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 การวิจยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลงั
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน และเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนวดัสงัเวช แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร จ านวน 
35 คน ซึง่ไดม้าจากวธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาทีใ่ชใ้น 
การทดลอง 20 คาบ คาบละ 50 นาท ีแบบแผนการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบ One-Group Pretest-
Posttest Design เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการคดิวเิคราะห ์และแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะห ์คอื t-test for Dependent Samples และค่าสถติ ิt-test for One Sample 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดั 
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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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 problem-
based 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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ประกาศคณูุปการ 
 
 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดดีว้ยความกรณุา และการใหค้ าปรกึษา 
ในการท าวจิยัจาก รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ชชูาต ิอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ทีใ่หค้วาม
อนุเคราะหด์แูล เอาใจใส่และตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ในการท าวจิยั ตลอดจนรองศาสตราจารย์
นิภา ศรไีพโรจน์ อาจารย ์ดร.สนอง ทองปาน คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธแ์ละสอบ
ปากเปล่าทุกท่าน ทีไ่ดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิเพื่อใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้
ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ขวญั เพยีซา้ย อาจารยป์าจรยี ์วชัชวลัคุ และอาจารย ์
ชบาไพร ธรรมวาส ีทีก่รณุาอุทศิเวลาในการเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัครัง้นี้ โดยไดใ้หค้ าแนะน า และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ เป็นอยา่งดี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยส์ าอาง เภาสตูร และ คณะครอูาจารยโ์รงเรยีนวดัสงัเวชทีไ่ด้
อ านวยความสะดวกและใหค้วามอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการท าวจิยัครัง้นี้ ขอบคุณ 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนวดัสงัเวช ทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืในการ
ด าเนินการจนท าใหก้ารวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณมารดา ทีม่อบโอกาสดา้นการศกึษาและคอยสนบัสนุนผูว้จิยัเสมอมา 
ขอบคุณครอบครวัชะราดอน และจา่เอกอรรถพล ศลิาเวยีง ทีค่อยห่วงใยและใหก้ าลงัใจมาโดยตลอด 
ขอบคุณองัคณา  อุทยัรตัน์ ส าหรบัค าปรกึษาต่างๆ และขอบคุณสุธารตัน์  สมรรถการ ส าหรบัการ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัจนทุกอยา่งส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
 คุณค่าและประโยชน์ของปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ขอมอบเป็นเครือ่งบูชาพระคุณบดิา-มารดา 
และครอูาจารยทุ์กท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทความรูท้ ัง้ปวงแก่ผูว้จิยั 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ภมิูหลงั 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดกรอบทศิทาง 
การจดัการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาเดก็และเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้คีุณภาพ
ดา้นความรู ้และทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงและแสวงหาความรู้ 
เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ ซึง่การพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรยีนรูน้ัน้  
จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงันี้ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคดิ ความสามารถในการแกป้ญัหา ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และความสามารถใน 
การใชเ้ทคโนโลย ี(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 1-8) 
 วชิาคณติศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่บีทบาทส าคญัยิง่ในการพฒันาความคดิของมนุษย ์ท าให้
มนุษยม์คีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิอยา่งมเีหตุผล สามารถวเิคราะหป์ญัหาและสถานการณ์ ไดอ้ยา่ง 
ถีถ่ว้นรอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจและแกป้ญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
(จติรานนท ์ค าชนแดน.  2548: 136) อกีทัง้ช่วยเสรมิสรา้งและพฒันาใหเ้ป็นมนุษยท์ีม่เีหตุผล 
ความคดิสรา้งสรรค ์มรีะบบ มแีบบแผน สามารถวเิคราะหป์ญัหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถีถ่ว้น
รอบคอบ ท าใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ และน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
คณติศาสตรจ์งึเป็นรากฐานแห่งความเจรญิของเทคโนโลยดีา้นต่างๆ ตลอดจนศาสตรอ์ื่นๆ ท าใหม้ี
การพฒันาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่างมากมายในทุกวนันี้ (สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 2552: 1) 
 อยา่งไรกต็าม จากการเรยีนการสอนคณติศาสตรใ์นปจัจุบนั กลบัพบว่าผลการทดสอบ 
ทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ช่วงชัน้ที ่3 (ม.3) ปีการศกึษา 2553 ของสถาบนั
ทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(2554: ออนไลน์) มคีะแนนเฉลีย่วชิาคณติศาสตร ์24.18 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน กล่าวคอืคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑท์ีต่ ่ามาก ซึง่
ยงัไมผ่่านเกณฑร์อ้ยละ 50 จากผลการรายงานดงักล่าวน่าจะเป็นผลมาจากสภาพปญัหาในการจดั 
การเรยีนการสอนคณติศาสตรใ์นปจัจบุนั ซึง่ยพุนิ พพิธิกุล (2539: 3-8) ไดเ้คยกล่าวถงึปญัหา 
การเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัตวัครไูวว้่า ครใูชว้ธิกีารสอนแบบเก่า ซึง่เป็นการบรรยาย
และฝึกเนื้อหา ครเูป็นผูก้ าหนดรปูแบบการเรยีนให้นกัเรยีน การสอนจะเน้นเน้ือหาเป็นศูนยก์ลาง 
ไมค่ านึงถงึนกัเรยีนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลใหน้กัเรยีนจ านวนไมน้่อยยงัดอ้ย 
ความสามารถดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์อนัไดแ้ก่ การแกป้ญัหา การแสดงหรอื
อา้งองิเหตุผล การสื่อสารหรอืการน าเสนอแนวคดิทางคณติศาสตร ์ การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา
คณติศาสตรก์บัสถานการณ์ต่างๆ และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ปญัหาเหล่าน้ีท าใหน้ักเรยีน 
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ไมส่ามารถน าความรูค้ณติศาสตรไ์ปประยกุตใ์นชวีติประจ าวนั และในการศกึษาต่อไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 2551: 1)   
 การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem-Based-Learning / PBL) เป็นวธิหีนึ่งทีไ่ดร้บั
การกล่าวถงึอย่างมาก ซึง่เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างไปจากวธิดี ัง้เดมิทีเ่น้นตวัสาระความรูแ้ละ
มุง่เน้นทีผู่ส้อนเป็นส าคญั ทีแ่ตกต่างออกไปคอืการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานนัน้นักเรยีนเป็น
ศูนยก์ลางหรอืนกัเรยีนเป็นส าคญั การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานจะใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูใ้หมจ่าก
การใชป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในโลกแห่งความเป็นจรงิเป็นบรบิท (Context) ของการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้รยีน
เกดิทกัษะในการคดิวเิคราะห ์และคดิแกป้ญัหา รวมทัง้ไดค้วามรูต้ามศาสตรใ์นสาขาวชิาทีต่นศกึษา
ดว้ย (มณัฑรา ธรรมบุศย.์ 2545: 13) ซึง่การเรยีนรูแ้บบนี้มุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีนในดา้นทกัษะและ
กระบวนการเรยีนรู ้และพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเรยีนรูโ้ดยชีน้ าตนเอง ซึง่ผูเ้รยีนจะไดฝึ้กฝน 
การสรา้งองคค์วามรูโ้ดยผ่านกระบวนการคดิดว้ยการแกป้ญัหาอย่างมคีวามหมายต่อผูเ้รยีน (ส านกั
มาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู้. 2550: 1)  นอกจากนี้วอลตนั และแมททวิส ์(Walton; & 
Matthews. 1998: 456-459) ยงัไดก้ล่าวไวว้่า การใหป้ญัหาตัง้แต่ตน้ จะเป็นตวักระตุ้นใหน้กัเรยีน
อยากเรยีนรู ้และถา้นกัเรยีนแกป้ญัหาไดก้จ็ะมสี่วนช่วยใหน้กัเรยีน จ าเนื้อหาความรูน้ัน้ไดง้่ายและ
นานขึน้ เพราะมปีระสบการณ์ตรงในการแกป้ญัหาดว้ย ความรูด้งักล่าว ปญัหาทีใ่ชเ้ป็นตวักระตุน้มกั
เป็นปญัหาทีต่อ้งการค าอธบิายหรอืความรูจ้ากหลาย ๆ วชิา ท าใหน้กัเรยีนไดเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์
ความต่อเนื่องความเกีย่วขอ้งของวชิาต่าง ๆ เป็นเรือ่งราวเดยีวกนั แตกต่างจากการสอนแบบเดมิ 
ทีส่อนวชิาใดกจ็ะสอนวชิานัน้ ๆ จนจบและอาจไมเ่หน็ความสมัพนัธข์องแต่ละวชิา ท าใหน้กัเรยีนไม่
สามารถเรยีนรูไ้ดด้เีท่าทีค่วร (นภา หลมิรตัน์. 2540: 13)    
 ในส่วนของการคดิวเิคราะหน์ัน้ถอืเป็นพืน้ฐาน หรอืขัน้ตอนหน่ึงของกระบวนการคดิ
ระดบัสงู ซึง่ไดแ้ก่ การแก้ปญัหา การตดัสนิใจ การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และการคดิสรา้งสรรค ์ 
จงึไดม้นีกัการศกึษา นกัคดิ และนกัจติวทิยาจ านวนหลายท่านไดศ้กึษาความสามารถทางสมอง 
ดา้นการคดิวเิคราะห ์เช่น ในปี ค.ศ.1956 บลมู (Bloom) ไดเ้สนอทฤษฎกีารคดิวเิคราะห ์โดย
แบ่งแยกยอ่ยออกเป็น 3 แบบคอื วเิคราะหค์วามส าคญั วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์วเิคราะหห์ลกัการ 
(Bloom. 1956: 6-9) และในปี ค.ศ.2001 มารซ์าโน (Marzano. 2001: 60) ไดเ้สนอทฤษฎกีารคดิ
ของมารซ์าโน โดยการคดิในขัน้วเิคราะหน์ัน้สามารถจ าแนกเป็น 5 ดา้นยอ่ย คอื ดา้นการจ าแนก 
ดา้นการจดัหมวดหมู ่ดา้นการสรุป ดา้นการประยกุต ์และดา้นการคาดการณ์ เป็นต้น ซึง่
ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน สามารถพฒันาไดจ้ากการจดัประสบการณ์ที่
หลากหลายและจากบรรยากาศของการเรยีนรูร้ว่มกนั เช่น การแลกเปลีย่นความคดิ การชีแ้จง
เหตุผล การแกป้ญัหา รวมถงึวธิกีารสอนของคร ูทีจ่ะส่งผลต่อความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห์
ของนกัเรยีน 
 การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพนัน้ นอกจากการปรบัเปลีย่น
รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีท่ าใหน้กัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนแลว้ ครจู าเป็นตอ้ง
สอดแทรกทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตรเ์ขา้กบัการเรยีนการสอนดา้นเน้ือหา ดว้ยการ 
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ใหน้กัเรยีนท ากจิกรรมหรอืตัง้ค าถามทีก่ระตุ้นใหน้กัเรยีนคดิ อธบิาย และใหเ้หตุผล (ส านกัวชิาการ
และมาตรฐานการศกึษา. 2551: 60) โดยบารดูี ้(Baroody. 1993: 2) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของ 
การใหเ้หตุผลว่า การใหเ้หตุผลเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัและจ าเป็นส าหรบัการเรยีนรู ้การใชง้าน
คณติศาสตร ์และการด ารงชวีติของมนุษย ์ซึง่เชดิศกัดิ ์ตัน้ภูม ี(2550: 1) ไดก้ล่าวในท านองเดยีวกนั
ว่า การใหเ้หตุผลเป็นทกัษะหน่ึงทีช่่วยใหม้นุษยส์ามารถแกป้ญัหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รูเ้ท่าทนั
เหตุการณ์ต่างๆ สามารถอยู่รว่มและอยู่รอดในสงัคมไดอ้ยา่งปลอดภยัและมคีวามสุข จงึเหน็ไดว้่า 
การใหเ้หตุผลมคีวามส าคญัต่อชวีติมนุษยท์ุกวยั ในแต่ละวนัมนุษยต์อ้งใหเ้หตุผลกบัคนอื่นและ
ตอ้งการเหตุผลจากคนอื่นดว้ย ไมว่่าจะเป็นเรือ่งเลก็น้อยหรอืเรือ่งส าคญัมาก (อมัพร มา้คนอง. 
2553: 48) การพฒันาความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนจงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะ
ใชใ้นการพฒันาตนเอง ในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ในการท างานและการด ารงชวีติ นอกจากนี้ สถาบนั
ส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 45) ไดร้ะบุว่ามงีานวจิยัจ านวนมาก ทีย่นืยนัว่า 
การสอนใหน้กัเรยีนเรยีนดว้ยความเขา้ใจอย่างมเีหตุผล ดกีว่าการสอนแบบใหจ้ดจ า โดยการสอน
คณติศาสตรอ์ยา่งเป็นเหตุเป็นผล จะท าใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตร ์สามารถจดจ า 
ไดด้แีละนานกว่าเดมิ ดว้ยเหตุนี้ ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์จงึไดถู้กก าหนดให้
เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐาน ค 6.1 ในสาระที ่6 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (ส านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. 2551: 
3) 
 ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยั จงึมคีวามสนใจทีจ่ะจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ในเนื้อหาเรื่อง 
พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ซึง่เป็นเน้ือหาหนึ่งทีต่อ้งอาศยัการจดจ าวธิกีารหาพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ของ
รปูทรงสามมติ ิรวมถงึตอ้งวเิคราะหแ์ละใหเ้หตุผลในความสมัพนัธเ์กนัของรปูทรงสามมติต่ิางๆ ว่า
เกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร และเพื่อยกระดบัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และความสามารถในการ 
ใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาการจดัการเรยีนรูว้ชิา
คณติศาสตรท์ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ต่อไป 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
 ในการวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี้ 
  1. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3
เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน  
  2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบัเกณฑ ์ 
  3. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้โดยใชป้ญัหา 
เป็นฐาน  
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  4. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน กบั
เกณฑ ์ 
 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
 ผลการวจิยัครัง้นี้ ท าใหท้ราบผลของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ทีม่ต่ีอ
ความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์เรือ่งพืน้ทีผ่วิ
และปรมิาตร และเพื่อเป็นแนวทางส าหรบัครผููส้อนและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูว้ชิา
คณติศาสตรแ์ละวชิาอื่นๆไดส้ามารถน าไปพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนของนกัเรยีนใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรยีนที ่1  
ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนวดัสงัเวช แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
จ านวน 3 หอ้งเรยีน รวมจ านวนนกัเรยีน 93 คน 
 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรยีนที ่
1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนวดัสงัเวช แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร จ านวน 
35 คน ซึง่ไดม้าจากวธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็น
หน่วยในการสุ่ม จากนกัเรยีนทัง้หมด 3 หอ้งเรยีนแลว้จบัสลากเลอืกมา 1 หอ้งเรยีน 
 เน้ือหำท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นเน้ือหาสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เรือ่ง พืน้ทีผ่วิ
และปรมิาตร จ านวน 16 คาบ ซึง่แบ่งเนื้อหาออกเป็น 
  1. รปูเรขาคณติสามมติ ิ     จ านวน    4   คาบ 
  2. ปรมิาตรของปรซิมึ ทรงกระบอก พรีะมดิกรวยและทรงกลม    จ านวน    5   คาบ 
  3. พืน้ทีข่องปรซิมึและทรงกระบอก  จ านวน    2   คาบ 
  4. โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัพืน้ทีผ่วิ และปรมิาตร     จ านวน    5   คาบ 
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 ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการทดลองสอนดว้ยตนเอง ในภาคเรยีน
ที ่1 ปีการศกึษา 2555 ใชเ้วลาในการทดลองสอน 16 คาบ คาบละ 50 นาท ีทดสอบก่อนเรยีน   
(Pre-test) 2 คาบ และทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) 2 คาบ รวม 20 คาบ 
 ตวัแปรท่ีศึกษำ 
  ตวัแปรอสิระ คอื การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
   1. ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
   2. ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์
 นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 1. กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน หมายถงึ รปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาทีม่แีนวทาง 
ในการแกป้ญัหาอยา่งหลากหลาย และเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีนเป็นจดุเริม่ต้น เพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสงสยัและสนใจอยากรู ้ใชก้ารประสมประสานความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม่
อยา่งเป็นระบบเป็นเครือ่งน าทางไปสู่การสรา้งเป็นองคค์วามรู ้การด าเนินกจิกรรมการเรยีนรูจ้ะเน้น
การเรยีนรูด้ว้ยการชีน้ าตนเองหรอืการเรยีนรูโ้ดยใชก้ลุ่มเลก็ ฝึกใหน้กัเรยีนคดิวเิคราะหแ์ละพฒันา
ทกัษะการแก้ปญัหาอยา่งมเีหตุผล โดยทีผู่ส้อนจะมบีทบาทเป็นผูแ้นะน าและอ านวยความสะดวก 
ในการเรยีนรู ้ตลอดจนเป็นแหล่งการเรยีนรูห้นึ่งของผูเ้รยีนอกีดว้ย 
 2. กำรจดักำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน หมายถงึ เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ 
ทีใ่ชก้ารตัง้ค าถามหรอืปญัหาทีม่แีนวทางในการแกป้ญัหาอยา่งหลากหลาย มลีกัษณะเกีย่วกบั
ชวีติประจ าวนัและมคีวามสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนเป็นจดุเริม่ตน้ ใหผู้เ้รยีนสงสยัและสนใจอยากรู ้ประสม 
ประสาน ความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หมอ่ยา่งเป็นระบบซึง่เป็นทางน าไปสู่การสรา้งเป็นองคค์วามรู ้ 
การด าเนินกจิกรรมการเรยีนรูจ้ะเน้นการเรยีนรูโ้ดยการชีน้ าตนเองหรอืการเรยีนรูโ้ดยใชก้ลุ่มเลก็  
ฝึกใหน้กัเรยีนคดิวเิคราะหแ์ละพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาอยา่งมเีหตุผล ซึง่มขี ัน้ตอนในการจดั 
การเรยีนรู ้5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
  ขัน้ที ่1 น าเสนอปญัหาหรอืระบุปญัหา เป็นขัน้ทีผู่ส้อนน าเสนอปญัหาทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัเนื้อหาทีจ่ะสอนแก่ผูเ้รยีนเชื่อมโยงปญัหากบัความรูห้รอืประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีนในการ 
แกป้ญัหาในชวีติประจ าวนั 
  ขัน้ที ่2 วเิคราะหป์ญัหา เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนท าความเขา้ใจกบัปญัหาทีต่อ้งการเรยีนรู ้และ
อธบิายประเดน็ความรูห้รอืสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาโดยอาศยัเหตุผลและพืน้ฐานความรูเ้ดมิ
ของผูเ้รยีนหรอืทีไ่ดจ้ากการอภปิรายกลุ่ม แลว้ก าหนดและวางแผนประเดน็ทีน่กัเรยีนตอ้งศกึษา 
  ขัน้ที ่3 ขัน้ศกึษาคน้ควา้ เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนด าเนินการศกึษาหาขอ้มลูเพิม่เตมิตาม
ประเดน็ทีต่อ้งศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ จากแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มลูหรอืความรูเ้พยีงพอส าหรบัปญัหา 
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  ขัน้ที ่4 การสงัเคราะหข์อ้มลู ผูเ้รยีนพจิารณาขอ้มลู น าขอ้มลูทีไ่ดม้าสงัเคราะห ์ 
พรอ้มทัง้ตดัสนิใจเลอืกขอ้มลูและแนวทางในการแก้ปญัหาทีเ่หมาะสมเพื่อน าไปใชใ้นการแกป้ญัหา 
  ขัน้ที ่5 สรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ผูส้อนและผูเ้รยีนจะช่วยกนัสรุป อภปิราย ความรูใ้หมท่ีไ่ด้
จากการเรยีนรู ้และแนวทางการน าความรูไ้ปใชใ้นการแกป้ญัหาสถานการณ์ทัว่ไปได ้ 
 3. ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ หมายถงึ ความสามารถในการคดิอย่างใคร่ครวญ
ไตรต่รองอยา่งรอบคอบ ในการหาค าตอบของเหตุการณ์ เรือ่งราว หรอืเนื้อเรือ่งต่างๆ โดยใช้
ความสามารถในการพจิารณาแยกแยะ ตคีวาม และท าความเขา้ใจความสมัพนัธน์ัน้ๆ และ
กระบวนการตรรกวทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมเหตุสมผล ซึง่วดัดว้ยแบบทดสอบวคัวามสามารถในการ
คดิวเิคราะหท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ ชนิด 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ 
ส าหรบัในการวจิยัครัง้นี้ วดัความสามารถในการคดิวเิคราะหโ์ดยน าหลกัการของบลูมมาบูรณาการ
รว่มกบัทฤษฎกีารคดิวเิคราะหข์องมารซ์าโน ทีแ่บ่งประเภทของเนื้อหาทีว่ดัออกเป็น 5 ดา้น คอื 
  3.1 ดา้นการจ าแนก หมายถงึ ความสามารถในการแยกแยะส่วนยอ่ยต่างๆ และ
เหตุการณ์ทีเ่หมอืนกนัและแตกต่างกนัออกเป็นแต่ละส่วนใหเ้ขา้ใจงา่ยอยา่งมหีลกัเกณฑ์ สามารถ
ระบุตวัอยา่งหลกัฐาน และลกัษณะความเหมอืน ความแตกต่างได ้
  3.2 ดา้นการจดัหมวดหมู่ หมายถงึ ความสามารถในการจดัประเภท จดัล าดบั จดักลุ่ม
ของสิง่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัเขา้ดว้ยกนั โดยยดึโครงสรา้งลกัษณะหรอืคุณสมบตัทิีเ่ป็นประเภท
เดยีวกนั 
  3.3 ดา้นการเชื่อมโยง หมายถงึ ความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์อง 
ขอ้มลูต่างๆว่าสมัพนัธก์นัอยา่งไร 
  3.4 ดา้นการสรุป หมายถงึ ความสามารถในการจบัประเดน็และสรุปผลจากสิง่ที่
ก าหนดใหไ้ด ้
  3.5 ดา้นการประยกุต ์หมายถงึ ความสามารถในการน าความรูห้รอืหลกัการจาก 
การเรยีนรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ พยากรณ์ คาดเดาสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ 
ในอนาคตได ้
 4. ควำมสำมำรถในกำรให้เหตผุลทำงคณิตศำสตร ์หมายถงึ ความสามารถในการ
อธบิายแนวคดิในการหาค าตอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ความ หลกัการ แนวคดิ หรอืทฤษฎต่ีางๆ ทาง
คณติศาสตร ์ทีส่มเหตุสมผล สามารถสรปุค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแสดงขัน้ตอนการใหเ้หตุผล 
ไดอ้ยา่งชดัเจน ซึง่วดัดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรท์ีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ จ านวน 5 ขอ้ เป็นแบบทดสอบแบบอตันยัทีม่กีารใหค้ะแนนแบบก าหนดเกณฑ ์(Rubric)  
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จากการศกึษาแนวคดิการพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์และเกณฑ์
การใหค้ะแนนของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 168-208) 
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 5. เกณฑ ์ หมายถงึ คะแนนขัน้ต ่าทีจ่ะยอมรบัว่านกัเรยีนม ีความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์หรอืความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรด์า้นการเขยีนผ่านเกณฑ์ วเิคราะหไ์ด้
จากคะแนนสอบหลงัเรยีน แลว้น าคะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละเทยีบกบัเกณฑ์ ในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัใช้
เกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไปของคะแนนรวม ซึง่ปรบัปรุงมาจากเกณฑก์ารตดัสนิผลการเรยีนทีก่ าหนด
ของส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2551: 18) ดงันี้  
  ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 80 – 100 หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หรอื
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดเียีย่ม 
  ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 75 – 79 หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หรอื
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดมีาก 
  ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 70 – 74 หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หรอื
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัด ี
  ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 65 – 69 หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หรอื
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัค่อนขา้งด ี
  ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 60 – 64 หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หรอื
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 55 – 59 หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หรอื
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัพอใช้ 
  ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 50 – 54 หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หรอื
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า 
  ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 0 – 49 หมายถงึ ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หรอื
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัต ่ากว่าเกณฑ์ 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 วจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิการจดัการเรยีนรู้โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน  ซึง่เป็นรปูแบบ
การจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารตัง้ค าถามหรอืปญัหาทีม่แีนวทางในการแกป้ญัหาอย่างหลากหลาย มี
ลกัษณะเกีย่วกบัชวีติประจ าวนัและมคีวามสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนเป็นจดุเริม่ตน้ ใหผู้เ้รยีนสงสยัและสนใจ
อยากรู ้จากนัน้ประสมประสานความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม่อยา่งเป็นระบบซึง่เป็นทางน าไปสู่การสรา้ง
เป็นองคค์วามรู ้ฝึกใหน้กัเรยีนคดิวเิคราะหแ์ละพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาอย่างมเีหตุผล ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ทีม่ต่ีอความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์และความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ซึง่มกีรอบแนวคดิ ดงัแสดงใน
ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
สมมติฐำนของกำรวิจยั 
 1. ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บั 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดั 
การเรยีนรู ้
 2. ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บั 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 
 3. ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าก่อนไดร้บั 
การจดัการเรยีนรู ้
 4. ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าเกณฑ ์
รอ้ยละ 70 
  
 
   
 

ตวัแปรอิสระ 

 

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน

(Problem – Based Learning) 

ตวัแปรตำม 

 

- ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

- ความสามารถในการใหเ้หตุผล 

  ทางคณติศาสตร ์
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้  
ต่อไปนี้ 
  1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
(Problem – Based Learning) 
   1.1 ความหมายของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
   1.2 ลกัษณะของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
   1.3 องคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
    1.4 ลกัษณะของปญัหาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
   1.5 ขัน้ตอนของการสรา้งปญัหาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
   1.6 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
   1.7 การประเมนิผลการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
   1.8 บทบาทของผูเ้รยีน 
   1.9 บทบาทของผูส้อน 
   1.10 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
  2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
   2.1 ความหมายของความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
   2.2 องคป์ระกอบของการคดิวเิคราะห์ 
   2.3 ลกัษณะของการคดิวเิคราะห์ 
   2.4 การวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
   2.5 แนวทางการสอนการคดิวเิคราะห์ 
   2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์(Mathematical 
Reasoning)  
   3.1 ความหมายของการใหเ้หตุผล 
   3.2 ความหมายของการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์
   3.3 ความส าคญัของการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร์ 
   3.4 รปูแบบของการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์
   3.5 แนวทางในการส่งเสรมิความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร์ 
   3.6 การประเมนิความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
   3.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์
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1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน           
    (Problem – Based Learning) 
 1.1 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  แบรโรวแ์ละแทมบลนิ (Barrows; & Tamblyn. 1980: 18) ไดใ้หค้วามหมายของ 
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน โดยสรปุไดค้อื การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นการเรยีนรูท้ี่
เป็นเกดิจากกระบวนการท างานทีมุ่ง่สรา้งความเขา้ใจและหาทางแกป้ญัหา ตวัปญัหาจะเป็น
จดุเริม่ตน้ของกระบวนการเรยีนรู ้และเป็นตวักระตุน้ต่อไปในการพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาดว้ย
เหตุผล และการสบืคน้ขอ้มลูทีต่อ้งการ เพื่อสรา้งความเขา้ใจในตวัปญัหาและวธิกีารแกไ้ขปญัหา 
  ดซู (Duch. 1995: Online) ไดก้ล่าวว่า การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นวธิกีาร
เรยีนการสอนทีม่ลีกัษณะการใชป้ญัหาเกีย่วกบัชวีติประจ าวนัของนกัเรยีน เพื่อฝึกใหน้กัเรยีนคดิ
วเิคราะหแ์ละพฒันาทกัษะการแก้ปญัหา นักเรยีนจะเรยีนรู้ทกัษะการเรยีนรู้ตลอดชวีติ  ซึ่ง
ประกอบด้วยความสามารถในการคน้ควา้และใชท้รพัยากรการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ และความรู้
ต่างๆ ทีม่อียูแ่ลว้เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัส าหรบัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
  การเ์ลเกอร ์(Gallagher. 1997: 332-362) ไดก้ล่าวว่า การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
เป็นการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนตอ้งเรยีนรูจ้ากการเรยีน โดยผูเ้รยีนจะท างานรว่มกนัเป็นกลุ่มเพื่อคน้หา
วธิกีารแกป้ญัหา โดยจะบูรณาการความรูท้ีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนไดร้บักบัการแก้ปญัหาเขา้ดว้ยกนั
ปญัหาทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้มลีกัษณะเกีย่วกบัชวีติประจ าวนัและมคีวามสมัพนัธก์บัผูเ้รยีน การเรยีนรู้
โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน จะมุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีนในดา้นทกัษะการเรยีนรูม้ากกว่าความรูท้ีผู่เ้รยีนจะ
ไดม้าและพฒันาผูเ้รยีนสู่การเป็นผูท้ีส่ามารถเรยีนรูโ้ดยการชีน้ าตนเองได้ 
  ทอรพ์และแซก (Torp; & Sage. 1998: 14-16) ไดก้ล่าวว่า การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐาน เน้นการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ที่ได้จากการส ารวจ  ค้นคว้าและการแก้ปญัหา 
ที่มคีวามสมัพนัธ ์เกีย่วกบัชวีติประจ าวนัซึง่นกัเรยีนอาจพบเจอ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานนัน้ 
เป็นทัง้ยทุธวธิกีารเรยีนการสอนและแนวทางในการจดัหลกัสตูร ซึง่มลีกัษณะดงึดดูนกัเรยีนใหเ้ขา้ไป
มสี่วนรว่มในการแกป้ญัหา ครจูะเป็นผูท้ีค่อยใหค้ าแนะน าและออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ 
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดค้ดิและส ารวจ หลกัสตูรทีส่รา้งขึน้จะมปีญัหาเป็นแกนกลาง มบีทบาทในการ
เตรยีมประสบการณ์จรงิทีส่่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนรู ้สนบัสนุนใหส้รา้งความรูด้ว้ยตนเองและบรูณา
การสิง่ต่างๆ ทีเ่รยีนรูใ้นโรงเรยีนกบัชวีติจรงิเขา้ดว้ยกนั ในขณะทีเ่รยีนรูน้กัเรยีนจะถูกท าใหเ้ป็นนกั
แกป้ญัหา และพฒันาไปสู่การเป็นผูท้ีส่ามารถเรยีนรูโ้ดยการชีน้ าตนเองได้ ในกระบวนการเรยีนรู้
ดว้ยวธิน้ีีครจูะเป็นผูร้ว่มในการแกป้ญัหา มหีน้าทีใ่นการสรา้งความสนใจ สรา้งความกระตอืรอืรน้ 
ในการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน เป็นผูแ้นะน าและอ านวยความสะดวกเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่ง
สมบรูณ์ 
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  มนสภรณ์ วฑิรูเมธา (2544: 57) ไดก้ล่าวว่า การเรยีนการสอนแบบใชป้ญัหาเป็นฐาน  
เป็นเทคนิคทีใ่ชป้ญัหา/สถานการณ์กระตุ้นใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองรว่มกบัการท างาน 
เป็นกลุ่ม อาจารยเ์ป็นผูช่้วยเหลอืเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถแกป้ญัหาได ้
  สุภาวด ีดอนเมอืง (2544: 24) ไดส้รปุความหมายว่า การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นหลกัเป็นการเรยีนการสอนทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิความรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นเครือ่งกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
เกดิความตอ้งการทีจ่ะคน้ควา้หาความรู ้ตามกระบวนการแกป้ญัหาดว้ยตนเอง เพื่อใหผู้เ้รยีน 
ไดค้ดิเป็น แกป้ญัหาเป็น มกีารตดัสนิใจทีด่ ีโดยครเูป็นผูใ้หก้ารสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
ในการเรยีน  
  ทศินา แขมมณี (2545: 136) ไดก้ล่าวว่า การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นการจดั
สภาพการณ์ของการเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาเป็นเครือ่งมอืในการช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้าม
เป้าหมาย โดยผูส้อนอาจน าผูเ้รยีนไปเผชญิสถานการณ์ปญัหาจรงิ หรอืผูส้อนอาจจดัสภาพการณ์ให้
ผูเ้รยีนเผชญิปญัหา ฝึกกระบวนการวเิคราะหป์ญัหาและแกป้ญัหารว่มกนัเป็นกลุ่ม ซึง่จะช่วยให้
ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจในปญัหานัน้อยา่งชดัเจนได ้
  วชัรา เล่าเรยีนด ี(2547: 72) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัเป็น
การเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเป็นหลกั หรอื Problem Based Learning หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า PBL เป็น
ยทุธวธิใีนการจดัการเรยีนการสอนเพื่อ ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะการคดิแบบหนึ่งทีจ่ดักระบวน 
การเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นตวักระตุน้หรอืเป็นฐานส าหรบักจิกรรมการเรยีนรู ้และ
กระบวนการเรยีนรูโ้ดยทีป่ญัหานัน้จะตอ้งท าใหน้กัเรยีนสนใจ ตอ้งการแสวงหาคน้ควา้หาเหตุผลมา
ช่วยแกป้ญัหา หรอืท าใหป้ญัหานัน้ชดัเจนมองเหน็แนวทางแกไ้ข ซึง่จะท าใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละจะ
ส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งกระตอืรอืรน้ของนกัเรยีนได้ 
  มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2549: 42-43) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา 
เป็นฐาน เป็นนวตักรรมทางการศกึษาทีส่ามารถน าไปใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรและการปรบัปรงุ 
การจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หลกัการทีส่ าคญัคอื ผูส้อนจะใชส้ถานการณ์ปญัหา
เป็นตวักระตุน้โดยน าปญัหามาใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาก่อน แลว้จงึมอบหมายผูเ้รยีนใหไ้ปคน้ควา้ความรู ้
เพื่อหาทางแกไ้ขปญัหา ขณะทีผู่เ้รยีนคดิแกป้ญัหา ผูเ้รยีนกจ็ะไดค้วามรูไ้ปดว้ย  
  เมธาว ีพมิวนั (2549: 11-12) ไดส้รปุความหมายว่า การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
เป็นกระบวนการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณ์ปญัหา ทีม่แีนวทางในการแกป้ญัหาอย่างหลากหลายเป็น
ตวักระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้คดิวเิคราะหป์ญัหานัน้ใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน คน้ควา้หาความรู้
เพิม่เตมิ เพื่อเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจเลอืกแนวทางแก้ปญัหาอย่างเหมาะสม การด าเนินกจิกรรม
การเรยีนรูจ้ะเน้นการเรยีนรูโ้ดยการชีน้ าตนเองและการเรยีนรูโ้ดยใชก้ลุ่มเลก็ ผูส้อนจะมบีทบาท 
เป็นผูแ้นะน าและอ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้ตลอดจนเป็นแหล่งการเรยีนรูห้นึ่ง 
ของผูเ้รยีนดว้ย 
  ณฐัภาส ถาวรวงษ์ (2551: 27-28) ไดส้รปุความหมายว่า  การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น
หลกั (PBL) เป็นรปูแบบหรอืวธิกีารเรยีนรูแ้บบหน่ึงทีใ่ชก้ารตัง้ค าถามหรอืปญัหาเป็นตวักระตุน้หรอื
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น าทางผูเ้รยีนใหเ้กดิความสนใจอยากรู ้ตวัปญัหาจะเป็นจดุตัง้ตน้ของกระบวนการเรยีนรูแ้ละเป็น
ตวักระตุน้ต่อไปในการพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาดว้ยเหตุผลและการสบืคน้ขอ้มลูทีต่้องการเพื่อ
สรา้งความเขา้ใจกลไกของตวัปญัหารวมทัง้วธิกีารแก้ปญัหามุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีนในดา้นทกัษะ 
การเรยีนรูม้ากกว่าความรูท้ีน่กัเรยีนจะไดม้า และพฒันาผูเ้รยีนสู่การเป็นผูท้ีส่ามารถเรยีนรูโ้ดยการ
ชีน้ าตนเองได ้ผูเ้รยีนจะตอ้งศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิจาก แหล่งขอ้มลูต่างๆ ทีห่ลากหลาย เพื่อน ามา
แกไ้ขปญัหาหรอืตอบค าถามต่อไป โดยใชก้ระบวนการท างานกลุ่ม และมผีูส้อนเป็นผูแ้นะน าหรอื
อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รยีน ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการคดิอยา่งมรีะบบ จากการลงมอื
ปฏบิตัจิรงิ เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถแกป้ญัหาได ้ซึง่วธิกีารเรยีนรูแ้บบ PBL นี้ เป็นวธิทีีต่รงกนัขา้มกบั
วธิกีารเรยีนการสอนในระบบดัง้เดมิทีใ่ชก้นัมานาน โดยการศกึษาในระบบเดมิจะเริม่ตน้ดว้ยการให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัทฤษฎแีละหลกัการต่างๆ ก่อนทีจ่ะใหเ้ผชญิกบัปญัหาและแกป้ญัหาดงักล่าว 
  วาสนา กิม่เทิง้ (2553: 13) ไดส้รปุความหมายว่า  การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน
เป็นรปูแบบหรอืวธิกีารเรยีนรูแ้บบหน่ึงทีใ่ชก้ารตัง้ค าถามหรอืปญัหาเป็นตวักระตุน้หรอืน าทาง
ผูเ้รยีนใหเ้กดิความสนใจอยากรู ้ตวัปญัหาจะเป็นจุดตัง้ตน้ของกระบวนการเรยีนรูแ้ละเป็นตวักระตุน้
ในการพฒันาทกัษะการแกป้ญัหา และเป็นการพฒันาผูเ้รยีนสู่การเป็นผูท้ีส่ามารถเรยีนรูโ้ดยการชีน้ า
ตนเองได ้เพื่อแกป้ญัหาหรอืสถานการณ์เกีย่วกบัชวีติประจ าวนั 
  จากความหมายของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรปุไดว้่า  
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นรปูแบบเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาทีม่แีนวทางในการแกป้ญัหาอยา่ง
หลากหลาย มคีวามสมัพนัธแ์ละเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีนเป็นจดุเริม่ต้น ใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความสงสยัและสนใจอยากรู ้ใชก้ารประสมประสานความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หมอ่ยา่งเป็นระบบเป็น
เครือ่งน าทางไปสู่การสรา้งเป็นองคค์วามรู ้การด าเนินกจิกรรมการเรยีนรูจ้ะเน้นการเรยีนรูด้ว้ยการ
ชีน้ าตนเองและการเรยีนรูโ้ดยใชก้ลุ่มเลก็ ฝึกใหน้กัเรยีนคดิวเิคราะหแ์ละพฒันาทกัษะการแก้ปญัหา
อยา่งมเีหตุผล โดยทีผู่ส้อนจะมบีทบาทเป็นผูแ้นะน าและอ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้ ตลอดจน
เป็นแหล่งการเรยีนรูห้นึ่งของผูเ้รยีนอกีดว้ย 
 1.2 ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  แบรโรว ์(Barrows. 1996:5-6) กล่าวถงึลกัษณะการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
ไวด้งันี้ 
   1. เป็นการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางภายใตก้ารแนะน าของผูส้อนประจ า
กลุ่มผูเ้รยีนตอ้งรบัผดิชอบการเรยีนของตนเอง ระบุสิง่ทีต่นตอ้งการรูเ้พื่อความเขา้ใจทีด่ขี ึน้  โดย
แสวงหาความรูจ้ากแหล่งทีจ่ะใหข้อ้มลูขา่วสารต่างๆ ซึง่อาจมาจากหนงัสอื วารสาร คณาจารย ์
ขอ้มลูออนไลน์ หรอืแหล่งขอ้มลูอื่น ๆ 
   2. จดักลุ่มผูเ้รยีนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 5-8 คน พรอ้มกบัผูส้อนประจ า
กลุ่มเพื่อใหผู้เ้รยีนท างานอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยความหลากหลายของบุคคลต่าง ๆ 



13 

 

