรปูแบบ เช่น การเรยีนรูแ้บบ

ร่วมมอื (Cooperative learning) การเรยีนรูแ้บบช่วยเหลอืกนั(Collaborative learning) การเรยีนรู้

โดยการคน้ควา้อยา่งอสิระ (Independent investigation method) การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning หรอื PBL) เป็นตน้ 
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 วลัล ีสตัยาศยั (2547: 29-30) กล่าววา่ ความเป็นมาของ  PBL ในประเทศไทยนบัแต่การ

ปรบัเปลีย่นหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติครัง้ใหญ่ของประเทศไทยใน ปี พ.ศ.2466 แลว้กม็ไิดม้กีาร

ปรบัเปลีย่นครัง้ใหญ่ ๆ อกีนอกจากการปรบัปรุงเลก็ ๆ น้อย ๆ เท่านัน้ จนในปี พ.ศ.2499 จงึไดเ้ริม่

มกีารประชุมแพทยศาสตรศกึษาแห่งชาตคิร ัง้ที ่ 1 และไดด้าํเนินการต่อมาทุก 7-8 ปี เพื่อร่วมกนัคดิ 

และร่วมกนักาํหนดแนวทางพฒันา การจดัการศกึษาแพทยศาสตรข์องประเทศอยา่งต่อเนื่องจนถงึ

ปจัจุบนัไดม้กีารประชุมทัง้สิน้รวม 7 ครัง้ ครัง้สุดทา้ยเมื่อวนัที ่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2544 ซึง่การ

ประชุมแต่ละครัง้ดงักล่าวมอีทิธพิลต่อการปรบัปรุงหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติของทุกโรงเรยีน

แพทยเ์ป็นอยา่งมากขอ้สรุปสาํคญัซึง่เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กดิการจดัหลกัสตูรแพทยศาสตรโ์ดยใช ้  

กลยทุธก์ารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั(problem-based learning) และการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้มชนเป็น

ฐาน (community-based learning) คอื ขอ้สรุปจากการประชุมในครัง้ที ่1-5 ซึง่มดีงันี ้

1. แพทยศาสตรบณัฑติ ตอ้งเป็นแพทยร์กัษาทัว่ไป จงึควรไดร้บัความรูด้า้นการ 

แพทยข์ ัน้มลูฐาน ความชาํนาญ และการอบรมจติใจใหพ้รอ้มในการเป็นแพทย ์และอยูใ่นฐานะทีจ่ะ

รบัการฝึกฝนอบรมต่อไปไดจ้นเป็นแพทยเ์วชปฏบิตัทิีด่ยี ิง่ข ึน้ หรอืเป็นแพทยเ์ฉพาะทางในอนาคต 

2. หลกัสตูรควรจดัใหม้กีารส่งเสรมินิสยัในการศกึษาดว้ยตนเองไปตลอดชวีติแห่ง

วชิาชพีและส่งเสรมิคุณลกัษณะทีค่ดิเป็น แกป้ญัหาเป็น คดิอยา่งวทิยาศาสตร ์และคดิอยา่งมี

วจิารณญาณทัง้นี้หมายรวมถงึการจดัหลกัสตูรทีเ่ป็นแบบบรูณาการ โดยใหเ้รยีนดว้ยตนเองมากขึน้ 

และลดการบรรยายใหน้้อยลง 

3. หลกัสตูรควรจดัใหเ้น้นการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีเ่หมาะกบัการออกไปทาํงานใน

ชุมชนของประเทศ และใหเ้น้นความสาํคญัของวชิาเวชศาสตรป้์องกนัหรอืเวชศาสตรช์ุมชนใหม้าก

ขึน้ 

4. ใหม้กีารเน้นความสาํคญัของหน่วยวจิยัการศกึษาแพทยศาสตร ์หรอื หน่วย

แพทยศาสตรศกึษาและแนะนําใหทุ้กโรงเรยีนแพทยจ์ดัตัง้หน่วยแพทยศาสตรศกึษา เพื่อทาํหน้าที่

ฝึกอบรมอาจารยด์า้นวทิยาศาสตรศกึษา และวจิยัทางการศกึษาแพทยศาสตร ์

 ณฐัภาส ถาวรวงษ ์(2551: 64) กล่าววา่ ความเป็นมาของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

มพีฒันาการขึน้ครัง้แรกในช่วงปลายค.ศ. 1969 โดยคณะวทิยาศาสตรส์ุขภาพ (Faculty of Health 

Sciences) ของมหาวทิยาลยัแมคมาสเตอร ์ (McMaster University) ทีป่ระเทศแคนาดา (Johnson; 

Finucane; & Prideaux.1999:29) โดยนํามาใชใ้นกระบวนการเรยีนการสอนใหก้บันกัศกึษาแพทย ์

และในปจัจุบนัไดข้ยายไปสาขาอื่น ๆ เช่น วศิวกรรมศาสตร ์กฎหมาย สถาปตัยกรรม ภาษาศาสตร ์

สงัคมศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ เป็นตน้ (Boud; & Feletti. 1998; Bridges; & hallinger, 

1995; Cerezo. 1999;Albaugh. 2001; Gallagher; et al. 1995) และในปจัจุบนัไดข้ยายไปสู่ระดบั

ประถมศกึษาและมธัยมศกึษามากขึน้ (Gordon; et al. 2001, Zhang. 2002; llinois Mathematics 

and ScienceAcademy(IMSA). 1999) 

 จากประวตัขิองการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานดงักล่าวขา้งตน้ กล่าวไดว้า่การเรยีนรู ้



 11 

โดยใชป้ญัหาเป็นฐานเกดิจากแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบสรา้งสรรคน์ิยม (Constructivist learning 

theory) และมรีากฐานมาจากทฤษฎทีางการศกึษาของ จอหน์ บ ีดวิอี ้ (John B.Dewey) ซึง่มชีื่อวา่ 

การศกึษาแบบพพิฒันาการ (Progressive Education) และไดม้กีารศกึษาขัน้ตอนการเรยีนโดยใช้

ปญัหาเป็นฐานมาช่วยแกป้ญัหาในทางการแพทย ์และการศกึษาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 

 1.2 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

วตัสนั และเกลเซอร ์ (Watson; & Glaser. 1964: 11)  กล่าววา่ เป็นสิง่ทีเ่กดิจากส่วน 

ประกอบของทศันคต ิ ความรู ้ และทกัษะ โดยทศันคตเิป็นการแสดงออกทางจติใจตอ้งการสบืคน้

ปญัหาทีม่อียูค่วามรูจ้ะเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้หตุผลในการประเมนิสถานการณ์การสรุปความอยา่ง

เทีย่งตรงและการเขา้ใจในความเป็นนามธรรมส่วนทกัษะจะประยกุตร์วมอยูใ่นทศันคตแิละความรู ้

เรม (Rhem. 1998: 1-4) กล่าววา่ วธิกีารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (PBL) เป็นการ

เรยีนรูโ้ดยผลทีไ่ดม้าจากการปฏบิตัปิญัหา โดยทัว่ไปแลว้ วธิกีารสอนนกัเรยีนจะเผชญิหน้ากบัสภาพ 

ความยุง่ยากของปญัหาและสิง่ทีส่าํคญัคอืพยายามทีจ่ะคน้หาวธิแีกป้ญัหาซึง่การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา

เป็นฐาน (PBL) เป็นการเรยีนรูท้ ีเ่หมาะสมกวา่วธิอีื่นทีไ่ดย้นิมาอยา่งแพร่หลาย อาท ิการเรยีน  รู้

แบบร่วมมอื“cooperative learning”, การเรยีนรูร้่วมกนั “collaborative learning” หรอื การเรยีนรู้

แบบมสี่วนร่วม “active learning” และวธิอีื่นทีค่ลา้ยกนัซึง่ไดใ้ชม้านานในการศกึษาตามสมยันิยมที่

เน้นวธิกีาร “methods” ดงันัน้ วธิกีารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (PBL) เป็นวธิทีีน่่าสนใจเพราะไม่

เพยีงแต่จากการวจิยัทีแ่สดงใหเ้หน็วา่การเรยีนรูม้คุีณภาพสงู(though not a greater amount if 

“amount” equates with the number of facts) แต่วธิกีารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (PBL) เป็น

สิง่ทีห่ย ัง่รูด้ว้ยตนเองผลทีไ่ดจ้ะเป็นวธิกีารแกป้ญัหาอยา่งแทจ้รงิไม่ใช่หอ้งเล่นเกม (palor-game) แต่

เป็นกระบวนการทีป่รบัใหเ้หมาะสมสาํหรบันกัเรยีนในการเรยีนรู ้ ดงันัน้คลา้ยกบัการทาํกระบวนการ

คดิใหเ้ป็นรปูธรรมในวธิกีารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน(PBL)การจดัการเรยีนการสอนในขัน้สุดทา้ย 

จะคลา้ยกบัเหรยีญสองดา้นไม่มสีิง่ใดจะเสรจ็สิน้โดยกลุ่มเดยีวหรอืมากกวา่และความรูส้กึทาง

กระบวนการคดิของบุคคลธรรมดาคอืสตปิญัญาระหวา่งการสอนและการศกึษาคน้ควา้ระหวา่งความ

ทรงจาํของคนทัว่ไปและความทรงจาํของนกัเรยีน 

ทอรพ์ และแซก (Torp; & Sage. 1998 : 14 -16 ) กล่าววา่ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น

ฐานเน้นการจดัประสบการณ์เรยีนรูท้ ีไ่ดจ้ากการสาํรวจ คน้ควา้  รวมไปถงึการแกป้ญัหาทีม่คีวาม 

สมัพนัธเ์กีย่วกบัชวีติประจาํวนัซึง่นกัเรยีนอาจพบเจอ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็ นฐานนัน้วธิกีารจดั 

การเรยีนการสอนและใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํหลกัสตูร มลีกัษณะดงึดดูนกัเรยีนใหเ้ขา้ไปมสี่วน

ร่วมในการแกป้ญัหาซึง่ครจูะเป็นผูค้อยใหค้าํแนะนําและออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ สง่เสรมิ

ใหน้กัเรยีนไดค้ดิและสาํรวจ หลกัสตูรทีส่รา้งขึน้จะมปีญัหาเป็นแกนกลางมบีทบาทในการเตรยีม

ประสบการณ์จรงิทีส่่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนรูส้นบัสนุนใหส้รา้งความรูด้ว้ยตนเองและบรูณาการสิง่ 

ต่างๆทีเ่รยีนรูใ้นโรงเรยีนกบัชวีติจรงิเขา้ดว้ยกนัในขณะทีเ่รยีนรูน้กัเรยีนจะถูกทาํใหเ้ป็นนกัแกป้ญัหา 

และพฒันาไปสู่การเป็นผูร้่วมในการแกป้ญัหาทีเ่น้นหน้าทีใ่นการสรา้งความเขา้ใจสรา้งความกระตอื 
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รอืรน้ในการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน ครเูป็นผูแ้นะนําและอาํนวยความสะดวกเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิการ

เรยีนรูอ้ยา่งสมบรูณ์ 

  ไซมอน และวาเนสซา (Simon; & Vanessa. 2010: 4-5) กล่าววา่ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา

เป็นฐาน ( Problem Base Learning : PBL ) เป็นแนวทางในการวางแผนโครงการ อาท ิกรณีศกึษา

ทีต่อ้งคอยช่วยเหลอืในการเรยีนรูใ้นความหลากหลายของกฎระเบยีบในแต่ละบรบิทตอ้งใชค้วาม

เชีย่วชาญทีห่ลากหลายและเป็นแนวทางพืน้ฐานในการเรยีนรูส้าํหรบันกัเรยีนโดยความเชีย่วชาญ

และความรูท้ ีไ่ดม้านัน้มาจากการทาํงานร่วมกนัซึง่หลกัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน(PBL) ซึง่

เกดิขึน้ทุกทีท่ ีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยตรงจากกลุ่มเลก็ทีก่าํหนดภาระงานทีนํ่าไปสู่ภาระงานทีส่าํคญั 

ถ้าไม่ใช่การดาํรงชวีติทีแ่ทจ้รงิกเ็ป็นพืน้ฐานในการเรยีน  

 มณัฑรา  ธรรมบุศย ์(2545: 13) กล่าววา่ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานเป็นการเรยีนรูท้ ี่

เกดิจากแนวคดิ และทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบสรา้งสรรคน์ิยม โดยใหน้กัเรยีนสรา้งความรูใ้หม่จากการ

ใชป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในโลกแห่งความเป็นจรงิเป็นบรบิทของการเรยีนรู ้ เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการ

คดิวเิคราะหแ์ละคดิแกป้ญัหารวมทัง้ไดค้วามรูต้ามศาสตรใ์นสาขาวชิาทีต่นศกึษาการเรยีนรูโ้ดยใช้

ปญัหาเป็นฐานจงึเป็นผลมาจากกระบวนการทาํงานทีต่อ้งอาศยัความเขา้ใจและแกป้ญัหาเป็นหลกั 

 รงัสรรค ์ ทองสุขนอก (2547: 13)  กล่าววา่ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานเป็นการ

เรยีนรูก้ระบวนการกลุ่ม  แกป้ญัหาทีส่นใจ  ตวัแกป้ญัหาจะเป็นจุดของการเรยีนรู ้และเป็นตวั 

กระตุน้ต่อไปในการพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาดว้ยเหตุผลและการสบืคน้ขอ้มลูทีต่อ้งการเพื่อสรา้ง

ความเขา้ใจกลไกของตวัปญัหารวมทัง้วธิกีารแกป้ญัหา มุ่งเน้นพฒันานกัเรยีนในดา้นทกัษะการ

เรยีนรูม้ากกวา่ความรูท้ ีน่กัเรยีนจะไดม้า และพฒันานกัเรยีนสู่การเป็นผูท้ ีส่ามารถเรยีนรูโ้ดยการ

ชีนํ้าตนเองได ้

วลัล ีสตัยาศยั (2547: 16-17) กล่าววา่ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน หรอื PBL คอืวธิ ี

การเรยีนรูท้ ีเ่ริม่ตน้ดว้ยการใชป้ญัหาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รยีนไปศกึษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยวธิกีาร

ต่างๆ จากแหล่งวทิยาการทีห่ลากหลายเพื่อนํามาใชใ้นการแกป้ญัหาโดยมกีารศกึษาหรอืเตรยีมตวั

ล่วงหน้าเกีย่วกบัปญัหาดงักล่าวมาก่อนการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน คอืวธิกีารสอนทีน่กัเรยีน

เป็นกลุ่มยอ่ยเรยีนความรูโ้ดยใชป้ระเดน็สาํคญัในกรณีปญัหาทีเ่ป็นจรงิหรอืกาํหนดขึน้เป็นตวักระตุน้ 

ใหน้กัเรยีนศกึษาดว้ยตนเองโดยการสบืคน้หาความรูห้รอืทกัษะต่าง  ๆ แลว้นําความรูท้ ีค่น้หามาเล่าสู่

กนัฟงัพรอ้มทัง้ร่วมกนัอภปิรายร่วมกนัเรยีนรู ้แลว้ลงสรุปเป็นความรูใ้หม่ 

 ทวิาวรรณ  จติตะภาค (2548: 2) กล่าววา่ การเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเป็นฐาน คอืการจดัการ

เรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นการเรยีนรูแ้บบเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัวธิหีนึ่งทีใ่ชป้ญัหาในลกัษณะ

ทีค่ลุมเครอืเป็นจุดเริม่ตน้ทีท่า้ทายใหค้ดิคน้ควา้และเกดิความพยายามทีจ่ะหาคาํตอบของปญัหาโดย

ใชก้ารเรยีนรูต้ามกระบวนการวทิยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐาน   

 จตุรงค ์ เลาหะเพญ็แสง (2549: 139) กล่าววา่ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั เป็นการ

เรยีนทีผู่เ้รยีนเป็นศนูยก์ลางการเรยีน เป็นการเรยีนทีผ่ลเกดิจากการทาํงานทีผู่เ้รยีนมคีวามเขา้ใจใน

กระบวนการแกป้ญัหาเป็นอยา่งดเีป็นการกระตุน้เพื่อใหผู้เ้รยีนใฝห่าความรูเ้พื่อแกป้ญัหาทีผู่เ้รยีน
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ตดัสนิใจในสิง่ทีต่อ้งการแสวงหาและรูจ้กัทาํงานร่วมกนัเป็นทมีและมกีารเรยีนเป็นรายบุคคลโดย

ผูส้อนมสี่วนร่วมน้อย 

 ณฐัภาส ถาวรวงษ์ (2551: 27-28) กล่าววา่ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั (PBL) เป็น

รปูแบบหรอืวธิกีารเรยีนรูแ้บบหนึ่งทีใ่ชก้ารตัง้คาํถามหรอืปญัหาเป็นตวักระตุน้หรอืนําทางผูเ้รยีนให้

เกดิความสนใจอยากรูต้วัปญัหาจะเป็นจุดตัง้ตน้ของกระบวนการเรยีนรูแ้ละเป็นตวักระตุน้ต่อไปใน

การพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาดว้ยเหตุผลและการสบืคน้ขอ้มลูทีต่อ้งการเพื่อสรา้งความเขา้ใจกลไก

ของตวัปญัหารวมทัง้วธิกีารแกป้ญัหามุ่งเน้นพฒันาผูเ้รยีนในดา้นทกัษะการเรยีนรูม้ากกวา่ความรูท้ ี่

นกัเรยีนจะไดม้าและพฒันาผูเ้รยีนสู่การเป็นผูท้ ีส่ามารถเรยีนรูโ้ดยการชีนํ้าตนเองได ้ ผูเ้รยีนจะตอ้ง

ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ทีห่ลากหลายเพื่อนํามาแกไ้ขปญัหาหรอืตอบคาํถาม

ต่อไป โดยใชก้ระบวนการทาํงานกลุ่มและมผีูส้อนเป็นผูแ้นะนําหรอือาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รยีนส่ง 

เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการคดิอยา่งมรีะบบจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถแก ้

ปญัหาได ้ซึง่วธิกีารเรยีนรูแ้บบ PBL นี้เป็นวธิทีีต่รงกนัขา้มกบัวธิกีารเรยีนการสอนในระบบดัง้เดมิที่

ใชก้นัมานานโดยการศกึษาในระบบเดมิจะเริม่ตน้ดว้ยการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัทฤษฎแีละหลกั 

การต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะใหเ้ผชญิกบัปญัหาและแกป้ญัหาดงักล่าว 

 วาสนา  กิม่เทิง้  (2553: 13) กล่าววา่ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานเป็นรปูแบบหรอืวธิ ี

การเรยีนรูแ้บบหนึ่งทีใ่ชก้ารตัง้คาํถามหรอืปญัหาเป็นตวักระตุน้หรอืนําทางผูเ้รยีนใหเ้กดิความสนใจ

อยากรูต้วัปญัหาจะเป็นจุดตัง้ตน้ของกระบวนการเรยีนรูแ้ละเป็นตวักระตุน้ในการพฒันาทกัษะการ

แกป้ญัหาและเป็นการพฒันาผูเ้รยีนสู่การเป็นผูท้ ีส่ามารถเรยีนรูโ้ดยการชีนํ้าตนเองได ้เพื่อแกป้ญัหา

หรอืสถานการณ์เกีย่วกบัชวีติประจาํวนั 

       วนัด ีต่อเพง็ (2553: 10) กล่าววา่ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั เป็นการเรยีนทีเ่ริม่ตน้

จากครนํูาเสนอปญัหาทีแ่ปลกใหม ่ ทา้ทาย และสอดคลอ้งกบัโลกของความเป็นจรงิใหก้บัผูเ้รยีนเพื่อ

กระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดแ้สวงหาความรู ้ และนําความรูจ้ากประสบการณ์เดมิมาใชแ้กป้ญัหาโดยเน้นใหผู้ ้

เรยีนรูจ้กัทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม รูจ้กัตดัสนิใจ และสามารถเสนอผลงานได ้ ครเูป็นเพยีงผูอ้าํนวย

ความสะดวกและคอยชีแ้นะ 

 จากความหมายของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem Base Learning:PBL) ที่

กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (PBL) หมายถงึการส่งเสรมิและ

พฒันาความสามารถของผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูไ้ดอ้ยา่งมศีกัยภาพ โดยผลกัดนัใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงทกัษะ

ความสามารถดา้นกระบวนการคดิวเิคราะหอ์ยา่งมรีะบบและกระบวนการทีถู่กตอ้งในการแกป้ญัหา

ในลกัษณะต่างๆ เช่น โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรและความรูท้ ีก่าํลงัศกึษาใน

ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความรูแ้ละก่อใหเ้กดิความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนซึง่เป็นพืน้ฐานของการ

เรยีนรูใ้นระดบัสงูขึน้และพืน้ฐานของการดาํรงชวีติในอนาคต 
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 1.3 ความสาํคญัของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

 ไซมอน และวาเนสซา (Simon; & Vanessa. 2010: 4-5) ไดก้ล่าวถงึการเรยีนรูโ้ดยใช้

ปญัหาเป็นฐาน (PBL) ไดเ้ปลีย่นการเรยีนรูจ้ากผูส้อนถงึผูเ้รยีน เป็นผูเ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเองภายใต้

การดแูลของครผููส้อน ซึง่กลายเป็นผูช้ ีนํ้าแนวทางการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (PBL) มี

โครงสรา้งของปญัหาทีม่แีบบแผนสาํคญัควบคู่ไปกบัแนวคดิของโลกแห่งความเป็นจรงิเชื่อมต่อไปยงั

โลกของวตัถุทีม่โีครงสรา้งของปญัหาทีไ่ม่มแีบบแผน  

 รงัสรรค ์ ทองสุกนอก (2547: 3) ไดก้ล่าวถงึการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานเป็นวธิหีนึ่งที่

ไดร้บัการกล่าวถงึอยา่งมากมายในช่วงเวลา 25 ปีทีผ่่านมาเป็นวธิกีารเรยีนรูท้ ีแ่ตกต่างไปจากวธิดี ัง้ 

เดมิทีต่วัสาระความรูแ้ละมุ่งเน้นทีผู่ส้อนเป็นสาํคญัทีแ่ตกต่างออกไป คอืการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น

ฐานนัน้ใชน้กัเรยีนเป็นศนูยก์ลาง หรอืนกัเรยีนเป็นสาํคญัโดยมุ่งทีใ่ชป้ญัหาจรงิ หรอืสถานการณ์

จาํลองเป็นตวัเริม่ตน้กระตุน้การเรยีนรูเ้พื่อใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะการคดิวจิารณญาณในขณะที่

นกัเรยีนทาํงานโดยใชป้ญัหาเป็นศนูยก์ลางหลงัจากทีน่กัเรยีนไดใ้ชค้วามรูพ้ืน้ฐานในการทาํความ

เขา้ใจและอธบิายแนวคดิต่อปญัหานัน้ แลว้สิง่ทีย่งัหลงเหลอือยูใ่นปญัหาซึง่นกัเรยีนไม่เขา้ใจจะเป็ น

ประเดน็ทีจ่ะตอ้งเรยีนรูต่้อไปเพื่อใหไ้ดค้วามรูม้าอธบิายและแกป้ญัหาโดยนกัเรยีนจะพฒันาแผนการ

เรยีนรูท้ ีจ่ะนําไปสู่การสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อการเรยีนรูใ้นส่วนยอ่ย ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ที่

ไม่เขา้ใจในปญัหาในการสบืคน้นกัเรยีนจะไดร้บัมอบหมายเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มใหด้าํเนินการ

สบืคน้ (พวงรตัน์ บุญญนุรกัษ์. 2544: 42) การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน จะใหผู้เ้รยีนสรา้งความรู้

ใหม่จากการใชป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในโลกแห่งความเป็นจรงิเป็นบรบิท(context) ของการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้ ้

เรยีนเกดิทกัษะในการคดิวเิคราะหแ์ละคดิแกป้ญัหา รวมทัง้ไดค้วามรูต้ามศาสตรใ์น สาขาวชิาทีต่น

ศกึษาดว้ยการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานจงึเป็นผลมาจากกระบวนการทาํงานทีต่อ้งอาศยัความเขา้ 

ใจและทกัษะการแกป้ญัหาเป็นหลกั (มณัฑรา  ธรรมบุศย.์ 2545 : 13) 

 ทวิาวรรณ  จิ ตตะภาค (2548: 2) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของการจดัการเรยีนการสอน

แบบใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning/PBL) เป็นแนวทางหนึ่งของการจดัการเรยีนการ

สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัแนวการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิาร 

ศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2542  คอืใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะในการคดิวเิคราะห ์คดิแกป้ญัหาและคดิอยา่ง

สรา้งสรรค ์นกัเรยีนมสี่ วนร่วมในการเรยีนรูแ้ละไดล้งมอืปฏบิตัมิากขึน้ นอกจากนี้ยงัมโีอกาสออกไป

แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากแหล่งทรพัยากรการเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา และยงั

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี

(ปวช.) กล่าวคอื เป็นรปูแบบการสอนทีช่่วยส่งเสรมิการสบืคน้ความรูด้ว้ยตนเองมกีารใชส้ถานการณ์ 

หรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืคลา้ยจรงิมากระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบตามกระบวน 

การทางวทิยาศาตรม์กีารคดิร่วมกนัในกลุ่มยอ่ย โดยอาจารยเ์ป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนและร่วมสรา้ง

บรรยากาศการเรยีนรูม้กีารแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ ประเมนิขอ้มลู และโตแ้ยง้ขอ้มลูทีไ่ม่สมเหตุสมผล 
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 อญัชล ี ชยานุวชัร  (2551: 3-4) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น

ฐานไวใ้นจุลสาร PBL ของมหาวลยัลกัษณ์ ซึง่ไดแ้ปลมาจากบทความทีม่ชี ื่อวา่ Jumping the PBL 

Implementtation Hurdle: Supporting the Efforts of K-12 Teachers ซึง่เขยีนโดย Peggy A. 

Ertmer รองศาสตราจารยด์า้นหลกัสตูรการสอนทีค่ณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัเพอรด์ ูสหรฐัอเมรกิา

และKristaD.Simons ผูช้่วยศาสตราจารยด์า้นหลกัสตูรและการสอนทีม่หาวทิยาลยัเดยีวกนั 

บทความชิน้นี้ตพีมิพใ์นวารสารชื่อ The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 

volume 1,no.1 (Spring 2006) หน้า 40-50 ชื่อบทความ มคีวามหมายวา่  ตอ้งสนบัสนุนครใูนระดบั

มธัยมปลายเพือ่เอาชนะอุปสรรคทีเ่กดิจากการจดัการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน จุดเด่น

ของบทความนี้คอื ชีใ้หเ้หน็วา่สิง่ใดบา้งเป็นหวัในของการเรยีนการสอน PBL  และผูส้อนควรสนใน

เรื่องใดเป็นพเิศษ Ertmer และ Simons กล่าววา่ ในการจดัการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

ผูส้อนในระดบัมธัยมพบอุปสรรค 3 ประการ ดงันี้   

 อุปสรรคแรก  คอืการเสรมิสรา้งวฒันธรรมความร่วมมอืกนัในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

และการพึง่พาซึง่กนัและกนัในการเรยีนรู ้

 อุปสรรคทีส่อง คอืการปรบัเปลีย่นบทบาทของทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน 

 อุปสรรคทีส่าม คอืการใหก้ารสนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละการแสดงความสามารถของผูเ้รยีน 

หากผูส้อนใช ้PBL ไดร้บัการสนบัสนุนใหฝ้า่ฟนัอุปสรรคไปไดจ้ะมผีูส้อนคนอื่น ๆ มาเป็นเพื่อนร่วม

ทางบนถนนสาย PBL เพิม่ขึน้เป็นจาํนวนมาก 

 ผูเ้ขยีนบทความเชื่อวา่การสอนแบบ PBL มปีระสทิธภิาพสงูในการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นนกั

คดิ ทีม่คีวามยดืหยุน่สงู (flexible thinking) และเป็นนกัแกป้ญัหาทีป่ระสบความสาํเรจ็ (successful 

problem solvers) เพราะผูเ้รยีนเริม่เรยีนจากปญัหาทีนํ่าไปสู่เนื้อหาทีก่าํหนดไว ้ดงันัน้ ผูส้อนมหีน้า 

ทีส่นบัสนุนการบรหิารจดัการภายในกลุ่มยอ่ยและใหผู้เ้รยีนฝึกจบัประเดน็ทีส่าํคญัของเนื้อหารวมทัง้

ใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่ผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง การเรยีนแบบ PBL อาจจะดยูากสาํหรบัทัง้ครแูละผูเ้รยีน

ทีไ่ม่คุน้เคยกบับทบาทใหมแ่ละความรบัผดิชอบในการเรยีนรูใ้นสภาพแวดลอ้มแบบปลายเปิดทีม่ี

หลากหลายมุมมอง ครอูาจจะรูส้กึหงุดหงดิทีใ่ชเ้วลามากในการเตรยีมการสอนแบบ PBL ประกอบ

กบัการฝึกฝนใหผู้เ้รยีนเรยีนเชงิรุกมากขึน้ ประกอบกบัการประเมนิผลการเรยีนรูท้ ัง้ในดา้นผลผลติ

และกระบวนการในบทความนี้ Ertmer และ Simons ไดใ้หข้อ้แนะนําครผููส้อนแบบ PBL เพื่อจะได้

ไม่รูส้กึวา่ภารกจิการสอนเป็นปญัหา ดงันี ้

1. ประเดน็เสรมิสรา้งวฒันธรรมความร่วมมอืกนัในการเรยีนรู ้ ครคูวรช่วยใหผู้เ้รยีนร่วมกนั

สรา้งเป้าหมายของกลุ่ม แบ่งหน้าทีก่นัในการทาํงาน  กาํหนดตารางทาํงาน และสนใ จปญัหาทีเ่กีย่ว 

กบัพลวตัของกลุ่ม มขีอ้เสนอแนะวา่หากจะฝึกใหผู้เ้รยีนร่วมมอืกนัในการทาํงานผูส้อนอาจจะเตรยีม

ผูเ้รยีนก่อนโดยเลอืกหน่วยเลก็ๆ มาสอนและใชก้ระบวนการแกป้ญัหาง่าย ๆ เพื่อจะไดเ้รยีนรูก้ารทาํ 

งานร่วมกนัอกีวธิหีนึ่งคอืใชร้ะบบ whole-class debriefings เป็นการยอ้นคดิถงึกระบวนการกลุ่ม

หลงัจากทาํงานเสรจ็และมเีวลาเหลอืเพื่อผูเ้รยีนจะไดใ้ชก้ลวธิทีีเ่หมาะสมแกป้ญัหาการทาํงานกลุ่ม 
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ซึง่จะนําไปสู่ความรบัผดิชอบในการเรยีนรูข้องตนเอง ทัง้นี้อาจจะมใีบงานใหบ้นัทกึเป้าหมายของ

กลุ่มแต่ละครัง้กไ็ด ้

2. ประเดน็การปรบับทบาทของคร ูครคูวรปรบัเปลีย่นทัง้สอนอะไร และสอนอยา่งไรถ้าครู

ไม่ม ัน่ใจในการสอนแบบ PBL ตอ้งกาํหนดแนวปฏบิตัใินหอ้งเรยีนใหช้ดัเจนเพื่อความสบายใจ

อยา่งไรกต็ามกระบวนการทีน่ิยมใช ้คอื ระดมสมองกาํหนดประเดน็ใหช้ดัเจน เรยีงลาํดบัความ 

สาํคญั และครใูหข้อ้คดิเหน็เพื่อนําไปปรบัปรุงอกีครัง้หนึ่งก่อนส่งงานเขยีน มขีอ้แนะนําใหค้รทูีเ่ริม่

สอนแบบ PBL ไปสงัเกตการสอนของผูท้ีม่ปีระสบการณ์สงู โดยไปสงัเกตชัน้เรยีนจรงิ หรอืดเูทป

บนัทกึภาพ รวมทัง้ฝึกฝนโดยใชบ้ทเรยีนสัน้ๆ  หากมเีครอืขา่ยผูส้อน PBL ถอืวา่เป็นการสรา้งชุมชน

แห่งการเรยีนรูม้าสนบัสนุนกนัและกนั มฉิะนัน้อาจะมผีูส้อนบางคนกลบัไปสอนในรปูแบบเดมิเมื่อ

เจออุปสรรค 

3. ประเดน็การใหก้ารสนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละการแสดงความสามารถของผูเ้รยีน รปูแบบ

การสนบัสนุนมทีัง้แบบ “soft ”และ“hard” แบบแรก คอืการวดัความเขา้ใจของผูเ้รยีน โดยประชุมร่วม 

กบัผูเ้รยีนเพื่อตดิตามความกา้วหน้าและใหข้อ้คดิเหน็ แบบทีส่องอยูใ่นรปูของการแจกเอกสาร

ประกอบการสอนหรอืการทีค่รเูป็นผูใ้หข้อ้มลูรายละเอยีดMergendoller & Thomas (2005) กล่าววา่

ส่วนใหญ่ผูเ้รยีน PBL มกัจะใชเ้วลาไม่เกดิประโยชน์เตม็ที ่จงึตอ้งมกีลวธิตีรวจสอบวา่การทาํงาน

กลุ่มตรงกบัเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม ่และครตูอ้งชวนใหผู้เ้รยีนเสนอขอ้มลูทีม่หีลกัฐานอา้งองิได ้

หมายถงึ ครตูอ้งช่วยใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการตรงตามเป้าหมายของการเรยีนการสอนแบบใชป้ญัหา

เป็นฐาน 

จากความสาํคญัของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL) ที่

กล่าวมาขา้งตน้ กล่าวไดว้า่การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (PBL) เป็นรปูแบบการสอนทีเ่น้นความ 

สาํคญัไปยงัผูเ้รยีนเป็นหลกัทีม่ผีลต่อผูเ้รยีนทัง้ดา้นการเรยีนและในชวีติประจาํวนั  

 ซึง่สามารถสรุป ไดเ้ป็น 3 ขอ้ ดงันี ้

1. เป็นกระบวนการทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูห้ลกัวชิาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมี

ความคงทนอยูใ่นตวัผูเ้รยีนซึง่สามารถวเิคราะหไ์ดจ้ากทีผู่เ้รยีนเป็นผูท้ ีม่ทีกัษะกระบวนการคดิ 

2. เป็นหลกัสตูรทีส่่งเสรมิความความสามารถของผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงศกัยภาพ

อยา่งเตม็ทีด่ว้ยการเรยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตัทิีใ่ชก้ารคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 

3. เป็นการเรยีนรูท้ ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองเป็นกลุ่มเลก็หรอืกลุ่มใหญ่ 

โดยทีค่รเูป็นผูท้ ีค่อยส่งเสรมิและสนบัสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยสามารถตรวจสอบไดจ้ากการ

ประเมนิความสามารถการคดิวเิคราะหแ์ละความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

  1.4 กระบวนการและขัน้ตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

เดไลเชลิ (Delisle. 1997: 18-25) ไดเ้สนอขัน้ตอนในการสรา้งปญัหาดงันี ้
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ขัน้ที1่ เลอืกเนื้อหาและทกัษะ โดยจะพจิารณาจากหลกัสตูรทีแ่ต่ละโรงเรยีนสรา้งขึน้

โดยดจูากผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงัเป็นอยา่งไร ทกัษะทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนเกดิ และเวลาทีใ่ชใ้นการ

เรยีนรูใ้นเนื้อหานัน้ 

ขัน้ที2่ กาํหนดแหล่งขอ้มลู เมื่อเลอืกเนื้อหาและทกัษะแลว้ก่อนทีจ่ะเขยีนปญัหาครจูะ 

ตอ้งกาํหนดแหล่งขอ้มลูทีเ่พยีงพอสาํหรบัการแกป้ญัหาก่อนแหล่งขอ้มลูจะตอ้งมคีวามหลากหลาย

ทัง้ทีอ่ยูใ่นชัน้เรยีนในและนอกโรงเรยีนมากพอทีจ่ะช่วยนกัเรยีน หากนกัเรยีนเกดิการชะงกัในการ

เรยีนรูแ้หล่งขอ้มลูทีค่รกูาํหนดขึน้นัน้ครจูะตอ้งเชค็ก่อนวา่มอียูท่ ีใ่ดบา้ง เช่น ในหอ้งสมุด วดีโีอ         

อนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ และครเูองตอ้งตระหนกัวา่ตนเองกเ็ป็นแหล่งขอ้มลูหนึ่งของนกัเรยีนดว้ย 

ข ัน้ที3่ เขยีนปญัหา เมื่อครกูาํหนดเนื้อหาความรู ้ทกัษะและแหล่งขอ้มลูทีจ่าํเป็นแลว้ 

ขัน้ต่อไปกเ็ขยีนปญัหา โดยปญัหาจะตอ้งเป็นขอ้ความทีม่ลีกัษณะดงันี ้

- พฒันาขึน้มาไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันาสตปิญัญาและอารมณ์ทางสงัคม

ได ้

- มพีืน้ฐานมาจากประสบการณ์ของนกัเรยีน ปญัหาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัชวีติจรงิ

ของนกัเรยีน 

- มหีลกัสตูรเป็นพืน้ฐาน ปญัหาควรจะส่งเสรมิทัง้ดา้นความรูใ้นเนื้อหาและดา้น

ทกัษะ 

- ใชก้ารเรยีนการสอนดว้ยวธิทีีห่ลากหลาย 

- มโีครงสรา้งของปญัหาไม่ค่อยด ีเช่น มปีญัหายอ่ยทีซ่อ้นอยูใ่นปญัหาหลกั  มคีาํ

หรอืขอ้ความทีน่ิยามไม่ชดัเจน ทีน่กัเรยีนจะตอ้งใชก้ารคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อตรวจสอบดคูวามเป็นไปได้

ของคาํตอบซึง่มมีากกวา่หนึ่งคาํตอบ 

ขัน้ที4่  เลอืกกจิกรรม   การเรยีนการสอนเมื่อเขยีนปญัหาขึน้มาครจูะตอ้งเลอืก

กจิกรรมการเรยีนการสอนทีด่าํเนินตามแลว้นกัเรยีนสามารถเหน็แนวทางการแกป้ญัหาได ้กจิกรรม

การเรยีนการสอนทีส่รา้งขึน้จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัชวีติจรงิของนกัเรยีน สามารถพฒันาทกัษะ

ทางการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้กบันกัเรยีนขณะทีด่าํเนินกจิกรรมนัน้ดว้ย 

ขัน้ที5่ สรา้งคาํถาม คาํถามทีส่รา้งขึน้สาํหรบัช่วยนกัเรยีนในการดาํเนินกจิกรรมการ

เรยีนการสอนคาํถามทีต่ ัง้จะสมัพนัธก์บักจิกรรมการเรยีนการสอนแต่ละข ัน้ตอนสามารถกระตุน้

นกัเรยีนใหส้นใจในงานทีก่าํลงัทาํอยูแ่ละมองเหน็แนวทางในการดาํเนินกจิกรรมเพื่อการแกป้ญัหา 

ขัน้ที6่ กาํหนดวธิกีารประเมนิผล การประเมนิผลจะเน้นทัง้ในดา้นทกัษะและดา้นความรู้

ในเนื้อหาไปพรอ้มกนั และการประเมนิผลจะตอ้งเป็นการประเมนิผลตามสภาพจรงิ 

เรม(Rhem.1998: 1-4) ไดอ้ธบิายกระบวนการโดยทัว่ไปดงันี้แบ่งนกัเรยีนในหอ้งเรยีน

ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน และแบ่งหน้าทีส่มาชกิอยา่งเหมาะสม กาํหนดปญัหาการเรยีนรูเ้ป็นชุด ๆ

และสมาชกิภายในกลุ่มแบ่งปญัหาไปวเิคราะห ์ดงันัน้ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน(PBL) จาํเป็น 

ตอ้งมหีอ้งสมุดเป็นแหล่งขอ้มลูยิง่ไปกวา่นัน้ตอ้งกาํหนดผูช้ ีแ้นะคอยใหค้าํปรกึษาและความช่วยเหลอื

ใหพ้อดกีบัจาํนวนกลุ่ม โดยแทจ้รงิแลว้หน้าทีข่องผูช้ ีแ้นะตอ้งมบุีคลกิทีน่่าเชื่อถอืมคีวามรูใ้นการ
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ทาํงานกลุ่มและมทีกัษะความรูใ้นสาขาวชิานัน้คอยชีนํ้าแนวทางในการหาคาํตอบของปญัหา โดยใช้

ปญัหาปลายเปิด-ปลายปิด 

 ไซมอน และวาเนสซา (Simon; & Vanessa. 2010: 4-5) ไดอ้ธบิายถงึข ัน้ตอนของการ

เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน(PBL) ทีม่หีลกัสาํคญัในวธิกีารเรยีนรูโ้ดยผูส้อนเป็นผูท้ ีค่อยตดิตามโดย

การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์โดยตรงกบัรายละเอยีดของหวัขอ้เรื่องสาํหรบัแผนการโดยทัว่ไป

มากกวา่การพฒันาทกัษะการเรยีนรูโ้ดยทัว่ไป  ดงันี ้

1. กาํหนดปญัหาอยา่งชดัเจน 

2. อธบิายรายละเอยีดส่วนยอ่ยในขอ้เรยีกรอ้งของนกัเรยีนอยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

3. อธบิายหลกัการสาํคญั ดว้ยถ้อยคาํหรอืขอ้ความ 

4. จดัใหอ้ยูใ่นรปูแบบกลุ่ม(ผูส้อนเป็นผูค้อยควบคุมหรอืนกัเรยีนเป็นผูล้งมอืปฏบิตั)ิ 

5. ระดมความคดิและพสิจูน์ เพื่อวเิคราะหป์ญัหานัน้ 

6. สามารถรวบรวมขอ้มลูทีไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้งในเวลาทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดั โดยแบ่งหน้าทีแ่ต่ละ

บุคคลในการพสิจูน์หลกัฐานภายในกลุ่ม 

7. รวบรวมการพสิจูน์หลกัฐานอยา่งเป็นระบบ 

8. ระดมความคดิอกีครัง้ โดยการอภปิรายเพื่อปรบัปรุงและพฒันาขอ้มลูทีม่อียู ่

9. รวบรวมคาํตอบของปญัหาทีพ่ฒันาแลว้ภายในกลุ่ม 

 ผูส้อนประเมนิพฤตกิรรมนกัเรยีนแต่ละคนจากการเขยีนอธบิายวธิแีกป้ญัหาโดยละเอยีด

อกีครัง้ 

  รงัสรรค ์ ทองสุกนอก (2547: 21-22) ไดส้รุปข ัน้ตอนในการสรา้งปญัหาดงันี ้

  ขัน้ที ่1 กาํหนดกรอบของปญัหาไดแ้ก่ การเลอืกเนื้อหาสาระการเรยีนรูแ้ละจุดประสงคก์าร

เรยีนรูเ้พื่อกาํหนดขอบเขตวา่ตอ้งการใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูอ้ะไรบา้งใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นความรู้ 

ดา้นเจตคต ิและดา้นทกัษะกระบวนการ และความคดิรวบยอดหรอืหลกัเกณฑพ์ืน้ฐานทีน่กัเรยีนตอ้ง

เรยีนรูเ้พื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ ีว่างไว ้

 ขัน้ที ่ 2 กาํหนดและสรา้งปญัหาทีส่อดคลอ้งกบั ความคดิรวบยอดทีค่าดหวงัไวว้า่นกัเรยีน

ควรจะเรยีนรูเ้มื่อครเูขยีนปญัหาเสรจ็แลว้ครลูองดาํเนินการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนการเรยีนรูด้ว้ย เพื่อให ้

มองเหน็ถงึความเป็นไปไดใ้นการหาคาํตอบ คาํตอบทีไ่ด้ มอีะไรบา้งมวีธิใีดบา้งทีส่ามารถนํามาแก ้

ปญัหาความรูใ้ดบา้งทีเ่ป็นฐานในการแกป้ญัหาและหาไดจ้ากแหล่งขอ้มลูใดนัน้ คอื ครจูะสมมุติ

บทบาทผูเ้รยีนเพื่อพจิารณาประสทิธภิาพของปญัหาและช่วยใหส้ามารถมองเหน็ภาพรวมการเรยีนรู้

ของนกัเรยีนทีส่ามารถนําไปเป็นแนวทางในการกาํหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนและวธิกีาร

ประเมนิผล 

  ขัน้ที ่ 3 สรา้งคาํถามและออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้คาํถามทีส่รา้งนี้สาํหรบัครใูชก้ระตุน้

นกัเรยีนใหเ้กดิการคดิไปสู่แนวความคดิรวบยอดทีต่อ้งการ โดยใชร้ปูแบบเช่นเดยีวกบัตาราง 1  

  ขัน้ที ่4 กาํหนดแหล่งขอ้มลูสาํหรบัใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาคน้ควา้และเรยีนรูโ้ดยการชีนํ้า

ตนเอง 
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  ขัน้ที ่ 5  การกาํหนดประเมนิผล โด ยพจิารณาทัง้ดา้นความรูแ้ละทกัษะในดา้นความรูจ้ะ

พจิารณาจากความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้มลูทีห่ามากบัปญัหาทีใ่หแ้ละดกูารประยกุตค์วามรูท้ ีไ่ดใ้น

การแกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นทกัษะจะพจิารณาจากการดาํเนินกจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อแกป้ญัหา 

  ศนูยก์ารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Center for Problem-Based Learning) ของ

มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส(์lllinois University)  สหรฐัอเมรกิา (Torp; &Sage. 1998 : 33-34; citing 

lllinois Problem-Based Learning Network. 1996 : unpage) กาํหนดขัน้ตอนการเรยีนรูโ้ดยใช้

ปญัหาเป็นฐานดงันี ้

  1. เตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีน มจีุดมุ่งหมายเพื่อเตรยีมใหผู้เ้รยีนมคีวามพรอ้มในการ

เป็นผูเ้ผชญิกบัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานซึง่การเตรยีมความพรอ้มนี้ข ึน้อยูก่บัอาย ุความ สนใจ 

ภมูหิลงัของผูเ้รยีนในการเตรยีมความพรอ้มนี้จะใหผู้เ้รยีนไดอ้ภปิรายเกีย่วเนือ่งถงึเรื่องทีจ่ะสอน

อยา่งกวา้งๆ ซึง่จะตอ้งตระหนกัวา่การเตรยีมความพรอ้มนี้ไม่ใช่การสอนเนื้อหาก่อนเพราะการเรยีน 

รูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานต่างจากการเรยีนรูแ้บบอืน่ตรงทีค่วามรูห้รอืทกัษะทีผู่เ้รยีนไดร้บัจะเป็นผลมา

จากการแกป้ญัหา 

  2. พบกบัปญัหา มจีุดมุ่งหมายสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนกาํหนดบทบาทของตนในการแกป้ญัหา 

และกระตุน้ใหผู้เ้รยีนตอ้งการทีจ่ะแกป้ญัหา ซึง่ครอูาจจะใชค้าํถามในการกระตุน้ใหน้กัเรยีนได้

อภปิรายและเสนอความคดิเหน็ต่อปญัหาเพื่อมองเหน็ถงึความเป็นไปไดใ้นการแกป้ญัหา 

  3. ใหน้ิยาม เรารูอ้ะไร (What We Know), เราจาํเป็นตอ้งรูอ้ะไร (What We Need to 

Know) และแนวคดิของเรา (Our Ideas) ในขัน้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาสิง่ที่

ตนรูอ้ะไรทีจ่าํเป็นตอ้งรูแ้ละแนวคดิอะไรทีไ่ดจ้ากสถานการณ์ปญัหา ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้จิารณาถงึ

ความรูท้ ีต่นเองมทีีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ปญัหาและเตรยีมใหผู้เ้รยีนพรอ้มทีจ่ะรวบรวมขอ้มลู เพื่อนํา  

ไปแกป้ญัหาในขัน้นีผู้เ้รยีนจะทาํความเขา้ใจปญัหาและพรอ้มทีส่าํรวจคน้ควา้หาความรูเ้พื่อการแก ้

ปญัหา ครู จะใหน้กัเรยีนไดก้าํหนดสิง่ทีต่นรูจ้ากสถานการณ์ปญัหา สิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

จะมาส่งเสรมิใหส้ามารถแกป้ญัหาไดซ้ึง่จะระบุแหล่งขอ้มลูสาํหรบัคน้ควา้และแนวคดิในการ

แกป้ญัหาโดยเขยีนลงในตารางอยา่งสมัพนัธก์นัทัง้ 3 สดมภด์งันี้ 
 

ตาราง 1 รปูแบบการบนัทกึสิง่ทีรู่ ้สิง่ทีต่อ้งรูเ้พิม่เตมิและแนวคดิจากสถานการณ์ปญัหา 

 

สิง่ทีรู่ ้ สิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งรู ้ แนวคดิ 
 

 
  

   

  4.  กาํหนดปญัหา จุดมุ่งหมาย  เพื่อสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนใหส้ามารถกาํหนดปญัหาแทจ้รงิ 

จากสถานการณ์ทีไ่ดเ้ผชญิไดแ้ละกาํหนดเงื่อนไขทีข่ดัแยง้กบัเงื่อนไขทีป่รากฎในสถานการณ์ปญัหา

ทีก่าํหนดใหซ้ึง่จะช่วยใหไ้ดค้าํตอบของปญัหาทีด่ ี
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  5. การคน้ควา้รวบรวมและเสนอขอ้มลู ผูเ้รยีนจะช่วยกนัคน้ควา้ขอ้มลูที่ มคีวามจาํเป็นจาก

แหล่งขอ้มลูทีก่าํหนดไวแ้ลว้นําเสนอต่อกลุ่มเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั เพื่อสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนวางแผนและ

ดาํเนินการรวบรวมขอ้มลูอยา่งมปีระสทิธภิาพพรอ้มทัง้เสนอขอ้มลูนัน้ต่อกลุ่มและเขา้ใจขอ้มลูใหม่ที่

คน้ควา้มาทาํใหเ้ขา้ใจปญัหาอยา่งไรเพื่อประเมนิขอ้มลูใหมว่า่สามารถเหลอืใหเ้ขา้ใจปญัหาได ้  

อยา่งไรและผูเ้รยีนมคีวามสามารถทางการสื่อสารการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืซึง่ช่วยใหก้ารแกป้ญัหามี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

  6.  การหาคาํตอบทีเ่ป็นไปได ้เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ชื่อมโยงระหวา่งขอ้มลูทีค่น้ควา้ร่วมกบั

ปญัหาทีก่าํหนดไวแ้ลว้แกป้ญัหาบนฐานขอ้มลูทีค่น้ควา้มา เนื่องจากปญัหาทีใ่ชใ้นการเรยีนรู้

สามารถมคีาํตอบไดห้ลายคาํตอบซึง่ในข ัน้นี้ผูเ้รยีนจะตอ้งคน้หาคาํตอบทีส่ามารถเป็นไปไดใ้ห ้    

มากทีสุ่ด 

  7. การประเมนิค่าของคาํตอบ เพื่อสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนทาํการประเมนิค่าสิง่ทีม่าช่วยแก ้

ปญัหา (ขอ้มลูทีค่น้ควา้มา) และผลของคาํตอบทีไ่ดม้าในแต่ละปญัหาวา่ทาํใหเ้รยีนรูอ้ะไรซึง่นกัเรยีน

จะแสดงเหตุผลและร่วมอภปิรายในกลุ่มโดยใชข้อ้มลูพืน้ฐานทีค่น้ควา้มา 

  8. การแสดงคาํตอบและการประเมนิผลงานเพื่อสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนเชื่อมโยงสิง่ทีผู่เ้รยีนได้

เรยีนรูว้า่ไดค้วามรูม้าอยา่งไร ทาํไมความรูน้ัน้ถงึสาํคญั โดยนกัเรยีนจะเสนอผลงานออกมาเป็นรปู 

แบบของกระบวนการเรยีนรูข้องปญัหาในขัน้ตอนแรกจนถงึคาํตอบซึง่เป็นการประเมนิผลงานของ

ตนเองและกลุ่มไปดว้ย 

  9. ตรวจสอบปญัหาเพื่อขยายการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้รยีน มสี่วนร่วมในการกาํหนดสิง่ทีต่อ้ง 

การเรยีนรูต่้อไป นกัเรยีนจะพจิารณาจากปญัหาทีไ่ดด้าํเนินการไปแลว้วา่มปีระเดน็อะไรทีต่นสนใจ

อยากเรยีนรูเ้พราะในขณะดาํเนินการเรยีนรูน้กัเรยีนอาจจะมสีิง่ทีอ่ยากรูน้อกจากทีค่รจูดัเตรยีมไวใ้ห ้

  รงัสรรค ์ ทองสุขนอก (2547: 24-27) ไดส้รุปข ัน้ตอนการเรยีนรูข้องจดัการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร ์ดงันี ้

  ขัน้ตอนที ่1 ขัน้การจดักลุ่ม อนัดบัแรกสมาชกิในกลุ่มทาํความคุน้เคยกนั สมาชกิในกลุ่ม

แนะนําตนเองบอกถงึความสามารถทีม่คีวามสนใจและประสบการณ์ต่าง ๆ ทีจ่ะมปีระโยชน์ต่อกลุม่

แลว้กลุ่มกาํหนดบทบาทของสมาชกิในกลุ่มอยา่งชดัเจน ในกลุ่มตอ้งมปีระธาน รองประธาน และ

เลขานุการทีค่อยจดบนัทกึกจิกรรมภายในกลุ่ม ในขัน้นี้จะเป็นขัน้ทีเ่ริม่ตน้ของการประเมนิผลการ

ดาํเนินการกจิกรรมของนกัเรยีนดว้ยซึง่การประเมนิผลจะดาํเนินไปพรอ้มกบัทุกข ัน้ตอนของการ

เรยีนรู ้

  ขัน้ตอนที ่2  ขัน้เชื่อมโยงปญัหาและระบุปญัหาขัน้นี้ครจูะเสนอสถานการณ์ทีม่คีวาม 

สมัพนัธก์บัเนื้อหาทีจ่ะสอนและปญัหาทีจ่ะใชใ้นการกระตุน้การเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนร่วมกนัอภปิรายเพื่อ

เตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัเรยีนก่อนทีจ่ะเจอปญัหาเมื่อครเูสนอปญัหาใหแ้ลว้สมาชกิในกลุ่มจะตอ้ง

เสนอแนวคดิต่อปญัหาในแง่ของแนวทางทีเ่ป็นไปไดใ้นการแกป้ญัหาและกาํหนดขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฎ

