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คิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
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การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายเพื่อ เปรีย บเทีย บความสามารถในการคิดวิเ คราะห์ และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ก่อนและหลัง
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2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รบั การจัด
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมี
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The purposes of this research were to compare analytical thinking and
mathematical reasoning of Mathayomsuksa III students before and after providing problembased learning instruction activities and compare them to the criterion.
The subjects of this study were 35 Mathayomsuksa IIl students in the second
semester of the 2012 academic year at Watsungwej School, Phranakon, Bangkok. They
were randomly selected by using cluster random sampling. The experiment lasted for 20
fifty minute periods. The One-Group Pretest-Posttest Design was used for the study.The
instruments used in data collection were the analytical thinking test and mathematical
reasoning test. The data were statistically analyzed by using t-test for dependent samples
and t-test for one sample.
The findings were as follows:
1. The analytical thinking of the experimental group after being taught by using
problem-based learning instruction activities in surface area and volume was higher than
that before being taught at .01 level of significance.
2. The analytical thinking of the experimental group after being taught by using
problem-based learning instruction activities in surface area and volume was statistically
higher than the 70 percent criterion at the .01 level of significance.
3. The mathematical reasoning of the experimental group after being taught by
using problem-based learning instruction activities in surface area and volume was
statistically higher than before learning at the .01 level of significance.
4. The mathematical reasoning of the experimental group after being taught by
using problem-based learning instruction activities in surface area and volume was
statistically higher than the 70 percent criterion at the .01 level of significance.
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ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สาอาง เภาสูตร และ คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดสังเวชทีไ่ ด้
อานวยความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจยั ครัง้ นี้ ขอบคุณ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดสังเวช ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินการจนทาให้การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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่
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1

บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดกรอบทิศทาง
การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้มคี ุณภาพ
ด้านความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับการดารงชีวติ ในสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ซึง่ การพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรูน้ นั ้
จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปญั หา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1-8)
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีม่ บี ทบาทสาคัญยิง่ ในการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาให้
มนุ ษย์มคี วามคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ปญั หาและสถานการณ์ ได้อย่าง
ถีถ่ ว้ นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปญั หาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(จิตรานนท์ คาชนแดน. 2548: 136) อีกทัง้ ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นมนุษย์ทม่ี เี หตุผล
ความคิดสร้างสรรค์ มีระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญั หาและสถานการณ์ได้อย่างถีถ่ ว้ น
รอบคอบ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้อง
คณิตศาสตร์จงึ เป็ นรากฐานแห่งความเจริญของเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ ตลอดจนศาสตร์อ่นื ๆ ทาให้ม ี
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากมายในทุกวันนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2552: 1)
อย่างไรก็ตาม จากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปจั จุบนั กลับพบว่าผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ช่วงชัน้ ที่ 3 (ม.3) ปีการศึกษา 2553 ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2554: ออนไลน์) มีคะแนนเฉลีย่ วิชาคณิตศาสตร์ 24.18 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน กล่าวคือคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ทต่ี ่ามาก ซึง่
ยังไม่ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 50 จากผลการรายงานดังกล่าวน่าจะเป็ นผลมาจากสภาพปญั หาในการจัด
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปจั จุบนั ซึง่ ยุพนิ พิพธิ กุล (2539: 3-8) ได้เคยกล่าวถึงปญั หา
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทเ่ี กีย่ วกับตัวครูไว้ว่า ครูใช้วธิ กี ารสอนแบบเก่า ซึง่ เป็นการบรรยาย
และฝึกเนื้อหา ครูเป็นผูก้ าหนดรูปแบบการเรียนให้นกั เรียน การสอนจะเน้นเนื้อหาเป็นศูนย์กลาง
ไม่คานึงถึงนักเรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้นกั เรียนจานวนไม่น้อยยังด้อย
ความสามารถด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปญั หา การแสดงหรือ
อ้างอิงเหตุผล การสื่อสารหรือการนาเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา
คณิตศาสตร์กบั สถานการณ์ต่างๆ และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ปญั หาเหล่านี้ทาให้นักเรียน

2
ไม่สามารถนาความรูค้ ณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในชีวติ ประจาวัน และในการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2551: 1)
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน (Problem-Based-Learning / PBL) เป็นวิธหี นึ่งทีไ่ ด้รบั
การกล่าวถึงอย่างมาก ซึง่ เป็ นวิธกี ารเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างไปจากวิธดี งั ้ เดิมทีเ่ น้นตัวสาระความรูแ้ ละ
มุง่ เน้นทีผ่ สู้ อนเป็ นสาคัญ ทีแ่ ตกต่างออกไปคือการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานนัน้ นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางหรือนักเรียนเป็ นสาคัญ การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานจะให้ผเู้ รียนสร้างความรูใ้ หม่จาก
การใช้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในโลกแห่งความเป็ นจริงเป็ นบริบท (Context) ของการเรียนรู้ เพื่อให้ผเู้ รียน
เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปญั หา รวมทัง้ ได้ความรูต้ ามศาสตร์ในสาขาวิชาทีต่ นศึกษา
ด้วย (มัณฑรา ธรรมบุศย์. 2545: 13) ซึง่ การเรียนรูแ้ บบนี้มงุ่ เน้นพัฒนาผูเ้ รียนในด้านทักษะและ
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถเรียนรูโ้ ดยชีน้ าตนเอง ซึง่ ผูเ้ รียนจะได้ฝึกฝน
การสร้างองค์ความรูโ้ ดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปญั หาอย่างมีความหมายต่อผูเ้ รียน (สานัก
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. 2550: 1) นอกจากนี้วอลตัน และแมททิวส์ (Walton; &
Matthews. 1998: 456-459) ยังได้กล่าวไว้ว่า การให้ปญั หาตัง้ แต่ตน้ จะเป็ นตัวกระตุ้นให้นกั เรียน
อยากเรียนรู้ และถ้านักเรียนแก้ปญั หาได้กจ็ ะมีส่วนช่วยให้นกั เรียน จาเนื้อหาความรูน้ นั ้ ได้ง่ายและ
นานขึน้ เพราะมีประสบการณ์ตรงในการแก้ปญั หาด้วย ความรูด้ งั กล่าว ปญั หาทีใ่ ช้เป็นตัวกระตุน้ มัก
เป็ นปญั หาทีต่ อ้ งการคาอธิบายหรือความรูจ้ ากหลาย ๆ วิชา ทาให้นกั เรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์
ความต่อเนื่องความเกีย่ วข้องของวิชาต่าง ๆ เป็นเรือ่ งราวเดียวกัน แตกต่างจากการสอนแบบเดิม
ทีส่ อนวิชาใดก็จะสอนวิชานัน้ ๆ จนจบและอาจไม่เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละวิชา ทาให้นกั เรียนไม่
สามารถเรียนรูไ้ ด้ดเี ท่าทีค่ วร (นภา หลิมรัตน์. 2540: 13)
ในส่วนของการคิดวิเคราะห์นนั ้ ถือเป็นพืน้ ฐาน หรือขัน้ ตอนหนึ่งของกระบวนการคิด
ระดับสูง ซึง่ ได้แก่ การแก้ปญั หา การตัดสินใจ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์
จึงได้มนี กั การศึกษา นักคิด และนักจิตวิทยาจานวนหลายท่านได้ศกึ ษาความสามารถทางสมอง
ด้านการคิดวิเคราะห์ เช่น ในปี ค.ศ.1956 บลูม (Bloom) ได้เสนอทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ โดย
แบ่งแยกย่อยออกเป็ น 3 แบบคือ วิเคราะห์ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์หลักการ
(Bloom. 1956: 6-9) และในปี ค.ศ.2001 มาร์ซาโน (Marzano. 2001: 60) ได้เสนอทฤษฎีการคิด
ของมาร์ซาโน โดยการคิดในขัน้ วิเคราะห์นนั ้ สามารถจาแนกเป็น 5 ด้านย่อย คือ ด้านการจาแนก
ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการสรุป ด้านการประยุกต์ และด้านการคาดการณ์ เป็นต้น ซึง่
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สามารถพัฒนาได้จากการจัดประสบการณ์ท่ี
หลากหลายและจากบรรยากาศของการเรียนรูร้ ว่ มกัน เช่น การแลกเปลีย่ นความคิด การชีแ้ จง
เหตุผล การแก้ปญั หา รวมถึงวิธกี ารสอนของครู ทีจ่ ะส่งผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ นอกจากการปรับเปลีย่ น
รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ท่ี าให้นกั เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนแล้ว ครูจาเป็ นต้อง
สอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ากับการเรียนการสอนด้านเนื้อหา ด้วยการ
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ให้นกั เรียนทากิจกรรมหรือตัง้ คาถามทีก่ ระตุ้นให้นกั เรียนคิด อธิบาย และให้เหตุผล (สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา. 2551: 60) โดยบารูด้ี (Baroody. 1993: 2) ได้กล่าวถึงความสาคัญของ
การให้เหตุผลว่า การให้เหตุผลเป็นเครือ่ งมือทีส่ าคัญและจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การใช้งาน
คณิตศาสตร์ และการดารงชีวติ ของมนุ ษย์ ซึง่ เชิดศักดิ ์ ตัน้ ภูม ี (2550: 1) ได้กล่าวในทานองเดียวกัน
ว่า การให้เหตุผลเป็ นทักษะหนึ่งทีช่ ่วยให้มนุษย์สามารถแก้ปญั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูเ้ ท่าทัน
เหตุการณ์ต่างๆ สามารถอยู่รว่ มและอยู่รอดในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข จึงเห็นได้ว่า
การให้เหตุผลมีความสาคัญต่อชีวติ มนุษย์ทุกวัย ในแต่ละวันมนุษย์ตอ้ งให้เหตุผลกับคนอื่นและ
ต้องการเหตุผลจากคนอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ งเล็กน้อยหรือเรือ่ งสาคัญมาก (อัมพร ม้าคนอง.
2553: 48) การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของผูเ้ รียนจึงเป็นสิง่ สาคัญทีจ่ ะ
ใช้ในการพัฒนาตนเอง ในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ในการทางานและการดารงชีวติ นอกจากนี้ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 45) ได้ระบุว่ามีงานวิจยั จานวนมาก ทีย่ นื ยันว่า
การสอนให้นกั เรียนเรียนด้วยความเข้าใจอย่างมีเหตุผล ดีกว่าการสอนแบบให้จดจา โดยการสอน
คณิตศาสตร์อย่างเป็ นเหตุเป็นผล จะทาให้นกั เรียนมีเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถจดจา
ได้ดแี ละนานกว่าเดิม ด้วยเหตุน้ี ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จึงได้ถูกกาหนดให้
เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐาน ค 6.1 ในสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551:
3)
ด้วยเหตุน้ผี วู้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ในเนื้อหาเรื่อง
พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ซึง่ เป็ นเนื้อหาหนึ่งทีต่ อ้ งอาศัยการจดจาวิธกี ารหาพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ของ
รูปทรงสามมิติ รวมถึงต้องวิเคราะห์และให้เหตุผลในความสัมพันธ์เกันของรูปทรงสามมิตติ ่างๆ ว่า
เกีย่ วข้องกันอย่างไร และเพื่อยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูว้ ชิ า
คณิตศาสตร์ทเ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ต่อไป

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิ จยั
ในการวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุง่ หมายไว้ดงั นี้
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ก่อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานกับเกณฑ์
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ก่อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หา
เป็นฐาน
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4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน กับ
เกณฑ์

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ทาให้ทราบผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ทีม่ ตี ่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ
และปริมาตร และเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับครูผสู้ อนและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูว้ ชิ า
คณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆได้สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนให้ม ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ขอบเขตของกำรวิ จยั
ประชำกรที่ ใช้ในกำรวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดสังเวช แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จานวน 3 ห้องเรียน รวมจานวนนักเรียน 93 คน
กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ในกำรวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดสังเวช แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จานวน
35 คน ซึง่ ได้มาจากวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม จากนักเรียนทัง้ หมด 3 ห้องเรียนแล้วจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน
เนื้ อหำที่ใช้ในกำรวิ จยั
เนื้อหาทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นเนื้อหาสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์พน้ื ฐาน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ
และปริมาตร จานวน 16 คาบ ซึง่ แบ่งเนื้อหาออกเป็น
1. รูปเรขาคณิตสามมิติ
จานวน 4 คาบ
2. ปริมาตรของปริซมึ ทรงกระบอก พีระมิดกรวยและทรงกลม จานวน 5 คาบ
3. พืน้ ทีข่ องปริซมึ และทรงกระบอก
จานวน 2 คาบ
4. โจทย์ปญั หาเกีย่ วกับพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
จานวน 5 คาบ
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ระยะเวลำที่ ใช้ในกำรวิ จยั
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองสอนด้วยตนเอง ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลาในการทดลองสอน 16 คาบ คาบละ 50 นาที ทดสอบก่อนเรียน
(Pre-test) 2 คาบ และทดสอบหลังเรียน (Post-test) 2 คาบ รวม 20 คาบ
ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
1. กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็ นฐำน หมายถึง รูปแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาทีม่ แี นวทาง
ในการแก้ปญั หาอย่างหลากหลาย และเกีย่ วข้องกับชีวติ ประจาวันของผูเ้ รียนเป็ นจุดเริม่ ต้น เพื่อ
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความสงสัยและสนใจอยากรู้ ใช้การประสมประสานความรูเ้ ดิมกับความรูใ้ หม่
อย่างเป็ นระบบเป็ นเครือ่ งนาทางไปสู่การสร้างเป็ นองค์ความรู้ การดาเนินกิจกรรมการเรียนรูจ้ ะเน้น
การเรียนรูด้ ว้ ยการชีน้ าตนเองหรือการเรียนรูโ้ ดยใช้กลุ่มเล็ก ฝึกให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์และพัฒนา
ทักษะการแก้ปญั หาอย่างมีเหตุผล โดยทีผ่ สู้ อนจะมีบทบาทเป็ นผูแ้ นะนาและอานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรูห้ นึ่งของผูเ้ รียนอีกด้วย
2. กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็ นฐำน หมายถึง เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ทีใ่ ช้การตัง้ คาถามหรือปญั หาทีม่ แี นวทางในการแก้ปญั หาอย่างหลากหลาย มีลกั ษณะเกีย่ วกับ
ชีวติ ประจาวันและมีความสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียนเป็นจุดเริม่ ต้น ให้ผเู้ รียนสงสัยและสนใจอยากรู้ ประสม
ประสาน ความรูเ้ ดิมกับความรูใ้ หม่อย่างเป็นระบบซึง่ เป็ นทางนาไปสู่การสร้างเป็ นองค์ความรู้
การดาเนินกิจกรรมการเรียนรูจ้ ะเน้ นการเรียนรูโ้ ดยการชีน้ าตนเองหรือการเรียนรูโ้ ดยใช้กลุ่มเล็ก
ฝึกให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาอย่างมีเหตุผล ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการจัด
การเรียนรู้ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 นาเสนอปญั หาหรือระบุปญั หา เป็ นขัน้ ทีผ่ สู้ อนนาเสนอปญั หาทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับเนื้อหาทีจ่ ะสอนแก่ผเู้ รียนเชื่อมโยงปญั หากับความรูห้ รือประสบการณ์เดิมของผูเ้ รียนในการ
แก้ปญั หาในชีวติ ประจาวัน
ขัน้ ที่ 2 วิเคราะห์ปญั หา เป็ นขัน้ ทีผ่ เู้ รียนทาความเข้าใจกับปญั หาทีต่ อ้ งการเรียนรู้ และ
อธิบายประเด็นความรูห้ รือสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาโดยอาศัยเหตุผลและพืน้ ฐานความรูเ้ ดิม
ของผูเ้ รียนหรือทีไ่ ด้จากการอภิปรายกลุ่ม แล้วกาหนดและวางแผนประเด็นทีน่ กั เรียนต้องศึกษา
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ศึกษาค้นคว้า เป็ นขัน้ ทีผ่ เู้ รียนดาเนินการศึกษาหาข้อมูลเพิม่ เติมตาม
ประเด็นทีต่ อ้ งศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม จากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายเพื่อให้ได้
ข้อมูลหรือความรูเ้ พียงพอสาหรับปญั หา
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ขัน้ ที่ 4 การสังเคราะห์ขอ้ มูล ผูเ้ รียนพิจารณาข้อมูล นาข้อมูลทีไ่ ด้มาสังเคราะห์
พร้อมทัง้ ตัดสินใจเลือกข้อมูลและแนวทางในการแก้ปญั หาทีเ่ หมาะสมเพื่อนาไปใช้ในการแก้ปญั หา
ขัน้ ที่ 5 สรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนจะช่วยกันสรุป อภิปราย ความรูใ้ หม่ทไ่ี ด้
จากการเรียนรู้ และแนวทางการนาความรูไ้ ปใช้ในการแก้ปญั หาสถานการณ์ทวไปได้
ั่
3. ควำมสำมำรถในกำรคิ ดวิ เครำะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างใคร่ครวญ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ในการหาคาตอบของเหตุการณ์ เรือ่ งราว หรือเนื้อเรือ่ งต่างๆ โดยใช้
ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะ ตีความ และทาความเข้าใจความสัมพันธ์นนั ้ ๆ และ
กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล ซึง่ วัดด้วยแบบทดสอบวัความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
สาหรับในการวิจยั ครัง้ นี้ วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยนาหลักการของบลูมมาบูรณาการ
ร่วมกับทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน ทีแ่ บ่งประเภทของเนื้อหาทีว่ ดั ออกเป็น 5 ด้าน คือ
3.1 ด้านการจาแนก หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ และ
เหตุการณ์ทเ่ี หมือนกันและแตกต่างกันออกเป็นแต่ละส่วนให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถ
ระบุตวั อย่างหลักฐาน และลักษณะความเหมือน ความแตกต่างได้
3.2 ด้านการจัดหมวดหมู่ หมายถึง ความสามารถในการจัดประเภท จัดลาดับ จัดกลุ่ม
ของสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันเข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้างลักษณะหรือคุณสมบัตทิ เ่ี ป็ นประเภท
เดียวกัน
3.3 ด้านการเชื่อมโยง หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลต่างๆว่าสัมพันธ์กนั อย่างไร
3.4 ด้านการสรุป หมายถึง ความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิง่ ที่
กาหนดให้ได้
3.5 ด้านการประยุกต์ หมายถึง ความสามารถในการนาความรูห้ รือหลักการจาก
การเรียนรูไ้ ปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ พยากรณ์ คาดเดาสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคตได้
4. ควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลทำงคณิ ตศำสตร์ หมายถึง ความสามารถในการ
อธิบายแนวคิดในการหาคาตอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อความ หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ ทีส่ มเหตุสมผล สามารถสรุปคาตอบได้อย่างถูกต้องและแสดงขัน้ ตอนการให้เหตุผล
ได้อย่างชัดเจน ซึง่ วัดด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทผ่ี วู้ จิ ยั
สร้างขึน้ จานวน 5 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยทีม่ กี ารให้คะแนนแบบกาหนดเกณฑ์ (Rubric)
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเกณฑ์
การให้คะแนนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 168-208)
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5. เกณฑ์ หมายถึง คะแนนขัน้ ต่าทีจ่ ะยอมรับว่านักเรียนมี ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ หรือความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดา้ นการเขียนผ่านเกณฑ์ วิเคราะห์ได้
จากคะแนนสอบหลังเรียน แล้วนาคะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละเทียบกับเกณฑ์ ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้
เกณฑ์รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไปของคะแนนรวม ซึง่ ปรับปรุงมาจากเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนทีก่ าหนด
ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 18) ดังนี้
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 80 – 100 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 75 – 79 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับดีมาก
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 70 – 74 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับดี
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 65 – 69 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 60 – 64 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 55 – 59 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับพอใช้
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 50 – 54 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับผ่านเกณฑ์ขนั ้ ต่า
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 0 – 49 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์

กรอบแนวคิ ดในกำรวิ จยั
วิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ซึง่ เป็ นรูปแบบ
การจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้การตัง้ คาถามหรือปญั หาทีม่ แี นวทางในการแก้ปญั หาอย่างหลากหลาย มี
ลักษณะเกีย่ วกับชีวติ ประจาวันและมีความสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียนเป็นจุดเริม่ ต้น ให้ผเู้ รียนสงสัยและสนใจ
อยากรู้ จากนัน้ ประสมประสานความรูเ้ ดิมกับความรูใ้ หม่อย่างเป็ นระบบซึง่ เป็นทางนาไปสู่การสร้าง
เป็นองค์ความรู้ ฝึกให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาอย่างมีเหตุผล ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน ทีม่ ตี ่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึง่ มีกรอบแนวคิด ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 1
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ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตำม

การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
(Problem – Based Learning)

- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- ความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติ ฐำนของกำรวิ จยั
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รบั
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าก่อนได้รบั การจัด
การเรียนรู้
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รบั
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70
3. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าก่อนได้รบั
การจัดการเรียนรู้
4. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นาเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้

1. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
(Problem – Based Learning)
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
1.2 ลักษณะของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
1.3 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
1.4 ลักษณะของปญั หาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
1.5 ขัน้ ตอนของการสร้างปญั หาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
1.6 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
1.7 การประเมินผลการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
1.8 บทบาทของผูเ้ รียน
1.9 บทบาทของผูส้ อน
1.10 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.2 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
2.3 ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
2.4 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.5 แนวทางการสอนการคิดวิเคราะห์
2.6 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Mathematical
Reasoning)
3.1 ความหมายของการให้เหตุผล
3.2 ความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
3.3 ความสาคัญของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
3.4 รูปแบบของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
3.5 แนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
3.6 การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
3.7 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
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1. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem – Based Learning)
1.1 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
แบรโรว์และแทมบลิน (Barrows; & Tamblyn. 1980: 18) ได้ให้ความหมายของ
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน โดยสรุปได้คอื การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เป็นการเรียนรูท้ ่ี
เป็ นเกิดจากกระบวนการทางานทีม่ งุ่ สร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปญั หา ตัวปญั หาจะเป็ น
จุดเริม่ ต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุน้ ต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาด้วย
เหตุผล และการสืบค้นข้อมูลทีต่ อ้ งการ เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวปญั หาและวิธกี ารแก้ไขปญั หา
ดูซ (Duch. 1995: Online) ได้กล่าวว่า การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน เป็นวิธกี าร
เรียนการสอนทีม่ ลี กั ษณะการใช้ปญั หาเกีย่ วกับชีวติ ประจาวันของนักเรียน เพื่อฝึกให้นกั เรียนคิด
วิเคราะห์และพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา นักเรียนจะเรียนรู้ทกั ษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ ซึ่ง
ประกอบด้วยความสามารถในการค้นคว้าและใช้ทรัพยากรการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ และความรู้
ต่างๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญสาหรับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
การ์เลเกอร์ (Gallagher. 1997: 332-362) ได้กล่าวว่า การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
เป็นการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนต้องเรียนรูจ้ ากการเรียน โดยผูเ้ รียนจะทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อค้นหา
วิธกี ารแก้ปญั หา โดยจะบูรณาการความรูท้ ต่ี อ้ งการให้ผเู้ รียนได้รบั กับการแก้ปญั หาเข้าด้วยกัน
ปญั หาทีใ่ ช้ในการเรียนรู้ มีลกั ษณะเกีย่ วกับชีวติ ประจาวันและมีความสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียน การเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน จะมุง่ เน้นพัฒนาผูเ้ รียนในด้านทักษะการเรียนรูม้ ากกว่าความรูท้ ผ่ี เู้ รียนจะ
ได้มาและพัฒนาผูเ้ รียนสู่การเป็นผูท้ ส่ี ามารถเรียนรูโ้ ดยการชีน้ าตนเองได้
ทอร์พและแซก (Torp; & Sage. 1998: 14-16) ได้กล่าวว่า การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็นฐาน เน้ นการจัดประสบการณ์ก ารเรียนรู้ท่ไี ด้จากการสารวจ ค้นคว้าและการแก้ปญั หา
ที่มคี วามสัมพันธ์ เกีย่ วกับชีวติ ประจาวันซึง่ นักเรียนอาจพบเจอ การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานนัน้
เป็นทัง้ ยุทธวิธกี ารเรียนการสอนและแนวทางในการจัดหลักสูตร ซึง่ มีลกั ษณะดึงดูดนักเรียนให้เข้าไป
มีส่วนร่วมในการแก้ปญั หา ครูจะเป็นผูท้ ค่ี อยให้คาแนะนาและออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ส่งเสริมให้นกั เรียนได้คดิ และสารวจ หลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ จะมีปญั หาเป็นแกนกลาง มีบทบาทในการ
เตรียมประสบการณ์จริงทีส่ ่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนให้สร้างความรูด้ ว้ ยตนเองและบูรณา
การสิง่ ต่างๆ ทีเ่ รียนรูใ้ นโรงเรียนกับชีวติ จริงเข้าด้วยกัน ในขณะทีเ่ รียนรูน้ กั เรียนจะถูกทาให้เป็ นนัก
แก้ปญั หา และพัฒนาไปสู่การเป็ นผูท้ ส่ี ามารถเรียนรูโ้ ดยการชีน้ าตนเองได้ ในกระบวนการเรียนรู้
ด้วยวิธนี ้คี รูจะเป็ นผูร้ ว่ มในการแก้ปญั หา มีหน้าทีใ่ นการสร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้น
ในการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน เป็นผูแ้ นะนาและอานวยความสะดวกเพื่อให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่าง
สมบูรณ์
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มนสภรณ์ วิฑรู เมธา (2544: 57) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบใช้ปญั หาเป็ นฐาน
เป็ นเทคนิคทีใ่ ช้ปญั หา/สถานการณ์กระตุ้นให้ผเู้ รียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองร่วมกับการทางาน
เป็นกลุ่ม อาจารย์เป็ นผูช้ ่วยเหลือเพื่อช่วยให้ผเู้ รียนสามารถแก้ปญั หาได้
สุภาวดี ดอนเมือง (2544: 24) ได้สรุปความหมายว่า การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็ นหลักเป็ นการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้เกิดความรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นเครือ่ งกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดความต้องการทีจ่ ะค้นคว้าหาความรู้ ตามกระบวนการแก้ปญั หาด้วยตนเอง เพื่อให้ผเู้ รียน
ได้คดิ เป็ น แก้ปญั หาเป็ น มีการตัดสินใจทีด่ ี โดยครูเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นและอานวยความสะดวก
ในการเรียน
ทิศนา แขมมณี (2545: 136) ได้กล่าวว่า การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เป็ นการจัด
สภาพการณ์ของการเรียนรูท้ ใ่ี ช้ปญั หาเป็นเครือ่ งมือในการช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ าม
เป้าหมาย โดยผูส้ อนอาจนาผูเ้ รียนไปเผชิญสถานการณ์ปญั หาจริง หรือผูส้ อนอาจจัดสภาพการณ์ให้
ผูเ้ รียนเผชิญปญั หา ฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปญั หาและแก้ปญั หาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึง่ จะช่วยให้
ผูเ้ รียนเกิดความเข้าใจในปญั หานัน้ อย่างชัดเจนได้
วัชรา เล่าเรียนดี (2547: 72) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักเป็ น
การเรียนรูแ้ บบใช้ปญั หาเป็ นหลัก หรือ Problem Based Learning หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า PBL เป็น
ยุทธวิธใี นการจัดการเรียนการสอนเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแบบหนึ่งทีจ่ ดั กระบวน
การเรียนการสอนโดยใช้ปญั หาเป็ นตัวกระตุน้ หรือเป็ นฐานสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และ
กระบวนการเรียนรูโ้ ดยทีป่ ญั หานัน้ จะต้องทาให้นกั เรียนสนใจ ต้องการแสวงหาค้นคว้าหาเหตุผลมา
ช่วยแก้ปญั หา หรือทาให้ปญั หานัน้ ชัดเจนมองเห็นแนวทางแก้ไข ซึง่ จะทาให้เกิดการเรียนรูแ้ ละจะ
ส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างกระตือรือร้นของนักเรียนได้
มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2549: 42-43) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็นฐาน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการทีส่ าคัญคือ ผูส้ อนจะใช้สถานการณ์ปญั หา
เป็ นตัวกระตุน้ โดยนาปญั หามาให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาก่อน แล้วจึงมอบหมายผูเ้ รียนให้ไปค้นคว้าความรู้
เพื่อหาทางแก้ไขปญั หา ขณะทีผ่ เู้ รียนคิดแก้ปญั หา ผูเ้ รียนก็จะได้ความรูไ้ ปด้วย
เมธาวี พิมวัน (2549: 11-12) ได้สรุปความหมายว่า การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
เป็ นกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์ปญั หา ทีม่ แี นวทางในการแก้ปญั หาอย่างหลากหลายเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ปญั หานัน้ ให้เข้าใจอย่างชัดเจน ค้นคว้าหาความรู้
เพิม่ เติม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปญั หาอย่างเหมาะสม การดาเนินกิจกรรม
การเรียนรูจ้ ะเน้นการเรียนรูโ้ ดยการชีน้ าตนเองและการเรียนรูโ้ ดยใช้กลุ่มเล็ก ผูส้ อนจะมีบทบาท
เป็นผูแ้ นะนาและอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรูห้ นึ่ง
ของผูเ้ รียนด้วย
ณัฐภาส ถาวรวงษ์ (2551: 27-28) ได้สรุปความหมายว่า การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ น
หลัก (PBL) เป็ นรูปแบบหรือวิธกี ารเรียนรูแ้ บบหนึ่งทีใ่ ช้การตัง้ คาถามหรือปญั หาเป็ นตัวกระตุน้ หรือ
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นาทางผูเ้ รียนให้เกิดความสนใจอยากรู้ ตัวปญั หาจะเป็ นจุดตัง้ ต้นของกระบวนการเรียนรูแ้ ละเป็น
ตัวกระตุน้ ต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาด้วยเหตุผลและการสืบค้นข้อมูลทีต่ ้องการเพื่อ
สร้างความเข้าใจกลไกของตัวปญั หารวมทัง้ วิธกี ารแก้ปญั หามุง่ เน้นพัฒนาผูเ้ รียนในด้านทักษะ
การเรียนรูม้ ากกว่าความรูท้ น่ี กั เรียนจะได้มา และพัฒนาผูเ้ รียนสู่การเป็นผูท้ ส่ี ามารถเรียนรูโ้ ดยการ
ชีน้ าตนเองได้ ผูเ้ รียนจะต้องศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ ทีห่ ลากหลาย เพื่อนามา
แก้ไขปญั หาหรือตอบคาถามต่อไป โดยใช้กระบวนการทางานกลุ่ม และมีผสู้ อนเป็ นผูแ้ นะนาหรือ
อานวยความสะดวกแก่ผเู้ รียน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ จากการลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแก้ปญั หาได้ ซึง่ วิธกี ารเรียนรูแ้ บบ PBL นี้ เป็นวิธที ต่ี รงกันข้ามกับ
วิธกี ารเรียนการสอนในระบบดัง้ เดิมทีใ่ ช้กนั มานาน โดยการศึกษาในระบบเดิมจะเริม่ ต้นด้วยการให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับทฤษฎีและหลักการต่างๆ ก่อนทีจ่ ะให้เผชิญกับปญั หาและแก้ปญั หาดังกล่าว
วาสนา กิม่ เทิง้ (2553: 13) ได้สรุปความหมายว่า การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
เป็ นรูปแบบหรือวิธกี ารเรียนรูแ้ บบหนึ่งทีใ่ ช้การตัง้ คาถามหรือปญั หาเป็ นตัวกระตุน้ หรือนาทาง
ผูเ้ รียนให้เกิดความสนใจอยากรู้ ตัวปญั หาจะเป็ นจุดตัง้ ต้นของกระบวนการเรียนรูแ้ ละเป็นตัวกระตุน้
ในการพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา และเป็นการพัฒนาผูเ้ รียนสู่การเป็นผูท้ ส่ี ามารถเรียนรูโ้ ดยการชีน้ า
ตนเองได้ เพื่อแก้ปญั หาหรือสถานการณ์เกีย่ วกับชีวติ ประจาวัน
จากความหมายของการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เป็นรูปแบบเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาทีม่ แี นวทางในการแก้ปญั หาอย่าง
หลากหลาย มีความสัมพันธ์และเกีย่ วข้องกับชีวติ ประจาวันของผูเ้ รียนเป็ นจุดเริม่ ต้น ให้ผเู้ รียนเกิด
ความสงสัยและสนใจอยากรู้ ใช้การประสมประสานความรูเ้ ดิมกับความรูใ้ หม่อย่างเป็นระบบเป็น
เครือ่ งนาทางไปสู่การสร้างเป็นองค์ความรู้ การดาเนินกิจกรรมการเรียนรูจ้ ะเน้นการเรียนรูด้ ว้ ยการ
ชีน้ าตนเองและการเรียนรูโ้ ดยใช้กลุ่มเล็ก ฝึกให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา
อย่างมีเหตุผล โดยทีผ่ สู้ อนจะมีบทบาทเป็ นผูแ้ นะนาและอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ตลอดจน
เป็นแหล่งการเรียนรูห้ นึ่งของผูเ้ รียนอีกด้วย
1.2 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
แบรโรว์ (Barrows. 1996:5-6) กล่าวถึงลักษณะการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
ไว้ดงั นี้
1. เป็นการเรียนรูท้ ย่ี ดึ ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางภายใต้การแนะนาของผูส้ อนประจา
กลุ่มผูเ้ รียนต้องรับผิดชอบการเรียนของตนเอง ระบุสงิ่ ทีต่ นต้องการรูเ้ พื่อความเข้าใจทีด่ ขี น้ึ โดย
แสวงหาความรูจ้ ากแหล่งทีจ่ ะให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ซึง่ อาจมาจากหนังสือ วารสาร คณาจารย์
ข้อมูลออนไลน์ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
2. จัดกลุ่มผูเ้ รียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 5-8 คน พร้อมกับผูส้ อนประจา
กลุ่มเพื่อให้ผเู้ รียนทางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความหลากหลายของบุคคลต่าง ๆ
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3. ผูส้ อนเป็นผูอ้ านวยความสะดวกหรือผูแ้ นะแนวทาง โดยมีบทบาททีไ่ ม่ใช่
ผูบ้ รรยายไม่ใช่ผบู้ อกข้อมูล ไม่บอกผูเ้ รียนว่าคิดถูกหรือผิด แต่มบี ทบาทในการกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
ตัง้ คาถามตนเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจทีด่ ขี น้ึ และจัดการแก้ปญั หาด้วยตนเอง
4. รูปแบบของปญั หามุ่งเน้นให้มกี ารรวบรวมข้อมูลและกระตุน้ การเรียนรู้ ปญั หา
ทีน่ าเสนอเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายผูเ้ รียน ทีจ่ ะต้องเผชิญในการปฏิบตั จิ ริง ตรงประเด็นและกระตุน้ การเรียนรู้
ให้หาทางแก้ปญั หา เป็ นสิง่ ทีท่ าให้ผเู้ รียนตระหนักถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเรียนรูพ้ น้ื ฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และรวบรวมข้อมูลจากศาสตร์วชิ าต่าง ๆ
5. ปญั หาเป็ นเครือ่ งมือสาหรับการพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคลินิก
6. ความรูใ้ หม่ได้มาโดยผ่านการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
อย่างแท้จริงในระหว่างการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีการทางานร่วมกันกับบุคคลอื่น พร้อมทัง้ ได้มกี าร
อภิปราย เปรียบเทียบ ทบทวน และโต้แย้งในสิง่ ทีเ่ รียนด้วย
ซาง (Zhang. 2002: 30-31) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
ดังนี้
1. เป็นบริบทของการเรียนรู้ เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดทักษะต่าง ๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ด้มาจาก
การแก้ปญั หาทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้เคียงกับชีวติ จริงมากทีส่ ุด
2. ใช้ปญั หาเป็ นตัวขับเคลื่อนในการเรียนรู้
3. เป็นการเรียนรูแ้ บบบูรณาการระหว่างความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆและทักษะ
กระบวนการ เข้าด้วยกัน
4. นักเรียนจะเป็ นผูด้ าเนินการแก้ปญั หาด้วยตนเอง ครูจะเป็นเพียงผูใ้ ห้ความ
ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาและเอือ้ อานวยความสะดวกในการเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียน
5. เป็นการเรียนรูแ้ บบชีน้ าตนเอง นักเรียนจะเป็นผูก้ าหนดทิศทางของการเรียนรู้
ด้วยตัวเองในการกาหนดว่าต้องเรียนรูอ้ ะไร อย่างไร จากทีใ่ ด เพื่อให้ได้ความรูม้ าแก้ปญั หา
6. เป็นการเรียนรูจ้ ากกระบวนการของการเรียนรู้ การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
จะเน้นทีก่ ระบวนการเรียนรู้ ซึง่ การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ขณะดาเนินการแก้ปญั หา
7. เป็นการเรียนรูแ้ บบช่วยเหลือกันเป็นกลุ่ม
8. ปญั หาทีใ่ ช้ในการเรียนรูจ้ ะเป็นปญั หาทีย่ าก มีความซับซ้อน ไม่ชดั เจน เป็น
ปญั หาปลายเปิ ด ทีส่ ามารถกระตุน้ นักเรียนให้ได้ใช้ความคิด ทาความเข้าใจปญั หา และค้นคว้าหา
ความรู้ มาเพื่อแก้ปญั หานัน้
9. ให้ความสาคัญกับประสบการณ์และความรูท้ ม่ี อี ยูก่ ่อนแล้ว ซึง่ ครูใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน
สถาบันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งอิลนิ อยส์ (Illinois Mathematics and
Science Academy. 2006: Online) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานไว้ดงั นี้
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1. ในการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน จะนาเสนอปญั หาทีม่ แี นวทางในการ
แก้ปญั หาอย่างหลากหลายเป็ นอันดับแรก และเป็นจุดศูนย์กลางของเนื้อหาสาระและบริบทของการ
เรียนรู้
2. ปญั หาทีเ่ ป็ นศูนย์กลางของการเรียนรูจ้ ะมีแนวทางในการแก้ปญั หาได้
หลากหลาย มีความซับซ้อนไม่ตายตัว มีรปู แบบการแก้ปญั หาไม่แน่ นอน การหาคาตอบมีได้หลาย
แนวทางซึง่ อาจไม่ได้คาตอบทีร่ วดเร็วนัก
3. ในชัน้ เรียนผูเ้ รียนมีบทบาทเป็ นนักแก้ปญั หา ผูส้ อนจะมีบทบาทเป็ นผูใ้ ห้
คาแนะนาและช่วยเหลือ
4. ในกระบวนการเรียนการสอนนัน้ จะมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลต่างๆ แต่ความรูน้ นั ้
ผูเ้ รียนจะต้องสร้างขึน้ ด้วยตนเอง การคิดต้องชัดเจนและมีความหมาย
มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545: 13) ได้สรุปลักษณะของการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
ดังนี้
1. ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง
2. เป็นการเรียนรูโ้ ดยใช้กลุ่มผูเ้ รียนทีม่ ขี นาดเล็ก
3. ครูเป็นผูอ้ านวยความสะดวกหรือเป็นผูใ้ ห้คาแนะนา
4. ใช้ปญั หาเป็ นตัวกระตุ้นในการเรียนรู้
5. ปญั หาทีน่ ามาใช้มลี กั ษณะคลุมเครือ ไม่ชดั เจน ปญั หาหนึ่งปญั หาอาจมีคาตอบ
ได้หลายคาตอบหรือแก้ไขปญั หาได้หลายทาง
6. ผูเ้ รียนเป็ นคนแก้ปญั หาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง
7. ใช้การประเมินผลจากสภาพจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (2550: 2-3) ได้กล่าวถึงลักษณะ
สาคัญของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ดังนี้
1. ต้องมีสถานการณ์ทเ่ี ป็นปญั หาและเริม่ ต้นการจัดกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยการใช้
ปญั หาเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
2. ปญั หาทีน่ ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูค้ วรเป็ นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ พบเห็น
ได้ในชีวติ จริงของผูเ้ รียนหรือมีโอกาสทีเ่ กิดขึน้ จริง
3. ผูเ้ รียนเรียนรูโ้ ดยการนาตนเอง (Self – Directed Learning) ค้นหาและ
แสวงหาความรูค้ าตอบด้วยตนเอง ดังนัน้ ผูเ้ รียนจึงต้องวางแผนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง บริหารเวลา
เอง คัดเลือกวิธกี ารเรียนรูแ้ ละประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทัง้ ประเมินผลการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
4. ผูเ้ รียนเรียนรูเ้ ป็นกลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์ในการค้นหาความรูข้ อ้ มูลร่วมกัน
เป็ นการพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาด้วยเหตุผล ฝึกให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการรับส่งข้อมูล เรียนรู้
เกีย่ วกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และฝึกการจัดระบบตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการทางานร่วมกันเป็ นทีม ความรูค้ าตอบทีไ่ ด้มคี วามหลากหลายองค์ความรูจ้ ะผ่านการวิเคราะห์
โดยผูเ้ รียน มีการสังเคราะห์และตัดสินใจร่วมกัน การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานนี้นอกจาก
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จัดการเรียนเป็ นกลุ่มแล้วยังสามารถจัดให้ผเู้ รียนเรียนรูเ้ ป็นรายบุคคลได้ แต่อาจทาให้ผเู้ รียนขาด
ทักษะในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
5. การเรียนรูม้ ลี กั ษณะการบูรณาการความรูแ้ ละบูรณาการทักษะกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูแ้ ละคาตอบทีก่ ระจ่างชัด
6. ความรูท้ เ่ี กิดขึน้ จากการเรียนรูจ้ ะได้มาภายหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานแล้วเท่านัน้
7. การประเมินผลเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบตั งิ านความก้าวหน้าของผูเ้ รียน
จากลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้น
สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. เริม่ ต้นการจัดกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยการใช้ปญั หาทีม่ ลี กั ษณะคลุมเครือ
ไม่ชดั เจน ซึง่ อาจมีคาตอบหลากหลาย หรือแก้ไขปญั หาได้หลายทางเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้
2. การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเกิดขึน้ ขณะดาเนินการแก้ปญั หา หรือเกิดจากระบวนการ
ของการเรียนรู้
3. เป็นการเรียนรูแ้ บบบูรณาการระหว่างความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆ กับทักษะ
กระบวนการเข้าด้วยกัน
4. ยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
5. เป็นการเรียนรูโ้ ดยผูเ้ รียนชีน้ าตนเอง (Self – Directed Learning)
6. ใช้การจัดผูเ้ รียนเป็นกลุ่มในการจัดการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนมีทกั ษะในการ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
7. ผูส้ อนเป็นเพียงผูอ้ านวยความสะดวก หรือผูใ้ ห้คาแนะนา
8. ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากสภาพจริง โดยประเมินจากความสามารถในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรม
1.3 ลักษณะของปัญหาที่ใช้ ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ดูซ (Duch. 1995: online) ได้ให้แนวทางเกี่ยวกับลักษณะของปญั หาทีด่ ี ดังนี้
1. ปญั หาทีม่ ปี ระสิทธิภาพต้องดึงดูดใจผูเ้ รียนเป็ นประการแรกและกระตุน้
ให้ผเู้ รียนสารวจเพื่อความเข้าใจมโนทัศน์ทล่ี กึ ซึง้ มากขึน้ ปญั หานัน้ ควรสัมพันธ์กบั โลกความเป็นจริง
2. ปญั หาทีด่ ตี อ้ งการให้ผเู้ รียนได้ตดั สินใจหรือพิจารณาโดยใช้ขอ้ เท็จจริงทีพ่ อ
หาได้ /ข้อสนเทศ / เหตุผล / และการมีหลักการและเหตุผล นอกจากนี้ปญั หานัน้ ควรต้องให้ผเู้ รียน
ได้ให้นิยามข้อตกลงเบือ้ งต้นทีต่ อ้ งการจาเป็น เพื่อทีจ่ ะกล่าวถึงข้อสนเทศใดทีเ่ กีย่ วข้องหรือขัน้ ตอน
ใดหรือการปฏิบตั ใิ ดทีต่ อ้ งการจาเป็ นทีจ่ ะเข้าถึงปญั หาได้
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3. ความร่วมมือจากสมาชิกทัง้ หมดของกลุ่มผูเ้ รียนมีความจาเป็น เพื่อทีจ่ ะได้
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านปญั หาทีม่ คี วามยากและความซับซ้อนของปญั หา ปญั หาจะต้อง
ได้รบั การควบคุมเพื่อว่าผูเ้ รียนจะได้ตระหนักในแง่ทว่ี ่า “การแข่งและชัยชนะ” ซึง่ ไม่ใช่กลยุทธ์ของ
การแก้ปญั หาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4. คาตอบตอนเริม่ แรกในปญั หาควรแสดงถึงลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับสมาชิก
ของกลุ่มในการอภิปราย ซึง่ ลักษณะเหล่านี้รวมถึงปญั หาปลายเปิดทีไ่ ม่จากัดว่ามีคาตอบเดียว
ซึง่ เกีย่ วข้องกับความรูท้ เ่ี รียนไปก่อนแล้ว และมีการประเมินปญั หาด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ซึง่ จะ
เป็นตัวกระตุน้ ผูเ้ รียนให้ดงึ ความรูแ้ ละแนวคิดซึง่ กันและกันออกมา
5. วัตถุประสงค์เนื้อหาของรายวิชาควรรวมเข้าไว้ในปญั หาด้วย เชื่อมโยงความรู้
เดิมกับมโนทัศน์ใหม่ และเชื่อมโยงความรูใ้ หม่กบั มโนทัศน์ในรายวิชาอื่นและ/สาขาวิชาอื่น
อีเดนส์ (Edens. 2000: 55-56) ได้กล่าวถึงลักษณะของปญั หาทีด่ สี าหรับการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน พอสรุปได้ว่า
1. ปญั หาจะต้องดึงดูดใจให้ผเู้ รียนอยากค้นหาคาตอบ มีการเชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
2. เป็ นปญั หาปลายเปิดและมีลกั ษณะขัดแย้งในบางครัง้ ซึง่ จะท้าทายให้ผเู้ รียน
ได้แสดงการให้เหตุผล และแสดงออกถึงทักษะการคิด
3. ปญั หานัน้ จะต้องมีความซับซ้อนเพียงพอทีจ่ ะทาให้ผเู้ รียนจาเป็นต้องมี
การทางานร่วมกัน และต้องอาศัยคนอื่นช่วยในการแก้ปญั หา
4. ปญั หาควรจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทเ่ี ป็นจริง
5. ผูส้ อนจะต้องใช้คาถามกระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้ใช้ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ระดับสูง การให้เหตุผล และการแก้ปญั หา
สถาบันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งอิลนิ อยส์ (Illinois Mathematics and
Science Academy. 2006: Online) ได้กล่าวถึงลักษณะปญั หาทีใ่ ช้ในการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็นฐาน ดังนี้
1. โครงสร้างของปญั หาลักษณะทีส่ ามารถหาแนวทางในการแก้ปญั หาอย่าง
หลากหลาย และมีลกั ษณะเป็ นปญั หาตามแบบปกติทวไป
ั่
2. สถานการณ์จะมีลกั ษณะทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน ไม่ตายตัว
3. มีการเปลีย่ นแปลงได้เสมอ เมือ่ มีขอ้ มูลใหม่ ๆ เพิม่ เข้ามา
4. ไม่สามารถแก้ปญั หาได้ง่าย ๆ หรือรูปแบบการแก้ปญั หาไม่แน่นอน
5. ไม่มคี าตอบทีถ่ ูกต้องเสมอไป
ธนวัฒน์ สุวรรณจรัส (2546: 7) ได้กล่าวถึงลักษณะของปญั หาหรือกรณีศกึ ษาทีด่ ี ดังนี้
1. เป็ นปญั หาทีไ่ ม่ค่อยชัดเจน (III-define problem) สร้างให้เกิดคาถามในใจ
แก่นกั เรียน
2. เป็ นปญั หาทีต่ อ้ งการทักษะและความรูใ้ หม่มาแก้ปญั หาหรือหาคาตอบ
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3. สามารถนาพานักเรียนไปสู่จดุ มุง่ หมายของการเรียนรู้ได้
4. สัมพันธ์กบั นักเรียนทีส่ ามารถพบได้ในชีวติ จริง
5. สัมพันธ์กบั พืน้ ฐานของนักเรียนอย่างเหมาะสม
สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (2550: 3-4) กล่าวถึงลักษณะสาคัญ
ของปญั หา ดังนี้
1. เกิดขึน้ ในชีวติ จริงและเกิดจากประสบการณ์ของผูเ้ รียนหรือผูเ้ รียนอาจมีโอกาส
เผชิญกับปญั หานัน้
2. เป็ นปญั หาทีพ่ บบ่อย มีความสาคัญมีขอ้ มูลประกอบเพียงพอสาหรับการค้นคว้า
3. เป็ นปญั หาทีย่ งั ไม่มคี าตอบชัดเจนตายตัวเป็ นปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อนคลุมเครือ
หรือผูเ้ รียนเกิดความสงสัย
4. ปญั หาทีเ่ ป็ นประเด็นขัดแย้ง ข้อถกเถียงในสังคมยังไม่มขี อ้ ยุติ
5. เป็ นปญั หาทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ เป็นสิง่ ทีอ่ ยากรูแ้ ต่ไม่รู้
6. ปญั หาทีส่ ร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษภัยและเป็นสิง่ ไม่ดหี ากใช้ขอ้ มูล
โดยลาพังคนเดียวอาจทาให้ตอบปญั หาผิดพลาด
7. เป็ นปญั หาทีม่ กี ารยอมรับว่าจริง ถูกต้อง แต่ผเู้ รียนไม่เชื่อว่าจริง ไม่สอดคล้อง
กับความคิดของผูเ้ รียน
8. ปญั หาทีอ่ าจมีคาตอบหรือมีแนวทางในการแสวงหาคาตอบได้หลายทาง
ครอบคลุมการเรียนรูท้ ก่ี ว้างขวางหลากหลายเนื้อหา
9. เป็ นปญั หาทีม่ คี วามยากความง่ายเหมาะสมกับพืน้ ฐานของผูเ้ รียน
10. เป็ นปญั หาทีไ่ ม่สามารถหาคาตอบได้ทนั ที ต้องการการสารวจค้นคว้าและ
การรวบรวมข้อมูลหรือทดลองดูก่อนจึงจะได้คาตอบ ไม่สามารถทีจ่ ะคาดเดาหรือทานายได้งา่ ย ๆ
ว่าต้องใช้ความรูอ้ ะไร ยุทธวิธใี นการสืบเสาะหาความรูจ้ ะเป็นอย่างไร หรือคาตอบ หรือผล
ของความรูเ้ ป็นอย่างไร
11. เป็ นปญั หาทีส่ ่งเสริมความรูด้ า้ นเนื้อหาทักษะสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
จากลักษณะของปญั หาทีใ่ ช้ในการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานได้ทก่ี ล่าวมาข้างต้น
สามารถสรุปดังนี้
1. ดึงดูดใจให้ผเู้ รียนสนใจอยากค้นหาคาตอบ และกระตุน้ ให้ผเู้ รียนอยากสารวจ
เพื่อความเข้าใจในมโนทัศน์ทล่ี กึ ซึง้ มากขึน้
2. เป็ นปญั หาทีไ่ ม่ค่อยชัดเจน (III-define problem) สร้างคาถามให้เกิดขึน้ ในใจ
แก่ผเู้ รียน หรือเป็ นปญั หาทีย่ งั ไม่มคี าตอบชัดเจนตายตัว มีความซับซ้อน คลุมเครือทีช่ วนให้ผเู้ รียน
เกิดความสงสัย
3. มีความเกีย่ วข้องกันระหว่างความรูเ้ ดิมกับมโนทัศน์ใหม่ เชื่อมโยงความรูใ้ หม่
กับมโนทัศน์ในรายวิชาอื่นและ/สาขาวิชาอื่น และมีการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกบั การประยุกต์ใช้
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4. ส่งเสริมความรูด้ า้ นเนื้อหาและทักษะทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ควรมี
วัตถุประสงค์เนื้อหาของรายวิชาควรรวมเข้าไว้ในปญั หาด้วย เพื่อทีจ่ ะนาผูเ้ รียนไปสู่จดุ มุง่ หมายของ
การเรียนรู้
5. สัมพันธ์กบั โลกความเป็ นจริง ซึง่ อาจเกิดจากประสบการณ์ของผูเ้ รียน หรือ
ผูเ้ รียนอาจมีโอกาสเผชิญกับปญั หานัน้ ในอนาคต
6. ไม่สามารถหาจะคาดเดาได้งา่ ยๆ หรือหาคาตอบได้ในทันที ต้องการการสารวจ
ค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูลหรือทดลองก่อนจึงจะตอบปญั หาได้
7. มีความซับซ้อนเพียงพอทีจ่ ะทาให้ ผูเ้ รียนจาเป็ นต้องมีการอภิปรายร่วมกัน
ร่วมมือกันในการทางาน ต้องอาศัยสมาชิกในกลุ่มช่วยในการแก้ปญั หา
8. โครงสร้างของปญั หามีลกั ษณะทีส่ ามารถหาแนวทางในการแก้ปญั หาได้อย่าง
หลากหลาย มีรปู แบบการแก้ปญั หาไม่แน่ นอน และขัดแย้งในบางครัง้
9. ท้าทายให้ผเู้ รียนได้แสดงการให้เหตุผล และแสดงออกถึงทักษะการคิด
10. มีความยากความง่ายเหมาะสมกับพืน้ ฐานของผูเ้ รียน และเป็นปญั หา
ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ทวไปตามแบบปกติ
ั่
1.4 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เดลิซเซิล (Delisle. 1997: 26-36) ได้กาหนดขัน้ ตอนในการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็นฐานดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เชื่อมโยงปญั หา (Connecting with the problem) เป็นขัน้ ตอนในการ
สร้างปญั หา เพราะในการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานผูเ้ รียนจะต้องมีความรูส้ กึ ว่าปญั หานัน้
มีความสาคัญต่อตนก่อน ครูควรเลือกหรือออกแบบปญั หาให้สอดคล้องกับผูเ้ รียน ดังนัน้ ในขัน้ นี้
ครูจะสารวจประสบการณ์ความสนใจของผูเ้ รียนแต่ละบุคคลก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกหรือ
ออกแบบปญั หา โดยครูจะยกประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาขึน้ มาร่วมกันอภิปรายก่อน แล้วครูและ
นักเรียนช่วยกันสร้างปญั หาทีผ่ เู้ รียนสนใจขึน้ มา เพื่อนาไปเป็นปญั หาสาหรับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็นฐาน โดยประเด็นทีค่ รูยกมานัน้ จะต้องเป็นประเด็นทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความรู้
ในเนื้อหาวิชาและทักษะทีต่ ้องการให้นกั เรียนได้รบั ด้วย
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ จัดโครงสร้าง (Setting up the Structure) ประกอบด้วย แนวความคิด
ต่อปญั หา (Ideas) ข้อเท็จจริงจากปญั หา (Facts) สิง่ ทีต่ อ้ งเรียนรูเ้ พิม่ เติม (Learning Issued) และ
แผนการเรียนรู้ (Action Plan) โดยเสนอให้เป็นรูปตารางเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์แต่ละหัวข้อดังนี้
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ตาราง 1 โครงสร้างของการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
แนวความคิดต่อปญั หา ข้อเท็จจริงจากปญั หา สิง่ ทีต่ อ้ งเรียนรูเ้ พิม่ เติม แผนการเรียนรู้
(Ideas)
(Facts)
(Learning Issued)
(Action Plan)