   3. ผูส้อนเป็นผูอ้ านวยความสะดวกหรอืผูแ้นะแนวทาง โดยมบีทบาททีไ่มใ่ช่
ผูบ้รรยายไมใ่ช่ผูบ้อกขอ้มลู ไมบ่อกผูเ้รยีนว่าคดิถูกหรอืผดิ แต่มบีทบาทในการกระตุน้ใหผู้เ้รยีน 
ตัง้ค าถามตนเองเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีด่ขี ึน้และจดัการแกป้ญัหาดว้ยตนเอง 
   4. รปูแบบของปญัหามุ่งเน้นใหม้กีารรวบรวมขอ้มลูและกระตุน้การเรยีนรู ้ปญัหา 
ทีน่ าเสนอเป็นสิง่ทีท่า้ทายผูเ้รยีน ทีจ่ะตอ้งเผชญิในการปฏบิตัจิรงิ ตรงประเดน็และกระตุน้การเรยีนรู้
ใหห้าทางแกป้ญัหา เป็นสิง่ทีท่ าใหผู้เ้รยีนตระหนกัถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเรยีนรูพ้ืน้ฐาน 
ทางวทิยาศาสตรแ์ละรวบรวมขอ้มลูจากศาสตรว์ชิาต่าง ๆ 
   5. ปญัหาเป็นเครือ่งมอืส าหรบัการพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาทางคลนิิก 
   6. ความรูใ้หมไ่ดม้าโดยผ่านการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนรู้ 
อยา่งแทจ้รงิในระหว่างการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มกีารท างานรว่มกนักบับุคคลอื่น พรอ้มทัง้ไดม้กีาร
อภปิราย เปรยีบเทยีบ ทบทวน และโตแ้ยง้ในสิง่ทีเ่รยีนดว้ย 
  ซาง (Zhang. 2002: 30-31) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน
ดงันี้  
   1. เป็นบรบิทของการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะต่าง ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ดม้าจาก
การแกป้ญัหาทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลเ้คยีงกบัชวีติจรงิมากทีสุ่ด 
   2. ใชป้ญัหาเป็นตวัขบัเคลื่อนในการเรยีนรู ้
   3. เป็นการเรยีนรูแ้บบบรูณาการระหว่างความรูใ้นศาสตรต่์างๆและทกัษะ
กระบวนการ เขา้ดว้ยกนั 
   4. นกัเรยีนจะเป็นผูด้ าเนินการแกป้ญัหาดว้ยตนเอง ครจูะเป็นเพยีงผูใ้หค้วาม
ช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน าและเอือ้อ านวยความสะดวกในการเรยีนรูใ้หแ้ก่นกัเรยีน 
   5. เป็นการเรยีนรูแ้บบชีน้ าตนเอง นกัเรยีนจะเป็นผูก้ าหนดทศิทางของการเรยีนรู้
ดว้ยตวัเองในการก าหนดว่าตอ้งเรยีนรูอ้ะไร อยา่งไร จากทีใ่ด เพื่อใหไ้ดค้วามรูม้าแกป้ญัหา 
   6. เป็นการเรยีนรูจ้ากกระบวนการของการเรยีนรู้ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน
จะเน้นทีก่ระบวนการเรยีนรู ้ซึง่การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ขณะด าเนินการแกป้ญัหา 
   7. เป็นการเรยีนรูแ้บบช่วยเหลอืกนัเป็นกลุ่ม 
   8. ปญัหาทีใ่ชใ้นการเรยีนรูจ้ะเป็นปญัหาทีย่าก มคีวามซบัซอ้น ไมช่ดัเจน เป็น
ปญัหาปลายเปิด ทีส่ามารถกระตุน้นกัเรยีนใหไ้ดใ้ชค้วามคดิ ท าความเขา้ใจปญัหา และคน้ควา้หา
ความรู ้มาเพื่อแกป้ญัหานัน้ 
   9. ใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์และความรูท้ีม่อียูก่่อนแลว้ ซึง่ครใูชเ้ป็น
แนวทางในการจดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบันกัเรยีนแต่ละคน 
  สถาบนัคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรแ์ห่งอลินิอยส์ (Illinois Mathematics and 
Science Academy. 2006: Online) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานไวด้งัน้ี 
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   1. ในการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน จะน าเสนอปญัหาทีม่แีนวทางในการ
แกป้ญัหาอย่างหลากหลายเป็นอนัดบัแรก และเป็นจดุศูนยก์ลางของเนื้อหาสาระและบรบิทของการ
เรยีนรู ้
   2. ปญัหาทีเ่ป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรูจ้ะมแีนวทางในการแกป้ญัหาได ้
หลากหลาย มคีวามซบัซอ้นไมต่ายตวั มรีปูแบบการแก้ปญัหาไมแ่น่นอน การหาค าตอบมไีดห้ลาย
แนวทางซึง่อาจไมไ่ดค้ าตอบทีร่วดเรว็นกั 
   3. ในชัน้เรยีนผูเ้รยีนมบีทบาทเป็นนกัแก้ปญัหา ผูส้อนจะมบีทบาทเป็นผูใ้ห้
ค าแนะน าและช่วยเหลอื 
   4. ในกระบวนการเรยีนการสอนนัน้จะมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูต่างๆ แต่ความรูน้ัน้
ผูเ้รยีนจะตอ้งสรา้งขึน้ดว้ยตนเอง การคดิตอ้งชดัเจนและมคีวามหมาย 
  มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2545: 13) ไดส้รปุลกัษณะของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
ดงันี้ 
   1. ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ 
   2. เป็นการเรยีนรูโ้ดยใชก้ลุ่มผูเ้รยีนทีม่ขีนาดเลก็ 
   3. ครเูป็นผูอ้ านวยความสะดวกหรอืเป็นผูใ้หค้ าแนะน า 
   4. ใชป้ญัหาเป็นตวักระตุ้นในการเรยีนรู ้
   5. ปญัหาทีน่ ามาใชม้ลีกัษณะคลุมเครอื ไมช่ดัเจน ปญัหาหน่ึงปญัหาอาจมคี าตอบ 
ไดห้ลายค าตอบหรอืแกไ้ขปญัหาไดห้ลายทาง 
   6. ผูเ้รยีนเป็นคนแกป้ญัหาโดยการแสวงหาขอ้มลูใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง 
   7. ใชก้ารประเมนิผลจากสภาพจรงิ โดยดูจากความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรม 
  ส านกัมาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู ้(2550: 2-3) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะ
ส าคญัของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ดงันี้ 
   1. ตอ้งมสีถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาและเริม่ตน้การจดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการใช้
ปญัหาเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรู ้
   2. ปญัหาทีน่ ามาใชใ้นการจดักระบวนการเรยีนรูค้วรเป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้พบเหน็
ไดใ้นชวีติจรงิของผูเ้รยีนหรอืมโีอกาสทีเ่กดิขึน้จรงิ 
   3. ผูเ้รยีนเรยีนรูโ้ดยการน าตนเอง (Self – Directed Learning) คน้หาและ
แสวงหาความรูค้ าตอบดว้ยตนเอง ดงันัน้ผูเ้รยีนจงึตอ้งวางแผนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง บรหิารเวลา
เอง คดัเลอืกวธิกีารเรยีนรูแ้ละประสบการณ์การเรยีนรู้ รวมทัง้ประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
   4. ผูเ้รยีนเรยีนรูเ้ป็นกลุ่มยอ่ย เพื่อประโยชน์ในการคน้หาความรูข้อ้มลูรว่มกนั  
เป็นการพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาดว้ยเหตุผล ฝึกใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการรบัส่งขอ้มูล เรยีนรู้
เกีย่วกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล และฝึกการจดัระบบตนเองเพื่อพฒันาความสามารถ 
ในการท างานรว่มกนัเป็นทมี ความรูค้ าตอบทีไ่ดม้คีวามหลากหลายองคค์วามรูจ้ะผ่านการวเิคราะห์
โดยผูเ้รยีน มกีารสงัเคราะหแ์ละตดัสนิใจรว่มกนั การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานน้ีนอกจาก
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จดัการเรยีนเป็นกลุ่มแลว้ยงัสามารถจดัใหผู้เ้รยีนเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคลได้ แต่อาจท าใหผู้เ้รยีนขาด
ทกัษะในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
   5. การเรยีนรูม้ลีกัษณะการบรูณาการความรูแ้ละบูรณาการทกัษะกระบวนการ 
ต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูแ้ละค าตอบทีก่ระจ่างชดั 
   6. ความรูท้ีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรูจ้ะไดม้าภายหลงัจากผ่านกระบวนการเรยีนรู้ 
โดยใชป้ญัหาเป็นฐานแลว้เท่านัน้ 
   7. การประเมนิผลเป็นการประเมนิผลจากสภาพจรงิ โดยพจิารณาจากการ
ปฏบิตังิานความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 
  จากลกัษณะส าคญัของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
สามารถสรุปไดด้งันี้ 
   1. เริม่ตน้การจดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการใชป้ญัหาทีม่ลีกัษณะคลุมเครอื  
ไมช่ดัเจน ซึง่อาจมคี าตอบหลากหลาย หรอืแกไ้ขปญัหาไดห้ลายทางเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิ
กระบวนการเรยีนรู ้
   2. การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเกดิขึน้ขณะด าเนินการแก้ปญัหา หรอืเกดิจากระบวนการ
ของการเรยีนรู ้ 
   3. เป็นการเรยีนรูแ้บบบรูณาการระหว่างความรูใ้นศาสตรต่์างๆ กบัทกัษะ
กระบวนการเขา้ดว้ยกนั 
    4. ยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
   5. เป็นการเรยีนรูโ้ดยผูเ้รยีนชีน้ าตนเอง (Self – Directed Learning) 
   6. ใชก้ารจดัผูเ้รยีนเป็นกลุ่มในการจดัการเรยีนรู ้ท าใหน้ักเรยีนมทีกัษะในการ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
   7. ผูส้อนเป็นเพยีงผูอ้ านวยความสะดวก หรอืผูใ้หค้ าแนะน า   
   8. ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากสภาพจรงิ โดยประเมนิจากความสามารถในการ
ปฏบิตักิจิกรรม 
 1.3 ลกัษณะของปัญหาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  ดซู (Duch. 1995: online) ไดใ้หแ้นวทางเกี่ยวกบัลกัษณะของปญัหาทีด่ ีดงันี้ 
   1. ปญัหาทีม่ปีระสทิธภิาพตอ้งดงึดดูใจผูเ้รยีนเป็นประการแรกและกระตุน้ 
ใหผู้เ้รยีนส ารวจเพื่อความเขา้ใจมโนทศัน์ทีล่กึซึง้มากขึน้ ปญัหานัน้ควรสมัพนัธก์บัโลกความเป็นจรงิ 
   2. ปญัหาทีด่ตีอ้งการใหผู้เ้รยีนไดต้ดัสนิใจหรอืพจิารณาโดยใชข้อ้เทจ็จรงิทีพ่อ 
หาได ้/ขอ้สนเทศ / เหตุผล / และการมหีลกัการและเหตุผล นอกจากน้ีปญัหานัน้ควรตอ้งใหผู้เ้รยีน
ไดใ้หน้ิยามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทีต่อ้งการจ าเป็น เพื่อทีจ่ะกล่าวถงึขอ้สนเทศใดทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขัน้ตอน
ใดหรอืการปฏบิตัใิดทีต่อ้งการจ าเป็นทีจ่ะเขา้ถงึปญัหาได ้
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   3. ความรว่มมอืจากสมาชกิทัง้หมดของกลุ่มผูเ้รยีนมคีวามจ าเป็น เพื่อทีจ่ะได้
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผ่านปญัหาทีม่คีวามยากและความซบัซอ้นของปญัหา ปญัหาจะตอ้ง
ไดร้บัการควบคุมเพื่อว่าผูเ้รยีนจะไดต้ระหนกัในแงท่ีว่่า “การแขง่และชยัชนะ” ซึง่ไม่ใช่กลยทุธข์อง
การแกป้ญัหาทีม่ปีระสทิธภิาพ 
   4. ค าตอบตอนเริม่แรกในปญัหาควรแสดงถงึลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาชกิ 
ของกลุ่มในการอภปิราย ซึง่ลกัษณะเหล่าน้ีรวมถงึปญัหาปลายเปิดทีไ่ม่จ ากดัว่ามคี าตอบเดยีว  
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัความรูท้ีเ่รยีนไปก่อนแลว้ และมกีารประเมนิปญัหาดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย ซึง่จะ
เป็นตวักระตุน้ผูเ้รยีนใหด้งึความรูแ้ละแนวคดิซึง่กนัและกนัออกมา 
   5. วตัถุประสงคเ์น้ือหาของรายวชิาควรรวมเขา้ไวใ้นปญัหาดว้ย เชื่อมโยงความรู้
เดมิกบัมโนทศัน์ใหม่ และเชื่อมโยงความรูใ้หมก่บัมโนทศัน์ในรายวชิาอื่นและ/สาขาวชิาอื่น  
  อเีดนส ์(Edens. 2000: 55-56) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของปญัหาทีด่สี าหรบัการเรยีนรู้
โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน พอสรปุไดว้่า 
   1. ปญัหาจะตอ้งดงึดดูใจใหผู้เ้รยีนอยากคน้หาค าตอบ มกีารเชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎแีละการประยกุตใ์ช้ 
   2. เป็นปญัหาปลายเปิดและมลีกัษณะขดัแยง้ในบางครัง้ ซึง่จะทา้ทายใหผู้เ้รยีน 
ไดแ้สดงการใหเ้หตุผล และแสดงออกถงึทกัษะการคดิ 
   3. ปญัหานัน้จะตอ้งมคีวามซบัซอ้นเพยีงพอทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนจ าเป็นตอ้งม ี
การท างานรว่มกนั และตอ้งอาศยัคนอื่นช่วยในการแกป้ญัหา 
   4. ปญัหาควรจะเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ 
   5. ผูส้อนจะตอ้งใชค้ าถามกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามคดิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิ
ระดบัสงู การใหเ้หตุผล และการแกป้ญัหา 
  สถาบนัคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรแ์ห่งอลินิอยส์ (Illinois Mathematics and 
Science Academy. 2006: Online) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะปญัหาทีใ่ชใ้นการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา 
เป็นฐาน ดงันี้ 
   1. โครงสรา้งของปญัหาลกัษณะทีส่ามารถหาแนวทางในการแกป้ญัหาอยา่ง
หลากหลาย และมลีกัษณะเป็นปญัหาตามแบบปกตทิัว่ไป 
   2. สถานการณ์จะมลีกัษณะทียุ่ง่ยากซบัซอ้น ไมต่ายตวั 
   3. มกีารเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ เมือ่มขีอ้มลูใหม่ ๆ เพิม่เขา้มา 
   4. ไมส่ามารถแกป้ญัหาไดง้่าย ๆ หรอืรปูแบบการแกป้ญัหาไมแ่น่นอน 
   5. ไมม่คี าตอบทีถู่กตอ้งเสมอไป 
  ธนวฒัน์ สุวรรณจรสั (2546: 7) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของปญัหาหรอืกรณศีกึษาทีด่ ีดงันี้ 
   1. เป็นปญัหาทีไ่มค่่อยชดัเจน (III-define problem) สรา้งใหเ้กดิค าถามในใจ 
แก่นกัเรยีน 
   2. เป็นปญัหาทีต่อ้งการทกัษะและความรูใ้หม่มาแก้ปญัหาหรอืหาค าตอบ 
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   3. สามารถน าพานกัเรยีนไปสู่จดุมุง่หมายของการเรยีนรู้ได ้
   4. สมัพนัธก์บันกัเรยีนทีส่ามารถพบไดใ้นชวีติจรงิ 
   5. สมัพนัธก์บัพืน้ฐานของนักเรยีนอย่างเหมาะสม 
  ส านกัมาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู้ (2550: 3-4) กล่าวถงึลกัษณะส าคญั
ของปญัหา ดงันี้ 
   1. เกดิขึน้ในชวีติจรงิและเกดิจากประสบการณ์ของผูเ้รยีนหรอืผูเ้รยีนอาจมโีอกาส
เผชญิกบัปญัหานัน้ 
   2. เป็นปญัหาทีพ่บบ่อย มคีวามส าคญัมขีอ้มลูประกอบเพยีงพอส าหรบัการคน้ควา้ 
   3. เป็นปญัหาทีย่งัไม่มคี าตอบชดัเจนตายตวัเป็นปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้นคลุมเครอื 
หรอืผูเ้รยีนเกดิความสงสยั 
   4. ปญัหาทีเ่ป็นประเดน็ขดัแยง้ ขอ้ถกเถยีงในสงัคมยงัไมม่ขีอ้ยตุ ิ
   5. เป็นปญัหาทีอ่ยูใ่นความสนใจ เป็นสิง่ทีอ่ยากรูแ้ต่ไม่รู ้
   6. ปญัหาทีส่รา้งความเดอืดรอ้น เสยีหาย เกดิโทษภยัและเป็นสิง่ไมด่หีากใชข้อ้มลู
โดยล าพงัคนเดยีวอาจท าใหต้อบปญัหาผดิพลาด 
   7. เป็นปญัหาทีม่กีารยอมรบัว่าจรงิ ถูกตอ้ง แต่ผูเ้รยีนไมเ่ชื่อว่าจรงิ ไมส่อดคลอ้ง
กบัความคดิของผูเ้รยีน 
   8. ปญัหาทีอ่าจมคี าตอบหรอืมแีนวทางในการแสวงหาค าตอบไดห้ลายทาง
ครอบคลุมการเรยีนรูท้ีก่วา้งขวางหลากหลายเนื้อหา 
   9. เป็นปญัหาทีม่คีวามยากความงา่ยเหมาะสมกบัพืน้ฐานของผูเ้รยีน 
   10. เป็นปญัหาทีไ่มส่ามารถหาค าตอบไดท้นัท ีตอ้งการการส ารวจคน้ควา้และ 
การรวบรวมขอ้มลูหรอืทดลองดกู่อนจงึจะไดค้ าตอบ ไมส่ามารถทีจ่ะคาดเดาหรอืท านายไดง้า่ย ๆ  
ว่าตอ้งใชค้วามรูอ้ะไร ยทุธวธิใีนการสบืเสาะหาความรูจ้ะเป็นอยา่งไร หรอืค าตอบ หรอืผล 
ของความรูเ้ป็นอย่างไร 
   11. เป็นปญัหาทีส่่งเสรมิความรูด้า้นเน้ือหาทกัษะสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา 
  จากลกัษณะของปญัหาทีใ่ชใ้นการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานไดท้ีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
สามารถสรุปดงันี้ 
   1. ดงึดดูใจใหผู้เ้รยีนสนใจอยากคน้หาค าตอบ และกระตุน้ใหผู้เ้รยีนอยากส ารวจ
เพื่อความเขา้ใจในมโนทศัน์ทีล่กึซึง้มากขึน้  
   2. เป็นปญัหาทีไ่มค่่อยชดัเจน (III-define problem) สรา้งค าถามใหเ้กดิขึน้ในใจ 
แก่ผูเ้รยีน หรอืเป็นปญัหาทีย่งัไม่มคี าตอบชดัเจนตายตวั มคีวามซบัซอ้น คลุมเครอืทีช่วนใหผู้เ้รยีน
เกดิความสงสยั 
   3. มคีวามเกีย่วขอ้งกนัระหว่างความรูเ้ดมิกบัมโนทศัน์ใหม ่เชื่อมโยงความรูใ้หม่
กบัมโนทศัน์ในรายวชิาอื่นและ/สาขาวชิาอื่น และมกีารเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎกีบัการประยกุตใ์ช้ 
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   4. ส่งเสรมิความรูด้า้นเน้ือหาและทกัษะทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา ควรมี
วตัถุประสงคเ์น้ือหาของรายวชิาควรรวมเขา้ไวใ้นปญัหาดว้ย เพื่อทีจ่ะน าผูเ้รยีนไปสู่จดุมุง่หมายของ
การเรยีนรู ้
   5. สมัพนัธก์บัโลกความเป็นจรงิ ซึง่อาจเกดิจากประสบการณ์ของผูเ้รยีน หรอื
ผูเ้รยีนอาจมโีอกาสเผชญิกบัปญัหานัน้ในอนาคต 
   6. ไมส่ามารถหาจะคาดเดาไดง้า่ยๆ หรอืหาค าตอบไดใ้นทนัท ีตอ้งการการส ารวจ
คน้ควา้และการรวบรวมขอ้มลูหรอืทดลองก่อนจงึจะตอบปญัหาได ้
   7. มคีวามซบัซอ้นเพยีงพอทีจ่ะท าให ้ผูเ้รยีนจ าเป็นตอ้งมกีารอภปิรายรว่มกนั 
รว่มมอืกนัในการท างาน ตอ้งอาศยัสมาชกิในกลุ่มช่วยในการแกป้ญัหา  
   8. โครงสรา้งของปญัหามลีกัษณะทีส่ามารถหาแนวทางในการแกป้ญัหาไดอ้ยา่ง
หลากหลาย มรีปูแบบการแกป้ญัหาไมแ่น่นอน และขดัแยง้ในบางครัง้  
   9. ทา้ทายใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงการใหเ้หตุผล และแสดงออกถงึทกัษะการคดิ  
   10. มคีวามยากความงา่ยเหมาะสมกบัพืน้ฐานของผูเ้รยีน และเป็นปญัหา 
ทีส่ามารถเกดิขึน้ไดท้ัว่ไปตามแบบปกต ิ
 1.4 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  เดลซิเซลิ (Delisle. 1997: 26-36) ไดก้ าหนดขัน้ตอนในการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา 
เป็นฐานดงันี้ 
   ขัน้ที ่1 ขัน้เชื่อมโยงปญัหา (Connecting with the problem) เป็นขัน้ตอนในการ
สรา้งปญัหา เพราะในการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามรูส้กึว่าปญัหานัน้ 
มคีวามส าคญัต่อตนก่อน ครคูวรเลอืกหรอืออกแบบปญัหาใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รยีน ดงันัน้ในขัน้นี้ 
ครจูะส ารวจประสบการณ์ความสนใจของผูเ้รยีนแต่ละบุคคลก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการเลอืกหรอื
ออกแบบปญัหา โดยครจูะยกประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาขึน้มารว่มกนัอภปิรายก่อน แลว้ครแูละ
นกัเรยีนช่วยกนัสรา้งปญัหาทีผู่เ้รยีนสนใจขึน้มา เพื่อน าไปเป็นปญัหาส าหรบัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐาน โดยประเดน็ทีค่รยูกมานัน้จะตอ้งเป็นประเดน็ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความรู้ 
ในเนื้อหาวชิาและทกัษะทีต่้องการใหน้กัเรยีนไดร้บัดว้ย 
   ขัน้ที ่2 ขัน้จดัโครงสรา้ง (Setting up the Structure) ประกอบดว้ย แนวความคดิ
ต่อปญัหา (Ideas) ขอ้เทจ็จรงิจากปญัหา (Facts) สิง่ทีต่อ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ (Learning Issued) และ
แผนการเรยีนรู ้(Action Plan) โดยเสนอใหเ้ป็นรปูตารางเพื่อใหเ้หน็ความสมัพนัธแ์ต่ละหวัขอ้ดงันี้ 
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ตาราง 1 โครงสรา้งของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
 
 

แนวความคดิต่อปญัหา 
(Ideas) 

 

ขอ้เทจ็จรงิจากปญัหา 
(Facts) 

 

สิง่ทีต่อ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ  
(Learning Issued) 

 

แผนการเรยีนรู ้
(Action Plan) 

 
 

   