อยูใ่นปญัหา หากในกลุ่มทีผู่ท้ ีม่ปีระสบการณ์สมัพนัธก์บัปญัหานัน้ตอ้งเสนอใหก้ลุ่มไดร้บัทราบ จาก 

นัน้ช่วยกนัระบุตวัปญัหายอ่ยทีถู่กตอ้งตรงกนั กา รระบุปญัหายอ่ยจะตอ้งระบุเป็นขอ้ ๆ ทีส่ามารถ
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มองเหน็แนวทางของการแกป้ญัหายอ่ยนัน้ไดอ้ยา่งชดัเจนในปญัหาเริม่ตน้หนึ่งปญัหาทีค่รเูสนอให ้

อาจมปีญัหายอ่ยออกมาอกีกไ็ดข้ ึน้อยูก่บัการวเิคราะหป์ญัหาหรอืมคีวามไม่เขา้ใจอะไรตรงไหนของ

กลุ่ม 

  ขัน้ที ่3 ขัน้การสรา้งสมมุตฐิาน เมื่อระบุปญัหาแลว้นกัเรยีนในกลุ่มกจ็ะร่วมกนัวเิคราะห์

ปญัหายอ่ยแต่ละขอ้และตัง้สมมุตฐิานใหส้อดคลอ้งกบัปญัหายอ่ย ๆ นัน้ สมมุตฐิานทีต่ ัง้มลีกัษณะ   

ทีเ่ป็นคาํตอบของปญัหายอ่ย ๆ ทีต่ ัง้อยูบ่นเหตุผลและความรูท้ ีม่อียูก่่อน 

  ขัน้ที ่4 ขัน้เตรยีมการ การศกึษาคน้ควา้ ประกอบดว้ย 

1. กาํหนดสิง่ทีต่อ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ เป็นการกาํหนดวา่จะตอ้งคน้ควา้หาอะไรเพื่อทีจ่ะ

สามารถนําสิง่นัน้มาตรวจสอบสมมุตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เป็นการวางเป้าหมายของการเรยีนรู ้

2. สรา้งแผนการเรยีนรู ้เป็นกลวธิทีีใ่ชใ้นการศกึษาสิง่ทีต่อ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

3. กาํหนดแหล่งขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัแผนการเรยีนรู ้

  ขัน้ที ่5 ขัน้ การศกึษาคน้ควา้ เมื่ อเตรยีมการการศกึษาคน้ควา้แลว้สมาชกิแต่ละคนของ

กลุ่มจะมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการแสวงหาขอ้มลูเพิม่เตมิจากภายนอกกลุ่มโดยสามารถหาได้

จากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ที่ ผูว้จิยัไดก้าํหนดไวแ้ลว้ ซึง่การศกึษาคน้ควา้จะทาํเป็นกลุ่ม หรอืเป็นราย 

บุคคลกไ็ดใ้นการศกึษาคน้ควา้สมาชกิในกลุ่มจะตอ้งศกึษาอยา่งละเอยีดใหเ้ขา้ใจสามารถอธบิายให้

สมาชกิคนอื่นเขา้ใจได ้โดยเลขานุการจดบนัทกึสิง่ทีศ่กึษาคน้ควา้นัน้ไวด้ว้ย 

  ขัน้ที ่6 ขัน้การสงัเคราะหข์อ้มลูและนําไปใชใ้นการตรวจสอบสมมุตฐิานในขัน้นี้นกัเรยีนจะ

สงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้มาวา่เพยีงพอกบัการตรวจสอบสมมุตฐิานทีต่ ัง้ไวห้รอืไม่แลว้นํา

ขอ้มลูทีไ่ดไ้ปตรวจสอบสมมุตฐิานและแกป้ญัหา ถ้าไม่เพยีงพอกลุ่มจะตอ้งกาํหนดสิง่ทีต่อ้งเรยีนรู้

เพิม่เตมิแผนการเรยีนรูแ้ละแหล่งขอ้มลูแลว้ดาํเนินการศกึษาอกีครัง้หนึ่งเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์

ก่อน 

  ขัน้ที ่7 ขัน้การสะทอ้นผลการเรยีนรู ้ในข ัน้ตอนนี้จะประกอบดว้ยการเสนอผลงานหรอืผล

การแกป้ญัหา โดยจะเสนอแผนการดาํเนินงานของกลุ่มทัง้หมดตัง้แต่ข ัน้ตอนที ่1 ถงึข ัน้ตอนที ่6 ใน

ขัน้นี้จะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนในชัน้เรยีนประเมนิผลงานของกลุ่มอื่นๆ ดว้ยในขัน้นี้ครแูละนกัเรยีนจะ

ช่วยกนัสรุปขอ้มลูหรอืความรูท้ ีแ่ต่ละกลุ่มไดศ้กึษาคน้ควา้มาอกีครัง้ 

  ขัน้ที ่8 ขัน้สรุป ในขัน้นี้จะสรุปผลของการประเมนิผลทัง้ ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะ ทางการ

เรยีน และดา้นทกัษะทางสงัคม การประเมนิผลประกอบดว้ยการประเมนิผลของครแูละการประเมนิ 

ผลตนเองของนกัเรยีนทัง้ 3 ดา้นดงักล่าวโดยทีน่กัเรยีนและครจูะประเมนิผลไปพรอ้มกบัการดาํเนิน

กจิกรรมทุกข ัน้ตอน 

 วชัรา เล่าเรยีนด ี(2547: 73) กล่าวถงึกระบวนการเรยีนรูแ้บบ PBL สรุปเป็นแนวทาง

ปฏบิตัไิดด้งันี้  

1. จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้ผชญิกบัปญัหา ไดแ้สวงหาคน้พบดว้ยตนเอง 

จดัสถานการณ์ บทบาทสมมุต ิเรื่องส ัน้ หรอืใช ้V.D.O. เป็นตน้ 
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2. จดักลุ่มนกัเรยีนร่วมกนัเรยีนรู ้(3-5 คน) ใหเ้ดก็ร่วมอภปิรายแสดงความคดิเหน็เพื่อทาํ

ความเขา้ใจกบัปญัหาใหช้ดัเจน 

3. ใหน้กัเรยีนถามคาํถามในเรื่องทีเ่ขาสงสยัไม่รูห้รอืไม่เขา้ใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

ปญัหา (ครคูอยกระตุน้ใหน้กัเรยีนถามคาํถาม) 

4. นกัเรยีนร่วมกนัคดิหาวธิแีกป้ญัหา วางแผนแกป้ญัหาและระบุสื่อ วสัดุอุปกรณ์ทีต่อ้งใช ้

5. นกัเรยีนร่วมกนัแสวงหาความรู ้และเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อแกป้ญัหา 

6. นกัเรยีนร่วมกนัแกป้ญัหา หาคาํตอบของปญัหาทีเ่ลอืก และนําเสนอผลการเรยีนรูห้รอื

ผลการแกป้ญัหาอาจจะนําเสนอในรปูโครงงานการแสดงนิทรรศการแสดงผลงานและผลการหา

คาํตอบของปญัหา 

7. ร่วมกนัประเมนิผลการทาํงานกลุ่มและผลงานกลุ่ม ใหเ้สนอขอ้เสนอแนะในการ 

พฒันาการเรยีนรู ้

 ทวิาวรรณ  จติตะภาค (2548: 2) ศกึษาองคป์ระกอบทีส่าํคญัของการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร

สอนแบบใชป้ญัหาเป็นฐาน มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญัดงันี ้

1. เป็นการเรยีนทีใ่ชเ้ทคนิคการสอนกลุ่มยอ่ย มผีูเ้รยีนเป็นกลุ่มละประมาณ 6 – 8 คน 

และจะมกีารอภปิรายถกเถยีงกนัในกลุ่ม เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ปดว้ยกนั 

2. เป็นการเรยีนรูท้ ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง กล่าวคอื  การเรยีนรูเ้กดิขึน้ทีผู่เ้รยีนดว้ย

ตนเองเป็นสาํคญั การจดัการเรยีนการสอนจะเน้นการเรยีนทีผู่เ้รยีนเป็นผูก้าํหนดสิง่ทีต่อ้งการจะ

เรยีนและผูเ้รยีนจะตอ้งไดร้บัการอาํนวยความสะดวกใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

3. เป็นการเรยีนรูเ้นื้อหาวชิาทีบ่รูณาการ ทัง้นี้ปญัหาทีจ่ะนํามาใชเ้ป็นสื่อในการเรยีนจะ

เป็นปญัหาทางวชิาชพีทีบ่รูณาการโดยตวัของมนัเองโดยอตัโนมตั ิการทีผู่เ้รยีนจะแกป้ญัหาทาง

วชิาชพีไดต้อ้อาศยัความรูเ้กีย่วกบัหลายวชิาชพีมาบรูณาการเพื่อแกป้ญัหา 

4. เป็นการเรยีนทีผู่เ้รยีนควบคุมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยกาํหนดเนื้อหาวชิาทีจ่ะเรยีน

เฉพาะทีเ่หมาะสมจะนําไปแกป้ญัหาทีต่ ัง้ข ึน้ไว ้ผูเ้รยีนจะเป็นผูค้วบคุมลาํดบัข ัน้ตอนในการเรยีนของ

ตนเอง และกลุ่มดว้ยตนเอง 

5. เป็นการเรยีนทีผู่เ้รยีนจะประเมนิผลสมัฤทธิไ์ดด้ว้ยตนเอง เนื่องจากในขั ้ นตอนของการ

เรยีน ผูเ้รยีนจะตอ้งคน้ควา้ความรูท้ ีจ่ะนําไปใชใ้นการแกป้ญัหาตามสถานกา รณ์เมื่อผูเ้รยีนไปศกึษา

คน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเองมาแลว้ตอ้งนําความรูม้าใชใ้นการแกป้ญัหา ผูเ้รยีนจะตอ้งรบัรู้ ไดว้า่ตนเกดิ

การเรยีนรูห้รอืยงัจากการทีส่ามารถแกป้ญัหาไดห้รอืไมโ่ดยกระบวนการทีเ่กดิขึน้ผูเ้รยีนจงึเป็นผูท้ ีรู่้

ดกีวา่ตนเองเกดิสมัฤทธิผ์ลในการเรยีนอยา่งไร 

วาสนา  กิม่เทิง้ (2553: 29-30) ไดส้รุปการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานเป็นรปูแบบ

การจดัการเรยีนการสอนทีเ่ริม่ตน้จากปญัหาเพื่อแกป้ญัหาหรอืสถานการณ์เกีย่วกบัชวีติประจาํวนั 

ตวัปญัหาจะเป็นจุดตัง้ตน้ของกระบวนการเรยีนรูแ้ละเป็นตวักระตุน้การพฒันาทกัษะกระบวนการแก ้

ปญัหามุ่งเน้นพฒันาผูเ้รยีนในดา้นทกัษะและกระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเรยีนรู้

โดยการชีนํ้าตนเอง ซึง่มขี ัน้ตอนการเรยีนรูด้งันี ้
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ขัน้ที ่1 การเชื่อมโยงและนําเสนอปญัหา เป็นขัน้ทีผู่ส้อนจะเสนอสถานการณ์ทีม่คีวาม 

สมัพนัธก์บัเนื้อหาทีจ่ะสอน และปญัหาทีจ่ะใชใ้นการกระตุน้การเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนมองเหน็ปญัหา 

และเกดิความสนใจทีจ่ะคน้หาคาํตอบ 

ขัน้ที ่2 ทาํความเขา้ใจปญัหา เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัปญัหาและสามารถ

อธบิายสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาได ้

ขัน้ที ่ 3 ดาํเนินการศกึษาคน้ควา้ เป็นข ัน้ทีผู่เ้รยีนดาํเนินการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองหรอื

เป็นกลุ่มดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายโดยสามารถหาไดจ้ากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ทีผู่ว้จิยัไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 

ขัน้ที ่4 สงัเคราะหค์วามรู ้เป็นข ัน้ทีผู่เ้รยีนนําความรูท้ ีไ่ดค้น้ควา้มาแลกเปลีย่นเรยีนรู้

ร่วมกนัอภปิรายผลและสงัเคราะหค์วามรูท้ ีไ่ดม้าวา่มคีวามเหมาะสมหรอืไม่เพยีงใด 

ขัน้ที ่ 5 สรุปและประเมนิค่าของคาํตอบ ผูส้อนใหผู้เ้รยีนร่วมกนัอภปิรายและสรุปความคดิ

รวบยอดเกีย่วกบัความรูท้ ีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรม แลว้ใหน้กัเรยีนทาํใบงานประจาํหน่วยการเรยีน  

จากการศกึษากระบวนการและขัน้ตอนของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem  

Base Learning : PBL) ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน หมายถงึ การ

จดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่โดยใชค้วามสามารถในการคดิ

วเิคราะหเ์พื่อแกป้ญัหา หรอืหาวธิกีาร หรอืแนวทางเพื่อใหไ้ดม้าซึง่คาํตอบ จากสถานการณ์ หรอื

ปญัหาทีก่าํหนดให ้และเป็นเครื่องกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนเพื่อหาความรูม้าประยกุตใ์น

การแกป้ญัหา และสามารถนําความรูท้ ีไ่ดร้บัมาแสดงวธิหีาคาํตอบทีเ่ป็นไปตามหลกัการใหเ้หตุผลที่

สมเหตุสมผล ตามหลกัทฤษฎ ีบทนิยาม กฎ ในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์มกีารจดัการเรยีนรู้

ทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนวเิคราะหป์ญัหาดว้ยตนเองโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ ีห่ลากหลายเพื่อใหผู้เ้รยีน

สามารถแกป้ญัหาคณิตศาสตรไ์ดด้ว้ยตนเองตามวตัถุประสงคข์องการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา

เป็นฐาน ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที ่1 ผูเ้รยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาโดยทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัปญัหาทีไ่ดร้บัเพื่อ

กาํหนดวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

 ขัน้ตอนที ่2 ผูเ้รยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาทีไ่ดร้บัเพื่ออธบิายวธิแีกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหา

แบบอุปนยั หรอืนิรนยั 

 ขัน้ตอนที ่3 เมื่อไดแ้นวทางแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรแ์ลว้ ผูเ้รยีนอธบิายหลกัการสาํคญั 

ดว้ยถ้อยคาํหรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

 ขัน้ตอนที ่4 ระดมความคดิและพสิจูน์ เพื่อวเิคราะหว์ธิกีารแกป้ญัหาทีผู่น้ัน้คดิ 

 ขัน้ตอนที ่5 รวบรวมขอ้มลูของแต่ละบุคคลในการแกป้ญัหาเพื่อจดัเป็นหมวดหมู่โดย

แบ่งเป็นการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั และการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 

 ขัน้ตอนที ่6 อภปิรายเพื่อปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรท์ีม่อียูโ่ดย

การระดมความคดิอกีครัง้  
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 1.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาเป็นฐาน 

งานวิจยัต่างประเทศ 

ไซมอน ท ีเบลตา  และคณะ (Simon T Belta; et al. 2002: 65) การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา 

เป็นฐาน(PBL) และกจิกรรมการแกป้ญัหามกีารใชม้ากขึน้ในหลายสาขาวชิา ชีใ้หเ้หน็วา่มคีวามจาํ 

เป็นต่อการแกป้ญัหาวชิาเคม ีการจั ดการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน(PBL) สามารถผลตินกัเรยีน

เป็นนกัแกป้ญัหาทีม่ทีกัษะและมปีระสทิธภิาพต่อสงัคม งานวจิยันี้ไดอ้ธบิายถงึการพฒันาการแก้  

ปญัหาโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานวชิาเคม ีในสถานการจรงิโดยประยกุตค์วาม รูท้ ี่

มกีบัองคค์วามรูใ้หม่กรณีศกึษาอธบิายการสอบสวนการตายทีน่่าสงสยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเคมวีเิคราะห์

และนิตวิทิยาศาสตร ์กรณีศกึษาถูกออกแบบมาใหม้คีวามยดืหยุน่ซึง่จะช่วยใหไ้ดร้บัการปรบัปรุงให้

เหมาะสมกบัหลกัสตูรทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงและไม่มวีธิกีารใดทีถู่กตอ้งหรอืซํ้ากนัในกรณีศกึษาและ

นกัศกึษาจะตอ้งใชว้จิารณญาณและความหลากหลายของทกัษะทางวทิยาศาสตรเ์พื่อใหไ้ดม้าถงึขอ้ 

สรุปทีย่อมรบัได ้  

คทัวบิลูย ์ (Katwibun. 2004 : 1708-A) ไดศ้กึษาเพื่ออธบิายความรูส้กึชอบคณิตศาสตรใ์น

หอ้งเรยีนโดยอาศยัปญัหาเป็นฐาน ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 8 คน ในโครงงาน

คณิตศาสตรเ์ชื่อมโยงในหลกัสตูร โดยใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีส่าํคญั ไดแ้ก่  การสงัเกตชัน้เรยีน 

แบบสอบถามเจตคตแิละความเชื่อ การสมัภาษณ์ครแูละนกัเรยีน ดาํเนินการศกึษาเป็น 4 ระยะ คอื 

เตรยีมลงมอืปฏบิตั ิ สาํรวจ และสรุป ครใูหค้วามสะดวกแก่นกัเรยีนในการหาปญัหาคณิตศาสตรใ์น

กลุ่มเลก็ และอภปิรายในกลุ่มใหญ่ผลการศกึษา พบวา่ นกัเรยีนเกอืบทุกคนมคีวามรูส้กึชอบ

คณิตศาสตรใ์นเชงิบวก นกัเรยีนอาสาและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทัง้ในสอบสวนกลุ่มร่วมมอืขนาด

เลก็และการอภปิรายกลุ่มใหญ่ นกัเรยีนเชื่อวา่คณิตศาสตรเ์กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูค้วามคดิใหม ่ ๆ 

และคณิตศาสตรค์อืชวีติ เพราะคณิตศาสตรอ์ยูทุ่กในชวีติประจาํวนัของตนนกัเรยีนทัง้ 8 คน ชอบ

กจิกรรมทีล่งมอืปฏบิตัแิละการทาํงาน เรื่อง โครงงานคณิตศาสตร ์นกัเรยีนส่วนใหญ่เหน็ดว้ยวา่พวก

ตนชอบคณิตศาสตรเ์พราะสนุกและมปีฏสิมัพนัธ ์ส่วนใหญ่เหน็วา่ตนเองเก่งคณิตศาสตร ์นกัเรยีนทุก

คนเหน็ดว้ยวา่คณิตศาสตรม์ปีระโยชน์และเหน็ดว้ยวา่ความสามารถทางคณิตศาสตรข์องคนเรา

สามารถเพิม่ขึน้ไดโ้ดยใชค้วามพยายามนกัเรยีนเชื่อดว้ยวา่ไม่มคีวามแตกต่างทางเพศในวชิา

คณิตศาสตร ์แมว้า่ในหอ้งเรยีนของตนพวกเขาตระหนกัดวีา่ นกัเรยีนชายเรยีนไดด้กีวา่นกัเรยีนหญงิ 

นกัเรยีนส่วนใหญ่ เหน็ดว้ยวา่ พวกตนสามารถแกป้ญัหาคณิตศาสตรท์ีก่นิเวลามากและเหน็ดว้ยวา่มี

ความสาํคญัทีจ่ะตอ้งเขา้ใจแนวคดิของคณิตศาสตรไ์ม่มนีกัเรยีนคนใดในพวกตนมคีวามรูส้กึชอบ

คณิตศาสตร ์ จาํแนกไดเ้ป็น 3 ระดบั นกัเรยีนจาํนวนครึง่หนึ่ง (4 คน) มคีวามรูส้กึชอบอยูใ่นระดบั

มาก เพราะเตม็ใจตดิตามและ/หรอืหาทางทาํคณิตศาสตรน์อกหอ้งเรยีนจาํนวน 3 คน มคีวามรูส้กึ

ชอบคณิตศาสตรร์ะดบัรองลงมา มคีวามพอใจในการตอบ เพราะมสี่วนร่วมในการทาํกจิกรรมในหอ้ง 

เรยีนเป็นประจาํพงึพอใจและชอบทาํคณิตศาสตร ์ ส่วนอกี 1 คน แสดงวา่มคีวามรู้ สกึชอบ
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คณิตศาสตรใ์นระดบัสุดทา้ยมคีวามเตม็ใจรบั เพราะไดฟ้งัทัง้ในชัน้เรยีนและการอภปิรายกลุ่มแต่ไม ่

ไดแ้ละเปลีย่นความคดิเหน็หรอืขอความช่วยเหลอืใดๆ เมื่อตอ้งการ 

เมลเดม ฮรู ิและออรเ์มอร ์ฟารคั (Meltem Huri; Omer Faruk. 2010:43 -52) ไดศ้กึษาผล

การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานในหอ้งเรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเวบ็ไซดข์องนกัศกึษาก

ผลการศกึษาพบวา่การศกึษาบนเวบ็ไซดเ์ป็นทางเลอืกในการเรยีนการสอนแบบเผชญิหน้าซึง่ใน 

ขณะนี้มกีารขยายเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการศกึษามากขึน้เพื่อสามารถสรา้งเนื้อหามลัตมิเีดยีทีห่น้าสนใจ

สาํหรบัผูเ้รยีน ในขณะทีก่ารเลอืกใชเ้ทคโนโลยมีลัตมิเีดยีเป็นผลชดัเจนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนจงึ

ไม่เลอืกวธิกีารสอนตามแนวคอนสตรคั การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานเป็นวธิทีีส่ามารถนําไปใชใ้น

สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูบ้นเวบ็ไซด ์ปจัจุบนัไดศ้กึษาผลกระ ทบของการศกึษาโดยใชป้ญัหาเป็น

ฐานของนกัเรยีนในชัน้เรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน โดยเน้นหลกัสตูรระดบัอุดม  

ศกึษา “บทนําเกีย่วกบัคอมพวิเตอร”์ ทีนํ่าเสนอโดยกรมพฒันาธุรกจิการบรหิารงานของโครงการการ 

ศกึษาทางไกลในสถาบนัการศกึษาทีส่งูขึน้ในประเทศตุรก ีผลการศกึ ษาพบวา่ นกัการศึ กษาที่

ทาํงานโครงการพบปญัหาอื่น ๆ อกีมากในการศกึษาระดบัอื่น เมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุมและผลของ

คะแนนกลางภาคผ่านเวบ็ไซดห์ลงัเรยีนสงูขึน้และจากการตรวจสอบคะแนน พบวา่ ไม่มคีวามแตก 

ต่างระหวา่งกลุ่ม 

รอยซนิ (Roisin. 2010: 1357–1366) ไดท้าํการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ ์ระหวา่งการเรยีนรู้

ดว้ยการกระทาํในบรบิทของการพฒันาความเชีย่วชาญโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน1เป็นการศกึษาเชงิ

คุณภาพเป็นเวลา 2 ปี โดยใชพ้นกังานวชิาการ จาํนวน 17 คน โดยใชป้ฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง 

ประสบการณ์ชวีติและการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานโดยการสนทนาออนไลน์  การ สมัภาษณ์ การ

สนทนากลุ่ม และใชเ้อกสารสาํหรบันกัออกแบบ และครใูนการใชก้ารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานมา

ผสมผสานเพื่อแสวงหาแนวทางปฏบิตัทิีด่สีาํหรบัวธิกีารรวมกลวธิกีารสอนในชัน้เรยีนและใช้

คอมพวิเตอร ์ผลทีไ่ด้ นําประโยชน์จากจุดแขง็ในแต่ละบุคคลซึง่มลีกัษณะเฉพาะของการปฏสิมัพนัธ ์

และร่วมมอืระหวา่งผูส้อนโดยใชก้ารเรยีนโดยใชป้ญัหาเป็นฐานเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูการวจิยัทีเ่ป็นจรงิ

และมคีวามหลากหลายของเทคโนโลยใีนการเรยีนรูใ้นปจัจุบนั 

งานวิจยัในประเทศ 

รงัสรรค ์ ทองสุกนอก (2547: 82) ไดส้รา้งชุดการเรยีนการสอนทีใ่ชป้ญัหาเป็นฐานในการ

เรยีนรู ้ (Problem-Based Learning) เรื่องทฤษฎจีาํนวนเบือ้งตน้ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 และ

ศกึษาผลการเรยีนของนกัเรยีนจากการเรยีนดว้ยชุดการเรยีนทีใ่ชป้ญัหาเป็นฐานในการเรยีนรู ้โดย

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนเมอืงคง อาํเภอคง จงัหวดันครราชสมีา ภาค

เรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2546 จาํนวน 15 คน ทีไ่ดจ้ากการอาสาสมคัร โดยคะแนนทีไ่ดจ้ากการ

ประเมนิผลการดาํเนินกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน คะแนนจากแบบทดสอบยอ่ยและ

คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดงักล่าวรวมเป็นผลการเรยีนของนกัเรยีนคดิเป็น 

คะแนนเตม็ 100 % โดยแบ่งคะแนนของแต่ละส่วนดงันี้ คะแนนจากแบบประเมนิผลการดาํเนิน

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Baturay+Meltem+Huri%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Bay+Omer+Faruk%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Donnelly+Roisin%22
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กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานประจาํแต่ละหน่วยการเรยีนคดิเป็น 40 % ของคะแนนเตม็ 

คะแนนจากแบบทดสอบยอ่ยประจาํแต่ละหน่วยการเรยีนคดิเป็น 30 % ของคะแนนเตม็ และคะแนน

จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องทฤษฎจีาํนวนเบือ้งตน้คดิเป็น 30 % ของคะแนน

เตม็ ผลการวจิยัพบวา่  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนเรื่องทฤษฎจีาํนวนเบือ้งตน้ โดยใชชุ้ด

การเรยีนการสอนทีใ่ชป้ญัหาเป็นฐานในการเรยีนรูซ้ ึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ มผีลการเรยีนผ่านเกณฑต์ัง้แต่

รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเตม็ เป็นจาํนวนมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมดทีร่ะดบั

นยัสาํคญั .01 

ศุภสิรา  โททอง (2547: 88) ศกึษาการเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูร้ะหวา่งการสอนโดยใช้

ปญัหาเป็นฐาน(PBL) กบัการสอนตามคู่มอืของ สสวท . กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง การ

วดัความยาว ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2547 โรงเรยีนบา้นหนอไฮ

(ประชานุกลูวทิยา) และโรงเรยีนบา้นโนนสงั อาํเภอสาํโรง สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

อุบลราชธานี เขต 4 จาํนวนโรงเรยีนละ 20 คน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนไดร้บัการสอนโดยใช้

ปญัหาเป็นฐาน (PBL) มผีลการเรยีนรูส้าระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง การวดัความยาว สงูกวา่

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามคู่มอืของ สสวท . อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีน

ไดร้บัการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน(PBL) มผีลการเรยีนรูส้าระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง การว ั ด

ความยาว มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ทวิาวรรณ  จติตะภาค ( 2548: 37) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการสื่อ 

สารดว้ยการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์บบใชป้ญัหาเป็นฐาน(Problem-Based Learning/PBL) กลุ่ม 

ตวัอยา่งในการศกึษาคน้ควา้เป็นนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่ 2 (ปวช.2) โรงเรยีน

ไทยบรหิารธุรกจิและพณิชยการ เขตบางเขน กรุงเทพฯ สงักดัสาํนกังานการศกึษาเอกชน ภาคเรยีน

ที ่1 ปีการศกึษา 2548  นกัเรยีนทัง้หมด 30 คน ทีไ่ดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย แบบยกชัน้โดยใชห้อ้ง  

เรยีนเป็นหน่วยสุ่ม แบบแผนการวจิยัเลอืกใช ้ One-Group Pretest-Posttest Design สถติทิีใ่ชใ้น

การวเิคราะหข์อ้มลู คอื t-test dependent sample. ผลการศกึษาคน้ควา้พบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย

การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์บบใชป้ญัหาเป็นฐาน คอื นกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปี

ที ่2 (ปวช.2) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติ ิทีร่ะดบั .05  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์แบบใชป้ญัหาเป็นฐาน คอื 

นกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่ 2 (ปวช.2) มทีกัษะการสื่อสารทางวทิยาศาสตรห์ลงั

เรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 

จตุรงค ์ เลาหะเพญ็แสง (2549: 209-212) ไดศ้กึษารปูแบบการบรหิารจดัการรายวชิา

ระบบ e-Learning ตามแนวการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั ระดบัอุดมศกึษา กลุ่มตวัอยา่งเป็น

นกัศกึษาภาควชิาคุรุศาสตรส์ถาปตัยกรรม คณะครุศาสตรอุ์ตส าหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จาํนวน 75 คน ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการ 

รายวชิา ระบบ e-Learning ตามแนวการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั ระดบัอุดมศกึษา ไดข้ ัน้ตอน

รปูแบบจาํนวน 13 ขัน้ตอนประกอบดว้ย 1) การกาํหนดเป้าหมายในการเรยีนการสอน 2) การ
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วเิคราะหผ์ูเ้รยีน 3) การออกแบบเนื้อหาบทเรยีน 4) การกาํหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนตามแนว

การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 5) การเตรยีมความพรอ้มดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน 6) การ

กาํหนดบทบาทผูส้อน 7) การสรา้งแรงจงูใจในการเรยีน 8) การดาํเนินการเรยีนการสอน 9) กจิกรรม

เสรมิทกัษะ 10) ควบคุมกระบวนการเรยีนการสอนตามแนวการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 11) 

กาํหนดช่วงเวลาทดสอบ 12) การประเมนิผลการเรยีน (การประเมนิตามสภาพจรงิ) 13) ขอ้มลูป้อน 

กลบัเพื่อปรบัปรุงซึง่ผ่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมมากและผลการหา

ประสทิธภิาพบทเรยีนออนไลน์วชิาการออกแบบอุตสาหกรรม 6 ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ (E1/E2) 

91.23/90.66 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและผลของการศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก่์อนเรยีนและ

หลงัเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนจากบทเรยีนออนไลน์วชิาการออกแบบอุตสาหกรรม 6 พบวา่มผีลการ

เรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนกัเรยีนทีเ่รยีนผ่านบท 

เรยีนออนไลน์วชิาการออกแบบอุตสาหกรรม 6 ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนการ

สอนดว้ยรปูแบบการบรหิารจดัการ รายวชิาระบบ  e-Learning ตามแนวการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น

หลกัระดบัอุดมศกึษา อยูใ่นระดบัด ี

เพยีงจนัทร ์ สวสัดิศ์รสีกุล และคณะ (2549: 1) ไดศ้กึษาอทิธพิลของการเรยีนรูโ้ดยใช้

ปญัหาเป็นฐานทีม่ต่ีอทกัษะการคดิและการฝึกปฎบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาลในเดก็และวยัรุ่นโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะคดิอยา่งมวีจิารณญาณและทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกั 

ศกึษาพยาบาลและเปรยีบเทยีบลกัษณะการคดิเชงิวเิคราะห ์ และทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

ของนกัศกึษาพยาบาล โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาพยาบาลชัน้ป่ีที ่ 3 ของสมาคมพยาบาล 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2549  จาํนวน 35 คน โดยใชเ้ครื่องมอื

แบบสอบถามการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและทกัษะการคดิวเิคราะหม์คีวามน่าเชื่อถอืของเครื่อง มอื

อยูท่ ีร่ะดบั .86 และ .72 ตามลาํดบั วเิคราะหข์อ้มลูโดยค่าเฉลีย่มาตรฐาน ส่วนเบีย่งเบน และโดย

สถติทิีคู่่ตวัอยา่งการทดสอบ ผลการศกึษาพบวา่ ค่าเฉลีย่ของคะแนนลกัษณะการคดิวเิคราะหแ์ละ

ทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัศกึษาพยาบาลในหลกัสตูรการเรยีนรูป้ญัหาอยา่งมนียัสาํคญัสงูกวา่

ก่อนเรยีนทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 คะแนนเฉลีย่ของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและทกัษะการคดิ

วเิคราะหข์องนกัศกึษาพยาบาลในการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานตามหลกัสตูรสงูกวา่ก่อนเรยีน

อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 เป็นผลใหก้ารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานสามารถส่งเสรมิใหน้กัเรยีน

ในการเรยีนรูแ้ละพฒันาผูเ้รยีน 

เมธาว ี พมิวนั (2549: 85) ไดส้รา้งชุดการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรื่องพืน้ที่

ผวิ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 กลุ่มตวัอยา่งมจีาํนวน 16 คน เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ 

ความพงึพอใจต่อการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานเรื่องพืน้ทีผ่วิผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนชัน้มธัยม 

ศกึษาปีที ่ 3 ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานเรื่องพืน้ทีผ่วิดว้ยชุดการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็น

ฐานซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้มผีลการเรยีนรูผ้่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเตม็เป็นจาํนวน

มากกวา่รอ้ยละ 60 ของจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมดทีร่ะดบันยัสาํคญั .01 และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ

ต่อการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานในระดบัมาก 
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สุรพล พหลภาคย ์ (2549: 126) ศกึษาการพฒันารปูแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ เรื่อง 

ชวีติและการดาํรงชวีติ สาํหรบัช่วงชัน้ที ่ 3 โดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการสอนทบทวน มี

วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารปูแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง ชวีติและการดาํรงชวีติ สาํหรบัช่วงชัน้ที ่

3 โดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการสอนทบทวนและศกึษาผลต่อความคดิวจิารณญาณ ความเขา้ใจ

ทางวทิยาศาสตร ์ และผลสมัฤทธิท์างวทิยาศาสตร ์ การวจิยันี้ตัง้อยูบ่นสมมตฐิานทีว่า่รปูแบบการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการสอนทบทวนมผีลเป็นบวกในทุกดา้นมากกวา่

การสอนดว้ยรปูแบบการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐานและรปูแบบการสอนปกตโิดยมแีบบแผนการวจิยั

เป็นแบบสุ่ม มกีลุ่มควบคุมและการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนเพื่อเปรยีบเทยีบผลในกลุ่มนกั 

เรยีนวทิยาศาสตร ์ ช่วงชัน้ที ่ 3 โรงเรยีนมธัยมสงัคตีวทิยา กรุงเทพมหานคร จงัหวดัปทุมธาน ี

จาํนวน 3 หอ้ง ซึง่เรยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการสอน

ทบทวนรปู แบบการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาและรปูแบบการสอนปกต ิผลการศกึษาพบวา่ นกัเรยีน

ในกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการสอน

ทบทวน มคีะแนนการคดิวจิารณญาณและผลสมัฤทธิท์างวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนใน

กลุ่มทีเ่รยีนดว้ยแบบเรยีนอื่นอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั น้อยกวา่ .05 โดยการวเิคราะหค์วาม

แปรปรวนร่วมและการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแต่ไม่พบความแตกต่างระหวา่งคะแนนความเขา้ใจ

ทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบัมากกวา่ .05 โดยการวเิคราะหด์ว้ยสถติิ

เวลชน์กัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการสอน

ทบทวนมคีวามพงึพอใจต่อแบบการเรยีนรูน้ี้มากกวา่แบบการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ผลการ 

ศกึษาชีใ้หเ้หน็วา่รปูแบบการเรยีนรูโ้ดยโดยใชป้ญัหาเป็นฐานร่วมกบัการสอนทบทวนเป็นแบบการ

เรยีนรูท้ ีท่าํใหน้กัเรยีนเรยีนรูบ้รรลุจุดประสงคไ์ดด้ ี

พจิติร อุตตะโปน (2550: 77) ไดส้รา้งชุดการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐานศกึษาผล

การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานและความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

เรื่องการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยม 

ศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดจ้ากการอาสาสมคัร จาํนวน 16 คน ผลการวจิยัพบวา่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรื่อง การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ดว้ยชุดการเรยีนการสอนโดยใช้

ปญัหาเป็นฐานซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้มผีลการเรยีนรูผ้่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเตม็

เป็นจาํนวนมากกวา่รอ้ยละ 60 ของจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมดทีร่ะดบันยัสาํคญั .01 และนกัเรยีนมี

ความพงึพอใจต่อการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานในระดบัมาก 

       ณฐัภาส ถาวรวงษ ์ (2551: 178-185) ไดป้ระเมนิการจดัการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหา

เป็นหลกั(PBL) ของรายวชิาพรคีลนิิกหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิการจดัการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั (PBL) 

ของรายวชิาพรคีลนิิก หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ

โรฒโดยไดป้ระยกุตใ์ชห้ลกัการของรปูแบบการประเมนิในภาพรวมตามทฤษฎกีารประเมนิผลการ

ดาํเนินงาน(A Theory of Performance Evaluation) รปูแบบการประเมนิตามแนวคดิเชงิระบบ โดย
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เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานสมับรูณ์ จากผูท้รงคุณวฒุภิายใน จาํนวน 5 คน มผีูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ย 

ผูบ้รหิาร จาํนวน 9 คน อาจารยพ์รคีลนิิก จาํนวน 40 คน และนิสติแพทยช์ ัน้ปีที ่ 2 ประจาํปี

การศกึษา 2550 จาํนวน 115 คน ผลการศกึษาคน้ควา้ พบวา่การประเมนิดา้นปจัจยันําเขา้ (input 

evaluation) ในดา้นความพรอ้มของอาจารยผ์ูส้อนดา้นความพรอ้มของนิสติและดา้นความพรอ้มของ

ปจัจยัเกือ้หนุนพบวา่มคีวามเพยีงพอและความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก การประเมนิดา้น

กระบวนการ (process evaluation) ในดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนและดา้นกระบวนการ

วดัผล และประเมนิผล พบวา่ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก การประเมนิดา้นผลผลติ(output 

evaluation) ในดา้นคุณลกัษณะของนิสติหลงัการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั (PBL) ของ

รายวชิาพรคีลนิิกพบวา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนพบวา่นิสติ

แพทยช์ ัน้ปีที ่ 2 ปีการศกึษา 2550 ทีเ่รยีนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั (PBL) ของรายวชิา พพ 226 มี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 การประเมนิการจดัการเรยีนการสอนโดย

ของรายวชิาพรคีลนิิกในดา้นปจัจยัปญัหาเป็นหลกั(PBL) ดา้นนําเขา้(inputevaluation) ดา้น 

กระบวนการ (process evaluation) และดา้นผลผลติ (outputevaluation) เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน

สมับรูณ์จากผูท้รงคุณวฒุ ิพบวา่ ผ่านเกณฑม์าตรฐานสมับรูณ์อยูใ่นระดบัมาก 

   วาสนา  กิม่เทิง้ (2553: 115 – 116) ศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น

ฐาน(Problem – Based Learning) ทีม่ต่ีอ ทกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์

และความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อเปรยีบ เทยีบทกัษะ

การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรแ์ละความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ก่อนและหลงัจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน และ

เปรยีบเทยีบทกัษะการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรแ์ละทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรก์บัเกณฑ ์

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 

2552 จาํนวน 36 คน ผลการวจิยัพบวา่ทกัษะการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์อง นกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 3  หลงัไดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานสงูกวา่ก่อนได ้ 

รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทกัษะการแกป้ญัหาทาง 

คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 หลงัไดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้

ปญัหาเป็นฐานสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 65 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทกัษะการเชื่อมโยง

ทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 หลงัไดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูโ้ดย

ใชป้ญัหาเป็นฐานสงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 

ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 หลงัไดร้บัการสอนโดยใช้

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 65 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรู้

โดยใชป้ญัหาเป็นฐานสงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 
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จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน สามารถสรุป

ไดว้า่งานวจิยัส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานทีส่ามารถพฒันา

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจ รวมทัง้ความสามารถในการแกป้ญัหาและช่วยส่งเสรมิ

ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของผูเ้รยีนและความสามารถในการคดิวเิคราะหซ์ึง่สามารถบรูณาการทัง้ในชวีติ

จรงิและหอ้งเรยีนเพื่อเป็นการพฒันาผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.  เอกสารท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

2.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

นกัการศกึษาและนกัจติวทิยาไดอ้ธบิายและนิยามความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหไ์วด้งั 

ต่อไปนี้คอื  

กู๊ด (Good. 1973: 680) กล่าววา่การคดิวเิคราะห์ เป็นการคดิอยา่งรอบคอบตามหลกัของ

การประเมนิและมหีลกัฐานอา้งองิ เพื่อหาขอ้สรุปทีน่่าจะเป็นไปได ้ ตลอดจนพจิารณาองคป์ระกอบที่

เกีย่วขอ้งทัง้หมดและใชก้ระบวนการตรรกวทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมเหตุสมผล 

บลมูและคณะ (Bloom. 1976: 6-9) กล่าววา่การคดิวเิคราะห์ เป็นความสามารถในการ

แยกแยะเพื่อหาส่วนยอ่ยของเหตุการณ์เรื่องราวหรอืเนื้อหาต่างๆ วา่ประกอบดว้ยอะไรมคีวามสาํคญั 

อยา่งไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลและทีเ่ป็นอยา่งนัน้ อาศยัหลกัการอะไร 

ดวิอี ้ (ชาํนาญ เอีย่มสาํอาง . 2539: 51 ; อา้งองิจาก Dewey 1933: 118) กล่าววา่การคดิ

วเิคราะห ์หมายถงึ การคิ ดอยา่งใคร่ครวญไตร่ตรอง โดยอธบิายขอบเขตของการคดิวเิคราะหว์า่เป็น

ความคดิทีเ่ริม่ตน้จากสถานการณ์ทีม่คีวามยุง่ยากและสิน้สุดลงดว้ยสถานการณ์ทีม่คีวามชดัเจน 

กระทรวงศกึษาธกิาร (2545: 52) กล่าววา่การคดิวเิคราะห ์(Analysis Thinking) หมายถงึ 

การแยกแยะขอ้มลูหรอืส่วนประกอบออกเป็นส่วนยอ่ยๆ และตรวจสอบ หรอืจดัโครงสรา้งหาความ  

สมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดค้วามรู้  ความเขา้ใจหาเหตุ และผลของสิง่ทีเ่กดิขึน้ใชแ้ก ้

ปญัหา ใชป้ระเมนิค่าตดัสนิใจ และสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ 

ทศินา แขมณี (2545: 6) กล่าววา่ทกัษะการคดิวเิคราะห ์หมายถงึ การแยกขอ้มลูหรอืสิง่

ใดสิง่หนึ่งออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ แลว้ใชเ้กณฑจ์ดัขอ้มลูออกเป็นหมวดหมู่เพื่อใหเ้ขา้ใจ และเหน็ความ 

สมัพนัธข์องขอ้มลูในส่วนต่าง  ๆ

สุวทิย ์มลูคาํ และอรทยั มลูคาํ (2545: 9) กล่าววา่การคดิวเิคราะห์หมายถงึความสามารถ

ในการจาํแนกแยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ซึง่อาจจะเป็นวตัถุสิง่ของเรื่องราวหรอืเหตุการณ์และหา

ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านัน้เพื่อคน้หาสภาพความเป็นจรงิ 

เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ ์ (2546: 25) กล่าววา่ ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

(Analytical Thinking) เป็นความสามารถในการสบืคน้ขอ้เทจ็จรงิเพื่อตอบคาํถามเกีย่วกบับางสิง่บาง 

อยา่งโดยการตคีวาม การจาํแนกแยกแยะ และการทาํความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบของสิง่นัน้ และ

องคป์ระกอบอื่น ๆ ทีส่มัพนัธก์นัรวมทัง้เชื่อมโยงความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลทีไ่ม่ขดัแยง้กนัระหวา่ง
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องคป์ระกอบเหล่านัน้เหตุผลทีห่นกัแน่นน่าเชือ่ถอืทาํใหเ้ราไดข้อ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นพืน้ฐานในการ

ตดัสนิใจแกป้ญัหา ประเมนิ และตดัสนิใจเรื่องต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

อเนก พ.อนุกลูบุตร (2547: 60)  กล่าววา่การคดิวเิคราะห ์ หมายถงึ การคดิพจิารณาสิง่ 

สาํเรจ็รปูหรอืระบบใด ๆ อยา่งแยกแยะใหค้น้พบความจรงิทีแ่ฝงในรปูขององคป์ระกอบความ 

สมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบและหลกัการทีอ่งคป์ระกอบคุมกนัอยูเ่ป็นสิง่สาํเรจ็รปูหรอืเป็นระบบ  

อยูไ่ด ้

อุษณีย ์ เตรยีมเชดิตวิงศ ์(2549: 9) กล่าววา่ ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 

(Analytical Thinking) หมายถงึ ความสามารถในการจาํแนกแจกแจงและแยกแยะองคป์ระกอบของ

สิง่ใดสิง่หนึ่งหรอืเรื่องใดเรื่องหนึ่งและพจิารณาตดัสนิในสิง่นัน้ ๆ หรอืเรื่องนัน้ ๆ โดยใชก้ระบวน  

การประเมนิจากเกณฑต่์าง ๆ และหาความสมัพนัธเ์ชงิเ หตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านัน้เพื่อคน้ 

หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

พรพริุณ  บุตรดา (2550: 48) กล่าววา่การคดิวเิคราะห์ หมายถงึ ความสามารถในการแยก 

แยะขอ้มลูออกเป็นส่วนประกอบยอ่ย ๆ หรอืจดัโครงสรา้งหาความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกนัอยา่งไร 

เพื่อหาขอ้สรุปทีน่่าจะเป็นไปได ้

เรณุวฒัน์ พงษ์อุทธา (2550: 55) กล่าววา่การคดิวเิคราะห ์ หมายถงึความสามารถในการ 

จาํแนกแยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่อาจเป็นวตัถุสิง่ของ เรื่องราวหรอืเหตุการณ์ 

และหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านัน้เพื่อคน้หาสภาพความจรงิของสิง่ทีเ่กดิ 

ขึน้ 

ดลยา  แตงสมบรูณ์ (2551: 27) กล่าววา่การคดิวเิคราะห ์หมายถงึ ความสามารถในการ

จาํแนกแยกแยะองคป์ระกอบของสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่อาจจะเป็นวตัถุสิง่ของเรื่องราวเหตุการณ์หรอืเชื่อม 

โยงความสมัพนัธข์องขอ้มลูวา่ประกอบดว้ยอะไร มคีวามสาํคญั ความสมัพนัธ ์และหลกัการอยา่งไร 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอในการตดัสนิใจและแกป้ญัหา 

รชัชานนท ์ เทพอาจ (2552: 58) กล่าววา่การคดิวเิคราะห ์คอื ความสามารถในการ

แยกแยะขอ้มลูโดยการพจิารณาอยา่งรอบคอบดว้ยเหตุและผลเพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องขอ้มลู 

วรรณภา  โคตรพนัธ ์(2552: 47) กล่าววา่การคดิวเิคราะห ์หมายถงึ ความสามารถในการ

แยกแยะขอ้มลู เหตุการณ์ เรื่องราวหรอืสิง่ต่างๆ ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ ตามหลกัฐานหรอืขอ้มลูที่

น่าเชื่อถอืมาสนบัสนุนเพื่อคดิพจิารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ มเีหตุผลก่อนทีจ่ะตดัสนิใจหรอืลง

ขอ้สรุป 

 สุวรรณา  อรรถชติวาทนิ (2552: 21) กล่าววา่ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห ์ 

(Analysis Ability) หมายถงึ ความสามารถในการจาํแนกแยกแยะส่วนยอ่ยต่าง ๆ ของเหตุการณ์ 

 เรื่องราว เนื้อเรื่องหรอืสิง่ต่าง ๆ วา่ประกอบดว้ยอะไร มคีวามสาํคญั สมัพนัธก์นัอยา่งไร อะไรเป็น

เหตุอะไรเป็นผลและทีเ่ป็นอยา่งนัน้อาศยัหลกัการใด 

จากความหมายของการคดิวเิคราะหข์า้งตน้ กล่าวไดว้า่ ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

หมายถงึ การ จาํแนกแยกแยะขา่วหรอืเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัหรอืโจทยป์ญัหาทีเ่กีย่ว 
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ขอ้งกบัผูเ้รยีนเพื่อแกป้ญัหาโดยใชก้ารพจิารณาอยา่งรอบคอบเป็นขัน้ตอนทีส่มเหตุสมผลตาม

หลกัการทางคณิตศาสตรเ์พื่อแยกแยะเหตุและผลของปญัหา และรวบรวม เรยีบเรยีงลาํดบัเหตุการณ์

ออกมาดว้ยเหตุผล เพือ่ใหป้ญัหานัน้ ๆ ถูกวางแนวทางแกไ้ขเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

2.2 ความสาํคญัของความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

 การคดิเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจาํวนัของมนุษย ์เพราะเป็นจุดเริม่แห่งการดาํรงชวีติภาย  

ใตส้งัคมใดสงัคมหนึ่ง ดงันัน้คนเราจงึจาํเป็นตอ้งคดิเพื่อพฒันาและแกป้ญัหา ซึง่การคดิเป็นกระบวน 

การทีส่าํคญัในการเรยีนรูข้องมนุษย ์ 

  เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศกัดิ ์ (2547: 24) กล่าววา่การคดิวเิคราะห ์เป็นความสามารถในการ

จาํแนกแจกแจงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของสิง่ใดสิง่หนึ่งหรอืเรื่องใดเรื่อ งหนึ่งและหาความสมัพนัธเ์ชงิ

เหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านัน้เพื่อพฒันาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของสิง่ทีก่ารคดิวเิคราะหช์ว่ยใหเ้รา

ประเมนิและสรุปสิง่ต่าง ๆ ไปตามขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏไม่ใช่สรุปตามอารมณ์ความรูส้กึหรอืการคาด 

การณ์วา่จะเป็นเช่นนัน้ทาํใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจทีส่าํคญัยงัช่วย

ใหเ้ราเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเขา้ใจถ่องแทม้ากขึน้ การคดิวเิคราะห์ จะช่วยพฒันาความเป็นคนช่าง

สงัเกตการหาความแตกต่างของสิง่ทีป่รากฎ พจิารณาค วามสมเหตุสมผลของสิง่ทีเ่กดิขึน้ก่อนทีจ่ะ

ตดัสนิสรุปสิง่ใดลงไป 

 สุวทิย ์ มลูคาํ (2547: 39) กล่าววา่ การคดิวเิคราะหม์ปีระโยชน์ คอื  

1. ช่วยใหเ้รารูข้อ้เทจ็จรงิ รูเ้หตุผลเบือ้งหลงัของสิง่ทีเ่กดิขึน้ เขา้ใจความเป็นมา

เป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ รูว้า่เรื่องนัน้มอีงคป์ระกอบอะไรบา้งทาํใหเ้ราไดรู้ข้อ้เทจ็จรงิทีเ่ป็น

ฐานความรูใ้นการนําไปใชใ้นการตดัสนิใจแกป้ญัหาการประเมนิการตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

2. ช่วยใหเ้ราสาํรวจความสมเหตุสมผลของขอ้มลูทีป่รากฎและไม่ด่วนสรุปตาม

อารมณ์ความรูส้กึหรอือคต ิแต่สบืคน้ตามหลกัขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ 

3. ช่วยใหเ้ราไม่ด่วนสรุปสิง่ใดง่าย ๆ แต่สื่อสารตามความเป็นจรงิ ขณะเดยีวกนัจะ

ช่วยใหเ้ราไม่หลงเชื่อขอ้อา้งทีเ่กดิจากตวัอยา่งเพยีงอยา่งเดยีว แต่พจิารณาเหตุผล 5และปจัจยัเฉพาะ

ในแต่ละกรณีได ้

4. 5ช่วยพจิารณาสาระสาํคญัอื่น ๆ ทีถู่กบดิเบอืนไปจากความประทบัใจในครัง้แรกทาํ

ใหเ้รามองอยา่งครบถ้วนในแง่มุมอื่น ๆ ทีม่อียู ่

5. 5ช่วยพฒันาความเป็นคนช่างสงัเกต การหาความแตกต่างของสิง่ทีป่รากฎพจิารณา

ตามความสมเหตุสมผลของสิง่ทีเ่กดิขึน้ก่อนทีจ่ะสรุปสิง่ใดลงไป 

6. 5ช่วยใหเ้ราหาเหตุผลทีส่มเหตุสมผลใหก้บัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ เวลานัน้ โดยไม่พึง่พงิ

อคตทิีก่่อตวัอยูใ่นความทรงจาํ ทาํใหเ้ราสามารถประเมนิสิง่ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมจรงิสมจงั 
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7. 5ช่วยประมาณความน่าจะเป็นโดยสามารถใชข้อ้มลูพืน้ฐานทีเ่รามวีเิคราะหร์่วมกบั 

ปจัจยัอื่น ๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานัน้ อนัจะช่วยเราคาดการณ์ความน่าจะเป็นไดส้มเหตุสมผล

มากกวา่ 

นฤพล จนัท ู(2549: 53) กล่าววา่ประโยชน์ของการคดิวเิคราะห ์สรุปไดด้งันี ้

1. สามารถปฏบิตังิานอยา่งมหีลกัการและเหตุผล และไดง้านทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2. สามารถประเมนิงานโดยใชเ้กณฑอ์ยา่งสมเหตุสมผล 

3. สามารถประเมนิตนเองอยา่งมเีหตุผล และมคีวามสามารถในการตดัสนิใจ 

ไดอ้ยา่งดอีกีดว้ย 

4. ช่วยใหส้ามารถแกป้ญัหาอยา่งมเีหตุผล 

5. ช่วยใหส้ามารถกาํหนดเป้าหมาย รวบรวมขอ้มลูทีช่ดัเจน คน้หาความรู ้

ทฤษฎ ีหลกัการตัง้ขอ้สนันิษฐาน ตคีวามหมาย ตลอดจนการหาขอ้สรุปไดด้ ี

6. ช่วยใหผู้ค้ดิมคีวามสามารถในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จนถงึข ัน้ 

มคีวามสามารถเป็นนายของภาษาได ้

7. ช่วยใหค้ดิไดอ้ยา่งชดัเจน คดิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คดิอยา่งกวา้ง คดิอยา่งลกึและคดิ

อยา่งสมเหตุสมผล 

8. ช่วยใหเ้กดิปญัญา มคีวามรบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิยั มคีวามเมตตาและมี

บุคลกิภาพในทางสรา้งประโยชน์ต่อสงัคม 

9. ช่วยใหพ้ฒันาความสามารถในการเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งต่อเนื่องในสถานการณ์ที่

