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บุญชวย ภักดี. (2556). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการปฏิบตัิ เรื่อง  
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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ความสามารถในการใชทักษะชีวติ และการเรียนรูอยางมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ระหวางกอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการปฏิบัติ เรื่อง 
อัตราสวนและรอยละ โดยจําแนกตามผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง ต่ํา และ
เปรยีบเทียบความแตกตางของความสามารถในการคดิวิเคราะห ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 
และการเรียนรูอยางมีความสุข 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที ่1 ป
การศึกษา 2555 โรงเรียนบานรวมทรัพย ตําบลภูน้ําหยด อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 
จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 32 คน ระยะเวลาทดลองจํานวน 20 คาบ เรียน คาบเรียน
ละ 1 ชั่วโมง โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการปฏิบัติ เรือ่ง 
อัตราสวนและรอยละ แบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวติ แบบสอบถามวัดการ
เรียนรูอยางมีความสุข และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห เรื่อง อัตราสวนและรอย
ละ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ t-test for Dependent sample และ One – Way ANOVA 
 ผลการวิจัยพบวา 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปาน
กลาง ต่ํา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถในการใชทักษะชีวติ และการเรียนรูอยาง
มีความสุข ภายหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการปฏิบัติ เรื่อง 
อัตราสวนและรอยละ สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมทีมี่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง และ
ปานกลาง มีคะแนนพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรต่าํ ภายหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการ
ปฏิบัติ เรื่อง อัตราสวนและรอยละ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปาน
กลาง ต่ํา มีคะแนนพัฒนาการความสามารถในการใชทักษะชีวติ และการเรียนรูอยางมีความสุข 
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 The purpose of this research were to compare the skill of analytical thinking, life 
skills and happy learning of Matthayomsuksa II students of difference ability group low, 
middle and high before And after treatment on “ Percentage and Ratio”   
 The sample group was one class of 32 students of Matthayomsuksa II of 
Banruamsub school, Amphoe Wichianburi in Phetchabun province. The experiment took 
place in first semester of 2012 academic years and lasted for 20 – 50 periods. The one-
group Pretest-Posttest Design was use for study. The instruments used in data collection 
were the activity of happy learning, the questionnaire of life skills, happy learning and 
analytical thinking on percentage and ratio test. The analysis of questionnaire collection 
description statistic t-test for Dependent sample and One – Way ANOVA.   
 The results were as follows:         
  1. The mean score of Matthayomsuksa II consists 3 aspects: high middle and 
low. The score of 3 group was higher score of analytical thinking, life skills and happy 
learning than before used this activity at .01 level of significance.    
  2. The mean score of Matthayomsuksa II high group and middle group was 
high score of development analytical thinking  than low group after used this activity at .01 
level of significance.    
  3. The mean score of  the development of life skills and happy learning of 3 
groups of Matthayomsuksa II not difference after used this activity at .01 level of 
significance. 
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 ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาและความชวยเหลือที่ดี
ยิ่งจากรองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชูชาติ อาจารยอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ไดคอยให
คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ อันเปนประโยชนแกการวจัิยดวยความเอา
ใจใสอยางดียิ่งตลอดมา และ รองศาสตราจารยนิภา  ศรีไพโรจน อาจารย ดร.สนอง  ทองปาน ผูชวย
ศาสตราจารยชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสกุล อาจารย ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง อาจารย ดร.ศุภวรรณ  สัจจ
พิบูล และอาจารยสุณิสา สุมิรัตนะ คณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธและสอบปากเปลาทุก
ทาน ที่ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยรูสกึ
ซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย 
 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารยสาขาวิชาการมัธยมศกึษา(การสอนคณิตศาสตร)ทุกทาน 
ที่กรุณาใหคําปรึกษาและสัง่สอนวิทยาการความรูตางๆ จนกระท่ังมาถึงจุดน้ีได  
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยภีมวัจน ธรรมใจ อาจรยณัฐ จ่ันแยม อาจารยสุณิสา  สุมิ
รัตนะ และอาจารยเกษณีย  ดํารงพานิชชัย ในการเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไดกรุณาสละเวลาในการตรวจ
พิจารณา ตลอดจนใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยจนมี
ความสมบูรณ  
 ขอขอบพระคณุ คุณพอบุญชู คุณแมนอย และสมาชิกในครอบครัวภักดีทุกทานทีค่อยเปน
กําลังใจ ใหการสนับสนุนและชวยเหลือผูวจัิยจนประสบความสําเร็จ และขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ และ
นองๆ ทุกคนที่คอยเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา 
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  สูง ปานกลาง ต่ํา                174 
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   ปที่ 2 เรื่อง อัตราสวนและรอยละ กอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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บทนํา

ภมิูหลงั

“ ทนัสมยั ”
.ศ. 2542

2 (แกไ้ข) พ.ศ. 2545 มผีลใหเ้กดิการปฏริปูการศกึษา อนัเป็นวาระสาํคญัแห่งชาต ิมี
สาระสําคญั 9 หมวด โดยเฉพาะหมวด 4

มุง่ประโยชน์
สงูสุดแก่ผูเ้รยีน(สํานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน). 2547:
13) (พ.ศ. 2552 - 2561)

(พ.ศ. 2552 - 2561)ผลการศกึษากล่าวโดยสรปุว่า การปฏริปูการศกึษา
(พ.ศ. 2552 - 2561)

ระดบัประถมศกึษา ระดบัปฐมวยั ระดบัอุดมศกึษา และระดบัอาชวีศกึษา โดยเน้นใน
การสอน เป็นอนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ คุณภาพคร ูคุณภาพสถานศกึษา คุณภาพผูบ้รหิาร
สถานศกึษาและคุณภาพผูบ้รหิารการศกึษา และผูเ้รยีนควรจะตอ้งไดร้บัการพฒันาดา้น
ความสามารถในการคดิวเิคราะหเ์ป็นอนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ การพฒันาทกัษะชวีติ (ครศุาสตร์
โพล. 2554: 1) 2 (พ.ศ. 2549 - 2552)
โดยสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา(สมศ.) พบว่า สถานศกึษาส่วนใหญ่

น (สพฐ.) พบว่า ความสามารถของนกัเรยีนดา้นการอ่านออก เขยีนได ้และคดิ
(ฆนทั ธาตุทอง. 2554: 7)

มารถในการคดิ วเิคราะห์

( . 2553 : 8 -10 )
พุทธศกัราช 2551

คนด ีมปีญัญา มคีวามสุข มศีกัยภาพในการศกึษาต่อ และประกอบอาชพี มคีวามรู ้ความสามารถใน



2

สาํคญัของผูเ้รยีนไว้ 5 ประการ ไดแ้ก่ ความสามาร
ความสามารถในการแกป้ญัหา ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และความสามารถในการใช้

สงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 4) วงศกึษาธกิารกไ็ด้
กําหนดใหส้มรรถนะสําคญัของผูเ้รยีน 5 ประการดงักล่าว เป็นมาตรฐานในการประกนัคุณภาพ

1 “ รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศกึษาใน
6 3 6 มสีมรรถนะหลกั 5 ดา้น ไดแ้ก่

” โดยประเมนิจากสาํนกังาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) (เฉลมิชยั พนัธเ์ลศิ. 2549: 52 – 53 )

มี

วางแผนตดัสนิใจ การแก้ปญัหาและการดาํเนินการต่างๆ การคดิและการปฏบิตัจิรงิจะส่งผลต่อการ
เรยีนรูไ้ดน้้อยถา้ดําเนินการอยา่งแยกส่วนในลกัษณะของการคดิแต่ไมไ่ดนํ้าไปสู่การปฏบิตัจิรงิ หรอื
การปฏบิตัจิรงิโดยไมผ่่านการคดิดว้ยตนเองมาก่อน แต่การคดิและการปฏบิตัจิรงิจะส่งผลต่อการ

ปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ. 2541: 26)
(Edgar Dale)

2
1) 10% 2)

20% 3) การเรยีนรูจ้ากการชม
50%

เหน็และไดย้นิ 4) การเรยีนรูใ้นการอภปิราย การบรรยาย/พดูคุย แน 70%
พดูและ 5) การเรยีนรูจ้ากการแสดง/นาฏการณ์ การเลยีนแบบประสบการณ์จรงิ/การกระทําจรงิ

90% (กดิานันท ์มะลทิอง. 2548: 32; จรยิา เหนียน
เฉลย. 2549: 16)

การนําไปสู่ความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูม้ากกว่าการรบัรูจ้ากภาพและวาจา (กดิานนัท ์มะลทิอง.
2548: 32)

รว่มในการเรี

ใหเ้กดิกระบวนการทาํงานของกลุ่ม เช่น มกีารวางแผนการทํางานรว่มกนั มคีวามรบัผดิชอบและ
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เ

(สาํนกังาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา. 2550: 5)
ดว้ยการสรา้งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคคลการจดัการปญัหาและความขดัแยง้ต่างๆไดอ้ยา่ง

ของผูเ้รยีน (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 7)

าจากแนวคดิทฤษฎี
การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2545: 25)
เน้นการปฏบิตัิ (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2550: 4-13)

2 สงักดัสาํนกั
เพชรบูรณ์ เขต 3 11-15
เชงินามธรรม (Formal Operational Stage)

(อมรรตัน์ ทรรศนียากร. 2545: 4; พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา. 2542: 73; ศรินิันท์
ดาํรงผล. 2526: 12)

(อมรรตัน์
ทรรศนียากร. 2545: 4 อา้งองิจาก ศรเีรอืน แกว้กงัวาล. 2516: 32-39; David. 1979: 64)

ตนเองมคีวามสุขในการเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุ.โต)
ความสุขของคนเกดิจากการไดร้บัการตอบสนองความต้องการ (อมรรตัน์ ทรรศนียากร. 2545: 4;
อา้งองิจาก กรมวชิาการ. 2541: 34)
กจิ
ในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข ของนกัเรยีน

2
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. รถในการคดิวเิคราะหค์วามสามารถในการใชท้กัษะชวีติ

2 ระหว่างก่อนและหลงัการไดร้บัการ

2.
การใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข หลงัการไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมี

3. ความแตกต่างคะแนนพฒันาการความสามารถในการคดิวเิคราะห์
ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข หลงัการไดร้บัการจดักจิกรรมการ

กลาง

ความสาํคญัของการวิจยั

2 โดยจาํแนกตาม

คุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องนกั

ขอบเขตของการวิจยั

2 1 ปี
การศกึษา 2555
จาํนวน 1 32 คน

2 1 ปี
การศกึษา 2555
จาํนวน 1 32
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2551กลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์หนงัสอืเรยีนสาระการเรยีนรูค้ณติศา 1

2 1 อตัราส่วนและ

1. อตัราส่วน 2
2. 2
3. อตัราส่วนของจาํนวนหลายๆ จาํนวน 2
4. สดัส่วน 5
5. รอ้ยละ 5
6. โอกาสของเหตุการณ์ 2

2 2 ปีการศกึษา 2555 ใชเ้วลาในการทดลองสอน 18
(Pre-test) 1 (Post-test) 1 20

1. ตวัแปรอสิระ คอื
1.1 การจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขโดยเน้นการปฏบิตัิ
1.2

2. ตวัแปรตาม คอื
2.1 ความสามารถในการคดิวเิคราะห์
2.2 ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ
2.3 การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข

นิยามศพัทเ์ฉพาะ
1. หมายถงึ การจดั

2551 กลุ่ม
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1 2ของ
สถาบั 7

1.1
าซกัถามและ

สงคก์ารเรยีนรู้
วธิกีารเรยีนรู ้และรว่มกนักําหนดขอบข่ายหรอืประเดน็ความรูใ้หม่

1.2 /
โดยการแสวงหาความรู ้แสดงความคดิเหน็ ทําความเขา้ใจในสถานการณ์ และรว่มกนัวเิคราะหแ์ละ
หาขอ้สรปุใ

วเิคร
เรยีนรูแ้ละความตอ้งการของผูเ้รยีนการออกแบบงานโดยจดัทาํเป็นใบงานใหผู้เ้รยีนไดท้าํกจิกรรม

อง

1.3 – แตกต่างหรอืขอ้ดี –
-แตกต่างหรอืขอ้ด-ีไมด่ ีระหว่าง

การพสิูจน์หรอืทดลอง
1.4 /ฝึกหดั/

ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนัวางแผนจะใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารในโรงเรยีน หอ้งเรยีน

กําหนดไว้
1.5 /
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1.6 /

โดยใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคดิคน้และสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง หรอือาจไดร้บัแนวคดิจากขอ้เสนอแนะ
าพการณ์จรงิได้

1.7

ประเมนิตนเอง สมาชกิของแต่ละกลุ่มประเมนิ และครผููส้อนประเมนิ เป็นตน้
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถงึ ความสามารถทางคณติศาสตรใ์นการทํา

ประกอบดว้ย
4

- ความสามารถในการตคีวาม
- ความรูค้วามเขา้ใจ
- ความช่างสงัเกต
- ความสามารถในการหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล

3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต หมายถงึ ความสามรถทางคณติศาสตรข์องบุคคล

4
- การตระหนกัรู้
- การคดิวเิคราะห์
- การจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด
-

4. การเรียนรู้อย่างมีความสขุ
แสดงออกมาถงึความสุขในกา
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การ
ประกอบดว้ย 4

- ดา้นผูเ้รยีน
-
- ดา้นผูส้อน
- ดา้นบทเรยีนและสภาพแวดลอ้ม

กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวจิยั

ปฏบิตัิ

จดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข (สาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต.ิ 2545: 25) (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา.
2550: 4-13)
ผูเ้รยีนไดป้ฏบิตั ิเป็นการจดักจิกรรมในลกัษณะกลุ่มปฏบิตักิาร เน้นการเรยีนรูด้ว้ยประสบการณ์ตรง

ฝึกลงมอืทาํ ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแกป้ญัหาดว้ยตนเอง และฝึกทกัษะการเสาะ
แสวงหาความรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่มปฏบิตัิ (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2550: 4)
แนวคดิ ดงัภาพประกอบ 1

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ
3. การเรียนรู้อยา่งมีความสุข

การจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมี

ระดบั
คณิตศาสตร์ของนกัเรียน

1. กลุ่มสูง
2. กลุ่มปานกลาง
3.
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สมมติฐานของการวิจยั
1.

ในการคดิวเิคราะหค์วามสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขหลงัรบัการจดั

2.
ในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขหลงัการไดร้บั

3
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการการ
ปฏิบัตทิี่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถในการใชทักษะชวีิต และการเรียนรู
อยางมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานรวมทรัพย ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเปนพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการศึกษาโดยนําเสนอลําดับหัวขอ
ดังตอไปน้ี   
  1. ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูอยางมีความสุข   
   1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูอยางมีความสุข   
   1.2 องคประกอบและตวับงชี้การเรียนรูอยางมีความสุข    
   1.3 ปจจัยที่ทําใหผูเรียนเรยีนรูอยางมีความสุข     
   1.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยวิธีการเรียนรูอยางมีความสุข 
  2. การจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัต ิ      
   2.1 ลักษณะเดนของการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัต ิ   
   2.2 แนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัต ิ   
   2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัต ิ    
   2.4 บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัต ิ
  3. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขโดยเนนการปฏิบัต ิ
  4. ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดเก่ียวกับการคดิและการพัฒนาการคิด    
   4.1 ความหมายของการคิด        
   4.2 ความสําคญัของการคิด        
   4.3 องคประกอบของการคิด        
   4.4 ประเภทของการคิด       
   4.5 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการคิดของมนุษย    
   4.6 การพัฒนาการคิด       
  5. ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดเก่ียวกับการคิดวิเคราะห     
   5.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห    
   5.2 องคประกอบและตวัชีว้ดัของการคิดวิเคราะห    
   5.3 ลักษณะของการคิดวิเคราะห      
   5.4 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห      
  6. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับทักษะชีวติ      
   6.1 ความหมายของทักษะชีวติ      
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   6.2 แนวคิดในการพัฒนาทักษะชวีิต      
   6.3 องคประกอบและตวัชีว้ดัของทักษะชวีิต     
   6.4 การสรางทักษะชีวติ       
   6.5 การประเมินทักษะชวีติ        
  7. การวัดคะแนนพัฒนาการ       
  8. งานวิจัยที่เก่ียวของ         
   8.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดวเิคราะห   
   8.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการใชทักษะชวีิต   
   8.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูอยางมีความสุข 
 

1. ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูอยางมีความสุข    

 1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูอยางมีความสุข     
  1.1.1ความหมายของการเรียนรูอยางมีความสุข      
  จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนรูในหองเรียนอยางมีความสุขพบวา
นักการศึกษาหลายทานใหความหมายโดยใชคําที่แตกตางกันคือบางทานใชคําวาการเรียนรูอยางมี
ความสุขบางทานใชคําวาความสุขในการเรียนรูแตการใหความหมายดังกลาวน้ันลวนมีความหมายที่
คลายคลึงกันดังตอไปน้ี          
  วรรณีโสมประยูร (2540: 7) ไดใหความหมายวาการเรียนรูอยางมีความสขุเปนการ
เรียนรูที่ผูเรียนรูสึกวาเปนสิง่ที่นาอภิรมยหรือร่ืนรมยมากกวาการเรียนรูที่เปนภาระท่ีขื่นขมหรอืไม
นาพอใจหรือการที่เด็กชอบในสิ่งที่เขาเรียนรู       
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 20)ไดใหความหมายวา 
การเรียนรูอยางมีความสุขเปนสภาพของการจัดการเรียนการสอนในบรรยากาศที่ผอนคลาย เปน
อิสระ ยอมรับความแตกตางของบุคคล ความหลากหลายในวธิีการเรียนรูของผูเรียน และเปดโอกาส
ใหผูเรียนพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพการจัดใหผูเรียนไดเรยีนรูอยางมีความสุข จะทําใหผูเรียนเกิด
การพรอมอยางรอบดาน และรักการเรียนรู อันจะสงผลตอการเห็นความสําคัญของการเรียนรูและ
เรียนรูสิ่งตางๆ ตลอดชวีิต 
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรูสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545: 
31) ไดใหความหมายวาการเรียนรูอยางมีความสุขเปนการเรียนรูทีผู่เรียนรูสึกวาเปนการเรียนรูที่ 
ผอนคลายผูเรยีนมีอิสระไดรับการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล     
  วิชัยวงษใหญ (2543 : 9) ไดใหความหมายวาการเรียนรูอยางมีความสุขเปนการ
เรียนรูที่สมดุลในกิจกรรมการเรียนรูผูเรียนมีความสนุกในกิจกรรมผูเรียนไดรับสนองจาการใฝรูการ
กระทําการสรางสรรคของตนเองไดใชความสามารถในการคิดไดเรียนไดทําในสิ่งที่ตนเองสนใจ 
  จรวยรัตนขวญัรมย (2545: 6 ) ไดใหความหมายวาการเรียนรูอยางมีความสุขเปนการ
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เรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนไดรับความรูโดยที่ตวันักเรียนเองมีความสุขในการรับความรูนัน้ซ่ึง
วิธีการเรียนรูอยางมีความสุขเปนหนาทีส่ําคัญของครูที่จะตองพิจารณาวิธีการจัดการเรียนการสอน
ใหเด็กเขาใจชวยคนหาและสรุปหลักการนําไปใชวธิีการดังกลาวคือหัวใจของการสอน  
  จํารัสนองมาก (2547: 78 ) ไดใหความหมายวาการเรียนรูอยางมีความสุขคือการ
เรียนที่ผูเรียนมีความพอใจถาผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขก็จะเปนโอกาสที่เขาจะไดรับการสราง
เสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเปนคนดีคนเกงและมีความสุขไดมากย่ิงขึ้น   
  พระธรรมปฎก (2547: 23) ไดใหความหมายวาลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข
ความสุขกับการศึกษาทีถู่กตองเปนเรื่องที่ไมสามารถแยกกันไดถาไมสามารถทําใหคนมีความสุข
การศึกษาก็ไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยความสุขที่เกิดจากการศึกษาคอืเกิดจากการมีปญญาเขาใจ
คุณคาของสิ่งตางๆและตอบสนองความใฝรูโดยการศึกษาจะตองสรางความใฝรูใหเกิดขึ้นดวยการทํา
ใหเห็นคุณคาของสิ่งตางๆถาเขารูวาชวีติตองการอะไรก็จะเกิดความใฝรูความใฝรูก็จะทําใหเราเกิด
ความสุขที่ไดรูในสิ่งที่ตองการรูทําใหคุณคาชีวติดีและเปนชีวติที่ดีงาม    
  สุขุมาล อุดม (2548: 5) ไดใหความหมายวา การเรียนรูอยางมีความสุขคือการที่
นักเรียนมีความรูสึกรักเรียน สนุก ไมเกิดความเครียด หรือเกิดความเบื่อหนายตอการเรียน ซึ่งอาจ
มาจากปจจัยจากตัวผูเรียนเอง หรือจากสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน ตวัผูสอน หรือบรรยากาศภายใน
โรงเรียน และสัมพันธภาพกับเพ่ือน 
  นฤมล อ้ึงเจริญ (2552: 9) ไดใหความหมายของการเรียนรูในชั้นเรยีนอยางมีความสุข
หมายถึงความรูสึกที่ดีของผูเรียนที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนไดแกความรูสกึพึง
พอใจประทับใจชอบใจภาคภูมิใจประสบความสําเร็จรักครูรักเพ่ือนรักการเรียนรูนอกจากนี้ยัง
หมายความรวมถึงการมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระท่ีเรียนซ่ึงจําแนกออกเปน 3 ดาน
ประกอบดวย1) ดานการจัดการเรียนการสอน 2) ดานบุคคล และ 3) ดานสภาพแวดลอม 
  จากศึกษาสามารถสรุปไดวา การเรียนรูอยางมีความสุข หมายถึง พฤติกรรมการ
เรียนรูของผูเรยีนที่แสดงออกมาถึงความสุขในการรับรูความรูนั้น ผูเรียนรูสึกผอนคลาย มีอิสระ สนุก
และกระตือรือรนในการทํากิจกรรมการเรียนรู ไดรับการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ได
เรียนรูจากส่ือและวธิีการเรียนรูที่หลากหลาย ไดศึกษาและไดลงมือปฏบิัติจริง ไดทาํงานรวมกับผูอ่ืน
และใชความสามารถในการคิด สามารถสรางสรรคผลงาน และประเมินความรูเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองได  
 1.2 องคประกอบและตัวบงชี้การเรียนรูอยางมีความสุข    
  1.2.1องคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุข 
  องคประกอบที่ชวยใหการเรียนรูของเด็กๆดําเนินไปอยางมีความสุขประกอบดวย
แนวคิดสําคัญ 6 ประการ (กิติยวดีบุญซ่ือ; และคณะ. 2540: 11-26) คือ     
   1) เด็กแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยคนหนึ่งที่มีหัวใจและสมองเด็ก
เหลาน้ีควรจะมีสิทธิ์ที่จะเปนตัวของตัวของเขาเองที่ไมเหมือนใครมีเอกลักษณเฉพาะตัวมีความคิดมี
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ความสนใจในสิ่งตางๆมีความรูสึกรักโกรธเสียใจหรือดีใจเชนเดียวกบัผูใหญตวัโตๆมีความสามารถ
เฉพาะตวัมีจุดเดนจุดดอยที่แตกตางไปจากคนอ่ืนมีสิทธิไ์ดรับการปฏบิัติจากผูใหญอยางมนุษยคน
หนึ่งที่สําคัญที่สุดคือเด็กไมใชทาสรองรับอารมณของใครเขาควรจะไดมีโอกาสเลือกอนาคตของเขา
เองผูใหญไมวาจะเปนพอแมครูหรือวงศาคณาญาติควรจะเปนเพียงผูใหคําปรึกษาไมใชผูออกคําส่ัง
และใหคําแนะนําไมใชบงการการตัดสินใจเลือกการเรียนเพ่ือดําเนินชวีติของเขาควรจะเปนสทิธโิดย
ชอบธรรมของเขาเม่ือเด็กแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยคนหน่ึงที่มีหัวใจและสมองเพียงแต
ออนเยาวกวาผูใหญทั้งหลายเขายอมตองการที่จะมีความสุขในชวีิตความตองการของเขาอาจเปน
เพียงเรื่องพ้ืนๆไมซับซอนเขาตองการชีวติที่ราเริงสนุกสนานแจมใสตองการมีจิตใจที่เบิกบานสดชื่น
มีรางกายแข็งแรงมีพลังทั้งทางกายและใจที่จะพัฒนาตัวเองไปสูความมีศักยภาพทางการคิดและ
สติปญญามีสขุภาพจิตที่ดีและมีความหวงัในชีวติ       
   2) ครูมีความเมตตาจริงใจและออนโยนตอเด็กทุกคนโดยทั่วถึงมีความเขาใจใน
ทฤษฎีแหงพัฒนาการตามธรรมชาตขิองเด็กทุกคนเขาถึงความรูสึกละเอียดออนความคิดอันไร
ขอบเขตและความฝนอันกวางไกลของเด็กแตและคนและเปดโอกาสใหเขาไดสานความฝนและ
ดําเนินไปตามความฝนน้ันจนบรรลุเปาหมายของชีวิตครูควรจะใหความเอาใจใสตอเด็กทุกคนเทา
เทียมกันไมเลอืกชั้นวรรณะไมเลือกที่รักมักที่ชังมีความยุติธรรมสมํ่าเสมอมีความยุติธรรมและวางตน
เปนแบบอยางที่ดีมีอารมณม่ันคงสดชื่นแจมใสมีสํานึกในการเปนผูใหมีการเตรียมตวัเพ่ือการสอนให
มีคุณภาพอยูเสมอมีความเสียสละและอดทนมีความมุงม่ันที่จะชวยเด็กใหรูจักตัวเองรูจักแกปญหา
และเรียนรูที่จะนําตัวเองไปสูความเจริญรุงเรืองอยางมีสติและเพียบพรอมดวยคุณธรรมซึ่งเด็กจะมี
ความสุขเม่ือไดเรียนกับครทูี่เขาใจเขารวมคิดไปกับเขาและสามารถจูงใจใหเขาตืน่เตนไปกับบทเรียน
แตละบทใหสนุกกับกิจกรรมแตละขั้นตอนใหเขามีกําลงัใจที่จะแสวงหาความรูใหมๆมีแลกเปลี่ยนกัน
และมีความรักตอส่ิงที่เรียนตอเพ่ือนตอครูและตอธรรมชาติที่แวดลอมใหมีความศรัทธาตอการ
ดํารงชีวิตและใหรูจักสรางความหวังเพ่ืออนาคตของตน      
   3) เด็กเกิดความรักและภูมิใจในตนเองรูจักปรับตวัไดทกุที่ทุกเวลารูจักตัวเอง
เห็นคุณคาของชีวิตและความเปนมนุษยของตนรับรูความหมายของการมีชีวิตอยูยอมรับทั้งจุดดีและ
จุดดอยของตนเองและคิดหาวิธีปรบัปรุงแกไขเขาใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงและรูวิธี
ปรับปรุงแกไขเขาใจธรรมชาติของความเปล่ียนแปลงและรูวธิีปรับตนเองใหอยูในสภาพแวดลอม
นั้นๆไดโดยไมเสียสุขภาพจิตรูจักเกรงใจและใหเกียรติผูอ่ืนมีเหตุผลและใจกวางพรอมที่จะดําเนิน
ชีวติในบทบาทของผูใหญทีมี่ความรับผิดชอบ       
   4) เด็กแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อจะได
คนพบความสามารถของตนเองซึ่งซอนเรนรอการพัฒนาอยูมีกําลังใจที่จะตอเติมความฝนของตนให
สมบูรณไดรับรูวาวทิยาการแขนงตางๆจะเปนประโยชนทั้งนั้นถาเขาใสใจมุงม่ันใหเขาไดมีโอกาส
เรียนเพ่ือรูอยางลึกซ้ึงและกวางไกล (Learn to Know) เรียนใหเขาใจและทําไดรูเคล็ดลับของการทํา
สิ่งตางๆใหประสบผลสําเร็จ (Learn to Do) และเรียนจนรูจักและเขาใจวิธคีิดและปฏิบัตขิองคนใน
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อาชีพน้ันๆเสมือนเปนคนที่อยูในอาชีพน้ันจริงๆ (Learn to Be) ทั้งยงัสามารถนําความรูที่ไดรับน้ัน
มาประยุกตเขากับตวัเองไดอยางกลมกลืนและสรางสรรคเพ่ือความสขุของตนเองและคนรอบขาง 
   5) บทเรียนสนุกแปลกใหมจูงใจใหติดตามและเราใจใหอยากคนควาหาความรู
เพ่ิมเติมดวยตนเองในสิ่งทีส่นใจรูจักคิดและพัฒนาความคิดจากความรูที่ไดรับขยายวงไปสูความรู
ใหมเกิดความอยากรูอยากเห็นอยากทดลองเพ่ือใหเห็นผลที่สมจริงอยากศึกษาใหลึกซ้ึงเพ่ิมเติมเกิด
ความตื่นเตนและภาคภูมิใจใหขอคนพบใหมๆหรือสิ่งประดิษฐใหมๆและสามารถถายทอด
แนวความคิดเหลาน้ีใหผูอ่ืนทราบดวยความภาคภูมิใจรักการเรียนมีระบบในการเรียนและเห็น
ประโยชนของการเรียนซึ่งไมไดขีดวงจํากัดอยูแตในหองเรียนแตอาจสัมพันธกับธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมรวมทั้งความเปนไปในชวีิตและปรากฏการณตางๆท่ีสัมพันธกับวิถีชวีติในแตละทองถิ่น 
   6) สิ่งที่เรียนรูสามารถนําไปใชไดในชวีิตประจําวันไมจํากัดเฉพาะอยูในบทเรียน
แตสามารถนาํมาประยุกตใชไดในสภาพความเปนจริงเกิดประโยชนและมีความหมายตอตัวเขาทั้งยัง
สามารถพยากรณคาดคะเนหรือตั้งขอสันนิษฐานตางๆอันจะนําไปสูการคนควาเพ่ือพิสูจนความเปน
จริงรูจักสืบเสาะหาคําตอบขอสงสัยตางๆจากแหลงวทิยาการรูจักวเิคราะหเหตุการณหรือ
สภาพการณตางๆไดอยางมีเหตุผลมีความคิดเปนของตนเองมีจุดยืนที่แนนอนและมีความเชื่อม่ันใน
ตนเองพอที่จะไมตกเปนเครื่องมือของใครหรือเปนเหยื่อคําหลอกลวงจากผูที่ไมประสงคดีรูวิธีดําเนิน
ชีวติอยางมีคุณคาและสามารถใหความชวยเหลือและแนะนําผูอ่ืนไดเม่ือเขาโตขึ้น   
  จากแนวคิดและองคประกอบตางๆ ดังกลาวขางตนสามารถโยงไปสูแนวทางของ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพ่ือใหเด็กเกิดความสุขในการเรียน ดังนี้     
   1) บทเรียนควรเริ่มจากงายไปหายากคาํนึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการ
ยอมรับของเด็กแตละวัยมีความตอเน่ืองในเน้ือหาวิชาและขยายวงไปสูความรูแขนงอ่ืนๆเพื่อ
เสริมสรางความเขาใจตอชวีิตและโลกรอบตวั       
   2) วิธีการเรียนไมนาเบื่อและตอบสนองความสนใจใครรูของนักเรียนการนําเสนอ
เปนไปตามธรรมชาติไมยัดเยียดหรือกดดันเนื้อหาไมมากเกินไปจนเด็กเกิดความลาและไมนอย
เกินไปจนเด็กไมสนใจ          
   3) ทุกขั้นตอนของการเรียนรูมุงสงเสริมและพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้ง
ความคิดสรางสรรคคิดวิเคราะหจากการประมวลขอมูลและเหตผุล     
   4) แนวการเรยีนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติเพ่ือเปดโอกาสใหเด็กได
สัมผัสความงามและความเปนไปของสรรพสิ่งรอบตัวบทเรียนไมจํากัดสถานที่หรือเวลาทุกคนมีสิทธิ์
เรียนรูเทาเทยีมกัน            
   5) มีกิจกรรมหลากหลายสนุกชวนใหนักเรียนเกิดความสนใจตอบทเรียนน้ันๆ
เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมภาษาที่ใชจูงใจเด็กนุมนวลใหกําลังใจและเปนไปในเชิง
สรางสรรค  
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   6) สื่อที่ใชประกอบการเรียนเราใจใหเกิดการเรียนรูเขาใจตรงตามเปาหมายซ่ึง
กําหนดไวอยางชัดเจนคือมุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูจนชัด (Learn to Know) เรียนจนทําได 
(Learn to Do) และเรียนเพ่ือจะเปน (Learn to Be) และ 7) การประเมินผลมุงเนนพัฒนาการของ
เด็กในภาพรวมมากกวาที่จะพิจารณาผลการทดสอบทางวิชาการและเปดโอกาสใหเด็กไดประเมิน
ตนเองดวย 
  1.2.2 ตวับงชีข้องการเรียนรูอยางมีความสุข     
  จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูอยางมีความสุขที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยตางๆไดแกแนวคิดสําคัญของการเรียนรูอยางมีความสุข (กิติยวดีบุญซ่ือ; และ
คณะ. 2540: 11-27, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ 2541: 20-23) แนวคิดใน
การจัดสภาพการเรียนการสอนใหดําเนินไปอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต.ิ 2545: 5-30) และตัวบงชีว้าผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข (ศักด์ิสิทธิ์ สีหลวงเพชร. 
2554: 25-26; อมรรัตน ทรรศนียากร. 2545: 64-68) จากการศึกษา ผูวิจัยไดสังเคราะหตัวบงชีก้าร
เรียนรูอยางมีความสุข โดยพิจารณาตัวบงชี้จากองคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุข 5 
องคประกอบหลักตามตาราง 1 ดังนี้ 
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ตาราง 1 การสังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือกําหนดตัวบงชี้ของการเรียนรูอยางมี 
 ความสุข 
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รวม 

องคประกอบดานผูเรียน 
   

1) นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจเรียน  
  

1 
2) นักเรียนทําความเขาใจในเนื้อหาได และเขาใจ  
    เน้ือหามากข้ึน  

  
1 

3) นักเรียนมีความสุขเม่ือไดเขาเรียนในวิชา 
    คณิตศาสตร     3 
4) นักเรียนนําส่ิงที่เรียนไปเชื่อมโยงกับความรู 
    เดิมที่มีอยูได   

  
2 

5) นักเรียนไดแสดงออกในดานความความคิด  
    การกระทําและการตัดสินใจ      4 

6) นักเรียนเกิดความภูมิใจในผลงานตนเอง   
  

2 
7) นักเรียนประสบผลสําเร็จในผลงานที่ทําและ 
    ผลงานที่เปนยอมรับ  

  
1 

8) นักเรียนไดรับการยอมรับวาเปนผูที่มี 
    ความสามารถ   

 

  4 
9) นักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน 
    ได      5 
10) นักเรียนไดรับการยกยองชมเชยจากบุคคล 
     รอบขาง   

  
2 

11) นักเรียนอธิบาย บอกข้ันตอน ตอบคําถาม  
     และยกตัวอยางไดถูกตอง  

  
1 

12) นักเรียนไดสัมผัสกับส่ือตางๆ และเกิดความ 
      สนใจในการเรียน   

  
2 

13) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน  
  

1 
14) นักเรียนไดสัมผัสกับธรรมชาติและ 
      ส่ิงแวดลอม     3 
15) นักเรียนไดทํากิจกรรมตามความสามารถ  
      ความถนัด และความสนใจของตนเอง     4 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ตัวบงชี้การเรียนรูอยางมีความสุข 
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รวม 

องคประกอบดานผูเรียน (ตอ)    

16) นักเรียนสามารถคิดแกปญหาได 
  

 1 

17) นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ราเริงแจมใส  
  

 2 

18) นักเรียนเขาเรียนไดตรงเวลา  
  

 2 

19) นักเรียนมีการปรับปรุงตนเองอยูเสมอ  
  

1 

20) นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทํา     3 
21) นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํา 
      กิจกรรม   

  
2 

22) นักเรียนชอบวิชาที่เรียน  
  

1 
23) นักเรียนมีความมุงม่ันที่จะหาคําตอบได 
      สําเร็จ 

  

 1 
24) นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนคณติศาสตร 
      เพิ่มข้ึน 

  

 1 
25) นักเรียนไดเรียนรูจากการไดลงมือปฏิบัติจริง  
      ไดเรียนจากของจริง สถานการณจริง   2 
26) นักเรียนไดเรียนรูจากประสาทสัมผัสทั้ง 6  
      คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และใจสัมผัส   1 

27) นักเรียนอยากไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ  
  

1 
28) นักเรียนมีการเคลื่อนไหวรางกายใน 
     หองเรียน  

  

 2 
29) นักเรียนปรับตัวเขากับสถานการณและ 
      ส่ิงแวดลอมได  

  
1 

30) นักเรียนมีความรับผิดชอบ และชื่นชมตอ 
      ผลงานตนเอง  

  
1 

31) นักเรียนสามารถประเมินผลงานตนเองได   
  

2 

32) นักเรียนทําแบบฝกหัดไดถูกตอง  
  

1 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้การเรียนรูอยางมีความสุข 
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รวม 

องคประกอบดานสัมพันธภาพกับเพื่อน 
   

1) นักเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมรวมกับ 
    เพื่อนๆ ในกลุมและในหองเรียน   

  
2 

2) นักเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการ 
    ปฏิบัติงาน   

  

 3 

3) นักเรียนปรับตัวเขากับเพื่อนได  
  

1 
4) นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับเพื่อนๆ  
    ในหองเรียน   

  

 3 
5) นักเรียนพรอมใหความรวมมือในการทํา 
     กิจกรรมของหอง   

  
2 

6) นักเรียนตองการทํางานรวมกับสมาชิกในกลุม 
    อีก   

  

 3 

7) นักเรียนมีความสามัคคีกับเพื่อนในหองเรียน  
  

 2 
8) นักเรียนใหเพื่อนมีสวนรวมในการประเมินผล 
    งานตนเอง   

  
2 

9) นักเรียนมีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียมกัน  
  

1 
10) นักเรียนคิดวาความสําเร็จของกลุมเกิดจาก 
      ความรวมมือ 

  

  2 
11) นักเรียนและเพื่อนเปนที่ปรึกษาท่ีดีใหแกกัน  
      และสามารถชวยกันแกปญหาได ทําใหไม  
      กังวลหรือเครียดในขณะที่เรียน  

  

 2 
12) นักเรียนยอมรับความแตกตางระหวางผูเรียน 
      ดวยกัน  

  

 2 
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ตาราง 1 (ตอ) 
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รวม 

องคประกอบดานบทเรียนและ
สภาพแวดลอม(ตอ) 

   

13) บทเรียนมีความสอดคลองกับวุฒิภาวะ และ 
     ความสามารถของนักเรียน     2 
14) บรรยากาศในหองเรียนผอนคลาย ไมตึง 
     เครียด   

  

  4 

15) หองเรียนดี และสะอาด ทําใหอยากเรียน  
  

  3 

 
 จากกการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยใชเกณฑในการกําหนดตัวบงชี้
ของการเรียนรูอยางมีความสุข คือ ตัวบงชี้ที่มีความถีต่ัง้แต 2 ขึ้นไป พบวา องคประกอบดานผูเรียน 
ประกอบดวย 17 ตัวบงชี้ยอย องคประกอบดานสัมพันธภาพกับเพ่ือน ประกอบดวย 10 ตัวบงชี้ยอย 
องคประกอบดานผูสอน ประกอบดวย 13 ตัวบงชี้ยอย  องคประกอบดานบทเรียนและ
สภาพแวดลอม ประกอบดวย ประกอบดวย 13 ตัวบงชีย้อย  
 