 
   ขัน้ที ่3 ขัน้เขา้พบปญัหา (Visiting the Problem) ในขัน้นี้ผูเ้รยีนจะใชก้ระบวนการ
กลุ่มในการส ารวจปญัหาตามโครงสรา้งของการเรยีนรูใ้นขัน้ที ่2 กล่าวคอื นกัเรยีนในกลุ่มจะรว่มกนั
เสนอแนวคดิต่อปญัหาว่ามแีนวทางเป็นไปไดห้รอืไมใ่นการแกป้ญัหา จะแกป้ญัหานัน้ดว้ยวธิใีด 
ความรูอ้ะไร ทีจ่ะน ามาเป็นฐานของการแก้ปญัหา จากนัน้นกัเรยีนในกลุ่มจะรว่มกนัอภปิรายถงึ
ขอ้เทจ็จรงิทีโ่จทยก์ าหนดมาให้ แลว้ก าหนดสิง่ทีต่อ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ เพื่อน ามาเป็นฐานความรู ้ 
ในการแก้ปญัหา พรอ้มทัง้ก าหนดวธิกีารหาความรูแ้ละแหล่งทรพัยากรของความรูน้ัน้ดว้ย โดยในแต่
ละขอ้จะเขยีนลงในตารางดา้นบน โดยเขยีนเรยีงเป็นขอ้ ในขอ้หนึ่ง ๆ จะเขยีนแต่ละสดมภใ์ห้
สมัพนัธก์นั เมือ่กลุ่มก าหนดทุกหวัขอ้เสรจ็แลว้กลุ่มจะมอบหมายใหส้มาชกิในกลุ่มไปศกึษาคน้ควา้
ตามแผนการเรยีนรูท้ีก่ าหนดไว ้แลว้น าความรูท้ีไ่ดศ้กึษามารายงานต่อกลุ่ม ท าเช่นนี้เรือ่ย ๆ จนได้
ความรูเ้พยีงพอส าหรบัการแกป้ญัหา ในขัน้น้ีผูเ้รยีนมอีสิระในการก าหนดในแต่ละหวัขอ้ ครเูพยีงแต่
สงัเกตและอ านวยความสะดวกในการเรยีนรูเ้ท่านัน้ 
   ขัน้ที ่4 ขัน้เขา้พบปญัหาอกีครัง้ (Reversing the Problem) เมือ่กลุ่มไดไ้ปศกึษา
ความรูต้ามแผนการเรยีนรูแ้ลว้ กลุ่มจะรว่มกนัสงัเคราะหค์วามรูท้ีไ่ดม้านัน้ว่าเพยีงพอทีจ่ะแกป้ญัหา
นัน้หรอืไม่ ถา้ความรูท้ีไ่ดม้านัน้ไมเ่พยีงพอ กลุ่มกจ็ะก าหนดสิง่ทีต่อ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิและแผนการ
เรยีนรูอ้กีครัง้ แลว้ท าตามแผนการเรยีนรูจ้นกว่าจะไดค้วามรูท้ีจ่ะสามารถน าไปแกป้ญัหาได ้
ในขัน้ตอนนี้นกัเรยีนในกลุ่มตอ้งใชก้ารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดม้าจากการศกึษาตาม
แผนการเรยีนรู ้ท าใหน้กัเรยีนพฒันาความสามารถในการสื่อสาร การพดู การวเิคราะห ์และ
สงัเคราะหข์อ้มลู 
   ขัน้ที ่5 ขัน้ผลติผลงาน (Producing a Product or Performance) ในขัน้นี้ผูเ้รยีน
จะใชค้วามรูท้ีไ่ดศ้กึษามาแก้ปญัหาหรอืสรา้งผลผลติขัน้สุดทา้ยของการเรยีนรู ้และน าเสนอผลผลติ
นัน้ใหช้ัน้เรยีนไดท้ราบผลทัว่กนั 
   ขัน้ที ่6 ขัน้ประเมนิผลงานและปญัหา (Evaluating Performance and the 
Problem) ในการประเมนิผลงานของนกัเรยีน ทัง้ครแูละผูเ้รยีนจะมคีวามรบัผดิชอบรว่มกนั ซึง่ใน
การประเมนิจะประเมนิดา้นความรู ้ทกัษะดา้นการเรยีนรูไ้ดแ้ก่การแกป้ญัหา การใหเ้หตุผล  
การสื่อสาร และทกัษะทางดา้นสงัคมไดแ้ก่การท างานรว่มกนัเป็นทมี นอกจากทีจ่ะประเมนิ 
นกัเรยีนแลว้ ครยูงัตอ้งประเมนิปญัหาทีใ่ชใ้นการเรยีนรูด้ว้ยว่ามปีระสทิธภิาพหรอืไม่ 
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  รงัสรรค ์ทองสุกนอก (2547: 26-28) ไดก้ าหนดขัน้ตอนของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐานส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ ดงันี้ 
   ขัน้ตอนที ่1 ขัน้การจดักลุ่ม อนัดบัแรกสมาชกิในกลุ่มท าการคุน้เคยกนั สมาชกิ 
ในกลุ่มแนะน าตนเองบอกถงึความสามารถทีม่ ีความสนใจ และประสบการณ์ต่าง ๆ ทีจ่ะมปีระโยชน์
ต่อกลุ่มแลว้กลุ่มก าหนดบทบาทของสมาชกิในกลุ่มอย่างชดัเจน ในกลุ่มตอ้งมปีระธาน รองประธาน 
และเลขานุการทีค่อยจดบนัทกึกจิกรรมภายในกลุ่ม ในขัน้น้ีจะเป็นขัน้เริม่ตน้ของการประเมนิผล 
การด าเนินกจิกรรมของนกัเรยีนดว้ย ซึง่การประเมนิผลจะด าเนินไปพรอ้มกบัทุกขัน้ตอนของ 
การเรยีนรู ้
   ขัน้ตอนที ่2 ขัน้เชื่อมโยงปญัหาและระบุปญัหา ขัน้นี้ครูจะเสนอสถานการณ์ 
ที่มคีวามสมัพนัธ ์กบัเน้ือหาทีจ่ะสอนและปญัหาทีจ่ะใชใ้นการกระตุ้นการเรยีนรู ้ใหน้กัเรยีนรว่มกนั
อภปิราย เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัเรยีนก่อนทีจ่ะเจอปญัหา เมือ่ครเูสนอปญัหาใหแ้ลว้สมาชกิ
ในกลุ่มจะตอ้งเสนอแนวคดิต่อปญัหาในแงข่องแนวทางทีเ่ป็นไปไดใ้นการแกป้ญัหา และก าหนด
ขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏอยูใ่นปญัหา หากในกลุ่มมผีูท้ ีม่ปีระสบการณ์สมัพนัธก์บัปญัหานัน้ตอ้งเสนอให้
กลุ่มไดร้บัทราบ จากนัน้ช่วยกนัระบุตวัปญัหายอ่ยทีถู่กตอ้งตรงกนั การระบุปญัหายอ่ยทัง้หมด โดย
สมาชกิในกลุ่มจะตอ้งมคีวามเขา้ใจต่อปญัหายอ่ยนัน้ไดอ้ยา่งชดัเจน ในปญัหาเริม่ต้นหน่ึงปญัหาทีค่รู
เสนอให ้อาจมปีญัหายอ่ยออกมาอกีกไ็ดข้ึน้อยูก่บัการวเิคราะหป์ญัหาหรอืมคีวามไมเ่ขา้ใจอะไร
ตรงไหนของกลุ่ม 
   ขัน้ตอนที ่3 ขัน้การสรา้งสมมตุฐิาน เมือ่ระบุปญัหาแลว้นกัเรยีนในกลุ่ม กจ็ะ
รว่มกนัวเิคราะหป์ญัหายอ่ยแต่ละขอ้ และตัง้สมมตุฐิานใหส้อดคลอ้งกบัปญัหายอ่ย ๆ นัน้ สมมตุฐิาน
ทีต่ ัง้มลีกัษณะทีเ่ป็นค าตอบของปญัหายอ่ย ๆ ทีต่ัง้อยูบ่นเหตุผลและความรูท้ีม่อียูก่่อน 
   ขัน้ตอนที ่4 ขัน้เตรยีมการการศกึษาคน้ควา้ ประกอบดว้ย 
    1. ก าหนดสิง่ทีต่อ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ เป็นการก าหนดว่าจะตอ้งคน้ควา้อะไร
เพื่อทีจ่ะสามารถน าสิง่นัน้มาตรวจสอบสมมุตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้เป็นการวางเป้าหมายของการเรยีนรู ้
    2. สรา้งแผนการเรยีนรู ้เป็นกลวธิทีีใ่ชใ้นการศกึษาสิง่ทีต่อ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 
    3. ก าหนดแหล่งขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัแผนการเรยีนรู้ 
   ขัน้ตอนที ่5 ขัน้การศกึษาคน้ควา้ เมือ่เตรยีมการการศกึษาคน้ควา้แลว้ สมาชกิ 
แต่ละคนของกลุ่ม จะมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการแสวงหาขอ้มลูเพิม่เตมิจากภายนอกกลุ่ม โดย
สามารถหาไดจ้ากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ทีค่รไูดก้ าหนดไวแ้ลว้ ซึง่การศกึษาคน้ควา้จะท าเป็นกลุ่มหรอื
เป็นรายบุคคลกไ็ด ้ในการศกึษาคน้ควา้สมาชกิในกลุ่มจะตอ้งศกึษาอยา่งละเอยีดใหเ้ข้าใจ สามารถ
อธบิายใหส้มาชกิคนอื่นเขา้ใจได้ โดยเลขานุการจดบนัทกึสิง่ทีศ่กึษาคน้ควา้นัน้ไวด้ว้ย 
   ขัน้ตอนที ่6 ขัน้การสงัเคราะหข์อ้มลูและน าไปใชใ้นการตรวจสอบสมมตุฐิาน  
ในขัน้นี้นกัเรยีนจะสงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้มาว่าเพยีงพอกบัการตรวจสอบสมมตุฐิาน 
ทีต่ัง้ไวห้รอืไม่ แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปตรวจสอบสมมตุฐิานและแกป้ญัหา ถา้ไมเ่พยีงพอกลุ่มจะตอ้ง
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ก าหนดสิง่ทีต่อ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ แผนการเรยีนรู ้และแหล่งขอ้มลูแลว้ด าเนินการศกึษาอกีครัง้หนึ่ง
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบูรณ์ก่อน 
   ขัน้ตอนที ่7 ขัน้การสะทอ้นผลการเรยีนรู ้ในขัน้ตอนนี้จะประกอบดว้ยการเสนอ
ผลงานหรอืผลการแกป้ญัหา โดยจะเสนอแผนการด าเนินงานกลุ่มทัง้หมดตัง้แต่ขัน้ตอนที่ 1 ถงึ
ขัน้ตอนที ่6 ในขัน้น้ีจะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนในชัน้เรยีนไดป้ระเมนิผลงานของกลุ่มอื่น ๆ ดว้ย ซึง่ครู
และนกัเรยีนจะช่วยกนัสรุปขอ้มลูหรอืความรูท้ีแ่ต่ละกลุ่มไดศ้กึษาคน้ควา้มาอกีครัง้ 
   ขัน้ตอนที ่8 ขัน้สรปุ ในขัน้นี้จะสรุปผลของการประเมนิผลทัง้ดา้นความรู้  
ดา้นทกัษะทางการเรยีน และดา้นทกัษะทางสงัคม การประเมนิผลประกอบดว้ยการประเมนิผล 
ของครแูละการประเมนิผลตนเองของนกัเรยีนทัง้ 3 ดา้นดงักล่าว โดยทีน่กัเรยีนและครจูะประเมนิไป
พรอ้มกบัการด าเนินกจิกรรมทุกขัน้ตอน 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2548: 79) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการแกป้ญัหาเป็นขัน้ตอน 
ทีส่ าคญัของการเรยีนรูแ้บบเน้นปญัหาเป็นฐาน จากประเดน็ปญัหาทีก่ลุ่มผูเ้รยีนไดร้บัจากผูส้อน  
เมือ่ผูส้อนแนะน าเกี่ยวกบัการศกึษาปญัหา แหล่งขอ้มลูประกอบการศกึษาแลว้ ผูเ้รยีนจะตอ้ง
ด าเนินการเรยีนเอง 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
   ขัน้ที ่1 ศกึษาปญัหาและตัง้สมมตุฐิาน เมือ่กลุ่มผูเ้รยีนไดร้บัประเดน็ปญัหา  
แลว้ใหก้ลุ่มท าความเขา้ใจใหต้รงกนัก่อนว่าจดุประสงคก์ารเรยีนรูค้อือะไร แลว้จงึจะวเิคราะห์
ประเดน็ปญัหา ตัง้สมมตุฐิานเพื่อหาค าตอบ โดยผูเ้รยีนประเมนิตนเองว่าตอ้งใชค้วามรูอ้ะไร 
สาขาวชิาใด จะคน้หาจากแหล่งไหน เพื่อเป็นพืน้ฐานของการศกึษาหาเหตุผลและค าอธบิาย  
เพื่อประมวลว่าอะไรคอืประเดน็ปญัหาสาเหตุและค าตอบปญัหาใหไ้ด ้
   ขัน้ที ่2 ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เพื่อใหไ้ดข้อ้ความรูท้ีจ่ะน ามาตอบค าถามทีก่ลุ่ม
ก าหนดขึน้ การคน้หาขอ้ความรูอ้าจท าไดห้ลายวธิ ีเช่น สมัภาษณ์ ซกัถามผูเ้ชีย่วชาญ ทดสอบ 
ตรวจสอบทางหอ้งทดลอง อ่านต ารา อ่านผลงานวจิยัหรอืรายงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาประกอบ 
การตอบค าถาม ในขัน้ตอนนี้ผูเ้รยีนจดัท าแผนการเรยีนรูโ้ดยก าหนดความตอ้งการการเรยีนรูข้อง
ตนเองว่าตอ้งการยกระดบัสมรรถนะการเรยีนของตนจากทีม่อียูเ่ดมิในปจัจบุนัทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ 
และเจตคตใิหเ้พิม่ขึน้ แผนการเรยีนรูน้ี้จะเป็นแนวทางของการคน้ควา้ความรู้ และจ ากดัขอบเขต 
การคน้หาความรูสู้่ระดบัทีต่อ้งการ เมือ่คน้หาความรูไ้ดแ้ลว้ผูเ้รยีนตอ้งท าบนัทกึความรูท้ีไ่ดไ้วด้ว้ย 
   ขัน้ที ่3 ประยกุตค์วามรู ้เป็นขัน้ตอนของการน าขอ้ความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษา
คน้ควา้มาตอบค าถามปญัหา ทบทวนและสงัเคราะหส์ิง่ทีไ่ดค้น้พบมาน าเสนอเป็นผลงานใหผู้ส้อน
ประเมนิผูส้อนกระตุน้ดว้ยค าถาม เพื่อใหม้กีารสบืคน้ทีถู่กตอ้งและอาจตอ้งมบีรรยายเพิม่เตมิในส่วน
ทีผู่เ้รยีนขาดและจ าเป็นตอ้งเรยีนรู้ 
   ขัน้ที ่4 ประเมนิผลการเรยีนรู ้การเรยีนรูแ้บบเน้นปญัหาเป็นฐานเป็นการเรยีนที่
ผูเ้รยีนสามารถประเมนิสมรรถนะทางการเรยีนไดด้ว้ยตนเองว่าสามารถศกึษาไดค้รอบคลุมตาม
จดุประสงคข์องการเรยีนหรอืไม่ ใชเ้วลาอยา่งไร ใชก้ระบวนการใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีต่อ้งเรยีนรูแ้บบ
ไหน มคีุณค่าพอกบัการเรยีนรูห้รอืไม่ ผูเ้รยีนตอ้งประเมนิตนเองเกีย่วกบัเหตุผล ทกัษะการแก้ปญัหา 
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ทกัษะการคน้ควา้ความรูท้ีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้ความรูจ้ากกลุ่ม ส่วนการประเมนิโดยผูอ้ื่น เช่น เพื่อน 
ผูส้อน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะเน้นในแง่ของความสามารถในการบรูณาการความรู้ การใหเ้หตุผลในการ 
แกป้ญัหาอย่างสมเหตุสมผล และการแสดงถงึการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  ส านกัมาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู้ (2550: 7-8) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนใน
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ดงันี้ 
   ขัน้ที ่1 ก าหนดปญัหา เป็นขัน้ทีผู่ส้อนจดัสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุน้ใหผู้เ้รยีน 
เกดิความสนใจ และมองเหน็ปญัหา สามารถก าหนดสิง่ทีเ่ป็นปญัหาทีผู่เ้รยีนอยากรูอ้ยากเรยีนได้
และเกดิความสนใจทีจ่ะคน้หาค าตอบ 
   ขัน้ที ่2 ท าความเขา้ใจกบัปญัหา ผูเ้รยีนจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัปญัหาทีต่อ้งการ
เรยีนรู ้ซึง่ผูเ้รยีนจะตอ้งสามารถอธบิายสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาได ้
   ขัน้ที ่3 ด าเนินการศกึษาคน้ควา้ ผูเ้รยีนก าหนดสิง่ทีต่อ้งเรยีน ด าเนินการศกึษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองดว้ยวธิกีารหลากหลาย 
   ขัน้ที ่4 สงัเคราะหค์วามรู ้เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนน าความรูท้ีไ่ดค้น้ควา้มาแลกเปลีย่น
เรยีนรูร้ว่มกนั อภปิรายผลและสงัเคราะหค์วามรูท้ีไ่ดม้าว่ามคีวามเหมาะสมหรอืไมเ่พยีงใด 
   ขัน้ที ่5 สรปุและประเมนิค่าของค าตอบ ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มสรปุผลงานของกลุ่ม
ตนเองและประเมนิผลงานว่าขอ้มลูทีศ่กึษาคน้ควา้มคีวามเหมาะสมหรอืไมเ่พยีงใด โดยพยายาม
ตรวจสอบแนวคดิภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอสิระทุกกลุ่มช่วยกนัสรปุองคค์วามรูใ้นภาพรวมของ
ปญัหาอกีครัง้ 
   ขัน้ที ่6 น าเสนอและประเมนิผลงาน ผูเ้รยีนน าขอ้มลูทีไ่ดม้าจดัระบบองคค์วามรู้
และน าเสนอเป็นผลงานในรปูแบบทีห่ลากหลาย ผูเ้รยีนทุกกลุ่มรวมทัง้ผูท้ ีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหารว่มกนั
ประเมนิผลงาน 
  จากขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานไดท้ีก่ล่าวมาขา้งตน้ สามารถ
สรปุไดว้่า การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาทีม่ ี
แนวทางในการแกป้ญัหาอย่างหลากหลาย มลีกัษณะเกี่ยวกบัชวีติประจ าวนัและมคีวามสมัพนัธก์บั
ผูเ้รยีนเป็นจดุเริม่ตน้ ใหผู้เ้รยีนสงสยัและสนใจอยากรู ้ประสมประสานความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม่
อยา่งเป็นระบบซึง่เป็นทางน าไปสู่การสรา้งเป็นองคค์วามรู ้การด าเนินกจิกรรมการเรยีนรูจ้ะเน้น 
การเรยีนรูโ้ดยการชีน้ าตนเองหรอืการเรยีนรูโ้ดยใชก้ลุ่มเลก็ ฝึกใหน้กัเรยีนคดิวเิคราะหแ์ละพฒันา
ทกัษะการแก้ปญัหาอยา่งมเีหตุผล ซึง่มขี ัน้ตอนในการจดัการเรยีนรูด้งันี้ 
   ขัน้ที ่1 น าเสนอปญัหาหรอืระบุปญัหา เป็นขัน้ทีผู่ส้อนน าเสนอปญัหาทีม่ ี
ความสมัพนัธก์บัเนื้อหาทีจ่ะสอนแก่ผูเ้รยีนเชื่อมโยงปญัหากบัความรูห้รอืประสบการณ์เดมิของ
ผูเ้รยีนในการแกป้ญัหาในชวีติประจ าวนั 
   ขัน้ที ่2 วเิคราะหป์ญัหา เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนท าความเขา้ใจกบัปญัหาทีต่อ้งการเรยีนรู ้
และอธบิายประเดน็ความรูห้รอืสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาโดยอาศยัเหตุผลและพืน้ฐานความรู้
เดมิของผูเ้รยีนหรอืทีไ่ดจ้ากการอภปิรายกลุ่ม แลว้ก าหนดและวางแผนประเดน็ทีน่ักเรยีนตอ้งศกึษา 
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   ขัน้ที ่3 ขัน้ศกึษาคน้ควา้ เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนด าเนินการศกึษาหาขอ้มลูเพิม่เตมิตาม
ประเดน็ทีต่อ้งศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ จากแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มลูหรอืความรูเ้พยีงพอส าหรบัปญัหา 
   ขัน้ที ่4 การสงัเคราะหข์อ้มลู ผูเ้รยีนพจิารณาขอ้มลู น าขอ้มลูทีไ่ดม้าสงัเคราะห ์
พรอ้มทัง้ตดัสนิใจเลอืกขอ้มลูและแนวทางในการแก้ปญัหาทีเ่หมาะสมเพื่อน าไปใชใ้นการแกป้ญัหา 
   ขัน้ที ่5 สรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ผูส้อนและผูเ้รยีนจะช่วยกนัสรุป อภปิราย ความรูใ้หม่ 
ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้และแนวทางการน าความรูไ้ปใชใ้นการแกป้ญัหาสถานการณ์ทัว่ไปได ้ 
 1.5 การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  เดลซิเซลิ (Delisle. 1997: 37-47) ไดก้ล่าวว่า การประเมนิผลจะตอ้งบรูณาการตัง้แต่
ขัน้ตอนการสรา้งปญัหา ขัน้ตอนการเรยีนรู ้ความสามารถและผลงานทีน่กัเรยีนแสดงออกมาเขา้
ดว้ยกนั โดยไดเ้สนอว่าการประเมนิควรกระท าทัง้ 3 ส่วน คอืการประเมนิผลนกัเรยีน การประเมนิผล
ตนเองของคร ูและการประเมนิผลปญัหาทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้โดยในแต่ละการประเมนิผล นกัเรยีนจะมี
ส่วนรว่มดว้ยและการประเมนิผลจะด าเนินไปตลอดเวลาของการเรยีนรู้ คอืตัง้แต่สรา้งปญัหาจนถงึ
รายงานการแกป้ญัหานัน้ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
   1. การประเมนิผลนกัเรยีน การประเมนิผลความสามารถของนกัเรยีนจะเริม่ตน้
ตัง้แต่วนัแรกของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน จนกระทัง่วนัสุดทา้ยทีไ่ดเ้สนอผลออกมา ครจูะใช้
ขัน้ตอนการเรยีนรูเ้ป็นเครือ่งมอืในการตดิตามความสามารถของนกัเรยีน ซึง่พจิารณาทัง้ในดา้น
ความรู ้ทกัษะ และการท างานกลุ่ม 
   2. การประเมนิผลตวัเองของคร ูในขณะทีน่กัเรยีนสะทอ้นผลการเรยีนรูแ้ละ
ความสามารถออกมา ครกูค็วรจะพจิารณาตนเองถงึทกัษะและบทบาทของตนเองทีไ่ดแ้สดงออกไป
ว่าส่งเสรมิผูเ้รยีนหรอืไมอ่ย่างไรดว้ย การประเมนิตนเองของครมู ี2 รปูแบบ คอื รปูแบบทีเ่ขยีน 
บรรยายและแบบใหเ้ลอืกระดบัความสามารถว่าดมีาก ด ีหรอืพอใช ้ของแต่ละพฤตกิรรมทีค่รแูสดง
แลว้ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน 
   3. การประเมนิผลปญัหาในขณะทีน่กัเรยีนประเมนิผลตนเอง และครทู าการ
ประเมนิผลนกัเรยีนและตนเอง กค็วรท าการประเมนิผลปญัหาเพื่อดคูวามมปีระสทิธภิาพของปญัหา 
ในการจดัการเรยีนการสอนดว้ย 
  บาเรลล ์(Barell. 1998: 159-160) กล่าวว่า การประเมนิผลการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐาน มลีกัษณะดงันี้ 
   1. การประเมนิผลดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย ไมป่ระเมนิผลดว้ยการสอนเพยีง 
อยา่งเดยีว และไมค่วรประเมนิผลแค่ตอนจบบทเรยีนเท่านัน้ 
   2. ประเมนิผลจากสภาพจรงิ โดยใหม้คีวามสมัพนัธก์บัประสบการณ์ของนกัเรยีน
ทีส่ามารถเจอในชวีติประจ าวนั 
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   3. ประเมนิผลทีค่วามสามารถทีแ่สดงออกมาหรอืจากการท างาน ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
ความเขา้ใจในความคดิรวบยอด 
  เอจเจน และคอแชค (Eggen; & Kauchak. 2001: 256-259) ไดก้ล่าวถงึวธิกีาร
ประเมนิผลของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานว่า วธิกีารประเมนิผลของการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเป็นฐานควรประเมนิตามสภาพจรงิ และควรก าหนดเป้าหมายทีม่คีวามสมัพนัธก์นั ในการ
ประเมนิดงันี้ ประการแรก ความเขา้ใจในดา้นกระบวนการทีเ่กี่ยวกบัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
ประการทีส่องการพฒันา การเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน และประการสุดทา้ยสิง่ทีไ่ดร้บัจาก
เนื้อหาวชิา วธิกีารประเมนิดงันี้ 
   1. การประเมนิตามสภาพจรงิ เป็นการวดัผลการปฏบิตังิานของนกัเรยีนโดยตรง
ผ่านชวีติ เช่น การแกป้ญัหา การด าเนินการดา้นการสบืสวนคน้ควา้ การรว่มมอืกนัท างานในกลุ่ม 
ในการแก้ปญัหา การวดัผลจากการปฏบิตังิานจรงิ เป็นตน้ 
   2. การสงัเกตอย่างเป็นระบบ เป็นอกีวธิหีนึ่งทีเ่ป็นการประเมนิผลในดา้นทกัษะ
กระบวนการของผูเ้รยีนในขณะเรยีนรู ้ผูส้อนตอ้งก าหนดเกณฑก์ารประเมนิชดัเจน เช่น  
การแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์ควรก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ ดงัน้ี การสรา้งปญัหาหรอืค าถาม 
การสรา้งสมมตฐิาน การระบุตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุม การอธบิายแนวทาง 
ในการรวบรวมขอ้มลู ล าดบัขัน้ตอนและการแสดงขอ้มลู และการประเมนิผลสมมตฐิานบนพืน้ฐาน
ของขอ้มลูทีม่ ี
  จากการประเมนิผลการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้นสามารถสรุป
ไดว้่าการประเมนิผลการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ควรประเมนิตามสภาพจรงิดว้ยวธิกีารที่
หลากหลาย โดยทีผู่เ้รยีนมสี่วนรว่มในการประเมนิผลตลอดการจดัการเรยีนรู ้ซึง่มลีกัษณะดงันี้ 
   1. การประเมนิผลดา้นความรูค้วามเขา้ใจในดา้นกระบวนการทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรู้
โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ดว้ยวธิกีารสงัเกตอยา่งเป็นระบบ ทีก่ าหนดเกณฑก์ารประเมนิอยา่งชดัเจน 
   2. การประเมนิผลดา้นการพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน ควรเริม่ตน้
ตัง้แต่วนัแรกของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน จนกระทัง่วนัสุดทา้ยทีไ่ดเ้สนอผลออกมา ผูส้อน 
จะใชข้ ัน้ตอนการเรยีนรูเ้ป็นเครือ่งมอืในการตดิตามความสามารถของผูเ้รยีน ซึง่พจิารณาทัง้ในดา้น
ความรู ้ทกัษะ และการท างานกลุ่ม 
   3. การประเมนิผลตวัเองของผูส้อน ในขณะทีผู่เ้รยีนสะทอ้นผลการเรยีนรูแ้ละ
ความสามารถออกมา ผูส้อนควรพจิารณาตนเองในทกัษะและบทบาทของตน ทีไ่ดแ้สดงออกว่าเป็น
การส่งเสรมิผูเ้รยีนหรอืไมอ่ยา่งไร 
   4. การประเมนิผลปญัหา เป็นสงัเกตความมปีระสทิธภิาพของปญัหาในการจดั 
การเรยีนรู ้เพื่อทีว่่าจะไดน้ าไปพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นครัง้ถดัไป 
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 1.6 บทบาทของผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  ศูนยก์ารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Center for Problem-Based Learning) ของ
มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส์ (Illinois University) สหรฐัอเมรกิา (Torp; & Sage. 1998: 33-43: citing 
Illinois Problem-Based Learning Network. 1996: unpaged) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูเ้รยีน
ในขณะด าเนินกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อแกป้ญัหา ดงันี้ 
   1. ผูเ้รยีนด าเนินการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรยีนรูด้งึดดูความสนใจและ 
มปีญัหาเป็นตวักระตุน้การเรยีนรู้ 
   2. ผูเ้รยีนจะส ารวจ คน้ควา้ขอ้มลูทีต่อ้งการ ด าเนินการส ารวจอย่างมเีหตุผลและ
ปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งอสิระ 
   3. ผูเ้รยีนเป็นผูค้วบคุมการเรยีนโดยใชป้ญัหาเป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรู ้
   4. ผูเ้รยีนประยกุตใ์ชค้วามรู ้ทกัษะ เพื่อแกป้ญัหา 
   5. ผูเ้รยีนพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูเ้รยีนโดยการชีน้ าตนเองและเป็นนกัแก้ปญัหา 
  ทองจนัทร ์หงสล์ดารมภ ์(2537: 12-17) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูเ้รยีนในกลุ่มยอ่ย 
ในการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ดงันี้ 
   บทบาทของผูเ้รยีนในกลุ่มย่อย เป็นกระบวนการหน่ึงของการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐานโดยผูเ้รยีนจะตอ้งมบีทบาทรว่มกนัเพื่อแกป้ญัหาทีไ่ดร้บั ใหค้วามรว่มมอืภายในกลุ่มเพื่อ
สรา้งวตัถุประสงคข์องการศกึษา ถกเถยีง ต่อรอง เพื่อสรา้งกฎเกณฑข์องกลุ่ม รว่มกนัท างานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล พรอ้มทีจ่ะใหค้ าตชิมอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาต่อสมาชกิของกลุ่ม 
ทุกคน และตอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อกลุ่ม โดยทุกคนท างานทีก่ลุ่มมอบหมายใหต้รงตามเวลาทีก่ าหนด
จดุมุง่หมายของการเรยีนการสอนแบบกลุ่มยอ่ย คอื การเรยีนการสอนในระหว่างสมาชกิดว้ยกนั 
เป็นกลุ่มรว่มมอืกนัท างานทัง้ในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน จะตอ้งมผีูท้ าหน้าทีเ่ป็นผูน้ ากลุ่มในการ
ด าเนินการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ ประธาน และเลขาของกลุ่ม ดงันัน้ สมาชกิทุกคนในกลุ่ม จะตอ้งผลดั
กนัเป็นผูน้ ากลุ่มเพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ในการเป็นผูน้ ากลุ่มไดท้ัว่ทุกคน 
  ส านกัมาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู้ (2550: 9-13) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของ
นกัเรยีนในการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ดงันี้ 
   1. ผูเ้รยีนตอ้งปรบัทศันคตใินบทบาทหน้าทีแ่ละการเรยีนรูข้องตนเอง 
   2. ผูเ้รยีนตอ้งมคีุณลกัษณะดา้นการใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน มคีวามรบัผดิชอบสงู รูจ้กั 
การท างานรว่มกนัอย่างเป็นระบบ 
   3. ผูเ้รยีนตอ้งไดร้บัการวางพืน้ฐาน และฝึกทกัษะทีจ่ าเป็นในการเรยีนรู้ 
ตามรปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เช่น กระบวนการคดิ การสบืคน้ขอ้มลู การท างาน
กลุ่ม การอภปิราย การสรุป การน าเสนอผลงานและการประเมนิผล 
   4. ผูเ้รยีนตอ้งมทีกัษะการสื่อสารทีด่พีอ 
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  จากบทบาทของผูเ้รยีนในการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานทีก่ล่าวมาขา้งต้น สามารถ
สรปุไดด้งันี้ 
   1. ผูเ้รยีนเป็นผูด้ าเนินการเรยีนรู ้ 
   2. ศกึษาและวเิคราะหป์ญัหาในการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน  
   3. ก าหนดขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการแกไ้ขปญัหา  
   4. วางแผนการด าเนินงานการรวบรวมขอ้มลู ส ารวจ คน้ควา้ขอ้มลูทีต่อ้งการ  
   5. ประยกุตใ์ชค้วามรู ้ทกัษะ เพื่อแกป้ญัหา  
   6. สงัเคราะหแ์ละสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
   7. ประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
   8. พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูเ้รยีนรูโ้ดยการชีน้ าตนเองและเป็นนกัแก้ปญัหา 
 1.7 บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  ศูนยก์ารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Center for Problem-Based Learning) ของ 
มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส์ (Illinois University) สหรฐัอเมรกิา (Torp; & Sage. 1998: 33-43: citing 
Illinois Problem-Based Learning Network. 1996: unpaged) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูส้อน
ในขณะด าเนินกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อแกป้ญัหา ดงันี้ 
   1. ผูส้อนออกแบบและกระตุ้นความสนใจผูเ้รยีนในกระบวนการเรยีนรูใ้หจ้ดั
โครงสรา้งของการแกป้ญัหาหรอืสรา้งยทุธวธิใีนการแกป้ญัหา 
   2. ผูส้อนมอบความเป็นอสิระใหก้บัผูเ้รยีนในการเป็นผูส้ ารวจและควบคุม
กระบวนการส ารวจดว้ยตนเอง พรอ้มกบัเป็นผูใ้หค้ าแนะน า ส่งเสรมิใหค้ดิและฝึกฝนกระบวนการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานใหก้บัผูเ้รยีน 
   3. ผูส้อนฝึกฝน แนะน าผูเ้รยีนโดยอยูห่่าง ๆ ในขณะทีผู่เ้รยีนด าเนินกระบวนการ
เรยีนรูจ้นไดค้ าตอบของปญัหาออกมา 
  จอหน์สนั ฟินูเคน และพรดีอีคั (Johnson; Finucane; & Prideaux. 1999: 353-354)  
ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูส้อน ทีจ่ะท าใหก้ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนประสบความส าเรจ็ว่า บทบาทหลกั
ของผูส้อน คอื ส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนเป็นศูนยก์ลางมากทีสุ่ด และส่งเสรมิผูเ้รยีนใหท้ างาน 
เป็นทมีในการแก้ปญัหา นัน่คอื ผูส้อนจะเป็นผูอ้ านวยความสะดวกใหก้บัการเรยีนรูโ้ดยการชีน้ า
ตนเองของผูเ้รยีน ผูส้อนจะตอ้งหลกีเลีย่งการเป็นผูต้ดัสนิหรอืสรุปในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตวัอยา่ง 
เช่น ถา้มสีมมตฐิาน ในการทดสอบ 2 สมมตฐิาน ทีส่รา้งมาจากผูเ้รยีนในกลุ่ม ผูส้อนจะตอ้งไมต่ดัสนิ
หรอืสรปุว่าสมมตฐิานใดถูกหรอืผดิ แต่จะใชค้ าถามในการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไปคน้ควา้หาขอ้มลูมา
เพื่อการตดัสนิเอง ผูส้อนจะตอ้งไมเ่ขา้ไปแทรกแซงการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน แต่จะใหอ้สิระในการ
ด าเนินการเรยีนรู ้และก าหนดทศิทางการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ในการประเมนิผลครตูอ้งมอบภาระการ
ประเมนิผลใหผู้เ้รยีนไดป้ระเมนิผลตนเองดว้ย ซึง่การประเมนิผลตนเองของผูเ้รยีนช่วยสนบัสนุนให้
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ผูเ้รยีนไดท้ าความเขา้ใจกบัปญัหาทีเ่กดิกบักระบวนการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานในแต่ละขัน้ตอน 
ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถแกป้ญัหาไดแ้ละช่วยในการประเมนิผลการเรยีนรูท้ีท่ าโดยผูส้อน 
  ทองจนัทร ์หงสล์ดารมภ ์(2537: 12-17) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูส้อนในการเรยีนรู้
โดยใชป้ญัหาเป็นฐานว่า การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน อาจารยผ์ูส้อนจะมบีทบาททีแ่ตกต่างไป
จากการเรยีนการสอนแบบเดมิ คอื ไมใ่ช่ผูเ้ชีย่วชาญทีท่ าหน้าทีใ่หค้วามรู้ ถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้รยีน
เพยีงอยา่งเดยีว แต่จะเป็นผูจ้ดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนรกัในวชิานัน้ใหม้วีธิเีรยีนทีถู่กวธิแีละ
เสรมิสรา้งปญัญาในระดบัสงู นอกจากนี้อาจารยย์งัมบีทบาทเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีน 
สรา้งบทเรยีนทีเ่ป็นสถานการณ์ปญัหาทีจ่ะกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นเน้ือหาทีเ่ป็นแนวคดิส าคญั
ของปญัหานัน้ตลอดจนการประเมนิผลการเรยีน ซึง่การเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีน ที่
ผูเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองไดน้ัน้อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งมดีว้ยกนั 2 กลุ่ม คอื 
   1. ผูเ้ชีย่วชาญ (Resource Person) เป็นผูใ้หค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีนในแขนงทีต่นเอง
เชีย่วชาญ จะสอนเมือ่เป็นความตอ้งการของผูเ้รยีน และสอนในขอบเขตเนื้อหาทีผู่เ้รยีนตอ้งการ 
   2. ผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีน (Facilitator or Tutor) อาจารยจ์ะตอ้งมี
สมรรถภาพในการช่วยเหลอืใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้ โดยมคีวามสามารถในการแนะน า (Guide) 
ไมใ่ช่ชีน้ า (Direct) อ านวยความสะดวกการเรยีนรู ้(Facilitator Learning) ไมใ่ช่ใหค้วามรู ้(Dispense 
Information) อาจารยจ์ะตอ้งท าใหผู้เ้รยีนในกลุ่มเรยีนรูจ้ากปญัหา มกีจิกรรมทีแ่ขง่ขนัและเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ากการคน้พบดว้ยตนเอง ความสามารถของอาจารยเ์ป็นตวับ่งชีส้ าคญัของ
คุณภาพและความส าเรจ็ของการจดัการเรยีนการสอนแบบน้ี  
  นอกจากนี้อาจารยย์งัมบีทบาทในการสอนแบบตวิเตอร์ (Small Group Tutorial)  
ทีจ่ะช่วยสนับสนุนใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง พฒันาทกัษะ การคดิ การใหเ้หตุผล ดงันัน้ อาจารย์
ควรมบีทบาทของตวิเตอร ์คอื 
   1. อาจารยพ์ยายามท าใหเ้กดิโยนิโสมนสกิาร คอื การถาม หรอืกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
คดิใครค่รวญตรกึตรองตลอดการเรยีน 
   2. ตอ้งแนะน าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูผ้่านขัน้ตอนการเรยีนรูท้ลีะขัน้ 
   3. ส่งเสรมิผลกัดนัใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในระดบัทีล่กึซึง้ 
   4. หลกีเลีย่งการใหค้วามเหน็ต่อการอภปิรายของผูเ้รยีนผดิหรอืถูก การบอก
ขอ้มลู ขา่วสาร แต่ใหผู้เ้รยีนไปคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งอื่น เช่น ต ารา วารสาร เป็นตน้ 
   5. จดัสภาพการเรยีนไมใ่หผู้เ้รยีนเบื่อ รว่มกนัอภปิราย โตต้อบกนัระหว่างผูเ้รยีน 
   6. การตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด ควรเกดิขึน้โดยกระบวนการกลุ่ม อาจารยเ์ป็น
ผูด้แูล ใหทุ้กคนมสี่วนรว่มในทุกกจิกรรมของกลุ่ม 
  ส านกัมาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู้ (2550: 9-13) ไดก้ล่าวถงึว่า ผูส้อน 
มบีทบาทโดยตรงต่อการจดัการเรยีนรู้ ดงันัน้ลกัษณะของผูส้อนทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้
ปญัหาเป็นฐาน ควรมลีกัษณะดงันี้ 
   1. ผูส้อนตอ้งมุง่มัน่ ตัง้ใจสงู รูจ้กัแสวงหาความรูเ้พื่อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
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   2. ผูส้อนตอ้งรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเขา้ใจศกัยภาพของผูเ้รยีนเพื่อสามารถ 
ใหค้ าแนะน า ช่วยเหลอืผูเ้รยีนไดทุ้กเมือ่ทุกเวลา 
   3. ผูส้อนตอ้งเขา้ใจขัน้ตอนของแนวทางการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน
อยา่งถ่องแทช้ดัเจนทุกขัน้ตอน เพื่อจะไดแ้นะน าใหค้ าปรกึษาแก่ผูเ้รยีนไดถู้กตอ้ง 
   4. ผูส้อนตอ้งมทีกัษะและศกัยภาพสงูในการจดัการเรยีนรู้ และการตดิตาม
ประเมนิผลการพฒันาของผูเ้รยีน 
   5. ผูส้อนตอ้งเป็นผูอ้ านวยความสะดวกดว้ยการจดัหา สนบัสนุนสื่ออุปกรณ์เรยีนรู้
ใหเ้หมาะสมเพยีงพอ จดัเตรยีมแหล่งเรยีนรู ้จดัเตรยีมหอ้งสมดุ อนิเทอรเ์น็ต ฯลฯ 
   6. ผูส้อนตอ้งมจีติวทิยาสรา้งแรงจงูใจแก่ผูเ้รยีน เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการ
ตื่นตวัในการเรยีนรูต้ลอดเวลา 
   7. ผูส้อนตอ้งชีแ้จงและปรบัทศันคตขิองผูเ้รยีนใหเ้ขา้ใจ และเหน็คุณค่าของ 
การเรยีนรูแ้บบนี้ 
   8. ผูส้อนตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ ดา้นการวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนตามสภาพ
จรงิใหค้รอบคลุมทัง้ดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ และเจตคตใิหค้รบทุกขัน้ตอนของการจดั 
การเรยีนรู ้
  ส าหรบัเทคนิคหรอืเงือ่นไขจ าเป็นในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานมดีงัน้ี 
   1. เทคนิคในการเลอืกเนื้อหาทีเ่หมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูค้วรเป็นเรือ่ง
ทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจ าวนั เรือ่งใกลต้วั เป็นรปูธรรม ทนัต่อเหตุการณ์ หรอืมคีวามชดัเจน 
   2. การใชค้ าถามในการก าหนดปญัหา ตอ้งเชื่อมโยงเขา้สู่เนื้อหาสาระที่ตอ้งการ 
ใหผู้เ้รยีนเรยีนรู ้เป็นค าถามทีท่า้ทาย กระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนอยากคน้ควา้ 
หาค าตอบดว้ยตนเอง 
   3. ในขัน้การท าความเขา้ใจกบัปญัหา ควรใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มช่วยกนัก าหนด
ปญัหา และใหทุ้กคนไดร้บัทราบพรอ้มกนัอยา่งชดัเจน เทคนิคหนึ่งทีน่่าสนใจและใชไ้ดผ้ลด ีคอื  
การน าเสนอเป็นแผนผงัความคดิ โดยใหส้มาชกิจากทุกกลุ่มไดช้่วยกนัคดิและบนัทกึลงบนกระดาน
หน้าชัน้เรยีนแสดงขอบเขตทีจ่ะศกึษาในปญัหานัน้ ๆ 
   4. การเตรยีมผูเ้รยีนใหเ้กดิความพรอ้มเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการเรยีนรู้  
ในการด าเนินการควรใชว้ธิกีารจดักลุ่มโดยคละเพศชายหญงิและคละความสามารถในการเรยีน โดย 
พจิารณาจากขอ้มลูพืน้ฐานทางการเรยีนของผูเ้รยีน ก าหนดใหส้มาชกิกลุ่มแต่ละคนมบีทบาทหน้าที่ 
ประธาน เลขานุการ ผูส้นบัสนุน และผูร้ายงาน และถา้มกีารเรยีนรูโ้ดยกระบวนการกลุ่มแต่ละครัง้
ผูเ้รยีนตอ้งหมุนเวยีนเปลีย่นหน้าทีก่นั เพื่อใหทุ้กคนไดม้โีอกาสท างานในทุกบทบาทหน้าที่  
การแนะน า ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัเทคนิควธิกีารทีจ่ะเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานนัน้ ผูเ้รยีนจะตอ้งเปลีย่น
บทบาทจากการเป็นผูร้บัฟงัเพยีงอยา่งเดยีวมาเป็นผูค้น้ควา้ศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง ผูส้อน 
จงึตอ้งเตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีนมากพอสมควร โดยผูส้อนใชเ้ทคนิคในการใชค้ าถามเพื่อน าผูเ้รยีน 
ไปสู่การเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคข์องแผนการจดัการเรยีนรูท้ีก่ าหนดไว้ 
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   5. ในการสอนโดยใชก้ารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานนัน้จะมคีวามเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองการเรยีนรูใ้นวชิาวทิยาศาสตร ์แต่ในบางเนื้อหาอาจยากเกนิไป เช่น 
การค านวณ ซึง่ผูส้อนจ าเป็นตอ้งอธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ หรอืเนื้อหาทีย่ากต่อการสบืคน้ขอ้มลูของ
ผูเ้รยีน ตลอดจนขอ้จ ากดัของผูเ้รยีน เช่น ผูเ้รยีนขาดความรบัผดิชอบหรอืมภีาระงานมาก มปีญัหา
ดา้นเศรษฐกจิ และเวลาทีไ่ม่เพยีงพอของผูเ้รยีน ผูส้อนจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคนัน้เขา้มาแทรกในการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู ้ซึง่มหีลากหลายวธิตีามความเหมาะสมกบัเนื้อหาสาระ เช่น การเรยีนรูจ้าก
การฟงัผูส้อนอธบิายแสดงเหตุผลประกอบกบัการซกัถาม เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิขอ้สรุป การเรยีนรู ้
จากสถานการณ์จรงิ โดยเฉพาะในสาระทีเ่กีย่วกบัทกัษะภาษา เช่น ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
ซึง่มขีอ้จ ากดัพอสมควร โดยทีว่ชิาภาษาไทยตอ้งฝึกทกัษะการอ่าน ฟงั พดู เขยีนมากกว่าการตัง้
ปญัหาใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ ท าใหไ้มส่ามารถใชข้ ัน้ตอนการสอนในแนวทางนี้ไดส้มบรูณ์ และ
โดยเฉพาะวชิาภาษาองักฤษเพราะผูเ้รยีนตอ้งใชค้วามสามารถคดิสองภาษา 
   6. ระยะเวลาในการสอนควรยดืหยุ่นพอสมควร และค่อนขา้งจะใชเ้วลามากกว่า
เวลาในหลกัสตูรปกต ิเพราะผูเ้รยีนจ าเป็นตอ้งมกีารระดมความคดิ อภปิราย และคน้ควา้จาก 
แหล่งความรู ้ต่าง ๆ 
   7. การเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนฝึกกระบวนการคดิ ควรจดัใหเ้ป็นการบูรณาการสู่สาระ
การเรยีนรูอ้ื่น ทัง้ในดา้นเน้ือหาและการประเมนิผล จะเป็นการท างานทีไ่ม่ซบัซอ้น เป็นการสบืคน้หา
ขอ้มลูจากแหล่งเดยีวแต่สามารถตอบค าถามประเดน็จากหลายวชิา อยา่งน้อยในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายควรมกีารบูรณาการ 2 รายวชิาขึน้ไป 
   8. การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานน้ี จะสรา้งศกัยภาพใหแ้ก่ผูเ้รยีนทีส่นใจใฝรู่้
เรือ่งนัน้ไดเ้ป็นอย่างด ีท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเรือ่งทีต่นเองศกึษาอยา่งถ่องแท้ ลกึซึง้ และจดจ าไดน้าน
กว่าการบอกความรูข้องผูส้อน แต่ในวฒันธรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไทยยงัคุน้เคยกบัวธิกีารเรยีน
แบบเดมิ ๆ ทีใ่หผู้ส้อนบอกความรู ้ดงันัน้การสรา้งวฒันธรรมในการเรยีนรูแ้บบใหม่นี้น่าจะเริม่ใชใ้น 
ระดบัชัน้ประถมศกึษา เพื่อเป็นการวางรากฐานก่อน โดยสรา้งทกัษะทีจ่ าเป็น โดยเฉพาะการสบืคน้ 
ขอ้มลู ซึง่ผูส้อนและผูบ้รหิารตอ้งมสี่วนในการจดับรรยากาศและแหล่งเรยีนรูใ้หเ้พยีงพอแก่ผูเ้รยีน
โดยไมส่่งผลกระทบต่อผูเ้รยีนดา้นเศรษฐกจิมากเกนิไป 
   9. การจดัการเรยีนรูม้คีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีผู่ส้อนตอ้งหารอืวางแผนการจดั
กจิกรรมน าเสนอขอความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารโรงเรยีน ฝา่ยวชิาการ ผูป้กครองและผูท้ีม่สี่วน
เกีย่วขอ้งทุกฝา่ย เน่ืองจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน จะมคีวามแตกต่างจากการสอน
โดยใชเ้ทคนิคอื่น นัน่คอื ผูเ้รยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์เดมิ เชื่อมโยงไปสู่สาระการเรยีนรูต้าม
หลกัสตูรผูเ้รยีนจะไมเ่ปิดหนงัสอืต าราแบบเรยีนแบบเรยีงไปทลีะหน้า เมือ่ใดทีม่ปีญัหาและผูเ้รยีน
อยากเรยีนรูใ้นเรือ่งใด ผูเ้รยีนจะตอ้งคน้ควา้จากหนงัสอืจ านวนมากเพื่อหาค าตอบในเรือ่งทีผู่เ้รยีน
สนใจซึง่แหล่งความรูไ้มไ่ดจ้ ากดัเฉพาะในหนงัสอืแบบเรยีน แต่เป็นเอกสารทุกเรือ่งไมว่่าจะเป็น
หนงัสอืพมิพ ์วารสาร บทความ สารานุกรม เอกสารงานวชิาการ อนิเทอรเ์น็ต รวมไปถงึการเรยีนรู้
จากผูป้กครอง ชาวบา้นหรอืแมแ้ต่แหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นสถานทีต่่าง ๆ หน่วยงานราชการในพืน้ที่  
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จงึสรุปไดว้่าการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นการสอนใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์บัทุกอยา่งรอบตวั 
และสิง่แวดลอ้มรอบขา้งของผูเ้รยีนจะเป็นผูส้อนของเขาโดยธรรมชาติ 
   10. ควรมกีารสรปุหลงัการปฏบิตักิจิกรรมทุกครัง้ เพื่อกลัน่กรองการสรา้งองค์
ความรูใ้หค้วามรูท้ีถู่กตอ้งแก่ผูเ้รยีน โดยผูส้อนอาจช่วยผูเ้รยีนสรปุหรอืเพิม่เตมิแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 
  จากบทบาทของผูส้อนในการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สามารถ
สรปุไดด้งันี้ 
   1. พจิารณาเลอืกเนื้อหาสาระความรู ้ทกัษะทีต่อ้งการให้ผูเ้รยีนไดร้บั  
   2. สรา้งปญัหาสถานการณ์ทีใ่ชเ้ป็นตวักระตุน้การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
   3. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลางมากทีสุ่ด 
   4. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนท างานเป็นทมีในการแก้ปญัหา  
   5. เป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนโดยการชีน้ าตนเองของผูเ้รยีน ไมเ่ขา้ไป
แทรกแซงการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
   6. หาวธิกีารประเมนิผลผูเ้รยีนอย่างเหมาะสม และควรให้ผูเ้รยีนส่วนรว่ม
ประเมนิผลตนเองดว้ย  
 1.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  งานวิจยัต่างประเทศ 
   แคนเดลา (Candela. 1998: 177) ไดศ้กึษาผลการเรยีนแบบใชป้ญัหาเป็นฐานกบั
การเรยีนแบบบรรยาย ทีม่ผีลต่อคะแนนสอบในขอ้สอบแบบตวัเลอืกของนกัศกึษาผูช้่วยพยาบาล
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาผูช้่วยพยาบาลชัน้ปีที ่2 จ านวน 73 คน ซึง่ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิา
เดยีวกนั แต่อยูค่นละวทิยาเขต โดยแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทีเ่รยีนแบบใชป้ญัหาเป็นฐานและ
กลุ่มทีเ่รยีนแบบบรรยาย ทัง้สองกลุ่มไดร้บัการทดลองก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยขอ้สอบ 
ชุดเดยีวกนั 10 รายการ ผลการศกึษา พบว่า นกัศกึษาพยาบาลทีเ่รยีนแบใชป้ญัหาเป็นฐาน 
มคีะแนนสอบสงูกว่ากลุ่มทีเ่รยีนแบบบรรยาย อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แต่จากการวดั
ความพงึพอใจต่อวธิเีรยีนทัง้สองแบบพบว่า กลุ่มทีเ่รยีนแบบใชป้ญัหาเป็นฐานมคีวามคดิเหน็ว่า
โครงสรา้งของการเรยีนสบัสนมากกว่า ทัง้นี้ผลมาจากนักศกึษาผูช้่วยพยาบาลไมคุ่น้เคยกบัการเรยีน
แบบใชป้ญัหาเป็นฐานมาก่อน 
   เอลเชฟเฟ (Elshafei. 1998: Online) ไดท้ าการศกึษาเพื่อเปรยีบเทยีบ 
ผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบัการเรยีนแบบปกต ิ
ในวชิาพชีคณติ 2 โดยไดท้ าการวจิยักึง่ทดลองกบันกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ในรฐัแอตแลนตา จ านวน 15 หอ้งเรยีน 342 คน แบ่งเป็นหอ้งเรยีนแบบปกต ิ8 หอ้ง และเรยีนรู ้
โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 7 หอ้ง ผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา 
เป็นฐาน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารเรยีนแบบปกตอิยา่งมนียัส าคญั 
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ซึง่เป็นผลมาจากการทีน่กัเรยีน เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน สามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
มกีารรวมกลุ่มกนัแก้ปญัหาและสามารถคดิคน้วธิกีารแกป้ญัหาไดด้กีว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิ
   แมค็คาธ ี(McCarthy. 2001: Online) ไดท้ าการทดลองสอนดว้ยวธิกีารเรยีนรูโ้ดย
ใชป้ญัหาเป็นฐานในวชิาคณิตศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา เพื่อพฒันาความคดิรวบยอดเรือ่งทศนิยม  
โดยท าการทดลองกบันกัเรยีนเกรด 12 กลุ่มเลก็ ๆ ในเวลา 8 คาบเรยีน คาบเรยีนละ 45 นาท ีโดยมี
จดุมุง่หมายเพื่อส ารวจความรูท้ีม่อียูก่่อนแลว้ในตวัของนักเรยีน และมกีารวเิคราะหว์่าการเรยีนรูโ้ดย
ใชป้ญัหาเป็นฐานสามารถพฒันาความคดิรวบยอดทางคณติศาสตรไ์ดอ้ยา่งไร จากหลกัฐานการ
บนัทกึวดิโีอไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า นักเรยีนมกีารพฒันาความเขา้ใจในคณติศาสตร ์ตลอดเวลาทีไ่ดพ้ยายาม
หาวธิแีกป้ญัหา โดยนกัเรยีนใชภ้าษาพดูเป็นตวับ่งชีถ้งึความรูเ้กี่ยวกบัทศนิยมทีต่วันกัเรยีนมอียู่
ก่อนแลว้ และความเขา้ใจความคดิรวบยอดใหม่ทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัทศนิยมอย่างถูกตอ้ง 
  งานวิจยัในประเทศ 
   รงัสรรค ์ทองสุกนอก (2547: 80-90) ไดส้รา้งชุดการเรยีนการสอนทีใ่ชป้ญัหา 
เป็นฐาน ในการเรยีนรู ้เรือ่งทฤษฎจี านวนเบือ้งตน้ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ผลการวจิยัพบว่า 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ทีเ่รยีนเรือ่งทฤษฎจี านวนเบือ้งตน้ โดยใชชุ้ดการเรยีนการสอนทีใ่ช้
ปญัหาเป็นฐานในการเรยีนรู ้ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ มผีลการเรยีนผ่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของ
คะแนนเตม็เป็นจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนนักเรยีนทัง้หมด 
   เมธาว ีพมิวนั (2549: 82-92) ไดส้รา้งชุดการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
เรือ่ง พืน้ทีผ่วิ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 16 คน เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและความพงึพอใจต่อการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานเรือ่งพืน้ทีผ่วิ ผลการวจิยัพบว่า 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานเรือ่งพืน้ทีผ่วิดว้ยชุดการเรยีนการสอน
โดยใชป้ญัหาเป็นฐานซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ มผีลการเรยีนรูผ้่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนน
เตม็เป็นจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรยีนทัง้หมดทีร่ะดบันัยส าคญั .01 และนกัเรยีน 
มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานในระดบัมาก  
   พจิติร อุตตะโปน (2550: 73-88) ไดส้รา้งชุดการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหา 
เป็นฐาน ไดศ้กึษาผลการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน และความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีนรู้
โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่งการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีไ่ดจ้ากการอาสาสมคัร จ านวน 16 คน ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่งการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ ดว้ยชุดการเรยีน
การสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐานซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ มผีลการเรยีนรูผ้่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไป
ของคะแนนเตม็ เป็นจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรยีนทัง้หมดทีร่ะดบันัยส าคญั .01
และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานในระดบัมาก 
   วาสนา กิม่เทิง้ (2553: 113-121) ไดศ้กึษาทกัษะการแก้ปญัหา ทกัษะการ
เชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์และความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่กดิจากจดั
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กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 36 คน เรือ่ง การเสรมิทกัษะ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีเ่รยีนรูด้ว้ยการใช้
ปญัหาเป็นฐาน เรือ่ง การเสรมิทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์โดยกจิกรรมซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ มี
ทกัษะการแก้ปญัหา ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์และความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน สงูกว่าก่อนไดร้บั
การสอน และสงูกว่าเกณฑ ์อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นผลมาจากการจดัการเรยีนรู้
โดยใชป้ญัหาเป็นฐานรปูแบบหรอืวธิกีารเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารตัง้ค าถามหรอืปญัหาเป็นตวักระตุน้หรอื 
น าทางผูเ้รยีนใหเ้กดิความสนใจอยากรู ้ตวัปญัหาจะเป็นจดุตัง้ตน้ของกระบวนการเรยีนรูแ้ละเป็น
ตวักระตุน้ในการพฒันาทกัษะการแก้ปญัหา และเป็นการพฒันาผูเ้รยีนสู่การเป็นผูท้ีส่ามารถเรยีนรู้
โดยการชีน้ าตนเองได ้เพื่อแกป้ญัหาหรอืสถานการณ์เกี่ยวกบัชวีติประจ าวนั 
  จากการศกึษางานวจิยัขา้งต้น การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานนัน้สามารถ
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมพีฒันาการทางดา้นการเรยีนรูท้ี่สงูขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถพฒันาความสามารถ 
ในการแก้ปญัหา ความคดิสรา้งสรรค์ ความคดิรวบยอดทางคณติศาสตร ์และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคข์องนกัเรยีน ซึง่ผูส้อนอาจจดัการเรยีนรูใ้นรปูของชุดการเรยีนการสอนหรอืกจิกรรมการ
เรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาเป็นฐานเพื่อพฒันานกัเรยีนในดา้นต่างๆ ซึง่ในทีน่ี้เป็นงานวจิยัทีก่ระท ากบัเนื้อหา
สาระวชิาอื่นๆ ทีไ่มใ่ชค้ณติศาสตรบ์า้ง ทีเ่ป็นในระดบัสูงบา้ง และเป็นการพฒันาเกี่ยวกบัหลกัสตูร
บรูณาการในสาชาวชิาต่างๆ บา้ง ซึง่น่าจะเป็นแนวทางทีส่ามารถน ามาพฒันาและประยกุตก์บั
เนื้อหาวชิาคณติศาสตรไ์ดใ้นโอกาสต่อไป 
 