ขัน้ ที่ 3 ขัน้ เข้าพบปญั หา (Visiting the Problem) ในขัน้ นี้ผเู้ รียนจะใช้กระบวนการ
กลุ่มในการสารวจปญั หาตามโครงสร้างของการเรียนรูใ้ นขัน้ ที่ 2 กล่าวคือ นักเรียนในกลุ่มจะร่วมกัน
เสนอแนวคิดต่อปญั หาว่ามีแนวทางเป็ นไปได้หรือไม่ในการแก้ปญั หา จะแก้ปญั หานัน้ ด้วยวิธใี ด
ความรูอ้ ะไร ทีจ่ ะนามาเป็ นฐานของการแก้ปญั หา จากนัน้ นักเรียนในกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายถึง
ข้อเท็จจริงทีโ่ จทย์กาหนดมาให้ แล้วกาหนดสิง่ ทีต่ อ้ งเรียนรูเ้ พิม่ เติม เพื่อนามาเป็นฐานความรู้
ในการแก้ปญั หา พร้อมทัง้ กาหนดวิธกี ารหาความรูแ้ ละแหล่งทรัพยากรของความรูน้ นั ้ ด้วย โดยในแต่
ละข้อจะเขียนลงในตารางด้านบน โดยเขียนเรียงเป็นข้อ ในข้อหนึ่ง ๆ จะเขียนแต่ละสดมภ์ให้
สัมพันธ์กนั เมือ่ กลุ่มกาหนดทุกหัวข้อเสร็จแล้วกลุ่มจะมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มไปศึกษาค้นคว้า
ตามแผนการเรียนรูท้ ก่ี าหนดไว้ แล้วนาความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษามารายงานต่อกลุ่ม ทาเช่นนี้เรือ่ ย ๆ จนได้
ความรูเ้ พียงพอสาหรับการแก้ปญั หา ในขัน้ นี้ผเู้ รียนมีอสิ ระในการกาหนดในแต่ละหัวข้อ ครูเพียงแต่
สังเกตและอานวยความสะดวกในการเรียนรูเ้ ท่านัน้
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ เข้าพบปญั หาอีกครัง้ (Reversing the Problem) เมือ่ กลุ่มได้ไปศึกษา
ความรูต้ ามแผนการเรียนรูแ้ ล้ว กลุ่มจะร่วมกันสังเคราะห์ความรูท้ ไ่ี ด้มานัน้ ว่าเพียงพอทีจ่ ะแก้ปญั หา
นัน้ หรือไม่ ถ้าความรูท้ ไ่ี ด้มานัน้ ไม่เพียงพอ กลุ่มก็จะกาหนดสิง่ ทีต่ อ้ งการเรียนรูเ้ พิม่ เติมและแผนการ
เรียนรูอ้ กี ครัง้ แล้วทาตามแผนการเรียนรูจ้ นกว่าจะได้ความรูท้ จ่ี ะสามารถนาไปแก้ปญั หาได้
ในขัน้ ตอนนี้นกั เรียนในกลุ่มต้องใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้มาจากการศึกษาตาม
แผนการเรียนรู้ ทาให้นกั เรียนพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การพูด การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ขอ้ มูล
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ ผลิตผลงาน (Producing a Product or Performance) ในขัน้ นี้ผเู้ รียน
จะใช้ความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษามาแก้ปญั หาหรือสร้างผลผลิตขัน้ สุดท้ายของการเรียนรู้ และนาเสนอผลผลิต
นัน้ ให้ชนั ้ เรียนได้ทราบผลทัวกั
่ น
ขัน้ ที่ 6 ขัน้ ประเมินผลงานและปญั หา (Evaluating Performance and the
Problem) ในการประเมินผลงานของนักเรียน ทัง้ ครูและผูเ้ รียนจะมีความรับผิดชอบร่วมกัน ซึง่ ใน
การประเมินจะประเมินด้านความรู้ ทักษะด้านการเรียนรูไ้ ด้แก่การแก้ปญั หา การให้เหตุผล
การสื่อสาร และทักษะทางด้านสังคมได้แก่การทางานร่วมกันเป็ นทีม นอกจากทีจ่ ะประเมิน
นักเรียนแล้ว ครูยงั ต้องประเมินปญั หาทีใ่ ช้ในการเรียนรูด้ ว้ ยว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่
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รังสรรค์ ทองสุกนอก (2547: 26-28) ได้กาหนดขัน้ ตอนของการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็นฐานสาหรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ การจัดกลุ่ม อันดับแรกสมาชิกในกลุ่มทาการคุน้ เคยกัน สมาชิก
ในกลุ่มแนะนาตนเองบอกถึงความสามารถทีม่ ี ความสนใจ และประสบการณ์ต่าง ๆ ทีจ่ ะมีประโยชน์
ต่อกลุ่มแล้วกลุ่มกาหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจน ในกลุ่มต้องมีประธาน รองประธาน
และเลขานุการทีค่ อยจดบันทึกกิจกรรมภายในกลุ่ม ในขัน้ นี้จะเป็ นขัน้ เริม่ ต้นของการประเมินผล
การดาเนินกิจกรรมของนักเรียนด้วย ซึง่ การประเมินผลจะดาเนินไปพร้อมกับทุกขัน้ ตอนของ
การเรียนรู้
ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ เชื่อ มโยงปญั หาและระบุปญั หา ขัน้ นี้ครูจะเสนอสถานการณ์
ที่มคี วามสัมพันธ์ กับเนื้อหาทีจ่ ะสอนและปญั หาทีจ่ ะใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้ ให้นกั เรียนร่วมกัน
อภิปราย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั นักเรียนก่อนทีจ่ ะเจอปญั หา เมือ่ ครูเสนอปญั หาให้แล้วสมาชิก
ในกลุ่มจะต้องเสนอแนวคิดต่อปญั หาในแง่ของแนวทางทีเ่ ป็นไปได้ในการแก้ปญั หา และกาหนด
ข้อเท็จจริงทีป่ รากฏอยูใ่ นปญั หา หากในกลุ่มมีผทู้ ม่ี ปี ระสบการณ์สมั พันธ์กบั ปญั หานัน้ ต้องเสนอให้
กลุ่มได้รบั ทราบ จากนัน้ ช่วยกันระบุตวั ปญั หาย่อยทีถ่ ูกต้องตรงกัน การระบุปญั หาย่อยทัง้ หมด โดย
สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความเข้าใจต่อปญั หาย่อยนัน้ ได้อย่างชัดเจน ในปญั หาเริม่ ต้นหนึ่งปญั หาทีค่ รู
เสนอให้ อาจมีปญั หาย่อยออกมาอีกก็ได้ขน้ึ อยูก่ บั การวิเคราะห์ปญั หาหรือมีความไม่เข้าใจอะไร
ตรงไหนของกลุ่ม
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ การสร้างสมมุตฐิ าน เมือ่ ระบุปญั หาแล้วนักเรียนในกลุ่ม ก็จะ
ร่วมกันวิเคราะห์ปญั หาย่อยแต่ละข้อ และตัง้ สมมุตฐิ านให้สอดคล้องกับปญั หาย่อย ๆ นัน้ สมมุตฐิ าน
ทีต่ งั ้ มีลกั ษณะทีเ่ ป็ นคาตอบของปญั หาย่อย ๆ ทีต่ งั ้ อยูบ่ นเหตุผลและความรูท้ ม่ี อี ยูก่ ่อน
ขัน้ ตอนที่ 4 ขัน้ เตรียมการการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย
1. กาหนดสิง่ ทีต่ อ้ งเรียนรูเ้ พิม่ เติม เป็นการกาหนดว่าจะต้องค้นคว้าอะไร
เพื่อทีจ่ ะสามารถนาสิง่ นัน้ มาตรวจสอบสมมุตฐิ านทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ เป็นการวางเป้าหมายของการเรียนรู้
2. สร้างแผนการเรียนรู้ เป็นกลวิธที ใ่ี ช้ในการศึกษาสิง่ ทีต่ อ้ งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
3. กาหนดแหล่งข้อมูลทีส่ อดคล้องกับแผนการเรียนรู้
ขัน้ ตอนที่ 5 ขัน้ การศึกษาค้นคว้า เมือ่ เตรียมการการศึกษาค้นคว้าแล้ว สมาชิก
แต่ละคนของกลุ่ม จะมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการแสวงหาข้อมูลเพิม่ เติมจากภายนอกกลุ่ม โดย
สามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีค่ รูได้กาหนดไว้แล้ว ซึง่ การศึกษาค้นคว้าจะทาเป็นกลุ่มหรือ
เป็นรายบุคคลก็ได้ ในการศึกษาค้นคว้าสมาชิกในกลุ่มจะต้องศึกษาอย่างละเอียดให้เข้าใจ สามารถ
อธิบายให้สมาชิกคนอื่นเข้าใจได้ โดยเลขานุการจดบันทึกสิง่ ทีศ่ กึ ษาค้นคว้านัน้ ไว้ดว้ ย
ขัน้ ตอนที่ 6 ขัน้ การสังเคราะห์ขอ้ มูลและนาไปใช้ในการตรวจสอบสมมุตฐิ าน
ในขัน้ นี้นกั เรียนจะสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ศกึ ษาค้นคว้ามาว่าเพียงพอกับการตรวจสอบสมมุตฐิ าน
ทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่ แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปตรวจสอบสมมุตฐิ านและแก้ปญั หา ถ้าไม่เพียงพอกลุ่มจะต้อง
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กาหนดสิง่ ทีต่ อ้ งเรียนรูเ้ พิม่ เติม แผนการเรียนรู้ และแหล่งข้อมูลแล้วดาเนินการศึกษาอีกครัง้ หนึ่ง
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์ก่อน
ขัน้ ตอนที่ 7 ขัน้ การสะท้อนผลการเรียนรู้ ในขัน้ ตอนนี้จะประกอบด้วยการเสนอ
ผลงานหรือผลการแก้ปญั หา โดยจะเสนอแผนการดาเนินงานกลุ่มทัง้ หมดตัง้ แต่ขนั ้ ตอนที่ 1 ถึง
ขัน้ ตอนที่ 6 ในขัน้ นี้จะเปิดโอกาสให้นกั เรียนในชัน้ เรียนได้ประเมินผลงานของกลุ่มอื่น ๆ ด้วย ซึง่ ครู
และนักเรียนจะช่วยกันสรุปข้อมูลหรือความรูท้ แ่ี ต่ละกลุ่มได้ศกึ ษาค้นคว้ามาอีกครัง้
ขัน้ ตอนที่ 8 ขัน้ สรุป ในขัน้ นี้จะสรุปผลของการประเมินผลทัง้ ด้านความรู้
ด้านทักษะทางการเรียน และด้านทักษะทางสังคม การประเมินผลประกอบด้วยการประเมินผล
ของครูและการประเมินผลตนเองของนักเรียนทัง้ 3 ด้านดังกล่าว โดยทีน่ กั เรียนและครูจะประเมินไป
พร้อมกับการดาเนินกิจกรรมทุกขัน้ ตอน
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 79) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการแก้ปญั หาเป็ นขัน้ ตอน
ทีส่ าคัญของการเรียนรูแ้ บบเน้นปญั หาเป็ นฐาน จากประเด็นปญั หาทีก่ ลุ่มผูเ้ รียนได้รบั จากผูส้ อน
เมือ่ ผูส้ อนแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาปญั หา แหล่งข้อมูลประกอบการศึกษาแล้ว ผูเ้ รียนจะต้อง
ดาเนินการเรียนเอง 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาปญั หาและตัง้ สมมุตฐิ าน เมือ่ กลุ่มผูเ้ รียนได้รบั ประเด็นปญั หา
แล้วให้กลุ่มทาความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรูค้ อื อะไร แล้วจึงจะวิเคราะห์
ประเด็นปญั หา ตัง้ สมมุตฐิ านเพื่อหาคาตอบ โดยผูเ้ รียนประเมินตนเองว่าต้องใช้ความรูอ้ ะไร
สาขาวิชาใด จะค้นหาจากแหล่งไหน เพื่อเป็นพืน้ ฐานของการศึกษาหาเหตุผลและคาอธิบาย
เพื่อประมวลว่าอะไรคือประเด็นปญั หาสาเหตุและคาตอบปญั หาให้ได้
ขัน้ ที่ 2 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ขอ้ ความรูท้ จ่ี ะนามาตอบคาถามทีก่ ลุ่ม
กาหนดขึน้ การค้นหาข้อความรูอ้ าจทาได้หลายวิธ ี เช่น สัมภาษณ์ ซักถามผูเ้ ชีย่ วชาญ ทดสอบ
ตรวจสอบทางห้องทดลอง อ่านตารา อ่านผลงานวิจยั หรือรายงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาประกอบ
การตอบคาถาม ในขัน้ ตอนนี้ผเู้ รียนจัดทาแผนการเรียนรูโ้ ดยกาหนดความต้องการการเรียนรูข้ อง
ตนเองว่าต้องการยกระดับสมรรถนะการเรียนของตนจากทีม่ อี ยูเ่ ดิมในปจั จุบนั ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ
และเจตคติให้เพิม่ ขึน้ แผนการเรียนรูน้ ้ีจะเป็นแนวทางของการค้นคว้าความรู้ และจากัดขอบเขต
การค้นหาความรูส้ ่รู ะดับทีต่ อ้ งการ เมือ่ ค้นหาความรูไ้ ด้แล้วผูเ้ รียนต้องทาบันทึกความรูท้ ไ่ี ด้ไว้ดว้ ย
ขัน้ ที่ 3 ประยุกต์ความรู้ เป็นขัน้ ตอนของการนาข้อความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษา
ค้นคว้ามาตอบคาถามปญั หา ทบทวนและสังเคราะห์สงิ่ ทีไ่ ด้คน้ พบมานาเสนอเป็นผลงานให้ผสู้ อน
ประเมินผูส้ อนกระตุน้ ด้วยคาถาม เพื่อให้มกี ารสืบค้นทีถ่ ูกต้องและอาจต้องมีบรรยายเพิม่ เติมในส่วน
ทีผ่ เู้ รียนขาดและจาเป็ นต้องเรียนรู้
ขัน้ ที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้ การเรียนรูแ้ บบเน้นปญั หาเป็นฐานเป็ นการเรียนที่
ผูเ้ รียนสามารถประเมินสมรรถนะทางการเรียนได้ดว้ ยตนเองว่าสามารถศึกษาได้ครอบคลุมตาม
จุดประสงค์ของการเรียนหรือไม่ ใช้เวลาอย่างไร ใช้กระบวนการให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีต่ อ้ งเรียนรูแ้ บบ
ไหน มีคุณค่าพอกับการเรียนรูห้ รือไม่ ผูเ้ รียนต้องประเมินตนเองเกีย่ วกับเหตุผล ทักษะการแก้ปญั หา
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ทักษะการค้นคว้าความรูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ รวมทัง้ ความรูจ้ ากกลุ่ม ส่วนการประเมินโดยผูอ้ ่นื เช่น เพื่อน
ผูส้ อน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจะเน้นในแง่ของความสามารถในการบูรณาการความรู้ การให้เหตุผลในการ
แก้ปญั หาอย่างสมเหตุสมผล และการแสดงถึงการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (2550: 7-8) ได้กล่าวถึงขัน้ ตอนใน
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 กาหนดปญั หา เป็นขัน้ ทีผ่ สู้ อนจัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดความสนใจ และมองเห็นปญั หา สามารถกาหนดสิง่ ทีเ่ ป็นปญั หาทีผ่ เู้ รียนอยากรูอ้ ยากเรียนได้
และเกิดความสนใจทีจ่ ะค้นหาคาตอบ
ขัน้ ที่ 2 ทาความเข้าใจกับปญั หา ผูเ้ รียนจะต้องทาความเข้าใจกับปญั หาทีต่ อ้ งการ
เรียนรู้ ซึง่ ผูเ้ รียนจะต้องสามารถอธิบายสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาได้
ขัน้ ที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ผูเ้ รียนกาหนดสิง่ ทีต่ อ้ งเรียน ดาเนินการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธกี ารหลากหลาย
ขัน้ ที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ เป็นขัน้ ทีผ่ เู้ รียนนาความรูท้ ไ่ี ด้คน้ คว้ามาแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ว่ มกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรูท้ ไ่ี ด้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
ขัน้ ที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคาตอบ ผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่ม
ตนเองและประเมินผลงานว่าข้อมูลทีศ่ กึ ษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายาม
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรูใ้ นภาพรวมของ
ปญั หาอีกครัง้
ขัน้ ที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้ รียนนาข้อมูลทีไ่ ด้มาจัดระบบองค์ความรู้
และนาเสนอเป็นผลงานในรูปแบบทีห่ ลากหลาย ผูเ้ รียนทุกกลุ่มรวมทัง้ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับปญั หาร่วมกัน
ประเมินผลงาน
จากขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานได้ทก่ี ล่าวมาข้างต้น สามารถ
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้ปญั หาทีม่ ี
แนวทางในการแก้ปญั หาอย่างหลากหลาย มีลกั ษณะเกี่ยวกับชีวติ ประจาวันและมีความสัมพันธ์กบั
ผูเ้ รียนเป็นจุดเริม่ ต้น ให้ผเู้ รียนสงสัยและสนใจอยากรู้ ประสมประสานความรูเ้ ดิมกับความรูใ้ หม่
อย่างเป็ นระบบซึง่ เป็นทางนาไปสู่การสร้างเป็ นองค์ความรู้ การดาเนินกิจกรรมการเรียนรูจ้ ะเน้ น
การเรียนรูโ้ ดยการชีน้ าตนเองหรือการเรียนรูโ้ ดยใช้กลุ่มเล็ก ฝึกให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์และพัฒนา
ทักษะการแก้ปญั หาอย่างมีเหตุผล ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการจัดการเรียนรูด้ งั นี้
ขัน้ ที่ 1 นาเสนอปญั หาหรือระบุปญั หา เป็ นขัน้ ทีผ่ สู้ อนนาเสนอปญั หาทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั เนื้อหาทีจ่ ะสอนแก่ผเู้ รียนเชื่อมโยงปญั หากับความรูห้ รือประสบการณ์เดิมของ
ผูเ้ รียนในการแก้ปญั หาในชีวติ ประจาวัน
ขัน้ ที่ 2 วิเคราะห์ปญั หา เป็ นขัน้ ทีผ่ เู้ รียนทาความเข้าใจกับปญั หาทีต่ อ้ งการเรียนรู้
และอธิบายประเด็นความรูห้ รือสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาโดยอาศัยเหตุผลและพืน้ ฐานความรู้
เดิมของผูเ้ รียนหรือทีไ่ ด้จากการอภิปรายกลุ่ม แล้วกาหนดและวางแผนประเด็นทีน่ ักเรียนต้องศึกษา
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ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ศึกษาค้นคว้า เป็ นขัน้ ทีผ่ เู้ รียนดาเนินการศึกษาหาข้อมูลเพิม่ เติมตาม
ประเด็นทีต่ อ้ งศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม จากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เพื่อให้ได้
ข้อมูลหรือความรูเ้ พียงพอสาหรับปญั หา
ขัน้ ที่ 4 การสังเคราะห์ขอ้ มูล ผูเ้ รียนพิจารณาข้อมูล นาข้อมูลทีไ่ ด้มาสังเคราะห์
พร้อมทัง้ ตัดสินใจเลือกข้อมูลและแนวทางในการแก้ปญั หาทีเ่ หมาะสมเพื่อนาไปใช้ในการแก้ปญั หา
ขัน้ ที่ 5 สรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนจะช่วยกันสรุป อภิปราย ความรูใ้ หม่
ทีไ่ ด้จากการเรียนรู้ และแนวทางการนาความรูไ้ ปใช้ในการแก้ปญั หาสถานการณ์ทวไปได้
ั่
1.5 การประเมิ นผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เดลิซเซิล (Delisle. 1997: 37-47) ได้กล่าวว่า การประเมินผลจะต้องบูรณาการตัง้ แต่
ขัน้ ตอนการสร้างปญั หา ขัน้ ตอนการเรียนรู้ ความสามารถและผลงานทีน่ กั เรียนแสดงออกมาเข้า
ด้วยกัน โดยได้เสนอว่าการประเมินควรกระทาทัง้ 3 ส่วน คือการประเมินผลนักเรียน การประเมินผล
ตนเองของครู และการประเมินผลปญั หาทีใ่ ช้ในการเรียนรู้ โดยในแต่ละการประเมินผล นักเรียนจะมี
ส่วนร่วมด้วยและการประเมินผลจะดาเนินไปตลอดเวลาของการเรียนรู้ คือตัง้ แต่สร้างปญั หาจนถึง
รายงานการแก้ปญั หานัน้ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินผลนักเรียน การประเมินผลความสามารถของนักเรียนจะเริม่ ต้น
ตัง้ แต่วนั แรกของการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน จนกระทังวั
่ นสุดท้ายทีไ่ ด้เสนอผลออกมา ครูจะใช้
ขัน้ ตอนการเรียนรูเ้ ป็นเครือ่ งมือในการติดตามความสามารถของนักเรียน ซึง่ พิจารณาทัง้ ในด้าน
ความรู้ ทักษะ และการทางานกลุ่ม
2. การประเมินผลตัวเองของครู ในขณะทีน่ กั เรียนสะท้อนผลการเรียนรูแ้ ละ
ความสามารถออกมา ครูกค็ วรจะพิจารณาตนเองถึงทักษะและบทบาทของตนเองทีไ่ ด้แสดงออกไป
ว่าส่งเสริมผูเ้ รียนหรือไม่อย่างไรด้วย การประเมินตนเองของครูม ี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทีเ่ ขียน
บรรยายและแบบให้เลือกระดับความสามารถว่าดีมาก ดี หรือพอใช้ ของแต่ละพฤติกรรมทีค่ รูแสดง
แล้วส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน
3. การประเมินผลปญั หาในขณะทีน่ กั เรียนประเมินผลตนเอง และครูทาการ
ประเมินผลนักเรียนและตนเอง ก็ควรทาการประเมินผลปญั หาเพื่อดูความมีประสิทธิภาพของปญั หา
ในการจัดการเรียนการสอนด้วย
บาเรลล์ (Barell. 1998: 159-160) กล่าวว่า การประเมินผลการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็นฐาน มีลกั ษณะดังนี้
1. การประเมินผลด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ไม่ประเมินผลด้วยการสอนเพียง
อย่างเดียว และไม่ควรประเมินผลแค่ตอนจบบทเรียนเท่านัน้
2. ประเมินผลจากสภาพจริง โดยให้มคี วามสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ของนักเรียน
ทีส่ ามารถเจอในชีวติ ประจาวัน
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3. ประเมินผลทีค่ วามสามารถทีแ่ สดงออกมาหรือจากการทางาน ทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ความเข้าใจในความคิดรวบยอด
เอจเจน และคอแชค (Eggen; & Kauchak. 2001: 256-259) ได้กล่าวถึงวิธกี าร
ประเมินผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานว่า วิธกี ารประเมินผลของการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปญั หาเป็ นฐานควรประเมินตามสภาพจริง และควรกาหนดเป้าหมายทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ในการ
ประเมินดังนี้ ประการแรก ความเข้าใจในด้านกระบวนการทีเ่ กี่ยวกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
ประการทีส่ องการพัฒนา การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของผูเ้ รียน และประการสุดท้ายสิง่ ทีไ่ ด้รบั จาก
เนื้อหาวิชา วิธกี ารประเมินดังนี้
1. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดผลการปฏิบตั งิ านของนักเรียนโดยตรง
ผ่านชีวติ เช่น การแก้ปญั หา การดาเนินการด้านการสืบสวนค้นคว้า การร่วมมือกันทางานในกลุ่ม
ในการแก้ปญั หา การวัดผลจากการปฏิบตั งิ านจริง เป็ นต้น
2. การสังเกตอย่างเป็นระบบ เป็นอีกวิธหี นึ่งทีเ่ ป็ นการประเมินผลในด้านทักษะ
กระบวนการของผูเ้ รียนในขณะเรียนรู้ ผูส้ อนต้องกาหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน เช่น
การแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ ควรกาหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ การสร้างปญั หาหรือคาถาม
การสร้างสมมติฐาน การระบุตวั แปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม การอธิบายแนวทาง
ในการรวบรวมข้อมูล ลาดับขัน้ ตอนและการแสดงข้อมูล และการประเมินผลสมมติฐานบนพืน้ ฐาน
ของข้อมูลทีม่ ี
จากการประเมินผลการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นสามารถสรุป
ได้ว่าการประเมินผลการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ควรประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย โดยทีผ่ เู้ รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลตลอดการจัดการเรียนรู้ ซึง่ มีลกั ษณะดังนี้
1. การประเมินผลด้านความรูค้ วามเข้าใจในด้านกระบวนการทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ด้วยวิธกี ารสังเกตอย่างเป็ นระบบ ทีก่ าหนดเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน
2. การประเมินผลด้านการพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของผูเ้ รียน ควรเริม่ ต้น
ตัง้ แต่วนั แรกของการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน จนกระทังวั
่ นสุดท้ายทีไ่ ด้เสนอผลออกมา ผูส้ อน
จะใช้ขนั ้ ตอนการเรียนรูเ้ ป็ นเครือ่ งมือในการติดตามความสามารถของผูเ้ รียน ซึง่ พิจารณาทัง้ ในด้าน
ความรู้ ทักษะ และการทางานกลุ่ม
3. การประเมินผลตัวเองของผูส้ อน ในขณะทีผ่ เู้ รียนสะท้อนผลการเรียนรูแ้ ละ
ความสามารถออกมา ผูส้ อนควรพิจารณาตนเองในทักษะและบทบาทของตน ทีไ่ ด้แสดงออกว่าเป็น
การส่งเสริมผูเ้ รียนหรือไม่อย่างไร
4. การประเมินผลปญั หา เป็ นสังเกตความมีประสิทธิภาพของปญั หาในการจัด
การเรียนรู้ เพื่อทีว่ ่าจะได้นาไปพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นครัง้ ถัดไป
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1.6 บทบาทของผูเ้ รียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ศูนย์การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน (Center for Problem-Based Learning) ของ
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (Illinois University) สหรัฐอเมริกา (Torp; & Sage. 1998: 33-43: citing
Illinois Problem-Based Learning Network. 1996: unpaged) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูเ้ รียน
ในขณะดาเนินกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อแก้ปญั หา ดังนี้
1. ผูเ้ รียนดาเนินการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการเรียนรูด้ งึ ดูดความสนใจและ
มีปญั หาเป็นตัวกระตุน้ การเรียนรู้
2. ผูเ้ รียนจะสารวจ ค้นคว้าข้อมูลทีต่ อ้ งการ ดาเนินการสารวจอย่างมีเหตุผลและ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรูอ้ ย่างอิสระ
3. ผูเ้ รียนเป็ นผูค้ วบคุมการเรียนโดยใช้ปญั หาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
4. ผูเ้ รียนประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เพื่อแก้ปญั หา
5. ผูเ้ รียนพัฒนาตนเองให้เป็ นผูเ้ รียนโดยการชีน้ าตนเองและเป็นนักแก้ปญั หา
ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ (2537: 12-17) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูเ้ รียนในกลุ่มย่อย
ในการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ดังนี้
บทบาทของผูเ้ รียนในกลุ่มย่อย เป็นกระบวนการหนึ่งของการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็ นฐานโดยผูเ้ รียนจะต้องมีบทบาทร่วมกันเพื่อแก้ปญั หาทีไ่ ด้รบั ให้ความร่วมมือภายในกลุ่มเพื่อ
สร้างวัตถุประสงค์ของการศึกษา ถกเถียง ต่อรอง เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ของกลุ่ม ร่วมกันทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทีจ่ ะให้คาติชมอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาต่อสมาชิกของกลุ่ม
ทุกคน และต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม โดยทุกคนทางานทีก่ ลุ่มมอบหมายให้ตรงตามเวลาทีก่ าหนด
จุดมุง่ หมายของการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย คือ การเรียนการสอนในระหว่างสมาชิกด้วยกัน
เป็นกลุ่มร่วมมือกันทางานทัง้ ในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียน จะต้องมีผทู้ าหน้าทีเ่ ป็นผูน้ ากลุ่มในการ
ดาเนินการเรียนการสอน ได้แก่ ประธาน และเลขาของกลุ่ม ดังนัน้ สมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องผลัด
กันเป็นผูน้ ากลุ่มเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์ในการเป็ นผูน้ ากลุ่มได้ทวทุ
ั ่ กคน
สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (2550: 9-13) ได้กล่าวถึงบทบาทของ
นักเรียนในการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ดังนี้
1. ผูเ้ รียนต้องปรับทัศนคติในบทบาทหน้าทีแ่ ละการเรียนรูข้ องตนเอง
2. ผูเ้ รียนต้องมีคุณลักษณะด้านการใฝร่ ู้ ใฝเ่ รียน มีความรับผิดชอบสูง รูจ้ กั
การทางานร่วมกันอย่างเป็ นระบบ
3. ผูเ้ รียนต้องได้รบั การวางพืน้ ฐาน และฝึกทักษะทีจ่ าเป็นในการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เช่น กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล การทางาน
กลุ่ม การอภิปราย การสรุป การนาเสนอผลงานและการประเมินผล
4. ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะการสื่อสารทีด่ พี อ
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จากบทบาทของผูเ้ รียนในการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
1. ผูเ้ รียนเป็นผูด้ าเนินการเรียนรู้
2. ศึกษาและวิเคราะห์ปญั หาในการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
3. กาหนดข้อมูลทีจ่ าเป็นในการแก้ไขปญั หา
4. วางแผนการดาเนินงานการรวบรวมข้อมูล สารวจ ค้นคว้าข้อมูลทีต่ อ้ งการ
5. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เพื่อแก้ปญั หา
6. สังเคราะห์และสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
7. ประเมินผลการเรียนรู้
8. พัฒนาตนเองให้เป็ นผูเ้ รียนรูโ้ ดยการชีน้ าตนเองและเป็นนักแก้ปญั หา
1.7 บทบาทของผูส้ อนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ศูนย์การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน (Center for Problem-Based Learning) ของ
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (Illinois University) สหรัฐอเมริกา (Torp; & Sage. 1998: 33-43: citing
Illinois Problem-Based Learning Network. 1996: unpaged) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูส้ อน
ในขณะดาเนินกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อแก้ปญั หา ดังนี้
1. ผูส้ อนออกแบบและกระตุ้นความสนใจผูเ้ รียนในกระบวนการเรียนรูใ้ ห้จดั
โครงสร้างของการแก้ปญั หาหรือสร้างยุทธวิธใี นการแก้ปญั หา
2. ผูส้ อนมอบความเป็นอิสระให้กบั ผูเ้ รียนในการเป็นผูส้ ารวจและควบคุม
กระบวนการสารวจด้วยตนเอง พร้อมกับเป็นผูใ้ ห้คาแนะนา ส่งเสริมให้คดิ และฝึกฝนกระบวนการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานให้กบั ผูเ้ รียน
3. ผูส้ อนฝึกฝน แนะนาผูเ้ รียนโดยอยูห่ ่าง ๆ ในขณะทีผ่ เู้ รียนดาเนินกระบวนการ
เรียนรูจ้ นได้คาตอบของปญั หาออกมา
จอห์นสัน ฟินูเคน และพรีดอี คั (Johnson; Finucane; & Prideaux. 1999: 353-354)
ได้กล่าวถึงบทบาทของผูส้ อน ทีจ่ ะทาให้การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนประสบความสาเร็จว่า บทบาทหลัก
ของผูส้ อน คือ ส่งเสริมการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนเป็นศูนย์กลางมากทีส่ ุด และส่งเสริมผูเ้ รียนให้ทางาน
เป็ นทีมในการแก้ปญั หา นันคื
่ อ ผูส้ อนจะเป็นผูอ้ านวยความสะดวกให้กบั การเรียนรูโ้ ดยการชีน้ า
ตนเองของผูเ้ รียน ผูส้ อนจะต้องหลีกเลีย่ งการเป็นผูต้ ดั สินหรือสรุปในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนตัวอย่าง
เช่น ถ้ามีสมมติฐาน ในการทดสอบ 2 สมมติฐาน ทีส่ ร้างมาจากผูเ้ รียนในกลุ่ม ผูส้ อนจะต้องไม่ตดั สิน
หรือสรุปว่าสมมติฐานใดถูกหรือผิด แต่จะใช้คาถามในการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนไปค้นคว้าหาข้อมูลมา
เพื่อการตัดสินเอง ผูส้ อนจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน แต่จะให้อสิ ระในการ
ดาเนินการเรียนรู้ และกาหนดทิศทางการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ในการประเมินผลครูตอ้ งมอบภาระการ
ประเมินผลให้ผเู้ รียนได้ประเมินผลตนเองด้วย ซึง่ การประเมินผลตนเองของผูเ้ รียนช่วยสนับสนุ นให้
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ผูเ้ รียนได้ทาความเข้าใจกับปญั หาทีเ่ กิดกับกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานในแต่ละขัน้ ตอน
ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถแก้ปญั หาได้และช่วยในการประเมินผลการเรียนรูท้ ท่ี าโดยผูส้ อน
ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ (2537: 12-17) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูส้ อนในการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานว่า การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน อาจารย์ผสู้ อนจะมีบทบาททีแ่ ตกต่างไป
จากการเรียนการสอนแบบเดิม คือ ไม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญทีท่ าหน้าทีใ่ ห้ความรู้ ถ่ายทอดความรูแ้ ก่ผเู้ รียน
เพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นผูจ้ ดั ประสบการณ์ให้ผเู้ รียนรักในวิชานัน้ ให้มวี ธิ เี รียนทีถ่ ูกวิธแี ละ
เสริมสร้างปญั ญาในระดับสูง นอกจากนี้อาจารย์ยงั มีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรียน
สร้างบทเรียนทีเ่ ป็ นสถานการณ์ปญั หาทีจ่ ะกระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูใ้ นเนื้อหาทีเ่ ป็ นแนวคิดสาคัญ
ของปญั หานัน้ ตลอดจนการประเมินผลการเรียน ซึง่ การเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรียน ที่
ผูเ้ รียนรูด้ ว้ ยตนเองได้นนั ้ อาจารย์ผสู้ อนจะต้องมีดว้ ยกัน 2 กลุ่ม คือ
1. ผูเ้ ชีย่ วชาญ (Resource Person) เป็นผูใ้ ห้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียนในแขนงทีต่ นเอง
เชีย่ วชาญ จะสอนเมือ่ เป็ นความต้องการของผูเ้ รียน และสอนในขอบเขตเนื้อหาทีผ่ เู้ รียนต้องการ
2. ผูอ้ านวยความสะดวกในการเรียน (Facilitator or Tutor) อาจารย์จะต้องมี
สมรรถภาพในการช่วยเหลือให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ โดยมีความสามารถในการแนะนา (Guide)
ไม่ใช่ชน้ี า (Direct) อานวยความสะดวกการเรียนรู้ (Facilitator Learning) ไม่ใช่ให้ความรู้ (Dispense
Information) อาจารย์จะต้องทาให้ผเู้ รียนในกลุ่มเรียนรูจ้ ากปญั หา มีกจิ กรรมทีแ่ ข่งขันและเปิด
โอกาสให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ ากการค้นพบด้วยตนเอง ความสามารถของอาจารย์เป็นตัวบ่งชีส้ าคัญของ
คุณภาพและความสาเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบนี้
นอกจากนี้อาจารย์ยงั มีบทบาทในการสอนแบบติวเตอร์ (Small Group Tutorial)
ทีจ่ ะช่วยสนับสนุนให้ผเู้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง พัฒนาทักษะ การคิด การให้เหตุผล ดังนัน้ อาจารย์
ควรมีบทบาทของติวเตอร์ คือ
1. อาจารย์พยายามทาให้เกิดโยนิโสมนสิการ คือ การถาม หรือกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
คิดใคร่ครวญตรึกตรองตลอดการเรียน
2. ต้องแนะนาให้ผเู้ รียนเรียนรูผ้ ่านขัน้ ตอนการเรียนรูท้ ลี ะขัน้
3. ส่งเสริมผลักดันให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในระดับทีล่ กึ ซึง้
4. หลีกเลีย่ งการให้ความเห็นต่อการอภิปรายของผูเ้ รียนผิดหรือถูก การบอก
ข้อมูล ข่าวสาร แต่ให้ผเู้ รียนไปค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ตารา วารสาร เป็นต้น
5. จัดสภาพการเรียนไม่ให้ผเู้ รียนเบื่อ ร่วมกันอภิปราย โต้ตอบกันระหว่างผูเ้ รียน
6. การตัดสินใจทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด ควรเกิดขึน้ โดยกระบวนการกลุ่ม อาจารย์เป็ น
ผูด้ แู ล ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของกลุ่ม
สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (2550: 9-13) ได้กล่าวถึงว่า ผูส้ อน
มีบทบาทโดยตรงต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนัน้ ลักษณะของผูส้ อนทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปญั หาเป็ นฐาน ควรมีลกั ษณะดังนี้
1. ผูส้ อนต้องมุง่ มัน่ ตัง้ ใจสูง รูจ้ กั แสวงหาความรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
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2. ผูส้ อนต้องรูจ้ กั ผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลเข้าใจศักยภาพของผูเ้ รียนเพื่อสามารถ
ให้คาแนะนา ช่วยเหลือผูเ้ รียนได้ทุกเมือ่ ทุกเวลา
3. ผูส้ อนต้องเข้าใจขัน้ ตอนของแนวทางการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
อย่างถ่องแท้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน เพื่อจะได้แนะนาให้คาปรึกษาแก่ผเู้ รียนได้ถูกต้อง
4. ผูส้ อนต้องมีทกั ษะและศักยภาพสูงในการจัดการเรียนรู้ และการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาของผูเ้ รียน
5. ผูส้ อนต้องเป็นผูอ้ านวยความสะดวกด้วยการจัดหา สนับสนุ นสื่ออุปกรณ์เรียนรู้
ให้เหมาะสมเพียงพอ จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
6. ผูส้ อนต้องมีจติ วิทยาสร้างแรงจูงใจแก่ผเู้ รียน เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการ
ตื่นตัวในการเรียนรูต้ ลอดเวลา
7. ผูส้ อนต้องชีแ้ จงและปรับทัศนคติของผูเ้ รียนให้เข้าใจ และเห็นคุณค่าของ
การเรียนรูแ้ บบนี้
8. ผูส้ อนต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพ
จริงให้ครอบคลุมทัง้ ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติให้ครบทุกขัน้ ตอนของการจัด
การเรียนรู้
สาหรับเทคนิคหรือเงือ่ นไขจาเป็นในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานมีดงั นี้
1. เทคนิคในการเลือกเนื้อหาทีเ่ หมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูค้ วรเป็ นเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วข้องในชีวติ ประจาวัน เรือ่ งใกล้ตวั เป็นรูปธรรม ทันต่อเหตุการณ์ หรือมีความชัดเจน
2. การใช้คาถามในการกาหนดปญั หา ต้องเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาสาระที่ตอ้ งการ
ให้ผเู้ รียนเรียนรู้ เป็นคาถามทีท่ า้ ทาย กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียน เพื่อให้ผเู้ รียนอยากค้นคว้า
หาคาตอบด้วยตนเอง
3. ในขัน้ การทาความเข้าใจกับปญั หา ควรให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมช่วยกันกาหนด
ปญั หา และให้ทุกคนได้รบั ทราบพร้อมกันอย่างชัดเจน เทคนิคหนึ่งทีน่ ่ าสนใจและใช้ได้ผลดี คือ
การนาเสนอเป็ นแผนผังความคิด โดยให้สมาชิกจากทุกกลุ่มได้ช่วยกันคิดและบันทึกลงบนกระดาน
หน้าชัน้ เรียนแสดงขอบเขตทีจ่ ะศึกษาในปญั หานัน้ ๆ
4. การเตรียมผูเ้ รียนให้เกิดความพร้อมเป็นองค์ประกอบสาคัญของการเรียนรู้
ในการดาเนินการควรใช้วธิ กี ารจัดกลุ่มโดยคละเพศชายหญิงและคละความสามารถในการเรียน โดย
พิจารณาจากข้อมูลพืน้ ฐานทางการเรียนของผูเ้ รียน กาหนดให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่
ประธาน เลขานุการ ผูส้ นับสนุน และผูร้ ายงาน และถ้ามีการเรียนรูโ้ ดยกระบวนการกลุ่มแต่ละครัง้
ผูเ้ รียนต้องหมุนเวียนเปลีย่ นหน้าทีก่ นั เพื่อให้ทุกคนได้มโี อกาสทางานในทุกบทบาทหน้าที่
การแนะนา ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั เทคนิควิธกี ารทีจ่ ะเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานนัน้ ผูเ้ รียนจะต้องเปลีย่ น
บทบาทจากการเป็ นผูร้ บั ฟงั เพียงอย่างเดียวมาเป็นผูค้ น้ คว้าศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ผูส้ อน
จึงต้องเตรียมความพร้อมผูเ้ รียนมากพอสมควร โดยผูส้ อนใช้เทคนิคในการใช้คาถามเพื่อนาผูเ้ รียน
ไปสู่การเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรูท้ ก่ี าหนดไว้
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5. ในการสอนโดยใช้การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานนัน้ จะมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรูใ้ นวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ในบางเนื้อหาอาจยากเกินไป เช่น
การคานวณ ซึง่ ผูส้ อนจาเป็ นต้องอธิบายให้ผเู้ รียนเข้าใจ หรือเนื้อหาทีย่ ากต่อการสืบค้นข้อมูลของ
ผูเ้ รียน ตลอดจนข้อจากัดของผูเ้ รียน เช่น ผูเ้ รียนขาดความรับผิดชอบหรือมีภาระงานมาก มีปญั หา
ด้านเศรษฐกิจ และเวลาทีไ่ ม่เพียงพอของผูเ้ รียน ผูส้ อนจาเป็นต้องใช้เทคนิคนัน้ เข้ามาแทรกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ มีหลากหลายวิธตี ามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เช่น การเรียนรูจ้ าก
การฟงั ผูส้ อนอธิบายแสดงเหตุผลประกอบกับการซักถาม เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดข้อสรุป การเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง โดยเฉพาะในสาระทีเ่ กีย่ วกับทักษะภาษา เช่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ซึง่ มีขอ้ จากัดพอสมควร โดยทีว่ ชิ าภาษาไทยต้องฝึกทักษะการอ่าน ฟงั พูด เขียนมากกว่าการตัง้
ปญั หาให้ผเู้ รียนศึกษาค้นคว้า ทาให้ไม่สามารถใช้ขนั ้ ตอนการสอนในแนวทางนี้ได้สมบูรณ์ และ
โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเพราะผูเ้ รียนต้องใช้ความสามารถคิดสองภาษา
6. ระยะเวลาในการสอนควรยืดหยุ่นพอสมควร และค่อนข้างจะใช้เวลามากกว่า
เวลาในหลักสูตรปกติ เพราะผูเ้ รียนจาเป็นต้องมีการระดมความคิด อภิปราย และค้นคว้าจาก
แหล่งความรู้ ต่าง ๆ
7. การเรียนรูท้ ใ่ี ห้ผเู้ รียนฝึกกระบวนการคิด ควรจัดให้เป็นการบูรณาการสู่สาระ
การเรียนรูอ้ ่นื ทัง้ ในด้านเนื้อหาและการประเมินผล จะเป็ นการทางานทีไ่ ม่ซบั ซ้อน เป็นการสืบค้นหา
ข้อมูลจากแหล่งเดียวแต่สามารถตอบคาถามประเด็นจากหลายวิชา อย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายควรมีการบูรณาการ 2 รายวิชาขึน้ ไป
8. การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานนี้ จะสร้างศักยภาพให้แก่ผเู้ รียนทีส่ นใจใฝร่ ู้
เรือ่ งนัน้ ได้เป็นอย่างดี ทาให้ผเู้ รียนเข้าใจเรือ่ งทีต่ นเองศึกษาอย่างถ่องแท้ ลึกซึง้ และจดจาได้นาน
กว่าการบอกความรูข้ องผูส้ อน แต่ในวัฒนธรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนไทยยังคุน้ เคยกับวิธกี ารเรียน
แบบเดิม ๆ ทีใ่ ห้ผสู้ อนบอกความรู้ ดังนัน้ การสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรูแ้ บบใหม่น้นี ่ าจะเริม่ ใช้ใน
ระดับชัน้ ประถมศึกษา เพื่อเป็นการวางรากฐานก่อน โดยสร้างทักษะทีจ่ าเป็น โดยเฉพาะการสืบค้น
ข้อมูล ซึง่ ผูส้ อนและผูบ้ ริหารต้องมีส่วนในการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ ห้เพียงพอแก่ผเู้ รียน
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผูเ้ รียนด้านเศรษฐกิจมากเกินไป
9. การจัดการเรียนรูม้ คี วามจาเป็ นอย่างยิง่ ทีผ่ สู้ อนต้องหารือวางแผนการจัด
กิจกรรมนาเสนอขอความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารโรงเรียน ฝา่ ยวิชาการ ผูป้ กครองและผูท้ ม่ี สี ่วน
เกีย่ วข้องทุกฝา่ ย เนื่องจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน จะมีความแตกต่างจากการสอน
โดยใช้เทคนิคอื่น นันคื
่ อ ผูเ้ รียนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์เดิม เชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรูต้ าม
หลักสูตรผูเ้ รียนจะไม่เปิดหนังสือตาราแบบเรียนแบบเรียงไปทีละหน้า เมือ่ ใดทีม่ ปี ญั หาและผูเ้ รียน
อยากเรียนรูใ้ นเรือ่ งใด ผูเ้ รียนจะต้องค้นคว้าจากหนังสือจานวนมากเพื่อหาคาตอบในเรือ่ งทีผ่ เู้ รียน
สนใจซึง่ แหล่งความรูไ้ ม่ได้จากัดเฉพาะในหนังสือแบบเรียน แต่เป็นเอกสารทุกเรือ่ งไม่ว่าจะเป็ น
หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความ สารานุกรม เอกสารงานวิชาการ อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการเรียนรู้
จากผูป้ กครอง ชาวบ้านหรือแม้แต่แหล่งเรียนรูท้ เ่ี ป็นสถานทีต่ ่าง ๆ หน่วยงานราชการในพืน้ ที่
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จึงสรุปได้ว่าการสอนโดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เป็นการสอนให้ผเู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์กบั ทุกอย่างรอบตัว
และสิง่ แวดล้อมรอบข้างของผูเ้ รียนจะเป็นผูส้ อนของเขาโดยธรรมชาติ
10. ควรมีการสรุปหลังการปฏิบตั กิ จิ กรรมทุกครัง้ เพื่อกลันกรองการสร้
่
างองค์
ความรูใ้ ห้ความรูท้ ถ่ี ูกต้องแก่ผเู้ รียน โดยผูส้ อนอาจช่วยผูเ้ รียนสรุปหรือเพิม่ เติมแก้ไขให้สมบูรณ์
จากบทบาทของผูส้ อนในการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
1. พิจารณาเลือกเนื้อหาสาระความรู้ ทักษะทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนได้รบั
2. สร้างปญั หาสถานการณ์ทใ่ี ช้เป็นตัวกระตุน้ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเป็นศูนย์กลางมากทีส่ ุด
4. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนทางานเป็นทีมในการแก้ปญั หา
5. เป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรียนโดยการชีน้ าตนเองของผูเ้ รียน ไม่เข้าไป
แทรกแซงการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
6. หาวิธกี ารประเมินผลผูเ้ รียนอย่างเหมาะสม และควรให้ผเู้ รียนส่วนร่วม
ประเมินผลตนเองด้วย
1.8 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
งานวิ จยั ต่างประเทศ
แคนเดลา (Candela. 1998: 177) ได้ศกึ ษาผลการเรียนแบบใช้ปญั หาเป็ นฐานกับ
การเรียนแบบบรรยาย ทีม่ ผี ลต่อคะแนนสอบในข้อสอบแบบตัวเลือกของนักศึกษาผูช้ ่วยพยาบาล
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาผูช้ ่วยพยาบาลชัน้ ปีท่ี 2 จานวน 73 คน ซึง่ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
เดียวกัน แต่อยูค่ นละวิทยาเขต โดยแบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีเ่ รียนแบบใช้ปญั หาเป็นฐานและ
กลุ่มทีเ่ รียนแบบบรรยาย ทัง้ สองกลุ่มได้รบั การทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยข้อสอบ
ชุดเดียวกัน 10 รายการ ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาพยาบาลทีเ่ รียนแบใช้ปญั หาเป็นฐาน
มีคะแนนสอบสูงกว่ากลุ่มทีเ่ รียนแบบบรรยาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แต่จากการวัด
ความพึงพอใจต่อวิธเี รียนทัง้ สองแบบพบว่า กลุ่มทีเ่ รียนแบบใช้ปญั หาเป็ นฐานมีความคิดเห็นว่า
โครงสร้างของการเรียนสับสนมากกว่า ทัง้ นี้ผลมาจากนักศึกษาผูช้ ่วยพยาบาลไม่คุน้ เคยกับการเรียน
แบบใช้ปญั หาเป็ นฐานมาก่อน
เอลเชฟเฟ (Elshafei. 1998: Online) ได้ทาการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูข้ องนักเรียนทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานกับการเรียนแบบปกติ
ในวิชาพีชคณิต 2 โดยได้ทาการวิจยั กึง่ ทดลองกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในรัฐแอตแลนตา จานวน 15 ห้องเรียน 342 คน แบ่งเป็ นห้องเรียนแบบปกติ 8 ห้อง และเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน 7 ห้อง ผลการวิจยั พบว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารเรียนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญ
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ซึง่ เป็นผลมาจากการทีน่ กั เรียน เรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน สามารถสร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
มีการรวมกลุ่มกันแก้ปญั หาและสามารถคิดค้นวิธกี ารแก้ปญั หาได้ดกี ว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ
แม็คคาธี (McCarthy. 2001: Online) ได้ทาการทดลองสอนด้วยวิธกี ารเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปญั หาเป็ นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเรือ่ งทศนิยม
โดยทาการทดลองกับนักเรียนเกรด 12 กลุ่มเล็ก ๆ ในเวลา 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที โดยมี
จุดมุง่ หมายเพื่อสารวจความรูท้ ม่ี อี ยูก่ ่อนแล้วในตัวของนักเรียน และมีการวิเคราะห์ว่าการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปญั หาเป็ นฐานสามารถพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไร จากหลักฐานการ
บันทึกวิดโี อได้ชใ้ี ห้เห็นว่า นักเรียนมีการพัฒนาความเข้าใจในคณิตศาสตร์ ตลอดเวลาทีไ่ ด้พยายาม
หาวิธแี ก้ปญั หา โดยนักเรียนใช้ภาษาพูดเป็ นตัวบ่งชีถ้ งึ ความรูเ้ กี่ยวกับทศนิยมทีต่ วั นักเรียนมีอยู่
ก่อนแล้ว และความเข้าใจความคิดรวบยอดใหม่ทเ่ี กิดขึน้ เกีย่ วกับทศนิยมอย่างถูกต้อง
งานวิ จยั ในประเทศ
รังสรรค์ ทองสุกนอก (2547: 80-90) ได้สร้างชุดการเรียนการสอนทีใ่ ช้ปญั หา
เป็นฐาน ในการเรียนรู้ เรือ่ งทฤษฎีจานวนเบือ้ งต้น ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยั พบว่า
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีเ่ รียนเรือ่ งทฤษฎีจานวนเบือ้ งต้น โดยใช้ชุดการเรียนการสอนทีใ่ ช้
ปญั หาเป็ นฐานในการเรียนรู้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของ
คะแนนเต็มเป็นจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนนักเรียนทัง้ หมด
เมธาวี พิมวัน (2549: 82-92) ได้สร้างชุดการเรียนการสอนโดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างจานวน 16 คน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานเรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ ผลการวิจยั พบว่า
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานเรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ ด้วยชุดการเรียนการสอน
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ มีผลการเรียนรูผ้ ่านเกณฑ์ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของคะแนน
เต็มเป็นจานวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจานวนนักเรียนทัง้ หมดทีร่ ะดับนัยสาคัญ .01 และนักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานในระดับมาก
พิจติ ร อุตตะโปน (2550: 73-88) ได้สร้างชุดการเรียนการสอนโดยใช้ปญั หา
เป็นฐาน ได้ศกึ ษาผลการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีไ่ ด้จากการอาสาสมัคร จานวน 16 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น ด้วยชุดการเรียน
การสอนโดยใช้ปญั หาเป็ นฐานซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ มีผลการเรียนรูผ้ ่านเกณฑ์ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไป
ของคะแนนเต็ม เป็นจานวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจานวนนักเรียนทัง้ หมดทีร่ ะดับนัยสาคัญ .01
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานในระดับมาก
วาสนา กิม่ เทิง้ (2553: 113-121) ได้ศกึ ษาทักษะการแก้ปญั หา ทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความใฝร่ ใู้ ฝเ่ รียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีเ่ กิดจากจัด
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กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่างจานวน 36 คน เรือ่ ง การเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยการใช้
ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยกิจกรรมซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ มี
ทักษะการแก้ปญั หา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความใฝร่ ใู้ ฝเ่ รียน สูงกว่าก่อนได้รบั
การสอน และสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึง่ เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานรูปแบบหรือวิธกี ารเรียนรูท้ ใ่ี ช้การตัง้ คาถามหรือปญั หาเป็นตัวกระตุน้ หรือ
นาทางผูเ้ รียนให้เกิดความสนใจอยากรู้ ตัวปญั หาจะเป็ นจุดตัง้ ต้นของกระบวนการเรียนรูแ้ ละเป็น
ตัวกระตุน้ ในการพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา และเป็ นการพัฒนาผูเ้ รียนสู่การเป็ นผูท้ ส่ี ามารถเรียนรู้
โดยการชีน้ าตนเองได้ เพื่อแก้ปญั หาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวติ ประจาวัน
จากการศึกษางานวิจยั ข้างต้น การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานนัน้ สามารถ
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการทางด้านการเรียนรูท้ ่สี งู ขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปญั หา ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน ซึง่ ผูส้ อนอาจจัดการเรียนรูใ้ นรูปของชุดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการ
เรียนรูท้ ใ่ี ช้ปญั หาเป็ นฐานเพื่อพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ ซึง่ ในทีน่ ้เี ป็นงานวิจยั ทีก่ ระทากับเนื้อหา
สาระวิชาอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช้คณิตศาสตร์บา้ ง ทีเ่ ป็นในระดับสูงบ้าง และเป็ นการพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตร
บูรณาการในสาชาวิชาต่างๆ บ้าง ซึง่ น่ าจะเป็ นแนวทางทีส่ ามารถนามาพัฒนาและประยุกต์กบั
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ได้ในโอกาสต่อไป

2. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์
2.1 ความหมายของความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์
ดิวอี้ (Dewey. 1933: 30) ได้ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึง การคิดอย่าง
ใคร่ครวญไตร่ตรองโดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการคิดทีเ่ ริม่ ต้นจากสถานการณ์
ทีม่ คี วามยุง่ ยากและสิน้ สุดลงด้วยสถานการณ์ทม่ี คี วามชัดเจน
บลูม (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2539: 41-44; อ้างอิงจาก; Bloom. 1956:
6-9) ได้ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของ
เหตุการณ์เรือ่ งราวหรือเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไร
เป็นผล และทีเ่ ป็นอย่างนัน้ อาศัยหลักการอะไร
รัชเชลล์ (วิไลวรรณ ปิยปกรณ์. 2535: 20; อ้างอิงจาก Russel. 1956: 281-282)
ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์เป็ นการคิดเพื่อแก้ปญั หาชนิดหนึ่งโดยผูค้ ดิ จะต้องใช้การพิจารณา
ตัดสินในเรือ่ งราวต่างๆว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย การคิดวิเคราะห์จงึ เป็ นกระบวนการการประเมิน
หรือการจัดหมวดหมู่ โดยอาศัยเกณฑ์ทเ่ี คยยอมรับกันมาแต่ก่อนๆแล้วสรุปหรือพิจารณาตัดสิน
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กู๊ด (Good. 1973: 680) ได้ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการคิด
อย่างรอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อหาข้อสรุปทีน่ ่ าจะเป็นไปได้
ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดและใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ (2546: 25) ให้ความหมายความสามารถในการคิด
เชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ว่า หมายถึง ความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริงเพื่อตอบ
คาถามเกี่ยวกับบางสิง่ บางอย่าง โดยการตีความ การจาแนกแยกแยะ และการทาความเข้าใจกับ
องค์ประกอบ ของสิง่ นัน้ และองค์ประกอบอื่นๆทีส่ มั พันธ์กนั รวมทัง้ เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผลทีไ่ ม่ขดั แย้งกันระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เหตุผลทีห่ นักแน่นน่าเชื่อถือทาให้เรา
ได้ขอ้ เท็จจริงทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานในการตัดสินใจแก้ปญั หา ประเมิน และตัดสินใจเรือ่ งต่างๆได้อย่างถูกต้อง
สุวทิ ย์ มูลคา (2548: 9) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถ
ในการจาแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งซึง่ อาจจะเป็ นวัตถุ สิง่ ของ เรือ่ งราว หรือ
เหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพื่อค้นหาสภาพ
ความเป็ นจริงหรือสิง่ สาคัญของสิง่ ทีก่ าหนดให้
อ้อมฤดี แช่มอุบล (2553: 56) ได้สรุปว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical
Thinking) หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะส่วนย่อยๆของเหตุการณ์ เรือ่ งราว หรือ
เนื้อเรือ่ งต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญและสัมพันธ์กนั อย่างไร เป็นการคิดพิจารณา
อย่างมีเหตุมผี ลเพื่อหาข้อสรุปหรือหลักการทีจ่ ะสามารถนามาใช้ในการแก้ปญั หาได้อย่างถูกต้อง
จากการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical
Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ในการหา
คาตอบของเหตุการณ์ เรือ่ งราว หรือเนื้อเรือ่ งต่างๆ โดยใช้ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะ
ตีความ และทาความเข้าใจความสัมพันธ์นนั ้ ๆ และกระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล
2.2 องค์ประกอบของการคิ ดวิ เคราะห์
วัตสัน; และ เกลเซอร์ (Watson; & Glaser. 1964: 10) ได้กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์
ประกอบไปด้วยความสามารถย่อยๆ 5 ประการ คือ
1. ความสามารถในการอ้างอิง
2. การตัง้ สมมติฐาน
3. การนิรนัย
4. การแปลความ
5. การประเมินข้อโต้แย้งต่างๆ
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ฮัดกินส์ (Hudgins. 1977: 173–180) ได้อธิบายทักษะทีป่ ระกอบกันเป็ นการคิด
วิเคราะห์ 4 ประการคือ
1. ผูเ้ รียนจะต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับองค์ประกอบทีส่ าคัญของการอ้างเหตุผล
โดยขัน้ ต้น ผูเ้ รียนต้องมีพน้ื ฐานทางมโนทัศน์และข้อมูลเพียงพอสาหรับการพิจารณาความจริง
ทีอ่ าจเป็ นไปได้ของการอ้างเหตุผล หรือความเป็ นไปได้ของผลลัพธ์ทค่ี าดการณ์ไว้ นอกจากนัน้
ผูเ้ รียนจะต้องมีลกั ษณะทีจ่ าเป็นในการประเมินการอ้างเหตุผลด้วย
2. ผูเ้ รียนจะต้องแสวงหาหลักฐานทีน่ ามาใช้ในการอ้างเหตุผลหรือการลงสรุป
โดยจะต้องพิจารณาว่า ข้อสรุปทีน่ ามากล่าวอ้างมีขอ้ มูลสนับสนุ นหรือไม่ ตลอดจนการพิจารณาว่า
หลักฐานทีน่ ามาอ้างอิงมีอคติหรือไม่
3. ผูเ้ รียนจะต้องพิจารณา ไตร่ตรอง และประเมินทัง้ หลักฐานทีน่ ามาใช้
และลักษณะการใช้เหตุผลทีน่ ามาใช้ในการอ้างเหตุผลก่อนการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธข้อสรุปนัน้
4. ผูเ้ รียนสามารถระบุขอ้ สันนิษฐาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอ้างอิงเหตุผล
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ (2546: 26 – 30) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิด
เชิงวิเคราะห์ ไว้ดงั นี้
1. ความสามารถในการตีความ เราจะไม่สามารถวิเคราะห์สงิ่ ต่างๆ ได้ หากไม่
เริม่ ต้นด้วยความเข้าใจข้อ มูลที่ปรากฏ เริม่ แรกเราจึงจาเป็ นต้องพิจารณาข้อ มูลที่ได้รบั ว่าอะไร
เป็ นอะไรด้วยการตีความ การตีความ (Interpretation) หมายถึง การพยายามทาความเข้าใจและ
ให้เหตุผลแก่สงิ่ ทีต่ อ้ งการวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายทีไ่ ม่ปรากฏโดยตรงของสิง่ นัน้ เป็นการสร้าง
ความเข้าใจต่อสิง่ ทีต่ อ้ งการวิเคราะห์ โดยสิง่ นัน้ ไม่ได้ปรากฏโดยตรง คือ ตัวข้อมูลไม่ได้บอก
โดยตรง แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทีเ่ กิดกว่าสิง่ ทีป่ รากฏ อันเป็นการสร้างความเข้าใจบนพืน้ ฐาน
ของสิง่ ทีป่ รากฏในข้อมูลทีน่ ามาวิเคราะห์ เกณฑ์ทแ่ี ต่ละคนใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินย่อม
แตกต่างกันไปตามประสบการณ์และค่านิยมของแต่ละบุคคล
2. ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งทีจ่ ะวิเคราะห์ เราจะคิดวิเคราะห์ได้ดนี ัน้ จาเป็ นต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจพืน้ ฐานในเรือ่ งนัน้ เพราะความรูจ้ ะช่วยในการกาหนดขอบเขตการวิเคราะห์
แจกแจงและจาแนกได้ว่าเรื่องนัน้ เกีย่ วข้องกับอะไร มีองค์ประกอบย่อยๆ อะไรบ้าง มีกห่ี มวด
3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม นักคิดเชิงวิเคราะห์จะต้องมี
องค์ประกอบทัง้ สามนี้รว่ มด้วย คือต้องเป็นคนทีช่ ่างสังเกต สามารถค้นพบความผิดปกติท่ามกลาง
สิง่ ทีด่ อู ย่างผิวเผินเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ต้องเป็ นคนทีช่ ่างสงสัย เมือ่ เห็นความผิดปกติแล้วไม่ละเลย
แต่หยุดพิจารณา ขบคิดไตร่ตรอง และต้องเป็นคนช่างถาม ชอบตัง้ คาถามกับตัวเองและคนรอบๆ
ข้างเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อนาไปสู่การคิดต่อเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ การตัง้ คาถามจะนาไปสู่การสืบค้น
ความจริงและเกิดความชัดเจนในประเด็นทีต่ อ้ งการวิเคราะห์
4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล นักคิดเชิงวิเคราะห์จะต้อง
มีความสามารถในการใช้เหตุผล จาแนกแยกแยะได้ว่าสิง่ ใดเป็นความจริง สิง่ ใดเป็นความเท็จสิง่ ใดมี
องค์ประกอบในรายละเอียดเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างไร
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สุวทิ ย์ มูลคา (2548: 17) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์มอี งค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ
ดังนี้
1. สิง่ ทีก่ าหนดให้เป็ นสิง่ สาเร็จรูปทีก่ าหนดให้วเิ คราะห์ เช่น วัตถุ สิง่ ของ เรือ่ งราว
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นต้น
2. หลักการหรือกฎเกณฑ์ เป็นข้อกาหนดสาหรับใช้แยกส่วนประกอบของ
สิง่ ทีก่ าหนดให้ เช่น เกณฑ์ในการจาแนกสิง่ ทีม่ คี วามเหมือนกันหรือแตกต่างกัน หลักเกณฑ์ใน
การหาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ทม่ี คี วามคล้ายคลึงกันหรือ
ขัดแย้งกัน เป็นต้น
3. การค้นหาความจริงหรือความสาคัญ เป็นการพิจารณาส่วนประกอบของ
สิง่ ทีก่ าหนดให้ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ แล้วทาการรวบรวมประเด็นทีส่ าคัญเพื่อหาข้อสรุป
จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
ประกอบด้วย
1. ความสามารถในการตีความ
2. ความสามารถในการทาความเข้าใจในเรือ่ งทีจ่ ะวิเคราะห์
3. ความสามารถในการสังเกต ชอบสงสัย ตัง้ คาถาม
4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
2.3 ลักษณะของการคิ ดวิ เคราะห์
บลูม (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 41-44; อ้างอิงจาก Bloom. 1956)
กล่าวถึง การคิดวิเคราะห์เป็ นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เรือ่ งราว
หรือเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็ นผลและทีเ่ ป็ น
อย่างนัน้ อาศัยหลักการอะไร การวิเคราะห์แบ่งแยกออกเป็น 3 อย่างดังนี้
1. วิเคราะห์ความสาคัญ หมายถึง การแยกแยะสิง่ ทีก่ าหนดให้ว่าอะไรสาคัญ หรือ
จาเป็ นหรือมีบทบาททีส่ ุด ตัวไหนเป็นเหตุ ตัวไหนเป็นผล
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาว่าความสาคัญย่อยๆ ของเรือ่ งราว
หรือเหตุการณ์นนั ้ เกีย่ วพันกันอย่างไร สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร
3. วิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุ สิง่ ของ
เรือ่ งราวและการกระทาต่างๆ ว่าสิง่ เหล่านี้รวมกันจนดารงสภาพเช่นนัน้ อยูไ่ ด้เนื่องด้วยอะไร โดยยึด
อะไรเป็นหลักเป็ นแกนกลาง มีสงิ่ ใดเป็นตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอย่างไร
หรือยึดคติใด
เชฟเวอร์ (นิพล นาสมบูรณ์. 2536: 4-5; อ้างอิงจาก Shaver. 1997) ได้แบ่ง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วจิ ารณ์ออกเป็น 3 ระดับ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม (มาลินี
ศิรจิ ารี. 2545: 40; อ้างอิงจาก Ennis. 1985: 44-48) ดังนี้
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1. ความสามารถพืน้ ฐาน ได้แก่ ความสามารถในการทาความเข้าใจเรือ่ งราว
ซึง่ ครอบคลุมการย่อความ การสรุปเรือ่ ง การเล่าเรือ่ ง และการแปลความหมาย เป็นความสามารถ
ขัน้ พืน้ ฐานของนักเรียนในการทาความเข้าใจเรือ่ งราว
2. ความสามารถในการวิเคราะห์อนุมานข้อมูล ซึง่ ได้แก่
2.1 การจาแนก
2.2 การวางหลักการ
2.3 การตัง้ ข้อสันนิษฐาน
2.4 การเปรียบเทียบ
3. ความสามารถในการตัดสินใจและการลงสรุปความเห็น ได้แก่
3.1 การวิจารณ์
3.2 การประเมินผล
3.3 การตัดสินใจ
อ้อมฤดี แช่มอุบล (2553: 64) ได้สรุปว่า ลักษณะสาคัญของการคิดวิเคราะห์ม ี 3
ประการคือ
1. การจาแนกแยกแยะ จัดกลุ่มข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการเปรียบเทียบ
2. การระบุสาเหตุและผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
3. การระบุความสาคัญ หลักการ หรือจุดเด่นจุดด้อยของสถานการณ์
จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้น สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์มลี กั ษณะแบ่งออกเป็น 3
อย่างดังนี้
1. การวิเคราะห์ความสาคัญหรือการอนุ มานข้อมูล คือ การจาแนกแยกแยะ
สิง่ ทีก่ าหนดให้ว่าอะไรสาคัญ หรือจาเป็ น รวมทัง้ ตัง้ ข้อสันนิษฐานและเปรียบเทียบ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือ การระบุความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ว่าเหตุการณ์นนั ้ เกีย่ วข้องกันอย่างไร สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร
3. การวิเคราะห์หลักการ คือ การพิจารณาว่าความสัมพันธ์ของสิง่ ทีก่ าหนดให้นนั ้
ยึดอะไรเป็ นหลักเกณฑ์ มีสงิ่ ใดเป็นตัวเชื่อมโยง หรือยึดถือหลักการใด
2.4 การวัดความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์
2.4.1 ความหมายการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
นักการศึกษาได้ให้ความหมายการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไว้ดงั นี้
บลูม (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 41–44; อ้างอิงจาก Bloom. 1956)
กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ การแยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์
เรือ่ งราว หรือเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจดุ มุ่งหมายหรือประสงค์สงิ่ ใด นอกจากนัน้
ยังมีส่วนย่อย ๆ ทีส่ าคัญนัน้ แต่ละเหตุการณ์เกีย่ วพันกันอย่างไรบ้าง และเกีย่ วพันโดยอาศัย
หลักการใด จะเห็นว่าสมรรถภาพด้านวิเคราะห์จะเต็มไปด้วยการหาเหตุมาใช้ประกอบการพิจารณา
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การวิเคราะห์จงึ ต้องอาศัยพฤติกรรมด้านความจา ความเข้าใจ และด้านการนาไปใช้มาประกอบ
การพิจารณา การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบ่งแยกย่อยออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. วิเคราะห์ความสาคัญ เป็นการวิเคราะห์ว่าสิง่ ทีอ่ ยู่นนั ้ อะไรสาคัญหรือจาเป็ น
หรือมีบทบาททีส่ ุด ตัวไหนเป็นเหตุ ตัวไหนเป็นผล เหตุผลใดถูกต้องและเหมาะสมทีส่ ุด ตัวอย่าง
คาถามเช่น ศีลห้าข้อใดสาคัญทีส่ ุด
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการหาความสัมพันธ์หรือความเกีย่ วข้องส่วนย่อย
ในปรากฏการณ์ หรือเนื้อหานัน้ เพื่อนามาอุปมาอุปไมยหรือค้นหาว่าแต่ละเหตุการณ์นนั ้
มีความสาคัญอะไรทีไ่ ปเกีย่ วพันกัน ตัวอย่างคาถาม เช่น เหตุใดแสงจึงเร็วกว่าเสียง
3. วิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถทีจ่ ะจับเค้าเงือ่ นของเรือ่ งราวนัน้ ว่ายึด
หลักการใด มีเทคนิคหรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเป็ นสื่อสารสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ ตัวอย่างคาถาม เช่น รถยนต์วงิ่ ได้โดยอาศัยหลักการใด
วัตสัน และ เกลเซอร์ (Watson; & Glaser. 1964: 11) กล่าวว่า การวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คือ การวัดความสามารถในการวิเคราะห์วจิ ารณ์ โดยมีกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาเป็นเหตุผลในการพิจารณา ในการตัดสินใจเรือ่ งราวต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ
นอกจากนัน้ ทีส่ าคัญก็คอื ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์กจ็ ะมีความเกี่ยวข้องเป็นเหตุเป็นผลกัน
ซึง่ จะเห็นว่าการคิดวิเคราะห์จะต้องมีการหาสาเหตุและผลมาเพื่อพิจารณาอยูเ่ สมอ
วารี ว่องพินยั รัตน์ (2530: 91) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็ น
การวัดความสามารถในการแยกหารายละเอียดของประเด็นต่างๆ ของเรือ่ งราว เหตุการณ์ การกระทา
ความคิด ความจริง เพื่อนามาพิจารณาไตร่ตรอง เปรียบเทียบหาสาระหรือแก่นสาร หลักการความ
เกีย่ วโยง หรือหามูลเหตุ หรือต้นกาเนิดของสิง่ นัน้
อ้อมฤดี แช่มอุบล (2553: 65) ได้สรุปว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เป็นการศึกษาหาระดับความสามารถในการพิจารณาแยกแยะส่วนย่อยๆของเหตุการณ์ เรือ่ งราว
หรือเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญและสัมพันธ์กนั อย่างไร เป็นการคิดพิจารณา
อย่างมีเหตุผลเพื่อหาข้อสรุปหรือหลักการทีจ่ ะสามารถนามาใช้ในการแก้ปญั หาได้อย่างถูกต้อง
จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้น สรุปได้ว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็ น
การศึกษาหาระดับความสามารถในการคิดอย่างใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ในการหาคาตอบ
ของเหตุการณ์ เรือ่ งราว หรือเนื้อเรือ่ งต่างๆ โดยใช้ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะ ตีความ
และทาความเข้าใจความสัมพันธ์นนั ้ ๆ และกระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล
2.4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ (2544: 180-186) กล่าวว่า การวัดความสามารถ
ในการคิด แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ วัดด้วยแบบทดสอบมาตรฐานทีใ่ ช้สาหรับวัดความสามารถ
ในการคิด ซึง่ มีผสู้ ร้างไว้แล้วกับวัดด้วยแบบทดสอบสาหรับวัดความสามารถในการคิดทีส่ ร้างขึน้
ใช้เอง
1. แบบทดสอบมาตรฐานทีใ่ ช้สาหรับวัดความสามารถในการคิดซึง่ มีผสู้ ร้างไว้แล้ว
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แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบการคิดทัวไป
่ และแบบทดสอบการคิดเฉพาะด้าน
1.1 แบบทดสอบการคิดทัวไป
่ เป็นแบบทดสอบทีม่ งุ่ วัดให้ครอบคลุม
ความสามารถ ในการคิดโดยเป็นความคิดทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของการใช้ความรูท้ วไป
ั ่ แบบทดสอบ
ลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ แบบทดสอบมาตรฐานทีใ่ ช้สาหรับ
การวัดความสามารถในการคิดทัวไปที
่ ส่ าคัญมีดงั นี้
1.1.1 Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal
1.1.2 Cornell Critical Thinking Test, Level X and Level Z
1.1.3 Ross Test of Higher Cognitive Processes
1.1.4 New Jersey Test of Reasoning Skills
1.1.5 Judge : Deductive Logic and Assumption Recognition
1.1.6 Test of Enquiry Skills
1.1.7 The Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test
1.2 แบบทดสอบการคิดเฉพาะด้าน เป็นแบบมุง่ วัดความสามารถ
ในการคิดเฉพาะ แบบทีแ่ สดงถึงลักษณะของการคิด เช่น การคิดแบบนิรนัย (deductive)
ความสามารถประเมินข้อมูล ทีไ่ ด้จากการสังเกต เป็นต้น แบบทดสอบมาตรฐานทีใ่ ช้สาหรับ
วัดความสามารถในการคิดเฉพาะด้านทีส่ าคัญ มีดงั นี้
1.2.1 Cornell Class Reasoning Test, From X
1.2.2 Cornell Conditional Reasoning Test, From X
1.2.3 Logical Reasoning
1.2.4 Test on Appraising Observations
2. แบบทดสอบสาหรับวัดความสามารถในการคิดทีส่ ร้างขึน้ ใช้เอง ถ้าแบบทดสอบ
มาตรฐานสาหรับการคิดทีม่ อี ยูท่ วไปไม่
ั่
สอดคล้องกับเป้าหมายการวัด เช่น จุดเน้นทีต่ อ้ งการขอบเขต
ความสามารถทางการคิดทีม่ งุ่ วัด หรือกลุ่มเป้าหมายทีต่ อ้ งการใช้สอบ ก็สามารถสร้างแบบวัดการคิด
ขึน้ ใช้เองเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการวัดอย่างแท้จริง
เยาวดี วิบลู ย์ศรี (2545: 210-211) กล่าวถึง แบบทดสอบทีว่ ดั ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ว่า จะต้องให้นกั เรียนได้แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างแท้จริง โดยคาถาม
ต้องให้นกั เรียนได้แยกส่วนย่อยต่างๆ ทีร่ วมกันอยู่ หรือดูความสัมพันธ์ หรือชีถ้ งึ การจัดระบบ
ระเบียบของหลักการต่างๆ ซึง่ เหมาะทีจ่ ะใช้แบบทดสอบประเภทปรนัยหลายตัวเลือก โดยคาถาม
ควรมีลกั ษณะดังนี้
1. ชีใ้ ห้เห็นความคลาดเคลื่อนเชิงเหตุผลในเรือ่ งราวต่างๆ เช่น ความขัดแย้งความ
คลาดเคลื่อนในการอนุมาน หรือความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดจากการตีความ
2. ชีใ้ ห้เห็นความสัมพันธ์หรือจาแนกประเภทของเรือ่ งราวต่างๆ เช่น ข้อเท็จจริง
ข้อสันนิษฐาน ข้อสมมติฐาน ข้อสรุป และแนวความคิด ฯลฯ ในเรือ่ งราวนัน้ ๆ ด้วยเหตุน้ขี อ้ คาถามที่
ใช้ในระดับนี้โดยปกติแล้วมักจะเป็ นการฝึกการใช้กระบวนการทางตรรกวิทยา
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จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้น สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบมาตรฐานทีม่ ผี สู้ ร้างไว้แล้วและแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้
เองในกรณีทแ่ี บบทดสอบมาตรฐานนัน้ ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของการวัด
สาหรับในการวิจยั ครัง้ นี้วดั ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบทดสอบที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง ซึง่ นิยามความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยนาหลักการ
ของบลูมมาบูรณาการร่วมกับทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน แบ่งประเภทของเนื้อหาทีว่ ดั
ออกเป็น 5 ด้าน คือ
1. ด้านการจาแนก หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ และ
เหตุการณ์ทเ่ี หมือนกันและแตกต่างกันออกเป็นแต่ละส่วนให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถ
ระบุตวั อย่างหลักฐาน และลักษณะความเหมือน ความแตกต่างได้
2. ด้านการจัดหมวดหมู่ หมายถึง ความสามารถในการจัดประเภท จัดลาดับ
จัดกลุ่มของสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันเข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้างลักษณะหรือคุณสมบัตทิ เ่ี ป็น
ประเภทเดียวกัน
3. ด้านการเชื่อมโยง หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลต่างๆว่าสัมพันธ์กนั อย่างไร
4. ด้านการสรุป หมายถึง ความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิง่
ทีก่ าหนดให้ได้
5.ด้านการประยุกต์ หมายถึง ความสามารถในการนาความรูห้ รือหลักการจาก
การเรียนรูไ้ ปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ พยากรณ์ คาดเดาสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคตได้
2.5 แนวทางการสอนการคิ ดวิ เคราะห์
เบเยอร์ (Beyer. 1985: 279–303) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการคิดวิเคราะห์วจิ ารณ์
ในการเรียนการสอน ได้ดงั นี้
1. แนะนาทักษะทีฝ่ ึก
2. ผูเ้ รียนทบทวนกระบวนการ ทักษะ กฎและความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับทักษะทีจ่ ะฝึก
3. ผูเ้ รียนใช้ทกั ษะเพื่อให้บรรลุจดุ มุง่ หมายทีก่ าหนด
4. ผูเ้ รียนทบทวนสิง่ ทีค่ ดิ หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสมองขณะทีท่ ากิจกรรม
ชาติ แจ่มนุช (2545: 54-55) กล่าวถึง ขัน้ ตอนการสอนให้ผเู้ รียนเกิดการคิดวิเคราะห์
ไว้เป็นขัน้ ตอนดังนี้
1. กาหนดสิง่ สาเร็จรูปสิง่ หนึ่งขึน้ มาเป็ นตัวต้นเรือ่ ง เช่น ดิน น้า โคลง กลอนบท
หนึ่ง รูปภาพ กราฟ บทความ เหตุการณ์ต่างๆ
2. กาหนดคาถามหรือปญั หาเพื่อค้นหาความจริงหรือความสาคัญต่างๆ เช่น ภาพ
นี้หรือกราฟนี้ตอ้ งการสื่อหรือบอกอะไรทีส่ าคัญทีส่ ุด
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3. พินิจพิเคราะห์แยกแยะกระจายสิง่ ทีก่ าหนดให้ออกเป็ นส่วนย่อยๆ
4. ค้นหาความจริงหรือความสาคัญทีก่ าหนด
5. สรุปเป็ นคาตอบ หรือตอบปญั หานัน้ ๆ
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ (2546: 11-17) ได้เสนอแนวคิดในการส่งเสริมพัฒนา
การคิดเชิงวิเคราะห์ว่า เป็นการคิดอย่างใคร่ครวญแสวงหาคาตอบอย่างมีเหตุผล การส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ คือ การให้ผเู้ รียนได้คน้ พบข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยอาศัย
องค์ประกอบดังนี้
1. ส่งเสริมให้ตคี วาม การพยายามทาความเข้าใจ ให้เหตุผล การแปลความจาก
ข้อมูลทีย่ งั ไม่ครบ
2. ส่งเสริมให้แสวงหาความรู้ ความเข้าใจ หรือข้อมูลเป็ นการตอบคาถาม แจกแจง
จาแนก จัดลาดับ หมวดหมู่ หาเหตุผล ความสัมพันธ์ ผลกระทบ
3. ส่งเสริมให้ช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม เพื่อการค้นพบหาคาตอบ หาเหตุผล
4. ส่งเสริมให้หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อการตัดสินใจ แก้ปญั หา การประเมิน
ค่าในเรือ่ งต่างๆ
ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 161) กล่าวว่าการสอนการคิดวิเคราะห์ ทาได้ 2 วิธ ี คือ
1. ใช้วธิ ขี องสูตร W5H คือ
- อะไร (what) มีอะไรเกิดขึน้ บ้าง มีรายละเอียดอย่างไร
- ใคร (who) ใครกันทีเ่ ป็ นต้นเรือ่ ง เจ้าของเรือ่ ง บุคคลสาคัญของเรือ่ ง ผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบ
- ทีไ่ หน (where) สถานที่ หรือตาแหน่งแห่งหนทีช่ ดั เจน
- เมือ่ ใด (when) ทีเ่ หตุการณ์นนั ้ ได้เกิดขึน้ หรือจะเกิดขึน้
- ทาไม (why) ทาไมหรือเพราะเหตุใดเรือ่ งนี้จงึ เกิดขึน้ ทาไมแต่ละเหตุการณ์
จะต้องเป็นไปอย่างนัน้ อย่างนี้
- อย่างไร (How) เป็นรายละเอียดในสิง่ ทีไ่ ด้เกิดไปแล้ว หรือกาลังจะเกิดขึน้ ว่า
จะมีความเป็นไปได้ในลักษณะใด
2. ใช้กระบวนการเปรียบเทียบเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น เปรียบเทียบรูปภาพ
การเปรียบเทียบ คะแนนตามเกณฑ์ (Criteria rating) และการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ทัง้ ด้านการเงิน ด้านเทคนิค ด้านกาหนดเวลา การวิเคราะห์ตามอนุกรมเวลา
สุคนธ์ สินธพานนท์ วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ และ พรรณี สินธพานนท์ (2550: 24-26)
ได้เสนอแนวทางการฝึกนักเรียนให้มที กั ษะการคิด ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
1. การสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนพร้อมทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละเอือ้ ต่อการคิด มีการจัด
บรรยากาศในห้องเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนและฝึกการคิด มีการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
ทีโ่ น้มน้าวจิตใจ เช่น การตัง้ คาถาม การใช้เพลง คาขวัญ คากลอน นิทาน ข่าว เกม เพื่อโยง
เข้าสู่การฝึกทักษะการคิดช่วยให้นกั เรียนมีความพร้อม กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
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2. ในการจัดการเรียนรูท้ ุกกิจกรรม ครูควรมีบทบาทในการปลุกเร้าและเสริมแรง
ให้นกั เรียนได้คน้ พบคาตอบและสามารถแก้ปญั หาได้ดว้ ยตนเอง รูจ้ กั ทางานเป็ นกลุ่ม
3. ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆควรแทรกให้นกั เรียนได้ฝึกการคิด เช่น กิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วกับการปลูกฝงั คุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินยั เพื่อให้นกั เรียนได้ตระหนักรูถ้ งึ
ความสาคัญ ความจาเป็นและผลทีจ่ ะได้รบั จากการปฏิบตั ติ ามและไม่ปฏิบตั ติ าม
4. ควรใช้วธิ สี อน/เทคนิคการสอน/วิธกี ารจัดการเรียนรูห้ ลากหลายวิธ ี เพราะแต่ละ
วิธนี นั ้ จะส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนหลากหลายต่างๆ กันไป
5. การใช้แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นทีเ่ สาะแสวงหา
ความรูแ้ ละฝึกการคิดค้นหาคาตอบต่างๆ การค้นพบสิง่ ต่างๆทีเ่ ป็นข้อมูลในเรือ่ งทีเ่ รียน
อย่างหลากหลายนัน้ จะช่วยฝึกให้นกั เรียนได้รจู้ กั แยกข้อมูลทีจ่ ริงหรือเท็จ รูจ้ กั แยกข้อมูล
ทีน่ ่าเชื่อถือ โดยการคิดวิเคราะห์ ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเลือกข้อมูลนัน้ ๆ เป็นการเรียนรูจ้ าก
การปฏิบตั จิ ริง
6. ครูจะต้องรูจ้ กั ฝึกกระตุน้ ให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดในรูปแบบต่างๆ
7. ครูควรกาหนดขัน้ ตอนของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ชดั เจนว่าควรจะมีขนั ้
การคิดวิเคราะห์อยูใ่ นตอนใดของการเรียนรู้
8. ในการแบ่งกลุ่มนักเรียนในการทากิจกรรมกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มต้องไม่มาก
เกินไป
9. ครูอาจใช้วธิ วี ดั และประเมินผลได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ วัดและประเมินผล
จากแบบทดสอบความคิดทีม่ รี ปู แบบต่างๆกัน เช่น สร้างสถานการณ์มาให้นกั เรียนคิดและตัดสินใจ
การตอบคาถาม การนาข่าวหรือบทความมาให้วเิ คราะห์ตามประเด็นทีก่ าหนด เป็นต้น
จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้น สรุปได้ว่า แนวทางการสอนการคิดวิเคราะห์สามารถทา
ได้ดงั นี้
1. จัดบรรยากาศในห้องเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละฝึกกระบวนการคิด
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการตีความ การจาแนก
แยกแยะ การหาความสัมพันธ์ การให้เหตุผล
3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดลักษะความเป็ นคนช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม เพื่อการ
ค้นพบหาคาตอบ หาเหตุผลหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
4. ให้นกั เรียนได้คน้ พบคาตอบและสามารถแก้ปญั หาได้ดว้ ยตนเอง
5. ใช้วธิ สี อน/เทคนิคการสอน/วิธกี ารจัดการเรียนรูห้ ลากหลายวิธ ี
2.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์
งานวิ จยั ต่างประเทศ
ลัมพ์คนิ (Lumpkin. 1991: 369-A) ได้ศกึ ษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับ 5 และ 6
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ผลการวิจยั พบว่า เมือ่ ได้สอนทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วนักเรียนระดับ 5 และ 6 มีความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ไม่ต่างกัน นักเรียนระดับ 5 ทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนและความคงทนในวิชาสังคมไม่แตกต่างกัน สาหรับนักเรียนระดับ 6 ทีเ่ ป็นกลุ่มทดลอง
มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม
รีด (Reed. 1999: 3220-A) ได้ศกึ ษาผลของแบบจาลองการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการคิดวิเคราะห์เอกสารจากแหล่งต่างๆ
รวมทัง้ แปลความหมาย การให้เหตุผลและการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณในการศึกษาวิชาประวัตศิ าสตร์
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสามารถในการคิดเชิงประวัตศิ าสตร์ของนักศึกษาและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณพัฒนาได้ดขี น้ึ ภายใน 1 ภาคเรียน
2. ความรูใ้ นเรือ่ งประวัตศิ าสตร์จะพัฒนาดีขน้ึ เมือ่ ได้รบั การฝึกฝนการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ เพศและวัยไม่ได้มบี ทบาทสาคัญใดๆในการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
คลาค และคนอื่นๆ (Clark; et al. 2001: 811) ได้ทาการวิจยั เรือ่ งผลของหลักสูตร
ร่วมพีชคณิต/วิทยาศาสตร์ทม่ี ตี ่อทักษะการแก้ปญั หา ทักษะการคิดวิเคราะห์และทัศนคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ของนิสติ มหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอมริกา ผลการวิจยั พบว่า
1. ทักษะการแก้ปญั หาของนิสติ หลักสูตรพีชคณิต/วิทยาศาสตร์และนิสติ
หลักสูตรพีชคณิตแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญ
2. นิสติ หลักสูตรพีชคณิต/วิทยาศาสตร์มที กั ษะการคิดวิเคราะห์สงู ขึน้
3. ทัศนคติในแง่บวกต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนิสติ หลักสูตรพีชคณิต/
วิทยาศาสตร์มากกว่านิสติ หลักสูตรพีชคณิตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
บรอนสัน (Bronson. 2008: online) ได้ศกึ ษาความสามารถในด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาทีเ่ รียนผ่านระบบทางไกลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและนักศึกษาทีเ่ รียน
ในชัน้ เรียนปกติผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาทัง้ 2
กลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ และความสามารถในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาทัง้ 2 กลุ่มสูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โกยาค (Goyak. 2009: online) ได้ศกึ ษาผลของเทคนิคการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
ทีม่ ตี ่อการรับรูส้ ภาพแวดล้อมในชัน้ เรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูฝึกสอน ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มทีเ่ รียนรูแ้ บบร่วมมือ 4 กลุ่มจากทัง้ หมด 8 กลุ่มนัน้ มีการรับรูเ้ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมในชัน้ เรียน
สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตแิ ละผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มทีเ่ รียน
ด้วยเทคนิคการเรียนรูแ้ บบร่วมมือและกลุ่มทีเ่ รียนด้วยเทคนิคการบรรยายแตกต่างกันอย่างไม่ม ี
นัยสาคัญ
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งานวิ จยั ในประเทศ
บุญเชิด ชุมพล (2547: 48) ได้ศกึ ษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษา ช่วงชัน้ ที่ 3 โรงเรียนอานวยวิทย์ พบว่า การจัดกิจกรรมหรือกาหนดสถานการณ์
ให้ผเู้ รียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ สามารถคิดหาเหตุผลด้วยตนเองและคิดเป็นกลุ่มได้นนั ้ เป็นการฝึก
ให้ผเู้ รียนพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปญั หาทีอ่ าจจะต้องเผชิญในอนาคตได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ณาตยา อุทยารัตน์ (2549: 76-77) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ทีม่ รี ะดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านการเรียนต่างกันในโรงเรียน
กลุ่มรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีท่ี 5
และปีท่ี 6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดับปานกลางและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จะสูงขึน้ เมือ่ เรียนในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ เช่นเดียวกับนักเรียนทีม่ รี ะดับการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองด้านการเรียนทัง้ ระดับปานกลางและระดับสูงจะมีพฒ
ั นาการความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์เพิม่ สูงขึน้ ตามลาดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ด้วย
อุษณีย์ เตรียมเชิดติวงศ์ (2549: 47-44) ได้ศกึ ษาผลการฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ทม่ี ตี ่อ
ความสามารถในการจาแนกประเภทของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยั พบว่า นักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทัง้ กลุ่มทีไ่ ด้รบั การฝึกคิดเชิงวิเคราะห์และไม่ได้รบั การฝึกคิดเชิงวิเคราะห์
มีความสามารถในการจาแนกประเภทเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แต่กลุ่มทีไ่ ด้รบั
การฝึกคิดเชิงวิเคราะห์มคี วามสามารถในการจาแนกประเภทเพิม่ ขึน้ มากกว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั
การฝึกคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
กฤษฎา แก้วสิงห์ (2551: 110) ได้ศกึ ษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีม่ กี ารวัดและประเมินควบคู่กบั การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมาเขต 4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรียน
มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ผลการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สงู ขึน้ หลังใช้การวัดและประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ควบคู่กบั การเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ั้
สุชาดา ปนโฉม
(2551: 63-64) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจั จัย
ทีส่ ่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนเอกชนกลุ่ม 3
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางตรง
ต่อการคิดวิเคราะห์ ในวิชาคณิตศาสตร์ คือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ มโนภาพ
เกีย่ วกับตนเอง คุณภาพการสอนของครู การอบรมเลีย้ งดูของครอบครัว และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน
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จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้น สรุปได้ว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
สามารถพัฒนาได้ดว้ ยวิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย ซึง่ ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่สี ่งเสริมให้ผเู้ รียน
ได้คดิ หาเหตุผลด้วยตนเอง เพื่อเป็นการฝึกสมรรถภาพทางสมองซึง่ จะช่วยในการพัฒนาศักยภาพ
ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

3. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
(Mathematical Reasoning)
การให้เหตุผลเป็นทักษะกระบวนการหนึ่ง ทีเ่ ราใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
อยูเ่ สมอ เช่น การใช้เหตุผลในการเลือกซือ้ สินค้า ในการเลือกใช้โปรโมชันโทรศั
่
พท์มอื ถือ ในการ
เลือกเสือ้ ผ้าตามโอกาสต่างๆ เป็นต้น จึงได้มนี กั การศึกษาให้ความหมายของการให้เหตุผลไว้ ดังนี้
3.1 ความหมายของการให้เหตุผล
ครูลคิ และรุดนิค (Krulik; & Rudnick. 1993: 3-5) อธิบายว่า การให้เหตุผลเป็นส่วน
หนึ่งของการคิด โดยการคิด หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการวิเคราะห์และได้มาซึง่
ข้อสรุปทีส่ มเหตุสมผลจากข้อมูลทีก่ าหนดให้ ซึง่ นักเรียนต้องสร้างข้อคาดการณ์ หาข้อสรุป
จากความสัมพันธ์ของสถานการณ์ปญั หา แล้วแสดงเหตุผล อธิบายข้อสรุป และยืนยันข้อสรุปนัน้
โดยได้แบ่งการคิดออกเป็น 4 ขัน้ ได้แก่
1. ขัน้ ระลึกได้ (Recall) เป็นทักษะการคิดทีเ่ ป็ นธรรมชาติเกือบเป็นอัตโนมัติ
เป็นความสามารถในการระลึกข้อเท็จจริง
2. ขัน้ พืน้ ฐาน (Basic) เป็นความเข้าใจความคิดรวบยอด เป็นประโยชน์
ทีจ่ ะนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
3. ขัน้ วิจารณญาณ (Critical) เป็นความคิดทีใ่ ช้ในการตรวจเชื่อมโยงและประเมิน
ลักษณะทัง้ หมดของการแก้ปญั หา ประกอบด้วย การจา การเรียนรู้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เชื่อมโยง
ข้อมูล เพื่อหาคาตอบทีม่ เี หตุผลได้
4. ขัน้ สร้างสรรค์ (Creative) เป็นความคิดทีซ่ บั ซ้อน ความคิดระดับนี้เป็ น
สิง่ ประดิษฐ์ทค่ี ดิ หรือจินตนาการขึน้ เอง
โดยได้จดั ให้การให้เหตุผลเป็นส่วนหนึ่งของการคิดทีอ่ ยู่เหนือจากระดับขัน้ ระลึก
ได้ ดังภาพประกอบ 2
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การคิดระดับสูง
(Higher-order
Thinking )

การคิดขัน้
สร้างสรรค์
(Creative)

การให้เหตุผล
(Reasoning)

การคิดขัน้ วิจารณญาณ
(Critical)
การคิดขัน้ พืน้ ฐาน
(Basic)
การคิดขัน้ ระลึก
(Recall)