 1.3 ปจจัยที่ทาํใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข     
 สุมน อมรวิวัฒนและสมพงษจิตระดับ( 2530: 184 – 186 ) ไดกลาวถึงลักษณะของชั้น
เรียนที่สงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุขไดดังตอไปน้ี      
  1. ชั้นเรียนมีสีสันที่นาดูสบายตาอากาศถายเทไดดีถูกคุณลักษณะ   
  2. จัดโตะเกาอ้ีและสิ่งที่อยูในชั้นเรียนใหเอ้ืออํานวยตอการสอนและกจิกรรม 
ประเภทตางๆ            
  3. ใหนักเรียนมีอิสระเสรีภาพและมีวินัยในการดูแลตนเอง    
  4. ใชประโยชนชั้นเรียนใหคุมคาดัดแปลงเปนหองประชุมหองฉายภาพยนตรและ
อ่ืนๆ    
  5. จัดเตรียมชั้นเรียนใหพรอมตอการสอนในแตละคร้ังเชนการทํางานกลุมการสาธติ
การแสดงบทบาทสมมุต ิ           
  6. สรางบรรยากาศใหอบอุนใหความเปนกันเองแกผูเรียน     
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 กิติยวดีบุญซ่ือ และคณะ (2540: 87 ) ไดบูรณาการทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุขมา
เปนแนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนเกิดความสุขในการเรียนไดดังนี้   
  1. บทเรียนเริม่จากงายไปยากคํานึงถึงวฒิุภาวะและความสามารถในการยอมรับของ
เด็กแตละวัยมีความตอเน่ืองในเน้ือหาและขยายวงไปสูความรูในแขนงอ่ืนๆเพื่อเสริมสรางความ
เขาใจตอชวีติและโลกรอบตวั         
  2. วิธีการเรียนสนุกไมนาเบื่อและตอบสนองความสนใจใครรูของนักเรียนการนําเสนอ
เปนไปตามธรรมชาติไมยัดเยียดหรือกดดันเนื้อหาที่เรียนไมมากเกินไปจนเด็กเกิดความลา 
และไมนอยเกินไปจนเด็กหมดความสนใจ         
  3. ทุกขั้นตอนของการเรียนรูมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตางๆของ
เด็กรวมทั้งความคิดสรางสรรคคิดวิเคราะหจากการประมวลขอมูลและเหตุผลตางๆคิดปญหาอยางมี
ระบบ  
  4. แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติเพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัส
ความงามและความเปนไปของสรรพสิ่งรอบตัวบทเรียนไมจํากัดสถานที่หรือเวลาและทุกคนมีสทิธิ์
เรียนรูอยางเทาเทียมกัน          
  5. มีกิจกรรมหลากหลายสนุกชวนใหนักเรียนเกิดความสนใจตอบทเรียน นั้นๆ เปด
โอกาสใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมน้ันๆภาษาที่ใชจูงใจเด็กนุมนวลใหกําลังใจและ
เปนไปทางสรางสรรค           
  6. สื่อที่ใชประกอบการเรียนเราใจใหเกิดการเรียนรูเขาใจตรงตามเปาหมายซ่ึงกําหนด
ไวอยางชัดเจนคือมุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูชัด (learn to know) เรียนจนทาํได                      
(learn to do )และเรียนเพ่ือเปน ( learn to be )        
  7. การประเมินผลมุงเนนพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกวาจะพิจารณาจากผล
การทดสอบทางวิชาการและเปดโอกาสใหเด็กไดประเมินผลตนเอง      
 พระธรรมปฎก (2541: 23) กลาววาสิ่งทีจ่ะทําใหนักเรยีนมีความสุขในการศึกษาก็คือ
จิตสํานึกหรือเจตคตติอการศึกษาซึ่งเปนเรื่องที่ตอเน่ืองกับธรรมชาตขิองมนุษยที่เปนสัตวที่ตอง
เรียนรูตองฝกฝนตองพัฒนาเม่ือเรามีความสํานึกอยูในธรรมชาตขิองคนวาเปนสตัวทีต่องเรียนรู
ฝกหัดพัฒนาถาไมศึกษากจ็ะไมสามารถมีชีวิตท่ีดีงามไดเม่ือเรารูตระหนักวามนุษยเปนสัตวแหงการ
เรียนรูตองมีชวีิตแหงการเรียนรูเราตองทาํใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการศึกษาใหมากขึ้นเม่ือมี
จิตสํานึกในการศึกษาแลวจะทําใหผลคือมีความสุขในการศึกษาที่แทจริง    
 ศันสนียฉตัรคปุต (2544: 24 - 30) กลาวถึงปจจัยที่จะทําใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
ไดดังตอไปน้ี            
  1. ความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียนกับพอแมผูปกครองครูและเพ่ือน  
  2. นักเรียนที่จะเรียนรูอยางมีความสุขนัน้จะตองมีภาวะทางจิตใจความรูสึกนึกคดิ
อารมณที่ไมเบื่อหนายการเรียนไมรูสกึวาเปนความจําเปนที่ตองเรียนหรือถูกบังคับใหเรียนซ่ึงเปน
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หนาที่ของบุคคลรอบขางทีจ่ะสงเสริมใหเด็กรูสึกวากําลงัเรียนรูเปนสิง่ที่มีคุณคา   
  3. ครูตองใชจิตวทิยาในชั้นเรียนที่จะชวยใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขโดยการทํา
ใหนักเรียนรูสกึม่ันใจในตนเองซึ่งการใชคําพูดของครูจะมีอิทธิพลอยางมหาศาลในการที่จะ 
ทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข         
  4. ครูและผูปกครองตองพัฒนาอารมณที่เปนสุขของนักเรียนที่เรียกวาอีคิว (ความ
ฉลาดทางอารมณ) ซึ่งเปนสิง่สําคัญที่จะทาํใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขได   
  5. ความรักและศรัทธาของนักเรียนที่มีตอครู     
  6. ผูบริหารสนับสนุนใหกําลังใจครูและอํานวยความสะดวกทุกทางในการจัดการเรียน
การสอน 
 วิเศษ ชินวงศ ( 2544: 37-38 ) กลาวถึงการทําใหนักเรยีนมีความสุขในการเรียนรูนั้น 
มีวิธีการดังตอไปน้ี           
  1. เด็กไดรับการยอมรับในความสามารถไดรับประสบการณของความสําเร็จอยูเสมอ
จนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองไดรับการชมเชยการเสริมแรงการทํางานที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถความถนัดจนสําเร็จและเกิดความกลาแสดงออกในสิ่งที่ดี    
  2. เด็กไดรับการพัฒนาความสามารถที่มีอยูอยางแตกตางกันเต็มตามศักยภาพครู
ตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจ  
  3. เด็กไดรับการปฏิบัติอยางเปนกัลยาณมิตรจากครูและบุคคลท่ีเกีย่วของ  
  4. เด็กไดรับการจัดบทเรียนที่สนุกนาสนใจชวนใหติดตามเปนบทเรียนที่ชวยนักเรียน
ไดคนพบตนเองรักและเห็นประโยชนของการเรียนรูรวมทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนไดประเมินตนเอง  
  5. เด็กไดเรียนรูสิ่งที่มีความหมายและนําไปใชประโยชนในชวีิตประจําวันได  
  6. เด็กมีแหลงเรียนรูมีอยางหลากหลายและเพียงพอทีจ่ะใหผูเรียนไดใชเปนแหลง
คนควาหาความรูตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน     
  7. เด็กมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนและระหวางนักเรียนกับนักเรียนมีลักษณะ
เปนกัลยาณมิตรที่ชวยเหลอืเก้ือกูลกันหวงใยมีกิจกรรมรวมกันในการเรียนรู   
  8. ศิษยมีความรักและความศรัทธาตอครผููสอนสาระที่เรียนรวมทั้งกระบวนการที่จะ
กอใหเกิดการเรียนรู           
  9. สาระและกระบวนการเรยีนรูเชื่อมโยงกับเหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัวและ
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได         
  10. กระบวนการเรียนรูมีการเชื่อมโยงกับเครือขายอ่ืนเชนชุมชนครอบครัวองกรตางๆ 
 เฉลิม พรกระแส ( 2544: 34 – 35 ) กลาวถึงบุคลิกภาพของครูที่จะทําใหนักเรียนเรียนรู
อยางมีความสุขไดดังตอไปน้ี         
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  1. มีความรักและเมตตาเอาใจใสชวยเหลือใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนชี้แนะแนว
ทางแกไขปญหาใหกับนักเรยีนอยางสมํ่าเสมอ        
  2. สรางเสริมความรูและลักษณะนิสัยที่ดีงามใหกับนักเรียน    
  3. ประพฤติปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดีทัง้กายวาจาและจิตใจ   
  4. ไมประพฤติปฏิบตัตินเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกายสติปญญาและจิตใจ
สงเสริมใหนักเรียนไดรวมเขากิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร    
  5. คิดคนวิธีการจัดกิจกรรมบทเรียนอยางหลากหลาย    
  6. ทําตัวเปนผูใหอยางแทจริงไมแสวงหาผลประโยชนจากนักเรียนไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2545: 33-35) ระบุองคประกอบที่จะสงเสริม
ใหนักเรียนเรยีนรูอยางมีความสุขในการเรียนดังนี้ (ทฤษฏีการเรียนรูอยางมีความสุข)  
  1. เด็กแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยคนหนึ่งที่มีหัวใจและสมอง  
  2. ครูมีความเมตตาจริงใจและออนโยนตอเด็กทุกคนโดยทั่วถึง   
  3. เด็กเกิดความรักและภูมิใจในตนเองรูจักปรับตวัไดทกุที่ทุกเวลา   
  4. เด็กแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   
  5. บทเรียนสนุกแปลกใหมจูงใจใหติดตามและเราใจใหอยากคนควาหาความรูเพ่ิมเติม
ดวยตนเองในสิ่งที่สนใจ           
  6. สิ่งที่เรียนรูสามารถนําไปใชในชวีติประจําวันได      
 อาภรณ ใจเที่ยง ( 2546: 243 ) ไดระบุถงึบรรยากาศทีจ่ะทําใหนักเรยีนเรียนรูอยางมี
ความสุขในการเรียนคือการจัดสภาพการเรียนการสอนใหมีบรรยากาศที่ผอนคลายนักเรียนรูสึกอิสระ
ไดเรียนรูวิธีการตางๆอยางหลากหลายครูยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและเปดโอกาสให
นักเรียนไดพัฒนาตนเองเตม็ตามศักยภาพ   
 จํารัส นองมาก (2547: 79) ไดประมวลกจิกรรมที่ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูอยาง 
มีความสุขไดดังตอไปน้ี           
  1. เริ่มบทเรียนจากงายไปหายากการสอนโดยทบทวนความรูเดิมกอนเร่ิมสอนความรู
ใหมใชสื่อที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรมจะสามารถเราใจใหผูเรียนสนใจอยากรูและอยากเรียนเพ่ิมขึ้น 
  2. ใชกิจกรรมที่หลากหลายกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนเปนสิ่งที่จําเปนเพราะ
สามารถชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้นและเรยีนโดยไมเบื่อหนายแตครูผูสอนควร 
จัดหากิจกรรมที่แปลกใหมเปนที่สนใจแกผูเรียนอยูตลอดเวลา      
  3. เนนกิจกรรมกลุมกระบวนการกลุมทําใหผูเรียนมีปฎิสัมพันธที่ดีตอกันมีโอกาสได
แลกเปลีย่นเรยีนรูซึ่งกันและกันบรรยากาศในชั้นเรยีนมีชีวติชีวาและสงเสริมความมีน้ําใจซึ่งกันและ
กันไดเปนอยางดี          
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  4. ใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลายแหลงการเรียนรูไมใชมีเฉพาะในหองเรียนผูเรียน
สามารถเรียนรูจากแหลงการเรียนรูอ่ืนๆในโรงเรียนเชนสนามสวนหยอมหองสมุด 
หองปฏิบัติการหองกิจกรรมฯลฯเพ่ือจะสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา     
  5. สงเสริมกระบวนการคิดการเรียนรูโดยอาศัยกระบวนการที่ทําใหผูเรียนไดฝกคิดฝก
ปฏิบัติจะทําใหผูเรียนรูจักผลมีนิสัยรักการเรียนรูเกิดความใฝรูใฝเรียนอยางตอเน่ือง   
  6. ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเองทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงสามารถเขาใจและจดจําเน้ือหาในบทเรียนได
ดียิ่งขึ้นรวมทัง้ชวยสงเสริมและพัฒนาการทํางานใหเปนระบบอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพไดดวย
  7. ใชวิธสีอนที่สนุกสนานวธิีสอนที่ทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานตองอาศัยรูปแบบและ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตางๆในหองเรียนที่ครูเปนผูกําหนดถาผูเรียนไดเคลื่อนไหวสวนตางๆของ
รางกายมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันไดรับความรูในวิชาทีเ่รียนควบคูไปกับการพัฒนาดานจิตใจบุคลิกภาพ
และลักษณะนสิัยผูเรียนก็จะรูสึกสดใสปรากฏรอยยิ้มบนใบหนาทั้งผูเรยีนและผูสอนตางก็มีความสุข
ดวยกัน             
  8. ใชสื่อประกอบการเรียนการสอนสื่อเปนสิ่งจําเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพราะสื่อชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนและทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาทีเ่รียนไดดียิ่งขึ้น
สื่อสามารถใชไดทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนไมวาจะเตรยีมเขาสูบทเรียนหรือการ
อธิบายเนื้อหาในบทเรยีนหรือการประเมินผลการเรียนทัง้นี้ครูผูสอนจะตองเลือกสื่อใหผลการทดสอบ
ทางวิชาการและเปดโอกาสใหเด็กไดประเมินผลตนเอง      
 จากการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูในชัน้เรียนอยางมีความสุขของนักเรียน
ไดแก   
  1. สัมพันธภาพในครอบครวั       
  2. คุณภาพในการสอน        
  3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิเ์จตคติตอการเรียน      
  4. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
 
 1.4 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยวิธีการเรียนรูอยางมีความสขุ   
 จากทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541: 
25) ไดเสนอขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ คือ   
  1) ข้ันการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 รับรู ในขั้นน้ีจะเปนขั้นเตรียมความพรอมที่จะทํา
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการแจงวิธีการเรียนรู เชื่อมโยงความรูเดิมเขาสูความรูใหมดวยการ
เสนอสถานการณและมีการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับรูสถานการณปญหาน้ันๆ   
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  2) ข้ันการคิดใครครวญหาเหตุผล เปนการใหนักเรียนไดวิเคราะหขอมูลวา
สถานการณทีกํ่าหนดใหมีขอมูลอะไรบาง เชน ใคร ทําอะไร สิ่งที่กําหนดใหคืออะไร และแนวคดิหลัก
ที่ไดคืออะไร โดยนักเรียนในกลุมไดมีการรวมกันคิด เพ่ือสรุปเปนแนวคิดของกลุม   
  3) ข้ันการเปรียบเทียบขอเหมือน – แตกตาง หรือขอดี – ไมดี โดยมีการเสนอ
สถานการณใหมเพ่ือเปรียบเทียบกบัสถานการณเดิมและทําการคะเนคําตอบ   
  4) ข้ันการทดลองหาขอพิสูจนตามทีค่าดคะเนไว นักเรียนจะทําการทดลองหาขอ
พิสูจนตามที่ไดคาดคะเนไว โดยมีกรศึกษาใบงานหรือใบกิจกรรม เพ่ือการหาคําตอบที่ถูกตองและมี
การนําเสนอผลงาน  
  5) ข้ันการสรุปเน้ือหาและสรุปหลักการที่ควรจะเปน ในขั้นน้ี นักเรียนจะรวมสรุป
ความรูที่ไดจากกิจกรรมและสรุปหลักการที่ควรจะเปน ที่ไดจากเน้ือหาน้ันๆ    
  6) ข้ันการนําไปใชในสถานการณจริง นักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในสถานการณที่
สอดคลองกับสภาพแวดลอมหรือการสรางผลงาน/ชิ้นงานที่เก่ียวของกับเนื้อหาที่เรยีน  
  7) ข้ันการปรับปรุงและพฒันาใหดีข้ึน ในขั้นน้ีนักเรยีนจะไดประเมินผลงานของ
ตนเองและใหเพ่ือนรวมงานไดมีการประเมินผลงานรวมกับตนเองดวย และมีการพัฒนาปรับปรุง
ผลงานใหดีขึน้ 
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ตาราง 2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรูอยางมีความสุข 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน รายละเอียดในแตละข้ันตอน 

1) ขั้นการใชประสาทสัมผสัทั้ง 5 รับรู 
 
 

• เตรียมความพรอมของนักเรียน 

• แจงวิธีการเรียนรู 

• เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 

2) ขั้นการคิดใครครวญหาเหตุผล 
 
 
 

• วิเคราะหขอมูลสถานการณ ใครทําอะไร 
จากสถานการณที่กําหนดให 

• นักเรียนรวมกนัคิด เพ่ือสรุปเปนแนวคิด
ของกลุม 

3) ขั้นการเปรียบเทียบขอเหมือน – 
แตกตาง หรือขอดี – ไมดี 
 

• เสนอสถานการณใหม 

• เปรียบเทียบกบัสถานการณเดิม และทํา
การคะเนคําตอบ 

4) ขั้นการทดลองหาขอพิสูจนตามที่
คาดคะเนไว 
 
 

• นักเรียนทําการทดลองศึกษาใบงาน เพ่ือ
หาขอพิสูจนตามที่คาดคะเนไว 

• นักเรียนนําเสนอผลงานดวยวิธีการที่
หลากหลาย 

5) ขั้นการสรุปเนื้อหาและสรุปหลักการที่
ควรจะเปน • นักเรียนรวมสรุปความรูที่ไดจากกิจกรรม 

6) ขั้นการนําไปใชในสถานการณจริง 
 
 
 

• นักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในสถานการณ
ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม 

• สรางผลงาน/ชิ้นงานที่เก่ียวของกับเนื้อหาที่
เรียน 

7) ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น 
 
 

• ประเมินผลงานของตนเอง 

• ใหเพ่ือนรวมประเมินผลงาน 

• พัฒนาปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น 
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ตาราง 3 บทบาทและพฤตกิรรมของครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรูอยางมีความสุข 
 

กิจกรรม บทบาทและพฤติกรรมของครู บทบาทและพฤติกรรมของนักเรียน 

1) ขั้นการใชประสาทสัมผสัทั้ง 5 รับรู 
 
 

• พิจารณาและเตรียมความพรอมของนักเรียน 

• แจงวิธีการเรียนรู 

• กําหนดสถานการณ 

• ทําความเขาใจวิธีการเรียนรู 

• เชื่อยมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 

• ใชประสาทสัมผัสรับรูสถานการณ 

2) ขั้นการคิดใครครวญหาเหตุผล 
 
 
 

• กําหนดสถานการณปญหา 

• เสนอแนะวิธีการหาขอมูล 

• กระตุนใหนักเรียนไดพูดอธิบายแนวคิดนั้นๆ 
 

• วิเคราะหขอมูลสถานการณ ใครทําอะไร จาก
สถานการณทีก่ําหนดให 

• นักเรียนรวมกนัคิด เพื่อสรุปเปนแนวคิดของ
กลุม 

3) ขั้นการเปรียบเทียบขอเหมือน – 
แตกตาง หรือขอดี – ไมดี 
 

• เสนอสถานการณใหมเพื่อเปรียบเทยีบขอ
เหมือน – แตกตาง หรือขอดี – ไมดี 

 

• เปรียบเทียบกบัสถานการณเดิม และทําการ
คะเนคําตอบ 

 

4) ขั้นการทดลองหาขอพิสูจนตามที่
คาดคะเนไว 
 
 
 

• จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ บัตรกิจกรรม ใบ
ความรูใหนักเรียนปฏิบตัิกิจกรรม 

 
 
 

• นักเรียนศึกษาใบงานหรือใบกิจกรรม 

• ทําการทดลองหาขอพิสูจนตามที่ไดคาดคะเน
ไว 

• เพื่อหาคําตอบที่ถูกตองและมีการนําเสนอ
ผลงาน 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

กิจกรรม บทบาทและพฤติกรรมของครู บทบาทและพฤติกรรมของนักเรียน 

5) ขั้นการสรุปเนื้อหาและสรุปหลักการที่
ควรจะเปน 

• รวมอภิปรายกับนักเรียนเพื่อสรุปแนวคดิที่
ไดจากการเรียน 

• นักเรียนรวมสรุปความรูที่ไดจากกิจกรรม 
 

6) ขั้นการนําไปใชในสถานการณจริง 
 
 
 

• สอบถาม/สังเกตการปฏิบตั ิ

• ประเมินความรู ความเขาใจ 
 
 

• นักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในสถานการณที่
สอดคลองกับสภาพแวดลอม 

• สรางผลงาน/ชิ้นงานที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่
เรียน 

7) ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น 
 
 

• ตรวจสอบ ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน และ
ประเมินวธิีการปฏิบัต ิ

 

• ประเมินผลงานของตนเอง 

• ใหเพื่อนรวมประเมินผลงาน 

• พัฒนาปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น 
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2. การจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัต ิ        
 การจัดการเรียนรูแบบทีเ่นนปฏิบัติ เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุมปฏิบตัิการ เนนการ
เรียนรูดวยประสบการณตรงจากการเผชิญสถานการณจริงและการแกปญหาเพ่ือใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูจาการกระทําไดฝกคิด ฝกลงมือทํา ฝกทักษะกระบวนการตางๆ ฝกการแกปญหาดวยตนเอง 
และฝกทักษะการเสาะแสวงหาความรูรวมกันเปนกลุม ผูเรียนไดเรียนรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
ตามแนวทางประชาธิปไตย (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา. 2550: 4) 
 2.1 ลักษณะเดนของการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัต ิ    
  2.1.1 ผูเรียนมีความสุขกับการเรียน ไดเรียนรูอยางสนุกสนาน โดยผานกิจกรรมที่
หลากหลายและสื่อที่เราความสนใจ        
  2.1.2 ผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ ตามความถนัด ตามศักยภาพของตน ดวย
การศึกษา คนควา ฝกปฏิบตัิ ฝกทักษะ สรุปองคความรูได ทําใหเกิดความเชื่อม่ัน เปนแรงจูงใจให
เกิดการใฝรูใฝเรียน  
  2.1.3 กิจกรรมกลุมชวยเสรมิสรางลักษณะนิสัยที่พึงประสงค เกิดกระบวนการทํางาน
กลุม เชน มีการวางแผนการทํางานรวมกัน มีความรับผิดชอบและเสยีสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีวินัยใน
ตนเอง มีพฤตกิรรมที่เปนประชาธิปไตย เปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักรับฟงความคิดของผูอ่ืน ผูเรียน
ที่เรียนรูชาจะเรียนรูอยางมีความสุข มีชวีติมีชีวา ไดรับกําลังใจและไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือน 
ทําใหเกิดความม่ันใจ ผูเรียนที่เรียนดีและเรียนไดเร็วจะไดแสดงความสามารถของตนเอง มีความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ และแบงปนสิ่งที่ใหแกกัน        
  2.1.4 ผูเรียนเกิดกระบวนการคิดจากการรวมกิจกรรม และการคนหาคําตอบจาก
ประเด็นคําถามของผูสอนและเพื่อนๆ สามารถคนหาวธิีการและคําตอบไดดวยตนเอง สามารถ
แสดงออกไดชัดเจนมีเหตผุล         
  2.1.5 ทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให
ผูเรียนไดซึมซับสิ่งที่ดีงามไวในตนเองอยูตลอดเวลา      
  2.1.6 กระบวนการเรียนรูคาํนึกถึงความแตกตางระหวางบุคคลโดยใหแตละคนเรียนรู
เต็มตามศักยภาพของตน ไมนําผลงานของผูเรียนมาเปรียบเทยีบกนั มุงใหผูเรียนแขงขันกับตนเอง
และไมเล็งผลเลิศจนเกินไป         
  2.1.7 ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข เกิดการพัฒนารอบดาน มีอิสระที่จะเลือกสาระ
การเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง และนําความรูที่ไดรบัไปใชประโยชนในชวีิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม 
 2.2 แนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏบิัต ิ   
  2.2.1 เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุมปฏิบัติการทีเ่รียนรูดวยประสบการณตรง
จากการเผชิญสถานการณจริง และการแกปญหา เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากการกระทํา  
  2.2.2 ผูเรียนไดปฏิบัติจริง ฝกคนควา ฝกลงมือทํา ฝกทักษะกระบวนการตางๆ ฝก
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การแกปญหาดวยตนเอง และฝกทกัษะการเสาะแสวงหาความรูรวมกันเปนกลุม   
  2.2.3 ผูเรียนไดเรียนรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัตติามแนวทางประชาธิปไตย 
  2.2.4 การแบงกลุมทํางาน ผูสอนจะดําเนินการรวมกับผูเรียนแบงกลุมยอยมอบให
ปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เชน ศึกษาคนควาแกปญหา หรือปฏิบัติกิจกรรม ฯลฯ  
  2.2.5 เนนการฝกใหผูเรียนรูจักวิธีการทํางานรวมกันเปนหมูคณะตามแบบ
ประชาธิปไตย การสอนแบบน้ีตองดําเนินการอยางมีหลักเกณฑคือมีจุดประสงคของการทํางาน มี
การกําหนดหนาที่แตละคนใหแนนอนและเสนอแนะใหรูวาจะหาความรูไดอยางไร เม่ือไร ที่ใด 
 2.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัต ิ     
  2.3.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นตอนแรกที่ผูสอนจะตองกระตุนชกัจูง และโนมนาว
ใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนและสนใจอยากคนควาหาความรู ผูสอนอาจใชวิธีการสนทนาซักถาม
และทบทวนประสบการณเดิมของผูเรียน เพ่ือเชื่อมโยงกับประสบการณใหมที่จะตองเรียนรู อาจใช
คําถามยั่วยุและที่สําคญัจะตองสรางบรรยากาศใหผูเรยีนตอบสนอง เชน การกระตุนใหผูเรียนตอบ
คําถามหรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือโยงเขาหาประสบการณใหม ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรูและ
รวมกันกําหนดขอบขายหรอืประเด็นความรูใหม       
  2.3.2 ขั้นศึกษา/วิเคราะห เปนขั้นตอนการแบงกลุมผูเรียนเพ่ือทํากิจกรรมกลุมรวมกัน
โดยการแสวงหาความรู แสดงความคิดเห็นรวมกันวิเคราะหและหาขอสรุปในประเด็นที่ไดตั้งไว ใน
การทํากิจกรรมตามขั้นตอนนี้ ผูสอนจะตองออกแบบกลุมใหเหมาะสม เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมมาก
ที่สุด เปดโอกาสใหผูเรียนไดกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุมผูสอนตองจัดหาสื่อการสอน
และแหลงเรียนรู เชน แผนภูมิ ใบความรู แผนใส รูปภาพ วีดิทัศน หนังสือ เอกสาร หรืออ่ืนๆ เพ่ือให
กลุมผูเรียนไดชวยกันศึกษาวิเคราะหรวมกัน โดยตั้งประเด็นหรือหัวขอในการศึกษาวิเคราะหตาม
แนวทางของจดุประสงคการเรียนรู และความตองการของผูเรียนการออกแบบงานโดยจัดทําเปนใบ
งานใหผูเรียนไดทํากิจกรรมกลุมเปนหัวใจสําคัญที่ผูสอนจะตองคิดคนและสรางขึ้น เพ่ือใหเกิดการมี
สวนรวมสูงสดุของผูเรียนและเกิดการบรรลุงานกลุมดวย ตวัแทนกลุมนําเสนอผลงานกลุม ผูสอนทํา
หนาที่นําอภิปราย ใหกลุมใหญรวมกันวิเคราะหใหขอมูลในประเด็นทีย่ังไมชัดเจน หากเห็นวายังไม
สมบูรณ ผูสอนชวยเพ่ิมเตมิแลวรวมกันสรุปสิ่งที่เรียนรูทั้งหมดในขั้นน้ี    
  2.3.3 ขึ้นฝกปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง เปนขัน้ที่ผูเรียนไดทดลองฝกปฏิบัตติามขั้นตอน 
ฝกคิดวิเคราะห จินตนาการ สรางสรรค โดยผูสอนเปนที่ปรึกษา ดูแล ชวยเหลือและประเมินการ
ปฏิบัตเิพ่ือแกไขหากมีขอบกพรองเก่ียวกบัสถานที่ สําหรับการปฏิบตัิผูสอนและผูเรียนรวมกัน
วางแผนจะใชแหลงเรียนรูในหองเรียน หองปฏิบัติการในโรงเรียน หองเรียนธรรมชาติ หรือสถาน
ประกอบการ ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว  
  2.3.4 ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู เปนขั้นที่ผูเรียนแตละกลุมจะไดประมวลขอมูล
ความรูจากประสบการณทั้งหมดมาวิเคราะห สังเคราะหเปนความรูใหม วิธีการใหม สรุปและนําเสนอ
สิ่งที่คนพบตอกลุมใหญในรปูแบบที่หลากหลาย เปนการแลกเปลีย่นเรียนรูซึ่งกันและกัน เกิดการ
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ขยายเครือขายความรูอยางกวางขวาง ทาํใหการเรียนรูมีความหมายยิ่งขึ้น    
  2.3.5 ขั้นปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใช เปนขั้นที่ใหผูเรยีนแตละกลุมปรับปรุงผลงาน
ของตนเองที่ไดแนวคิดจากการนําเสนอของแตละกลุมในการปรับปรุงผลงานนั้นอาจนําความรูที่
ไดรับจากกลุมอ่ืนมาพัฒนาใหดีขึ้นหรือเกิดความคิดใหม สรางสรรคงานที่ตางจากเดิม หรืออาจไดรับ
แนวคิดจากขอเสนอแนะของผูสอนมาประยุกตสรางผลงานใหมๆ ที่สามารถนําไปใชในสภาพการณ
จริงได  
  2.3.6 ขั้นการประเมินผลวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยเนนการวัดผลจากการ
ปฏิบัติจริง จากแฟมสะสมงาน ชิ้นงาน/ผลงาน ผูเรียนประเมินตนเอง สมาชิกของแตละกลุม 
ผูปกครองและผูสอนมีบทบาทรวมวัดและประเมินผลดวย 
 จากขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัตทิั้ง 6 ขั้นตอนขางตน แสดงเปน
ภาพประกอบ 2 ไดดังนี้ 
 

 
ภาพประกอบ2 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัต ิ

 
 2.4. บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนรูแบบทีเ่นนการปฏิบตัิ 
  2.4.1 บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบที่เนนการปฏิบัต ิ  
   1) เปนผูใฝรูใฝเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองติดตามขาวสารทัน
เหตุการณ  
   2) จัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัตจิริงอยางมีประสิทธิภาพ 
   3) สรางความรู ความเขาใจ และประสบการณการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ 
แสวงหาความรูดวยตนเองใหกับผูเรียนจนเกิดความเชือ่ม่ัน     
   4) จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน  
   5) จัดเตรียมแหลงเรียนรูที่สาํคัญใหแกผูเรยีน     
   6) เปนแหลงความรูสําหรับผูเรียนในการอธิบายเพิ่มเติมและสรุปบทเรียน 

    5 ขั้นการ
ประเมินผล    4 ขั้นปรับปรุง/

นําใช   3 ขั้นสรุป/
เสนอผล
การเรียนรู 

 2 ขั้นปฏิบตัิ/
ฝกหัด/
ทดลอง 

1 ขั้นศึกษา/
วิเคราะห ขั้นนําสูบทเรียน 

6 
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   7) วางแผนการเรียนรู เรื่องหัวขอหรือประเด็นการอภิปรายกําหนดรูปแบบการ
อภิปราย   
   8) มีสวนรวมในการวิเคราะห ตีความ สรปุความคิดเห็นของผูเรียนหรืออภิปราย
สิ่งที่เรียนรูรวมกัน เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรุปองคความรูไดอยางชัดเจน    
   9) ชวยใหการอภิปรายแตละกลุมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพกระตุนใหทุกคน
สวนรวมในการนําเสนอความคิด ใหคําปรึกษาหรือแกปญหาเม่ือกลุมตองการ   
   10) ใหกําลังใจและชวยเหลอืแนะนําผูเรียนอยางใกลชิด ตลอดจนเปนผูอํานวย
ความสะดวกเพ่ือใหกระบวนการเรียนรูดําเนินไปดวยความเรียบรอย    
   11) กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ วิเคราะหปญหา วางแผนแกปญหาอยางเปน
ขั้นตอน มีเหตุผลที่ถูกตองของตนเอง        
   12) ประเมินผลโดยมีขอดีที่ควรสงเสริมและขอจํากัดทีค่วรแกไข    
  ขอเสนอแนะการปรับใชแนวทางการจดัการเรียนรูแบบทีเ่นนการปฏิบัต ิ
   1) ผูสอนควรจัดกิจกรรมในลักษณะกลุมปฏิบัติการใหผูเรียนเรียนรูดวย
ประสบการณตรงจากการเผชิญสถานการณจริงและการแกปญหาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากการ
กระทํา    
   2) ควรเนนใหผูเรียนไดปฏบิัติจริง ฝกคนควา ฝกลงมือทําฝกทักษะกระบวนการ
ตางๆ ฝกการแกปญหาดวยตนเอง และฝกทักษะการเสาะแสวงหาความรูรวมกันเปนกลุม  
   3) ควรใหผูเรยีนไดเรียนรูทัง้ทางทฤษฎีและการปฏบิัตโิดยใชกระบวนการกลุม 
   4) การแบงกลุมทํางาน ผูสอนควรดําเนินการรวมกับผูเรียนกิจกรรมกลุมยอย
ควรมอบหมายใหปฏิบตัิกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งอยางชัดเจน เชน ศึกษาคนควา แกปญหา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรม ฯลฯ การรวมกิจกรรมกลุมของผูเรียนเนนความรับผดิชอบ เสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
และการมีวินัยในตนเอง ฝกทักษะการเปนผูนําและผูตามที่ดี     
   5) ควรเนนการฝกใหผูเรียนรูจักวิธีการทํางานรวมกันเปนหมูคณะตามแบบ
ประชาธิปไตย การสอนแบบน้ีตองดําเนินการอยางมีหลักเกณฑ คือ จุดประสงคของการทํางาน มี
การกําหนดหนาที่แตละคนใหแนนอนและเสนอแนะใหรูวาจะหาความรูไดอยางไร เม่ือไร ที่ใด 
   6) ผูสอนตองสรางบรรยากาศใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นเนนการเรียนรูแบบ
สนุกสนานตามความสนใจ ความถนัด ผูสอนนําปญหาตางๆ มาใหผูเรียนคิดโดยอาศัยสื่อการเรียนรู
ที่หลากหลายเปนเครื่องมือในการคิดวิเคราะห       
   7) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูสอนอาจจะสาธิตวิธีการเฉพาะอยางใหผูเรียน
สังเกต แตตองใหผูเรียนมีโอกาสทดลองแสดงวิธีการน้ันดวยตนเองดวย เชน การประดิษฐสิ่งของ
จากวัสดุตางๆ   
   8) การฝกทักษะการปฏบิัตกิาร ผูสอนจะตองจัดเวลาและสถานที่สําหรับให
ผูเรียนฝกทักษะใหคลองแคลวเพ่ือนําไปใช เชน การเพ่ิมอัตราความเร็วในการอาน เปน  



32 

 

   9) การฝกปฏิบัติเพื่ออธบิายหลักการ ควรใหผูเรียนไดฝกการปฏิบตักิารขยาย
ความในสิ่งที่ไดยินดวยการบอก ผูเรียนไดนําส่ิงที่ไดยินดวยการบอก ผูเรียนไดนําส่ิงที่เรียนมาใชกับ
ปญหาจริง เชน การฝกทําอาหารมีการวางแผนและเตรยีมอาหารที่มีคุณคาครบถวน เปนตน 
   10) การฝกรวบรวมขอมูลและแปลความ ควรใหผูเรยีนมีโอกาสรวบรวมขอมูล 
จัดหมวดหมู แลวสรุปผล หรือนําไปใชในการแกปญหา เชน การรวบรวมตวัเลขและคํานวณภาษเีงิน
ได เปนตน  
   11) การฝกใชเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการหรือโรงฝกงาน ในกรณีที่มีจํานวน
ผูเรียนมาก ควรใหผูเรียนหัดใชเคร่ืองมือที่จะเก่ียวของกับการทํางานประเภทตางๆ เชน การใหหมอ
อบไอนํ้า การใชเลื่อย การใชไขควงชนิดตางๆ        
   12) สําหรับการฝกปฏิบตัิการกิจกรรมสรางสรรค ควรเปดโอกาสใหผูเรียนได
ทดลองเทคนคิตางๆ จากการเรียน และแสดงความคิดในสาระตางๆ เชน ในวิชาดนตรี จิตรกรรม 
ประติมากรรม และกวีนิพนธ 
  2.4.2 บทบาทของผูเรียนในการจัดการเรียนรูแบบที่เนนการปฏิบัต ิ  
   1) ฝกฝนการทํางานเปนกลุม การเปนผูนํา ผูตาม การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนและการเปนสมาชิกที่ดีของกลุม        
   2) ศึกษา คนควาหาความรู ขอมูล ขอเทจ็จริง เพ่ือการอภิปราย   
   3) กลาแสดงความคิดเห็นหรือระดมความคิดเห็นรวมกัน มีสวนรวมในการเรียนรู
   4) แบงหนาที่รับผิดชอบ เม่ือมีการปฏิบัตงิาน     
   5) เรียนรูจากประสบการณตรง โดยการสังเกตและทดลองดวยตนเอง  
   6) เรียนรูดวยตนเองจากการฝกปฏิบตั ิ     
   7) เรียนรูที่จะปฏิบัตติามกตกิาและขอตกลงรวมกัน    
   8) ใหความชวยเหลือและแลกเปลีย่นความรูซึ่งกันและกันภายในกลุม  
   9) ฝกทักษะการประเมินตนเอง      
   10) ติดตามผลการปฏิบตัิและปรับปรุงแกไขงาน 
 
3. การสังเคราะหรปูแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขโดยเนนการปฏิบัต ิ
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขโดยเนนการปฏิบัตินั้น ผูวจัิยไดสังเคราะหมาจาก
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2545: 25) 
และการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 4-13)โดยแสดงเปน
ตารางการสังเคราะห ตามตาราง 4 ดังนี้ 
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ตาราง 4 การสังเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมเรียนรูอยางมี 
 ความสุขกับการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ  
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 

รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

การเรียนรู
อยางมี
ความสุข 

ลําดับ
ขั้น 

การเรียนรู
แบบท่ีเนน
การปฏิบัติ 

ลําดับ
ขั้น 

1 ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรู วิธีการเรียนรู และรวมกันกําหนด
ขอบขายหรือประเด็นใหมความรูใหม  1  1 
2. ทบทวนประสบการณเดิมของผูเรียน เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ
ใหมที่ตองเรียนรู  1  1 
3. ผูสอนกระตุน ชักจูง และโนมนาวใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน และ
สนใจที่จะเรียนรู - -  1 

4. แบงกลุมผูเรียนเพื่อทํากิจกรรมกลุมรวมกัน - -  2 

5.  ทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุมรวมกันทุกคน - -  2 

6. ผูเรียนกําหนดบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในกลุม - -  2 
7.  ผูสอนจัดหาส่ือการสอนและแหลงเรียนรู เพื่อใหกลุมผูเรียนไดชวยกัน
ศึกษาวิเคราะหรวมกัน - -  2 
8.  ตั้งประเด็นหรือหัวขอในการศึกษาแลววิเคราะหตามแนวทางของ
จุดประสงคการเรียนรู - -  2 

9. ถามคําถามเก่ียวกับสถานการณปญหา  2 - - 

10. ทําความเขาใจในสถานการณปญหาน้ัน  2 - - 

11. สรุปเปนขอคิดของกลุม  2 - - 

12. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานกลุม  - -  2 
13. ผูสอนทําหนาท่ีอภิปราย ใหกลุมใหญรวมกันวิเคราะหใหขอมูลใน
ประเด็นที่ยังไมชัดเจน - -  2 
14. เสนอสถานการณใหมเพื่อใหเปรียบเทียบขอเหมือน- แตกตางหรือ
ขอดี-ไมดี  3 - - 

15. คาดคะเนคําตอบเพ่ือทําการพิสูจน/ทดลอง  3 - - 
16. ผูเรียนไดทดลองฝกปฏิบัติตามข้ันตอน ฝกคิดวิเคราะห จินตนาการ 
สรางสรรค  4  3 

17. ผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนการใชแหลงเรียนรู - -  3 

18. ศึกษาบัตรความรู  4 - - 
19. ผูเรียนแตละกลุมประมวลความรูจากประสบการณทั้งหมดมา
วิเคราะห สังเคราะห เปนความรูใหม วิธีการใหม - -  4 

20. สรุปและอภิปรายเปนแนวคิดหลกัที่ไดจากบทเรียน  5  4 
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ตาราง 4 (ตอ)  
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 

รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

การเรียนรู
อยางมี
ความสุข 

ลําดับ
ขั้น 

การเรียนรู
แบบท่ีเนน
การปฏิบัติ 

ลําดับ
ขั้น 

21. แตละกลุมปรับปรุงผลงานของตนเองที่ไดจาก แนวคิดจากการ
นําเสนอของแตละกลุม เพื่อพัฒนางานใหดีข้ึน - -  5 
22. สรางสรรคงานใหมจากแนวคิดหรือขอเสนอแนะจากผูสอนเพื่อนํามา
ประยุกตสรางเปนผลงานที่สามารถนําไปใชในสภาพการณจริงได  6  5 

23. ฝกการคิดคนและสรางความรูดวยตนเอง  6 - - 

24. มีการปฏิบัติจริง  6 - - 

25. วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยเนนการวัดผลจากการปฏิบัติจริง   7  6 
26. ผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการประเมิน เชน ผูเรียนประเมินตนเอง 
สมาชิกของแตละกลุม และครูผูสอน เปนตน - -  6 

 

 

 
ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2550). การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนน

ปฏิบตัิ. หนา 4 – 13. 
 

 จากการสังเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมเรียนรูอยางมี
ความสุขกับการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ จะเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบที่เนนการปฏิบัตินั้นมีความสัมพันธ และสอดคลองกัน นั้นคือเปนการจัด
กิจกรรมที่เปนการสรางความสุขกับการเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนานโดยผานกิจกรรมที่
หลากหลาย และสื่อที่เราใจความสนใจ ผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ ตามความถนัด ตาม
ศักยภาพของตน ดวยการศกึษาคนควาฝกปฏิบัติ สรุปองคความรูได ทําใหเกิดความเชื่อม่ัน เปน
แรงจูงใจใหเกิดการใฝรูใฝเรยีน ผูที่เรียนชาก็จะเรียนรูไดอยางมีความสุข มีชีวิตชวีา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 5, สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ 2545: 25)  
 จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาว ผูวิจัยไดสังเคราะหมาเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางมีความสุขโดยเนนการปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 7 ขั้นตอน ดังนี้  
  

ข้ันตอนการเรียนรูอยางมีความสุข  ไดแก 1)ข้ันประสาทสัมผัสท้ัง 5 รับรู 2) ข้ันการคิดใครครวญไตรตรอง 3) ข้ันการเปรียบเทียบ-แตกตางหรือขอดี –   ไมดี 4) ข้ันการ

ทดลองหาขอพิสูจนตามท่ีคาดคะเนไว 5) ข้ันสรุปบทเรียนและสรุปหลักการท่ีควรจะเปน 6) ข้ันนาํไปใชในสถานการณจริง และ 7) ข้ันการปรับปรุงแลพัฒนาใหดีข้ึน 

ข้ันตอนการเรียนรูแบบท่ีเนนการปฏิบัต ิไดแก 1)ข้ันนําเขาสูบทเรียน  2) ข้ันศึกษา/วิเคราะห  3) ข้ันปฏิบัต/ิฝกหัด/ทดลอง  4) ข้ันสรุป/เสนอผลการเรียนรู/นําไปใช  

5) ข้ันปรับปรุงการเรียนรู/นาํไปใช และ 6) ข้ันการประเมินผล 
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  1) ข้ันนําเขาสูบทเรียน  เปนขั้นตอนแรกที่ผูสอนจะตองกระตุน ชักจูง และโนมนาว
ใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน และสนใจอยากที่จะเรียนรู ผูสอนอาจใชวธิีการสนทนาซักถามและ
ทบทวนประสบการณเดิมของผูเรียน เพ่ือเชื่อมโยงกับประสบการณใหมที่จะตองเรียนรู อาจใช
คําถามยั่วยุ และที่สําคญัจะตองสรางบรรยากาศใหผูเรยีนตอบสนอง เชน การกระตุนใหผูเรียนตอบ
คําถามหรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือโยงเขาหาประสบการณใหม ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรู 
วิธีการเรียนรู และรวมกันกําหนดขอบขายหรือประเด็นความรูใหม     
  2) ข้ันศึกษา/วิเคราะห  เปนขั้นตอนการแบงกลุมผูเรียนเพ่ือทํากิจกรรมกลุมรวมกัน
โดยการแสวงหาความรู แสดงความคิดเห็น ทําความเขาใจในสถานการณ และรวมกันวิเคราะหและ
หาขอสรุปในประเด็นที่ไดตัง้ไว ในการทํากิจกรรมตามขั้นตอนนี้ ผูสอนจะตองออกแบบกลุมให
เหมาะสม เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมมากท่ีสุด เปดโอกาสใหผูเรียนไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของ
สมาชิกในกลุมผูสอนตองจัดหาสื่อการสอนและแหลงเรียนรู เพ่ือใหกลุมผูเรียนไดชวยกันศึกษา
วิเคราะหรวมกัน โดยตั้งประเด็นหรือหัวขอในการศึกษาวิเคราะหตามแนวทางของจุดประสงคการ
เรียนรูและความตองการของผูเรียนการออกแบบงานโดยจัดทําเปนใบงานใหผูเรียนไดทํากิจกรรม
กลุมเปนหัวใจสําคัญที่ผูสอนจะตองจะตองคิดคนและสรางขึ้น เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมสูงสูดของ
ผูเรียนและเกดิการบรรลุงานกลุมดวย ตวัแทนกลุมนําเสนอผลงานกลุม ผูสอนทําหนาที่นําอภิปราย 
ใหกลุมผูใหญรวมกันวิเคราะหใหขอมูลในประเด็นที่ยังไมชัดเจน หากเห็นวายังไมสมบูรณ ผูสอน
ชวยเพ่ิมเติมแลวรวมกันสรุปสิ่งที่เรียนรูทัง้หมดในขั้นน้ี      
  3) ข้ันการเปรียบเทียบ – แตกตางหรือขอดี – ไมดี  เปนขั้นตอนที่ผูสอนไดเสนอ
สถานการณปญหาใหมเพื่อใหผูเรียนเปรยีบเทียบขอเหมือน-แตกตางหรือขอดี-ไมดี ระหวาง
สถานการณปญหาใหมกับสถานการณปญหาเดิมที่ไดเรียนรู แลวใหผูเรียนคาดคะเนคําตอบเพื่อทํา
การพิสูจนหรือทดลอง  
  4) ข้ันปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง เพ่ือหาขอพิสูจนตาทีค่าดคะเนไว  เปนขั้นที่ผูเรยีน
ไดทดลองฝก ปฏิบัตติามขั้นตอน ฝกคิดวิเคราะห จินตนาการ สรางสรรค โดยผูสอนเปนที่ปรึกษา 
ดูแล ชวยเหลอืและประเมินการปฏิบัตเิพ่ือแกไขหากมีขอบกพรองเก่ียวกับสถานที่ สําหรับการ
ปฏิบัติผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนจะใชแหลงเรยีนรูในหองเรียน หองปฏิบัติการในโรงเรียน 
หองเรียนธรรมชาติหรือสถานประกอบ ซึ่งจะทําใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูไดดีตามจุดประสงคการ
เรียนรูที่กําหนดไว   
  5) ข้ันสรุปบทเรียน/หลักการที่ควรจะเปน  เปนขั้นที่ผูเรียนแตละกลุมจะได
ประมวลขอมูลความรูจากประสบการณทั้งหมดมาวิเคราะห สังเคราะหเปนความรูใหม วิธีการใหม 
โดยใหแตละกลุมสรุปและนาํเสนอสิ่งที่คนพบตอกลุมใหญในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือเปนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูซึ่งกันและกัน และทําใหการเรียนรูมีความหมายยิ่งขึ้น ผูสอนและผูเรียนรวมกัน
สรุปและอภิปราย จนนําไปสูขอสรุปหรือแนวคิดที่ไดจากบทเรียน     
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  6) ข้ันปรับปรุงการเรียนรู/นํ้าไปใชในสภาพการณจริง  เปนขั้นทีใ่หผูเรียนแตละ
กลุมปรับปรุงผลงานของตนเองที่ไดแนวคิดจากการนําเสนอของแตละกลุมในการปรับปรุงผลงานนั้น
อาจนําความรูที่ไดรับจากกลุมอ่ืนมาพัฒนาใหดีขึ้นหรือเกิดความคดิใหม สรางสรรคงานที่ตางจาก
เดิม โดยใหผูเรียนไดฝกการคิดคนและสรางความรูดวยตนเอง หรืออาจไดรับแนวคดิจาก
ขอเสนอแนะของผูสอนมาประยุกตสรางผลใหมๆ ที่สามารถนําไปใชในสภาพการณจริงได  
  7) ข้ันประเมินผล  เปนขั้นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยเนนการวัดผล
จากการปฏิบตัิจริง และใหผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในการประเมินผลของผูเรียนดวย เชน ผูเรียน
ประเมินตนเอง สมาชิกของแตละกลุมประเมิน และครผููสอนประเมิน เปนตน 
 
4. ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับการคิดวิเคราะห     
 4.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคดิวิเคราะห      
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา “วิเคราะห” 
หมายถึง ใครครวญ แยกออกเปนสวนๆ เพ่ือศึกษาใหถองแท ดังนั้น คําวา “การคิดวิเคราะห” จึงมี
ความหมายวา เปนใครครวญ ตรึกตรองอยางละเอียด รอบคอบ แยกเปนสวนๆ ในเรื่องราวตางๆ 
อยางมีเหตุผล ซึ่งลักษณะการคิดดังกลาว เปนลักษณะของการคิดเปน การคิดอยางมีเหตุผล 
กลาวคือ การคิดลึกซ้ึง การคิดไกล และการคิดตามหลกัวิทยาศาสตร ซึ่งถือวามีความหมายเดียวกัน 
กลาวคือ ตางก็ประกอบไปดวยองคประกอบของการคิดตามแนวคดิของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ 
ดังนี้ คือ การสืบคนขอเท็จจริง การตีความ การจําแนกแยกแยะ การทําความเขาใจกับองคประกอบ
ตางๆ และการเชื่อมโยงความสัมพันธเชงิเหตุและผล (วิทยทชิัย พวงคํา. 2551: 18)   
  4.1.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห    
  การคิดวิเคราะหเปนความสามารถทางสมองที่นักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดศกึษา
และนิยาม ไวดังนี้          
  ดิวอ้ี (ลักขณา สริวัฒน. 2549: 51; อางอิงจาก Dewey. 1933: 30) ใหความหมายการ
คิดวิเคราะหหมายถึงการคิดอยางใครครวญไตรตรองโดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะหวาเปน
การคิดที่เริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและสิน้สุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน 
  รัซเซลล (วิไลวรรณ ปยะปกรณ. 2535: 20; อางอิงจาก Russell. 1956: 281-282) ให
ความหมายการคิดวิเคราะหเปนการคิดเพ่ือแกปญหาชนิดหนึ่งโดยผูคิดจะตองใชการพิจารณาตัดสิน
ในเรื่องราวตางๆวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยการคิดวิเคราะหจึงเปนกระบวนการประเมินหรือการจัด
หมวดหมูโดยอาศัยเกณฑทีเ่คยยอมรับกนัมาแตกอนๆแลวสรุปหรือพิจารณาตัดสิน   
  บลูม (ลวนสายยศ; และอังคณาสายยศ. 2543: 41-44; อางอิงจาก Bloom. 1956:45) 
ใหความหมายการคิดวิเคราะหวาเปนความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาสวนยอยของเหตุการณ
เรื่องราวหรือเน้ือหาตางๆวาประกอบดวยอะไรมีความสําคัญอยางไรอะไรเปนเหตอุะไรเปนผลและที่
เปนอยางน้ันอาศัยหลักการอะไร         
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  วัตสันและเกลเซอร (Watson; & Glaser. 1964: 11) ใหความหมายของการคิด
วิเคราะหวาเปนสิ่งที่เกิดจากสวนประกอบของทัศนคติความรูและทักษะโดยทัศนคติเปนการ
แสดงออกทางจิตใจตองการสืบคนปญหาท่ีมีอยูความรูจะเก่ียวของกับการใชเหตผุลในการประเมิน
สถานการณการสรุปความอยางเที่ยงตรงและการเขาใจในความเปนนามธรรมสวนทักษะจะประยุกต
รวมอยูในทัศนคติและความรู 
  กูด (Good. 1973: 680) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนการคิดอยาง
รอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิงเพ่ือหาขอสรุปที่นาจะเปนไปไดตลอดจน
พิจารณาองคประกอบที่เก่ียวของทั้งหมดและใชหลักกระบวนการตรรกวทิยาไดอยางถูกตอง
สมเหตุสมผล   
  เอนนิส (Ennis. 1985: 83) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนการประเมิน
ขอความไดถกูตองเปนการคิดแบบตรกึตรองและมีเหตผุลเพื่อการตดัสินใจกอนที่จะเชื่อหรือกอนที่
จะลงมือปฏิบตั ิ
  ชาติ แจมนุช (2545: 54) ไดใหความหมายการคิดวิเคราะหวาเปนการคิดที่สามารถ
แยกสิ่งสําเร็จรูปไดแกวัตถสุิ่งของตางๆที่อยูรอบตัวหรือบรรดาเร่ืองราวหรือเหตกุารณตางๆออกเปน
สวนยอยๆตามหลักการหรือเกณฑที่กําหนดใหเพ่ือคนหาความจริงหรือความสําคัญที่แฝงภายใน  
  สุวิทย มูลคํา (2547: 9) ไดใหความหมายของการคิดวเิคราะหวาเปนความสามารถใน
การจําแนกแยกแยะองคประกอบตางๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุสิ่งของเร่ืองราวหรือ
เหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลาน้ันเพื่อคนหาสภาพความเปน
จริงหรือส่ิงสําคัญของสิ่งที่กําหนดให        
  ลาวรรณ โฮมแพน (2550: 36) การคิดวิเคราะหคือความสามารถในการพิจารณา
แยกแยะเหตกุารณตางๆหรือเรื่องราวตางๆวาประกอบดวยอะไรมีจุดมุงหมายหรือประสงคสิ่งใด
สวนยอยแตละสวนนั้นเหตกุารณที่เกิดขึน้มีความสัมพันธเก่ียวของกันอยางไรโดยอาศัยหลักการใด 
  อารม โพธิ์พัฒน (2550: 46) การคิดวิเคราะหคือการแยกแยะขอมูลหรือส่ิงตางๆท่ีอยู
รอบตัวออกเปนสวนยอยๆโดยการหาหลักฐานหรือขอมูลที่นาเชื่อถอืมาสนับสนุนหรือยืนยันเพื่อ
พิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจเชื่อหรือสรุปเลือก      
  ประพันธศิริ สุเลารัจ (2551: 48) การคิดวิเคราะหหมายถึงความคิดในการจําแนก
แยกแยะขอมูลองคประกอบของสิ่งตางๆไมวาจะเปนวัตถุเรื่องราวเหตุการณตางๆออกเปน
สวนยอยๆเพ่ือคนหาความจริงความสําคญัแกนแทองคประกอบหรือหลักการของเร่ืองน้ันๆทั้งที่อาจ
แฝงซอนอยูภายในสิ่งตางๆหรือปรากฎไดอยางชัดเจนรวมทั้งหาความสัมพันธและความเชื่อมโยง
ของสิ่งตางๆวาเก่ียวกันกันอยางไรอาศัยหลักการใดจนไดความคิดเพื่อนําไปสูการสรุปการ
ประยุกตใชการทํานายหรือคาดการณสิ่งตางๆไดอยางถูกตอง     
 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาความสามารถในการคดิวิเคราะหคือความสามารถในการ
ทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดขึ้น และสามารถแยกองคประกอบของปญหาวาปญหาแตละปญหาที่
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เกิดขึ้นน้ันมาจากสาเหตุใด และสงผลใหเกิดเหตุการณใด และสามารถสรางทางเลอืกในการ
แกปญหาได ซึ่งวิธีการในการสรางทางเลอืกในการแกปญหาน้ันไดมาจากการคิดพิจารณาไตรตรอง
อยางรอบคอบโดยใชกระบวนการทางการคิดอยางมีเหตุมีผล สามารถคนหาหลักฐานหรือขอมูลที่นา
เชื่อมาสนับสนุนในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด  
  4.2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห   
  เพียเจท (พรรณี (ชูทัย) เจนจิตร. 2528: 137–145; อางอิงจากPiajet. 1977: 3) เสนอ
วา พัฒนาการความสามารถทางสมองของมนุษยเริ่มตั้งแตแรกเกิดไปจนถึงขีดสูงสุดในชวงอายุ
ประมาณ 15 ปซึ่งแบงลําดับของการพัฒนาการเปน 4 ระยะดังนี้ 
   1. ขั้นการรับรูดวยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensori–Moter 
Lntelligence)อายุประมาณ0–2 ปในวัยนีเ้ด็กแสดงอาการทางการเคลื่อนไหวกลามเน้ือมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอส่ิงแวดลอมดวยการกระทําการคิดของเด็กในขั้นน้ีใชสญัลักษณนอยมากจะเขาใจสิ่ง
ตางๆจากการกระทําและการเคลื่อนไหวและจะเรียนรูจากส่ิงรอบตัวเฉพาะที่สามารถใชประสาท
สัมผัสไดเทาน้ัน 
   2. ขั้นกอนการคิดแบบเหตผุล (Preperational Though) อายุประมาณ 3–6 ป 
เปนขั้นที่เด็กเร่ิมใชภาษาและสัญลักษณอยางอ่ืนการเรียนรูเปนไปอยางรวดเร็วแตในขั้นน้ีพัฒนาการ
ดานการคิดยังไมสมเหตุสมผลยึดติดอยูกับการเรียนรูซึง่เปนขอจํากัดของการคิดคือการยึดติดอยูกับ
สิ่งที่เปนรูปธรรมไมสามารถคิดยอนกลับโดยใชเหตุผลยดึตัวเองเปนศนูยกลางมองเหตุการณตางๆที
ละดานไมสามารถพิจารณาหลายๆดานพรอมๆกัน 
   3. ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม (Ocncrete Operationals) อายุประมาณ7 
–11 ปเปนขั้นที่เด็กสามารถคิดดวยการใชสัญลักษณและภาษาสามารถสรางภาพแทนในใจไดการ
คิดแบบยึดตนเองเปนศูนยกลางลดนอยลงแกปญหาที่เปนรูปธรรมไดคดิยอนกลับไดรวมทั้งจัด
ประเภทสิ่งของตลอดจนเขาใจเรื่องของการเปรียบเทียบ 
   4. ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operations) อายุประมาณ 12 
ป ขึ้นไปเปนขัน้ที่เด็กสามารถเขาใจสิ่งทีเ่ปนนามธรรมคิดอยางสมเหตุสมผลสามารถตั้งสมมตฐิานใน
การแกปญหาคิดแบบวธิวีิทยาศาสตรไดรูจักคิดดวยการสรางภาพในใจสามารถคิดเก่ียวกับส่ิงที่
นอกเหนือไปจากปจจุบันหรือสถานการณที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงๆและคดิสรางทฤษฎีไดการคิดของ
เด็กจะไมติดยึดกับขอมูลที่มาจากการสังเกตเพียงอยางเดียวทฤษฎีของเพียเจทอธิบายพัฒนาการ
ของการคิดจากขั้นหน่ึงไปสูขั้นหนึ่งอาศัยองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการคือการเจริญเติบโตของ
รางกายและวฒิุภาวะประสบการณทางกายภาพและทางสมองประสบการณทางสังคมและสภาวะ
สมดุลซ่ึงเปนกระบวนการที่แตละคนใชในการปรับตวัขั้นพัฒนาการคิดจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามลําดับขั้นซึ่งพัฒนาการในขั้นตนจะเปนพ้ืนฐานของพัฒนาการในขั้นสูงและพัฒนาการของการคิด
แตละคนมีลักษณะเดียวกันแตจะแตกตางกันในดานอัตราความเร็วในการเกิดของแตละระดับของ
พัฒนาการ 
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  บลูม (ทิศนา แขมมณี; และคณะ. 2544: 34 ;อางอิงจาก Bloom. 1961: 45) แบงการ
เรียนรูเปน 6 ระดับ คือ ความรูที่เกิดจากการจํา (Knowledge) ซึ่งเปนระดับลางสุด ความเขาใจ 
(Comprehend) การประยุกต (Application) การวิเคราะห (Analysis) สามารถแกปญหาและ
ตรวจสอบได การสังเคราะห (Synthesis) สามารถนําสวนตางๆ มาประกอบเปนรูปแบบใหมไดให
แตกตางจากรปูเดิม โดยเนนโครงสรางใหม และการประเมินคา (Evalution) สามารถวัดและตัดสิน
ไดวาอะไรถูก อะไรผิด ประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑที่แนนอนใหแนวคิด
เรื่องการกําหนดจุดมุงหมายทางทางการศึกษาเปน 3 ดาน คือ ความรู (Cognitive domain) ดาน
ความรูสึกและเจตคติ (Affective domain) และดานทักษะ (Psycho – motor domain) โดยในแตละ
ดานจะมีการเรียนรูยอยๆ มากมายที่แสดงแนวคิดดานการคิดดานการชัดเจนวา บุคคลเรียนรู
ทางดานสติปญญาหรือการคิด ดานจิตใจและดานการกระทําในเรื่องเกี่ยวกับการคดิ บลูมให
ขอคิดเห็นวา “ การคิดของบุคคลเปนขั้นตอนโดยเริ่มจากการเรียนรูการจําการเขาใจ และพัฒนา
ตอไปถงึขั้นวิเคราะหสังเคราะหและประเมิน ” ซึ่งนับวาบลูมเปนผูกาวเขาสูกระบวนการทางสมอง
ชัดเจน          
 จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการ
สอนโดยมีหลักการจัดการศึกษา ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2547: 66)     
  1) ในการพัฒนาเด็กควรคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก และจัด
ประสบการณใหเด็กอยางเหมาะสมกับพัฒนาการนั้น ไมควรบังคบัใหเด็กเรียนในสิ่งที่ยังไมพรอม
หรือยากเกินพัฒนาการตามวัยของตนเพราะจะกอใหเกิดเจตคติที่ไมดีได เชน การจัดสภาพแวดลอม
ที่เอ้ือใหเด็กเกิดการเรียนรูตามวัยของตน สามารถชวยใหเด็กพัฒนาไปสูพัฒนาการขั้นสูงขึ้น เด็กแต
ละคนมีพัฒนาการแตกตางกันถึงแมอายุจะเทากัน แตระดับพัฒนาการอาจไมเทากัน ดังนั้น จึงไม
ควรเปรยีบเทยีบเด็ก ควรใหเด็กมีอิสระที่จะเรียนรูและพัฒนาความสามารถของเขาไปตามระดบั
พัฒนาการของเขา ในการสอนควรใชสิ่งทีเ่ปนรูปธรรม เพ่ือชวยใหเด็กเขาใจลักษณะตางๆ ไดดีขึ้น 
แมในพัฒนาการชวงการคิดแบบรูปธรรมเด็กจะสามารถสรางภาพในใจไดแตการสอนที่ใชอุปกรณที่
เปนรูปธรรมจะชวยใหเด็กเขาใจแจมชัดขึน้  
จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนโดยมี
หลักการจัดการศึกษา ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2547: 66)       
  2) การใหความสนใจ และสงัเกตเด็กอยางใกลชิดจะชวยใหไดทราบลกัษณะเฉพาะตัว
ของเด็ก  
  3) ในการสอนเด็กเล็กๆ เด็กจะรับรูสวนรวมไดดีกวาสวนยอย ดังนั้น ครูควรสอน
ภาพรวมกอนแลวจึงแยกสอนทีละสวน        
  4) ในการสอนสิ่งใดใหกับเด็กควรเร่ิมจากสิ่งที่เด็กคุนเคยหรือมีประสบการณมากอน
แลวจึงเสนอสิง่ใหมที่มีความสัมพันธกับสิ่งเกา การทําเชนน้ีจะชวยใหกระบวนการซึมซับและ
จัดระบบความรูของเด็กเปนไปดวยดี        
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  5) การเปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ และมีปฏิสมัพันธกับสิ่งแวดลอมมากๆ 
ชวยใหเด็กดูดซึมขอมูลเขาสูโครงสรางทางสติปญญาของเด็กอันเปนการสงเสริมพัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็ก            
 จากการศึกษาสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดาน
ความคิด มีหลักการในการจัดการศึกษา ดังนี้       
  1) คํานึกถึงพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก และจัดประสบการณใหเด็กอยาง
เหมาะสมกับพัฒนาการนั้น         
  2) การใหความสนใจ และสงัเกตเด็กอยางใกลชิดจะชวยใหไดทราบลกัษณะเฉพาะตัว
ของเด็ก  
  3) การสอนเด็กเล็กๆ เด็กจะรับรูสวนรวมไดดีกวาสวนยอย ดังนั้น ครูควรสอน
ภาพรวมกอนแลวจึงแยกสอนทีละสวน        
  4) ใหเด็กเริ่มเรียนรูจากส่ิงที่เด็กคุนเคยหรอืมีประสบการณมากอนแลวจึงเสนอสิ่งใหม
ที่มีความสัมพันธกับสิ่งเกา การทําเชนน้ีจะชวยใหกระบวนการซึมซับและจัดระบบความรูของเด็ก
เปนไปดวยดี             
  5) เปดโอกาสใหเด็กไดรบัประสบการณ และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมากๆ ชวย
ใหเด็กดูดซึมขอมูลเขาสูโครงสรางทางสติปญญาของเด็กอันเปนการสงเสริมพัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็ก 
 4.2 องคประกอบและตัวชี้วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห   
  บลูม (วิทยทิชยั พวงคํา. 2551: 26-27; อางอิงจาก Bloom. 1972: 45) ไดอธิบายถึง
แนวคิดของการวิเคราะหประกอบดวยหลักการสําคัญ 3 ประการ ดังนี้    
   1. การวิเคราะหองคประกอบ ประกอบดวย     
     1) ความสามารถในการยอมรับในขอตกลงที่ไมไดระบไุว   
    2) ทักษะในการจําแนกความจริงจากขอสมมติฐาน    
    3) ความสามารถในการจําแนกความจริงเดนชัดจากแนวคิดที่เปนมาตรฐาน 
    4) ทักษะในการบงชี้และพินิจพิเคราะหระหวางกระบวนการพฤติกรรมที่
อางอิงจากตัวเองและกลุม         
     5) ความสามารถที่บงชีข้อสรุปเดนชัดจากแนวคิดที่สนบัสนุน  
   2. การวิเคราะหความสัมพันธ ประกอบดวย      
    1) ทักษะในความเขาใจในความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางแนวคดิในแต
ละบท     
    2) ทักษะในการระลึกในสวนของเหตุผลของการตัดสินใจ   
    3) ความสามารถในการระลึกซ่ึงเปนความจริงหรือขอสมมติฐานเปนสําคัญ 
หรือขอโตแยง  
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    4) ความสามารถในการตรวจสอบความเที่ยงของสมตฐิานซึ่งใหขอมูลและ
ขอสันนิษฐาน  
    5) ความสามารถในการจําความสัมพันธของสาเหตุและผลกระทบจากสวน
อ่ืนๆ ของความสัมพันธ            
    6) ความสามารถในจําแนกความสัมพันธเชิงเหตุผลของขอมูลในขอโตแยง 
ไปยังจําแนกความเก่ียวของจากขอมูลที่นอกเหนือ      
    7) ความสามารถในกาสืบหาความผิดปกติของขอมูลตามหลักตรรกะ 
    8) ความสามารถในการระลึกความสัมพันธและรายละเอียดที่สําคัญหรือไม
สําคัญในขอมูลน้ัน 
   3. การวิเคราะหหลักการ ประกอบดวย     
    1) ความสามารถในการวิเคราะหในสวนประกอบ ความสัมพันธของสิ่ง
ตางๆ และความหมายของการผลิตในแตละองคประกอบ      
    2) ความสามารถในการวิเคราะหรูปแบบในการเขยีน ความสามารถในการ
วิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน ความเห็นผูเขียนและความรูสึกที่มีตองาน    
    3) ความสามารถในการระบุความสอดคลองตามจุดมุงหมาย จุดมุงเนน 
หรือลักษณะของแนวคิดและความรูสึก        
    4) ความสามารถในการวิเคราะหเห็นถึงสวนที่เปนโฆษณาชวนเชื่อ  
    5) ความสามารถในการวิเคราะหถึงจุดทีเปนอคตขิองผูเขียน  
  สมนึก ปฏิปทานนท (2542: 51-52) จําแนกองคประกอบของการคิดวิเคราะหโดยมี
สวนประกอบที่สําคัญ 3 อยางคือ          
   1. การคิดวิเคราะหเน้ือหาเปนการจําแนกขอเท็จจริงออกจากสมมติฐานและ
สามารถสรุปขอความนั้นๆได         
   2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธเปนการวิเคราะหขอมูลที่มีอยูโดยการเชื่อมโยง
เหตุและผลสรางความสัมพันธระหวางสมมติฐานและขอสรุป     
   3. การคิดวิเคราะหหลักการเปนการวิเคราะหรูปแบบวตัถุประสงคทศันคติและ
ความคิดเห็นของผูเขียนทีต่องการสื่อใหทราบ       
  พัชราภรณ พิมละมาศ (2544: 32) องคประกอบในการคิดวิเคราะหคือ  
   1. การวิเคราะหเน้ือหาไดแก       
    1.1 ความสามารถในการคนหาประเด็นตางๆในขอมูล   
    1.2 ความสามารถในการแยกแยะขอเท็จจริงจากขอมูลอ่ืนๆ  
    1.3 ความสามารถในการแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน  
    1.4 ความสามารถในการแยกแยะขอสรุปจากขอความปลีกยอย 
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    1.5 ความสามารถในการบอกสิ่งที่จูงใจและพิจารณาพฤติกรรมของบุคคล
และของกลุมบุคคล 
   2. การวิเคราะหความสัมพันธไดแก      
    2.1 การเขาใจความสัมพันธของแนวคิดในบทความและขอความตางๆ 
    2.2 การรูไดวามีสิ่งใดเก่ียวของกับการตดัสินใจ    
    2.3 การแยกแยะความจริงหรือสมมติฐานที่เปนใจความสําคัญหรือขอโตแยง
ที่นําสนับสนุนขอสมมติฐาน         
     2.4 การตรวจสอบสมมติฐานที่ไดมาจากการแบงแยกความสัมพันธของ
สาเหตุและผลจากความสัมพันธอ่ืนๆ        
    2.5 การวิเคราะหขอมูลที่ขดัแยงแบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับขอมูลได 
    2.6 การสรางความสัมพันธและแยกรายละเอียดที่สําคญัและไมสําคญั 
   3. การวิเคราะหหลักการไดแก       
    3.1 การวิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายของ
องคประกอบ 
    3.2 การวิเคราะหรูปแบบในการเขียน     
    3.3 การวิเคราะหจุดประสงคของผูเขียนความเห็นของผูเขียนหรือลกัษณะ
ของผูเขียนในดานตางๆ           
    3.4 การวิเคราะหทัศนคติของผูเขียนในดานตางๆ    

  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546: 26-30) ไดอธิบายถึงองคประกอบของการคิด
วิเคราะหออกเปน 4 ประการคือ         
   1. ความสามารถในการตคีวามเราไมสามารถวิเคราะหสิ่งตางๆไดหากไมเร่ิมตน
ดวยการทําความเขาใจขอมูลที่ปรากฎเร่ิมแรกเราจึงตองพิจารณาขอมูลที่ไดรับวาอะไรเปนอะไรดวย
การตีความการตีความ (Interpretation) หมายถึงการพยายามทําความเขาใจและใหเหตุผลแกสิง่ที่
เราตองการจะวิเคราะหเพ่ือแปลความหมายที่ไมปรากฎโดยตรงของสิ่งนั้นเปนการสรางความเขาใจ
ตอส่ิงที่ตองการวิเคราะหโดยส่ิงนั้นไมไดปรากฎโดยตรงคือตัวขอมูลไมไดบอกโดยตรงแตเปนการ
สรางความเขาใจที่เกินกวาสิ่งที่ปรากฎอันเปนการสรางความเขาใจบนพื้นฐานของสิ่งที่ปรากฎใน
ขอมูลที่นํามาวิเคราะหเกณฑที่แตละคนใชเปนมาตรฐานในการตัดสินใจหรือเปนไมเมตรที่แตละคน
สรางขึ้นในการตีความน้ันยอมแตกตางกันไปตามความรูประสบการณและคานิยมของแตละบุคคล
เชนการตีความจากความรูการตีความจากประสบการณการตีความจากขอเขียน   
   2. ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะหเราจะคิดวิเคราะหไดดีนั้นจําเปนตองมี
ความรูความเขาใจพื้นฐานในเรื่องนั้นเพราะความรูจะชวยในการกําหนดขอบเขตของการวิเคราะห
แจกแจงและจําแนกไดวาเร่ืองนั้นเกี่ยวของกับอะไรมีองคประกอบยอยๆอะไรบางมีก่ีหมวดหมู
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จัดลําดับความสามารถอยางไรและรูวาอะไรเปนสาเหตกุอใหเกิดอะไรการวิเคราะหของเราในเรือ่ง
นั้นจะไมสมเหตุสมผลเลยหากเราไมมีความรูความเขาใจเร่ืองนั้นเราจําเปนตองใชความรูทีเ่ก่ียว 
ของเขามาเปนองคประกอบในการคิดถาเราขาดความรูเราอาจไมสามารถวิเคราะหหาเหตุผลไดวา
เหตุใดจึงเปนเชนน้ัน           
   3. ความชางสังเกตชางสงสยัและชางถามนักคิดวิเคราะหจะตองมีองคประกอบ
ทั้งสามนี้รวมดวยคือตองเปนคนที่ชางสังเกตสามารถคนพบความผิดปกติทามกลางส่ิงที่ดูอยางผิว
เผินเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นตองเปนคนทีช่างสงสัยเม่ือเห็นความผิดปกติไมละเลยไปแตหยุด
พิจารณาขบคดิไตรตรองและตองเปนคนชางถามชอบตั้งคําถามจะนาํไปสูการสืบคนความจริงและ
เกิดความชัดเจนในประเด็นที่ตองการวิเคราะหขอบเขตคําถามที่เก่ียวกับการคิดวิเคราะหยึด
หลักการตั้งคาํถามโดยใชหลัก 5W 1H คือใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เม่ือไร 
(When) ทําไม (Why) อยางไร (How) คาํถามเหลาน้ีอาจไมจําเปนตองใชทุกขอเพราะการตั้งคําถาม
มีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดความชัดเจนครอบคลุมและตรงประเด็นที่เราตองการสืบคน   
   4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลนักคิดวิเคราะหจะตองมี
ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลสามารถคนหาคําตอบไดวา   
    ...อะไรเปนสาเหตุใหเกิดส่ิงน้ี      
    ...เรื่องนั้นเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ไดอยางไร     
    ...เรื่องนี้มีใครเกี่ยวของบางเก่ียวของกันอยางไร    

    ...เม่ือเกิดเร่ืองนี้จะสงผลกระทบอยางไรบาง    
    ...สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณนี้      
    ...องคประกอบใดบางที่นําไปสูสิ่งน้ัน     
    ...วิธีการขั้นตอนการทําใหเกิดส่ิงนี้     
    ...สิ่งนี้ประกอบดวยอะไรบาง      
    ...แนวทางแกปญหามีอะไรบาง      
    ...ถาทําเชนน้ีจะเกิดอะไรขึน้ในอนาคต     
    ...และคําถามอ่ืนๆที่มุงหมายการออกแรงทางสมองใหตองขบคิดอยางมีเหตุ
มีผลเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกิดขึ้น         
  สุวิทย มูลคํา (2547: 17) การคิดวิเคราะหมีองคประกอบ 3 ประการดังนี้  
   1. สิ่งที่กําหนดใหเปนสิ่งทีส่ําเร็จรูปที่กําหนดใหวิเคราะหเชนวตัถุสิ่งของ 
เรื่องราวเหตุการณหรือปรากฎการณตางๆเปนตน        
   2. หลักการหรือกฎเกณฑเปนขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของสิ่งที่
กําหนดใหเชนเกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกันหลักเกณฑในการหา
ลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผลอาจจะเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือขัดแยง
กันเปนตน   
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   3. การคนหาความจริงหรือความสําคัญเปนการพิจารณาสวนประกอบของสิ่งที่
กําหนดใหตามหลักการหรือกฎเกณฑแลวทําการรวบรวมประเด็นทีส่ําคัญเพ่ือหาขอสรุปจาก
การศึกษาสามารถสรุปไดวาองคประกอบของการคิดวิเคราะหประกอบดวย     
    1) การวิเคราะหความสําคญัหมายถึงการแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาให 
    2) การวิเคราะหความสัมพันธหมายถึงการคนหาวาความสัมพันธยอยๆ
ของเหตุการณนั้นเกี่ยวกันอยางไรสอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร    
    3) การวิเคราะหหลักการหมายถึงการคนหาวาใชอะไรเปนหลักเปน
แกนกลางมีสิ่งใดเปนตวัเชือ่มโยง 
  ฆนัท ธาตุทอง (2554: 327) ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิดวิเคราะห สําหรับจัด
กิจกรรมใหกับผูเรียน ซึ่งมี 4 องคประกอบ ดังนี้       
   1. ความรูความเขาใจ โดยตองมีการกําหนดขอบเขตของการวิเคราะห  
   2. การสังเกต สงสัยและถาม เม่ือพบความผิดปกติ โดยไมละเลยสิ่งตางๆ และ
เม่ือไดขอมูลแลวตองคิดตอ         
   3. ความสัมพันธเชิงเหตุผล โดยพิจารณาเกี่ยวกับส่ิงตอไปน้ี    
    1) หาสาเหต ุ        
    2) มีการเชื่อมโยง       
    3) มีใครเกี่ยวของบาง       
    4) ผลกระทบที่เกิดขึ้น       
    5) องคประกอบตางๆ       
    6) วิธีการ และขั้นตอน       
    7) แนวทาง        
    8) คาดการณอนาคต       
   4. การตีความ ซึ่งเปนการพยายามทําความเขาใจในสิ่งที่ไมไดปรากฎโดยตรง
ดวยเกณฑมาตรฐาน ดวยความสัมพันธ จากความรู จากประสบการณ จากขอเขียน  
  จากการศึกษาแนวคิดของความสามารถในการคิดวิเคราะหขางตน ผูวิจัยเลือกใช
หลักการแตละดานที่มีลักษณะตามแนวคดิของ เกรียงศักด์ิเจริญวงศศักด์ิ (2546: 26-30) และฆนัท 
ธาตุทอง (2554: 327) ซึ่งสามารถสรุปเปนองคประกอบที่ใชเปนตวับงชี้ในการวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ความสามารถในการตีความ 2) ความรูความเขาใจ 
3) ความชางสังเกต และ 4) ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล    
  ความสามารถในการคิดวิเคราะหนับเปนการคิดในระดับพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ
นักเรียนทุกคนหากนักเรียนตองการใหจังหวะกาวของการเรียนรูจักชีวติสิ่งตางๆรอบตัวเปนไป
ดวยดีอีกทั้งการวินิจฉัยการประเมินการตดัสินใจการวางแผนและคาดการณอนาคตตางๆเปนไป
อยางราบร่ืนลดโอกาสความลมเหลวจากการตัดสินใจทีผ่ิดพลาดเราจําเปนตองพัฒนาความสามารถ
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ในการคิดวิเคราะหและไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึงพฤติกรรมทีบ่งบอกถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะหไวดังนี้  
  คอนเทรล (วัชราเลาเรียนดี. 2547: 58; อางอิงจาก Cottrel. 1999: 68) ไดสรุป
พฤติกรรมของความสามารถในการคิดวเิคราะหไดดังนี้      
   1. พิจารณารายละเอียดจากหลายแงหลายมุม 
   2. ตรวจสอบความถูกตองโดยละเอียดรอบคอบ 
   3. ตรวจสอบการเรียงลําดับขอความทีเ่ปนเหตุเปนผล 
   4. มองหาเหตุผลหลักฐานขอมูลและการลงสรุปที่เปนไปได 
   5. เปรียบเทียบความคิดเหน็ในเรื่องเดียวกันจากหลายๆคน 
   6. สามารถมองเห็นและอธบิายไดวาทําไมบุคคลตางๆจึงสรุปอะไรไดตรงกัน 
   7. สามารถเสนอขอโตแยงแสดงความคดิเห็นใหเหตุผลได 
   8. สามารถตรวจสอบขอมูลหรือสมมติฐานไดที่แฝงเรนได 
   9. สามารถตรวจสอบไดวาเรื่องที่อานเรื่องที่ฟงมีความจงใจใหผูอานคลอยตาม 
  ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544: 89 ) ไดกลาวถึงตัวบงชี้ของการคดิวิเคราะห ไวดังนี้
   1. สามารถกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูล    
   2. สามารถแยกแยะขอมูลไดตามเกณฑ     
   3. สามารถบอกความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ และความสัมพันธของ
ขอมูลในแตละองคประกอบ         
   4. สามารถนําเสนอผลการวเิคราะห มาสรุปตอบคําถามตามวตัถุประสงค 
  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546: 26-30) ไดกลาวถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหไวดังนี้        
   1. มีความสามารถในการตคีวามเราจะไมสามารถวิเคราะหสิ่งตางๆไดหากไม
เริ่มตนดวยการทําความเขาใจขอมูลที่ปรากฏเร่ิมแรกเราจึงจําเปนตองพิจารณาขอมูลที่ไดรับวาอะไร
เปนอะไรดวยการตีความการตีความ (Interpretation) หมายถึงการพยายามทําความเขาใจและให
เหตุผลแกสิ่งที่เราตองการจะวิเคราะหเพ่ือแปลความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้นเปนการ
สรางความเขาใจตอส่ิงที่ตองการวิเคราะหโดยสิ่งนั้นไมไดปรากฏโดยตรงคือตัวขอมูลไมไดบอก
โดยตรงแตเปนการสรางความเขาใจที่เกินกวาส่ิงที่ปรากฏอันเปนการสรางความเขาใจบนพื้นฐาน
ของสิ่งที่ปรากฏในขอมูลทีน่ํามาวิเคราะหเกณฑที่แตละคนใชเปนมาตรฐานในการตัดสินในการ
ตีความยอมแตกตางกันไปตามความรูประสบการณและคานิยมของแตละบุคคลเชน การตีความจาก
ความรูเชนหากคนที่มีความรูดานการบริหารงานบุคคลมากเม่ือเขาเห็นตัวเลขสถติิการประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานของคนในองคกรเขาจะสามารถตีความจากสถิติขอมูลเหลาน้ีไดไมยากการ
ตีความจากประสบการณเชนเม่ือเราเห็นคนใสเสื้อผาขาดวิ่นและสกปรกเราสามารถตีความไดวาเขา
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คงเปนคนยากจนการตีความจากขอเขียนเชนผูเขียนมีแรงจูงใจอะไรไนการเขียนเขียนไปเพื่ออะไร
เพ่ือโนมนําชักจูงเพ่ือทําใหแตกแยก   
   2. มีความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะหเราจะวิเคราะหไดดีนั้นจําเปนตองมี
ความรูความเขาใจพื้นฐานในเรื่องนั้นเพราะความรูจะชวยในการกําหนดขอบเขตการวิเคราะหแจก
แจงและจําแนกไดวาเร่ืองนั้นเกี่ยวของกบัอะไรมีองคประกอบยอยๆอะไรบางและรูวาอะไรเปนสาเหตุ
กอนใหเกิดอะไรการวิเคราะหของเราในเรือ่งนั้นจะไมสมเหตุสมผลเลยหากเราไมมีความรูในเรื่องน้ัน
เราจําเปนตองใชความรูทีเ่ก่ียวของเขามาเปนองคประกอบในการคดิถาเราขาดความรูเราอาจไม
สามารถวิเคราะหหาเหตุผลไดวาเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน      
   3. เปนคนมีความชางสังเกตชางสงสัยและชางถามนักคิดเชิงวิเคราะหจะตองมี
องคประกอบทั้งสามนี้รวมดวยคือตองเปนคนที่ชางสังเกตสามารถคนพบความผิดปกติทามกลางส่ิง
ที่ดูอยางผิวเผนิแลวเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นตองเปนคนที่ชางสงสัยเม่ือเห็นความผิดปกติแลวไม
ละเลยไปแตหยุดพิจารณาขบคิดไตรตรองและตองเปนคนชางถามชอบตั้งคําถามกับตวัเองและคน
รอบๆขางเก่ียวกับสิ่งทีเ่กิดขึ้นเพื่อนําไปสูการคิดตอเก่ียวกับเรื่องนั้นการตั้งคําถามจะนําไปสูการ
สืบคนความจริงและเกิดความชัดเจนในประเด็นที่ตองการวิเคราะห     
   ขอบเขตของคําถามที่เก่ียวของกับการคดิวิเคราะหจะยึดหลักการตัง้คําถามโดย
ใชหลัก 5W 1H คือใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เม่ือไร (When) เพราะเหตุใด 
(Why) อยางไร (How) คําถามเหลาน้ีอาจไมจําเปนตองใชทุกขอเพราะการตั้งคําถามมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนครอบคลุมและตรงประเด็นที่เราตองการสืบคน    
   4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลนักคิดวิเคราะหจะตองมี
ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลสามารถคนหาคําตอบไดวา   
    อะไรเปนสาเหตุใหเกิดส่ิงนี ้
    เรื่องนั้นเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ไดอยางไร 
    เรื่องนี้มีใครเกี่ยวของบางเก่ียวของกันอยางไร 
    เม่ือเกิดเร่ืองนี้จะสงผลกระทบอยางไรบาง 
    สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณนี้ 
    องคประกอบใดบางที่นําไปสูสิ่งนั้น 
    วิธีการขั้นตอนการทําใหเกิดส่ิงนี้ 
    สิ่งนี้ประกอบดวยอะไรบาง 
    แนวทางแกปญหามีอะไรบาง 
    ถาทําเชนน้ีจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 
    และคําถามอ่ืนๆที่มุงหมายการออกแรงทางสมองใหตองขบคิดอยางมีเหตุมี
ผลเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกิดขึน้         
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  วัชรา เลาเรียนดี (2547: 58) กลาวถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ไดดังนี้ 
   1. มีความรอบคอบและแกปญหาอยางเปนระบบ 
   2. ความสามารถในการอานและเลือกในเหตุผลไดทันทวงท ี
   3. ยึดเปาหมายเปนหลักในการคิดแกปญหา 
   4. ใชคํางายๆในการอธิบายสาระความรูทีย่ากใหเขาใจงายสามารถใชความรูเดิม
มาชวยแกปญหา 
   5. สามารถแยกองคประกอบประเด็นยอยจากปญหาใหมเสนอวิธีแกปญหาได
หลายวธิ ี
   6. กระตือรือรนที่จะแสวงหาคําตอบและและความหมายของสิ่งตางๆ 
   7. สามารถนําความรูเดิมที่เก่ียวของมาใชแกปญหาได 
   8. มีความอดทนและแสวงหาวิธีแกปญหาอยางระมัดระวังและเปนระบบ   
  ศิริลักษณ ศรีรุงเรือง (2552: 21-22)ไดสรุป เก่ียวกับพฤติกรรมทีบ่งบอกถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะหดังนี้ 
   1. ระบุปญหาใหนิยามระบคุวามคิดรวบยอดบอกสาเหตุที่มาของปญหาตางๆได 
   2. อธิบายปญหานิยามปญหาองคประกอบของปญหาและกําหนดสมมติฐาน
พรอมระบุเหตุผลได 
   3. จําแนกองคประกอบสําคัญที่เก่ียวของกับปญหาหรือความคิดรวบยอดได 
   4. บอกเหตุผลไดวาทําไมปญหาหรือความคิดรวบยอดมีความจําเปนที่ตองการ
แกไข 
   5. ศึกษาคนควาดําเนินการและจัดลําดับความสําคัญของสาระขอมูลได 
   6. เลือกปญหาหรือความคิดรวบยอดที่จําเปนและสําคญัที่ตองเรงแกไขอยาง
เหมาะสม 
   7. ตรวจสอบจําแนกและจัดการกับขอมูลที่ศึกษาได 
   8. บอกวิธีการดําเนินการวธิีแสวงหาขอมูลตางๆได 
   9. เสนอวิธีการแกปญหาไดหลายๆวธิ ี
   10. กําหนดเกณฑการเลือกปญหาและการประเมินผลสําเร็จของงานได 
  ฆนัท ธาตุทอง (2554: 328) กลาวถึงพฤติกรรมของบคุคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห ไดดังนี้           
   1. สามารถในการแยกแยะสวนประกอบตางๆ ได    
   2. สามารถในการแจกแจงรายละเอียดของสวนประกอบตางๆ ได  
   3. สามารถในการจัดโครงสรางความสัมพันธขององคประกอบใหญและยอยได 
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   4. สามารถนําเสนอขอมูลใหเขาใจได 
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวกับพฤติกรรมที่บงบอกถึงความสามารถในการ
คิดวิเคราะหผูวิจัยไดสังเคราะหตัวบงชี้ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยพิจารณาตัวบงชี้จาก
องคประกอบของความสามรถในการคิดวิเคราะห 4 ดานไดแก 1) ความสามารถในการตีความ 2) 
ความรูความเขาใจ 3) ความชางสังเกต และ 4) ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล 
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ตาราง 5 การสังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือกําหนดตัวบงชี้ความสามรถในการคิด 
 วิเคราะห 
 

ตัวบงชี้ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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ักดิ์
 (2

54
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วัช
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54

4)
 

ศิริ
ลัก

ษณ
 ศ
รีรุ
งเ
รือ
ง 

(2
55

2)
 

ฆนั
ท 
ธา
ตุท

อง
 (2

55
4)

 

รวม 

ความสามารถในการตีความ   
 

1) สามารถทําความเขาใจ และใหเหตุผลแกส่ิงที่ตองการวิเคราะห
ได   

  
2 

2) สามารถสรางความเขาใจไดจากขอมูลที่ไมไดใหมาโดยตรง  
  

 2 

ความรูความเขาใจ    

1) สามารถกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูลได    1 

1) สามารถแจกแจงไดวาเกี่ยวของกับเร่ืองอะไร     3 

2) สามารถแยกแยะสวนประกอบตางๆ ได      5 

3) สามารถรูวาอะไรเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดอะไร     3 

4) สามารถนําความรูที่เกี่ยวของมาเปนองคประกอบในการคิด     3 
5) สามารถนําเสนอผลการวิเคราะห มาสรุปตอบคําถามตาม 
วัตถุประสงค     3 

ความชางสังเกต    
1) สามารถคนพบความผิดปกติหรือขอแตกตางจากส่ิงที่ไดเห็นวา
ปกติทั่วไป      3 

2) สามารถพิจารณา คิดไตรตรอง และซักถามจากส่ิงที่สงสัย      4 
3) สามารถใชคําถามกับตัวเอง และคนรอบๆ ขางเกี่ยวกับส่ิงที่
เกิดข้ึนเพื่อนําไปสูความรูใหม     2 
4) สามารถตั้งคําถามที่จะนําไปสูการสืบคนความจริง และเกิดความ 
ชัดเจนในประเด็นที่ตองการวิเคราะห      3 
5) สามารถตั้งคําถามที่มีจุดมุงหมาย เพื่อใหเกิดความชัดเจน เชน 
ใคร, ทําอะไร, ที่ไหน, เม่ือไหร, เพราะเหตุใด, อยางไร เปนตน      4 
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ตาราง 5(ตอ) 
 

ตัวบงชี้ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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อง
 (2
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รวม 

ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล    

1) สามารถคนหาคําตอบไดวาอะไรเปนสาเหตุใหเกิดส่ิงน้ี     3 

2) สามารถคนหาคําตอบไดวาเร่ืองน้ันเชื่อมโยงกับเร่ืองน้ีไดอยางไร     2 
3) สามารถคนหาคําตอบไดวาเร่ืองน้ีมีใครเก่ียวของบาง เกี่ยวของ
กันอยางไร     3 
4) สามารถคนหาคําตอบไดวาเม่ือเกิดเร่ืองน้ี จะสงผลกระทบ
อยางไรบาง  

  

 2 

5) สามารถคนหาคําตอบาสาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณน้ีได   
 

  4 

6)สามารถคนหาคําตอบไดวาองคประกอบใดบางท่ีนาํไปสูส่ิงนั้น     2 

7) สามารถคนหาคําตอบของวิธีการ ข้ันตอนการทําใหเกิดส่ิงน้ีได     3 

8) สามารถคนหาคําตอบไดวาส่ิงน้ีประกอบดวยอะไรบาง    1 

9) สามารถคนหาแนวทางในการแกปญหาไดวามีอะไรบาง     4 
10) สามารถคนหาคําตอบไดวาถาทําเชนน้ี จะเกิดอะไรข้ึนใน
อนาคต     2 
11) สามารถบอกความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ และ 
ความสัมพันธของขอมูลในแตละองคประกอบได     2 

 
 จากกการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยใชเกณฑในการกําหนดตัวบงชี้
ของความสามรถในการคิดวิเคราะหคือ ตัวบงชี้ที่มีความถี่ตั้งแต 2 ขึ้นไปเนื่องจากผูวิจัยพิจารณาตัว
บงชี้ของความสามรถในการคิดวิเคราะหโดยยึด แนวคิดของ เกรียงศักด์ิเจริญวงศศักด์ิ (2546: 26-
30) และ ฆนัท ธาตทุอง (2554: 327) ที่มีความสอดคลองกันเปนหลัก และจากการพิจารณาตัวบงชี้
ของความสามรถในการคิดวิเคราะห  พบวา ดานความสามารถในการตคีวาม ประกอบดวย 2 ตัว
บงชี้ยอย ดานความรูความเขาใจ ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ยอย ดานความชางสังเกต ประกอบดวย 5 
ตัวบงชี้ยอย และดานความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล ประกอบดวย 11 ตัวบงชีย้อย  
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 4.3 ลักษณะของการคิดวเิคราะห       
 คลารก (สมนึกปฏิปทานนท. 2542: 49; อางอิงจาก Clark. 1970: 11-13) ไดแบงลักษณะ
การคิดออกเปน 3 สวนคือ         
  1. การคิดวิเคราะหเน้ือหาไดแกความสามารถในการสรุปและแยกแยะขอมูล 
  2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธไดแกความสามารถในการตรวจสอบวาขอมูลมี
ความสอดคลองกันหรือไม         
  3. การคิดวิเคราะหหลักการไดแกการวิเคราะหไดวาผูเขียนตองการสื่อสารถึง 
สิ่งใด             
 บลูม (Bloom. 1976: 148-150) ไดสรุปแบงองคประกอบของการคิดวิเคราะหเปน 3 สวน
ดังนี้ 
  1. การคิดวิเคราะหความสําคัญขอมูลตางๆท่ีไดมาน้ันสามารถแยกเปนสวนยอยได
ขอความบางขอความอาจเปนจริงบางขอความอาจเปนคานิยมและบางขอความเปนความคิดของ
ผูเขียนซ่ึงการคิดวิเคราะหความสําคัญประกอบดวย      
   1.1 ความสามารถในการคนหาประเด็นตางๆในขอมูล    
   1.2 ความสามารถในการแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน    
   1.3 ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออกจากขอมูลอ่ืนๆ   
   1.4 ความสามารถในการบอกถึงสิ่งจูงใจและการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคล
และของกลุม  
   1.5 ความสามารถในการแยกแยะขอสรุปจากขอความปลีกยอย    
  2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธผูอานจะตองมีทักษะในการตัดสินความสัมพันธ
ระหวางขอมูลหลักๆไดทั้งความสัมพันธของสมมติฐานและความสัมพันธระหวางขอสรุปและยังรวม
ไปถึงความสมัพันธในชนิดของหลักฐานที่นํามาแสดงดวยในการคิดวิเคราะหความสัมพันธสามารถ
แยกไดดังนี้             
   2.1 ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธของแนวความคิดในบทความและ
ขอความตางๆ             
   2.2 ความสามารถในการระลึกไดวาส่ิงใดเก่ียวของกับการตัดสินใจ   

   2.3 ความสามารถในการแยกความจริงหรือสมมติฐานที่เปนความสําคัญหรือขอ
โตแยงที่นํามาสนับสนุนขอสมมติฐานนั้น         
   2.4 ความสามารถในการตรวจสอบขอสมมติฐานที่ไดมา   
   2.5 ความสามารถในการแบงแยกความสัมพันธของสาเหตุและผลจาก
ความสัมพันธอ่ืนๆ       
   2.6 ความสามารถในการวเิคราะหขอมูลที่ขัดแยงแบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับ
ขอมูล       
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   2.7 ความสามารถในการสบืหาความจริงของขอมูล    
   2.8 ความสามารถในการสรางความสัมพันธและแยกรายละเอียดทีส่ําคัญและไม
สําคัญได      
  3. การคิดวิเคราะหหลักการเปนการวิเคราะหโครงสรางและหลักการในการคิด
วิเคราะหหลักการน้ีจะตองวเิคราะหแนวคดิจุดประสงคและมโนทัศนซึ่งการวิเคราะหหลักการ
สามารถแยกไดดังนี้          
   3.1 ความสามารถในการวเิคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายของ
องคประกอบตางๆ           
   3.2 ความสามารถในการวเิคราะหรูปแบบในการเขยีน    
   3.3 ความสามารถในการวเิคราะหจุดประสงคความเห็นหรือลักษณะการคิด
ความรูสึกที่มีในงานของผูเขียน         
   3.4 ความสามารถในการวเิคราะหทศันคติของผูเขียนในดานตางๆ  
   3.5 ความสามารถในการวเิคราะหเทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ   
   3.6 ความสามารถในการรูแงคิดและทัศนคติของผูเขยีน     
 บุญชม ศรีสะอาด (2541: 22) ไดกลาวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะหวาเปน
ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวใดๆออกเปนสวนยอยๆวาส่ิงนัน้ประกอบกันอยูเชนไรแตละอัน
คืออะไรมีความเก่ียวพันกันอยางไรอันใดสําคัญมากนอยซึ่งพฤติกรรมนี้สามารถแยกออกเปน 3 ขอ
ยอยคือ   
  1. การคิดวิเคราะหความสําคัญเปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของ
เรื่องราวหรือปรากฎการณนั้นๆเรียกไดวาเปนการแยกแยะหาหัวใจของเร่ือง   
  