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
 2.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
  ดวิอี ้(Dewey. 1933: 30) ไดใ้หค้วามหมายการคดิวเิคราะหว์่า หมายถงึ การคดิอย่าง
ใครค่รวญไตรต่รองโดยอธบิายขอบเขตของการคดิวเิคราะหว์่า เป็นการคดิทีเ่ริม่ตน้จากสถานการณ์
ทีม่คีวามยุง่ยากและสิน้สุดลงดว้ยสถานการณ์ทีม่คีวามชดัเจน 
  บลมู (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2539: 41-44; อา้งองิจาก; Bloom. 1956:  
6-9) ไดใ้หค้วามหมายการคดิวเิคราะหไ์วว้่า เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนยอ่ยของ
เหตุการณ์เรือ่งราวหรอืเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มคีวามส าคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุ อะไร
เป็นผล และทีเ่ป็นอยา่งนัน้อาศยัหลกัการอะไร 
  รชัเชลล ์(วไิลวรรณ ปิยปกรณ์. 2535: 20; อา้งองิจาก Russel. 1956: 281-282) 
ใหค้วามหมายการคดิวเิคราะหเ์ป็นการคดิเพื่อแกป้ญัหาชนิดหน่ึงโดยผูค้ดิจะตอ้งใชก้ารพจิารณา
ตดัสนิในเรือ่งราวต่างๆว่าเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ย การคดิวเิคราะหจ์งึเป็นกระบวนการการประเมนิ
หรอืการจดัหมวดหมู ่โดยอาศยัเกณฑท์ีเ่คยยอมรบักนัมาแต่ก่อนๆแลว้สรปุหรอืพจิารณาตดัสนิ 
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  กู๊ด (Good. 1973: 680) ไดใ้หค้วามหมายการคดิวเิคราะหว์่า เป็นการคดิ 
อยา่งรอบคอบตามหลกัของการประเมนิและมหีลกัฐานอ้างองิเพื่อหาขอ้สรปุทีน่่าจะเป็นไปได้ 
ตลอดจนพจิารณาองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดและใชก้ระบวนการตรรกวทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
สมเหตุสมผล 
  เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2546: 25) ใหค้วามหมายความสามารถในการคดิ 
เชงิวเิคราะห ์(Analytical Thinking) ว่า หมายถงึ ความสามารถในการสบืคน้ขอ้เทจ็จรงิเพื่อตอบ
ค าถามเกี่ยวกบับางสิง่บางอยา่ง โดยการตคีวาม การจ าแนกแยกแยะ และการท าความเขา้ใจกบั
องคป์ระกอบ ของสิง่นัน้และองคป์ระกอบอื่นๆทีส่มัพนัธก์นัรวมทัง้เชื่อมโยงความสมัพนัธเ์ชงิเหตุ
และผลทีไ่มข่ดัแยง้กนัระหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน้ เหตุผลทีห่นกัแน่นน่าเชื่อถอืท าใหเ้รา 
ไดข้อ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจแก้ปญัหา ประเมนิ และตดัสนิใจเรือ่งต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  สุวทิย ์มลูค า (2548: 9) กล่าวว่า การคดิวเิคราะห ์หมายถงึ ความสามารถ 
ในการจ าแนกแยกแยะองคป์ระกอบต่างๆของสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่อาจจะเป็นวตัถุ สิง่ของ เรือ่งราว หรอื
เหตุการณ์ และหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน้เพื่อคน้หาสภาพ 
ความเป็นจรงิหรอืสิง่ส าคญัของสิง่ทีก่ าหนดให้ 
  ออ้มฤด ีแช่มอุบล (2553: 56) ไดส้รปุว่า ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ (Analytical  
Thinking) หมายถงึ ความสามารถในการพจิารณาแยกแยะส่วนยอ่ยๆของเหตุการณ์ เรือ่งราว หรอื
เนื้อเรือ่งต่างๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มคีวามส าคญัและสมัพนัธก์นัอยา่งไร เป็นการคดิพจิารณา 
อยา่งมเีหตุมผีลเพื่อหาขอ้สรปุหรอืหลกัการทีจ่ะสามารถน ามาใชใ้นการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  จากการศกึษาขา้งตน้ สรปุไดว้่า ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ (Analytical 
Thinking) หมายถงึ ความสามารถในการคดิอย่างใครค่รวญไตรต่รองอยา่งรอบคอบ ในการหา
ค าตอบของเหตุการณ์ เรือ่งราว หรอืเนื้อเรือ่งต่างๆ โดยใชค้วามสามารถในการพจิารณาแยกแยะ 
ตคีวาม และท าความเขา้ใจความสมัพนัธน์ัน้ๆ และกระบวนการตรรกวทิยาไดอ้ย่างถูกตอ้ง
สมเหตุสมผล  
 2.2 องคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์ 
  วตัสนั; และ เกลเซอร ์(Watson; & Glaser. 1964: 10) ไดก้ล่าวว่าการคดิวเิคราะห ์
ประกอบไปดว้ยความสามารถยอ่ยๆ 5 ประการ คอื 
   1. ความสามารถในการอา้งองิ 
   2. การตัง้สมมตฐิาน 
   3. การนิรนยั 
   4. การแปลความ 
   5. การประเมนิขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ 
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  ฮดักนิส ์(Hudgins. 1977: 173–180) ไดอ้ธบิายทกัษะทีป่ระกอบกนัเป็นการคดิ
วเิคราะห ์4 ประการคอื 
   1. ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัองคป์ระกอบทีส่ าคญัของการอา้งเหตุผล 
โดยขัน้ต้น ผูเ้รยีนตอ้งมพีืน้ฐานทางมโนทศัน์และขอ้มลูเพยีงพอส าหรบัการพจิารณาความจรงิ 
ทีอ่าจเป็นไปไดข้องการอา้งเหตุผล หรอืความเป็นไปไดข้องผลลพัธท์ีค่าดการณ์ไว้ นอกจากนัน้
ผูเ้รยีนจะตอ้งมลีกัษณะทีจ่ าเป็นในการประเมนิการอ้างเหตุผลดว้ย 
   2. ผูเ้รยีนจะตอ้งแสวงหาหลกัฐานทีน่ ามาใชใ้นการอ้างเหตุผลหรอืการลงสรปุ 
โดยจะตอ้งพจิารณาว่า ขอ้สรปุทีน่ ามากล่าวอา้งมขีอ้มลูสนบัสนุนหรอืไม่ ตลอดจนการพจิารณาว่า
หลกัฐานทีน่ ามาอา้งองิมอีคตหิรอืไม่ 
   3. ผูเ้รยีนจะตอ้งพจิารณา ไตรต่รอง และประเมนิทัง้หลกัฐานทีน่ ามาใช้ 
และลกัษณะการใชเ้หตุผลทีน่ ามาใชใ้นการอา้งเหตุผลก่อนการตดัสนิใจยอมรบัหรอืปฏเิสธขอ้สรปุนัน้ 
   4. ผูเ้รยีนสามารถระบุขอ้สนันิษฐาน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอ้างองิเหตุผล 
  เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2546: 26 – 30) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของการคดิ 
เชงิวเิคราะห ์ไวด้งันี้ 
   1. ความสามารถในการตคีวาม เราจะไมส่ามารถวเิคราะหส์ิง่ต่างๆ ได ้หากไม่
เริม่ตน้ดว้ยความเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏ เริม่แรกเราจงึจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้รบัว่าอะไร 
เป็นอะไรดว้ยการตคีวาม การตคีวาม (Interpretation) หมายถงึ การพยายามท าความเขา้ใจและ 
ใหเ้หตุผลแก่สิง่ทีต่อ้งการวเิคราะห์ เพื่อแปลความหมายทีไ่มป่รากฏโดยตรงของสิง่นัน้ เป็นการสรา้ง
ความเขา้ใจต่อสิง่ทีต่อ้งการวเิคราะห ์โดยสิง่นัน้ ไมไ่ดป้รากฏโดยตรง คอื ตวัขอ้มลูไมไ่ดบ้อก 
โดยตรง แต่เป็นการสรา้งความเขา้ใจทีเ่กดิกว่าสิง่ทีป่รากฏ อนัเป็นการสรา้งความเขา้ใจบนพืน้ฐาน
ของสิง่ทีป่รากฏในขอ้มลูทีน่ ามาวเิคราะห ์เกณฑท์ีแ่ต่ละคนใชเ้ป็นมาตรฐานในการตดัสนิยอ่ม
แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์และค่านิยมของแต่ละบุคคล 
   2. ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งทีจ่ะวเิคราะห ์เราจะคดิวเิคราะหไ์ดด้นีัน้จ าเป็นตอ้ง 
มคีวามรู ้ความเขา้ใจพืน้ฐานในเรือ่งนัน้ เพราะความรูจ้ะช่วยในการก าหนดขอบเขตการวเิคราะห์
แจกแจงและจ าแนกไดว้่าเรื่องนัน้ เกีย่วขอ้งกบัอะไร มอีงคป์ระกอบยอ่ยๆ อะไรบา้ง มกีีห่มวด 
   3. ความช่างสงัเกต ช่างสงสยั และช่างถาม นกัคดิเชงิวเิคราะหจ์ะตอ้งมี
องคป์ระกอบทัง้สามนี้รว่มดว้ย คอืตอ้งเป็นคนทีช่่างสงัเกต สามารถคน้พบความผดิปกตทิ่ามกลาง
สิง่ทีด่อูยา่งผวิเผนิเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึน้ ตอ้งเป็นคนทีช่่างสงสยั เมือ่เหน็ความผดิปกตแิลว้ไมล่ะเลย
แต่หยดุพจิารณา ขบคดิไตร่ตรอง และตอ้งเป็นคนช่างถาม ชอบตัง้ค าถามกบัตวัเองและคนรอบๆ 
ขา้งเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ เพื่อน าไปสู่การคดิต่อเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ การตัง้ค าถามจะน าไปสู่การสบืคน้
ความจรงิและเกดิความชดัเจนในประเดน็ทีต่อ้งการวเิคราะห์ 
   4. ความสามารถในการหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล นกัคดิเชงิวเิคราะหจ์ะตอ้ง 
มคีวามสามารถในการใชเ้หตุผล จ าแนกแยกแยะไดว้่าสิง่ใดเป็นความจรงิ สิง่ใดเป็นความเทจ็สิง่ใดมี
องคป์ระกอบในรายละเอยีดเชื่อมโยงสมัพนัธก์นัอยา่งไร 
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  สุวทิย ์มลูค า (2548: 17) กล่าวว่า การคดิวเิคราะหม์อีงคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ 
ดงันี้ 
   1. สิง่ทีก่ าหนดใหเ้ป็นสิง่ส าเรจ็รปูทีก่ าหนดใหว้เิคราะห์ เช่น วตัถุ สิง่ของ เรือ่งราว 
เหตุการณ์ หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
   2. หลกัการหรอืกฎเกณฑ ์เป็นขอ้ก าหนดส าหรบัใชแ้ยกส่วนประกอบของ 
สิง่ทีก่ าหนดให ้เช่น เกณฑใ์นการจ าแนกสิง่ทีม่คีวามเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั หลกัเกณฑใ์น 
การหาลกัษณะความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลอาจจะเป็นลกัษณะความสมัพนัธท์ีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัหรอื 
ขดัแยง้กนั เป็นตน้ 
   3. การคน้หาความจรงิหรอืความส าคญั เป็นการพจิารณาส่วนประกอบของ 
สิง่ทีก่ าหนดใหต้ามหลกัการหรอืกฎเกณฑ ์แลว้ท าการรวบรวมประเดน็ทีส่ าคญัเพื่อหาขอ้สรปุ 
  จากการศกึษาคน้ควา้ขา้งตน้ สรปุไดว้่า องคป์ระกอบของการคดิวเิคราะห์
ประกอบดว้ย 
  1. ความสามารถในการตคีวาม  
  2. ความสามารถในการท าความเขา้ใจในเรือ่งทีจ่ะวเิคราะห ์ 
  3. ความสามารถในการสงัเกต ชอบสงสยั ตัง้ค าถาม   
  4. ความสามารถในการหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล  
 2.3 ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ 
  บลมู (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2539: 41-44; อา้งองิจาก Bloom. 1956) 
กล่าวถงึ การคดิวเิคราะหเ์ป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนยอ่ยของเหตุการณ์เรือ่งราว
หรอืเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มคีวามส าคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลและทีเ่ป็น
อยา่งนัน้อาศยัหลกัการอะไร การวเิคราะหแ์บ่งแยกออกเป็น 3 อยา่งดงันี้ 
   1. วเิคราะหค์วามส าคญั หมายถงึ การแยกแยะสิง่ทีก่ าหนดใหว้่าอะไรส าคญั หรอื
จ าเป็นหรอืมบีทบาททีสุ่ด ตวัไหนเป็นเหตุ ตวัไหนเป็นผล 
   2. วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ หมายถงึ การคน้หาว่าความส าคญัยอ่ยๆ ของเรือ่งราว
หรอืเหตุการณ์นัน้เกีย่วพนักนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กนัอย่างไร 
   3. วเิคราะหห์ลกัการ หมายถงึ การคน้หาโครงสรา้งและระบบของวตัถุ สิง่ของ 
เรือ่งราวและการกระท าต่างๆ ว่าสิง่เหล่านี้รวมกนัจนด ารงสภาพเช่นนัน้อยูไ่ดเ้นื่องดว้ยอะไร โดยยดึ
อะไรเป็นหลกัเป็นแกนกลาง มสีิง่ใดเป็นตวัเชื่อมโยง ยดึถอืหลกัการใด มเีทคนิคอย่างไร  
หรอืยดึคตใิด 
  เชฟเวอร ์(นิพล นาสมบูรณ์. 2536: 4-5; อา้งองิจาก Shaver. 1997) ไดแ้บ่ง
ความสามารถในการคดิวเิคราะหว์จิารณ์ออกเป็น 3 ระดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของบลมู (มาลนิี 
ศริจิาร.ี 2545: 40; อา้งองิจาก Ennis. 1985: 44-48) ดงันี้ 
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   1. ความสามารถพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความสามารถในการท าความเขา้ใจเรือ่งราว  
ซึง่ครอบคลุมการยอ่ความ การสรุปเรือ่ง การเล่าเรือ่ง และการแปลความหมาย เป็นความสามารถ
ขัน้พืน้ฐานของนกัเรยีนในการท าความเขา้ใจเรือ่งราว 
   2. ความสามารถในการวเิคราะหอ์นุมานขอ้มลู ซึง่ไดแ้ก่ 
    2.1 การจ าแนก 
    2.2 การวางหลกัการ 
    2.3 การตัง้ขอ้สนันิษฐาน 
    2.4 การเปรยีบเทยีบ 
   3. ความสามารถในการตดัสนิใจและการลงสรุปความเหน็ ไดแ้ก่ 
    3.1 การวจิารณ์ 
    3.2 การประเมนิผล 
    3.3 การตดัสนิใจ 
  ออ้มฤด ีแช่มอุบล (2553: 64) ไดส้รปุว่า ลกัษณะส าคญัของการคดิวเิคราะหม์ ี3 
ประการคอื 
   1. การจ าแนกแยกแยะ จดักลุ่มขอ้มลูอยา่งเป็นระบบเพื่อการเปรยีบเทยีบ 
   2. การระบุสาเหตุและผลหรอืเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องขอ้มลู 
   3. การระบุความส าคญั หลกัการ หรอืจดุเด่นจดุดอ้ยของสถานการณ์ 
  จากการศกึษาคน้ควา้ขา้งตน้ สรปุไดว้่า การคดิวเิคราะหม์ลีกัษณะแบ่งออกเป็น 3 
อยา่งดงันี้ 
   1. การวเิคราะหค์วามส าคญัหรอืการอนุมานขอ้มลู คอื การจ าแนกแยกแยะ  
สิง่ทีก่ าหนดใหว้่าอะไรส าคญั หรอืจ าเป็น รวมทัง้ตัง้ขอ้สนันิษฐานและเปรยีบเทยีบ 
   2. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์คอื การระบุความเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องขอ้มลู
ว่าเหตุการณ์นัน้เกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กนัอย่างไร 
   3. การวเิคราะหห์ลกัการ คอื การพจิารณาว่าความสมัพนัธข์องสิง่ทีก่ าหนดใหน้ัน้ 
ยดึอะไรเป็นหลกัเกณฑ ์มสีิง่ใดเป็นตวัเชื่อมโยง หรอืยดึถอืหลกัการใด  
 2.4 การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
  2.4.1 ความหมายการวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  นกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายการวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหไ์วด้งันี้ 
  บลมู (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 41–44; อา้งองิจาก Bloom. 1956) 
กล่าวว่า การวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คอื การแยกแยะส่วนยอ่ยๆ ของเหตุการณ์ 
เรือ่งราว หรอืเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มจีดุมุ่งหมายหรอืประสงคส์ิง่ใด นอกจากนัน้ 
ยงัมสี่วนยอ่ย ๆ ทีส่ าคญันัน้แต่ละเหตุการณ์เกีย่วพนักนัอยา่งไรบา้ง และเกีย่วพนัโดยอาศยั 
หลกัการใด จะเหน็ว่าสมรรถภาพดา้นวเิคราะหจ์ะเตม็ไปดว้ยการหาเหตุมาใชป้ระกอบการพจิารณา 
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การวเิคราะหจ์งึตอ้งอาศยัพฤตกิรรมดา้นความจ า ความเขา้ใจ และดา้นการน าไปใชม้าประกอบ 
การพจิารณา การวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์บ่งแยกยอ่ยออกเป็น 3 ประเภทคอื 
   1. วเิคราะหค์วามส าคญั เป็นการวเิคราะหว์่าสิง่ทีอ่ยู่นัน้อะไรส าคญัหรอืจ าเป็น
หรอืมบีทบาททีสุ่ด ตวัไหนเป็นเหตุ ตวัไหนเป็นผล เหตุผลใดถูกตอ้งและเหมาะสมทีสุ่ด ตวัอยา่ง
ค าถามเช่น ศลีหา้ขอ้ใดส าคญัทีสุ่ด 
   2. วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ เป็นการหาความสมัพนัธห์รอืความเกีย่วขอ้งส่วนยอ่ย
ในปรากฏการณ์ หรอืเนื้อหานัน้ เพื่อน ามาอุปมาอุปไมยหรอืคน้หาว่าแต่ละเหตุการณ์นัน้ 
มคีวามส าคญัอะไรทีไ่ปเกีย่วพนักนั ตวัอยา่งค าถาม เช่น เหตุใดแสงจงึเรว็กว่าเสยีง 
   3. วเิคราะหห์ลกัการ เป็นความสามารถทีจ่ะจบัเคา้เงือ่นของเรือ่งราวนัน้ว่ายดึ
หลกัการใด มเีทคนิคหรอืยดึหลกัปรชัญาใด อาศยัหลกัการใดเป็นสื่อสารสมัพนัธเ์พื่อใหเ้กดิ 
ความเขา้ใจ ตวัอยา่งค าถาม เช่น รถยนตว์ิง่ไดโ้ดยอาศยัหลกัการใด 
  วตัสนั และ เกลเซอร ์(Watson; & Glaser. 1964: 11) กล่าวว่า การวดัความสามารถ 
ในการคดิวเิคราะห ์คอื การวดัความสามารถในการวเิคราะหว์จิารณ์ โดยมกีระบวนการทาง
วทิยาศาสตรม์าเป็นเหตุผลในการพจิารณา ในการตดัสนิใจเรือ่งราวต่างๆ หรอืสถานการณ์ต่างๆ
นอกจากนัน้ทีส่ าคญักค็อื ในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์กจ็ะมคีวามเกี่ยวขอ้งเป็นเหตุเป็นผลกนั  
ซึง่จะเหน็ว่าการคดิวเิคราะหจ์ะตอ้งมกีารหาสาเหตุและผลมาเพื่อพจิารณาอยูเ่สมอ 
  วาร ีว่องพนิยัรตัน์ (2530: 91) กล่าวว่า การวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหเ์ป็น
การวดัความสามารถในการแยกหารายละเอยีดของประเดน็ต่างๆ ของเรือ่งราว เหตุการณ์ การกระท า
ความคดิ ความจรงิ เพื่อน ามาพจิารณาไตรต่รอง เปรยีบเทยีบหาสาระหรอืแก่นสาร หลกัการความ
เกีย่วโยง หรอืหามลูเหตุ หรอืตน้ก าเนิดของสิง่นัน้ 
  ออ้มฤด ีแช่มอุบล (2553: 65) ไดส้รปุว่า การวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
เป็นการศกึษาหาระดบัความสามารถในการพจิารณาแยกแยะส่วนยอ่ยๆของเหตุการณ์ เรือ่งราว 
หรอืเนื้อหาต่างๆว่าประกอบดว้ยอะไร มคีวามส าคญัและสมัพนัธก์นัอย่างไร เป็นการคดิพจิารณา
อยา่งมเีหตุผลเพื่อหาขอ้สรุปหรอืหลกัการทีจ่ะสามารถน ามาใชใ้นการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  จากการศกึษาคน้ควา้ขา้งตน้ สรปุไดว้่า การวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหเ์ป็น
การศกึษาหาระดบัความสามารถในการคดิอยา่งใครค่รวญไตรต่รองอยา่งรอบคอบ ในการหาค าตอบ
ของเหตุการณ์ เรือ่งราว หรอืเนื้อเรือ่งต่างๆ โดยใชค้วามสามารถในการพจิารณาแยกแยะ ตคีวาม 
และท าความเขา้ใจความสมัพนัธน์ัน้ๆ และกระบวนการตรรกวทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมเหตุสมผล  
  2.4.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
  ทศินา แขมมณี และคนอื่นๆ (2544: 180-186) กล่าวว่า การวดัความสามารถ 
ในการคดิ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื วดัดว้ยแบบทดสอบมาตรฐานทีใ่ชส้ าหรบัวดัความสามารถ 
ในการคดิ ซึง่มผีูส้รา้งไวแ้ลว้กบัวดัดว้ยแบบทดสอบส าหรบัวดัความสามารถในการคดิทีส่รา้งขึน้ 
ใชเ้อง 
   1. แบบทดสอบมาตรฐานทีใ่ชส้ าหรบัวดัความสามารถในการคดิซึง่มผีูส้รา้งไวแ้ลว้ 
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แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ แบบทดสอบการคดิทัว่ไป และแบบทดสอบการคดิเฉพาะดา้น 
    1.1 แบบทดสอบการคดิทัว่ไป เป็นแบบทดสอบทีมุ่ง่วดัใหค้รอบคลุม
ความสามารถ ในการคดิโดยเป็นความคดิทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการใชค้วามรูท้ ัว่ไป แบบทดสอบ
ลกัษณะน้ีส่วนใหญ่เป็นขอ้สอบแบบเลอืกตอบ แบบทดสอบมาตรฐานทีใ่ชส้ าหรบั 
การวดัความสามารถในการคดิทัว่ไปทีส่ าคญัมดีงันี้ 
     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 แบบทดสอบการคดิเฉพาะดา้น เป็นแบบมุง่วดัความสามารถ 
ในการคดิเฉพาะ แบบทีแ่สดงถงึลกัษณะของการคดิ เช่น การคดิแบบนิรนยั (deductive) 
ความสามารถประเมนิขอ้มลู ทีไ่ดจ้ากการสงัเกต เป็นตน้ แบบทดสอบมาตรฐานทีใ่ชส้ าหรบั 
วดัความสามารถในการคดิเฉพาะดา้นทีส่ าคญั มดีงันี้ 
     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. แบบทดสอบส าหรบัวดัความสามารถในการคดิทีส่รา้งขึน้ใชเ้อง ถา้แบบทดสอบ 
มาตรฐานส าหรบัการคดิทีม่อียูท่ ัว่ไปไมส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายการวดั เช่น จดุเน้นทีต่อ้งการขอบเขต 
ความสามารถทางการคดิทีมุ่ง่วดั หรอืกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการใชส้อบ กส็ามารถสรา้งแบบวดัการคดิ 
ขึน้ใชเ้องเพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการในการวดัอย่างแทจ้รงิ 
  เยาวด ีวบิลูยศ์ร ี(2545: 210-211) กล่าวถงึ แบบทดสอบทีว่ดัความสามารถในการคดิ 
วเิคราะหว์่า จะตอ้งใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความสามารถในการคดิวเิคราะหอ์ย่างแทจ้รงิ โดยค าถาม
ตอ้งใหน้กัเรยีนไดแ้ยกส่วนยอ่ยต่างๆ ทีร่วมกนัอยู่ หรอืดคูวามสมัพนัธ์ หรอืชีถ้งึการจดัระบบ
ระเบยีบของหลกัการต่างๆ ซึง่เหมาะทีจ่ะใชแ้บบทดสอบประเภทปรนยัหลายตวัเลอืก โดยค าถาม
ควรมลีกัษณะดงันี้ 
   1. ชีใ้หเ้หน็ความคลาดเคลื่อนเชงิเหตุผลในเรือ่งราวต่างๆ เช่น ความขดัแยง้ความ 
คลาดเคลื่อนในการอนุมาน หรอืความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิจากการตคีวาม 
   2. ชีใ้หเ้หน็ความสมัพนัธห์รอืจ าแนกประเภทของเรือ่งราวต่างๆ เช่น ขอ้เทจ็จรงิ 
ขอ้สนันิษฐาน ขอ้สมมตฐิาน ขอ้สรปุ และแนวความคดิ ฯลฯ ในเรือ่งราวนัน้ๆ ดว้ยเหตุนี้ขอ้ค าถามที่
ใชใ้นระดบัน้ีโดยปกตแิลว้มกัจะเป็นการฝึกการใชก้ระบวนการทางตรรกวทิยา 
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  จากการศกึษาคน้ควา้ขา้งตน้ สรปุไดว้่า แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิ
วเิคราะหแ์บ่งเป็น 2 ประเภท คอื แบบทดสอบมาตรฐานทีม่ผีูส้รา้งไวแ้ลว้และแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้
เองในกรณทีีแ่บบทดสอบมาตรฐานนัน้ไมส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของการวดั 
  ส าหรบัในการวจิยัครัง้นี้วดัความสามารถในการคดิวเิคราะหโ์ดยใชแ้บบทดสอบที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้เอง ซึง่นิยามความหมายของความสามารถในการคดิวเิคราะหโ์ดยน าหลกัการ
ของบลมูมาบูรณาการรว่มกบัทฤษฎกีารคดิวเิคราะหข์องมารซ์าโน แบ่งประเภทของเนื้อหาทีว่ดั
ออกเป็น 5 ดา้น คอื 
   1. ดา้นการจ าแนก หมายถงึ ความสามารถในการแยกแยะส่วนยอ่ยต่างๆ และ
เหตุการณ์ทีเ่หมอืนกนัและแตกต่างกนัออกเป็นแต่ละส่วนใหเ้ขา้ใจงา่ยอยา่งมหีลกัเกณฑ์ สามารถ
ระบุตวัอยา่งหลกัฐาน และลกัษณะความเหมอืน ความแตกต่างได ้
   2. ดา้นการจดัหมวดหมู่ หมายถงึ ความสามารถในการจดัประเภท จดัล าดบั  
จดักลุ่มของสิง่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัเขา้ดว้ยกนั โดยยดึโครงสรา้งลกัษณะหรอืคุณสมบตัทิีเ่ป็น
ประเภทเดยีวกนั 
   3. ดา้นการเชื่อมโยง หมายถงึ ความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์อง
ขอ้มลูต่างๆว่าสมัพนัธก์นัอยา่งไร 
   4. ดา้นการสรปุ หมายถงึ ความสามารถในการจบัประเดน็และสรุปผลจากสิง่ 
ทีก่ าหนดใหไ้ด ้
  5.ดา้นการประยกุต์ หมายถงึ ความสามารถในการน าความรูห้รอืหลกัการจาก 
การเรยีนรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ พยากรณ์ คาดเดาสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ 
ในอนาคตได ้
 2.5 แนวทางการสอนการคิดวิเคราะห์ 
  เบเยอร ์(Beyer. 1985: 279–303) ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาการคดิวเิคราะหว์จิารณ์
ในการเรยีนการสอน ไดด้งันี้ 
   1. แนะน าทกัษะทีฝึ่ก 
   2. ผูเ้รยีนทบทวนกระบวนการ ทกัษะ กฎและความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะทีจ่ะฝึก 
   3. ผูเ้รยีนใชท้กัษะเพื่อใหบ้รรลุจดุมุง่หมายทีก่ าหนด 
   4. ผูเ้รยีนทบทวนสิง่ทีค่ดิหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสมองขณะทีท่ ากจิกรรม 
  ชาต ิแจม่นุช (2545: 54-55) กล่าวถงึ ขัน้ตอนการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิการคดิวเิคราะห์
ไวเ้ป็นขัน้ตอนดงันี้ 
   1. ก าหนดสิง่ส าเรจ็รปูสิง่หนึ่งขึน้มาเป็นตวัตน้เรือ่ง เช่น ดนิ น ้า โคลง กลอนบท
หนึ่ง รปูภาพ กราฟ บทความ เหตุการณ์ต่างๆ 
   2. ก าหนดค าถามหรอืปญัหาเพื่อคน้หาความจรงิหรอืความส าคญัต่างๆ เช่น ภาพ
นี้หรอืกราฟนี้ตอ้งการสื่อหรอืบอกอะไรทีส่ าคญัทีสุ่ด 
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   3. พนิิจพเิคราะหแ์ยกแยะกระจายสิง่ทีก่ าหนดใหอ้อกเป็นส่วนยอ่ยๆ 
   4. คน้หาความจรงิหรอืความส าคญัทีก่ าหนด 
   5. สรปุเป็นค าตอบ หรอืตอบปญัหานัน้ๆ 
  เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2546: 11-17) ไดเ้สนอแนวคดิในการส่งเสรมิพฒันา 
การคดิเชงิวเิคราะหว์่า เป็นการคดิอย่างใครค่รวญแสวงหาค าตอบอยา่งมเีหตุผล การส่งเสรมิพฒันา
ทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์คอื การใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้สรปุดว้ยตนเอง โดยอาศยั
องคป์ระกอบดงันี้ 
   1. ส่งเสรมิใหต้คีวาม การพยายามท าความเขา้ใจ ใหเ้หตุผล การแปลความจาก
ขอ้มลูทีย่งัไมค่รบ 
   2. ส่งเสรมิใหแ้สวงหาความรู ้ความเขา้ใจ หรอืขอ้มลูเป็นการตอบค าถาม แจกแจง 
จ าแนก จดัล าดบั หมวดหมู่ หาเหตุผล ความสมัพนัธ ์ผลกระทบ 
   3. ส่งเสรมิใหช้่างสงัเกต สงสยั ช่างถาม เพื่อการคน้พบหาค าตอบ หาเหตุผล 
   4. ส่งเสรมิใหห้าความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล เพื่อการตดัสนิใจ แกป้ญัหา การประเมนิ
ค่าในเรือ่งต่างๆ 
  ชาญชยั ยมดษิฐ ์(2548: 161) กล่าวว่าการสอนการคดิวเิคราะห์ ท าได ้2 วธิ ีคอื 
   1. ใชว้ธิขีองสตูร W5H คอื 
    - อะไร (what) มอีะไรเกดิขึน้บา้ง มรีายละเอยีดอย่างไร 
    - ใคร (who) ใครกนัทีเ่ป็นตน้เรือ่ง เจา้ของเรือ่ง บุคคลส าคญัของเรือ่ง ผูไ้ดร้บั 
ผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ 
    - ทีไ่หน (where) สถานที ่หรอืต าแหน่งแห่งหนทีช่ดัเจน 
    - เมือ่ใด (when) ทีเ่หตุการณ์นัน้ไดเ้กดิขึน้หรอืจะเกดิขึน้ 
    - ท าไม (why) ท าไมหรอืเพราะเหตุใดเรือ่งนี้จงึเกดิขึน้ ท าไมแต่ละเหตุการณ์
จะตอ้งเป็นไปอยา่งนัน้อยา่งนี้ 
    - อยา่งไร (How) เป็นรายละเอยีดในสิง่ทีไ่ดเ้กดิไปแลว้ หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ว่า
จะมคีวามเป็นไปไดใ้นลกัษณะใด 
   2. ใชก้ระบวนการเปรยีบเทยีบเชงิวทิยาศาสตร ์เช่น เปรยีบเทยีบรปูภาพ  
การเปรยีบเทยีบ คะแนนตามเกณฑ ์(Criteria rating) และการวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้ 
ทัง้ดา้นการเงนิ ดา้นเทคนิค ดา้นก าหนดเวลา การวเิคราะหต์ามอนุกรมเวลา 
  สุคนธ ์สนิธพานนท ์วรรตัน์ วรรณเลศิลกัษณ์ และ พรรณ ีสนิธพานนท ์(2550: 24-26) 
ไดเ้สนอแนวทางการฝึกนกัเรยีนใหม้ทีกัษะการคดิ ซึง่สรุปไดด้งันี้  
   1. การสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่นักเรยีนพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูแ้ละเอือ้ต่อการคดิ มกีารจดั
บรรยากาศในหอ้งเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนและฝึกการคดิ มกีารใชเ้ทคนิคการจดัการเรยีนรู้ 
ทีโ่น้มน้าวจติใจ เช่น การตัง้ค าถาม การใชเ้พลง ค าขวญั ค ากลอน นิทาน ขา่ว เกม เพื่อโยง 
เขา้สู่การฝึกทกัษะการคดิช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามพรอ้ม กระตอืรอืรน้ในการรว่มกจิกรรม 
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   2. ในการจดัการเรยีนรูทุ้กกจิกรรม ครคูวรมบีทบาทในการปลุกเรา้และเสรมิแรง
ใหน้กัเรยีนไดค้น้พบค าตอบและสามารถแก้ปญัหาไดด้ว้ยตนเอง รูจ้กัท างานเป็นกลุ่ม 
   3. ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆควรแทรกใหน้กัเรยีนไดฝึ้กการคดิ เช่น กจิกรรม 
ทีเ่กีย่วกบัการปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรม ความมรีะเบยีบวนิยั เพื่อใหน้กัเรยีนไดต้ระหนกัรูถ้งึ 
ความส าคญั ความจ าเป็นและผลทีจ่ะไดร้บัจากการปฏบิตัติามและไม่ปฏบิตัติาม 
   4. ควรใชว้ธิสีอน/เทคนิคการสอน/วธิกีารจดัการเรยีนรูห้ลากหลายวธิ ีเพราะแต่ละ
วธินีัน้จะส่งเสรมิกระบวนการคดิของนกัเรยีนหลากหลายต่างๆ กนัไป 
   5. การใชแ้หล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาเป็นทีเ่สาะแสวงหา
ความรูแ้ละฝึกการคดิคน้หาค าตอบต่างๆ การคน้พบสิง่ต่างๆทีเ่ป็นขอ้มลูในเรือ่งทีเ่รยีน 
อยา่งหลากหลายนัน้ จะช่วยฝึกใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัแยกขอ้มลูทีจ่รงิหรอืเทจ็ รูจ้กัแยกขอ้มลู 
ทีน่่าเชื่อถอื โดยการคดิวเิคราะห ์ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกขอ้มลูนัน้ๆ เป็นการเรยีนรูจ้าก 
การปฏบิตัจิรงิ 
   6. ครจูะตอ้งรูจ้กัฝึกกระตุน้ใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิในรปูแบบต่างๆ 
   7. ครคูวรก าหนดขัน้ตอนของกจิกรรมแต่ละกจิกรรมใหช้ดัเจนว่าควรจะมขีัน้ 
การคดิวเิคราะหอ์ยูใ่นตอนใดของการเรยีนรู ้
   8. ในการแบ่งกลุ่มนกัเรยีนในการท ากจิกรรมกลุ่ม สมาชกิในกลุ่มตอ้งไมม่าก
เกนิไป 
   9. ครอูาจใชว้ธิวีดัและประเมนิผลไดห้ลากหลายรปูแบบ ไดแ้ก่ วดัและประเมนิผล
จากแบบทดสอบความคดิทีม่รีปูแบบต่างๆกนั เช่น สรา้งสถานการณ์มาใหน้กัเรยีนคดิและตดัสนิใจ  
การตอบค าถาม การน าข่าวหรอืบทความมาใหว้เิคราะหต์ามประเดน็ทีก่ าหนด เป็นตน้ 
  จากการศกึษาคน้ควา้ขา้งตน้ สรปุไดว้่า แนวทางการสอนการคดิวเิคราะหส์ามารถท า
ไดด้งันี้ 
   1. จดับรรยากาศในหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละฝึกกระบวนการคดิ  
   2. จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะการตคีวาม การจ าแนก
แยกแยะ การหาความสมัพนัธ ์การใหเ้หตุผล 
   3. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิลกัษะความเป็นคนช่างสงัเกต สงสยั ช่างถาม เพื่อการ
คน้พบหาค าตอบ หาเหตุผลหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล  
   4. ใหน้กัเรยีนไดค้น้พบค าตอบและสามารถแก้ปญัหาไดด้ว้ยตนเอง  
   5. ใชว้ธิสีอน/เทคนิคการสอน/วธิกีารจดัการเรยีนรูห้ลากหลายวธิ ี 
 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
  งานวิจยัต่างประเทศ 
   ลมัพค์นิ (Lumpkin. 1991: 369-A) ไดศ้กึษาผลการสอนทกัษะการคดิวเิคราะห์
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคงทนในเน้ือหาวชิาสงัคมศกึษา ของนกัเรยีนระดบั 5 และ 6 
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ผลการวจิยัพบว่า เมือ่ไดส้อนทกัษะการคดิวเิคราะหแ์ลว้นกัเรยีนระดบั 5 และ 6 มคีวามสามารถ 
ดา้นการคดิวเิคราะหไ์มต่่างกนั นกัเรยีนระดบั 5 ทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและความคงทนในวชิาสงัคมไมแ่ตกต่างกนั ส าหรบันกัเรยีนระดบั 6 ทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง 
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความคงทนในเน้ือหาวชิาสงัคมศกึษาสงูกว่ากลุ่มควบคุม 

   รดี (Reed. 1999: 3220-A) ไดศ้กึษาผลของแบบจ าลองการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาในการคดิวเิคราะหเ์อกสารจากแหล่งต่างๆ 
รวมทัง้แปลความหมาย การใหเ้หตุผลและการคดิอยา่งมวีจิารณญาณในการศกึษาวชิาประวตัศิาสตร์
ผลการวจิยัพบว่า 
    1. ความสามารถในการคดิเชงิประวตัศิาสตรข์องนกัศกึษาและการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณพฒันาไดด้ขีึน้ภายใน 1 ภาคเรยีน 
    2. ความรูใ้นเรือ่งประวตัศิาสตรจ์ะพฒันาดขีึน้เมือ่ไดร้บัการฝึกฝนการคดิ 
อยา่งมวีจิารณญาณ เพศและวยัไมไ่ดม้บีทบาทส าคญัใดๆในการพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
   คลาค และคนอื่นๆ (Clark; et al. 2001: 811) ไดท้ าการวจิยัเรือ่งผลของหลกัสตูร
รว่มพชีคณติ/วทิยาศาสตรท์ีม่ต่ีอทกัษะการแก้ปญัหา ทกัษะการคดิวเิคราะหแ์ละทศันคตต่ิอวชิา
คณติศาสตรข์องนิสติมหาวทิยาลยัโอกลาโฮมา ประเทศสหรฐัอมรกิา ผลการวจิยัพบว่า 
    1. ทกัษะการแกป้ญัหาของนิสติหลกัสตูรพชีคณติ/วทิยาศาสตรแ์ละนิสติ
หลกัสตูรพชีคณติแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญั 
    2. นิสติหลกัสตูรพชีคณติ/วทิยาศาสตรม์ทีกัษะการคดิวเิคราะหส์งูขึน้ 
    3. ทศันคตใินแงบ่วกต่อวชิาคณติศาสตรข์องนิสติหลกัสตูรพชีคณติ/
วทิยาศาสตรม์ากกว่านิสติหลกัสตูรพชีคณติอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ 
   บรอนสนั (Bronson. 2008: online) ไดศ้กึษาความสามารถในดา้นทกัษะการคดิ
วเิคราะหข์องนกัศกึษาทีเ่รยีนผ่านระบบทางไกลบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตและนกัศกึษาทีเ่รยีน 
ในชัน้เรยีนปกตผิลการวจิยัพบว่า ความสามารถในดา้นทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนักศกึษาทัง้ 2 
กลุ่มแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิและความสามารถในดา้นทกัษะการคดิวเิคราะหข์อง
นกัศกึษาทัง้ 2 กลุ่มสงูขึน้อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
   โกยาค (Goyak. 2009: online) ไดศ้กึษาผลของเทคนิคการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
ทีม่ต่ีอการรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีนและทกัษะการคดิวเิคราะหข์องครฝึูกสอน ผลการวจิยัพบว่า  
กลุ่มทีเ่รยีนรูแ้บบรว่มมอื 4 กลุ่มจากทัง้หมด 8 กลุ่มนัน้ มกีารรบัรูเ้กีย่วกบัสภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีน
สงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติแิละผลการประเมนิทกัษะการคดิวเิคราะหร์ะหว่างกลุ่มทีเ่รยีน 
ดว้ยเทคนิคการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืและกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยเทคนิคการบรรยายแตกต่างกนัอยา่งไมม่ี
นยัส าคญั 
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 งานวิจยัในประเทศ 

  บุญเชดิ ชุมพล (2547: 48) ไดศ้กึษาความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษา ช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีนอ านวยวทิย ์พบว่า การจดักจิกรรมหรอืก าหนดสถานการณ์ 
ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคดิวเิคราะห์ สามารถคดิหาเหตุผลดว้ยตนเองและคดิเป็นกลุ่มไดน้ัน้ เป็นการฝึก
ใหผู้เ้รยีนพฒันาความสามารถการคดิวเิคราะหเ์พื่อแกป้ญัหาทีอ่าจจะตอ้งเผชญิในอนาคตไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล 

  ณาตยา อุทยารตัน์ (2549: 76-77) ศกึษาพฒันาการความสามารถในการคดิวเิคราะห์
ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 ทีม่รีะดบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นการเรยีนต่างกนัในโรงเรยีน
กลุ่มรตันโกสนิทร ์กรงุเทพมหานคร พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ปีที ่5 
และปีที ่6 มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหใ์นระดบัปานกลางและความสามารถในการคดิวเิคราะห์
จะสงูขึน้ เมือ่เรยีนในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ เช่นเดยีวกบันกัเรยีนทีม่รีะดบัการรบัรูค้วามสามารถ 
ของตนเองดา้นการเรยีนทัง้ระดบัปานกลางและระดบัสงูจะมพีฒันาการความสามารถใน 
การคดิวเิคราะหเ์พิม่สงูขึน้ตามล าดบัชัน้ทีส่งูขึน้ดว้ย 

  อุษณยี ์เตรยีมเชดิตวิงศ์ (2549: 47-44) ไดศ้กึษาผลการฝึกคดิเชงิวเิคราะหท์ีม่ต่ีอ 

ความสามารถในการจ าแนกประเภทของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ทัง้กลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกคดิเชงิวเิคราะหแ์ละไมไ่ดร้บัการฝึกคดิเชงิวเิคราะห์ 
มคีวามสามารถในการจ าแนกประเภทเพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แต่กลุ่มทีไ่ดร้บั
การฝึกคดิเชงิวเิคราะหม์คีวามสามารถในการจ าแนกประเภทเพิม่ขึน้มากกว่านกัเรยีนทีไ่มไ่ดร้บั 
การฝึกคดิเชงิวเิคราะหอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

  กฤษฎา แกว้สงิห ์(2551: 110) ไดศ้กึษาความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหข์อง
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ทีม่กีารวดัและประเมนิควบคู่กบัการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร์ 
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีาเขต 4 ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีน 
มคีวามสามารถดา้นการคดิวเิคราะห์ ผลการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร ์และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
คณติศาสตรส์งูขึน้หลงัใชก้ารวดัและประเมนิความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหค์วบคู่กบัการเรยีน
การสอนวชิาคณติศาสตร ์อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

  สุชาดา ป ัน้โฉม (2551: 63-64) ไดศ้กึษาความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยั 
ทีส่่งผลต่อการคดิวเิคราะหใ์นวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 ในโรงเรยีนเอกชนกลุ่ม 3  
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรงุเทพมหานคร เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลทางตรง
ต่อการคดิวเิคราะห์ ในวชิาคณติศาสตร ์คอื เจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร ์แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มโนภาพ
เกีย่วกบัตนเอง คุณภาพการสอนของคร ูการอบรมเลีย้งดขูองครอบครวั และสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรยีน 
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  จากการศกึษาคน้ควา้ขา้งตน้ สรปุไดว้่า ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน 
สามารถพฒันาไดด้ว้ยวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย ซึง่ตอ้งจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 
ไดค้ดิหาเหตุผลดว้ยตนเอง เพื่อเป็นการฝึกสมรรถภาพทางสมองซึง่จะช่วยในการพฒันาศกัยภาพ 
ในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร ์
 (Mathematical Reasoning) 
 การใหเ้หตุผลเป็นทกัษะกระบวนการหน่ึง ทีเ่ราใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ในชวีติประจ าวนั
อยูเ่สมอ เช่น การใชเ้หตุผลในการเลอืกซือ้สนิคา้ ในการเลอืกใชโ้ปรโมชัน่โทรศพัทม์อืถอื ในการ
เลอืกเสือ้ผา้ตามโอกาสต่างๆ เป็นตน้  จงึไดม้นีกัการศกึษาใหค้วามหมายของการใหเ้หตุผลไว ้ดงันี้ 
 3.1 ความหมายของการให้เหตผุล 
  ครลูคิ และรดุนิค (Krulik; & Rudnick. 1993: 3-5) อธบิายว่า การใหเ้หตุผลเป็นส่วน
หนึ่งของการคดิ โดยการคดิ หมายถงึ ความสามารถของนกัเรยีนในการวเิคราะหแ์ละไดม้าซึง่
ขอ้สรปุทีส่มเหตุสมผลจากขอ้มลูทีก่ าหนดให ้ซึง่นกัเรยีนตอ้งสรา้งขอ้คาดการณ์ หาขอ้สรปุ 
จากความสมัพนัธข์องสถานการณ์ปญัหา แลว้แสดงเหตุผล อธบิายขอ้สรปุ และยนืยนัขอ้สรปุนัน้  
โดยไดแ้บ่งการคดิออกเป็น 4 ขัน้ ไดแ้ก่ 
   1. ขัน้ระลกึได ้(Recall) เป็นทกัษะการคดิทีเ่ป็นธรรมชาตเิกอืบเป็นอตัโนมตั ิ 
เป็นความสามารถในการระลกึขอ้เทจ็จรงิ      
   2. ขัน้พืน้ฐาน (Basic) เป็นความเขา้ใจความคดิรวบยอด เป็นประโยชน์ 
ทีจ่ะน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั  
   3. ขัน้วจิารณญาณ (Critical) เป็นความคดิทีใ่ชใ้นการตรวจเชื่อมโยงและประเมนิ
ลกัษณะทัง้หมดของการแก้ปญัหา ประกอบดว้ย การจ า การเรยีนรู ้การวเิคราะหข์อ้มลู เชื่อมโยง
ขอ้มลู เพื่อหาค าตอบทีม่เีหตุผลได ้ 
   4. ขัน้สรา้งสรรค ์(Creative) เป็นความคดิทีซ่บัซอ้น ความคดิระดบันี้เป็น
สิง่ประดษิฐท์ีค่ดิหรอืจนิตนาการขึน้เอง 
   โดยไดจ้ดัใหก้ารใหเ้หตุผลเป็นส่วนหนึ่งของการคดิทีอ่ยู่เหนือจากระดบัขัน้ระลกึ
ได ้ดงัภาพประกอบ 2 
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การคดิขัน้
สรา้งสรรค ์
(Creative) 

การคดิขัน้พืน้ฐาน 
(Basic) 

การคดิขัน้ระลกึ 
(Recall) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ล าดบัขัน้การคดิของครลูคิและรดุนิค 
 

 ทีม่า: Krulik, S.; & Rudnick, J.  (1993).  Reasoning and Problem Solving: A 
Handbook for Elementary School Teachers. p.3. 
 
  ครลูคิ และรดุนิค อธบิายอกีว่า การคดิเป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้น แต่ละขัน้ตอน 
ทีแ่สดงในแผนภาพไมไ่ดแ้ยกออกจากกนัอย่างสิน้เชงิ โดยแต่ละขัน้จะมสี่วนทีเ่หลื่อมล ้าทบัซอ้นกนั
บา้ง จากแผนภาพดงักล่าว จะเหน็ว่าการใหเ้หตุผล จะอยูใ่นการคดิขัน้พืน้ฐาน ขัน้วจิารณญาณ  
และขัน้สรา้งสรรค ์ส าหรบัการคดิขัน้วจิารณญาณ และการคดิอย่างสรา้งสรรคน์ัน้ ครลูคิ และรดุนิค
เรยีกว่า เป็นการคดิระดบัสงู (Higher-order Thinking)  
  เลหต์นั (Leighton.  2004: 11) อธบิายว่า การใหเ้หตุผล หมายถงึ กระบวนการ 
ในการสรา้งขอ้สรปุ โดยทุกสิง่ทุกอยา่งทีเ่ราท าและคดิจะเกีย่วขอ้งกบัการสรา้งขอ้สรปุ กล่าวคอื 
เมือ่เราเรยีนรู ้วเิคราะห ์ตดัสนิ สรปุอา้งองิ ประเมนิ ฯลฯ เราจะตอ้งมกีารสรา้งขอ้สรปุจากขอ้มลูและ
ความเชื่อของเราเสมอ  
  วรรณ ีธรรมโชต ิ(2550: 3) ไดใ้หค้วามหมายว่า การใหเ้หตุผลเป็นเครือ่งมอืทีม่นุษย์
ใชส้ าหรบัการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  โดยการน าเอาความจรงิอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอยา่ง 
ในระบบ ซึง่เรยีกว่า เหตุหรอืขอ้ตัง้ (Premise) มาวเิคราะหแ์จกแจงความสมัพนัธ ์เพื่อใหเ้กดิ 
ความจรงิอนัใหมข่ึน้ ซึง่เรยีกว่า ผล หรอื ผลสรปุ หรอื ขอ้ยตุ ิ(Conclution) 
  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 45) กล่าวว่า  
การใหเ้หตุผลเป็นทกัษะและกระบวนการทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิอยา่งมเีหตุผล คดิอยา่งเป็น

การคดิขัน้วจิารณญาณ 
(Critical) 

การใหเ้หตุผล 
(Reasoning) 