โลกมกีารเปลีย่นแปลงสู่ยคุสารสนเทศและเทคโนโลย ี

  ลกัขณา สรวิฒัน์ (2549: 74 – 79) กล่าววา่ประโยชน์ของการคดิวเิคราะหม์ดีงันี ้

1. ช่วยส่งเสรมิความฉลาดทางสตปิญัญา โรเบริต์ เจ. สเตริน์เบริก์ ไดเ้สนอแนวคดิ

เกีย่วกบัความเฉลยีวฉลาดในการประสบความสาํเรจ็ (Successful Intelligence) ไวว้า่ คนเราจะ

เฉลยีวฉลาดนัน้ตอ้งประกอบไปดว้ยความฉลาด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความฉลาดในการสรา้งสรรค ์

(CreativeIntelligence) ความฉลาดในการวเิคราะห ์ (Analytical Intelligence) และความฉลาดใน 

การปฏบิตั ิ (Practical Intelligence) โดยในส่วนของความฉลาดในการวเิคราะหน์ัน้สเตริน์เบริก์ 

อธบิายวา่หมายถงึ ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละประเมนิแนวคดิทีค่ดิขึน้ ความสามรถในการ

คดินํามาใชแ้กป้ญัหาและความสามารถในการตดัสนิใจโดยธรรมชาต ิ คนเราจะมจีุดอ่อนดา้นความ 

สามารถทางการคดิหลายประการ การคดิเชงิวเิคราะหจ์ะช่วยเสรมิจุดอ่อนทางความคดิเหล่านี ้

2. ช่วยใหค้าํนึงถงึความสมเหตุสมผลของขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการสรุปเรื่องต่าง  ๆ

เรามกัไม่คาํนงึถงึจาํนวนขอ้มลูทีส่ามารถบ่งชีค้วามสมเหตุสมผลของเรื่องนัน้ แต่มกัจะด่วนสรุปสิง่

ต่างๆ ไปตามอารมณ์ความรูส้กึหรอืเหตุผลทีต่นมอียูซ่ ึง่ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิของสิง่

นัน้เรามกัจะเหน็ตวัอยา่งเพยีง 2-3 ตวัอยา่ง แลว้รบีด่วนสรุปโดยไม่คาํนึงถงึจาํนวนตวัอยา่งวา่มี

ปรมิาณเพยีงพอทีจ่ะนําไปสู่ขอ้สรุปไดห้รอืไม่ซึง่ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิได ้การสรุปเช่นนี้เรยีกวา่
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การสรุปแฝงดว้ยความมอีคต ิดงันัน้ ควรสบืคน้หาตามหลกัการและเหตุผลและขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิให้

ชดัเจนก่อนจงึมกีารสรุป 

3. ช่วยลดการอา้งประสบการณ์ส่วนตวัเป็นขอ้สรุปทัว่ไป การสรุปเรื่องต่างๆ ในหลาย

เรื่องมคีนจาํนวนไม่น้อยทีใ่ชป้ระสบการณ์ทีเ่กดิกบัตนเองเพยีงคนเดยีวมาสรุปเป็นเรื่องทัว่  ๆไป 

4. ช่วยขดุคน้สาระของความประทบัใจครัง้แรก ถ้าเราเคยสงัเกตเกีย่วกคัวามรูส้กึใน 

การกระทาํสิง่ใด ๆ เป็นครัง้แรก เรามกัจะประทบัใจในความรูส้กึนัน้ไว ้

5. ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรูเ้ดมิในหลายๆ เรื่องทีเ่ราจะสรุปตาม 

ความรูค้วามเขา้ใจของเราเกีย่วกบัการคาดการณ์ความน่าจะเป็นของสิง่นัน้ในอนาคตมใิช่บนพืน้ฐาน  

ขอ้มลูทีป่รากฏต่อการคาดการณ์บนพืน้ฐานความจรงิทีร่บัรูเ้กีย่วกบัเรื่องนัน้ 

6. ช่วยวนิิจฉยัขอ้เทจ็จรงิจากประสบการณ์ส่วนบุคคล ในการวนิิจฉยัคาํกล่าวของ  

คนนัน้จาํเป็นตอ้งตระหนกัใหด้วีา่ประสบการณ์ของแต่ละคนมแีนวโน้มทีจ่ะมอีคต ิดงันัน้ การคดิ 

วเิคราะหจ์ะช่วยใหเ้ราหาเหตุผลทีส่มเหตุสมผลใหก้บัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ เวลานัน้ โดยไม่มอีคตทิี ่

ก่อตวัอยูใ่นความทรงจาํและจะทาํใหเ้ราสามารถประเมนิสิง่ต่าง  ๆไดอ้ยา่งสมจรงิ 

7. เป็นพืน้ฐานการคดิในมติอิื่น ๆ การวเิคราะหน์บัวา่เป็นปจัจยัทีท่าํหน้าทีเ่ป็นปจัจยั

หลกัสาํหรบัการคดิในมติอิื่น ๆ ไม่วา่จะเป็นการคดิเชงิวพิากษ ์การคดิเชงิสรา้งสรรค ์ฯลฯ ซึง่การคดิ

วเิคราะหจ์ะช่วยเสรมิสรา้งใหเ้กดิมุมมองเชงิลกึและครบถ้วนในเรื่องนัน้ ๆ ในอนัทีจ่ะนําไปสู่การ   

ตดัสนิใจและการแกป้ญัหาได ้

8. ช่วยใหก้ารแกป้ญัหาการคดิวเิคราะหเ์กีย่วขอ้งกบัการจาํแนกแยกแยะองคป์ระกอบ

ต่างๆ และการทาํความเขา้ใจในสิง่ทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้จงึช่วยเราในเวลาทีพ่บปญัหาใดๆ ใหส้ามารถ

วเิคราะหไ์ดว้า่ปญัหานัน้มอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง เพราะเหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ ซึง่จะนําไปสู่การ

แกป้ญัหาไดอ้ยา่งตรงประเดน็ปญัหา เนื่องจากการแกป้ญัหาใด ๆ จาํเป็นตอ้งมกีารคดิวเิคราะห์

ปญัหาเสยีก่อนวา่มปีญัหาอะไรบา้ง แยกแยะวา่มอียูก่ีป่ระเภท แต่ละประเภทมรีายละเอยีดอยา่งไร 

เพื่อใหส้ามารถคดิต่อไปไดว้า่แต่ละประเภทจะป้องกนัและแกไ้ขไดอ้ยา่งไร 

9. ช่วยในการประเมนิและตดัสนิใจ การวเิคราะหจ์ะช่วยใหเ้รารูข้อ้เทจ็จรงิหรอืเหตุ 

ผลเบือ้งหลงัของสิง่ทีเ่กดิขึน้ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจและทีส่าํคญัคอืจะช่วยใหเ้ราไดข้อ้มลูเป็นฐานความ 

รูใ้นการนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ การวเิคราะหย์งัช่วยใหเ้ราสามารถประเมนิการณ์และตดัสนิใจใน 

เรื่องต่าง ๆ ไดแ้ม่นยาํกวา่การทีเ่รามแีต่เพยีงขอ้เทจ็จรงิทีไ่ม่ไดผ้่านการวเิคราะหแ์ละทาํใหเ้รารู้

สาเหตุของปญัหา เหน็โอกาสของความน่าจะเป็นในอนาคต 

10. ช่วยใหค้วามคดิสรา้งสรรคส์มเหตุสมผลการคดิวเิคราะหช์่วยใหก้ารคดิต่าง  ๆ 

ของเราอยูบ่นฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไปไดอ้ยา่งมเีหตุผลมหีลกัเกณฑ ์ส่งผลใหม้กีารคดิ

จนิตนาการหรอืสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ ไดร้บัการตรวจสอบวา่ความคดิใหม่นัน้ใชไ้ดจ้รงิหรอืไม ่

11. ช่วยใหเ้ราเขา้ใจแจ่มกระจ่าง การวเิคราะหช์่วยใหเ้ราประเมนิและสรุปสิง่ต่าง  ๆ

บนขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏ ไม่ใช่สรุปตามอารมณ์ความรูส้กึหรอืการคาดการณ์วา่น่าจะเป็นเช่นนัน้เช่นนี ้
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การคดิวเิคราะหท์าํใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจทีส่าํคญัคอืช่วยใหเ้รา

ไดเ้รยีนรูใ้นสิง่ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเขา้ใจลกึซึง้มากขึน้ สามารถแยกแยะสิง่ด-ีไม่ด ีสิง่ทีถู่กตอ้ง-หลอกลวง 

 กระทรวงศกึษาธกิาร (2551: 56) กล่าววา่จากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2551 คณิตศาสตรม์บีทบาทสาํคญัต่อการพฒันาความคดิของมนุษย ์ ทาํใหม้นุษยม์ี

ความคดิสรา้งสรรค ์คดิอยา่งมเีหตุผล เป็นระบบ มแีบบแผน สามารถวเิคราะหป์ญัหาหรอื

สถานการณ์ไดอ้ยา่งถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ แกป้ญัหาและนําไปใช ้  

ในชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

บุณยาพร ชมภ ู (2552: 103) กล่าววา่การคดิวเิคราะหช์่วยใหเ้รารูข้อ้เทจ็จรงิ รูเ้หตุผล

เบือ้งหลงัของสิง่ทีเ่กดิขึน้เขา้ใจความเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ รูว้า่เรื่องนัน้มอีงคป์ระกอบอะไร 

บา้ง รูว้า่อะไรเป็นอะไร ทาํใหเ้ราไดข้อ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นฐานความรูใ้นการนําไปใชใ้นการตดัสนิใจแก ้

ปญัหา การประเมนิและการตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 จากความสาํคญัของความสามารถในการคดิวเิคราะหข์า้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่

ความสามารถในการคดิวเิคราะหม์คีวามสาํคญัดงันี ้       

1. ความสามารถในการคดิเคราะหม์ปีระโยชน์มากในการตดัสนิปญัหาไม่วา่จะเป็น

สถานการณ์หรอืเหตุการณ์ใดเหตุการหนึ่งโดยจาํเป็นตอ้งมกีารพจิารณาใหร้อบคอบตามหลกัการ

ดว้ยเหตุและผลก่อนการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหานัน้และปราศจากอคต ิ

2. ความสามารถในการคดิเคราะหช์่วยใหบุ้คคลนัน้ ๆ เป็นผูท้ ีม่คีวามสามารถทีจ่ะ

วเิคราะหส์ิง่ใดสิง่หนึ่งไดอ้ยา่งมเีหตุผลและเป็นทีน่่าเชื่อถอืก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในตนเอง 

3. ความสามารถในการคดิเคราะหช์่วยใหบุ้คคลไม่หลงเชือ่ขา่วสารคาํเชญิชวนการ   

ปุกระดมต่าง ๆ เพื่อสรา้งปญัหาแก่ตนเองและสงัคม 

4. ความสามารถในการคดิวเิคราะหช์่วยใหบุ้คคลประสบความสาํเรจ็ทัง้ในดา้นการ

เรยีนและการทาํงานอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข  

2.3 คณิตศาสตรก์บัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2538: 70) ใหแ้นวคดิในการสอน

โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ดงันี ้

1. การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์เป็นเรื่องสาํคญัทีสุ่ดในการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์การ

เรยีนรูล้กัษณะของโจทยป์ญัหาจะทาํใหคุ้น้เคยกบัโจทยป์ญัหา 

2. การแต่งโจทยป์ญัหาจากเหตุการณ์ในชวีติจรงิ จากภาพและจากประโยคสญัลกัษณ์ 

เป็นการสรา้งความคุน้เคยกบัโจทยป์ญัหา ซึง่เป็นพืน้ฐานนําไปสู่การสรา้งความคดิรวบยอดเกีย่วกบั

โจทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร ์

3. การใชอุ้ปกรณ์ของจรงิ การเขยีนรปูภาพ การเขยีนตาราง การเขยีนรายการที่

สาํคญัของปญัหา ประโยคสญัลกัษณ์  และโจทยป์ญัหา เป็นกระบวนการทีส่ามารถถ่ายโยงความรู้

และนําไปสมัพนัธก์นัไดต้ามเหตุผล 
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4. การตคีวามวเิคราะหโ์จทยแ์ละแปลงโจทยป์ญัหาเป็นประโยคสญัลกัษณ์เป็นการ

เชื่อมโยงความรูแ้ละทกัษะทีม่อียูไ่ปสมัพนัธก์บัการแกโ้จทยป์ญัหา 

5. การทีน่กัเรยีนจะมทีกัษะในการแกโ้จทยป์ญัหานัน้จะตอ้งไดร้บัการฝึกอยา่งเป็น

ระบบและต่อเนื่อง ทัง้จากของจรงิ รปูภาพ ประโยคสญัลกัษณ์ และโจทยป์ญัหา 

6. เทคนิคการสอนทีด่แีละเหมาะสมจะทาํใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอคณิตศาสตรแ์ละ

การเรยีนการสอนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูร ์

สุวร กาญจนมยรู (2546: 43-46) กล่าววา่การคดิวเิคราะหท์ีส่มัพนัธก์บัคณิตศาสตรไ์วใ้น 

วารสารการศกึษาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคณิตศาสตรเ์ป็นศาสตรแ์ห่งการคดิและ

เป็นเครื่องมอืสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของสมองในดา้นทกัษะและกระบวนการคดิซึง่ประกอบ 

ดว้ย 

1. ทกัษะและกระบวนการคดิในการสรา้งความคดิรวบยอดหลกัการทางคณิตศาสตร ์

2. ทกัษะและกระบวนการคดิในการคดิคาํนวณและการแกป้ญัหา 

3. ทกัษะและกระบวนการคดิในการใหเ้หตุผลและการพสิจูน์ 

4. ทกัษะและกระบวนการคดิในการสื่อสารหรอืสื่อความหมาย 

5. ทกัษะและกระบวนการคดิ ในการนําความรูท้างคณิตศาสตรไ์ปประยกุตใ์ชเ้ป็น

เครื่องมอืการเรยีนรูข้องสาขาวชิาอื่นๆ หรอืใชเ้ป็นเทคนิคในการแกป้ญัหา 

สมอง เป็นอวยัวะทีม่กีารเจรญิเตบิโตและพฒันารวดเรว็กวา่อวยัวะอื่นๆ ของร่างกายภาย 

ในสมองมเีซลลป์ระสาทมากมายประมาณ 1 แสนลา้นเซลล ์แต่ละเซลลจ์ะมใียประสาทแตกแขนงยืน่

ยาวออกมาสัน้บา้งยาวบา้งเพื่อเชื่อมต่อใยประสาทของเซลลอ์ื่น จุดเชื่อมต่อของใยประสาทเรยีกวา่ 

ซนิแนปสเ์ดก็แรกเกดิไปจนกระทัง่เป็นผูใ้หญ่ จาํนวนเซลลป์ระสาทจะมเีท่าเดมิไม่เปลีย่นแปลงแต่จะ

มกีารเปลีย่นแปลงโดยเพิม่จาํนวนจุดเชื่อมต่อระหวา่งใยประสาทของแต่ละเซลลเ์ป็นจาํนวนมากเดก็

แรกเกดิมจีุดเชื่อมต่อระหวา่งเซลลไ์ม่มากเมื่อเดก็มอีายมุากขึน้มกีารเรยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์มาก

ขึน้จาํนวนจุดเชื่อมต่อกจ็ะมมีากขึน้เป็นลาํดบั สมองของคนสามารถพฒันาใหเ้จรญิงอกงาม มคีวาม 

สมบรูณ์และแขง็แรงตรงส่วนใดและซกีใดของสมองกไ็ดโ้ดยผ่านกระบวนการฝึกฝนและผ่านกจิกรรม

ซึง่เป็นตวักระตุน้ใหส้มองคดิและสัง่การใหท้าํงานต่าง  ๆ เช่นใหส้งัเกต ใหค้ดิคาํนวณ ใหค้ดิวเิคราะห ์

ใหต้ดัสนิใจ ใหเ้หตุผล ใหแ้กป้ญัหาใหป้ฏบิตังิาน ใหเ้คลื่อนไหว ใหร้อ้งเพลง ใหเ้ล่นกฬีา เป็นตน้ 

“คนท่ีมีสมองดี แต่กระบวนการเรียนรู้ไม่ดี กไ็ม่ฉลาด” 

การเรียนรู้ เป็นกระบวนการซึง่เกดิขึน้ภายหลงัในสมองของบุคคลแต่ละคนเป็นผูส้รา้งวธิ ี

การเรยีนรู ้ กระบวนการเรยีนรูแ้ละสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในความคดิรวบยอดหลกัการต่าง  ๆ ของ

แต่ละศาสตรไ์ดจ้ากการสงัเกต การคดิวเิคราะห ์ การทดลองหาเหตุผล และการพสิจูน์จากความ 

สมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ทีพ่บเหน็กบัความรูพ้ืน้ฐานเดมิและประสบการณ์เดมิทีม่อียูใ่นตวัของแต่ละคนการ 

เรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรค์วรเน้นทีท่กัษะและกระบวนการคดิ วธิกีารศกึษาคน้ควา้วจิยัเพื่อหาองค์

ความรูท้างคณิตศาสตรแ์ละการนําความรูท้างคณิตศาสตรไ์ปประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาในชวีติจรงิ



 37 

ผสมผสานกบัการเรยีนรูท้ ีไ่ดจ้ากการบอกเล่าจากตาํราเน้นการปลกูฝงัใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจ 

เกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ใฝรู่แ้ละเหน็คุณค่าของคณิตศาสตรท์ีก่่อใหเ้กดิศาสตรอ์ื่น  ๆตามมา 

 

กระบวนการคิดเพ่ือให้ผลบวกจาํนวนในแต่ละแนวมีค่าเท่ากนั เช่น จงนําจาํนวน   

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 เตมิใน      ขา้งล่างนี้ เพื่อใหผ้ลบวกจาํนวนในแต่ละแนวมค่ีาเท่ากนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กระบวนการคิด เพื่อใหผ้ลบวกจาํนวนในแต่ละแนว มค่ีาเท่ากนัวธิหีนึ่ง คอืเพิม่  ดงัรปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข ัน้ท่ี 1   เรยีงลาํดบัจาํนวน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 จากน้อยไปหามาก 

หรอืเรยีงลาํดบั 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, และ 1 จากมากไปหาน้อยกไ็ด ้
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ขัน้ท่ี 2 เขยีน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 เรยีงตามลกูศร ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ข ัน้ท่ี 3   เขยีน 1 ลงใน      ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 6 กบั 8 

เขยีน 9 ลงใน     ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 2 กบั 4 

เขยีน 3 ลงใน     ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 4 กบั 8 

และเขยีน 7 ลงใน    ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 2 กบั 6 

จะไดด้งันี ้

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ข ัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้ง ดงันี้     

ผลบวกจาํนวนตามแนวนอน พบวา่ 

2 + 7 + 6 = 15 

9 + 5 + 1 = 15 

4 + 3 + 8 = 15 

ผลบวกจาํนวนตามแนวดิง่ พบวา่ 

2 + 9 + 4 = 15 
8 3 4 

6 7 2 

9 5 1 

 

1 

2 

9 

4 

5 

6 

3 

7 

8 

8 3 4 

6 7 2 

9 5 1 
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7 + 5 + 3 = 15 

6 + 1 + 8 = 15 

และผลบวกตามแนวทแยง พบวา่ 

2 + 5 + 8 = 15 

และ 4 + 5 + 6 = 15 ซึง่เท่ากนัทุกแนว 

จงหากระบวนการคดิทีจ่ะนําจาํนวน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, และ 25 เตมิใน       เพื่อใหผ้ลบวกจาํนวนในแต่ละแนวมค่ีา

เท่ากนั 

 

 

 

 
   

 

ภาพประกอบ  2  แสดงกระบวนการคดิเพื่อใหผ้ลบวกจาํนวนในแต่ละแนวมค่ีาเท่ากนั 

 

ทีม่า:  สุวร กาญจนมยรู. 2546. กระบวนการคดิคณิตศาสตร.์  หน้า 43-46. 

 

  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (2547: 1-4) ไดอ้ธบิายถงึการใหเ้หตุ 

ผลทีส่มัพนัธก์บัการคดิวเิคราะหท์างคณิตศาสตร ์โดยอธบิายเป็นรปูแบบการใหเ้ หตุผล ซึง่ การให้

เหตุผลเชงิคณิตศาสตรถ์อืวา่เป็นการคดิเชงิคณิตศาสตร ์ ประกอบดว้ยการสรุปเป็นกรณีทัว่ไปหรอื

การสรุปอยา่งสมเหตุสมผลเกีย่วกบัแนวคดิและความสมัพนัธข์องแนวคดิเหล่านัน้ การใหเ้หตุผลเชงิ

คณิตศาสตรต์อ้งอาศยัการคดิวเิคราะหแ์ละการคดิสรา้งสรรค ์ การใหเ้หตุผลแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ 

คอื 

1. การใหเ้หตุผลเชงิอุปนยั (Inductive Reasoning) 

2. การใหเ้หตุผลเชงินิรนยั (Deductive Reasoning) 

การใหเ้หตุผลเชงิอุปนยั (Inductive Reasoning) 

การใหเ้หตุผลเชงิอุปนยั เป็นการใชก้ารสงัเกตขัน้พืน้ฐานเพื่อคน้หารปูแบบ หรอืสรา้ง 

ขอ้คาดเดาแลว้สรุปเป็นกรณีทัว่ไป อยา่งไรกต็ามการใหเ้หตุผลเชงิอุปนยัอาจนําไปสู่การคน้พบแนว 

คดิใหม ่ ๆ จากการสรา้งเป็นขอ้คาดเดาหรอืการทาํนาย แต่จุดอ่อนคอืขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากการรวบรวม

ขอ้มลูเป็นหลกัฐาน ถ้าการรวบรวมขอ้มลูไม่ไดท้าํทุกกรณีทีเ่ป็นไปไดก้รณีทีล่ะเวน้ไม่ไดนํ้าขอ้มลูมา

พจิารณาอาจเป็นขอ้มลูทีช่ ีใ้หเ้หน็วา่ขอ้สรุปนี้ผดิ 
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การใหเ้หตุผลเชงินิรนยั (Inductive Reasoning) 

การใหเ้หตุผลเชงินิรนยั เป็น กระบวนการสรุปอยา่งสมเหตุสมผลบนพืน้ฐานของขอ้ 

ตกลงหรอืกฎซึง่ยอมรบัวา่เป็นจรงิแลว้หรอืทีเ่รยีกวา่เหตุ  ลกัษณะการใหเ้หตุผลในชัน้เรยีนระดบั 

ประถมศกึษาควรจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดใ้ชเ้หตุผลอยา่งหลากหลายในการพฒันาศกัยภาพดา้น

ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. การจาํแนก 

2. การเปรยีบเทยีบ 

3. การเชื่อมโยง 

4. การวเิคราะห ์

5. การสรา้งค่าขอ้คาดเดา การทาํนาย การตัง้สมมุตฐิาน 

6. การประเมนิ 

7. การสรา้งกรณีทัว่ไป 

8. การอนุมาน 

9. การอา้งเหตุผลสนบัสนุนหรอืการพสิจูน์ 

   10. การแกป้ญัหาทีแ่ปลกใหม ่

กระทรวงศกึษาธกิาร (2551: 56) กล่าววา่วชิาคณิตศาสตรม์บีทบาทสาํคญัต่อการพฒันา

ความคดิของมนุษย ์ ทาํใหม้นุษยม์คีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิอยา่งมเีหตุผล เป็นระบบ มแีบบแผน 

สามารถวเิคราะหป์ญัหาหรอืสถานการณ์ไดอ้ยา่งถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผนตดัสนิใจ 

แกป้ญัหาและนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

  ศนูยป์ระเมนิและวจิยัเพื่อพฒันาการศกึษา ฝา่ยการศกึษาอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ ฯ

(2553: 1) กล่าววา่ การคดิวเิคราะห ์(Analytic thinking)  เป็นคุณลกัษณะสาํคญัประการหนึ่งทีเ่กีย่ว 

ขอ้งกบัความสามารถของบุคคลในการจาํแนกแยกยอ่ย (Breakdown) สื่อสาระทีเ่ป็นเรื่องราว

เหตุการณ์ สิง่ของ การกระทาํ ความคดิ ออกเป็นส่วนประกอบเพื่อสบืคน้สิง่สาํคญัและสิง่เด่น - ดอ้ย 

ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงของส่วนประกอบยอ่ยและพจิารณาตรวจสอบหลกัการหรอืแนวคดิหลกัของ

สื่อสาระเหล่านัน้ คุณลกัษณะดา้นการคดิวเิคราะหจ์ดัเป็นพืน้ฐานการคดิเชงิเหตุผลหรอืการคดิเชงิ

ตรรกะ (Logicalthinking) ทีท่าํใหบุ้คคลสามารถแกป้ญัหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งตรงประเดน็ สมเหตุสมผล 

สามารถแยกแยะถูก-ผดิ หรอืคดิไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ ไม่หลงเชื่องมงายหรอืคลอ้ยตามผูอ้ื่นอยา่ง

ปราศจากเหตุผลการคดิวเิคราะหจ์ดัเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของบุคคลทีม่ ี “สตปิญัญา (Intelligence) 

หรอืความฉลาด”จงึเป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องสงัคมในยคุปจัจุบนัและอนาคตโดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่สาํหรบัสงัคมของการแขง่ขนัและไรพ้รมแดนแต่อยา่งไรกต็ามความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห์

ของแต่ละบุคคลจะมมีากน้อยเพยีงใดหรอืบุคคลใดจะคดิเป็นหรอืไม ่ ยอ่มขึน้กบัประสบการณ์และ

โอกาสทีไ่ดร้บัการฝึกเป็นสาํคญั ดงันัน้ ในการพฒันาศกัยภาพดา้นนี้จาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งเริม่ฝึกกบั

บุคคลทีอ่ยูใ่นวยัเรยีน เพื่อใหม้โีอกาสสรา้งสมประสบการณ์อยา่งต่อเนื่อง 
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  จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคณิตศาสตรก์บัความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ี่

กล่าวมาขา้งตน้ กล่าวไดว้า่ความสามารถในการคดิวเิคราะหจ์ะเกดิขึน้ในตวับุคคลใดบุคคลหนึ่งไดจ้ะ 

ตอ้งประกอบดว้ย  

1.  การฝึกฝนอยา่งสมํ่าเสมอโดยมกีจิกรรมมากมาย อาท ิการคดิคาํนวณ การหา

เหตุผล หรอืการพจิารณาปญัหาต่าง ๆ ซึง่กจิกรรมเหล่านี้ลว้นแลว้แต่มคีณิตศาสตรม์าเกีย่วขอ้งและ

ตอ้งอาศยัเหตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั 

2.  การใชค้วามรูว้ชิาคณิตศาสตรเ์ขา้มาช่วย เพื่ออา้งเหตุผลใหส้มเหตุสมผลเพื่อ

ก่อใหเ้กดิการเชื่อมโยงขัน้ตอนการแกป้ญัหาอยา่งสมเหตุสมผลและทาํใหไ้ดท้ราบถงึกระบวนการคดิ

เชงิเหตุผลทางคณิตศาสตรข์องบุคคลนัน้ 

3. การมวีฒุภิาวะของแต่ละบุคคล 

2.4 การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

 วตัสนั และ เกลเซอร์ (Watson; & Glaser. 1964: 11) กล่าววา่ การวดัความสามารถใน

การคดิวเิคราะห ์คอื การวดัความสามารถในการวเิคราะหโ์ดยมกีระบวนการทางวทิยาศาสตรม์าเป็น

เหตุผลในการพจิารณาในการตดัสนิใจเรื่องราวต่าง  ๆ หรอืสถานการณ์ต่าง  ๆ นอกจากนัน้ทีส่าํคญัใน

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์กจ็ะมคีวามเกีย่วขอ้งเป็นเหตุเป็นผลกนั ซึง่จะเหน็วา่การคดิวเิคราะหจ์ะ 

ตอ้งมกีารหาสาเหตุและผลมาเพื่อพจิารณาอยูเ่สมอ การวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหจ์งึม ี 5 

ขัน้ตอน คอื 

1. การระบุปญัหา เป็นการกาํหนดปญัหาและทาํความเขา้ใจกบัปญัหา พจิารณขอ้มลู

หรอืกาํหนดปญัหาขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้มลูทีค่ลุมเครอื รวมทัง้นิยามความหมายของคาํและขอ้ความการ

ระบุปญัหาเป็นกระบวนการเริม่ตน้ของการคดิวเิคราะหห์รอืการคดิอยา่งมวีจิารณญาณเป็นการ

กระตุน้ใหบุ้คคลเริม่ตน้คดิเมื่อตระหนกัวา่มปีญัหาหรอืขอ้โตแ้ยง้หรอืไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีค่ลุมเครอื

จะพยายามหาคาํตอบทีส่มเหตุสมผลเพื่อทาํความเขา้ใจกบัปญัหานัน้ ปญัหาจงึเป็นสิง่เรา้ซึง่เป็นจุด 

เริม่ตน้ของการคดิวเิคราะหห์รอืคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

2. การตัง้สมมตฐิาน เป็นการพจิารณาแนวทางการสรุปอา้งองิของปญัหาขอ้โตแ้ยง้ 

หรอืขอ้มลูทีค่ลุมเครอื โดยนําขอ้มลูทีม่กีารจดัระบบแลว้มาพจิารณาเชื่อมโยงหาความสมัพนัธเ์พื่อ

กาํหนดแนวทางการสรุปทีน่่าเป็นไปไดว้า่จากขอ้มลูทีป่รากฏ สามารถเป็นไปในทศิทางใดบา้งเพื่อ  

ทีจ่ะไดพ้จิารณาเลอืกแนวทางทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ดหรอืการตดัสนิใจอยา่งสมเหตุสมผลในการสรุป

อา้งองิต่อไป 

3. การตรวจสอบสมมตฐิาน เป็นการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาขอ้โตแ้ยง้ 

หรอืขอ้มลูทีค่ลุมเครอืจากแหล่งต่าง ๆ รวมทัง้การดงึขอ้มลูหรอืความรูจ้ากประสบการณ์เดมิทีม่อียู ่

มาใชเ้พื่อออกแบบการทดลองหรอืวธิกีารแกป้ญัหาเป็นการตรวจสอบสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวเ้พื่อเป็น

แนวทางในการตดัสนิใจอยา่งสมเหตุสมผลในการสรุปอา้งองิต่อไป 
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4. การสรุปอา้งองิโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร ์ เป็นการพจิารณาเลอืกแนวทางทีส่มเหตุ 

สมผลทีสุ่ดจากขอ้มลูหรอืหลกัฐานทีม่อียูห่ลงัจากกาํหนดแนวทางเลอืกทีอ่าจเป็นไปไดจ้ะพยายาม

เลอืกวธิกีารหรอืแนวทางทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ดทีจ่ะนําไปสู่การสรุปทีส่มเหตุสมผลการใชเ้หตุผลหรอื

ทกัษะการคดิทีจ่าํเป็นต่อการสรุปปญัหา 

5. การประเมนิการสรุปอา้งองิ เป็นการประเมนิความสมเหตุสมผลของการสรุปอา้งองิ

หลงัจากตดัสนิใจสรุปโดยใชห้ลกัตรรกศาสตรจ์ะตอ้งประเมนิขอ้สรุปอา้งองิวา่สมเหตุสมผลหรอืไม่ผล

ทีจ่ะเกดิจะเป็นอยา่งไรถ้าขอ้มลูทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิตอ้งกลบัไปรวบรวม 

ขอ้มลูทีม่อียูอ่กีครัง้หนึ่งเพื่อตัง้สมมตฐิานสรุปอา้งองิใหม่ 

ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ (2539: 149-154) กล่าววา่ การวดัความสามารถใน

การคดิวเิคราะหต์ามแนวคดิของบลมู คอื การวดัความสามารถในการแยกแยะส่วนยอ่ย ๆ ของเหตุ  

การณ์เรื่องราวหรอืเนื้อหาต่าง ๆ วา่ประกอบดว้ยอะไรมจีุดมุ่งหมายหรอืประสงคส์ิง่ใดนอกจากนัน้ยงั

มสี่วนยอ่ย ๆ ทีส่าํคญันัน้แต่ละเ หตุการณ์เกีย่วพนักนัอยา่งไรบา้งและเกีย่วพนัโดยอาศยัหลกัการใด

จะเหน็วา่สมรรถภาพดา้นวเิคราะหจ์ะเตม็ไปดว้ยการหาเหตุและผลมาเกีย่วขอ้งกนัเสมอการ

วเิคราะหจ์งึตอ้งอาศยัพฤตกิรรมดา้นความจาํ ความเขา้ใจ และดา้นการนําไปใช้  มาประกอบการ

พจิารณาการวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์บ่งแยกออกเป็น 3 ประเภทคอื  

1. การวเิคราะหค์วามสาํคญั เป็นการวเิคราะหว์า่สิง่ทีอ่ยูน่ัน้อะไรสาํคญั หรอืจาํเป็น

หรอืมบีทบาทมากทีสุ่ด ตวัไหนเป็นเหตุ ตวัไหนเป็นผล เหตุผลใดถูกตอ้งและเหมาะสม ทีสุ่ด 

ตวัอยา่งคาํถาม เช่น ศลีหา้ขอ้ใดสาํคญัทีสุ่ด  

2. วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์เป็นการหาความสมัพนัธห์รอืความเกีย่วขอ้งส่วนยอ่ยใน

ปรากฎการณ์หรอืเนื้อหานัน้ เพื่อนํามาอุปมาอุปไมยหรอืคน้หาวา่แต่ละเหตุการณ์นัน้มคีวามสาํคญั

อะไรทีไ่ปเกีย่วพนักนั ตวัอยา่งคาํถาม เช่น เหตุใดแสงจงึเรว็กวา่เสยีง 

3. วเิคราะหห์ลกัการ เป็นความสามารถทีจ่ะจบัเคา้เงื่อนไขของเรื่องราวนัน้วา่ยดึ 

หลกัการใดมเีทคนิคหรอืยดึหลกัปรชัญาใด อาศยัหลกัการใดเป็นสื่อสารสมัพนัธเ์พื่อใหเ้กดิความ

เขา้ใจ ตวัอยา่งคาํถาม เช่น รถยนตว์ิง่ไดโ้ดยอาศยัหลกัการใด 

  ศริกิาญจน์ โกสุม และดารณ ีคาํวจันงั (2546: 51 - 53) กล่าววา่การวดัความสามารถใน

การวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ขอ้ ดงันี้ 

1. การวเิคราะหส์่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบทีส่าํคญัของ 

สิง่ของหรอืเรื่องราวต่าง ๆ เป็นความสามารถในการบอกความแตกต่างระหวา่งขอ้เทจ็จรงิและความ

คดิเหน็ ความแตกต่างของขอ้สรุปจากขอ้เทจ็จรงิทีนํ่ามาสนบัสนุน เช่น การวเิคราะหส์่วนประกอบ 

ทีส่าํคญั สาเหตุและสาระสาํคญัของเรื่อง 

2. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์เป็นความสามารถในการหาความสมัพนัธข์องส่วน 

ต่าง ๆ เป็นการระบุความสมัพนัธร์ะหวา่งความคดิ ความสมัพนัธใ์นเชงิเหตุและผลและความ

แตกต่างระหวา่งขอ้โตแ้ยง้ทีเ่กีย่วขอ้งและไม่เกีย่วขอ้ง 
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3. การวเิคราะหห์ลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัการของความสมัพนัธข์อง 

ส่วนสาํคญัในเรื่องนัน้ ๆ วา่สมัพนัธก์นัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด เป็นความสามารถในการใหผู้เ้รยีน 

คน้หาหลกัการของเรื่อง ระบุจุดประสงคข์องผูเ้รยีน ประเดน็ทีส่าํคญัของเรื่อง เทคนิคทีใ่ชใ้นการ  

ชกัจงูผูอ่้านและรปูแบบของภาษาทีใ่ช ้เช่น การบอกหรอือธบิายสิง่ทีเ่ป็นใจความสาํคญัความ 

สมัพนัธแ์ละหลกัการของสิง่ทีเ่รยีน 

สมนึก  ภทัทยิธน ี(2546: 144 – 146) กล่าววา่การวดัการคดิวเิคราะหเ์ป็นการใช ้

วจิารณญาณเพื่อไตร่ตรอง การแยกแยะพจิารณาดรูายละเอยีดของสิง่ต่างๆ หรอืเรื่องต่างๆ          

วา่มชีิน้ ส่วนใดสาํคญัทีสุ่ดของชิน้ส่วนใดสมัพนัธก์นัมากทีสุ่ดและชิน้สว่นนัน้อยูร่วมกนัไดห้รอื

ทาํงานไดเ้พราะอาศยัหลกัการใด ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คอื 

1. การวเิคราะหค์วามสาํคญั หมายถงึ การพจิารณาหรอืจาํแนกวา่ ชิน้ใด ส่วนใด 

เรื่องใด เหตุการณ์ใด ตอนใดสาํคญัทีสุ่ดหรอืหาจุดเด่น จุดประสงคส์าํคญั สิง่ทีซ่่อนเรน้ 

2. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์หมายถงึ การคน้หาความเกีย่วขอ้งระหวา่งคุณลกัษณะ

สาํคญัของเรื่องราวของสิง่ต่าง ๆ วา่ของชิน้ส่วนใดสมัพนัธก์นัรวมทัง้ขอ้สอบอุปมาอุปมยั 

3. การวเิคราะหห์ลกัการ หมายถงึ การใหพ้จิารณาดชูิน้ส่วนหรอืส่วนปลกียอ่ยต่าง ๆ 

วา่ทาํงานหรอืยดึกนัไดห้รอืคงสภาพเช่นนัน้ไดว้า่ใชห้ลกัการใดเป็นแกนกลางจงึถามถงึโครงสรา้ง

หรอืหลกัหรอืวธิกีารทีย่ดึถอื 

 จากการศกึษาการวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหส์ามารถสรุปไดว้า่ การวดั

ความสามารถในการคดิวเิคราะหเ์ป็นการวดัความสามารถในการแกป้ญัหาโดยใชก้ารพจิารณาอยา่ง

รอบคอบเพื่อแยกแยะเหตุและผลของปญัหาและรวบรวมเรยีบเรยีงลาํดบัเหตุการณ์ออกมาดว้ยเหตุ 

ผลเพื่อใหป้ญัหานัน้ ๆ ถูกวางแนวทางแกไ้ขเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปทีส่มเหตุสมผล ดว้ยการใหเ้หตุผลแบบ

อุปนยัและนิรนยั ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์เรื่อง การใหเ้หตุผล รายวชิา

คณิตศาสตรพ์ืน้ฐานระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 เป็นแบบทดสอบแบบอตันยัจาํนวน 10 ขอ้ ซึง่

แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี้  

1. วเิคราะหป์ญัหา เป็น การวเิคราะหป์ญัหาทีไ่ดร้บัเพื่อกาํหนดแนวทาง หรอื 

วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยัหรอืนิรนยั 

2. วเิคราะหห์ลกัการ เป็น การตดัสนิใจเพื่อเลอืกข ัน้ตอนตามการแกป้ญัหา

ดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยัหรอืนิรนยัเพื่อใหผู้เ้รยีนไดผู้เ้รยีนอธบิายหลกัการสาํคญั ดว้ยถ้อยคาํ

หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล โดยการระดมความคดิและพสิจูน์ 

3. การประเมนิผล เป็นการสรุปหรอืรวบรวมขอ้มลูในการแกป้ญัหาเพื่อ

ปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาแลว้เกบ็รวบรวมแยกเป็นหมวดหมู่แบบนิรนยัหรอือุปนยั 

2.5   งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

งานวิจยัต่างประเทศ 

ดรสิเดล (Drysdale. 2001: 495-C) ไดศ้กึษาการคดิวเิคราะหว์จิารณ์สภาพทีเ่ป็นจรงิ 
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และความสอดคลอ้งในศาสนาศกึษาของครสูอนศาสนาโดยตอ้งการคน้หาค่านิยมดา้นศลีธรรมและ

จติวญิญาณของครสูอนศาสนาและตรวจสอบวา่การมค่ีานิยมเหล่านัน้จะส่งผลต่อสวสัดภิาพดา้นการ 

ศกึษาของนกัเรยีนอยา่งไร โดยเลอืกครสูอนศาสนามาจาํนวน 10 คน ใชเ้วลาศกึษา 4 สปัดาห ์การ 

ศกึษาพบวา่ ครสูอนศาสนามค่ีานิยมดา้นศลีธรรมและจติวญิญาณแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คอื 1) ดา้น

การวเิคราะหว์จิารณ์ซึง่เป็นการเน้นความสาํคญัของการสอนใหน้กัเรยีนคดิวเิคราะหใ์นประเดน็

ปญัหาเกีย่วกบัศลีธรรมและจติวญิญาณ 2) สภาพทีเ่ป็นจรงิเป็นการเน้นความสาํคญัของการดาํรง 

ชวีติอยูน่อกกรอบความเชื่อทางศาสนาครสิต ์ และ 3) ความสอดคลอ้งเป็นการเน้นความสาํคญัของ

พระคมัภรีใ์นการเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญัหาดา้นศลีธรรมและจติวญิญาณซึง่ผลการศกึษาครัง้นี ้

พบวา่ ครสูอนศาสนาเป็นผูท้าํใหเ้กดิประโยชน์ต่อสวสัดภิาพทางการศกึษาของนกัเรยีนเป็นอยา่ง

มากเนื่องจากครไูดก้ระตุน้ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนคดิวเิคราะหแ์ละแสดงตวัเป็นแบบอยา่งทีน่่าเชื่อถอื แก่

นกัเรยีนและครไูดแ้สดงความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัศาสนาตลอดเวลา 

 อบัดุลกานิ (Abdulghani. 2004: 4331-A) ไดศ้กึษาผลของการเรยีนแบบร่วมมอืเชงิความ 

คดิวพิากษ์วจิาณ์ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอารบคิ ของนกัเรยีนหญงิในโรงเรยีนมธัยม 

ศกึษาประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตด ์โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาผลของการเรยีนแบบร่วมมอืเชงิ

ความคดิวพิากษ์วจิารณ์ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอารบคิของนกัเรยีนหญงิ ระดบัมธัยม  

ศกึษา 4 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 2 กลุ่มแรก จาํนวน 33 คน และ 31 คน ทาํการสอนแบบร่ามมอื และ 2 

กลุ่มหลงัเป็นกลุ่มควบคุม จาํนวน 33 คน และ 29 คน สอนโดยวธิบีรรยายปกต ิใชเ้วลาทดลอง 8 

สปัดาห ์ จดัครสูอนสองคน โดยสอนหอ้งกลุ่มทดลอง และหอ้งเรยีนปกติ  วธิดีาํเนินการ ใหน้กัเรยีน

ทัง้สองหอ้งทาํการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เครื่องมทีีใ่ช ้ไดแ้ก่ แบบวดัทกัษะความคดิเชงิ

วพิากษ์วจิารณ์ แบบวดัความพงึพอใจและแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ วตัสนั -เกลเซอร ์

(Watson-Glaser) ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร (ANCOVA) ผลการวจิยัพบวา่ ไม่มี

ความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัเชงิสถติริะหวา่งวธิกีารสอนทัง้สองแบบ 

เคลลี ่บรนูิง (Kelly Bruning. 2005: 21) ไดศ้กึษาผลของบทบาทของการคดิวเิคราะห ์ใน

สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูอ้อนไลน์ จากการวจิยัพบวา่ การประเมนิผลการจดัการเรยีนรูท้ ีม่ผีลต่อ

ความคดิวเิคราะหแ์ละการประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นกระบวนการเรยีนรูม้ผีลต่อความคดิเหน็ของผูเ้รยีนที่

นําไปสูก่ารเรยีนรูใ้นระดบัทีส่งูขึน้สาํหรบัผูส้อนในสภาพการเรยีนรูอ้อนไลน์วธิกีารการคดิวเิคราะห์

เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพแลว้มคีวามทา้ทาย การวจิยันี้จะช่วยแกป้ญัหาของการคิ ดวเิคราะหแ์ละวธิ ี

การทีจ่ะนําไปใชใ้นสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูอ้อนไลน์ทีเ่กดิขึน้จรงิผ่านแบบฝึกหดัแบบโตต้อบที่

สรา้งขึน้โดยอาจารยผ์ูส้อน แบบฝึกหดัไม่เพยีงแต่กระตุน้การเรยีนรูข้องนกัเรยีนแต่ยงัสรา้งความรู้

แก่นกัเรยีนใหม้ปีฏสิมัพนัธแ์ละแลกเปลีย่นความคดิ การคดิวเิคร าะหป์ญัหาทีอ่ธบิายไวใ้นบทความ

ในสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูอ้อนไลน์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการพฒันาความคดิวเิคราะหข์อง

นกัเรยีนผลของการเรยีนรูใ้นสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูอ้อนไลน์สามารถใชเ้ป็นรปูแบบการจดัการ

เรยีนรูส้าํหรบัผูส้อนออนไลน์อื่น ๆ 
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งานวิจยัในประเทศ 

จงรกัษ์  ตั ้ งละมยั (2545: 48-51) ไดศ้กึษาผลการฝึกความคดิอเนกนยัเนื้อหาต่างกนัทีม่ ี

ต่อความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผลการศกึษา พบวา่ นกัเรยีน

ทีไ่ดร้บัการฝึกความคดิอเนกนยัทีม่เีนื้อหาเป็นรปูภาพภาษามคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ตก 

ต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการฝึกความคดิอเนกนยัทีม่เีนื้อหา

เป็นสญัลกัษณ์กบัรปูภาพและเนื้อหาเป็นสญัลกัษณ์กบัภาษา มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์

แตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ินกัเรยีนทีม่รีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกบันกัเรียนทีม่ี

ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง นกัเรยีนทีม่รีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกบันกัเรยีนที่มี

ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่าและนกัเรยีนทีม่รีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลางกบันกัเรยีน

ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ทุกคู ่ และปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งการฝึกความคดิอเนกนยัในเนื้อหาต่างกนักบัระดบั   

ผล สมัฤทธิท์างการเรยีนมผีลต่อความสามารถในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ

เรณุวฒัน์ พงษ์อุทธา (2550: 92-93) ไดท้าํการวจิยัการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ เรื่อง พาราโบลา ทีม่ต่ีอเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละความ 

สามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมโดยใช้

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อกบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมตามปกต ิ

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนหว้ยเมก็วทิยาคม อาํเภอ

หว้ยเมก็ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต 2 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2549 

จาํนวน 77 คน นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมโดยใชโ้ปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

เป็นสื่อมเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดั กจิกรรมตามปกติ

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมโดยใชโ้ปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ เรื่อง พาราโบลา และ

ความสามารถในการคดิวเิคราะหส์งูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมตามปกตอิยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ลดัดา  สนีางกุ ( 2550: 101-102 )  ไดท้าํการวจิยัเพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน การคดิวเิคราะหแ์ละเจตคตต่ิอวิ ชาคณิตศาสตร ์ เรื่อง การบวกและการลบจาํนวนทีม่ผีลลพัธ์

และตวัตัง้ไม่เกนิ 100 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีอนการเรยีนรู้

แบบร่วมมอืกบัการสอนตามปกต ิ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรยีนบา้นกก

ตาลดงบงัวทิยา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2549 

จาํนวน 60 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้มี 4 ชนิด ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื

และแผนการจดัการเรยีนรูต้ามคู่มอืคร ูสสวท. อยา่งละ 10 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนจาํนวน 1 ฉบบั มค่ีาอาํนาจจาํแนกตัง้แต่ .21 ถงึ .68 ค่าความเชื่อมัน่ .75 แบบทดสอบวดั

ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหจ์าํนวน 1 ฉบบัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ม ี 4 ชนิด ไดแ้ก่ 



 46 

แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืและแผนการจดัการเรยีนรูต้ามคู่มอืคร ู สสวท. อยา่งละ 10 แผน 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจาํนวน 1 ฉบบั มค่ีาอาํนาจจาํแนกตัง้แต่ .21 ถงึ .68 ค่า

ความเชื่อมัน่ .75 แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหจ์าํนวน 1 ฉบบั มค่ีาความยาก

ตัง้แต่ .33 ถงึ .61 มค่ีาอาํนาจจาํแนกตัง้แต่ .28 ถงึ .83 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั .77  และแบบวดั 

เจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรจ์าํนวน 1 ฉบบั มค่ีาอาํนาจจาํแนกตัง้แต่ .33 ถงึ .88 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้

ฉบบั .96 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีอนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืมผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีอนตามปกต ิ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีน

ทีเ่รยีนโดยวธิสีอนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืและนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีอนตามปกต ิมคีวามสามารถใน

การคดิวเิคราะหไ์ม่แตกต่างกนัและนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีอนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืมเีจตคตต่ิอวชิา

คณิตศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีอนตามปกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ดลยา  แตงสมบรูณ์ ( 2551: 101-102 ) ไดว้จิยักึง่ทดลองเพื่อศกึษาผลการพฒันาการคดิ

วเิคราะหโ์ดยใชก้จิกรรมการแสวงหาและคน้พบความรูด้ว้ยตนเองประกอบการประเมนิตามสภาพ

จรงิของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 33 คน  เครื่องมอืที่ ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่

แผนกจิกรรมการแสวงหาและคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง ประกอบการประเมนิ 10 แผน และแบบ 

ทดสอบวดัการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นจาํแนก ดา้นการจดัหมวดหมู่ ดา้นการ

สรุปอา้งองิ ดา้นการประยกุตใ์ช ้และดา้นการคาดการณ์/พยากรณ์ ทีม่คีวามเชื่อมัน่ .778 ผลการวจิยั

พบวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการแสวงหาและคน้พบความรูด้ว้ยตนเองประกอบการประเมนิ

ตามสภาพจรงิมคีะแนนการคดิวเิคราะหเ์ฉลีย่ในแต่ละดา้นสงูขึน้และนกัเรยีนมกีารคดิวเิคราะหส์งูขึน้

หลงัจากใชก้จิกรรมการแสวงหาและคน้พบความรูด้ว้ยตนเองประกอบการประเมนิตามสภาพจรงิที่

ระดบั .01  

จากการศกึษางานวจิยัขา้งตน้ พบวา่ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ มคีวามสาํคญัต่อ

การเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตรซ์ึง่สามารถพฒันากระบวนการคดิของผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถใน

การแกป้ญัหาโดยใชก้ารพจิารณาอยา่งรอบคอบเพื่อแยกแยะเหตุและผลของปญัหาและรวบรวม 

เรยีบเรยีงลาํดบัเหตุการณ์ไปยงัขอ้สรุปของปญัหาไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

3. เอกสารท่ีเก่ียวกบัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 3.1  ความหมายของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

  พระราชวรมุนี (ประยทุธ ์ปยตุโต. 2530ก: 42-43) กล่าววา่การใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน หมายถงึ ใฝรู่้

ความจรงิ ตอ้งการเขา้ถงึความจรงิ ความจรงิแท ้เ มื่อพจิารณาหรอืประสบสถานการณ์ใดกอ็ยากรูซ้ ึง่

ถงึสิง่นัน้วา่เป็นอยา่งไร คอือะไร มเีหตุปจัจยัเป็นอยา่งไร มคุีณโทษอยา่งไร วเิคราะหอ์อกไป อยากรู้

ความจรงิใหเ้ขา้ถงึความจรงิแท ้อยา่งนี้จงึเรยีกวา่ การใฝรู่ ้ซึง่เป็นความหมายตามแนวพุทธ สาํหรบั

การศกึษาทางวทิยาศาสตร ์ซึง่ไอน์สไตน์ เรยีกวา่ loving interest in the object and a desire for 

truth and understanding กค็อื ความสนใจ ใฝร่กัในสิง่นัน้ ๆ และความปรารถนาต่อสจัธรรมและ

ปญัญา คอืความใฝรู่อ้ยา่งแทจ้รงิทีจ่ะเขา้ใหถ้งึความจรงิ สรุปแ ลว้ความหมายของการใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนคอื
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ความรูอ้ยา่งแทจ้รงิทีจ่ะเขา้ใหถ้งึความจรงิสรุปแลว้ความหมายของการใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนตามแนวพุทธและ

ตามแนววทิยาศาสตรม์คีวามหมายเหมอืนกนั คอื เป็นความอยากรู ้อยากทาํ หรอืใฝรู่ใ้ฝด่เีป็นแรงจงู

ในอยา่งเดยีวกนั 

 กรมวชิาการ (2539: 9) กล่าววา่การใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน หมายถงึ การแสดงความกระตอืรอืรน้ ใน

การแสวงหาความรูอ้ยา่งสมํ่าเสมอและนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม การแสดงออกถงึ

การใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนนัน้สงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรมต่าง  ๆ ของผูเ้รยีน เช่น การซกัถาม การแสดงความ

คดิเหน็ การชอบอ่านหนงัสอื เป็นตน้ ผูเ้รยีนสามารถแสดงออ กไดห้ลายลกัษณะ เช่น การแสวงหา

ความรูจ้ากการฟงั การถาม การอ่าน การคดิ การเขยีน การดแูลและปฏบิตั ิ

บุญชติ  มณีโชต ิ(2540: 24) กล่าววา่การใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน หมายถงึ การทีบุ่คคลมแีรงจงูใจความ 

ปรารถนา ความอยากรู้ อยากเหน็ ความกระตอืรอืรน้ ความสนใจทีจ่ะแสวงหาขอ้มลูความ รูต่้าง ๆ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการหรอืกระหายใคร่รูท้ ีเ่กดิขึน้ พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน เช่น 

การสนใจแสวงหาความรู ้การคดิสบืคน้ การสอบถามผูรู้ ้การสบืเสาะหาความรู ้

ยพุนิ  โกณฑา และคณะ (2544: 11) กล่าววา่คุณลกัษณะนิสยัใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน หมายถงึ 

คุณลกัษณะทางจติในและพฤตกิรรมของนกัเรยีนทีแ่สดงถงึความกระตอืรอืรน้สนใจเสาะแสวงหา

ความรูใ้หม่ ๆ มาเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีน และนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

พทิกัษ์  วงแหวน (2546: 11)  กล่าววา่พฤตกิรรมใฝเ่รยีน หมายถงึ การทีน่กัเรยีนมกีาร

กระทาํหรอือาการแสดงออกเพื่อตอบสนองสิง่เรา้ โดยมลีกัษณะเป็นผูท้ ีม่นีิสยัรกัการอ่านมคีวาม

กระตอืรอืรน้และสนใจเรยีนรูจ้ากแหล่งต่างๆ มทีกัษะในการแสวงหาความรู ้สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ย

ตนเองและพยายามพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง  

นิภา วงษ์สุรภนินัท(์2548: 9) กล่าววา่คุณลกัษณะการใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนหมายถงึ คุณลกัษณะทาง