  2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธเปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน
ตางๆ      
  3. การคิดวิเคราะหหลักการเปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธ
ของสวนสําคัญในเรื่องราวหรือปรากฎการณนั้นๆวาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด   
 ศิริกาญจน โกสุมภและดารณีคําวัจนี (2544: 51) ไดจําแนกการคิดวิเคราะหออกเปน 3 
ลักษณะดังนี้            

  1. การวิเคราะหสวนประกอบเปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของสิ่ง
หรือเรื่องราวตางๆเปนความสามารถในการบอกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและความคิดเห็น
ความแตกตางของขอสรุปจากขอเท็จจริงที่นํามาสนับสนุนเชนการคดิวิเคราะหสวนประกอบที่สาํคัญ
สาเหตุและสาระสําคัญของเรื่อง         
  2. การวิเคราะหความสัมพันธเปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวนตางๆ
วาเปนการระบุความสัมพันธระหวางความคิดความสัมพันธในเชิงเหตุและผลและความแตกตาง
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ระหวางขอโตแยงที่เก่ียวของและไมเก่ียวของ       
  3. การวิเคราะหหลักการเปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธของ
สวนสําคัญในเรื่องนั้นๆวาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใดเปนความสามารถในการใหผูเรียน
คนหาหลักการของเร่ืองระบุจุดประสงคของผูเรียนประเด็นที่สําคัญของเร่ืองเทคนิคที่ใชในการชกัจูง
ผูอานและรูปแบบของภาษาที่ใชเชนการบอกหรืออธิบายสิ่งที่เปนใจความสําคัญความสัมพันธและ
หลักการของสิ่งที่เรียน           
 สุวิทย มูลคํา (2547: 23-24) ไดจําแนกการคิดวิเคราะหออกเปน 3 ลักษณะดังนี ้   
  1. การวิเคราะหสวนประกอบเปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของ
สิ่งของหรือเรื่องราวตางๆเชนการวิเคราะหสวนประกอบของพืชสัตวขาวขอความหรือเหตุ 
การณเปนตน            
  2. การวิเคราะหความสัมพันธเปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน
สําคัญตางๆโดยระบุความสัมพันธระหวางความคิดความสัมพันธในเชิงเหตุผลหรือความแตกตาง 
ระหวางขอโตแยงที่เก่ียวของและไมเก่ียวของ        
  3. การวิเคราะหหลักการเปนความสามารถในการหาหลักการความสมัพันธสวน
สําคัญในเรื่องนั้นๆวาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใดเชนการใหผูเรียนคนหาหลักการของเร่ือง
การระบุจุดประสงคของผูเรยีนประเด็นสําคัญของเร่ืองเทคนิคทีใ่ชในการจูงใจผูอานและรูปแบบของ
ภาษาที่ใชเปนตน          
 ลักขณา สริวฒัน (2549: 72) กลาวถึงลกัษณะการคิดวิเคราะหวาการคิดวิเคราะหมีลักษณะ
เปนการกําหนดขอบเขตของสิ่งที่จะวิเคราะหโดยกําหนดจุดมุงหมายลงไปวาจะคดิวิเคราะหเพ่ืออะไร
ดวยการใชทฤษฏีใดๆที่เห็นวาเหมาะสมมาเปนกรอบในการคิดวิเคราะหแลวตองสรุปผลรายงานให
ชัดเจน     
 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาลักษณะของการคิดวิเคราะหมี 3 ประเภท  
  1. การคิดวิเคราะหความสําคัญเปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของ
เรื่องราวหรือปรากฎการณนั้นๆเรียกไดวาเปนการแยกแยะหาหัวใจของเร่ือง   
  2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธเปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน
ตางๆ      
  3. การคิดวิเคราะหหลักการเปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธ
ของสวนสําคัญในเรื่องราวหรือปรากฎการณนั้นๆวาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด 

\ 

 4.4 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห       
 วัตสันและกลาเซอร (Watson; & Glaser. 1964: 11) กลาววาการวดัความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คือการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยมีกระบวนการทางวทิยาศาสตรมาเปน
เหตุผลในการพิจารณาในการตัดสินใจเรือ่งราวตางๆหรือสถานการณตางๆนอกจากนั้นที่สําคัญใน
เหตุการณหรือสถานการณก็จะมีความเกีย่วของเปนเหตุเปนผลกันซ่ึงจะเห็นวาการคิดวิเคราะห



54 

 

จะตองมีการหาสาเหตุและผลมาเพื่อพิจารณาอยูเสมอการวัดความสามารถในการคดิวิเคราะหจึงมี 5 
ขั้นตอนคือ  
  1. การระบุปญหาเปนการกําหนดปญหาและทําความเขาใจกับปญหาพิจารณาขอมูล
หรือกําหนดปญหาขอโตแยงหรือขอมูลที่คลุมเครือรวมทั้งนิยามความหมายของคําและขอความการ
ระบุปญหาเปนกระบวนการเริ่มตนของการคิดวิเคราะหหรือการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการ
กระตุนใหบุคคลเร่ิมตนคิดเม่ือตระหนักวามีปญหาหรือขอโตแยงหรือไดรับขอมูลขาวสารที่คลุมเครือ
จะพยายามหาคําตอบที่สมเหตุสมผลเพือ่ทําความเขาใจกับปญหานัน้ปญหาจึงเปนสิ่งเราซ่ึงเปน
จุดเร่ิมตนของการคิดวิเคราะหหรือคิดอยางมีวิจารณญาณ      
  2. การตั้งสมมติฐานเปนการพิจารณาแนวทางการสรปุอางอิงของปญหาขอโตแยง
หรือขอมูลที่คลุมเครือโดยนําขอมูลที่มีการจัดระบบแลวมาพิจารณาเชื่อมโยงหาความสัมพันธเพ่ือ
กําหนดแนวทางการสรุปที่นาเปนไปไดวาจากขอมูลที่ปรากฏสามารถเปนไปในทศิทางใดบาง
เพ่ือที่จะไดพิจารณาเลือกแนวทางที่เปนไปไดมากที่สุดหรือการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลในการ
สรุปอางอิงตอไป      
  3. การตรวจสอบสมมติฐานเปนการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับปญหาขอโตแยงหรือ
ขอมูลที่คลุมเครือจากแหลงตางๆรวมทั้งการดึงขอมูลหรือความรูจากประสบการณเดิมที่มีอยูมาใช
เพ่ือออกแบบการทดลองหรือวิธีการแกปญหาเปนการตรวจสอบสมมติฐานทีต่ั้งไวเพ่ือเปนแนวทาง
ในการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลในการสรุปอางอิงตอไป       
  4. การสรุปอางอิงโดยใชหลักตรรกศาสตรเปนการพิจารณาเลือกแนวทางที่
สมเหตุสมผลที่สุดจากขอมูลหรือหลักฐานที่มีอยูหลังจากกําหนดแนวทางเลือกที่อาจเปนไปไดก็จะ
พยายามเลือกวิธีการหรือแนวทางที่เปนไปไดมากที่สุดที่จะนําไปสูการสรุปที่สมเหตุสมผลการใช
เหตุผลหรือทกัษะการคิดทีจํ่าเปนตอการสรุปปญหา      
  5. การประเมินการสรุปอางอิงเปนการประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอางอิง
หลังจากตัดสินใจสรุปโดยใชหลักตรรกศาสตรจะตองประเมินขอสรุปอางอิงวาสมเหตุสมผลหรือไมผล
ที่จะเกิดจะเปนอยางไรถาขอมูลที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและไดรับขอมูลเพิ่มเติมตองกลับไปรวบรวม
ขอมูลที่มีอยูอีกคร้ังหนึ่งเพ่ือตั้งสมมติฐานสรุปอางอิงใหมการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 ลวนสายยศ; และอังคณาสายยศ (2543:149-154) กลาววาการวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห คือการวัดความสามารถในการแยกแยะสวนยอยๆของเหตุการณเรื่องราวหรือเน้ือหาตางๆ
วาประกอบดวยอะไรมีจุดมุงหมายหรือประสงคสิ่งใดนอกจากน้ันยังมีสวนยอยๆท่ีสําคัญน้ันแตละ
เหตุการณเก่ียวพันกันอยางไรบางและเกีย่วพันโดยอาศัยหลักการใดจะเห็นวาสมรรถภาพดานการ
คิดวิเคราะหจะเต็มไปดวยการหาเหตุและผลมาเกี่ยวของกันเสมอการวิเคราะหจึงตองอาศัย
พฤติกรรมดานความจําความเขาใจและดานการนําไปใชมาประกอบการพิจารณาการวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแบงแยกยอยออกเปน 3 ประเภทคือ    
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  1. การวิเคราะหความสําคญัเปนการวิเคราะหวาส่ิงที่อยูนั้นอะไรสําคญัหรือจําเปนหรือ
มีบทบาทที่สดุตัวไหนเปนเหตุตวัไหนเปนผลเหตุผลใดถูกตองและเหมาะสมที่สุดตัวอยางคําถามเชน
ศีลหาขอใดสําคัญที่สุด          
  2. วิเคราะหความสัมพันธเปนการหาความสัมพันธหรือความเก่ียวของสวนยอยใน
ปรากฎการณหรือเน้ือหานั้นเพื่อนํามาอุปมาอุปไมยหรือคนหาวาแตละเหตุการณนั้นมีความสําคัญ
อะไรที่ไปเกี่ยวพันกันตวัอยางคําถามเชนเหตุใดแสงจึงเร็วกวาเสียง    
  3. วิเคราะหหลักการเปนความสามารถที่จะจับเคาเง่ือนของเรื่องราวน้ันวายึดหลกัการ
ใดมีเทคนิคหรือยึดหลักปรัชญาใดอาศัยหลักการใดเปนสื่อสารสัมพันธเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตัวอยางคําถามเชนรถยนตวิ่งไดโดยอาศัยหลักการใด      
 สมนึกภัททิยธน ี(2546: 144-147) กลาววาการคิดวิเคราะหเปนการใชวิจารณญาณเพื่อ
ไตรตรองการแยกแยะพิจารณาดูรายละเอียดของสิ่งของตางๆหรือเรื่องตางๆวามีชิ้นสวนใดสําคัญ
ที่สุดของชิ้นสวนใดสัมพันธกันมากที่สุดและชิ้นสวนเหลาน้ันอยูรวมกันไดหรือทํางานไดเพราะอาศัย
หลักการใดซึ่งแบงออกเปน 3 ดานคือ         
  1. การวิเคราะหความสําคญัหมายถึงการพิจารณาหรือจําแนกวาชิ้นใดสวนใดเรือ่งใด
ตอนใดสําคัญที่สุดหรือหาจุดเดนจุดประสงคสําคัญส่ิงทีซ่อนเรน     

  2. การวิเคราะหความสัมพันธหมายถึงการคนหาความเกี่ยวของระหวางคุณลักษณะ
สําคัญของเร่ืองราวหรือส่ิงตางๆวาสองชิ้นสวนใดสัมพันธกันรวมถึงขอสรุปอุปมาอุปไมย  
  3. การวิเคราะหหลักการหมายถึงการใหพิจารณาดูชิ้นสวนหรือสวนปลีกยอย 
ตางๆวาทํางานหรือยึดเกาะกันไดหรือคงสภาพเชนน้ันไดเพราะใชหลักการใดเปนแกนกลางจึงถาม
โครงสรางหรือหลักหรือวิธกีารที่ยึดถือ         
 จากการศึกษาความสามารถในการคิดวเิคราะหสรุปไดวาการวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหเปนการวัดความสามารถในการแยกแยะของสิ่งตางๆโดยอาศัยการวิเคราะห ดังนี้   
  1. การวิเคราะหความสําคญัเปนการวิเคราะหวาส่ิงที่อยูนั้นอะไรสําคญัหรือจําเปนหรือ
มีบทบาทที่สดุตัวไหนเปนเหตุตวัไหนเปนผลเหตุผลใดถูกตองและเหมาะสมที่สุดตัวอยางคําถามเชน
ศีลหาขอใดสําคัญที่สุด           
  2. วิเคราะหความสัมพันธเปนการหาความสัมพันธหรือความเก่ียวของสวนยอยใน
ปรากฎการณหรือเน้ือหานั้นเพื่อนํามาอุปมาอุปไมยหรือคนหาวาแตละเหตุการณนั้นมีความสําคัญ
อะไรที่ไปเกี่ยวพันกันตวัอยางคําถามเชนเหตุใดแสงจึงเร็วกวาเสียง    
  3. วิเคราะหหลักการเปนความสามารถที่จะจับเคาเง่ือนของเรื่องราวน้ันวายึดหลกัการ
ใดมีเทคนิคหรือยึดหลักปรัชญาใดอาศัยหลักการใดเปนสื่อสารสัมพันธเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตัวอยางคําถามเชนรถยนตวิ่งไดโดยอาศัยหลักการใด 
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5. หลักการและแนวคิดเกีย่วกับทักษะชีวติ       
 5.1 ความหมายของทักษะชวีิต         
 องคการอนามัยโลก (WHO. 1997: 1) ไดใหความหมายของทักษะชวีิตวา เปน
ความสามารถของบุคคลในการกระทําหรือจัดการกับความตองการ และสิ่งทาทายในชีวติประจําวัน
ไดสําเร็จ ทําใหสามารถปรับตวัและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค     
 ประเสริฐ ตันสกุล (2538: 7) ไดใหความหมายของทักษะชวีิตวา เปนความสามารถและ
ความชํานาญในการประเมิน และวิเคราะหสถานการณเพ่ือตัดสินใจเลือกทางแกปญหาทาง
พฤติกรรม และสังคมที่เกิดขึ้นในชวีิตไดอยางถูกตอง      
 ยงยุทธ วงศภิรมยศานต (2538: 7) ไดใหความหมายของทักษะชวีิตวา เปนความสามารถ
ของบุคคลในการจัดการกับปญหารอบตัวโดยอาศัยเจตคติ และทักษะของบุคคล 
 กรมอนามัย (2539: 1) ไดใหความหมายของทักษะชวีติวา เปนความสามารถอัน
ประกอบดวยความรูเจตคต ิและทักษะในอันที่จะจัดการกับปญหารอบๆ ตวั ในสภาพสังคมปจจุบัน
และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตวัในอนาคต       
 กําไลรัตน เยน็สุจิตร (2540: 24) ไดใหความหมายของทักษะชวีติวา เปนคุณลักษณะหรือ
ความสามารถทางจิตสังคม (Psychological Competence) เปนทักษะภายในที่ชวยใหสามารถเผชิญ
กับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติประจําวันไดอยางมีประสิทธภิาพ เชน ทักษะในการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล ทักษะในการตัดสินใจ และคิดริเริ่มสรางสรรค ทักษะในการประมาณตนและ
การควบคุมสถานการณ ทักษะในการสื่อสารตอรอง ปฏิเสธ และโนมนาวจิตใจ ทกัษะในการปรบัตวั 
เปนตน   
 พิมพใจ บุญยัง (2540: 12) ไดใหความหมายของทักษะชีวติวา เปนความสามารถของ
บุคคลในการจัดการกับสิ่งกดดันตางๆ รอบตวั ในชวีิตประจําวันไดสําเร็จ เปนความสามารถที่บุคคล
สรางขึ้นไดจากการเรียนรู ประสบการณ และการฝกฝน สามารถปรับตวัและมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค นําไปสูการมีพฤตกิรรมที่ดีทั้งรางกาย จิตใจ และมีชีวติในสังคมอยางเปนสุข  
 วนิดา ขาวมงคล เอกแสงสี (2546: 13)ไดใหความหมายของทักษะชวีิตไว ดังนี้  
  1. ความสามารถของบุคคลที่ติดตวัมาแตกําเนิด     
  2. ความสามารถของมนุษยที่สามารถเรียนรูจากตนเองและผูอ่ืน ซึ่งรวมถึง
สภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและทางสงัคมที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น    
  3. ความสามารถที่ประกอบดวยความรู เจตคติ และทกัษะชวีิตการจัดการกับชีวติของ
ตนเอง กับปญหา กับสภาพแวดลอมตางๆ ได       
  4. ความสามารถที่มนุษยควรจะพัฒนาไดจนบรรลุจุดสูงสุดในชีวติ คือความเปน
มนุษยที่สมบรูณตามศักยภาพของแตละบุคคล        
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1) ไดใหความหมายของทักษะชีวติวา เปนความสามารถของ
บุคคลที่จะจัดการกับปญหาตางๆ รอบตวัในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับการปรบัตวั
ในอนาคต           
 กลาวโดยสรุปทักษะชีวติ หมายถึง ความสามรถของบคุคลที่จะกระทําหรือจัดการกับ
ปญหาตางๆ รอบตัวในสภาพสังคมปจจุบันไดสําเร็จ เปนความสามารถที่บุคคลสรางขึ้นไดจากการ
เรียนรู ประสบการณ และการฝกฝน สามารถปรับตวัและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค นาํไปสูการมี
พฤติกรรมที่ดีทั้งรางกาย จิตใจ และมีชวีติในสังคมอยางเปนสุข 
 5.2 แนวคิดในการพัฒนาทักษะชวีิต        
 หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดทักษะ 
เปนสมรรถนะสําคัญ ที่ผูเรียนทุกคนพึงไดรับการพัฒนา ทั้งดานความรู ความรูสึกนึกคิด ใหรูจัก
สรางสัมพันธอันดีระหวางบุคคล รูจักจัดการปญหาและขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม ปรับตวัใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผล
กระทบตอตนเองและผูอ่ืน ปองกันตัวเองในภาวะคบัขนั และจัดการกับชีวติอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับวัฒนธรรมและสังคม ดังนั้น เพ่ือใหครูและผูเก่ียวของมีแนวทางในการเสริมสรางทักษะ
ชีวติใหแกนักเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรและองคประกอบทักษะชีวติที่องคการอนามัยโลกกําหนด 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2551: 1)         
 องคการอนามัยโลก (WHO. 1997: 4)กลาววา การพัฒนาทักษะชวีติสามารถพัฒนาได
ตั้งแตเด็กจนกระทั่งวัยรุน โรงเรียนในหลายประเทศไดมีการนําโปรแกรมทักษะชวีิตไปใช และ
ประสบความสําเร็จในเด็กนักเรียนชวงอายุ 6 -16 ป ชวงอายุดังกลาวเปนชวงที่สําคัญสําหรับเด็ก
และวัยรุนตอการพัฒนาใหเกิดการเรียนรู จากมุมของพฤติกรรมศาสตรเน่ืองจากวัยรุนเปนวัยที่ให
ความสําคัญกับเพ่ือนสูงสุดจนอาจกลาวไดวาเปนวัยที่ “ติดเพ่ือน” พฤติกรรมเบี่ยงเบนและพฤตกิรรม
เสี่ยงทั้งหลายของกลุมวัยรุนมักจะเปนพฤติกรรมที่กระทําจากการตดัสินใจของผูนํากลุม หรือความ
ความคิดริเริ่มและจินตนาการของสมาชิกในกลุม โดยสมาชิกวัยรุนจะตองเรงรัดการตัดสินใจฉบัพลัน
เปนการเฉพาะหนา ภายใตแรงกดดันของกระบวนการกลุมเพ่ือน (Peer pressure)ในภาวะขับขนั
เชนนี้หากวัยรุนไดฝกทักษะในการประเมินศักยภาพของตนเองมาแลวจนเกิดความชํานาญก็จะ
สามารถประเมินศักยภาพของตนเองไดถูกตอง  
 จากแนวคิดในการพัฒนาทักษะชวีิตขางตน สรปุไดวา การพัฒนาทักษะชวีิตเปนสิ่งที่
ผูเรียนทุกคนพึงไดรับการพัฒนา ทั้งดานความรู และความรูสึกนึกคิด เพ่ือใหผูเรียนรูจักสราง
สัมพันธอันดีระหวางบุคคล รูจักจัดการปญหาและขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม ปรับตวัใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ
ตนเองและผูอ่ืน ปองกันตัวเองในภาวะคับขัน และจัดการกับชีวติอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
วัฒนธรรมและสังคม ซึ่งการไดรับการการพัฒนาโดยใหผูเรียนไดฝกทักษะเปนประจําน้ัน จะชวยให
ผูเรียนสามารถที่จะประเมินศักยภาพของตนเองไดอยางถูกตอง  
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 5.3 องคประกอบและตัวชี้วัดของทักษะชวีิต      
 องคการอนามัยโลก (WHO. 1997: 1-3)ไดจัดองคประกอบของทักษะชีวติหลัก (Core life 
skills)ไว 10 ประการ แบงเปนดานพุทธพิิสัยที่เนนความคิด ดานจิตพิสัยที่เนนความรูสึก และดาน
ทักษะพิสยัที่เนนการแสดงออกของความคิดและความรูสึก ดังนี้ 
  1. ดานพุทธิพิสัย ไดแก         
   1)การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)    
   2) ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)      
  2. ดานจิตพิสัย         
   1) ความตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 
   2) ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Empathy)     
  3. ดานทักษะพิสัย          
   1)การตัดสินใจ (Decision Making) 
   2)การแกปญหา (Problem Solving) 
   3)การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
   4)ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal 
RelationshipSkills) 
   5) การจัดการกับอารมณ (Coping with Emotions) 
   6)การจัดการกับความเครียด (Coping with Stress) 
 ทักษะชีวติมีองคประกอบทัง้ในดานที่มีความรู เจตคตแิละทักษะซึ่งในประเทศทางตะวันตก 
ไดจัดองคประกอบทักษะชีวติไว 5 คู คือ (ยงยุทธ วงศภิรมยศานต. 2538: 8)   
  1. ความตระหนักในตนเองและความเหน็อกเห็นใจ     
  2. ความคิดสรางสรรค และความคิดวิจารณญาณ     
  3. การส่ือสารและความสัมพันธระหวางบุคคล 
  4. การตัดสินใจ และการแกไขปญหา      
  5. การกับอารมณ และความเครียด 
 ประเทศไทยไดนําองคประกอบของทักษะชีวติ 10 ประการขององคการอนามัยโลกมา
พัฒนาเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมวฒันธรรมและใหงายตอการพัฒนาโปรแกรมการเรียนการ
สอนเปน 12 ประการ ดังนี้(กรมสุขภาพจิต. 2542: 8) 
  ประการที ่1 ความคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking) เปนความสามารถในการ
วิเคราะหแยกแยะขอมูลขาวสารปญหาและสถานการณตางๆรอบตวั 
  ประการที ่2 ความคิดสรางสรรค (Creative Thing) เปนความสามารถคิดอยาง
กวางขวางโดยไมยึดติดอยูในกรอบ 
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  ประการที ่3 ความตระหนักรูในตน (Self Awareness) เปนความสามารถในการ
คนหาและเขาใจจุดดีจุดดอยของตนเองและความสามารถแตกตางจากบุคคลอ่ืนไมวาจะในเรื่อง
ความสามารถเพศวยัระดับการศึกษาศาสนาสีผิวทองถิ่นสุขภาพฯลฯ 
  ประการที ่4 ความเห็นใจผูอ่ืน (Empathy) เปนความสามารถเขาใจความรูสึกและเห็น
อกเห็นใจบุคคลท่ีแตกตางจากเราไมวาจะเปนเรื่องความสามารถเพศวัยระดับการศกึษาศาสนาสผีิว
ทองถิ่นสุขภาพฯลฯ 
  ประการที ่5 ความภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) เปนความรูสึกวาตนเองมีคุณคา
เชนความมีน้าํใจรูจักใหรูจักรับคนพบและภูมิใจในความสามารถดานตางๆของตน เชนความสามารถ
ดานสังคมดนตรีกีฬาศิลปะเปนตนโดยมิไดมุงสนใจอยูแตเรื่องรูปรางหนาตาเสนหหรือความสามารถ
ทางเพศและการเรียนเกงเทาน้ัน 
  ประการที ่6 ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) เปนความรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมและมีสวนรับผิดชอบในความเจริญหรอืความเสื่อมของสังคมความ
รับผิดชอบตอสังคมมีสวนสมัพันธใกลชิดกับความภูมิใจในตนเองก็จะมีแรงจูงใจที่ทําดีผูอ่ืนและสังคม 
  ประการที ่7-8 การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร (InterpersonalRelationship 
and Communication) เปนความสามารถในการใชคําพูดและภาษาทาทางเพ่ือส่ือสารความรูสึกนึก
คิดของตนเองและความสามารถในการรับรูความรูสึกนึกคิดของอีกฝายไมวาจะในการแสดงความ
ตองการความชื่นชมการปฏเิสธการขอความชวยเหลือและการสรางสัมพันธภาพ 
  ประการที ่9-10 การตัดสินใจและการแกปญหา (Decision Making andProblem 
Solving) เปนความสามารถในการรับรูปญหาสาเหตุของปญหาหาทางเลือกวิเคราะหขอดีขอเสียของ
แตละทางเลือกประเมินทางเลือกตัดสินใจเลือกทางแกปญหาและลงมือแกปญหาไดเหมาะสม 
  ประการที ่11-12 การจัดการกับอารมณและความเครียด (Coping with Emotionand 
Stress) เปนความสามารถในการประเมินอารมณรูเทาทันอารมณวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน
และเลือกใชวธิีจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมเปนความสามารถที่จะรับรูสาเหตุของ
ความเครียดรูวิธีผอนคลายและสามารถหลีกเลี่ยงสาเหตุพรอมทั้งเบีย่งเบนพฤติกรรมไปในทางที่พึง
ประสงค 
 จากองคประกอบของทักษะชีวติทั้ง 12 ประการอาจจําแนกตามพฤตกิรรมการเรียนรูทั้ง 3 
ดานคือดานพุทธิพิสัยจิตพิสยัและดานทักษะพิสัยดังน้ี 
  1. ดานพุทธิพิสัยไดแกความคิดวิเคราะหวิจารณและความคิดสรางสรรค  
  2. ดานจิตพิสัยไดแกความตระหนักรูในตนความเห็นใจผูอ่ืนความภูมิใจในตนเองและ
ความรับผิดชอบตอสังคม         
  3. ดานทักษะพิสัยไดแกการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสารการตดัสินใจและการ
แกปญหาและการจัดการกับอารมณและความเครียด 
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 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดองคประกอบทักษะชวีิตที่สําคญั ที่จะ
สรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวติใหแกเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอม
สําหรับอนาคตไว 4 องคประกอบ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.2551: 1) 
  1. การตระหนักรูและเห็นคณุคาในตนเองและผูอ่ืน หมายถึง การรูจักความถนัด
ความสามารถ จุดเดน จุดดอยของตนเอง เขาใจความแตกตางของแตละบุคคล รูจักตนเอง ยอมรบั 
เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอ่ืน มีเปาหมายในชีวติ และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
  2. การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง การแยกแยะ
ขอมูลขาวสารปญหา และสถานการณรอบตวั วิพากษวิจารณและขอมูลที่ถูกตอง รับรูปญหา สาเหตุ
ของปญหา หาทางเลือกและตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค  
  3. การจัดการกับอารมณและความเครยีด หมายถึง ความเขาใจและรูเทาทันภาวะ
อารมณของบุคคลรูสาเหตุของความเครียด รูวิธีการควบคุมอารมณและความเครียด รูวิธีผอนคลาย 
หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะกอใหเกิดอารมณไมพึงประสงคไปในทางที่ดี  
  4. การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน หมายถึง การเขาใจมุมมอง อารมณ ความรูสึก
ของผูอ่ืน ใชภาษาพูดและภาษากาย เพ่ือส่ือสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง รับรูความรูสึกนึกคดิ
และความตองการของผูอ่ืน วางตวัไดถูกตอง เหมาะสมในสถานการณตางๆ ใชการสื่อสารที่สราง
สัมพันธภาพที่ดี สรางความรวมมือและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 จากองคประกอบและตวัชีว้ดัของทักษะชวีิต ที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา องคประกอบ
ทักษะชีวติที่สาํคัญประกอบ 3 ดาน  4 องคประกอบ ดังนี้      
  ดานที่ 1: ทักษะชวีิตดานพุทธิพิสัย       
   องคประกอบที่ 1. การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค 
หมายถึง การแยกแยะขอมูลขาวสารปญหา และสถานการณรอบตัว วิพากษวิจารณและขอมูลที่
ถูกตอง รับรูปญหา สาเหตุของปญหา หาทางเลือกและตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตางๆ อยาง
สรางสรรค    
  ดานที่ 2 : ทกัษะชวีิตดานจิตพิสัย       
   องคประกอบที่ 2. การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน หมายถึง การ
รูจักความถนดัความสามารถ จุดเดน จุดดอยของตนเอง เขาใจความแตกตางของแตละบุคคล รูจัก
ตนเอง ยอมรับ เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอ่ืน มีเปาหมายในชีวติ และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 
  ดานที่ 3 ทักษะชวีิตดานทกัษะพิสัย 
   องคประกอบที่ 3. การจัดการกับอารมณและความเครยีด หมายถึง ความเขาใจ
และรูเทาทันภาวะอารมณของบุคคลรูสาเหตุของความเครียด รูวิธีการควบคุมอารมณและ
ความเครียด รูวิธีผอนคลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีจ่ะกอใหเกิดอารมณไมพึงประสงค
ไปในทางที่ดี     
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   องคประกอบที่ 4. การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน หมายถึง การเขาใจมุมมอง 
อารมณ ความรูสึกของผูอ่ืน ใชภาษาพดูและภาษากาย เพ่ือส่ือสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง รับรู
ความรูสึกนึกคิดและความตองการของผูอ่ืน วางตัวไดถูกตอง เหมาะสมในสถานการณตางๆ ใชการ
สื่อสารที่สรางสัมพันธภาพที่ดี สรางความรวมมือและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
  และตวัชีว้ัดของทักษะชวีิต ผูวิจัยใชตัวชี้วดัทักษะชวีติของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2551: 1)เปนตวักําหนดตัวชวีัด
ทักษะชีวติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
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ดานที่ 1: ทักษะชวีิตดานพุทธิพิสัย 
องคประกอบที่ 1การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค 
 

พฤติกรรมทักษะชวีิตที่คาดหวัง ตัวชี้วัด 
1. เลือกรับขอมูลขาวสารอยาง

ไตรตรองและรูเทาทันสังคม
ทีเปลี่ยนแปลง 

วิเคราะหประโยชนและคุณคาของขอมูลขาวสารเลือกใชขอมูล
ขาวสารเพื่อสรางภูมิความรูและการตัดสนิใจเม่ือเผชิญ
สถานการณรอบตัว 

2. ตัดสินใจในสถานการณ
ตางๆ ที่เผชญิอยางมีเหตุผล
และรอบคอบ 

 

2.1.ประเมินสถานการณตางๆ ที่เผชิญดวยขอมูลและเหตผุลที่
ถูกตอง 

2.2. ตัดสินใจในสถานการณตางๆ ที่เผชิญดวยทางเลือกที่
เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

3. แกปญหาในสถานการณ
วิกฤตไดอยางเปนระบบ 

 
 
 

3.1.แกปญหาเม่ือเผชิญสถานการณวิกฤตอยางไตรตรองอยาง
เปนระบบ 

3.2. วิเคราะหผลกระทบและหาทางปองกันหรือแกปญหาที่เกิด
จากพฤติกรรมไมพึงประสงค 

3.3. วางตวัและกําหนดทาทีไดเหมาะสมกับสถานการณ 
4. มิจินตนาการและความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค 
สรางสรรคผลงานและแสดงพฤติกรรมไดเปนที่ยอมรับ 
 

5. มองโลกในแงดี 
 
 

5.1.มีมุมมองดานดีในบรรยากาศหรือสภาพเหตุการณที่เปน
ปญหาได 

5.2. มีความยืดหยุนทางความคดิ 
6. มีทักษะในการแสวงหาขอมูล

และใชขอมูลใหเปน
ประโยชน 

แสวงหาขอมูลจากแหลงเรยีนรูตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย
ถูกตองและเหมาะสม นํามาใชประโยชนกับตนเองและผูอ่ืน 

7. ประเมินและสรางขอสรุป
บทเรียนชีวติของตนเอง 

 

ประเมินและสรุปผลการกระทํา การตัดสินใจและการแกปญหา
ในสถานการณคับขันจากประสบการณที่ดีของตนเองและผูอ่ืน 
เปนบทเรยีนชีวติของตนเอง 
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ดานที่ 2 : ทกัษะชีวติดานจิตพิสัย 
องคประกอบที่ 2การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน 
 

พฤติกรรมทักษะชวีิตที่คาดหวัง ตัวชี้วัด 

1. คนพบความถนัด 
ความสามารถและ
บุคลิกภาพของตนเอง 

1.1.วิเคราะหความถนัด ความสามารถ ของตนเองได 
1.2. วิเคราะหลักษณะสวนตน อุปนิสัย และคานิยมของตนเอง

ได 
 

2. คนพบจุดเดนจุดดอยของ
ตนเอง 

2.1.วิเคราะหจุดเดนจุดดอยของตนเองได 
2.2. กําหนดเปาหมายในชีวติของตนเองไดอยางเหมาะสม 

3. ยอมรับความแตกตาง
ระหวางตนเองและผูอ่ืน 

ยอมรับในความแตกตางทางความคิด ความรูสึก และ
พฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืนไดอยางมีเหตุผล 

4. มองตนเองและผูอ่ืนในแง
บวก 

สะทอนมุมมองที่ดีของตนเองและผูอ่ืนได 
 

5. รักและเห็นคณุคาในตนเอง
และผูอ่ืน 

5.1.แสดงความรูสึกรักและเห็นคณุคาในตนเองและผูอ่ืนได 
5.2. นําเสนอคุณลกัษณะที่ดีมีคณุคาของตนเองและผูอ่ืนได 

6. มีความภาคภูมิใจในตนเอง
และผูอ่ืน 

 
 

6.1.แสดงความรูสึกภาคภูมิใจในความสามารถ ความดีของ
ตนเองและผูอ่ืน 

6.2. แสดงความสามารถและความดีงามที่ตนเองภาคภูมิใจให
ผูอ่ืนรับรูได 

7. มีความเชื่อม่ันในตนเองและ
ผูอ่ืน 

 

7.1.กลาแสดงออกทางความคดิความรูสึกและการกระทําของ
ตนเองดวยคามมั่นใจ 

7.2. ยอมรับในความคิด ความรูสึกและการกระทําที่ดีของผูอ่ืน 
8. เคารพสิทธขิองตนเองและ

ผูอ่ืน 
8.1.เคารพในสิทธขิองตนเองและผูอ่ืนตามวิถปีระชาธิปไตย 
8.2. ปฏิบัตติามสิทธิของตนเอง 

9. มีทักษะในการกําหนด
เปาหมายและทิศทางสู
ความสําเร็จ 

 

9.1.กําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินชีวติไปสูเปาหมาย
หรือความสําเร็จที่ตนเองคาดหวังได 

9.2. ปฏิบัตติามแผนการดําเนินชีวิตที่กําหนดไวและปรับปรุง
ใหมีโอกาสประสบความสําเร็จตามเปาหมายได 
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ดานที่ 3 ทักษะชวีิตดานทักษะพิสัย 
องคประกอบที่ 3การจัดการกับอารมณและความเครียด 
 

พฤติกรรมทักษะชวีิตที่คาดหวัง ตัวชี้วัด 
1. ประเมินและรูเทาทันสภาวะ

อารมณที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
 
 

1.1.สํารวจและประเมินอารมณที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
ตนเองได 

1.2. เลือกวธิีการจัดการหรือควบคุมอารมณของตนเองได
เหมาะสม 

2. จัดการความขดัแยงตางๆ 
ไดดวยวธิีที่เหมาะสม 

2.1.เลือกวธิีการจัดการความขดัแยงตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
2.2. ยุติความรุนแรงในสถานการณตางๆ โดยสันติวธิ ี

3. รูจักคลายเครยีดดวยวธิีการ
ที่สรางสรรค 

        มีวิธีการคลายความเครียดอยางสรางสรรค 
 

4. รูจักสรางความสุขใหกับ
ตนเองและผูอ่ืน 

 
 
 

4.1.ปรับความคิด ความรูสึก อารมณ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ
ตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความพอใจหรือความเครียดไดดวย
วิธีการทีถู่กตองและสรางสรรค 

4.2. มีวิธีการสรางความสุขใหกับตนเอง และผูอ่ืนไดเหมาะสม
กับเหตุการณ 
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องคประกอบที่ 4 การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
 

พฤติกรรมทักษะชวีิตที่คาดหวัง ตัวชี้วัด 
1. ยืนยันความตองการของ

ตนเองปฏิเสธและตอรองบน
พ้ืนฐานของความถูกตอง 

1.1.ยืนยันความตองการของตนเองบนพื้นฐานของความ
ถูกตอง 

1.2. ปฏิเสธและตอรองบนพื้นฐานของความถกูตอง 
2. กลาแสดงความคิดเห็นอยาง

สรางสรรค 
กลาแสดงความคิดเห็นของตนเองตอสถานการณตางๆ อยางมี
เหตุผลและหลักวิชาการที่เหมาะสม 

3. ทํางานรวมกับผูอ่ืนตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนบนพื้นฐานของความเปนประชาธิปไตยได
อยางราบร่ืน 

4. มีจิตอาสาชวยเหลือผูอ่ืน 
 

        อาสาชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเหน็ใจโดยไมหวัง  
        ผลตอบแทน 

5. สรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูอ่ืนดวยกานสื่อสารเชิงบวก 

มีวิธีการส่ือสารกับผูอ่ืนทั้งดานภาษาพูด ภาษากาย ดวยความ
สุภาพและเปนมิตร 

6. เคารพกฎกตกิาของสังคม ปฏิบัตตินตามกฎกติกาของสังคมอยางเต็มใจทุกสถานการณ 

7. ใหคําปรึกษาแกผูอ่ืนได ใหคําปรึกษาแนะนําที่ถูกตองแกผูอ่ืน 

 
 จากพฤติกรรมทักษะทีค่าดหวังขางตนสามารถจําแนกเปนรายชั้นปตามตาราง2 ดังนี้ 
(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2551: 14-17) 
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ตาราง 6 องคประกอบของทักษะชีวติระดับมัธยมศึกษาที่จําแนกเปนรายชั้นป 
 

ชั้นป 

องคประกอบของทักษะชีวติ 

องคประกอบที่ 1 
การตระหนักรูและเห็นคุณคาใน

ตนเองและผูอื่น 

องคประกอบที ่2 
กาคิดวิเคราะห ตัดสินใจและ
แกปญหาอยางสรางสรรค 

องคประกอบที ่3 
การจัดการกับอารมณและ

ความเครียด 

องคประกอบที ่4 
การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น 

 

ม. 1 

• คนพบความถนัดความ
สมารถและบคุลิกภาพ
ของตนเอง 

• คนพบจุดเดน จุดดอย
ของตนเอง 

• ยอมรับความแตกตาง
ระหวางตนเองและผูอื่น 
 

• เลือกรับขอมูลขาวสารอยาง
ไตรตรอง 

• รูเทาทันสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 

• ตัดสินใจในสถานการณ
ตางๆที่เผชิญอยางมีเหตุผล 

• แกปญหาในสถานการณ
วิกฤตไดอยางเปนระบบ 

• ประเมินและรูเทาทัน
ภาวะอารมณที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง 

• จัดการกับความ
ขัดแยงตางๆ ไดดวย
วิธีทีเ่หมาะสม 

 
 

• รูจักปฏิเสธเพื่อนใน
สถานการณเสี่ยงและรูจักเตือน
เพื่อนใหหลีกเลี่ยงหรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ถูกตอง 

 
 
 

ม. 2 

• มองตนเองและผูอื่นใน
แงบวก 

• รักและเห็นคณุคาใน
ตนเองและผูอื่น 

 

• มีจินตนาการและความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 

• มองโลกในแงดี 

• รูจักแกปญหาอยาง
สรางสรรค 

• รูจักคลายเครยีดดวย
วิธีการทีส่รางสรรค 

 
 
 

• ทํางานรวมกับผูอื่นตามวิถี
ประชาธิปไตยไดราบรื่น 

• มีจิตอาสาชวยเหลือผูอื่น 
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ตาราง 6(ตอ) 
 

ชั้นป 

องคประกอบของทักษะชีวติ 

องคประกอบที่ 1 
การตระหนักรูและเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น 

องคประกอบที ่2 
กาคิดวิเคราะห ตัดสินใจและ
แกปญหาอยางสรางสรรค 

องคประกอบที ่3 
การจัดการกับอารมณและความเครียด 

องคประกอบที ่4 
การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น 
 

ม. 3 

• มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองและผูอื่น 

• เชื่อมั่นในตนเองและ
ผูอื่น 

• เคารพสิทธขิองตนเอง
และผูอื่น 

• มีทักษะในการแสวงหา
ขอมูลใชขอมูลใหเปน
ประโยชนตอตนเอง
และผูอื่น 

 
 

• รูจักสรางความสุขใหกับ
ตนเองและผูอื่น 

 
 
 
 

• สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
ดวยการสื่อสารเชิงบวก 

• เคารพกฎกตกิาของสังคม 
 
 
 

ม. 4 

• มีทักษะในการกําหนด
เปาหมายและทิศ
ทางการดําเนินชีวติ
ไปสูความสําเร็จ 

• ปฏิบัตตินตามทิศทาง
ที่กําหนด 
 

• มีหลักคิดที่เปนระบบ 
 
 
 
 
 
 

• รูเทาทันอาการทางกายที่เกิด
จากอารมณและความเครียด 

• รูจักการแสดงออกทาง
อารมณและคลาย
ความเครียดดวยวธิีการที่
เหมาะสม 

 

• สรางความสัมพันธที่ดีกับผูคน
ที่หลากหลายรวมถึงคนที่มี
ความเชื่อบนพื้นฐานที่แตกตาง
กัน 

• รูจักเลือกคบคน 
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ตาราง 6(ตอ)  
 

ชั้นป 

องคประกอบของทักษะชีวติ 

องคประกอบที่ 1 
การตระหนักรูและเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น 

องคประกอบที ่2 
กาคิดวิเคราะห ตัดสินใจและ
แกปญหาอยางสรางสรรค 

องคประกอบที ่3 
การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด 

องคประกอบที ่4 
การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น 
 

ม. 5 

• ปรับปรุงทศิทางการ
ดําเนินชีวิตใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 

 
 

• มีความยืดหยุนทาง
ความคิดไมยดึติดกับ
ทางเลือกเดิมที่คุนเคย 

 
 
 

• รูจักสรางความสุข
ใหกับตนเองและผูอื่น 

• ปรับอารมณความรูสึก
ในสถานการณตางๆ 
ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

• วางตวัและกําหนดทาทีได
เหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณ 

• มีความสัมพันธที่ดีกับพอแม
และผูใหญรอบตวั 

 

ม. 6 
• ประเมินและสรางขอสรุปจากผลการกระทํา ประสบการณการตัดสินใจ และการแกไขปญหา การ

สรางสรรคงาน การทํางานรวมกับผูอื่นในสถานการณตางๆ รวมทั้งประสบการณที่ดีของผูอื่น 
บันทึกเปนบทเรียนของตนเอง และเปนแนวทางการใชทักษะชีวติในอนาคต 

• ใหคําปรึกษาผูอื่นได 
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 จุดเนนการพัฒนาทักษะชวีิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดจุดเนนการพัฒนาทักษะชีวติ
ในระดับมัธยมศึกษาไว ดังนี้(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2551: 18-21) 
 

ชั้นป จุดเนนการพัฒนาทักษะชวีิต 

ม. 1 
รูความถนัด ความสามารถ และบคุลิกภาพของตนเอง 
รูจักจุดเดน จุดดอยของตนเอง รูเทาทันชวีิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงและจัดการ
ความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม 

ม. 2 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนบนพื้นฐานความเปนประชาธิปไตย และมีจิตอาสา
ชวยเหลือสังคม 
กลาแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ใชการส่ือสารเชิงบวกที่สราง
ความสัมพันธที่ดี คลายเครยีดดวยวธิีการสรางสรรค มีจิตอาสาเพ่ือชวยเหลือสังคม 

ม. 3 

มีทักษะในการแสวงหาและใชขอมูลใหเปนประโยชนกับตนเอง รูจักสราง
ความสุขใหกับตนเองและผูอ่ืน 
มีทักษะในการแสวงหาและใชขอมูลจากแหลงเรียนรู แลวนํามาใชใหเปนประโยชนมี
วิธีการสรางความสุขใหกับตนเองและผูอ่ืน 

ม. 4 
มีทักษะการกําหนดเปาหมายและทศิทางการดําเนินชีวติสูความสําเร็จ 
กําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินชีวติ ปฏิบตัิตนตามทิศทางเพ่ือไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย 

ม. 5 
วางตวัและกําหนดทําที่ไดเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ ทางความคดิ 
วางตวัไดเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะและสถานการณมีความยืดหยุนทางความคิด 

ม. 6 
ประเมินและสรางขอสรุปบทเรียนชีวติของตนเอง 
ประเมินและสรุปผลการกระทํา ประสบการณที่ดีของตนเองและผูอ่ืน เปนบทเรียนใน
ชีวติของตนเองและเปนแนวทางการใชทักษะชวีิตในอนาคต 