การคดิระดบัสงู 
(Higher-order 

Thinking ) 
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ระบบ สามารถวเิคราะหป์ญัหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถีถ่ว้นรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน 
ตดัสนิใจและแกป้ญัหาไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  
  จติตมิา ชอบเอยีด (2551: 26) กล่าวว่า การใหเ้หตุผล หมายถงึ การอา้งหลกัฐานเพื่อ
ยนืยนัขอ้สรุปของเราว่าเป็นจรงิ หรอืเป็นการแสดงแนวคดิเกีย่วกบัการสรา้งหลกัการ 
หาความสมัพนัธข์องแนวคดิและการสรปุทีส่มเหตุสมผลตามแนวคดิ กฎเกณฑห์รอืความจรงินัน้ๆ 
พรอ้มทัง้สามารถทีจ่ะยนืยนัหรอืคดัคา้นขอ้ความคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
  วษิณุ นภาพนัธ ์(2551: 10) นิยามการใหเ้หตุผลว่า คอื การอธบิายหรอืการแสดง
หลกัฐานทีท่ าใหเ้ราเชื่อในสิง่ใดสิง่หนึ่งว่าเป็นจรงิ ซึง่สรา้งขึน้จากการคดิทีอ่าศยัหลกัตรรกวทิยาแลว้
ถ่ายทอดออกมาในรปูของภาษา 
  เวชฤทธิ ์องักนะภทัรขจร (2551: 19) ใหค้วามหมายของการใหเ้หตุผลว่า หมายถงึ 
ความสามารถในการอธบิาย การหาความสมัพนัธ ์การวเิคราะหแ์ละแสดงขอ้สรปุของขอ้มลู 
อยา่งสมเหตุสมผล และความสามารถในการพจิารณาขอ้สรปุทีส่มเหตุสมผล  
  จากความหมายทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สรปุไดว้่า การใหเ้หตุผล เป็นความสามารถ 
ในการอธบิายขอ้สรุปดว้ยขอ้เทจ็จรงิต่างๆ โดยใชก้ระบวนการคดิวเิคราะหแ์ละคดิอยา่ง 
มวีจิารณญาณ ในการหาความสมัพนัธข์องขอ้มลูเพื่อยนืยนัว่าขอ้สรปุดงักล่าวนัน้จรงิ อกีทัง้ยงั
ส่งเสรมิกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ ท าใหส้ามารถวเิคราะหป์ญัหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่ง
รอบคอบ และสามารถวางแผน ในการแก้ปญัหาและตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
 3.2 ความหมายของการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร ์
  โอแดฟเฟอร ์(O’Daffer. 1990: 378) อธบิายว่า การใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ 
เป็นส่วนหนึ่งของการคดิทางคณติศาสตร ์ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งขอ้อา้งองิทัว่ไป การวเิคราะหแ์ละ
การหาขอ้สรปุทีถู่กตอ้ง สมเหตุสมผลเกีย่วกบัแนวคดิหรอืวธิกีารทีส่ ิง่ต่างๆ เกีย่วขอ้ง 
หรอืสมัพนัธก์นั 
  กรนีวดู (Greenwood. 1993: 144) ไดใ้หค้วามหมายเกีย่วกบั การคดิเชงิคณติศาสตร ์
ว่าหมายถงึ ความสามารถในการเขา้ใจแบบรปู หาสถานการณ์รว่มของปญัหา ระบุขอ้ผดิพลาด และ
สรา้งยุทธวธิใีหม ่การคดิเชงิคณติศาสตรท์ าใหเ้กดิวธิกีารเชงิระบบส าหรบัปญัหาเชงิปรมิาณทีเ่ป็น
ผลของการเรยีนรูแ้ละการด าเนินการทางคณติศาสตร ์เป็นการเน้นการเรยีนรูม้ากกว่าการมุง่เพยีง
ค าตอบหรอืผลลพัธ ์ซึง่ถา้สนบัสนุนจดุเน้นนี้ใหเ้กดิขึน้ในการเรยีนคณติศาสตรจ์ะเป็นประโยชน์ 
ไมเ่พยีงแต่การเรยีนรูใ้นเนื้อหาเท่านัน้ แต่จะเกดิความสามารถในการคดิและการใหเ้หตุผลในตวั
นกัเรยีนดว้ย 
  โอแดฟเฟอร ์และธอรน์ควสิท ์(O’Daffer; & Thornquist. 1993: 43) กล่าวว่า  
การใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรเ์ป็นส่วนหนึ่งของการคดิเชงิคณติศาสตร ์ซึง่หมายถงึการใชท้กัษะ 
ทางคณติศาสตรใ์นการท าความเขา้ใจแนวคดิ คน้หาความสมัพนัธร์ะหว่างแนวคดิ สรา้งขอ้สรุป 
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ใหอ้ยูใ่นรปูทัว่ไป หรอืสนบัสนุนขอ้สรุปเกีย่วกบัแนวคดิและความสมัพนัธข์องแนวคดิ พรอ้มทัง้
แกป้ญัหาทีเ่กี่ยวกบัแนวคดินัน้อย่างสมเหตุสมผล 
  อลซิ และชเิรล (Alice; & Shirel. 1999: 114) ไดก้ล่าวถงึการใหเ้หตุผล 
ทางคณติศาสตรไ์วว้่า การใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรเ์ป็นส่วนทีท่ าใหก้ารแกป้ญัหาสมบรูณ์ นกัเรยีน
จะไมส่ามารถเขา้ใจปญัหา วเิคราะหป์ญัหาหรอืวางแผนในการแกป้ญัหาไดห้ากปราศจาก 
การใหเ้หตุผล กล่าวไดว้่า การใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรจ์ะมคีวามส าคญัควบคู่ไปกบัการแก้ปญัหา 
  จติตมิา ชอบเอยีด (2551: 28) ไดส้รปุว่าการใหเ้หตุผล หมายถงึ คอื การอา้งหลกัฐาน
เพื่อยนืยนัขอ้สรปุของเราว่าเป็นจรงิ หรอืเป็นการแสดงแนวคดิเกีย่วกบัการสรา้งหลกัการ 
หาความสมัพนัธข์องแนวคดิและการสรปุทีส่มเหตุสมผลตามแนวคดิ กฎเกณฑห์รอืความจรงินัน้ๆ 
พรอ้มทัง้สามารถทีจ่ะยนืยนัหรอืคดัคา้นขอ้ความคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
  เปียทพิย ์เขาไขแ่กว้ (2551: 11) ใหค้วามหมายการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรว์่า 
หมายถงึ กระบวนการ การคดิและวเิคราะหห์าความสมัพนัธจ์ากการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 
 ทางคณติศาสตรแ์ลว้หาขอ้สรปุ พรอ้มทัง้ยนืยนั หรอืคดัคา้นขอ้สรุปนัน้ อยา่งสมเหตุสมผล 
ในแต่ละขัน้ตอนของการหาขอ้สรปุ 
  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 46) ใหค้วามหมาย 
ของการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรว์่า หมายถงึ กระบวนการการคดิทางคณติศาสตรท์ีต่้องอาศยั 
การคดิวเิคราะห ์และ/หรอืความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ/ขอ้ความ/แนวคดิ/
สถานการณ์ทางคณติศาสตรต่์างๆ แจกแจงความสมัพนัธ ์หรอืการเชื่อมโยง เพื่อท าใหเ้กดิ
ขอ้เทจ็จรงิหรอืสถานการณ์ใหม่ 
  พรรณทภิา ทองนวล (2554: 90) ไดส้รปุว่า การใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์หมายถงึ 
ความสามารถในการอธบิายแนวคดิ หรอืหาเหตุผลสนบัสนุนค าตอบอย่างสมเหตุสมผล จากหลกัการ
หรอืทฤษฎทีางคณติศาสตร ์พรอ้มทัง้แสดงขัน้ตอนการใหเ้หตุผลทีช่ดัเจนและสามารถสรปุค าตอบ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  จากความหมายทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สรปุไดว้่า การใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์เป็น
ความสามารถในการอธบิายแนวคดิในการหาค าตอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ความ หลกัการ แนวคดิ หรอื
ทฤษฎต่ีางๆ ทางคณติศาสตร ์ทีส่มเหตุสมผล สามารถสรปุค าตอบไดอ้ย่างถูกตอ้งและแสดงขัน้ตอน
การใหเ้หตุผลไดอ้ยา่งชดัเจน 
 3.3 ความส าคญัของการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร ์
  การใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์เป็นทกัษะหน่ึงทีห่ลกัสตูรคณติศาสตรใ์นปจัจบุนัไดใ้ห้
ความส าคญัในการพฒันาความสามารถกบันกัเรยีน ดงัทีน่กัการศกึษาและนกัวชิาการไดก้ล่าวถงึ
ความส าคญัของการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรต่์อไปนี้ 
  สตกิกนิส ์(Stiggins. 1997: 6) อธบิายว่า การใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรเ์ป็นสิง่ส าคญั 
เพราะการท าความเขา้ใจปญัหาโดยใชเ้หตุผล ช่วยใหน้ักเรยีนเป็นนกัคดิทีด่ ีในบางโอกาสเราตอ้งใช้
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การใหเ้หตุผลในลกัษณะการวเิคราะหเ์พื่อจะดวู่าส่วนปลกียอ่ยต่างๆ เขา้กบัภาพโดยรวมของสิง่นัน้
หรอืไม ่หรอืในบางโอกาสเราตอ้งใชก้ารใหเ้หตุผลแบบเปรยีบเทยีบเพื่อใหเ้ขา้ใจความเหมอืนกบั
ความแตกต่าง 
  รสัเซลล ์(Russell. 1999: 1) กล่าวว่า การใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรเ์ป็นหวัใจส าคญั
ของการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เนื่องจากวชิาคณติศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่ลีกัษณะเป็นนามธรรม  
ซึง่การใหเ้หตุผลเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะเขา้ใจนามธรรมนัน้ โดยการใหเ้หตุผลเป็นสิง่ทีใ่ชค้ดิเกีย่วกบั
สมบตัต่ิางๆในทางคณติศาสตร ์และพฒันาใหอ้ยูใ่นลกัษณะของการอา้งองิ เพื่อใหส้ามารถใช้
ขอ้เทจ็จรงิทีเ่รยีนรูม้าอ้างองิไปยงัสิง่ใหม ่ 
  สภาครคูณติศาสตรแ์ห่งชาตสิหรฐัอเมรกิา (NCTM. 2001: 56) ไดก้ าหนดให ้ 
การใหเ้หตุผลและการพสิจูน์ทางคณติศาสตรเ์ป็นมาตรฐานหนึ่งในการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร ์
ซึง่ไดอ้ธบิายมาตรฐานหลกัสตูรการสื่อสารทางคณติศาสตรใ์นชัน้ก่อนอนุบาล-มธัยมศกึษาปีที ่6 
(Prekindergarten through Grade 12) ว่าควรจดัโปรแกรมการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีนสามารถ 
   1. เหน็คุณค่าของการใหเ้หตุผลและการพสิจูน์ในฐานะทีเ่ป็นลกัษณะพืน้ฐานของ
คณติศาสตรไ์ด ้
   2. สรา้งและสบืสวนสอบสวนขอ้ความคาดการณ์ทางคณติศาสตรไ์ด้ 
   3. พฒันาและประเมนิค่าขอ้โตแ้ยง้และการพสิจูน์ทางคณติศาสตรไ์ด้ 
   4. เลอืกและใชก้ารใหเ้หตุผล และวธิกีารทีห่ลากหลายในการพสิจูน์ได้ 
  สมวงษ์ แปลงประสพโชค (2544: ค าน า) กล่าวว่าการใหเ้หตุผลเป็นเรือ่งจ าเป็น
ส าหรบัการด ารงชวีติ ความเชื่อ การยอมรบั การโตแ้ยง้ ตลอดจนการตดัสนิใจ ตอ้งอาศยัเหตุผล
ประกอบหากเหตุผลด ีถูกหลกัการจะท าใหก้ารตดัสนิใจไมผ่ดิพลาด นอกจากนี้ยงัเป็นพืน้ฐานของ
การศกึษาหาความรูใ้นศาสตรอ์กีหลายสาขา เช่น คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์รฐัศาสตร ์
เป็นตน้  
  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 45) กล่าวว่า การคดิอยา่ง
มเีหตุผลถอืเป็นหวัใจส าคญัของการสอนคณติศาสตร ์เพราะเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีน่กัเรยีนสามารถ
น าตดิตวัไปใชใ้นการพฒันาตนเองในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ในการท างานและการด ารงชวีติ นอกจากนี้
ยงัมงีานวจิยัจ านวนมากทีย่นืยนัว่า การสอนใหน้กัเรยีนเรยีนดว้ยความเขา้ใจอย่างมเีหตุผล ดกีว่า
การสอนแบบใหจ้ดจ า การสอนคณติศาสตรอ์ยา่งเป็นเหตุเป็นผล จะท าใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ
วชิาคณติศาสตร ์สามารถจดจ าไดด้แีละนานกว่าเดมิ 
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2551: 54-56) กล่าวถงึความส าคญัของ 
การใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรว์่า หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ไดก้ าหนด
ความส าคญัใหก้ารใหเ้หตุผลเป็นความสามารถหนึ่งทีจ่ าเป็นส าหรบันกัเรยีนทุกคน โดยก าหนด 
ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในสาระที ่6 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์ซึง่มตีวัชีว้ดัดา้นการใหเ้หตุผล
ในทุกระดบัชัน้   (ป.1-ม.6) ก าหนดไวว้่า นกัเรยีนตอ้งสามารถใหเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจและ
สรปุผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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  จากทีก่ล่าวมา สรปุไดว้่า การใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์เป็นทกัษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรท์ีห่ลกัสตูรแกนกลาง 2551 ไดก้ าหนดไวว้่าเป็นทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบันกัเรยีน  
ซึง่หากนกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลประกอบแนวคดิ การตดัสนิใจและสรปุผลได้ 
อยา่งเหมาะสมแลว้ นกัเรยีนจะสามารถเรยีนรูเ้นื้อหาวชิาคณติศาสตรไ์ดอ้ย่างเขา้ใจ จดจ าเนื้อหา 
ไดเ้ป็นอย่างดแีละยาวนาน มเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตร ์ตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
การพฒันาตนเองในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ทัง้การท างานและการด ารงชวีติ อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ฐานของ
การศกึษาหาความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ อกีหลายสาขาดว้ย 
 3.4 รปูแบบของการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร ์
  บารดู ี(Baroody. 1993: 2-59) กล่าวว่า การใหเ้หตุผลแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดงันี้ 
   1. การใหเ้หตุผลแบบสหชัญาณ (Intuitive Reasoning) เป็นการใหเ้หตุผลทีค่นเรา
มขีอ้มลูไมเ่พยีงพอทีจ่ะตดัสนิใจ จงึตดัสนิใจบนขอ้มลูทีเ่หน็และตามความรูส้กึ การใหเ้หตุผลแบบ
สหชัญาณจงึเป็นเหตุผลทีข่ ึน้อยูก่บัสิง่ทีป่รากฏหรอืขอ้สนันิษฐาน ซึง่ทัง้สิง่ทีป่รากฏและขอ้
สนันิษฐานน้ีอาจถูกหรอืผดิกไ็ด้ 
   2. การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั (Inductive Reasoning) เป็นการใชก้ารสงัเกตเป็น
พืน้ฐานเพื่อคน้หาแบบรปูหรอืสรา้งขอ้คาดการณ์แลว้สรุปเป็นกรณทีัว่ไป มผีูใ้หค้วามหมายของการ
ใหเ้หตุผลแบบอุปนยัในลกัษณะทีค่ลา้ยๆ กนั คอื การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัเป็นกระบวนการทาง
ปญัญาทีช่่วยใหค้นเราสรา้งหรอืสรปุกฎจากประสบการณ์ เกดิจากการน าเสนอขอ้มลูของสมาชกิ
บางส่วนมาสรา้งเป็นนยัทัว่ไปเกีย่วกบัสมาชกิตวัอื่นหรอืสมาชกิทัง้หมดของเซต เป็นกระบวนการ
ตัง้สมมตฐิานทีเ่ป็นกฎทัว่ไปซึง่แทนลกัษณะรว่มกนัของกลุ่มของวตัถุสิง่ของหรอืเหตุการณ์ทีม่ ี
ลกัษณะเฉพาะ การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัจงึเป็นการหาสมบตัริว่มกนั หาแบบรปู กฎ และขอ้สรปุจาก
ตวัอยา่งทีต่่างกนั 
   3. การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั (Deductive Reasoning) เป็นกระบวนการสรุปอยา่ง
สมเหตุสมผลบนพืน้ฐานของขอ้ตกลงหรอืกฎ ซึง่ยอมรบัว่าเป็นจรงิแลว้ หรอืทีเ่รยีกว่าเหตุ สามารถ
กล่าวไดว้่า การใหเ้หตุผลเชงินิรนยัมลีกัษณะตรงขา้มกบัการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั เพราะ 
การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัมจีุดเริม่จากกรณเีฉพาะไปสู่ขอ้สรปุทีเ่ป็นกรณทีัว่ไป ในขณะที่ 
การใหเ้หตุผลแบบนิรนัยมทีศิทางตรงกนัขา้ม คอื จะใชค้วามรูก้รณทีัว่ไปในการแก้ปญัหา 
กรณเีฉพาะ   เชื่อกนัว่าการใหเ้หตุผลแบบนิรนัยเป็นการใหเ้หตุผลทีน่่าเชื่อถอืไดม้ากทีสุ่ด เนื่องจาก
เป็นการใหเ้หตุผลทีส่รา้งบนพืน้ฐานทางตรรกศาสตร์ 
  สตกิกนิส ์(Stiggins. 1997: 260-262) ไดจ้ าแนกการใหเ้หตุผลหลกัๆ 3 แบบ ไดแ้ก่
การใหเ้หตุผลแบบวเิคราะห ์การใหเ้หตุผลแบบเปรยีบเทยีบ การใหเ้หตุผลในการประเมนิ โดยได้
อธบิายไวด้งันี้ 
   1. การใหเ้หตุผลแบบวเิคราะห ์(Analytical Reasoning) เป็นการใหเ้หตุผลโดย
พจิารณาส่วนยอ่ยหรอืส่วนประกอบ ซึง่ประกอบกนัเป็นสิง่นัน้ๆ เป็นการศกึษาลงลกึในส่วนยอ่ยๆ 
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เมือ่ตอ้งการศกึษาสิง่นัน้อย่างลกึซึง้กใ็ชก้ารวเิคราะหเ์พื่อศกึษารายละเอยีด หรอืในกรณทีีต่อ้งการ
แกป้ญัหา นกัเรยีนจะตอ้งอาศยัการวเิคราะหส์ถานการณ์หรอืปญัหา แลว้น าความรูแ้ละ 
การใหเ้หตุผลมาใชใ้นการแกป้ญัหานัน้ๆ 
   2. การใหเ้หตุผลแบบเปรยีบเทยีบ (Comparative Reasoning) เป็นกระบวนการ
ศกึษา ว่าสิง่นัน้ๆ มอีะไรทีเ่หมอืนกนั มอีะไรทีต่่างกนั ในบางโอกาสเราตอ้งศกึษาส่วนทีต่่างกนั  
บางโอกาสเราตอ้งศกึษาส่วนทีเ่หมอืนกนั การใชก้ารใหเ้หตุผลวธินีี้จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจสิง่ที่
ตอ้งการเปรยีบเทยีบอย่างลกึซึง้ มขีอ้ตกลงอยา่งชดัเจนว่าอยา่งไรทีถ่อืว่าเหมอืนกนั อยา่งไรถอืว่า
ต่างกนัก่อนทีจ่ะท าการเปรยีบเทยีบ 
   3. การใหเ้หตุผลในการประเมนิ (Evaluative Reasoning) เป็นการใชเ้หตุผล
ประเมนิเมือ่เราตดัสนิคุณค่าหรอืความถูกตอ้งโดยใชเ้หตุผล อาศยัความสมเหตุสมผลเป็น 
เครือ่งตดัสนิ 
  นอกจากนี้สตกิกนิสย์งัไดก้ล่าวถงึการใหเ้หตุผลในลกัษณะอื่นๆ อกี ไดแ้ก่ 
   การสงัเคราะห ์(Synthesizing) เป็นการน าขอ้มลูต่างๆ มาหลอมรวมเป็นขอ้สรปุ
หรอืเป็นการน าขอ้มลูจากหลายๆ แหล่งมาท าความเขา้ใจและหาขอ้สรปุ เช่น การสอนแบบเป็น 
หวัเรือ่ง (Thematic) ทีน่ าการใหเ้หตุผลและความรูจ้ากหลายๆ สาขาวชิา เช่น คณติศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์และภาษา มาบรูณาการใชก้ารใหเ้หตุผลมาแกป้ญัหาทางสงัคมหรอืทางวทิยาศาสตร ์
เป็นตน้ 
   การจ าแนก (Classifying) เป็นการจดัแบ่งประเภท เช่น การจ าแนกประเภท 
ของพชื ประเภทของสตัว ์ซึง่การจ าแนกในลกัษณะนี้ผูจ้ าแนกตอ้งรูจ้กัแต่ละประเภททีต่อ้งการ
จ าแนกเป็นอยา่งด ีและอาศยัการใหเ้หตุผลในการจ าแนก 
   การอนุมาน (Inferential) เป็นการใหเ้หตุผลใหไ้ดม้าเป็นผลผลติ เช่น ไดห้ลกัการ
ขอ้สรปุเป็นการหากรณทีัว่ไปจากหลกัฐาน กล่าวคอื ใชค้วามจรงิจากกรณหีนึ่งๆ น าไปสู่กฎหรอื
หลกัการทัว่ไป และในทางกลบักนัการใหเ้หตุผลทีอ่า้งองิกฎหรอืกรณีทัว่ไปเพื่อน าไปใช้ 
ในการแก้ปญัหากถ็อืเป็นการใหเ้หตุผลแบบอนุมาน 
  กรนีเนส และฟินเดลล ์(Greenes; & Findell. 1999: 128) ไดจ้ าแนกการใหเ้หตุผล
ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
   1. การใหเ้หตุผลเชงินิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นการใหเ้หตุผลเชงิตรรก 
ทีเ่ริม่ต้นดว้ยประโยคหรอืเหตุใหญ่ในรปูทัว่ไป เพื่อน าไปสู่การสรุปในกรณเีฉพาะ ซึง่นกัเรยีน
สามารถเขา้ถงึการใหเ้หตุผลเชงินิรนยัน้ีได ้เมือ่นกัเรยีนแกป้ญัหาทีใ่หพ้วกเขาไดส้รา้งขอ้สรปุ 
จากขอ้เทจ็จรงิทีก่ าหนดใหท้ัง้ทีอ่ยูใ่นรปูของค าพดู ไดอะแกรม กราฟ หรอืตาราง 
   2. การใหเ้หตุผลเชงิอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นการใหเ้หตุผลจากกรณี
เฉพาะหลายๆ กรณ ีโดยระบุความสมัพนัธจ์ากกรณยีอ่ยๆ เหล่านัน้ เพื่อสรา้งเป็นขอ้สรปุ 
ทีอ่ยูใ่นรปูทัว่ไปของความสมัพนัธด์งักล่าว 
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  ฉววีรรณ เศวตมาลย ์และคนอืน่ๆ (2545: 69-70) ไดก้ล่าวถงึการใหเ้หตุผลไวว้่า การให้
เหตุผล ม ี2 ประเภท คอื 
   1. การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั เป็นการใหเ้หตุผลโดยก าหนดใหห้รอืยอมรบัเหตุเป็นจรงิ
นัน้ คอื เหตุทีต่ ัง้ขึน้บงัคบัใหเ้กดิผลลพัธอ์ยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ดซ้ึง่จะสมเหตุสมผลหรอืไมส่มเหตุสมผลจะตอ้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลนัน้ 
   2. การใหเ้หตุผลแบบอปุนยั เป็นการใชป้ระสบการณ์ยอ่ยๆ หลายๆ ตวัอยา่งหรอื 
การคาดคะเนในการสรปุผลนัน้ คอืเหตุทีจ่ะตัง้ขึน้เป็นการเกบ็ขอ้มลูในแต่ละครัง้ทีเ่กดิขึน้แลว้สรปุ  
ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดอ้าจไมส่อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ เนื่องจากผลลพัธท์ีไ่ดอ้าจเป็นจรงิหรอืไมเ่ป็นจรงิกไ็ด้ 
  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 46-60) ไดจ้ าแนกการ 
ใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
   1. การใหเ้หตุผลแบบสหชัญาณ เป็นการใหเ้หตุผลทีม่าจากการใชค้วามรูท้ีม่มีาแต่
ก าเนิดหรอืสามญัส านึก เช่น เมือ่น ้าตาลทรายก าลงัจะขึน้ราคา น ้าตาลทรายมกัจะขาดตลาด 
ชาวบา้นและแมค่า้มกัรบีสะสมน ้าตาลทรายในราคาเดมิก่อนขึน้ราคา หรอืในวนัทีฝ่นตกตอนเชา้  
คนในเมอืงใหญ่มกัเดนิทางออกจากบา้นเรว็กว่าปกต ิเพราะคดิว่าการจราจรน่าจะตดิขดัมากกว่า
วนัทีฝ่นไมต่กตอนเชา้ เป็นตน้ 
   2. การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั เป็นกระบวนการทีใ่ชก้ารสงัเกตหรอืการทดลอง
หลายๆ ครัง้ แลว้รวบรวมขอ้มลูเพื่อหาแบบรปูทีจ่ะน าไปสู่ขอ้สรปุซึง่เชื่อว่า น่าจะถูกตอ้ง  
น่าจะเป็นจรงิ มคีวามเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด แต่ยงัไมไ่ดพ้สิจูน์ว่าเป็นจรงิและยงัไมพ่บขอ้ขดัแยง้  
เรยีกขอ้สรุปนัน้ว่า “ขอ้ความคาดการณ์” ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
    ตวัอย่างท่ี 1 โรงเรยีนก้าวหน้าวทิยา เป็นโรงเรยีนประจ าต าบลแห่งหนึ่ง 
ทีท่ าการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวนั เดก็ชายแสนดเีป็นนกัเรยีนของโรงเรยีนน้ี เขาสงัเกตว่า 
ทุกๆ วนัพุธซึง่ผ่านมา 5 สปัดาหแ์ลว้ เขาไดร้บัประทานแกงจดืผกักาดขาวและไขเ่จยีวหมสูบั 
เป็นอาหารกลางวนั เขาจงึสรปุเป็นขอ้ความคาดการณ์ว่า ทุกๆ วนัพุธ เขาจะไดร้บัประทานแกงจดื
ผกักาดขาวและไขเ่จยีวหมสูบัเป็นอาหารกลางวนั 
    ตวัอย่างท่ี 2 แกว้ตาสงัเกตว่า ในวนัทีโ่รงเรยีนเปิด คุณครนูวลศรซีึง่มบีา้น 
อยูท่า้ยซอย จะขบัรถผ่านบา้นของแกว้ตาไปโรงเรยีนทุกเชา้ ประมาณ 7.00 น. แต่วนัน้ีสายแลว้ 
แกว้ตายงัไมเ่หน็คุณครนูวลศรขีบัรถไปโรงเรยีน แกว้ตาจงึสรุปเป็นขอ้ความคาดการณ์ว่า วนัน้ีเป็น
วนัทีโ่รงเรยีนหยดุ 
   และหากตอ้งการยนืยนัว่าขอ้ความคาดการณ์นัน้เป็นจรงิหรอืไม ่กต็อ้งสบืเสาะ
คน้หาขอ้เทจ็จรงิมาสนบัสนุนใหม้ากพอหรอืแสดงเหตุผลทีท่ าใหย้อมรบัไดว้่าขอ้ความคาดการณ์นัน้
เป็นจรงิ ในทางคณติศาสตร ์เรายนืยนัว่าขอ้ความคาดการณ์เป็นจรงิโดยการแสดงหรอืการพสิูจน์
ทางคณิตศาสตร ์ซึง่ถ้าแสดงหรอืพสิูจน์ไดว้่า ขอ้ความคาดการณ์เป็นจรงิในกรณีทัว่ไป ขอ้ความ
คาดการณ์ นัน้จะเป็น “ทฤษฎบีท” ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าสามารถยก “ตวัอยา่งคา้น” ได ้แมเ้พยีง
กรณเีดยีว ขอ้ความคาดการณ์นัน้จะเป็นเทจ็ทนัที 



52 

 

   3. การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั เป็นกระบวนการทีย่กเอาสิง่ทีรู่ว้่าเป็นจรงิหรอืยอมรบั
ว่าเป็นจรงิโดยไมต่อ้งพสิจูน์ แลว้ใชเ้หตุผลตามหลกัตรรกศาสตร ์อา้งจากสิง่ทีรู่ว้่าเป็นจรงินัน้  
เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปหรอืผลสรปุทีเ่พิม่เตมิขึน้มาใหม ่โดยมอีงคป์ระกอบส าคญั 2 ส่วน คอื 
    ส่วนท่ี 1 เหตหุรือสมมติฐาน หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นจรงิหรอืยอมรบัว่าเป็นจรงิ
โดยไมต่อ้งพสิจูน์ ไดแ้ก่ ค าอนิยาม บทนิยาม สจัพจน์ ทฤษฎบีททีพ่สิูจน์แลว้ กฎ หรอืสมบตัต่ิางๆ  
    ส่วนท่ี 2 ผลหรือผลสรปุ หมายถงึ ขอ้สรปุทีไ่ดจ้ากเหตุหรอืสมมตฐิาน 
   โดยทัว่ไป เหตุหรอืสมมตฐิานของการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั มกัประกอบดว้ย  
“เหตุกรณทีัว่ไป” และตามดว้ย “เหตุกรณเีฉพาะ” ซึง่ความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุกรณีทัว่ไป  
และเหตุกรณเีฉพาะ ก่อใหเ้กดิ “ผลหรอืผลสรปุ” ถา้เหตุท าใหเ้กดิผลหรอืผลสรปุเสมอ เราเรยีกว่า
เป็น “การใหเ้หตุผลทีส่มเหตุสมผล” ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เหตุไมท่ าใหเ้กดิผลหรอืผลสรปุเสมอ 
เราเรยีกว่าเป็น “การใหเ้หตุผลทีไ่มส่มเหตุสมผล” ขอเสนอตวัอยา่งการพจิารณาการใหเ้หตุผล 
เพื่อใหง้า่ยต่อความเขา้ใจ ดงันี้ 
   ตวัอย่างท่ี 1 
    เหต ุ:  1. จ านวนคู่ คอื จ านวนเตม็ทีห่ารดว้ย 2 ลงตวั 
         2. 36 หารดว้ย 2 ลงตวั 
    ผล  :  36 เป็นจ านวนคู่ 
   ในการใหเ้หตุผลแบบนิรนยัขา้งตน้ เราม ี
    ขอ้ความ “จ านวนคู่ คอื จ านวนเตม็ทีห่ารดว้ย 2 ลงตวั” เป็น “เหตุกรณทีัว่ไป”    
    ขอ้ความ “36 หารดว้ย 2 ลงตวั” เป็น “เหตุกรณเีฉพาะ”  
    ขอ้ความ “36 เป็นจ านวนคู่” เป็น “ผลสรปุเฉพาะ” 
   เมือ่เรายอมรบั “เหตุ” ว่าเป็นจรงิ นัน่คอื ยอมรบัว่า “จ านวนคู่ คอื จ านวนเตม็ที่
หารดว้ย 2 ลงตวั” และ “36 หารดว้ย 2 ลงตวั” เป็นจรงิแลว้ การสรปุว่า “36 เป็นจ านวนคู่” จงึเป็น
การสรุปทีถู่กตอ้ง ดงันัน้ การใหเ้หตุผลนี้ถอืว่าเป็นการใหเ้หตุผลทีส่มเหตุสมผล 
   ตวัอย่างท่ี 2 
    เหต ุ:  1. ผูท้ีเ่รยีนกฎหมายทุกคนเป็นคนมเีหตุผล 
         2. วลัลภเรยีนกฎหมาย 
    ผล  :  วลัลภเป็นคนมเีหตุผล 
  ในการใหเ้หตุผลแบบนิรนยัขา้งตน้ เราม ี
   ขอ้ความ “ผูท้ีเ่รยีนกฎหมายทุกคนเป็นคนมเีหตุผล” เป็น “เหตุกรณทีัว่ไป” 
   ขอ้ความ “วลัลภเรยีนกฎหมาย” เป็น “เหตุกรณเีฉพาะ” 
   ขอ้ความ “วลัลภเป็นคนมเีหตุผล” เป็น “ผลสรปุเฉพาะ” 
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  ซึง่เหตุกรณทีัว่ไปทีว่่า “ผูท้ีเ่รยีนกฎหมายทุกคนเป็นคนมเีหตุผล” ไมเ่ป็นจรงิเสมอ ท า
ใหผ้ลสรปุทีว่่า “วลัลภเป็นคนมเีหตุผล” จงึอาจเป็นจรงิหรอืเทจ็กไ็ด ้ดงันัน้ การใหเ้หตุผลนี้ถอืว่าเป็น
การใหเ้หตุผลทีไ่มส่มเหตุสมผล 
 อยา่งไรกต็าม การใหเ้หตุผลแบบสหชัญาณ การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและการใหเ้หตุผล
แบบนิรนัย อาจเป็นกระบวนการทีส่บืเนื่องกนั โดยเฉพาะในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ได ้ 
ดงัภาพประกอบ 3  
 
 
 
 
 
 
  
  
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการใหเ้หตุผลแบบสหชัญาณ แบบอุปนัยและแบบนิรนยั 
 
  ตามภาพประกอบ 3 เมือ่เราสงัเกตขอ้มลูจากธรรมชาตหิรอืดว้ยความรูเ้ดมิทีม่อียู ่ 
เราอาจพบปญัหาหรอืค าถามทีอ่ยากรูค้ าตอบ แรกๆ อาจใชก้ารให้เหตผุลแบบสหชัญาณ มาช่วย
แกป้ญัหาเฉพาะหน้า ไดเ้ป็นค าตอบครา่วๆ ทีอ่าจจะใชแ้กป้ญัหาไดด้ใีนบางกรณ ีต่อไปเมือ่ท าการ
สงัเกตหรอืทดลองหลายๆ ครัง้ แลว้รวบรวมขอ้มลูเพื่อคน้หาแบบรปู ซึง่จะน าไปสู่ขอ้สรปุหรอื
ค าตอบทีเ่ชื่อว่า น่าจะถูกตอ้ง น่าจะเป็นจรงิ มคีวามเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด แต่ยงัไมไ่ดพ้สิจูน์ว่าเป็นจรงิ 
กเ็ป็นการใชก้ารให้เหตุผลแบบอปุนัย มาช่วยสรา้งขอ้ความคาดการณ์ทีเ่ป็นกรณีทัว่ไป  
หลงัจากนัน้ กใ็ชส้ิง่ที่รูว้่าเป็นจรงิหรอืยอมรบัว่าเป็นจรงิโดยไมต่อ้งพสิจูน์ แลว้ใชก้ารใหเ้หตุผลตาม
หลกัตรรกศาสตรอ์า้งจากสิง่ทีรู่ว้่าเป็นจรงิ เพื่อยนืยนัว่า ขอ้ความคาดการณ์นัน้เป็นจรงิ กเ็ป็น 
การให้เหตุผลแบบนิรนัย ท าใหไ้ดท้ฤษฎบีทหรอืกฎ แลว้น ากลบัไปใชใ้นธรรมชาตหิรอืปรบัปรงุ
ขยายความรูเ้ดมิใหก้วา้งขวางหรอืลกึซึง้มากขึน้ ไมว่่าจะในเนื้อหาเดมิหรอืเนื้อหาใหมก่ต็าม 
ต่อจากนัน้กอ็าจกลบัไปเริม่ตน้วงจรใหมจ่ากการสงัเกตขอ้มลูจากธรรมชาตหิรอืดว้ยความรูเ้ดมิ 
ทีม่อียู ่เขา้วงจรตามแผนภูมต่ิอไป  
  อมัพร มา้คนอง (2553: 50-53) อธบิายว่าการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรม์หีลาย
ลกัษณะ ดงันี้ 
 

นิรนยั 

น าไปใชห้รอืปรบัปรงุ สหชัญาณและอุปนยั 

 

ธรรมชาตหิรอืความรูเ้ดมิ 

 

ขอ้ความคาดการณ์ 
 

ทฤษฎบีทหรอืกฎ 
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   1. การใหเ้หตุผลเชงิตรรก (Logical Reasoning) เป็นการใหเ้หตุผลทีใ่ชก้ารคดิ 
เชงิตรรกประกอบดว้ยการใหเ้หตุผล 2 ประเภท ต่อไปนี้ 
    1.1 การใหเ้หตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นการใหเ้หตุผล 
ตามการคดิจากขอ้เทจ็จรงิย่อย โดยการสงัเกตลกัษณะร่วมทีส่ าคญัหรอืแบบแผนของสิง่ทีพ่บ 
เพื่อน าไปสู่กฎเกณฑห์รอืหลกัการทัว่ไป การใหเ้หตุผลแบบน้ีจงึใชข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิจากขอ้มลูยอ่ยๆ 
ไปสู่ขอ้สรปุหรอืความจรงิทัว่ไป หรอืเป็นการมองเหน็ตวัอยา่งหลายๆ ตวัอย่าง แลว้ใชเ้หตุผลสรปุ
ความสมัพนัธใ์นรปูแบบทัว่ไปของตวัอยา่งเหล่านัน้ หรอือาจกล่าวอกีนยัหนึ่งว่า เป็นการหา
ความสมัพนัธจ์ากสมาชกิบางส่วนในกลุ่ม เพื่ออา้งองิไปใชก้บัสมาชกิส่วนอื่นของกลุ่มเดยีวกนั ดงั
ตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

   เมือ่ทราบว่า        2 32 2            52  
          1 33 3            43  
   และ       2 4( 5) ( 5)            6( 5)  
   ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า  m na a         m na   
   เมือ่ a เป็นจ านวนจรงิใดๆ  mและ n  เป็นจ านวนเตม็บวก 
    1.2 การใหเ้หตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นการใหเ้หตุผล 
ตามการคดิจากกฎเกณฑ ์หลกัการ หรอืขอ้สรปุทัว่ไปไปสู่ขอ้เทจ็จรงิยอ่ย การใหเ้หตุผลแบบน้ี 
จงึเป็นการใชข้อ้สรุปทีเ่ป็นกฎหรอืหลกัเกณฑท์ัว่ไปทีย่อมรบักนัว่าเป็นจรงิ โดยมกีารพสิจูน์มาแลว้ 
เป็นหลกัในการหาขอ้สรปุของกรณเีฉพาะทีส่อดคลอ้งกบักฎหรอืเกณฑน์ัน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

     เมือ่ทราบว่า  
1

n na a   เมือ่ a  เป็นจ านวนจรงิ n  เป็นจ านวนเตม็ 
ทีม่ากกว่า 1 และ a  มรีากที ่ n  เป็นจรงิตามบทนิยาม 

     จงึสรุปว่า  3 8   มคี่าเท่ากบั  
1

38   หรอื  2  
   2. การใหเ้หตุผลเชงิสดัส่วน (Proportional Reasoning) เป็นการใหเ้หตุผลโดยใช้
ความคดิเกีย่วกบัสดัส่วน ทัง้สดัส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัจ านวนและตวัเลขและขอ้มลูเชงิคุณภาพ เช่น 
การหาค่าทีห่ายไป การเปรยีบเทยีบจ านวน การเปลีย่นแปลงของอตัราส่วน เป็นต้น 
   3. การใหเ้หตุผลเชงิตวัเลข (Numerical Reasoning) เป็นการใหเ้หตุผล 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเลข แบ่งเป็น 2 ประเภทดงันี้ 
    3.1 การระบุค่าของตวัแปร เป็นการใหเ้หตุผลเกีย่วกบัทีม่าของค่าตวัแปร 
จากปญัหาสดัส่วน เช่น เก่งกบัแกว้ว่ายน ้าดว้ยอตัราเรว็เท่ากนั ถา้เก่งใชเ้วลา 18 วนิาท ีในการว่าย
น ้า 100 เมตร แกว้จะใชเ้วลากีว่นิาท ีในการว่ายน ้า 150 เมตร ถา้ให ้ x  เป็นตวัแปรแทนเวลาทีแ่กว้

ใช ้จะไดส้ดัส่วน 18 x

100 150
  และจากการแกป้ญัหาสดัส่วน จะไดค้่าของตวัแปร หรอื x  เป็น 27  

วนิาท ี
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    3.2 การเปรยีบเทยีบเชงิตวัเลข เป็นการใหเ้หตุผลจากการเปรยีบเทยีบ
อตัราส่วนหรอืเศษส่วน เช่น นิดซือ้ไขไ่ก่ 3  ฟอง 10  บาท หน่อยซือ้ไขไ่ก่ขนาดเดยีวกนั 5  ฟอง 16  

บาท แสดงว่าหน่อยซือ้ไขไ่ก่ราคาฟองละ 16

5
บาท ซึง่ถูกกว่าราคาฟองละ 10

3
 บาท ทีน่ิดซือ้ 

   4. การใหเ้หตุผลเชงิปรภิูม ิ(Spatial Reasoning) เป็นการใหเ้หตุผลเกีย่วกบั 
มติสิมัพนัธ ์หรอืสิง่ทีป่รากฏในมติต่ิางๆ เช่น ภาพสองมติ ิหรอื ทรงสามมติ ิและการใหเ้หตุผล
เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างรปูเรขาคณติทัง้ในมติเิดยีวกนัและมติต่ิางกนั รวมถงึการใหเ้หตุผล
เกีย่วกบัการแปลงขอ้มลูเชงิคุณภาพเป็นภาพหรอืทรงมติต่ิางๆ เพื่อความเขา้ใจทีช่ดัเจนขึน้ 
  จากรปูแบบการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรท์ีม่นีกัการศกึษาไดแ้บ่งไว ้สามารถสรุป
รปูแบบการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรอ์อกเป็น 3 ประเภท คอื 
   1. การใหเ้หตุผลแบบสหชัญาณ เป็นความสามารถในการอธบิายแนวคดิในการหา
ขอ้สรปุต่าง ๆ ดว้ยความรูเ้ดมิ ทีไ่ดม้าจากการสะสมประสบการณ์ โดยอาศัยการตดัสนิใจบนขอ้มลูที่
เหน็และตามความรูส้กึ หรอืสามญัส านึก 
   2. การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั เป็นความสามารถในการอธบิายแนวคดิในการหา
ขอ้สรปุต่างๆ ดว้ยการใชก้ารสงัเกตเป็นพืน้ฐาน ในการคน้หาแบบรปูหรอืลกัษณะร่วมกนัของกลุ่ม
ของวตัถุสิง่ของหรอืเหตุการณ์ ทีม่ลีกัษณะเฉพาะ เพื่อสรา้งขอ้คาดการณ์แลว้จงึสรุปเป็นกรณีทัว่ไป 
ซึง่เชื่อว่าน่าจะเป็นจรงิแต่ยงัไมไ่ดพ้สิจูน์ว่าเป็นจรงิ 
   3. การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั เป็นความสามารถในการอธบิายแนวคดิในการหา
ขอ้สรปุต่างๆ ในกรณเีฉพาะทีส่มเหตุสมผล ดว้ยขอ้ตกลงหรอืกฎทีย่อมรบัแลว้ว่าเป็นจรงิโดยไมต่้อง
พสิจูน์ 
  3.5 แนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร ์
 การสอนทีส่่งเสรมิความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์เป็นการสอนทีเ่น้นให้
นกัเรยีนใชเ้หตุผลเพื่อแสวงหาความรูแ้ละคน้หาค าตอบต่างๆดว้ยตนเอง โดยมนีกัการศกึษาไดเ้สนอ
แนวทาง ดงันี้ 
  แบรนด ์(Brandt.  1984: 3) ไดแ้สดงทศันะในการสอนเพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกดิ 
การคดิอย่างมรีะบบและมเีหตุผลมากขึน้ โดยไดก้ล่าวไว ้3 แนวทาง ดงันี้ 
   1. การสอนเพื่อใหค้ดิ (Teaching for Thinking) การสอนตามแนวทางนี้เน้น 
ในดา้นการสอนเนื้อหาวชิา โดยมกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการสอนเพื่อเพิม่ความสามารถในการคดิ
ของนกัเรยีน 
   2. การสอนการคดิ (Teaching of Thinking) การสอนตามแนวทางนี้มจีดุเน้น
เกีย่วกบักระบวนการทางสมองทีน่ ามาใชใ้นการคดิโดยเฉพาะ โดยเน้นไปทีท่กัษะการคดิหรอื
แนวทางทีส่อนทกัษะการคดิโดยตรง แนวทางการสอนนัน้จะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัหลายแนวทาง
ตามความเชื่อพืน้ฐานของผูท้ีจ่ดัสรา้งแนวการสอน 
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   3. การสอนเกี่ยวกบัการคดิ (Teaching about Thinking) การสอนตามแนวทางนี้
เป็นแนวทางทีใ่ชก้ารคดิเป็นเนื้อหาสาระของการสอน โดยมุง่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูถ้งึสิง่ทีเ่ป็น
ความคดิของตนเองโดยไมรู่ต้นเองก าลงัคดิอะไร ตอ้งการรูอ้ะไร และในขณะทีก่ าลงัคดิอยูน่ัน้ตนเองรู้
อะไรและไม่รูอ้ะไร ซึง่สิง่ดงักล่าวนี้จะช่วยใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ใจถงึกระบวนการคดิของตนเองอนั
ก่อใหเ้กดิทกัษะทีเ่รยีกว่า การสงัเคราะหค์วามคดิ (Metacognition) ของตนเอง แนวทางการสอน
เกีย่วกบัการคดินี้เริม่เป็นทีส่นใจของนกัการศกึษาทัว่ไปเพิม่ขึน้โดยเชื่อว่าเป็นแนวทางทีท่ าให้
นกัเรยีนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคดิของตนเองไดใ้นขณะทีท่ าการคดิ ซึง่จะช่วยให้
นกัเรยีนสามารถคน้หาขอ้บกพรอ่งของตนเองไดเ้พื่อหาแนวทางการแกไ้ขไดต้รงจุด 
  กาโรฟาโล และเทต็วา (Garofalo; & Mtetwa. 1993: 16-18) ไดเ้สนอแนวทางในการจดั 
การเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรว์่า ครตูอ้งจดับรรยากาศ 
ทีใ่หน้ักเรยีนไดแ้สดงเหตุผล ซึง่เป็นสิง่ทีส่ าคญักว่าการไดค้ าตอบทีถู่กตอ้ง บรรยากาศในชัน้เรยีน
ตอ้งไมท่ าใหน้กัเรยีนรูส้กึหวาดกลวั หากแต่ตอ้งเป็นบรรยากาศทีส่นบัสนุนส่งเสรมิใหน้กัเรยีน 
ไดพ้ดูอธบิาย และแสดงเหตุผลของแนวคดิอยา่งอสิระ โดยอาจแสดงเหตุผลดว้ยวาจา ดว้ยการเขยีน
ทีใ่ชภ้าษาง่ายๆ หรอืใชอุ้ปกรณ์แสดงใหเ้หน็จรงิ 
  มอลลอย (Malloy. 1999: 13) ได้เสนอแนวทางในการพฒันาการให้เหตุผลในระดบั
มธัยมศกึษา โดยเสนอใหผู้ส้อนใชแ้นวทางการสบืสอบ (Inquiry Approach) ในการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
ใชเ้หตุผลในการตรวจสอบและอภปิรายเกี่ยวกบับรบิทของปญัหา และเชื่อมโยงปญัหากบัเน้ือหา 
และความรูท้างคณติศาสตรอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2547ก: 18) ไดใ้หห้ลกัการ 
ในการพฒันา การใหเ้หตุผลว่ามหีลกัการทีส่ าคญั ดงันี้ 
   1. ควรจดัประสบการณ์ใหส้ม ่าเสมอทุกระดบัชัน้ 
   2. การใหเ้หตุผลสามารถพฒันาได้ โดยสอดแทรกทุกหน่วยการเรยีนรูต้ามความ
เหมาะสม 
   3. ระดบัการใหเ้หตุผล ควรใหส้อดคลอ้งกบัวยัและระดบัชัน้ของผูเ้รยีน 
   4. การใหเ้หตุผล ควรจดัใหไ้ดม้ปีระสบการณ์อย่างสม ่าเสมอ ตัง้แต่วยัก่อนอนุบาล
จนถงึระดบัมหาวทิยาลยั ซึง่ควรจะปลกูฝงัใหเ้กดิเป็นนิสยั 
   5. ควรใหน้กัเรยีนไดต้ระหนักว่าคณติศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่เีหตุผล 
   6. ควรจดับรรยากาศในหอ้งเรยีนใหส้่งเสรมิการฝึกการใหเ้หตุผล 
  นอกจากจะตอ้งค านึงถงึหลกัการต่างๆแลว้ สิง่ทีค่รคูวรด าเนินการมดีงันี้ 
   1. ตัง้เป้าหมายใหช้ดัเจน ครคูวรพจิารณาในรายละเอยีดว่าระดบัชัน้นัน้ตอ้งการให้
นกัเรยีนมคีวามสามารถอะไรบา้ง เช่น การใหเ้หตุผล การมทีกัษะ การน าไปใช ้การตดัสนิใจ และ
สรปุผลไดม้ากน้อยเพยีงใด ครคูวรตระหนกัว่าเป้าหมายนัน้มคีวามส าคญั มคีุณค่าในชวีติของ
นกัเรยีน และตอ้งก าหนดการประเมนิใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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   2. ปรบัแนวคดิในการสอน การพฒันาความสามารถในการใหเ้หตุผล สามารถท า
ควบคู่ไปกบัการสอนไดทุ้กเรือ่งโดยจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดค้ดิเองมากขึน้ เช่น จดัใหม้กีาร
อภปิราย ถามใหน้กัเรยีนเล่าความคดิ ชีแ้จงเหตุผลประกอบ ซึง่เป็นการแสดงเหตุผลอย่างง่ายๆ 
เพื่อใหน้ักเรยีนไดเ้คยชนิกบัการคดิอย่างมเีหตุผล และการชีแ้จงนี้จะเป็นโอกาสใหน้ักเรยีนได้
ยอ้นกลบัมาพจิารณาแนวคดิของตนเอง ท าความเขา้ใจใหแ้จม่ชดัขึน้ และปรบัแต่งแนวคดิไดอ้ยา่งมี
เหตุผล ตลอดจนประเมนิเหตุผลของผูอ้ื่นว่าควรเชื่อถอืหรอืไม่ เมือ่นกัเรยีนแสดงเหตุผล ครคูวร
อาศยัการสรปุเหตุผลของนักเรยีน ปรบัแต่งเหตุผลนัน้ใหร้ดักุม เพื่อใหน้กัเรยีนไดซ้มึซบัวธิ ี
การใหเ้หตุผลทีด่ ี
   3. จดักจิกรรมเพิม่เตมิ ครคูวรเพิม่เตมิกจิกรรมนอกเหนือจากการสอนปกติ เช่น 
จดัใหม้กีารแก้ปญัหาทีแ่ปลกใหม่ ไมใ่ช่เฉพาะโจทยป์ญัหาในหนงัสอืเรยีนเท่านัน้ ใหม้กีารสรา้งแบบ
รปูเอง หรอืการพจิารณาแบบรปูทีก่ าหนดให้ ใหน้กัเรยีนไดน้ าคณติศาสตรไ์ปใชเ้ชื่อมโยงกบัวชิา
อื่นๆเป็นตน้ 
  อมัพร มา้คนอง (2553: 50) เสนอแนะว่า ความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนจะพฒันาขึน้ได ้ครคูวรใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัดิว้ยตนเองทัง้ในบรบิททาง
คณติศาสตร ์และบรบิทอื่นๆ รวมทัง้ควรพยายามใชค้ าถามเพื่อใหน้กัเรยีนแสดงเหตุผลไดอ้ยา่ง
ต่อเนื่อง เช่น “ท าไม” “เพราะอะไร” “ถา้เงือ่นไขบางอย่างเปลีย่นไป จะเกดิอะไรขึน้ รูไ้ดอ้ยา่งไร” 
โดยครคูวรใหค้วามส าคญักบัทุกเหตุผลไมเ่ฉพาะเหตุผลทีถู่กตอ้งหรอืสมเหตุสมผลเท่านัน้ ซึง่การให้
นกัเรยีนไดอ้ธบิาย ชีแ้จงเหตุผลจะช่วยใหน้กัเรยีนไดท้บทวนการท างานเพื่อสะทอ้นความคดิของตน 
และทีส่ าคญัคอื นกัเรยีนจะไดข้อ้สรปุหรอืตดัสนิความถูกตอ้งของสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง มากกว่า 
ทีจ่ะเชื่อตามทีค่รบูอกหรอืตามทีห่นงัสอืเขยีนไว้ 
  พรรณทภิา  ทองนวล (2554: 105) ไดส้รปุว่า ครมูบีทบาทส าคญัในการพฒันา
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน โดยในการจดัการเรยีนรูน้ัน้ ครตูอ้งจดั
สิง่แวดลอ้ม กจิกรรม และค าถามทีก่ระตุน้ต่อการคดิใหเ้หตุผลของนกัเรยีนอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี้
ในการประเมนิผล ครคูวรประเมนิการใหเ้หตุผลจากกจิกรรมทีท่ า การพูดชีแ้จงเหตุผล หรอื 
การแสดงเหตุผลในการท าแบบทดสอบ 
  จากแนวทางทีก่ล่าวมา จะเหน็ไดว้่า ครคูวรจดับรรยากาศ กจิกรรม และค าถาม 
ทีส่่งเสรมิและฝึกใหเ้หตุผลของนกัเรยีน จดักจิกรรมเพิม่เตมิ ใหน้กัเรยีนไดพ้ดูอธบิาย  
และแสดงเหตุผลของแนวคดิอยา่งอสิระ โดยสามารถสอดแทรกทุกหน่วยการเรยีนรูต้ามความ
เหมาะสม  
 3.6 การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์
  ครลูคิ และรดุนิค (Krulik; & Rudnick. 1996: 8-9) อธบิายถงึเทคนิคการประเมนิ
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ดงันี้ 
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   1. การสงัเกต โดยครคูวรเดนิรอบๆ หอ้ง เพื่อสงัเกตความสามารถในการให้
เหตุผลขณะทีน่กัเรยีนก าลงัแกป้ญัหากบักลุ่มเพื่อนในหอ้งเรยีน 
   2. การทดสอบ ไมค่วรใชข้อ้สอบแบบเลอืกตอบแต่ควรเป็นขอ้สอบทีใ่หน้กัเรยีน 
ไดแ้สดงเหตุผล เพื่อดกูารตดัสนิใจของนกัเรยีน ซึง่ควรเป็นค าถามปลายเปิด 
  สเตริน์เบริก์ (Sternberg. 1999: 37) ไดเ้สนอแนวคดิว่า ในการพฒันาทกัษะและ
ประเมนิการใหเ้หตุผลของผูเ้รยีน ผูส้อนควรตอ้งค านึงถงึกระบวนการทางปญัญา 5 ขัน้ คอื การระบุ
ปญัหา การสรา้งกลวธิเีพื่อแกป้ญัหา การสรา้งมโนภาพจากขอ้มลูในปญัหา การวางแผนและการ
จดัการทรพัยากรเพื่อใชใ้นการแกป้ญัหา และการก ากบัและประเมนิค าตอบ 
  อคัรยา สงัขจนัทร ์(2543: 102) ไดก้ล่าวถงึ หลกัการส าคญัของกระบวนการเรยีน 
การสอน เป็นสิง่ทีผู่ส้อนจ าเป็นตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอ เพื่อช่วยใหก้ระบวนการเรยีนการสอนบรรลุ
วตัถุประสงคข์องความพยายามทีจ่ะพฒันาความสามารถในการใหเ้หตุผลของนกัเรยีน ซึง่การจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนและการประเมนิผลเป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาความสามารถทางการให้
เหตุผล โดยไดก้ล่าว ถงึวธิกีารประเมนิความสามารถในการใหเ้หตุผล ดงัต่อไปนี้ 
  วธิกีารประเมนิ 
   1. การสอบไมส่ าคญัเท่ากบัการกระตุน้ ใหน้กัเรยีนใฝ่รูแ้ละคดิเป็น 
   2. มวีธิกีารวดัและประเมนิผลความสามารถในการคดิใหเ้หตุผลทีเ่หมาะสมกบั
รปูแบบการเรยีนการสอน 
  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2547ก: 50-52) ไดก้ล่าวว่า  
การประเมนิความสามารถในการใหเ้หตุผล นอกจากจะพจิารณาความสามารถในการใหเ้หตุผลแลว้     
ผูป้ระเมนิควรค านึงถงึความสามารถในดา้นต่อไปนี้ดว้ย 
   1. การใชพ้ืน้ฐานความรูท้างคณติศาสตรใ์นการใหเ้หตุผล 
   2. การใชว้ธิกีารทางคณติศาสตรส์รา้งขอ้คาดเดาสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ 
   3. การประเมนิขอ้โตแ้ยง้ทางคณติศาสตรแ์ละการพสิูจน์ 
   4. การเลอืกใชร้ปูแบบหรอืวธิกีารทีห่ลากหลายในการใหเ้หตุผลหรอืพสิจูน์ 
  ในการประเมนิผลควรจะค านึงถงึจดุมุง่หมายในการประเมนิว่าประเมนิเพื่ออะไร เช่น 
   -  ประเมนิเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัการเรยีนการสอน กล่าวคอื เพื่อใหรู้ว้่า
นกัเรยีนพรอ้มทีจ่ะเรยีนคณิตศาสตรเ์รือ่งนัน้ๆ หรอืไม ่เพื่อน ามาใชค้าดการณ์เกี่ยวกบัการเรยีนรู ้
ของนักเรยีนแลว้น ามาออกแบบกจิกรรม การประเมนิเพื่อจดุประสงคใ์นลกัษณะน้ี จะประเมนิดว้ย
การวเิคราะห ์เกบ็ขอ้มลูเป็นรายละเอยีดในแง่มมุต่างๆ ตามทีต่อ้งการทราบ 
   - ประเมนิเพื่อวดัความสามารถในการใหเ้หตุผล การประเมนิเพื่อจดุประสงคน์ี้ 
อาจใชก้ารใหค้ะแนนทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตรด์า้นการใหเ้หตุผล ซึง่ครอูาจใช้ 
การประเมนิแบบองคร์วม โดยใชเ้กณฑท์ีม่ผีูพ้ฒันาไวแ้ลว้หรอือาจจะตัง้เกณฑข์ึน้เอง 
จากประสบการณ์จรงิทีพ่บไดจ้ากนกัเรยีน 
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  ในการประเมนิความสามารถดา้นการใหเ้หตุผล จะใชว้ธิกีารใหค้ะแนนแบบก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubric) เพื่อมุง่หวงัทีจ่ะขจดัปญัหาทีจ่ะเกดิจากการใหค้ะแนน ป้องกนัความ
ล าเอยีงและเสรมิสรา้งความเป็นธรรม ตลอดจนสรา้งระบบการประเมนิทีจ่ะน าไปสู่การพฒันา ทัง้นี้
อาจเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดม้สี่วนรว่มในการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ซึง่รายละเอยีดของ
เกณฑจ์ะขึน้กบับรบิทของเรื่องและระดบัชัน้เรยีนนัน้ๆ โดยทัว่ไปอาจก าหนด ดงันี้ 
 