จติใจทีแ่สดงถงึความปรารถนา ความอยากรูอ้ยากเหน็ ความกระตอืรอืรน้ ความสนใจ ความ พอใจที่

จะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ทัง้ความรูด้า้นการเรยีนและสภาพแวดลอ้มรอบตวั มคีวามรูเ้ท่าทนั

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสามารถนําความรูท้ ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้น การพฒันาตนเองและในการดาํเนิน

ชวีติประจาํวนั 

ปิลนัญา วงศบุ์ญ(2550: 11) กล่าววา่คุณลกัษณะการใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนหมายถงึ คุณลกัษณะทาง

จติใจ ทีแ่สดงถงึความปรารถนา ความอยากรูอ้ยากเหน็ ความกระตอืรอืรน้ ความสนใจ ความพอใจ

ทีจ่ะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ทัง้ความรูด้า้นการเรยีนแล ะสภาพแวดลอ้มรอบตวั มคีวามรูเ้ท่าทนั

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสามารถทาํความรูท้ ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองและในการดาํเนิน

ชวีติประจาํวนัได ้

วฒันา พาผล (2551: 17) กล่าววา่ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน หมายถงึ คุณลกัษณะทางดา้นจติใจ

ของผูเ้รยีนทีแ่สดงถงึการเหน็คุณค่าของสิง่ต่าง ๆ ความอยากรูอ้ยากเหน็ ความตัง้ใจ กลา้คดิรเิริม่ 

ความเพยีรพยายามและการใชเ้หตุผล และการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
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วาสนา กิม่เทิง้ (2553: 76) กล่าววา่ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน หมายถงึ คุณลกัษณะของผูเ้รยีนที่

แสดงถงึการเหน็คุณค่าของสิง่ต่าง  ๆความอยากรูอ้ยากเหน็ ความตัง้ใจ การกลา้คดิรเิริม่ ความเพยีร

พยายาม การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการมเีหตุผล ซึง่วดัไดจ้ากแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝ่

เรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้ง จาํนวน 35 ขอ้ ซึง่แบ่งออกเป็นคุณลกัษณะ  ยอ่ย ๆ ได ้7 ดา้น ๆ ละ 5 ขอ้ ดงันี้ 

1. การเหน็คุณค่าของสิง่ต่าง ๆ หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนเหน็ความสาํคญัของการแสวงหา

ความรู ้เหน็ประโยชน์ของการเรยีน และกจิกรรมทีส่นบัสนุนการเรยีนทัง้ในโรงเรยีนและในชุมชน ให้

ความสาํคญัและเหน็ประโยชน์ของสิง่แวดลอ้มรวมทัง้นําขอ้คดิ ประสบการณ์ทีด่ขีองผูอ้ื่นทีอ่ยูร่อบตวั

มาปรบัใชใ้นการเรยีน การแสวงหาความรู ้และการดาํรงชวีติของตน 

2. ความอยากรูอ้ยากเหน็ หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนแสดงใหเ้หน็ถงึความปรารถนาความ

สนใจทีจ่ะรูเ้รื่องต่าง ๆ ทัง้เรื่องเรยีน และเรื่องรอบตวั ตลอดจนใหเ้หน็ความตื่นตวัวอ่งไว กระฉบั 

กระเฉงรวดเรว็และรบีเร่งในการคน้หาความรูต่้าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

3. ความตัง้ใจ หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนแสดงใหเ้หน็ถงึความเอาใจใส ่ไม่วอกแวก มจีติใจ

จดจ่อต่อการเรยีนและงานต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

4. การกลา้คดิรเิริม่ หมายถงึ การทีน่กัเรยีนนําแนวคดิหรอืวธิกีารใหม ่ๆ ทีไ่ม่ซํ้าใครมา

ปรบัใชท้ ัง้ในเรื่องการเรยีน การทาํงานและเรื่องต่าง ๆ รอบตวั ตลอดจนกลา้นําเสนอแนวคดิใหม่ๆ 

เมื่ออยูใ่นสถานการณ์ทีม่สีมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น 

5. ความเพยีรพยายาม หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนมคีวามมุ่งมัน่ ขยนัขนัแขง็ในการศกึษา

หาความรูห้รอืทาํกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมายโดยไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากลาํบาก เพื่อใหก้ารศกึษาหา

ความรูแ้ละงานทีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้ประสบความสาํเรจ็อยา่งเตม็ความสามรถ 

6. การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนมอีสิระในการดาํเนินการเรยีนรู้

ของตนเองโดยมกีารวางแผนการเรยีนรู ้ เลอืกแหล่งขอ้มลูในการเรยีนรู ้ แสวงหาความรูจ้ากแหล่ง 

ขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่ลอืกทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนดว้ยตนเอง 

7. การมเีหตุผล หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนใชข้อ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิทีม่อียูร่วมทัง้รบัฟงัความ 

คดิเหน็ของผูอ้ื่นเพื่อประกอบหรอืสนบัสนุนการตดัสนิใจทีจ่ะกระทาํสิง่ต่าง  ๆ ทัง้เรื่องเรยีน และเรื่อง

รอบตวัอยา่งสมเหตุสมผล 

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้า่ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน หมายถงึคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีแ่สดง 

ออกมาใหเ้หน็ถงึความเพยีรพยายาม ความตัง้ใจเรยีน ความเอาใจใส่ต่อการเรี ยน  ไดแ้ก่ การสนใจ

ฟงัครผููส้อนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการร่วมกจิกรรมมกีารถาม – ตอบ และอภปิราย รวมไปถงึการ

ทบทวนความรูแ้ละเสาะแสวงหาความรูใ้หมม่าประกอบการตดัสนิใจวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาทีไ่ดร้บั

และสามารถอธบิายไดอ้ยา่งมเีหตุผล โดยสามารถวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน จาก “แบบสอบถามวดัความ

ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน” ซึง่ผูศ้กึษาคน้ควา้และปรบัปรุงมาจากงานวจิยัอื่น ๆ โดยจดัทาํขึน้  20 ขอ้ ซึง่แบ่งเป็น

คุณลกัษณะยอ่ย 3 ดา้น ดงันี้ 
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1. ความเพยีรพยายาม เป็น การทีผู่เ้รยีนมคีวามมุ่งมัน่ในการเรยีน โดยการเสาะแสวง 

หาความรูน้อกเหนือจากการเรยีนในหอ้งเรยีน เพื่อสามารถสรุปแนวคดิและวเิคราะหเ์รื่องทีเ่รยีนได้

อยา่งเขา้ใจถ่องแทด้ว้ยความเขา้ใจและสามารถนํามาประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนได ้

2. ความตัง้ใจเรยีน เป็น การทีผู่เ้รยีนทาํหน้าทีข่องตนในดา้นการเรยีนดว้ยความ

ซื่อสตัย ์ตรงต่อเวลา รบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีน โดยไม่ขาดตกบกพร่อง เพื่อให้

ไดม้าซึง่ความรูท้ ีส่ามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนไดเ้สมอ 

3. ความเอาใจใส่ต่อการเรยีน 5เป็น การที5่ผูเ้รยีนมคีวามตัง้ใจต่อการเรยีนรูท้ ัง้ในหอ้ง 

เรยีนและนอกหอ้งเรยีน อยา่งสมํ่าเสมอ ไม่ละทิง้การเรยีนและใชค้วามรูท้ ีไ่ดเ้รยีนมาในอดตีมา

ประยกุตใ์ชก้บัความรูท้ ีเ่รยีนในปจัจุบนัได ้

 3.2 ความสาํคญัของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

อาร ี พนัธม์ณี (2545: 15) กล่าววา่คุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน เ ป็นคุณลกัษณะทีส่าํคญัต่อ

ผูเ้รยีนทีค่วรส่งเสรมิผูเ้รยีนใหร้กัการเรยีนรู ้ชอบศกึษาหาความรูแ้ละตื่นตวักบัสิง่แปลกใหม่รอบตวั 

อยา่งรูอ้ยากเหน็ เสาะแสวงหาความรู ้ มวีจิารญาณ เลอืกตดัสนิใจ คดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์คดิ

หาเหตุผล คดิจนิตนาการ ประเมนิสถานการณ์ต่าง ๆ เกาะตดิ สถานการณ์ รูจ้กัซกัถาม คน้หา

คาํตอบ กระตอืรอืรน้ต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ดว้ยการตดิตามขา่วสาร อ่านหนงัสอื ดโูทรทศัน์ 

เรยีนรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ อยา่งต่อเนื่องและมทีศันคตทิีด่ต่ีอการศกึษาตลอดชวีติ เพื่อทาํใหช้วีติของ

ผูเ้รยีนมคีวามหมายมชีวีติชวีาตลอดจนสาํเรจ็การศกึษา รบัผดิชอบการงาน รบัผดิชอบชวีติของ

ตนเอง  สามารถปรบัตวัเอง ใหท้นัยคุ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัโลกและทนัต่อความเปลีย่นแปลง 

เพื่อใหส้ามารถอยูใ่นสงัคมการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีวามสุข  

นิภา  วงษ์สุรภนินัท ์ (2548: 2-3) กล่าววา่คุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนเป็นคุณลกัษณะทีส่าํคญั 

และควรส่งเสรมิใหเ้กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีน เนื่องจากสงัคมปจัจุบนัเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูเ้พื่อใชเ้ป็น

เครื่องมอืในการแสวงหาความรู ้การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง 

รวมทัง้ใชใ้นการศกึษาอยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ ทัง้นี้หากมเีครื่องมอืทีใ่ชส้าํหรบัวดัคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝ่

เรยีนทีม่คุีณภาพจะทาํใหท้ราบถงึคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนทีม่อียูใ่นตวัของผูเ้รยีนแต่ละคน อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการแกไ้ข ปรบัปรุง ส่งเสรมิและพฒันา คุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนในตวัผูเ้รยีน ใหม้มีาก

ยิง่ขึน้  

ปิลนัญา  วงศบุ์ญ (2550: 2) กล่าววา่ คุณลั กษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนเป็นคุณลกัษณะทีส่าํคญั 

และควรส่งเสรมิใหเ้กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีนทุกคน เนื่องจากสงัคมปจัจุบนัเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูเ้พื่อใช้

เป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความรู ้เพราะฉะนัน้จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีเ่ราตอ้งศกึษา เพื่อให้

ทราบถงึระดบัคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนกัเรยีน โดยใชก้ระบวนการหรอืวธิกีารตลอดจนเครื่องมอื

ทีเ่หมาะสม เพื่อจะไดท้ราบถงึคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนทีม่อียูใ่นตวัของผูเ้รยีนแต่ละคน อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการปรบัปรุง ส่งเสรมิหรอืพฒันาคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนกัเรยีนช่วงชัน้ที่ 3 เนื่อง 
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จากคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนเป็นคุณลกัษณะพืน้ฐานทีส่าํคญัทีผู่เ้รยีนพงึมเีพื่อการเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ ใน

สงัคมแห่งการเรยีนรูต่้อไป 

วฒันา  พาผล (2551:18) กล่าววา่ เมื่อบุคคลมคีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนแลว้จะทาํใหบุ้คคลนัน้เกดิ

ทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สามารถศึ กษาคน้ควา้หาคาํตอบไดด้ว้ยตนเอง มคีวามสามารถในการ

สบืสอบคุณค่า มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มคีวามสามคัค ี มผีลสมัฤทธิท์าง การเรยีนสงูขึน้ เกดิการ 

พฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห ์  คดิสรา้งสรรค ์ เกดิการพฒันาตนเองใหม้คีวามสามารถ

ทางดา้นวชิาการและวชิาชพีจนเกดิความรูใ้หม่ ๆ ตลอดจนรูเ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

ประชุม โพธกุิล (2553: online) จาก ภาควชิาบรหิารศาสตร ์สถาบนัพฒันาผูบ้รหิาร

การศกึษา กล่าววา่องคก์ารใฝเ่รยีนรู ้(Learning Organization) วา่ “การเรยีนรูท้ ีร่วดเรว็กวา่คู่แขง่

อาจเป็นประโยชน์ต่อการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื” (อาร ีเดอ เกส ) องคก์ารใฝเ่รยีนรูเ้ป็นสิง่หนึ่งทีย่อมรบัวา่

เป็นความปรารถนาของบุคคลเพื่อการเรยีนรูแ้ละความเจรญิกา้วหน้า เพื่อเตรยีมบุคลากรใหม้โีอกาส

เพื่อการขยายตวัขององคก์ารในอนาคต โดยอา้งองิจากหนงัสอืทีเ่ป็นพืน้ฐานความคดิ คอื The Fifth 

Discipline ของปีเตอร ์เสง็ ไดว้นิิจฉยั หลกั 5 ประการ ทีเ่ป็นลกัษณะขององคก์ารใฝเ่รยีนรู ้คอื 

1.ความคดิเชงิระบบ ช่วยใหเ้ราเขา้ใจรปูแบบและความเกีย่วเนื่องของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

         2. ความเชีย่วชาญส่วนบุคคล คอื ความมุ่งมัน่ทีจ่ะเรยีนรูต้ลอดชวีติดว้ยตนเอง 

         3.รปูแบบความคดิ การสรา้งรปูแบบและวสิยัทศัน์ของโลกใหถู้กตอ้งมากขึน้เป็นความเชื่อ

ของบุคคลและกลุ่มทีก่าํหนดพฤตกิรรมและการตดัสนิใจ 

         4. การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วมกนั การสรา้งความมุ่งมัน่เพื่อดลใจใหไ้ปถงึวสิยัทศัน์ 

         5. การเรยีนรูข้องทมี การเรยีนรูร้่วมกนัในหน่วยการเรยีนรูพ้ืน้ฐานขององคก์ร 

          หลกัการเหล่านี้ แปลมาเป็นแนวปฏบิตัทิีส่าํคญั 3 ประการ   ซึง่สามารถส่งเสรมิสนบัสนุน

การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องในองคก์าร 

         1. ความสามารถทีจ่ะเรยีนรูซ้ ึง่กนัและกนั 

         2. ความสามารถทีจ่ะเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ส่วนบุคคล  

         3. ความสามารถทีจ่ะเรยีนรูจ้ากระบบ (ความสาํเรจ็และความลม้เหลวขององคก์าร)  

         มตีวัแปร 3 ตวั ทีจ่ะสนบัสนุนหรอืลดประสบการณ์การเรยีนรู ้

1. เงื่อนไขต่าง ๆ  

2. กจิกรรม  

3. ผลลพัธ ์ 

เงื่อนไขต่าง ๆ 

- องคก์ารใฝเ่รยีนรูม้ไิดเ้กดิขึน้ช ัว่ขา้มคนื   หลงัจากเปลีย่นปรชัญาการบรหิาร เป็นการ

ใชค้วามพยายามอยา่งเป็นระบบในการพฒันาอยา่งกวา้งขวางในการปฏบิตักิารดา้นทรพัยากร

มนุษย ์ 
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- การปฏบิตักิารในการจา้งบุคลากรตอ้งทดสอบความถนดัทางการเรยีนรูใ้นอดตี และ

ความกระตอืรอืรน้เกีย่วกบัการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง  

- การสนบัสนุนการตดัสนิใจตอ้งยอมรบัการมสี่วนร่วมของผูด้าํเนินการเพื่อการเรยีนรู้

ของบุคคลและทมี  

- กลยทุธก์ารใหค่้าตอบแทนตอ้งใหร้างวลัผูเ้สาะแสวงหาทกัษะใหม ่ ๆ เป็นแรงจงูใจโดย  

ตรงเพื่อการเรยีนรู ้การปฏบิตัแิละผลลพัธ ์ 

- แฟ้มของผูบ้รหิารรวมถงึจุดมุ่งเน้นการสอนงานและความรบัผดิชอบในการเป็นที่

ปรกึษา  

- การออกแบบงานและการแบ่งฝา่ยในองคก์ร ตอ้งทบทวนใหแ้น่ใจวา่บุคลากรเขา้ใจ

บทบาทและสนบัสนุนความสาํเรจ็ขององอคก์าร  

- ระบบการวดัผลการปฏบิตังิานตอ้งสนิิจฉยัโอกาสการเรยีนรู ้และผลทีต่ ัง้ใจใหเ้กดิขึน้  

- แผนการธุรกจิและเป้าหมายขององคก์ารตอ้งรวมถงึการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องและการ

แขง่ขนักบัคู่แขง่  

- การฝึกอบรมและการเรยีนรายวชิา เป็นเครื่องมอืทีร่วมถงึโอกาสของการเรยีนรูท้ ีไ่ม่

เป็นทางการ และการเรยีนรูข้องตนเองโดยตรง  

กิจกรรม 

มกีจิกรรมทีไ่ม่เป็นทางการมากมายซึง่สรา้งองคก์ารใฝเ่รยีนรู ้ตวัอยา่ง เช่น 

- การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอยา่งต่อเนื่องของสมาชกิทมีแต่ละคนผูบ้รหิารกบับุคลากร 

บุคลากรกบัผูบ้รหิาร  

- การสื่อสารแบบเปิด ฝึกฝนใหม้กีารใหค้าํแนะนํา  

- โอกาสในการแลกเปลีย่นผลลพัธภ์ายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม  

- มกีารอภปิรายกนัเป็นปรกตภิายหลงัเหตุการณ์ทีด่ ีสิง่ทีท่าํผดิพลาดสิง่ทีท่าํไดด้ ี 

วาสนา  กิม่เทิง้ (2553: 78) กล่าววา่ความสาํคญัของความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนวา่ เป็นการทาํให้

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สามารถศกึษาคน้ควา้หาคาํตอบดว้ยตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ และ

เกดิการพฒันาความสามารถในการคดิสรา้งสรรคแ์ละคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

จากความสาํคญัของความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนขา้งตน้ สามารถกล่าวไดว้า่  

 1. ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการเรยีนไม่วา่จะเรยีนในระดบัชัน้

มธัยมศกึษา อุดมศกึษาหรอืสงูกวา่ หรอืแมแ้ต่วยัทาํงาน วนัเกษยีณอายกุารทาํงาน ยกตัวอยา่งเช่น 

วยัเรยีนความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนช่วยทาํใหผู้เ้รยีนเรยีนเกดิความพยายามทีจ่ะศกึษาหาความรูเ้พื่อนําไปสู่

การคดิวเิคราะหท์ีม่เีหตุผล 

 2. เพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 
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 3. ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิความกระตอืรอืรน้ในกจิกรรมต่างทีไ่ดร้่วมกจิกรรมไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพโดยไม่ทิง้ความรูเ้ดมิ แต่ ตอ้งนําความรูท้ ีไ่ดร้บัไปปรบัเปลีย่น คน้ควา้ และแสวงหาอยู่

ตลอดเวลาจงึจ่ะก่อใหเ้กดิผลดแีก่บุคคลนัน้ 

3.3 ลกัษณะของผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 จากลกัษณะของผูท้ีม่คีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนมหีลากหลายแนวคดิโดยมนีกัวชิาการหลายท่านได้

แสดงทศันะเกีย่วกบัแนวคดิ ดงันี ้

 พระราชวรมุน ี (ประยทุธ ์ ปยตุโต) (2530ก: 43-45) กล่าววา่ความสนใจใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนตาม

แนวอทิธบิาท 4 มลีกัษณะดงันี ้

1. สรา้งความพงึพอใจ (ฉนัทะ) หมายถงึ เป็นผูท้ ีม่คีวามตอ้งการจะกระทาํหรอืใฝใ่จ

รกัทีจ่ะกระทาํสิง่นัน้อยูเ่สมอ และทาํใหไ้ดผ้ลดยีิง่ ๆ ขึน้ไป 

2. ใชค้วามเพยีรพยายาม (วริยิะ) หมายถงึ เป็นผูม้คีวามขยนั ความพยายาม ความ

เขม้แขง็ ความอดทน การเอาธุระใส่ใจต่องานทีร่บัผดิชอบไม่เกยีจครา้น 

3. ความมสีตติัง้ม ัน่ (จติตะ) หมายถงึ เป็นผูม้คีวามคดิความตัง้ใจรบัรูใ้นสิง่ทีต่นทาํ 

ทาํสิง่นัน้ดว้ยความคดิ มจีติใจจดจ่อ ไม่ฟุ้งซ่านล่องลอย ไม่ขาดสตป้ํิาเป๋อ 

4. หมัน่ไตร่ตรองดว้ยเหตุผล (วมิงัสา) หมายถงึ เป็นผูม้ปีญัญาพจิารณาไตร่ตรอง 

ครุ่นคดิใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบขอ้บกพร่องในสิง่ทีท่าํ รูจ้กัวางแผนคดิคน้ตลอดจน 

หาวธิปีรบัปรุงแกไ้ขเพื่อความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง การรูจ้กัช่วยเหลอืและรบัผดิชอบต่อตนเอง และการ

รูจ้กัเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ืน่ รูส้กึเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น (Empathy) อนัจะนํามาซึง่การรูจ้กัช่วยเหลอื

เอือ้เฟ้ือต่อผูอ้ื่น รูจ้กัแบ่งปนั รูจ้กัใหต้ลอดจนเสยีสละโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

 พระสมชาย ฐานวฑุโฒ (2533: 52-53) กล่าววา่คุณลกัษณะของผูท้ ีใ่ฝรู่ใ้ฝเ่รยีน หรอื 

พหสูตูร มลีกัษณะดงันี ้

1. ความตัง้ใจ คอื มนีิสยัชอบฟงั ชอบอ่าน ชอบคน้ควา้ 

2. ความตัง้ใจจาํ คอื มคีวามจาํดรีูจ้กัจบัสาระสาํคญั จบัหลกัใหไ้ดแ้ลว้จาํใหแ้ม่นยาํ 

3. ความตัง้ใจท่อง คอื ตอ้งฝึกท่องใหค้ล่องปาก ท่องใหข้ึน้ใจ จาํไดค้ล่องแคล่วชดัเจน 

ไม่ตอ้งพลกิตาํรา โดยเฉพะพระธรรมคาํสัง่สอนของพระพุทธเจา้ ซึง่เป็นความจรงิแทแ้น่นอนและไม่

เปลีย่นแปลง ส่วนวชิาการทางโลกยงัมกีารเปลีย่นแปลงไปเรื่อย  ๆเพราะยงัไม่มใีครรูจ้รงิ จงึควรท่อง

เฉพาะทีส่าํคญัและหมัน่คดิหาเหตุผลดว้ย 

4. ความตัง้ใจขบคดิ คอื ใส่ใจนึกคดิ ตรกึตรองหาเหตุผลใหเ้ขา้ใจตลอด พจิารณาให้

เจนจบ นึกถงึครัง้ใดกเ็ขา้ใจปรุโปร่งหมด 

5. ความแทงตลอดดว้ยปญัญา คอื เขา้ใจแจ่มแจง้ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัคิวามรูก้บั

ใจเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั 

น้อยทพิย ์ลิม้ยิง่เจรญิ (2547: 5) กล่าววา่คุณลกัษณะนกัเรยีนและความรบัผดิชอบต่อกลุ่ม 

และความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนตอ้งเป็นผูท้ ีต่อ้งตัง้ใจเรยีนและสนใจเรยีน โดยจะตอ้งมพีฤตกิรรม ไดแ้ก่  การมี
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สมาธเิมื่อครกูาํลงัสอน หรอืทาํงานไม่เยา้แหยเ่พื่อนในขณะทีค่รกูาํลงัสอน และไม่นอนหลบัในขณะที่

ครกูาํลงัสอน ศกึษาจากแหล่งเรยีนรูท้ ีห่ลากหลาย รูจ้กัตัง้คาํถาม ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจนเสรจ็

และร่วมกจิกรรมอื่น ๆ ของโรงเรยีนทีจ่ดัขึน้ ตลอดจนมผีลสมัฤทธิใ์นการเรยีนสงูขึน้ 

กระทรวงศกึษาธกิาร (2548: 9) กล่าววา่ คุณลกัษณะของผูท้ ีม่คีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนตอ้งเป็นผู้

ทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ ตัง้ใจมุ่งมัน่ในการเรยีน ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์โดยการแสวงหาความรู้

สบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน จดบนัทกึสรุปความรูแ้ละ

ประสบการณ์ ถ่ายทอดและเผยแพร่องคค์วามรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

วาสนา  กิม่เทิง้ ( 2553: 81) ไดส้รุปคุณลกัษณะของผูท้ีม่คีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ดงันี้ 

1. เป็นคนช่างสงัเกต มคีวามกระตอืรอืรน้ อยากรูอ้ยากเหน็ และชอบตัง้คาํถาม 

2. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์กลา้คดิ กลา้ทาํ และกลา้ตดัสนิใจ 

3. มคีวามมุ่งมัน่ในการเรยีน มเีหตุผล มคีวามรบัผดิชอบ และทาํงานอยา่งเป็นระบบ 

4. มคีวามสามารถในการวเิคราะห ์วจิยั และประเมนิผลขอ้มลูต่างๆ ไดอ้ยา่งชาญ

ฉลาด 

5. ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจนสาํเรจ็ และใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์โดยการ 

แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ ีห่ลากหลาย 

6. เผยแพร่องคค์วามรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ใหแ้ก่ผูอ้ื่นอยูเ่สมอ 

7. มคีวามสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู ้มทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

และตดิตามมลูขา่วสารเพื่อใหก้า้วทนัโลกแห่งการเปลีย่นแปลงออยูต่ลอดเวลา 

จากลกัษณะของผูม้คีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนขา้งตน้ กล่าวไดว้า่ผูม้คีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนมลีกัษณะ 4 

ขอ้ ดงันี้ 

1. เป็นผูท้ ีม่คีวามพยายามแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิและความรูใ้หม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา 

2. เป็นผูท้ ีส่ามารถคดิวเิคราะหเ์หตุการณ์ ความรู ้ไดอ้ยา่งมเีหตุผลก่อนตดัสนิใจสรุป

เหตุการณ์ หรอืความรู ้หากขอ้มลูทีไ่ดม้าไม่เพยีงพอจะคน้ควา้เพิม่เตมิ 

3.  เป็นผูท้ ีม่คีวามกระตอืรอืรน้ต่อการเรยีนอยูเ่สมอ 

4.  สามารถนําความรูท้ ีไ่ดร้บัมาเผยแพร่ต่อผูอ้ื่นอยา่งถูกตอ้งและเตม็ความสามารถ

ของตน 

3.4 การวดัความใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

พติร  ทองชัน้ ( 2547: 38) กล่าวไว ้วา่วธิกีารวดัคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนมหีลายรปูแบบ 

ดงันี้ 

1. การสมัภาษณ์ ไดแ้ก่ การพดูคุยสนทนาใหผู้ถู้กวดัไดต้อบคาํถาม 

2. การใชก้ารสงัเกต ควบคู่กบัการบนัทกึในรปูแบบต่างๆ เช่น Checklist, Rating Scale 

3. แบบสอบถามทีม่รีปูแบบต่างๆ เช่น แบบลเิคริท์ แบบเทอรส์โตน 
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4. Projective Technique โดยการสรา้งจนิตนาการใหร้ะบายความรูส้กึใหเ้หตุผลทาง

จรยิธรรม ต่อการกระทาํหรอืเหตุการณ์ทีก่าํหนดให ้

5. การทดสอบในรปูแบบของสถานการณ์ แลว้ใหเ้ลอืกตอบทีเ่ป็นการแกป้ญัหาหรอืตดัสนิ  

ใจทีด่ทีีสุ่ด ม ี2 แบบ ดงันี้ 

5.1 ถามใหต้อบดว้ยตนเองวา่เคยปฏบิตั ิหรอืกระทาํอยา่งไร 

5.2 ใหเ้ลอืกตอบโดยสมมุตวิา่ถ้าตนเองพบเหน็ กระทาํ หรอืถูกกระทาํ 

 การวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ใช้แบบสงัเกต “ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน” ซึง่ผูศ้กึษาคน้ควา้เป็นผูจ้ดัทาํ

ขึน้  

กระทรวงศกึษาธกิาร (2548: 68) กล่าวไวว้า่แบบสรุปผลการประเมนิคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝ่

เรยีนซึง่เป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน โดยเครื่องมอืมลีกัษณะเป็นมาตรประเมนิค่าโดย

ใหค้รแูละผูป้กครองเป็นผูป้ระเมนินกัเรยีนโดยใชแ้บบสอบถามโดยใหผู้ป้ระเมนิใส่ตวัเลขระดบัทีต่รง

กบัการปฏบิตัขิองผูถู้กประเมนิตามความเป็นจรงิโดยไดแ้บ่งระดบัการปฏบิตัเิป็น 3 ระดบั คอื 1 

หมายถงึ ปฏบิตัน้ิอย, 2 หมายถงึปฏบิตัเิป็นบางครัง้, 3 หมายถงึปฏบิตัเิป็นประจาํ ทัง้นี้ใหผู้ป้ระเมนิ

ทาํการประเมนิซํ้าถงึ 3 ครัง้แลว้ดสูรุปผลจากการประเมนินัน้    

นิภา วงษ์สุรภนินัท ์(2548: 60) กล่าวไวว้า่การสรา้งแบบวดัคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนสาํหรบั

นกัเรยีนระดบัช่วงชัน้ที ่ 3 โดยคุณลกัษณะของเครื่องมอืเป็นแบบสถานการณ์ 3 ตวัเลอืก โดยวดัใน

ดา้นเหน็คุณค่าของสิง่ต่าง ๆ ดา้นความอยากรูอ้ยากเหน็ ดา้นตัง้ใจอยา่งมสีต ิดา้นกลา้คดิรเิริม่ ดา้น

ความเพยีรพยายาม ดา้นการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ดา้นมเีหตุผล โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

ให ้3 คะแนน เมื่อเลอืกตอบในตวัเลอืกทีแ่สดงถงึการมคุีณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนสงู ให ้2 คะแนน เมื่อ

เลอืกตอบในตวัเลอืกทีแ่สดงถงึการมคุีณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนปานกลาง และให ้ 1 คะแนน เมื่อ

เลอืกตอบในตวัเลอืกทีแ่สดงถงึการมคุีณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนตํ่า และใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย

คะแนนคอืคะแนนตัง้แต่165-198แสดงวา่มคุีณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนอยูใ่นระดบัสงู, คะแนนตัง้แต่ 99-

164 แสดงวา่มคุีณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนอยูใ่นระดบัปานกลาง และคะแนนตัง้แต่ 66-98 แสดงวา่มี

คุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนอยูใ่นระดบัตํ่า 

วฒันา พาผล (2551: 5) ไดว้เิคราะหโ์ครงสรา้งความสมัพนัธข์องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ 

ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โดยสรา้งแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของ

นกัเรยีนออกเป็น 7 ดา้นคอื การเหน็คุณค่าของสิง่ต่าง ๆ ความอยากรูอ้ยากเหน็ ความตัง้ใจ การ

กลา้คดิรเิริม่ ความเพยีรพยายาม การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการมเีหตุผล โดยเกณฑก์ารให้

คะแนนจะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื 5 หมายถงึ จรงิมาก, 4 หมายถงึ จรงิค่อนขา้งมาก,  3 หมายถงึ

จรงิปานกลาง, 2 หมายถงึ จรงิค่อนขา้งน้อย และ 1 หมายถงึ จรงิน้อย และใชเ้กณฑก์ารแปล

ความหมายคะแนนคอื 4.50-5.00 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทีพ่จิารณาอยูใ่นระดบัมาก 3.50-4.49 

หมายถงึ มคุีณลกัษณะทีพ่จิารณาอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 2.50-3.49 หมายถงึ มคุีณลกัษณะที่

พจิารณาอยูใ่นระดบัปานกลาง 1.50-2.49 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทีพ่จิารณาอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง

น้อย และ 1.00-1.49 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทีพ่จิารณาอยูใ่นระดบัน้อย 
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วาสนา  กิม่เทิง้ (2553:84) กล่าวไวว้า่การวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 

35 ขอ้ทีม่ลีกัษณะเป็นมาตรประเมนิค่า 5 ระดบั คอื ระดบั 5 หมายถงึ มากทีสุ่ด ระดบั 4 หมายถงึ

มาก ระดบั 3 หมายถงึ ปานกลาง ระดบั 2 หมายถงึ น้อย และ ระดบั 1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด และ

เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลีย่รายขอ้เป็นคอื 4.50-5.00 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทีพ่จิารณา

อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 3.50-4.49 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทีพ่จิารณาอยูใ่นระดบัมาก 2.50-3.49 

หมายถงึ มคุีณลกัษณะทีพ่จิารณาอยูใ่นระดบัปานกลาง 1.50-2.49 หมายถงึ มคุีณลกัษณะที่

พจิารณาอยูใ่นระดบัน้อย 1.00-1.49 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทีพ่จิารณาอยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 

จากการศกึษาการวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนขา้งตน้  ผูว้จิยัสนใจวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนโดยใช้

แบบสอบถาม จาํนวน 20 ขอ้ทีม่ลีกัษณะเป็นมาตรประเมนิค่า 5 ระดบั คอื 
 

ระดบั 5   หมายถงึ มากทีสุ่ด  

ระดบั 4   หมายถงึ มาก  

ระดบั 3   หมายถงึ ปานกลาง 

ระดบั 2   หมายถงึ น้อย และ  

ระดบั 1   หมายถงึ น้อยทีสุ่ด  

 

เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลีย่รายขอ้ คอื 

 4.50-5.00 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทีพ่จิารณาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  

 3.50-4.49 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทีพ่จิารณาอยูใ่นระดบัมาก  

 2.50-3.49 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทีพ่จิารณาอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 1.50-2.49 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทีพ่จิารณาอยูใ่นระดบัน้อย 

 1.00-1.49 หมายถงึ มคุีณลกัษณะทีพ่จิารณาอยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

3.5   งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

งานวิจยัต่างประเทศ 

แอนเดอรส์นั และคณะ (Anderson; et al. 2001: 410-425) ไดท้าํการศกึษาเพื่อตรวจสอบ

กระบวนการสรา้งความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนและการพฒันาความรูใ้นหอ้งทดลองกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีน 

เกรด 7  จาํนวน 72 คน ทีศ่กึษาเกีย่วกบัชวีวทิยาโดยมผีลของทดลอง แสดงถงึระบบความคดิทีต่่อ 

เนื่องในการเล่าเรื่องของนกัเรยีน ทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัค่าเฉลีย่ซึง่พฒันาขึน้หลงัการทดลอง 

ในหอ้งทดลองกบัคะแนนหน่วยสุดทา้ยเกีย่วกบัการของเขตความถูกตอ้งของแนวคดิและการพฒันา 

ความรูท้างชวีวทิยา ผลการทดลองทาํใหน้กัเรยีนทีท่าํคะแนนไดส้งูจากการเขยีนเล่าเรื่องไวม้ากมาย

เกีย่วกบัความคดิต่อเนื่องทีส่มัพนัธก์บัความคดิพืน้ฐานซึง่พฒันาและซบัซอ้นขึน้ไปตามชวีติและ

ความถี่ของค่าเฉลีย่เหตุการณ์ของการจดัหมวดหมู่ความคดิระดบัสงูในการบอกเล่าทีพ่ฒันาขึน้ตาม

จาํนวนของระบบความสมัพนัธใ์นการคดิ 
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มลิสนั และโรเบริต์ (Milson; & Roberts. 2008: 39-59) ไดท้าํการศกึษาความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน

ดา้นสงัคมศาสตรโ์ดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ และไดใ้ชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต

เป็นเครื่องมอื และใชว้ธิกีารสอนดา้นสงัคมศาสตร ์ กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรยีนเกรด 6 โดยจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใชส้ารสนเทศเป็นฐาน โดยแบ่งเป็นสามกลุ่มเพื่อทาํการคน้ควา้และนําเสนอผลการทดลอง

ชีใ้หเ้หน็ความแตกต่างหลงัเรยีนโดยรูคุ้ณค่าของอนิเตอรเ์น็ตและรูแ้หลง่เรยีนรูท้างอนิเตอรเ์น็ตมาก

ขึน้และนกัเรยีนมวีธิกีารคน้หาขอ้มลูขา่วสารเบือ้งตน้โดยหลกีเลีย่งอุปสรรคแ์ละครเูป็นผูช้่วย

สนบัสนุนใหป้ระสบความสาํเรจ็ และนกัเรยีนแต่ละคนมคีวามแตกต่างในการพฒันาความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน

ในการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้สรุป 

แอนนาลยี ์และ คนอื่นๆ  (Annelies; et al. 2012: 82 – 94) ไดท้าํการศกึษาหาผลการ

เรยีนการแกป้ญัหาโดยใชเ้วปไซดเ์ป็นฐาน(web-based)ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดา้นวทิยาศาสตร ์พบวา่ 

มผีลต่อลกัษณะนิสยัใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนหลงัจากการใชเ้วปไซด ์ เพื่อคน้หาขอ้มลูขา่วสาร โดยแบ่ง  เป็น 3 

กลุ่ม เพื่อทาํการทดลอง โดยสองกลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุมแบ่งเป็นเพศและความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนพบวา่มี

ผลต่อการเรยีนโดยใชเ้วปไซดเ์ป็นฐาน(web-based)ใชเ้วลาทดลอง 4 สปัดาห ์กบันกัเรยีนมธัยม  

ศกึษาทีเ่รยีนดา้นวทิยาศาสตร ์การทดสอบก่อนเรยีน หลงัเรยีน มคีวามแตกต่างในจาํนวนนกัเรยีน

ทัง้หมด 347 คน จาก 18 โรงเรยีน ในระดบัมธัยมศกึษา ผลสรุปพบวา่ การใชเ้วปไซดเ์ป็นฐานมี

ความสาํคญัต่อความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนกัเรยีน 
 

งานวิจยัในประเทศ 

พทิกัษ์  วงแหวน (2546: 87-93) ศกึษาปจัจยัพหุระดบัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จงัหวดัศรสีะเกษ ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต ความ มี

อาํนาจภายในตน  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และ การส่งเสรมิการเรยีนของผูป้กครองมคีวามสมัพนัธท์าง 

บวกกบัพฤตกิรรมใฝเ่รยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่ง

ง่าย (r) เท่ากบั .402 , .603 , .480 และ .743 ตามลาํดบั โดยพบวา่ตวัแปรระดบันกัเรยีนไดแ้ก่ การ

ส่งเสรมิการเรยีนของผูป้กครอง (b=.445) ส่งผลบวกต่อพฤตกิรรมใฝเ่รยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05 

นิภา  วงษ์สุรภนินัท ์ (2548: 79-80) ไดท้าํการวจิยัการสรา้งแบบวดัคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝ่

เรยีนโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนระดบัช่วงชัน้ที ่3 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2547 สงักดัสาํนกั 

งานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครพนม จาํนวน 757คน ผลการวจิยัพบวา่  ไดแ้บบวดัคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝ่

เรยีน ดา้นเหน็คุณค่าของสิง่ต่างๆ 10 ขอ้ , ดา้นอยากรูอ้ยากเหน็ 5 ขอ้ , ดา้นตัง้ใจอยา่งมสีต ิ12 ขอ้ 

, ดา้นกลา้คดิรเิริม่ 9 ขอ้ , ดา้นเพยีรพยายาม 11 ขอ้ , ดา้นศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 8 ขอ้ และมี

เหตุผล 11 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 66 ขอ้ มค่ีาอาํนาจจาํแนกตัง้แต่ 0.211 ถงึ 0.562 และค่าความเทีย่งตรง

เชงิโครงสรา้งของแบบวดัคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั มค่ีา

น้ําหนกัองคป์ระกอบดา้นเหน็คุณค่าของสิง่ต่างๆ, ดา้นอยากรูอ้ยากเหน็, ดา้นตัง้ใจอยา่งมสีต,ิ ดา้น 

กลา้คดิรเิริม่, ดา้นเพยีรพยายาม, ดา้นศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและดา้นมเีหตุผล มค่ีาน้ําหนกั

http://20.132.48.254/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Raes+Annelies%22
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องคป์ระกอบ 0.461 , 0.486 , 0.406 , 0.456 , 0.362 และ 0.452 ตามลาํดบั และค่าความเชื่อมัน่

ของแบบวดัคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนวเิคราะหด์ว้ยวธิแีบ่งส่วนยอ่ยหลายสว่น โดยใชส้ตูรของเฟลตต-์

ราช(ูFeldt-Raju) มค่ีาความเชื่อมัน่แต่ละดา้น เป็น 0.806 , 0.643 , 0.846 , 0.740 , 0.841 , 0.714 

และ 0.843 ตามลาํดบั ส่วนค่ าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของแบบวดัมค่ีาเท่ากบั 0.917 และการศกึษา

พฒันาการคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนระดบัชว่งชัน้ที ่ 3 จงัหวดันครพนม ซึง่เป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งดว้ยแบบวดัคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน พบวา่  พฒันาการคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนมแีนวโน้ม

ลดลงเลก็น้อยจากชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ไปสู่มธัยมศกึษาปีที ่2 และมแีนวโน้มสงูขึน้เลก็น้อยจากชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่2 ไปสู่ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  

นุชนาท  เนตพิฒัน์  (2550: 100) ไดท้าํการศกึษาปจัจยัเชงิสาเหตุทีส่่งผลต่อความขยนั 

หมัน่เพยีรในการเรยีนของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่4 โรงเรยีนเครอืมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลแห่งประเทศ

ไทย ผลการวจิยัพบวา่ การส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูป้กครอง และแรงจงูใจใฝส่มัฤท ธิส์่งผลทางตรง

ต่อความขยนัหมัน่เพยีรในการเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิเ์สน้ 

ทาง (P) เท่ากบั .09 และ .42 ตามลาํดบั และยงัพบอกีวา่ การส่งเสรมิการเรยีนจากผูป้กครองส่งผล

ทางออ้มต่อความขยนัหมัน่เพยีรในการเรยีนผ่านสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรยีนกบัครอูยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิเ์สน้ทาง(P) เท่ากบั .20   

ปิลนัญา  วงศบุ์ญ (2550: 67-68) ไดท้าํการศกึษาคุณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ช่วงชัน้ที ่ 3 

โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ ์โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2549 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จาํนวน 43 คน ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัเรยีนช่วง

ชัน้ที ่ 3 โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ ์มคุีณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนอยูใ่นระดบัสงูโดยมคุีณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝ่

เรยีนดา้นกลา้คดิรเิริม่สรา้งสงูทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ ความอยากรูอ้ยากเห็ น ความมเีหตุผล ความ

เพยีรพยายาม ความตัง้ใจอยา่งมสีต ิและการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ตามลาํดบั 2) นกัเรยีนชาย

และหญงิช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภม์คุีณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 3) นกัเรยีนทีอ่ยูใ่นระดบัชัน้ต่างกนัมคุีณลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนแตกต่างกนัอยา่ง

ไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ 4) ตวัแปรเพศกบัระดบัชัน้ไม่ส่งผลใหเ้กดิผลของปฏสิมัพนัธต่์อคุณลกัษณะ

ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

อนุชา  ขวาไทย (2550: 105) ไดท้าํการศกึษาปจัจยับางประการทีส่่งผลต่อความ สามารถ

ในการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที ่

การศกึษาชยัภมูเิขต 2 ผลการวจิยัพบวา่  1) สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มตวัแปรปจัจยัไดแ้ก่ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ การคดิเชงิเหตุผล  เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ การสอนแบบสบื

เสาะหาความรู ้การสนบัสนุนของครอบครวั มคีวามสมัพนัธท์าง  บวกกบัความสามารถในการแสดง

หาความรูท้างวทิยาศาสตร ์อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 

เท่ากบั .554, .559, .363, .361, .203 ตามลาํดบั 2) ตวัแปรปจัจยัทัง้ 6 ตวั ส่งผลต่อความสามารถ

ในการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตรใ์นดา้นการตัง้ปญัหาในทางบวกอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
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ระดบั.01 มากทีสุ่ดไดแ้ก่ ตวัแปรการคดิเชงิเหตุผล (β=.217) ตามลาํดบั และมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ตวัแปรการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้ (β=.165) และเจตคตทิาง

วทิยาศาสตร(์β=.121) ตามลาํดบัส่วนตวัแปรการใชแ้หล่งการเรยีนรู ้ (β=-.178) มคีวามสมัพนัธ์

ในทางลบและตวัแปรการสนบัสนุนของครอบครวั(β=-.009)ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการแสวงหา

ความรูท้างวทิยาศาสตรใ์นดา้นการตัง้ปญัหา 

วฒันา  พาผล (2551: 153) ไดท้าํการวจิยัการวเิคราะหโ์ครงสรา้งความสมัพนัธข์องปจัจยั

ทีม่อีทิธพิลต่อความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  จาํนวน 708 คน เพื่อมุ่งศกึษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบของตวัแปรปจัจยักบัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนรปูแบบโครงสรา้งความ 

สมัพนัธข์องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนและขนาดอทิธพิลระหวา่งตวัแปรปจัจยักบัความใฝ่

รูใ้ฝเ่รยีน ตวัแปรปจัจยัทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แรงจงูในการเรยีน การเหน็คุณค่าในตวัเอง ความเชื่อ

อาํนาจภายในตน การกาํหนดเป้าหมายในอนาคต การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้การ

สนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั ผลการวจิยั พบวา่ องคป์ระกอบของตวัแปรปจัจยัทุกตวัมคีวาม 

สมัพนัธท์างบวกกบัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01ทุกค่าและรปูแบบโครง 

สรา้งความสมัพนัธม์คีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์โดยพบวา่ค่าสถติแิละดชันีส่วน

ใหญ่มค่ีาผ่านเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้ดงันี้ χ2=321.587 ,   P Value of χ2 = 0.000 , χ2/df=2.418 , 

GFI=.962 , AGFI=.921 , SPMR=.046 , RMSEA=.045 , NFI=.992 , IFI=.995 , CFI=.995 , 

PGFI=.464 , PNFI=.522 CN=372  และความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนไดร้บัอทิธพิลจากแรงจงูใจในการเรยีน

มากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ การจดัการเรี ยนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้การกาํหนดเป้าหมายในอนาคต 

และความเชื่ออาํนาจภายในตน โดยมขีนาดอทิธพิลเท่ากบั .401 .390 .102 และ .101 ตามลาํดบั 

ส่วนตวัแปรปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสงัคมจาก

ครอบครวั การเหน็คุณค่าในตนเอง การกาํหนดเ ป้าหมายในอนาคต การจดัการเรยีนรูแ้บบสบื เสาะ 

หาความรูแ้ละความเชื่ออาํนาจภายในตน ตวัแปรปจัจยัทัง้หมดร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของ

ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนไดร้อ้ยละ 75.300 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วกบัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนจะเหน็วา่ ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ช่วยใหผู้ ้

เรยีนมคีวามมุ่งมัน่และตัง้ใจเรยีนโดยการคน้ความรูแ้ละทาํใหเ้กดิความคดิเชงิเหตุผล ดงันัน้ผูศ้กึษา

คน้ควา้จงึมคีวามสนใจในการวดัระดบัหาความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของผูเ้รยีน เพื่อใหรู้ถ้งึความสามารถของ

ผูเ้รยีนและสามารถใหค้าํแนะนําผูเ้รยีนในดา้นการเรยีนเพื่อประโยชน์ในการเรยีนในระดบัสงูขึน้อยา่ง 

มศีกัยภาพ 

 

  



   

                                                                                                                            

บทท่ี  3 

วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4. การจดักระทาํและวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 

    ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี ้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน

สุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2555 จาํนวน  7  

หอ้งเรยีน จาํนวน 301 คน 

 กลุ่มตวัอย่าง  

    กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4โรงเรยีน 

สุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2555 ทีไ่ดม้าจาก2การ2

สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 38 คน 

เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

   เนื้อหาในการศกึษาคน้ควา้ เป็นเนื้อหาวชิาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

เรื่อง การใหเ้หตุผล ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551  กลุ่มสาระการ

เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 ระยะเวลาดาํเนินการศกึษาคน้ควา้ ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา  2555  ใชเ้วลา  7 คาบ 

คาบละ 50 นาท ี โดยทาํการเกบ็แบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 1 คาบ 

ดาํเนินการจดัการเรยีนรู ้5 คาบ และทาํการทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หลงัเรยีน 1 

คาบ โดยแบ่งหวัขอ้ไว ้ดงันี้ 
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  1.  การใหเ้หตุผล     1 คาบ 

  2.  การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั    1 คาบ 

  3.  การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั    1 คาบ 

  4.  การใหเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั  2 คาบ 

 

การสร้างเครื่องมอืท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ ประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง การใหเ้หตุผล โดยใชป้ญัหาเป็นฐานของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

3. แบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  

    

1. แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง การให้เหตผุล โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 ขัน้ตอนการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้มดีงันี้ 

1.1  ศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง รายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

ปญัหาเป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการจดัเนื้อหาและกจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสม 

1.2  ศกึษาหลกัสตูรสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ตามหลกัสตูรแกนกลางการ 

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มาตรฐานการเรยีนรู/้ ตวัชีว้ดั ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา

เป็นฐาน 

1.3  ศกึษาสาระการเรยีนรูเ้รื่อง การใหเ้หตุผล จากหนงัสอืแบบเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์

พืน้ฐาน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551  

1.4  กาํหนดเนื้อหาและจุดประสงคก์ารเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์ตลอดจนเขยีน

แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เพื่อสรา้งโจทยป์ญัหาทีโ่ดยเน้นสถานการณ์ปญัหาที่

เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัครอบคลุมเนื้อหาวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง การใหเ้หตุผล ชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่4 จาํนวน 5 คาบ  

  1.5 สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน จาํนวน 4 แผน ใชท้ดลอง  5 

คาบ  แผนที ่1 แผนที ่2 และ แผนที ่3 ใชเ้วลา 1 คาบ, แผนที ่4 ใชเ้วลา 2 คาบ ตามเนื้อหารายวชิา

คณิตศาสตร ์เรื่อง การใหเ้หตุผล ดงันี ้

  แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่1  หวัขอ้ การใหเ้หตุผล จาํนวน 1 คาบ 

  แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่2  หวัขอ้ การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั จาํนวน 1 คาบ 

  แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่3  หวัขอ้ การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั จาํนวน 1 คาบ 

  แผนการจดัการเรยีนรูท้ ี ่4  หวัขอ้ การใหเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั จาํนวน 2 คาบ 
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แผนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 

1. สาระ 

2. มาตรฐานการเรยีนรู ้

3. ตวัชีว้ดั 

4. สาระสาํคญั 

5.   จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

5.1 ดา้นความรู ้  

5.2 ดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

5.3 ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

6.  สาระการเรยีนรู ้

7.  กจิกรรมการเรยีนรู ้ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

7.1 ขัน้นําเขา้สู่บทเรยีน อภปิรายร่วมกบันกัเรยีนในการอา้งเหตุผลในเรื่อง

ตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ เพื่อเป็นการนําเขา้สู่บทเรยีน และยกตวัอยา่งประกอบ 

7.2 ขัน้การเรยีนการสอน จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนทาํงานเป็นกลุ่มโดยครใูหใ้บ

งาน ใบความรู ้เพื่อทาํกจิกรรม โดยครกูาํหนดขัน้ตอนอธบิายปญัหาโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ดงันี้ 

ข ัน้ที ่ 1 ผูเ้รยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาโดยทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัปญัหาที่

ไดร้บัเพื่อกาํหนดวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

ข ัน้ที ่2  ผูเ้รยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาทีไ่ดร้บัเพื่ออธบิายวธิแีกป้ญัหาดว้ย

วธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยั หรอืนิรนยั 

ขัน้ที ่3  เมื่อไดแ้นวทางแกป้ญัหาทางคณติศาสตรแ์ลว้ ผูเ้รยีนอธบิาย

หลกัการสาํคญั ดว้ยถ้อยคาํหรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

ข ัน้ที ่4   ระดมความคดิและพสิจูน์ เพื่อวเิคราะหว์ธิกีารแกป้ญัหาทีผู่น้ัน้คดิ 

ขัน้ที ่5  รวบรวมขอ้มลูของแต่ละบุคคลในการแกป้ญัหาเพื่อจดัเป็นหมวด 

หมู่โดยแบ่งเป็นการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั และการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 

ขัน้ที ่6 อภปิรายเพื่อปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร์

ทีม่อียูโ่ดยการระดมความคดิอกีครัง้  

7.3 ขัน้สรุป  

    8.  ภาระงาน / ชิน้งาน 

 แกป้ญัหาโจทยฝึ์กหดัในใบงาน 

  9.  สื่อการเรยีนรู ้/ แหล่งการเรยีนรู ้

9.1  สื่อสิง่พมิพ ์ 

9.2  หอ้งสมุด 

9.3  ใบงาน/ ใบความรู ้

9.4  ฐานขอ้มลูอนิเตอรเ์น็ต 
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          10.  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้

      10.1  วธิวีดัและประเมนิผล 

    10.1.1  ประเมนิจากการทาํกจิกรรม และการตอบคาํถามในใบงาน 

    10.1.2  ครใูหค้ะแนนตามตวัชีว้ดั จากเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

     10.2  เครื่องมอืวดัและประเมนิผล 

         10.2.1  คาํถามในใบงาน 

              10.2.2  แบบประเมนิ 

     10.3 เกณฑก์ารประเมนิ 

             10.3.1 การทาํกจิกรรม และการตอบคาํถามในใบงาน ไดค้ะแนนไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 65  

             10.3.2 แบบประเมนิทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ไดค้ะแนนไม่

น้อยกวา่รอ้ยละ 65 

             10.3.3  แบบประเมนิคุณลกัษณะ ไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 65 

                    11.  บนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรู ้

11.1 ดา้นการบรรลุตวัชีว้ดั 

11.1.1 ดา้นความรูค้วามคดิ 

11.1.2 ดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

11.1.3 ดา้นคุณลกัษณะ 

      11.2 ปญัหาทีพ่บจากการจดัการเรยีนรูแ้ละแนวทางแกไ้ข 

      11.3 แนวทางในการพฒันาต่อไป 

1.6  นําแผนการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง การใหเ้หตุผล โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีส่รา้งเสรจ็แลว้ เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธก่์อนเพื่อ

อนุมตัใิหท้าํส่งผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจเครื่องมอืจาํนวน 3 ท่าน เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสม 

และความถูกตอ้งของจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนรู ้สื่อ / แหล่งการ