 
 5.4 การสรางทักษะชวีิต        
 เนลสันโจน (Nelson-Jones. 1997: 14-18) ไดกลาวถงึปจจัยที่ชวยสงเสริมและสนับสนุน
ทักษะชีวติของบุคคลวามีปจจัยที่มีอิทธิผลตอการมีทักษะชวีิตที่เขมแข็งและออนแอหลายปจจัยดังน้ี 
  1. สัมพันธภาพที่ใหการสนับสนุน (Supportive Relationships) ไมวาบุคคลจะอยู
ในชวงอายุใดก็ตามจะเกิดความสุขและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพหากบุคคลน้ันรูสึก
วามีคนไววางใจเขาโรเจอร (Nelson-Jones. 1997: 14 ; Roger. 1959) ไดใหความสําคัญและเนน
เปนอยางยิ่งกับสัมพันธภาพที่ใหการสนับสนุนไมวาจะเปนการใหความเคารพความจริงใจความ
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เขาใจและเห็นอกเห็นใจตางๆดังนั้นปจจัยดานสัมพันธภาพที่ใหการสนับสนุนจะชวยพัฒนาทักษะ
ชีวติกับบคุคลไดทั้งน้ีสัมพันธภาพที่สนับสนุนจะกอใหบุคคลจะเกิดความรูสึกปลอดภัยในการสํารวจ
พฤติกรรมและการเรียนรูทีผ่ิดพลาดตางๆของตนอีกทัง้ยังชวยใหบคุคลรับฟงตัวเองมากขึ้นมี
ความรูสึกภูมิใจและมีความเขาใจในตนเองที่ลึกซ้ึงสามารถเกิดการสัมผัสกับความตองการที่แทจริง
ของตนเองตลอดจนความตองการของชีวิตตนเองได 
  2. การเรียนรูจากตัวอยาง (Learning from Example) การเรียนรูจากตัวอยางเปนวิธี
ที่สําคัญวธิีหนึง่ในการชวยใหบุคคลไดมาซ่ึงทักษะชวีติการเรียนรูจากตัวอยางอาจสงผลกระทบตอ
ทักษะชีวติที่ดีและไมดีไดเด็กและวยัรุนจะเรียนรูที่จะแสดงความคิดความรูสึกและพฤติกรรมจาก
ตัวอยางรอบๆตวัเชนเด็กที่มีพอแมที่ขาดการแสดงออกทางอารมณจะทําใหเด็กขาดโอกาสสําหรับ
การสังเกตวธิกีารของการแสดงออกทางอารมณไดหรือถาพอแม/บุคคลอ่ืนๆรอบๆตวัเด็กมีการคิด
รูสึกและพฤตกิรรมที่ขาดประสิทธิภาพเชนการตําหนิดุดาหรือมีการแสดงออกที่เกินจริงจะทําใหเด็กมี
พฤติกรรมเชนน้ันตามไปดวยในทางตรงกันขามถาเด็กไดเรียนรูจากตัวแบบที่ดีของพอแมหรือบุคคล
ที่มีความสําคญัสําหรับเด็ก (กลุมเพ่ือนครูพ่ีนองญาติและส่ือ) ก็จะทําใหเด็กมีทักษะชีวติที่เขมแขง็ใน
ดานความคิดความรูสึกและพฤติกรรม 
  3. การเรียนรูจากผลที่ตามมา (Learning from Consequences) การเรียนรูทักษะ
ชีวติจากการสังเกตตวัแบบเปนการผสมผสานของการเรียนรูผลทีต่ามมาทั้งดีและไมดีบุคคลจะรบัรู
ผลที่เกิดขึ้นตามมาดวยวิธ ี2 วิธีคือการเรยีนรูแบบวางเงื่อนไข (Classical Conditioning) และการ
เรียนรูจากการปฏิบัต ิ(Operant Conditioning) ผลที่เกิดขึ้นที่ดีจะชวยใหบุคคลไดมาซึ่งทักษะชวีิต 
  4. การส่ังสอนและการสอนตนเอง (Instruction and Self-Instruction) การส่ังสอนเปน
ปจจัยหนึ่งที่ชวยใหบคุคลเกิดทักษะชวีติการสอนทักษะชีวติเกิดขึ้นอยางไมเปนทางการในครอบครัว
เชนคําส่ังของทักษะชีวติพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นในครอบครัวไดแกการขอรองใหลูกหรือเด็กทําบางสิ่ง
บางอยางโดยมีการส่ือสารวา “ไดโปรด” หรือ “ขอบคณุ” สิ่งเหลาน้ีเปนทักษะชีวติพื้นฐานในดานการ
สั่งสอนที่เริ่มตนจากครอบครัวทําใหเด็กเรยีนรูที่จะสรางสัมพันธกับบคุคลอ่ืนๆภายนอกครอบครัวได
การส่ังสอนสามารถเปนสิ่งทีดี่และเปนสิ่งทีไ่มมีคุณคาไดเชนเม่ือบุคคลเกิดการตอตานผูสั่งสอนหรือผู
สั่งสอนบางคนเนนดานการพูดคุยมากกวาการที่จะบอกบุคคลวาจะตองทําอะไรเปนตน 
  5. ขอมูลขาวสารและโอกาส (Information and Opportunity) บุคคลตองการขอมูล
ขาวสารที่พอเพียงตอการทีจ่ะพัฒนาทักษะชวีิตเชนการใหขอมูลเกีย่วกับการปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธนอกจากนี้เด็กวัยรุนและผูใหญมีความตองการเชนเดียวกันในเรื่องของโอกาสที่จะ
ทดสอบและพฒันาทักษะชวีติ         
  6. ความวิตกกังวลและความเชื่อม่ัน (Anxiety and Confidence) เด็กๆจะเจริญเตบิโต
ภายใตประสบการณที่ดีและไมดีสําหรับการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองระดับความวติกกังวลจะ
มีความสัมพันธกับการปองกันการตอตานจากอันตรายและแรงจูงใจของตนเองเกี่ยวกับความสําเร็จที่
เปนจริงผลของพฤติกรรมทีไ่มเหมาะสมมีความสัมพันธกับความวิตกกังวลซ่ึงความวิตกกังวลในที่นี้
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รวมถึงความไมเต็มใจความตรึงเครียดความตื่นเตนการเรียนรูโดยไมผอนคลายความตรึงเครียดหรือ
แมกระทั่งการขาดความมุงม่ันพยายามอยางไรก็ตามบคุคลที่จะเรียนรูทักษะชีวติหรือทักษะในการ
ชวยตนเองไดดีจะตองมีทักษะของการจัดการความวติกกังวล 
 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551: 2) กลาววา ทักษะชีวติเปน
ความสามารถที่เกิดในตวัผูเรียนไดดวยวธิีการสําคัญ 2 วิธี คือ     
  1. เกิดเองตามธรรมชาติ เปนการเรียนรูที่ขึ้นอยูกับประสบการณ และการมีแบบอยาง
ที่ดี แตการเรียนรูตามธรรมชาติจะไมมีทศิทางและเวลาที่แนนอน บางคร้ังกวาจะเรียนรู ก็อายสาย
เกินไป    
  2. การสรางและพัฒนาโดยกระบวนการเรียนการสอน เปนการเรียนรูใหผูเรียนได
เรียนรูรวมกันในกลุม ผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ ไดลงมือปฏิบัติ ไดรวมคิดอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ไดแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกันไดสะทอนความรูสึกนึกคิด มุมมอง 
เชื่อมโยงสูวิถชีีวติของตนเอง เพ่ือสรางองคความรูใหมและปรับใชกับชีวติ    
  กิจกรรมที่จะสรางและพัฒนาทักษะชวีติตองเปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ผูเรียนเปนผูไดรับประโยชนจากการเรียนรู ซึ่งลักษณะของกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสรางและ
พัฒนาทักษะชีวติผูเรียน มีดังนี้         
   1) กิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมคนพบความรูหรือสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งจะ
ทําใหผูเรียนเกิดทักษะชวีติในดานการคิดวิเคราะห การตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค เชน 
กิจกรรมการเรียนรูที่ใหโอกาสผูเรียนแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณขาวสาร เหตุการณ 
สถานการณ หรือประสบการณของผูเรียน และกิจกรรมการเรียนรูทีผู่เรียนไดสืบคนหรือศึกษา
คนควา คิดวิเคราะห สังเคราะหความรูจากส่ือตางๆ และแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไดสะทอนตนเองเชื่อมโยงกับชีวติและการดําเนินชีวิตในอนาคต   
   2) กิจกรรมที่ผูเรยีนไดทํากิจกรรมรวมกัน ไดลงมือกระทํากิจกรรมลกัษณะตางๆ 
ไดประยุกตใชความรู เชน กิจกรรมทัศนศกึษา กิจกรรมคาย กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมชมรม/
ชุมนุม กิจกรรมโครงงาน/โครงการ กิจกรรมจิตอาสา เปนตน กิจกรรมเหลานนี้เปนกิจกรรมที่จะทํา
ใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะชวีิต ดังนี ้        
    2.1) ไดเสริมสรางสัมพันธภาพและใชทกัษะการสื่อสาร ไดฝกการจัดการกับ
อารมณและความเครียดของตนเอง         
    2.2) ไดรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ทําใหเขาใจผูอ่ืน นําไปสูการยอมรับ
ความคิดเห็นผูอ่ืน รูจักไตรตรองทําความเขาใจและตรวจสอบตนเองทําใหเขาใจตนเองและเห็นใจ
ผูอ่ืน  
    2.3) ไดรับการยอมรับจากกลุม ไดแสดงออกดานความคิด การพูด และการ
ทํางานมีความสําเร็จ ทําใหไดรับคําชม เกิดเปนความภูมิใจและเห็นคุณคาตนเอง นําไปสูความ
รับผิดชอบ ทัง้ตอตนเองและสังคม 
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 จากแนวความคิดของนักการศึกษาขางตน สรุปไดวา กิจกรรมการเรียนรูที่ชวยเสริมสราง
ทักษะชีวติจะตองเปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียนรูนั้น 
ซึ่งลักษณะของกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสรางและพัฒนาทักษะชวีิตผูเรียนมี ดังนี้  
  1) ผูเรียนมีสวนรวมในการคนพบความรูหรือสรางความรูดวยตนเอง   
  2) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดทํารวมกันในกลุม ผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ ไดลงมือ
ปฏิบัติจริง ไดรวมคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็นและประสบการณซึง่กันและกัน 
 5.5 การประเมินทักษะชวีติ 
 การประเมินทกัษะชวีิต เปนการประเมินพฤติกรรมผูเรยีนเปนรายบุคคลเพ่ือพัฒนาผูเรียน
แตละคนใหมีการพัฒนาการที่ดีตรงตามความตองการของทองถิ่นและสังคมโดยการประเมิน
ความสามารถหรือแนวทางในการเผชิญสถานการณตางๆ ของผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2551: 22)ซึ่งการวัดและการประเมิน ไดมีนักการศึกษากลาวไว ดังนี้  
 อีเบล (Ebel, L. Robert. 1972: 63)ไดเสนอแนะนักสรางแบบทดสอบวา เพ่ือเปนการ
ตอบสนองตอนโยบายการศกึษา จําเปนตองใชสถานการณเฉพาะเรื่องเปนตัวนําในการสรางขอ
คําถาม แลวใหผูตอบเลือกคําตอบทีเ่หมาะสม หรือแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานการณที่
กําหนดใหถึงแมความเชื่อม่ันของแบบทดสอบสถานการณจะต่ํากวาการวัดแบบอ่ืนๆ แตแบบ
สถานการณจะมีความเที่ยงตรง ในการวดักวาแบบอ่ืนๆ        
 ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ (2543: 258-278)กลาววา การวดัทักษะชวีตินีมี้วิธีการ
วัดที่เหมาะสม หลายวิธี ดังนี้         
  1. การสังเกต คือ การเฝามองดูสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยางมีจุดมุงหมาย เปนส่ิงที่ยากลําทีจ่ะ
สังเกตไดตลอดเวลา จึงจําเปนตองวางแผนการสังเกตเปนบางเวลา ผูสังเกตควรมีการรับรูที่ดี มี
ความแมนยํา จดจําส่ิงที่สังเกตไดอยางดีเพ่ือความแนใจในการวิจัยจึงควรใชผูสังเกตอยางนอย 2 คน 
เพ่ือนําผลการสังเกตมาทดสอบความสอดคลองกัน การวัดโดยวิธีนี้จะสามารถทําไดดีถาพฤติกรรมที่
แสดงออกมาเปนความจริง ถาเสแสรงยอมเช่ือถือไมได หรือถาไมแสดงพฤติกรรมก็ไมสามารถวดัได
ในบางกรณีการสังเกตเปนสิ่งจําเปนแตตองนิยามออกมาในรูปพฤตกิรรมทาทางใหชัดเจน ซึ่งจะเปน
ประโยชนสําหรับผูสังเกตมาก ทําใหสามารถวัดไดตรงตามความเปนจริง รวมทั้งควรแปลใหถกูตอง
ดวยจึงจะใชประโยชนจากการสังเกตได        
  2. การสัมภาษณ เปนการพูดจากกับคนใดคนหนึ่งอยางมีจุดมุงหมาย ซึ่งผูสัมภาษณ
จะตองมีหลักจิตวิทยาในการพูด การถาม เพ่ือใหไดพฤติกรรม หรือลักษณะนิสัยในการแสดงออกที่
ตองการทราบ สวนผูถูกสัมภาษณตองมีลักษณะเปดเผยตรงไปตรงมา มีนินัยในการแสดงออกโดย
การพูดจา ถาเปนคนเงียบเฉย ไมแสดงกิริยาตอบโต จะทําใหการสัมภาษณไรความหมายในการ
สัมภาษณนั้นตองการความเปนการเองจึงจะไดขอมูลที่แทจริง ควรสรางขอคําถามที่สามารถกระตุน
ใหผูถูกสัมภาษณแสดงการตอบพฤติกรรมที่ตองการ ในการสัมภาษณจึงควรเปนการสัมภาษณอยาง
มีมาตรฐาน คอื มีการวางแผนที่ดี มีจุดมุงหมาย ขอคําถามมีคุณภาพ มีความเชื่อม่ัน และมีความ
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เที่ยงตรงสูง การทดลองใชเคร่ืองมือจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั 
  3. การเขียนตอบ เปนการใชตวัเรา อาจเปนขอคําถาม สถานการณ ภาพหรือ
สถานการณขอความ แลวแตความเหมาะสมในการนําเสนอ ตัวเราจึงมีความสําคัญมากเพราะเม่ือ
บุคคลไดรับตวัเราน้ี เขารูสกึอยางไรก็จะตอบออกมาหรือเรียกวา การรายงานตนเองออกมา 
เคร่ืองมือวัดแบบน้ีมีชื่อเรียกหลายอยาง เชน แบบทดสอบ แบบสํารวจ แบบสอบถาม หรือมาตรวัด 
  4. การใชจินตนาการ เปนการเสนอสิ่งเราที่คลุมเครือเพ่ือใหผูตอบใชจินตนาการอัน
เกิดจากสํานึกซึมซับอยูในสวนลึกของความรูสึกในตัวคนแตละคนวาสิ่งเราน้ันมีความหมาอยางไรตอ
เขา ซึ่งแตละคนจะมีความรูสึกตอส่ิงเราที่คลุมเครือน้ันแตกตางกัน สิ่งเราน้ันไมมีโครงสรางโดยตรง 
การตอบจึงตอบไดแบบเสร ีตามความรูสกึสวนลึกของแตละบุคคลในการแปลผลจึงซับซอน   
 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551: 22)กลาววา การประเมินทักษะชีวติ 
สามารถประเมินความสามารถหรือแนวการเผชิญสถานการณตางๆ ของผูเรียนไดดวยวธิีสังเกต 
การแกปญหาในสถานการณที่กําหนดใหและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความคดิ ความเชื่อ การรูคิด 
และภูมิคุมกันทางปญญา จากการสะทอนความคิด การเชื่อมโยงความคิด และการแสดงพฤติกรรม
ตอเน่ืองหลังการเรียนรู ฯลฯ ซึ่งผูประเมินอาจเปนครู เพ่ือน ผูปกครองหรือผูเรียนเปนผูประเมิน
ตนเอง 
 จากการศึกษาสรุปไดวา การประเมินทักษะชวีิต นั้นเปนการประเมินพฤติกรรมผูเรยีนเปน
รายบุคคลท่ีแสดงออกมาอยางตอเน่ืองซึ่งการประเมินอาจเปนครู เพ่ือน ผูปกครองหรือผูเรียนเปนผู
ที่ประเมินตนเอง โดยวิธีการในการประเมินมี ดังนี้        
  1. การสังเกต         
  2. การสัมภาษณ         
  3. การเขียนตอบ         
  4. การใชจินตนาการ 
6. การวัดคะแนนพัฒนาการ          
 การวัดคะแนนพัฒนาการมีจุดมุงหมายในการวัดคะแนนพัฒนาการที่สําคัญ 3 ประการคือ
1) เพ่ือพัฒนาวิธีการวัดที่ถกูตอง 2) เพ่ือประมาณคาคะแนนพัฒนาการและ 3) เพ่ือศึกษารูปแบบ
ของพัฒนาการ (อวยพรเรืองตระกูล. 2544: 1 ; อางอิงจาก Burr and Nesselroade.1990: 3-4) 
นอกจากการวัดการพัฒนาการจะทําใหทราบถึงพัฒนาการของผูเรียนแลวยังมีประโยชนตอการ
ประเมินประสทิธิภาพระบบการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนวามีประสิทธภิาพมากนอย
เพียงใดถาคะแนนการเปลี่ยนแปลงหรือคะแนนพัฒนาการมีคามากก็ยอมแสดงไดในแงมุมหนึ่งวา
การจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพอยางมากแตถาคะแนนการเปลี่ยนแปลงหรือ
คะแนนพัฒนาการมีคานอยก็แสดงวาการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธภิาพ
นอย (สําเริงบุญเรืองรัตน. 2535: 112; อางอิงจาก Willett, 1994: 671)    
 นักวิจัยแบงกลุมวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการแบงออกเปน 2 กลุมคอืการวัดแบบด้ังเดิมและ
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การวัดแนวใหมเกณฑที่ใชในการแบงกลุมคือลักษณะของวิธีการวัดและผลของการวัดการวัดแบบ
ด้ังเดิมรวมเฉพาะวิธีการวัดโดยใชขอมูลที่มีการวัดเพียง 2 คร้ังและใชสถติิที่ไมยุงยากนักสวนวิธีการ
วัดแนวใหมรวมเฉพาะวธิีที่ใชโมเดลตามแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาขึ้นในระยะหลังเชนโมเดลลิสเรล
หรือโมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่นเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูลโดยมีการรวบรวมขอมูลตั้งแต 3 
คร้ังขึ้นไปทาใหไดสารสนเทศมากขึ้นสามารถวิเคราะหลักษณะโมเดลพัฒนาการของหนวยตัวอยาง
แตละหนวยไดอยางถูกตอง (นงลักษณวริัชชัย. 2542: 259-260) ในที่นี้จะนําเสนอวิธีการวัด
พัฒนาการเฉพาะวิธีการวัดพัฒนาการแบบด้ังเดิมโดยการเทียบสวนรอยของคะแนนพัฒนาการ ซึ่ง
วิธีนี้นาเสนอโดยวินิจเทือกทองในป 2537 เพ่ือแกจุดออนของการวัดคะแนนพัฒนาการที่มีอิทธพิล
ของคะแนนเพดานโดยการใชฐานในการเปรียบเทียบใหมใหเทียบเปนรอยละซึ่งวินิจไดเสนอใหใช
คะแนนการวดัคร้ังแรกเปนฐานที่ใชในการเทียบโดยการนาคาคะแนนพัฒนาการ (Gain score) ที่ได
คํานวณจาก 3 วิธีคือคะแนนพัฒนาการวิธีด้ังเดิมคะแนนพัฒนาการวิธีเศษเหลือและคะแนน
พัฒนาการวิธขีองลอรดมาเทียบสวนรอยกับฐานทีเ่ปนคะแนนการวดัคร้ังแรก (วินิจเทือกทอง. 2537: 
20-22) ดังนี้ 
  1) คะแนนพัฒนาการจากวิธีแบบด้ังเดิมเทียบกับคะแนนการครั้งแรกมีสูตรการ
คํานวณดังนี้ 
 

    
( )−= 100 Y X

PRG X  

 
  เม่ือ PRG  แทน คะแนนพัฒนาการวิธีด้ังเดิมปรับดวยวิธีเทียบสวนรอยละ 
   Y  แทน คะแนนการวดัคร้ังหลัง 
   X  แทน คะแนนการวดัคร้ังแรก 
 
  2) คะแนนพัฒนาการจากวิธีเศษเหลือเทียบกับคะแนนการวัดคร้ังแรกมีสูตรการ
คํานวณดังนี้ 
 

    
( )= 100 DGPDG X  

  เม่ือ PDG  แทน วัดคะแนนพฒันาการวิธีเศษเหลือปรับดวยวธิีเทยีบสวน 
     รอยละ 
   DG  แทน คะแนนพัฒนาการวิธีเศษเหลือ 
   X  แทน คะแนนการวดัคร้ังแรก 
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  3) คะแนนพัฒนาการวิธีของลอรดเทียบกับคะแนนการวัดคร้ังแรกมีสูตรการคํานวณ
ดังนี้ 
 

    
( )= 100 LGPLG X  

 
  เม่ือ PLG  แทน คะแนนพัฒนาการวิธีของลอรดปรับดวยวิธีเทียบสวน 
     รอยละ 
   LG  แทน คะแนนพัฒนาการวิธีของลอรด 
   X  แทน คะแนนการวดัคร้ังแรก 
 
 ขอดีของวิธีนีค้ือจะทาใหอัตราพัฒนาการของผูสอบแตละคนตางกันตามพ้ืนความรูเดิมของ
แตละคนที่มีอยูถึงแมวาจะไดคะแนนพัฒนาการเทากันคนที่มีพ้ืนความรูเดิมสูงจะมีอัตราคะแนน
พัฒนาการที่ตากวาคนที่มีความรูเดิมต่ําสวนขอจากัดของวิธีนี้คือมีคาความคลาดเคลื่อนสูงกวา
คะแนนพัฒนาการที่หาแบบวธิีเศษเหลือเทียบกบัศักยภาพของผูสอบ (อวยพรเรืองตระกูล. 2544: 
30)  
  4) คะแนนพัฒนาการสัมพัทธมีสูตรการคํานวณดังนี้(อวยพร เรืองตระกูล. 2544: 28; 
อางอิงจาก ศิริชัย กาญจนวาส.ี 2532: 42)  
 

( )
( )

−= −
100 Y X

SR
F X

 

 
   เม่ือ  SR  แทน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ   
     F   แทน คะแนนเต็มในการวัด 
     Y   แทน คะแนนสอบครั้งหลัง     
     X   แทน คะแนนสอบครั้งแรก 
 วิธีนี้ ศิรชิัย กาญจนวาสี เสนอวาเพ่ือลดปญหาการถดถอยเขาสูสวนกลางรวมทั้งคาํนึงถึง
อัตราความงอกงามเนื่องจากไดนําทั้งพัฒนาการสัมบูรณ และพัฒนาการที่นาจะพัฒนาไดของแตละ
คนมาคิด ซึ่งเปนการแกปญหาเรื่องอิทธิพลเพดานไดอีกทางหนึ่ง (อวยพร เรืองตระกูล. 2544: 28; 
อางอิงจากอรุณี ออนสวัสด์ิ. 2537: 38) 
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7. งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ           
 7.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห    
  7.1.1งานวิจยัในตางประเทศ       
  เลวิน (Levin. 1980: 174-220) ไดอางงานวิจัยของคอมเบอรและคฟีส (Comber;& 
Keeves. 1973) ในโครงการ IEA ที่ทําการวิจัยกับนักเรยีน 19 ประเทศพบวานักเรยีนจะปฏิบตัิงาน
ไดดีในกรณีที่งานเหลาน้ันใชความสามารถดานการคิดดานความรู (knowledge) และจะปฏบิัตงิาน
ไดดีพอสมควรเม่ือเปนงานที่ใชความสามารถดานการคิดที่ซับซอนเชนการนําไปใชการวิเคราะหการ
สังเคราะหและการประเมิน          
  วอรด (Ward. 1980: 1356-A) ไดศึกษาผลของความกังวลในการเรียนรูทักษะการคิด
วิเคราะหโดยใชเน้ือหาตางกันผานอุปกรณคอมพิวเตอรในวิชาเลขภาษาและการดแูลปฏิบตัิภายใน
เพ่ือศึกษาเนื้อหาผลงานและระดับความกังวลผลการศึกษาพบวาภาษามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .025 ไมพบความกังวลในการทดสอบสาระวิชาเลขและภาษาสวนการดูแลปฏบิัติ
ภายในมีคาเปน F ตอสภาวะความกังวล (วัดโดยคอมพิวเตอร) เน้ือหาสาระของภาษาและผลงานใน
การทดสอบการดูแลปฏิบตัภิายในมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .005 แต
สาระของภาษาลดความกังวลในชวงกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางสาระที่ไดรับและภาวะความ
กังวลวัดผานคอมพิวเตอรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .025 การเรียนรู
ทักษะการคิดวิเคราะหสาระเน้ือหาและความกังวลมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .025 
  ซาซคิส, ดูบินสกี; และดอเทอรแมนน (Zazkis, Dubinsky; & Dautermann. 1996: 
435-457) ไดศึกษาการประสานกันของยุทธวิธีการนึกภาพและยุทธวธิีการวิเคราะหในการคิดทาง
คณิตศาสตรเปนการศึกษาความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับ dihedral group D4 โดยทําการ
สัมภาษณแบบคลินิกกับนักเรียน 32 คนในการเรียนคร้ังแรกในวิชาพีชคณิตนามธรรมพรอมทั้ง
พิจารณาชิ้นงานของนักเรียนเก่ียวกับรูปที่มี 2 ระนาบติดกันไปดวยซึ่งปญหาแตละปญหาสามารถ
ถูกแกโดยใชวธิีการการนึกภาพเกี่ยวกับการแปลงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวิธีการวเิคราะหเก่ียวกบัการ
เพ่ิมจํานวนของการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้การนําเสนอของนักเรียนคอนขางเดนชัดเก่ียวกับวิธกีาร
นึกภาพและวธิีการวิเคราะหโดยนักเรียนสวนใหญจะใชการประสานกันของสองวิธีการน้ี  
  เบิรกโทลด (Bergthold. 1999: 1054-A) ไดศึกษารูปแบบการคิดวิเคราะหและการใช
ความรูตอความเขาใจเบื้องตนของนักเรียนในมโนทัศนจํากัดวิชาแคลคูลัสจากการสัมภาษณพบวา
นักเรียน 10 คนมีการพัฒนาการคิดวิเคราะหเพ่ิมขึ้นในสถานการณที่มีความยุงยากในขณะที่
นักเรียนสวนใหญสามารถอานผลของกราฟและตารางและขอบเขตลมิิตนักเรียนเรยีนรูวาตารางและ
กราฟที่ไมชัดเจนอาจทําใหอานผลผิดและวิเคราะหยาก      
  แซมส (สกุลกาล สังขทอง. 2548: 26; อางอิงจาก Sams. 2004) ไดศึกษาวธิีสอน
ไวยากรณเพ่ือใหนักเรียนคดิวิเคราะหและเขียนอธบิายไดโดยใหนักเรียนวิเคราะหประโยคผาน
กระบวนการตั้งคําถามเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสวนตางๆของประโยคใหชัดเจนผล
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การทดลองพบวาการสอนดวยวธิีนี้ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเพ่ิมขึ้นและ
นักเรียนสามารถเขียนอธบิายเปนขั้นตอนในรูปของแผนภาพไดซึ่งแผนภาพจะมีสวนชวยใหนักเรียน
เขาใจเน้ือหาไดดีขึ้นเพราะแผนภาพจะชวยใหมองเห็นความสัมพันธระหวางประเด็นหลักและ
ประเด็นยอยตางๆในประโยคไดชัดเจนขึน้อีกทั้งยังชวยใหนักเรียนขยายประโยคและเชื่อมโยง
ความคิดในประโยคหลักใหเขากับประโยคยอยตางๆได      
  7.1.2งานวิจยัในประเทศ        
  บุญเชิด ชุมพล (2547: 48) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชวงชั้นที ่3 โรงเรียนอํานวยวทิยพบวาการจัดกิจกรรมหรือกําหนดสถานการณใหผูเรียน
ไดฝกการคิดวิเคราะหสามารถคิดเหตุผลดวยตนเองและคิดเปนกลุมไดนั้นเปนการฝกใหผูเรียน
พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหเพ่ือแกปญหาที่อาจจะตองเผชญิในอนาคตไดอยาง
สมเหตุสมผลซึ่งในปจจุบันนี้ผูเรียนที่เรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยเฉพาะชวงชั้นที ่3 เปน
ระดับชั้นที่มีความสําคัญมากที่จําเปนตองเนนและฝกฝนใหผูเรียนน้ันมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหใหมากเพราะนักเรียนในระดับน้ีจะมีพัฒนาการทางสมองที่กําลังกาวหนาเปนผูใหญที่ดีที่มี
ความรูความสามารถสามารถคิดวิเคราะหแยกแยะความสําคัญของสิ่งตางๆไดดีและเตบิโตเปน
ผูใหญที่มีคุณภาพตอไป      
  ดาวนภา ฤทธิ์แกว (2548: 59) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ที่มีความถนัดทางการเรียนแตกตางกันในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหารพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ที่มีความถนัดทางการเรียน
แตกตางกันมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยที่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ที่มีความถนัดทางการเรียนดานตัวเลขมีความสามารถดานการคิด
วิเคราะหสูงกวานักเรียนทีมี่ความถนัดทางการเรียนดานความจําสวนนักเรียนที่มีความถนัดทางการ
เรียนดานอ่ืนๆมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหไมแตกตาง     
  นิพล อินนอก (2549: 79-80) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรสมัพันธภาพระหวางบุคคลและการคิดวเิคราะหระหวาง
นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือกับนักเรียนที่เรียนตามคูมือครูชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรรีัมยเขต 1 พบวานักเรียนกลุมที่เรียนแบบรวมมือและกลุมที่เรียนตามแบบคูมือครูมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และนักเรียนกลุมที่เรียนแบบรวมมือมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 สวนนกัเรียนกลุมที่เรียนตามแบบคูมือครูมีสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลกอนการเรียนและหลงัเรียนไมแตกตางกันและนกัเรียนกลุมที่เรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสัมพันธภาพระหวางบุคคลและการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนกลุมที่
เรียนตามแบบคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     
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  ศิริพร ภักดีคํา (2549: 85-86) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียวและเรื่องพหุนามความสามารถในการคิดวเิคราะหและเจตคตติอวชิาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) กับการสอนตามคูมือ
ครูพบวานักเรียนที่ไดรับการสอบแบบเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถดานการวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู
อยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 แตนักเรียนที่ไดรบัการสอนแบบเทคนคิกลุมแขงขัน (TGT) กับ
นักเรียนที่ไดรบัการสอนตามคูมือครูมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรไมแตกตางกัน  
  เรณุวัฒนพงษอุทธา (2550: 92) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องพาราโบลาเจตคตติอการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ระหวางการจัดกิจกรรมโดยใชโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad เปนสื่อกับการจัดกิจกรรมตามปกติพบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัด
กิจกรรมโดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เปนสื่อมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องพาราโบลาและความสามารถในการคดิเคราะหสูงกวานักเรียนทีเ่รียนดวยการจัด
กิจกรรมตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการใชทักษะชีวติ   
  7.2.1 งานวจิยัในตางประเทศ       
  เคย (Kay. 1998: Online) ไดศึกษาการออกแบบหลักสูตรที่เอ้ือตอการพัฒนาทักษะ
ชีวติของนักเรยีนในโรงเรียนมัธยมโดยกลุมเปาหมายของการศึกษาเปนนักเรียนระดับมัธยมศกึษาที่
อาศัยอยูในเมืองโดยแบงเปน 3 ระดับชั้นไดแกเกรด 10 เกรด 11 และเกรด 12 ซึ่งมีวัตถุประสงค
ของการศึกษาเพ่ือออกแบบหลักสูตรที่เอ้ือตอการพัฒนาทักษะชวีติของเด็กนักเรียนประกอบดวย
ทักษะชีวติในดานตางๆไดแกทักษะการตระหนักรูในตนเองทักษะการสรางการตัดสินใจทักษะการ
ติดตอส่ือสารและทักษะการแกปญหา        
  เอ็ดเวอรสเดน (Edversden. 2001: Online) ไดศึกษาความรูดานทกัษะชวีิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในเขตเมืองและเขตนอกเมืองในอิลลินอยโดยวัตถุประสงคของ
การศึกษาเพ่ือวัดระดับความรูดานทักษะชีวติของนักเรยีนมัธยมศึกษาทั้งในเขตเมอืงและนอกเมือง
ผลจากการศกึษาพบวานักเรียนทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองมีความรูดานทักษะชวีิตอยูในระดับต่ํา
และเพศไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับความรูดานทักษะชวีิต      
  เอลิซาเบธ (Elizabeth. 2001: Online) ไดศึกษาผลกระทบของโปรแกรมการพัฒนา
ทักษะชีวติของวัยรุนโดยโปรแกรมของการพัฒนาทักษะชีวติประกอบดวยทักษะตางๆดังนี้ทักษะการ
ตั้งเปาหมายทักษะการแกปญหาและทักษะการคนหาการสนับสนุนทางสังคมโดยมีวัตถุประสงคของ
การศึกษาคือการสอนใหวัยรุนรูจักการควบคุมตนเองและมีความเชื่อม่ันในตนเองเกี่ยวกับการสราง
การตัดสินใจที่ดีในอนาคตไดซึ่งผลของการศึกษาพบวาวัยร ุนมีทักษะชวีิตที่ดีขึ้นหลังจากการเขารับ
โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวติ         
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 เบนเดอร (Bender. 2002: 107-124) ไดสรางโปรแกรมทักษะชวีติเพ่ือใชในการพัฒนา
ทักษะชีวติดานสวนตวัและดานสัมพันธภาพระหวางบุคคลสําหรับผูเรยีน (เกรด 7 อายุ 12 – 16 ป) 
โดยใชรูปแบบของโปรแกรมการวิจัยแบบกลุมตวัอยางกลุมเดียวทีมี่การทดสอบกอนและหลังการ
ทดลอง (One group pre-test post-test experiment design) ซึ่งโปรแกรมทักษะชวีิตมีจํานวนครั้ง
ในการทดลองทั้งหมด 12 ครั้งและใชเวลาคร้ังละ 1.30 ชั่วโมงผลจากการศึกษาพบวากลุมตวัอยางมี
ทักษะชีวติเพ่ิมขึ้นหลังเขารวมการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  7.2.2 งานวจิยัในประเทศ       
  กมลรัตน วชัรนิทร (2547: 65-70) ที่ศึกษาการพัฒนาแบบวัดทักษะชีวติสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1-3 โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1. เพ่ือสรางแบบวัดทักษะชวีติ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1-3 2. เพ่ือศึกษาคณุภาพในเรื่องของอํานาจจําแนกความตรง
และความเที่ยงของแบบวัดและ 3. เพ่ือสรางเกณฑสําหรับแปลความหมายของคะแนนที่ไดจากแบบ
วัดทกัษะชวีิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที1่-3กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชัน้
มัธยมปที ่1-3 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน 680 คนผลจาก
ศึกษาพบวาแบบวัดทักษะชวีิตจํานวน 84 ขอ 9 องคประกอบคือดานการคิดวิเคราะหดานการคิด
สรางสรรคดานการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสารดานการตัดสินใจและการแกปญหาดานการ
จัดการกับอารมณและความเครียดวัดโดยใชแบบปรนัยเลือกตอบจํานวน 34 ขอและดานการ
ตระหนักรูในตนเองดานความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนดานความภาคภูมิใจในตนเองดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมวัดโดยใชแบบวัดแบบมาตราสวนประมาณคาจํานวน 50 ขอประกอบกับแบบวัดทักษะชวีิต
ที่สรางขึ้นน้ันมีคาอํานาจจําแนกมีความตรงตามทฤษฎีและมีความเทีย่งทั้งฉบับที ่0.92 ตลอดจน
เกณฑปกตขิองทักษะชวีิตจัดเสนอในรูปคะแนนมาตรฐานในแตละองคประกอบและตําแหนง
เปอรเซ็นตไทล      
  ธมลวรรณ เหลาวิทยานุรักษ (2547: 123-129) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมทางสังคมทักษะชีวติดานจิตพิสัยและพฤตกิรรมเสริมสรางสังคมของวัยรุนใน
กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1. เพ่ือศึกษาถึงส่ิงแวดลอมทางสังคมทักษะชีวติ
ดานจิตพิสัยและพฤติกรรมเสริมสรางสังคมของวัยรุน 2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของทักษะ
ชีวติดานจิตพิสัยของวัยรุนที่ไดรับสิ่งแวดลอมทางสังคมตางกัน 3.เพ่ือเปรียบเทยีบความแตกตาง
ของพฤติกรรมเสริมสรางสังคมของวัยรุนที่ไดรับส่ิงแวดลอมทางสงัคมตางกันและ4.เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางทักษะชีวติดานจิตพิสัยและพฤติกรรมเสริมสรางสังคมของวัยรุนกลุมตวัอยางที่
ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 
2544 ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครจํานวน 2 โรงเรียนไดแกโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลาและโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัรามคําแหงจํานวน 90 คนเครือ่งมือที่ใชใน
การศึกษาประกอบดวย 
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แบบสอบถามขอมูลทั่วไปแบบสอบถามวดัส่ิงแวดลอมทางสังคมแบบสอบถามวัดทักษะชีวติดานจิต
พิสัยและแบบวัดพฤติกรรมเสริมสรางสังคมผลจากการศึกษาพบวานักเรียนที่ไดรบัสิ่งแวดลอมทาง
สังคมตางกันจะมีทักษะชวีติดานจิตพิสัยและพฤติกรรมเสริมสรางทางสังคมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05และทักษะชวีิตดานจิตพิสยัมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
เสริมสรางสังคมในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
  เมธาวีอุดมธรรมานุภาพ;ภักดีปรีวรรณ; และบูราพรเลก็สุขุม (2545: 58-61) ไดศกึษา
ผลของการเรียนรูทักษะชีวติเพ่ือพัฒนาตนเองดานความฉลาดทางอารมณดวยโปรแกรมการฝกทาง
จิตวิทยาโดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักศกึษาสถาบันราชภัฎสวนดุสิตที่สมัครใจเขารวม
โครงการเปนเพศชายและเพศหญิงจํานวน 40 คนซ่ึงอาสาสมัครเขารวมโปรแกรมจัดเปน 2 กลุม
ไดแกกลุมควบคุมจํานวน 20 คนและกลุมทดลองจํานวน 20 คนผลจากการศึกษาพบวานักศึกษาที่
เขารวมการเรยีนรูทักษะชีวติเพ่ือพัฒนาตนมีคะแนนความฉลาดทางอารมณในดานการควบคุม
อารมณและความตองการของตนเองดานการเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนดานความรับผิดชอบดานแรงจูงใจใน
ตนเองดานการตัดสินใจและแกปญหาดานสัมพันธภาพดานความภาคภูมิใจในตนเองดานความพึง
พอใจในชีวติและดานความสงบทางใจมากขึ้นหลังจากไดเขารวมโปรแกรมการฝกทางจิตวิทยา 
  สกลวรเจริญศรี. (2550: 193-200) ไดศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาทักษะชีวติและการ
สรางโมเดลกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชวีิตของนักเรียนวัยรุน โดยมีความมุงหมายเพ่ือศึกษา
องคประกอบของทักษะชวีติและสรางโมเดลกลุมฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวติของนักเรียนวัยรุน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนวัยรุนที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงปที่ 
1 และ 2 สังกัดสํานักงานการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครแบงเปน 2 กลุมคือกลุมตัวอยางกลุมแรก
ที่ใชในการศึกษาองคประกอบของทักษะชีวติเปนนักเรยีนวัยรุนที่กําลังศึกษาในระดับชั้น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปที ่1 และ 2 จํานวน1,196 คนสวนกลุมตัวอยางกลุมที่สองเปน
นักเรียนวยัรุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูงปที ่2 ของวิทยาลยัพณิชยการธนบุรีจํานวน 24 
คน ผลการวิจัยสรุปไดวา 1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของทักษะชีวติของนักเรียนวัยรุน
พบวาโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของทักษะชวีิตประกอบดวย 3 องคประกอบไดแก
องคประกอบทักษะดานสังคมองคประกอบทักษะดานความคิดและองคประกอบทักษะดานการเผชิญ
ทางอารมณมีคาความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษมีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานอยูใน
เกณฑสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถวัดองคประกอบของทักษะชีวติได 2. 
โมเดลกลุมฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชวีติประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือขั้นเริ่มตนขั้นดําเนินการและขั้น
ยุติการฝกอบรมโดยมีการประยุกตทฤษฎีและเทคนิคการใหคําปรึกษาตลอดทั้งเทคนิคทางจิตวทิยา
มาใชในการพัฒนาทักษะชวีติ 3. ทักษะชวีิตโดยรวมและรายองคประกอบของกลุมทดลองที่เขารวม
กลุมฝกอบรมกอนการทดลองหลังการทดลองและระยะติดตามผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงวา กลุมฝกอบรมมีผลใหทักษะชวีิตของนักเรียนวัยรุนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น 4. ทักษะชีวติโดยรวมและรายองคประกอบของกลุมทดลองที่เขารวมกลุมฝกอบรมและกลุม
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ควบคุมกอนการทดลองหลังการทดลองและระยะติดตามผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 
 7.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูอยางมีความสุข    
  7.3.1.งานวจิยัในตางประเทศ       
  เซ็น (Shen. 1993: 94)ไดทําวิจัยคุณภาพ เรื่อง การศึกษาวิชาเคมีอยางมีความสุข 
พบวา การศึกษาวิชาเคมีอยางมีความสุข เปนผลมาจากความเหมาะสมจากการใชวธิีการสอน โดย
ครูสามารถดึงความสนใจและความนึกคิดของนักเรียนออกมา โดยการเรียนรูสามารถเกิดขึ้นไดทั้งใน
ชั้นเรียน มีผูใหคําแนะนํา กลุมความสนใจ การเยี่ยมชมโรงงาน การใชเคร่ืองมือ การดูวีดิทัศนและ
คนหาโครงสรางในคอมพิวเตอร มองความสนใจอยางกวางๆ จัดประสบการณหลากหลายแนะนาํ
อยางฉลาดนําไปสูการคนควาและทําใหวชิาเคมีสัมพันธกับชวีติประจําวัน ความจําเปนพ้ืนฐานและ
รอบตัวเราสามารถนํามาเรียนได คําถามนํากอนการเรียน การตอบกระทู การแสดงความคิดเห็น 
และการมีกิจกรรมที่สรางสรรค ทั้งหมดนี้เปนสิ่งสําหรับความสําเร็จของการศึกษาวชิาเคมีอยางมี
ความสุข        
  7.3.2. งานวิจยัในประเทศ       
  วราศิริ วงศสนุทร (2545 : 186-197) ไดทําการศึกษาการเรียนรูอยางมีความสุขซ่ึง
เปนการวิจัยรายกรณีครูตนแบบดานการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาพบวา
พฤติกรรมการสอนของครูตนแบบน้ันสามารถสะทอนออกมาเปนพฤติกรรมการเรียนรูอยางมี
ความสุขของนักเรียนไดคือนักเรียนเกิดความปติจากการไดเรียนและเกิดแรงบันดาลใจในการเรยีน
อันเนื่องมาจากนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองไดทํากิจกรรมตามความสามารถความถนัดและความ
สนใจรวมทั้งไดแสดงความคิดเห็นมีสวนรวมในการประเมินผลความภูมิใจชื่นชมและยอมรับใน
ผลงานทั้งของตนเองและผูอ่ืน    
  อมรรัตน ทรรศนียากร (2545 :70-74) ไดทําการศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้การสงเสริม
การเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนที่มีพ้ืนฐานมาจากการพัฒนาโดยนักเรียนโดยทําการศึกษา
จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนรัฐบาลเอกชนและเทศบาลในเขตอําเภอเมือง
เชียงรายจังหวัดเชียงรายพบวาเม่ือนําตวับงชี้ที่ไดพัฒนามาตามลําดับขั้นจํานวน 116 ตัวบงชีม้าทํา
การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือสังเคราะหตวับงชี้ไดตัวบงชี้การสงเสริมการเรียนรู
อยางมีความสุขของนักเรียน 1 ตัวบงชี้หลักคือตวับงชีก้ารสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข
ประกอบดวย 116 ตัวบงชี้ยอยซ่ึงไมมีตัวบงชี้ใดเลยที่ไมสามารถนํามาจัดองคประกอบไดทั้งน้ีแสดง
ใหเห็นวาการที่นักเรียนจะมีความสุขในการเรียนรูไดอยางแทจริงนั้นโดยฐานความคิดของนักเรียน
แลวนอกจากตัวนักเรยีนจะเปนสวนสําคญัที่ทําใหตนเองมีความสุขในการเรียนไดนั้นยังตองไดรับ
การสงเสริมจากปจจัยอ่ืนๆไดแกครูเพ่ือนโรงเรียนผูปกครองและชุมชนในการรวมกันสงเสริมให
นักเรียนมีความสุขในการเรยีนรูไดดียิ่งขึ้น    
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  สายสมร โลหะกิจ (2546 : 57-59) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรโดยวธิีการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกนพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นในสวนของความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตรดานเก่ียวกบัตนเองวชิาเรียนสัมพันธภาพกับคนอ่ืนและดานเก่ียวกบับรรยากาศใน
การเรียนหลังเรียนมีคาเฉลีย่สูงกวากอนเรียนและผลจากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนโดย
วิธีการเรียนรูอยางมีความสุขทําใหนักเรยีนสนใจกระตอืรือรนมีความสุขและสนุกสนานในการเรียน
นักเรียนรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองและมีความม่ันใจในการแสดงความคิดเห็นกลาแสดงออก
สามารถแกปญหาและนําความรูไปใชในชีวติประจําวันได      
  มารุต พัฒผล ( 2546 : 89 ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับ
ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 ในจังหวัดสุพรรณบุรีกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 727 คนเครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสอบถามปจจัยที่มี
ผลตอความสขุในการเรียนรูและแบบสอบถามความสขุในการเรียนรูพบวาตัวแปรอิสระระดับนกัเรียน
ไดแกความภาคภูมิใจในตนเองความสามารถในการปรับตวัและเจตคติตอครผููสอนสงผลทางบวกตอ
ความสุขในการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
พบวาตัวแปรอิสระระดับนักเรียนไดแกความภาคภูมิใจในตนเองความสามารถในการปรับตวัและเจต
คติตอครผููสอนสามารถรวมทํานายความสุขในการเรียนรูไดรอยละ 37.90 ตัวแปรอิสระระดับ
หองเรียนไดแกการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสงผลทางบวกตอความสุขในการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคุณลกัษณะของผูเรียนสงผลทางบวกตอความสุขใน
การเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวาตัว
แปรอิสระระดับหองเรียนไดแกการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและคุณลักษณะของ
ผูเรียนสามารถรวมทํานายความสุขในการเรียนรูไดรอยละ 36.20     
  สุขุมาล อุดม (2548 : 49-51) ไดศึกษาเรือ่งความสัมพันธระหวางการเรียนรูอยางมี
ความสุขกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 , 2 และ 3 จํานวน 250 
คนที่กําลังศึกษาอยูภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2547 โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบวัดการเรียนรูอยางมีความสุขจํานวน 48 ขอแยกเปน 4 องคประกอบคือองคประกอบ
ของการเรียนรูอยางมีความสุขดานผูเรียนองคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุขดาน
สัมพันธภาพกับเพ่ือนองคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุขดานผูสอนและองคประกอบของ
การเรียนรูอยางมีความสุขดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนพบวาองคประกอบดานผูเรียนและดาน
สัมพันธภาพกับเพ่ือนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 (r = .396 และ r = .344) แตองคประกอบดานผูสอนและองคประกอบดานสภาพแวดลอมใน
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โรงเรียนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 (r = .285 
และ r = .236)       
  แพรวพรรณ พิเศษ (2548 : 115-128) ไดทําการศึกษาเร่ืองโมเดลเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตวัอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานจังหวัดชลบุรีและระยองจํานวน 840 คนโมเดลประกอบดวยตัว
แปรอิสระ 5 ตัวไดแกลักษณะครูลักษณะพอแมผูปกครองลักษณะเพื่อนในกลุมลกัษณะนักเรียนและ
การจัดการเรียนการสอนเครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูอยางมี
ความสุขและแบบสอบถามการเรียนรูอยางมีความสุขผลการวิจัยปรากฏวาตวัแปรทั้งหมดในโมเดล
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรการเรียนรูอยางมีความสุขไดรอยละ 87 ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงกับการเรียนรูอยางมีความสุขไดแกการจัดการเรียนการสอนลักษณะครูลักษณะ
นักเรียนลักษณะเพ่ือนในกลุมและลกัษณะพอแมผูปกครองตามลําดับ    
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3
วิธีดาํเนินการวิจยั

1. การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง
2.
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
4. การจดักระทําและการวเิคราะหข์อ้มลู

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง

2 1
ปีการศกึษา 2555 บูรณ์
จาํนวน 1 32 คน

2 1
ปีการศกึษา 2555 เชยีรบุร ีจงัหวดัเพชรบูรณ์
จาํนวน 1 32

2551
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ห 1

2 1

1. อตัราส่วน 2
2. 2
3. อตัราส่วนของจาํนวนหลายๆ จาํนวน 2
4. สดัส่วน 5
5. รอ้ยละ 5
6. โอกาสของเหตุการณ์ 2
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2 2 ปีการศกึษา 2555ใชเ้วลาในการทดลองสอน 18
(Pre-test) 1 (Post-test) 1

20

ในการวจิ ั 4
1.