ตาราง 2 เกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubric) โดยทัว่ไป โดยสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ 
     เทคโนโลย ี(2547ก: 50-52) 
 
คะแนน / ความหมาย ความสามารถในการใหเ้หตุผลทีป่รากฏใหเ้หน็ 
0 / ไมพ่ยายาม - ไมม่แีนวคดิประกอบการตดัสนิใจ / แนวคดิไมถู่กตอ้งเลย 
1 / ตอ้งปรบัปรุง - มคีวามพยายามเสนอแนวคดิประกอบการตดัสนิใจ หรอืมขีอ้บกพรอ่ง 

  มากกว่า 2 แห่ง 
2 / พอใช ้ - เสนอแนวคดิไดส้มเหตุสมผลในการประกอบการตดัสนิใจ แต่ม ี

  ขอ้บกพรอ่ง 2 แห่ง 
3 / ด ี - มกีารอา้งองิทีถู่กตอ้ง และเสนอแนวคดิประกอบการตดัสนิใจ มี

ขอ้บกพรอ่งเพยีง 1 แห่ง 
4 / ดมีาก - มกีารอา้งองิ เสนอแนวคดิประกอบการตดัสนิใจอย่างสมเหตุสมผล 
 
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2551: 60) อธบิายถงึการประเมนิผล
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ซึง่เป็นหนึ่งในทกัษะและกระบวนการทาง
คณติศาสตรท์ีบ่รรจไุวใ้นหลกัสตูร โดยครสูามารถประเมนิไดจ้ากกจิกรรมทีน่กัเรยีนท า จาก
แบบฝึกหดั จากการเขยีนอนุทนิ หรอืขอ้สอบทีเ่ป็นค าถามปลายเปิดทีใ่หโ้อกาสนกัเรยีนแสดง
ความสามารถ 
  กล่าวโดยสรุป การประเมนิความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์อง
นกัเรยีน นกัเรยีน ประเมนิไดโ้ดยใชแ้บบทดสอบแบบอตันัยทีม่กีารใหค้ะแนนแบบก าหนดเกณฑ ์
(Rubric) ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัตอ้งการวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางทางคณติศาสตร์
ของผูเ้รยีนโดยน าเกณฑก์ารประเมนิของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(2547ก: 50-52) มาปรบัปรุงเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยเครือ่งมอื 
ทีใ่ชใ้นการประเมนิเป็นแบบทดสอบแบบอตันยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
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 3.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์
  งานวิจยัต่างประเทศ 
   แลนนิน (Lannin. 2001: Online) ไดศ้กึษาพฒันาความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในการใหเ้หตุผลทีม่คีวามชดัเจนและการใหเ้หตุผลทีต่่อเนื่องเพื่อตรวจสอบ
ผลทีเ่กดิขึน้จากการสอนแบบคอนสตรคัตวิสิต ์ผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนมคีวามสามารถในการ
พฒันาและอธบิายสถานการณ์ในรปูทัว่ๆไปของตวัเลข และชีใ้หเ้หน็ว่านกัเรยีนมคีวามเขา้ใจที่
ถูกตอ้งและบกพรอ่งในการใหเ้หตุผลทีช่ดัเจนและการใหเ้หตุผลทีต่่อเนื่อง 
   ครสิโตว ์และปาปาจอีอจโิอว ์(Christou; & Papageorgiou. 2006: 55-66)  
ไดศ้กึษาโครงร่างของการใหเ้หตุผลเชงิอุปนยัทีไ่ดบ้งัคบัใชใ้นหลกัสูตรของนกัเรยีนระดบั
ประถมศกึษาโดยศกึษา ความสามารถดา้นความรูข้องนักเรยีนทีจ่ะสรปุความเหมอืนหรอืความต่าง
ระหว่างคุณสมบตัแิละความสมัพนัธข์องความคดิรวบยอดทางคณติศาสตร ์รวมถงึการใหเ้หตุผลเชงิ
อุปนยัของนกัเรยีนทีไ่ดเ้ขยีนไว ้โดยเกบ็ขอ้มลูจากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาที่ 5 จ านวน 135 คน 
ในประเทศไซปรสั  การวเิคราะหป์จัจยัในการใหเ้หตุผลเชงิอุปนยัน้ีน าไปสู่ขอ้สรปุดา้นความรู ้6 
กระบวนการทีค่น้พบความเหมอืนหรอืความแตกต่างในคุณสมบตัหิรอืและความสมัพนัธ ์ซึง่สามารถ
น ามาใชส้ าหรบัการหาผลลพัธข์องปญัหาคณติศาสตรเ์ชงิอุปนยั และยงัเป็นประโยชน์ในการก าหนด
พืน้ฐานทางทฤษฎสี าหรบัการออกแบบหลกัสตูรและการก าหนดโปรแกรมในการใหเ้หตุผลเชงิอุปนยั
ทางคณติศาสตรอ์กีดว้ย 
   ฮาลเพริน์ และพเูซลลา (Halpern; & Pucella. 2007: Abstract) ไดศ้กึษาเรือ่ง 
การแสดงถงึลกัษณะพเิศษและการใหเ้หตุผลเกีย่วกบัการคาดหมายความน่าจะเป็นและความไม่
น่าจะเป็น โดยไดน้ าขอ้แนะน าทางตรรกศาสตรส์ าหรบัการใหเ้หตุผลเกีย่วกบัการคาดหมาย กล่าวว่า
เป็นวชิาทีว่่าดว้ยความหมายของค าขึน้อยูก่บัการเป็นตวัแทนทีเ่ป็นพืน้ฐานของความไมแ่น่นอน  
โดยไดใ้หส้จัพจน์ทีส่มบรูณ์ส าหรบัตรรกศาสตรใ์นรายกรณทีีก่ารเป็นตวัแทนทีเ่ป็นพืน้ฐานเป็น 
ความน่าจะเป็น จดัใหเ้ป็นขอบเขตของความน่าจะเป็น ความคดิเหน็เกีย่วกบัฟงักช์นั และขอบเขตที่
เป็นไปได ้พวกเขาไดแ้สดงการหาเหตุผลว่าเป็นการแสดงออกมามากกว่าการหาเหตุผลทีส่อดคลอ้ง
กนัส าหรบั การใหเ้หตุผลเกี่ยวกบัความน่าจะเป็นไปไดใ้นรายกรณขีองกลุ่มของขอบเขตความ 
น่าจะเป็น แต่เฉพาะในรายกรณขีองความน่าจะเป็น ความเชื่อและความเป็นไปได ้อยา่งไรกต็าม
พวกเขาไดแ้สดงสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถในหลายๆ ดา้นส าหรบัการหาเหตุผลเหล่านี้ในส่วน
ทีส่มบูรณ์ 
   ไอดนิ และฮาแลท (Aydin; & Halat.  2009: 151-164) ไดศ้กึษาผลของหลกัสตูร
คณติศาสตรร์ะดบัอุดมศกึษาและเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลเชงิเรขาคณติของ
นกัศกึษาทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนัในวชิาเรขาคณติ โดยนกัศกึษากลุ่มแรกไดร้บั 
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นระดบัขัน้การเรยีนรูเ้รขาคณติของแวนฮลี ีซึง่เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ตรรกะและการพสิูจน์ กบันักศกึษากลุ่มทีส่องทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูเ้รขาคณติตามแบบปกติ 
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มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากนกัศกึษาทัง้ 2 กลุ่มจ านวน 149 คน ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษา 
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นระดบัขัน้การเรยีนรูเ้รขาคณติของแวนฮลีมีคีวามสามารถในการ 
ใหเ้หตุผลเชงิเรขาคณติสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนตามแบบปกต ินอกจากนี้ยงัพบอกีดว้ยว่าการจดั 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นระดบัขัน้การเรยีนรูเ้รขาคณติของแวนฮลีมีสีหสมัพนัธท์างบวกต่อการเขยีน 
การพสิูจน์ 
   ยานเคเลวทิซ ์(Yankelewitz. 2009: abstract) ไดท้ าการศกึษาว่า รปูแบบ 
การใหเ้หตุผล แบบใดทีน่กัเรยีนน ามาใชใ้นกจิกรรมเกี่ยวกบัความเขา้ใจทางเศษส่วน ของนกัเรยีน
ระดบัประถมศกึษาปีที ่1-4 ทีเ่รยีนเรือ่งเศษส่วน โดยเน้นการใหเ้หตุผล การสรปุขอ้โตแ้ยง้และ 
การพสิูจน์โดยการศกึษาครัง้นี้ไดท้ าการบนัทกึภาพไวถ้งึ 46 ครัง้ในขณะทีน่กัเรยีนท างาน และผูว้จิยั
ไดจ้ดบนัทกึขณะสงัเกตการใหเ้หตุผลของนกัเรยีนระหว่างการเรยีนถงึ 17 ครัง้ ซึง่แต่ละครัง้ใชเ้วลา
ประมาณ 60-80 นาท ีจากการศกึษาพบว่า นักเรยีนมกีารใชร้ปูแบบการใหเ้หตุผลทีห่ลากหลาย และ
สิง่แวดลอ้ม ในการเรยีนมสี่วนช่วยในการพฒันาความสามารถในการใหเ้หตุผลของนักเรยีนได้  
จงึนับได้ว่า การจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นการใหเ้หตุผล การสรุปขอ้โตแ้ยง้และการพสิูจน์ เป็นกลวธิทีีม่ ี
ประสทิธภิาพในการพฒันาความสามารถในการใหเ้หตุผลของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-4 
  งานวิจยัในประเทศ 
   อทิธเิทพ นวาระสุจติร (2548: 57-62) ไดส้รา้งชุดการเรยีนการเรยีนการสอน 
ทีเ่น้นการคดิเชงิคณติศาสตรด์า้นกระบวนการ การใหเ้หตุผล ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และศกึษา
ผลการเรยีนของนักเรยีนจากการเรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการคดิเชงิคณติศาสตร์ 
ดา้นกระบวนการ การใหเ้หตุผล ผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนโดยใชชุ้ด 
การเรยีนการสอนทีเ่น้นการคดิเชงิคณติศาสตรด์า้นกระบวนการ การใหเ้หตุผล มผีลการเรยีน 
ผ่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของคะแนนเตม็ เป็นจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวน
นกัเรยีนทัง้หมดทีร่ะดบันัยส าคญั .01 
   จติตมิา ชอบเอยีด (2551: 89-96) ไดท้ าการเปรยีบเทยีบทกัษะการใหเ้หตุผลและ
การสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ก่อนและหลงัการใชป้ญัหาปลายเปิด 
เรือ่ง การประยกุต ์2 ผลการศกึษาพบว่า หลงัการใชป้ญัหาปลายเปิด นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
มทีกัษะการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรส์งูกว่าก่อนการใชป้ญัหาปลายเปิดอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบันยัส าคญั .01 
   เวชฤทธิ ์องักนะภทัรขจร (2551: 187-201) ไดพ้ฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
สอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีใ่ชท้กัษะการใหเ้หตุผลและการเชื่อมโยง โดยบรูณาการสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์เรือ่ง การวเิคราะหข์อ้มลูกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา และศกึษาผลของการใชก้จิกรรมการ
เรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ในดา้นความเขา้ใจทางคณติศาสตรเ์รือ่งการวเิคราะหข์อ้มลู ทกัษะการใหเ้หตุผล 
ทกัษะการเชื่อมโยง เจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร ์และการมสี านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ผลการศกึษาพบว่า 
ในดา้นทกัษะการใหเ้หตุผล นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่จากการท าแบบทดสอบภายหลงัการทดลอง
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มากกว่าก่อนการทดลองทีร่ะดบันัยส าคญั .01 และจากการสงัเกตพฤตกิรรมและการสมัภาษณ์ 
พบว่า นกัเรยีนมพีฒันาการดา้นการอธบิาย การหาความสมัพนัธ ์การวเิคราะหแ์ละแสดงขอ้สรปุ 
ของขอ้มลูอยา่งสมเหตุสมผลมากทีสุ่ด โดยทีน่กัเรยีนสามารถตอบค าถามถูกตอ้ง และแสดงเหตุ
ผลไดเ้กอืบสมบรูณ์ โดยเหตุผลทีแ่สดงนัน้ชีใ้หเ้หน็ว่านกัเรยีนมกีารใชก้ารเปรยีบเทยีบหรอืมกีาร
มองแนวโน้มจากขอ้มลูนอกเหนือ จากการมองเพยีงตวัเลขหรอืความสงูของกราฟ เมือ่ใหอ่้านขอ้มลู 
เปรยีบเทยีบขอ้มลู วเิคราะหแ์นวโน้มของขอ้มลูทีก่ าหนดให ้หรอืเมือ่ใหอ้ธบิายถงึค าตอบที่
ก าหนดให ้
   พรรณทภิา  ทองนวล (2554: 194-208) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และท า
การเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลและความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมชีวีติชวีาโดยเน้นการใชต้วัแทน 
เรือ่งความสมัพนัธแ์ละฟงัก์ชนั ผลการศกึษาพบว่า หลงัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมชีวีติชวีาโดยเน้น
การใชต้วัแทน นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มคีวามสามารถใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรส์งูกว่าก่อน
การใชจ้ดัการเรยีนรูอ้ยา่งมชีวีติชวีาโดยเน้นการใชต้วัแทน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์จะเหน็ไดว้่า 
การส่งเสรมิความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์จะช่วยพฒันากระบวนการคดิ การให้
เหตุผล และการตดัสนิใจในการลงขอ้สรุปของนกัเรยีน ท าใหน้กัเรยีนจะสามารถเรยีนรูว้ชิา
คณติศาสตรไ์ดอ้ยา่งเขา้ใจ ตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองในการเรยีนรูส้ ิง่
ใหม่ๆ  แกป้ญัหาทีซ่บัซอ้นในชวีติจรงิ ทัง้การท างานและการด ารงชวีติ รวมถงึยงัส่งผลใหม้ี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรส์งูขึน้อกีดว้ย โดยการจดัการเรยีนรูท้ีใ่หน้กัเรยีนไดม้สี่วน
รว่มในกจิกรรม ไดพ้ดูอธบิาย และแสดงเหตุผลของแนวคดิอยา่งอสิระ ทัง้กจิกรรมกลุ่มและกจิกรรม
รายบุคคล เหล่านี้ลว้นส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี 
 



บทท่ี 3  
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรยีนที ่1  
ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนวดัสงัเวช แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
จ านวน 3 หอ้งเรยีน รวมจ านวนนกัเรยีน 93 คน ซึง่ทางโรงเรยีนไดจ้ดัผูเ้รยีนของแต่ละหอ้งแบบ 
คละความสามารถ 
 กำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรยีนที ่
1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนวดัสงัเวช แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร จ านวน 35 คน ซึง่ไดม้า
จากวธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
จากนกัเรยีนทัง้หมด 3 หอ้งเรยีนแลว้จบัสลากเลอืกมา 1 หอ้งเรยีน 
 เน้ือหำท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  เนื้อหาทีใ่ชใ้นการทดลองครัง้นี้เป็นเนื้อหาสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรพ์ืน้ฐาน ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เรือ่ง พืน้ทีผ่วิ
และปรมิาตร จ านวน 16 คาบ ซึง่แบ่งเนื้อหาออกเป็น 
   1. รปูเรขาคณติสามมติ ิ จ านวน  4  คาบ 
   2. ปรมิาตรของปรซิมึ ทรงกระบอก พรีะมดิ กรวยและทรงกลม จ านวน   5   คาบ 
   3. พืน้ทีข่องปรซิมึและทรงกระบอก  จ านวน    2   คาบ 
   4. โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัพืน้ทีผ่วิ และปรมิาตร   จ านวน    5   คาบ 
 ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลองครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองสอนดว้ยตนเองใน 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ใชเ้วลาในการทดลองสอน 16 คาบ คาบละ 50 นาท ีทดสอบ 
ก่อนเรยีน   (Pre-test) 2 คาบ และทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) 2 คาบ รวม 20 คาบ 
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กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมกีารสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงันี้ 
  1. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน รายวชิาคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน เรือ่ง 
พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
  2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ เรื่อง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
จ านวน 1 ชุด เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ 
  3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและ
ปรมิาตร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 1 ชุด เป็นแบบอตันยัจ านวน 5 ขอ้ 
 
 ขัน้ตอนในกำรสร้ำงและพฒันำเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจยั  
  1. แผนกำรจดักำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน รำยวิชำคณิตศำสตรพื์้นฐำน 
เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมำตร ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
   1.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และ
หลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนวดัสงัเวช 
   1.2 ศกึษาสาระและมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรพ์ืน้ฐาน   
เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เกีย่วกบัมาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรู ้และการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
   1.3 ศกึษาคู่มอืสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ของสถาบนัส่งเสรมิ 
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร 
   1.4 ศกึษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละความสามารถในการ 
ใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรยีนรู้ 
   1.5 จดัท าแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั โดยมแีผนการจดัการเรยีนรู ้
8 แผน จ านวน 16 คาบ ดงันี้ 
   แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 ปรซิมึและพรีะมดิ    จ านวน  2  คาบ 
   แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม   จ านวน  2  คาบ 
   แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 ปรมิาตรของปรซิมึและพรีะมดิ จ านวน  2  คาบ 
   แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 ปรมิาตรของทรงกระบอกและกรวย จ านวน  2  คาบ 
   แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่5 ปรมิาตรของทรงกลม จ านวน  1  คาบ 
   แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่6 พืน้ทีผ่วิของปรซิมึและทรงกระบอก จ านวน  2  คาบ 
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   แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่7 โจทยป์ญัหาเกี่ยวกบัปรมิาตร จ านวน  3  คาบ 
   แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่8 โจทยป์ญัหาเกี่ยวกบัพืน้ทีผ่วิ จ านวน  2  คาบ 
 ซึง่แผนการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละแผนประกอบดว้ย 
    1.5.1 มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 
    1.5.2 สาระส าคญั 
    1.5.3 จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
     1.5.3.1 ดา้นความรู ้
     1.5.3.2 ดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
     1.5.3.3 ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
    1.5.4 สาระการเรยีนรู ้
    1.5.5 กจิกรรมการเรยีนรู ้ประกอบดว้ยขัน้ตอน ดงันี้ 
     1.5.5.1  ขัน้ที ่1 น าเสนอปญัหาหรอืระบุปญัหา  
     1.5.5.2  ขัน้ที ่2 วเิคราะหป์ญัหา 
     1.5.5.3  ขัน้ที ่3 ขัน้ศกึษาคน้ควา้ 
     1.5.5.4  ขัน้ที ่4 การสงัเคราะหข์อ้มลู  
     1.5.5.5  ขัน้ที ่5 สรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้  
    1.5.6 ชิน้งาน/ภาระงาน 
    1.5.7 สื่อการเรยีนรู/้แหล่งการเรยีนรู ้
    1.5.8 การวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู ้
    1.5.9 บนัทกึผลหลงัการจดัการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบดว้ย ผลการจดัการเรยีนรู ้
ปญัหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 
   1.6 น าแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร  
ทีส่รา้งเสรจ็แลว้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธพ์จิารณา จากนัน้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 
ดา้นการสอนคณติศาสตรจ์ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา ความสอดคลอ้ง
ระหว่างมาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดักบักจิกรรมการเรยีนรู ้และการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู้ 
ตลอดจนภาษาทีถู่กตอ้งเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุแกไ้ข 
   1.7 แกไ้ขแผนการจดัการเรยีนรูต้ามขอ้เสนอแนะต่างๆตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชีย่วชาญ ไดแ้ก่ การปรบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้นส่วนของคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์หส้อดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะของกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์การปรบักจิกรรมบางกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบั
เวลา และการแกไ้ขค าศพัทห์รอืสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตรใ์หถู้กตอ้ง  
   1.8 น าแผนการจดัการเรยีนรู้ที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา
ปรญิญานิพนธอ์กีครัง้ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเรยีบรอ้ย     
   1.9 น าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่มบรูณ์ ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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  2. แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่ง 
พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร จ านวน 1 ชุด เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ มขี ัน้ตอน 
ในการสรา้งดงันี้ 
   2.1 ก าหนดจดุมุง่หมายในการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิ
วเิคราะหโ์ดยแบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจ าแนก ดา้นการจดัหมวดหมู่ ดา้นการเชื่อมโยง  
ดา้นการสรปุและดา้นการประยกุต์ 
   2.2 ศกึษาทฤษฎ ีนิยาม เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการ
คดิวเิคราะห ์เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
   2.3 เขยีนนิยามเชงิปฏบิตักิารจากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ตามคุณลกัษณะ 
ทีต่อ้งการวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
   2.4 สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ แบบเลอืกตอบชนิด 4 
ตวัเลอืก จ านวน 1 ชุด จ านวน 40 ขอ้โดยสรา้งใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั และ
สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  
   2.5 น าแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธพ์จิารณา
แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า  
   2.6 แกไ้ขแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหต์ามค าแนะน าแลว้น า
แบบทดสอบทีป่รบัปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 
ความสอดคลอ้งกบัเนื้อหาและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้รวมถงึความครอบคลุมของค าถาม โดย
พจิารณาจากคา่ IOC โดยพจิารณาจากคา่ IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่งไดข้อ้ค าถามทีม่คีา่ IOC ตัง้แต่ 
0.67-1.00 จ านวน 35 ขอ้ 
   2.7 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ทีป่รบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้
ไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 100 คน และเคยเรยีนเรือ่ง 
พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   2.8 ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบทีน่กัเรยีนท า โดยให ้1 คะแนน ส าหรบัขอ้สอบที่
ตอบถูก และให ้0 คะแนน ส าหรบัขอ้สอบทีต่อบผดิ ไมต่อบ หรอืตอบเกนิ 1 ตวัเลอืกในขอ้เดยีวกนั 
   2.9 น าผลการทดสอบมาวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และ 
คา่อ านาจจ าแนก (r) โดยใชเ้ทคนิค 27% ของ จงุ เตห ์ฟาน (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 
2538: 210-212; อา้งองิจาก Fan. 1952: 6-32) จากนัน้เลอืกแบบทดสอบจ านวน 20 ขอ้ เฉพาะขอ้ที่
มคี่าความยากงา่ย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก(r) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ทีค่รอบคลุม
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ซึง่ไดค้่าความยากง่าย (p) ตัง้แต่ 0.28 – 0.77  และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ตัง้แต่ 0.20 – 0.61 
   2.10 น าแบบทดสอบทีไ่ดค้ดัเลอืกแลว้จ านวน 20 ขอ้ ไปทดสอบกบันกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่คยเรยีนเรือ่งพนืทีผ่วิและปรมิาตร และไมใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  



67 

 

100 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20 ของ คเูดอร-์รชิารด์สนั (Kuder-
Richardson) (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 215) ซึง่ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.88
แลว้น าเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธก่์อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
   2.11 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ีส่มบูรณ์แลว้ไปทดลอง
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 

ตวัอย่ำงแบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 3 เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมำตร  

 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้งเดยีว 
0. รปูเรขาคณติสามมติขิอ้ใดต่อไปนี้มลีกัษณะของปรซิมึ (การจ าแนก) 
ก.                               ข.   ค.                                 ง.    
 
 
 
ตอบ  ขอ้ ข. 
00. สิง่ของขอ้ใดใชว้ธิกีารหาปรมิาตรเหมอืนกนั (การจดัหมวดหมู)่ 

ก.  กระบอกขา้วหลาม และกรวยกระดาษ    ข.  กรวยกระดาษ และลกูฟุตบอล 
ค.  กระบอกขา้วหลาม และลกูฟุตบอล    ง.  กระบอกขา้วหลาม และกระป๋องกาแฟ 

 ตอบ  ขอ้ ง. 
000. ถา้พรีะมดิและปรซิมึมฐีานทีเ่ท่ากนัทุกประการและสงูเท่ากนั ค ากล่าวขอ้ใดถูกตอ้ง  
       (การเชื่อมโยง) 

ก.  ปรมิาตรของพรีะมดิเท่ากบั 
2

1  ของปรมิาตรปรซิมึ 

ข.  ปรมิาตรของพรีะมดิเท่ากบั 
3

1  ของปรมิาตรปรซิมึ 

ค. ปรมิาตรของพรีะมดิเท่ากบั 
4

1  ของปรมิาตรปรซิมึ 

ง.  ปรมิาตรของพรีะมดิเท่ากบั 
3

2  ของปรมิาตรปรซิมึ 

ตอบ  ขอ้ ข. 
0000. กล่องใส่ขนมกล่องหนึ่งมฐีานสองฐานเป็นรปูวงกลม และเมือ่ตดักล่องนัน้ตามระนาบทีข่นาน
กบัฐานหน้าตดัทีไ่ดเ้ป็นรปูทรงกลมทีเ่ท่ากนัทุกประการกบัฐาน กล่องดงักล่าวมลีกัษณะของรปู
เรขาคณติสามมติใินขอ้ใด (การสรุป) 
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ก.  พรีะมดิ     ข.  กรวย 
ค.  ทรงกระบอก    ง.  ปรซิมึ 

ตอบ  ขอ้ ค. 
00000. สายใจตอ้งการทาสเีสาสองตน้ ตน้หน่ึงเป็นทรงกระบอกมรีศัมทีีฐ่านยาว 21 เซนตเิมตร  
และเสาทรงปรซิมึสีเ่หลีย่มจตุัรสัทีม่ฐีานยาวดา้นละ 21 เซนตเิมตร ถา้เสาทัง้สองสงู 2 เมตรเท่ากนั
จะตอ้งทาสทีัง้หมดกีต่ารางเซนตเิมตร (การประยกุต)์ 

ก. 86,400                          ข. 43,200 
ค. 26,400                          ง. 16,800   

ตอบ  ขอ้ ข. 
 
  3. แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรให้เหตผุลทำงคณิตศำสตร ์ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั จ านวน 5 ขอ้ ขอ้ละ 10 
คะแนน โดยใชเ้วลา 50 นาท ีซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้จากการศกึษาแนวคดิการพฒันาทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์และเกณฑก์ารใหค้ะแนนของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(2551: 168-208) แลว้น าหลกัการวดัและเกณฑต่์างๆ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะงานของผูว้จิยั ซึง่มขี ัน้ตอนในการสรา้ง ดงันี้ 
   3.1 ศกึษาเนื้อหา มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั และสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
   3.2 ศกึษาแบบเรยีน คู่มอืคร ูหลกัการ วธิกีารสรา้งแบบทดสอบ และแนวทาง 
การวดัและการประเมนิความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร์ จากเอกสารและต ารา 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
   3.3 สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์โดยสรา้ง
แบบทดสอบชนิดอตันยั จ านวน 10 ขอ้ 
   3.4 ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผล
ทางคณติศาสตร ์โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรบูรคิ (Rubric Assessment) ซึง่ผูว้จิยั
ปรบัปรงุมาจากเกณฑก์ารใหค้ะแนนของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 
168-208) 
   3.5 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ทีส่รา้งขึน้ 
จ านวน 10 ขอ้พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนนเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์แลว้น าไปให้
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนคณติศาสตรจ์ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม ความ
สอดคลอ้งกบัเนื้อหาและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้โดยพจิารณาจากคา่ IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึง่ไดข้อ้
ค าถามทีม่คีา่ IOC ตัง้แต่ 0.67 – 1.00 จ านวน 9 ขอ้ แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุแกไ้ข 
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   3.6 แกไ้ขแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรต์าม
ขอ้เสนอ แนะ ไดแ้ก่ การปรบัภาษาใหเ้ขา้ใจงา่ยส าหรบันกัเรยีน และกระชบัมากขึน้ จากนัน้เสนอต่อ
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต์รวจพจิารณาอกีครัง้ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
   3.7 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรท์ีป่รบัปรงุ 
เรยีบรอ้ยแลว้ไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 50 คน และ
เคยเรยีน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ แลว้น าผลการทดสอบมา
วเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ เพื่อหาค่าความง่าย (  ) และค่าอ านาจจ าแนก (D) โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้สอบ
อตันยัของวทินียแ์ละซาเบอรส์ (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 199-201; อา้งองิจาก 
Whitney; & Sabers. 1970) โดยเลอืกแบบทดสอบเฉพาะขอ้ทีม่คี่าความงา่ย (  ) ระหว่าง 0.20-
0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (D) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ทีค่รอบคลุมจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ซึง่ได้ค่าความ
งา่ย (  ) ตัง้แต่ 0.38 – 0.65 และมคี่าอ านาจจ าแนก (D) ตัง้แต่ 0.40 – 0.84 
   3.8 น าแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกแลว้จ านวน 5 ขอ้ ไปทดสอบกบันกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 50 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร์ โดยมผีูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัอกี 1 คน ตรวจใหค้ะแนน
แบบทดสอบตามเกณฑ ์จากนัน้น าคะแนนของผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัมาหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
อยา่งงา่ยของเพยีรส์นั โดยไดค้่าความเชื่อมัน่ของการใหค้ะแนนความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณติศาสตร ์เท่ากบั 0.98 แสดงว่าการตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนดมคีวามเชื่อถอืได้ 
   3.9 น าผลคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณติศาสตรท์ีค่ดัเลอืกแลว้จ านวน 5 ขอ้ มาหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบอตันัย โดยใชส้ตูร
การหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (ลว้น สายยศ; และ 
องัคณา สายยศ. 2543: 218) โดยไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบอตันยัเท่ากบั 0.95 แลว้
น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธก่์อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง   
   3.10 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรไ์ปทดลอง
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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ตวัอย่ำงแบบทดสอบวดัควำมสำมำรถให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร ์
ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 3 เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมำตร 

ขอ้ 0. ใบบวัตอ้งการท าขนมเทยีนซึง่มลีกัษณะใกลเ้คยีงพรีะมดิฐานสีเ่หลีย่มจตุัรสั โดยมฐีานยาว 
         ดา้นละ 4 เซนตเิมตร  สงู 6 เซนตเิมตร  จ านวน  50 ห่อ ถา้ขนมเทยีนแต่ละห่อใชแ้ป้ง 

         ประมาณ 
4

3  ของเน้ือขนม  อยากทราบว่าใบบวั จะตอ้งใชแ้ป้งในการท าขนมเทยีนทัง้หมด   

         กีล่ติร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
ตาราง 3 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร์ 
 

คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรท์ีป่รากฏใหเ้หน็ 
 
1. อธบิายแนวคดิหรอืแสดง 
เหตุผลสนบัสนุนค าตอบ     
   ระดบั 4 / ดมีาก 
        
           3 / ด ี
         
           2 / พอใช ้
         
           1 / ตอ้งปรบัปรงุ 
        
           0 / ไมม่คีวามพยายาม 
 

 
 
 
อธบิายแนวคดิหรอืหาเหตุผลสนบัสนุนค าตอบ จากหลกัการ
หรอืทฤษฎทีางคณติศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง ชดัเจนและสมเหตุสมผล 
อธบิายแนวคดิหรอืหาเหตุผลสนบัสนุนค าตอบ จากหลกัการ
หรอืทฤษฎทีางคณติศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง แต่ไมช่ดัเจน 
อธบิายแนวคดิหรอืหาเหตุผลสนบัสนุนค าตอบไดถู้กตอ้ง 
เพยีงบางส่วน 
อธบิายแนวคดิ หรอืหาเหตุผลสนบัสนุนค าตอบดว้ยวธิกีาร 
ทีไ่มถู่กตอ้ง 
ไมม่แีนวคดิประกอบการตดัสนิใจ หรอืไมไ่ดท้ า 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรท์ีป่รากฏใหเ้หน็ 
 
2. แสดงขัน้ตอนประกอบการ 
ใหเ้หตุผล 
   ระดบั 4 / ดมีาก 
           3 / ด ี
           2 / พอใช ้
           1 / ตอ้งปรบัปรงุ        
           0 / ไมม่คีวามพยายาม 
 

 
 
 
แสดงขัน้ตอนประกอบการใหเ้หตุผลทีถู่กตอ้ง ชดัเจน 
แสดงขัน้ตอนประกอบการใหเ้หตุผลทีถู่กตอ้ง แต่ไมช่ดัเจน 
แสดงขัน้ตอนประกอบการใหเ้หตุผลไดถู้กตอ้งเพยีงบางส่วน 
แสดงขัน้ตอนประกอบการใหเ้หตุผลไมถู่กตอ้ง 
ไมไ่ดแ้สดงขัน้ตอนประกอบการใหเ้หตุผลทีช่ดัเจนหรอืไมไ่ดท้ า 
 

 
3. สรปุค าตอบไดถู้กตอ้ง 
   ระดบั 2 / ด ี
           1 / พอใช ้
           0 / ตอ้งปรบัปรงุ       

 
 
สรปุค าตอบไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
สรปุค าตอบไดถู้กตอ้งเพยีงบางส่วน ไมค่รบถว้น 
สรปุค าตอบไมถู่กตอ้ง หรอืไมม่กีารสรปุค าตอบทีไ่ด้ 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 แบบแผนกำรวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง ซึง่ด าเนินการตามแผนการวจิยัแบบ One-Group 
Pretest-Posttest Design (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 249) โดยมแีผนภาพ  
ดงัตาราง 5 
 
ตาราง 4 แบบแผนการวจิยั 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

E T1 X T2  
 

  
 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแบบแผนการวจิยั 
  E   แทน  กลุ่มทดลอง 
  X   แทน  การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
  T1   แทน  การสอบก่อนการจดักระท าทดลอง (Pre-test) 
  T2   แทน  การสอบหลงัการจดักระท าทดลอง (Post-test) 
 
 ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรวิจยั  
  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
   1. ขอความรว่มมอืกบัโรงเรยีนวดัสงัเวช เขตพระนคร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
ซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี้ โดยผูว้จิยัด าเนินการสอนดว้ยตนเองดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ของชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ระหว่างวนัที ่28 สงิหาคม 
2555 ถงึ 22 กนัยายน 2555 
   2. ชีแ้จงใหน้กัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งทราบถงึการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน
เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจตรงกนัและปฏบิตัตินไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
   3. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้จ านวน 
20 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรท์ีส่รา้งขึน้จ านวน 5 ขอ้ 
ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง ซึง่เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัสงัเวช เขตพระนคร 
จงัหวดักรงุเทพมหานคร แลว้บนัทกึคะแนนกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการทดสอบครัง้นี้ เป็นคะแนน
ทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) โดยใชเ้วลาในการด าเนินการทดสอบก่อนเรยีนเพื่อวดัความสามารถใน
การคดิวเิคราะหแ์ละวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์อยา่งละ 50 นาท ีรวมเวลา 
100 นาท ี
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   4. ด าเนินการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน โดยผูว้จิยัด าเนินการสอนดว้ย
ตนเองกบันกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซึง่ใชเ้วลาในการสอน 16 คาบ คาบละ 50 นาท ี  
   5. เมือ่ด าเนินการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานครบแลว้ ท าการทดสอบวดั
ความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรอ์กีครัง้ แลว้
บนัทกึผลการทดสอบใหเ้ป็นคะแนนหลงัเรยีน (Posttest) โดยใชเ้วลาในการด าเนินการทดสอบหลงั
เรยีนเพื่อวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์
อยา่งละ 50 นาท ีรวมเวลา 100 นาท ี
   6. ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์จากนัน้น าคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะห์
ดว้ยวธิกีารทางสถติเิพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
  
กำรจดักระท ำและกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 กำรวิเครำะหข้์อมลู 
  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมลี าดบัขัน้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
   1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน โดยใชส้ถติ ิ 
t-test for Dependent Samples 
   2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 
โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample 
   3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้โดยใชป้ญัหา 
เป็นฐาน โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 
   4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน         
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample 
  
 สถิติท่ีใช้วิเครำะหข้์อมลู 
  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติกิารวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
   1. สถิติพื้นฐำน 
    1.1 ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Mean) โดยค านวณจากสตูร (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550: 
33) 

   
    

X
X

n
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   เมือ่     X  แทน คะแนนเฉลีย่ 
        X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
        n  แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
    1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณได้จากสูตร                   
(ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550: 60) 

 
 

22n X X
s

n n 1






   

 

   เมือ่      s           แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
         X          แทน   คะแนนของนกัเรยีนแต่ละคน 
                  X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
         

2

X    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
     2X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
         n  แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
   2. สถิติเพ่ือหำคณุภำพเคร่ืองมือในกำรวิจยั 
     2.1 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
คดิวเิคราะห ์และแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรโ์ดยค านวณจากสตูร 
(ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 248-249) 
 

R
IOC

N



 
 
   เมือ่  IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 
     R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
         N  แทน  จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 
    2.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ซึง่แบ่งกลุ่มนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน โดย
ใชเ้ทคนิค 27% ของ จงุ เตห ์ฟาน (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 210-212; อา้งองิจาก 
Fan. 1952: 6-52)  
 

           R
p

N
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   เมือ่  p    แทน   ค่าความยากงา่ย   
     R    แทน   จ านวนนกัเรยีนทีท่ าขอ้สอบขอ้นัน้ถูก 
     N    แทน   จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 

              p f

p.bis

t

X X
r pq

s


   

 

   เมือ่  
p.bisr    แทน   ค่าอ านาจจ าแนก    

     pX    แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทีท่ าขอ้นัน้ถูก 
     fX    แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทีท่ าขอ้นัน้ผดิ 
     ts   แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบ 
        ทัง้ฉบบั      
     p    แทน   สดัส่วนของนกัเรยีนทีท่ าขอ้นัน้ถูก   

     q    แทน   สดัส่วนของนกัเรยีนทีท่ าขอ้นัน้ผดิ หรอื 1 p  
    

    2.3 หาค่าความง่าย )P( E และค่าอ านาจจ าแนก )D( ของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้สอบอตันยัของวทินียแ์ละ 
ซาเบอรส์ ซึง่แบ่งกลุ่มนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน โดยใชเ้ทคนิค 25% ของ
นกัเรยีนทีเ่ขา้สอบทัง้หมด แลว้แทนค่าในสตูร (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 199-
201; อา้งองิจาก Whitney; & Sabers.  1970) 
 

 

 
U L min

E

max min

S S 2NX
P

2N X X

 


  
 
   เมือ่  EP   แทน  ดชันีค่าความงา่ย 
     US  แทน  ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มเก่ง 
     LS  แทน  ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มอ่อน 
     maxX     แทน      คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดส้งูสุด 
     minX     แทน      คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดต้ ่าสุด 
     N   แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มเก่งหรอืกลุ่มอ่อน  
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U L

max min

S S
D

N X X





 

 
   เมือ่  D   แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
     US  แทน  ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มเก่ง 
     LS  แทน  ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มอ่อน 
     maxX     แทน      คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดส้งูสุด 
     minX     แทน      คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดต้ ่าสุด 
     N   แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มเก่งหรอืกลุ่มอ่อน 
 
    2.4 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์
โดยใชส้ตูร KR- 20 คเูดอร-์รชิารด์สนั (Kuder-Richardson) (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  
2538: 197-198) 

      
tt 2

t

pqk
r 1

k 1 s

  
  

   

  

                

   เมือ่       แทน  ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
       N แทน  จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
       p  แทน  สดัส่วนของผูท้ีท่ าถูกในขอ้หนึ่งๆ  

       q  แทน     สดัส่วนของผูท้ีท่ าผดิในขอ้หนึ่งๆ หรอื 1 p  
       2

ts  แทน     ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
โดยที ่

       
  2

ts  
          

  
 

   
   เมือ่        แทน  ผลรวมทัง้หมดของคะแนนของขอ้สอบทัง้ฉบบั 
            แทน  ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง 
          n  แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด  
 
    2.5 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณติศาสตร ์โดยใชส้ตูรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) 
(ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 218)   
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2

i

2

t

sk
α 1

k 1 s

  
  

   

  

 
   เมือ่     α  แทน  ค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ 
        k  แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
        2

is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 
        2

ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
 

   โดยที ่              
 

22

i i2

i

N X X
s

N N 1






   

 
   เมือ่          2

is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 
           iX   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนในขอ้ที ่ i  

          2

iX  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสองในขอ้ที ่ i  
            N  แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 

   และ                 
 

22

2

t

N X X
s

N N 1






   

    
   เมือ่       2

ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
     X   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ 
        ทัง้ฉบบั 
        2

X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง 
           N  แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 
    2.6 หาค่าความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความ 
สามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์โดยการใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั (ชศูร ี
วงศร์ตันะ. 2550: 312) 
 

      
   

XY
2 22 2

N XY X Y
r
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   เมือ่          r  แทน  ความเชื่อมัน่ของการตรวจใหค้ะแนน 
      X   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 
                   Y   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้่วยวจิยั 
      2

X   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 
        แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
                  2

Y   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้่วยวจิยั 
        แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
        XY   แทน  ผลรวมของผลคณูระหว่างคะแนนทีต่รวจโดย 
        ผูว้จิยักบัคะแนนทีต่รวจโดยผูช้่วยวจิยั 
       N   แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด  
 
   3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐำน 
     3.1 เปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์และแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ก่อนและหลงัไดร้บั 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน โดยใชค้่าสถติแิบบ t-test for Dependent Samples (ชศูร ี
วงศร์ตันะ. 2550: 179) 
 

                 
 

22

D
t

n D D

n 1









 

 

 

    
   เมือ่   t  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 
      D   แทน  ความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลงั  
        และก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้
                2

D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ 
        ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้
        แต่ละคู่ยกก าลงัสอง 
             2D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ 
        ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้
        ทัง้หมดยกก าลงัสอง 
       n   แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 

;  df n 1   
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    3.2 เปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
และแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ชัป้ญัหาเป็นฐานกบัเกณฑร์อ้ยละ 70 โดยใชส้ตูร t-test for One Sample (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550: 
134) 

                                         0X μ
t

s

n


  

    
    เมือ่  t  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 
      X   แทน  ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
                0μ  แทน  ค่าเฉลีย่ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 
      s  แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
      n   แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง  
  
 

;  df n 1   



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูผลจากการทดลอง และการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 n  แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 K  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

     แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนน 
 s  แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
     แทน ค่าเฉลีย่มาตรฐานทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(รอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็) 
 t  แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 
 **  แทน มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู และการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูในการทดลองครัง้นี้ 
ผูว้จิยัน าเสนอตามล าดบั ดงันี้ 
 1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อน
และหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร โดยใชส้ถติ ิt-test for 
Dependent Samples 
 2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงั
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใช้
สถติ ิt-test for One Sample 
 3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 
 4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร กบัเกณฑ ์
(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัด าเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest - Posttest 
Design ขอ้มลูทีไ่ดส้ามารถแสดงค่าสถติ ิโดยจ าแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา ไดด้งันี้ 
  1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรื่อง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร โดยใชส้ถติ ิt-test 
for Dependent Samples ผลปรากฏดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
     ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 
   การทดสอบ n K    s t 
ก่อนการทดลอง 35 20 6.63 3.41  