เรยีนรู ้และระยะเวลาทีใ่ช ้ตลอดจนภาษาทีถู่กตอ้ง เพื่อนํามาปรบัปรุงแกไ้ข  

1.7  นําแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปปรบัปรุงแกไ้ข เรยีบรอ้ยแลว้นําเสนอต่ออาจารยท์ี่

ปรกึษาสารนิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสมอกีครัง้ แลว้นํามาแกไ้ขก่อนนํา 

ไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง และไดท้าํการแกไ้ขดงันี ้

คาํแนะนําจากอาจารยท์ีป่รกึษา 

-  จดัลาํดบัข ัน้ตอนและเขยีนรายละเอยีดแต่ละหวัขอ้ในแผนการจดัการเรยีนรู้

โดยใชป้ญัหาเป็นฐานโดยละเอยีด และเพิม่เนื้อหาทีส่อนลงไปในแผนรวมไปถงึการอธบิายขัน้ตอนที่

สอนโดยละเอยีด  

-  ใบงาน ใหก้าํหนดหวัขอ้ทีม่องเหน็ไดช้ดัเจน เช่น ตวัอยา่งที ่1  หรอืคาํถาม

ขอ้ที ่1 พรอ้มทัง้แนะนําใหห้าขอ้ความหรอืขา่วสารทีม่ปีระโยชน์ตลอดจนจดัทาํเฉลย 
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คาํแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3  ท่าน 

       -  ตรวจสอบแผนการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ การ

จดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

-  ตรวจสอบขัน้ตอนการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ใชค้าํวา่ “นกัเรยีน” แทน 

คาํวา่ “ผูเ้รยีน”   

- เพิม่เนื้อหาทีจ่ะสอนโดยยอ่ และเพิม่ตวัอยา่งทีใ่ชส้อน 

-  ใบงาน ใหเ้รยีงลาํดบัขอ้ง่ายไปหายาก และขอ้ทีเ่ป็นบทความหรอืขา่ว

เหตุการณ์นําไปไวข้า้งหลงัสุด 

-  หาตวัอยา่งทีเ่ป็นเนื้อหาทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรของโรงเรยีน เรื่องการให้

เหตุผล  

1.8  นําแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง การใหเ้หตุผล โดยใชป้ญัหาเป็น

ฐาน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ทีป่รบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องซึง่เป็นแผนการเรยีนรูท้ ีส่มบรูณ์ 

และนําไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา   

ปีท่ี 4  

  ขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 แบบอตันยั มขี ัน้ตอนการสรา้งและหาคุณภาพตามลาํดบั ดงันี้ 
2.1  ศกึษาหลกัการและเทคนิคการสรา้งแบบทดสอบ 

    2.2  วเิคราะหเ์นื้อหาและจุดประสงคก์ารเรยีนรูเ้พื่อวางแผนการออกขอ้สอบใหส้อด 

คลอ้งกบัจุดประสงคท์ีต่อ้งการวดั 

   2.3  เลอืกประเภทของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ีต่อ้งการวดั 

คอื แบบทดสอบอตันยั 

2.4 สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหต์ามทีว่างแผนไว ้เรื่อง การ

ใหเ้หตุผล ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั จาํนวน 20 ขอ้ และเกณฑก์ารให้

คะแนน 

2.5 สรา้งเครื่องมอืเสรจ็แลว้ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาพจิารณาความเหมาะสมก่อนนําไปให้

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจ และไดท้าํการแกไ้ขดงันี้  

คาํแนะนําจากอาจารยท์ีป่รกึษา 

-  จดัลาํดบัข ัน้ตอนและเขยีนรายละเอยีดแต่ละขอ้ในแบบทดสอบวดัความ 

สามารถในการคดิวเิคราะห ์พรอ้มทัง้เฉลยแบบทดสอบใหม้คีาํตอบทีเ่ป็นแนวทางการตอบในแต่ละ

ขอ้กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

-  สรา้งโจทยท์ีก่ระตุน้นกัเรยีนใหเ้กดิการคดิวเิคราะห ์

คาํแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3  ท่าน 
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-  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ความในแบบทดสอบ เช่น คาํกาํกวม ตวัเลข 

และปรบัขอ้ความใหถู้กตอ้ง 

-  เรยีงลาํดบัขอ้ทีเ่ป็นบทความหรอืขา่วเหตุการณ์นําไปไวข้า้งหลงัสุด 

-  หาตวัอยา่งทีเ่ป็นเนื้อหาทีส่อดคลอ้งกบั เรื่อง การใหเ้หตุผล  

-  แนะนําการเขยีนเกณฑก์ารใหค้ะแนนและแนวทางการเฉลยแบบทดสอบ

สาํหรบัขอ้ทีม่คีาํตอบทัง้วธิอุีปนยัและนิรนยัพรอ้มทัง้พรอ้มทัง้แนวการตอบทางตรรกศาสตรแ์ละการ

ใหเ้หตุผลโดยใชแ้ผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 

   2.6 ตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญ เ พื่อดคูวามสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบ กบั

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้หาค่าความเทีย่ งตรงของเนื้อหา (IOC)  โดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน คดัเลอืก

ขอ้สอบทีม่ค่ีา IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป และปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ ตามจาํนวนที่

ผ่านเกณฑข์องผูเ้ชีย่วชาญ โดยคดัเลอืกแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ ทีม่ค่ีาดชันีความ

เทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) โดยพจิารณาจากค่า IOC ≥0.50  จงึเลอืกขอ้ทีม่ค่ีาระหวา่ง  0.67 – 1 

จาํนวน 20 ขอ้ 

 2.7  ทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีม่ใิช่กลุ่มตวัอยา่งจรงิ จาํนวน 100 

คน 

 2.8  คดัเลอืกขอ้สอบทีม่ค่ีาความยากง่าย (PE) ตัง้แต่ 0.20 – 0.80  ไดค่้าความยาก

ง่ายระหวา่ง 0.37 – 0.55  และค่าอาํนาจจาํแนก(D) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ไดค่้าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 

0.70 – 0.93 คดัเลอืกไว ้10 ขอ้ (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2539: 199-201) แลว้ไปหาค่า

ความเชื่อมัน่ โดยใชส้ตูรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั (ลว้น สายยศ และองัคณา สาย

ยศ. 2538: 200-202) ไดค่้าความเชื่อมัน่ 0.77 

     2.9  ปรบัปรุงแกไ้ขและจดัพมิพเ์ป็นตน้ฉบบัเพื่อนําไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 

ตวัอย่าง แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

 

ตาราง 2 แนวการใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

 

ขอ้ที ่(0)  เหตุ   1. ถ้าน้ําท่วมกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แลว้ คนตกงานและ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย 

        2. ถ้าคนตกงานแลว้ทรพัยส์นิไม่เสยีหาย 

 จงหา “ผล” ทีท่าํใหก้ารอา้งเหตุผลนี้สมเหตุสมผล 

แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

สมมต ิ 

P คอื น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 
4 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/ชวีติประจาํวนั โดยใช้
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

Q คอื น้ําท่วมปรมิณฑล 

R คอื  คนตกงาน 

S คอื  ทรพัยส์นิเสยีหาย 

เหตุ 1. (PVQ) → (R∧S) 

       2.R→∼S 

วธิคีดิ    

(PVQ) → (R∧S)→ (R→∼S) 

          T              F       F 

 F   F       F   F         T      F-T 

ขดัแยง้กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

ผล   ถ้าคนตกงานแลว้ทรพัยส์นิไม่

เสยีหายแลว้น้ําอาจจะไม่ท่วมกรุงเทพและ

ปรมิณฑล 

ปญัหาเป็นฐาน เพื่ออธบิายขอ้สรุปได้

อยา่งชดัเจนและนําไปสู่คาํตอบที่

ถูกตอ้ง 

สมมต ิ 

P คอื น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 

Q คอื น้ําท่วมปรมิณฑล 

R คอื  คนตกงาน 

S คอื  ทรพัยส์นิเสยีหาย 

เหตุ 1. (PVQ) → (R∧S) 

       2.R→∼S 

วธิคีดิ    

(PVQ) → (R∧S)→ (R→∼S) 

          T              F       F 

 T   F       T    T         T      F-T 

ไม่ขดัแยง้กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

ผล   น้ําท่วมกรุงเทพและปรมิณฑล 

3 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/ชวีติ 

ประจาํวนั โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

เพื่ออธบิายขอ้สรุปไดแ้ต่คาํตอบไม่

ถูกตอ้ง 

สมมต ิ 

P คอื น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 

Q คอื น้ําท่วมปรมิณฑล 

R คอื  คนตกงาน 

S คอื  ทรพัยส์นิเสยีหาย 

2 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐานไดบ้างส่วน และอธบิาย

ขอ้สรุปไม่ถูกตอ้ง 
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

เหตุ 1. (PVQ) → (R∧S) 

4. R→∼S 

ผล   S 

สมมต ิ 

P คอื น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 

Q คอื น้ําท่วมปรมิณฑล 

R คอื  คนตกงาน 

S คอื  ทรพัยส์นิเสยีหาย 

เหตุ 1. PVQ → R∧S 

5. R∧∼S 

1 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐานไม่สมเหตุสมผล แต่มคีวาม

พยายามในการเขยีนอธบิาย 

1. ถ้าน้ําท่วมกรุงเทพมหานครหรอื

ปรมิณฑล แลว้ คนตกงานและทรพัยส์นิ

เสยีหาย 

2. ถ้าคนตกงานแลว้ทรพัยส์นิไม่เสยีหาย 

0 

ไม่มคีวามสามารถในการคดิ

วเิคราะห/์ไม่มรี่องรอยในการหา

คาํตอบ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนมลีกัษณะเป็นมาตรประเมนิ 5 ระดบัคะแนน ดงันี ้ 
 

4 คะแนน สามารถคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/ชวีติประจาํวนั   โดย

ใชป้ญัหาเป็นฐาน เพื่ออธบิายขอ้สรุปไดอ้ยา่งชดัเจนและนําไปสู่

คาํตอบทีถู่กตอ้ง 

3  คะแนน  สามารถคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/ชวีติประจาํวนั โดย

ใชป้ญัหาเป็นฐาน เพื่ออธบิายขอ้สรุปไดแ้ต่คาํตอบไม่ถูกตอ้ง 

2  คะแนน  สามารถคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/ชวีติประจาํวนั โดย

ใชป้ญัหาเป็นฐานไดบ้างส่วนและอธบิายขอ้สรุปไม่ถูกตอ้ง 

1  คะแนน  สามารถคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/ชวีติประจาํวนั โดย

ใชป้ญัหาเป็นฐานไม่สมเหตุสมผล แต่มคีวามพยายามในการ

เขยีนอธบิาย 

0  คะแนน   ไม่มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห/์ไม่มรี่องรอยในการหาคาํตอบ 

 

ทีม่า : ปรบัปรุงจากกรมวชิาการ. (2546). การจดัสาระการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544:  

121-123 
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เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 80–100 หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

 อยูใ่นระดบัดเียีย่ม 

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 75–79 หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัดมีาก 

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 70–74  หมายถงึ  ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัด ี

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 65–69  หมายถงึ  ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัค่อนขา้งด ี

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 60–64  หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัน่าพอใจ 

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 55–59  หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัพอใช ้

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 50–54  หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัผ่านเกณฑ ์

ไดค้ะแนนรอ้ยละ  0–49  หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร ์

     อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่เกณฑ ์ 
 

3. แบบสอบถามวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

   แบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนกัเรยีน มจีาํนวน 20 ขอ้ มขี ัน้ตอนในการ

พฒันาดงันี้ 

3.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน เพื่อเป็นแนวทางใน

การพฒันาแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

3.2 ศกึษางานวจิยั และพฒันาแบบสอบถามวดัความใฝเ่รยีนจาก นิภา วงษ์สุรภนินัท ์

(2548: 60) วฒันา พาผล (2551: 5) และวาสนา กิม่เทิง้ (2553:84)  

3.3 กาํหนดคุณลกัษณะของความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนเป็น 3 ดา้น คอื ความเพยีรพยายาม 

ความตัง้ใจและความเอาใจใส่ต่อการเรยีน 

3.4 สรา้งแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน จาํนวน 30 ขอ้ ลกัษณะของแบบ  

สอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนมลีกัษณะเป็นมาตรประเมนิค่า 5  ระดบั  ดงันี ้  

  ระดบั 5 หมายถงึ มากทีสุ่ด 

  ระดบั 4 หมายถงึ มาก  

  ระดบั 3 หมายถงึ ปานกลาง 

  ระดบั 2 หมายถงึ น้อย 

  ระดบั 1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด   
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3.5 นําแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนและเกณฑใ์นการใหค้ะแนนทีส่รา้งเสรจ็แลว้

เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งเชงิ

เนื้อหา แลว้นํามาคาํนวณหาค่า IOC และคดัเลอืกแบบสอบถามทีม่ค่ีา IOC ตัง้แต่ 0.50  ขึน้ไป แลว้

นําขอ้เสนอมาปรบัปรุงแกไ้ข ผลการพจิารณา IOC มค่ีาตัง้แต่ 0.67 – 1 จาํนวน 30 ขอ้ 

คาํแนะนําจากอาจารยท์ีป่รกึษา 

-  จดัลาํดบัข ัน้ตอนและเขยีนรายละเอยีดใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดย

ใชป้ญัหาเป็นฐานและธรรมชาตวิชิา และศกึษาการเขยีนแบบวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

-  ตัง้คาํถามทีส่อดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

-  จดัรปูแบบของแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํถาม

โดยรวม 

คาํแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3  ท่าน 

       -  แกไ้ขขอ้ความ เช่น การถามความสามารถ พฤตกิรรม และ3ใชค้าํถาม

ประเดน็เดยีว 

 3.6  นําแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน จาํนวน 30 ขอ้ ทีผ่่านการตรวจสอบจาก

ผูเ้ชีย่วชาญและไดป้รบัปรุงแกไ้ข แลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน 

สุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์จาํนวน 100 คน แลว้นําผลทีไ่ดม้าหาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้โดยใช ้t-test 

(ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 216-217) แลว้คดัเลอืกขอ้ทีม่ค่ีาอาํนาจจาํแนกทีค่่า t 

ตัง้แต่ 1.70 ขึน้ไปไว ้20 ขอ้ ซึง่ไดค่้าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ (t) อยูร่ะหวา่ง  3.48 – 7.69   

 3.7 นําแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนทีค่ดัเลอืกไว ้แลว้ไปหาค่าความเชื่อมัน่  

โดยใชส้ตูรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 

200-201)   ไดค้วามเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.86 

 3.8  นําแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนทีไ่ดค้ดัเลอืกไวไ้ปใชใ้นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

การมธัยมศกึษา เขต 2 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ตวัอย่าง  แบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน  

คาํช้ีแจง: ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้ แลว้ขดีเครื่องหมาย √ ลงในช่องทีต่รงกบั

ระดบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด โดยมหีลกัเกณฑใ์นการเลอืกดงันี ้

มากทีสุ่ด  หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของตวันกัเรยีนมากทีสุ่ด 

มาก   หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของตวันกัเรยีนมาก 

ปานกลาง  หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของตวันกัเรยีนปานกลาง 

น้อย   หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของตวันกัเรยีนน้อย 

น้อยทีสุ่ด        หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของตวันกัเรยีนน้อยทีสุ่ด 
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ตาราง 3 แบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ เป็นการศกึษาความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละความใฝรู่ใ้ฝ่

เรยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ผูว้จิยัจงึ

ประยกุตใ์ชแ้บบแผนการทดลองเป็น แบบ One-group Pretest - Posttest Design (ลว้น สายยศ; 

และ องัคณา สายยศ. 2538: 249) 

 

ตาราง 4 แบบแผนการทดลองแบบ One – group Pretest - Posttest Design 

 

กลุ่มทดลอง สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

E T1 X T2 

 

 

 ระดบัความจริง 

ข้อความ 
มาก 

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

 (0) ขา้พเจา้แสวงหาความรู้

นอกเหนือจากการเรยีนในหอ้งเรยีน 

 (0) ขา้พเจา้อ่านบทเรยีนล่วงหน้าก่อน

เขา้เรยีนเสมอ 

 (0) ขา้พเจา้พยายามทาํโจทยฝึ์กหดัที่

ยาก 

(0) เมื่อไม่เขา้ใจบทเรยีน ขา้พเจา้จะ

แสวงหาความรูเ้พิม่เตมิ 

(0) ขา้พเจา้จดสาระสาํคญัทุกครัง้ใน

เวลาเรยีน 

(0) ขา้พเจา้มคีวามซื่อสตัยต่์อการเรยีน 

(0) ขา้พเจา้มคีวามรบัผดิชอบต่องานที่

ไดร้บัมอบหมาย 
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สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแบบแผนการทดลอง 

 

E  แทน กลุ่มทดลอง 

X  แทน การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน  

T1 แทน การสอบก่อนการจดักระทาํทดลอง (Pre - test) 

T 2 แทน การสอบหลงัการจดักระทาํทดลอง (Post- test) 

 

ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้   

1. ขอความร่วมมอืกบัทางโรงเรยีนสุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภท์ีผู่ว้จิยัใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งใน

การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองสอนดว้ยตนเอง โดยการจดัการเรยีนรูว้ชิา

คณิตศาสตร ์เรื่อง การใหเ้หตุผล โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

2. ชีแ้จงใหน้กัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งในการดาํเนินการวจิยัทราบถงึการเรยีนการสอนที่

เน้นการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อ ง การใหเ้หตุผล โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 เพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจตรงกนัและปฏบิตักิจิกรรมใหถู้กตอ้ง 

3. นําแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ใหน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่ป็นกลุ่ม

ทดลองตอบแบบสอบถามโดยใชเ้วลา 1/2 คาบเรยีน  แลว้บนัทกึคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบครัง้นี้  

เป็นคะแนนสอบก่อนเรยีน( Pre-test )  

4. ดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนการสอน ทีเ่น้นการจดั 

การเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่องการใหเ้หตุผล โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่4 กบักลุ่มทดลองโดยผูศ้กึษาคน้ควา้เป็นผูด้าํเนินการสอนเอง ใชเ้วลาสอนจาํนวน 5  คาบ 

5. นําแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนใหน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ตอบแบบ 

สอบถามทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง โดยใชเ้วลา  1/2 คาบ  แลว้บนัทกึผลการสอบไวเ้ป็นคะแนนสอบหลงั

เรยีน ( Post-test )   

6. ทดสอบหลงัเรยีน เพื่อวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่4 โดยใชเ้วลา 1 คาบ 

 

การจดักระทาํและวิเคราะหข้์อมลู 

ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ผูว้จิยัมกีารวเิคราะหข์อ้มลูดงันี ้

1.  เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบัเกณฑร์อ้ยละ 65 โดยใชส้ถติ ิt-test for One 

Samples 
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  2.  เปรยีบเทยีบความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ก่อนและหลงัการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 

3.  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

3.1  สถติพิืน้ฐาน 

3.2.1 การหาค่าเฉลีย่ ( X ) ของคะแนนความสามารถในการคดิ

วเิคราะหแ์ละความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน โดยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน   

         

           

                           สตูร     
n

X
X

∑=  

 

     เมื่อ       X       แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 

    ∑X       แทน   ผลรวมทัง้หมดของขอ้มลู 

        n        แทน   จาํนวนขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่ง 

(ลว้น  สายยศ;  และ องัคณา  สายยศ  2538: 73) 

 

การหาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S) ของความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละความใฝรู่ใ้ฝ่

เรยีน โดยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน  

                       

                           สตูร    
( )

( )

22

1
n X X

S
n n

−
=

−
∑ ∑

 

          

              เมื่อ           S        แทน     ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

                          ∑X        แทน     ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมด 

                        (∑X )2      แทน     ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกาํลงัสอง 

    ∑X
2 แทน    ผลรวมของขอ้มลูแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

                              n        แทน    จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง หรอื จาํนวนขอ้มลูทัง้หมด 

(ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538:79) 

 

3.1  สถติเิพื่อหาคุณภาพเครื่องมอื 

3.2.1 การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content  Validity)  ของแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ โดยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ

พจิารณา   
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                     สตูร     IOC =    
N
R∑  

 

                   เมื่อ   IOC    แทน    ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัตวัชีว้ดั 

                          R∑      แทน    ผลรวมการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ 

                              N      แทน    จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 

     (ลว้น  สายยศ; และ องัคณา  สายยศ. 2539:246-250) 

3.2.2  หาค่าความง่าย (PE) และค่าอาํนาจจาํแนก (D) ของแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้สอบแบบอตันยัของวทินียแ์ละซา

เบอรส์  

สตูร    PE= SU+ SL-(2NXmin) 
2N(Xmax-Xmin)

 
 

เมื่อ     PE   แทน   ดชันีค่าความง่าย 

SU  แทน      ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มเก่ง 

SL  แทน      ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มอ่อน 

Xmax  แทน      คะแนนทีน่กัเรยีนทาํไดส้งูสุด 

Xmin  แทน      คะแนนทีน่กัเรยีนทาํไดต้ํ่าสุด 

N  แทน      จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มเก่งหรอืกลุ่มอ่อน 
 

 

สตูร    D= SU- SL 
N(Xmax-Xmin)

  
 

   

เมื่อ  D  แทน  ดชันีค่าอาํนาจจาํแนก 

SU  แทน  ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มเก่ง 

SL  แทน   ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มอ่อน 

Xmax  แทน   คะแนนทีน่กัเรยีนทาํไดส้งูสุด 

Xmin  แทน   คะแนนทีน่กัเรยีนทาํไดต้ํ่าสุด 

N  แทน   จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มเก่งหรอืกลุ่มอ่อน 

      (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2539: 199-201) 

3.2.3  การหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 

และแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนวชิาคณิตศาสตร ์ โดยจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน โดย

ใชก้ารคาํนวณค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (∝ −𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) โดยใชส้ตูรของครอนบคั (Cronbach)  
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                                       สตูร     ∝= n
n-1
�1- ∑ si

2

s2 �  

 
 

เมื่อ  ∝ แทน  สมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ 

  n  แทน  จาํนวนขอ้สอบ 

  𝑠𝑠i
2     แทน  ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

  S2  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนของขอ้สอบทัง้ฉบบั 

 

      (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 200-202) 

 

 3.2.4   หาค่าอาํนาจจาํแนก (t) เป็นรายขอ้ของแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4โดยใช ้t-test 

 

    สตูร     t= X�H-X�L

�sH
2

nH
+

sL
2

nL

 

 

เมื่อ t แทน    ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบประเมนิ 

 X�H แทน    คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มสงู 

 X�L แทน    คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตํ่า 

 sH
2  แทน    ความแปรปรวนของคะแนนของกลุ่มสงู 

 sL
2  แทน    ความแปรปรวนของคะแนนของกลุ่มตํ่า 

 nH        แทน    จาํนวนคนในกลุ่มสงู 

 nL        แทน    จาํนวนคนในกลุ่มตํ่า 

 

      (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 216-217) 

 3.3  สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 

3.3.1 ใชส้ถติ ิt-test for One Sample เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนน ความสามารถในการ

คดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

กบัเกณฑโ์ดยการคาํนวณจากสตูร 

 

      สตูร   t =  
X�-μ0

S
√n

       ;     df=n-1  
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 เมื่อ t      แทน    ค่าทีใ่ชพ้จิารณาใน t-Distribution 

X�      แทน    ค่าเฉลีย่ของคะแนน 

μ0    แทน    ค่าเฉลีย่มาตรฐานทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(𝜇𝜇0 > 65%) 

s     แทน    ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

n     แทน    จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 

    (ชศูร ี วงศร์ตันะ. 2546: 115) 

 

3.3.2 ใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนน ความใฝรู่ใ้ฝ่

เรยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน  

โดยการคาํนวณจากสตูร 

 

       สตูร  

 
 

      เมื่อ     t     แทน  ค่าทีพ่จิารณาใน t-Distribution 

   ∑D        แทน  ผลรวมของความแตกต่างรายคู่ระหวา่งคะแนนก่อน 

     และหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

                         (∑D)2      แทน  ผลรวมของกาํลงัสองของความแตกต่างรายคู่ระหวา่ง          

จาํนวนผูเ้รยีนในกลุ่มตวัอยา่งคะแนนก่อนและหลงั  

                                          การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

   n         แทน    จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 

       (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 104) 

 

( )22

D
t = ; df = n -1

n D - D
n -1

∑
∑ ∑



บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  ในการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมาย ผูว้จิยัไดใ้ชส้ญัลกัษณ์ต่าง ๆ ใน 

การวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

 N  แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 k  แทน  คะแนนเตม็ 

 X   แทน  คะแนนเฉลีย่ 

 s  แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 0µ   แทน  ค่าเฉลีย่มาตรฐานทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(รอ้ยละ 65 ของคะแนนเตม็) 

 t   แทน  ค่าทีพ่จิารณาใน t-Distribution 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

            การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู และการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูในการทดลองครัง้นี้ผู ้

วจิยัเสนอตามลาํดบั ดงันี้ 

  1.  เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี ที ่4 ทีไ่ด ้

รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบัเกณฑร์อ้ยละ 65  

  2.  เปรยีบเทยีบความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ก่อนและหลงัการจดั 

การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยม 

ศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบัเกณฑร์อ้ยละ 65 โดยใชส้ถติ ิ t-test 

for One Sample ปรากฏในตาราง 5 
 

ตาราง 5  เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี ที ่4 ทีไ่ดร้บั

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบัเกณฑร์อ้ยละ 65  

 

การทดสอบ N K X  s µ0=65 t 

       

หลงัเรยีน 38 40 31.87 4.70 26 7.72** 
 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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จากตาราง 5 พบวา่  ความสามารถในการคดิวเิคราะห์  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 65  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 แสดงวา่ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ทาํใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิ

วเิคราะหส์งูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 65 โดยมคีะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ  83.03 

 

  2. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ก่อน

และหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน โดยนําคะแนนก่อนและหลงัการทดลองมาเปรยีบ 

เทยีบโดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples ปรากฏในตาราง 6 

 

ตาราง 6  เปรยีบเทยีบความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ก่อนและหลงัการจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

 

การทดสอบ N K X  s t 

      

ก่อนเรยีน 38 100 59.42 8.39  

     14.68** 

หลงัเรยีน 38 100 86.07 6.29  
      

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

 จากตาราง 6 พบวา่ ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัการจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรื่อง การใหเ้หตุผล สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงวา่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ส่งผลใหน้กัเรยีนมี

ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนมากขึน้ 

 
 



 

บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ เป็นการศกึษาผลการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง การให้

เหตุผล โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน  ทีม่ต่ีอความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ซึง่สรุปสระสาํคญัและผลการศกึษาได ้ดงันี ้ 

 

ความมุง่หมายของการศึกษาค้นคว้า 

 1. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบัเกณฑร์อ้ยละ 65 

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ก่อนและหลงั   

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

 

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 

 1.  ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัไดร้บัการจดั 

การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 65 

  2. ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการ 

เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

 

วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน

สุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 7 หอ้ง 

เรยีน จาํนวน 301 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

โรงเรยีนสุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ทีไ่ดม้า 

จาก0การ0สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling 

Unit) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 38 คน 
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 เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 เนื้อหาในการศกึษาคน้ควา้เป็นเนื้อหาวชิาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

เรื่อง การใหเ้หตุผล ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551  กลุ่มสาระการ

เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์  ซึง่แบ่งเนื้อหาออกเป็น 

  1.  การใหเ้หตุผล     1 คาบ 

  2.  การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั    1 คาบ 

  3.  การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั    1 คาบ 

  4.  การใหเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั   2 คาบ 

               

         ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

  ดาํเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ใชเ้วลาในการดาํเนินการทดลอง 

7 คาบๆ ละ 50 นาท ี โดยทาํการเกบ็แบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 1 

คาบ ดาํเนินการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 5 คาบ และทาํการทดสอบวดัความสามารถใน

การคดิวเิคราะห ์หลงัเรยีน 1 คาบ โดยผูว้จิยัดาํเนินการจดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า            

  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ประกอบดว้ย      

1. แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง การใหเ้หตุผล โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

3.  แบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 

1. ขอความร่วมมอืกบัทางโรงเรยีนสุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภท์ีผู่ว้จิยัใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ 

ศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองสอนดว้ยตนเอง โดยการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์

เรื่อง การใหเ้หตุผล โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

2. ชีแ้จงใหน้กัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งในการดาํเนินการวจิยัทราบ ถงึ การเรยีนการสอนทีเ่น้น

การจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง การใหเ้หตุผล โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ของนกัเรยีนชัน้มธัยม 

ศกึษาปีที ่4 เพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจตรงกนัและปฏบิตักิจิกรรมใหถู้กตอ้ง 

3. นําแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ใหน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ทีเ่ป็นกลุ่ม

ทดลองตอบแบบสอบถามโดยใชเ้วลา 1/2 คาบเรยีน  แลว้บนัทกึคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบครัง้นี้  

เป็นคะแนนสอบก่อนเรยีน( Pre-test )  
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4. ดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน ตามแผนการจดัการเรยีนการสอน ทีเ่น้นการจดัการ

เรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่องการใหเ้หตุผล โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่4 

5. ทดลองกบักลุ่มทดลองโดยผูศ้กึษาคน้ควา้เป็นผูด้าํเนินการสอนเอง ใชเ้วลาสอนจาํนวน   

5  คาบ 

6. นําแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนใหน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ตอบแบบสอบ 

ถาม ทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง โดยใชเ้วลา  1/2 คาบ  แลว้บนัทกึผลการสอบไวเ้ป็นคะแนนสอบหลงัเรยีน   

( Post-test )   

7. ทดสอบหลงัเรยีน เพื่อวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

โดยใชเ้วลา 1 คาบ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

 1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ด ้

รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบัเกณฑร์อ้ยละ 65 โดยใชส้ถติ ิt-test for One Samples 

 2. เปรยีบเทยีบความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ก่อนและหลงัการจดั 

การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 

 

สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 

1.  ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัไดร้บัการจดั 

การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 65 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

2.  ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

อภิปรายผล 

 จากการศกึษาผลการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง การใหเ้หตุผล โดยใชป้ญัหาเป็น

ฐาน ทีม่ต่ีอความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

สามารถอภปิรายผลการศกึษาคน้ควา้ได้ ดงันี้  

1. ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 หลงัไดร้บัการจดั 

การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 65 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ 

เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่1 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก 

1.1 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นการจดัการเรยีนรูท้ ีใ่ชข้ ัน้ตอนการใช้

ปญัหาเป็นฐานเป็นเครื่องมอืช่วยดาํเนินการในการจดัการเรยีนการสอน และฝึกความสามารถในการ
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คดิวเิคราะห ์ทาํใหเ้กดิความสามารถวเิคราะหป์ญัหา วเิคราะหห์ลกัการ และประเมนิผลซึง่เป็น

ขอ้สรุปของปญัหา สอดคลอ้งกบัเดไลเซลิ (Delisle. 1997: 1-2) ไดก้ล่าวถงึการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา

เป็นฐานวา่มรีากฐานมาจากทฤษฎทีางการศกึษาของ จอหน์ บ ีดวิอี ้ (John B.Dewey) ซึง่มชีื่อวา่

การ ศกึษาแบบพพิฒันาการ (Progressive Education)ทีเ่น้นการเตรยีมประสบการณ์ เพื่อพฒันา

นกัเรยีนในทุกดา้น โดยคาํนึงถงึความสนใจ ความถนดั ความตอ้งการทางดา้นอารมณ์ สงัคมของ

นกัเรยีน และเน้นใหเ้หน็ความสาํคญัของกจิกรรมและประสบการณ์โดยนกัเรยีนเป็นผูล้งมอืปฏบิตัิ

ดว้ยตนเอง ผูส้อนเป็นเพยีงผูช้ ีนํ้าแนวทางและเป็นรปูแบบหรอืวธิกีารเรยีนรูแ้บบหนึ่งทีใ่ช้ การตัง้

คาํถามหรอืปญัหาเป็นตวักระตุน้หรอืนําทางผูเ้รยีนใหเ้กดิความสนใจอยากรู ้โดยตวัปญัหาจะเป็นจุด

ตัง้ตน้ของกระบวนการเรยีนรู ้และเป็นตวักระตุน้ในการพฒันาทกัษะการแกป้ญัหา และเป็นการ

พฒันาผูเ้รยีน สู่การเป็นผูท้ ีส่ามารถเรยีนรู ้โดยการชีนํ้าตนเองไดเ้พื่อแกป้ญัหา หรอืสถานการณ์

เกีย่วกบัชวีติประจาํวนั(วาสนา กิม่เทิง้. 2553: 13) การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานจะใหผู้เ้รยีนสรา้ง

ความรูใ้หม่จากการใชป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในโลกแห่งความเป็นจรงิเป็นบรบิท(context) ของการเรยีนรู ้

เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการคดิวเิคราะห ์และคดิแกป้ญัหา รวมทัง้ไดค้วาม รูต้ามศาสตรใ์นสาขา 

วชิาทีต่นศกึษาดว้ยการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานจงึเป็นผลมาจากกระบวนการทาํงานทีต่อ้งอาศยั    

ความเขา้ใจ และทกัษะการแกป้ญัหาเป็นหลกั  

1.2 ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ผูว้จิยัไดจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็น

กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 3-5 คน คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อใหน้กัเรยีนได้

ร่วมมอื กนัแกป้ญัหา เรยีนรูก้ารทาํงานเป็นกลุ่ม มคีวามรบัผดิชอบในส่วนทีต่นเองไดร้บัมอบหมาย

และแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกลุ่ม เพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่ใีนหมู่คณะ โดยการอภปิรายแลก  

เปลีย่นความคดิเหน็ แล ะมคีวามกระตอืรอืรน้ในการแกป้ญัหาเพื่อใหไ้ดม้าซึง่คาํตอบทีด่ทีีสุ่ด และ

ถูกตอ้งสมเหตุสมผล  ซึง่สอดคลอ้งกบั มณัฑรา  ธรรมบุศย ์ (2545: 13) กล่าววา่เป็นการเรยีนรูท้ ี่

ส่งเสรมิการพฒันาความสามารถของผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ไดอ้ยา่งมศีกัยภาพ โดยผลกัดนัใหผู้เ้รยีนได้

แสดงทกัษะความ สามารถดา้นกระบวนการคดิวเิคราะห ์อยา่งมรีะบบ และกระบวนการทีถู่กตอ้งใน

การแกป้ญัหาในลกัษณะต่าง ๆ เช่น โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรและความรูท้ ี่

กาํลงัศกึษาในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง  

1.3  ผูว้จิยัไดฝึ้กใหน้กัเรยีนคดิเป็นกระบวนการคดิตามขัน้ตอนการแกป้ญัหาเป็นฐาน

ในใบงาน เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะและมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์ซึง่เป็นพืน้ฐานของการ

เรยีนรูใ้นระดบัสงูขึน้และเป็นพืน้ฐานของการดาํรงชวีติในอนาคตและทาํใหเ้กดิความความใฝรู่ใ้ฝ่
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เรยีน สอดคลอ้งกบั วฒันา  พาผล (2551:18) กล่าววา่ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนเป็นคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงคท์ีส่าํคญัสาํหรบัการพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาเมื่อบุคคลมคีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนแลว้

จะทาํใหบุ้คคลนัน้เกดิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสามารถศกึษาคน้ควา้หาคาํตอบไดด้ว้ยตนเอง มี

ความสามารถในการสบืสอบคุณค่า มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มคีวามสามคัค ีมผีลสมัฤทธิท์าง การ

เรยีนสงูขึน้ เกดิการพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสรา้งสรรคเ์กดิการพฒันาตนเองใหม้ี

ความสามารถทางดา้นวชิาการและวชิาชพีจนเกดิความรูใ้หม่ๆตลอดจนรูเ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลง

ของสงัคม พบวา่ การจดัการเรยีน การสอนในบางส่วนของโจทยป์ญัหาเป็นคาํถามปลายเปิด โดย

นกัเรยีนไดใ้ชค้วามสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเนื่องนัน้ทาํให้

นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหไ์ดอ้ยา่งเตม็ที ่และมีประสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่ทาํใหน้กัเรยีน

มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหผ์่านเกณฑร์อ้ยละ 65 โดยมคีะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 83.03

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 2. ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีน 

รูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

2.1 ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ช่วยกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความใฝรู่ใ้ฝ่

เรยีน ช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามมุ่งมัน่และตัง้ใจเรยีนโดยการคน้ ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิและทาํใหเ้กดิ

ความคดิเชงิเหตุผล และความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการเรยีนไม่วา่จะเรยีนในระดบั 

ชัน้มธัยมศกึษา อุดมศกึษาหรอืสงูกวา่ หรอืแมแ้ต่วยัทาํงาน วนัเกษยีณ  อายกุารทาํงาน ยกตวัอยา่ง

เช่น วยัเรยีนความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนช่วยทาํใหผู้เ้รยีนเรยีนเกดิความพยายามทีจ่ะศกึษาหาความรู้  เพื่อ

นําไปสู่การคดิวเิคราะหท์ีม่เีหตุผล เพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิความ

กระตอืรอืรน้ในกจิกรรมต่าง ๆ ทีไ่ดร้่วมกจิกรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยไม่ทิง้ความรูเ้ดมิ แต่ตอ้ง

นําความรูท้ ีไ่ดร้บัไปปรบัเปลีย่น คน้ควา้ และแสวงหาอยูต่ลอดเว ลาเพื่อก่อใหเ้กดิผลดแีก่บุคคลนัน้ 

ซึง่สอดคลอ้งกบั กระทรวงศกึษาธกิาร (2548: 9) กล่าววา่ คุณลกัษณะของผูท้ ีม่คีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน

ตอ้งเป็นผูท้ ีม่คีวามกระตอืรอืรน้ ตัง้ใจมุ่งมัน่ในการเรยีน ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์โดยการแสวงหา

ความรูส้บืคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูท้ ัง้ภายใน และภายนอกโรงเรยีน  จดบนัทกึสรุปความรูแ้ละ

ประสบการณ์ ถ่ายทอดและเผยแพร่องคค์วามรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

2.2 จากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ทาํใหส้ามารถทราบถงึความใฝรู่ใ้ฝ่

เรยีนโดยทีผู่เ้รยีนทีแ่สดงออกมาใหเ้หน็ถงึ ความเพยีรพยายาม ความตัง้ใจเรยีน ความเอาใจใส่ต่อ

การเรยีน  ไดแ้ก่ การสนใจฟงัครผููส้อน มคีวามกระตอืรอืรน้ในการร่วมกจิกรรมมกีารถาม-ตอบ และ 

อภปิราย รวมไปถงึการทบทวนความรู ้และเสาะแสวงหาความรูใ้หม่ มาประกอบการตดัสนิใจ

วเิคราะหโ์จทยป์ญัหาทีไ่ดร้บัและสามารถอธบิายไดอ้ยา่งมเีหตุผล โดยสามารถวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

จาก “แบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน” ซึง่ผูศ้กึษาคน้ควา้และปรบัปรุงมาจากงานวจิยัอื่น ๆ โดย
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จดัทาํขึน้  20 ขอ้ ซึง่แบ่งเป็นคุณลกัษณะยอ่ย 3 ดา้น คอืความเพยีรพยายาม เป็น การทีผู่เ้รยีนมี

ความมุ่งมัน่ในการเรยีน โดยการเสาะแสวงหาความรูน้อกเหนือจากการเรยีนในหอ้งเรยีน เพื่อ

สามารถสรุปแนวคดิและวเิคราะหเ์รื่องทีเ่รยีนไดอ้ยา่งเขา้ใจถ่องแทด้ว้ยความเขา้ใจและสามารถ

นํามาประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนได ้ความตัง้ใจเรยีน เป็น การทีผู่เ้รยีนทาํหน้าทีข่องตนในดา้นการเรยีน

ดว้ยความซื่อสตัย ์ตรงต่อเวลา รบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีน โดยไม่ขาดตกบกพร่อง 

เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความรูท้ ีส่ามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนไดเ้สมอ  ความเอาใจใส่ต่อการเรยีน 1

เป็น การที1่ผูเ้รยีนมคีวามตัง้ใจต่อการเรยีนรูท้ ัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน อยา่งสมํ่าเสมอ ไม่ละ

ทิง้การเรยีนและใชค้วามรูท้ ีไ่ดเ้รยีนมาในอดตีมาประยกุตใ์ชก้บัความรูท้ ีเ่รยีนในปจัจุบนั 

2.3  ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานถ้าหากนกัเรยีนมคีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน แลว้ 

นกัเรยีนสามารถประยกุตใ์ชแ้นวคดิ และขัน้ตอนการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ในการอธบิายเพื่อ

ก่อใหเ้กดิความความสามารถในการคดิวเิคราะหใ์นเรื่องทีเ่รยีนได ้และสามารถถ่ายทอดความรู้ใหผู้อ้ื่น

เขา้ใจ จากการพดูและการเขยีน แลว้ซึง่สอดคลอ้งกบั อาร ี พนัธม์ณี (2545: 15) กล่าววา่คุณลกัษณะ

ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน เป็นคุณลกัษณะทีส่าํคญัต่อผูเ้รยีน ทีค่วรส่งเสรมิผูเ้รยีน ใหร้กัการเรยีนรู ้ชอบศกึษาหา

ความรูแ้ละตื่นตวักบัสิง่แปลกใหม่รอบตวั อยา่งรูอ้ยากเหน็ เสาะแสวงหาความรู ้ มวีจิารญาณ เลอืก

ตดัสนิใจ คดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์คดิหาเหตุผล คดิจนิตนาการ ประเมนิสถานการณ์ต่าง ๆ เกาะ  

ตดิสถานการณ์ รูจ้กัซกัถาม  คน้หาคาํตอบ กระตอืรอืรน้ต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ดว้ยการตดิ  

ตามขา่วสาร อ่านหนงัสอื ดโูทรทศัน์ เรยีนรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ อยา่งต่อเนื่องและมทีศันคตทิีด่ต่ีอการ  

ศกึษาตลอดชวีติ เพื่อทาํใหช้วีติของผูเ้รยีนมคีวามหมาย  มชีวีติชวีา ตลอดจนสาํเรจ็การศกึษา

รบัผดิชอบการงาน รบัผดิชอบชวีติของตนเอง  สามารถปรบัตวัเองใหท้นัยคุ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ 

ทนัโลกและทนัต่อความเปลีย่นแปลง เพื่อใหส้ามารถอยูใ่นสงัคมการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีวามสุข  จาก

ผลการศกึษาพบวา่ ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

ข้อสงัเกตจากการศึกษาค้นคว้า 

1. การจดัการการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน  ครคูวรชีแ้จงใหน้กัเรยีนทราบถงึ

การ  จดัการเรยีนรูโ้ดยปญัหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และความใฝรู่้

ใฝเ่รยีน เกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะห์  เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจและสามารถ

ปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. การเขยีนขัน้ตอนการแกป้ญัหาโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ครคูวรอธบิายขัน้ตอนโดย

ละเอยีดเพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจก่อนแลว้อธบิายการแกป้ญัหา ในเรื่องการใหเ้หตุผล พรอ้มทัง้ยก 

ตวัอยา่งอธบิายหลาย ๆ ตวัอยา่ง เนื่องจากเป็นวธิสีอนทีย่งัไม่คุน้เคย โดยคอยใหค้วามช่วยเหลอื

นกัเรยีนในแต่ละกลุ่ม 
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3. นกัเรยีนบางส่วนไม่ค่อยเขา้ใจการใชก้ารแกป้ญัหาโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน   ซึง่จะคดิวา่

เป็นวธิทีียุ่ง่ยากและซบัซอ้น โดยใหค้าํแนะนํานกัเรยีนวา่เป็นขัน้ตอนทีฝึ่กกระบวนการคดิใหน้กัเรยีน

สามารถมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์และใหน้กัเรยีนมคีวามอดทน และความพยายามในการเรยีน

ใหม้ากขึน้ 

4. การตอบคาํถามของนกัเรยีนบางส่วนยงัมขีอ้จาํกดัในการจดัลาํดบัเหตุการณ์เพื่อหาขอ้ 

สรุปในเหตุการณ์ทีโ่จทยก์าํหนดให ้

5. นกัเรยีนบางส่วนมคีวามรูพ้ืน้ฐานเรื่องเซต (แผนภาพเวน-ออยเลอร)์ อยูใ่นระดบัตํ่า 

ทาํใหไ้ม่สามารเขยีนแผนภาพ เวน-ออยเลอร ์ได ้ซึง่นกัเรยีนจะตอ้งทบทวนเรื่องเซตใหม้ากขึน้ 

6. การทาํงานกลุ่มของนกัเรยีน ไม่มกีารแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบเป็นส่วน ๆ  ซึง่นกัเรยีนจะ 

ตอ้งแบ่งหน้าทีใ่นการทาํงานกลุ่มใหช้ดัเจนเพื่อเป็นการฝึกความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่

7. เวลาทีใ่ชใ้นการสอนเป็นคาบอาจไม่เพยีงพอสาํหรบัการฝึกใหน้กัเรยีนมคีวาม 

สามารถในการคดิวเิคราะหซ์ึง่ทาํใหข้าดความต่อเนื่องในเนื้อหา ดงันัน้จาํเป็นตอ้งจาํกดัเวลาในการ

เปลีย่นคาบของนกัเรยีนใหม้ากขึน้เพื่อใหม้เีวลาในการเรยีนเพิม่ขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1.1 แนวคดิการแกป้ญัหาเป็นฐานนี้ไดป้รบัปรุงมาจากนกัการศกึษาหลายท่าน และ

อาจมคีวามซบัซอ้นบา้งเป็นบางส่วนเนื่องจากเป็นขัน้ตอนทีเ่จาะจงใหเ้ขา้กบัเนื้อหาวชิาทีเ่รยีนมากที ่

สุดและส่งเสรมิใหน้กัเรยีนสามารถนําไปใชแ้กป้ญัหาโจทยป์ญัหาในเรื่อง การใหเ้หตุผล 

1.2 ในใบงาน โจทยค์วรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสามารถในการตอบคาํถามที่

หลากหลาย เช่นการใชเ้รื่องเซต หรอื เรื่องตรรกศาสตร ์มาช่วยแกป้ญัหาเพื่อหาขอ้สรุปทีส่มเหตุ 

สมผลทีสุ่ด 

1.3 ครคูวรคอยใหค้าํแนะนํานกัเรยีนในแต่ละกลุ่มอกีครัง้หลงัจากทีอ่ธบิายในชัน้

เรยีนและชีแ้จงถงึความสาํคญัของการคดิทีเ่ป็นลาํดบัข ัน้ตอน  และควรใชค้าํถามกระตุน้เพื่อเพื่อให้

นกัเรยีนเขา้ใจข ัน้ตอนการเรยีนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน   

1.4 ครคูวรกระตุน้ใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็ใหท้ ัว่ถงึทุกกลุ่ม 

1.5 ครคูวรใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัแนวทางการใหเ้หตุผลตามขัน้ตอนของความ 

สามารถในการคดิวเิคราะห ์ในลาํดบัข ัน้ตอนทีค่รกูาํหนดไว ้วา่มคีวามสมัพนัธก์บัข ัน้ตอนการใหเ้หตุ 

ผลโดยใชข้ ัน้ตอนการแกป้ญัหาโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

1.6  ครคูวรอธบิายใหน้กัเรยีนไดเ้หน็ถงึ  ความสมัพนัธร์ะหวา่งข ัน้ตอนการแกก้ารแก ้

ปญัหาโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน และขัน้ของความสามารถในการคดิวเิคราะห ์เพื่อนกัเรยีนเขา้ใจวธิกีาร

ในการแกป้ญัหาไดด้ยี ิง่ขึน้   
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2. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาค้นคว้าคร ัง้ต่อไป 

2.1 ควรมกีารจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน มาใชใ้นการเรยีนการสอน 

คณิตศาสตร ์ในเนื้อหาระดบัอื่น ๆ 

2.2 ควรมกีารจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เพื่อพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์

ในดา้นอื่น ๆ เช่น ทกัษะการแกป้ญัหา  ทกัษะการใหเ้หตุผล เป็นตน้ 

2.3 การจดัการเรยีนการสอนควรเน้นใหน้กัเรยีนไดฝึ้กทกัษะดา้นความสามารถใน

การคดิวเิคราะหใ์หม้ากขึน้ โดยการใชเ้ครื่องมอืทดสอบทีห่ลากหลายเพื่อพฒันาความสามารถในการ

คดิวเิคราะห ์และกระบวนการคดิ 
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ภาคผนวก ก 

 

 -   ตารางแสดงค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบวดัความสามารถใน 

  การคิดวิเคราะห ์ 

 - ตารางแสดงค่าความง่าย (PE) และค่าอาํนาจจาํแนก (D) ของแบบวดัความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห ์ 

 -  ตารางแสดงค่าความแปรปรวนของแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ 

 -  ตารางแสดงค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบสอบถามวดัความ 

                  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

-  ตารางค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

- ตารางแสดงค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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ตาราง 7  ค่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา(IOC) ของแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 

 

ขอ้ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 

IOC 
ท่านที ่1 ท่านที ่2 ท่านที ่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 0 +1 +1 0.67 

8 +1 +1 +1 1 

9 0 +1 +1 0.67 

10 +1 +1 +1 1 

11 +1 +1 +1 1 

12 +1 +1 +1 1 

13 0 +1 +1 0.67 

14 +1 +1 +1 1 

15 +1 +1 +1 1 

16 +1 +1 +1 1 

17 +1 +1 +1 1 

18 +1 +1 +1 1 

19 0 +1 +1 0.67 

20 0 +1 +1 0.67 
     

 

 คดัเลอืกแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ทีม่ค่ีาดชันีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา 

(IOC) โดยพจิารณาจากค่า IOC ≥0.50 จงึเลอืกขอ้ทีม่ค่ีา IOC ระหวา่ง 0.67 – 1  จาํนวน 20 ขอ้ 
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ตาราง 8  ค่าความง่าย (PE) และค่าอาํนาจจาํแนก (D) ของแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 

 

ขอ้ที ่ PE D 

   

1 0.37 0.76 

2 0.49 0.93 

3 0.46 0.83 

4 0.43 0.85 

5 0.45 0.85 

6 0.50 0.86 

7 0.52 0.76 

8 0.44 0.84 

9 0.55 0.70 

10 0.49 0.75 
   

 

 การคาํนวณค่าความง่าย (PE) และค่าอาํนาจจาํแนก (D) ของแบบวดัความสามารถในการ

คดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โดยใชก้ารวเิคราะหแ์บบอตันยัของวทินียแ์ละซาเบอรส์

(Whitney and Sabers) 

 ตวัอยา่งการหาค่าความง่าย (PE) ขอ้ที ่1 

       

( )
( )

u L min
E

max min

S + S – 2NX
P =

2N X – X
 

 

=
107+32-(2×33×1)

2×33×(4-1)
 

 

       

PE  = 
73 
198

 
 

       

PE   = 0.37 
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   เมื่อ  PE  แทน ดชันีค่าความง่าย 

          SU        แทน    ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มเก่ง 

     SL  แทน ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มอ่อน 

     Xmax แทน คะแนนทีน่กัเรยีนทาํไดส้งูสุด 

     Xmin แทน คะแนนทีน่กัเรยีนทาํไดต้ํ่าสุด 

     N  แทน จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มเก่งหรอืกลุ่มอ่อน 

 ตวัอยา่งการหาค่าอาํนาจจาํแนก (D) ขอ้ที ่1 
 

       ( )
u L

max min

S – S
D =

N X – X
     

    

D =
107 − 32

33 × (4− 1)
 

 

D =
75

33 × 3
 

 

                                                                D =
75
99

 
 

       
D = 0.76 

 

   เมื่อ  D   แทน ดชันีค่าอาํนาจจาํแนก 

     SU   แทน ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มเก่ง 

     SL  แทน ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มอ่อน 

     Xmax แทน คะแนนทีน่กัเรยีนทาํไดส้งูสุด 

     Xmin แทน คะแนนทีน่กัเรยีนทาํไดต้ํ่าสุด 

     N  แทน จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มเก่งหรอืกลุ่มอ่อน 
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ตาราง 9  ค่าความแปรปรวนของแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 

 

ขอ้ที ่ ∑ iX  ∑ 2
iX  2

is  

    

1 244 804 2.11 

2 272 940 2.02 

3 245 789 1.91 

4 277 971 2.06 

5 265 901 2.01 

6 254 846 2.03 

7 275 955 2.01 

8 258 862 1.98 

9 289 1,041 2.08 

10 264 900 2.05 

   2
is∑ = 20.26 

    

 

 ค่าความแปรปรวนของแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 
   

 

2s =
N 2X∑ − (∑ X)2

N(N − 1)
 

 

  เมื่อ   2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

     X∑  แทน ผลทัง้หมดของคะแนนทัง้หมด 

     2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงั 

     N  แทน จาํนวนคนเขา้สอบ 

 

 

  เนื่องจาก N = 100; X∑ = 2,846; 2X∑ = 87,548 
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2s =
100 × 87,548 − 2,846 × 2,846

100 × 99
 

 

2s =
8,754,800 − 8,099,716

9,900
 

 

2s =
655,084

9,900
 

 

2s = 66.17 
    

 การคาํนวณค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 โดยใชก้ารคาํนวณหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α - Coefficient)โดยใชส้ตูร

ของครอนบคั (Cronbach) 
 

                         สตูร     ∝= 𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

�1 − ∑𝑠𝑠𝑖𝑖
2

𝑠𝑠2 �  

 

  เนื่องจาก n = 10; 2
is∑ = 20.26; 2s = 66.17 
 

α=
10

10 − 1
�1 −

20.26

66.17
� 

 

α=
10

9
{1 − 0.31} 

 

α=
10

9
{0.69} 

 

α=0.77 

 

  เมื่อ  α   แทน สมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ 

       n  แทน จาํนวนขอ้สอบ 

    2
is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

    2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอ้สอบทัง้ฉบบั 
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  โดยที ่  
( )22

i i2
i 2

-
=

N X X
s

N
∑ ∑  

 

   เมื่อ  
2
is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

     ∑ iX  แทน ผลทัง้หมดของคะแนนในขอ้ที ่i 

     ∑ 2
iX  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงัในขอ้ที ่i 

     N  แทน จาํนวนคนเขา้สอบ 
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ตาราง 10  ค่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา(IOC) ของแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