และรอ้ยละ
2. แบบสอบถามวดัความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั
3. แบบสอบถามวดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั
4.

1. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
1

นรูอ้ย่างมคีวามสุขโดยเน้นการปฏบิตัิ
2

กําหนดเวลา แผนละ 1 คาบ
3

บทบาทผูวิ้จยั
ผูว้จิ ั

อํานวยความสะดวกในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้กระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิวเิคราะหโ์ดยการใชค้าํถาม

การจดักจิกรรมการเรยีนรู้
บทบาทนักเรียน

นกัเรยีนเป็นผูล้งมอืทํากจิกรรมเอง รว่มกนัแสดงความคดิเหน็ อภปิราย

กจิกรรมการเรยีนรู้
4

3
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5 ปรบัปรงุแผนแกไ้ขแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามคําแนะนําของ
วชาญ

6
2

นําไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ความเหมาะสมของกจิกรรมการเรยีนรูก้บัเวลาในการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้และความชดัเจนของกจิกรรมการเรยีนรู้

7
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง

2. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามวดัความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต

1 กําหนดจดุมุ่
ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ

2

3 กําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิารจา

4 เขยีนขอ้คาํถามของแบบสอบถามความสามารถในการคดิวเิคราะหใ์ห้
ครอบคลุมตามโครงสรา้งของนิยามเชงิปฏบิตักิาร

5 วพิากษ์และปรบัแก้ขอ้คาํถามกบัอาจารย์

6
ความสามารถดา้นจติวทิยาการศกึษาและดา้นวดัผลการศกึษาจาํนวน 3 ท่านพจิารณาตรวจสอบ

( Face Validity )

(IOC) 0.5 1) ดา้นการตระหนกัรูแ้ละ
IOC 0.67-1.00 แบบสอบถามวดัความสามารถใน

การใชท้กัษะชวีติ ของนกัเรยีนจาํนวน 18 ขอ้ 2) ดา้นการคดิวเิคราะหต์ดัสนิใจและแกป้ญัหาอย่าง
สรา้งสรรค ์มคี่า IOC 0.67-1.00 แบบสอบถามวดัความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ
ของนกัเรยีนจาํนวน 12 ขอ้ 3) ดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด มคี่า IOC เท่ากบั 1.00

แบบสอบถามวดัความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ ของนกัเรยีนจาํนวน 7 ขอ้ และ 4)
IOC 0.67-1.00 ไดแ้บบสอบถามวดั
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ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ ของนกัเรยีนจาํนวน 10 ขอ้แลว้นํามาปรบัปรงุขอ้คาํถามตาม

7
(Try out ) 1 2 ภาค 1 ปีการศกึษา 2555

100 โดยวธิกีารของ
การแจกแจงที (t) ของแบบวดัโดยใชเ้ทคนิค 25% นํามาเปรยีบเทยีบโดยใช้ t-distributionและ

t มนียัสาํคญัทางสถติ(ิวลิาสนีินาคสุข. 2549: 94 – 96 ;อา้งองิจากEdwards.
1957: 102) 2.41 – 6.20 จาํนวน 45 ขอ้

8 7 ไปทดลองใช้ (Try out ) 2 กบั
2 1 ปีการศกึษา 2555

จาํนวน 100
แอลฟา(  Coefficient)ของครอนบคั (Cronbach)(ลว้นสายยศ; และองัคณาสายยศ. 2543: 248)

อบถามเป็น0.87
9

3. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามวดัการเรียนรู้อย่างมีความสขุ

1
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข

2

3
ตอ้งการวดั

4 เขยีนขอ้คาํถามของแบบสอบถามความสามารถในการคดิวเิคราะหใ์ห้
ครอบคลุมตามโครงสรา้งของนิยามเชงิปฏบิตักิาร

5
บคลุมตามโครงสรา้งทฤษฎี

6
ความสามารถดา้นจติวทิยาการศกึษาและดา้นวดัผลการศกึษาจาํนวน 3 ท่านพจิารณาตรวจสอบ

( Face Validity ) มความถูกตอ้ง

(IOC) 0.5 1) ดา้นผูเ้รยีน มคี่า IOC
0.67-1.00 แบบสอบถามวดัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขของนกัเรยีนจาํนวน 14 ขอ้ 2)

IOC 0.67-1.00 แบบสอบถามวดัการเรยีนรูอ้ยา่งมี
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ความสุขของนกัเรยีนจาํนวน 10 ขอ้ 3) ดา้นผูส้อน มคี่า IOC เท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ ไดแ้บบสอบถาม
วดัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขของนกัเรยีนจาํนวน 13 ขอ้ และ 4) ดา้นบทเรยีนและสภาพแวดลอ้ม มี
ค่า IOC 0.67-1.00 แบบสอบถามวดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขของนกัเรยีนจาํนวน 13
ขอ้แลว้นํามา

7
(Try out ) 1 2 1 ปีการศกึษา 2555

100 โดยวธิกีารของ
การแจกแจงที (t) ของแบบวดัโดยใชเ้ทคนิค 25% นํามาเปรยีบเทยีบโดยใช้ t-distributionและ

t มนียัสาํคญัทางสถติ(ิวลิาสนีินาคสุข. 2549: 94 – 96 ;อา้งองิจากEdwards.
1957: 102) 3.15 – 6.68 จาํนวน 50 ขอ้

8 7 ไปทดลองใช้ (Try out ) 2 กบั
2 1 ปีการศกึษา 2555

จาํนวน 100
แอลฟา(  Coefficient)ของครอนบคั (Cronbach)(ลว้นสายยศ; และองัคณาสายยศ. 2543: 248)

0.91
9

4. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
วิเคราะห์

1 กําหนดจดุมุง่หมายการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์

2 ศกึษาทฤษฎแีละวธิสีรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์

3 สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหเ์ป็นแบบอตันยัมี
ลกัษณะเป็นโจทยป์ญัหาจาํนวน 10 ขอ้

4 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์
นําไปแกไ้ขตาม

คาํแนะนําในการปรบัปรงุแกไ้ข
5 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหพ์รอ้มเกณฑก์ารให้

3 ท่านตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบทดสอบรายขอ้ (IOC) โ
+ 1
0
- 1
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6 นําแบบทดสอบวดัความสามารถ
(IOC) แลว้คดัเลอืกขอ้สอบ

(IOC) 0.50
(IOC) 0.67-1.00 ไดแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์จาํนวน 8 ขอ้

7 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์
2

100 คน
การวเิคราะหข์อ้สอบอตันยัของ วทินียแ์ละซาเบอรส์ (ลว้นสายยศ; และองัคณาสายยศ. 2543: 248-
249) 0.20 ถงึ 0.80 0.20

จากการคดัเลอืกไดแ้
(PE) 0.23 – 0.29
จาํแนก (D) 0.31 – 0.41 6 ขอ้
ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5 และ 8 (Reliability)ของ
แบบทดสอบโดยใชส้ตูรของคเูดอร-์ รชิารด์สนั (KuderRicchardson)
แบบทดสอบเป็น 0.97

9
การเกบ็รวบรวมข้อมลู
แบบแผนการวิจยั
ผูว้จิยัใชร้ปูแบบการทดลองเป็นแบบ One-Group Pretest Posttest Design (ลว้น สายยศ;

และองัคณา สายยศ. 2538: 249) 7 แบบแผนการทดลอง

ตาราง 7 แบบแผนการทดลอง

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั

E 1T X 2T

E หมายถงึ กลุ่มทดลอง
X หมายถงึ การจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขโดยเน้นการปฏบิตัิ
1T หมายถงึ การสอบก่อนการจดักระทําการทดลอง (pretest)

และ 2T หมายถงึ การสอบหลงัการจดักระทาํการทดลอง (posttest)
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การดําเนินการทดลอง แบ่งเป็น 3 ระยะ คอื ระยะเตรยีมการทดลอง ระยะดําเนินการ

1. ระยะเตรียมการทดลอง
1)

2) ผูว้จิยัสรา้งและตรวจสอบคุณภาพ
2. ระยะดาํเนินการทดลอง

3
50 7 สปัดาห์

1 ทาํการทดสอบนักเรยีนก่อนการทดลอง (Pretest)
2 – 19 ดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขโดยเน้นการ

ปฏบิตัิ
20 ทาํการทดสอบนกัเรยีนหลงัการทดลอง (Posttest)

3. ระยะหลงัการทดลอง
หลงัจากทดสอบหลงัการทดลองเรยีบ

จากแบบสอบถามวดัความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ แบบสอบถามวดัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข

การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู
การวิเคราะหข้์อมลู

2

1.
เป็นการวเิครา

1.1 เพศ

ละค่าของตวัแปร
1.2

2 ปีการศกึษา 2554 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ สงู
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1)
70

2)
60 ถงึรอ้ยละ 69

3)
กว่ารอ้ยละ 60

1.3 คะแนนวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ และการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข จากแบบทดสอบและแบบสอบถาม

ทกัษะชี

2.
2.1.

ความส 2
ระหว่างก่อนและหลงัการไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขโดยเน้นการปฏบิตั ิโดย

t-test for
Dependent sample

2.2.
ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการ

ศาสตรส์งู ปาน
One-way ANOVA

2.3 ความแตกต่างของคะแนนพฒันาการ
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข

พฒันาการสมัพทัธ์

1.
1.1 (Mean) ของคะแนนสอบ และคะแนนแบบสอบถาม คํานวณจาก

สตูร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 307)

XX N
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X แทน
X แทน
N แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง

1.2 ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนสอบและ
คะแนนแบบสอบถาม คาํนวณจากสตูร(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 307)

 2 2N X X
S.D.

N(N 1)
 




S.D. แทน
X แทน คะแนนของนกัเรยีนแต่ละคน
2X แทน

 2X แทน
N แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง

N – 1 แทน (Degree of freedom)

2.
2.1

การใชท้กัษะชวีติ แบบสอบถามวดัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข และแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์โดยคํานวณจากสตูร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543 : 248-249)



RIOC
N

IOC แทน
R แทน

N แทน

2.2 หาค่าความยาก ( EP ) และค่าอํานาจจาํแนก (D) ของแบบทดสอบวดั

25 %
(ลว้นสายยศ; และองัคณาสายยศ. 2543: 199-201)
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หาค่าความยาก ( EP )

 
U L min

E
max min

S S (2NX )
P
2N X X

 




EP แทน คา่ดชันีความยาก
US แทน ผลรวมของคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มเก่ง

LS แทน ผลรวมของคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มอ่อน
maxX แทน
minX แทน

N แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน

หาค่าอาํนาจจาํแนก (D)

 
U L

max min

S S
D
N X X






D แทน ค่าอํานาจจาํแนก
US แทน ผลรวมของคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มเก่ง
LS แทน ผลรวมของคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มอ่อน

maxX แทน
minX แทน

N แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน

2.3 หาค่าอํานาจจาํแนกของแบบสอบถามวดัความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ
และการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข โดยใชเ้ทคนิค 25% และแทนค่าในสตูร
เอด็เวอรด์ (วลิาสนีินาคสุข. 2549: 94 – 96 ;อา้งองิจากEdwards. 1957: 102)

H L

2 2
H L

H L

X X
t
S S
n n
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t แทน ค่าอํานาจของแบบทดสอบ
HX แทน

LX แทน
2
HS แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มสงู
2
LS แทน
Hn แทน จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มสงู
Ln แทน

2.4
แบบสอบถามวดัความาสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขของผูเ้รยีน โดย

( - coefficient) ของ ครอนบคั (Cronbach) (ลว้น สายยศ; และ
องัคณา สายยศ. 2543: 218)

2
i
2
t

n S1
n 1 S

        

 แทน
n แทน จาํนวนขอ้สอบในแบบทดสอบ
2
iS แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้
2
tS แทน

 
 

 
 

22
2 i i
i

N X X
S N N 1

2
iS แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้

 iX แทน I
 2
iX แทน I
N แทน

และ

 
 

  

2 2
2
t
N X XS N N 1
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2
tS แทน

X แทน
 2X แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกําลงัสอง

N แทน

2.5
ความสามารถในการคดิวเิคราะหโ์ดยใชก้ารหาค่าสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างงา่ยของเพยีรส์นั(ชศูร ีวงศ์
รตันะ. 2550: 312)

     xy 2 22 2

N XY X Yr
N X X N Y Y

  

   


 

xyr แทน
X แทน
Y แทน
2X แทน
2Y แทน

สอง
XY แทน

N แทน

3.
3.1 ใชว้ธิกีารทางสถติแิบบ t-test for Dependent sample เปรยีบเทยีบ

คะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะหค์วามสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมี
2 ระหว่างก่อนและหลงัการไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

อยา่งมคีวามสุข
โดยคาํนวณจากสตูร(ลว้น สายยศ;และองัคณา สายยศ. 2540: 248)

 2 2

Dt
N D D
N 1
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t แทน t-Distribution
D แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนของการ

ทดสอบก่อนและหลงัจากการใชก้จิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมี

2D แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละตวัยกกําลงัสอง
 2D แทน

N แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง
N -1 แทน (Degrees of freedom :df)

3.2. ใชว้ธิกีารทางสถติแิบบ One-way ANOVA บเทยีบความแตกต่าง
ของคะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่ง
มคีวามสุข
ในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมี

โดย
คาํนวณจากสตูร(ลว้นสายยศ; และองัคณาสายยศ. 2536 : 95)

  B
i

W

MSF ,df k,n kMS

F แทน ค่าสถติใินการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution)
BMS แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
WMS แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม

3.3
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข

โดยคาํนวณจากสตูร
(อวยพร เรอืงตระกูล. 2544: 28; อา้งองิจาก ศริชิยั กาญจนวาส.ี 2532: 42)

 
 
 

100 Y XSR F X

SR แทน คะแนนพฒันาการสมัพทัธ์
F แทน คะแนนเตม็ในการวดั
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Y แทน
X แทน
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4
ผลการวิเคราะหข้์อมูล

X แทน ยของคะแนน (Mean)
S.D. แทน ของคะแนน (Standard Deviation)
S.E. แทน (Standard Error)
MD แทน (Mean Difference)
F แทน ค่าสถติใินการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution)
N แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง
k แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ
t แทน t-Distribution

การวิเคราะหข้์อมลู

1. ผล
2 ระหว่างก่อนและหลงัการไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข เน้นการปฏบิตั ิโดย

t-test for Dependent
sample

2. ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความในการคดิวเิคราะห์ หลงัการไดร้บัการ

โดยใชส้ถติิ One-way ANOVA
3.

2
จาํแนกต t-test for Dependent
sample

4. ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความในการใชท้กัษะชวีติ หลงัการไดร้บัการ

คณิ โดยใชส้ถติิ One-way ANOVA
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5. 2

t-test for Dependent
sample

6. ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข หลงัการไดร้บั

โดยใชส้ถติิ One-way ANOVA
7. ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการความสามารถในการคดิวเิคราะห์

8. ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หลงัการ

โดยใชว้ธิกีารวดัคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์
9. ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ หลงัการ

โดยใชว้ธิกีารวดัคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์
10. ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข หลงัการไดร้บั

โดยใชว้ธิกีารวดัคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์

ผลการวิเคราะหข้์อมลู
การวเิคราะหข์อ้มลูและแปลความหมายของผลการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยั
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1. 2

t-test for
Dependent sample

ตาราง 8 2

การทดสอบ N k X S.D. D 2D t

กลุ่ม สงู

ก่อนเรยีน

หลงัเรยีน

13

13

60

60

30.23

54.46

3.66

2.22
315 7,741 29.09**

กลุ่มปานกลาง

ก่อนเรยีน

หลงัเรยีน

10

10

60

60

23.80

51.70

4.26

4.14
279 7,839 35.72**

ก่อนเรยีน

หลงัเรยีน

9

9

60

60

9.22

40.89

4.18

4.57
289 9,113 28.64**

กลุ่มสงู : ** .01 (.01,12 )( t 2.68)
กลุ่มปานกลาง: ** .01 (.01,9 )( t 2.82)

: ** .01 (.01,8 )( t 2.90)

จากตาราง 8 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน
2 สงู ภายหลงัเรยีนดว้ยการจดั
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สงูกว่าก่อนเรยีน
.01 แสดงว่าการเรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมี

ส่งผลใหน้กัเรยีน มี
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์

ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน 2
ทางการเรยีนคณติศาสตรป์านกลาง
เน้นการปฏบิตัิ สงูกว่าก่อนเรยีน .01

ส่งผลใหน้กัเรยีน

ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน 2
ทางการเรยีนคณติศาสตร์ เน้นการ
ปฏบิตัิ สงูกว่าก่อนเรยีน .01 แสดงว่า

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความในการคิดวิเคราะห ์หลงัการได้รบัการจดั

โดยใช้สถิติ One-way ANOVA

ตาราง 9 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความในการคดิวเิคราะห ์หลงัการไดร้บัการจดั
กจิกรรม
คณติศาสตรส์งู

แหล่งของความ
แปรปรวน

SS df MS F p

ระหว่างกลุ่ม 1033.249 2 516.625 39.404 .000**
ภายในกลุ่ม 380.220 29 13.111
รวม 1413.469 31

** .01



102

จากตาราง 9 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความในการคดิวเิคราะห ์หลงัการ

.01

ตาราง 10

กนั n X MD S.E. p

สงู (a) 13 54.46 2.76 (a-b) 1.523 .080

ปานกลาง (b) 10 51.70 13.57 (a-c) 1.570 .000**

(c) 9 40.89 10.81 (b-c) 1.664 .000**
หมายเหตุ : การเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่ม เช่น (a-b) คอื การเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มสงู และกลุ่มปานกลาง

** .01

จากตาราง 10 ผลการทดสอบความแตกต่างความสามารถในการคดิวเิคราะหร์ายคู่
พบว่

.01
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3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตของ 2

t-test for
Dependent sample

ตาราง 11 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการใชท้ั 2

การทดสอบ N k X S.D. D 2D t

กลุ่ม สงู

ก่อนเรยีน

หลงัเรยีน

13

13

5.00

5.00

3.43

4.66

5.60

13.13
721 41,287 19.22**

กลุ่มปานกลาง

ก่อนเรยีน

หลงัเรยีน

10

10

5.00

5.00

3.36

4.45

4.59

23.87
491 28,213 7.26**

ก่อนเรยีน

หลงัเรยีน

9

9

5.00

5.00

3.05

4.23

9.46

26.68
476 29,096 7.52**

กลุ่มสงู : ** .01 (.01,12 )( t 2.68)
กลุ่มปานกลาง: ** มนียัสํา .01 (.01,9 )( t 2.82)

: ** .01 (.01,8 )( t 2.90)

จากตาราง 11 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติของ
นกัเรยีน 2 ยนคณติศาสตรส์งู ภายหลงัเรยีนดว้ย
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สงูกว่าก่อน
เรยีน .01 แสดงว่าการเรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมี

ส่งผลใหน้กัเรี

ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติของนกัเรยีน 2
ทางการเรยีนคณติศาสตรส์งู ร
ปฏบิตัิ สงูกว่าก่อนเรยีน .01 แสดงว่า

ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติของนกัเรยีน 2

ปฏบิตัิ สงูกว่าก่อนเรยีน ระดบั .01 แสดงว่า
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4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความในการใช้ทกัษะชีวิต หลงัการได้รบัการจดั

โดยใช้สถิติ One-way ANOVA

ตาราง 12 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความในการใชท้กัษะชวีติ หลงัการไดร้บัการจดั
กจิกรรม

แหล่งของความ
แปรปรวน

SS df MS F p

ระหว่างกลุ่ม 1.004 2 .502 2.289 .119
ภายในกลุ่ม 6.361 29 .219
รวม 7.365 31

** .01

จากตาราง 12 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความในการใชท้กัษะชวีติ หลงัการ
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมคีว

.01
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5. 2 ระหว่าง

t-test for
Dependent sample

ตาราง 13 2 ระหว่าง

การทดสอบ N k X S.D. D 2D t

กลุ่ม สงู

ก่อนเรยีน

หลงัเรยีน

13

13

5.00

5.00

2.63

4.98

18.43

2.06
1,526 183,722 2.48**

กลุ่มปานกลาง

ก่อนเรยีน

หลงัเรยีน

10

10

5.00

5.00

2.38

4.96

22.73

2.35
1,293 171,763 19.45**

ก่อนเรยีน

หลงัเรยีน

9

9

5.00

5.00

2.05

4.94

16.92

2.29
1,300 189,880 26.73**

กลุ่มสงู : ** มนีัยสาํคญัทางสถติิ .01 (.01,12 )( t 2.68)
กลุ่มปานกลาง: ** .01 (.01,9 )( t 2.82)

: ** .01 (.01,8 )( t 2.90)

จากตาราง 13 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขของนกัเรยีน
2 ภายหลงัเรยีนดว้ยการจดั

สงูกว่าก่อนเรยีน
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.01 แสดงว่าการเรยีนดว้ยการจดักิจกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมี

การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขของนกัเรยีน 2
เรยีนคณติศาสตรส์งู ภายหลงั

สงูกว่าก่อนเรยีน .01 แสดงว่าการเรยีน

ท
การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขของนกัเรยีน 2

ละรอ้ยละ สงูกว่าก่อนเรยีน .01 แสดงว่าการเรยีน

6. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการเรียนรู้อย่างมีความสขุ หลงัการได้รบัการจดั

โดยใช้สถิติ One-way ANOVA

ตาราง 14 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข หลงัการไดร้บัการจดั

แหล่งของความ
แปรปรวน

SS df MS F p

ระหว่างกลุ่ม .008 2 .004 2.004 .153
ภายในกลุ่ม .057 29 .002
รวม .056 31

** .01

จากตาราง 14 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข หลงัการ
ไดร้บัก
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นัยสาํคญั
.01

7. ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฒันาการความสามารถในการคิดวิเคราะหค์วามสามารถใน

ตาราง 15 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการความสามารถในการคดิวเิคราะหค์วามสามารถใน

กลุ่มสงู กลุ่มปานกลาง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

81.67 78.23 62.63
ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต

79.24 67.40 61.92
การเรียนรู้อย่างมีความสขุ

98.94 98.63 98.00

จากตาราง 15 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า คะแนนพฒันาการความสามารถในการคดิ
วเิคราะหข์องนกัเรยีน 2
เน้นการปฏบิตัิ

81.67, 78.23 และ 62.63ตามลาํดบั
คะแนนพฒันาการความสามารถในการใชท้กัษะชวีติของนกัเรยีน 2

79.24, 67.40 และ 61.92
ตามลาํดบั

คะแนนพฒันาการการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขของนกัเรยีน 2 ภายหลงั
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98.94, 98.63 และ 98.00
ตามลาํดบั

8.ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฒันาการความสามารถในการคิดวิเคราะห ์หลงัการได้รบัการ

โดยใช้วิธีการวดัคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์

ตาราง 16 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการความสามารถในการคดิวเิคราะห ์หลงัการไดร้บั

แหล่งของความ
แปรปรวน

SS df MS F p

ระหว่างกลุ่ม 2057.623 2 1028.811 14.963 .000**
ภายในกลุ่ม 1994 29 68.759
รวม 4051.626 31

** .01

จากตาราง 16 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนพฒันาการความสามารถใน

คะแนนพฒันาการ
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ มคีวามแตกต่างกั

.01
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ตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนพฒันาการความสามารถในการคดิวเิคราะหร์ายคู่

กนั n X MD S.E. p

สงู (a) 13 54.46 3.44 (a-b) 3.48784 .332

ปานกลาง (b) 10 51.70 19.04 (a-c) 3.59569 .000**

(c) 9 40.89 15.60 (b-c) 3.80995 .000**
หมายเหตุ : (a-b) คอื การเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มสงู และกลุ่มปานกลาง

** .01

จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนพฒันาการความสามารถในการคดิ
วเิคราะห์

พฒันาการ

นยัสาํคญัทา .01
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9.ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฒันาการความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต หลงัการได้รบั

โดยใช้วิธีการวดัคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์

ตาราง 18 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ หลงัการไดร้บั
ฃ

แหล่งของความ
แปรปรวน

SS df MS F p

ระหว่างกลุ่ม 1750.892 2 875.446 1.351 .275
ภายในกลุ่ม 18788.505 29 647.879
รวม 20539.397 31

** มนีัยสาํคญัทางสถติิ .01

จากตาราง 18 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนพฒันาการความสามารถใน

ฒนาการ
ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ ไม่

.01
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10. ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสขุ หลงัการได้รบัการจดั
กิจกรรมการ

โดยใช้วิธีการวดัคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์
ตาราง 19 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข หลงัการไดร้บัการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมคีวาม

แหล่งของความ
แปรปรวน

SS df MS F p

ระหว่างกลุ่ม 4.730 2 2.365 .702 .504
ภายในกลุ่ม 97.758 29 3.371
รวม 102.488 31

** .01

จากตาราง 19 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนพฒันาการการเรยีนรูอ้ยา่งมี
ความสุข หลงัการไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวา

การ
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข ไม่

บ .01
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สรปุ อภิปราย และข้อเสนอแนะ

เป็นการวจิยัเชงิทดลองโดยมคีวามมุง่หมาย
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข

2 ระหว่างก่อนและหลงัการไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมี

เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความสามารถในการคดิวเิคราะห์
ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข หลงัการไดร้บัการจดักจิกรรมการ

และ เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนพฒันาการความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข หลงัการไดร้บัการจดั

ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. ห์ ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ

2 ระหว่างก่อนและหลงัการไดร้บัการ

2. บเทยีบความแตกต่างของความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถใน
การใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข หลงัการไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมี

3. บคะแนนพฒันาการความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถใน
การใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข หลงัการไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมี

สมมติฐานในการวิจยั
1.

ในการคดิวเิคราะห์ ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขหลงัรบัการจดั
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2.
ในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข หลงัการไดร้บั

3
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข

วิธีดาํเนินการวิจยั
ประชา

2 1 ปี
การศกึษา 2555
จาํนวน 1 33 คน

กลุ่ม
ไดแ้ก่ 2 1 ปี

การศกึษา 2555
จาํนวน 1 32 คน เป็น

2551
1

2 ของส 1

1. อตัราส่วน 2
2. 2
3. อตัราส่วนของจาํนวนหลายๆ จาํนวน 2
4. สดัส่วน 5
5. รอ้ยละ 5
6. โอกาสของเหตุการณ์ 2

2 2 ปีการศกึษา 2555 ใชเ้วลาในการทดลองสอน 18
(Pre-test) 1 (Post-test) 1 รวม

20
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1.
และรอ้ยละ

2. แบบสอบถามวดัความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั

3. แบบสอบถามวดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั

4. ตราส่วนและรอ้ยละ
วิธีดาํเนินการทดลอง
การดําเนินการทดลอง แบ่งเป็น 3 ระยะ คอื ระยะเตรยีมการทดลอง ระยะดําเนินการ

1. ระยะเตรียมการทดลอง
1) ขอความรว่มมอื

2)
2. ระยะดาํเนินการทดลอง

3
ลา 1 7 สปัดาห์

1 ทาํการทดสอบนักเรยีนก่อนการทดลอง (Pretest)
2 – 19 ดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขโดยเน้นการปฏบิตัิ
20 ทาํการทดสอบนกัเรยีนหลงัการทดลอง (Posttest)

3. ระยะหลงัการทดลอง

แบบสอบถามวดัความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ แบบสอบถามวดัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข และ
มาวเิคราะห ์และรายงานผล

การวิเคราะหข้์อมลู
1. ใชว้ธิกีารทางสถติแิบบ t-test for Dependent sample

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข
ระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง

2. ใชว้ธิกีารทางสถติแิบบ One-way ANOVA
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข
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ทางการเรยีนคณติศาสตรส์งู ปานกลาง คะแนน
พฒันาการความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่ง

3.
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข

สรปุผลการวิจยั
1. นกัเ 2 ปาน

มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหภ์ายหลงัเรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมี
สงูกว่าก่อนเรยีน

ระดบั .01 24.23, 27.90 และ 31.67 คะแนน ตามลาํดบั
2. 2 หลงัการไดร้บัการ

คณติศาสตรส์งู ปาน มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง
.01

คณติศาสตรส์งู
.01

3. 2 ปาน
มคีวามสามารถในการใช้ทกัษะชวีติภายหลงัเรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมี

สงูกว่าก่อนเรยีน
ระดบั .01 1.23, 1.09 และ 1.18 คะแนน ตามลําดบั

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติข 2 หลงัการไดร้บัการ

มคีวามสามารถในการใชท้กัษะชวีติไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนีัยสาํคญั
.01

5. 2 ปาน
มกีารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข

เน้นการปฏบิตัิ สงูกว่าก่อนเรยีน .01
โ 2.35, 2.58 และ 2.89 คะแนน ตามลาํดบั
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6. 2 หลงัการไดร้บัการจดั

มกีารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ
.01

7. คะแนนพฒันาการความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน 2
ภายหลงัจากการจดักจิกรรมการเรยีน เน้นการปฏบิตัิ

รอ้ยละ 81.67, 78.23 และ 62.63
ความแตกต่างของคะแนนพฒันาการความสามารถในการคดิ

วเิคราะห์
พบว่า

.01
วเิคราะหร์ายคู่ระห

ระดบั .01
8. คะแนนพฒันาการความสามารถในการใชท้กัษะชวีติของนกัเรยีน 2

ภายหลงัจากการจดักจิ เน้นการปฏบิตัิ
79.24, 67.40 และ 61.92

หลงัการไดร้บั

คะแนนพฒันาการความสามารถในการใชท้กัษะชวีติไมแ่ตกต่างกนั
.01

9. คะแนนพฒันาการการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขของนกัเรยีน 2 ภายหลงั
จากการจดักจิ เน้นการปฏบิตัิ ง อตัราส่วนและรอ้ยละ

98.94, 98.63 และ 98.00 ตามลาํดบั
หลงัการไดร้บัการจดักจิกรรมการ

พฒันาการการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขไมแ่ตกต่างกนั .01
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อภิปรายผล
1. 2 ปานกลาง

มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์
เน้นการปฏบิตัิ สงูกว่าก่อนเรยีน .01

การเรยีนรูโ้ดยผ่านการรบัรูจ้ากการมสี่วนร่วม และการกระทําจะทําใหเ้กดิการเรยีนรู้

าพ
และวาจา (กดิานันท ์มะลทิอง. 2548:32, จรยิา เหนียนเฉลย. 2549: 16)
ของ บุญเชดิ ชุมพล (2547: 48) หรอืกําหนดสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการ
คดิวเิคราะห ์สามารถคดิเหตุผลดว้ยตนเองและคดิเป็นกลุ่มได้ เป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนพฒันา
ความสามารถการคดิวเิคราะห์

11-15
นามธรรม (Formal Operational Stage) ามทางความคดิของเดก็

(อมรรตัน์ ทรรศนียากร. 2545: 4, พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา. 2542: 73, ศรินินัท ์ดาํรง
ผล. 2526: 12)
ความสามารถ เคย์ (Kay. 1988: Online)

2. ความสามา
2

ความสามารถในการคดิวิ
.01

(ปิยาภรณ์ พุ่มแกว้.
2555: 101) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชัดาวรรณ์ แดงสุข (2550: 97)

การเรยีนระดบัปานกลาง

เขามคีวามสามารถในการเขา้ใจ และตระหนกัรูใ้นความรูส้กึนึกคิ

ระเบยีบของสงัคมและรกัษาทรพัยากรของส่วนรวม นอกจาก
(Testing Effect)
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(รชัดาวรรณ์ แดงสุข. 2550: 97 อา้งองิจาก Campbell;& Stanley.
1963: 18; Fraenkel; Wallen. 2000: 195)

3. 2 ปาน

.01

หเ้กดิกระบวนการทาํงานงานกลุ่ม และ

ดใีหแ้ก่กนั (สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2550: 5)
ส่วนใหญ่จะมาจากองคป์ระกอบในดา้น

ผูเ้รยีน เช่น นกัเรยีนไดร้บัการยอมรบัในความสามารถ ไดร้บัประสบการณ์ของความสาํเรจ็อยูเ่สมอ
จนเกดิความภูมใิจในตนเอง ไ

ดา้นผูส้อน เช่น นกัเรี และดา้นบทเรยีนและ
สภาพแวดลอ้ม เช่น การจดัการกจิกรรมอย่างหลากหลาย สนุก และเขา้ใจงา่ย
แนวคดิและงานวจิยัของ สุมน อมรววิฒัน์; และสมพงษ์ จติระดบั (2530: 184 – 186 ), กติยิวดี บุญ

; และคณะ (2540: 87 ), วเิศษ ชนิวงษ์ ( 2544: 37-38 ), เฉลมิ พรกระแส (2544: 34 – 35 )
4. 2

รอ้ยละ 81.67, 78.23 และ 62.63

เรยีนคณติศ

.01
ความสนใจ แ

ศุภลกัษณ์ ใจแสวงทรพัย์ (2547: 92)
กล่าวว่า เจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรม์อีทิธพิลต่อ
เจตคติ
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จะเหน็ว่า
และปานกลาง

เรยีนเดมิ
ของ ศุภลกัษณ์ ใจแสวงทรพัย์ (2547: 92; อา้งองิจาก Muller; etal. 2001: 99)

(Bloom. 1976: 76)

เดมิไมด่ี
5. 2

ภายหลงัจากการจดักจิกร
รอ้ยละ 79.24, 67.39 และ 61.92

แตกต่างกนั .01 มาจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมี
ความสุ

กําไลรตัน์ เยน็สุจติร (2540: 24) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะชวีติว่า เป็นคุณลกัษณะหรอื
ความสามารถทางจติสงัคม (Psychological Competence)

6. 2 ภายหลงั
จากการจดักจิกรรมการ

รอ้ยละ 98.94, 98.63 และ98.00
ตามลาํดบั

.01 มาจากนกัเรยีนเกดิความภมูใิจในตนเอง ไดม้โีอกาส
คน้พบความสามารถของตนเอง และมกีําลงัใจในการเรยีนรู้
ของการเรยีนรูอ้ย่างมี ; และคณะ (2540: 11-26) และ การ

ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมคีวามสุข (สาํนกังานณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2543: 31)
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ข้อสงัเกตจากการวิจยั
จากการศกึษา

แ 2 ผูว้จิยัไดพ้บขอ้สงัเกตบางประการ

1. จากการสงัเกตความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมี

สงัเกตไดจ้ากการตรวจคําตอบของขอ้สอบวดั

2. จากการสงัเกตความสามารถในการใชท้กัษะชวีติของนกัเรยีน ก่อนการจดักจิกรรมการ

สงู ปานกลาง านการคดิวเิคราะห ์ตดัสนิใจ และแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค์
ผลจาก

ม ีหรอืนกัเรยีนเหน็ว่

ตระหนกั หรอืเหน็ ความสามารถของ

3. จากการสงัเกตการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข ก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมี

นกัเรยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธก์นั หรอืมกีารจดักจิกรรมในลกัษณะของกลุ่มงานน้อย ทําใหน้กัเรยีนเรยีนรู้

สอนไดร้บัรูแ้ละนําไปพฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใหน้กัเรยีนไดม้ี
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4. จากการสงัเกต และการ
เป็นแรงกระตุน้ของการนําไปสู่ความกระตอืรนืรน้ในการเรยีนรูม้ากกว่าการรบัรูจ้ากการ

5.

หรอืไดท้ํางาน

เพยีงอยา่งเดยีว
6. จากการสงัเกต พบว่า นักเรี

จะเหน็ไดว้่าถา้

ฝึกคดิ หรอืทาํแบบฝึกหดั

7. จากธรรมชาตขิองการเรยีนรู้ นกัเรี

สงู ปานกลาง
ทกัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขไมแ่ตกต่างกนั แสดงใหเ้หน็ว่า ความสามรถในการใช้
ทกัษะชวีติและการเรยีนรูอ้ย่างมี
ความสามารถใ

ข้อเสนอแนะ

1. วตัถุประสงคใ์นการเรยีนการสอนใน
การเรยีนรูเ้สมอ

2. กว่าการเขา้ไปบอกว่านกัเรยีนควรทาํ
ไมใ่หน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึว่าครใูห้

ความสนใจกบั

3. ก่อนหมดคาบเรยีนประมาณ 10-20
มา นการใหน้กัเรยีนไดแ้สดงผลงาน

กเรยีนมาทาํการอภปิรายทุก
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กลุ่ม และ ป็นการแสดงออกว่าครใูหก้ารยอมรบัและสนใจในผลงานของนกัเรยีนทุกๆกลุ่มอยา่ง
เท่าเทยีมกนั โดย

4. ครคูวรจดัใหน้กัเรยีนทุกๆ
เป็นองคค์วามรูโ้ดยรวมโดยครทูาํ

1. 2 1
ฒนาการในระยะยาว หรอืมกีาร

2. ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถในการคดิวเิคราะห์
ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข ดว้ย

3.



บรรณานุกรม



125

บรรณานุกรม

กมลรตัน์ วชัรนิทร.์ (2547). การพฒันาแบบวดัทกัษะชวีติ 1-3.
วทิยานิพนธ์ ศษ.ม. (วจิยัและประเมนิผลการศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ ถ่ายเอกสาร.

กรมสุขภาพจติ. (2542). คู่มอืการสอนทกัษะชวีติดว้ยการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม. นนทบุร:ี
กระทรวงสาธารณสุข.

กรมอนามยั. (2539). การสอนทกัษะชวีติแบบมสี่วนรว่ม. เอกสารประกอบการอบรม. กระทรวง
สาธารณสุข.

กระทรวงศกึษาธกิาร. (2551). นฐานพุทธศกัราช ๒๕๕๑.
กรงุเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กําไลรตัน์ เยน็สุจติร. (2540). การพฒันาทกัษะชวีติ. วารสารสุขศกึษา. 20(76): 57 – 59.
กดิานันท ์มะลทิอง. (2548). . กรงุเทพฯ: อรณุการ

พมิพ.์
อ; และคณะ. (2540). ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข ต้นแบบการเรยีนรูท้างดา้น

หลกัทฤษฎแีละแนวปฏบิตั.ิ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิสาํนกั
นายกรฐัมนตร.ี กรงุเทพฯ: โอเดยีนสแคว.์

. (2543). : ยทุธศาสตรป์ฏริปูการศกึษา. กรงุเทพฯ :
ซคัเซส มเีดยี.

(2545) . การคดิเชงิสงัเคราะห์. 1 ซคัเซส มเีดยี.
. (2546). การคดิเชงิวเิคราะห.์ กรงุเทพฯ: ซคัเซส มเีดยี.

คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต.ิ (2541). กา้วสู่มาตรฐานการเรยีนรูสู้่ทกัษะชวีติ.
กรงุเทพมหานคร.

คณะอนุกรรมการปฏริปูการเรยีนรู้ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. (2545). การปฏริปู
. กรงุเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ.

ครศุาสตรโ์พล. (2554). ผลครศุาสตรโ์พล. สบืคน้ 25 มนีาคม 2554, จาก
http://portal.edu.chula.ac.th/edu52/view.php?Page=1285727403832184&msite=edu
52.

ฆนทั ธาตุทอง (2554). การสอน: อพฒันาการคดิ. นครปฐม: เพชรเกษมการ
พมิพ์

จรยิา เหนียนเฉลย. (2549). เทคโนโลยกีารศกึษา. กรงุเทพฯ: .



126

จรวยรตัน์ ขวญัรมย.์ ( 2545 ). รว่มปฏริปูการเรยีนรูก้บัครตูน้แบบ :
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั การสอบแบบ “ กระบวนการกลุ่ม เล่นและเรยีนคณติศาสตรใ์หม้ี
ความสุข”กรงุเทพฯ : กองทุนรางวลัเกยีรตยิศแห่งวชิาชพีครู สาํนกัคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต.ิ

จาํรสั นองมาก. (2547.เมษายน). เรยีนอยา่งมคีวามสุข. วารสารวงการคร.ู
1(1) : 77 – 80 .

เฉลมิ พรกระแส. (2554). การสอนแบบการแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรู.้ นนทบุรี : แคนดดิ
มเีดยี.

เฉลมิชยั พนัธุเ์ลศิ. (2544). . ปรญิญานิพนธ์
กศ.ม. (การมธัยมศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.
ถ่ายเอกสาร.

ชาติ แจม่นุช. (2545). สอนอยา่งไรใหค้ดิเป็น. กรงุเทพฯ : .
ชศูรี วงศร์ตันะ; และ องอาจ นยัพฒัน์. (2551). แบบแผนการวจิยัเชงิทดลองและสถติวิเิคราะห์ :

. 1. กรงุเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั.

ชาํนาญ สําอาง. (2539).
3

เชงินิตศิาสตรก์บัการสอนตามคู่มอืครู. ปรญิญานิพนธ์ กศ.ม. (การมธัยมศกึษา).
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.
โฆวาสนิธุ.์ (2527). การวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์. 2.

กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์
. (2548).

5 ความถนดัทางการเรยีนแตกต่างกนัในโรงเรยีนสงักดัสํานกังาน
. วทิยานิพนธ ์กศ.ม. (วดัผลการศกึษา).

มหาสารคาม: บณัฑติวทยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
ทศินา แขมมณี; และคณะ. (2544). วทิยาการดา้นการคดิ. กรงุเทพฯ : บรษิทั เดอะมาสเตอร์ กรปุ

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั.
ทศินา แขมมณี. (2547). การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม : จากทฤษฎสีู่การปฏบิตั.ิ

กรงุเทพฯ: สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ.์
ธมลวรรณ เหล่าวทิยานุรกัษ์. (2547). ะ

ชวีติดา้นจติพสิยัและพฤตกิรรมเสรมิสรา้งสงัคม. วทิยานิพนธ์ วท.ม. (จติวทิยาพฒันาการ)
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. ถ่ายเอกสาร.