19.82** หลงัการทดลอง 35 20 15.20 2.59 
 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 34) = 2.441) 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าก่อนไดร้บั 
การจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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 2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงั
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใช้
สถติ ิt-test for One Sample ผลปรากฏดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
     หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 
 
   การทดสอบ n  K  X  s  0μ (70%) t  
หลงัการทดลอง 35 20 15.20 2.59 14 2.73** 

 
** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 34) = 2.441)  

 
 จากตาราง 6 พบว่า ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3
หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 15.20 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 76.00 
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 3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples ผลปรากฏดงัตาราง 7 
 
ตาราง 7 การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้  
     มธัยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน เรื่อง พื้นที่ผิวและ 
     ปรมิาตร  
 
   การทดสอบ n K    s t 
ก่อนการทดลอง 35 50 9.97 2.04  

47.53** หลงัการทดลอง 35 50 38.86 4.18 
 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 34) = 2.441) 
  
 จากตาราง 7 พบว่า ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร  
สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

 4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตรกบัเกณฑ ์
(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample ผลปรากฏดงัตาราง 8 
 
ตาราง 8 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ 
     มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
     กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 
 
   การทดสอบ n  K  X  s  0μ (70%) t  
หลงัการทดลอง 35 50 38.86 4.18 35 5.51** 
 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 34) = 2.441) 
 
 จากตาราง 8 พบว่า ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่า
เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 38.86 คะแนน คดิเป็น
รอ้ยละ 77.72 
 
 
 

 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี้ 
  1. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน  
  2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบัเกณฑ ์ 
  3. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา 
เป็นฐาน  
  4. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน         
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
กบัเกณฑ ์ 
 

สมมติุฐานในการวิจยั 
 1. ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บั 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดั 
การเรยีนรู ้
 2. ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บั 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 
 3. ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงั
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าก่อนไดร้บั 
การจดัการเรยีนรู ้
 4. ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 
70 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรยีน 
ที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนวดัสงัเวช แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร จ านวน 35 คน ซึง่ไดม้า
จากวธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
จากนกัเรยีนทัง้หมด 3 หอ้งเรยีนแลว้จบัสลากเลอืกมา 1 หอ้งเรยีน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  1. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน รายวชิาคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน เรือ่ง 
พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
  2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ เรื่อง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 จ านวน 1 ชุด เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ 
  3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและ
ปรมิาตร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 1 ชุด เป็นแบบอตันยัจ านวน 5 ขอ้ 
 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
   1. ขอความรว่มมอืกบัโรงเรยีนวดัสงัเวช เขตพระนคร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
ซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี้ โดยผูว้จิยัด าเนินการสอนดว้ยตนเองดว้ยการจดัการเรยีนรู้ 
โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ของชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ระหว่างวนัที ่ 
28 สงิหาคม 2555 ถงึ 22 กนัยายน 2555 
   2. ชีแ้จงใหน้กัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งทราบถงึการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน
เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจตรงกนัและปฏบิตัตินไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
   3. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้จ านวน 
20 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรท์ีส่รา้งขึน้จ านวน 5 ขอ้ 
ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง ซึง่เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัสงัเวช เขตพระนคร 
จงัหวดักรงุเทพมหานคร แลว้บนัทกึคะแนนกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการทดสอบครัง้นี้ เป็นคะแนน
ทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) โดยใชเ้วลาในการด าเนินการทดสอบก่อนเรยีนเพื่อวดัความสามารถ 
ในการคดิวเิคราะหแ์ละวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์อยา่งละ 50 นาท ีรวม
เวลา 100 นาท ี
   4. ด าเนินการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน โดยผูว้จิยัด าเนินการสอน 
ดว้ยตนเองกบันกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซึง่ใชเ้วลาในการสอน 16 คาบ คาบละ 50 นาท ี 
   5. เมือ่ด าเนินการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานครบแลว้ ท าการทดสอบวดั
ความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรอ์กีครัง้ แลว้
บนัทกึผลการทดสอบใหเ้ป็นคะแนนหลงัเรยีน (Posttest) โดยใชเ้วลาในการด าเนินการทดสอบหลงั
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เรยีนเพื่อวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์
อยา่งละ 50 นาท ีรวมเวลา 100 นาท ี
   6. ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์จากนัน้น าคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะห์
ดว้ยวธิกีารทางสถติเิพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมลี าดบัขัน้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
   1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน โดยใชส้ถติ ิt-test 
for Dependent Samples   
   2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดย
ใชส้ถติ ิt-test for One Sample 
   3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 
   4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน กบัเกณฑ ์
(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample 
    
สรปุผลการวิจยั 
 1. ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บั 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดั 
การเรยีนรูอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2. ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัการจดั 
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 15.20 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 76.00 
 3. ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าก่อนไดร้บั 
การจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 4. ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70  
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 38.86 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 77.72 
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อภิปรายผล 
 จากการศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร  
ทีม่ต่ีอความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรข์อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สามารถอภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 
 1. ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บั 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดั 
การเรยีนรูอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก 
 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นวธิกีารจดัเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างไปจากวธิดี ัง้เดมิ  
ทีน่กัเรยีนคุน้ชนิ เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีใ่ชก้ารตัง้ค าถามหรอืปญัหาเป็นจดุเริม่ตน้และกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
เกดิความสนใจอยากรู ้เน้นใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูใ้หม่จากการใชป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์
เกีย่วกบัชวีติประจ าวนั ท าใหผู้เ้รยีนจ าไดน้าน เกดิทกัษะในการคดิวเิคราะห ์และคดิแกป้ญัหา 
รวมทัง้เป็นผูท้ีส่ามารถเรยีนรูโ้ดยการชีน้ าตนเองได ้ดงัที ่ทศินา แขมมณี (2545: 136) ไดก้ล่าวว่า 
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นการจดัสภาพการณ์ของการเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาเป็นเครือ่งมอื ใน
การช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามเป้าหมาย โดยผูส้อนอาจน าผูเ้รยีนไปเผชญิสถานการณ์ปญัหา
จรงิ หรอืผูส้อนอาจจดัสภาพการณ์ใหผู้เ้รยีนเผชญิปญัหา ฝึกกระบวนการวเิคราะหป์ญัหาและ
แกป้ญัหารว่มกนัเป็นกลุ่ม ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจในปญัหานัน้อยา่งชดัเจนได ้ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของแมค็คาธ ี(McCarthy. 2001: Online) ทีไ่ดท้ าการทดลองสอนดว้ยวธิกีาร
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานในวชิาคณติศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา เพื่อพฒันาความคดิรวบยอดเรือ่ง
ทศนิยม โดยท าการทดลองกบันกัเรยีนเกรด 12 กลุ่มเลก็ ๆ ในเวลา 8 คาบเรยีน คาบเรยีนละ 45 
นาท ีโดยมจีดุมุง่หมายเพื่อส ารวจความรูท้ีม่อียูก่่อนแลว้ในตวัของนกัเรยีน และมกีารวเิคราะหว์่าการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานสามารถพฒันาความคดิรวบยอดทางคณติศาสตรไ์ดอ้ย่างไร ซึง่จาก
หลกัฐานการบนัทกึวดิโีอชีใ้หเ้หน็ว่า นกัเรยีนมกีารพฒันาความเขา้ใจในคณติศาสตร ์ตลอดเวลาทีไ่ด้
พยายามหาวธิแีกป้ญัหา โดยนกัเรยีนใชภ้าษาพดูเป็นตวับ่งชีถ้งึความรูเ้กีย่วกบัทศนิยมทีต่วันกัเรยีน
มอียูก่่อนแลว้ และความเขา้ใจความคดิรวบยอดใหม่ทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัทศนิยมอย่างถูกตอ้ง และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญจมาศ เทพบุตรด ี(2550: 103-109) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัการ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และความ สามารถในการให้
เหตุผลทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ระหว่างการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐาน (PBL) และการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิเรือ่ง การบวก ลบ คณู หาร ทศนิยม ผลการวจิยั
พบว่า นกัเรยีนกลุ่มทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์สงูกว่ากลุ่มทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกตอิยา่งมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 แต่มคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรห์ลงัเรยีนไมแ่ตกต่างกนั 
 2. ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัการจดั 
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 15.20 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 76.00 ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจาก 
  2.1 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาหรอื 
การก าหนดสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง ท าใหน้กัเรยีนเกดิความคุน้เคย
จากในการคดิวเิคราะหจ์ากการฝึก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญเชดิ ชุมพล (2547: 48) ทีไ่ด้
ศกึษาความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาช่วงชัน้ที่ 3 โรงเรยีนอ านวยวทิย ์
พบว่า การจดักจิกรรมหรอืก าหนดสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคดิวเิคราะห ์สามารถคดิหา
เหตุผลดว้ยตนเองและคดิเป็นกลุ่มไดน้ัน้ เป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนพฒันาความสามารถการคดิวเิคราะห์
เพื่อแกป้ญัหาทีอ่าจจะตอ้งเผชญิในอนาคตไดอ้ย่างสมเหตุสมผล และยงัพบรายงานอกีว่า จาก
ผลการวจิยัของ อุษณยี ์เตรยีมเชดิตวิงศ์ (2549: 47-44) ชีใ้หเ้หน็ถงึการฝึกคดิเชงิวเิคราะหใ์นดา้น
ความสามารถในการจ าแนกประเภทของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 กลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกคดิเชงิ
วเิคราะหม์คีวามสามารถในการจ าแนกประเภทเพิม่ขึน้มากกว่านกัเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการฝึกคิดเชงิ
วเิคราะหอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
  2.2 ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานนัน้ ผูว้จิยัใชก้ารเสรมิแรงเชงิบวก ดว้ย
การชมดว้ยวาจา ท าใหน้กัเรยีนรูส้กึภูมใิจในตนเองมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ส่งผลใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ ี
ต่อวชิาคณติศาสตร ์ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาการเรยีนรูข้องมนุษยท์ีส่กนิเนอร ์(Skinner) ได้
ท าการศกึษาและพบว่า การเสรมิแรงเป็นตวัแปรส าคญัในการเปลีย่นพฤตกิรรม หรอืการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน พฤตกิรรมใดทีไ่ดร้บัแรงเสรมิ นกัเรยีนจะแสดงพฤตกิรรมนัน้ออกมาอกี ดงันัน้ครทูีด่จีะตอ้ง
สามารถจดัสภาพของการเรยีนการสอน เพื่อใหน้กัเรยีนไดร้บัแรงเสรมิเมือ่การเรยีนรูไ้ดเ้กดิขึน้  
(สุรางค ์โคว้ตระกูล.  2548: 193) และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุชาดา ป ัน้โฉม (2551: 63-64)  
ทีไ่ดศ้กึษาความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีส่่งผลต่อการคดิวเิคราะหใ์นวชิาคณติศาสตรข์อง
นกัเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 ในโรงเรยีนเอกชนกลุ่ม 3 เขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรงุเทพมหานคร เขต 1 
ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อการคดิวเิคราะห ์ในวชิาคณติศาสตร ์คอื 
เจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร ์แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มโนภาพเกีย่วกบัตนเอง คุณภาพการสอนของคร ู
การอบรมเลีย้งดูของครอบครวั และสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน 
 3. ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าก่อนไดร้บั 
การจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก 
  3.1 การใชป้ญัหาหรอืค าถามเป็นตวักระตุน้การคดิใหเ้หตุผลของนกัเรยีน เป็นตวัแทน
ของสิง่ทีน่กัเรยีนตอ้งเรยีนรู ้ช่วยใหน้กัเรยีนสนใจทีจ่ะไดเ้รยีนรูแ้ละเรยีนรูด้ว้ยความเขา้ใจ ผ่าน
กระบวนการฝึกการคดิอย่างสมเหตุสมผล มองเหน็ภาพความรูแ้ละวธิกีารแกป้ญัหาทีช่ดัเจนขึน้ ซึง่
สอดคลอ้งกบัแบรนด ์(Brandt. 1984: 3) ทีก่ล่าวว่า การสอนเกีย่วกบัการคดิ (Teaching About 
Thinking) เป็นการสอนตามแนวทางทีใ่ชก้ารคดิเป็นเน้ือหาสาระของการสอน โดยมุ่งใหน้กัเรยีนได้
เรยีนรูถ้งึสิง่ทีเ่ป็นความคดิของตนเองว่าก าลงัคดิอะไร ตอ้งการรูอ้ะไร และในขณะทีก่ าลงัคดิอยูน่ัน้



90 

 

ตนเองรูอ้ะไรและไมรู่อ้ะไร ซึง่สิง่ดงักล่าวนี้จะช่วยใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ใจถงึกระบวนการคดิของตนเอง
อนัก่อใหเ้กดิทกัษะทีเ่รยีกว่า การสงัเคราะหค์วามคดิ (Metacognition) ของตนเอง และเป็นแนวทาง
ทีท่ าใหน้กัเรยีนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคดิของตนเองไดใ้นขณะทีท่ าการคดิ ซึง่จะช่วยให้
นกัเรยีนสามารถคน้หาขอ้บกพรอ่งของตนเองไดเ้พื่อหาแนวทางการแกไ้ขไดต้รงจุด และสอดคลอ้ง
กบัค ากล่าวของอมัพร มา้คนอง (2553: 50) ทีว่่าความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์อง
นกัเรยีนจะพฒันาขึน้ได ้ครคูวรพยายามใชค้ าถามเพื่อใหน้กัเรยีนแสดงเหตุผลไดอ้ยา่งต่อเนื่อง เช่น 
“ท าไม” “เพราะอะไร” “ถา้เงื่อนไขบางอย่างเปลีย่นไป จะเกดิอะไรขึน้ รูไ้ดอ้ยา่งไร” โดยครคูวรให้
ความส าคญักบัทุกเหตุผลไมเ่ฉพาะเหตุผลทีถู่กตอ้งหรอืสมเหตุสมผลเท่านัน้ นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ พรรณทภิา  ทองนวล (2554: 194-208) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ
ท าการเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลและความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมชีวีติชวีาโดยเน้นการใช้
ตวัแทน เรือ่งความสมัพนัธแ์ละฟงักช์นั ผลการศกึษาพบว่า หลงัการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีา
โดยเน้นการใชต้วัแทน นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มคีวามสามารถใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรส์งู
กว่าก่อนการใชจ้ดัการเรยีนรูอ้ยา่งมชีวีติชวีาโดยเน้นการใชต้วัแทน อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 
  3.2 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาส 
ใหน้กัเรยีนไดพ้ดู อธบิาย และแสดงเหตุผลของตนเพื่อแสดงแนวคดิของตนอยูเ่ป็นประจ า รูจ้กั
เชื่อมโยงบรบิทต่างๆเขา้ดว้ยกนั ซึง่นกัเรยีนไดร้บัประสบการณ์จากการตอบค าถามของครหูรอื 
การอภปิรายในกลุ่มเลก็ จงึท าใหน้กัเรยีนมไีดฝึ้กการใหเ้หตุผลอยา่งสม ่าเสมอ ซึง่สอดคลอ้งกบั
หลกัการของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2547ก: 18) ทีไ่ดก้ล่าวถงึหลกัการ 
ในการพฒันาการใหเ้หตุผลว่ามหีลกัการทีส่ าคญั คอื ควรจดัประสบการณ์ใหส้ม ่าเสมอทุกระดบัชัน้ 
สอดแทรกทุกหน่วยการเรยีนรูต้ามความเหมาะสมและควรจดัจดับรรยากาศในหอ้งเรยีนใหส้่งเสรมิ
การฝึกการใหเ้หตุผล และสอดคลอ้งกบั มอลลอย (Malloy. 1999: 13) ได้เสนอแนวทางในการ
พฒันาการให้เหตุผลในระดบัมธัยมศกึษา โดยเสนอใหผู้ส้อนใชแ้นวทางการสบืสอบ (Inquiry 
Approach) ในการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชเ้หตุผลในการตรวจสอบและอภปิรายเกี่ยวกบับรบิทของ
ปญัหา และเชื่อมโยงปญัหากบัเน้ือหาและความรูท้างคณติศาสตรอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนัน้ยงั
สอดคลอ้งกบักาโรฟาโล และเทต็วา (Garofalo; & Mtetwa.  1993: 16-18) ทีว่่า ในการจดัการเรยีน
การสอนเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรน์ัน้ ครตูอ้งจดับรรยากาศทีใ่ห้
นกัเรยีนไดแ้สดงเหตุผล ซึง่เป็นสิง่ทีส่ าคญักว่าการไดค้ าตอบทีถู่กตอ้ง บรรยากาศในชัน้เรยีนตอ้งไม่
ท าใหน้กัเรยีนรูส้กึหวาดกลวั หากแต่ตอ้งเป็นบรรยากาศทีส่นบัสนุนส่งเสรมิ ใหน้กัเรยีนไดพู้ด
อธบิาย และแสดงเหตุผลของแนวคดิอยา่งอสิระ โดยอาจแสดงเหตุผลดว้ยวาจา ดว้ยการเขยีนทีใ่ช้
ภาษาง่ายๆ หรอืใชอุ้ปกรณ์แสดงใหเ้หน็จรงิ  
 4. ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70  
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อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 38.86 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 77.72 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก  
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรู้โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นการ
จดัการเรยีนรูท้ีใ่ช้ปญัหาหรอืการก าหนดสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งองคค์วามรูแ้ละฝึกการให้
เหตุผลดว้ยตนเองอยา่งต่อเนื่อง ท าใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจและคุน้เคยในการใหเ้หตุผลใน
สถานการณ์ๆต่าง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แลนนิน (Lannin. 2001: Online) ทีไ่ดศ้กึษาพฒันา
ความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในการใหเ้หตุผลทีม่คีวามชดัเจนและการให้
เหตุผลทีต่่อเนื่องเพื่อตรวจสอบผลทีเ่กดิขึน้จากการสอนแบบคอนสตรคัตวิสิต ์ผลการวจิยัพบว่า
นกัเรยีนมคีวามสามารถในการพฒันาและอธบิายสถานการณ์ในรปูทัว่ๆไปของตวัเลข และชีใ้หเ้หน็
ว่านกัเรยีนมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งและบกพรอ่งในการใหเ้หตุผลทีช่ดัเจนและการใหเ้หตุผลทีต่่อเนื่อง 
และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อารยี ์ศรเีดอืน (2547: 85) พบว่า กจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ห้
นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ช่วยส่งเสรมิความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง 
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนใหส้งูขึน้ 
 
ข้อสงัเกตจากการวิจยั 
 จากการศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร  
ทีม่ต่ีอความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรข์อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ผูว้จิยัไดพ้บขอ้สงัเกตบางประการจากการวจิยั ซึง่พอสรปุไดด้งันี้ 
  1. การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ครผููส้อนจะตอ้งอธบิายถงึแต่ละขัน้ตอนให้
เขา้ใจผูเ้รยีนอยา่งชดัเจนในคาบแรก และในกจิกรรมแต่ละกจิกรรม ครผููส้อนตอ้งใหเ้วลาแก่ผูเ้รยีน
ในการท าความเขา้ใจปญัหา เพื่อทีผู่เ้รยีนไดม้คีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์การใหเ้หตุผลทาง
คณติศาสตรท์ีด่ยี ิง่ขึน้ 
  2. นกัเรยีนสามารถเรยีนรูใ้นส่วนโจทยป์ญัหา ไดด้กีว่าในส่วนของการคน้พบสตูรการ
หาพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร ซึง่ การใชค้ าถามกระตุ้นนกัเรยีนจะช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการ
คดิวเิคราะหไ์ปตามล าดบั และท าใหน้กัเรยีนเริม่คุน้เคยกบัปญัหาเพื่อใหน้กัเรยีนคน้พบความรู้ 
  3. เนื่องจากการปฏบิตักิจิกรรมกลุ่มผูเ้รยีนทีเ่รยีนอ่อนจะไมช่อบแสดงความคดิเหน็ 
ครผููส้อนจะตอ้งเขา้ไปแนะน าใหผู้เ้รยีนทีเ่รยีนเก่งคอยชกัจงูและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในระหว่าง
การท ากจิกรรมใหม้าก และยงัเป็นการท าใหผู้เ้รยีนทีเ่รยีนเก่งรูจ้กัการเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลอื
ผูอ้ื่น 
  4. ในการท ากจิกรรมต่างๆ ถา้ครผููส้อนมกีารเสรมิแรงดว้ยการใหข้องรางวลัในบางครัง้ 
นอกเหนือจากการชมเชยจะท าใหน้กัเรยีนจะมคีวามกระตอืรอืรน้เป็นพเิศษและเพิม่ความสนุกสนาน
ในการท ากจิกรรมยิง่ขึน้ 
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  5. ครผููส้อนควรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดม้สี่วนรว่มในการคดิวเิคราะห์ และแกป้ญัหา
ดว้ยตนเองตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สุดการท ากจิกรรม ซึง่จะท าใหน้กัเรยีนตื่นตวัอยูเ่สมอและเกดิ 
การเรยีนรูใ้นกจิกรรมนัน้ไดอ้ยา่งด ี
   
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะซึง่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและ
การศกึษาครัง้ต่อไป ดงันี้ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1. ครผููส้อนจะตอ้งเตรยีมตวัในการสอนเป็นอย่างด ีเพื่อประโยชน์แก่ผูเ้รยีนและ
ครผููส้อน 
  2. ในการปฏบิตักิจิกรรมในชัน้เรยีนครคูวรใหค้วามใส่ใจใหท้ัว่ถงึในชัน้เรยีน ให้
ค าปรกึษากบันกัเรยีนในระหว่างการท ากจิกรรม และครจูะตอ้งใชน้ ้าเสยีงทีอ่่อนโยนเวลาให้
ค าปรกึษาและน ้าเสยีงทีส่นุกสนานเวลาทีน่กัเรยีนก าลงัท ากจิกรรมในชัน้เรยีน 
  3. การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานจะเกดิประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ ถา้
ผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนรู ้โดยใหน้กัเรยีนทีม่คีวามสามารถในดา้นต่าง ๆ 
ช่วยออกแบบกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถดา้นนัน้ ๆ โดยครคูอยใหค้ าแนะน า ซึง่จะท าให้
กจิกรรมการเรยีนรูน้ัน้ตรงศกัยภาพของนกัเรยีนและมคีวามน่าสนใจยิง่ขึน้ 
  4. ครผููส้อนควรก าหนดเวลาใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมต่างๆ อยา่งพอเหมาะ มฉิะนัน้จะ
ท าใหก้จิกรรมใชเ้วลามากจนเกนิไป 
  5. ครผููส้อนพยายามกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเป็นฝา่ยตัง้ค าถาม เพื่อพฒันาทางการคดิ
วเิคราะห ์
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ควรมกีารศกึษาผลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานเพื่อพฒันา 
ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรด์า้นอื่น ๆ ไดแ้ก่ ทกัษะการสื่อสารสื่อความหมาย และการ
น าเสนอ และทกัษะความคดิสรา้งสรรค ์ใหก้บันกัเรยีนในแต่ละระดบัชัน้ และในเนื้อหาอื่น ๆ หรอื
อาจแทรกในส่วนทีเ่กี่ยวกบัโจทยป์ญัหาของแต่ละเน้ือหา 
  2. ควรมกีารเปรยีบเทยีบผลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบั
การจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิหรอืกบัวธิกีารสอนอื่นๆ  
  3. ควรมกีารศกึษาตวัแปรทีเ่กีย่วกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นอื่น ๆ เช่น  
ความมวีนิยั หรอื ความมุง่มัน่ในการท างาน เป็นต้น 
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ผลการวิเคราะหค์ณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 
 - ค่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
คดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 - ค่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
ใหเ้หตุผล ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 - ค่าความยากงา่ย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
คดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 - ค่า X , 2X  ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาค่า 2

ts เพื่อใชแ้ทนค่าในสตูรการหาความเชื่อมัน่ 
ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ที่
ผวิและปรมิาตร 
 - ค่า p และ q  ทีใ่ชใ้นการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
คดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 - ค่าความงา่ย (PE) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
ใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 - ค่า iX , 2

iX และ 2

is ทีใ่ชใ้นการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 - ค่า X , 2X  ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาค่า 2

ts เพื่อใชแ้ทนค่าในสตูรการหาความเชื่อมัน่ 
ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 - ค่าความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
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ตาราง 9 ค่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
     คดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 

 
 
 

ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
ขอ้ที ่

ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ ค่า 
IOC คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

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

 
  คดัเลอืกแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ขอ้ทีม่คี่าดชันีความเทีย่งตรง 
เชงิเนื้อหา (IOC) โดยพจิารณาจากค่า IOC   0.5 จงึคดัเลอืกขอ้ทีม่คี่า IOC ตัง้แต ่0.67-1.00 
จ านวน 35 ขอ้  
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ตาราง 10 ค่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
     ใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 

 

ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ  

ค่า IOC 
 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1 1 1 
2 0 0 1 0.33 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 0 1 1 0.67 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 

 
  คดัเลอืกแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ขอ้ทีม่คี่าดชันี
ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) โดยพจิารณาจากค่า IOC   0.5 จงึคดัเลอืกขอ้ทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 
0.67-1.00 จ านวน 9 ขอ้  
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ตาราง 11  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
     คดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร จ านวน 35 ขอ้  
     โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู  
 
ขอ้ที ่ p r การพจิารณา ขอ้ที ่ p r การพจิารณา 

1 0.75 0.26 คดัเลอืก 19 0.35 0.26 คดัเลอืก 
2 0.57 0.01 คดัออก 20 0.22 0.18 คดัออก 
3 0.64 0.27 คดัเลอืก 21 0.50 0.15 คดัออก 
4 0.82 0.23 คดัออก 22 0.41 0.33 คดัเลอืก 
5 0.82 0.38 คดัออก 23 0.67 0.43 คดัเลอืก 
6 0.59 0.33 คดัเลอืก 24 0.89 0.17 คดัออก 
7 0.93 0.15 คดัออก 25 0.42 0.47 คดัเลอืก 
8 0.77 0.31 คดัเลอืก 26 0.38 0.29 คดัเลอืก 
9 0.49 0.44 คดัเลอืก 27 0.53 0.40 คดัเลอืก 
10 0.28 0.45 คดัเลอืก 28 0.35 0.50 คดัเลอืก 
11 0.44 0.13 คดัออก 29 0.43 0.16 คดัออก 
12 0.39 0.45 คดัเลอืก 30 0.32 0.00 คดัออก 
13 0.35 0.32 คดัเลอืก 31 0.53 0.29 คดัเลอืก 
14 0.18 0.46 คดัออก 32 0.78 0.28 คดัออก 
15 0.59 0.33 คดัออก 33 0.64 0.27 คดัเลอืก 
16 0.60 0.54 คดัเลอืก 34 0.46 0.20 คดัเลอืก 
17 0.56 0.61 คดัเลอืก 35 0.15 0.25 คดัออก 
18 0.15 0.25 คดัออก     

 
 คดัเลอืกแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ทีค่รอบคลุมจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
เฉพาะขอ้ทีม่คี่าความยากงา่ย (p) ตัง้แต่ 0.28 – 0.77  ซึง่เป็นความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรอืไม่
งา่ยจนเกนิไป และคดัเลอืกขอ้ทีม่คี่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 0.20 – 0.61 ซึง่เป็นขอ้ทีส่ามารถจ าแนก
นกัเรยีนอ่อนและเก่งได ้โดยคดัเลอืกแบบทดสอบทัง้หมดจ านวน 20 ขอ้ ไปใชใ้นครัง้ต่อไป คอื ขอ้  
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 , 2X  ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาค่า 2

ts  เพื่อใชแ้ทนค่าในสตูรการหาความเชื่อมัน่ 
     ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3  
     เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 
คนที ่ X  2X  คนที ่ X  2X  

1 19 361 26 17 289 
2 15 225 27 20 400 
3 7 49 28 9 81 
4 15 225 29 12 144 
5 7 49 30 12 144 
6 9 81 31 20 400 
7 15 225 32 2 4 
8 20 400 33 20 400 
9 10 100 34 9 81 
10 5 25 35 12 144 
11 2 4 36 4 16 
12 20 400 37 19 361 
13 14 196 38 15 225 
14 12 144 39 12 144 
15 18 324 40 7 49 
16 16 256 41 9 81 
17 17 289 42 12 144 
18 13 169 43 15 225 
19 16 256 44 2 4 
20 19 361 45 12 144 
21 16 256 46 9 81 
22 12 144 47 12 144 
23 12 144 48 7 49 
24 12 144 49 2 4 
25 12 144 50 19 361 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 
คนที ่ X  2X  คนที ่ X  2X  
51 5 25 76 12 144 
52 12 144 77 17 289 
53 15 225 78 19 361 
54 20 400 79 20 400 
55 7 49 80 9 81 
56 20 400 81 19 361 
57 15 225 82 16 256 
58 16 256 83 19 361 
59 2 4 84 17 289 
60 19 361 85 12 144 
61 9 81 86 15 225 
62 12 144 87 17 289 
63 16 256 88 16 256 
64 2 4 89 19 361 
65 12 144 90 17 289 
66 12 144 91 16 256 
67 7 49 92 7 49 
68 19 361 93 9 81 
69 20 400 94 17 289 
70 9 81 95 19 361 
71 16 256 96 16 256 
72 16 256 97 19 361 
73 7 49 98 19 361 
74 11 121 99 20 400 
75 15 225 100 9 81 
    X  1,331 2X  20,351 
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ตาราง 13 ค่า p และ q  ทีใ่ชใ้นการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
     คดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 

ขอ้ที ่ p q pq ขอ้ที ่ p q pq 
1 0.80 0.20 0.16 19 0.56 0.44 0.25 
3 0.78 0.22 0.17 22 0.71 0.29 0.21 
6 0.73 0.27 0.20 23 0.62 0.38 0.24 
8 0.71 0.29 0.21 25 0.65 0.35 0.23 
9 0.66 0.34 0.22 26 0.65 0.35 0.23 
10 0.63 0.37 0.23 27 0.57 0.43 0.25 
12 0.68 0.32 0.22 28 0.68 0.32 0.22 
13 0.70 0.30 0.21 31 0.55 0.45 0.25 
16 0.72 0.28 0.20 33 0.56 0.44 0.25 
17 0.63 0.37 0.23 34 0.71 0.29 0.21 
    รวม 4.37 

 
หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์โดยใชส้ตูร  

KR – 20 (Kuder – Richardson ) 
     

                     tt 2

t

pqk
r 1

k 1 s

  
  

   



 
 
  เมือ่       ttr   แทน  ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
     k   แทน  จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
     p   แทน  สดัส่วนของผูท้ีท่ าถูกในขอ้หนึ่งๆ  
     q      แทน     สดัส่วนของผูท้ีท่ าผดิในขอ้หนึ่งๆ หรอื 1 p  
             2

ts      แทน     ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั  
 

      โดยที ่              
 

22

2

t

N X X
s

N N 1
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  เมือ่                2

ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
           X   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ 
        ทัง้ฉบบั 
           2

X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง  
                    N  แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 
 จากตาราง 12 จะได ้  X   = 1,331    ,  2

X  = 20,351   ,  N   = 100  

         
2

ts

  

 
 

22N X X

N N 1






   

       )1100(100
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900,9
561,771,1100,035,2 

  

       
62.26  

  
 จากตาราง 13  จะได ้ k  =  20  ,   pq   =  4.37    ,  2

ts   =   26.62 

 ดงันัน้        ttr  
2

t

pqk
1

k 1 s

  
  

   

  

     





 




62.26
37.4

1
120

20

 

     
)164.01(

19
20


 

     )836.0(
19
20

  

     88.0  
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ตาราง 14 ค่าความงา่ย (PE) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
     ใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 

ขอ้ที ่ PE D ผลการพจิารณา 
1 0.82 0.26 คดัออก 
2 0.65 0.40 คดัเลอืก 
3 0.19 0.31 คดัออก 
4 0.50 0.76 คดัเลอืก 
5 0.44 0.65 คดัเลอืก 
6 0.45 0.61 คดัออก 
7 0.81 0.33 คดัออก 
8 0.58 0.84 คดัเลอืก 
9 0.38 0.51 คดัเลอืก 

 
คดัเลอืกแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรเ์ฉพาะขอ้ทีม่คี่า

ความงา่ย (PE) ตัง้แต่ 0.38 – 0.65 ซึง่เป็นความยากพอเหมาะ ไมย่ากหรอืไม่งา่ยจนเกนิไป และ
คดัเลอืกขอ้ทีม่คี่าอ านาจจ าแนก (D) ตัง้แต่ 0.40 – 0.84 ซึง่เป็นขอ้ทีส่ามารถจ าแนกนกัเรยีนอ่อน
และเก่งได ้โดยคดัเลอืกแบบทดสอบน้ีจ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 2, 4, 5, 8 และ 9 ทีค่รอบคลุม
จดุประสงคไ์ปใชใ้นครัง้ต่อไป 
 
ตาราง 15 ค่า iX , 2

iX  และ 2

is  ทีใ่ชใ้นการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดั 
     ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิ 
     และปรมิาตร 
  

ขอ้ที ่ iX  2

iX  2

is  
2 295 2021 5.72 
4 308 2148 5.12 
5 290 1970 5.88 
8 283 1977 7.66 
9 254 1556 5.42 

 2

is  = 29.80 
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ตาราง 16 ค่า X , 2X  ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาค่า 2

ts  เพื่อใชแ้ทนค่าในสตูรการหาความเชื่อมัน่ 
     ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
     ปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 
คนที ่ X  2X  คนที ่ X  2X  

1 32 1024 26 44 1936 
2 38 1444 27 15 225 
3 33 1089 28 27 729 
4 35 1225 29 45 2025 
5 35 1225 30 25 625 
6 12 144 31 15 225 
7 15 225 32 23 529 
8 25 625 33 23 529 
9 28 784 34 35 1225 
10 9 81 35 39 1521 
11 20 400 36 46 2116 
12 25 625 37 35 1225 
13 31 961 38 23 529 
14 10 100 39 37 1369 
15 14 196 40 48 2304 
16 18 324 41 39 1521 
17 15 225 42 15 225 
18 40 1600 43 21 441 
19 44 1936 44 23 529 
20 38 1444 45 39 1521 
21 31 961 46 23 529 
22 12 144 47 36 1296 
23 31 961 48 37 1369 
24 38 1444 49 50 2500 
25 15 225 50 22 484 
    X  1,429 2X  46,939 
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 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์โดย
ใชส้ตูรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  

                 
2

i

2

t

sk
α 1

k 1 s

  
  

   

  

 
   เมือ่          α  แทน  ค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ 
             k  แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
             2

is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 
             2

ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
 

   โดยที ่            
 

22

i i2

i

N X X
s

N N 1






   

 
   เมือ่        2

is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 
           iX   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนในขอ้ที ่ i  

         2

iX  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสองในขอ้ที ่ i  
                  N  แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 

      และ              
 

22

2

t

N X X
s

N N 1






   

 
   เมือ่        2

ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
           X   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ 
        ทัง้ฉบบั 
           2

X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง  
                     N  แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
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 จากตาราง 16 จะได ้  X   = 1,429   ,  2
X  = 46,939   ,  N   = 50   

         
2

ts

  

 
 

22N X X

N N 1






   

       )150(50
)429,1()939,46(50 2




  

       
45.124  

 
 จากตาราง 15 จะได ้ k  =  5  ,   2

is   =  29.80 ,  2

ts   =  124.45 

 ดงันัน้        α  
2

i

2

t

sk
1

k 1 s

  
  

   

  

     





 




45.124
80.29

1
15

5  

     
)239.01(

15
5




  

     
95.0  
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ตาราง 17 ค่าความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง 
     คณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 

 

คนที ่
คะแนนจากผูต้รวจ

คนที ่1 (X)  
คะแนนจากผูต้รวจ

คนที ่2 (Y)  

 

2X  
 

2Y  
 

XY  

1 32 29 1024 841 928 
2 38 37 1444 1369 1406 
3 33 35 1089 1225 1155 
4 35 37 1225 1369 1295 
5 35 37 1225 1369 1295 
6 12 11 144 121 132 
7 15 12 225 144 180 
8 25 24 625 576 600 
9 28 29 784 841 812 
10 9 7 81 49 63 
11 20 23 400 529 460 
12 25 26 625 676 650 
13 31 33 961 1089 1023 
14 10 9 100 81 90 
15 14 12 196 144 168 
16 18 16 324 256 288 
17 15 16 225 256 240 
18 40 42 1600 1764 1680 
19 44 45 1936 2025 1980 
20 38 39 1444 1521 1482 
21 31 33 961 1089 1023 
22 12 9 144 81 108 
23 31 33 961 1089 1023 
24 38 39 1444 1521 1482 
25 15 17 225 289 255 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

 

คนที ่
คะแนนจากผูต้รวจ

คนที ่1 (X)  
คะแนนจากผูต้รวจ

คนที ่2 (Y)  

 

2X  
 

2Y  
 

XY  

26 44 43 1936 1849 1892 
27 15 17 225 289 255 
28 27 25 729 625 675 
29 45 43 2025 1849 1935 
30 25 27 625 729 675 
31 15 12 225 144 180 
32 23 25 529 625 575 
33 23 25 529 625 575 
34 35 37 1225 1369 1295 
35 39 38 1521 1444 1482 
36 46 47 2116 2209 2162 
37 35 35 1225 1225 1225 
38 23 24 529 576 552 
39 37 38 1369 1444 1406 
40 48 51 2304 2601 2448 
41 39 41 1521 1681 1599 
42 15 23 225 529 345 
43 21 20 441 400 420 
44 23 26 529 676 598 
45 39 41 1521 1681 1599 
46 23 22 529 484 506 
47 36 39 1296 1521 1404 
48 37 36 1369 1296 1332 
49 50 46 2500 2116 2300 
50 22 24 484 576 528 
รวม 1,429 1,455 46,939 48,877 47,781 
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 ศกึษาผลสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณติศาสตร ์ของผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่2 และผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่2 โดยการใชส้ถติสิหสมัพนัธ์
อยา่งงา่ยของเพยีรส์นั         
 

      
   

XY
2 22 2

N XY X Y
r

N X X N Y Y




    
   

  

   
 

 
  เมือ่              r  แทน  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
         X   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 
                   Y   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้่วยวจิยั  
        2

X   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 
        แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
                   2

Y   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้่วยวจิยั 
        แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
        XY   แทน  ผลรวมของผลคณูระหว่างคะแนนทีต่รวจโดย 
        ผูว้จิยักบัคะแนนทีต่รวจโดยผูช้่วยวจิยั 
          N   แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 
 จากตาราง 17 จะได ้  X  =  1,429   ,  Y  = 1,455   ,  2

X  =  46,939  ,   
     2

Y  =  48,877  ,  XY  =  47,781  ,  N   =  50 
 

   

XYr

 
   

2 22 2

N XY X Y

N X X N Y Y




    
   

  

   

 

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

)455,1)(429,1()781,47(50
22 


  

    
87.676,315

885,309
  

    98.0  
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ภาคผนวก ข 
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คะแนนของนักเรียนก่อนและหลงัการทดลอง 
 

  
 - คะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงั
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 - คะแนนความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
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ตาราง 18 คะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงั 
     ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร  
     (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
 

 

คนที ่
คะแนน 

ก่อนเรยีน( 1X ) 
คะแนน 

หลงัเรยีน( 2X ) 

 

2
2X  

 

D  
 

2D  

1 6 13 169 7 49 
2 5 12 144 7 49 
3 8 17 289 9 81 
4 7 18 324 11 121 
5 6 15 225 9 81 
6 2 14 196 12 144 
7 5 13 169 8 64 
8 7 13 169 6 36 
9 2 12 144 10 100 
10 7 14 196 7 49 
11 9 16 256 7 49 
12 6 14 196 8 64 
13 8 20 400 12 144 
14 11 19 361 8 64 
15 3 12 144 9 81 
16 8 15 225 7 49 
17 10 18 324 8 64 
18 12 20 400 8 64 
19 6 13 169 7 49 
20 6 14 196 8 64 
21 4 16 256 12 144 
22 5 18 324 13 169 
23 1 13 169 12 144 
24 2 14 196 12 144 
25 2 13 169 11 121 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

 

คนที ่
คะแนน 

ก่อนเรยีน( 1X ) 
คะแนน 

หลงัเรยีน( 2X ) 

 

2
2X  

 

D  
 

2D  

26 10 12 144 2 4 
27 6 18 324 12 144 
28 12 16 256 4 16 
29 14 19 361 5 25 
30 13 19 361 6 36 
31 6 13 169 7 49 
32 5 14 196 9 81 
33 4 15 225 11 121 
34 3 12 144 9 81 
35 11 18 324 7 49 
  1X 232 

    1X  = 6.63 
 2X 532 

    2X  = 15.20 
 2

2X 8,314  D 300  2D 2,794 
 

 
 เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและ
หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรื่อง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร โดยใชส้ถติ ิ t-test for 
Dependent Samples 
 

                       
 

22

D
t

n D D

n 1









 

 
 
   เมือ่   t  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

               2
D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ 

        ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู้ 
        แต่ละคู่ยกก าลงัสอง 

      2D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ 
        ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู้ 
        ทัง้หมดยกก าลงัสอง 
      n   แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 

;  df n 1   



126 

 
 

 เนื่องจาก    D 300   ,    2D 2,794   ,    35n  

 ดงันัน้         t  
 

22

D

n D D

n 1









 
 

     135
)300()794,2(35

300
2






 

     

14.15
300



 

     

82.19  
      

 
 (เปิดตาราง t จะได้ค่าวกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.4411 ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.01 เมือ่ df  35 – 1     34) 
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 เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บั
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นฐาน เรื่อง พื้นที่ผวิและปรมิาตร กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใช้
สถติ ิ t-test for One Sample 
 

                                           0X μ
t

s

n


  

 
    เมือ่  t  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 
      X   แทน  ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
                0μ  แทน  ค่าเฉลีย่ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 
      s  แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
       n   แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง  
 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X)ของคะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะห์ หลงัได้รบัการจดั 
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร หาไดจ้ากสตูร  
 

         X  X

n

  

           
35
532

  

           20.15  
 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)ของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลงัได้รบั 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร หาไดจ้ากสตูร  
 

         
s

    

 
 

22n X X

n n 1






   

               )135(35
)532()314,8(35 2




  

            1190
966,7



 

               
59.2  

 

;  df n 1    
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 เนื่องจาก   X  = 15.20  ,   140   ,    s = 2.59 ,    n = 35 

 ดงันัน้          0X μ
t

s

n


  

            35
59.2

1420.15 


 

            

   73.2

  
 

 (เปิดตาราง t จะได้ค่าวกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.4411 ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.01 เมือ่ df  35 – 1     34) 
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ตาราง 19 คะแนนความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
     ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร  
     (คะแนนเตม็ 50 คะแนน) 
 

 

คนที ่
คะแนน 

ก่อนเรยีน( 1X ) 
คะแนน 

หลงัเรยีน ( 2X ) 

 

2
2X  

 

D  
 

2D  

1 10 37 1369 27 729 
2 13 40 1600 27 729 
3 10 38 1444 28 784 
4 9 36 1296 27 729 
5 6 35 1225 29 841 
6 13 45 2025 32 1024 
7 11 35 1225 24 576 
8 10 44 1936 34 1156 
9 9 36 1296 27 729 
10 7 37 1369 30 900 
11 10 37 1369 27 729 
12 11 39 1521 28 784 
13 8 34 1156 26 676 
14 8 36 1296 28 784 
15 8 34 1156 26 676 
16 11 46 2116 35 1225 
17 7 37 1369 30 900 
18 11 40 1600 29 841 
19 12 38 1444 26 676 
20 11 41 1681 30 900 
21 8 45 2025 37 1369 
22 10 34 1156 24 576 
23 10 37 1369 27 729 
24 13 36 1296 23 529 
25 13 48 2304 35 1225 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

คนที ่ คะแนน 
ก่อนเรยีน( 1X ) 

คะแนน 
หลงัเรยีน( 2X ) 

2
2X  D  2D  

26 8 40 1600 32 1024 
27 8 39 1521 31 961 
28 10 43 1849 33 1089 
29 8 39 1521 31 961 
30 15 50 2500 35 1225 
31 9 34 1156 25 625 
32 10 38 1444 28 784 
33 12 37 1369 25 625 
34 11 34 1156 23 529 
35 9 41 1681 32 1024 
  1X 349 

    1X  = 9.97 
 2X 532 

    2X  = 38.86 
 2

2X 53,440  D 1,011  2D 29,663 

 
 

 เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรื่อง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร โดยใช้
สถติ ิt-test for Dependent Samples 
 

                       
 

22

D
t

n D D

n 1









 

 

 

    
   เมือ่    t  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

               2
D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ 

        ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู้ 
        แต่ละคู่ยกก าลงัสอง 

      2D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ 
        ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู้ 
        ทัง้หมดยกก าลงัสอง 
       n   แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 

;  df n 1   
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 เนื่องจาก    D 1,011 ,    2D 29,663,  n = 35 

 ดงันัน้         t  
 

22

D

n D D

n 1









 
 

    

        

      

135
)011,1()29,663(35

011,1
2






 

      

27.21
011,1



  

      

53.47       
    
 (เปิดตาราง t จะได้ค่าวกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.4411 ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.01 เมือ่ df  35 – 1     34) 
 
 เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 3 หลงัได้รบัการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน เรื่อง พื้นที่ผวิและปรมิาตร กบัเกณฑ ์ 
(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample 
 

                                           0X μ
t

s

n


  

 
    เมือ่  t  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 
      X   แทน  ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
                0μ  แทน  ค่าเฉลีย่ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 
      s  แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
       n   แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง  

 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X)ของคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรื่อง พืน้ทีผ่วิและ
ปรมิาตร หาไดจ้ากสตูร 
 
 

;  df n 1   
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              X  
X

n

  