ภาพประกอบ 2 ลาดับขัน้ การคิดของครูลคิ และรุดนิค
ทีม่ า: Krulik, S.; & Rudnick, J. (1993). Reasoning and Problem Solving: A
Handbook for Elementary School Teachers. p.3.
ครูลคิ และรุดนิค อธิบายอีกว่า การคิดเป็ นกระบวนการทีซ่ บั ซ้อน แต่ละขัน้ ตอน
ทีแ่ สดงในแผนภาพไม่ได้แยกออกจากกันอย่างสิน้ เชิง โดยแต่ละขัน้ จะมีส่วนทีเ่ หลื่อมล้าทับซ้อนกัน
บ้าง จากแผนภาพดังกล่าว จะเห็นว่าการให้เหตุผล จะอยูใ่ นการคิดขัน้ พืน้ ฐาน ขัน้ วิจารณญาณ
และขัน้ สร้างสรรค์ สาหรับการคิดขัน้ วิจารณญาณ และการคิดอย่างสร้างสรรค์นนั ้ ครูลคิ และรุดนิค
เรียกว่า เป็นการคิดระดับสูง (Higher-order Thinking)
เลห์ตนั (Leighton. 2004: 11) อธิบายว่า การให้เหตุผล หมายถึง กระบวนการ
ในการสร้างข้อสรุป โดยทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราทาและคิดจะเกีย่ วข้องกับการสร้างข้อสรุป กล่าวคือ
เมือ่ เราเรียนรู้ วิเคราะห์ ตัดสิน สรุปอ้างอิง ประเมิน ฯลฯ เราจะต้องมีการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลและ
ความเชื่อของเราเสมอ
วรรณี ธรรมโชติ (2550: 3) ได้ให้ความหมายว่า การให้เหตุผลเป็นเครือ่ งมือทีม่ นุษย์
ใช้สาหรับการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ โดยการนาเอาความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในระบบ ซึง่ เรียกว่า เหตุหรือข้อตัง้ (Premise) มาวิเคราะห์แจกแจงความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด
ความจริงอันใหม่ขน้ึ ซึง่ เรียกว่า ผล หรือ ผลสรุป หรือ ข้อยุติ (Conclution)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 45) กล่าวว่า
การให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการทีส่ ่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็ น
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ระบบ สามารถวิเคราะห์ปญั หาและสถานการณ์ได้อย่างถีถ่ ว้ นรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน
ตัดสินใจและแก้ปญั หาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
จิตติมา ชอบเอียด (2551: 26) กล่าวว่า การให้เหตุผล หมายถึง การอ้างหลักฐานเพื่อ
ยืนยันข้อสรุปของเราว่าเป็ นจริง หรือเป็ นการแสดงแนวคิดเกีย่ วกับการสร้างหลักการ
หาความสัมพันธ์ของแนวคิดและการสรุปทีส่ มเหตุสมผลตามแนวคิด กฎเกณฑ์หรือความจริงนัน้ ๆ
พร้อมทัง้ สามารถทีจ่ ะยืนยันหรือคัดค้านข้อความคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
วิษณุ นภาพันธ์ (2551: 10) นิยามการให้เหตุผลว่า คือ การอธิบายหรือการแสดง
หลักฐานทีท่ าให้เราเชื่อในสิง่ ใดสิง่ หนึ่งว่าเป็ นจริง ซึง่ สร้างขึน้ จากการคิดทีอ่ าศัยหลักตรรกวิทยาแล้ว
ถ่ายทอดออกมาในรูปของภาษา
เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร (2551: 19) ให้ความหมายของการให้เหตุผลว่า หมายถึง
ความสามารถในการอธิบาย การหาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์และแสดงข้อสรุปของข้อมูล
อย่างสมเหตุสมผล และความสามารถในการพิจารณาข้อสรุปทีส่ มเหตุสมผล
จากความหมายทีก่ ล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การให้เหตุผล เป็นความสามารถ
ในการอธิบายข้อสรุปด้วยข้อเท็จจริงต่างๆ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ ในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อยืนยันว่าข้อสรุปดังกล่าวนัน้ จริง อีกทัง้ ยัง
ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ทาให้สามารถวิเคราะห์ปญั หาและสถานการณ์ได้อย่าง
รอบคอบ และสามารถวางแผน ในการแก้ปญั หาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.2 ความหมายของการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
โอแดฟเฟอร์ (O’Daffer. 1990: 378) อธิบายว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
เป็นส่วนหนึ่งของการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการสร้างข้ออ้างอิงทัวไป
่ การวิเคราะห์และ
การหาข้อสรุปทีถ่ ูกต้อง สมเหตุสมผลเกีย่ วกับแนวคิดหรือวิธกี ารทีส่ งิ่ ต่างๆ เกีย่ วข้อง
หรือสัมพันธ์กนั
กรีนวูด (Greenwood. 1993: 144) ได้ให้ความหมายเกีย่ วกับ การคิดเชิงคณิตศาสตร์
ว่าหมายถึง ความสามารถในการเข้าใจแบบรูป หาสถานการณ์รว่ มของปญั หา ระบุขอ้ ผิดพลาด และ
สร้างยุทธวิธใี หม่ การคิดเชิงคณิตศาสตร์ทาให้เกิดวิธกี ารเชิงระบบสาหรับปญั หาเชิงปริมาณทีเ่ ป็น
ผลของการเรียนรูแ้ ละการดาเนินการทางคณิตศาสตร์ เป็นการเน้นการเรียนรูม้ ากกว่าการมุง่ เพียง
คาตอบหรือผลลัพธ์ ซึง่ ถ้าสนับสนุ นจุดเน้นนี้ให้เกิดขึน้ ในการเรียนคณิตศาสตร์จะเป็ นประโยชน์
ไม่เพียงแต่การเรียนรูใ้ นเนื้อหาเท่านัน้ แต่จะเกิดความสามารถในการคิดและการให้เหตุผลในตัว
นักเรียนด้วย
โอแดฟเฟอร์ และธอร์นควิสท์ (O’Daffer; & Thornquist. 1993: 43) กล่าวว่า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ซึง่ หมายถึงการใช้ทกั ษะ
ทางคณิตศาสตร์ในการทาความเข้าใจแนวคิด ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด สร้างข้อสรุป
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ให้อยูใ่ นรูปทัวไป
่ หรือสนับสนุนข้อสรุปเกีย่ วกับแนวคิดและความสัมพันธ์ของแนวคิด พร้อมทัง้
แก้ปญั หาทีเ่ กี่ยวกับแนวคิดนัน้ อย่างสมเหตุสมผล
อลิซ และชิเรล (Alice; & Shirel. 1999: 114) ได้กล่าวถึงการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็ นส่วนทีท่ าให้การแก้ปญั หาสมบูรณ์ นักเรียน
จะไม่สามารถเข้าใจปญั หา วิเคราะห์ปญั หาหรือวางแผนในการแก้ปญั หาได้หากปราศจาก
การให้เหตุผล กล่าวได้ว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์จะมีความสาคัญควบคู่ไปกับการแก้ปญั หา
จิตติมา ชอบเอียด (2551: 28) ได้สรุปว่าการให้เหตุผล หมายถึง คือ การอ้างหลักฐาน
เพื่อยืนยันข้อสรุปของเราว่าเป็นจริง หรือเป็ นการแสดงแนวคิดเกีย่ วกับการสร้างหลักการ
หาความสัมพันธ์ของแนวคิดและการสรุปทีส่ มเหตุสมผลตามแนวคิด กฎเกณฑ์หรือความจริงนัน้ ๆ
พร้อมทัง้ สามารถทีจ่ ะยืนยันหรือคัดค้านข้อความคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
เปียทิพย์ เขาไข่แก้ว (2551: 11) ให้ความหมายการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่า
หมายถึง กระบวนการ การคิดและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์จากการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ
ทางคณิตศาสตร์แล้วหาข้อสรุป พร้อมทัง้ ยืนยัน หรือคัดค้านข้อสรุปนัน้ อย่างสมเหตุสมผล
ในแต่ละขัน้ ตอนของการหาข้อสรุป
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 46) ให้ความหมาย
ของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่า หมายถึง กระบวนการการคิดทางคณิตศาสตร์ทต่ี ้องอาศัย
การคิดวิเคราะห์ และ/หรือความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการรวบรวมข้อเท็จจริง /ข้อความ/แนวคิด/
สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ แจกแจงความสัมพันธ์ หรือการเชื่อมโยง เพื่อทาให้เกิด
ข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่
พรรณทิภา ทองนวล (2554: 90) ได้สรุปว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถในการอธิบายแนวคิด หรือหาเหตุผลสนับสนุนคาตอบอย่างสมเหตุสมผล จากหลักการ
หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ พร้อมทัง้ แสดงขัน้ ตอนการให้เหตุผลทีช่ ดั เจนและสามารถสรุปคาตอบ
ได้อย่างถูกต้อง
จากความหมายทีก่ ล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็น
ความสามารถในการอธิบายแนวคิดในการหาคาตอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อความ หลักการ แนวคิด หรือ
ทฤษฎีต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ทีส่ มเหตุสมผล สามารถสรุปคาตอบได้อย่างถูกต้องและแสดงขัน้ ตอน
การให้เหตุผลได้อย่างชัดเจน
3.3 ความสาคัญของการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะหนึ่งทีห่ ลักสูตรคณิตศาสตร์ในปจั จุบนั ได้ให้
ความสาคัญในการพัฒนาความสามารถกับนักเรียน ดังทีน่ กั การศึกษาและนักวิชาการได้กล่าวถึง
ความสาคัญของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้
สติกกินส์ (Stiggins. 1997: 6) อธิบายว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็ นสิง่ สาคัญ
เพราะการทาความเข้าใจปญั หาโดยใช้เหตุผล ช่วยให้นักเรียนเป็นนักคิดทีด่ ี ในบางโอกาสเราต้องใช้
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การให้เหตุผลในลักษณะการวิเคราะห์เพื่อจะดูว่าส่วนปลีกย่อยต่างๆ เข้ากับภาพโดยรวมของสิง่ นัน้
หรือไม่ หรือในบางโอกาสเราต้องใช้การให้เหตุผลแบบเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจความเหมือนกับ
ความแตกต่าง
รัสเซลล์ (Russell. 1999: 1) กล่าวว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นหัวใจสาคัญ
ของการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็ นวิชาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นนามธรรม
ซึง่ การให้เหตุผลเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะเข้าใจนามธรรมนัน้ โดยการให้เหตุผลเป็นสิง่ ทีใ่ ช้คดิ เกีย่ วกับ
สมบัตติ ่างๆในทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาให้อยูใ่ นลักษณะของการอ้างอิง เพื่อให้สามารถใช้
ข้อเท็จจริงทีเ่ รียนรูม้ าอ้างอิงไปยังสิง่ ใหม่
สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2001: 56) ได้กาหนดให้
การให้เหตุผลและการพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์เป็ นมาตรฐานหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ซึง่ ได้อธิบายมาตรฐานหลักสูตรการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ในชัน้ ก่อนอนุบาล-มัธยมศึกษาปีท่ี 6
(Prekindergarten through Grade 12) ว่าควรจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้นกั เรียนสามารถ
1. เห็นคุณค่าของการให้เหตุผลและการพิสจู น์ในฐานะทีเ่ ป็นลักษณะพืน้ ฐานของ
คณิตศาสตร์ได้
2. สร้างและสืบสวนสอบสวนข้อความคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ได้
3. พัฒนาและประเมินค่าข้อโต้แย้งและการพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์ได้
4. เลือกและใช้การให้เหตุผล และวิธกี ารทีห่ ลากหลายในการพิสจู น์ได้
สมวงษ์ แปลงประสพโชค (2544: คานา) กล่าวว่าการให้เหตุผลเป็นเรือ่ งจาเป็น
สาหรับการดารงชีวติ ความเชื่อ การยอมรับ การโต้แย้ง ตลอดจนการตัดสินใจ ต้องอาศัยเหตุผล
ประกอบหากเหตุผลดี ถูกหลักการจะทาให้การตัดสินใจไม่ผดิ พลาด นอกจากนี้ยงั เป็นพืน้ ฐานของ
การศึกษาหาความรูใ้ นศาสตร์อกี หลายสาขา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
เป็นต้น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 45) กล่าวว่า การคิดอย่าง
มีเหตุผลถือเป็นหัวใจสาคัญของการสอนคณิตศาสตร์ เพราะเป็นเครือ่ งมือสาคัญทีน่ กั เรียนสามารถ
นาติดตัวไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ในการทางานและการดารงชีวติ นอกจากนี้
ยังมีงานวิจยั จานวนมากทีย่ นื ยันว่า การสอนให้นกั เรียนเรียนด้วยความเข้าใจอย่างมีเหตุผล ดีกว่า
การสอนแบบให้จดจา การสอนคณิตศาสตร์อย่างเป็ นเหตุเป็นผล จะทาให้นกั เรียนมีเจตคติทด่ี ตี ่อ
วิชาคณิตศาสตร์ สามารถจดจาได้ดแี ละนานกว่าเดิม
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 54-56) กล่าวถึงความสาคัญของ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2551 ได้กาหนด
ความสาคัญให้การให้เหตุผลเป็นความสามารถหนึ่งทีจ่ าเป็นสาหรับนักเรียนทุกคน โดยกาหนด
ให้เป็นส่วนหนึ่งในสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึง่ มีตวั ชีว้ ดั ด้านการให้เหตุผล
ในทุกระดับชัน้ (ป.1-ม.6) กาหนดไว้ว่า นักเรียนต้องสามารถให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม
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จากทีก่ ล่าวมา สรุปได้ว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ทห่ี ลักสูตรแกนกลาง 2551 ได้กาหนดไว้ว่าเป็นทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับนักเรียน
ซึง่ หากนักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลประกอบแนวคิด การตัดสินใจและสรุปผลได้
อย่างเหมาะสมแล้ว นักเรียนจะสามารถเรียนรูเ้ นื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ จดจาเนื้อหา
ได้เป็นอย่างดีและยาวนาน มีเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ทัง้ การทางานและการดารงชีวติ อีกทัง้ ยังเป็ นพืน้ ฐานของ
การศึกษาหาความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ อีกหลายสาขาด้วย
3.4 รูปแบบของการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
บารูดี (Baroody. 1993: 2-59) กล่าวว่า การให้เหตุผลแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้
1. การให้เหตุผลแบบสหัชญาณ (Intuitive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลทีค่ นเรา
มีขอ้ มูลไม่เพียงพอทีจ่ ะตัดสินใจ จึงตัดสินใจบนข้อมูลทีเ่ ห็นและตามความรูส้ กึ การให้เหตุผลแบบ
สหัชญาณจึงเป็นเหตุผลทีข่ น้ึ อยูก่ บั สิง่ ทีป่ รากฏหรือข้อสันนิษฐาน ซึง่ ทัง้ สิง่ ทีป่ รากฏและข้อ
สันนิษฐานนี้อาจถูกหรือผิดก็ได้
2. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นการใช้การสังเกตเป็น
พืน้ ฐานเพื่อค้นหาแบบรูปหรือสร้างข้อคาดการณ์แล้วสรุปเป็นกรณีทวไป
ั ่ มีผใู้ ห้ความหมายของการ
ให้เหตุผลแบบอุปนัยในลักษณะทีค่ ล้ายๆ กัน คือ การให้เหตุผลแบบอุปนัยเป็ นกระบวนการทาง
ปญั ญาทีช่ ่วยให้คนเราสร้างหรือสรุปกฎจากประสบการณ์ เกิดจากการนาเสนอข้อมูลของสมาชิก
บางส่วนมาสร้างเป็นนัยทัวไปเกี
่
ย่ วกับสมาชิกตัวอื่นหรือสมาชิกทัง้ หมดของเซต เป็นกระบวนการ
ตัง้ สมมติฐานทีเ่ ป็นกฎทัวไปซึ
่ ง่ แทนลักษณะร่วมกันของกลุ่มของวัตถุสงิ่ ของหรือเหตุการณ์ทม่ี ี
ลักษณะเฉพาะ การให้เหตุผลแบบอุปนัยจึงเป็ นการหาสมบัตริ ว่ มกัน หาแบบรูป กฎ และข้อสรุปจาก
ตัวอย่างทีต่ ่างกัน
3. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นกระบวนการสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลบนพืน้ ฐานของข้อตกลงหรือกฎ ซึง่ ยอมรับว่าเป็นจริงแล้ว หรือทีเ่ รียกว่าเหตุ สามารถ
กล่าวได้ว่า การให้เหตุผลเชิงนิรนัยมีลกั ษณะตรงข้ามกับการให้เหตุผลแบบอุปนัย เพราะ
การให้เหตุผลแบบอุปนัยมีจุดเริม่ จากกรณีเฉพาะไปสู่ขอ้ สรุปทีเ่ ป็ นกรณีทวไป
ั ่ ในขณะที่
การให้เหตุผลแบบนิรนัยมีทศิ ทางตรงกันข้าม คือ จะใช้ความรูก้ รณีทวไปในการแก้
ั่
ปญั หา
กรณีเฉพาะ เชื่อกันว่าการให้เหตุผลแบบนิรนัยเป็ นการให้เหตุผลทีน่ ่าเชื่อถือได้มากทีส่ ุด เนื่องจาก
เป็นการให้เหตุผลทีส่ ร้างบนพืน้ ฐานทางตรรกศาสตร์
สติกกินส์ (Stiggins. 1997: 260-262) ได้จาแนกการให้เหตุผลหลักๆ 3 แบบ ได้แก่
การให้เหตุผลแบบวิเคราะห์ การให้เหตุผลแบบเปรียบเทียบ การให้เหตุผลในการประเมิน โดยได้
อธิบายไว้ดงั นี้
1. การให้เหตุผลแบบวิเคราะห์ (Analytical Reasoning) เป็นการให้เหตุผลโดย
พิจารณาส่วนย่อยหรือส่วนประกอบ ซึง่ ประกอบกันเป็ นสิง่ นัน้ ๆ เป็นการศึกษาลงลึกในส่วนย่อยๆ
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เมือ่ ต้องการศึกษาสิง่ นัน้ อย่างลึกซึง้ ก็ใช้การวิเคราะห์เพื่อศึกษารายละเอียด หรือในกรณีทต่ี อ้ งการ
แก้ปญั หา นักเรียนจะต้องอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์หรือปญั หา แล้วนาความรูแ้ ละ
การให้เหตุผลมาใช้ในการแก้ปญั หานัน้ ๆ
2. การให้เหตุผลแบบเปรียบเทียบ (Comparative Reasoning) เป็นกระบวนการ
ศึกษา ว่าสิง่ นัน้ ๆ มีอะไรทีเ่ หมือนกัน มีอะไรทีต่ ่างกัน ในบางโอกาสเราต้องศึกษาส่วนทีต่ ่างกัน
บางโอกาสเราต้องศึกษาส่วนทีเ่ หมือนกัน การใช้การให้เหตุผลวิธนี ้จี ะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจสิง่ ที่
ต้องการเปรียบเทียบอย่างลึกซึง้ มีขอ้ ตกลงอย่างชัดเจนว่าอย่างไรทีถ่ อื ว่าเหมือนกัน อย่างไรถือว่า
ต่างกันก่อนทีจ่ ะทาการเปรียบเทียบ
3. การให้เหตุผลในการประเมิน (Evaluative Reasoning) เป็นการใช้เหตุผล
ประเมินเมือ่ เราตัดสินคุณค่าหรือความถูกต้องโดยใช้เหตุผล อาศัยความสมเหตุสมผลเป็น
เครือ่ งตัดสิน
นอกจากนี้สติกกินส์ยงั ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลในลักษณะอื่นๆ อีก ได้แก่
การสังเคราะห์ (Synthesizing) เป็นการนาข้อมูลต่างๆ มาหลอมรวมเป็นข้อสรุป
หรือเป็นการนาข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมาทาความเข้าใจและหาข้อสรุป เช่น การสอนแบบเป็ น
หัวเรือ่ ง (Thematic) ทีน่ าการให้เหตุผลและความรูจ้ ากหลายๆ สาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษา มาบูรณาการใช้การให้เหตุผลมาแก้ปญั หาทางสังคมหรือทางวิทยาศาสตร์
เป็นต้น
การจาแนก (Classifying) เป็นการจัดแบ่งประเภท เช่น การจาแนกประเภท
ของพืช ประเภทของสัตว์ ซึง่ การจาแนกในลักษณะนี้ผจู้ าแนกต้องรูจ้ กั แต่ละประเภททีต่ อ้ งการ
จาแนกเป็นอย่างดี และอาศัยการให้เหตุผลในการจาแนก
การอนุ มาน (Inferential) เป็ นการให้เหตุผลให้ได้มาเป็ นผลผลิต เช่น ได้หลักการ
ข้อสรุปเป็ นการหากรณีทวไปจากหลั
ั่
กฐาน กล่าวคือ ใช้ความจริงจากกรณีหนึ่งๆ นาไปสู่กฎหรือ
หลักการทัวไป
่ และในทางกลับกันการให้เหตุผลทีอ่ า้ งอิงกฎหรือกรณีทวไปเพื
ั่
่อนาไปใช้
ในการแก้ปญั หาก็ถอื เป็ นการให้เหตุผลแบบอนุมาน
กรีนเนส และฟินเดลล์ (Greenes; & Findell. 1999: 128) ได้จาแนกการให้เหตุผล
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การให้เหตุผลเชิงนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลเชิงตรรก
ทีเ่ ริม่ ต้นด้วยประโยคหรือเหตุใหญ่ในรูปทัวไป
่ เพื่อนาไปสู่การสรุปในกรณีเฉพาะ ซึง่ นักเรียน
สามารถเข้าถึงการให้เหตุผลเชิงนิรนัยนี้ได้ เมือ่ นักเรียนแก้ปญั หาทีใ่ ห้พวกเขาได้สร้างข้อสรุป
จากข้อเท็จจริงทีก่ าหนดให้ทงั ้ ทีอ่ ยูใ่ นรูปของคาพูด ไดอะแกรม กราฟ หรือตาราง
2. การให้เหตุผลเชิงอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลจากกรณี
เฉพาะหลายๆ กรณี โดยระบุความสัมพันธ์จากกรณียอ่ ยๆ เหล่านัน้ เพื่อสร้างเป็นข้อสรุป
ทีอ่ ยูใ่ นรูปทัวไปของความสั
่
มพันธ์ดงั กล่าว
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ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ และคนอืน่ ๆ (2545: 69-70) ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลไว้ว่า การให้
เหตุผล มี 2 ประเภท คือ
1. การให้เหตุผลแบบนิรนัย เป็ นการให้เหตุผลโดยกาหนดให้หรือยอมรับเหตุเป็ นจริง
นัน้ คือ เหตุทต่ี งั ้ ขึน้ บังคับให้เกิดผลลัพธ์อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ซง่ึ จะสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลจะต้อง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลนัน้
2. การให้เหตุผลแบบอุปนัย เป็ นการใช้ประสบการณ์ยอ่ ยๆ หลายๆ ตัวอย่างหรือ
การคาดคะเนในการสรุปผลนัน้ คือเหตุทจ่ี ะตัง้ ขึน้ เป็ นการเก็บข้อมูลในแต่ละครัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วสรุป
ซึง่ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้อาจไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ เนื่องจากผลลัพธ์ทไ่ี ด้อาจเป็ นจริงหรือไม่เป็ นจริงก็ได้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 46-60) ได้จาแนกการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การให้เหตุผลแบบสหัชญาณ เป็นการให้เหตุผลทีม่ าจากการใช้ความรูท้ ม่ี มี าแต่
กาเนิดหรือสามัญสานึก เช่น เมือ่ น้าตาลทรายกาลังจะขึน้ ราคา น้ าตาลทรายมักจะขาดตลาด
ชาวบ้านและแม่คา้ มักรีบสะสมน้ าตาลทรายในราคาเดิมก่อนขึน้ ราคา หรือในวันทีฝ่ นตกตอนเช้า
คนในเมืองใหญ่มกั เดินทางออกจากบ้านเร็วกว่าปกติ เพราะคิดว่าการจราจรน่าจะติดขัดมากกว่า
วันทีฝ่ นไม่ตกตอนเช้า เป็นต้น
2. การให้เหตุผลแบบอุปนัย เป็นกระบวนการทีใ่ ช้การสังเกตหรือการทดลอง
หลายๆ ครัง้ แล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแบบรูปทีจ่ ะนาไปสู่ขอ้ สรุปซึง่ เชื่อว่า น่ าจะถูกต้อง
น่าจะเป็ นจริง มีความเป็ นไปได้มากทีส่ ุด แต่ยงั ไม่ได้พสิ จู น์ว่าเป็นจริงและยังไม่พบข้อขัดแย้ง
เรียกข้อสรุปนัน้ ว่า “ข้อความคาดการณ์” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 โรงเรียนก้าวหน้าวิทยา เป็นโรงเรียนประจาตาบลแห่งหนึ่ง
ทีท่ าการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เด็กชายแสนดีเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้ เขาสังเกตว่า
ทุกๆ วันพุธซึง่ ผ่านมา 5 สัปดาห์แล้ว เขาได้รบั ประทานแกงจืดผักกาดขาวและไข่เจียวหมูสบั
เป็นอาหารกลางวัน เขาจึงสรุปเป็ นข้อความคาดการณ์ว่า ทุกๆ วันพุธ เขาจะได้รบั ประทานแกงจืด
ผักกาดขาวและไข่เจียวหมูสบั เป็นอาหารกลางวัน
ตัวอย่างที่ 2 แก้วตาสังเกตว่า ในวันทีโ่ รงเรียนเปิด คุณครูนวลศรีซง่ึ มีบา้ น
อยูท่ า้ ยซอย จะขับรถผ่านบ้านของแก้วตาไปโรงเรียนทุกเช้า ประมาณ 7.00 น. แต่วนั นี้สายแล้ว
แก้วตายังไม่เห็นคุณครูนวลศรีขบั รถไปโรงเรียน แก้วตาจึงสรุปเป็นข้อความคาดการณ์ว่า วันนี้เป็น
วันทีโ่ รงเรียนหยุด
และหากต้องการยืนยันว่าข้อความคาดการณ์นนั ้ เป็ นจริงหรือไม่ ก็ตอ้ งสืบเสาะ
ค้นหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุ นให้มากพอหรือแสดงเหตุผลทีท่ าให้ยอมรับได้ว่าข้อความคาดการณ์นนั ้
เป็นจริง ในทางคณิตศาสตร์ เรายืนยันว่าข้อความคาดการณ์เป็ นจริงโดยการแสดงหรือการพิสูจน์
ทางคณิตศาสตร์ ซึง่ ถ้าแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่า ข้อความคาดการณ์เป็ นจริงในกรณีทวไป
ั ่ ข้อความ
คาดการณ์ นัน้ จะเป็น “ทฤษฎีบท” ในทางตรงกันข้าม ถ้าสามารถยก “ตัวอย่างค้าน” ได้ แม้เพียง
กรณีเดียว ข้อความคาดการณ์นนั ้ จะเป็ นเท็จทันที
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3. การให้เหตุผลแบบนิรนัย เป็นกระบวนการทีย่ กเอาสิง่ ทีร่ วู้ ่าเป็ นจริงหรือยอมรับ
ว่าเป็นจริงโดยไม่ตอ้ งพิสจู น์ แล้วใช้เหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์ อ้างจากสิง่ ทีร่ วู้ ่าเป็ นจริงนัน้
เพื่อนาไปสู่ขอ้ สรุปหรือผลสรุปทีเ่ พิม่ เติมขึน้ มาใหม่ โดยมีองค์ประกอบสาคัญ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เหตุหรือสมมติ ฐาน หมายถึง สิง่ ทีเ่ ป็นจริงหรือยอมรับว่าเป็ นจริง
โดยไม่ตอ้ งพิสจู น์ ได้แก่ คาอนิยาม บทนิยาม สัจพจน์ ทฤษฎีบททีพ่ สิ ูจน์แล้ว กฎ หรือสมบัตติ ่างๆ
ส่วนที่ 2 ผลหรือผลสรุป หมายถึง ข้อสรุปทีไ่ ด้จากเหตุหรือสมมติฐาน
โดยทัวไป
่ เหตุหรือสมมติฐานของการให้เหตุผลแบบนิรนัย มักประกอบด้วย
“เหตุกรณีทวไป”
ั ่ และตามด้วย “เหตุกรณีเฉพาะ” ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกรณีทวไป
ั่
และเหตุกรณีเฉพาะ ก่อให้เกิด “ผลหรือผลสรุป” ถ้าเหตุทาให้เกิดผลหรือผลสรุปเสมอ เราเรียกว่า
เป็น “การให้เหตุผลทีส่ มเหตุสมผล” ในทางตรงกันข้าม ถ้าเหตุไม่ทาให้เกิดผลหรือผลสรุปเสมอ
เราเรียกว่าเป็ น “การให้เหตุผลทีไ่ ม่สมเหตุสมผล” ขอเสนอตัวอย่างการพิจารณาการให้เหตุผล
เพื่อให้งา่ ยต่อความเข้าใจ ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1
เหตุ : 1. จานวนคู่ คือ จานวนเต็มทีห่ ารด้วย 2 ลงตัว
2. 36 หารด้วย 2 ลงตัว
ผล : 36 เป็นจานวนคู่
ในการให้เหตุผลแบบนิรนัยข้างต้น เรามี
ข้อความ “จานวนคู่ คือ จานวนเต็มทีห่ ารด้วย 2 ลงตัว” เป็น “เหตุกรณีทวไป”
ั่
ข้อความ “36 หารด้วย 2 ลงตัว” เป็น “เหตุกรณีเฉพาะ”
ข้อความ “36 เป็นจานวนคู่” เป็น “ผลสรุปเฉพาะ”
เมือ่ เรายอมรับ “เหตุ” ว่าเป็นจริง นันคื
่ อ ยอมรับว่า “จานวนคู่ คือ จานวนเต็มที่
หารด้วย 2 ลงตัว” และ “36 หารด้วย 2 ลงตัว” เป็นจริงแล้ว การสรุปว่า “36 เป็นจานวนคู่” จึงเป็น
การสรุปทีถ่ ูกต้อง ดังนัน้ การให้เหตุผลนี้ถอื ว่าเป็นการให้เหตุผลทีส่ มเหตุสมผล
ตัวอย่างที่ 2
เหตุ : 1. ผูท้ เ่ี รียนกฎหมายทุกคนเป็ นคนมีเหตุผล
2. วัลลภเรียนกฎหมาย
ผล : วัลลภเป็นคนมีเหตุผล
ในการให้เหตุผลแบบนิรนัยข้างต้น เรามี
ข้อความ “ผูท้ เ่ี รียนกฎหมายทุกคนเป็ นคนมีเหตุผล” เป็น “เหตุกรณีทวไป”
ั่
ข้อความ “วัลลภเรียนกฎหมาย” เป็น “เหตุกรณีเฉพาะ”
ข้อความ “วัลลภเป็นคนมีเหตุผล” เป็น “ผลสรุปเฉพาะ”
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ซึง่ เหตุกรณีทวไปที
ั ่ ว่ ่า “ผูท้ เ่ี รียนกฎหมายทุกคนเป็นคนมีเหตุผล” ไม่เป็นจริงเสมอ ทา
ให้ผลสรุปทีว่ ่า “วัลลภเป็นคนมีเหตุผล” จึงอาจเป็นจริงหรือเท็จก็ได้ ดังนัน้ การให้เหตุผลนี้ถอื ว่าเป็น
การให้เหตุผลทีไ่ ม่สมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม การให้เหตุผลแบบสหัชญาณ การให้เหตุผลแบบอุปนัยและการให้เหตุผล
แบบนิรนัย อาจเป็ นกระบวนการทีส่ บื เนื่องกัน โดยเฉพาะในการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ ได้
ดังภาพประกอบ 3
ธรรมชาติหรือความรูเ้ ดิม
สหัชญาณและอุปนัย

นาไปใช้หรือปรับปรุง
ทฤษฎีบทหรือกฎ

นิรนัย

ข้อความคาดการณ์

ภาพประกอบ 3 กระบวนการให้เหตุผลแบบสหัชญาณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย
ตามภาพประกอบ 3 เมือ่ เราสังเกตข้อมูลจากธรรมชาติหรือด้วยความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่
เราอาจพบปญั หาหรือคาถามทีอ่ ยากรูค้ าตอบ แรกๆ อาจใช้การให้เหตุผลแบบสหัชญาณ มาช่วย
แก้ปญั หาเฉพาะหน้า ได้เป็ นคาตอบคร่าวๆ ทีอ่ าจจะใช้แก้ปญั หาได้ดใี นบางกรณี ต่อไปเมือ่ ทาการ
สังเกตหรือทดลองหลายๆ ครัง้ แล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาแบบรูป ซึง่ จะนาไปสู่ขอ้ สรุปหรือ
คาตอบทีเ่ ชื่อว่า น่าจะถูกต้อง น่าจะเป็ นจริง มีความเป็ นไปได้มากทีส่ ุด แต่ยงั ไม่ได้พสิ จู น์ว่าเป็นจริง
ก็เป็นการใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย มาช่วยสร้างข้อความคาดการณ์ทเ่ี ป็ นกรณีทวไป
ั่
หลังจากนัน้ ก็ใช้สงิ่ ที่รวู้ ่าเป็ นจริงหรือยอมรับว่าเป็ นจริงโดยไม่ตอ้ งพิสจู น์ แล้วใช้การให้เหตุผลตาม
หลักตรรกศาสตร์อา้ งจากสิง่ ทีร่ วู้ ่าเป็ นจริง เพื่อยืนยันว่า ข้อความคาดการณ์นนั ้ เป็นจริง ก็เป็น
การให้ เหตุผลแบบนิ รนัย ทาให้ได้ทฤษฎีบทหรือกฎ แล้วนากลับไปใช้ในธรรมชาติหรือปรับปรุง
ขยายความรูเ้ ดิมให้กว้างขวางหรือลึกซึง้ มากขึน้ ไม่ว่าจะในเนื้อหาเดิมหรือเนื้อหาใหม่กต็ าม
ต่อจากนัน้ ก็อาจกลับไปเริม่ ต้นวงจรใหม่จากการสังเกตข้อมูลจากธรรมชาติหรือด้วยความรูเ้ ดิม
ทีม่ อี ยู่ เข้าวงจรตามแผนภูมติ ่อไป
อัมพร ม้าคนอง (2553: 50-53) อธิบายว่าการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์มหี ลาย
ลักษณะ ดังนี้
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1. การให้เหตุผลเชิงตรรก (Logical Reasoning) เป็นการให้เหตุผลทีใ่ ช้การคิด
เชิงตรรกประกอบด้วยการให้เหตุผล 2 ประเภท ต่อไปนี้
1.1 การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผล
ตามการคิดจากข้อเท็จจริงย่อย โดยการสังเกตลักษณะร่วมทีส่ าคัญหรือแบบแผนของสิง่ ทีพ่ บ
เพื่อนาไปสู่กฎเกณฑ์หรือหลักการทัวไป
่ การให้เหตุผลแบบนี้จงึ ใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงจากข้อมูลย่อยๆ
ไปสู่ขอ้ สรุปหรือความจริงทัวไป
่ หรือเป็นการมองเห็นตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่ าง แล้วใช้เหตุผลสรุป
ความสัมพันธ์ในรูปแบบทัวไปของตั
่
วอย่างเหล่านัน้ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็ นการหา
ความสัมพันธ์จากสมาชิกบางส่วนในกลุ่ม เพื่ออ้างอิงไปใช้กบั สมาชิกส่วนอื่นของกลุ่มเดียวกัน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
เมือ่ ทราบว่า

22  23



25

31  33



34

(5)2  (5)4
(5)6
และ

am  an
a m n
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า

เมือ่ a เป็นจานวนจริงใดๆ m และ n เป็นจานวนเต็มบวก
1.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผล
ตามการคิดจากกฎเกณฑ์ หลักการ หรือข้อสรุปทัวไปไปสู
่
่ขอ้ เท็จจริงย่อย การให้เหตุผลแบบนี้
จึงเป็ นการใช้ขอ้ สรุปทีเ่ ป็ นกฎหรือหลักเกณฑ์ทวไปที
ั ่ ย่ อมรับกันว่าเป็ นจริง โดยมีการพิสจู น์มาแล้ว
เป็นหลักในการหาข้อสรุปของกรณีเฉพาะทีส่ อดคล้องกับกฎหรือเกณฑ์นนั ้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ทีม่ ากกว่า 1 และ

a

1
n

เมือ่ ทราบว่า a  a เมือ่
มีรากที่ n เป็นจริงตามบทนิยาม
n

1
3

a

เป็นจานวนจริง

n

เป็นจานวนเต็ม

จึงสรุปว่า
มีค่าเท่ากับ 8 หรือ 2
2. การให้เหตุผลเชิงสัดส่วน (Proportional Reasoning) เป็นการให้เหตุผลโดยใช้
ความคิดเกีย่ วกับสัดส่วน ทัง้ สัดส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับจานวนและตัวเลขและข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น
การหาค่าทีห่ ายไป การเปรียบเทียบจานวน การเปลีย่ นแปลงของอัตราส่วน เป็นต้น
3. การให้เหตุผลเชิงตัวเลข (Numerical Reasoning) เป็ นการให้เหตุผล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวเลข แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
3.1 การระบุค่าของตัวแปร เป็นการให้เหตุผลเกีย่ วกับทีม่ าของค่าตัวแปร
จากปญั หาสัดส่วน เช่น เก่งกับแก้วว่ายน้ าด้วยอัตราเร็วเท่ากัน ถ้าเก่งใช้เวลา 18 วินาที ในการว่าย
น้า 100 เมตร แก้วจะใช้เวลากีว่ นิ าที ในการว่ายน้า 150 เมตร ถ้าให้ x เป็นตัวแปรแทนเวลาทีแ่ ก้ว
ใช้ จะได้สดั ส่วน 18  x และจากการแก้ปญั หาสัดส่วน จะได้ค่าของตัวแปร หรือ x เป็น 27
3

100

วินาที

150

8
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3.2 การเปรียบเทียบเชิงตัวเลข เป็นการให้เหตุผลจากการเปรียบเทียบ
อัตราส่วนหรือเศษส่วน เช่น นิดซือ้ ไข่ไก่ 3 ฟอง 10 บาท หน่อยซือ้ ไข่ไก่ขนาดเดียวกัน 5 ฟอง 16
บาท แสดงว่าหน่อยซือ้ ไข่ไก่ราคาฟองละ

16
บาท ซึง่ ถูกกว่าราคาฟองละ 10
5
3

บาท ทีน่ ิดซือ้

4. การให้เหตุผลเชิงปริภูม ิ (Spatial Reasoning) เป็นการให้เหตุผลเกีย่ วกับ
มิตสิ มั พันธ์ หรือสิง่ ทีป่ รากฏในมิตติ ่างๆ เช่น ภาพสองมิติ หรือ ทรงสามมิติ และการให้เหตุผล
เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตทัง้ ในมิตเิ ดียวกันและมิตติ ่างกัน รวมถึงการให้เหตุผล
เกีย่ วกับการแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพเป็ นภาพหรือทรงมิตติ ่างๆ เพื่อความเข้าใจทีช่ ดั เจนขึน้
จากรูปแบบการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทม่ี นี กั การศึกษาได้แบ่งไว้ สามารถสรุป
รูปแบบการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. การให้เหตุผลแบบสหัชญาณ เป็นความสามารถในการอธิบายแนวคิดในการหา
ข้อสรุปต่าง ๆ ด้วยความรูเ้ ดิม ทีไ่ ด้มาจากการสะสมประสบการณ์ โดยอาศัยการตัดสินใจบนข้อมูลที่
เห็นและตามความรูส้ กึ หรือสามัญสานึก
2. การให้เหตุผลแบบอุปนัย เป็นความสามารถในการอธิบายแนวคิดในการหา
ข้อสรุปต่างๆ ด้วยการใช้การสังเกตเป็นพืน้ ฐาน ในการค้นหาแบบรูปหรือลักษณะร่วมกันของกลุ่ม
ของวัตถุสงิ่ ของหรือเหตุการณ์ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ เพื่อสร้างข้อคาดการณ์แล้วจึงสรุปเป็นกรณีทวไป
ั่
ซึง่ เชื่อว่าน่ าจะเป็ นจริงแต่ยงั ไม่ได้พสิ จู น์ว่าเป็ นจริง
3. การให้เหตุผลแบบนิรนัย เป็นความสามารถในการอธิบายแนวคิดในการหา
ข้อสรุปต่างๆ ในกรณีเฉพาะทีส่ มเหตุสมผล ด้วยข้อตกลงหรือกฎทีย่ อมรับแล้วว่าเป็ นจริงโดยไม่ต้ อง
พิสจู น์
3.5 แนวทางในการส่งเสริ มความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
การสอนทีส่ ่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นการสอนทีเ่ น้นให้
นักเรียนใช้เหตุผลเพื่อแสวงหาความรูแ้ ละค้นหาคาตอบต่างๆด้วยตนเอง โดยมีนกั การศึกษาได้เสนอ
แนวทาง ดังนี้
แบรนด์ (Brandt. 1984: 3) ได้แสดงทัศนะในการสอนเพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนเกิด
การคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผลมากขึน้ โดยได้กล่าวไว้ 3 แนวทาง ดังนี้
1. การสอนเพื่อให้คดิ (Teaching for Thinking) การสอนตามแนวทางนี้เน้น
ในด้านการสอนเนื้อหาวิชา โดยมีการปรับเปลีย่ นกระบวนการสอนเพื่อเพิม่ ความสามารถในการคิด
ของนักเรียน
2. การสอนการคิด (Teaching of Thinking) การสอนตามแนวทางนี้มจี ดุ เน้น
เกีย่ วกับกระบวนการทางสมองทีน่ ามาใช้ในการคิดโดยเฉพาะ โดยเน้นไปทีท่ กั ษะการคิดหรือ
แนวทางทีส่ อนทักษะการคิดโดยตรง แนวทางการสอนนัน้ จะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันหลายแนวทาง
ตามความเชื่อพืน้ ฐานของผูท้ จ่ี ดั สร้างแนวการสอน
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3. การสอนเกี่ยวกับการคิด (Teaching about Thinking) การสอนตามแนวทางนี้
เป็นแนวทางทีใ่ ช้การคิดเป็นเนื้อหาสาระของการสอน โดยมุง่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูถ้ งึ สิง่ ทีเ่ ป็น
ความคิดของตนเองโดยไม่รตู้ นเองกาลังคิดอะไร ต้องการรูอ้ ะไร และในขณะทีก่ าลังคิดอยูน่ นั ้ ตนเองรู้
อะไรและไม่รอู้ ะไร ซึง่ สิง่ ดังกล่าวนี้จะช่วยให้นกั เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการคิดของตนเองอัน
ก่อให้เกิดทักษะทีเ่ รียกว่า การสังเคราะห์ความคิด (Metacognition) ของตนเอง แนวทางการสอน
เกีย่ วกับการคิดนี้เริม่ เป็ นทีส่ นใจของนักการศึกษาทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้ โดยเชื่อว่าเป็นแนวทางทีท่ าให้
นักเรียนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองได้ในขณะทีท่ าการคิด ซึง่ จะช่วยให้
นักเรียนสามารถค้นหาข้อบกพร่องของตนเองได้เพื่อหาแนวทางการแก้ไขได้ตรงจุด
กาโรฟาโล และเท็ตวา (Garofalo; & Mtetwa. 1993: 16-18) ได้เสนอแนวทางในการจัด
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่า ครูตอ้ งจัดบรรยากาศ
ทีใ่ ห้นักเรียนได้แสดงเหตุผล ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ าคัญกว่าการได้คาตอบทีถ่ ูกต้อง บรรยากาศในชัน้ เรียน
ต้องไม่ทาให้นกั เรียนรูส้ กึ หวาดกลัว หากแต่ตอ้ งเป็นบรรยากาศทีส่ นับสนุนส่งเสริมให้นกั เรียน
ได้พดู อธิบาย และแสดงเหตุผลของแนวคิดอย่างอิสระ โดยอาจแสดงเหตุผลด้วยวาจา ด้วยการเขียน
ทีใ่ ช้ภาษาง่ายๆ หรือใช้อุปกรณ์แสดงให้เห็นจริง
มอลลอย (Malloy. 1999: 13) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการให้เหตุ ผลในระดับ
มัธยมศึกษา โดยเสนอให้ผสู้ อนใช้แนวทางการสืบสอบ (Inquiry Approach) ในการส่งเสริมให้ผเู้ รียน
ใช้เหตุผลในการตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับบริบทของปญั หา และเชื่อมโยงปญั หากับเนื้อหา
และความรูท้ างคณิตศาสตร์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547ก: 18) ได้ให้หลักการ
ในการพัฒนา การให้เหตุผลว่ามีหลักการทีส่ าคัญ ดังนี้
1. ควรจัดประสบการณ์ให้สม่าเสมอทุกระดับชัน้
2. การให้เหตุผลสามารถพัฒนาได้ โดยสอดแทรกทุกหน่วยการเรียนรูต้ ามความ
เหมาะสม
3. ระดับการให้เหตุผล ควรให้สอดคล้องกับวัยและระดับชัน้ ของผูเ้ รียน
4. การให้เหตุผล ควรจัดให้ได้มปี ระสบการณ์อย่างสม่าเสมอ ตัง้ แต่วยั ก่อนอนุบาล
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึง่ ควรจะปลูกฝงั ให้เกิดเป็ นนิสยั
5. ควรให้นกั เรียนได้ตระหนักว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีม่ เี หตุผล
6. ควรจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้ส่งเสริมการฝึกการให้เหตุผล
นอกจากจะต้องคานึงถึงหลักการต่างๆแล้ว สิง่ ทีค่ รูควรดาเนินการมีดงั นี้
1. ตัง้ เป้าหมายให้ชดั เจน ครูควรพิจารณาในรายละเอียดว่าระดับชัน้ นัน้ ต้องการให้
นักเรียนมีความสามารถอะไรบ้าง เช่น การให้เหตุผล การมีทกั ษะ การนาไปใช้ การตัดสินใจ และ
สรุปผลได้มากน้อยเพียงใด ครูควรตระหนักว่าเป้าหมายนัน้ มีความสาคัญ มีคุณค่าในชีวติ ของ
นักเรียน และต้องกาหนดการประเมินให้บรรลุเป้าหมาย
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2. ปรับแนวคิดในการสอน การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล สามารถทา
ควบคู่ไปกับการสอนได้ทุกเรือ่ งโดยจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้คดิ เองมากขึน้ เช่น จัดให้มกี าร
อภิปราย ถามให้นกั เรียนเล่าความคิด ชีแ้ จงเหตุผลประกอบ ซึง่ เป็ นการแสดงเหตุผลอย่างง่ายๆ
เพื่อให้นักเรียนได้เคยชินกับการคิดอย่างมีเหตุผล และการชีแ้ จงนี้จะเป็นโอกาสให้นักเรียนได้
ย้อนกลับมาพิจารณาแนวคิดของตนเอง ทาความเข้าใจให้แจ่มชัดขึน้ และปรับแต่งแนวคิดได้อย่างมี
เหตุผล ตลอดจนประเมินเหตุผลของผูอ้ ่นื ว่าควรเชื่อถือหรือไม่ เมือ่ นักเรียนแสดงเหตุผล ครูควร
อาศัยการสรุปเหตุผลของนักเรียน ปรับแต่งเหตุผลนัน้ ให้รดั กุม เพื่อให้นกั เรียนได้ซมึ ซับวิธ ี
การให้เหตุผลทีด่ ี
3. จัดกิจกรรมเพิม่ เติม ครูควรเพิม่ เติมกิจกรรมนอกเหนือจากการสอนปกติ เช่น
จัดให้มกี ารแก้ปญั หาทีแ่ ปลกใหม่ ไม่ใช่เฉพาะโจทย์ปญั หาในหนังสือเรียนเท่านัน้ ให้มกี ารสร้างแบบ
รูปเอง หรือการพิจารณาแบบรูปทีก่ าหนดให้ ให้นกั เรียนได้นาคณิตศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงกับวิชา
อื่นๆเป็นต้น
อัมพร ม้าคนอง (2553: 50) เสนอแนะว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนจะพัฒนาขึน้ ได้ ครูควรให้นกั เรียนได้ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองทัง้ ในบริบททาง
คณิตศาสตร์ และบริบทอื่นๆ รวมทัง้ ควรพยายามใช้คาถามเพื่อให้นกั เรียนแสดงเหตุผลได้อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น “ทาไม” “เพราะอะไร” “ถ้าเงือ่ นไขบางอย่างเปลีย่ นไป จะเกิดอะไรขึน้ รูไ้ ด้อย่างไร”
โดยครูควรให้ความสาคัญกับทุกเหตุผลไม่เฉพาะเหตุผลทีถ่ ูกต้องหรือสมเหตุสมผลเท่านัน้ ซึง่ การให้
นักเรียนได้อธิบาย ชีแ้ จงเหตุผลจะช่วยให้นกั เรียนได้ทบทวนการทางานเพื่อสะท้อนความคิดของตน
และทีส่ าคัญคือ นักเรียนจะได้ขอ้ สรุปหรือตัดสินความถูกต้องของสิง่ ต่างๆ ด้วยตนเอง มากกว่า
ทีจ่ ะเชื่อตามทีค่ รูบอกหรือตามทีห่ นังสือเขียนไว้
พรรณทิภา ทองนวล (2554: 105) ได้สรุปว่า ครูมบี ทบาทสาคัญในการพัฒนา
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยในการจัดการเรียนรูน้ นั ้ ครูตอ้ งจัด
สิง่ แวดล้อม กิจกรรม และคาถามทีก่ ระตุน้ ต่อการคิดให้เหตุผลของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ในการประเมินผล ครูควรประเมินการให้เหตุผลจากกิจกรรมทีท่ า การพูดชีแ้ จงเหตุผล หรือ
การแสดงเหตุผลในการทาแบบทดสอบ
จากแนวทางทีก่ ล่าวมา จะเห็นได้ว่า ครูควรจัดบรรยากาศ กิจกรรม และคาถาม
ทีส่ ่งเสริมและฝึกให้เหตุผลของนักเรียน จัดกิจกรรมเพิม่ เติม ให้นกั เรียนได้พดู อธิบาย
และแสดงเหตุผลของแนวคิดอย่างอิสระ โดยสามารถสอดแทรกทุกหน่วยการเรียนรูต้ ามความ
เหมาะสม
3.6 การประเมิ นความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
ครูลคิ และรุดนิค (Krulik; & Rudnick. 1996: 8-9) อธิบายถึงเทคนิคการประเมิน
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ดังนี้
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1. การสังเกต โดยครูควรเดินรอบๆ ห้อง เพื่อสังเกตความสามารถในการให้
เหตุผลขณะทีน่ กั เรียนกาลังแก้ปญั หากับกลุ่มเพื่อนในห้องเรียน
2. การทดสอบ ไม่ควรใช้ขอ้ สอบแบบเลือกตอบแต่ควรเป็นข้อสอบทีใ่ ห้นกั เรียน
ได้แสดงเหตุผล เพื่อดูการตัดสินใจของนักเรียน ซึง่ ควรเป็นคาถามปลายเปิด
สเติรน์ เบิรก์ (Sternberg. 1999: 37) ได้เสนอแนวคิดว่า ในการพัฒนาทักษะและ
ประเมินการให้เหตุผลของผูเ้ รียน ผูส้ อนควรต้องคานึงถึงกระบวนการทางปญั ญา 5 ขัน้ คือ การระบุ
ปญั หา การสร้างกลวิธเี พื่อแก้ปญั หา การสร้างมโนภาพจากข้อมูลในปญั หา การวางแผนและการ
จัดการทรัพยากรเพื่อใช้ในการแก้ปญั หา และการกากับและประเมินคาตอบ
อัครยา สังขจันทร์ (2543: 102) ได้กล่าวถึง หลักการสาคัญของกระบวนการเรียน
การสอน เป็ นสิง่ ทีผ่ สู้ อนจาเป็นต้องตระหนักอยูเ่ สมอ เพื่อช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของความพยายามทีจ่ ะพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียน ซึง่ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลเป็นสิง่ สาคัญในการพัฒนาความสามารถทางการให้
เหตุผล โดยได้กล่าว ถึงวิธกี ารประเมินความสามารถในการให้เหตุผล ดังต่อไปนี้
วิธกี ารประเมิน
1. การสอบไม่สาคัญเท่ากับการกระตุน้ ให้นกั เรียนใฝ่รแู้ ละคิดเป็น
2. มีวธิ กี ารวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดให้เหตุผลทีเ่ หมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนการสอน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547ก: 50-52) ได้กล่าวว่า
การประเมินความสามารถในการให้เหตุผล นอกจากจะพิจารณาความสามารถในการให้เหตุผลแล้ว
ผูป้ ระเมินควรคานึงถึงความสามารถในด้านต่อไปนี้ดว้ ย
1. การใช้พน้ื ฐานความรูท้ างคณิตศาสตร์ในการให้เหตุผล
2. การใช้วธิ กี ารทางคณิตศาสตร์สร้างข้อคาดเดาสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้
3. การประเมินข้อโต้แย้งทางคณิตศาสตร์และการพิสูจน์
4. การเลือกใช้รปู แบบหรือวิธกี ารทีห่ ลากหลายในการให้เหตุผลหรือพิสจู น์
ในการประเมินผลควรจะคานึงถึงจุดมุง่ หมายในการประเมินว่าประเมินเพื่ออะไร เช่น
- ประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ เพื่อให้รวู้ ่า
นักเรียนพร้อมทีจ่ ะเรียนคณิตศาสตร์เรือ่ งนัน้ ๆ หรือไม่ เพื่อนามาใช้คาดการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้
ของนักเรียนแล้วนามาออกแบบกิจกรรม การประเมินเพื่อจุดประสงค์ในลักษณะนี้ จะประเมินด้วย
การวิเคราะห์ เก็บข้อมูลเป็ นรายละเอียดในแง่มมุ ต่างๆ ตามทีต่ อ้ งการทราบ
- ประเมินเพื่อวัดความสามารถในการให้เหตุผล การประเมินเพื่อจุดประสงค์น้ี
อาจใช้การให้คะแนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้ นการให้เหตุผล ซึง่ ครูอาจใช้
การประเมินแบบองค์รวม โดยใช้เกณฑ์ทม่ี ผี พู้ ฒ
ั นาไว้แล้วหรืออาจจะตัง้ เกณฑ์ขน้ึ เอง
จากประสบการณ์จริงทีพ่ บได้จากนักเรียน
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ในการประเมินความสามารถด้านการให้เหตุผล จะใช้วธิ กี ารให้คะแนนแบบกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) เพื่อมุง่ หวังทีจ่ ะขจัดปญั หาทีจ่ ะเกิดจากการให้คะแนน ป้องกันความ
ลาเอียงและเสริมสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนสร้างระบบการประเมินทีจ่ ะนาไปสู่การพัฒนา ทัง้ นี้
อาจเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้มสี ่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ซึง่ รายละเอียดของ
เกณฑ์จะขึน้ กับบริบทของเรื่องและระดับชัน้ เรียนนัน้ ๆ โดยทัวไปอาจก
่
าหนด ดังนี้
ตาราง 2 เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) โดยทัวไป
่ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2547ก: 50-52)
คะแนน / ความหมาย
0 / ไม่พยายาม
1 / ต้องปรับปรุง
2 / พอใช้
3 / ดี
4 / ดีมาก