127

นงลกัษณ์ วริชัชยั. (2542). โมเดลลสิเรล: สถติวิเิคราะหส์าหรบัการวจิยั. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

. (2552). การศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุระหว่างปจัจยับางประการกบัการเรยีนรู้
6 กลุ่มกรงุธนบุร ีสงักดั

กรงุเทพมหานคร. วารสารวจิยัการศกึษา. 4(1): 24 – 31.
นวลจติต์ เชาวกรีตพิงศ.์ (2537, ตุลาคม - ธนัวาคม). ความคดิรวบยอดกบัการเรยีนการสอน. สาร

พฒันาหลกัสตูร. 14(119) : 55 – 60.
นิพล อนินอก. (2549).

เรยีนแบบ
3

บุรรีมัยเ์ขต 1. ปรญิญานิพนธ ์การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) สาขาวจิยัการศกึษา
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.

บุญเชดิ ชุมพล. (2547).การศกึษาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ในช่วง 3 ของโรงเรยีนอํานวยศลิป์. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม (วดัผลการศกึษา).
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.

บุญชม ศรสีะอาด. (2541). การพฒันาการสอน. 2. กรงุเทพฯ: ชมรมเดก็.
ประเสรฐิ ตนัสกุล. (2538). . กรงุเทพฯ :

กระทรวงศกึษาธกิาร.
ประพนัธศ์ริ ิสุเสารจั. (2541) . คดิเก่งสมองไว . ภาควชิาและหลกัสตูรการสอน คณะศกึษาศาสตร์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรจ ประสานมติร . 1 โปรดคัทฟีบุ๊ค.
ประพนัธศ์ริ ิ สุเสารจั. (2551). การพฒันาความคดิ. กรงุเทพฯ: 9119 เทคนิค .
ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล; และ สุภาพ ฉตัราภรณ์. (2549). การออกแบบการวจิยั. 5.

กรงุเทพฯ: สานกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์
พงพนัธ ์พงษ์โสภา. (2542). จติวทิยาการศกึษา. กรงุเทพฯ: พฒันการศกึษา
พรรณี (ชทูยั) เจนจติร. (2528). . กรงุเทพฯ: อมรนิทรก์าร

พมิพ.์
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยตุโต). (2537). วธิคีดิตามหลกัพุทธธรรม. กรงุเทพฯ : สาํนักพมิพป์ญัญา.
พระธรรมปิฎก. (2541). คู่มอืชวีติ. สบืคน้ 25 พฤษภาคม 2547,. จาก

http://www.budpag.com/ba32.shml.
พระธรรมปิฏก. (2547). . กรงุเทพฯ: โรงพมิพค์ุรุสาํลาดพรา้ว.



128

พชัราภรณ์ พมิละมาศ. (2544). ผลของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาสงัคมศกึษาตาม
แนวคดิ 4 MAT

1 โรงเรยีนสาธติสงักดัทบวงมหาวทิยาลยั. วทิยานิพนธ์ ค.ม.
(วจิยัการศกึษา). บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

พมิพใ์จ บุญยงั. (2540).
มธัยมศกึษาตอนต้น จงัหวดันราธวิาส. วทิยานิพนธ ์วท.ม. (สุขศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติ
วทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหดิล. ถ่ายเอกสาร.

แพรวพรรณ์ พเิศษ. (2548). อการเรยีนรูอ้ย่างมี
2. วทิยานิพนธ์ วท.ม. (เทคโนโลยวีจิยั

การศกึษา). ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา. ถ่ายเอกสาร.
มารตุ พฒัผล. (2546). การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยับางประการกบัความสุขในการเรยีนรู้

ของนกั 6 ในจงัหวดัสุพรรณบุร.ี ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การวจิยั
และสถติทิางการศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่าย
เอกสาร.

เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ; ภกัดี ปรวีรรณ; และบรูาพร เลก็สุขมุ (2545). ผลของการเรยีนรูท้กัษะ
(ดี เก่ง) ของกรมสุขภาพจติดว้ย โปรแกรม

การฝึกทางจติวทิยา. กรงุเทพฯ: คณะครศุาสตร.์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ. ถ่าย
เอกสาร.

ยงยทุธ วงศภ์ริมยศ์านต์. (2538).
ทศันคต.ิ กรงุเทพฯ: ศูนยส์ุขภาพจติ กระทรางสาธารณสุข.

เรณุวฒัน์ พงษ์อุทธา. (2550).

3 ระหว่างการจดักจิกรรมโดยใชโ้ปรแกรม Geometer‘s
Sketchpad . วทิยานิพนธ์ กศ.ม (วจิยัการศกึษา).
มหาสารคาม: บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม. ถ่ายเอกสาร.

ระววีรรณ พนัธุพ์านิช. (2540). เอกสารประกอบการสอนแบบแผนเชงิสถติขิองการทดลอง.
กรงุเทพฯ: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.

ลดัดาวลัย์ หวงัพานิช. (2521, กรกฎาคม). รปูแบบของการวจิยั. พฒันาวดัผล. 14: 53-65.
ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. (2531). หลกัการวจิยัทางการศกึษา. 2. กรงุเทพฯ :

ศกึษาพร
ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. (2540). สถติวิทิยาทางการวจิยั. 3. กรงุเทพฯ :

สุวรียิาสาสน์.
ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. (2543). การวดัดา้นจติพสิยั. กรงุเทพฯ: สุวรียิาศาสน์.



129

ลกัขณา สรวิฒัน์. (2549). การคดิ Thinking. กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์
ลาวรรณ โฮมแพน. (2550). างการเรยีนรูว้ทิยาศาตรแ์ละความสามารถในการ

3
วทิยาศาสตร์ . สารนิพนธ์ กศ.ม. (การมธัยมศกึษา).
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.

วนิช สุธารตัน์. (2543). ความคดิและความคดิสรา้งสรรค์. พระนครศรอียธุยา: คณะครศุาสตร.์
สถาบนัราชภฎัพระนครศรอียธุยา.

วนิดา ขาวมงคล เอกแสงส.ี (2546). หลกัการสอนการพฒันาทกัษะชวีติ. กรงุเทพฯ:
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

วรรณี โสมประยรู.(2540). การเสรมิสรา้งศกัยภาพนกัเรยีนกรุงเทพมหานครดา้นคณติศาสตร.์
กรงุเทพฯ: SR PRING LIMITED .

วราศริ ิวงศส์ุนทร. (2545). การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข: การวจิยัรายกรณ ีครตู้นแบบดา้นการเรยีน
. วทิยานิพนธ ์ค.ม.(วจิยัการศกึษา).

กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ถ่ายเอกสาร.
วชัรา เล่าเรยีนด.ี (2547) เทคนิคการจดัการเรยีนรูส้าํหรบัมอือาชพี.นครปฐม : คณะศกึษาศาสตร์

มหาวทิยาลยัศลิปากร.
วเิศษ ชนิวงษ์. (2544). ปฏริปูการเรยีนรู้ : .วารสารวชิาการ. 13(4): 51 – 57.
วชิยั วงษ์ใหญ่. (2543). พลงัการเรยีนรู้ : ในกระบวนทศัน์ใหม่. กรงุเทพฯ : SR PRING

PARTNERSHIP.
วไิลพร คาํเพราะ. (2539).

วจิารณ์ ในกลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 5
ใชชุ้ดการเรยีนแบบสบืเสาะหาความรู้. ปรญิญานิพนธ์ กศ.ม. (การประถมศกึษา).
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.

วไิลวรรณ ปิยะปกรณ์. (2535).
การวทิยาศาสตรแ์ละความสามารถในการคิ

1
วจิารณญาณ. ปรญิญานิพนธ์ กศ.ม. (การมธัยมศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.

วทิยท์ชิยั พวงคาํ. (2551). การพฒันาโมเดลเชงิสาเหตุของความสามารถในการคดิวเิคราะหข์อง
. วทิยานิพนธ์ ค.ม. (วจิยัการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติ

วทิยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ถ่ายเอกสาร.



130

วนิิจ เทอืกทอง. (2537). ๆ
ดว้ยระเบยีบวธิกีารมอนตคิารโ์ล. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร).
กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.

วลิาสนีิ นาคสุข. (2549). ผลการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีต่างกนั 2

2 . ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (เทคโนโลยี
การศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.

ศรสีุรางค์ ทนีะกุล และคณะ. (2542). การคดิและการตดัสนิใจ. กรงุเทพฯ : เธริด์เวฟ .
. (2554). ผลการประยกุตใ์ชร้ปูแบบการสอนการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขในการ

1.วทิยานิพนธ์ วท.ม. (วทิยาศาสตร์
ศกึษา). ขอนแก่น: บณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่น.

. (2553).
สถานศกึษา. วารสารวชิาการ.
กระทรวงศกึษาธกิาร.

ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต.์ (2544). การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข:สารเคมใีนสมองกบัความสุขการเรยีนรู.้
กรงุเทพฯ: สกายบุ๊ค

ศริกิาญจน์ โกสุมภ ์และดารณ ีคาํวจันี. (2544). สอนเดก็ใหค้ดิเป็น. กรงุเทพฯ: ก.นล.
ศรินินัท ์ดาํรงผล. จติวทิยาพฒันาการและการศกึษา. ภาควชิาจติวทิยา คณะศกึษาศาสตร์

กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
ศริพิร ภกัดคีาํ. (2549). การเปรยีบเทยี

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรข์อง
1 (TGT) กบัการสอน

ตามคู่มอืคร.ู วทิยานิพนธ์ กศ.ม. (การวจิยัการศกึษา). มหาสารคาม: บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. ถ่ายเอกสาร.

ศริลิกัษณ์ ศรรีุง่เรอืง. (2552). การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยับางประการกบัความสามารถใน
3 2.

กรงุเทพฯ : ปรญิญานิพนธ์ กศ.ม. (การวจิยัและสถติทิางการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.

ศุภลกัษณ์ ใจแสวงทรพัย.์ (2547).
3. วทิยานิพนธ ์ค.ม. (การวจิยัการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ถ่ายเอกสาร.



131

สกล วรเจรญิศร.ี(2550).
ชวีติของนกัเรยีนวยัรุ่น. ปรญิญานิพนธ์ กศ.ด. (จติวทิยาการใหค้าํปรกึษา). กรงุเทพฯ:
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.

สกุลกาล สงัขท์อง. (2548). การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหต์ามสาระการเรยีนรู้
3 โดยเทคนิคการใชแ้ละไมใ่ชผ้งักราฟฟิก.

วทิยานิพนธ ์ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย). กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร. ถ่ายเอกสาร.

สมจติ สวธนไพบลูย.์ (2541). เอกสารการสอนวชิา กว.571 ประชุมปฏบิตักิารการสอนวทิยาศาสตร.์
กรงุเทพฯ : ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร.

สมนึก ปฏปิทานนท.์ (2542). ผลของการเรี

1 โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. วทิยานิพนธ์ ค.ม. (มธัยมศกึษา). กรงุเทพฯ:
บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ถ่ายเอกสาร.

สมนึก ภทัทยิธนี. (2546). การวดัผลการศกึษา. 4. กาฬสนิธุ:์ ประสานการพมิพ.์
สมบตัิ ทา้ยเรอืคา. (2552). ระเบยีบวธิวีจิยัสาหรบัมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์. 3.

กาฬสนิธุ์ : ประสานการพมิพ.์
สวนา พรพฒัน์กุล. (2522). ไป. กรงุเทพฯ : แสงรุง้การพมิพ.์
สาโรช บวัศร.ี (2508). ความคดิบางประการในวชิาการศกึษา. : ม.ป.พ.
สายสมร โลหะกจิ. (2546). การศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้

คณติศาสตร ์โดย 3
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น. วทิยานิพนธ์ กศ.ม.(หลกัสตูรและการสอน).
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ ถ่ายเอกสาร.

สาเรงิ บุญเรอืงรตัน์. (2535). . ในสารานุกรมศกึษาศาสตร์ ฉบบัเฉลมิพระ
เกยีรติสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติ์พระบรมราชนีินาถ ในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5
รอบ. กรงุเทพฯ:คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต.ิ (2541). การประกนัคุณภาพการศกึษา เล่ม 1
แนวทางการประกนัคุณภาพการศกึษา. กรงุเทพฯ: คุรุสภาลาดพรา้ว.

สาํนกังานคณะก . (2551).
. กรงุเทพฯ: .



132

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ (2540). :
ตน้แบบการเรยีนรูท้างดา้นทฤษฎแีละแนวปฏบิตัิ โครงการพฒันาคุณภาพการเรยีนการ

. กรงุเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแห่งชาต.ิ

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิสาํนกันายกรฐัมนตร.ี (2544). …มี
ความสุข: . กรงุเทพฯ : พมิพด์.ี

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ (2545). ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข. กรงุเทพฯ :
วฒันาพานิช.

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน). (2547).
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ( ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕.
กรงุเทพฯ: สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน).

สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. (2550). การจดัการเรยีนรูแ้บบประสบการณ์และเน้นการปฏบิตัิ.
กรงุเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั.

สุขมุาล อุดม. (2548). ความสมัพั
. ขอนแก่น:

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น.
สุมน อมรววิฒัน์; และสมพงษ์ จติระดบั. (2530). สาระและกจิกรรมการสอน วชิาหลกัสตูรและการ

สอน. กรงุเทพฯ: โครงการตํารา คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.
สุวทิย ์มลูคาํ. (2547). กลยทุธก์ารพฒันากระบวนการคดิ. กรงุเทพฯ : อ.ีเค.บุคส.์
อมรรตัน์ ทรรศนียากร. (2545).

นกัเรยีน. วทิยานิพนธ์ ศศ.ม.(การวจิยัและสถติกิารศกึษา). เชยีงใหม่: บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. ถ่ายเอกสาร.

อรพรรณ ลอืบุญธวชัชยั. (2538). การวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธร์ะหว่างแบบการเรยีนของนิสติ นกัศกึษา
กบัแบบการสอนของอาจารยต่์อการพฒันาความคดิอย่างมวีจิารณญาณของในการคดิ
นกัศกึษาพยาบาล. วทิยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช). กรงุเทพฯ:
บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ถ่ายเอกสาร.

อวยพร เรอืงตระกูล. (2544). การพฒันาและวเิคราะหค์ุณภาพของวธิกีารวดัคะแนนพฒันาตาม
ทฤษฏี . วทิยานิพนธ์ ครศุาสตร
ดุษฎบีณัฑติ(การวดัและประเมนิผลการศกึษา). บณัฑติวทิยาลยั: จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. ถ่ายเอกสาร.

. (2546). หลกัการสอน.กรงุเทพฯ. โอเดยีนสโตร์



133

อารม์ . (2550). อง
3 .

สารนิพนธ์ กศ.ม. (การมธัยมศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.

อุษณยี์ โพธสิุข. (2537). สรา้งลกูใหเ้ป็นอจัฉรยิะ. กรงุเทพฯ: ผูจ้ดัการ.
Atkinson. R,L., Atkinson, R.C., & Hilgard, E.R. (1983). Introduction to psychology. 8th ed.

New York : Harcourt Barace College.
Bender, Cornelia Johanna Getruida. (2002). A Life Skills Programme for Learners in the

Senior Phase: A Social Work Perspective. Retrieved February 10, 2012, from
http://www.upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-11222002-110633/.

Bergthold, Trisha A. (1999). Pattems of Analytical Thinking and Knowledge Use in Students’
Early Understanding of the Limit Concept. Dissertation Abstracts International.
60(4). 1054-A. RetrievedMarch 27,2004. From
http://lib.umi.com/dissertation/fullcit/9636696

Bernstein, Douglas A.; etal. (1991). Psychology. 2nd ed. Boston : Houghton Mifflin Company.
Bloom, B.S. (1976).  Human Characteristics and School Learning.  New York: McGraw-Hill.
Braver, M.C. W; & Braver, S. L. (1988). Statistical treatment of the Solomon Four-group

design: a meta-analytic approach. Psychological Bulletin. Retrieved August 01, 2010,
from http://www.unt.edu/rss/class/mike/5030/articles/braver1988.pdf.

Bruno, Frank J. (1980). Behavior and Life. New York : John Wiley & Sons, Inc.
Ebel, L. Robert. (1972). Essentials of Educational Measurement. Prentice-Hall, Inc, N.J.
Edversden, Terre H. (2001). Life Skills Knowledge of Rural and Urban High School

Freshmen in Illinois. Illinois: Southern Illinois University at Carbondale. Retrieved
February 10, 2012, from http://www.umi.com/dissertations/fullcit/3019254.

Elizabeth, Taylor T. (2001). The Impact of the Going for the Goal Program on Life Skills
Development in Adolescence. New Brunswick: University of New Brunswick.
Retrieved February 10, 2012,, from http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit.

Good, V.C. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw – Hill.
Gagne, R.M. (1974). Essrntials of learning for instruction. The Diyder Press Hinsdals.
Gliner. JA; & Morgan. GA. (2000). Research Methods in Applied Settings: An Integrated

Approach to Design and Analysis. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Mahwah, New Jersey London.



134

Gijsbert, van Engelenburg. (1999). Statistical Analysis for the Solomon Four-Group Design.
Retrieved August 07, 2010, from http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED435692.pdf .

Ennis, Robert H. (1985). A Logical Basis for Measuring Critical Thinking Skill. Educational
Leadership. 8(4): 62.

Hill, P.W. (1984). Testing Hierarchy in educational taxonomies. A theoritical and empirical
Investigation. Evaluation in Education : An Internation Review Series. 8(3) : 181-
240.

Kay, Gregg K. (1998). American Expedition : A Curriculum Designed to Facilitate Life Skills
Development Among High School Students. The Union Institute. Retrieved
February 10, 2012, from http://www.thailis-db.car.chula.ac.th/dao/detail.nsp.

Kirk E. R. (1995). Experimental Design : Procedures for the Behavioral Science. 3rd ed.
California: Brooks /Cole.

Levin, T. (1980). Instruction Which Enablr Student to Develop Higher Mental Process.
Evaluation in Education : International Progess. 4(10):98 - 102.

Nelson-Jones, R. (1997). Life Skills Helping : A Textbook of Practical Counseling and
Helping Skills. 3th ed. Sydney: Holt, Rinehart and Winston.

Rogers, Carl. (1959). A Theory of Therapy, Personality and Interpersonal Relationships as
Developed in the Client-centered Framework. In (ed.) S. Koch, Psychology: A
Study of a Science. Vol.3: Formulations of the Person and the Social Context.
New York: McGraw Hill

Santrock, John W.(2000). Psychology. 6th ed. Boston : McGraw-Hill Book Company.
Shen, K. (1993). Happy chemical education (HCE). Journal of chemical education, 70, 816-

18. Retrieved February 10, 2012, from
http://medline.lib.buu.ac.th/H.W.Wilson/detail.nsp.

Unesco. (1994). Asain Regional Planning, Seminar on Aids and Education Within The school
System. New Delhi.

Wade, Carole; & Tavris, Corol. (1996). Psychology. 4th ed. New York : Harper Collin
College Publishers.

Ward, Donna Lynd. (1980). Effect of Anxiety on Learning Analytical Thinking.Retrieved April,
8, 2004, from http://www.lib.umi/dissertation/fulloit/f1070358

Watson, G.; & Glaser, E.M. (1964). Watson Glaser Critical Thinking Appraisal Manual. New
York: Harcourt, Brace and World.



135

World Health Organization. (1997). Life Skills Education For Children and Adolescents in
School. Geneva : World Health Organization.

Zazkis, R., Dubinsky, E; & Dantermann, J.(1996).Coordination Visual and Analytic
Strategies : A Study of Students’ Understanding of the Group D.Journal for
Research in Mathematics Education. 27(4): 435-457.



136

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

1. คาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหเร่ืองอัตราสวนและรอยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

2. คาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุข
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

3. คาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบสอบถามวัดความสามารถในการใช
ทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

4. คาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะหเร่ืองอัตราสวนและรอยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

5. คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเร่ืองอัตราสวนและ
รอยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

6. คาความเช่ือม่ันของเกณฑตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง อัตราสวนและรอยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

7. คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิตเร่ือง อัตราสวน
และรอยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

8. คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุข เร่ือง อัตราสวนและ
รอยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
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ตาราง 20 คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห เร่ือง อัตราสวนและรอยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

ขอที่
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทานที่ คาดัชนีความเท่ียงตรง                     

เชิงเน้ือหา (IOC)
ผลการ             

พิจารณา1 2 3
1 1 0 1 0.67 คัดเลือก
2 1 1 1 1 คัดเลือก
3 1 1 1 1 คัดเลือก
4 1 1 1 1 คัดเลือก
5 0 0 1 0.33 คัดออก*
6 1 1 1 1 คัดเลือก
7 1 1 1 1 คัดเลือก
8 1 1 1 1 คัดเลือก
9 0 0 0 0 คัดออก*
10 1 1 1 1 คัดเลือก

คัดเลือกวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องอัตราสวนและรอยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2ขอท่ีมีคาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) โดยพิจารณาจากคา IOC ≥0.5 ซึ่ง
ไดคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตั้งแต 0.67-1.00 ซึ่งไดแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน 8 ขอ
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ตาราง 21คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุข
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

ขอที่
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทานที่ คาดัชนีความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา (IOC)
ผลการ

พิจารณา1 2 3
ดานผูเรียน
1 1 0 1 0.67 คัดเลือก
2 1 0 1 0.67 คัดเลือก
3 1 1 1 1 คัดเลือก
4 1 0 0 0.33 คัดออก*
5 1 0 0 0.33 คัดออก*
6 1 0 0 0.33 คัดออก*
7 1 0 0 0.33 คัดออก*
8 1 1 1 1 คัดเลือก
9 1 0 -1 0 คัดออก*
10 1 1 1 1 คัดเลือก
11 1 0 1 0.67 คัดเลือก
12 1 0 1 0.67 คัดเลือก
13 1 0 1 0.67 คัดเลือก
14 1 0 1 0.67 คัดเลือก
15 1 0 1 0.67 คัดเลือก
16 1 0 1 0.67 คัดเลือก
17 1 0 1 0.67 คัดเลือก
ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือน
18 1 1 1 1 คัดเลือก
19 1 1 1 1 คัดเลือก
20 1 1 1 1 คัดเลือก
21 1 1 1 1 คัดเลือก
22 1 1 1 1 คัดเลือก
23 1 1 1 1 คัดเลือก
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ตาราง 21(ตอ)

ขอที่
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทานที่ คาดัชนีความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา (IOC)
ผลการ

พิจารณา1 2 3
24 1 1 1 1 คัดเลือก
25 1 1 1 1 คัดเลือก
26 1 1 1 1 คัดเลือก
27 1 0 1 0.67 คัดเลือก
ดานผูสอน
28 1 1 1 1 คัดเลือก
29 1 1 1 1 คัดเลือก
30 1 1 1 1 คัดเลือก
31 1 1 1 1 คัดเลือก
32 1 1 1 1 คัดเลือก
33 1 1 1 1 คัดเลือก
34 1 1 1 1 คัดเลือก
35 1 1 1 1 คัดเลือก
36 1 1 1 1 คัดเลือก
37 1 1 1 1 คัดเลือก
38 1 1 1 1 คัดเลือก
39 1 1 1 1 คัดเลือก
40 1 1 1 1 คัดเลือก
ดานบทเรียนและสภาพแวดลอม
41 1 0 1 0.67 คัดเลือก
42 1 0 1 0.67 คัดเลือก
43 1 1 1 1 คัดเลือก
44 1 1 1 1 คัดเลือก
45 1 1 1 1 คัดเลือก
46 1 1 1 1 คัดเลือก
47 1 1 1 1 คัดเลือก
48 1 1 1 1 คัดเลือก
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ตาราง 21(ตอ)

ขอที่
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทานที่ คาดัชนีความเท่ียงตรง               

เชิงเน้ือหา (IOC)
ผลการ                

พิจารณา1 2 3
ดานบทเรียนและสภาพแวดลอม (ตอ)
49 1 0 1 0.67 คัดเลือก
50 1 1 1 1 คัดเลือก
51 1 1 1 1 คัดเลือก
52 1 1 1 1 คัดเลือก
53 1 1 1 1 คัดเลือก

คัดเลือกแบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุข ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2ขอท่ี
มีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ดานผูเรียน ดานสัมพันธภาพกับเพื่อน ดานผูสอน และ
ดานบทเรียนและสภาพแวดลอม โดยพิจารณาจากคา IOC ≥0.5 พบวา

1) ดานผูเรียน ขอที่คัดเลือกมีคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 ซึ่งไดแบบสอบถามวัดการ
เรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนจํานวน 12 ขอ 

2) ดานสัมพันธภาพกับเพื่อน ขอที่คัดเลือกมีคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 ซึ่งได
แบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนจํานวน 10 ขอ 

3) ดานผูสอน ขอที่คัดเลือกมีคา IOC เทากับ 1.00  ทุกขอ ไดแบบสอบถามวัดการ
เรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนจํานวน 13 ขอ  
และ 4) ดานบทเรียนและสภาพแวดลอม ขอที่คัดเลือกมีคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 ซึ่งได
แบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนจํานวน 13 ขอ
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ตาราง 22 คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามวัดความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ขอที่
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทานที่ คาดัชนีความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา (IOC)
ผลการ

พิจารณา1 2 3
ดานการตระหนักรู และเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน
1 1 1 -1 0.33 คัดออก*
2 0 0 0 0 คัดออก*
3 1 1 1 1 คัดเลือก
4 1 1 1 1 คัดเลือก
5 1 -1 0 0 คัดออก*
6 1 1 1 1 คัดเลือก
7 1 1 1 1 คัดเลือก
8 1 1 1 1 คัดเลือก
9 1 1 1 1 คัดเลือก
10 0 0 1 0.33 คัดออก*
11 1 1 1 1 คัดเลือก
12 1 1 1 1 คัดเลือก
13 0 0 1 0.33 คัดออก*
14 1 1 1 1 คัดเลือก
15 1 1 1 1 คัดเลือก
16 1 1 1 1 คัดเลือก
17 1 1 1 1 คัดเลือก
18 -1 -1 -1 -1 คัดออก*
19 1 1 1 1 คัดเลือก
20 1 1 1 1 คัดเลือก
21 1 1 1 1 คัดเลือก
การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค
22 1 1 1 1 คัดเลือก
23 1 0 1 0.67 คัดเลือก
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ตาราง 22(ตอ)

ขอที่
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทานที่ คาดัชนีความเท่ียงตรง               

เชิงเน้ือหา (IOC)
ผลการ                

พิจารณา1 2 3
24 1 1 1 1 คัดเลือก
25 1 1 1 1 คัดเลือก
26 1 1 1 1 คัดเลือก
27 1 1 1 1 คัดเลือก
28 1 0 1 0.67 คัดเลือก
29 1 1 1 1 คัดเลือก
30 1 1 1 1 คัดเลือก
31 1 1 1 1 คัดเลือก
32 1 1 1 1 คัดเลือก
33 1 1 1 1 คัดเลือก
การจัดการกับอารมณและความเครียด
34 1 1 1 1 คัดเลือก
35 1 1 1 1 คัดเลือก
36 1 1 1 1 คัดเลือก
37 1 1 1 1 คัดเลือก
38 1 1 1 1 คัดเลือก
39 1 1 1 1 คัดเลือก
40 1 1 1 1 คัดเลือก
การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน
41 1 1 1 1 คัดเลือก
42 1 0 1 0.67 คัดเลือก
43 1 0 1 0.67 คัดเลือก
44 1 0 1 0.67 คัดเลือก
45 1 1 1 1 คัดเลือก
46 1 1 1 1 คัดเลือก
47 1 1 1 1 คัดเลือก
48 1 0 1 0.67 คัดเลือก
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ตาราง 22(ตอ)

ขอที่
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทานที่ คาดัชนีความเท่ียงตรง               

เชิงเน้ือหา (IOC)
ผลการ                

พิจารณา1 2 3
การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน(ตอ)
49 1 1 1 1 คัดเลือก
50 1 1 1 1 คัดเลือก

คัดเลือกแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2ขอที่มีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 1) ดานการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง
และผูอื่น2)ดานการคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค3) ดานการจัดการกับอารมณ
และความเครียด และ4) ดานการสรางสัมพันธภาพที่ดกับผูอื่น โดยพิจารณาจากคา IOC ≥0.5 
พบวา 1) ดานการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น ขอที่คัดเลือกมีคา IOC ตั้งแต 
0.67-1.00 ซึ่งไดแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิต ของนักเรียนจํานวน 16ขอ 

2) ดานการคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค ขอที่คัดเลือกมีคา IOC 
ตั้งแต 0.67-1.00 ซึ่งไดแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิต ของนักเรียนจํานวน 12 
ขอ 

3) ดานการจัดการกับอารมณและความเครียด ขอท่ีคัดเลือกมีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ 
ซึ่งไดแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิต ของนักเรียนจํานวน 7  ขอ 
และ 4) ดานการสรางสัมพันธภาพที่ดกับผูอื่น ขอที่คัดเลือกมีคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 ซึ่งได
แบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิต ของนักเรียนจํานวน 10 ขอ
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ตาราง 23 คาความยากงาย (PE) คาอํานาจจําแนก (D) และคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเร่ืองอัตราสวนและรอยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

ขอ

ผลรวม
คะแนน
กลุมเกง

(SU)

ผลรวม
คะแนน

กลุมออน
(SL)

คะแนน
สูงสุด
(Xmax)

คะแนน
ตํ่าสุด
(Xmin)

PE D
ผลการ

พิจารณา

1 249 38 6 0 0.24 0.35 คัดเลือก
2 243 37 6 0 0.28 0.41 คัดเลือก
3 253 33 6 0 0.24 0.37 คัดเลือก
4 273 20 6 0 0.24 0.41 คัดเลือก
5 249 30 6 0 0.23 0.37 คัดเลือก
6 134 17 4 0 0.19 0.29 คัดออก*
7 146 31 5 0 0.18 0.23 คัดออก*
8 267 82 7 0 0.29 0.31 คัดเลือก

จากตาราง ตัวอยางการหาคาความยากงาย ( EP )ขอ 1

 
U L min

E
max min

S S (2NX )
P

2N X X

 




เมื่อ EP  แทน คาดัชนีความยาก

US  แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมเกง

LS แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมออน
m a xX แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด
m inX แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด

N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน
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แทนคา

 
   


 





E

249 38 (2 100 0)
P

2 100 6 0
287

1,200
0.24

จากตาราง ตัวอยางการหาคาอํานาจจําแนก (D) ขอ 1

 
U L

max min

S S
D

N X X






เมื่อ D แทน คาอํานาจจําแนก
US แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมเกง

LS แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมออน
m a xX แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด
m inX แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด

N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน

แทนคา 

 









249 38
D

100 6 0
211
600
0.35

คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในคิดวิเคราะห เฉพาะขอที่มีคาความยากงาย 
(PE)ตั้งแต 0.23 – 0.29ซึ่งเปนความยากพอเหมาะ ไมยากหรือไมงายจนเกินไป และคัดเลือกขอที่มี
คาอํานาจจําแนก (D)ตั้งแต 0.31 – 0.41ซึ่งเปนขอที่สามารถจําแนกนักเรียนออนและเกงได โดย
คัดเลือกแบบทดสอบนี้จํานวน 6 ขอไดแก ขอ 1, 2, 3, 4, 5และ 8ที่ครอบคลุมจุดประสงคไปใชใน
ครั้งตอไป 
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ตาราง 24 คา iX และ 2
iX ทั้งฉบับที่ใชในการหาคา 2

iS  เพื่อใชแทนคาในสูตรการหาความ
เช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  เร่ือง อัตราสวนและรอยละ 

ขอที่ iX 2
iX 2

iS
1 155 539 1.19
2 239 1201 1.20
3 171 671 0.66
4 208 918 1.08
5 138 446 1.33
8

2
iS  5.54
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ตาราง 25 คา X และ 2X ทั้งฉบับที่ใชในการหาคา 2
tS  เพื่อใชแทนคาในสูตรการหาความ

เช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในคิดวิเคราะห เร่ือง อัตราสวนและรอยละ

นักเรียนคนที่ คะแนน( )X 2X นักเรียนคนที่ คะแนน( )X 2X
1 17 289 26 18 324
2 20 400 27 18 324
3 19 361 28 21 441
4 25 625 29 20 400
5 19 361 30 25 625
6 19 361 31 29 841
7 18 324 32 32 1024
8 22 484 33 21 441
9 30 900 34 17 289
10 19 361 35 17 289
11 17 289 36 18 324
12 29 841 37 14 196
13 25 625 38 15 225
14 25 625 39 25 625
15 21 441 40 22 484
16 18 324 41 30 900
17 15 225 42 17 289
18 29 841 43 17 289
19 26 676 44 25 625
20 28 784 45 28 784
21 28 784 46 30 900
22 20 400 47 32 1024
23 17 289 48 21 441
24 29 841 49 20 400
25 22 484 50 20 400
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ตาราง 25(ตอ)
นักเรียนคนที่ คะแนน( )X 2X นักเรียนคนที่ คะแนน( )X 2X

51 8 64 76 11 121
52 14 196 77 12 144
53 12 144 78 9 81
54 9 81 79 9 81
55 9 81 80 11 121
56 9 81 81 14 196
57 12 144 82 10 100
58 13 169 83 12 144
59 10 100 84 8 64
60 14 196 85 10 100
61 6 36 86 9 81
62 10 100 87 9 81
63 10 100 88 14 196
64 6 36 89 18 324
65 6 36 90 12 144
66 6 36 91 11 121
67 8 64 92 10 100
68 11 121 93 12 144
69 14 196 94 12 144
70 18 324 95 14 196
71 6 36 96 9 81
72 11 121 97 11 121
73 17 289 98 10 100
74 10 100 99 8 64
75 10 100 100 8 64

X =1,641 2X = 31,903
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หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา( a - coefficient) ของ ครอนบัค(Cronbach) (ลวน สายยศ ; อังคณา สายยศ. 
2543 : 218)

2
i

2
t

n S1
n 1 S

æ öå ÷ça = - ÷ç ÷ç ÷- è ø

เมื่อ a  แทน คาสัมประสิทธของความเช่ือม่ัน
n แทน จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ

2
iS แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ
2
tS แทน ความแปรปรวนของคะแนนเคร่ืองมือท้ังฉบับ

โดยที่

 
 

22
2 i i
i

N X X
S N N 1

  

เมื่อ 2
iS แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ

iX แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนในขอที่ I
2
iX แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสองในขอที่ i

N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด

และ

 
 

22
2
t

N X XS N N 1
  

เมื่อ       2
tS แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบท้ังฉบับ

X แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนของแบบทดสอบท้ังฉบับ
2X แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง

N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด

จากตาราง 25จะได  X 1, 6 4 1  2X 31,903และ N = 100 
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2
2
t

100 31,903 1,641S 100 100 1
497,419
9,900

50.24

จากตาราง 24 จะได  2
iS 9.46 , 2

tS 50.24= และ n = 6

( )
( )

6 9.461
6 1 50.24

6 50.24 9.46
5 50.24
244.68
251.20
0.97

a = -
-

-
=

=

=
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ตาราง 26 คาความเช่ือม่ันของเกณฑตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง อัตราสวนและรอยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

นักเรียนคนที่

คะแนนจาก
ผูวิจัย 

(x)

คะแนนจาก
ผูตรวจให

คะแนนคนท่ี 2 
(y)

2X 2Y XY

1 17 14 289 196 238

2 20 19 400 361 380

3 19 19 361 361 361

4 25 27 625 729 675

5 19 18 361 324 342

6 19 20 361 400 380

7 18 20 324 400 360

8 22 22 484 484 484

9 30 30 900 900 900

10 19 20 361 400 380

11 17 17 289 289 289

12 29 30 841 900 870

13 25 25 625 625 625

14 25 25 625 625 625

15 21 20 441 400 420

16 18 19 324 361 342

17 15 17 225 289 255

18 29 30 841 900 870
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ตาราง 26(ตอ)

นักเรียนคนที่
คะแนนจาก

ผูวิจัย
 (x)

คะแนนจาก
ผูตรวจให

คะแนนคนท่ี 2 
(y)

2X 2Y XY

19 26 26 676 676 676

20 28 26 784 676 728

21 28 28 784 784 784

22 20 20 400 400 400

23 17 17 289 289 289

24 29 30 841 900 870

25 22 22 484 484 484

26 18 18 324 324 324

27 18 18 324 324 324

28 21 21 441 441 441

29 20 21 400 441 420

30 25 25 625 625 625

31 29 29 841 841 841

32 32 32 1024 1024 1024

33 21 21 441 441 441

34 17 16 289 256 272

35 17 17 289 289 289

36 18 17 324 289 306

37 14 14 196 196 196
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ตาราง 26(ตอ)

นักเรียนคนที่
คะแนนจาก

ผูวิจัย 
(x)

คะแนนจาก
ผูตรวจให

คะแนนคนท่ี 2 
(y)

2X 2Y XY

38 15 15 225 225 225

39 25 25 625 625 625

40 22 20 484 400 440

41 30 30 900 900 900

42 17 17 289 289 289

43 17 17 289 289 289

44 25 25 625 625 625

45 28 28 784 784 784

46 30 30 900 900 900

47 32 32 1024 1024 1024

48 21 21 441 441 441

49 20 20 400 400 400

50 20 20 400 400 400

51 8 8 64 64 64

52 14 14 196 196 196

53 12 12 144 144 144

54 9 9 81 81 81

55 9 10 81 100 90

56 9 9 81 81 81

57 12 12 144 144 144
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ตาราง 26(ตอ)

นักเรียนคนที่
คะแนนจาก

ผูวิจัย
 (x)

คะแนนจาก
ผูตรวจให

คะแนนคนท่ี 2 
(y)

2X 2Y XY

58 13 14 169 196 182

59 10 11 100 121 110

60 14 13 196 169 182

61 6 6 36 36 36

62 10 10 100 100 100

63 10 10 100 100 100

64 6 6 36 36 36

65 6 6 36 36 36

66 6 6 36 36 36

67 8 6 64 36 48

68 11 12 121 144 132

69 14 14 196 196 196

70 18 18 324 324 324

71 6 7 36 49 42

72 11 11 121 121 121

73 17 17 289 289 289

74 10 10 100 100 100

75 10 10 100 100 100

76 11 11 121 121 121

77 12 12 144 144 144
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ตาราง 26(ตอ)

นักเรียนคนที่
คะแนนจาก

ผูวิจัย 
(x)

คะแนนจาก
ผูตรวจให

คะแนนคนท่ี 2 
(y)

2X 2Y XY

78 9 9 81 81 81

79 9 10 81 100 90

80 11 11 121 121 121

81 14 14 196 196 196

82 10 10 100 100 100

83 12 12 144 144 144

84 8 8 64 64 64

85 10 11 100 121 110

86 9 10 81 100 90

87 9 10 81 100 90

88 14 13 196 169 182

89 18 18 324 324 324

90 12 12 144 144 144

91 11 11 121 121 121

92 10 10 100 100 100

93 12 12 144 144 144

94 12 12 144 144 144

95 14 14 196 196 196

96 9 9 81 81 81

97 11 11 121 121 121
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ตาราง 26(ตอ)

นักเรียนคนที่
คะแนนจาก

ผูวิจัย
 (x)

คะแนนจาก
ผูตรวจให

คะแนนคนท่ี 2 
(y)

2X 2Y XY

98 10 11 100 121 110

99 8 8 64 64 64

100 8 8 64 64 64

รวม 1641 1648 31903 32130 31988

ศึกษาผลสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูวิจัย
และผูตรวจใหคะแนนคนท่ี 2 โดยการใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

( ) ( )
xy 2 22 2

N XY X Yr
N X X N Y Y

-å å å=
é ù é ù- -å å å åë û ë û

เมื่อ xyr แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
Xå แทน ผลรวมของคะแนนท่ีตรวจโดยผูวิจัย
Yå แทน ผลรวมของคะแนนท่ีตรวจโดยผูชวยวิจัย

2Xå  แทน ผลรวมของคะแนนท่ีตรวจโดยผูวิจัยแตละตัวยกกําลังสอง
2Yå แทน ผลรวมของคะแนนท่ีตรวจโดยผูชวยวิจัยแตละตัวยกกําลังสอง

 XYå แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนท่ีตรวจโดยผูวิจัยกับคะแนน
ท่ีตรวจโดยผูชวยวิจัย

N แทน จํานวนนักเรียนท้ังหมด

จากตาราง 29จะได  X 1, 64 1=å , Y 1,648=å , 2X 31,903=å 2Y 32,130=å
XY 31, 9 88=å ,N = 100
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( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]

( )( )

xy 2 22 2

2 2

N XY X Yr
N X X N Y Y

100 31,988 1,641 1,648
100 31,903 1,641 100 32,130 1,648

3,198,800 2,704,368
3,190,300 2,692,881 3,213,000 2,715,904

494,432
497,419 497,096

494,432
247,264,995,224

49

-å å å=
é ù é ù- -å å å åë û ë û

- ´=
´ - ´ -

-=
- -

=
´

=

= 4,432
497,254.47
0.99=
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ตาราง 27คาอํานาจจําแนก (t) ของแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิตเร่ือง 
อัตราสวนและรอยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ขอท่ี
คาอํานาจจําแนก 

(t) ผลการพิจารณา
ดานตระหนักรูและเห็นคุณคาในตัวเองและผูอ่ืน

1 2.41 คัดเลือก
2 2.67 คัดเลือก
3 5.75 คัดเลือก
4 3.98 คัดเลือก
5 6.20 คัดเลือก
6 2.18 คัดเลือก
7 5.55 คัดเลือก
8 5.65 คัดเลือก
9 3.17 คัดเลือก
10 4.44 คัดเลือก
11 3.98 คัดเลือก
12 4.75 คัดเลือก
13 6.20 คัดเลือก
14 6.00 คัดเลือก
15 5.36 คัดเลือก
16 5.77 คัดเลือก

การคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหาอยาง
สรางสรรค

17 6.18 คัดเลือก
18 3.98 คัดเลือก
19 6.00 คัดเลือก
20 4.45 คัดเลือก
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ตาราง 27(ตอ)

ขอท่ี
คาอํานาจจําแนก 

(t) ผลการพิจารณา
การคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหาอยาง
สรางสรรค (ตอ)

21 4.45 คัดเลือก
22 3.33 คัดเลือก
23 3.65 คัดเลือก
24 6.00 คัดเลือก
25 6.15 คัดเลือก
26 4.56 คัดเลือก
27 5.65 คัดเลือก
28 3.95 คัดเลือก

การจัดการกับอารมณและความเครียด
29 4.99 คัดเลือก
30 5.10 คัดเลือก
31 3.67 คัดเลือก
32 5.69 คัดเลือก
33 4.44 คัดเลือก
34 5.75 คัดเลือก
35 6.18 คัดเลือก

การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน
36 5.56 คัดเลือก
37 3.45 คัดเลือก
38 4.55 คัดเลือก
39 4.00 คัดเลือก
40 3.56 คัดเลือก
41 5.12 คัดเลือก
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ตาราง 27(ตอ)

ขอท่ี
คาอํานาจจําแนก 

(t) ผลการพิจารณา
การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน (ตอ)

42 5.15 คัดเลือก
43 4.56 คัดเลือก
44 4.55 คัดเลือก
45 4.89 คัดเลือก
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ตาราง 28 คาอํานาจจําแนก (t) ของแบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุขเร่ือง อัตราสวนและ
รอยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ขอท่ี คาอํานาจจําแนก (t) ผลการพิจารณา
ดานผูเรียน

1 6.66 คัดเลือก
2 6.68 คัดเลือก
3 3.67 คัดเลือก
4 4.45 คัดเลือก
5 5.95 คัดเลือก
6 6.44 คัดเลือก
7 4.45 คัดเลือก
8 6.55 คัดเลือก
9 3.15 คัดเลือก
10 3.99 คัดเลือก
11 4.99 คัดเลือก
12 5.10 คัดเลือก
13 5.15 คัดเลือก
14 5.65 คัดเลือก

ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือน
15 4.65 คัดเลือก
16 4.44 คัดเลือก
17 4.65 คัดเลือก
18 3.85 คัดเลือก
19 5.87 คัดเลือก
20 6.44 คัดเลือก
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ตาราง 28(ตอ)

ขอท่ี คาอํานาจจําแนก (t) ผลการพิจารณา
ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือน(ตอ)

21 5.65 คัดเลือก
22 4.98 คัดเลือก
23 5.90 คัดเลือก
24 5.67 คัดเลือก
25 6.06 คัดเลือก

ดานผูสอน
26 4.54 คัดเลือก
27 6.22 คัดเลือก
28 4.54 คัดเลือก
29 5.65 คัดเลือก
30 3.67 คัดเลือก
31 4.44 คัดเลือก
32 4.67 คัดเลือก
33 5.55 คัดเลือก
34 5.98 คัดเลือก
35 6.15 คัดเลือก
36 4.56 คัดเลือก
37 5.66 คัดเลือก
38 5.76 คัดเลือก

ดานบทเรียนและสภาพแวดลอม
39 3.65 คัดเลือก
40 4.66 คัดเลือก
41 4.76 คัดเลือก
42 5.87 คัดเลือก
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ตาราง 28(ตอ)

ขอท่ี คาอํานาจจําแนก (t) ผลการพิจารณา
ดานบทเรียนและสภาพแวดลอม(ตอ)

43 5.44 คัดเลือก
44 6.56 คัดเลือก
45 3.33 คัดเลือก
46 4.65 คัดเลือก
47 5.95 คัดเลือก
48 4.56 คัดเลือก
49 4.99 คัดเลือก
50 5.67 คัดเลือก
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ภาคผนวก ข

คะแนนของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง

1. คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2 เร่ือง อัตราสวนและรอยละ กอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขโดย
เนนการปฏิบัติ โดยจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง ต่ํา

2. คะแนนแบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
เร่ือง อัตราสวนและรอยละ กอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขโดยเนน
การปฏิบัติ โดยจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง ต่ํา

3. คะแนนแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 ระหวางกอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขโดยเนนการปฏิบัติ 
โดยจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง ต่ํา

4. คะแนนพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
และการเรียนรูอยางมีความสุข ระหวางกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง 
ต่ํา
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ตาราง 29คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
เร่ือง อัตราสวนและรอยละ กอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขท่ี
เนนการปฏิบัติ โดยจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง ต่ํา

คะแนนทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
คนที่ คะแนนกอนเรียน

(X)
คะแนนหลังเรียน

(Y)
X2 D D2

กลุม สูง
1 38 58 1444 3364 20 400
2 29 51 841 2601 22 484
3 29 53 841 2809 24 576
4 29 55 841 3025 26 676
5 28 54 784 2916 26 676
6 29 54 841 2916 25 625
7 28 53 784 2809 25 625
8 32 57 1024 3249 25 625
9 38 56 1444 3136 18 324
10 28 54 784 2916 26 676
11 28 58 784 3364 30 900
12 27 52 729 2704 25 625
13 30 53 900 2809 23 529

รวม 393 708 12041 38618 315 7741
เฉล่ีย 30.23 54.46
เฉล่ียรวม 42.23

2Y
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ตาราง 29 (ตอ)

คะแนนทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
คนที่ คะแนนกอนเรียน

(X)
คะแนนหลังเรียน

(Y)
D D2

กลุม ปานกลาง
1 21 52 441 2704 31 961
2 20 47 400 2209 27 729
3 33 58 1089 3364 25 625
4 21 49 441 2401 28 784
5 21 48 441 2304 27 729
6 22 50 484 2500 28 784
7 21 49 441 2401 28 784
8 29 56 841 3136 27 729
9 25 50 625 2500 25 625
10 25 58 625 3364 33 1089

รวม 238 517 5828 26883 279 7839
เฉล่ีย 23.80 51.70
เฉล่ียรวม 37.75

2X 2Y
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ตาราง 29 (ตอ)

คะแนนทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
คนที่ คะแนนกอนเรียน

(X)
คะแนนหลังเรียน

(Y)
D D2

กลุม ตํ่า
1 8 42 64 1764 34 1156
2 18 47 324 2209 29 841
3 6 33 36 1089 27 729
4 14 47 196 2209 33 1089
5 10 37 100 1369 27 729
6 6 38 36 1444 32 1024
7 6 41 36 1681 35 1225
8 7 43 49 1849 36 1296
9 8 40 64 1600 32 1024

รวม 83 368 905 15214 285 9113
รวมเฉล่ีย 9.22 40.89
เฉลี่ยมรวม 25.06

เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวาง
กอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการปฏิบัติ โดยจําแนกตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง ต่ํา โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples

เมื่อ t แทน คาท่ีพิจารณาใน t-Distribution
แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนของการ

ทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมเรียนรูอยางมี
ความสุขโดยเนนการปฏิบัติ

แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง

2X 2Y

( )2 2

D
t

N D D
N 1

å

å å
=

-

-

åD

å 2D
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แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง
N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง

N -1 แทน ระดับช้ันแหงความเปนอิสระ (Degrees of freedom : df)

1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ระหวางกอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอยางมีความสุขท่ีเนนการปฏิบัติ

จากตาราง 29 จะได ,  และ N = 13 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.681 ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01 เม่ือ df =13 – 1  12)

( )å 2D

å =D 315 å =2D 7,741

( ) ( )2

315
t

13 7,741 315

13 1
315

100,633 99,225
12

315
1,408

12
315

10.83
29.09

=
´ -

-

=
-

=

=

=
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หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) ความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ระหวางกอนและหลัง
การไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการปฏิบัติ  เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ได
จากสูตร

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.)
(กอนเรียน)          (หลังเรียน)

2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรปานกลาง ระหวางกอนและหลังการไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขท่ีเนนการปฏิบัติ

จากตาราง 29 จะได ,  และ N = 10 å =D 279 å =2D 7,839

  




 













2 2

2

N X X
S.D.