           
35
360,1



 

            

 86.38            
 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)ของคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน เรื่อง พืน้ทีผ่วิ
และปรมิาตร หาไดจ้ากสตูร 
 

              
s

    

 
 

22n X X

n n 1






 

 

                )135(35
)360,1()440,53(35 2




  

            190,1
800,20



 

     

18.4
   

 เนื่องจาก   X  = 38.86  ,   350   ,    s = 4.18 ,    n = 35 

 ดงันัน้    t  
0X μ

s

n




 

    

  

35
18.4

3586.38 


 

             

51.5

  

 
 

 (เปิดตาราง t จะได้ค่าวกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.4411 ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.01 เมือ่ df  35 – 1     34) 
 
 
 
 



133 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
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ตวัอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 

 - ตวัอยา่งแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 - แบบประเมนิทกัษะกระบวนการ 
 - แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
วชิาคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน                 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
เรือ่ง ปรซิมึและพรีะมดิ                                   เวลา 2 คาบ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
    มาตรฐานการเรียนรู้ 

   ค 3.1 อธบิายและวเิคราะห ์รปูเรขาคณติสองมติแิละสามมติ ิ
    ตวัช้ีวดั   

    1. อธบิายลกัษณะและสมบตัขิองปรซิมึ พรีะมดิ ทรงกระบอก กรวย  และทรงกลม 
2. สาระส าคญั 
 ปรซิมึ   เป็นรปูเรขาคณิตสามมติทิีม่ฐีานทัง้สองเป็นรปูเหลีย่มทีเ่ท่ากนัทุกประการฐานทัง้
สองอยูบ่นระนาบทีข่นานกนั และดา้นขา้งแต่ละดา้นเป็นรปูสีเ่หลีย่มดา้นขนาน 
 พีระมิด เป็นรูปเรขาคณิตสามมติิที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่บน
ระนาบเดยีวกนักบัฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรปูสามเหลีย่มทีม่จีดุยอดรว่มกบัยอดแหลมนัน้ 
 
3. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้  นกัเรยีนสามารถ 
  1) อธบิายลกัษณะและสมบตัขิองปรซิมึและพรีะมดิได ้
  2) ระบุไดว้่ารปูใดมลีกัษณะของปรซิมึหรอืระบุไดว้่ารปูใดมลีกัษณะของพรีะมดิ 
     ด้านทกัษะ / กระบวนการ นกัเรยีนมคีวามสามารถในการ 
  1) ใหเ้หตุผล 
  2) คดิวเิคราะห ์
  3) สื่อสาร 
     ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์นกัเรยีนม ี
  1) ความรบัผดิชอบ 
  2) การท างานทีเ่ป็นระบบ 
  3) ความรว่มมอื 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ปริซึม 
  ปรซิมึเป็นรปูเรขาคณติสามมติทิีม่ฐีานทัง้สองเป็นรปูเหลี่ยมทีเ่ท่ากนัทุกประการฐาน
ทัง้สองอยูบ่นระนาบทีข่นานกนั และดา้นขา้งแต่ละดา้นเป็นรปูสีเ่หลีย่มดา้นขนาน 
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ส่วนต่าง ๆ ของปรซิมึ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรยีกชื่อปรซิมึชนิดต่างๆ ตามลกัษณะฐานของปรซิมึดงัตวัอยา่ง 
 

       
   ปรซิมึสีเ่หลีย่มจตุัรสั        ปรซิมึสีเ่หลีย่มผนืผา้        ปรซิมึหา้เหลีย่ม        ปรซิมึหกเหลีย่ม 
  
 พีระมิด 
  พรีะมดิ เป็นรปูเรขาคณติสามมติทิีม่ฐีานเป็นรปูเหลีย่มใด ๆ มยีอดแหลมทีไ่มอ่ยูบ่น
ระนาบเดยีวกนักบัฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรปูสามเหลีย่มทีม่จีดุยอดรว่มกบัยอดแหลมนัน้ 

ส่วนต่าง ๆ ของพรีะมดิ 
พีระมิดตรง 

 
 
 
 
 
     
 
           พรีะมดิฐานหกเหลีย่ม      พรีะมดิฐานสีเ่หลีย่ม      
  
 

สว่นสงู 

หน้าตดัหรอืฐาน 

หน้าตดัหรอืฐาน 

ดา้นขา้ง 

ปรซิมึตรง ปรซิมึเอยีง 

ดา้นขา้ง 
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    พีระมิดเอียง 
 
 
 
 
 

   
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 คาบท่ี 1 
 ขัน้ท่ี 1 น าเสนอปัญหาหรือระบปัุญหา 
 1. ครนู าสิง่ของทีอ่ยูใ่นชวีติประจ าวนั เช่น แกว้น ้า กล่องนม กล่องบรรจุภณัฑต่์างๆ และ 
ภาพถ่ายของสิง่ก่อสรา้ง เช่น บา้น อาคาร และพรีะมดิ มาน าเสนอใหน้กัเรยีนเหน็ว่า สิง่ต่างๆทีอ่ยู่
ในชวีติประจ าวนัไมว่่าจะเป็นสิง่ของ หรอืสิง่ก่อสรา้ง ลว้นมโีครงสรา้งหลกัเป็นรปูทรงต่างๆ โดยทีค่รู
จะยงัไม่ระบุชื่อรปูทรง แต่จะใชค้ าถามกระตุน้ความคดิและเชื่อมโยงความรูเ้ดมิของนกัเรยีนว่า 
นกัเรยีนเรยีกรปูทรงต่างๆ เหล่านี้ว่าอย่างไร  
 2. ครนู าเสนอปญัหากล่องนมของฉนั ใหน้กัเรยีนสงัเกต โดยการใชโ้ปรแกรมน าเสนองาน 
ดงันี้ 
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 ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหปั์ญหา 
 3. ครถูามนกัเรยีน ดว้ยค าถามทีใ่หน้กัเรยีนเกดิความสงสยัว่า กล่องนมดงักล่าวมลีกัษณะ
ของรปูสามมติชินิดใด ระหว่าง ปรซิมึ พรีะมดิ ทรงกระบอก กรวย หรอืทรงกลม และถามต่อว่าส่วน
ต่างๆของกล่องนมประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง  
 4.  ครแูจกใบกจิกรรมที ่1.1 ใหน้กัเรยีนท าความเขา้ใจ 
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้ศึกษาค้นคว้า 
 5.  นกัเรยีนท าการศกึษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มลูทีค่รกู าหนดให ้(ใบความรูท้ี ่1.1) 
 ขัน้ท่ี 4 การสงัเคราะหข้์อมลู 
 6. นกัเรยีนตอบค าถามในใบกจิกรรมที ่1.1 พรอ้มทัง้ตอบปญัหาใหไ้ดว้่า กล่องนมเป็นรปู
เรขาคณติสามมติทิีม่ลีกัษณะของปรซิมึ 
 ขัน้ท่ี 5 สรปุส่ิงท่ีได้เรียนรู้   
 7. นกัเรยีนและครรูว่มกนัสรุปความคดิรวบยอดเกีย่วกบัลกัษณะและสมบตัขิองปรซิมึ 
 8. ครแูจกใบงานที ่1.1 ใหน้ักเรยีนท า 
 คาบท่ี 2 
 ขัน้ท่ี 1 น าเสนอปัญหาหรือระบปัุญหา 
 1. ครนู าเสนอปญัหาเกีย่วกบัลกัษณะของพรีะมดิโดยการใชโ้ปรแกรมน าเสนองาน ดงันี้ 
 

 
  
 ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหปั์ญหา 
 2.  ครแูบ่งกลุ่มนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แจกใบกจิกรรมที ่1.2 ใหก้บันกัเรยีนทุก
คน และแจกอุปกรณ์ คอืทรงสามมติจิ าลองของพรีะมดิฐานสีเ่หลีย่ม เพื่อใหน้กัเรยีนรว่มกนัอภปิราย
ลกัษณะของพรีะมดิ 
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 ขัน้ท่ี 3 ขัน้ศึกษาค้นคว้า 
 3. นกัเรยีนสงัเกตทรงสามมติจิ าลองของพรีะมดิฐานสีเ่หลีย่ม และศกึษาหวัขอ้ทีท่ีน่กัเรยีน
จะตอ้งคน้ควา้หาค าตอบในใบกจิกรรมที ่1.2 
 4.  นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายลกัษณะของทรงสามมติจิ าลองของพรีะมดิฐานสีเ่หลีย่ม พรอ้ม
ทัง้การศกึษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มลูทีค่รกู าหนดให ้(ใบความรูท้ี ่1.2) 
 ขัน้ท่ี 4 การสงัเคราะหข้์อมลู 
 5. นกัเรยีนตอบค าถามในใบกจิกรรมที ่1.2 พรอ้มทัง้ตอบปญัหาใหไ้ดว้่า ลกัษณะของ
พรีะมดินัน้เป็นอยา่งไร 
 ขัน้ท่ี 5 สรปุส่ิงท่ีได้เรียนรู้   
 6. นกัเรยีนและครรูว่มกนัสรุปความคดิรวบยอดเกีย่วกบัลกัษณะและสมบตัขิองพรีะมดิ 
 7. ครแูจกใบงานที ่1.2 ใหน้ักเรยีนท าเป็นการบา้น 
6. ช้ินงาน/ภาระงาน 
  - 
7. ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ใบกจิกรรมที ่1.1 “กล่องนมของฉัน” 
  2. ใบกจิกรรมที ่1.2 “ส ารวจพรีะมดิ” 
  3. ใบความรูท้ี ่1.1 เรือ่ง ส่วนต่างๆของปรซิมึ 
  4. ใบความรูท้ี ่1.2 เรือ่ง ส่วนต่างๆของพรีะมดิ 
  5. ใบงานที ่1.1 
  6. ใบงานที ่1.2 
  7. สื่อในการน าเสนอปญัหาในใบกจิกรรมที ่1.1 และ 1.2 (โปรแกรมน าเสนองาน) 
  8. ทรงสามมติจิ าลองของพรีะมดิฐานสีเ่หลีย่ม จ านวน 9 ชิน้ 
 
 
8. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ส่ิงท่ีต้องการวดั/ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
ด้านความรู้ ตรวจจากการท า 

   -ใบกจิกรรม 
   -ใบงาน 

-ใบกจิกรรมที ่1.1 และ 1.2 
-ใบงานที ่1.1 และ 1.2 
 

ท าไดถู้กตอ้ง 
รอ้ยละ 70 
ขึน้ไป 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
1) ใหเ้หตุผล 
2) การคดิวเิคราะห ์

1. ตรวจจากการท า 
   -ใบกจิกรรม 
   -ใบงาน 

แบบประเมนิทกัษะ
กระบวนการ 
 

ผ่านเกณฑ ์
ในระดบัด ี
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ส่ิงท่ีต้องการวดั/ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
3) สื่อสาร 2. สงัเกตจาก    

   พฤตกิรรม 
   ระหว่างเรยีน 

  

ด้านคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
1.ความรบัผดิชอบ 
2.การท างานเป็นระบบ 
3.ความรว่มมอื 

 
ประเมนิพฤตกิรรม
ระหว่างเรยีนและ
หลงัการเรยีนรู ้

 
แบบประเมนิคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์

 
ผ่านเกณฑ ์
ในระดบัด ี

 
9. บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 ผลการจดัการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 ปัญหาและอปุสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
                 ลงชื่อ ..................................................... 
                   (.............................................) 
                                  ผูจ้ดัการเรยีนรู ้
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ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรยีนเตมิช่องว่างใหส้มบูรณ์ 

 
รปูแสดงส่วนต่างๆของกล่องนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมท่ี 1.1 

“กล่องนมของฉัน” 

กล่องนมของฉนัมลีกัษณะ ดงันี้ 

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

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

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

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

 
 

กลอ่งนมของฉนัเป็นรปูเรขาคณิตสามมติ ิ

ทีม่ลีกัษณะของ................................. 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.1 
 

 
รปูแสดงส่วนต่างๆของกล่องนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าตดัหรอืฐาน 
สว่นสงู 

 
ดา้นขา้ง 

 

กล่องนมของฉนัมลีกัษณะ ดงันี้ 

 มฐีานเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ 2 ฐาน ดา้นขา้งเป็นรปูสีเ่หลีย่มดา้นขนานจ านวน 4 ดา้น 

โดยดา้นทีอ่ยูต่รงขา้มกนัมขีนาดเท่ากนัจ านวน 2 คู่ 

 

กลอ่งนมของฉนัเป็นรปูเรขาคณิตสามมติ ิ

ทีม่ลีกัษณะของ ปรซิมึสีเ่หลีย่มผนืผา้ 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนช่วยกนัคน้หาลกัษณะหรอืคุณสมบตัขิองพรีะมดิใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
 
ผลการรว่มพจิารณาเป็นดงันี้ 

1. ลกัษณะเกีย่วกบัฐาน......................................................................................... 
......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 

2. ลกัษณะเกีย่วกบัผวิขา้ง...................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 

3. ลกัษณะอื่นๆ................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 

4. สรปุลกัษณะของพรีะมดิ..................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 

5. พรีะมดิมชีื่อเรยีกตามลกัษณะของฐาน พรีะมดิทีน่กัเรยีนเหน็น้ี เรยีกว่า........................ 
เพราะ................................................................................................................ 
......................................................................................................................... 
 

 
 

 

ใบกิจกรรมท่ี 1.2 

“ส ารวจพีระมิด” 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.2 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนช่วยกนัคน้หาลกัษณะหรอืคุณสมบตัขิองพรีะมดิใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
 

ผลการรว่มพจิารณาเป็นดงันี้ 
1. ลกัษณะเกีย่วกบัฐาน 
   - ฐานเป็นรปูสีเ่หลีย่ม ม ี1 ฐาน 

 

2. ลกัษณะเกีย่วกบัผวิขา้ง 
   - ผวิขา้งเป็นรปูสามเหลีย่ม มจี านวน 4 หน้า ทีม่จีดุยอดรวมกนัทีย่อดแหลม 
 

3. ลกัษณะอื่นๆ 
   - มยีอดแหลมทีไ่มอ่ยูบ่นระนาบเดยีวกนักบัฐาน 
 

4. สรปุลกัษณะของพรีะมดิ 
- มฐีานหนึ่งฐาน และมยีอดแหลมทีไ่มอ่ยู่บนระนาบเดยีวกนักบัฐาน มหีน้าทุก   
  หน้าเป็นรปูสามเหลีย่มทีม่จีดุยอดรว่มกบัยอดแหลมนัน้ 

5. พรีะมดิมชีื่อเรยีกตามลกัษณะของฐาน พรีะมดิทีน่กัเรยีนเหน็น้ี เรยีกว่า พรีะมดิฐาน
สีเ่หลีย่ม 

    เพราะ มฐีานเป็นรปูสีเ่หลีย่ม 
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ปริซึม 
 ปรซิมึเป็นรปูเรขาคณติสามมติทิีม่ฐีานทัง้สองเป็นรปูเหลีย่มทีเ่ท่ากนัทุกประการฐานทัง้  
สองอยูบ่นระนาบทีข่นานกนั และดา้นขา้งแต่ละดา้นเป็นรปูสีเ่หลีย่มดา้นขนาน 
  ส่วนต่าง ๆ ของปรซิมึ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรยีกชื่อปรซิมึชนิดต่างๆ ตามลกัษณะฐานของปรซิมึดงัตวัอยา่ง 
 

                                
ปรซิมึสีเ่หลีย่มจตุัรสั        ปรซิมึสีเ่หลีย่มผนืผา้           ปรซิมึหา้เหลีย่ม           ปรซิมึหกเหลีย่ม 
 
********************************************************************************************************** 
หมายเหต ุ ในบทเรยีนต่อไปน้ีจะกล่าวถงึเฉพาะ ปรซิมึตรงซึง่มดีา้นขา้งตัง้ฉากกบัฐานเท่านัน้ 
 

ใบความรูท้ี ่1.1 

เร่ือง ส่วนต่างๆของปริซมึ 

สว่นสงู 

หน้าตดัหรอืฐาน 

หน้าตดัหรอืฐาน 

ดา้นขา้ง 

ปรซิมึตรง ปรซิมึเอยีง 

ดา้นขา้ง 
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พีระมิด 

 พรีะมดิ เป็นรปูเรขาคณติสามมติทิีม่ฐีานเป็นรปูเหลีย่มใด ๆ มยีอดแหลมทีไ่มอ่ยูบ่น
ระนาบเดยีวกนักบัฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรปูสามเหลีย่มทีม่จีดุยอดรว่มกบัยอดแหลมนัน้ 
ส่วนต่าง ๆ ของพีระมิด 
พีระมิดตรง 
 
 
 
 
 
     พรีะมดิฐานหกเหลีย่ม       พรีะมดิฐานสีเ่หลีย่ม      
พีระมิดเอียง 
 
 
 
 

   
 
 ในกรณทีีพ่รีะมดิมสีนัยาวเท่ากนัทุกเสน้ จะเรยีกพรีะมดินัน้ว่า พรีะมดิตรง ซึง่ พรีะมดิ
ตรงทีม่ฐีานเป็นรปูเหลีย่มดา้นเท่ามุมเท่า จะมสีูงเอยีงทุกเสน้ยาวเท่ากนั และส่วนสงูของพรีะมดิตรง
ใดๆ จะตัง้ฉากกบัฐานทีจ่ดุซึง่อยูห่่างจากจดุยอดมุมของรปูเหลีย่มทีเ่ป็นฐานเป็นระยะเท่ากนั 
 ในการเรยีกชื่อของพรีะมดินัน้ นิยมเรยีกชื่อของพรีะมดิตามลกัษณะของฐาน เช่น พรีะมดิ
ฐานสีเ่หลีย่มจตุัรสั พรีะมดิฐานหกเหลีย่ม เป็นต้น 
ตวัอย่างเช่น 
 
 
 

พรีะมดิฐานสามเหลีย่ม   พรีะมดิฐานหกเหลีย่ม    พรีะมดิฐานสีเ่หลีย่ม 
************************************************************************************************* 

หมายเหตุ ในบทเรยีนต่อไปนี้จะกล่าวถงึเฉพาะ พรีะมดิทีม่สี่วนสงูตัง้ฉากกบัฐานเท่านัน้ 

ใบความรูท้ี ่1.2 
เรื่อง สว่นต่างๆของพรีะมดิ 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนเตมิช่องว่างใหส้มบรูณ์ 

 
1. จงระบสุ่วนต่างๆของปรซิมึและสรปุว่าปรซิมึมลีกัษณะอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ปรซิมึนี้ เรยีกว่า                                                   และ 
 
 
 
 
 
 
 

2. รปูในขอ้ใดบา้งเป็นรปูของปรซิมึ เพราะเหตุใด 

1)   2) 3) 4)  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ปรซิมึ มลีกัษณะ ดงันี้ 

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

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

 

ใบงานที ่1.1 
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เฉลยใบงานท่ี 1.1 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนเตมิช่องว่างใหส้มบรูณ์ 

 
1. จงระบสุ่วนต่างๆของปรซิมึและสรปุว่าปรซิมึมลีกัษณะอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ปรซิมึนี้ เรยีกว่า                                                   และ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. รปูในขอ้ใดบา้งเป็นรปูของปรซิมึ เพราะเหตุใด 

1)   2) 3) 4)  
 
ตอบ  รปูที ่1) รปูที ่3) และรปูที ่ 4) เพราะมฐีาน 2 ฐานเป็นรปูเหลีย่มใดๆ และมดีา้นขา้งเป็นรปู
สีเ่หลีย่มดา้นขนาน 

 

ปรซิมึ มลีกัษณะ ดงันี้ 

ปรซิมึเป็นรปูเรขาคณติสามมติทิีม่ฐีานทัง้สองเป็นรปูเหลีย่มทีเ่ท่ากนัทุกประการฐานทัง้  

สองอยูบ่นระนาบทีข่นานกนั และดา้นขา้งแต่ละดา้นเป็นรปูสีเ่หลีย่มดา้นขนาน 

ปรซิมึสีเ่หลีย่ม ปรซิมึสามเหลีย่ม 

หน้าตดัหรอืฐาน 

หน้าตดัหรอืฐาน ส่วนสงู 

ส่วนสงู 

ดา้นขา้ง 

ดา้นขา้ง 
ดา้นขา้ง 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนเตมิช่องว่างใหส้มบรูณ์ 
1. จงระบสุ่วนต่างๆของพรีะมดิและสรุปว่าพรีะมดิมลีกัษณะอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ถา้นกัเรยีนตอ้งการเรยีกชื่อพรีะมดินี้ จะเรยีกว่า ……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. หลงัคาบา้นในขอ้ใดต่อไปนี้มลีกัษณะเป็นพรีะมดิ จงใหเ้หตุผล 

1)   2) 3)  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

พรีะมดิ มลีกัษณะ ดงันี้ 

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

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

 

ใบงานที ่1.2 
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เฉลยใบงานท่ี 1.2 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนเตมิช่องว่างใหส้มบรูณ์ 
 

1. จงระบสุ่วนต่างๆของพรีะมดิและสรุปว่าพรีะมดิมลีกัษณะอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ถา้นกัเรยีนตอ้งการเรยีกชื่อพรีะมดินี้ จะเรยีกว่า พรีะมดิฐานหา้เหลีย่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. หลงัคาบา้นในขอ้ใดต่อไปนี้มลีกัษณะเป็นพรีะมดิ จงใหเ้หตุผล 

1)   2) 3)  
 
 ขอ้ 2) เพราะ มฐีานเป็นรปูเหลีย่มใด ๆ มยีอดแหลมทีไ่มอ่ยูบ่นระนาบเดยีวกนักบัฐาน และ
หน้าทุกหน้าเป็นรปูสามเหลีย่มทีม่จีดุยอดรว่มกบัยอดแหลมนัน้ 
 

 

พรีะมดิ มลีกัษณะ ดงันี้ 

พรีะมดิ เป็นรปูเรขาคณติสามมติทิีม่ฐีานเป็นรปูเหลีย่มใด ๆ มยีอดแหลมทีไ่มอ่ยูบ่น

ระนาบเดยีวกนักบัฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรปูสามเหลีย่มทีม่จีดุยอดรว่มกบัยอดแหลมนัน้ 

ยอด 
สนัส่วนขา้ง 

หน้า 

ฐาน 

สงูเอยีง 

สงูตรง 
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แบบประเมินทกัษะกระบวนการ 
 

ท่ี 
 

ช่ือ-สกลุ 
                

รายการประเมิน 
รวม การสื่อสาร การใหเ้หตุผล การคดิวเิคราะห ์

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

2               

3               
4               
5               
6               

7               

8               

9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
23               
24               
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เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมินทกัษะกระบวนการ 
 
1. ดา้นการสื่อสาร 

 
2. ดา้นการใหเ้หตุผล 

 
3. ดา้นการคดิวเิคราะห ์

คะแนน คุณลกัษณะทีป่รากฏใหเ้หน็ 
3 
 
2 
 
1 
 
0 

อธบิายแนวความคดิในการหาค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งทัง้หมด ตามล าดบั
ขัน้ตอนอยา่งชดัเจน 
อธบิายแนวความคดิในการหาค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามล าดบัขัน้ตอน 
มคีวามชดัเจนเป็นบางส่วน 
อธบิายแนวความคดิในการหาค าตอบถูกตอ้งเป็นบางส่วน ล าดบัขัน้ตอน
ชดัเจนเป็นบางส่วน 
ไมส่ามารถอธบิายเพื่อสื่อความหมายแนวความคดิในการหาค าตอบได้ 

คะแนน คุณลกัษณะทีป่รากฏใหเ้หน็ 
3 
 
2 
 
1 
 
0 

ใหเ้หตุผลในการอธบิายแนวความคดิในการหาค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และชดัเจน 
ใหเ้หตุผลในการอธบิายแนวความคดิในการหาค าตอบ ชดัเจนเป็น
บางส่วน 
ใหเ้หตุผลในการอธบิายแนวความคดิในการหาค าตอบ ไมช่ดัเจน หรอื
คลุมเครอื 
ไมม่กีารใหเ้หตุผล 

คะแนน คุณลกัษณะทีป่รากฏใหเ้หน็ 
3 
 
2 
 
1 
 
0 

แยกแยะแนวความคดิในการหาค าตอบทีซ่บัซอ้นออกเป็นส่วน ๆ ได้
ถูกตอ้ง และชดัเจน 
แยกแยะแนวความคดิในการหาค าตอบทีซ่บัซอ้นออกเป็นส่วน ๆ ได้
ถูกตอ้ง เป็นส่วนใหญ่ 
แยกแยะแนวความคดิในการหาค าตอบทีซ่บัซอ้นออกเป็นส่วน ๆ ได้
ถูกตอ้ง เลก็น้อย 
ไมม่กีารแยกแยะแนวความคดิในการหาค าตอบทีซ่บัซอ้นออกเป็นส่วน ๆ 
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การแปลผลแบบประเมินทกัษะกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ผลการประเมนิ 
8 – 9 
6 – 7 
4 – 5 
0 – 3 

ทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัดมีาก 
ทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัด ี
ทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทกัษะกระบวนการอยูใ่นระดบัควรปรบัปรงุ 
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แบบประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 

ท่ี 
 

ช่ือ-สกลุ 
                

รายการประเมิน 
รวม ความรบัผดิชอบ การท างานเป็นระบบ ความรว่มมอื 

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

2               

3               
4               
5               
6               

7               

8               

9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
23               
24               
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เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

1. ดา้นความรบัผดิชอบ 
 

 

2. ดา้นการท างานเป็นระบบ 
 

 

3. ดา้นความรว่มมอื 

 
การแปลผลแบบประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

คะแนน/ความหมาย คุณลกัษณะทีป่รากฏใหเ้หน็ 
3  
2  
1  
0  

ส่งงานก่อนหรอืตรงก าหนดเวลานดัหมาย  
ส่งงานชา้กว่าก าหนดเลก็น้อย และมเีหตุผลทีพ่อรบัฟงัได ้
ส่งงานชา้กว่าก าหนดโดยไม่มเีหตุผล 
ไมส่่งงานเลย 

คะแนน/ความหมาย คุณลกัษณะทีป่รากฏใหเ้หน็ 
3  
2  
1  
0  

มกีารการวางแผนการท างาน เป็นล าดบัขัน้ตอน ตามล าดบัความส าคญั 
มกีารวางแผนการท างาน เป็นล าดบัขัน้ตอน แต่ไมไ่ดจ้ดัล าดบัความส าคญั 
มกีารวางแผนการท างาน  แต่ไมเ่ป็นล าดบัขัน้ตอน  
ไมม่กีารวางแผนการท างาน 

คะแนน/ความหมาย คุณลกัษณะทีป่รากฏใหเ้หน็ 
3  
2  
 
1  
 
0  

รว่มแสดงความคดิเหน็และร่วมปฏบิตักิจิกรรมจนส าเรจ็ดว้ยด ี
รว่มแสดงความคดิเหน็และร่วมปฏบิตักิจิกรรมจนส าเรจ็ดว้ยด ี
เป็นส่วนใหญ่ 
รว่มแสดงความคดิเหน็และร่วมปฏบิตักิจิกรรมจนส าเรจ็ดว้ยด ี
เป็นบางเวลา 
ไมร่ว่มแสดงความคดิเหน็และไมร่ว่มปฏบิตักิจิกรรมใดๆ เลย 

ช่วงคะแนน ผลการประเมนิ 
8 – 9 
6 – 7 
4 – 5 
0 – 3 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัดมีาก 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคอ์ยูใ่นระดบัด ี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัปานกลาง 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัควรปรบัปรงุ 
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ภาคผนวก ง 
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แบบทดสอบท่ีใช้ในการวิจยั 
 
 - แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
 - แบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3  เรือ่ง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร 
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ค าช้ีแจง 
  
 1. แบบทดสอบฉบบัน้ีม ี3 หน้า มขีอ้สอบทัง้หมด 20 ขอ้ 20 คะแนน ใชเ้วลา 50 นาท ี
 2. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก ใหน้กัเรยีนเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ด 
                เพยีงค าตอบเดยีว เมือ่นกัเรยีนเลอืกไดแ้ลว้ใหก้ากบาท ( ) ลงในช่อง ก, ข, ค หรอื ง  
               ในกระดาษค าตอบ ดงัตวัอยา่งการตอบขา้งล่างน้ี 
 

ข้อ ก ข ค ง 
0     

 
    กรณทีีต่อ้งการเปลีย่นค าตอบ ใหท้ าเครือ่งหมาย = ทบัลงบนเครือ่งหมายกากบาทเดมิ  
               แลว้กากบาทเลอืกขอ้ใหม ่เช่น เปลีย่นจากตวัเลอืก ง เป็น ข  
 

ข้อ ก ข ค ง 
0     

 
 3. ค าถามในแต่ละขอ้มคี าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีว ถา้ตอบเกนิหน่ึงค าตอบ  
                หรอืไมต่อบเลย ถอืว่าไมไ่ดค้ะแนนในขอ้นัน้ 
 4. หา้มขดีเขยีนหรอืท าสญัลกัษณ์ใดๆ ลงในขอ้สอบ 
 5. เมือ่สอบเสรจ็แลว้ ใหส้่งกระดาษค าตอบ และแบบทดสอบทีก่รรมการคุมสอบ 
 
 

 
 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร 
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1. รปูเรขาคณติสามมติขิอ้ใดต่อไปนี้มลีกัษณะของปรซิมึ 
ก.                                  ข.    ค.                                ง.    
 
 
 
 
2. ขอ้ใดต่อไปนี้เป็นทรงกระบอก 

ก.  หลอดกาแฟ    ข.  กล่องชอลก์ 
ค.  ลกูปิงปอง    ง.  กระป๋องน ้าอดัลม 
 

3. ปรซิมึและพรีะมดิ มลีกัษณะทีส่มัพนัธก์นัอย่างไร 
ก.  มฐีานเป็นรปูเหลีย่มใดๆเหมอืนกนั 
ข.  มยีอดแหลมเหมอืนกนั 
ค.  เมือ่น าระนาบทีข่นานกนักบัฐาน มาตดัปรซิมึและพรีะมดิจะไดห้น้าตดัเป็นรปูเหลีย่มใดๆ  
    ทีเ่ท่ากนัทุกประการกบัฐานเหมอืนกนั 
ง.  มฐีานเท่ากนั 
 

4. กล่องใส่ขนมกล่องหนึ่งมฐีานสองฐานเป็นรปูวงกลม และเมือ่ตดักล่องนัน้ตามระนาบทีข่นานกบั
ฐานหน้าตดัทีไ่ดเ้ป็นรปูทรงกลมทีเ่ท่ากนัทุกประการกบัฐาน กล่องดงักล่าวมลีกัษณะของรปู
เรขาคณติสามมติใินขอ้ใด 

ก.  พรีะมดิ    ข.  กรวย 
ค.  ทรงกระบอก    ง.  ปรซิมึ 
 

5. จากรปูส่วนสงูของปรซิมึเท่ากบักีเ่ซนตเิมตร (ก าหนดใหทุ้กดา้นมหีน่วยเป็นเซนตเิมตร) 

  
ก. 4                  ข. 6  
ค. 8                ง. 10  
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6. พืน้ทีฐ่านของปรซิมึขอ้ใด มคี่าเท่ากบัพืน้ทีผ่วิของปรซิมึทีก่ าหนดให ้ 

 
ก.         ข.  

 
 
 

 
ค.       ง.  

 
 
 
 

 
พจิารณารปูต่อไปนี้แลว้ใชต้อบค าถามขอ้ 7 – 8 

 

                   
  

กล่องใบที ่1 กล่องใบที ่2          กล่องใบที ่3       กล่องใบที ่4 
 

7. ถา้กล่องใส่ของขวญัแต่ละใบสงู 30 เซนตเิมตร กล่องใบไหนใชว้สัดุในการท ามากทีสุ่ด  
ก. กล่องใบที ่1      ข. กล่องใบที ่2 
ค. กล่องใบที ่3     ง. กล่องใบที ่4 
 

8.  ถา้ตอ้งการประหยดัค่าใชจ้า่ยในการท ากล่องของขวญั ควรเลอืกท ากล่องรปูใด  
ก. กล่องใบที ่1      ข. กล่องใบที ่2 
ค. กล่องใบที ่3     ง. กล่องใบที ่4 

10 

10 

 

19 

 
16 

10 5 

17 

7 

8 

38 
4 

8 

4 

10 

14ซม. 10ซม. 

 

20ซม. 

  

20ซม. 

 

10ซม. 

 

20ซม. 

 

15ซม. 

 

15ซม. 

 

20ซม. 

 
10ซม. 
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9. สายใจตอ้งการทาสเีสาสองตน้ ตน้หน่ึงเป็นทรงกระบอกมรีศัมทีีฐ่านยาว 21 เซนตเิมตร และเสา
ทรงปรซิมึสีเ่หลีย่มจตุัรสัทีม่ฐีานยาวดา้นละ 21 เซนตเิมตร ถา้เสาทัง้สองสงู 2 เมตรเท่ากนัจะตอ้ง
ทาสทีัง้หมดกีต่ารางเซนตเิมตร  

ก. 86,400                          ข. 43,200 
ค. 26,400                          ง. 16,800   
 

10. ปรซิมึสีเ่หลีย่มจตุัรสัรปูหนึ่งมฐีานยาวดา้นละ 4 นิ้ว สงู 9 นิ้ว ปรซิมึรปูน้ีมปีรมิาตรกีล่กูบาศกน์ิ้ว 
ก.  144       ข.  156   
ค.  180       ง.   196 
 

11. ทีเ่กบ็ขา้วเปลอืกทรงสีเ่หลีย่มมมุฉากกวา้ง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สงู 4 เมตร จะบรรจุ
ขา้วเปลอืกไดก้ีเ่กวยีน  

ก.  96                           ข.  108 
ค.  144                         ง.  196 
 

12. ความจขุอ้ใดน้อยทีสุ่ด 
ก. 100 ลกูบาศก์มลิลเิมตร   ข. 15 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
ค. 50   ลกูบาศกเ์มตร    ง. 10 ลติร 
 

13. ถา้พรีะมดิและปรซิมึมฐีานทีเ่ท่ากนัทุกประการ และสงูเท่ากนั ค ากล่าวขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก.  ปรมิาตรของพรีะมดิเท่ากบั 
2

1  ของปรมิาตรปรซิมึ 

ข.  ปรมิาตรของพรีะมดิเท่ากบั 
3

1  ของปรมิาตรปรซิมึ 

ค. ปรมิาตรของพรีะมดิเท่ากบั 
4

1  ของปรมิาตรปรซิมึ 

ง.  ปรมิาตรของพรีะมดิเท่ากบั 
3

2  ของปรมิาตรปรซิมึ 

 
14. เจดยีอ์งคห์นึ่งฐานเป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัยาวดา้นละ 6 เมตร สงู 4 เมตรจะใชป้นูผสมเสรจ็ในการ
สรา้งเจดยีอ์งคน์ี้ปรมิาตรกี่ลกูบาศกเ์มตร 

ก.  36                           ข.  38 
ค.  44                           ง.  48 
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15. น ากระดาษรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้กวา้ง 5 เซนตเิมตร ยาว 31.4 เซนตเิมตร มว้นเป็นทรงกระบอก
ฐานเปิดโดยใหค้วามสงูของทรงกระบอกเท่ากบัดา้นกวา้งของรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ แลว้ปรมิาตรของ
ทรงกระบอกจะเท่ากบักีล่กูบาศกเ์ซนตเิมตร 

ก.  110π       ข.  115π   
ค.  120π       ง.  125π   
 

16. สิง่ของขอ้ใดใชว้ธิกีารหาปรมิาตรเหมอืนกนั 
ก.  กระบอกขา้วหลาม และกรวยกระดาษ ข.  กรวยกระดาษ และลกูฟุตบอล 
ค.  กระบอกขา้วหลาม และลกูฟุตบอล  ง.  กระบอกขา้วหลาม และกระป๋องนมขน้หวาน   

 
17. ประหยดัตอ้งการใชน้ ้าประมาณ 650 มลิลลิติร เขามเีพยีงกรวยกระดาษส าหรบัดื่มน ้า ขนาดเสน้
ผ่านศูนยก์ลาง 7 เซนตเิมตร และสงู 10 เซนตเิมตร เท่านัน้ส าหรบัตวง อยากทราบว่าประหยดัตอ้ง

ตวงน ้าอยา่งน้อยกีค่ร ัง้จงึจะไดป้รมิาณน ้าตามตอ้งการ  (π
7

22
 ) 

ก.  4  ครัง้                       ข.  5  ครัง้ 
ค.  6  ครัง้                       ง.  7  ครัง้ 

 
18. กระโจมอนิเดยีแดงเผ่าหนึ่งมลีกัษณะเป็นกรวยสงู 2.5 เมตร ฐานของกระโจมมรีศัมยีาว 1.5 
เมตร ปรมิาตรของกระโจมเป็นกีล่กูบาศกเ์มตร        
(π 14.3 ) 

ก.  3       ข.  4   
ค.  5       ง.  6   

 
19. ลกูแกว้รศัม ี1 เซนตเิมตร และลกูปิงปองรศัม ี3 เซนตเิมตร มปีรมิาตรต่างกนักี่ลกูบาศก์
เซนตเิมตร 

ก.  24     ข. 25    
ค.  26       ง. 27   

20. ไอศกรมีทรงกลมลกูหนึ่งมรีศัม ี6 เซนตเิมตร จะมปีรมิาตรกีล่กูบาศกเ์ซนตเิมตร 
ก.  5.3      ข.  5.4    
ค.  5.5     ง.  5.6 
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ค าช้ีแจง     1.  แบบทดสอบฉบบันี้ม ี6 หน้า มขีอ้สอบทัง้หมดจ านวน 5 ขอ้ ขอ้ละ 10 คะแนน   
        ใชเ้วลา 50 นาท ี
      2.  แบบทดสอบฉบบันี้เป็นแบบอตันยั ใหน้กัเรยีนแสดงแนวคดิในการหาค าตอบ 

         ประกอบการเขยีนอธบิายเหตุผลอยา่งละเอยีด พรอ้มทัง้สรปุค าตอบใหช้ดัเจน 
 
1.  รปูใดต่อไปนี้มลีกัษณะเดยีวกนั เพราะเหตุใด จงอธบิาย 

        
       รปูที ่1                   รปูที ่2                   รปูที ่3                     รปูที ่4                รปูที ่5 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
2. สุชาดาตอ้งการทาสไีมท้่อนหน่ึงซึง่มคีวามยาว   30   เซนตเิมตร หน้าตดัเป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั
ยาวดา้นละ 12 เซนตเิมตร อยากทราบว่าจะตอ้งทาสไีมท้ัง้หมดเป็นพืน้ทีเ่ท่าไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร ์

เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร 
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3. จงหาพืน้ทีผ่วิของทรงกระบอกทีก่ าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
4. สายชลซือ้ไอศกรมีกรวยจากรา้นคา้ขา้งบา้น โดยไดไ้อศกรมี 1 ลกู ดงัรปู (หน่วยเป็นเซนตเิมตร)  
อยากทราบว่าถา้ไอศกรมีละลายจนหมดโดยทีเ่ขาไมไ่ดร้บัประทานเลย แลว้ไอศกรมีทีล่ะลายจะเตม็
กรวยหรอืไม ่เพราเหตุใด 
 

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

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

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

4 เซนติเมตร 

10 เซนติเมตร 

10 

4 
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5. ใบบวัตอ้งการท าขนมเทยีนซึง่มลีกัษณะใกลเ้คยีงพรีะมดิฐานสีเ่หลีย่มจตุัรสั โดยมฐีานยาวดา้นละ  

4  เซนตเิมตร  สงู  6  เซนตเิมตร  จ านวน  50  ห่อ ถา้ขนมเทยีนแต่ละห่อใชแ้ป้งประมาณ 
4

3  

ของเนื้อขนม  อยากทราบว่าใบบวั จะตอ้งใชแ้ป้งในการท าขนมเทยีนทัง้หมดกีล่ติร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑก์ารให้คะแนนความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร ์
 
1. อธบิายแนวคดิหรอืแสดงเหตุผลสนบัสนุนค าตอบ 
 
คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรท์ีป่รากฏใหเ้หน็ 

ระดบั 4 
ดมีาก 

อธบิายแนวคดิ หรอืหาเหตุผลสนบัสนุนค าตอบ จากหลกัการหรอืทฤษฎี 
ทางคณติศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง ชดัเจนและสมเหตุสมผล  

ระดบั 3 
ด ี

อธบิายแนวคดิ หรอืหาเหตุผลสนบัสนุนค าตอบ จากหลกัการหรอืทฤษฎี 
ทางคณติศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง แต่ไมช่ดัเจน 

ระดบั 2 
พอใช ้

อธบิายแนวคดิ หรอืหาเหตุผลสนบัสนุนค าตอบไดถู้กตอ้งเพยีงบางส่วน 

ระดบั 1 
ตอ้งปรบัปรงุ 

อธบิายแนวคดิ หรอืหาเหตุผลสนบัสนุนค าตอบดว้ยวธิกีารทีไ่มถู่กตอ้ง 
 

ระดบั 0 
ไมม่คีวามพยายาม 

ไมม่แีนวคดิประกอบการตดัสนิใจ หรอืไมไ่ดท้ า 

 
 
2. แสดงขัน้ตอนประกอบการใหเ้หตุผล 
 
คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรท์ีป่รากฏใหเ้หน็ 

ระดบั 4 
ดมีาก 

แสดงขัน้ตอนประกอบการใหเ้หตุผลทีถู่กตอ้ง ชดัเจน  

ระดบั 3 
ด ี

แสดงขัน้ตอนประกอบการใหเ้หตุผลทีถู่กตอ้ง แต่ไมช่ดัเจน 
 

ระดบั 2 
พอใช ้

แสดงขัน้ตอนประกอบการใหเ้หตุผลไดถู้กตอ้งเพยีงบางส่วน  

ระดบั 1 
ตอ้งปรบัปรงุ 

แสดงขัน้ตอนประกอบการใหเ้หตุผลไมถู่กตอ้ง 
 

ระดบั 0 
ไมม่คีวามพยายาม 

ไมไ่ดแ้สดงขัน้ตอนประกอบการใหเ้หตุผลทีช่ดัเจน หรอืไมไ่ดท้ า 
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3. สรปุค าตอบไดถู้กตอ้ง 
 
คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรท์ีป่รากฏใหเ้หน็ 

ระดบั 2 
ด ี

สรปุค าตอบไดถู้กตอ้งสมบูรณ์  

ระดบั 1 
พอใช ้

สรปุค าตอบไดถู้กตอ้งเพยีงบางส่วน ไมค่รบถว้น 

ระดบั 0 
ตอ้งปรบัปรงุ 

สรปุค าตอบไมถู่กตอ้ง หรอืไมม่กีารสรปุค าตอบทีไ่ด้ 
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ตวัอย่างการตรวจให้คะแนนความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร ์
0. ใบบวัตอ้งการท าขนมเทยีนซึง่มลีกัษณะใกลเ้คยีงพรีะมดิฐานสีเ่หลีย่มจตุัรสั โดยมฐีานยาวดา้นละ  
4  เซนตเิมตร  สงู  6  เซนตเิมตร  จ านวน  50  ห่อ ถา้ขนมเทยีนแต่ละห่อใชแ้ป้งประมาณ 

4
3  ของ

เนื้อขนม  อยากทราบว่าใบบวัจะตอ้งใชแ้ป้งในการท าขนมเทยีนทัง้หมดกีล่ติร 
วิธีท า เนื่องจาก  ขนมเทยีนซึง่มลีกัษณะใกลเ้คยีงพรีะมดิฐานสีเ่หลีย่มจตุัรสั  

โดยมฐีานยาวดา้นละ  4  เซนตเิมตร   
 จะไดว้่า   พืน้ทีฐ่านของขนมเทยีน  =  4 4 
      = 16 ตารางเซนตเิมตร 
 และขนมเทยีนสงู  6 เซนตเิมตร   

 ดงันัน้ ขนมเทยีนหน่ึงห่อมปีรมิาณ  =  
3
1
พืน้ทีฐ่าน   ความสงู  

      =  616
3
1

  

      =  32    ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
 แต่ ขนมเทยีนแต่ละห่อใชแ้ป้งประมาณ 

4
3  ของเนื้อขนม   

 จะไดว้่า ขนมเทยีนหน่ึงห่อมแีป้งประมาณ 
4
3

32     24 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 

 ใบบวัตอ้งการท าขนม 50 ห่อ 
 จะไดว้่า ตอ้งใชแ้ป้งในการท าขนมเทยีนทัง้หมดประมาณ  2450 1,200 ลกูบาศก์
เซนตเิมตร 
 เนื่องจาก 1,000 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร  เท่ากบั  1  ลติร 
 ดงันัน้ แป้งประมาณ  1,200 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร เท่ากบัประมาณ 

000,1
200,1 = 1.2 ลติร 

 นัน่คอื ใบบวัจะตอ้งใชแ้ป้งในการท าขนมเทยีนทัง้หมดประมาณ  1.2 ลติร 
 ตอบ ประมาณ  1.2 ลติร 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุค าตอบ

ไดถ้กูตอ้ง

สมบรูณ์ 

 (2 คะแนน) 

อธบิายแนวคดิ 

หรอืหาเหตุผล

สนบัสนุนค าตอบ

จากหลกัการหรอื

ทฤษฎทีาง

คณิตศาสตรไ์ด้

ถกูตอ้ง ชดัเจน

และสมเหตุสมผล 

(4 คะแนน) 

แสดงขัน้ตอน

ประกอบการ

ใหเ้หตุผลที่

ถูกตอ้งชดัเจน 

(4 คะแนน) 
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ภาคผนวก จ 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  
 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
แบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ 
1.  อาจารย ์ดร.ขวญั  เพยีซา้ย 
 ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
2.  อาจารยป์าจรยี ์ วชัชวลัคุ 
 ต าแหน่ง คร ูวทิยฐานะ คศ.3 
 โรงเรยีนสตรวีทิยา เขตพระนคร  กรงุเทพมหานคร 
 
3.  อาจารยช์บาไพร  ธรรมวาส ี
 ต าแหน่ง คร ูวทิยฐานะ คศ.3 
 โรงเรยีนวดัสงัเวช เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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