ขอ้ ผูเ้ชีย่วชาญ 
 

IOC 

 ท่านที ่1 ท่านที ่2 ท่านที ่3  

1 +1 +1 +1 +1 

2 0 +1 +1 0.67 

3 0 +1 +1 0.67 

4 +1 +1 +1 +1 

5 +1 +1 +1 +1 

6 0 +1 +1 0.67 

7 0 +1 +1 0.67 

8 +1 +1 +1 +1 

9 0 +1 +1 0.67 

10 0 +1 +1 0.67 

11 0 +1 +1 0.67 

12 0 +1 +1 0.67 

13 +1 +1 +1 +1 

14 0 +1 +1 0.67 

15 +1 +1 +1 +1 

16 0 +1 +1 0.67 

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 0 +1 +1 0.67 

25 +1 +1 +1 +1 

26 0 +1 +1 0.67 
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ตาราง 10  (ต่อ) 

 

 คดัเลอืกแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ทีม่ค่ีาดชันีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา 

(IOC) โดยพจิารณาจากค่า IOC ≥0.50 จงึเลอืกขอ้ทีม่ค่ีา IOC ระหวา่ง 0.67 – 1  จาํนวน 30 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ ผูเ้ชีย่วชาญ 
 

IOC 

 ท่านที ่1 ท่านที ่2 ท่านที ่3  

27 +1 +1 +1 +1 

28 +1 +1 +1 +1 

29 0 +1 +1 0.67 

30 0 +1 +1 0.67 
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ตาราง 11  ค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

 

ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ขอ้ที ่ ค่า t 

ความเพยีรพยายาม 

1 3.73 

2 6.53 

3 5.55 

4 3.48 

5 4.37 

ความตัง้ใจ 

6 6.03 

7 4.82 

8 5.65 

9 6.83 

10 5.82 

11 5.48 

12 7.11 

13 7.48 

ความเอาใจใส่ต่อการเรยีน 

14 6.16 

15 5.67 

16 4.43 

17 6.42 

18 7.69 

19 5.04 

20 3.97 
 

 คดัเลอืกแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนเฉพาะขอ้ทีม่ค่ีาอาํนาจจาํแนกทีค่่าtตัง้แต่ 1.70

ขึน้ไป คดัเลอืกค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 3.48 – 7.69 

หาค่าอาํนาจาํแนกเป็นรายขอ้ของแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนโดยใช ้ t-test  

t=
X�H-X�L

�sH
2

nH
+ sL

2

nL
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เมื่อ   t แทน   ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบประเมนิ 

X�H แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มสงู 

  X�L แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตํ่า 

  sH
2  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนของกลุ่มสงู 

 sL
2 แทน   ความแปรปรวนของคะแนนของกลุ่มตํ่า 

  nH แทน   จาํนวนคนในกลุ่มสงู 

  nL แทน   จาํนวนคนในกลุ่มตํ่า 

 

 ตวัอยา่งการหาค่าอาํนาจจาํแนก ขอ้ที ่1 

 

 

t= X�H-X�L

�sH
2

nH
+

sL
2

nL

        

t= 3.20-2.64

�0.17
25 +0.42

25

                  

                             t= 0.56

�0.58
25

               

    t= 0.56
0.15

                      

    t= 3.73 
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ตาราง 12  ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

 

ขอ้ที ่ ∑ iX  ∑ 2
iX  2

is  

    

1 296 894 0.18 

2 298 1,036 1.49 

3 200 414 0.14 

4 208 414 0.14 

5 215 497 0.35 

6 212 474 0.25 

7 220 514 0.30 

8 210 462 0.21 

9 312 1,000 0.27 

10 309 987 0.33 

11 311 985 0.18 

12 390 1546 0.25 

13 288 870 0.41 

14 298 902 0.14 

15 308 990 0.42 

16 297 897 0.15 

17 298 916 0.28 

18 296 894 0.18 

19 208 446 0.14 

20 208 446 0.13 
    

   2
is∑ = 5.94 
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ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
   

   

2s =
N 2X∑ − (∑ X)2

N(N − 1)
 

 

  เมื่อ   2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

     X∑  แทน ผลทัง้หมดของคะแนนทัง้หมด 

     2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงั 

     N  แทน จาํนวนคนเขา้สอบ 

 

 เนื่องจาก N = 100; X∑ = 5,870; 2X∑ = 347,916 
 

     

2s =
100 × 347,916 − 5,870 × 5,870

100 × 99
 

 

2s =
3,4791,600 − 3,445,690

9900
 

     

2s =
334,700

9900
 

 

                                 
2s = 33.81  

 

 

 การคาํนวณค่าความเชื่อมัน่ของแบบแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน  ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 โดยใชก้ารคาํนวณหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α - Coefficient)โดยใชส้ตูร

ของครอนบคั (Cronbach) 
 

                         สตูร       ∝= 𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

�1 − ∑𝑠𝑠𝑖𝑖
2

𝑠𝑠2 �  

 

 เนื่องจาก n = 20; 2
is∑ = 5.94; 2s = 33.81 
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α =
20

20 − 1
�1 −

5.94

33.81
� 

 

 

α =
20

19
(1 − 0.176) 

 

 

α =
20

19
(0.82) 

 

 

α = 0.86 

 

 

   เมื่อ  α   แทน สมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ 

      n  แทน จาํนวนขอ้สอบ 

     2
is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

     2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอ้สอบทัง้ฉบบั 

  

  โดยที ่  
( )22

i i2
i 2

-
=

N X X
s

N
∑ ∑  

 

   เมื่อ  
2
is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

     ∑ iX  แทน ผลทัง้หมดของคะแนนในขอ้ที ่i 

     ∑ 2
iX  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงัในขอ้ที ่i 
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ภาคผนวก ข 

 

 - ตารางแสดงคะแนนแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของนักเรียน           

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์ เรื่อง  การให้

เหตผุล     โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 - ตารางแสดงคะแนนแบบสอบถามวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ของนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 4    ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง       

การให้เหตผุลโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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ตาราง 13  คะแนนแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีน   ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4     

หลงัการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์ เรื่อง  การใหเ้หตุผล   โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
     

คนที่ 

วเิคราะห์

ปญัหา 

(10) 

วเิคราะห์

หลกัการ 

(20) 

การ

ประเมนิผล 

(10) 

รวม 

(40) 
รอ้ยละ คนที่ 

วเิคราะห์

ปญัหา 

(10) 

วเิคราะห์

หลกัการ 

(20) 

การ

ประเมนิผล 

(10) 

รวม 

(40) 
รอ้ยละ 

            

1 8 13 6 27 67.50 20 8 17 8 33 82.50 

2 10 12 4 26 65.00 21 10 19 9 38 95.00 

3 7 14 7 28 70.00 22 8 17 8 33 82.50 

4 10 18 10 38 95.00 23 7 13 6 26 65.00 

5 10 12 5 27 67.50 24 9 19 10 38 95.00 

6 9 15 8 32 80.00 25 9 17 10 36 90.00 

7 10 19 10 39 97.50 26 9 11 8 28 70.00 

8 9 12 5 26 65.00 27 9 16 8 33 82.50 

9 8 13 6 27 67.50 28 10 16 8 34 85.00 

10 10 13 4 27 67.50 29 8 16 8 32 80.00 

11 10 19 9 38 95.00 30 7 13 6 26 65.00 

12 9 19 9 37 92.50 31 10 18 9 37 92.50 

13 9 19 9 37 92.50 32 9 16 8 33 82.50 

14 9 18 9 36 90.00 33 9 13 9 31 77.50 

15 7 12 7 26 65.00 34 8 13 9 30 75.00 

16 8 14 6 28 70.00 35 9 19 9 37 92.50 

17 9 20 10 39 97.50 36 9 12 7 28 70.00 

18 8 15 8 31 77.50 37 5 12 9 26 65.00 

19 8 13 6 27 67.50 38 9 18 9 36 90.00 
            

เฉลีย่           31.87 83.03 

            

 

สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 
 

0X -t = ; df = n -1s
n

µ  
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  เนื่องจาก X = 31.87; µ0 = 26; s = 4.70; n = 38 

 

t=
31.87-26

4.70
√38

 

 

                                                                         t=
5.87
4.70
6.16

 

 

t=
5.87
0.76

 

 

t=7.72 

 

 (เปิดตาราง t จะไดค่้าวกิฤตขิอง t จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.431 ทีร่ะดบันยัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อ df = 38 - 1 = 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

ตาราง 14  คะแนนแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  ก่อนและ

หลงัการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง การใหเ้หตุผลโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
 

คนที ่ กอ่นเรยีน 

(100 คะแนน) 

หลงัเรยีน 

(100 คะแนน) 

ผลต่าง คน

ที ่

กอ่นเรยีน 

(100 คะแนน) 

หลงัเรยีน 

(100 คะแนน) 

ผลต่าง 

D D 2 D D 2 

1 76 87 11 121 20 48 87 39 1,521 

2 44 92 48 2,304 21 81 89 8 64 

3 70 87 17 289 22 41 87 46 2,116 

4 85 89 4 16 23 55 96 41 1,681 

5 59 93 34 1,156 24 75 86 11 121 

6 68 86 18 324 25 54 89 35 1,225 

7 43 84 41 1,681 26 55 95 40 1,600 

8 78 88 10 100 27 73 84 11 121 

9 66 90 24 576 28 52 87 35 1,225 

10 52 85 33 1,089 29 52 89 37 1,369 

11 71 91 20 400 30 65 92 27 729 

12 59 91 32 1,024 31 34 86 52 2,704 

13 54 86 32 1,024 32 57 91 34 1,156 

14 56 87 31 961 33 64 91 27 729 

15 50 86 36 1,296 34 70 87 17 289 

16 44 90 46 2,116 35 57 89 32 1,024 

17 54 86 32 1,024 36 51 88 37 1,369 

18 55 83 28 784 37 76 92 16 256 

19 76 87 11 121 38 44 88 44 1,936 

รวม 1,099 37,689 

 

สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 2  
 

         

( )22

D
t = ; df = n -1

n D - D
n -1

∑
∑ ∑

  

 

 เนื่องจาก ∑D = 1,099; 2D∑ = 37,689; ( )∑ 2D = 1,207,801; n = 38 
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t =
1,099

�38(37,689) − 1,207,801
38 − 1

 

 

 

t =
1,099

�38(37,689) − 1,207,801
38 − 1

 

           

t =
1,099

�224,381
37

 

 

                                                                                  t = 14.68          
 (เปิดตาราง t จะไดค่้าวกิฤตขิอง t จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.431 ทีร่ะดบันยัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อ df = 38 - 1 = 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

-  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการให้เหตผุล ของ

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

- แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมรายกลุ่ม 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี1 

สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์             ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

ภาคเรยีนที ่2       ปีการศกึษา 2555 

เรื่อง การใหเ้หตุผล       จาํนวน 1 คาบ 

หวัขอ้   การใหเ้หตุผล 

 

1. สาระ 

สาระที ่ 4  พชีคณิต 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะหแ์บบรปู (pattern) ความสมัพนัธ ์และฟงักช์นั               

มาตรฐาน ค  6.1  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา  การใหเ้หตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ

ความหมาย ทางคณิตศาสตร ์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูต่้าง ๆ ทางคณิตศาสตรแ์ละ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ   และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

 

3. ตวัช้ีวดั 

ม 4-6/2  เขา้ใจและใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั                                

            การใหเ้หตุผลเป็นการหาขอ้สนบัสนุนความเชื่อ ความจรงิ หรอืขอ้สรุปในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง 

 

4. สาระสาํคญั 

การให้เหตผุล 

การใหเ้หตุผล  เป็นการใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั โดยการพจิารณาจากการ

อ่านบทความ ขา่ว หรอืเหตุการณ์ ต่าง ๆ และวเิคราะหห์าสาเหตุ เพื่อคน้หาขอ้สรุปหรอืผล 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถงึ การจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ  

ใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ โดยใชค้วามสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตรเ์พื่อแกป้ญัหา หรอืหาวธิกีาร หรอืแนวทางเพื่อใหไ้ดม้าซึง่คาํตอบจากสถานการณ์ 

หรอืปญัหาทีก่าํหนดให ้ และเป็นเครื่องกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนเพื่อหาความรูม้า

ประยกุตใ์นการแกป้ญัหาและสามารถนําความรูท้ ีไ่ดร้บัมาแสดงวธิหีาคาํตอบทีเ่ป็นไปตามหลกั 

การใหเ้หตุผลทีส่มเหตุสมผลตามหลกัทฤษฎ ีบทนิยาม กฎ ในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

มกีารจดัการเรยีนรูท้ ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนวเิคราะหป์ญัหาดว้ยตนเอง โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ ี่

หลากหลายเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถแกป้ญัหาคณิตศาสตรไ์ดด้ว้ยตนเองตามวตัถุประสงคข์องการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี้ 
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ขัน้ตอนที ่1 ผูเ้รยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาโดยทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัปญัหาทีไ่ดร้บั

เพื่อกาํหนดวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

ขัน้ตอนที ่2 ผูเ้รยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาทีไ่ดร้บัเพื่ออธบิายวธิแีกป้ญัหาดว้ยวธิี

แกป้ญัหาแบบอุปนยั หรอืนิรนยั 

ข ัน้ตอนที ่3 เมื่อไดแ้นวทางแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรแ์ลว้ ผูเ้รยีนอธบิายหลกัการ

สาํคญั ดว้ยถ้อยคาํหรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

ขัน้ตอนที ่4  ระดมความคดิและพสิจูน์ เพื่อวเิคราะหว์ธิกีารแกป้ญัหาทีผู่น้ัน้คดิ 

ข ัน้ตอนที ่5 รวบรวมขอ้มลูของแต่ละบุคคลในการแกป้ญัหา เพื่อจดัเป็นหมวดหมู่

โดยแบ่งเป็นการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั และการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 

ขัน้ตอนที ่6 อภปิรายเพื่อปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรท์ีม่ ี

อยูโ่ดยการระดมความคดิอกีครัง้  

 

5.   จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

5.1 ด้านความรู ้ 

       5.1.1  นกัเรยีนสามารถใหเ้หตุผลเป็นการหาขอ้สนบัสนุนความเชื่อ ความจรงิ หรอืขอ้สรุป

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดต้ามขัน้ตอนการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (K1) 

5.2 ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

       5.2.1  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผล (P1) 

            5.2.2  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์และการ

นําเสนอ (P2) 

5.3 ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์นักเรียน 

     5.3.1  มคีวามรบัผดิชอบ (A1) 

   5.3.2  มเีหตุผล (A2) 

   5.3.3  มรีะเบยีบวนิยั (A3) 

     5.3.4  มคีวามซื่อสตัย ์(A4) 

 

6.   สาระการเรียนรู ้

     การให้เหตผุล 

       การใหเ้หตุผล  เป็นการใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั โดยการพจิารณาจากการอ่าน

บทความ ขา่ว หรอืเหตุการณ์ ต่าง ๆ และวเิคราะหห์าสาเหตุ เพื่อคน้หาขอ้สรุปหรอืผล 
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                น้ําฝนเป็นตน้กาํเนิดของน้ําทีป่รากฏบนผวิโลก เมือ่ฝนตกลงมาบนผวิดนิ จะมน้ํีาบางสว่นขงัอยู่บนผวิ

ดนิ และบางสว่นซมึลงไปสะสมอยู่ในดนิ คร ัน้เมือ่มฝีนตกมากขึน้น้ําจะไมส่ามารถซมึลงไปในดนิหรอืขงัอยู่บนผวิ

ดนิไดห้มด จงึเกดิน้ําไหลนองไปบนผวิดนิซึง่รวมแลว้จะมปีรมิาณมากหรอืน้ อยสมัพนัธ์กบัปรมิาณและพฤตกิรรม

ของฝนทีต่กเสมอ จากนัน้น้ําจะไหลลงสูท่ีลุ่่มตํ่า ลําน้ําลําธารแลว้ไหลลงสูแ่มน้ํ่าและทะเลต่อไป 

                ฝนในประเทศไทย สว่นใหญ่ไดม้าจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต ้จากพายุหมนุทีเ่กดิในทะเลจนีใต ้

ซึง่เป็นพายุจรทีพ่ดัมาทางทศิตะวนัออกของประเทศ ไดแ้ก ่พายุไตฝุ้่นพายุโซนรอ้น และพายุดเีปรสชนั เป็นหลกั 

ตลอดจนฝนทีนํ่ามาโดยพายุหมนุซึง่เกดิขึน้เป็นคร ัง้คราวในอ่าวเบงกอลแลว้พดัผา่นประเทศไทย พายุทีนํ่าฝน

ปรมิาณมากเขา้มาตกตามภมูภิาคต่างๆ ทัว่ประเทศไทยจนเกดิน้ําท่วมใหญ่และอุทกภยัในแต่ละปีนัน้จงึไดแ้ก่

พายจุรทีพ่ดัมาทางทศิตะวนัออกผา่นประเทศไทย และพายุหมนุทีเ่กดิขึน้เป็นคร ัง้คราวในอ่าว   เบงกอลนัน่เอง  

                ฝนทีเ่กดิจากพายุดเีปรสชัน่ พายุโซนรอ้น และพายุไตฝุ้่น มกัเริม่ตกในภาคกลางภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณเดอืนมถิุนายน ตามจํานวนพายุทีเ่กิดขึน้ตามธรรมชาตใินทะเลจนีใต ้คร ัง้ถงึเดอืน

กรกฎาคมแนวทางของพายุมกัเคลื่อนไปอยู่ในแนวเหนือประเทศไทย พอถงึเดอืนสงิหาคมพายุจรนี้จะมแีนวพดั

ผา่นเขา้มาในประเทศไทยอกี แลว้มแีนวรน่ตํ่าลงมาทางภาคกลาง และภาคใตต้ามลําดบัตัง้แต่เดอืนสงิหาคมถงึ

เดอืนกนัยายน ทําใหใ้นภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตลอดจนภาคอื่นๆ ไดร้บัฝนตกหนกั

เนื่องจากอทิธพิลของพายุจรแต่ละประเภทดงักล่าว แลว้เกดิน้ําไหลบา่บนผวิดนิและไหลลงสูล่ําธารและแมน้ํ่ามี

ปรมิาณมาก จนบางปีถงึกบัเกดิน้ําท่วมใหญ่ และเกดิอุทกภยัอย่างรนุแรงในทอ้งทีต่่างๆ  

                

    

    

 

                  

    

  

7.  กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

7.1 ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน  ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 3 – 5 คน อภปิรายร่วมกบั

นกัเรยีนเกีย่วกบัขา่ว เหตุการณ์ ทีเ่กีย่วกบัชวีติประจาํวนัในการอา้งเหตุและผล และชีแ้จงข ัน้ตอน

การแกป้ญัหาโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เพื่อเป็นการนําเขา้สู่บทเรยีน (K1) 

7.2 ขัน้การเรียนการสอน จดักจิกรรมโดยแบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 3-5 คน โดยครู

ยกตวัอยา่งที ่1 ในใบงานที ่1 ดงันี้ 

 

  

 ตวัอย่าง 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :  สาเหตุทีท่ําใหเ้กดิน้ําท่วม โดย นายปราโมทย์ ไมก้ลดั    ( 1http://guru.sanook.com/encyclopedia) 

วิธีทาํ   

ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล................................ 

ขัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................อุปนยั............................................. 

ขัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ   1.  น้ําฝนทีต่กลงมาบนผวิดนิและขงัอยูบ่นผวิดนิ 

         2.  ฝนทีไ่ดม้าจากมรสุม และพายหุมุน เช่น พายโุซนรอ้น และพายดุเีปรสชนั 

http://guru.sanook.com/encyclopedia
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          3.  ฝนทีเ่กดิจากการพดัผ่านของพายหุมุนจากอ่าวเบงกอล ทาํใหเ้พิม่ปรมิาณน้ํา   ใหก้บั

แม่น้ํา 

ผล     ถ้ามฝีนปรมิาณมากและไม่ไหลลงสู่ผวิดนิแลว้ทาํใหเ้กดิอุทกภยั                 

ขัน้ที ่4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหาร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ข ัน้ที ่5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ที ่6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน           

 

 โดยวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาตวัอยา่ง เพื่อทาํกจิกรรม โดยครกูาํหนดขัน้ตอนอธบิายปญัหา โดย

ใชป้ญัหาเป็นฐาน ดงันี(้K1)(P1)(P2) 

 ขัน้ตอนที ่1  ครใูหน้กัเรยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาจากใบงานที ่1 โดยวเิคราะหโ์จทยป์ญัหา

ตวัอยา่ง เพื่อทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัปญัหาทีไ่ดร้บัเพื่อกาํหนดวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

(K1)(P1)(P2)(A2) 

             ขัน้ตอนที ่2 เมื่อนกัเรยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาจากใบงานที ่1 โดยวเิคราะหโ์จทยป์ญัหา

ตวัอยา่ง และวธิทีาํในขัน้ที ่1 วา่เป็นวธิแีกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยั หรอืนิรนยั 

(K1)(P1)(P2)(A2) 

             ขัน้ตอนที ่3 เมื่อไดแ้นวทางแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรแ์ลว้ครแูนะใหน้กัเรยีนสงัเกตการ

อธบิายหลกัการสาํคญัดว้ยถ้อยคาํหรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

จากใบงานที ่1 ตวัอยา่งที ่1 ในขัน้ที ่2(K1)(P1)(P2)(A2) 

             ขัน้ตอนที ่4 หลงัจากนัน้ใหน้กัเรยีนศกึษาวธิรีะดมความคดิและพสิจูน์ เพื่อวเิคราะห์

วธิกีารแกป้ญัหาทีผู่น้ัน้คดิ โดยดแูนวทางตอบจากตวัอยา่ง ในขัน้ที ่3(K1)(P1)(P2)(A2) 

             ขัน้ตอนที ่5 ครบูอกนกัเรยีนวา่หลงัจากตอบคาํถามจากโจทยแ์ลว้ใหผู้เ้รยีนรวบรวมขอ้มลู

ของแต่ละบุคคลในการแกป้ญัหาเพื่อจดัเป็นหมวดหมู่โดยแบ่งเป็นการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั และการ

ใหเ้หตุผลแบบนิรนยั(K1)(P1)(P2)(A2) 

             ขัน้ตอนที ่6 ครแูละนกัเรยีนอภปิรายเพื่อปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาทาง

คณิตศาสตรท์ีม่อียูโ่ดยการระดมความคดิอกีครัง้ โดยใชใ้บงานที ่1 คาํถามขอ้ที ่1 (K1)(P1)(P2)(A2) 

7.3 ขัน้สรปุ ครชู่วยสรุปและอธบิายขัน้ตอนการแกป้ญัหาโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน อกีครัง้พรอ้มให้

นกัเรยีนลงมอืทาํใบงานที ่1 คาํถามขอ้ที ่2 แลว้ช่วยเฉลยวธิแีกป้ญัหา (K1)(P1)(P2)(A1) (A2) (A3) 

(A4) 

8.  ภาระงาน / ช้ินงาน 

     แกป้ญัหาโจทยฝึ์กหดัในใบงานที ่1 และแบบฝึกหดัเพื่อเตมิในหนงัสอืเรยีนคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท ี4 เป็นการบา้น 

9.  ส่ือการเรียนรู ้/ แหล่งการเรียนรู้ 

9.1  สื่อสิง่พมิพ ์/หนงัสอืเรยีนคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีท ี4 
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9.2  หอ้งสมุดโรงเรยีน และหอ้งสมดุกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์

9.3  ใบงานที ่1 

ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่กีย่วกบัการใหเ้หตุผลวชิาคณิตศาสตร ์

10.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

      10.1  วธิวีดัและประเมนิผล 

     10.1.1  ประเมนิจากการทาํกจิกรรม และการตอบคาํถามในใบงาน 

     10.1.2  ครใูหค้ะแนนตามตวัชีว้ดั จากเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

     เกณฑก์ารประเมนิ   

   คะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไป  ระดบั  3  หมายถงึ  ดมีาก 

   คะแนนรอ้ยละ 65 – 79  ระดบั  2  หมายถงึ  ด ี

   คะแนนรอ้ยละ 50 – 64  ระดบั  1  หมายถงึ  ผ่าน 

   คะแนนรอ้ยละ   0 – 49  ระดบั  0  หมายถงึ  ไม่ผ่าน 

 

      10.2  เครื่องมอืวดัและประเมนิผล 

     10.2.1  คาํถามในใบงาน 

     10.2.2  แบบประเมนิงานกลุ่ม 

      10.3 เกณฑก์ารประเมนิ 

     10.3.1 การทาํกจิกรรมและการตอบคาํถามในใบงาน ไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 65  

     10.3.2 แบบประเมนิทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 

65 

                10.3.3 แบบประเมนิคุณลกัษณะ ไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 65 

11.  บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู ้

11.1 ดา้นการบรรลุตวัชีว้ดั  (K1)(P1)(P2)(A1) (A2) (A3) (A4) 

11.1.1 ดา้นความรูค้วามคดิ……………………รอ้ยละ 92.5……………………………. 

11.1.2 ดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร…์……รอ้ยละ 92.5…………………… 

11.1.3 ดา้นคุณลกัษณะ………………………รอ้ยละ 92.5……………………………… 

       11.2 ปญัหาทีพ่บจากการจดัการเรยีนรูแ้ละแนวทางแกไ้ข 

                - นกัเรยีนบางส่วนไม่ค่อยเขา้ใจการใชก้ารแกป้ญัหาโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ซึง่จะคดิวา่

เป็นวธิทีียุ่ง่ยากและซบัซอ้น โดยใหค้าํแนะนํานกัเรยีนวา่เป็นขัน้ตอนทีฝึ่กกระบวนการคดิใหน้กัเรยีน

สามารถมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์และใหน้กัเรยีนมคีวามอดทน และความพยายามในการเรยีน

ใหม้ากขึน้ 

      - การตอบคาํถามของนกัเรยีนบางส่วนยงัมขีอ้จาํกดัในการจดัลาํดบัเหตุการณ์เพื่อ

หาขอ้สรุปในเหตุการณ์ทีโ่จทยก์าํหนดให ้
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       11.3  แนวทางในการพฒันาต่อไป 

                -  ครคูวรคอยใหค้าํแนะนํานกัเรยีนในแต่ละกลุ่มอกีครัง้หลงัจากทีอ่ธบิายในชัน้เรยีน 

และชีแ้จงถงึความสาํคญัของการคดิทีเ่ป็นลาํดบัข ัน้ตอน และควรใชค้าํถามกระตุน้เพื่อเพื่อให้

นกัเรยีน เขา้ใจข ัน้ตอนการเรยีนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน   

    - ครคูวรกระตุน้ใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็ใหท้ ัว่ถงึทุกกลุ่ม  

ลงชื่อ        ณฐัพร  ขาํสุวรรณ์       ผูส้อน 

                                                (นางณฐัพร  ขาํสุวรรณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมรายกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี1 

สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์              ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

ภาคเรยีนที ่2       ปีการศกึษา 2555 

เรื่อง การใหเ้หตุผล       จาํนวน 1 คาบ 

หวัขอ้   การใหเ้หตุผล 

คาํช้ีแจง ใหค้รผููส้อนประเมนิโดยการทาํเครื่องหมาย √  ลงในช่องระดบัคุณภาพตามสภาพจรงิที ่ 

ปรากฏ  

กลุ่ม 

หวัข้อการประเมิน 
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น
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ข
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ที่

สม
เห

ต
สุม
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คว
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ใฝ่
รู้ใ

ฝ่เ
รีย

น
 

คณุ
ลกั

ษ
ณ์

   
   

   
   

   
 

อนั
พึ

งป
ระ

สง
ค

์ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

                 

                 
                 
                 

                 

                 

                 

                 

  เกณฑ์การประเมิน   

   คะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไป  ระดบั  3  หมายถงึ  ดมีาก 

   คะแนนรอ้ยละ 65 – 79  ระดบั  2  หมายถงึ  ด ี

   คะแนนรอ้ยละ 50 – 64  ระดบั  1  หมายถงึ  ผ่าน 

   คะแนนรอ้ยละ   0 – 49  ระดบั  0  หมายถงึ  ไม่ผ่าน 

      

     ลงชื่อ       ครผููป้ระเมนิ 

            (…………………..…………) 
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ใบงานท่ี 1 

สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์              ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

ภาคเรยีนที ่2       ปีการศกึษา 2555 

เรื่อง การใหเ้หตุผล       จาํนวน 1 คาบ 

หวัขอ้   การใหเ้หตุผล 

ช่ือกลุ่ม.........................................................………..………สมาชิกเลขท่ี .................................. 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะหแ์บบรปู (pattern) ความสมัพนัธ ์และฟงักช์นั               

มาตรฐาน ค  6.1  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา  การใหเ้หตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ

ความหมาย ทางคณิตศาสตร ์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูต่้าง ๆ ทางคณิตศาสตรแ์ละ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

ตวัช้ีวดั 

ม 4-6/2  เขา้ใจและใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั                                

              การใหเ้หตุผลเป็นการหาขอ้สนบัสนุนความเชื่อ ความจรงิ หรอืขอ้สรุปในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง 

สาระสาํคญั 

การให้เหตผุล 

การใหเ้หตุผล  เป็นการใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั โดยการพจิารณาจากการ

อ่านบทความ ขา่ว หรอืเหตุการณ์ต่างๆ และวเิคราะหห์าสาเหตุ เพื่อคน้หาขอ้สรุปหรอืผล 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถงึ การจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิให้

ผูเ้รยีนมคีวามสามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่โดยใชค้วามสามารถในการคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร ์เพื่อแกป้ญัหาหรอืหาวธิกีารหรอืแ นวทางเพื่อใหไ้ดม้าซึง่คาํตอบ จา กสถานการณ์ 

หรอืปญัหาทีก่าํหนดให ้ และเป็นเครื่องกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนเพื่อหาความรูม้า

ประยกุตใ์นการแกป้ญัหาและสามารถนําความรูท้ ีไ่ดร้บัมาแสดงวธิหีาคาํตอบทีเ่ป็นไปตาม

หลกัการใหเ้หตุผลทีส่มเหตุสมผล ตามหลกัทฤษฎ ีบทนิยา ม กฎ ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้

คณิตศาสตร ์มกีารจดัการเรยีนรูท้ ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนวเิคราะหป์ญัหาดว้ยตนเอง โดยการจดักจิกรรม

การเรยีนรูท้ ีห่ลากหลายเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถแกป้ญัหาคณิตศาสตรไ์ดด้ว้ยตนเองตาม

วตัถุประสงคข์องการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที ่1 ผูเ้รยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาโดยทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัปญัหาทีไ่ดร้บั

เพื่อกาํหนดวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

ข ัน้ตอนที ่2 ผูเ้รยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาทีไ่ดร้บัเพื่ออธบิายวธิแีกป้ญัหาดว้ยวธิี

แกป้ญัหาแบบอุปนยัหรอืนิรนยั 
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ขัน้ตอนที ่3 เมื่อไดแ้นวทางแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรแ์ลว้ ผูเ้รยีนอธบิายหลกัการ

สาํคญั ดว้ยถ้อยคาํหรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

ข ัน้ตอนที ่4  ระดมความคดิและพสิจูน์ เพื่อวเิคราะหว์ธิกีารแกป้ญัหาทีผู่น้ัน้คดิ 

ขัน้ตอนที ่5 รวบรวมขอ้มลูของแต่ละบุคคลในการแกป้ญัหา เพื่อจดัเป็นหมวดหมู่

โดยแบ่งเป็นการใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 

ขัน้ตอนที ่6 อภปิรายเพื่อปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรท์ีม่ ี

อยูโ่ดยการระดมความคดิอกีครัง้  

 จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ด้านความรู ้ 

       นกัเรยีนสามารถใหเ้หตุผลเป็นการหาขอ้สนบัสนุนความเชื่อ ความจรงิ หรอืขอ้สรุปใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งไดต้ามขัน้ตอนการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

        1.  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผล 

             2. นกัเรยีนมคีวามสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์และการนําเสนอ 

ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์นักเรียน 

       1.  มคีวามรบัผดิชอบ 

     2.  มเีหตุผล 

     3.  มรีะเบยีบวนิยั 

  4.  มคีวามซื่อสตัย ์
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                น้ําฝนเป็นตน้กาํเนิดของน้ําทีป่รากฏบนผวิโลก เมือ่ฝนตกลงมาบนผวิดนิ  จะมน้ํีาบางสว่นขงั

อยู่บนผวิดนิ และบางสว่นซมึลงไปสะสมอยู่ในดนิ ครัน้เมือ่มฝีนตกมากขึน้น้ําจะไมส่ามารถซมึลงไปในดนิ

หรอืขงัอยู่บนผวิดนิไดห้มด จงึเกดิน้ําไหลนองไปบนผวิดนิซึง่รวมแลว้จะมปีรมิาณมากหรอืน้อยสมัพนัธ์กบั

ปรมิาณและพฤตกิรรมของฝนทีต่กเสมอ จากนัน้น้ําจะไหลลงสูท่ีลุ่่มตํ่า ลําน้ําลําธารแลว้ไหลลงสูแ่มน้ํ่าและ

ทะเลต่อไป 

                ฝนในประเทศไทย สว่นใหญ่ไดม้าจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ จากพายุหมนุทีเ่กดิในทะเล

จนีใต ้ซึง่เป็นพายุจรทีพ่ดัมาทางทศิตะวนัออกของประเทศ ไดแ้ก่ พายุไตฝุ้่นพายุโซนรอ้น และพายุ

ดเีปรสชนั เป็นหลกั ตลอดจนฝนทีนํ่ามาโดยพายุหมนุซึง่เกดิขึน้เป็นคร ัง้คราวในอ่าวเบงกอลแลว้พดัผา่น

ประเทศไทย พายุทีนํ่าฝนปรมิาณมากเขา้มาตกตามภมูภิาคต่างๆ  ทัว่ประเทศไทยจนเกดิน้ําท่วมใหญ่และ

อุทกภยัในแต่ละปีนัน้จงึไดแ้กพ่ายุจรทีพ่ดัมาทางทศิตะวนัออกผา่นประเทศไทย และพายุหมนุทีเ่กดิขึน้

เป็นคร ัง้คราวในอ่าว   เบงกอลนัน่เอง 

                ฝนทีเ่กดิจากพายุดเีปรสชัน่ พายุโซนรอ้น และพายุไตฝุ้่น มกัเริม่ตกในภาคกลางภาคเหนือ 

และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณเดอืนมถิุนายน  ตามจํานวนพายุทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตใินทะเลจนี

ใต ้ครัง้ถงึเดอืนกรกฎาคมแนวทางของพายุมกัเคลื่อนไปอยู่ในแนวเหนือประเทศไทย  พอถงึเดอืนสงิหาคม

พายุจรนี้จะมแีนวพดัผา่นเขา้มาในประเทศไทยอกี แลว้มแีนวรน่ตํ่าลงมาทางภาคกลาง และภาคใต้

ตามลําดบัตัง้แต่เดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกนัยายน ทําใหใ้นภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาค

กลาง ตลอดจนภาคอื่นๆ ไดร้บัฝนตกหนกัเนื่องจากอทิธพิลของพายุจรแต่ละประเภทดงักล่าว แลว้เกดิน้ํา

ไหลบา่บนผวิดนิและไหลลงสูล่ําธารและแมน้ํ่ามปีรมิาณมาก จนบางปีถงึกบัเกดิน้ําท่วมใหญ่ และเกดิ

อุทกภยัอย่างรนุแรงในทอ้งทีต่่างๆ 

                 

 

 

    

   

 

                  

    

  

คาํช้ีแจง ให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้  

    ตวัอย่าง 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :  สาเหตุทีท่ําใหเ้กดิน้ําท่วม โดย นายปราโมทย์ ไมก้ลดั    (1http://guru.sanook.com/encyclopedia) 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล................................ 

 ขัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................อุปนยั............................................. 

 ขัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ   1.  น้ําฝนทีต่กลงมาบนผวิดนิและขงัอยูบ่นผวิดนิ 

         2.  ฝนทีไ่ดม้าจากมรสุม และพายหุมุน เช่น พายโุซนรอ้น และพายดุเีปรสชนั 

    3.  ฝนทีเ่กดิจากการพดัผ่านของพายหุมุนจากอ่าวเบงกอล ทาํใหเ้พิม่ปรมิาณ

น้ํา   ใหก้บัแม่น้ํา 

          ผล     ถ้ามฝีนปรมิาณมากและไม่ไหลลงสู่ผวิดนิแลว้ทาํใหเ้กดิอุทกภยั 

ขัน้ที ่4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา   .ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ที ่5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ที ่6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน           

http://guru.sanook.com/encyclopedia
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การตัง้ช่ือพายุหมนุเขตร้อน 

พายุหมนุเขตร้อน  เริม่ตน้การกอ่ตวัจากหย่อมความกดอากาศตํ่ากาํลงัแรง   ซึง่อยู่เหนือ  ผวิน้ํา

ทะเล ในบรเิวณเขตรอ้นและเป็นบรเิวณทีก่ลุ่มเมฆจํานวนมากรวมตวักนัอยู่โดยไมป่รากฏการหมนุเวยีนขอ ง

ลม หย่อมความกดอากาศตํ่ากาํลงัแรงนี้ เมือ่อยู่ในสภาวะทีเ่อื้ออํานวยกจ็ะพฒันาตวัเองต่อไป จนปรากฏ

ระบบหมนุเวยีนของลมอย่างชดัเจน  ในซกีโลกเหนือทศิของลมเวยีน    เป็นวนทวนเขม็นาฬกิาเขา้สู่

ศนูย์กลางของพายุ พายุหมนุในแต่ละชว่งของความ รนุแรงจะมคีณุสมบตัเิฉพาะตวัและเปลีย่นแปลงไปตาม

สภาวะแวดลอ้ม ความเรว็ลมในระบบหมนุเวยีนทวกีาํลงัแรงขึน้เป็นลําดบั กล่าวคอื ในขณะเป็นพายุ

ดเีปรสชนัความเรว็ลมสงูสดุใกลศ้นูย์กลางมคีา่ไมเ่กนิ 33 นอต ในขณะทีเ่ป็นพายุโซนรอ้นความเรว็ลมสงูสดุ

ใกลศ้นูย์กลางมคีา่อยู่ระหวา่ง 34 – 63 นอต และในขณะเป็นพายุหมนุเขตรอ้นหรอืไตฝุ้่น ความเรว็ลมสงูสดุ

ใกลศ้นูย์กลางจะมคีา่ตัง้แต่ 64 นอตขึน้ไป ดงันัน้สามารถแบง่ชนิดของพายุเขตรอ้นไดด้งันี้ 

1. ดีเปรสชนั (Depression) สญัลกัษณ์ D ความเรว็สงูสดุ 33 นอต (17 เมตร/วนิาท)ี ( 62 กโิลเมตร/

ชัว่โมง)ไมน่บัเป็นพายุหมนุ 

2. พายุโซนร้อน (Tropical Storm) สญัลกัษณ์ S ความเรว็สงูสดุ 34-63 นอต (17-32 เมตร/วนิาท)ี     

(63-117 กโิลเมตร/ชัว่โมง) ไมน่บัเป็นพายุหมนุ 

3. พายุหมนุเขตร้อน ความเรว็สงูสดุ 64-129 นอต (17 เมตร/วนิาท)ี ( 118-239 กโิลเมตร/ชัว่โมง) 

นบัเป็นพายุหมนุ 

 
 

      

    

 

  

    

       

          

       

    

   

   

 

 
   คาํถามข้อที ่1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา :  การตัง้ช่ือพายุหมนุเขตร้อน      (http://th.wikipedia.org/wiki) 

วิธีทาํ 

ขัน้ท่ี 1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์................................................................................... 

ขัน้ท่ี 2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ..................................................................................... 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล

............................................................................................................................. ........................ 

..................................................................................................................................................... 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา..................................................................... ... 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2528
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Global_tropical_cyclone_tracks-edit2.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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การตัง้ช่ือพายุหมนุเขตร้อน 

พายุหมนุเขตร้อน  เริม่ตน้การกอ่ตวัจากหย่อมความกดอากาศตํ่ากาํลงัแรง   ซึง่อยู่เหนือ  ผวิน้ําทะเล 

ในบรเิวณเขตรอ้นและเป็นบรเิวณทีก่ลุ่มเมฆจํานวนมากรวมตวักนัอยู่โดยไมป่รากฏการหมนุเวยีนของลม 

หย่อมความกดอากาศตํ่ากาํลงัแรงนี้ เมือ่อยู่ในสภาวะทีเ่อื้ออํานวยกจ็ะพฒันาตวัเองต่อไป จนปรากฏระบบ

หมนุเวยีนของลมอย่างชดัเจน  ในซกีโลกเหนือทศิของลมเวยีน เป็นวนทวนเขม็นาฬกิาเขา้สูศ่นูย์กลางของ

พายุ พายุหมนุในแต่ละชว่งของความรนุแรงจะมคีณุสมบตัเิฉพาะตวัและเปลีย่นแปลงไปตามสภาวะแวดลอ้ม 

ความเรว็ลมในระบบหมนุเวยีนทวกีาํลงัแรงขึน้เป็นลําดบั กล่าวคอื ในขณะเป็นพายุ ดเีปรสชนัความเรว็ลมสงูสดุ

ใกลศ้นูย์กลางมคีา่ไมเ่กนิ 33 นอต ในขณะทีเ่ป็นพายุโซนรอ้นความเรว็ลมสงูสดุใกลศ้นูย์กลางมคี่าอยู่ระหวา่ง 

34 – 63 นอต และในขณะเป็นพายุหมนุเขตรอ้นหรอืไตฝุ้่น ความเรว็ลมสงูสดุใกลศ้นูย์กลางจะมคีา่ตัง้แต่ 64 

นอตขึน้ไป ดงันัน้สามารถแบง่ชนิดของพายุเขตรอ้นไดด้งันี้ 

1. ดีเปรสชนั (Depression) สญัลกัษณ์ D ความเรว็สงูสดุ 33 นอต (17 เมตร/วนิาท)ี ( 62 กโิลเมตร/

ชัว่โมง)ไมน่บัเป็นพายุหมนุ 

2. พายุโซนร้อน (Tropical Storm) สญัลกัษณ์ S ความเรว็สงูสดุ 34-63 นอต (17-32 เมตร/วนิาท)ี     

(63-117 กโิลเมตร/ชัว่โมง) ไมน่บัเป็นพายุหมนุ 

3. พายุหมนุเขตร้อน ความเรว็สงูสดุ 64-129 นอต (17 เมตร/วนิาท)ี ( 118-239 กโิลเมตร/ชัว่โมง) 

นบัเป็นพายุหมนุ 

 

 
      

    

 

  

    

         

         

        

  

   

   

  

คาํถามข้อท่ี 1 เฉลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :  การตัง้ช่ือพายุหมนุเขตร้อน      (http://th.wikipedia.org/wiki) 

วิธีทาํ 

ขัน้ท่ี 1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล................................ 

ขัน้ท่ี 2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................อุปนยั............................................. 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ   1.  การก่อตวัจากหยอ่มความกดอากาศตํ่ากาํลงัแรง 

         2.  ทศิของลมเวยีน เป็นวนทวนเขม็นาฬกิาเขา้สู่ศนูยก์ลางของพาย ุ

    3.  ความเรว็ลมในระบบหมุนเวยีนทวกีาํลงัแรงขึน้เป็นลาํดบั 

          ผล     พายหุมุน แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื ดเีปรสชนั โซนรอ้น และ พายหุมุนเขตรอ้น

หรอืไตฝุ้น่ 

                  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2528
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Global_tropical_cyclone_tracks-edit2.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Global_tropical_cyclone_tracks-edit2.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหาร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

 

คาํถามข้อที ่2 

            ใบไม้ท่ีหายไป  

ดอกไม ้  ดอกไมจ้ะบาน 

 บรสิุทธิก์ลา้หาญ  จะบานในใจ 

 สขีาว   หนุ่มสาวจะใฝ ่ 

แน่วแน่แกไ้ข   จุดไฟศรทัธา  

เรยีนรู ้  ต่อสูม้ายา 

กา้วไปขา้งหน้า   เขา้หามวลชน  

ชวีติ   อุทศิยอมตน  

ฝา่ความสบัสน   เพื่อผลประชา  

ดอกไม ้  บานใหคุ้ณค่า  

จงบานชา้ชา้   แต่วา่ย ัง่ยนื  

ทีน่ี่   และทีอ่ื่นอื่น  

ดอกไมส้ดชื่น   ยืน่ใหม้วลชน  

ท่ีมา : จิระนันท ์ พิตรปรีชา 

 

วิธีทาํ 

 ขัน้ท่ี 1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร์

............................................................................................................................. ........................ 

ขัน้ท่ี 2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ...................................................................................... 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล

.....................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................ 

ขัน้ท่ี 4  ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา......................................................................  

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 
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คาํถามข้อท่ี 2 (เฉลย) 

 

            ใบไม้ท่ีหายไป  

ดอกไม ้  ดอกไมจ้ะบาน 

 บรสิุทธิก์ลา้หาญ  จะบานในใจ 

 สขีาว   หนุ่มสาวจะใฝ ่ 

แน่วแน่แกไ้ข   จุดไฟศรทัธา  

เรยีนรู ้  ต่อสูม้ายา 

กา้วไปขา้งหน้า   เขา้หามวลชน  

ชวีติ   อุทศิยอมตน  

ฝา่ความสบัสน   เพื่อผลประชา  

ดอกไม ้  บานใหคุ้ณค่า  

จงบานชา้ชา้   แต่วา่ย ัง่ยนื  

ทีน่ี่   และทีอ่ื่นอื่น  

ดอกไมส้ดชื่น   ยืน่ใหม้วลชน  

ท่ีมา : จิระนันท ์พิตรปรีชา 

 

ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล................................ 

ขัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................อุปนยั............................................. 

ขัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ (แนวทางการคิด)   

1.  เป็นบทกวทีีก่ล่าวถงึผูห้ญงิ หรอืหนุ่มสาวทีม่คีวามศรทัธา ในการเปลีย่นแปลงของ

สงัคม 

2. ปลุกระดมใหเ้กดิการต่อสูด้ว้ยมวลชน 

ผล     ปลุกจติสาํนึกใหห้นุ่มสาว มคีวามเชื่อมัน่ ศรทัธา กบัการเปลีย่นแปลงของ

สงัคม แมว้า่ในบางครัง้จะเกดิการขดัแยง้ในใจแต่สามารถฟนัฝา่อุปสรรคน์ัน้มาไดอ้ยา่ง

มัน่ใจ 

                  

ขัน้ที ่4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา   ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ที ่5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ที ่6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์              ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

ภาคเรยีนที ่2       ปีการศกึษา 2555 

เรื่อง การใหเ้หตุผล       จาํนวน 1 คาบ 

หวัขอ้   การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 

 

1. สาระ 

สาระที ่ 4  พชีคณิต 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะหแ์บบรปู (pattern) ความสมัพนัธ ์และฟงักช์นั 

มาตรฐาน  ค 4.2  ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผลโดยใชแ้ผนภาพ            

เวนน์-ออยเลอร ์

มาตรฐาน ค  6.1  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา  การใหเ้หตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ

ความหมาย ทางคณิตศาสตร ์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูต่้างๆ ทางคณิตศาสตรแ์ละ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

 

3. ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน  ค 4.1 

  ม4-6/ 2  เขา้ใจและใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั 

มาตรฐาน  ค 4.2 

  ม4-6/ 2  บอกไดว้า่การอา้งเหตุผลสมเหตุสมผลหรอืไม่  โดยใชแ้ผนภาพแทนเซต 

 

4. สาระสาํคญั 

การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั เป็น การนําความรูพ้ืน้ฐานซึง่อาจเป็นความเชื่อ ขอ้ตกลง กฎ 

หรอืบทนิยาม ซึง่เป็นสิง่ทีรู่ม้าก่อนและยอมรบัวา่เป็นจรงิ เพื่อหาเหตุผลนําไปสู่ขอ้สรุป 

ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หมายถงึ การจาํแนกแยกแยะขา่ว หรอืเหตุการณ์ที่

เกดิขึน้ในชวีติประจาํวนัหรอืโจทยป์ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีนเพื่อแกป้ญัหาโดยใชก้ารพจิารณา

อยา่งรอบคอบเป็นขัน้ตอนทีส่มเหตุสมผลตามหลกัการทางคณิตศาสตรเ์พื่อแยกแยะเหตุและผล

ของปญัหาและ รวบรวม เรยีบเรยีงลาํดบัเหตุการณ์ออกมาดว้ยเหตุผล เพื่อใหป้ญัหานัน้ๆ ถูกวาง

แนวทางแกไ้ขเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปทีส่มเหตุสมผล ซึง่แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี้  

1.1 วเิคราะหป์ญัหา เป็น การวเิคราะหป์ญัหาทีไ่ดร้บัเพื่อกาํหนดแนวทาง หรอื 

วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยัหรอืนิรนยั 
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1.2 วเิคราะหห์ลกัการ เป็น การตดัสนิใจเพื่อเลอืกข ัน้ตอนตามการแกป้ญัหา

ดว้ย วธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยัหรอืนิรนยัเพื่อใหผู้เ้รยีนไดผู้เ้รยีนอธบิายหลกัการสาํคญั ดว้ยถ้อยคาํ

หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล โดยการระดมความคดิและ

พสิจูน์ 

1.3 การประเมนิผล เป็นการสรุปหรอืรวบรวมขอ้มลูในการแกป้ญัหาเพื่อ

ปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาแลว้เกบ็รวบรวมแยกเป็นหมวดหมู่แบบนิรนยัหรอือุปนยั 

 

 5.   จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

5.1 ด้านความรู้  

     5.1.1  นกัเรยีนสามารถบอกความหมายและใชก้ารใหเ้หตุผลแบบนิรนยัได ้(K1) 

 

5.2 ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

       5.2.1  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั (P1) 

            5.2.2  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์ และการ

นําเสนอ (P2) 

 

5.3 ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

     5.3.1  มคีวามรบัผดิชอบ (A1) 

   5.3.2  มเีหตุผล (A2) 

   5.3.3  มรีะเบยีบวนิยั (A3) 

     5.3.4  มคีวามซื่อสตัย ์(A4) 

 

6.  สาระการเรียนรู ้

การให้เหตผุล 

       การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั เป็นวธิกีารใหเ้หตุผล ซึง่เริม่ตน้ดว้ยเหตุใหญ่ (major 

premise) และตดิตามดว้ยเหตุยอ่ย (minor premise) เมื่อพจิารณาดคูวามสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุ

ใหญ่ และ เหตุยอ่ยมผีลทาํใหเ้กดิขอ้สรุป 

 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

7.1 ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน   

ทบทวนการใหเ้หตุผล แลว้ชีแ้จงวา่  เมือ่เรยีนจบแลว้นกัเรยีนจะสามารถบอกความหมายและใช้

การใหเ้หตุผลแบบนิรนยัได ้โดยใชแ้ผนภมูสิรุป และทบทวนการใชป้ญัหาเป็นฐานช่วยแกป้ญัหาใน

ใบงานที ่1 คาํถามขอ้ที ่2 ดงันี้(K1)(P1)(P2) 
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            ใบไม้ท่ีหายไป  

ดอกไม ้  ดอกไมจ้ะบาน 

 บรสิุทธิก์ลา้หาญ  จะบานในใจ 

 สขีาว   หนุ่มสาวจะใฝ ่ 

แน่วแน่แกไ้ข   จุดไฟศรทัธา  

เรยีนรู ้  ต่อสูม้ายา 

กา้วไปขา้งหน้า   เขา้หามวลชน  

ชวีติ   อุทศิยอมตน  

ฝา่ความสบัสน   เพื่อผลประชา  

ดอกไม ้  บานใหคุ้ณค่า  

จงบานชา้ชา้   แต่วา่ย ัง่ยนื  

ทีน่ี่   และทีอ่ื่นอื่น  

ดอกไมส้ดชื่น   ยืน่ใหม้วลชน  

ท่ีมา : จิระนันท์ พิตรปรีชา 

 

 

ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล................................ 

ขัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................อุปนยั............................................. 

ขัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ (แนวทางการคดิ)   

1.  เป็นบทกวทีีก่ล่าวถงึผูห้ญงิ หรอืหนุ่มสาวทีม่คีวามศรทัธา ในการเปลีย่นแปลงของ

สงัคม 

2. ปลุกระดมใหเ้กดิการต่อสูด้ว้ยมวลชน 

ผล     ปลุกจติสาํนึกใหห้นุ่มสาว มคีวามเชื่อมัน่ ศรทัธา กบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม แมว้า่ใน

บางครัง้จะเกดิการขดัแยง้ในใจแต่สามารถฟนัฝา่อุปสรรคน์ัน้มาไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

                  

ขัน้ที ่4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา   ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ข ัน้ที ่5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ที ่6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 
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จากใบงานที ่1  ขอ้ที ่2  นกัเรยีนและครรู่วมสรุปข ัน้ตอนของความสามารถในการคดิ

วเิคราะหท์ีส่อดแทรกเขา้ไปในขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ดงันี(้K1)(P1)(P2) 

  1.ขัน้วเิคราะหป์ญัหา เป็น การวเิคราะหป์ญัหาทีไ่ดร้บัเพื่อกาํหนดแนวทาง หรอื 

วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยัหรอืนิรนยั ใชแ้นวทางการตอบตาม

ขัน้ตอนที ่1 – 2   ของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

  2.ขัน้วเิคราะหห์ลกัการ เป็น การตดัสนิใจเพื่อเลอืกข ัน้ตอนตามการแกป้ญัหา

ดว้ย วธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยัหรอืนิรนยัเพื่อใหผู้เ้รยีนไดผู้เ้รยีนอธบิายหลกัการสาํคญั ดว้ยถ้อยคาํ

หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล โดยการระดมความคดิและพสิจูน์

ใชแ้นวทางการตอบตามขัน้ตอนที ่3  ทีแ่สดงถงึการวเิคราะหว์ธิคีดิ ของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น

ฐาน 

  3.ขัน้การประเมนิผล เป็นการสรุปหรอืรวบรวมขอ้มลูในการแกป้ญัหาเพื่อ

ปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาแลว้เกบ็รวบรวมแยกเป็นหมวดหมู่แบบนิรนยัหรอือุปนยัโดยการ

ระดมความคดิและพสิจูน์ใชแ้นวทางการตอบตามขัน้ตอนที ่3  ทีแ่สดงถงึการวเิคราะหข์อ้สรุป ของ

การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

7.2 ขัน้การเรียนการสอน จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนทาํงานเป็นกลุ่มยอ่ย 3-5 คน โดยจดันกัเรยีน

คละความสามารถ แลว้ครแูจกใบงานที ่2 เพื่อทาํกจิกรรม โดยครใูชข้ ัน้ตอนอธบิายปญัหาโดยใช้

ปญัหาเป็นฐานแลว้รวบรวมความคดิเป็นขัน้ตอนของการคดิวเิคราะห ์3 ขัน้ตอน ดงันี้(K1)(P1)(P2) 

  ขัน้ตอนที ่1 ใหน้กัเรยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาตวัอยา่งในใบงานที ่2 ตวัอยา่งที ่1 โดยทาํความเขา้ใจ

เกีย่วกบัปญัหาทีไ่ดร้บัเพื่อกาํหนดวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ 
 

     ตวัอย่างท่ี  1     ถ้าสิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้งกนิอาหารและชา้งเป็นสิง่มชีวีติ จงอธบิายเพื่อสรุป

เหตุผลที ่ สมเหตุสมผล 

    

วิธีทาํ 

ขัน้ท่ี 1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล................................ 