ความสามารถในการให้เหตุผลทีป่ รากฏให้เห็น
- ไม่มแี นวคิดประกอบการตัดสินใจ / แนวคิดไม่ถูกต้องเลย
- มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ หรือมีขอ้ บกพร่อง
มากกว่า 2 แห่ง
- เสนอแนวคิดได้สมเหตุสมผลในการประกอบการตัดสินใจ แต่ม ี
ข้อบกพร่อง 2 แห่ง
- มีการอ้างอิงทีถ่ ูกต้อง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ มี
ข้อบกพร่องเพียง 1 แห่ง
- มีการอ้างอิง เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 60) อธิบายถึงการประเมินผล
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึง่ เป็ นหนึ่งในทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ทบ่ี รรจุไว้ในหลักสูตร โดยครูสามารถประเมินได้จากกิจกรรมทีน่ กั เรียนทา จาก
แบบฝึกหัด จากการเขียนอนุทนิ หรือข้อสอบทีเ่ ป็นคาถามปลายเปิดทีใ่ ห้โอกาสนักเรียนแสดง
ความสามารถ
กล่าวโดยสรุป การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน นักเรียน ประเมินได้โดยใช้แบบทดสอบแบบอัตนัยทีม่ กี ารให้คะแนนแบบกาหนดเกณฑ์
(Rubric) ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ต้องการวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางทางคณิตศาสตร์
ของผูเ้ รียนโดยนาเกณฑ์การประเมินของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2547ก: 50-52) มาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยเครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการประเมินเป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัยทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
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3.7 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
งานวิ จยั ต่างประเทศ
แลนนิน (Lannin. 2001: Online) ได้ศกึ ษาพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในการให้เหตุผลทีม่ คี วามชัดเจนและการให้เหตุผลทีต่ ่อเนื่องเพื่อตรวจสอบ
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการสอนแบบคอนสตรัคติวสิ ต์ ผลการวิจยั พบว่านักเรียนมีความสามารถในการ
พัฒนาและอธิบายสถานการณ์ในรูปทัวๆไปของตั
่
วเลข และชีใ้ ห้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจที่
ถูกต้องและบกพร่องในการให้เหตุผลทีช่ ดั เจนและการให้เหตุผลทีต่ ่อเนื่อง
คริสโตว์ และปาปาจีออจิโอว์ (Christou; & Papageorgiou. 2006: 55-66)
ได้ศกึ ษาโครงร่างของการให้เหตุผลเชิงอุปนัยทีไ่ ด้บงั คับใช้ในหลักสูตรของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโดยศึกษา ความสามารถด้านความรูข้ องนักเรียนทีจ่ ะสรุปความเหมือนหรือความต่าง
ระหว่างคุณสมบัตแิ ละความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการให้เหตุผลเชิง
อุปนัยของนักเรียนทีไ่ ด้เขียนไว้ โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาที่ 5 จานวน 135 คน
ในประเทศไซปรัส การวิเคราะห์ปจั จัยในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยนี้นาไปสู่ขอ้ สรุปด้านความรู้ 6
กระบวนการทีค่ น้ พบความเหมือนหรือความแตกต่างในคุณสมบัตหิ รือและความสัมพันธ์ ซึง่ สามารถ
นามาใช้สาหรับการหาผลลัพธ์ของปญั หาคณิตศาสตร์เชิงอุปนัย และยังเป็ นประโยชน์ในการกาหนด
พืน้ ฐานทางทฤษฎีสาหรับการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดโปรแกรมในการให้เหตุผลเชิงอุปนัย
ทางคณิตศาสตร์อกี ด้วย
ฮาลเพิรน์ และพูเซลลา (Halpern; & Pucella. 2007: Abstract) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง
การแสดงถึงลักษณะพิเศษและการให้เหตุผลเกีย่ วกับการคาดหมายความน่าจะเป็นและความไม่
น่าจะเป็ น โดยได้นาข้อแนะนาทางตรรกศาสตร์สาหรับการให้เหตุผลเกีย่ วกับการคาดหมาย กล่าวว่า
เป็นวิชาทีว่ ่าด้วยความหมายของคาขึน้ อยูก่ บั การเป็ นตัวแทนทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานของความไม่แน่นอน
โดยได้ให้สจั พจน์ทส่ี มบูรณ์สาหรับตรรกศาสตร์ในรายกรณีทก่ี ารเป็นตัวแทนทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานเป็ น
ความน่ าจะเป็ น จัดให้เป็ นขอบเขตของความน่ าจะเป็น ความคิดเห็นเกีย่ วกับฟงั ก์ชนั และขอบเขตที่
เป็นไปได้ พวกเขาได้แสดงการหาเหตุผลว่าเป็นการแสดงออกมามากกว่าการหาเหตุผลทีส่ อดคล้อง
กันสาหรับ การให้เหตุผลเกี่ยวกับความน่าจะเป็ นไปได้ในรายกรณีของกลุ่มของขอบเขตความ
น่าจะเป็ น แต่เฉพาะในรายกรณีของความน่าจะเป็น ความเชื่อและความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม
พวกเขาได้แสดงสิง่ ทีส่ อดคล้องกับความสามารถในหลายๆ ด้านสาหรับการหาเหตุผลเหล่านี้ในส่วน
ทีส่ มบูรณ์
ไอดิน และฮาแลท (Aydin; & Halat. 2009: 151-164) ได้ศกึ ษาผลของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงเรขาคณิตของ
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกันในวิชาเรขาคณิต โดยนักศึกษากลุ่มแรกได้รบั
การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นระดับขัน้ การเรียนรูเ้ รขาคณิตของแวนฮีล ี ซึง่ เป็นการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้น
ตรรกะและการพิสูจน์ กับนักศึกษากลุ่มทีส่ องทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูเ้ รขาคณิตตามแบบปกติ

61
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาทัง้ 2 กลุ่มจานวน 149 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา
ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นระดับขัน้ การเรียนรูเ้ รขาคณิตของแวนฮีลมี คี วามสามารถในการ
ให้เหตุผลเชิงเรขาคณิตสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนตามแบบปกติ นอกจากนี้ยงั พบอีกด้วยว่าการจัด
การเรียนรูท้ เ่ี น้นระดับขัน้ การเรียนรูเ้ รขาคณิตของแวนฮีลมี สี หสัมพันธ์ทางบวกต่อการเขียน
การพิสูจน์
ยานเคเลวิทซ์ (Yankelewitz. 2009: abstract) ได้ทาการศึกษาว่า รูปแบบ
การให้เหตุผล แบบใดทีน่ กั เรียนนามาใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับความเข้าใจทางเศษส่วน ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-4 ทีเ่ รียนเรือ่ งเศษส่วน โดยเน้นการให้เหตุผล การสรุปข้อโต้แย้งและ
การพิสูจน์โดยการศึกษาครัง้ นี้ได้ทาการบันทึกภาพไว้ถงึ 46 ครัง้ ในขณะทีน่ กั เรียนทางาน และผูว้ จิ ยั
ได้จดบันทึกขณะสังเกตการให้เหตุผลของนักเรียนระหว่างการเรียนถึง 17 ครัง้ ซึง่ แต่ละครัง้ ใช้เวลา
ประมาณ 60-80 นาที จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมีการใช้รปู แบบการให้เหตุผลทีห่ ลากหลาย และ
สิง่ แวดล้อม ในการเรียนมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนได้
จึงนับได้ว่า การจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นการให้เหตุผล การสรุปข้อโต้แย้งและการพิสูจน์ เป็ นกลวิธที ม่ี ี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1-4
งานวิ จยั ในประเทศ
อิทธิเทพ นวาระสุจติ ร (2548: 57-62) ได้สร้างชุดการเรียนการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นการคิดเชิงคณิตศาสตร์ดา้ นกระบวนการ การให้เหตุผล ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และศึกษา
ผลการเรียนของนักเรียนจากการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ด้านกระบวนการ การให้เหตุผล ผลการวิจยั พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีเ่ รียนโดยใช้ชุด
การเรียนการสอนทีเ่ น้นการคิดเชิงคณิตศาสตร์ดา้ นกระบวนการ การให้เหตุผล มีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของคะแนนเต็ม เป็นจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
นักเรียนทัง้ หมดทีร่ ะดับนัยสาคัญ .01
จิตติมา ชอบเอียด (2551: 89-96) ได้ทาการเปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลและ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการใช้ปญั หาปลายเปิด
เรือ่ ง การประยุกต์ 2 ผลการศึกษาพบว่า หลังการใช้ปญั หาปลายเปิด นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
มีทกั ษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สงู กว่าก่อนการใช้ปญั หาปลายเปิดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับนัยสาคัญ .01
เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร (2551: 187-201) ได้พฒ
ั นากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
สอนแนะให้รคู้ ดิ (CGI) ทีใ่ ช้ทกั ษะการให้เหตุผลและการเชื่อมโยง โดยบูรณาการสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง การวิเคราะห์ขอ้ มูลกับสิง่ แวดล้อมศึกษา และศึกษาผลของการใช้กจิ กรรมการ
เรียนรูท้ ส่ี ร้างขึน้ ในด้านความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เรือ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะการเชื่อมโยง เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และการมีสานึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า
ในด้านทักษะการให้เหตุผล นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ จากการทาแบบทดสอบภายหลังการทดลอง
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มากกว่าก่อนการทดลองทีร่ ะดับนัยสาคัญ .01 และจากการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ์
พบว่า นักเรียนมีพฒ
ั นาการด้านการอธิบาย การหาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์และแสดงข้อสรุป
ของข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลมากทีส่ ุด โดยทีน่ กั เรียนสามารถตอบคาถามถูกต้อง และแสดงเหตุ
ผลได้เกือบสมบูรณ์ โดยเหตุผลทีแ่ สดงนัน้ ชีใ้ ห้เห็นว่านักเรียนมีการใช้ก ารเปรียบเทียบหรือมีการ
มองแนวโน้มจากข้อมูลนอกเหนือ จากการมองเพียงตัวเลขหรือความสูงของกราฟ เมือ่ ให้อ่านข้อมูล
เปรียบเทียบข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลทีก่ าหนดให้ หรือเมือ่ ให้อธิบายถึงคาตอบที่
กาหนดให้
พรรณทิภา ทองนวล (2554: 194-208) ได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และทา
การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีชวี ติ ชีวาโดยเน้นการใช้ตวั แทน
เรือ่ งความสัมพันธ์และฟงั ก์ชนั ผลการศึกษาพบว่า หลังการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีชวี ติ ชีวาโดยเน้น
การใช้ตวั แทน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีความสามารถให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สงู กว่าก่อน
การใช้จดั การเรียนรูอ้ ย่างมีชวี ติ ชีวาโดยเน้นการใช้ตวั แทน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จะเห็นได้ว่า
การส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จะช่วยพัฒนากระบวนการคิด การให้
เหตุผล และการตัดสินใจในการลงข้อสรุปของนักเรียน ทาให้นกั เรียนจะสามารถเรียนรูว้ ชิ า
คณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเรียนรูส้ งิ่
ใหม่ๆ แก้ปญั หาทีซ่ บั ซ้อนในชีวติ จริง ทัง้ การทางานและการดารงชีวติ รวมถึงยังส่งผลให้ม ี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงู ขึน้ อีกด้วย โดยการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ห้นกั เรียนได้มสี ่วน
ร่วมในกิจกรรม ได้พดู อธิบาย และแสดงเหตุผลของแนวคิดอย่างอิสระ ทัง้ กิจกรรมกลุ่มและกิจกรรม
รายบุคคล เหล่านี้ลว้ นส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

กำรกำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรที่ ใช้ในกำรวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดสังเวช แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จานวน 3 ห้องเรียน รวมจานวนนักเรียน 93 คน ซึง่ ทางโรงเรียนได้จดั ผูเ้ รียนของแต่ละห้องแบบ
คละความสามารถ
กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดสังเวช แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จานวน 35 คน ซึง่ ได้มา
จากวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรียนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
จากนักเรียนทัง้ หมด 3 ห้องเรียนแล้วจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน
เนื้ อหำที่ใช้ในกำรวิ จยั
เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดลองครัง้ นี้เป็ นเนื้อหาสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์พน้ื ฐาน ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ
และปริมาตร จานวน 16 คาบ ซึง่ แบ่งเนื้อหาออกเป็น
1. รูปเรขาคณิตสามมิติ
จานวน 4 คาบ
2. ปริมาตรของปริซมึ ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม จานวน 5 คาบ
3. พืน้ ทีข่ องปริซมึ และทรงกระบอก
จานวน 2 คาบ
4. โจทย์ปญั หาเกีย่ วกับพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
จานวน 5 คาบ
ระยะเวลำที่ ใช้ในกำรวิ จยั
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทดลองครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองสอนด้วยตนเองใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลาในการทดลองสอน 16 คาบ คาบละ 50 นาที ทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test) 2 คาบ และทดสอบหลังเรียน (Post-test) 2 คาบ รวม 20 คาบ
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กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีการสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์พน้ื ฐาน เรือ่ ง
พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
จานวน 1 ชุด เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และ
ปริมาตร ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จานวน 1 ชุด เป็นแบบอัตนัยจานวน 5 ข้อ
ขัน้ ตอนในกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็ นฐำน รำยวิ ชำคณิ ตศำสตร์พื้นฐำน
เรื่อง พื้นที่ ผิวและปริ มำตร ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดสังเวช
1.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูก้ ลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์พน้ื ฐาน
เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 เกีย่ วกับมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั สาระการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
1.3 ศึกษาคู่มอื สาระการเรียนรูพ้ น้ื ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
1.4 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
1.5 จัดทาแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้
8 แผน จานวน 16 คาบ ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1 ปริซมึ และพีระมิด
จานวน 2 คาบ
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2 ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม จานวน 2 คาบ
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 3 ปริมาตรของปริซมึ และพีระมิด
จานวน 2 คาบ
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 4 ปริมาตรของทรงกระบอกและกรวย จานวน 2 คาบ
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 5 ปริมาตรของทรงกลม
จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 6 พืน้ ทีผ่ วิ ของปริซมึ และทรงกระบอก จานวน 2 คาบ
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แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 7 โจทย์ปญั หาเกี่ยวกับปริมาตร
จานวน 3 คาบ
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 8 โจทย์ปญั หาเกี่ยวกับพืน้ ทีผ่ วิ
จานวน 2 คาบ
ซึง่ แผนการจัดการเรียนรูแ้ ต่ละแผนประกอบด้วย
1.5.1 มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
1.5.2 สาระสาคัญ
1.5.3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.5.3.1 ด้านความรู้
1.5.3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.5.3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.5.4 สาระการเรียนรู้
1.5.5 กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยขัน้ ตอน ดังนี้
1.5.5.1 ขัน้ ที่ 1 นาเสนอปญั หาหรือระบุปญั หา
1.5.5.2 ขัน้ ที่ 2 วิเคราะห์ปญั หา
1.5.5.3 ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ศึกษาค้นคว้า
1.5.5.4 ขัน้ ที่ 4 การสังเคราะห์ขอ้ มูล
1.5.5.5 ขัน้ ที่ 5 สรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้
1.5.6 ชิน้ งาน/ภาระงาน
1.5.7 สื่อการเรียนรู/้ แหล่งการเรียนรู้
1.5.8 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
1.5.9 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ซึง่ ประกอบด้วย ผลการจัดการเรียนรู้
ปญั หาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
1.6 นาแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
ทีส่ ร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์พจิ ารณา จากนัน้ นาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านการสอนคณิตศาสตร์จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้อง
ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั กับกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ตลอดจนภาษาทีถ่ ูกต้องเพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
1.7 แก้ไขแผนการจัดการเรียนรูต้ ามข้อเสนอแนะต่างๆตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้แก่ การปรับจุดประสงค์การเรียนรูใ้ นส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ การปรับกิจกรรมบางกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
เวลา และการแก้ไขคาศัพท์หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ให้ถูกต้อง
1.8 นาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ปี รับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษา
ปริญญานิพนธ์อกี ครัง้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
1.9 นาแผนการจัดการเรียนรูท้ ส่ี มบูรณ์ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
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2. แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรคิ ดวิ เครำะห์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ ง
พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร จานวน 1 ชุด เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีขนั ้ ตอน
ในการสร้างดังนี้
2.1 กาหนดจุดมุง่ หมายในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์โดยแบ่งเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจาแนก ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการเชื่อมโยง
ด้านการสรุปและด้านการประยุกต์
2.2 ศึกษาทฤษฎี นิยาม เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.3 เขียนนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารจากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ตามคุณลักษณะ
ทีต่ อ้ งการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.4 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบเลือกตอบชนิด 4
ตัวเลือก จานวน 1 ชุด จานวน 40 ข้อโดยสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั และ
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
2.5 นาแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์พจิ ารณา
แล้วปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6 แก้ไขแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามคาแนะนาแล้วนา
แบบทดสอบทีป่ รับปรุงแล้วไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ รวมถึงความครอบคลุมของคาถาม โดย
พิจารณาจากค่า IOC โดยพิจารณาจากค่า IOC ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป ซึ่งได้ขอ้ คาถามทีม่ คี า่ IOC ตัง้ แต่
0.67-1.00 จานวน 35 ข้อ
2.7 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทป่ี รับปรุงเรียบร้อยแล้ว
ไปทดสอบกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน และเคยเรียนเรือ่ ง
พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
2.8 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบทีน่ กั เรียนทา โดยให้ 1 คะแนน สาหรับข้อสอบที่
ตอบถูก และให้ 0 คะแนน สาหรับข้อสอบทีต่ อบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกในข้อเดียวกัน
2.9 นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอานาจจาแนก (r) โดยใช้เทคนิค 27% ของ จุง เตห์ ฟาน (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.
2538: 210-212; อ้างอิงจาก Fan. 1952: 6-32) จากนัน้ เลือกแบบทดสอบจานวน 20 ข้อ เฉพาะข้อที่
มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนก(r) ตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป ทีค่ รอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ซึง่ ได้ค่าความยากง่าย (p) ตัง้ แต่ 0.28 – 0.77 และค่าอานาจจาแนก (r)
ตัง้ แต่ 0.20 – 0.61
2.10 นาแบบทดสอบทีไ่ ด้คดั เลือกแล้วจานวน 20 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีเ่ คยเรียนเรือ่ งพืนทีผ่ วิ และปริมาตร และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
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100 คน เพื่อหาความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KuderRichardson) (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543: 215) ซึง่ ได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.88
แล้วนาเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2.11 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทส่ี มบูรณ์แล้วไปทดลอง
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรคิ ดวิ เครำะห์
ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริ มำตร
คำชี้แจง ให้นกั เรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดเพียงข้องเดียว
0. รูปเรขาคณิตสามมิตขิ อ้ ใดต่อไปนี้มลี กั ษณะของปริซมึ (การจาแนก)
ก.
ข.
ค.

ง.

ตอบ ข้อ ข.
00. สิง่ ของข้อใดใช้วธิ กี ารหาปริมาตรเหมือนกัน (การจัดหมวดหมู)่
ก. กระบอกข้าวหลาม และกรวยกระดาษ ข. กรวยกระดาษ และลูกฟุตบอล
ค. กระบอกข้าวหลาม และลูกฟุตบอล
ง. กระบอกข้าวหลาม และกระป๋องกาแฟ
ตอบ ข้อ ง.
000. ถ้าพีระมิดและปริซมึ มีฐานทีเ่ ท่ากันทุกประการและสูงเท่ากัน คากล่าวข้อใดถูกต้อง
(การเชื่อมโยง)
1
2
1
ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ
3
1
ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ
4
ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ 2
3

ก. ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ

ของปริมาตรปริซมึ

ข.

ของปริมาตรปริซมึ

ค.
ง.

ของปริมาตรปริซมึ
ของปริมาตรปริซมึ

ตอบ ข้อ ข.
0000. กล่องใส่ขนมกล่องหนึ่งมีฐานสองฐานเป็นรูปวงกลม และเมือ่ ตัดกล่องนัน้ ตามระนาบทีข่ นาน
กับฐานหน้าตัดทีไ่ ด้เป็ นรูปทรงกลมทีเ่ ท่ากันทุกประการกับฐาน กล่องดังกล่าวมีลกั ษณะของรูป
เรขาคณิตสามมิตใิ นข้อใด (การสรุป)
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ก. พีระมิด
ข. กรวย
ค. ทรงกระบอก
ง. ปริซมึ
ตอบ ข้อ ค.
00000. สายใจต้องการทาสีเสาสองต้น ต้นหนึ่งเป็ นทรงกระบอกมีรศั มีทฐ่ี านยาว 21 เซนติเมตร
และเสาทรงปริซมึ สีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ทีม่ ฐี านยาวด้านละ 21 เซนติเมตร ถ้าเสาทัง้ สองสูง 2 เมตรเท่ากัน
จะต้องทาสีทงั ้ หมดกีต่ ารางเซนติเมตร (การประยุกต์)
ก. 86,400
ข. 43,200
ค. 26,400
ง. 16,800
ตอบ ข้อ ข.
3. แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลทำงคณิ ตศำสตร์ ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย จานวน 5 ข้อ ข้อละ 10
คะแนน โดยใช้เวลา 50 นาที ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเกณฑ์การให้คะแนนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2551: 168-208) แล้วนาหลักการวัดและเกณฑ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของผูว้ จิ ยั ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการสร้าง ดังนี้
3.1 ศึกษาเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
3.2 ศึกษาแบบเรียน คู่มอื ครู หลักการ วิธกี ารสร้างแบบทดสอบ และแนวทาง
การวัดและการประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จากเอกสารและตารา
ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยสร้าง
แบบทดสอบชนิดอัตนัย จานวน 10 ข้อ
3.4 กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Assessment) ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ปรับปรุงมาจากเกณฑ์การให้คะแนนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551:
168-208)
3.5 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ทีส่ ร้างขึน้
จานวน 10 ข้อพร้อมเกณฑ์การให้คะแนนเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ แล้วนาไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความ
สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากค่า IOC ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป ซึง่ ได้ขอ้
คาถามทีม่ คี า่ IOC ตัง้ แต่ 0.67 – 1.00 จานวน 9 ข้อ แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
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3.6 แก้ไขแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ตาม
ข้อเสนอ แนะ ได้แก่ การปรับภาษาให้เข้าใจง่ายสาหรับนักเรียน และกระชับมากขึน้ จากนัน้ เสนอต่อ
อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครัง้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
3.7 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทป่ี รับปรุง
เรียบร้อยแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน และ
เคยเรียน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ แล้วนาผลการทดสอบมา
วิเคราะห์เป็ นรายข้อ เพื่อหาค่าความง่าย ( ) และค่าอานาจจาแนก (D) โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ สอบ
อัตนัยของวิทนียแ์ ละซาเบอร์ส (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543: 199-201; อ้างอิงจาก
Whitney; & Sabers. 1970) โดยเลือกแบบทดสอบเฉพาะข้อทีม่ คี ่าความง่าย ( ) ระหว่าง 0.200.80 และค่าอานาจจาแนก (D) ตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป ทีค่ รอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึง่ ได้ค่าความ
ง่าย ( ) ตัง้ แต่ 0.38 – 0.65 และมีค่าอานาจจาแนก (D) ตัง้ แต่ 0.40 – 0.84
3.8 นาแบบทดสอบทีค่ ดั เลือกแล้วจานวน 5 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน เพื่อหาความเชื่อมันของเกณฑ์
่
การให้คะแนน
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยมีผวู้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั อีก 1 คน ตรวจให้คะแนน
แบบทดสอบตามเกณฑ์ จากนัน้ นาคะแนนของผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั มาหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สนั โดยได้ค่าความเชื่อมันของการให้
่
คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ เท่ากับ 0.98 แสดงว่าการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดมีความเชื่อถือได้
3.9 นาผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ทค่ี ดั เลือกแล้วจานวน 5 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบอั
่
ตนัย โดยใช้สตู ร
การหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2543: 218) โดยได้ค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบอั
่
ตนัยเท่ากับ 0.95 แล้ว
นาเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
3.10 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไปทดลอง
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
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ตัวอย่ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถให้เหตุผลทำงคณิ ตศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริ มำตร
ข้อ 0. ใบบัวต้องการทาขนมเทียนซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียงพีระมิดฐานสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั โดยมีฐานยาว
ด้านละ 4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร จานวน 50 ห่อ ถ้าขนมเทียนแต่ละห่อใช้แป้ง
ประมาณ 3 ของเนื้อขนม อยากทราบว่าใบบัว จะต้องใช้แป้งในการทาขนมเทียนทัง้ หมด
4

กีล่ ติ ร

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ตาราง 3 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
คะแนน/ความหมาย
1. อธิบายแนวคิดหรือแสดง
เหตุผลสนับสนุนคาตอบ
ระดับ 4 / ดีมาก
3 / ดี
2 / พอใช้
1 / ต้องปรับปรุง
0 / ไม่มคี วามพยายาม

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทป่ี รากฏให้เห็น

อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคาตอบ จากหลักการ
หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง ชัดเจนและสมเหตุสมผล
อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคาตอบ จากหลักการ
หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง แต่ไม่ชดั เจน
อธิบายแนวคิดหรือหาเหตุผลสนับสนุนคาตอบได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน
อธิบายแนวคิด หรือหาเหตุผลสนับสนุนคาตอบด้วยวิธกี าร
ทีไ่ ม่ถูกต้อง
ไม่มแี นวคิดประกอบการตัดสินใจ หรือไม่ได้ทา
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ตาราง 3 (ต่อ)
คะแนน/ความหมาย

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทป่ี รากฏให้เห็น

2. แสดงขัน้ ตอนประกอบการ
ให้เหตุผล
ระดับ 4 / ดีมาก
3 / ดี
2 / พอใช้
1 / ต้องปรับปรุง
0 / ไม่มคี วามพยายาม

แสดงขัน้ ตอนประกอบการให้เหตุผลทีถ่ ูกต้อง ชัดเจน
แสดงขัน้ ตอนประกอบการให้เหตุผลทีถ่ ูกต้อง แต่ไม่ชดั เจน
แสดงขัน้ ตอนประกอบการให้เหตุผลได้ถูกต้องเพียงบางส่วน
แสดงขัน้ ตอนประกอบการให้เหตุผลไม่ถูกต้อง
ไม่ได้แสดงขัน้ ตอนประกอบการให้เหตุผลทีช่ ดั เจนหรือไม่ได้ทา

3. สรุปคาตอบได้ถูกต้อง
ระดับ 2 / ดี
1 / พอใช้
0 / ต้องปรับปรุง

สรุปคาตอบได้ถูกต้องสมบูรณ์
สรุปคาตอบได้ถูกต้องเพียงบางส่วน ไม่ครบถ้วน
สรุปคาตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่มกี ารสรุปคาตอบทีไ่ ด้
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบแผนกำรวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ซึง่ ดาเนินการตามแผนการวิจยั แบบ One-Group
Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 249) โดยมีแผนภาพ
ดังตาราง 5
ตาราง 4 แบบแผนการวิจยั
กลุ่ม

สอบก่อน

ทดลอง

E

T1

X

สอบหลัง
T2

สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในแบบแผนการวิจยั
E แทน กลุ่มทดลอง
X แทน การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
T1 แทน การสอบก่อนการจัดกระทาทดลอง (Pre-test)
T2 แทน การสอบหลังการจัดกระทาทดลอง (Post-test)
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำรวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนวัดสังเวช เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซึง่ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการสอนด้วยตนเองด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ของชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม
2555 ถึง 22 กันยายน 2555
2. ชีแ้ จงให้นกั เรียนกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร เพื่อให้นกั เรียนเข้าใจตรงกันและปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง
3. นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทผ่ี วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ จานวน
20 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทส่ี ร้างขึน้ จานวน 5 ข้อ
ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสังเวช เขตพระนคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้จากการทดสอบครัง้ นี้ เป็นคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้เวลาในการดาเนินการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ อย่างละ 50 นาที รวมเวลา
100 นาที

73
4. ดาเนินการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการสอนด้วย
ตนเองกับนักเรียนทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ ใช้เวลาในการสอน 16 คาบ คาบละ 50 นาที
5. เมือ่ ดาเนินการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานครบแล้ว ทาการทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อกี ครัง้ แล้ว
บันทึกผลการทดสอบให้เป็ นคะแนนหลังเรียน (Posttest) โดยใช้เวลาในการดาเนินการทดสอบหลัง
เรียนเพื่อวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อย่างละ 50 นาที รวมเวลา 100 นาที
6. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จากนัน้ นาคะแนนทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
ด้วยวิธกี ารทางสถิตเิ พื่อทดสอบสมมติฐาน

กำรจัดกระทำและกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีลาดับขัน้ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ก่อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน โดยใช้สถิติ
t-test for Dependent Samples
2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานกับเกณฑ์ (ร้อยละ 70)
โดยใช้สถิติ t-test for One Sample
3. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ก่อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หา
เป็นฐาน โดยใช้สถิติ t-test for Dependent Samples
4. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) โดยใช้สถิติ t-test for One Sample
สถิ ติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
1. สถิ ติพื้นฐำน
1.1 ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) โดยคานวณจากสูตร (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2550:
33)
X 

X
n
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เมือ่

แทน คะแนนเฉลีย่
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
X
n
แทน จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คานวณได้จากสูตร
(ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2550: 60)
X

s 

เมือ่

n X2    X 

2

n  n  1

แทน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน
X
แทน คะแนนของนักเรียนแต่ละคน
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
X
2
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
 X
 X2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
n
2. สถิ ติเพื่อหำคุณภำพเครื่องมือในกำรวิ จยั
2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยคานวณจากสูตร
(ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543: 248-249)
s

IOC 

เมือ่
ผูเ้ ชีย่ วชาญ

R
N

IOC

แทน

ดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของ

R

แทน
แทน

ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
จานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ

N

2.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึง่ แบ่งกลุ่มนักเรียนทีเ่ ข้าสอบออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน โดย
ใช้เทคนิค 27% ของ จุง เตห์ ฟาน (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 210-212; อ้างอิงจาก
Fan. 1952: 6-52)
p 

R
N
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เมือ่

p
R

N

แทน
แทน
แทน
rp.bis 

เมือ่

rp.bis
Xp

Xf
st

p

q

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความยากง่าย
จานวนนักเรียนทีท่ าข้อสอบข้อนัน้ ถูก
จานวนนักเรียนทัง้ หมด
X p  Xf
 pq
st

ค่าอานาจจาแนก
คะแนนเฉลีย่ ของกลุ่มทีท่ าข้อนัน้ ถูก
คะแนนเฉลีย่ ของกลุ่มทีท่ าข้อนัน้ ผิด
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบ
ทัง้ ฉบับ
สัดส่วนของนักเรียนทีท่ าข้อนัน้ ถูก
สัดส่วนของนักเรียนทีท่ าข้อนัน้ ผิด หรือ 1  p

2.3 หาค่าความง่าย (PE ) และค่าอานาจจาแนก (D) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ สอบอัตนัยของวิทนียแ์ ละ
ซาเบอร์ส ซึง่ แบ่งกลุ่มนักเรียนทีเ่ ข้าสอบออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน โดยใช้เทคนิค 25% ของ
นักเรียนทีเ่ ข้าสอบทัง้ หมด แล้วแทนค่าในสูตร (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543: 199201; อ้างอิงจาก Whitney; & Sabers. 1970)
PE 

เมือ่

PE
SU

SL
X max

X min
N

SU  SL   2NX min 
2N  X max  X min 

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ดัชนีค่าความง่าย
ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุ่มเก่ง
ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุ่มอ่อน
คะแนนทีน่ กั เรียนทาได้สงู สุด
คะแนนทีน่ กั เรียนทาได้ต่าสุด
จานวนนักเรียนในกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน
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D 

เมือ่

SU  SL
N  X max  X min 

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

D

SU

SL
X max

X min
N

ค่าอานาจจาแนก
ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุ่มเก่ง
ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุ่มอ่อน
คะแนนทีน่ กั เรียนทาได้สงู สุด
คะแนนทีน่ กั เรียนทาได้ต่าสุด
จานวนนักเรียนในกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน

2.4 หาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบวั
่
ดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
โดยใช้สตู ร KR- 20 คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.
2538: 197-198)
rtt 


k 
  pq 
1 
2 
k 1 
st 



เมือ่
N
p
q
st 2

แทน
แทน
แทน

ความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
จานวนข้อของแบบทดสอบ
สัดส่วนของผูท้ ท่ี าถูกในข้อหนึ่งๆ

แทน
แทน

สัดส่วนของผูท้ ท่ี าผิดในข้อหนึ่งๆ หรือ 1  p
ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ ฉบับ

โดยที่
st 2

เมือ่
n

แทน ผลรวมทัง้ หมดของคะแนนของข้อสอบทัง้ ฉบับ
แทน ผลรวมทัง้ หมดของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง
แทน จานวนนักเรียนทัง้ หมด

2.5 หาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบวั
่
ดความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้สตู รการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
(ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543: 218)
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2
k   si 
α 
1  2 
k  1 
s t 

เมือ่

แทน
แทน
แทน
แทน

α
k

si 2
st 2

โดยที่

si 
2

เมือ่

 Xi

 Xi

2

N

และ
เมือ่

st 
2

st 2

X
X

N Xi 2    Xi 

2

N

2

N  N  1

แทน
แทน
แทน
แทน

si 2

ค่าสัมประสิทธิ ์ของความเชื่อมัน่
จานวนข้อของแบบทดสอบ
ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ ฉบับ

ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ
ผลรวมของคะแนนแต่ละคนในข้อที่ i
ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสองในข้อที่ i
จานวนนักเรียนทัง้ หมด

N X 2    X 

แทน
แทน
แทน
แทน

2

N  N  1

ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ ฉบับ
ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ
ทัง้ ฉบับ
ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง
จานวนนักเรียนทัง้ หมด

2.6 หาค่าความเชื่อมันของเกณฑ์
่
การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (ชูศรี
วงศ์รตั นะ. 2550: 312)
rXY 

N XY   X Y
 N  X 2    X 2   N  Y 2    Y 2 
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เมือ่

r

X
Y
X
Y

2

2

 XY

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

N

ความเชื่อมันของการตรวจให้
่
คะแนน
ผลรวมของคะแนนทีต่ รวจโดยผูว้ จิ ยั
ผลรวมของคะแนนทีต่ รวจโดยผูช้ ่วยวิจยั
ผลรวมของคะแนนทีต่ รวจโดยผูว้ จิ ยั
แต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทีต่ รวจโดยผูช้ ่วยวิจยั
แต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของผลคูณระหว่างคะแนนทีต่ รวจโดย
ผูว้ จิ ยั กับคะแนนทีต่ รวจโดยผูช้ ่วยวิจยั
จานวนนักเรียนทัง้ หมด

3. สถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมติ ฐำน
3.1 เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังได้รบั
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน โดยใช้ค่าสถิตแิ บบ t-test for Dependent Samples (ชูศรี
วงศ์รตั นะ. 2550: 179)
t 

เมือ่

n  D2    D 
n 1

แทน
แทน

t

D

D

D

2

แทน

 D2 แทน
n

แทน

2

; df  n 1

ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t – Distribution
ความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลัง
และก่อนได้รบั การจัดการเรียนรู้
ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ
ทดสอบหลังและก่อนได้รบั การจัดการเรียนรู้
แต่ละคู่ยกกาลังสอง
ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ
ทดสอบหลังและก่อนได้รบั การจัดการเรียนรู้
ทัง้ หมดยกกาลังสอง
จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
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3.2 เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดย
ชัป้ ญั หาเป็ นฐานกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70 โดยใช้สตู ร t-test for One Sample (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2550:
134)
t 

เมือ่

t

X
μ0
s

n

X  μ0
s
n

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

; df  n 1

ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t – Distribution
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลีย่ ทีใ่ ช้เป็นเกณฑ์ (ร้อยละ 70)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลจากการทดลอง และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
แทน จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
K
แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ
แทน ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
s
แทน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน
แทน ค่าเฉลีย่ มาตรฐานทีใ่ ช้เป็นเกณฑ์ (ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม)
t
แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t – Distribution
**
แทน มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