ขัน้ท่ี 2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................นิรนยั............................................. 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

 

             สิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้งกนิอาหาร  

 

                                                      ชา้งเป็นสิง่มชีวีติ 
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ผลสรปุ   ชา้งตอ้งกนิอาหาร 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา  ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

 

       ตวัอย่างท่ี  1   ถ้าสิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้งกนิอาหารและชา้งเป็นสิง่มชีวีติ จงอธบิายเพื่อสรุป

เหตุผลที ่ สมเหตุสมผล 

    

วิธีทาํ 

ขัน้ท่ี 1   ขัน้วเิคราะหป์ญัหา.......................การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั................................ 

ขัน้ท่ี 2    วเิคราะหห์ลกัการ โดยใชแ้ผนภาพเวนน์ – ออยเลอร ์   

 

             สิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้งกนิอาหาร  

 

                                                      ชา้งเป็นสิง่มชีวีติ 

 

 

ขัน้ท่ี 3 การประเมินผล   ชา้งตอ้งกนิอาหาร 

 

              ขัน้ตอนที ่ 2 นกัเรยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาใหเ้ขา้หลกัการคดิวเิคราะหต์ามตวัอยา่งในใบ

งานที ่2 ตวัอยา่งที ่1 ทีไ่ดร้บั  เพื่ออธบิายวธิแีกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบนิรนยั ดจูากขัน้ที ่1 - 2

ของวธิทีาํ 

             ขัน้ตอนที ่3 เมื่อไดแ้นวทางแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรใ์หเ้ขา้หลกัการคดิวเิคราะห ์แลว้ครู

ชีใ้หน้กัเรยีนไดเ้หน็หลกัการสาํคญัของโจทยด์ว้ยทีไ่ดร้บัดว้ยวธินีิรนยั ตามตวัอยา่งในใบงานที ่ 2 

ตวัอยา่งที ่ 1 ขัน้ที ่ 3 ซึง่เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผลโดยใชแ้ผนภาพเวนน์-

ออยเลอร์  

             ขัน้ตอนที ่4 ครแูนะแนวทางใหน้กัเรยีนระดมความคดิและพสิจูน์โจทยป์ญัหาโดยใช้

ตวัอยา่งในใบงานที ่2 ตวัอยา่งที ่1 เพื่อวเิคราะหว์ธิกีารแกป้ญัหาทีผู่น้ัน้คดิ เพื่อใหม้าซึง่ขอ้สรุป โดย

ดจูากขัน้ที ่3 

             ขัน้ตอนที ่5 ชีแ้จงใหผู้เ้รยีนรวบรวมขอ้มลูของแต่ละบุคคลในการแกป้ญัหาเพื่อจดัเป็น

หมวดหมู่การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 

            ขัน้ตอนที ่6 ครแูละนกัเรยีนอภปิรายเพื่อปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาทาง

คณิตศาสตรท์ีม่อียูโ่ดยการระดมความคดิอกีครัง้  
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7.3 ขัน้สรปุ ครชู่วยสรุปการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั พรอ้มทัง้อธบิายขัน้ตอนการแกป้ญัหาโดยใช้

การคดิวเิคราะห ์3 ขัน้ตอน และใหน้กัเรยีนทาํความเขา้ใจพรอ้มกนัโดยใชก้ารตอบคาํถามตาม

ตวัอยา่งที ่2 และตวัอยา่งที ่3 อกีครัง้และใหน้กัเรยีนลงมอืทาํโจทยใ์นใบงานที ่2  แลว้สุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งออกมาเฉลยหน้ากระดาน โดยทุกครัง้ครจูะชีแ้นะแนวทางเพื่อใหน้กัเรยีนเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ข ัน้ตอนการแกป้ญัหาโดยใชก้ารคดิวเิคราะห ์3 ขัน้ตอน (K1)(P1)(P2)(A2) 

 

8.  ภาระงาน / ช้ินงาน 

     แกป้ญัหาโจทยฝึ์กหดัในใบงานที ่2 และแบบฝึกหดัเพื่อเตมิในหนงัสอืเรยีนคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท ี4 เป็นการบา้น 

9.  ส่ือการเรียนรู ้/ แหล่งการเรียนรู้ 

9.1  สื่อสิง่พมิพ ์/หนงัสอืเรยีนคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีท ี4 

9.2  หอ้งสมุดโรงเรยีน และหอ้งสมุดกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์

9.3  ใบงานที ่2 

9.4 ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่กีย่วกบัการใหเ้หตุผลวชิาคณิตศาสตร ์

10.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

      10.1  วธิวีดัและประเมนิผล 

     10.1.1  ประเมนิจากการทาํกจิกรรม และการตอบคาํถามในใบงาน 

     10.1.2  ครใูหค้ะแนนตามตวัชีว้ดั จากเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

     เกณฑก์ารประเมนิ   

   คะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไป  ระดบั  3  หมายถงึ  ดมีาก 

   คะแนนรอ้ยละ 65 – 79  ระดบั  2  หมายถงึ  ด ี

   คะแนนรอ้ยละ 50 – 64  ระดบั  1  หมายถงึ  ผ่าน 

   คะแนนรอ้ยละ   0 – 49  ระดบั  0  หมายถงึ  ไม่ผ่าน 

      10.2  เครื่องมอืวดัและประเมนิผล 

     10.2.1  คาํถามในใบงาน 

     10.2.2  แบบประเมนิ 

      10.3 เกณฑก์ารประเมนิ 

     10.3.1 การทาํกจิกรรม และการตอบคาํถามในใบงาน ไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 65  

     10.3.2 แบบประเมนิทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ

65 

                10.3.3 แบบประเมนิคุณลกัษณะ ไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 65 
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11.  บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู ้

11.1 ดา้นการบรรลุตวัชีว้ดั (K1)(P1)(P2)(A1) (A2) (A3) (A4) 

11.1.1 ดา้นความรูค้วามคดิ…………รอ้ยละ…98.3………………………………. 

11.1.2 ดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร…์………รอ้ยละ…98.3…………… 

11.1.3 ดา้นคุณลกัษณะ……………………รอ้ยละ…98.3………………………… 

        11,2 ปญัหาทีพ่บจากการจดัการเรยีนรูแ้ละแนวทางแกไ้ข 

               นกัเรยีนบางส่วนมคีวามรูพ้ืน้ฐานเรื่องเซต (แผนภาพเวน-ออยเลอร)์ อยูใ่นระดบัตํ่าทาํ

ใหไ้ม่สามารถเขยีนแผนภาพเวน-ออยเลอรไ์ด ้ซึง่นกัเรยีนจะตอ้งทบทวนเรื่องเซตใหม้ากขึน้ 

        11.3. แนวทางในการพฒันาต่อไป 

               ครคูวรใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัแนวทางการใหเ้หตุผลตามขัน้ตอนของความสามารถในการ

คดิวเิคราะห ์ในลาํดบัข ัน้ตอนทีค่รกูาํหนดไว ้วา่มคีวามสมัพนัธก์บัข ัน้ตอนการใหเ้หตุผล โดยใช้

ข ัน้ตอนการแกป้ญัหาโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 

 

                                                                     ลงชื่อ..........ณฐัพร  ขาํสุวรรณ์..........ผูส้อน 

                            (นางณฐัพร  ขาํสุวรรณ์) 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมรายกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์              ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

ภาคเรยีนที ่2       ปีการศกึษา 2555 

เรื่อง การใหเ้หตุผล       จาํนวน 1 คาบ 

หวัขอ้   การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 

คาํช้ีแจง ใหค้รผููส้อนประเมนิโดยการทาํเครื่องหมาย√ ลงในช่องระดบัคุณภาพตามสภาพจรงิที่

ปรากฏ  

กลุ่ม 

หวัข้อการประเมิน 

กา
รด

าํเ
นิ

น
กา

รต
าม

ข
ัน้

ต
อน

กา
รเ

รีย
น

รู้โ
ดย

ใช้
ปั

ญ
ห

าเ
ป็

น
ฐา

น
 

คว
าม

สา
ม

าร
ถใ

น
กา

ร

กา
รคิ

ดวิ
เค

รา
ะห

์กา
รใ

ห้

เห
ต

ผุล
แบ

บ
นิ

รน
ัย 

คว
าม

ใฝ่
รู้ใ

ฝ่เ
รีย

น
 

คณุ
ลกั

ษ
ณ์

   
   

   
   

   
 

อนั
พึ

งป
ระ

สง
ค

์ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

                 

                 

                 
                 

                 

                 

                 

                 

  เกณฑ์การประเมิน   

   คะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไป  ระดบั  3  หมายถงึ  ดมีาก 

   คะแนนรอ้ยละ 65 – 79  ระดบั  2  หมายถงึ  ด ี

   คะแนนรอ้ยละ 50 – 64  ระดบั  1  หมายถงึ  ผ่าน 

   คะแนนรอ้ยละ   0 – 49  ระดบั  0  หมายถงึ  ไม่ผ่าน 

      

ลงชื่อ       ครผููส้อน

(…………………..…………) 
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ใบงานท่ี 2 

 สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์              ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

ภาคเรยีนที ่2       ปีการศกึษา 2555 

เรื่อง การใหเ้หตุผล       จาํนวน 1 คาบ 

หวัขอ้   การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 

ช่ือกลุ่ม.........................................................………..………สมาชิกเลขท่ี ................................. 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะหแ์บบรปู (pattern) ความสมัพนัธ ์และฟงักช์นั               

มาตรฐาน ค  6.1  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา  การใหเ้หตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ

ความหมาย ทางคณิตศาสตร ์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูต่้าง ๆ ทางคณิตศาสตรแ์ละ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน  ค 4.1 

  ม4-6/ 2  เขา้ใจและใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั 

มาตรฐาน  ค 4.2 

  ม4-6/ 2  บอกไดว้า่การอา้งเหตุผลสมเหตุสมผลหรอืไม่  โดยใชแ้ผนภาพแทนเซต 

สาระสาํคญั 

การให้เหตผุล 

       การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั เป็นวธิกีารใหเ้หตุผล ซึง่เริม่ตน้ดว้ยเหตุใหญ่ (major 

premise) และตดิตามดว้ยเหตุยอ่ย (minor premise) เมื่อพจิารณาดคูวามสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุ

ใหญ่ และ เหตุยอ่ยมผีลทาํใหเ้กดิขอ้สรุป 

ความสามารถในการคิดวิเคราะหค์วามสามารถในการคิดวิเคราะห ์

ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หมายถงึ การจาํแนกแยกแยะขา่ว หรอืเหตุการณ์

ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัหรอืโจทยป์ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีนเพื่อแกป้ญัหาโดยใชก้ารพจิารณา

อยา่งรอบคอบเป็นขัน้ตอนทีส่มเหตุสมผลตามหลกัการทางคณิตศาสตรเ์พื่อแยกแยะเหตุและผล

ของปญัหาและ รวบรวม เรยีบเรยีงลาํดบัเหตุการณ์ออกมาดว้ยเหตุผล เพื่อใหป้ญัหานัน้ ๆ ถูก

วางแนวทางแกไ้ขเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปทีส่มเหตุสมผลซึง่แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี้  

1.1 วเิคราะหป์ญัหา เป็น การวเิคราะหป์ญัหาทีไ่ดร้บัเพื่อกาํหนดแนวทาง หรอื 

วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยัหรอืนิรนยั 

1.2 วเิคราะหห์ลกัการ เป็น การตดัสนิใจเพือ่เลอืกข ัน้ตอนตามการแกป้ญัหา

ดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยัหรอืนิรนยัเพื่อใหผู้เ้รยีนไดผู้เ้รยีนอธบิายหลกัการสาํคญั ดว้ยถ้อยคาํ

หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล โดยการระดมความคดิและ

พสิจูน์ 
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1.3 การประเมนิผล เป็นการสรุปหรอืรวบรวมขอ้มลูในการแกป้ญัหาเพื่อ

ปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาแลว้เกบ็รวบรวมแยกเป็นหมวดหมู่แบบนิรนยัหรอือุปนยั 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ด้านความรู ้ 

       นกัเรยีนสามารถบอกความหมายและใชก้ารใหเ้หตุผลแบบนิรนยัได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

        1.  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 

             2. นกัเรยีนมคีวามสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์และการนําเสนอ 

ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์นักเรียน 

       1.  มคีวามรบัผดิชอบ 

     2.  มเีหตุผล 

     3.  มรีะเบยีบวนิยั 

  4.  มคีวามซื่อสตัย ์
 

คาํชี้แจง :การแสดงเหตผุลและวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้  

 

     ตวัอย่างท่ี  1     ถ้าสิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้งกนิอาหารและชา้งเป็นสิง่มชีวีติ จงอธบิายเพื่อสรุป

เหตุผลที ่ สมเหตุสมผล 

    

วิธีทาํ การแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ขัน้ท่ี 1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล................................ 

ขัน้ท่ี 2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................นิรนยั............................................. 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

 

             สิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้งกนิอาหาร  

 

                                                      ชา้งเป็นสิง่มชีวีติ 

 

ผลสรปุ   ชา้งตอ้งกนิอาหาร 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา  ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

 



136 
 

          

     ตวัอย่างท่ี  2     ถ้านิสติแพทยท์ุกคนเป็นคนเก่งและวภิวูรรธน์เป็นนิสติแพทย ์จงอธบิายสรุป

เหตุผลทีส่มเหตุสมผล 

วิธีทาํ 

 

ขัน้ท่ี 1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล................................ 

ขัน้ท่ี 2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................นิรนยั............................................. 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

                     นิสติแพทยท์ุกคนเป็นคนเก่ง 

 

                        วภิวูรรธน์เป็นนิสติแพทย ์

                                               

 

       ผลสรปุ  วภิวูรรธน์เป็นคนเก่ง 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา  ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

 

 ตวัอย่างท่ี  3 ถ้าจาํนวนคู่  คอื  จาํนวนทีห่ารดว้ย  2  ลงตวั และ 8 เป็นจาํนวนทีห่ารดว้ย 2  ลงตวั 

     จงอธบิายสรุปเหตุผลทีส่มเหตุสมผล 

            วิธีทาํ              

ขัน้ท่ี 1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล................................ 

ขัน้ท่ี 2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................นิรนยั............................................. 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

 

                                                                   จาํนวนคู่  คอื  จาํนวนทีห่ารดว้ย  2  ลงตวั 

                                                     8  หารดว้ย  2  ลงตวั 

 

ผลสรปุ      8  เป็นจาํนวนคู ่

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา  ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 
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คาํช้ีแจง :  จงแสดงเหตผุลและวิเคราะหปั์ญหาจากสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ 

คาํถามข้อท่ี 1.     ถ้านกักฬีาทุกคนเป็นคนทีม่สีุขภาพดแีละนายใจด ีเป็นคนทีสุ่ขภาพด ีจงสรุป

เหตุผลทีส่มเหตุสมผล 

        วิธีทาํ 

................................................................................................................. ........................... 

................................................................................................................. ........................... 

................................................................................................................. ........................... 

....................................................................................... ..................................................... 

คาํถามข้อท่ี 2.     ถ้าจาํนวนเฉพาะมตีวัประกอบ 2 ตวั และ17 มตีวัประกอบ 2 ตวั   

                               จงสรุปเหตุผลทีส่มเหตุสมผล 

        วิธีทาํ 

................................................................................................................. ........................... 

................................................................................................................. .......................... 

................................................................................................................. ........................... 

.......................................................................................... .................................................. 
 

คาํถามข้อท่ี 3.     ถ้าใหจ้าํนวนคู่  คอื จาํนวนทีห่ารดว้ย  2  ลงตวั และ 8  หารดว้ย  2  ลงตวั 

                      จงสรุปเหตุผลทีส่มเหตุสมผล 

        วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

......................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................... ............................................................................. 

............................................................................................................................. ............... 

คาํถามข้อท่ี 4.   ถ้านกัเรยีนทีช่อบเรยีนภาษาไทยบางคนชอบเรยีนคณิตศาสตรแ์ละนกัเรยีนทีช่อบ

เรยีนคณิตศาสตรบ์างคนชอบเรยีนภาษาองักฤษจงสรุปเหตุผลทีส่มเหตุสมผล 

วิธีทาํ 

.................................................................................................................... ........................ 

............................................................................................................................. ............... 

.......................................................................................... .................................................. 

............................................................................................................................. ............... 
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คาํถามข้อท่ี 5.     ถ้าเยาวชนทุกคนชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ตเพื่อศกึษาหาความรูแ้ละเดก็ชายอากรเป็น

นกัเรยีน จงสรุปเหตุผลทีส่มเหตุสมผล 

วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้เหตผุลแบบนิรนัย มีข้อสงัเกต ดงัน้ี…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 



139 
 

เฉลย 

คาํถามข้อท่ี 1.     เหต ุ    1.  นกักฬีาทุกคนเป็นคนทีม่สีุขภาพด ี

                           2.  นายดดี ีเป็นคนทีสุ่ขภาพด ี

ขัน้ท่ี 1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล................................ 

ขัน้ท่ี 2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................นิรนยั............................................. 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

 

                                                                   นกักฬีาทุกคนเป็นคนทีม่สีุขภาพด ี

 

                                                     นายดดี ีเป็นคนทีสุ่ขภาพด ี

 

 

ผลสรปุ   นายดดี ีเป็นนกักฬีา 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา  ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

 

คาํถามข้อท่ี2.     เหต ุ   1. จาํนวนเฉพาะมตีวัประกอบ 2 ตวั  

                          2.  17 มตีวัประกอบ 2 ตวั 

ขัน้ท่ี 1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล..และเรื่องเซต............. 

ขัน้ท่ี 2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................นิรนยั ..................... 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

 

                                                                   จาํนวนเฉพาะมตีวัประกอบ 2 ตวั  

                                                     17 มตีวัประกอบ 2 ตวั 

 

 

           ผลสรปุ 17 เป็นจาํนวนเฉพาะ 

 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา  ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 
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คาํถามข้อท่ี 3.    เหต ุ   1.  จาํนวนคู่  คอื  จาํนวนทีห่ารดว้ย  2  ลงตวั 

                         2.  8  หารดว้ย  2  ลงตวั 

ขัน้ท่ี 1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล................................ 

ขัน้ท่ี 2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................นิรนยั............................................. 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

                  

                                                                   จาํนวนคู่  คอื  จาํนวนทีห่ารดว้ย  2  ลงตวั 

                                                     8  หารดว้ย  2  ลงตวั 

 

 

    ผลสรปุ   8  เป็นจาํนวนคู ่

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา  ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

 

คาํถามข้อท่ี4.     เหต ุ   1.  นกักฬีาทุกคนเป็นคนทีม่สีุขภาพด ี

                          2.  นายดดี ีเป็นคนทีสุ่ขภาพด ี

 

ขัน้ท่ี 1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล................................ 

ขัน้ท่ี 2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................นิรนยั............................................. 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

     

                                                                   นกักฬีาทุกคนเป็นคนทีม่สีุขภาพด ี

 

                                                     นายดดี ีเป็นคนทีสุ่ขภาพด ี

 

 

   ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ   นายดดี ีเป็นนกักฬีา 

 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา  ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

 



141 
 

คาํถามข้อท่ี 5    เหต ุ   1. เยาวชนทุกคนชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ตเพื่อศกึษาหาความรู ้

                          2.  เดก็ชายอากร เป็นนกัเรยีน 

 

ขัน้ท่ี 1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์......................การใหเ้หตุผล................................ 

ขัน้ท่ี 2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................นิรนยั............................................. 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

 

 

                                            เยาวชนทุกคนชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ตเพื่อศกึษาหา ความรู ้

 

                                เดก็ชายอากร เป็นนกัเรยีน 

 

 ผลสรปุ เดก็ชายอากร ชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ตเพื่อศกึษาหาความรู ้

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา  ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้เหตผุลแบบนิรนัย มีข้อสงัเกต ดงัน้ี 

เหตุผลแบบนิรนยั เป็นวธิกีารใหเ้หตุผล ซึง่เริม่ตน้ดว้ยเหตุใหญ่ (major premise) และ

ตดิตามดว้ยเหตุยอ่ย (minor premise) เมื่อพจิารณาดคูวามสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุใหญ่ และ เหตุยอ่ยมี

ผลทาํใหเ้กดิขอ้สรุป 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 

สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์              ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

ภาคเรยีนที ่2       ปีการศกึษา 2555 

เรื่อง การใหเ้หตุผล       จาํนวน 1 คาบ 

หวัขอ้   การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั 

 

1. สาระ 

สาระที ่ 4  พชีคณิต 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะหแ์บบรปู (pattern) ความสมัพนัธ ์และฟงักช์นั 

มาตรฐาน  ค 4.2  ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผลโดยใชแ้ผนภาพเวนน์-ออย

เลอร ์

มาตรฐาน ค  6.1  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา  การใหเ้หตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ

ความหมาย ทางคณิตศาสตร ์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูต่้างๆ ทางคณิตศาสตรแ์ละ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

3. ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน  ค 4.1 

  ม4-6/ 2  เขา้ใจและใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั 

มาตรฐาน  ค 4.2 

   ม4-6/ 2  บอกไดว้า่การอา้งเหตุผลสมเหตุสมผลหรอืไม่  โดยใชแ้ผนภาพแทนเซต 

4. สาระสาํคญั 

  การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั เป็น วธิกีารสรุปผลในการคน้หาความจรงิจากการสงัเกตหรอืการ

ทดลองหลายครัง้จากกรณียอ่ยๆ แลว้นํามาสรุปเป็นความรูแ้บบทัว่ไป  

5.   จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

5.1 ด้านความรู ้ 

     5.1.1  นกัเรยีนสามารถใหเ้หตุผลเป็นการหาขอ้สนบัสนุนความเชื่อ ความจรงิ หรอืขอ้สรุป

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดโ้ดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบอุปนยั (K1) 

5.2 ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

      5.2.1  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผล (P1) 

           5.2.2  ในการสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์ และการนําเสนอ (P2) 

5.3 ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

     5.3.1  มคีวามรบัผดิชอบ (A1) 

   5.3.2  มเีหตุผล (A2) 
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   5.3.3  มรีะเบยีบวนิยั (A3) 

     5.3.4  มคีวามซื่อสตัย ์(A4) 

6.  สาระการเรียนรู ้

การให้เหตผุล 

การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัเป็นกระบวนการของเหตุและผล ซึง่ส่วนทีเ่ป็นเหตุประกอบดว้ย 

เหตุหลายเหตุซึง่เป็นอสิระจากกนั มน้ํีาหนกัและความสาํคญัเท่า ๆ กนั เหตุทัง้หลายทีม่อียูแ่ลว้รวม

เป็นผลสรุปในรปูของการวางเงื่อนไขทัว่ไป 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

7.1 ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน  อภปิรายร่วมกบันกัเรยีนในการอา้งเหตุและผลเบือ้งตน้ทีส่มัพนัธก์บั

การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัโดยยกตวัอยา่งจากใบงานที ่3 ตวัอยา่งที ่1 เพื่อเป็นการนําเขา้สู่บทเรยีน  

     

  ตวัอย่างท่ี  1       ถ้า นก ปลา ชา้ง และคน เป็นสิง่มชีวีติทีต่อ้งกนิอาหาร  

          จงสรุปเหตุผลทีส่มเหตุสมผล 

   

  วิธีคิด 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  อุปนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั และเรื่อง เซต  

 

                   คนกนิอาหาร                  

                               ชา้งกนิอาหาร                  

                               ปลากนิอาหาร            สิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้งกนิอาหาร  

                               นกกนิอาหาร                            

 

 ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ   สิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้งกนิอาหาร 

 

7.2 ขัน้การเรียนการสอน จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนทาํงานเป็นกลุ่มโดยครใูหใ้บงาน เพื่อทาํ

กจิกรรม โดยครกูาํหนดขัน้ตอนอธบิายปญัหาโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ดงันี ้A1) (A2) (A3) (A4) 

  ขัน้ตอนที ่1   ใหน้กัเรยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาจากใบงานที ่3 ขอ้ที ่1 โดยทาํความ

เขา้ใจเกีย่วกบัปญัหาทีไ่ดร้บัเพื่อกาํหนดวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรโ์ดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ

อุปนยั (K1)(P1)(P2) 

              ขัน้ตอนที ่2 ใหน้กัเรยีนสงัเกตโจทยป์ญัหาจากใบงานที ่3 ขอ้ที ่1 เพื่อดวูา่เป็นการ

อธบิายวธิแีกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยั ดจูากขัน้ที ่1(K1)(P1)(P2) 
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             ขัน้ตอนที ่3 เมื่อไดแ้นวทางแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรแ์ลว้ นกัเรยีนอธบิายหลกัการสาํคญั 

ดว้ยถ้อยคาํหรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล โดยตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผลโดยใชแ้ผนภาพเวนน์-ออยเลอร ์ดจูากขัน้ที ่2(K1)(P1)(P2) 

             ขัน้ตอนที ่4 ฝึกระดมความคดิและพสิจูน์เพื่อวเิคราะหว์ธิกีารแกป้ญัหาทีผู่น้ัน้คดิ โดยดู

จากขัน้ที ่3(K1)(P1)(P2) 

             ขัน้ตอนที ่5 อภปิรายเพื่อแนะนําใหน้กัเรยีนรวบรวมขอ้มลูของแต่ละบุคคลในการ

แกป้ญัหาเพื่อจดัเป็นหมวดหมู่ในการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั (K1)(P1)(P2) 

            ขัน้ตอนที ่6 อภปิรายเพื่อปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรท์ีม่อียูโ่ดย

การระดมความคดิอกีครัง้ (K1)(P1)(P2) 

7.3 ขัน้สรปุ ครชู่วยสรุปการอา้งเหตุผลแบบอุปนยั การใชป้ญัหาเป็นฐานในการแกป้ญัหาและ

อธบิายขัน้ตอนการแกป้ญัหาโดยใชก้ารคดิวเิคราะห ์3 ขัน้ตอน  พรอ้มยกตวัอยา่งวธิแีกป้ญัหาจาก

ใบงานที ่3 ขอ้ที ่2 และขอ้ที ่3  อกีครัง้ แลว้ใหน้กัเรยีนทาํใบงานที ่3 คาํถามขอ้ที ่1 – 4 

(K1)(P1)(P2) 

8.  ภาระงาน / ช้ินงาน 

     แกป้ญัหาโจทยฝึ์กหดัในใบงานที ่4 และแบบฝึกหดัเพื่อเตมิในหนงัสอืเรยีนคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท ี4 เป็นการบา้น 

9.  ส่ือการเรียนรู ้/ แหล่งการเรียนรู้ 

9.1  สื่อสิง่พมิพ ์/หนงัสอืเรยีนคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีท ี4 

9.2  หอ้งสมุดโรงเรยีน และหอ้งสมุดกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์

9.3  ใบงานที ่3 

9.4  ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่กีย่วกบัการใหเ้หตุผลวชิาคณิตศาสตร ์

10.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

      10.1  วธิวีดัและประเมนิผล 

     10.1.1  ประเมนิจากการทาํกจิกรรม และการตอบคาํถามในใบงาน 

     10.1.2  ครใูหค้ะแนนตามตวัชีว้ดั จากเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

     เกณฑก์ารประเมนิ   

   คะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไป  ระดบั  3  หมายถงึ  ดมีาก 

   คะแนนรอ้ยละ 65 – 79  ระดบั  2  หมายถงึ  ด ี

   คะแนนรอ้ยละ 50 – 64  ระดบั  1  หมายถงึ  ผ่าน 

   คะแนนรอ้ยละ   0 – 49  ระดบั  0  หมายถงึ  ไม่ผ่าน 

      10.2  เครื่องมอืวดัและประเมนิผล 

     10.2.1  คาํถามในใบงาน 

     10.2.2  แบบประเมนิ 
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      10.3 เกณฑก์ารประเมนิ 

     10.3.1 การทาํกจิกรรมและการตอบคาํถามในใบงาน ไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 65  

     10.3.2 แบบประเมนิทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 

65 

                10.3.3 แบบประเมนิคุณลกัษณะ ไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 65 

 

 

11.  บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู ้

 

11.1 ดา้นการบรรลุตวัชีว้ดั(K1)(P1)(P2)(A1)(A2)(A3)(A4) 

11.1.1 ดา้นความรูค้วามคดิ……………………………รอ้ยละ 74.17………………. 

11.1.2 ดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร…์………รอ้ยละ 74.17…………… 

11.1.3 ดา้นคุณลกัษณะ………รอ้ยละ…86.67……………………………… 

        11.2 ปญัหาทีพ่บจากการจดัการเรยีนรูแ้ละแนวทางแกไ้ข 

               การทาํงานกลุ่มของนกัเรยีน ไม่มกีารแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบเป็นส่วน ๆ ซึง่นกัเรยีน

จะตอ้งแบ่งหน้าทีใ่นการทาํงานกลุ่มใหช้ดัเจน 

        11.3. แนวทางในการพฒันาต่อไป 

ครคูวรอธบิายใหน้กัเรยีนไดเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งข ัน้ตอนการแกก้ารแกป้ญัหา

โดยใชป้ญัหาเป็นฐานและขัน้ของความสามารถในการคดิวเิคราะห ์เพื่อนกัเรยีนเขา้ใจวธิกีารในการ

แกป้ญัหาไดด้ยี ิง่ขึน้   

 

 

 

ลงชื่อ.......ณฐัพร  ขาํสุวรรณ์.........ผูส้อน 

                                      (นางณฐัพร  ขาํสุวรรณ์) 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมรายกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี3 

สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์              ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

ภาคเรยีนที ่2       ปีการศกึษา 2555 

เรื่อง การใหเ้หตุผล       จาํนวน 1 คาบ 

หวัขอ้   การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั 

คาํช้ีแจง ใหค้รผููส้อนประเมนิโดยการทาํเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดบัคุณภาพตามสภาพจรงิที่

ปรากฏ  

กลุ่ม 

หวัข้อการประเมิน 

กา
รด
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นิ

น
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รต
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น
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ป็
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ถใ

น
กา

ร
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รคิ

ดวิ
เค

รา
ะห
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รใ

ห้

เห
ต

ผุล
แบ

บ
อปุ

น
ัย

 

คว
าม

ใฝ่
รู้ใ

ฝ่เ
รีย

น
 

คณุ
ลกั

ษ
ณ์

   
   

   
   

   
 

อนั
พึ

งป
ระ

สง
ค

์ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

                 

                 

                 
                 

                 

                 

                 

                 

  เกณฑ์การประเมิน   

   คะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไป  ระดบั  3  หมายถงึ  ดมีาก 

   คะแนนรอ้ยละ 65 – 79  ระดบั  2  หมายถงึ  ด ี

   คะแนนรอ้ยละ 50 – 64  ระดบั  1  หมายถงึ  ผ่าน 

   คะแนนรอ้ยละ   0 – 49  ระดบั  0  หมายถงึ  ไม่ผ่าน 

         

     ลงชื่อ       ครผููป้ระเมนิ 

        (…………………..…………) 
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ใบงานท่ี 3 

สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์             ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

ภาคเรยีนที ่2       ปีการศกึษา 2555 

เรื่อง การใหเ้หตุผล       จาํนวน 1 คาบ 

หวัขอ้   การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั 

ช่ือกลุ่ม.........................................................………..………สมาชิกเลขท่ี .................................. 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะหแ์บบรปู (pattern) ความสมัพนัธ ์และฟงักช์นั               

มาตรฐาน ค  6.1  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา  การใหเ้หตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ

ความหมาย ทางคณิตศาสตร ์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูต่้าง ๆ ทางคณิตศาสตรแ์ละ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน  ค 4.1 

  ม4-6/ 2  เขา้ใจและใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั 

มาตรฐาน  ค 4.2 

  ม4-6/ 2  บอกไดว้า่การอา้งเหตุผลสมเหตุสมผลหรอืไม่  โดยใชแ้ผนภาพแทนเซต 

สาระสาํคญั 

การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั เป็น การนําความรูพ้ืน้ฐานซึง่อาจเป็นความเชื่อ ขอ้ตกลง กฎ 

หรอืบทนิยาม ซึง่เป็นสิง่ทีรู่ม้าก่อนและยอมรบัวา่เป็นจรงิ เพื่อหาเหตุผลนําไปสู่ขอ้สรุป  

 จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ด้านความรู ้ 

       นกัเรยีนสามารถบอกความหมายและใชก้ารใหเ้หตุผลแบบนิรนยัได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

        1.   นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 

             2.  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์และการ

นําเสนอ 

ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์นักเรียน 

       1.  มคีวามรบัผดิชอบ 

     2.  มเีหตุผล 

     3.  มรีะเบยีบวนิยั 

  4.   มคีวามซื่อสตัย ์
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คาํช้ีแจง :  การแสดงเหตผุลและวิเคราะหปั์ญหาจากสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ 

 

     ตวัอย่างท่ี  1     ถ้า นก ปลา ชา้ง และคน เป็นสิง่มชีวีติทีต่อ้งกนิอาหาร  

      จงสรุปเหตุผลทีส่มเหตุสมผล 

   วิธีคิด 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  อุปนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั และเรื่อง เซต  

 

                   คนกนิอาหาร                  

                               ชา้งกนิอาหาร                  

                               ปลากนิอาหาร           สิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้งกนิอาหาร  

                               นกกนิอาหาร                            

 

 ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ   สิง่มชีวีติทุกชนดิตอ้งกนิอาหาร 

          

     ตวัอย่างท่ี  2     เหต ุ   1.  วรรณดาเป็นนิสติแพทยแ์ละเป็นคนเก่ง 

                                      2.  วภิวูรรธน์เป็นนิสติแพทยแ์ละเป็นคนเก่ง 

      3.  ณฐัวราเป็นนิสติแพทยแ์ละเป็นคนเก่ง 

    จงสรุปเหตุผลทีส่มเหตุสมผล 

 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  อุปนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั และเรื่อง เซต  

 

               วรรณดาเป็นนิสติแพทยแ์ละเป็นคนเก่ง 

 

              วภิวูรรธน์เป็นนิสติแพทยแ์ละเป็นคนเก่ง    นิสติแพทยท์ุกคนเป็นคนเก่ง 

               

              ณฐัวราเป็นนิสติแพทยแ์ละเป็นคนเก่ง 

 

      ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ  นิสติแพทยท์ุกคนเป็นคนเก่ง 
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     ตวัอย่างท่ี  3     ถ้าในอนาคต สตัวน้ํ์า พชื  สตัวบ์ก และสตัวเ์ลือ้ยคลานทุกชนิดทีอ่าศยัอยูบ่น

โลกนี้ตอ้งตายแลว้  จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล     

                    

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  อุปนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั และเรื่อง เซต  

                  สตัวน้ํ์าทุกชนิดตอ้งตาย 

                               พชืทุกชนิดตอ้งตาย 

                               สตัวบ์กชนิดตอ้งตาย        สิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้งตาย 

                        สตัวเ์ลือ้ยคลานทุกชนิดตอ้งตาย 

 

ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ      สิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้งตาย 

 

คาํช้ีแจง :  จงแสดงเหตผุลและวิเคราะหปั์ญหาจากสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ 

 

คาํถามข้อท่ี 1.     ถ้า  เจเจ บบี ีและธรีธ์รี ์ เล่นกฬีาแลว้มสีุขภาพด ี                                              

จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล     

วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

......................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ............... 

 

คาํถามข้อท่ี 2.     ถ้าเลข  3 ,17, 29 และ 43  เป็นจาํนวนนบัทีม่ตีวัประกอบเพยีง  2 ตวั  

                         จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล                              

 

วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 
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คาํถามข้อท่ี  3.  กาํหนดเลข  6 , 18 , 72 และ 104 เป็นจาํนวนทีห่ารดว้ย  2 ลงตวั 

                     จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล     

        วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

....................................................................... ..................................................................... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............... 

 

คาํถามข้อท่ี  4.     เหต ุ   1.  พอเจตน์ เป็นนกัศกึษาชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ต 

                          2.  เดก็ชายอากร เป็นนกัเรยีนประถมชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ต 

     3.  ชานนท ์นกัเรยีนชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ต 

                         จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล     

        วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้เหตผุลแบบอปุนัย มีข้อสงัเกต 

ดงัน้ี……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………
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ใบงานท่ี 3 เฉลย(แนวทางการตอบคาํถาม) 

 ชือ่..................................................……..……ชัน้.................................เลขที ่............................ 
หน่วยการเรยีนรู ้    การใหเ้หตุผล               เรือ่ง   การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั
  

คาํชี้แจง :  จงแสดงเหตผุลและวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้  

ตวัอย่างท่ี  1.     เหต ุ   1.  เจเจ เล่นกฬีามสีุขภาพด ี

                          2.  บบี ีเล่นกฬีาคนทีสุ่ขภาพด ี

      3.  ธรีธ์รี ์ เล่นกฬีาคนทีสุ่ขภาพด ี

        วิธีทาํ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  อุปนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั และเรื่อง เซต  

 

                   เจเจ เล่นกฬีามสีุขภาพด ี

                               บบี ีเล่นกฬีาคนทีสุ่ขภาพด ี                     คนเล่นกฬีาทุกคนมสีุขภาพด ี  

                         ธรีธ์รี ์ เล่นกฬีาคนทีสุ่ขภาพด ี                

                    

ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ      คนเล่นกฬีาทุกคนมสีุขภาพด ี

 

ตวัอย่างท่ี  2.     เหต ุ   1.   3  มตีวัประกอบ  2 ตวั  

                          2.  17  มตีวัประกอบ  2 ตวั 

      3.  29  มตีวัประกอบ  2 ตวั 

      4.  43  มตีวัประกอบ  2 ตวั 

        วิธีทาํ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา   โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  อุปนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั และเรื่อง เซต  

 

                  3  มตีวัประกอบ  2 ตวั 

                               17  มตีวัประกอบ  2 ตวั 

                               29  มตีวัประกอบ  2 ตวั                   จาํนวนเฉพาะมตีวัประกอบสองตวั 

             43  มตีวัประกอบ  2 ตวั 

                    

ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ      จาํนวนเฉพาะมตีวัประกอบสองตวั 
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 ตวัอย่างท่ี  3.     เหต ุ   1.  6  หารดว้ย  2  ลงตวั 

                          2.  18  หารดว้ย  2  ลงตวั 

     3.  72  หารดว้ย  2  ลงตวั 

      4.  104  หารดว้ย  2  ลงตวั 

        วิธีทาํ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา     โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  อุปนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั และเรื่อง เซต  

                      6  หารดว้ย 2 ลงตวั 

                                   18  หารดว้ย 2  ลงตวั 

                                   72 หารดว้ย 2  ลงตวั              จาํนวนคู่หารดว้ย 2 ลงตวั 

              104 หารดว้ย 2  ลงตวั 

ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ      จาํนวนคู่หารดว้ย 2 ลงตวั 

ตวัอย่างท่ี  4.     เหต ุ   1.  พอเจตน์ เป็นนกัศกึษาชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ต 

                          2.  เดก็ชายอากร เป็นนกัเรยีนประถมชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ต 

     3.  ชานนท ์นกัเรยีนชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ต 

        วิธีทาํ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา     โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  อุปนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั และเรื่อง เซต  

 

            พอเจตน์ เป็นนกัศกึษา 

                                ชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ต 

                                เป็นนกัเรยีนประถม                                 เดก็ชายอากร                  

                                ชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ต                             เยาวชนชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ต 

                                ชานนท ์นกัเรยีนชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ต    

          

ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ      เยาวชนชอบเล่นอนิเตอรเ์น็ต 

 

 

 

 

 

 

 

การให้เหตผุลแบบอปุนัย มีข้อสงัเกต ดงัน้ี 

เหตุผลแบบอุปนยัเป็นกระบวนการของเหตุและผล ซึง่ส่วนทีเ่ป็นเหตุประกอบดว้ย เหตุ

หลายเหตุซึง่เป็นอสิระจากกนั มน้ํีาหนกัและความสาํคญัเท่า  ๆกนั เหตุทัง้หลายทีม่อียูแ่ลว้รวม

เป็นผลสรุปในรปูของการวางเงื่อนไขทัว่ไป 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 

สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์             ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

ภาคเรยีนที ่2       ปีการศกึษา 2555 

เรื่อง การใหเ้หตุผล       จาํนวน 2 คาบ 

หวัขอ้   การใหเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั 

 

1. สาระ 

สาระที ่ 4  พชีคณิต 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะหแ์บบรปู (pattern) ความสมัพนัธ ์และฟงักช์นั 

มาตรฐาน  ค 4.2  ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผลโดยใชแ้ผนภาพ           

เวนน์-ออยเลอร ์

มาตรฐาน ค  6.1  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา  การใหเ้หตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ

ความหมาย ทางคณิตศาสตร ์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูต่้าง ๆ ทางคณิตศาสตรแ์ละ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

3. ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน  ค 4.1 

  ม4-6/ 2  เขา้ใจและใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั 

 มาตรฐาน  ค 4.2 

   ม4-6/ 2  บอกไดว้า่การอา้งเหตุผลสมเหตุสมผลหรอืไม่  โดยใชแ้ผนภาพแทนเซต 

4. สาระสาํคญั 

การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั เป็น การนําความรูพ้ืน้ฐานซึง่อาจเป็นความเชื่อ ขอ้ตกลง 

กฎ หรอืบทนิยาม ซึง่เป็นสิง่ทีรู่ม้าก่อนและยอมรบัวา่เป็นจรงิ เพื่อหาเหตุผลนําไปสู่ขอ้สรุป  

และการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั เป็น วธิกีารสรุปผลในการคน้หาความจรงิจากการสงัเกตหรอืการ

ทดลองหลายครัง้จากกรณียอ่ย ๆ แลว้นํามาสรุปเป็นความรูแ้บบทัว่ไป  

การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั เป็น วธิกีารสรุปผลในการคน้หาความจรงิจากการสงัเกต

หรอืการทดลองหลายครัง้จากกรณียอ่ย ๆ แลว้นํามาสรุปเป็นความรูแ้บบทัว่ไป 

5.   จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

5.1 ด้านความรู ้ 

       5.1.1  นกัเรยีนสามารถใหเ้หตุผลเป็นการหาขอ้สนบัสนุนความเชื่อ ความจรงิ หรอืขอ้สรุป

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดโ้ดยใชเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั (K1) 

5.2 ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

       5.2.1  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั (P1) 
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           5.2.2  ในการสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์ และการนําเสนอ (P2) 

 

5.3 ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

     5.3.1  มคีวามรบัผดิชอบ (A1) 

   5.3.2  มเีหตุผล (A2) 

   5.3.3  มรีะเบยีบวนิยั (A3) 

     5.3.4  มคีวามซื่อสตัย ์(A4) 

6.  สาระการเรียนรู ้

การให้เหตผุล 

       การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั เป็นวธิกีารใหเ้หตุผล ซึง่เริม่ตน้ดว้ยเหตุใหญ่ (major 

premise) และตดิตามดว้ยเหตุยอ่ย (minor premise) เมื่อพจิารณาดคูวามสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุ

ใหญ่ และ เหตุยอ่ยมผีลทาํใหเ้กดิขอ้สรุป 

       การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัเป็นกระบวนการของเหตุและผล ซึง่ส่วนทีเ่ป็นเหตุ

ประกอบดว้ย เหตุหลายเหตุซึง่เป็นอสิระจากกนั มน้ํีาหนกัและความสาํคญัเท่าๆ กนั เหตุ

ทัง้หลายทีม่อียูแ่ลว้รวมเป็นผลสรุปในรปูของการวางเงื่อนไขทัว่ไป 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

7.1 ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน (คาบท่ี 1) 

  อภปิรายร่วมกบันกัเรยีนในขอ้สรุปของการอา้งเหตุแบบนิรนยัและอุปนยั โดยการ

ยกตวัอยา่งจากใบงานที ่2  และ 3  เพื่อเป็นการทบทวนความรูโ้ดยใชข้ ัน้ตอนการเรยีนรูโ้ดยใช้

ปญัหาเป็นฐาน และการแกป้ญัหาโดยใชข้ ัน้ตอนการคดิวเิคราะห ์ตามลาํดบั (K1)(P1)(P2) 

ใบงานที ่2  

 

 ตวัอย่างท่ี  3     ถ้าจาํนวนคู่  คอื  จาํนวนทีห่ารดว้ย  2  ลงตวั และ 8 เป็นจาํนวนทีห่ารดว้ย 2  ลง

ตวั 

          จงอธบิายสรุปเหตุผลทีส่มเหตุสมผล 

            วิธีทาํ              
ขัน้ท่ี 1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร์.......................การใหเ้หตุผล................................ 

ขัน้ท่ี 2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ.........................นิรนยั............................................. 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

 

                                                                   จาํนวนคู่  คอื  จาํนวนทีห่ารดว้ย  2  ลงตวั 

                                                     8  หารดว้ย  2  ลงตวั 

ผลสรปุ      8  เป็นจาํนวนคู ่
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ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา  ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

ใบงานที ่3 
 

     ตวัอย่างท่ี  3     ถ้าในอนาคต สตัวน้ํ์า พชื  สตัวบ์ก และสตัวเ์ลือ้ยคลานทุกชนิดทีอ่าศยัอยูบ่น

โลกนี้ตอ้งตายแลว้  จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล     

                    

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  อุปนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั และเรื่อง เซต  

                  สตัวน้ํ์าทุกชนิดตอ้งตาย 

                               พชืทุกชนิดตอ้งตาย 

                               สตัวบ์กชนิดตอ้งตาย         สิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้งตาย 

                        สตัวเ์ลือ้ยคลานทุกชนิดตอ้งตาย 

ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ      สิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้งตาย 

 และชีนํ้าแนวทางในการตอบคาํถามในกจิกรรมถดัไป พรอ้มทัง้ตัง้คาํถามเพื่อตรวจสอบ

ความเขา้ใจของนกัเรยีน 1-3 กลุ่ม 

 7.2 ขัน้การเรียนการสอน 

       จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนทาํงานเป็นกลุ่มละ 3 - 5 คนโดยครแูจกใบงาน 4 เพื่อทาํกจิกรรม 

โดยครกูาํหนดขัน้ตอนอธบิายปญัหาโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ดงันีA้1)(A2)(A3)(A4) 

   ขัน้ที ่1   ครตูัง้คาํถาม วา่ จากเหตุ ในใบงาน 4 คาํถามขอ้ที ่1 ควรใชค้วามรูเ้รือ่งใดในวชิา

คณิตศาสตรม์าช่วยในการแกป้ญัหา โดยใหน้กัเรยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหา เพื่อกาํหนดวธิกีาร

แกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์  คาํถามขอ้ที ่1(K1)(P1)(P2) 
 

คาํถามข้อท่ี 1.     ถ้าคนทีม่คีวามซื่อสตัยท์ุกคนเป็นคนทีม่คีวามสุข และ พลสั เป็นคนทีม่คีวาม  

ซื่อสตัย ์

                       จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผลของเหตุการณ์นี้  

        วิธีทาํ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  นิรนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั และเรื่อง เซต  

                                                  คนทีม่คีวามซื่อสตัยท์ุกคนเป็นคนทีม่คีวามสุข 

                                                    พลสั เป็นคนทีม่คีวามซื่อสตัย ์

ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ      พลสัเป็นคนทีม่คีวามสุข 



156 
 

              ขัน้ที ่2 ครตูัง้คาํถามวา่ จะใชว้ธิแีกป้ญัหาแบบอุปนยั หรอืนิรนยัในการแกป้ญัหา โดยให้

นกัเรยีนวเิคราะหโ์จทยป์ญัหา แลว้ ตอบคาํถามลงใน ข ัน้ที ่1 (K1)(P1)(P2) 

             ขัน้ที ่3 เมื่อไดแ้นวทางแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรแ์ลว้ ใหน้กัเรยีนอธบิายหลกัการสาํคญั 

ดว้ยถ้อยคาํหรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผลโดยตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผลโดยใชแ้ผนภาพเวนน์-ออยเลอร ์ลงในขัน้ที ่2 (K1)(P1)(P2) 

             ขัน้ที ่4 ใหน้กัเรยีนระดมความคดิและพสิจูน์ เพื่อวเิคราะหว์ธิกีารแกป้ญัหาทีผู่น้ัน้คดิ โดย

บนัทกึผลลงขัน้ที ่3 (K1)(P1)(P2) 

             ขัน้ที ่5 เมื่อดาํเนินการตามขัน้ตอนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้รวบรวมขอ้มลูของแต่ละบุคคลใน

การแกป้ญัหาเพื่อจดัเป็นหมวดหมู่โดยแบ่งเป็นการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั และการใหเ้หตุผลแบบ

อุปนยั (K1)(P1)(P2) 

            ขัน้ที ่6 นกัเรยีนและอภปิรายเพื่อปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรท์ีม่ ี

อยูโ่ดยการระดมความคดิอกีครัง้ โดยใช ้คาํถามขอ้ที ่2 (K1)(P1)(P2)(A1)(A2)(A3)(A4) 

7.3 ขัน้สรปุ  (คาบท่ี 2) 

 ครชู่วยสรุปการใหเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั โดยใชข้ ัน้ตอนการคดิวเิคราะห ์3 ขัน้อกี

ครัง้พรอ้มยกตวัอยา่งวธิแีกป้ญัหาของนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง และลงมอืทาํใบงานที ่4 นกัเรยีนและ

ครชู่วยกนัช่วยเฉลย (K1)(P1)(P2)(A2)(A3) 

8.  ภาระงาน / ช้ินงาน 

     แกป้ญัหาโจทยฝึ์กหดัในใบงานที ่4 และแบบฝึกหดัเพื่อเตมิในหนงัสอืเรยีนคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท ี4 เป็นการบา้น 

9.  ส่ือการเรียนรู ้/ แหล่งการเรียนรู้ 

9.1  สื่อสิง่พมิพ ์/หนงัสอืเรยีนคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีท ี4 

9.2  หอ้งสมุดโรงเรยีน และหอ้งสมุดกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์

9.3  ใบงานที ่4 

9.4 ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่กีย่วกบัการใหเ้หตุผลวชิาคณิตศาสตร ์

10.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

      10.1  วธิวีดัและประเมนิผล 

     10.1.1  ประเมนิจากการทาํกจิกรรม และการตอบคาํถามในใบงาน 

     10.1.2  ครใูหค้ะแนนตามตวัชีว้ดั จากเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

     เกณฑก์ารประเมนิ   

   คะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไป  ระดบั  3  หมายถงึ  ดมีาก 

   คะแนนรอ้ยละ 65 – 79  ระดบั  2  หมายถงึ  ด ี

   คะแนนรอ้ยละ 50 – 64  ระดบั  1  หมายถงึ  ผ่าน 

   คะแนนรอ้ยละ   0 – 49  ระดบั  0  หมายถงึ  ไม่ผ่าน 
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      10.2  เครื่องมอืวดัและประเมนิผล 

     10.2.1  คาํถามในใบงาน 

     10.2.2  แบบประเมนิ 

           10.3 เกณฑก์ารประเมนิ 

     10.3.1 การทาํกจิกรรม และการตอบคาํถามในใบงาน ไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 65  

     10.3.2 แบบประเมนิทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 

65 

                  10.3.3 แบบประเมนิคุณลกัษณะ ไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 65 

11.  บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู ้

11.1 ดา้นการบรรลุตวัชีว้ดั(K1)(P1)(P2)(A1)(A2)(A3)(A4) 

   11.1.1 ดา้นความรูค้วามคดิ…………………………รอ้ยละ 80.83…………… 

   11.1.2 ดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร…์…รอ้ยละ 80.83………… 

   11.1.3 ดา้นคุณลกัษณะ……………………………รอ้ยละ 80.83…………… 

        11.2 ปญัหาทีพ่บจากการจดัการเรยีนรูแ้ละแนวทางแกไ้ข 

               เวลาทีใ่ชใ้นการสอนเป็นคาบอาจไม่เพยีงพอสาํหรบัการฝึกใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถใน

การคดิวเิคราะหซ์ึง่ทาํใหข้าดความต่อเนื่องในเนื้อหา ดงันัน้จาํเป็นตอ้งจาํกดัเวลาในการเปลีย่นคาบ

ของนกัเรยีนใหม้ากขึน้เพื่อใหม้เีวลาในการเรยีนเพิม่ขึน้ 

        11.3. แนวทางในการพฒันาต่อไป 

               การจดัการเรยีนการสอนควรเน้นใหน้กัเรยีนไดฝึ้กทกัษะดา้นความสามารถในการคดิ

วเิคราะหใ์หม้ากขึน้ 

 

 

ลงชื่อ..........ณฐัพร  ขาํสุวรรณ์................ผูส้อน 

                     (นางณฐัพร  ขาํสุวรรณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมรายกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 

สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์              ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

ภาคเรยีนที ่2       ปีการศกึษา 2555 

เรื่อง การใหเ้หตุผล       จาํนวน 2 คาบ 

หวัขอ้   การใหเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั 

คาํช้ีแจง ใหค้รผููส้อนประเมนิโดยการทาํเครื่องหมาย √  ลงในช่องระดบัคุณภาพตามสภาพ

จรงิทีป่รากฏ  

กลุ่ม 

หวัข้อการประเมิน 

กา
รด

าํเ
นิ

น
กา

รต
าม

ข
ัน้

ต
อน

กา
รเ

รีย
น
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ดย

ใช้
ปั

ญ
ห
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ป็

น
ฐา

น
 

คว
าม

สา
ม

าร
ถใ

น
กา

ร

กา
รคิ

ดวิ
เค

รา
ะห

์กา
รใ

ห้

เห
ต

ผุล
แบ

บ
นิ

รน
ัยแ

ละ

อปุ
น

ัย 

คว
าม

ใฝ่
รู้ใ

ฝ่เ
รีย

น
 

คณุ
ลกั

ษ
ณ์

   
   

   
   

   
 

อนั
พึ

งป
ระ

สง
ค

์ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

                 

                 

                 
                 

                 

                 

                 

                 

  เกณฑ์การประเมิน   

   คะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไป  ระดบั  3  หมายถงึ  ดมีาก 

   คะแนนรอ้ยละ 65 – 79  ระดบั  2  หมายถงึ  ด ี

   คะแนนรอ้ยละ 50 – 64  ระดบั  1  หมายถงึ  ผ่าน 

   คะแนนรอ้ยละ   0 – 49  ระดบั  0  หมายถงึ  ไม่ผ่าน 

         

     ลงชื่อ                  ครผููป้ระเมนิ 

                        (…………………..…………) 
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ใบงานท่ี 4 

สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์              ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

ภาคเรยีนที ่2       ปีการศกึษา 2555 

เรื่อง การใหเ้หตุผล       จาํนวน 2 คาบ 

หวัขอ้   การใหเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั 

 

5. สาระ 

สาระที ่ 4  พชีคณิต 

6. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะหแ์บบรปู (pattern) ความสมัพนัธ ์และฟงักช์นั 

มาตรฐาน  ค 4.2  ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผลโดยใชแ้ผนภาพเวนน์-ออย

เลอร ์

มาตรฐาน ค  6.1  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา  การใหเ้หตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ

ความหมาย ทางคณิตศาสตร ์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูต่้าง ๆ ทางคณิตศาสตรแ์ละ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ   และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

7. ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน  ค 4.1 

  ม4-6/ 2  เขา้ใจและใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั 

 มาตรฐาน  ค 4.2 

   ม4-6/ 2  บอกไดว้า่การอา้งเหตุผลสมเหตุสมผลหรอืไม่  โดยใชแ้ผนภาพแทนเซต 

8. สาระสาํคญั 

การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั เป็น การนําความรูพ้ืน้ฐานซึง่อาจเป็นความเชื่อ ขอ้ตกลง 

กฎ หรอืบทนิยาม ซึง่เป็นสิง่ทีรู่ม้าก่อนและยอมรบัวา่เป็นจรงิ เพื่อหาเหตุผลนําไปสู่ขอ้สรุป  

และการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั เป็น วธิกีารสรุปผลในการคน้หาความจรงิจากการสงัเกตหรอืการ

ทดลองหลายครัง้จากกรณียอ่ย ๆ แลว้นํามาสรุปเป็นความรูแ้บบทัว่ไป  

5.   จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

5.1 ด้านความรู ้ 

       5.1.1  นกัเรยีนสามารถใหเ้หตุผลเป็นการหาขอ้สนบัสนุนความเชื่อ ความจรงิ หรอืขอ้สรุป

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดโ้ดยใชเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั 

5.2 ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

       5.2.1  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั 

           5.2.2  ในการสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์ และการนําเสนอ 
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5.3 ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

     5.3.1  มคีวามรบัผดิชอบ 

   5.3.2  มเีหตุผล 

   5.3.3  มรีะเบยีบวนิยั 

     5.3.4  มคีวามซื่อสตัย ์

6.  สาระการเรียนรู ้

การให้เหตผุล 

       การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั เป็นวธิกีารใหเ้หตุผล ซึง่เริม่ตน้ดว้ยเหตุใหญ่ (major 

premise) และตดิตามดว้ยเหตุยอ่ย (minor premise) เมื่อพจิารณาดคูวามสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุ

ใหญ่ และ เหตุยอ่ยมผีลทาํใหเ้กดิขอ้สรุป 

       การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัเป็นกระบวนการของเหตุและผล ซึง่ส่วนทีเ่ป็นเหตุ

ประกอบดว้ย เหตุหลายเหตุซึง่เป็นอสิระจากกนั มน้ํีาหนกัและความสาํคญัเท่าๆ กนั เหตุ

ทัง้หลายทีม่อียูแ่ลว้รวมเป็นผลสรุปในรปูของการวางเงื่อนไขทัว่ไป 
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 ชือ่..................................................……..……ชัน้.................................เลขที ่............................ 