การวิ เคราะห์ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการทดลองครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั นาเสนอตามลาดับ ดังนี้
1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร โดยใช้สถิติ t-test for
Dependent Samples
2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลัง
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) โดยใช้
สถิติ t-test for One Sample
3. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
โดยใช้สถิติ t-test for Dependent Samples
4. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร กับเกณฑ์
(ร้อยละ 70) โดยใช้สถิติ t-test for One Sample
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest - Posttest
Design ข้อมูลทีไ่ ด้สามารถแสดงค่าสถิติ โดยจาแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา ได้ดงั นี้
1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรื่อง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร โดยใช้สถิติ t-test
for Dependent Samples ผลปรากฏดังตาราง 5
ตาราง 5 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
การทดสอบ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

n
35
35

K
20
20

6.63
15.20

s
3.41
2.59

t
19.82**

** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (t (.01, 34) = 2.441)
จากตาราง 5 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าก่อนได้รบั
การจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลัง
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) โดยใช้
สถิติ t-test for One Sample ผลปรากฏดังตาราง 6
ตาราง 6 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
หลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70)
การทดสอบ
หลังการทดลอง

n

K

X

s

μ 0 (70%)

t

35

20

15.20

2.59

14

2.73**

** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (t (.01, 34) = 2.441)
จากตาราง 6 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
หลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 15.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00
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3. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
โดยใช้สถิติ t-test for Dependent Samples ผลปรากฏดังตาราง 7
ตาราง 7 การเปรียบเทีย บความสามารถในการให้เ หตุ ผ ลทางคณิต ศาสตร์ของนัก เรีย นชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3 ก่ อ นและหลัง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรื่อ ง พื้นที่ผ ิว และ
ปริมาตร
การทดสอบ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

n
35
35

K
50
50

9.97
38.86

s
2.04
4.18

t
47.53**

** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (t (.01, 34) = 2.441)
จากตาราง 7 พบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
สูงกว่าก่อนได้รบั การจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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4. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตรกับเกณฑ์
(ร้อยละ 70) โดยใช้สถิติ t-test for One Sample ผลปรากฏดังตาราง 8
ตาราง 8 การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70)
การทดสอบ
หลังการทดลอง

n

K

X

s

μ 0 (70%)

t

35

50

38.86

4.18

35

5.51**

** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (t (.01, 34) = 2.441)
จากตาราง 8 พบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่า
เกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 38.86 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 77.72

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุง่ หมายไว้ดงั นี้
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ก่อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานกับเกณฑ์
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ก่อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็นฐาน
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
กับเกณฑ์

สมมุติฐานในการวิ จยั
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รบั
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าก่อนได้รบั การจัด
การเรียนรู้
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รบั
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70
3. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลัง
ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าก่อนได้รบั
การจัดการเรียนรู้
4. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ
70
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดสังเวช แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จานวน 35 คน ซึง่ ได้มา
จากวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรียนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
จากนักเรียนทัง้ หมด 3 ห้องเรียนแล้วจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์พน้ื ฐาน เรือ่ ง
พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
จานวน 1 ชุด เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และ
ปริมาตร ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จานวน 1 ชุด เป็นแบบอัตนัยจานวน 5 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนวัดสังเวช เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซึง่ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการสอนด้วยตนเองด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ของชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างวันที่
28 สิงหาคม 2555 ถึง 22 กันยายน 2555
2. ชีแ้ จงให้นกั เรียนกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน
เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร เพื่อให้นกั เรียนเข้าใจตรงกันและปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง
3. นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทผ่ี วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ จานวน
20 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทส่ี ร้างขึน้ จานวน 5 ข้อ
ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสังเวช เขตพระนคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้จากการทดสอบครัง้ นี้ เป็นคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้เวลาในการดาเนินการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ อย่างละ 50 นาที รวม
เวลา 100 นาที
4. ดาเนินการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการสอน
ด้วยตนเองกับนักเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ ใช้เวลาในการสอน 16 คาบ คาบละ 50 นาที
5. เมือ่ ดาเนินการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานครบแล้ว ทาการทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อกี ครัง้ แล้ว
บันทึกผลการทดสอบให้เป็ นคะแนนหลังเรียน (Posttest) โดยใช้เวลาในการดาเนินการทดสอบหลัง
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เรียนเพื่อวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อย่างละ 50 นาที รวมเวลา 100 นาที
6. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จากนัน้ นาคะแนนทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
ด้วยวิธกี ารทางสถิตเิ พื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีลาดับขัน้ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน โดยใช้สถิติ t-test
for Dependent Samples
2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร หลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) โดย
ใช้สถิติ t-test for One Sample
3. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
โดยใช้สถิติ t-test for Dependent Samples
4. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร หลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน กับเกณฑ์
(ร้อยละ 70) โดยใช้สถิติ t-test for One Sample

สรุปผลการวิ จยั
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รบั
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าก่อนได้รบั การจัด
การเรียนรูอ้ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัด
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 15.20 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 76.00
3. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าก่อนได้รบั
การจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
4. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
หลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 38.86 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 77.72
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อภิ ปรายผล
จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
ทีม่ ตี ่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รบั
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าก่อนได้รบั การจัด
การเรียนรูอ้ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน เป็นวิธกี ารจัดเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างไปจากวิธดี งั ้ เดิม
ทีน่ กั เรียนคุน้ ชิน เป็ นวิธกี ารเรียนรูท้ ใ่ี ช้การตัง้ คาถามหรือปญั หาเป็นจุดเริม่ ต้นและกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดความสนใจอยากรู้ เน้นให้ผเู้ รียนสร้างความรูใ้ หม่จากการใช้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์
เกีย่ วกับชีวติ ประจาวัน ทาให้ผเู้ รียนจาได้นาน เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปญั หา
รวมทัง้ เป็นผูท้ ส่ี ามารถเรียนรูโ้ ดยการชีน้ าตนเองได้ ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2545: 136) ได้กล่าวว่า
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เป็ นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนรูท้ ใ่ี ช้ปญั หาเป็นเครือ่ งมือ ใน
การช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามเป้าหมาย โดยผูส้ อนอาจนาผูเ้ รียนไปเผชิญสถานการณ์ปญั หา
จริง หรือผูส้ อนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผเู้ รียนเผชิญปญั หา ฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปญั หาและ
แก้ปญั หาร่วมกันเป็ นกลุ่ม ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจในปญั หานัน้ อย่างชัดเจนได้ ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของแม็คคาธี (McCarthy. 2001: Online) ทีไ่ ด้ทาการทดลองสอนด้วยวิธกี าร
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเรือ่ ง
ทศนิยม โดยทาการทดลองกับนักเรียนเกรด 12 กลุ่มเล็ก ๆ ในเวลา 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 45
นาที โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อสารวจความรูท้ ม่ี อี ยูก่ ่อนแล้วในตัวของนักเรียน และมีการวิเคราะห์ว่าการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานสามารถพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไร ซึง่ จาก
หลักฐานการบันทึกวิดโี อชีใ้ ห้เห็นว่า นักเรียนมีการพัฒนาความเข้าใจในคณิตศาสตร์ ตลอดเวลาทีไ่ ด้
พยายามหาวิธแี ก้ปญั หา โดยนักเรียนใช้ภาษาพูดเป็ นตัวบ่งชีถ้ งึ ความรูเ้ กีย่ วกับทศนิยมทีต่ วั นักเรียน
มีอยูก่ ่อนแล้ว และความเข้าใจความคิดรวบยอดใหม่ทเ่ี กิดขึน้ เกีย่ วกับทศนิยมอย่างถูกต้อง และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญจมาศ เทพบุตรดี (2550: 103-109) ทีไ่ ด้ทาการวิจยั เกีย่ วกับการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความ สามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็นฐาน (PBL) และการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ เรือ่ ง การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนกลุ่มทีจ่ ดั กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่ากลุ่มทีจ่ ดั กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปกติอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่มคี วามสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนไม่แตกต่างกัน
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัด
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 15.20 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 76.00 ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจาก
2.1 การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เป็นการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้ปญั หาหรือ
การกาหนดสถานการณ์ให้ผเู้ รียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง ทาให้นกั เรียนเกิดความคุน้ เคย
จากในการคิดวิเคราะห์จากการฝึก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญเชิด ชุมพล (2547: 48) ทีไ่ ด้
ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาช่วงชัน้ ที่ 3 โรงเรียนอานวยวิทย์
พบว่า การจัดกิจกรรมหรือกาหนดสถานการณ์ให้ผเู้ รียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ สามารถคิดหา
เหตุผลด้วยตนเองและคิดเป็นกลุ่มได้นนั ้ เป็นการฝึกให้ผเู้ รียนพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์
เพื่อแก้ปญั หาทีอ่ าจจะต้องเผชิญในอนาคตได้อย่างสมเหตุสมผล และยังพบรายงานอีกว่า จาก
ผลการวิจยั ของ อุษณีย์ เตรียมเชิดติวงศ์ (2549: 47-44) ชีใ้ ห้เห็นถึงการฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ในด้าน
ความสามารถในการจาแนกประเภทของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทีไ่ ด้รบั การฝึกคิดเชิง
วิเคราะห์มคี วามสามารถในการจาแนกประเภทเพิม่ ขึน้ มากกว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั การฝึกคิดเชิง
วิเคราะห์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.2 ในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานนัน้ ผูว้ จิ ยั ใช้การเสริมแรงเชิงบวก ด้วย
การชมด้วยวาจา ทาให้นกั เรียนรูส้ กึ ภูมใิ จในตนเองมีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ส่งผลให้ผเู้ รียนมีเจตคติทด่ี ี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาการเรียนรูข้ องมนุษย์ทส่ี กินเนอร์ (Skinner) ได้
ทาการศึกษาและพบว่า การเสริมแรงเป็นตัวแปรสาคัญในการเปลีย่ นพฤติกรรม หรือการเรียนรูข้ อง
นักเรียน พฤติกรรมใดทีไ่ ด้รบั แรงเสริม นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมนัน้ ออกมาอีก ดังนัน้ ครูทด่ี จี ะต้อง
สามารถจัดสภาพของการเรียนการสอน เพื่อให้นกั เรียนได้รบั แรงเสริมเมือ่ การเรียนรูไ้ ด้เกิดขึน้
ั้
(สุรางค์ โค้วตระกูล. 2548: 193) และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุชาดา ปนโฉม
(2551: 63-64)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนเอกชนกลุ่ม 3 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางตรงต่อการคิดวิเคราะห์ ในวิชาคณิตศาสตร์ คือ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ มโนภาพเกีย่ วกับตนเอง คุณภาพการสอนของครู
การอบรมเลีย้ งดูของครอบครัว และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
3. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าก่อนได้รบั
การจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
3.1 การใช้ปญั หาหรือคาถามเป็นตัวกระตุน้ การคิดให้เหตุผลของนักเรียน เป็ นตัวแทน
ของสิง่ ทีน่ กั เรียนต้องเรียนรู้ ช่วยให้นกั เรียนสนใจทีจ่ ะได้เรียนรูแ้ ละเรียนรูด้ ว้ ยความเข้าใจ ผ่าน
กระบวนการฝึกการคิดอย่างสมเหตุสมผล มองเห็นภาพความรูแ้ ละวิธกี ารแก้ปญั หาทีช่ ดั เจนขึน้ ซึง่
สอดคล้องกับแบรนด์ (Brandt. 1984: 3) ทีก่ ล่าวว่า การสอนเกีย่ วกับการคิด (Teaching About
Thinking) เป็นการสอนตามแนวทางทีใ่ ช้การคิดเป็ นเนื้อหาสาระของการสอน โดยมุ่งให้นกั เรียนได้
เรียนรูถ้ งึ สิง่ ทีเ่ ป็ นความคิดของตนเองว่ากาลังคิดอะไร ต้องการรูอ้ ะไร และในขณะทีก่ าลังคิดอยูน่ นั ้
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ตนเองรูอ้ ะไรและไม่รอู้ ะไร ซึง่ สิง่ ดังกล่าวนี้จะช่วยให้นกั เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการคิดของตนเอง
อันก่อให้เกิดทักษะทีเ่ รียกว่า การสังเคราะห์ความคิด (Metacognition) ของตนเอง และเป็นแนวทาง
ทีท่ าให้นกั เรียนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองได้ในขณะทีท่ าการคิด ซึง่ จะช่วยให้
นักเรียนสามารถค้นหาข้อบกพร่องของตนเองได้เพื่อหาแนวทางการแก้ไขได้ตรงจุด และสอดคล้อง
กับคากล่าวของอัมพร ม้าคนอง (2553: 50) ทีว่ ่าความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนจะพัฒนาขึน้ ได้ ครูควรพยายามใช้คาถามเพื่อให้นกั เรียนแสดงเหตุผลได้อย่างต่อเนื่อง เช่น
“ทาไม” “เพราะอะไร” “ถ้าเงื่อนไขบางอย่างเปลีย่ นไป จะเกิดอะไรขึน้ รูไ้ ด้อย่างไร” โดยครูควรให้
ความสาคัญกับทุกเหตุผลไม่เฉพาะเหตุผลทีถ่ ูกต้องหรือสมเหตุสมผลเท่านัน้ นอกจากนี้ยงั สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ พรรณทิภา ทองนวล (2554: 194-208) ได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และ
ทาการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีชวี ติ ชีวาโดยเน้นการใช้
ตัวแทน เรือ่ งความสัมพันธ์และฟงั ก์ชนั ผลการศึกษาพบว่า หลังการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีชวี ติ ชีวา
โดยเน้นการใช้ตวั แทน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีความสามารถให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สงู
กว่าก่อนการใช้จดั การเรียนรูอ้ ย่างมีชวี ติ ชีวาโดยเน้นการใช้ตวั แทน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01
3.2 การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เป็นการจัดการเรียนรูท้ เ่ี ปิดโอกาส
ให้นกั เรียนได้พดู อธิบาย และแสดงเหตุผลของตนเพื่อแสดงแนวคิดของตนอยูเ่ ป็ นประจา รูจ้ กั
เชื่อมโยงบริบทต่างๆเข้าด้วยกัน ซึง่ นักเรียนได้รบั ประสบการณ์จากการตอบคาถามของครูหรือ
การอภิปรายในกลุ่มเล็ก จึงทาให้นกั เรียนมีได้ฝึกการให้เหตุผลอย่างสม่าเสมอ ซึง่ สอดคล้องกับ
หลักการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547ก: 18) ทีไ่ ด้กล่าวถึงหลักการ
ในการพัฒนาการให้เหตุผลว่ามีหลักการทีส่ าคัญ คือ ควรจัดประสบการณ์ให้สม่าเสมอทุกระดับชัน้
สอดแทรกทุกหน่วยการเรียนรูต้ ามความเหมาะสมและควรจัดจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้ส่งเสริม
การฝึกการให้เหตุผล และสอดคล้องกับ มอลลอย (Malloy. 1999: 13) ได้เสนอแนวทางในการ
พัฒนาการให้เหตุ ผลในระดับ มัธยมศึกษา โดยเสนอให้ผสู้ อนใช้แนวทางการสืบสอบ (Inquiry
Approach) ในการส่งเสริมให้ผเู้ รียนใช้เหตุผลในการตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับบริบทของ
ปญั หา และเชื่อมโยงปญั หากับเนื้อหาและความรูท้ างคณิตศาสตร์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนัน้ ยัง
สอดคล้องกับกาโรฟาโล และเท็ตวา (Garofalo; & Mtetwa. 1993: 16-18) ทีว่ ่า ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์นนั ้ ครูตอ้ งจัดบรรยากาศทีใ่ ห้
นักเรียนได้แสดงเหตุผล ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ าคัญกว่าการได้คาตอบทีถ่ ูกต้อง บรรยากาศในชัน้ เรียนต้องไม่
ทาให้นกั เรียนรูส้ กึ หวาดกลัว หากแต่ตอ้ งเป็นบรรยากาศทีส่ นับสนุ นส่งเสริม ให้นกั เรียนได้พูด
อธิบาย และแสดงเหตุผลของแนวคิดอย่างอิสระ โดยอาจแสดงเหตุผลด้วยวาจา ด้วยการเขียนทีใ่ ช้
ภาษาง่ายๆ หรือใช้อุปกรณ์แสดงให้เห็นจริง
4. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
หลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 38.86 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 77.72
ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เป็นการ
จัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้ปญั หาหรือการกาหนดสถานการณ์ให้ผเู้ รียนได้สร้างองค์ความรูแ้ ละฝึกการให้
เหตุผลด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทาให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจและคุน้ เคยในการให้เหตุ ผลใน
สถานการณ์ๆต่าง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ แลนนิน (Lannin. 2001: Online) ทีไ่ ด้ศกึ ษาพัฒนา
ความรูค้ วามเข้าใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในการให้เหตุผลทีม่ คี วามชัดเจนและการให้
เหตุผลทีต่ ่อเนื่องเพื่อตรวจสอบผลทีเ่ กิดขึน้ จากการสอนแบบคอนสตรัคติวสิ ต์ ผลการวิจยั พบว่า
นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาและอธิบายสถานการณ์ในรูปทัวๆไปของตั
่
วเลข และชีใ้ ห้เห็น
ว่านักเรียนมีความเข้าใจทีถ่ ูกต้องและบกพร่องในการให้เหตุผลทีช่ ดั เจนและการให้เหตุผลทีต่ ่อเนื่อง
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อารีย์ ศรีเดือน (2547: 85) พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนทีใ่ ห้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิ แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ช่วยส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สงู ขึน้

ข้อสังเกตจากการวิ จยั
จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
ทีม่ ตี ่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ จิ ยั ได้พบข้อสังเกตบางประการจากการวิจยั ซึง่ พอสรุปได้ดงั นี้
1. การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ครูผสู้ อนจะต้องอธิบายถึงแต่ละขัน้ ตอนให้
เข้าใจผูเ้ รียนอย่างชัดเจนในคาบแรก และในกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ครูผสู้ อนต้องให้เวลาแก่ผเู้ รียน
ในการทาความเข้าใจปญั หา เพื่อทีผ่ เู้ รียนได้มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ทด่ี ยี งิ่ ขึน้
2. นักเรียนสามารถเรียนรูใ้ นส่วนโจทย์ปญั หา ได้ดกี ว่าในส่วนของการค้นพบสูตรการ
หาพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ซึง่ การใช้คาถามกระตุ้นนักเรียนจะช่วยให้นกั เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ไปตามลาดับ และทาให้นกั เรียนเริม่ คุน้ เคยกับปญั หาเพื่อให้นกั เรียนค้นพบความรู้
3. เนื่องจากการปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุ่มผูเ้ รียนทีเ่ รียนอ่อนจะไม่ชอบแสดงความคิดเห็น
ครูผสู้ อนจะต้องเข้าไปแนะนาให้ผเู้ รียนทีเ่ รียนเก่งคอยชักจูงและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ในระหว่าง
การทากิจกรรมให้มาก และยังเป็นการทาให้ผเู้ รียนทีเ่ รียนเก่งรูจ้ กั การเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือ
ผูอ้ ่นื
4. ในการทากิจกรรมต่างๆ ถ้าครูผสู้ อนมีการเสริมแรงด้วยการให้ของรางวัลในบางครัง้
นอกเหนือจากการชมเชยจะทาให้นกั เรียนจะมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษและเพิม่ ความสนุกสนาน
ในการทากิจกรรมยิง่ ขึน้

92
5. ครูผสู้ อนควรเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้มสี ่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปญั หา
ด้วยตนเองตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดการทากิจกรรม ซึง่ จะทาให้นกั เรียนตื่นตัวอยูเ่ สมอและเกิด
การเรียนรูใ้ นกิจกรรมนัน้ ได้อย่างดี

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะซึง่ อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาครัง้ ต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1. ครูผสู้ อนจะต้องเตรียมตัวในการสอนเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์แก่ผเู้ รียนและ
ครูผสู้ อน
2. ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชัน้ เรียนครูควรให้ความใส่ใจให้ทวถึ
ั ่ งในชัน้ เรียน ให้
คาปรึกษากับนักเรียนในระหว่างการทากิจกรรม และครูจะต้องใช้น้าเสียงทีอ่ ่อนโยนเวลาให้
คาปรึกษาและน้ าเสียงทีส่ นุ กสนานเวลาทีน่ กั เรียนกาลังทากิจกรรมในชัน้ เรียน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานจะเกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ ถ้า
ผูส้ อนเปิดโอกาสให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยให้นกั เรียนทีม่ คี วามสามารถในด้านต่าง ๆ
ช่วยออกแบบกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับความสามารถด้านนัน้ ๆ โดยครูคอยให้คาแนะนา ซึง่ จะทาให้
กิจกรรมการเรียนรูน้ นั ้ ตรงศักยภาพของนักเรียนและมีความน่ าสนใจยิง่ ขึน้
4. ครูผสู้ อนควรกาหนดเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ อย่างพอเหมาะ มิฉะนัน้ จะ
ทาให้กจิ กรรมใช้เวลามากจนเกินไป
5. ครูผสู้ อนพยายามกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเป็นฝา่ ยตัง้ คาถาม เพื่อพัฒนาทางการคิด
วิเคราะห์
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานเพื่อพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้ นอื่น ๆ ได้แก่ ทักษะการสื่อสารสื่อความหมาย และการ
นาเสนอ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ ให้กบั นักเรียนในแต่ละระดับชัน้ และในเนื้อหาอื่น ๆ หรือ
อาจแทรกในส่วนทีเ่ กี่ยวกับโจทย์ปญั หาของแต่ละเนื้อหา
2. ควรมีการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานกับ
การจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ หรือกับวิธกี ารสอนอื่นๆ
3. ควรมีการศึกษาตัวแปรทีเ่ กีย่ วกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอื่น ๆ เช่น
ความมีวนิ ยั หรือ ความมุง่ มันในการท
่
างาน เป็นต้น
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ผลการวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
- ค่าดัชนีความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
- ค่าดัชนีความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ให้เหตุผล ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
- ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
- ค่า  X ,  X2 ทัง้ ฉบับทีใ่ ช้ในการหาค่า s t 2 เพื่อใช้แทนค่าในสูตรการหาความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ที่
ผิวและปริมาตร
่
ดความสามารถในการ
- ค่า p และ q ทีใ่ ช้ในการหาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบวั
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
- ค่าความง่าย (PE) และค่าอานาจจาแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
่
ดความสามารถ
- ค่า  Xi ,  Xi 2 และ si 2 ทีใ่ ช้ในการหาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบวั
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
- ค่า  X ,  X2 ทัง้ ฉบับทีใ่ ช้ในการหาค่า s t 2 เพื่อใช้แทนค่าในสูตรการหาความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
- ค่าความเชื่อมันของเกณฑ์
่
การตรวจให้คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
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ตาราง 9 ค่าดัชนีความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

ค่า
IOC
1
1
1
1
1
0.33
1
0.33
1
1
1
1
0.33
1
1
0.67
1
1
1
0.33

ข้อที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

ค่า
IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0.67

คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ข้อทีม่ คี ่าดัชนีความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาจากค่า IOC  0.5 จึงคัดเลือกข้อทีม่ คี ่า IOC ตัง้ แต่ 0.67-1.00
จานวน 35 ข้อ
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ตาราง 10 ค่าดัชนีความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ค่า IOC
1
0.33
1
1
1
0.67
1
1
1
1

คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ข้อทีม่ คี ่าดัชนี
ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาจากค่า IOC  0.5 จึงคัดเลือกข้อทีม่ คี ่า IOC ตัง้ แต่
0.67-1.00 จานวน 9 ข้อ
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ตาราง 11 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร จานวน 35 ข้อ
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

p
0.75
0.57
0.64
0.82
0.82
0.59
0.93
0.77
0.49
0.28
0.44
0.39
0.35
0.18
0.59
0.60
0.56
0.15

r
0.26
0.01
0.27
0.23
0.38
0.33
0.15
0.31
0.44
0.45
0.13
0.45
0.32
0.46
0.33
0.54
0.61
0.25

การพิจารณา
คัดเลือก
คัดออก
คัดเลือก
คัดออก
คัดออก
คัดเลือก
คัดออก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดออก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดออก
คัดออก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดออก

ข้อที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

p
0.35
0.22
0.50
0.41
0.67
0.89
0.42
0.38
0.53
0.35
0.43
0.32
0.53
0.78
0.64
0.46
0.15

r
0.26
0.18
0.15
0.33
0.43
0.17
0.47
0.29
0.40
0.50
0.16
0.00
0.29
0.28
0.27
0.20
0.25

การพิจารณา
คัดเลือก
คัดออก
คัดออก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดออก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดออก
คัดออก
คัดเลือก
คัดออก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดออก

คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทีค่ รอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้
เฉพาะข้อทีม่ คี ่าความยากง่าย (p) ตัง้ แต่ 0.28 – 0.77 ซึง่ เป็นความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรือไม่
ง่ายจนเกินไป และคัดเลือกข้อทีม่ คี ่าอานาจจาแนก (r) ตัง้ แต่ 0.20 – 0.61 ซึง่ เป็นข้อทีส่ ามารถจาแนก
นักเรียนอ่อนและเก่งได้ โดยคัดเลือกแบบทดสอบทัง้ หมดจานวน 20 ข้อ ไปใช้ในครัง้ ต่อไป คือ ข้อ
1, 3, 6 ,8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33 และ 34
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ตาราง 12 ค่า  X ,  X2 ทัง้ ฉบับทีใ่ ช้ในการหาค่า s t 2 เพื่อใช้แทนค่าในสูตรการหาความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ท่ี 3
เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

X

X2

19
15
7
15
7
9
15
20
10
5
2
20
14
12
18
16
17
13
16
19
16
12
12
12
12

361
225
49
225
49
81
225
400
100
25
4
400
196
144
324
256
289
169
256
361
256
144
144
144
144

คนที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

X

X2

17
20
9
12
12
20
2
20
9
12
4
19
15
12
7
9
12
15
2
12
9
12
7
2
19

289
400
81
144
144
400
4
400
81
144
16
361
225
144
49
81
144
225
4
144
81
144
49
4
361
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ตาราง 12 (ต่อ)
คนที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

X

X2

5
12
15
20
7
20
15
16
2
19
9
12
16
2
12
12
7
19
20
9
16
16
7
11
15

25
144
225
400
49
400
225
256
4
361
81
144
256
4
144
144
49
361
400
81
256
256
49
121
225

คนที่
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

X

X2

12
17
19
20
9
19
16
19
17
12
15
17
16
19
17
16
7
9
17
19
16
19
19
20
9
 X  1,331

144
289
361
400
81
361
256
361
289
144
225
289
256
361
289
256
49
81
289
361
256
361
361
400
81
 X2  20,351
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ตาราง 13 ค่า p และ q ทีใ่ ช้ในการหาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบวั
่
ดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
ข้อที่
1
3
6
8
9
10
12
13
16
17

p
0.80
0.78
0.73
0.71
0.66
0.63
0.68
0.70
0.72
0.63

q
0.20
0.22
0.27
0.29
0.34
0.37
0.32
0.30
0.28
0.37

pq
0.16
0.17
0.20
0.21
0.22
0.23
0.22
0.21
0.20
0.23

ข้อที่
19
22
23
25
26
27
28
31
33
34

p
0.56
0.71
0.62
0.65
0.65
0.57
0.68
0.55
0.56
0.71
รวม

q
0.44
0.29
0.38
0.35
0.35
0.43
0.32
0.45
0.44
0.29

pq
0.25
0.21
0.24
0.23
0.23
0.25
0.22
0.25
0.25
0.21
4.37

หาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบวั
่
ดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สตู ร
KR – 20 (Kuder – Richardson )
rtt 

เมือ่

แทน ความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
แทน จานวนข้อของแบบทดสอบ
แทน สัดส่วนของผูท้ ท่ี าถูกในข้อหนึ่งๆ
แทน สัดส่วนของผูท้ ท่ี าผิดในข้อหนึ่งๆ หรือ 1  p
แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ ฉบับ

rtt
k
p
q
st 2

โดยที่

k 
  pq 

1  2 
k 1 
st 



st 
2

N X 2    X 
N  N  1

2
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เมือ่

st 2

X
X

2

N

แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ ฉบับ
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ
ทัง้ ฉบับ
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง
แทน จานวนนักเรียนทัง้ หมด

จากตาราง 12 จะได้  X = 1,331 ,  X2 = 20,351 , N = 100
st 2



N X 2    X 

2

N  N  1

100( 20,351)  (1,331) 2

100(100  1)
2,035,100  1,771,561

9,900
 26.62

จากตาราง 13 จะได้
ดังนัน้

k

= 20 ,  pq = 4.37 ,
rtt



k   pq 
1  2 
k  1 
s t 



20  4.37 
1 

20  1  26.62 

20
(1  0.164)
19
20
 (0.836)
19



 0.88

st 2

= 26.62
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ตาราง 14 ค่าความง่าย (PE) และค่าอานาจจาแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PE
0.82
0.65
0.19
0.50
0.44
0.45
0.81
0.58
0.38

D
0.26
0.40
0.31
0.76
0.65
0.61
0.33
0.84
0.51

ผลการพิจารณา
คัดออก
คัดเลือก
คัดออก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดออก
คัดออก
คัดเลือก
คัดเลือก

คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เฉพาะข้อทีม่ คี ่า
ความง่าย (PE) ตัง้ แต่ 0.38 – 0.65 ซึง่ เป็ นความยากพอเหมาะ ไม่ยากหรือไม่งา่ ยจนเกินไป และ
คัดเลือกข้อทีม่ คี ่าอานาจจาแนก (D) ตัง้ แต่ 0.40 – 0.84 ซึง่ เป็นข้อทีส่ ามารถจาแนกนักเรียนอ่อน
และเก่งได้ โดยคัดเลือกแบบทดสอบนี้จานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 4, 5, 8 และ 9 ทีค่ รอบคลุม
จุดประสงค์ไปใช้ในครัง้ ต่อไป
ตาราง 15 ค่า  Xi ,  Xi 2 และ si 2 ทีใ่ ช้ในการหาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบวั
่
ด
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ
และปริมาตร
ข้อที่
2
4
5
8
9

 Xi

 Xi 2

si 2

295
308
290
283
254

2021
2148
1970
1977
1556

5.72
5.12
5.88
7.66
5.42
 si 2 = 29.80
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ตาราง 16 ค่า  X ,  X2 ทัง้ ฉบับทีใ่ ช้ในการหาค่า s t 2 เพื่อใช้แทนค่าในสูตรการหาความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

X

X2

32
38
33
35
35
12
15
25
28
9
20
25
31
10
14
18
15
40
44
38
31
12
31
38
15

1024
1444
1089
1225
1225
144
225
625
784
81
400
625
961
100
196
324
225
1600
1936
1444
961
144
961
1444
225

คนที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

X

X2

44
15
27
45
25
15
23
23
35
39
46
35
23
37
48
39
15
21
23
39
23
36
37
50
22
 X  1,429

1936
225
729
2025
625
225
529
529
1225
1521
2116
1225
529
1369
2304
1521
225
441
529
1521
529
1296
1369
2500
484
 X2  46,939
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หาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบวั
่
ดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดย
ใช้สตู รการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
2

k 
  si 
α 
1  2 
k 1 
st 



เมือ่

แทน
แทน
แทน
แทน

α
k
si 2
st 2

โดยที่

si 

เมือ่

si 2

2

2

N

และ
เมือ่

st 
2

st 2

X
X
N

2

N Xi 2    Xi 

2

N  N  1

แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนในข้อที่ i

 Xi

 Xi

ค่าสัมประสิทธิ ์ของความเชื่อมัน่
จานวนข้อของแบบทดสอบ
ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ ฉบับ

แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสองในข้อที่ i
แทน จานวนนักเรียนทัง้ หมด
N X 2    X 

2

N  N  1

แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ ฉบับ
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ
ทัง้ ฉบับ
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง
แทน จานวนนักเรียนทัง้ หมด
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จากตาราง 16 จะได้  X = 1,429 ,  X2 = 46,939 , N = 50
st

2



N X 2    X 

2

N  N  1

50( 46,939)  (1,429) 2

50(50  1)
 124.45

จากตาราง 15 จะได้
ดังนัน้

k

= 5 ,  si 2 = 29.80 ,
α



2
k   si 
1



k  1 
s t 2 



5  29.80 
1 

5  1  124.45 



5
(1  0.239)
5 1

 0.95

st 2

= 124.45
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ตาราง 17 ค่าความเชื่อมันของเกณฑ์
่
การตรวจให้คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คะแนนจากผูต้ รวจ
คนที่ 1 (X)
32
38
33
35
35
12
15
25
28
9
20
25
31
10
14
18
15
40
44
38
31
12
31
38
15

คะแนนจากผูต้ รวจ
คนที่ 2 (Y)
29
37
35
37
37
11
12
24
29
7
23
26
33
9
12
16
16
42
45
39
33
9
33
39
17

X2

Y2

XY

1024
1444
1089
1225
1225
144
225
625
784
81
400
625
961
100
196
324
225
1600
1936
1444
961
144
961
1444
225

841
1369
1225
1369
1369
121
144
576
841
49
529
676
1089
81
144
256
256
1764
2025
1521
1089
81
1089
1521
289

928
1406
1155
1295
1295
132
180
600
812
63
460
650
1023
90
168
288
240
1680
1980
1482
1023
108
1023
1482
255
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ตาราง 17 (ต่อ)
คนที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
รวม

คะแนนจากผูต้ รวจ คะแนนจากผูต้ รวจ
คนที่ 1 (X)
คนที่ 2 (Y)
44
43
15
17
27
25
45
43
25
27
15
12
23
25
23
25
35
37
39
38
46
47
35
35
23
24
37
38
48
51
39
41
15
23
21
20
23
26
39
41
23
22
36
39
37
36
50
46
22
24
1,429
1,455

X2

Y2

XY

1936
225
729
2025
625
225
529
529
1225
1521
2116
1225
529
1369
2304
1521
225
441
529
1521
529
1296
1369
2500
484
46,939

1849
289
625
1849
729
144
625
625
1369
1444
2209
1225
576
1444
2601
1681
529
400
676
1681
484
1521
1296
2116
576
48,877

1892
255
675
1935
675
180
575
575
1295
1482
2162
1225
552
1406
2448
1599
345
420
598
1599
506
1404
1332
2300
528
47,781
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ศึกษาผลสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของผูต้ รวจให้คะแนนคนที่ 2 และผูต้ รวจให้คะแนนคนที่ 2 โดยการใช้สถิตสิ หสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สนั
rXY

เมือ่



 N  X 2    X 2   N  Y 2    Y 2 




แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ผลรวมของคะแนนทีต่ รวจโดยผูว้ จิ ยั
ผลรวมของคะแนนทีต่ รวจโดยผูช้ ่วยวิจยั
ผลรวมของคะแนนทีต่ รวจโดยผูว้ จิ ยั
แต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนทีต่ รวจโดยผูช้ ่วยวิจยั
แต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน ผลรวมของผลคูณระหว่างคะแนนทีต่ รวจโดย
ผูว้ จิ ยั กับคะแนนทีต่ รวจโดยผูช้ ่วยวิจยั
แทน จานวนนักเรียนทัง้ หมด

r

X
Y
2
X
Y

N XY   X Y

2

 XY
N

จากตาราง 17 จะได้  X = 1,429 ,  Y = 1,455 ,  X2 = 46,939 ,
2
 Y = 48,877 ,  XY = 47,781 , N = 50
rXY



N XY   X Y
 N  X 2    X 2   N  Y 2    Y 2 






50( 47,781)  (1,429)(1,455)

[ 50( 46,939)  (1,429) 2 ][50( 48,877)  (1,455) 2 ]
309,885

315,676.87

 0.98

122

ภาคผนวก ข

123

คะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง
- คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลัง
ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
- คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ก่อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร

124
ตาราง 18 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลัง
ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คะแนน
ก่อนเรียน( X 1 )
6
5
8
7
6
2
5
7
2
7
9
6
8
11
3
8
10
12
6
6
4
5
1
2
2

คะแนน
หลังเรียน( X 2 )
13
12
17
18
15
14
13
13
12
14
16
14
20
19
12
15
18
20
13
14
16
18
13
14
13

X22

D

D2

169
144
289
324
225
196
169
169
144
196
256
196
400
361
144
225
324
400
169
196
256
324
169
196
169

7
7
9
11
9
12
8
6
10
7
7
8
12
8
9
7
8
8
7
8
12
13
12
12
11

49
49
81
121
81
144
64
36
100
49
49
64
144
64
81
49
64
64
49
64
144
169
144
144
121

125
ตาราง 18 (ต่อ)
คนที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

คะแนน
ก่อนเรียน( X 1 )
10
6
12
14
13
6
5
4
3
11
 X1  232
X 1 = 6.63

คะแนน
X22
D
D2
หลังเรียน( X 2 )
12
144
2
4
18
324
12
144
16
256
4
16
19
361
5
25
19
361
6
36
13
169
7
49
14
196
9
81
15
225
11
121
12
144
9
81
18
324
7
49
 X 2  532  X 2 2  8,314  D  300  D 2  2,794
X 2 = 15.20

เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและ
หลังได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรื่อง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร โดยใช้สถิติ t-test for
Dependent Samples
t

เมือ่

t

D

2

 D2
n



D
n  D2    D 
n 1

2

; df  n 1

แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t – Distribution
แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ
ทดสอบหลังและก่อนได้รบั การจัดการเรียนรู้
แต่ละคู่ยกกาลังสอง
แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ
ทดสอบหลังและก่อนได้รบั การจัดการเรียนรู้
ทัง้ หมดยกกาลังสอง
แทน จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
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เนื่องจาก  D  300 ,  D 2  2,794 ,
ดังนัน้

n  35

D

t 

n  D2    D 
n 1

2

300



35( 2,794)  ( 300) 2
35  1

300
15.14
 19.82



(เปิ ดตาราง t จะได้ค่าวิกฤตของ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 เมือ่ df  35 – 1

จากการแจกแจงแบบ t เท่ากับ 2.4411 ที่ระดับ
 34)

t
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เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รบั
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรื่อง พื้นที่ผวิ และปริมาตร กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) โดยใช้
สถิติ t-test for One Sample
t

เมือ่

t

X
μ0
s
n



X  μ0
s
n

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

; df  n 1

ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t – Distribution
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลีย่ ทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์ (ร้อยละ 70)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X) ของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังได้รบั การจัด
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร หาได้จากสูตร
X



X
n

532

35

 15.20

ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนความสามารถในการคิดวิเ คราะห์ หลัง ได้ร บั
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร หาได้จากสูตร

s



n X2    X 
n  n  1

35(8,314)  (532) 2
35(35  1)
7,966

1190
 2.59



2
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เนื่องจาก
ดังนัน้

X

= 15.20 ,  0  14 , s = 2.59 , n = 35
t

X  μ0
s
n





15.20  14
2.59
35

 2.73

(เปิ ดตาราง t จะได้ค่าวิกฤตของ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 เมือ่ df  35 – 1

จากการแจกแจงแบบ t เท่ากับ 2.4411 ที่ระดับ
 34)

t
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ตาราง 19 คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ก่อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คะแนน
คะแนน
ก่อนเรียน( X 1 ) หลังเรียน ( X 2 )
10
37
13
40
10
38
9
36
6
35
13
45
11
35
10
44
9
36
7
37
10
37
11
39
8
34
8
36
8
34
11
46
7
37
11
40
12
38
11
41
8
45
10
34
10
37
13
36
13
48

X22

D

D2

1369
1600
1444
1296
1225
2025
1225
1936
1296
1369
1369
1521
1156
1296
1156
2116
1369
1600
1444
1681
2025
1156
1369
1296
2304

27
27
28
27
29
32
24
34
27
30
27
28
26
28
26
35
30
29
26
30
37
24
27
23
35

729
729
784
729
841
1024
576
1156
729
900
729
784
676
784
676
1225
900
841
676
900
1369
576
729
529
1225
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ตาราง 19 (ต่อ)
คนที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

คะแนน
คะแนน
ก่อนเรียน( X 1 ) หลังเรียน( X 2 )
8
40
8
39
10
43
8
39
15
50
9
34
10
38
12
37
11
34
9
41
 X1  349  X 2  532
X 2 = 38.86
X 1 = 9.97

X22

D

D2

1600
1521
1849
1521
2500
1156
1444
1369
1156
1681
 X 2 2  53,440

32
31
33
31
35
25
28
25
23
32
 D  1,011

1024
961
1089
961
1225
625
784
625
529
1024
 D 2  29,663

เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ก่อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรื่อง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร โดยใช้
สถิติ t-test for Dependent Samples
t

เมือ่

t

D

2

 D2
n



D
n  D2    D 
n 1

2

;

df  n  1

แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t – Distribution
แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ
ทดสอบหลังและก่อนได้รบั การจัดการเรียนรู้
แต่ละคู่ยกกาลังสอง
แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ
ทดสอบหลังและก่อนได้รบั การจัดการเรียนรู้
ทัง้ หมดยกกาลังสอง
แทน จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
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เนื่องจาก  D  1,011 ,  D 2  29,663, n = 35
ดังนัน้

D

t 

n  D2    D 
n 1

2

1,011



35( 29,663)  (1,011) 2
35  1

1,011
21.27
 47.53


(เปิ ดตาราง t จะได้ค่าวิกฤตของ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 เมือ่ df  35 – 1

จากการแจกแจงแบบ t เท่ากับ 2.4411 ที่ระดับ
 34)

t

เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 3 หลังได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรื่อง พื้นที่ผวิ และปริมาตร กับเกณฑ์
(ร้อยละ 70) โดยใช้สถิติ t-test for One Sample
t

เมือ่

t

X
μ0
s
n



X  μ0
s
n

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

;

df  n  1

ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t – Distribution
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลีย่ ทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์ (ร้อยละ 70)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X) ของคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรื่อง พืน้ ทีผ่ วิ และ
ปริมาตร หาได้จากสูตร
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X



X
n

1,360
35
 38.86


ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน เรื่อง พืน้ ทีผ่ วิ
และปริมาตร หาได้จากสูตร

s

n X2    X 



2

n  n  1

35( 53,440)  (1,360) 2

35( 35  1)
20,800

1,190

 4.18

เนื่องจาก
ดังนัน้

X

= 38.86 ,  0  35 , s = 4.18 , n = 35
t

X  μ0
s
n





38.86  35
4.18
35

 5.51
(เปิ ดตาราง t จะได้ค่าวิกฤตของ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 เมือ่ df  35 – 1

จากการแจกแจงแบบ t เท่ากับ 2.4411 ที่ระดับ
 34)

t
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ภาคผนวก ค
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ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
- แบบประเมินทักษะกระบวนการ
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

135
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
วิชาคณิตศาสตร์พน้ื ฐาน
เรือ่ ง ปริซมึ และพีระมิด

ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เวลา 2 คาบ

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
มาตรฐานการเรียนรู้
ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์ รูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ
ตัวชี้วดั
1. อธิบายลักษณะและสมบัตขิ องปริซมึ พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
2. สาระสาคัญ
ปริซมึ เป็ นรูปเรขาคณิตสามมิตทิ ม่ี ฐี านทัง้ สองเป็ นรูปเหลีย่ มทีเ่ ท่ากันทุกประการฐานทัง้
สองอยูบ่ นระนาบทีข่ นานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มด้านขนาน
พีร ะมิด เป็ นรูปเรขาคณิต สามมิติท่มี ี ฐานเป็ น รูป เหลี่ย มใด ๆ มียอดแหลมที่ไม่อ ยู่บ น
ระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลีย่ มทีม่ จี ดุ ยอดร่วมกับยอดแหลมนัน้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ
1) อธิบายลักษณะและสมบัตขิ องปริซมึ และพีระมิดได้
2) ระบุได้ว่ารูปใดมีลกั ษณะของปริซมึ หรือระบุได้ว่ารูปใดมีลกั ษณะของพีระมิด
ด้านทักษะ / กระบวนการ นักเรียนมีความสามารถในการ
1) ให้เหตุผล
2) คิดวิเคราะห์
3) สื่อสาร
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนมี
1) ความรับผิดชอบ
2) การทางานทีเ่ ป็นระบบ
3) ความร่วมมือ
4. สาระการเรียนรู้
ปริ ซึม
ปริซมึ เป็ นรูปเรขาคณิตสามมิตทิ ม่ี ฐี านทัง้ สองเป็นรูปเหลี่ยมทีเ่ ท่ากันทุกประการฐาน
ทัง้ สองอยูบ่ นระนาบทีข่ นานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มด้านขนาน
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ส่วนต่าง ๆ ของปริซมึ
หน้าตัดหรือฐาน
ด้านข้าง

ด้านข้าง
ส่วนสูง
หน้าตัดหรือฐาน
ปริซมึ ตรง

ปริซมึ เอียง

เรียกชื่อปริซมึ ชนิดต่างๆ ตามลักษณะฐานของปริซมึ ดังตัวอย่าง

ปริซมึ สีเ่ หลีย่ มจัตุรสั

ปริซมึ สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า

ปริซมึ ห้าเหลีย่ ม

ปริซมึ หกเหลีย่ ม

พีระมิ ด
พีระมิด เป็นรูปเรขาคณิตสามมิตทิ ม่ี ฐี านเป็ นรูปเหลีย่ มใด ๆ มียอดแหลมทีไ่ ม่อยูบ่ น
ระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลีย่ มทีม่ จี ดุ ยอดร่วมกับยอดแหลมนัน้
ส่วนต่าง ๆ ของพีระมิด
พีระมิ ดตรง

พีระมิดฐานหกเหลีย่ ม

พีระมิดฐานสีเ่ หลีย่ ม
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พีระมิ ดเอียง

5. กิ จกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นาเสนอปัญหาหรือระบุปัญหา
1. ครูนาสิง่ ของทีอ่ ยูใ่ นชีวติ ประจาวัน เช่น แก้วน้า กล่องนม กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ และ
ภาพถ่ายของสิง่ ก่อสร้าง เช่น บ้าน อาคาร และพีระมิด มานาเสนอให้นกั เรียนเห็นว่า สิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่
ในชีวติ ประจาวันไม่ว่าจะเป็ นสิง่ ของ หรือสิง่ ก่อสร้าง ล้วนมีโครงสร้างหลักเป็นรูปทรงต่ างๆ โดยทีค่ รู
จะยังไม่ระบุช่อื รูปทรง แต่จะใช้คาถามกระตุน้ ความคิดและเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมของนักเรียนว่า
นักเรียนเรียกรูปทรงต่างๆ เหล่านี้ว่าอย่างไร
2. ครูนาเสนอปญั หากล่องนมของฉัน ให้นกั เรียนสังเกต โดยการใช้โปรแกรมนาเสนองาน
ดังนี้
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ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ปัญหา
3. ครูถามนักเรียน ด้วยคาถามทีใ่ ห้นกั เรียนเกิดความสงสัยว่า กล่องนมดังกล่าวมีลกั ษณะ
ของรูปสามมิตชิ นิดใด ระหว่าง ปริซมึ พีระมิด ทรงกระบอก กรวย หรือทรงกลม และถามต่อว่าส่วน
ต่างๆของกล่องนมประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
4. ครูแจกใบกิจกรรมที่ 1.1 ให้นกั เรียนทาความเข้าใจ
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ศึกษาค้นคว้า
5. นักเรียนทาการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทีค่ รูกาหนดให้ (ใบความรูท้ ่ี 1.1)
ขัน้ ที่ 4 การสังเคราะห์ข้อมูล
6. นักเรียนตอบคาถามในใบกิจกรรมที่ 1.1 พร้อมทัง้ ตอบปญั หาให้ได้ว่า กล่องนมเป็นรูป
เรขาคณิตสามมิตทิ ม่ี ลี กั ษณะของปริซมึ
ขัน้ ที่ 5 สรุปสิ่ งที่ได้เรียนรู้
7. นักเรียนและครูรว่ มกันสรุปความคิดรวบยอดเกีย่ วกับลักษณะและสมบัตขิ องปริซมึ
8. ครูแจกใบงานที่ 1.1 ให้นักเรียนทา
คาบที่ 2
ขัน้ ที่ 1 นาเสนอปัญหาหรือระบุปัญหา
1. ครูนาเสนอปญั หาเกีย่ วกับลักษณะของพีระมิดโดยการใช้โปรแกรมนาเสนองาน ดังนี้

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ปัญหา
2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แจกใบกิจกรรมที่ 1.2 ให้กบั นักเรียนทุก
คน และแจกอุปกรณ์ คือทรงสามมิตจิ าลองของพีระมิดฐานสีเ่ หลีย่ ม เพื่อให้นกั เรียนร่วมกันอภิปราย
ลักษณะของพีระมิด
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ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ศึกษาค้นคว้า
3. นักเรียนสังเกตทรงสามมิตจิ าลองของพีระมิดฐานสีเ่ หลีย่ ม และศึกษาหัวข้อทีท่ น่ี กั เรียน
จะต้องค้นคว้าหาคาตอบในใบกิจกรรมที่ 1.2
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายลักษณะของทรงสามมิตจิ าลองของพีระมิดฐานสีเ่ หลีย่ ม พร้อม
ทัง้ การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทีค่ รูกาหนดให้ (ใบความรูท้ ่ี 1.2)
ขัน้ ที่ 4 การสังเคราะห์ข้อมูล
5. นักเรียนตอบคาถามในใบกิจกรรมที่ 1.2 พร้อมทัง้ ตอบปญั หาให้ได้ว่า ลักษณะของ
พีระมิดนัน้ เป็นอย่างไร
ขัน้ ที่ 5 สรุปสิ่ งที่ได้เรียนรู้
6. นักเรียนและครูรว่ มกันสรุปความคิดรวบยอดเกีย่ วกับลักษณะและสมบัตขิ องพีระมิด
7. ครูแจกใบงานที่ 1.2 ให้นักเรียนทาเป็ นการบ้าน
6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน
7. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมที่ 1.1 “กล่องนมของฉัน”
2. ใบกิจกรรมที่ 1.2 “สารวจพีระมิด”
3. ใบความรูท้ ่ี 1.1 เรือ่ ง ส่วนต่างๆของปริซมึ
4. ใบความรูท้ ่ี 1.2 เรือ่ ง ส่วนต่างๆของพีระมิด
5. ใบงานที่ 1.1
6. ใบงานที่ 1.2
7. สื่อในการนาเสนอปญั หาในใบกิจกรรมที่ 1.1 และ 1.2 (โปรแกรมนาเสนองาน)
8. ทรงสามมิตจิ าลองของพีระมิดฐานสีเ่ หลีย่ ม จานวน 9 ชิน้

8. การวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้
สิ่ งที่ต้องการวัด/ประเมิ น
ด้านความรู้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
1) ให้เหตุผล
2) การคิดวิเคราะห์

วิ ธีการ
ตรวจจากการทา
-ใบกิจกรรม
-ใบงาน
1. ตรวจจากการทา
-ใบกิจกรรม
-ใบงาน

เครื่องมือ
เกณฑ์
-ใบกิจกรรมที่ 1.1 และ 1.2 ทาได้ถูกต้อง
-ใบงานที่ 1.1 และ 1.2
ร้อยละ 70
ขึน้ ไป
แบบประเมินทักษะ
ผ่านเกณฑ์
กระบวนการ
ในระดับดี
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สิ่ งที่ต้องการวัด/ประเมิ น
3) สื่อสาร

วิ ธีการ
2. สังเกตจาก
พฤติกรรม
ระหว่างเรียน

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประเมินพฤติกรรม
1.ความรับผิดชอบ
ระหว่างเรียนและ
2.การทางานเป็นระบบ
หลังการเรียนรู้
3.ความร่วมมือ

เครื่องมือ

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
ในระดับดี

9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการจัดการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ .....................................................
(.............................................)
ผูจ้ ดั การเรียนรู้

141

ใบกิ จกรรมที่ 1.1
“กล่องนมของฉัน”
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนเติมช่องว่างให้สมบูรณ์
รูปแสดงส่วนต่างๆของกล่องนม

กล่องนมของฉันมีลกั ษณะ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

กล่องนมของฉันเป็ นรูปเรขาคณิตสามมิติ
ทีม่ ลี กั ษณะของ.................................
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เฉลยใบกิ จกรรมที่ 1.1
รูปแสดงส่วนต่างๆของกล่องนม

ส่วนสูง

หน้าตัดหรือฐาน
ด้านข้าง

กล่องนมของฉันมีลกั ษณะ ดังนี้
มีฐานเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า 2 ฐาน ด้านข้างเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มด้านขนานจานวน 4 ด้าน
โดยด้านทีอ่ ยูต่ รงข้ามกันมีขนาดเท่ากันจานวน 2 คู่

กล่องนมของฉันเป็ นรูปเรขาคณิตสามมิติ
ทีม่ ลี กั ษณะของ ปริซมึ สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
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ใบกิ จกรรมที่ 1.2
“สารวจพีระมิ ด”
คาชี้แจง ให้นกั เรียนช่วยกันค้นหาลักษณะหรือคุณสมบัตขิ องพีระมิดให้ได้มากทีส่ ุด
ผลการร่วมพิจารณาเป็ นดังนี้
1. ลักษณะเกีย่ วกับฐาน.........................................................................................

.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. ลักษณะเกีย่ วกับผิวข้าง......................................................................................

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. ลักษณะอื่นๆ...................................................................................................

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. สรุปลักษณะของพีระมิด.....................................................................................

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. พีระมิดมีช่อื เรียกตามลักษณะของฐาน พีระมิดทีน่ กั เรียนเห็นนี้ เรียกว่า........................
เพราะ................................................................................................................

.........................................................................................................................
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เฉลยใบกิ จกรรมที่ 1.2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนช่วยกันค้นหาลักษณะหรือคุณสมบัตขิ องพีระมิดให้ได้มากทีส่ ุด
ผลการร่วมพิจารณาเป็ นดังนี้
1. ลักษณะเกีย่ วกับฐาน
- ฐานเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ ม มี 1 ฐาน
2. ลักษณะเกีย่ วกับผิวข้าง
- ผิวข้างเป็นรูปสามเหลีย่ ม มีจานวน 4 หน้า ทีม่ จี ดุ ยอดรวมกันทีย่ อดแหลม
3. ลักษณะอื่นๆ
- มียอดแหลมทีไ่ ม่อยูบ่ นระนาบเดียวกันกับฐาน
4. สรุปลักษณะของพีระมิด
- มีฐานหนึ่งฐาน และมียอดแหลมทีไ่ ม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน มีหน้าทุก
หน้าเป็นรูปสามเหลีย่ มทีม่ จี ดุ ยอดร่วมกับยอดแหลมนัน้
5. พีระมิดมีช่อื เรียกตามลักษณะของฐาน พีระมิดทีน่ กั เรียนเห็นนี้ เรียกว่า พีระมิดฐาน
สีเ่ หลีย่ ม
เพราะ มีฐานเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
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ใบความรูท้ ่ี 1.1
เรื่ อง ส่วนต่างๆของปริ ซมึ

ปริ ซึม
ปริซมึ เป็ นรูปเรขาคณิตสามมิตทิ ม่ี ฐี านทัง้ สองเป็นรูปเหลีย่ มทีเ่ ท่ากันทุกประการฐานทัง้
สองอยูบ่ นระนาบทีข่ นานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มด้านขนาน
ส่วนต่าง ๆ ของปริซมึ

หน้าตัดหรือฐาน
ด้านข้าง

ด้านข้าง
ส่วนสูง
หน้าตัดหรือฐาน

ปริซมึ ตรง

ปริซมึ เอียง

เรียกชื่อปริซมึ ชนิดต่างๆ ตามลักษณะฐานของปริซมึ ดังตัวอย่าง

ปริซมึ สีเ่ หลีย่ มจัตุรสั

ปริซมึ สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า

ปริซมึ ห้าเหลีย่ ม

ปริซมึ หกเหลีย่ ม

**********************************************************************************************************
หมายเหตุ ในบทเรียนต่อไปนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ ปริซมึ ตรงซึง่ มีดา้ นข้างตัง้ ฉากกับฐานเท่านัน้
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ใบความรูท้ ่ี 1.2
เรื่อง ส่วนต่างๆของพีระมิด
พีระมิ ด
พีระมิด เป็นรูปเรขาคณิตสามมิตทิ ม่ี ฐี านเป็ นรูปเหลีย่ มใด ๆ มียอดแหลมทีไ่ ม่อยูบ่ น
ระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลีย่ มทีม่ จี ดุ ยอดร่วมกับยอดแหลมนัน้
ส่วนต่าง ๆ ของพีระมิ ด
พีระมิ ดตรง

พีระมิดฐานหกเหลีย่ ม

พีระมิดฐานสีเ่ หลีย่ ม

พีระมิ ดเอียง

ในกรณีทพ่ี รี ะมิดมีสนั ยาวเท่ากันทุกเส้น จะเรียกพีระมิดนัน้ ว่า พีระมิดตรง ซึง่ พีระมิด
ตรงทีม่ ฐี านเป็นรูปเหลีย่ มด้านเท่ามุมเท่า จะมีสูงเอียงทุกเส้นยาวเท่ากัน และส่วนสูงของพีระมิดตรง
ใดๆ จะตัง้ ฉากกับฐานทีจ่ ดุ ซึง่ อยูห่ ่างจากจุดยอดมุมของรูปเหลีย่ มทีเ่ ป็ นฐานเป็ นระยะเท่ากัน
ในการเรียกชื่อของพีระมิดนัน้ นิยมเรียกชื่อของพีระมิดตามลักษณะของฐาน เช่น พีระมิด
ฐานสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั พีระมิดฐานหกเหลีย่ ม เป็นต้น
ตัวอย่างเช่ น

พีระมิดฐานสามเหลีย่ ม พีระมิดฐานหกเหลีย่ ม พีระมิดฐานสีเ่ หลีย่ ม
*************************************************************************************************
หมายเหตุ
ในบทเรียนต่อไปนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ พีระมิดทีม่ สี ่วนสูงตัง้ ฉากกับฐานเท่านัน้
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ใบงานที่ 1.1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเติมช่องว่างให้สมบูรณ์
1. จงระบุส่วนต่างๆของปริซมึ และสรุปว่าปริซมึ มีลกั ษณะอย่างไร

ปริซมึ นี้ เรียกว่า

และ

ปริซมึ มีลกั ษณะ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. รูปในข้อใดบ้างเป็นรูปของปริซมึ เพราะเหตุใด

1)

2)

3)

4)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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เฉลยใบงานที่ 1.1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเติมช่องว่างให้สมบูรณ์
1. จงระบุส่วนต่างๆของปริซมึ และสรุปว่าปริซมึ มีลกั ษณะอย่างไร
หน้าตัดหรือฐาน
หน้าตัดหรือฐาน

ส่วนสูง
ด้านข้าง
ด้านข้าง

ส่วนสูง
ปริซมึ สีเ่ หลีย่ ม

ปริซมึ นี้ เรียกว่า

ด้านข้าง

ปริซมึ สามเหลีย่ ม

และ

ปริซมึ มีลกั ษณะ ดังนี้
ปริซมึ เป็ นรูปเรขาคณิตสามมิตทิ ม่ี ฐี านทัง้ สองเป็นรูปเหลีย่ มทีเ่ ท่ากันทุกประการฐานทัง้
สองอยูบ่ นระนาบทีข่ นานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มด้านขนาน

2. รูปในข้อใดบ้างเป็นรูปของปริซมึ เพราะเหตุใด

1)

2)

3)

4)

ตอบ รูปที่ 1) รูปที่ 3) และรูปที่ 4) เพราะมีฐาน 2 ฐานเป็ นรูปเหลีย่ มใดๆ และมีดา้ นข้างเป็นรูป
สีเ่ หลีย่ มด้านขนาน
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ใบงานที่ 1.2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเติมช่องว่างให้สมบูรณ์
1. จงระบุส่วนต่างๆของพีระมิดและสรุปว่าพีระมิดมีลกั ษณะอย่างไร

ถ้านักเรียนต้องการเรียกชื่อพีระมิดนี้ จะเรียกว่า ………………………
พีระมิด มีลกั ษณะ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. หลังคาบ้านในข้อใดต่อไปนี้มลี กั ษณะเป็นพีระมิด จงให้เหตุผล

1)

2)

3)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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เฉลยใบงานที่ 1.2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเติมช่องว่างให้สมบูรณ์
1. จงระบุส่วนต่างๆของพีระมิดและสรุปว่าพีระมิดมีลกั ษณะอย่างไร
ยอด
สันส่วนข้าง

สูงเอียง

หน้า

สูงตรง
ฐาน
ถ้านักเรียนต้องการเรียกชื่อพีระมิดนี้ จะเรียกว่า พีระมิดฐานห้าเหลีย่ ม
พีระมิด มีลกั ษณะ ดังนี้
พีระมิด เป็นรูปเรขาคณิตสามมิตทิ ม่ี ฐี านเป็ นรูปเหลีย่ มใด ๆ มียอดแหลมทีไ่ ม่อยูบ่ น
ระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลีย่ มทีม่ จี ดุ ยอดร่วมกับยอดแหลมนัน้

2. หลังคาบ้านในข้อใดต่อไปนี้มลี กั ษณะเป็นพีระมิด จงให้เหตุผล

1)

2)

3)

ข้อ 2) เพราะ มีฐานเป็นรูปเหลีย่ มใด ๆ มียอดแหลมทีไ่ ม่อยูบ่ นระนาบเดียวกันกับฐาน และ
หน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลีย่ มทีม่ จี ดุ ยอดร่วมกับยอดแหลมนัน้
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แบบประเมิ นทักษะกระบวนการ

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

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิ น
การสื่อสาร
การให้เหตุผล
การคิดวิเคราะห์
3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

รวม
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมิ นทักษะกระบวนการ
1. ด้านการสื่อสาร
คะแนน
3
2
1
0

คุณลักษณะทีป่ รากฏให้เห็น
อธิบายแนวความคิดในการหาคาตอบได้อย่างถูกต้องทัง้ หมด ตามลาดับ
ขัน้ ตอนอย่างชัดเจน
อธิบายแนวความคิดในการหาคาตอบได้อย่างถูกต้อง ตามลาดับขัน้ ตอน
มีความชัดเจนเป็ นบางส่วน
อธิบายแนวความคิดในการหาคาตอบถูกต้องเป็นบางส่วน ลาดับขัน้ ตอน
ชัดเจนเป็นบางส่วน
ไม่สามารถอธิบายเพื่อสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคาตอบได้

2. ด้านการให้เหตุผล
คะแนน
3
2
1
0

คุณลักษณะทีป่ รากฏให้เห็น
ให้เหตุผลในการอธิบายแนวความคิดในการหาคาตอบได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน
ให้เหตุผลในการอธิบายแนวความคิดในการหาคาตอบ ชัดเจนเป็ น
บางส่วน
ให้เหตุผลในการอธิบายแนวความคิดในการหาคาตอบ ไม่ชดั เจน หรือ
คลุมเครือ
ไม่มกี ารให้เหตุผล

3. ด้านการคิดวิเคราะห์
คะแนน
3
2
1
0

คุณลักษณะทีป่ รากฏให้เห็น
แยกแยะแนวความคิดในการหาคาตอบทีซ่ บั ซ้อนออกเป็นส่วน ๆ ได้
ถูกต้อง และชัดเจน
แยกแยะแนวความคิดในการหาคาตอบทีซ่ บั ซ้อนออกเป็นส่วน ๆ ได้
ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่
แยกแยะแนวความคิดในการหาคาตอบทีซ่ บั ซ้อนออกเป็นส่วน ๆ ได้
ถูกต้อง เล็กน้อย
ไม่มกี ารแยกแยะแนวความคิดในการหาคาตอบทีซ่ บั ซ้อนออกเป็นส่วน ๆ
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การแปลผลแบบประเมิ นทักษะกระบวนการ
ช่วงคะแนน
8–9
6–7
4–5
0–3

ผลการประเมิน
ทักษะกระบวนการอยูใ่ นระดับดีมาก
ทักษะกระบวนการอยูใ่ นระดับดี
ทักษะกระบวนการอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทักษะกระบวนการอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง
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แบบประเมิ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิ น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ-สกุล

ความรับผิดชอบ การทางานเป็นระบบ ความร่วมมือ
3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

รวม
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมิ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ด้านความรับผิดชอบ
คะแนน/ความหมาย
3
2
1
0

คุณลักษณะทีป่ รากฏให้เห็น
ส่งงานก่อนหรือตรงกาหนดเวลานัดหมาย
ส่งงานช้ากว่ากาหนดเล็กน้อย และมีเหตุผลทีพ่ อรับฟงั ได้
ส่งงานช้ากว่ากาหนดโดยไม่มเี หตุผล
ไม่ส่งงานเลย

2. ด้านการทางานเป็นระบบ
คะแนน/ความหมาย
3
2
1
0

คุณลักษณะทีป่ รากฏให้เห็น
มีการการวางแผนการทางาน เป็นลาดับขัน้ ตอน ตามลาดับความสาคัญ
มีการวางแผนการทางาน เป็นลาดับขัน้ ตอน แต่ไม่ได้จดั ลาดับความสาคัญ
มีการวางแผนการทางาน แต่ไม่เป็นลาดับขัน้ ตอน
ไม่มกี ารวางแผนการทางาน

3. ด้านความร่วมมือ
คะแนน/ความหมาย
3
2
1
0

คุณลักษณะทีป่ รากฏให้เห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรมจนสาเร็จด้วยดี
ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรมจนสาเร็จด้วยดี
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรมจนสาเร็จด้วยดี
เป็นบางเวลา
ไม่รว่ มแสดงความคิดเห็นและไม่รว่ มปฏิบตั กิ จิ กรรมใดๆ เลย
การแปลผลแบบประเมิ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ช่วงคะแนน
8–9
6–7
4–5
0–3

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีมาก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับดี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับปานกลาง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับควรปรับปรุง
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ภาคผนวก ง

157

แบบทดสอบที่ใช้ในการวิ จยั
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ ง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร

158

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้ม ี 3 หน้า มีขอ้ สอบทัง้ หมด 20 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลา 50 นาที
2. แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้นกั เรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุด
เพียงคาตอบเดียว เมือ่ นักเรียนเลือกได้แล้วให้กากบาท (  ) ลงในช่อง ก, ข, ค หรือ ง

ในกระดาษคาตอบ ดังตัวอย่างการตอบข้างล่างนี้
ข้อ
0

ก

ข

ค

ง

กรณีทต่ี อ้ งการเปลีย่ นคาตอบ ให้ทาเครือ่ งหมาย = ทับลงบนเครือ่ งหมายกากบาทเดิม
แล้วกากบาทเลือกข้อใหม่ เช่น เปลีย่ นจากตัวเลือก ง เป็น ข
ข้อ
0

ก

ข

ค

ง

3. คาถามในแต่ละข้อมีคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดเพียงคาตอบเดียว ถ้าตอบเกินหนึ่งคาตอบ
หรือไม่ตอบเลย ถือว่าไม่ได้คะแนนในข้อนัน้
4. ห้ามขีดเขียนหรือทาสัญลักษณ์ใดๆ ลงในข้อสอบ
5. เมือ่ สอบเสร็จแล้ว ให้ส่งกระดาษคาตอบ และแบบทดสอบทีก่ รรมการคุมสอบ
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1. รูปเรขาคณิตสามมิตขิ อ้ ใดต่อไปนี้มลี กั ษณะของปริซมึ
ก.
ข.
ค.

2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นทรงกระบอก
ก. หลอดกาแฟ
ค. ลูกปิงปอง

ง.

ข. กล่องชอล์ก
ง. กระป๋องน้ าอัดลม

3. ปริซมึ และพีระมิด มีลกั ษณะทีส่ มั พันธ์กนั อย่างไร
ก. มีฐานเป็นรูปเหลีย่ มใดๆเหมือนกัน
ข. มียอดแหลมเหมือนกัน
ค. เมือ่ นาระนาบทีข่ นานกันกับฐาน มาตัดปริซมึ และพีระมิดจะได้หน้าตัดเป็นรูปเหลีย่ มใดๆ
ทีเ่ ท่ากันทุกประการกับฐานเหมือนกัน
ง. มีฐานเท่ากัน
4. กล่องใส่ขนมกล่องหนึ่งมีฐานสองฐานเป็นรูปวงกลม และเมือ่ ตัดกล่องนัน้ ตามระนาบทีข่ นานกับ
ฐานหน้าตัดทีไ่ ด้เป็นรูปทรงกลมทีเ่ ท่ากันทุกประการกับฐาน กล่องดังกล่าวมีลกั ษณะของรูป
เรขาคณิตสามมิตใิ นข้อใด
ก. พีระมิด
ข. กรวย
ค. ทรงกระบอก
ง. ปริซมึ
5. จากรูปส่วนสูงของปริซมึ เท่ากับกีเ่ ซนติเมตร (กาหนดให้ทุกด้านมีหน่วยเป็ นเซนติเมตร)

ก. 4
ค. 8

ข. 6
ง. 10
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6. พืน้ ทีฐ่ านของปริซมึ ข้อใด มีค่าเท่ากับพืน้ ทีผ่ วิ ของปริซมึ ทีก่ าหนดให้

10

ก.

ข.
17
10

5

7

16

10

19

ค.

4

ง.

8

8
10

4

38

พิจารณารูปต่อไปนี้แล้วใช้ตอบคาถามข้อ 7 – 8
10ซม.

14ซม.

10ซม.

กล่องใบที่ 1

กล่องใบที่ 2

20ซม.
20ซม.
กล่องใบที่ 3

20ซม.

15ซม.
กล่องใบที่ 4

7. ถ้ากล่องใส่ของขวัญแต่ละใบสูง 30 เซนติเมตร กล่องใบไหนใช้วสั ดุในการทามากทีส่ ุด
ก. กล่องใบที่ 1
ข. กล่องใบที่ 2
ค. กล่องใบที่ 3
ง. กล่องใบที่ 4
8. ถ้าต้องการประหยัดค่าใช้จา่ ยในการทากล่องของขวัญ ควรเลือกทากล่องรูปใด
ก. กล่องใบที่ 1
ข. กล่องใบที่ 2
ค. กล่องใบที่ 3
ง. กล่องใบที่ 4

20ซม.
10ซม.
15ซม.
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9. สายใจต้องการทาสีเสาสองต้น ต้นหนึ่งเป็นทรงกระบอกมีรศั มีทฐ่ี านยาว 21 เซนติเมตร และเสา
ทรงปริซมึ สีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ทีม่ ฐี านยาวด้านละ 21 เซนติเมตร ถ้าเสาทัง้ สองสูง 2 เมตรเท่ากันจะต้อง
ทาสีทงั ้ หมดกีต่ ารางเซนติเมตร
ก. 86,400
ข. 43,200
ค. 26,400
ง. 16,800
10. ปริซมึ สีเ่ หลีย่ มจัตุรสั รูปหนึ่งมีฐานยาวด้านละ 4 นิ้ว สูง 9 นิ้ว ปริซมึ รูปนี้มปี ริมาตรกีล่ กู บาศก์น้วิ
ก. 144
ข. 156
ค. 180
ง. 196
11. ทีเ่ ก็บข้าวเปลือกทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉากกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4 เมตร จะบรรจุ
ข้าวเปลือกได้กเ่ี กวียน
ก. 96
ข. 108
ค. 144
ง. 196
12. ความจุขอ้ ใดน้อยทีส่ ุด
ก. 100 ลูกบาศก์มลิ ลิเมตร
ค. 50 ลูกบาศก์เมตร

ข. 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง. 10 ลิตร

13. ถ้าพีระมิดและปริซมึ มีฐานทีเ่ ท่ากันทุกประการ และสูงเท่ากัน คากล่าวข้อใดถูกต้อง
1
ของปริมาตรปริซมึ
2
1
ข. ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ ของปริมาตรปริซมึ
3
1
ค. ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ ของปริมาตรปริซมึ
4
2
ง. ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ ของปริมาตรปริซมึ
3

ก. ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ

14. เจดียอ์ งค์หนึ่งฐานเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ยาวด้านละ 6 เมตร สูง 4 เมตรจะใช้ปนู ผสมเสร็จในการ
สร้างเจดียอ์ งค์น้ีปริมาตรกี่ลกู บาศก์เมตร
ก. 36
ข. 38
ค. 44
ง. 48
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15. นากระดาษรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ากว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 31.4 เซนติเมตร ม้วนเป็ นทรงกระบอก
ฐานเปิดโดยให้ความสูงของทรงกระบอกเท่ากับด้านกว้างของรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า แล้วปริมาตรของ
ทรงกระบอกจะเท่ากับกีล่ กู บาศก์เซนติเมตร
ก. 110π
ข. 115π
ค. 120π
ง. 125π
16. สิง่ ของข้อใดใช้วธิ กี ารหาปริมาตรเหมือนกัน
ก. กระบอกข้าวหลาม และกรวยกระดาษ
ค. กระบอกข้าวหลาม และลูกฟุตบอล

ข. กรวยกระดาษ และลูกฟุตบอล
ง. กระบอกข้าวหลาม และกระป๋องนมข้นหวาน

17. ประหยัดต้องการใช้น้าประมาณ 650 มิลลิลติ ร เขามีเพียงกรวยกระดาษสาหรับดื่มน้ า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร และสูง 10 เซนติเมตร เท่านัน้ สาหรับตวง อยากทราบว่าประหยัดต้อง
ตวงน้าอย่างน้อยกีค่ รัง้ จึงจะได้ปริมาณน้าตามต้องการ (π 
ก. 4 ครัง้
ค. 6 ครัง้

22
)
7

ข. 5 ครัง้
ง. 7 ครัง้

18. กระโจมอินเดียแดงเผ่าหนึ่งมีลกั ษณะเป็นกรวยสูง 2.5 เมตร ฐานของกระโจมมีรศั มียาว 1.5
เมตร ปริมาตรของกระโจมเป็นกีล่ กู บาศก์เมตร
(π  3.14 )
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
19. ลูกแก้วรัศมี 1 เซนติเมตร และลูกปิงปองรัศมี 3 เซนติเมตร มีปริมาตรต่างกันกี่ลกู บาศก์
เซนติเมตร
ก. 24
ข. 25
ค. 26
ง. 27
20. ไอศกรีมทรงกลมลูกหนึ่งมีรศั มี 6 เซนติเมตร จะมีปริมาตรกีล่ กู บาศก์เซนติเมตร
ก. 5.3
ข. 5.4
ค. 5.5
ง. 5.6


163

แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้ม ี 6 หน้า มีขอ้ สอบทัง้ หมดจานวน 5 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน
ใช้เวลา 50 นาที
2. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบอัตนัย ให้นกั เรียนแสดงแนวคิดในการหาคาตอบ
ประกอบการเขียนอธิบายเหตุผลอย่างละเอียด พร้อมทัง้ สรุปคาตอบให้ชดั เจน
1. รูปใดต่อไปนี้มลี กั ษณะเดียวกัน เพราะเหตุใด จงอธิบาย

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. สุชาดาต้องการทาสีไม้ท่อนหนึ่งซึง่ มีความยาว 30 เซนติเมตร หน้าตัดเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั
ยาวด้านละ 12 เซนติเมตร อยากทราบว่าจะต้องทาสีไม้ทงั ้ หมดเป็นพืน้ ทีเ่ ท่าไร

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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3. จงหาพืน้ ทีผ่ วิ ของทรงกระบอกทีก่ าหนดให้

4 เซนติเมตร

10 เซนติเมตร

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. สายชลซือ้ ไอศกรีมกรวยจากร้านค้าข้างบ้าน โดยได้ไอศกรีม 1 ลูก ดังรูป (หน่วยเป็นเซนติเมตร)
อยากทราบว่าถ้าไอศกรีมละลายจนหมดโดยทีเ่ ขาไม่ได้รบั ประทานเลย แล้วไอศกรีมทีล่ ะลายจะเต็ม
กรวยหรือไม่ เพราเหตุใด
4

……………………………………………………………...………
……………………………………………………………...………
………………………………………………...……………………
10
…………………………………………………………………...…
……………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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5. ใบบัวต้องการทาขนมเทียนซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียงพีระมิดฐานสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั โดยมีฐานยาวด้านละ
4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร จานวน 50 ห่อ ถ้าขนมเทียนแต่ละห่อใช้แป้งประมาณ 3
ของเนื้อขนม อยากทราบว่าใบบัว จะต้องใช้แป้งในการทาขนมเทียนทัง้ หมดกีล่ ติ ร

4

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
1. อธิบายแนวคิดหรือแสดงเหตุผลสนับสนุนคาตอบ
คะแนน/ความหมาย
ระดับ 4
ดีมาก
ระดับ 3
ดี
ระดับ 2
พอใช้
ระดับ 1
ต้องปรับปรุง
ระดับ 0
ไม่มคี วามพยายาม

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทป่ี รากฏให้เห็น
อธิบายแนวคิด หรือหาเหตุผลสนับสนุนคาตอบ จากหลักการหรือทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง ชัดเจนและสมเหตุสมผล
อธิบายแนวคิด หรือหาเหตุผลสนับสนุนคาตอบ จากหลักการหรือทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง แต่ไม่ชดั เจน
อธิบายแนวคิด หรือหาเหตุผลสนับสนุนคาตอบได้ถูกต้องเพียงบางส่วน
อธิบายแนวคิด หรือหาเหตุผลสนับสนุนคาตอบด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่ถูกต้อง
ไม่มแี นวคิดประกอบการตัดสินใจ หรือไม่ได้ทา

2. แสดงขัน้ ตอนประกอบการให้เหตุผล
คะแนน/ความหมาย
ระดับ 4
ดีมาก
ระดับ 3
ดี
ระดับ 2
พอใช้
ระดับ 1
ต้องปรับปรุง
ระดับ 0
ไม่มคี วามพยายาม

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทป่ี รากฏให้เห็น
แสดงขัน้ ตอนประกอบการให้เหตุผลทีถ่ ูกต้อง ชัดเจน
แสดงขัน้ ตอนประกอบการให้เหตุผลทีถ่ ูกต้อง แต่ไม่ชดั เจน
แสดงขัน้ ตอนประกอบการให้เหตุผลได้ถูกต้องเพียงบางส่วน
แสดงขัน้ ตอนประกอบการให้เหตุผลไม่ถูกต้อง
ไม่ได้แสดงขัน้ ตอนประกอบการให้เหตุผลทีช่ ดั เจน หรือไม่ได้ทา
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3. สรุปคาตอบได้ถูกต้อง
คะแนน/ความหมาย
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทป่ี รากฏให้เห็น
ระดับ 2
สรุปคาตอบได้ถูกต้องสมบูรณ์
ดี
ระดับ 1
สรุปคาตอบได้ถูกต้องเพียงบางส่วน ไม่ครบถ้วน
พอใช้
ระดับ 0
สรุปคาตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่มกี ารสรุปคาตอบทีไ่ ด้
ต้องปรับปรุง
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ตัวอย่างการตรวจให้คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
0. ใบบัวต้องการทาขนมเทียนซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียงพีระมิดฐานสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั โดยมีฐานยาวด้านละ
4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร จานวน 50 ห่อ ถ้าขนมเทียนแต่ละห่อใช้แป้งประมาณ 3 ของ
เนื้อขนม อยากทราบว่าใบบัวจะต้องใช้แป้งในการทาขนมเทียนทัง้ หมดกีล่ ติ ร
วิ ธีทา เนื่องจาก ขนมเทียนซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียงพีระมิดฐานสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั
โดยมีฐานยาวด้านละ 4 เซนติเมตร
จะได้ว่า พืน้ ทีฐ่ านของขนมเทียน
= 4 4
= 16 ตารางเซนติเมตร
อธิบายแนวคิด
และขนมเทียนสูง 6 เซนติเมตร
1
หรือหาเหตุผล
ดังนัน้ ขนมเทียนหนึ่งห่อมีปริมาณ
=  พืน้ ทีฐ่ าน  ความสูง
3
สนับสนุนคาตอบ
1
จากหลักการหรือ
=  16  6
3
ทฤษฎีทาง
= 32 ลูกบาศก์เซนติเมตร
คณิตศาสตร์ได้
แต่ ขนมเทียนแต่ละห่อใช้แป้งประมาณ 3 ของเนื้อขนม

ถูกต้อง ชัดเจน
และสมเหตุสมผล
(4 คะแนน)

4

4

3
จะได้ว่า ขนมเทียนหนึ่งห่อมีแป้งประมาณ 32  24 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4
ใบบัวต้องการทาขนม 50 ห่อ
จะได้ว่า ต้องใช้แป้งในการทาขนมเทียนทัง้ หมดประมาณ 50 24  1,200 ลูกบาศก์
เซนติเมตร
เนื่องจาก
1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ 1 ลิตร
ดังนัน้ แป้งประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับประมาณ 1,200 = 1.2 ลิตร
1,000

นันคื
่ อ ใบบัวจะต้องใช้แป้งในการทาขนมเทียนทัง้ หมดประมาณ 1.2 ลิตร
ตอบ ประมาณ 1.2 ลิตร

แสดงขัน้ ตอน
ประกอบการ
ให้เหตุผลที่
ถูกต้องชัดเจน
(4 คะแนน)

สรุปคาตอบ
ได้ถกู ต้อง
สมบูรณ์
(2 คะแนน)
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ภาคผนวก จ
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ปาจรีย์ วัชชวัลคุ
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ.3
โรงเรียนสตรีวทิ ยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
3. อาจารย์ชบาไพร ธรรมวาสี
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ.3
โรงเรียนวัดสังเวช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั

173

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั

ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
ตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ างานปจั จุบนั

นางสาวสิรนิ ทรา มินทะขัติ
8 พฤศจิกายน 2528
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เขตพระนคร กรุงเทพมหารนคร
ครู คศ. 1
โรงเรียนวัดสังเวช
108 ถนนลาพู แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหารนคร 10200

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2544
พ.ศ.2547

พ.ศ.2552

พ.ศ.2556

มัธยมศึกษาตอนต้น
จากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1)
สาขาคณิตศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร์)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