หน่วยการเรยีนรู ้    การใหเ้หตุผล          เรื่อง   การใหเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั 

 

คาํช้ีแจง :  จงแสดงเหตผุลและวิเคราะหปั์ญหาจากสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ 

 

คาํถามข้อท่ี 1.     ถ้าคนทีม่คีวามซื่อสตัยท์ุกคนเป็นคนทีม่คีวามสุข และ พลสั เป็นคนทีม่คีวาม

ซื่อสตัย ์

 

  จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผลของเหตุการณ์นี ้ 

 

        วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

......................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ............... 

 

คาํถามข้อท่ี 2.     ถ้า นิสา รฐัฐา ณฐัฐา และณฐัชา ตัง้ใจเรยีนและมคีวามรบัผดิชอบ ร่วมกจิกรรมที่

โรงเรยีนจดัขึน้เสมอ แลว้จะไดเ้กรด 4 และไดร้างวลั จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผลของเหตุการณ์นี้ 

                           

 

        วิธีทาํ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

......................................................................................... ...................................................  
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คาํถามข้อท่ี 3   

  ถ้าการขนส่งประกอบดว้ย รถไฟฟ้าบทีเีอส   เรอืโดยสารขา้มฟาก  รถตูร้่วมบรกิารรถ

โดยสารประจาํทาง  นกัเรยีนจะใหข้อ้สรุปกบัขอ้ความขา้งตน้ไดอ้ยา่งไร 

        วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

......................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ............... 

     คาํถามข้อท่ี 4 

         ถ้า              1     =    1  =  12 

    1   +  3  =     4  =  22 

1   +  3  +  5  =     9  =  32 

                      1 + 3  + 5 + 7        =   16  =  42 

      .  .  . 

                จงอธบิายเหตุผลทีส่มเหตุสมผลมาอธบิายแบบรปูขา้งตน้ 

       

  วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

คาํถามข้อท่ี 5 

 

 
 

 

 

 

 

     จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

        วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

......................................................................................... ................................................... 

ผูรู้บ้อกวา่ ศลิปินอยา่ดหูมิน่ศลิปะ กองขยะดดูีๆ  ยงัมศีลิป์ 

ดงันัน้ ในสิง่ทีคุ่ณไม่ชอบ ยอ่มมแีง่มุมทีคุ่ณชอบอยา่งแน่นอน 

มองอยา่งพนิิจจะพบวา่ ในดมีเีสยี ในเสยีมดี ี
                                                                                   พระมหาวุฒชิยั (ว.วชริเมธี) 
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เฉลยใบงานท่ี 4 

 ชือ่..................................................……..……ชัน้.................................เลขที ่.................. 
หน่วยการเรยีนรู ้    การใหเ้หตุผล           เรือ่ง   การใหเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั 

คาํชี้แจง :  จงแสดงเหตผุลและวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้  

 

คาํถามข้อท่ี 1.     ถ้าคนทีม่คีวามซื่อสตัยท์ุกคนเป็นคนทีม่คีวามสุข และ พลสั เป็นคนทีม่คีวาม

ซื่อสตัย ์

 

                       จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผลของเหตุการณ์นี ้ 

        วิธีทาํ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  นิรนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั และเรื่อง เซต  

 

                                                          คนทีม่คีวามซื่อสตัยท์ุกคนเป็นคนทีม่คีวามสุข 

 

                                                     พลสั เป็นคนทีม่คีวามซื่อสตัย ์

 

ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ      พลสัเป็นคนทีม่คีวามสุข 

 

คาํถามข้อท่ี 2.     เหต ุ    1.  นิสา ไดเ้กรด 4 และไดร้างวลั 

                           2.  รฐัฐา ไดเ้กรด 4 และไดร้างวลั 

      3.  ณฐัฐา ไดเ้กรด 4 และไดร้างวลั 

                           4.  ณฐัชา ไดเ้กรด 4 และไดร้างวลั 

        วิธีทาํ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  อุปนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั และเรื่อง เซต 

  

           นิสา ไดเ้กรด 4 และไดร้างวลั 

            รฐัฐา ไดเ้กรด 4 และไดร้างวลั 

   ณฐัฐา ไดเ้กรด 4 และไดร้างวลั                         คนทีไ่ดเ้กรด 4 ทุก           

ณฐัชา ไดเ้กรด 4 และไดร้างวลั    คนไดร้างวลั  

 

ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ      จาํนวนคู่หารดว้ย 2 ลงตวั 
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คาํถามข้อท่ี 3   

  ถ้าการขนส่งประกอบดว้ย รถไฟฟ้าบทีเีอส   เรอืโดยสารขา้มฟาก  รถตูร้่วมบรกิารรถ

โดยสารประจาํทาง  นกัเรยีนจะใหข้อ้สรุปกบัขอ้ความขา้งตน้ไดอ้ยา่งไร 

        วิธีทาํ 

        วิธีทาํ1 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  นิรนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั และเรื่อง เซต  

 

        รถไฟฟ้าบทีเีอส                                 ขนส่งกรุงเทพมหานคร หรอืขนส่งสาธารณะ 

   เรอืโดยสารขา้มฟาก   

   รถตูร้่วมบรกิารรถ                                รถโดยสารประจาํทาง 

ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ      ขนส่งกรุงเทพมหานคร หรอืขนส่งสาธารณะ 

     คาํถามข้อท่ี 4 

         ถ้า       1     =    1  =  12 

                             1+  3  =     4  =  22 

1 + 3  +  5  =     9  =  32 

                      1 + 3 + 5 + 7         =   16  =  42 

      .  .  . 

                จงอธบิายเหตุผลทีส่มเหตุสมผลมาอธบิายแบบรปูขา้งตน้ 

       

        วิธีทาํ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  อุปนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั  

              เหตุ           1     =    1  =  12 

                                  1+  3  =     4  =  22 

   1 + 3  +  5  =     9  =  32 

                        1 + 3 + 5 + 7       =   16  =  42 

      .  .  . 
                      1 + 3 + 5 + 7 +…+n   =    n2 

       ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ      ผลบวกจาํนวนคีอ่ยูใ่นรปู n2 
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คาํถามข้อท่ี 5 แนวคดิในการตอบคาํถาม 

 

 
 

 

 

 

 

     จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผลแบบ  อุปนยั 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง การอา้งเหตุ  

              เหตุ     1.   อยา่มองคนแต่ภายนอก 

2. ควรมองคนในหลายแง่มุมอยา่งศลิปินมองศลิปะ 

3. เกดิเป็นคนควรพจิารณาผูอ้ื่นในหลายแง่มุม 
       ขัน้ท่ี 3 ผลสรปุ      การมองบุคคลอื่นควรมองในหลายแง่มุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรู้บ้อกวา่ ศลิปินอยา่ดหูมิน่ศลิปะ กองขยะดดูีๆ  ยงัมศีลิป์ 

ดงันัน้ ในสิง่ทีคุ่ณไม่ชอบ ยอ่มมแีง่มุมทีคุ่ณชอบอยา่งแน่นอน 

มองอยา่งพนิิจจะพบวา่ ในดมีเีสยี ในเสยีมดี ี
                                                                                   พระมหาวุฒชิยั (ว.วชริเมธี) 
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ภาคผนวก ง 

 

- แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

-  แบบสอบถามวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์   

 

ชือ่........................................................................................... เลขที.่....................ม................... 

 
คาํชี้แจง :จงแสดงเหตผุลและวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้  

 

คาํถามข้อท่ี 1 

          เหต ุ          1. ถ้าน้ําท่วมกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แลว้ คนตกงานและทรพัยส์นิ 

เสยีหาย 

                         2. ถ้าคนตกงานแลว้ทรพัยส์นิไม่เสยีหาย 

    จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

  วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

......................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................... ............................................................................. 

............................................................................................................................. ............... 

คาํถามข้อท่ี 2 

 เหต ุ    1.  คนทีช่อบเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นคนทีม่เีหตุผล 

                        2.  ณฐัพร ชอบเรยีนคณิตศาสตร ์

    3.  อศัวนิ  ชอบเรยีนคณิตศาสตร ์

          จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

   วิธีทาํ 

.............................................................................. .............................................................. 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 
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คาํถามข้อท่ี 3 

 เหต ุ    1.  คนใชร้ถยนตม์ากขึน้ 

                        2.  โรงงานอุตสาหกรรมเดนิเครื่องจกัรมากขึน้ 

    3.  ไฟปา่เกดิขึน้ในฤดรูอ้น 

    จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

วิธีทาํ

............................................................................................................................. ............... 

....................................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

คาํถามข้อท่ี 4 
 

       ถ้าทุกคนทีร่กัการออมเป็นคนทีม่ธัยตัถ์ และพชิาออมเงนิทีธ่นาคารโรงเรยีน จงหา

ขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล       

   

  วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

คาํถามข้อท่ี 5  

  

   กาํหนดแบบรปู                                                                                    .  .  .                                                                                          

   

 

จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

        วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

......................................................................................... ...................................................  
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คาํถามข้อท่ี 6  

    เหต ุ   1.  a เป็นจาํนวนคู่ 

                          2.  จาํนวนคู่ทุกจาํนวนหารดว้ย 2 ลงตวั 

      3.  24 หารดว้ย 2 ตวั 

    จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

        

   วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

......................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ............... 

คาํถามข้อท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

 วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

......................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................... ............................................................................. 

............................................................................................................................. ............... 

          ในปัจจุบนัพบว่า วยัรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยา่งมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก

วยัรุ่นไดรั้บอิทธิพลจากความเปลี่ยนแปลงทางดา้นสังคม วฒันธรรม  และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

สภาพวิถีชีวิตของครอบครัว เพื่อน สังคม และสภาพแวดลอ้ม  การแข่งขนักบัเวลาในการศึกษาหาความรู้ จึง

ทาํใหว้ยัรุ่นมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยหนัมารับประทานอาหารจานด่วน หรือ

อาหารฟาสตฟ์ู้ ด(fast food) ทั้งน้ีเน่ืองจากอาหารจานด่วน หรืออาหารฟาสตฟ์ู้ ด (fast food)  เป็นอาหารท่ีมี

การเตรียมข้ึนมาจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภคเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ประหยดัเวลา  สามารถรับประทานได้

ทนัที ซ่ึงเหมาะกบัสังคมในสภาพท่ีตอ้งเร่งด่วน เช่น เบอร์เกอร์เน้ือ มนัฝร่ังทอด และมิลกเ์ชก (นมป่ัน) และ

มีผลเสียท่ีเกิดกบัร่างกาย แมจ้ะมีโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม  แต่ในขณะเดียวกนักมี็ไขมนัสูง

โดยเฉพาะไขมนัอิ่มตวั นอกจากน้ียงัมีคอเลสเตอรอลและเกลือโซเดียมสูง รวมทั้งมีสีและสารแต่งกลิ่นรส

สังเคราะห์ มีใยอาหารและวิตามินซีตํ่า 

่     
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คาํถามข้อท่ี 8 

    

   

 

 

 

 

 

          จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

......................................................................................... ................................................... 

ถามข้อท่ี 9 
 

  

    

 

 

 

 

    

    จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

......................................................................................... ...................................................  

 

สําหรับคนที่ชอบดื่มน้ําเยน็ 
      การไดด่ื้มนํ้าเยน็ ๆ สักแกว้หลงัอาหารรู้สึกมนัช่ืนใจดี  แต่รู้ไหมว่านํ้าเยน็เป็นตวัการสาํคญัท่ีจะทาํให้

ไขมนัท่ีเราเพิ่งกินเขา้ไปจบัตวั เป็นไขข้ึนมา  ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารยอ่ยอาหารชา้ลง ถา้คราบไขมนัเหล่าน้ี

ไปทาํปฏิกิริยากบักรดไขมนัท่ีแตกตวัน้ี จะดูดซึม ไดเ้ร็วกว่าอาหารทัว่ไป แลว้กเ็ร่ิมเคลือบลาํไส้ของเรา

ไว ้ ในไม่ชา้มนักจ็ะแปรสภาพเป็นกอ้นไขมนัและเป็นบ่อเกิดของมะเร็งในท่ีสุด ดงันั้น ควรด่ืมนํ้าอุ่น

หลงัอาหารดีกว่า                                                                                          ท่ีมา : www.fwdear.com 

การสงัเกตความแตกต่างของดาวฤกษ์กบัดาวเคราะหส์ามารถพิจารณาได้ 2 วิธี คือ 

  1. สงัเกตการส่องแสงของดวงดาว ถ้าดวงดาวนัน้กระพรบิแสงกจ็ดัเป็นดาวฤกษ ์แต่ถ้า

ดาวดวงนัน้มแีสงสวา่งนวลนิ่งไม่อยู ่ณ ตาํแหน่งเดมิเมื่อเทยีบกบัดาวส่วนใหญ่กจ็ดัเป็นดาว

เคราะห ์

  2. สงัเกตการเคลื่อนที ่ถ้าดาวแต่ละดวงไม่เคลื่อนทีแ่ละเกาะกลุ่มกนัอยูใ่นตาํแหน่งเดมิ 

จดัเป็นดาวฤกษ์ แต่ถ้าดาวแต่ละดวงมกีารเคลื่อนทีไ่ม่อยู ่ณ ตาํแหน่งเดมิเมื่อเทยีบกบัดาว

ส่วนใหญ่กจ็ดัเป็นดาวเคราะห ์
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คาํถามข้อท่ี10    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

   จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

   วิธีทาํ 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ............... 

......................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................... .............................................................................  

 

The end. 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของมะระจีน 

มะระจนีผลจะยาวใหญ่สขีาวอมเขยีว ผวิขรุขระ ร่องใหญ่ ผลยาวประมาณ 4-9 นิ้ว 

บางครัง้ทีพ่ืน้ทีเ่พาะปลกูมคีวามอุดมสมบรูณ์ผลอาจยาวถงึ 10-12 นิ้ว ส่วนทีใ่ชป้ระโยชน์เพื่อการ

บรโิภคม ียอดอ่อน ผลอ่อน ใบ ราก และเถา ซึง่ส่วนเหล่านี้จะมสี่วนประกอบของ คารโ์บไฮเดรต 

เสน้ใย โปรตนี แคลเซยีม ฟอสฟอรสั เหลก็ วติามนิเอ บ ี1 บ ี2 ซ ีมสีารรสขม และสารลดระดบั

น้ําตาลในเลอืด ไดแ้ก่ พ-ีอนิซลูนิ 

    วธิใีช ้ใบ ตม้ดื่ม แกไ้ขห้วดั บาํรุงน้ําด ีดบัพษิฝี แกป้ากเป่ือย แกต้บัมา้มพกิาร แกอ้กัเสบ ฟก

ชํ้าบวม ใชท้าภายนอก แกผ้วิแหง้ ลดอาการระคายเคอืง อกัเสบ ผลสุก มซีาโปนิน กนิเขา้ไปจะ

ทาํใหค้ลื่นไสอ้าเจยีนจงึไม่นิยมนํามาบรโิภค 

     มะระมสีรรพคุณเป็นยารสเยน็ บรรเทาอาการรอ้นใน แกอ้กัเสบ เจบ็คอ สาํหรบัคนทีเ่ป็น

งสูวดั คัน้น้ํามะระผสมน้ําสม้สายชทูาบรเิวณทีเ่ป็นอาการจะดขีึน้ถ้ากนิเป็นระยะเวลานานอยา่ง

ต่อเนื่องจะสามารถลดอาการเบาหวานได ้เมลด็รสขมจดั ขบัพยาธติวักลม รากกข็มใหต้ม้ดืม่ แก้

ไข ้รกัษาโรครดิสดีวงทวาร                        
         ทีม่า :    http://www.dailynews.co.th/agriculture/182676 
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เฉลยแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

 

1.       เหต ุ          1. ถ้าน้ําท่วมกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แลว้ คนตกงานและทรพัยส์นิ

เสยีหาย 

                         2. ถ้าคนตกงานแลว้ทรพัยส์นิไม่เสยีหาย 

  วิธีทาํ 

ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การใหเ้หตุผล 

ข ัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... การใหเ้หตุผล และตรรกศาสตร ์

แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใช้

การอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใช้

ความรูเ้รื่อง ตรรกศาสตร ์และการ

อา้งเหตุผลแบบอุปนยั 

สมมต ิ 

P คอื น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 

Q คอื น้ําท่วมปรมิณฑล 

R คอื  คนตกงาน 

S คอื  ทรพัยส์นิเสยีหาย 

เหตุ 1. (PVQ) → (R∧S) 

       2.R→∼S 

วธิคีดิ    

(PVQ) → (R∧S)→ (R→∼S) 

          T              F       F 

 F   F       F   F         T      F-T 

ขดัแยง้กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

ผล   ถ้าคนตกงานแลว้ทรพัยส์นิไม่

เสยีหายแลว้น้ําอาจจะไม่ท่วม

กรุงเทพและปรมิณฑล 

4 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิายขอ้สรุปไดอ้ยา่ง

ชดัเจนและนําไปสู่คาํตอบที ่

ถูกตอ้ง 

สมมต ิ 

P คอื น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 

Q คอื น้ําท่วมปรมิณฑล 

R คอื  คนตกงาน 

3 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิายขอ้สรุปไดแ้ต่คาํตอบ

ไม่ถูกตอ้ง 
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

S คอื  ทรพัยส์นิเสยีหาย 

เหตุ 1. (PVQ) → (R∧S) 

       2.R→∼S 

วธิคีดิ    

(PVQ) → (R∧S)→ (R→∼S) 

          T              F       F 

 T   F       T    T         T      F-T 

ไม่ขดัแยง้กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

ผล   น้ําท่วมกรุงเทพและปรมิณฑล 

 

สมมต ิ 

P คอื น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 

Q คอื น้ําท่วมปรมิณฑล 

R คอื  คนตกงาน 

S คอื  ทรพัยส์นิเสยีหาย 

เหตุ 1. (PVQ) → (R∧S) 

1. R→∼S 

ผล   S 

2 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐานไดบ้างส่วน และอธบิายขอ้สรุปไม่

ถูกตอ้ง 

สมมต ิ 

P คอื น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร 

Q คอื น้ําท่วมปรมิณฑล 

R คอื  คนตกงาน 

S คอื  ทรพัยส์นิเสยีหาย 

เหตุ 1. PVQ → R∧S 

2. R∧∼S 

1 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐานไม่สมเหตุสมผล แต่มคีวาม

พยายามในการเขยีนอธบิาย 

1. ถ้าน้ําท่วมกรุงเทพมหานครหรอื

ปรมิณฑล แลว้ คนตกงานและ

ทรพัยส์นิเสยีหาย 

2. ถ้าคนตกงานแลว้ทรพัยส์นิไม่

เสยีหาย 

 

0 
ไม่มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห/์ไม่มี

ร่องรอยในการหาคาํตอบ 
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ขัน้ที ่4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ที ่5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ที ่6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

คาํถามข้อท่ี 2 

 เหต ุ    1.  คนทีช่อบเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นคนทีม่เีหตุผล 

                        2.  ณฐัพร ชอบเรยีนคณิตศาสตร ์

    3.  อศัวนิ  ชอบเรยีนคณิตศาสตร ์

          จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

  วิธีทาํ 

ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การใหเ้หตุผล 

ข ัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... การใหเ้หตุผล และเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร ์

แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง เซต 

แผนภาพเวนน์-ออยเลอรแ์ละการอา้งเหตุผลแบบ  

นิรนยั 

    คนทีม่เีหตุผล                                       

                                          คนทีช่อบเรยีน 

                               ณฐัพร      คณิตศาสตร ์           

                               อศัวนิ        

 

 

ผล   ณฐัพร และอศัวนิเป็นคนทีม่เีหตุผล 

4 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหาเป็นฐาน เพื่ออธบิาย

ขอ้สรุปไดอ้ยา่งชดัเจนและ

นําไปสู่คาํตอบทีถู่กตอ้ง 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง เซต 

แผนภาพเวนน์-ออยเลอรแ์ละการอา้งเหตุผลแบบ  

นิรนยั 

    คนทีม่เีหตุผล                                       

                                          คนทีช่อบเรยีน 

                               ณฐัพร      คณิตศาสตร ์           

                               อศัวนิ        

 

3 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิายขอ้สรุป

ไดแ้ต่คาํตอบไม่ถูกตอ้ง 
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

 

ผล   คนทีม่เีหตุผล 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง เซต 

แผนภาพเวนน์-ออยเลอรแ์ละการอา้งเหตุผลแบบ  

นิรนยั 

     

                                          คนทีช่อบเรยีน 

                               ณฐัพร      คณิตศาสตร ์           

                               อศัวนิ        

 

 

ผล   ณฐัพร และอศัวนิ ชอบเรยีนคณิตศาสตร ์

2 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหา 

เป็นฐานไดบ้างส่วน และ

อธบิายขอ้สรุปไม่ถูกตอ้ง 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง เซต 

แผนภาพเวนน์-ออยเลอรแ์ละการอา้งเหตุผลแบบ  

นิรนยั 

    คนทีม่เีหตุผล   

 

                                             ณฐัพร อศัวนิ           

 

 

 

1 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหา 

เป็นฐานไม่สมเหตุสมผล แต่

มคีวามพยายามในการ

เขยีนอธบิาย 

วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

  

 

 

0 

ไม่มคีวามสามารถในการคดิ

วเิคราะห/์ไม่มรี่องรอยใน

การหาคาํตอบ 

 

คาํถามข้อท่ี 3 

 เหต ุ    1.  คนใชร้ถยนตม์ากขึน้ 

                        2.  โรงงานอุตสาหกรรมเดนิเครื่องจกัรมากขึน้ 

    3.  ไฟปา่เกดิขึน้ในฤดรูอ้น 
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    จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

  วิธีทาํ แนวคิดในการตอบ 

แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การใหเ้หตุผล 

ข ัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... อุปนยั 

ข ัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีาร

แกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ    

 

 1. คนใชร้ถยนตม์ากขึน้ 

 2.โรงงานอุตสาหากรรม                          มลภาวะเป็น

เดนิเครื่องจกัรมากขึน้                        พษิ                

 3.ไฟปา่ 

 

ผล ประโยชน์ของมะระจนี 

ขัน้ที ่4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา ร่วมกนั

อภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ที ่5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ที ่6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

4 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิาย

ขอ้สรุปไดอ้ยา่งชดัเจน

และนําไปสู่คาํตอบที ่

ถูกตอ้ง 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การใหเ้หตุผล 

ข ัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... อุปนยั 

ข ัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีาร

แกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ    

 

 1. คนใชร้ถยนตม์ากขึน้ 

 2.โรงงานอุตสาหากรรม                                         

เดนิเครื่องจกัรมากขึน้                                        

 3.ไฟปา่ 

 

ผล ไฟปา่เกดิในฤดรูอ้น 

3 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิาย

ขอ้สรุปไดแ้ต่คาํตอบ

ไม่ถูกตอ้ง 
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

ขัน้ที ่4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา ร่วมกนั

อภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ที ่5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ที ่6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การใหเ้หตุผล 

ข ัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... อุปนยั 

ข ัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีาร

แกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ    

 

 1. คนใชร้ถยนตม์ากขึน้ 

 2.โรงงานอุตสาหากรรม                          ฤดรูอ้น      

เดนิเครื่องจกัรมากขึน้                                   

 3.ไฟปา่ 

 

 

2 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหาเป็นฐานได้

บางส่วน และอธบิาย

ขอ้สรุปไม่ถูกตอ้ง 

วิธีทาํ   

  

เหต ุ    

 

 1. คนใชร้ถยนตม์ากขึน้ 

 2.โรงงานอุตสาหากรรม                          ฤดรูอ้น      

เดนิเครื่องจกัรมากขึน้                                     

 3.ไฟปา่ 

 

 

1 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหาเป็นฐานไม่

สมเหตุสมผล แต่มี

ความพยายามในการ

เขยีนอธบิาย 

 0 

ไม่มคีวามสามารถใน

การคดิวเิคราะห/์ไม่มี

ร่องรอยในการหา

คาํตอบ 
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คาํถามข้อท่ี 4 
 

       ถ้าทุกคนทีร่กัการออมเป็นคนทีม่ธัยตัถ์ และพชิาออมเงนิทีธ่นาคารโรงเรยีน จงหา

ขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล       

   

        วิธีทาํ 

แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง  

                                    การอา้งเหตุผลแบบนิร

นยั 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั 

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

เหต ุ    คนทีร่กัการออมเป็นคนมธัยตัถ์ 

 

                  พชิาออมเงนิทีธ่นาคารโรงเรยีน 

 

 

 

ผล  พชิาเป็นคนมธัยตัถ ์

 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา 

ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

4   

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิายขอ้สรุป

ไดอ้ยา่งชดัเจนและนําไปสู่

คาํตอบทีถู่กตอ้ง 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง  

                                  การอา้งเหตุผลแบบนิรนยั 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั 

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

 

 

3 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิายขอ้สรุป

ไดแ้ต่คาํตอบไม่ถูกตอ้ง 
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

เหต ุ    คนทีร่กัการออมเป็นคนมธัยตัถ์ 

 

                  พชิาออมเงนิทีธ่นาคารโรงเรยีน 

 

 

ผล  พชิารกัการออม 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา 

ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง  

                                    การอา้งเหตุผลแบบนิร

นยั 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั 

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

เหต ุ    คนทีร่กัการออมเป็นคนมธัยตัถ์ 

 

                  พชิาออมเงนิทีธ่นาคารโรงเรยีน 

 

 

 

2 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐานไดบ้างส่วน และ

อธบิายขอ้สรุปไม่ถูกตอ้ง 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง  

                                    การอา้งเหตุผลแบบนิร

นยั 

 

1 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐานไม่สมเหตุสมผล แต่

มคีวามพยายามในการเขยีน

อธบิาย 

วิธีทาํ 0 

ไม่มคีวามสามารถในการคดิ

วเิคราะห/์ไม่มรี่องรอยใน

การหาคาํตอบ 
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คาํถามข้อท่ี 5  

  

   กาํหนดแบบรปู                                                                                    .  .  .                                                                                          

   

จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

  วิธีทาํ แนวคิดในการตอบ 

แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การใหเ้หตุผล 

ข ัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... อุปนยั 

ข ัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีาร

แกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ                 2 = 21 

                        4 = 22 

                        8 = 23 

                      16 = 24  

   2 x 2 x 2 x…x n  =  2n 

ผล การเพิม่ของแบบรปูเป็นแบบ 2n 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา ร่วมกนั

อภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

4 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิาย

ขอ้สรุปไดอ้ยา่งชดัเจน

และนําไปสู่คาํตอบที ่

ถูกตอ้ง 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การใหเ้หตุผล 

ข ัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... อุปนยั 

ข ัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีาร

แกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ                 2 = 2 

                        4 = 2 x 2 

                        8 = 2 x 2 x 2 

                      16 = 2 x 2 x 2 x 2 

   2 x 2 x 2 x…x n  =  2n 

3 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิาย

ขอ้สรุปไดแ้ต่คาํตอบ

ไม่ถูกตอ้ง 
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

ผล การเพิม่ของแบบรปูเป็นแบบ 2n 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา ร่วมกนั

อภปิรายภายในกลุ่ม 

 

วิธีทาํ   

วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ การใหเ้หตุผล 

เหต ุ                 2 = 2 

                        4 = 2 x 2 

                        8 = 2 x 2 x 2 

                      16 = 2 x 2 x 2 x 2 

   2 x 2 x 2 x…x n  =  2n 

ผล การเพิม่ของแบบรปูเป็นแบบ 2n 

 

2 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหาเป็นฐานได้

บางส่วน และอธบิาย

ขอ้สรุปไม่ถูกตอ้ง 

วิธีทาํ   

-วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การใหเ้หตุผล 

-แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ...อุปนยั 

 

1 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหาเป็นฐานไม่

สมเหตุสมผล แต่มี

ความพยายามในการ

เขยีนอธบิาย 

วิธีทาํ   

            2 , 4 , 8 , 16,… 
0 

ไม่มคีวามสามารถใน

การคดิวเิคราะห/์ไม่มี

ร่องรอยในการหา

คาํตอบ 

 

คาํถามข้อท่ี 6  

    เหต ุ   1.  a เป็นจาํนวนคู่ 

                          2.  จาํนวนคู่ทุกจาํนวนหารดว้ย 2 ลงตวั 

      3.  24 หารดว้ย 2 ตวั 

    จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 
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 วิธีทาํ 

แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง  

                                    การอา้งเหตุผลแบบนิรนยั 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั 

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

เหต ุ    จาํนวนคู่ 

                     จาํนวนทีห่ารดว้ย 2 ลงตวั 

          a 

                 24 

 

 

ผล  24  เป็นจาํนวนคู่ 

ข ัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา ร่วมกนั

อภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

4   

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิายขอ้สรุป

ไดอ้ยา่งชดัเจนและนําไปสู่

คาํตอบทีถู่กตอ้ง 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง  

                                    การอา้งเหตุผลแบบนิรนยั 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั 

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

 

เหต ุ     

                     จาํนวนทีห่ารดว้ย 2 ลงตวั 

          a 

                 24 

 

ผล  จาํนวนทีห่ารดว้ย 2  ลงตวั 

3 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิายขอ้สรุป

ไดแ้ต่คาํตอบไม่ถูกตอ้ง 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง  

                                    การอา้งเหตุผลแบบนิรนยั 

2 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั 

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

เหต ุ    

                     จาํนวนทีห่ารดว้ย 2 ลงตวั 

          a 

                 24 

 

 

เป็นฐานไดบ้างส่วน และ

อธบิายขอ้สรุปไม่ถูกตอ้ง 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา     โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

 
1 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐานไม่สมเหตุสมผล แต่

มคีวามพยายามในการเขยีน

อธบิาย 

วิธีทาํ 0 

ไม่มคีวามสามารถในการคดิ

วเิคราะห/์ไม่มรี่องรอยใน

การหาคาํตอบ 

 

คาํถามข้อท่ี 7   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          ในปัจจุบนัพบว่า วยัรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยา่งมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากวยัรุ่น

ไดรั้บอิทธิพลจากความเปลี่ยนแปลงทางดา้นสังคม วฒันธรรม  และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีสภาพวิถี

ชีวิตของครอบครัว เพื่อน สังคม และสภาพแวดลอ้ม  การแข่งขนักบัเวลาในการศึกษาหาความรู้ จึงทาํใหว้ยัรุ่น

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยหนัมารับประทานอาหารจานด่วน หรืออาหารฟาสตฟ์ู้ ด  

(fast food)ทั้งน้ีเน่ืองจากอาหารจานด่วน หรืออาหารฟาสตฟ์ู้ ด (fast food) เป็นอาหารท่ีมีการเตรียมข้ึนมา

จาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภคเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ประหยดัเวลา  สามารถรับประทานไดท้นัที ซ่ึงเหมาะกบั

สังคมในสภาพท่ีตอ้งเร่งด่วน เช่น  เบอร์เกอร์เน้ือ มนัฝร่ังทอด และมิลกเ์ชก (นมป่ัน) และมีผลเสียท่ีเกิดกบั

ร่างกาย แมจ้ะมีโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม  แต่ในขณะเดียวกนักมี็ไขมนัสูงโดยเฉพาะไขมนัอิ่มตวั 

นอกจากน้ียงัมีคอเลสเตอรอลและเกลือโซเดียมสูง รวมทั้งมีสีและสารแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์ มีใยอาหารและ

วิตามินซีตํ่า 

ท่ีมา :  http://www.student.chula.ac.th/~53373133/fastfood.htm 
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  วิธีทาํ 

แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง  

                                    การอา้งเหตุผลแบบนิรนยั 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั 

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

เหต ุ    อาหารฟาสตฟู้์ด เป็นอาหารทีไ่ม่มปีระโยชน์ 

                     ไก่ทอด 

          แฮมเบอรเ์กอร ์

                     มนัฝรัง่ทอด 

 

ผล  ไก่ทอด แฮมเบอรเ์กอร ์มนัฝรัง่ทอดเป็นอาหารทีไ่ม่มี

ประโยชน์ 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา ร่วมกนั

อภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

4   

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิายขอ้สรุป

ไดอ้ยา่งชดัเจนและนําไปสู่

คาํตอบทีถู่กตอ้ง 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง  

                                    การอา้งเหตุผลแบบนิรนยั 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั 

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

 

 

 

เหต ุ    อาหารฟาสตฟู้์ด เป็นอาหารทีไ่ม่มปีระโยชน์ 

                     ไก่ทอด 

          แฮมเบอรเ์กอร ์

                     มนัฝรัง่ทอด 

 

ผล  ทัง้หมดเป็นอาหารทีไ่ม่มปีระโยชน์ 

 

3 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิายขอ้สรุป

ไดแ้ต่คาํตอบไม่ถูกตอ้ง 
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง  

                                    การอา้งเหตุผลแบบนิรนยั 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั 

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

เหต ุ    อาหารฟาสตฟู้์ด เป็นอาหารทีไ่ม่มปีระโยชน์ 

                     ไก่ทอด 

          แฮมเบอรเ์กอร ์

                     มนัฝรัง่ทอด 

 

 

2 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐานไดบ้างส่วน และ

อธบิายขอ้สรุปไม่ถูกตอ้ง 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา     โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

 
1 

สามารถคดิวเิคราะหว์ชิา

คณิตศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใชป้ญัหา 

เป็นฐานไม่สมเหตุสมผล แต่

มคีวามพยายามในการเขยีน

อธบิาย 

วิธีทาํ 0 

ไม่มคีวามสามารถในการคดิ

วเิคราะห/์ไม่มรี่องรอยใน

การหาคาํตอบ 

 

คาํถามข้อท่ี 8 

    

   

 

 

 

 

 

          จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

  

 

สําหรับคนที่ชอบดื่มน้ําเยน็ 
      การไดด่ื้มนํ้าเยน็ ๆ สักแกว้หลงัอาหารรู้สึกมนัช่ืนใจดี  แต่รู้ไหมว่านํ้าเยน็เป็นตวัการสาํคญัท่ีจะทาํให้

ไขมนัท่ีเราเพิ่งกินเขา้ไปจบัตวั เป็นไขข้ึนมา  ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารยอ่ยอาหารชา้ลง ถา้คราบไขมนัเหล่าน้ี

ไปทาํปฏิกิริยากบักรดไขมนัท่ีแตกตวัน้ี จะดูดซึมไดเ้ร็วก ว่าอาหารทัว่ไป แลว้กเ็ร่ิมเคลือบลาํไส้ของเรา

ไว ้ ในไม่ชา้มนักจ็ะแปรสภาพเป็นกอ้นไขมนัและเป็นบ่อเกิดของมะเร็งในท่ีสุด ดงันั้น ควรด่ืมนํ้าอุ่น

หลงัอาหารดีกว่า                                                                                          ท่ีมา : www.fwdear.com 
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 วิธีทาํ แนวคิดในการตอบ 

แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การให้

เหตุผล 

ข ัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... อุปนยั 

ข ัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ    

 1.ไขมนัจบัตวัเป็นไข 

 2.การยอ่ยอาหารชา้ลง                             น้ําเยน็

เป็น

สาเหตุทาํ

ใหเ้กดิ

โรคมะเรง็                

 3.ไขมนัสะสมในลาํไสเ้ป็นกอ้นไขมนั 

 

ผล น้ําเยน็เป็นสาเหตุของโรงมะเรง็ 

ขัน้ที ่4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา 

ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ที ่5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ที ่6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

4 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิาย

ขอ้สรุปไดอ้ยา่งชดัเจน

และนําไปสู่คาํตอบที ่

ถูกตอ้ง 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การให้

เหตุผล 

ข ัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... อุปนยั 

ข ัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ    

 1.ไขมนัจบัตวัเป็นไข 

 2.การยอ่ยอาหารชา้ลง                             โทษของ

ไขมนั                

 3.ไขมนัสะสมในลาํไสเ้ป็นกอ้นไขมนั 

3 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหาเป็นฐาน เพื่อ

อธบิายขอ้สรุปไดแ้ต่

คาํตอบไม่ถูกตอ้ง 
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

 

ผล โทษของไขมนั 

ข ัน้ที ่4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา 

ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ที ่5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ที ่6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การให้

เหตุผล 

ข ัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... อุปนยั 

ข ัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ    

 1.ไขมนัจบัตวัเป็นไข 

 2.การยอ่ยอาหารชา้ลง                             น้ําเยน็  

 3.ไขมนัสะสมในลาํไสเ้ป็นกอ้นไขมนั 

 

 

2 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหาเป็นฐานได้

บางส่วน และอธบิาย

ขอ้สรุปไม่ถูกตอ้ง 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การให้

เหตุผล 

 

ผล น้ําเยน็เป็นสาเหตุของโรงมะเรง็ 

ขัน้ที ่4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา 

ร่วมกนัอภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ที ่5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ที ่6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

1 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหาเป็นฐานไม่

สมเหตุสมผล แต่มี

ความพยายามในการ

เขยีนอธบิาย 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การให้

เหตุผล 

 

0 

ไม่มคีวามสามารถใน

การคดิวเิคราะห/์ไม่มี

ร่องรอยในการหา

คาํตอบ 
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ถามข้อท่ี 9 
 

  

    

 

 

 

 

    

    จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

        วิธีทาํ 

แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง  

                                    การอา้งเหตุผลแบบนิรนยั 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั 

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

 

เหต ุ          ดาวฤกษ์ 

                      แสงกระพรบิ 

          ไม่เคลื่อนที ่

 

 

                      

                   ดาวเคราะห ์

                     

          แสงนวลวาว 

                     เคลื่อนที ่

 

 

 

ผล  การสงัเกตความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

4   

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิาย

ขอ้สรุปไดอ้ยา่งชดัเจน

และนําไปสู่คาํตอบที ่

ถูกตอ้ง 

การสงัเกตความแตกต่างของดาวฤกษ์กบัดาวเคราะหส์ามารถพิจารณาได้ 2 วิธี คือ 

1.สงัเกตการส่องแสงของดวงดาว ถ้าดวงดาวนัน้กระพรบิแสงกจ็ดัเป็นดาวฤกษ ์แต่ถ้าดาว

ดวงนัน้มแีสงสวา่งนวลนิ่งไม่อยู ่ณ ตาํแหน่งเดมิเมื่อเทยีบกบัดาวส่วนใหญ่กจ็ดัเป็นดาว

เคราะห ์

2.สงัเกตการเคลื่อนที ่ถ้าดาวแต่ละดวงไม่เคลื่อนทีแ่ละเกาะกลุ่มกนัอยูใ่นตาํแหน่งเดมิ จดัเป็น

ดาวฤกษ์ แต่ถ้าดาวแต่ละดวงมกีารเคลื่อนทีไ่ม่อยู ่ณ ตาํแหน่งเดมิเมื่อเทยีบกบัดาวส่วนใหญ่

กจ็ดัเป็นดาวเคราะห ์
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

พจิารณาได ้2 วธิ ี

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา ร่วมกนั

อภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา     โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง  

                                    การอา้งเหตุผลแบบนิรนยั 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั 

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

เหต ุ          ดาวฤกษ์ 

                      แสงกระพรบิ 

              ไม่เคลื่อนที ่

 

 

                      

 

                   ดาวเคราะห ์

                     

          แสงนวลวาว 

                     เคลื่อนที ่

 

 

 

ผล  การสงัเกตความแตกต่างของดาวพจิารณาได ้2 วธิ ี

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา ร่วมกนั

อภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ท่ี 5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ท่ี 6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

3 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิาย

ขอ้สรุปไดแ้ต่คาํตอบ

ไม่ถูกตอ้ง 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา     โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัการ  โดยใชค้วามรูเ้รื่อง  

                                    การอา้งเหตุผลแบบนิรนยั 

2 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

ขัน้ท่ี 3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบั 

วธิกีารแกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล 

 

เหต ุ          ดาวฤกษ์ 

                      แสงกระพรบิ 

              ไม่เคลื่อนที ่

 

 

              

 

 

         

                   ดาวเคราะห ์

                     

             แสงนวลวาว 

                     เคลื่อนที ่

 

 

 

 

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหาเป็นฐานได้

บางส่วน และอธบิาย

ขอ้สรุปไม่ถูกตอ้ง 

ขัน้ท่ี1 วิเคราะหปั์ญหา      โดยใชก้ารอา้งเหตุผล 

 
1 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหาเป็นฐานไม่

สมเหตุสมผล แต่มี

ความพยายามในการ

เขยีนอธบิาย 

วิธีทาํ 0 

ไม่มคีวามสามารถใน

การคดิวเิคราะห/์ไม่มี

ร่องรอยในการหา

คาํตอบ 
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คาํถามข้อท่ี10    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          จงหาขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 

   วิธีทาํ แนวคิดในการตอบ 

แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การใหเ้หตุผล 

ข ัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... อุปนยั 

ข ัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีาร

แกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

 

เหต ุ    

 

 1.ใชบ้รโิภค 

 2.ช่วยลดน้ําตาลในเลอืด                          ประโยชน์ของ            

มะระจนี                

 3.รกัษาโรครดิสดีวงทวาร 

 

ผล ประโยชน์ของมะระจนี 

4 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิาย

ขอ้สรุปไดอ้ยา่งชดัเจน

และนําไปสู่คาํตอบที ่

ถูกตอ้ง 

ประโยชน์ของมะระจีน 

มะระจนีผลจะยาวใหญ่สขีาวอมเขยีว ผวิขรุขระ ร่องใหญ่ ผลยาวประมาณ 4-9 นิ้ว 

บางครัง้ทีพ่ืน้ทีเ่พาะปลกูมคีวามอุดมสมบรูณ์ผลอาจยาวถงึ 10-12 นิ้ว ส่วนทีใ่ชป้ระโยชน์เพื่อการ

บรโิภคม ียอดอ่อน ผลอ่อน ใบ ราก และเถา ซึง่ส่วนเหล่านี้จะมสี่วนประกอบของ คารโ์บไฮเดรต 

เสน้ใย โปรตนี แคลเซยีม ฟอสฟอรสั เหลก็ วติามนิเอ บ ี1 บ ี2 ซ ีมสีารรสขม และสารลดระดบั

น้ําตาลในเลอืด ไดแ้ก่ พ-ีอนิซลูนิ 

    วธิใีช ้ใบ ตม้ดื่ม แกไ้ขห้วดั บาํรุงน้ําด ีดบัพษิฝี แกป้ากเป่ือย แกต้บัมา้มพกิาร แกอ้กัเสบ ฟก

ชํ้าบวม ใชท้าภายนอก แกผ้วิแหง้ ลดอาการระคายเคอืง อกัเสบ ผลสุก มซีาโปนิน กนิเขา้ไปจะ

ทาํใหค้ลื่นไสอ้าเจยีนจงึไม่นิยมนํามาบรโิภค 

     มะระมสีรรพคุณเป็นยารสเยน็ บรรเทาอาการรอ้นใน แกอ้กัเสบ เจบ็คอ สาํหรบัคนทีเ่ป็น

งสูวดั คัน้น้ํามะระผสมน้ําสม้สายชทูาบรเิวณทีเ่ป็นอาการจะดขีึน้ถ้ากนิเป็นระยะเวลานานอยา่ง

ต่อเนื่องจะสามารถลดอาการเบาหวานได ้เมลด็รสขมจดั ขบัพยาธติวักลม รากกข็มใหต้ม้ดืม่ แก้

ไข ้รกัษาโรครดิสดีวงทวาร                       ทีม่า :    http://www.dailynews.co.th/agriculture/182676 
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

ขัน้ที ่4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา ร่วมกนั

อภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ที ่5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ที ่6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การใหเ้หตุผล 

ข ัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... อุปนยั 

ข ัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีาร

แกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ    

 1.ใชบ้รโิภค 

 2.ช่วยลดน้ําตาลในเลอืด                          มะระจนี                

 3.รกัษาโรครดิสดีวงทวาร 

 

ผล มะระจนี 

ขัน้ที ่4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหา ร่วมกนั

อภปิรายภายในกลุ่ม 

ขัน้ที ่5 รวบรวมขอ้มลู       

ขัน้ที ่6  อภปิรายรวมในหอ้งเรยีน 

3 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหา 

เป็นฐาน เพื่ออธบิาย

ขอ้สรุปไดแ้ต่คาํตอบ

ไม่ถูกตอ้ง 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การใหเ้หตุผล 

ข ัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... อุปนยั 

ข ัน้ที ่3    อธบิายหลกัการสาํคญั หรอืขอ้ความลาํดบัวธิกีาร

แกป้ญัหาในโจทยท์ีไ่ดร้บัอยา่งมเีหตุผล    

เหต ุ    

 1.ใชบ้รโิภค 

 2.ช่วยลดน้ําตาลในเลอืด                           มะระ                

 3.รกัษาโรครดิสดีวงทวาร 

ผล มะระ 

 

2 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหาเป็นฐานได้

บางส่วน และอธบิาย

ขอ้สรุปไม่ถูกตอ้ง 

วิธีทาํ   

 ขัน้ที ่1   วธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร.์การใหเ้หตุผล 
1 

สามารถคดิวเิคราะห์

วชิาคณิตศาสตร/์
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แนวคิดในการหาคาํตอบ คะแนน ผลท่ีปรากฏให้เหน็ 

ขัน้ที ่2    แกป้ญัหาดว้ยวธิแีกป้ญัหาแบบ... นิรนยั 

 

เหต ุ   มะระจนีมปีระโยชน์มากมาย 

  

ผล ประโยชน์ของมะระจนี 

 

ศาสตรอ์ื่น/

ชวีติประจาํวนั โดยใช้

ปญัหาเป็นฐานไม่

สมเหตุสมผล แต่มี

ความพยายามในการ

เขยีนอธบิาย 

เหต ุ    

 มะระ 

มะระจนี                                                 ประโยชน์             

  

0 

ไม่มคีวามสามารถใน

การคดิวเิคราะห/์ไม่มี

ร่องรอยในการหา

คาํตอบ 
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แบบสอบถามวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  4 

ชือ่........................................................................................... เลขที.่....................ม................... 

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้ แลว้ขดีเครื่องหมาย √ ลงในช่องทีต่รงกบัระดบั

ความเป็นจรงิมากทีสุ่ดโดยมหีลกัเกณฑใ์นการเลอืกดงันี ้

มากทีสุ่ด        หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของตวันกัเรยีนมากทีสุ่ด 

มาก         หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของตวันกัเรยีนมาก 

ปานกลาง    หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของตวันกัเรยีนปานกลาง 

น้อย        หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของตวันกัเรยีนน้อย 

น้อยทีสุ่ด หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของตวันกัเรยีนน้อยทีสุ่ด 

 

ตาราง 3 แบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

 

 ระดบัความจริง 

ข้อความ 
มาก 

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

(1) ขา้พเจา้แสวงหาความรู้

นอกเหนือจากการเรยีนในหอ้งเรยีน 

(2) ขา้พเจา้อ่านบทเรยีนล่วงหน้าก่อน

เขา้เรยีนเสมอ 

(3) ขา้พเจา้พยายามทาํโจทยฝึ์กหดัที่

ยาก 

(4) เมื่อไม่เขา้ใจบทเรยีน ขา้พเจา้จะ

แสวงหาความรูเ้พิม่เตมิ 

(5) ขา้พเจา้จดสาระสาํคญัทุกครัง้ใน

เวลาเรยีน 

(6) ขา้พเจา้มคีวามซื่อสตัยต่์อการเรยีน 

(7) ขา้พเจา้มคีวามรบัผดิชอบต่อการ

เรยีน 

(8) ขา้พเจา้มคีวามรบัผดิชอบต่องานที่

ไดร้บัมอบหมาย 

(9) ขา้พเจา้ไม่คุยเรื่องอื่นในเวลาเรยีน 

(10) ขา้พเจา้ไม่ไม่ใชโ้ทรศพัทใ์นเวลา

เรยีน 
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 ระดบัความจริง 

ข้อความ 
มาก 

ท่ีสดุ 
มาก 

ค่อนข้าง 

มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

(11) ขา้พเจา้ไม่ทาํการบา้นวชิาอื่นใน

เวลาเรยีน 

(12) ขา้พเจา้ไม่คดิเรื่องอื่นในเวลาเรยีน 

(13) ขา้พเจา้ไม่นอนหลบัในเวลาเรยีน 

(14) ขา้พเจา้มคีวามตัง้ใจเรยีนใน

หอ้งเรยีนสมํ่าเสมอ 

(15) ขา้พเจา้ทาํโจทยเ์พิม่เตมิในหนงัสอื

เสรมิความรู ้

(16) ขา้พเจา้มคีวามตัง้ใจต่อการเรยีนรู้

นอกหอ้งเรยีนเสมอ 

(17) ขา้พเจา้ไม่ทิง้การเรยีน 

(18) ขา้พเจา้ส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย

ตรงเวลาทีก่าํหนดไว ้

(19) ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อภาระชิน้งาน

ทีไ่ดร้บั 

(20)ขา้พเจา้ทบทวนบทเรยีนทีเ่รยีนมา 
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ภาคผนวก จ 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า  

 
 รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญตรวจแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน แบบทดสอบ

วดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และแบบสอบถามวดัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน   
 

1. อาจารยก์านดา  ทวิวฒัน์ปกรณ์ 

    ครชูาํนาญการพเิศษ  

    โรงเรยีน7นวมนิทราชทูศิ บดนิทรเดชา 

2. อาจารยจ์นัทนี  อกัษรทอง 

    ครชูาํนาญการพเิศษ (ขา้ราชการบาํนาญ) 

7    โรงเรยีนสตรวีทิยา2 2 ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี

3. 7อาจารย์7สุนิสา สุมริตันะ 

    คณะศกึษาศาสตร ์

    มหาวทิยาลยัศรนีครรนิทรวโิรฒ 
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เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310 

ตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั  ครชูาํนาญการ (คศ. 2) 

สถานทีท่าํงานปจัจุบนั      โรงเรยีนสุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ ์เขตบงึกุ่ม 
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ประวตักิารศกึษา   

 พ.ศ. 2541    มธัยมศกึษาตอนปลาย 

       จากโรงเรยีนท่าวงัผาพทิยาคม อาํเภอท่าวงัผา   

       จงัหวดัน่าน 
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                       วชิาโทเศรษฐศาสตร ์ จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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