N(N 1)

(13 12,041) (393)
13(13 1)

156,533 154,449
13 12

2,084
156

13.36
3.66

  




 













2 2

2

N Y Y
S.D.

N(N 1)

(13 38,618) (708)
13(13 1)

502,034 501,264
13 12

770
156
4.94

2.22
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(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.821 ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01 เม่ือ df =10 – 1  9)

หาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) ความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรปานกลาง ระหวางกอน
และหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการปฏิบัติ  เรื่อง อัตราสวนและ
รอยละ ไดจากสูตร

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.)
(กอนเรียน)          (หลังเรียน)

( ) ( )2

279
t

10 7,839 279

10 1
279

78,390 77,841
9

279
549
9

279
7.81
35.72

=
´ -

-

=
-

=

=

=



  




 













2 2

2

N X X
S.D.

N(N 1)

(10 5,828) (238)
10(10 1)

58,280 56,644
10 9

1,636
90

18.18
4.26

  




 













2 2

2

N Y Y
S.D.

N(N 1)

(10 26,883) (517)
10(10 1)

268,830 267,289
10 9

1,541
90

17.12
4.14
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3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่า ระหวางกอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอยางมีความสุขท่ีเนนการปฏิบัติ

จากตาราง 29 จะได ,  และ N = 9 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.897 ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01 เม่ือ df =30 – 1  29)

หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) ความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่า ระหวางกอนและหลัง
การไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการปฏิบัติ  เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ได
จากสูตร

å =D 285 å =2D 9,113

( ) ( )2

285
t

9 9,113 285

9 1
285

82,017 81,225
8

285
792
8

285
9.95
28.64

=
´ -

-

=
-

=

=

=
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สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.)
(กอนเรียน)          (หลังเรียน)

  




 













2 2

2

N X X
S.D.

N(N 1)

(9 905) (83)
9(9 1)

8,145 6,889
9 8

1,256
72

17.44
4.18

  




 













2 2

2

N Y Y
S.D.

N(N 1)

(9 15,214) (368)
9(9 1)

136,926 135,424
9 8

1,502
72

20.86
4.57
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ตาราง 30 คะแนนแบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง 
อัตราสวนและรอยละ กอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขท่ีเนน
การปฏิบัติ โดยจําแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง ตํ่า

คะแนนแบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุข
คนที่ คะแนนกอนเรียน

(X)
คะแนนหลังเรียน

(Y)
D D2

กลุม สูง
1 95 250 9025 62500 155 24025
2 120 250 14400 62500 130 16900
3 116 250 13456 62500 134 17956
4 122 250 14884 62500 128 16384
5 122 250 14884 62500 128 16384
6 150 250 22500 62500 100 10000
7 150 246 22500 60516 96 9216
8 124 250 15376 62500 126 15876
9 150 250 22500 62500 100 10000
10 150 245 22500 60025 95 9025
11 150 250 22500 62500 100 10000
12 145 245 21025 60025 100 10000
13 116 250 13456 62500 134 17956

รวม 1,710 3,236 229,006 805,566 1,526 183,722
เฉล่ีย 2.63 4.98
เฉล่ียรวม 3.81

2X
2Y
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ตาราง 30 (ตอ)

คะแนนแบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมความสุข
คนที่ คะแนนกอนเรียน

(X)
คะแนนหลังเรียน

(Y)
D D2

กลุม ปานกลาง
1 122 250 14884 62500 128 16384
2 85 246 7225 60516 161 25921
3 116 245 13456 60025 129 16641
4 120 250 14400 62500 130 16900
5 116 245 13456 60025 129 16641
6 145 246 21025 60516 101 10201
7 95 250 9025 62500 155 24025
8 95 250 9025 62500 155 24025
9 150 250 22500 62500 100 10000
10 145 250 21025 62500 105 11025

รวม 1,189 2,482 146,021 616,082 1,293 171,763
เฉล่ีย 2.38 4.96
เฉล่ียรวม 3.67

2X 2Y
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ตาราง 30 (ตอ)

คะแนนแบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมความสุข
คนที่ คะแนนกอนเรียน

(X)
คะแนนหลังเรียน

(Y)
D D2

กลุม ตํ่า
1 85 246 7225 60516 161 25921
2 120 245 14400 60025 125 15625
3 116 246 13456 60516 130 16900
4 85 245 7225 60025 160 25600
5 89 245 7921 60025 156 24336
6 89 250 7921 62500 161 25921
7 124 250 15376 62500 126 15876
8 95 246 9025 60516 151 22801
9 120 250 14400 62500 130 16900

รวม 923 2,223 96,949 549,123 1,300 189,880
เฉล่ีย 2.05 4.94
เฉล่ียรวม 3.45

เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวาง
กอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการปฏิบัติ โดยจําแนกตาม
ผลสัมฤธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง ต่ํา โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples

เมื่อ t แทน คาท่ีพิจารณาใน t-Distribution
แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนของการ

ทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมี
ความสุขโดยเนนการปฏิบัติ

แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง

2X 2Y

( )2 2

D
t

N D D
N 1

å

å å
=

-

-

åD

å 2D
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แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง
N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง

N -1 แทน ระดับช้ันแหงความเปนอิสระ (Degrees of freedom : df)

1) เปรียบเทียบการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ระหวางกอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข
ท่ีเนนการปฏิบัติ

จากตาราง 30 จะได ,  และ N = 13 จากตาราง  จะได 
,  และ N = 13 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.681 ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01 เม่ือ df =13 – 1  12)

( )å 2D

D 1,529å = 2D 183,722å =
D 161å = 2D 2,329å =

( ) ( )
=

´ -

-

=
-

=

=

=

2

1,529
t

13 183,722 1,529

13 1
1,529

2,388,386 2,337,841
12

161
50,545

12
161

64.90
2.48
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หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) การเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ระหวางกอนและหลังการไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขท่ีเนนการปฏิบัติ  เร่ือง อัตราสวนและรอยละ ไดจากสูตร

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.)
(กอนเรียน)          (หลังเรียน)

2) เปรียบเทียบการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง ระหวางกอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมี
ความสุขโดยเนนการปฏิบัติ

จากตาราง 30 จะได ,  และ N = 10 D 1,293å = 2D 171,763å =

  




 













2 2

2

N X X
S.D.

N(N 1)

(13 229,006) (1,710)
13(13 1)

2,977,078 2,924,100
13 12

52,978
156

339.60
18.43

  




 













2 2

2

N Y Y
S.D.

N(N 1)

(13 805,566) (3,236)
13(13 1)

10,472,358 10,471,696
13 12

662
156
4.24

2.06
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(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.821 ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01 เม่ือ df =10 – 1  9)

หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) การเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรปานกลาง ระหวางกอนและหลังการ
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการปฏิบัติ  เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ไดจาก
สูตร

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.)
(กอนเรียน)          (หลังเรียน)

( ) ( )
=

´ -

-

=
-

=

=

=

2

1,293
t

10 171,763 1,293

10 1
1,293

1,711,630 1,671,849
9

1,293
39,781

9
1,293
66.48
19.45



  




 













2 2

2

N X X
S.D.

N(N 1)

(10 146,021) (1,189)
10(10 1)

1,460,210 1,413,721
10 9

46,489
90

516.54
22.73

  




 













2 2

2

N Y Y
S.D.

N(N 1)

(10 616,082) (2,482)
10(10 1)

6,160,820 6,160,324
10 9

496
90

5.51
2.35
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3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ระหวางกอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมี
ความสุขท่ีเนนการปฏิบัติ

จากตาราง 30 จะได ,  และ N = 9 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.897 ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01 เม่ือ df =30 – 1  29)

D 1,300å = 2D 189,880å =

( ) ( )
=

´ -

-

=
-

=

=

=

2

1,300
t

9 189,880 1,300

9 1
1,300

1,708,920 1,690,000
8

1,300
18,920

8
1,300
48.63
26.73
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หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) การเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ํา ระหวางกอนและหลังการไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขท่ีเนนการปฏิบัติ  เร่ือง อัตราสวนและรอยละ ไดจากสูตร

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.)
(กอนเรียน)          (หลังเรียน)

  




 













2 2

2

N X X
S.D.

N(N 1)

(9 96,949) (923)
9(9 1)

872,541 851,929
9 8

20,612
72

286.23
16.92

  




 













2 2

2

N Y Y
S.D.

N(N 1)

(9 549,123) (2,223)
9(9 1)

4,942,107 4,941,729
9 8

378
72

5.25
2.29
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ตาราง 31 คะแนนแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 2 เร่ือง อัตราสวนและรอยละ กอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมี
ความสุขที่เนนการปฏิบัติ โดยจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง 
ต่ํา

คะแนนแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คนที่ คะแนนกอนเรียน

(X)
คะแนนหลังเรียน

(Y)
X2 D D2

กลุม สูง
1 153 215 23409 46225 62 3844
2 160 213 25600 45369 53 2809
3 150 215 22500 46225 65 4225
4 155 215 24025 46225 60 3600
5 148 207 21904 42849 59 3481
6 163 225 26569 50625 62 3844
7 155 189 24025 35721 34 1156
8 153 207 23409 42849 54 2916
9 160 225 25600 50625 65 4225
10 148 189 21904 35721 41 1681
11 148 189 21904 35721 41 1681
12 163 223 26569 49729 60 3600
13 150 215 22500 46225 65 4225

รวม 2,006 2,727 309,918 574,109 721 41,287
เฉล่ีย 3.43 4.66
เฉล่ียรวม 4.05

2Y
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ตาราง 31 (ตอ)

คะแนนแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คนที่ คะแนนกอนเรียน

(X)
คะแนนหลังเรียน

(Y)
X2 D D2

กลุม ปานกลาง
1 148 160 21904 25600 12 144
2 150 207 22500 42849 57 3249
3 148 189 21904 35721 41 1681
4 148 163 21904 26569 15 225
5 155 215 24025 46225 60 3600
6 145 213 21025 45369 68 4624
7 148 189 21904 35721 41 1681
8 160 225 25600 50625 65 4225
9 153 225 23409 50625 72 5184
10 155 215 24025 46225 60 3600

รวม 1,510 2,001 228,200 405,529 491 28,213
เฉล่ีย 3.36 4.45
เฉล่ียรวม 3.91

2Y
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ตาราง31 (ตอ)

คะแนนแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คนที่ คะแนนกอนเรียน

(X)
คะแนนหลังเรียน

(Y)
X2 D D2

กลุม ตํ่า
1 135 160 18225 25600 25 625
2 153 225 23409 50625 72 5184
3 126 189 15876 35721 63 3969
4 135 213 18225 45369 78 6084
5 125 160 15625 25600 35 1225
6 148 215 21904 46225 67 4489
7 145 189 21025 35721 44 1936
8 135 155 18225 24025 20 400
9 135 207 18225 42849 72 5184

รวม 1,237 1,713 170,739 331,735 476 29,096
เฉล่ีย 3.05 4.23
เฉล่ียรวม 3.64

เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวาง
กอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการปฏิบัติ โดยจําแนกตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง ต่ํา โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples

เมื่อ t แทน คาท่ีพิจารณาใน t-Distribution
แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนของการ

ทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมี
ความสุขโดยเนนการปฏิบัติ

แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง

2Y

( )2 2

D
t

N D D
N 1

å

å å
=

-

-

åD

å 2D
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แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง
N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง

N -1 แทน ระดับช้ันแหงความเปนอิสระ (Degrees of freedom : df)

1) เปรียบเทียบการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ระหวางกอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข
ท่ีเนนการปฏิบัติ

จากตาราง 31 จะได ,  และ N = 13 จากตาราง  จะได 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.681 ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01 เม่ือ df =13 – 1  12)

( )å 2D

D 721å = 2D 41,287å =

( ) ( )
=

´ -

-

=
-

=

=

=

2

721
t

13 41,287 721

13 1
721

536,731 519,841
12

721
16,890

12
721

37.52
19.22
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หาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) ความสามารถในการใชทักษะชีวิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ระหวางกอนและหลัง
การไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขท่ีเนนการปฏิบัติ  เร่ือง อัตราสวนและรอยละ ได
จากสูตร

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.)
(กอนเรียน)          (หลังเรียน)

  




 













2 2

2

N X X
S.D.

N(N 1)

(13 309,918) (2,006)
13(13 1)

4,028,934 4,024,036
13 12

4,898
156

31.40
5.60

  




 













2 2

2

N Y Y
S.D.

N(N 1)

(13 574,109) (2,727)
13(13 1)

7,463,417 7,436,529
13 12

26,888
156

172.36
13.13
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2) เปรียบเทียบความสามารถในการใชทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
กลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง ระหวางกอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางมีความสุขท่ีเนนการปฏิบัติ

จากตาราง 31 จะได ,  และ N = 10 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.821 ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01 เม่ือ df =10 – 1  9)

D 491å = 2D 28,213å =

( ) ( )
=

´ -

-

=
-

=

=

=

2

491
t

10 28,213 491

10 1
491

282,213 241,081
9

491
41,132

9
491

67.60
7.26
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หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) ความสามารถในการใชทักษะชีวิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรปานกลาง ระหวางกอน
และหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขที่เนนการปฏิบัติ  เรื่อง อัตราสวนและ
รอยละ ไดจากสูตร

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.)
(กอนเรียน)          (หลังเรียน)

3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ระหวางกอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมี
ความสุขท่ีเนนการปฏิบัติ

จากตาราง 31 จะได ,  และ N = 9 D 479å = 2D 29,096å =

  




 













2 2

2

N X X
S.D.

N(N 1)

(10 228,200) (1,510)
10(10 1)

2,282,000 2,280,100
10 9

1,900
90

21.11
4.59

  




 













2 2

2

N Y Y
S.D.

N(N 1)

(10 405,529) (2,001)
10(10 1)

4,055,290 4,004,001
10 9

51,289
90

569.87
23.87
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(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.897 ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01 เม่ือ df =30 – 1  29)

หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) การเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ํา ระหวางกอนและหลังการไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขท่ีเนนการปฏิบัติ  เร่ือง อัตราสวนและรอยละ ไดจากสูตร

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.)
(กอนเรียน)          (หลังเรียน)

( ) ( )
=

´ -

-

=
-

=

=

=

2

479
t

9 29,096 479

9 1
479

261,864 229,441
8

479
32,423

8
479

63.66
7.52



  




 













2 2

2

N X X
S.D.

N(N 1)

(9 170,739) (1,237)
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เปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต และการเรียนรูอยางมีความสุข ระหวางกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง 
ปานกลาง ต่ํา โดยใชวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ

เมื่อ แทน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ
แทน คะแนนเต็มในการวัด
แทน คะแนนสอบคร้ังหลัง
แทน คะแนนสอบคร้ังแรก

 
 

 
100 Y XSR F X
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ตาราง 32 เปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางกลุมท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง ต่ํา

คะแนนแบบสอบถามวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห

คนที่
คะแนน

กอนเรียน
(X)

คะแนน
หลังเรียน

(Y)
(Y-X) 100(Y-X) (F-X) 100(Y-X)/ (F-X)

กลุม สูง
1 38 58 20 2000 22 90.91
2 29 51 22 2200 31 70.97
3 29 53 24 2400 31 77.42
4 29 55 26 2600 31 83.87
5 28 54 26 2600 32 81.25
6 29 54 25 2500 31 80.65
7 28 53 25 2500 32 78.13
8 32 57 25 2500 28 89.29
9 38 56 18 1800 22 81.82
10 28 54 26 2600 32 81.25
11 28 58 30 3000 32 93.75
12 27 52 25 2500 33 75.76
13 30 53 23 2300 30 76.67

รวม 1061.72
รวมเฉล่ีย 81.67
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ตาราง 32 (ตอ)

คะแนนแบบสอบถามวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห

คนที่
คะแนน

กอนเรียน
(X)

คะแนน
หลังเรียน

(Y)
(Y-X) 100(Y-X) (F-X) 100(Y-X)/ (F-X)

กลุม ปานกลาง
1 21 52 31 3100 39 87.18
2 20 47 27 2700 40 77.50
3 33 58 25 2500 27 100.00
4 21 49 28 2800 39 64.10
5 21 48 27 2700 39 71.79
6 22 50 28 2800 38 71.05
7 21 49 28 2800 39 71.79
8 29 56 27 2700 31 90.32
9 25 50 25 2500 35 77.14
10 25 58 33 3300 35 71.43

รวม 782.32
รวมเฉล่ีย 78.23
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ตาราง 32 (ตอ)

คะแนนแบบสอบถามวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห

คนที่
คะแนน

กอนเรียน
(X)

คะแนน
หลังเรียน

(Y)
(Y-X) 100(Y-X) (F-X) 100(Y-X)/ (F-X)

กลุม ตํ่า
1 8 42 34 3400 52 65.38
2 18 47 29 2900 42 69.05
3 6 33 27 2700 54 50.00
4 14 47 33 3300 46 71.74
5 10 37 27 2700 50 54.00
6 6 38 32 3200 54 59.26
7 6 41 35 3500 54 64.81
8 7 43 36 3600 53 67.92
9 8 40 32 3200 52 61.54

รวม 563.71
รวมเฉล่ีย 62.63
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ตาราง 33 เปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการความสามารถในการใชทักษะชีวิตระหวางกลุมท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง ต่ํา

คะแนนแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิต

คนที่
คะแนน

กอนเรียน
(X)

คะแนน
หลังเรียน

(Y)
(Y-X) 100(Y-X) (F-X) 100(Y-X)/ (F-X)

กลุม สูง
1 153 215 62 6200 72 86.11
2 160 213 53 5300 65 81.54
3 150 215 65 6500 75 86.67
4 155 215 60 6000 70 85.71
5 148 207 59 5900 77 76.62
6 163 225 62 6200 62 100.00
7 155 189 34 3400 70 48.57
8 153 207 54 5400 72 75.00
9 160 225 65 6500 65 100.00
10 148 189 41 4100 77 53.25
11 148 189 41 4100 77 53.25
12 163 223 60 6000 62 96.77
13 150 215 65 6500 75 86.67

รวม 1,030.16
รวมเฉล่ีย 79.24
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ตาราง 33 (ตอ)

คะแนนแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิต

คนที่
คะแนน

กอนเรียน
(X)

คะแนน
หลังเรียน

(Y)
(Y-X) 100(Y-X) (F-X) 100(Y-X)/ (F-X)

กลุม ปานกลาง
1 148 160 12 1200 77 15.58
2 150 207 57 5700 75 76.00
3 148 189 41 4100 77 53.25
4 148 163 15 1500 77 19.48
5 155 215 60 6000 70 85.71
6 145 213 68 6800 80 85.00
7 148 189 41 4100 77 53.25
8 160 225 65 6500 65 100.00
9 153 225 72 7200 72 100.00
10 155 215 60 6000 70 85.71

รวม 673.99
รวมเฉล่ีย 67.40
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ตาราง 33 (ตอ)

คะแนนแบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิต

คนที่
คะแนน

กอนเรียน
(X)

คะแนน
หลังเรียน

(Y)
(Y-X) 100(Y-X) (F-X) 100(Y-X)/ (F-X)

กลุม ตํ่า
1 135 160 25 2500 90 27.78
2 153 225 72 7200 72 100.00
3 126 189 63 6300 99 63.64
4 135 213 78 7800 90 86.67
5 125 160 35 3500 100 35.00
6 148 215 67 6700 77 87.01
7 145 189 44 4400 80 55.00
8 135 155 20 2000 90 22.22
9 135 207 72 7200 90 80.00

รวม 557.32
รวมเฉล่ีย 61.92
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ตาราง34 เปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการการเรียนรูอยางมีความสุข ระหวางกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ปานกลาง ต่ํา

คะแนนแบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุข

คนที่
คะแนน

กอนเรียน
(X)

คะแนน
หลังเรียน

(Y)
(Y-X) 100(Y-X) (F-X) 100(Y-X)/ (F-X)

กลุม สูง
1 95 250 155 15500 155 100.00
2 120 250 130 13000 130 100.00
3 116 250 134 13400 134 100.00
4 122 250 128 12800 128 100.00
5 122 250 128 12800 128 100.00
6 150 250 100 10000 100 100.00
7 150 246 96 9600 100 96.00
8 124 250 126 12600 126 100.00
9 150 250 100 10000 100 100.00
10 150 245 95 9500 100 95.00
11 150 250 100 10000 100 100.00
12 145 245 100 10000 105 95.24
13 116 250 134 13400 134 100.00

รวม 1286.24
รวมเฉล่ีย 98.94
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ตาราง 34 (ตอ)

คะแนนแบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุข

คนที่
คะแนน

กอนเรียน
(X)

คะแนน
หลังเรียน

(Y)
(Y-X) 100(Y-X) (F-X) 100(Y-X)/ (F-X)

กลุม ปานกลาง
1 122 250 128 12800 128 100.00
2 85 246 161 16100 165 97.58
3 116 245 129 12900 134 96.27
4 120 250 130 13000 130 100.00
5 116 245 129 12900 134 96.27
6 145 246 101 10100 105 96.19
7 95 250 155 15500 155 100.00
8 95 250 155 15500 155 100.00
9 150 250 100 10000 100 100.00
10 145 250 105 10500 105 100.00

รวม 986.30
รวมเฉล่ีย 98.63
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ตาราง 34 (ตอ)

คะแนนแบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุข

คนที่
คะแนน

กอนเรียน
(X)

คะแนน
หลังเรียน

(Y)
(Y-X) 100(Y-X) (F-X) 100(Y-X)/ (F-X)

กลุม ตํ่า
1 85 246 161 16100 165 97.58
2 120 245 125 12500 130 96.15
3 116 246 130 13000 134 97.01
4 85 245 160 16000 165 96.97
5 89 245 156 15600 161 96.89
6 89 250 161 16100 161 100.00
7 124 250 126 12600 126 100.00
8 95 246 151 15100 155 97.42
9 120 250 130 13000 130 100.00

รวม 882.03
รวมเฉล่ีย 98.00
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ภาคผนวก ค

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองอัตราสวนและรอยละ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1
เร่ืองความหมายของอัตราสวน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน
รายวิชา…ค 22101…. ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
สาระหลักที่ 1 : จํานวนและการดําเนินการ
สาระหลักที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร
ตัวช้ีวัด

ค 1.1 ม.2/4 ใชความรูเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละในการแกโจทยปญหา
ค 6.1 ม.1-3/1 ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา

ม.1-3/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
ม.1-3/3 ใหเหตผุลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม
ม.1-3/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน
ม.1-3/5 เช่ือมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอ่ืนๆ

ม.1-3/6 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ืองอัตราสวนและรอยละ
ใชเวลาสอนท้ังหมด 18 ชั่วโมง สอนมาแลว – ชั่วโมง สอนคร้ังน้ี 2 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ความสัมพันธที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซ่ึงอาจมีหนวยเดียวกันหรือหนวยตางกันก็ไดเรียกวาอัตราสวน
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2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู (Knowledge) : นักเรียนสามารถ

1) อธิบายความหมายของอัตราสวนได
2) เขียนอัตราสวนแทนการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณท่ีกําหนดใหได

ตัวช้ีวัด
1) นักเรียนสามารถตอบคําถามไดถูกตองชัดเจนและแสดงเหตุผลประกอบการอธิบายได
2) นักเรียนสามารถเขียนอัตราสวนแทนการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณท่ีกําหนดใหไดถูกตองชัดเจนพรอมท้ังแสดงการเปรียบเทียบได
3) นักเรียนสามารถสรุปและอภิปรายเน้ือหาไดถูกตองชัดเจน
4) นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง

2.2 ดานทักษะ/กระบวนการ (Process) : นักเรียนมีความสามารถ

1) ในการใหเหตุผล
2) ในการส่ือสารส่ือความหมายและการนําเสนอ

ตัวช้ีวัด
1) นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของอัตราสวนไดถูกตองชัดเจนพรอมท้ังเขียนอัตราสวนแทนการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณท่ี

กําหนดใหไดถูกตอง
2) นักเรียนสามารถส่ือสารส่ือความหมายและนําเสนอไดถูกตองชัดเจน

2.3 ดานเจตคติ (Adttitude): นักเรียน
1) มีความรับผิดชอบ
2) มีความสนใจและกระตือรือรน
3) มีความกลาแสดงออก
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4) มีระเบียบวินัย
5) ทํางานเปนระบบ
6) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน

ตัวช้ีวัด
1) นักเรียนทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลาและตรงตอเวลา
2) นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดตอครูและเพ่ือน
3) นักเรียนทํางานเปนระเบียบเรียบรอย
4) นักเรียนมีสวนรวมในกลุมโดยการชวยกันคิดและตอบคําถาม
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3. สาระการเรียนรู

ความสัมพันธท่ีแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซ่ึงอาจมีหนวยเดียวกันหรือหนวยตางกันก็ไดเรียกวาอัตราสวน

ถาa แทนปริมาณของส่ิงแรกและ b แทนปริมาณของส่ิงท่ีสอง
จะเขียนแสดงความเก่ียวของกันของปริมาณของท้ังสองส่ิงดวยสัญลักษณ a : b หรือ b : a

4. กิจกรรมการเรียนรู

ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้และ วิธีการวัด

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห

วิธีการวัด ความสามารถในการ
ใชทักษะชีวิต

วิธีการวัด การเรียนรูอยางมี
ความสุข

วิธีการวัด

1. ข้ันนําเขา
สูบทเรียน

1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูวิธีการ
เรียนรู และรวมกันกําหนดขอบขายหรือ
ประเด็นความรูใหม
1.2 .ครูสนทนาซักถามและทบทวน
ประสบการณเดิมของนักเรียน เพ่ือจะ
เชื่อมโยงกับ

- - - -

ดานผูเรียน : นักเรียน
1. มีความสุขเมื่อไดเขา
เรียนในวิชาคณิตศาสตร
2. นําส่ิงท่ีเรียนไป
เชื่อมโยงกับความรูเดิม
ท่ีมีอยูได

1.สังเกต
พฤติกรรมท่ี
แสดงออก
2. จากการตอบ
คําถาม
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ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้และ วิธีการวัด

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห วิธีการวัด

ความสามารถในการ
ใชทักษะชีวิต วิธีการวัด

การเรียนรูอยางมี
ความสุข วิธีการวัด

1. ข้ันนําเขา
สูบทเรียน 
(ตอ)

ประสบการณท่ีจะตองเรียนรู ดานผูเรียน : นักเรียน 
(ตอ)
3. มีสุขภาพแข็งแรง รา
เริงแจมใส
4. เขาเรียนไดตรงเวลา

3. สังเกต
พฤติกรรมการ
แสดงออก
4. สังเกต จาก
เวลาท่ีเขาเรียน

2. ขั้นศึกษา/
วิเคราะห

2.1 ครูกําหนดสถานการณใหผูเรียนได
พิจาณา ดังน้ี

- ภาพการแขงขันกีฬาฯ (จะเปน
กีฬาฯอะไรก็ไดท่ีมีการแขงขัน
รวมกัน 2 ทีม) และมีผล
คะแนน เชน สีแดงชนะสีฟา 3 
ตอ 2 เซต

- ภาพการคาขาย  เชน ผักทุก
อยาง  3 กํา 10 บาท

ความสามารถในการ
ตีความ
1. สามารถทําความ
เขาใจ และใหเหตุผล
แกสิ่งที่ตองการ
วิเคราะหได
2. สามารถสรางความ
เขาใจไดจากขอมูลที่
ไมไดใหมาโดยตรง
ความรูความเขาใจ
3. สามารถแยกแยะ
สวนประกอบตางๆ ได

1-13 จาก
คําตอบ และ
การตอบคําถาม

การตระหนักรูและเห็น
คุณคาในตนเองและ
ผูอ่ืน : นักเรียน
1. ยอมรับในความ
แตกตางทางความคิด 
ความรูสึก และ
พฤติกรรมของตนเอง
และผูอ่ืนไดอยางมี
เหตุผล
2. กลาแสดงออกทาง
ความคิดความรูสึกและ
การกระทําของตนเอง
ดวยความม่ันใจ

1-15. จากการ
ทํากิจกรรมใน
ช้ันเรียน และ
การทํากิจกรรม
กลุมรวมกัน 
รวมท้ัง
พฤติกรรมการ
แสดงออก

ดานผูเรียน : นักเรียน
1.แสดงออกทางดาน
ความคิด การกระทํา
และการตัดสินใจ
2. ไดรับการยอมรับวา
เปนผูที่มีความสามารถ
3.ไดสัมผัสกับสื่อตางๆ 
และเกิดความสนใจใน
การเรียน

1-2. จากการ
ตอบคําถามที่
เสนอในช้ันเรียน
3. สังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีมีตอ
สื่อ
4-11.จากการ
ชวย
เหลือและรวมมือ
ปฏิบัติกรรม
ภายในกลุม
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ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้และ วิธีการวัด

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห วิธีการวัด

ความสามารถในการ
ใชทักษะชีวิต วิธีการวัด

การเรียนรูอยางมี
ความสุข วิธีการวัด

2. ขั้นศึกษา/
วิเคราะห
(ตอ)

2.2 ครูเสนอประเด็นคําถามเพื่อให
นักเรียนไดคิดตอ ดังน้ี 

- จากตัวอยางแตละตัวอยางท่ี
นํามาเสนอกลาวถึงปริมาณ
ของส่ิงของก่ีจํานวน

- นักเรียนคิดวาถาเราจะนํา
ตัวอยางขางตนมาเขียนแสดง
เพื่อสื่อความหมายใหงายขึ้น
เราจะเขียนไดใหงายข้ึนเราจะ
เขียนไดอยางไร พรอมให
เหตุผลอธิบายส่ิงท่ีนักเรียน
เขียน

- ส่ิงท่ีนักเรียนเขียนน้ันมีขอ
แตกตางจากส่ิงท่ีเคยเรียนมา
หรือไมอยางไร ถามีจงอธิบาย

2.3 ครูใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความเห็นโดยใหแตละคูท่ีน่ังติดกันรวม
แสดงความคิดเห็นใสกระดาษรวมกัน

4. สามารถนําความรูที่
เก่ียวของมาเปน
องคประกอบในการคิด
ความชางสังเกต
5. สามารถคนพบ
ความผิดปกติหรือขอ
แตกตางจากสิ่งที่ได
เห็นวาปกติท่ัวไป
6. สามารถพิจารณา 
คิดไตรตรอง และ
ซักถามจากสิ่งที่สงสัย
7. สามารถใชคําถาม
กับตนเอง และคน
รอบๆขางเกี่ยวกับสิ่งที่
เกิดข้ึนเพ่ือนําไปสู
ความรูใหม
8. สามารถตั้งคําถามที่
จะนําไปสูการสืบคน
ความจริง และเกิด
ความชัดเจนใน
ประเด็นท่ีตองการ
วิเคราะห

3. ยอมรับในความคิด 
ความรูสึกและการ
กระทําท่ีดีของผูอ่ืน
4. เคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืนตามวิถี
ประชาธิปไตย
5. ปฏิบัติตามสิทธิของ
ตนการคิดวิเคราะห 
ตัดสินใจ และแกปญหา
อยางสรางสรรค : 
นักเรียน
6. แกปญหาเมื่อเผชิญ
สถานการณวิกฤตอยาง
ไตรตรองอยางเปน
ระบบ
7. วางตัวและกําหนด
ทาทีไดเหมาะสมกับ
สถานการณ
8. มีมุมมองดานดีใน
บรรยากาศหรือสภาพ
เหตุการณที่เปนปญหา
ได
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ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้และ วิธีการวัด

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห วิธีการวัด

ความสามารถในการ
ใชทักษะชีวิต วิธีการวัด

การเรียนรูอยางมี
ความสุข วิธีการวัด

2. ขั้นศึกษา/
วิเคราะห
(ตอ)

9. สามารถตั้งคําถามที่
มีจุดมุงหมาย เพื่อให
เกิดความชัดเจน เชน 
เพราะเหตุใด,อยางไร
ความสามารถในการหา
ความสัมพันธเชิงเหตุผล
10. สามารถคนหา
คําตอบไดวาอะไรเปน
สาเหตุใหเกิดส่ิงน้ี
11. สามารถคนหา
คําตอบไดวาเร่ืองน้ัน
เช่ือมโยงกับเร่ืองน้ีได
อยางไร
12. สามารถคนหา
คําตอบไดวาสิ่งนี้
ประกอบดวยอะไรบาง
13. สามารถบอก
ความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตางๆ และ
ความสัมพันธของขอมูล
ในแตละองคประกอบได

9. มีความยืดหยุนทาง
ความคิด
การสรางสัมพันธภาพที่
ดีกับผูอ่ืน : นักเรียน
10. กลาแสดงความ
คิดเห็นของตนเองตอ
สถานการณตางๆ อยาง
มีเหตุผลและหลัก
วิชาการที่เหมาะสม
11. ทํางานรวมกับผูอื่น
บนพื้นฐานของความ
เปนประชาธิปไตยได
อยางราบรื่น
12. อาสาชวยเหลือผูอื่น
ดวยความเห็นใจโดยไม
หวังผลตอบแทน
13. มีวิธีการสื่อสารกับ
ผูอ่ืนท้ังทางดานภาษา
พูด ภาษากาย ดวย
ความสุภาพและเปน
มิตร
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ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้และ วิธีการวัด

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห วิธีการวัด

ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต วิธีการวัด

การเรียนรูอยางมี
ความสุข วิธีการวัด

2. ขั้นศึกษา/
วิเคราะห
(ตอ)

14. ปฏิบัติตามกฎกติกา
ของสังคมอยางเต็มใจทุก
สถานการณ
15. ใหคําปรึกษาแนะนําที่
ถูกตองแกผูอ่ืน

3. ข้ันการ
เปรียบเทียบ-
แตกตางหรือ
ขอด-ีไมดี

3.1 ครูรวบรวมความคิดเห็นของแตละคู 
แลวนํามาจําแนกออกเปนกลุม โดยกลุม
ท่ีตอบใกลเคียงหรือตอบเหมือนกัน ให
อยูในกลุมเดียวกัน พรอมเขียนแสดงบน
กระดานดําใหนักเรียนไดเห็นขอเหมือน-
แตกตาง
3.2 .ครูใหแตละกลุมท่ีตอบใกลเคียงหรือ
ตอบเหมือนกัน อธิบายเหตุผลของ
คําตอบใหเพื่อนๆ ฟง
3.3 ครูใหนักเรียนสังเกตขอแตกตางของ
ประโยคที่แสดงปริมาณของสิ่งของ 
ดังตอไปน้ี

- หมูหนัก 1 กิโลกรัม กับ หมู
หนัก 1 กิโลกรัม ราคา 100 
บาท

ความสามารถในการ
ตีความ
1. สามารถทําความ
เขาใจ และใหเหตุผล
แกสิ่งที่ตองการ
วิเคราะหได
2. สามารถสรางความ
เขาใจไดจากขอมูลที่
ไมไดใหมาโดยตรง
ความรูความเขาใจ
3. สามารถแยกแยะ
สวนประกอบตางๆ ได
4. สามารถนําความรูที่
เก่ียวของมาเปน
องคประกอบในการคิด

1-13 จาก
คําตอบ และ
การตอบ
คําถาม

การตระหนักรูและเห็น
คุณคาในตนเองและผูอ่ืน : 
นักเรียน
1. ยอมรับในความแตกตาง
ทางความคิด ความรูสึก 
และพฤติกรรมของตนเอง
และผูอ่ืนไดอยางมีเหตุผล
2. กลาแสดงออกทาง
ความคิดความรูสึกและการ
กระทําของตนเองดวย
ความมั่นใจ
3. ยอมรับในความคิด 
ความรูสึกและการกระทําท่ี
ดีของผูอ่ืน

1-15. จากการ
ทํากิจกรรมใน
ช้ันเรียน และ
การทํากิจกรรม
กลุมรวมกัน 
รวมท้ัง
พฤติกรรมการ
แสดงออก

ดานผูเรียน : นักเรียน
1. นําส่ิงท่ีเรียนไป
เชื่อมโยงกับความรูเดิม
ท่ีมีอยูได
2. ไดรับการยกยอง
ชมเชยจากบุคคลรอบ
ขาง
3. ไดสัมผัสกับสื่อตางๆ 
และเกิดความสนใจใน
การเรียน
4. นักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม

1-2. จากการ
ตอบคําถามที่
เสนอในช้ันเรียน
3. สังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีมีตอ
สื่อ
4-12.จากการ
ชวย
เหลือและรวมมือ
ปฏิบัติกรรม
ภายในกลุม
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ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้และ วิธีการวัด

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห วิธีการวัด

ความสามารถในการ
ใชทักษะชีวิต วิธีการวัด

การเรียนรูอยางมี
ความสุข วิธีการวัด

3. ข้ันการ
เปรียบเทียบ-
แตกตางหรือ
ขอด-ีไมดี
(ตอ)

- มะนาวจํานวน 3 ลูก กับ 
มะนาวจํานวน 3 ลูก ราคา 10 
บาท

- ถนนยาว 10 กิโลเมตร กับ 
รถยนตแลนไดระยะทาง 10 
กิโลเมตร ในเวลา  3 ชั่วโมง

- คอมพิวเตอรจํานวน 3 เคร่ือง 
กับ นักเรียนใชคอมพิวเตอร
เคร่ืองละ 3 คน

3.4 ครูใหนักเรียนพิจารณาตัวอยาง
ประโยคในขอ 3.3 (ประโยคท่ี 2)ตอดังน้ี

- หมูหนัก 1 กิโลกรัม ราคา 100 
บาท ถาเรากลับตัวเลขท่ีแสดง
จํานวนในประโยค ความหมาย
จะยังคงเหมือนเดิมหรือไม 

- ถาเหมือนๆ เพราะอะไร
-  ถาตางๆ เพราะอะไร

3.5 ครูสอบถามนักเรียนตอวา จํานวนท่ี
แสดงปริมาณของจํานวนทั้งสองจํานวน
มีความสัมพันธกันหรือไมอยางไร

ความชางสังเกต
5. สามารถคนพบ
ความผิดปกติหรือขอ
แตกตางจากสิ่งที่ได
เห็นวาปกติท่ัวไป
6. สามารถพิจารณา 
คิดไตรตรอง และ
ซักถามจากสิ่งที่สงสัย
7. สามารถใชคําถาม
กับตนเอง และคน
รอบๆขางเกี่ยวกับสิ่งที่
เกิดข้ึนเพ่ือนําไปสู
ความรูใหม
8. สามารถตั้งคําถามที่
จะนําไปสูการสืบคน
ความจริง และเกิด
ความชัดเจนใน
ประเด็นท่ีตองการ
วิเคราะห
9. สามารถตั้งคําถามที่
มีจุดมุงหมาย เพื่อให
เกิดความชัดเจน เชน 
เพราะเหตุใด,อยางไร

4. เคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืนตามวิถี
ประชาธิปไตย
5. ปฏิบัติตามสิทธิของ
ตน
การคิดวิเคราะห 
ตัดสินใจ และแกปญหา
อยางสรางสรรค : 
นักเรียน
6. แกปญหาเมื่อเผชิญ
สถานการณวิกฤตอยาง
ไตรตรองอยางเปน
ระบบ
7. วางตัวและกําหนด
ทาทีไดเหมาะสมกับ
สถานการณ
8. มีมุมมองดานดีใน
บรรยากาศหรือสภาพ
เหตุการณที่เปนปญหา
ได
9. มีความยืดหยุนทาง
ความคิด

ดานสัมพันธภาพกับ
เพ่ือน : นักเรียน
5. ไดมีโอกาสปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ 
ในกลุมและในหองเรียน
6. ชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันในการปฏิบัติงาน
7. ไดแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับเพื่อนๆ ใน
หองเรียน
8. พรอมใหความ
รวมมือในการทํา
กิจกรรมของหอง
9. มีความสามัคคีกับ
เพ่ือนในหองเรียน
10. มีความคิดวา
ความสําเร็จของกลุม
เกิดจากความรวมมือ
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ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้และ วิธีการวัด

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห วิธีการวัด

ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต วิธีการวัด

การเรียนรูอยางมี
ความสุข วิธีการวัด

3. ข้ันการ
เปรียบเทียบ-
แตกตางหรือ
ขอด-ีไมดี
(ตอ)

ความสามารถในการ
หาความสัมพันธเชิง
เหตุผล
10. สามารถคนหา
คําตอบไดวาอะไรเปน
สาเหตุใหเกิดส่ิงน้ี
11. สามารถคนหา
คําตอบไดวาเร่ืองน้ัน
เช่ือมโยงกับเร่ืองน้ีได
อยางไร
12. สามารถคนหา
คําตอบไดวาสิ่งนี้
ประกอบดวยอะไรบาง
13. สามารถบอก
ความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตางๆ 
และความสัมพันธของ
ขอมูลในแตละ
องคประกอบได

การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูอ่ืน : นักเรียน
10. กลาแสดงความคิดเห็น
ของตนเองตอสถานการณ
ตางๆ อยางมีเหตุผลและหลัก
วิชาการที่เหมาะสม
11. ทํางานรวมกับผูอื่นบน
พื้นฐานของความเปน
ประชาธิปไตยไดอยางราบร่ืน
12. อาสาชวยเหลือผูอ่ืนดวย
ความเห็นใจโดยไมหวัง
ผลตอบแทน
13. มีวิธีการสื่อสารกับผูอื่นทั้ง
ทางดานภาษาพูด ภาษากาย 
ดวยความสุภาพและเปนมิตร
14. ปฏิบัติตามกฎกติกาของ
สังคมอยางเต็มใจทุก
สถานการณ
15. ใหคําปรึกษาแนะนําที่
ถูกตองแกผูอ่ืน

11. นักเรียนและเพ่ือน
เปนที่ปรึกษาที่ดีใหแก
กันและสามารถชวยกัน
แกปญหาได ทําใหไม
กังวลหรือเครียดในขณะ
เรียน
12. ยอมรับความ
แตกตางระหวางผูเรียน
ดวยกัน
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ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้และ วิธีการวัด

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห วิธีการวัด

ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต วิธีการวัด

การเรียนรูอยางมี
ความสุข วิธีการวัด

4. ข้ันปฏิบัติ/
ฝกหัด/
ทดลอง เพ่ือ
หาขอพิสูจน
ตามท่ี
คาดคะเนไว

4.1 จากคําตอบของนักเรียนท่ีตอบในขอ 
3.3 – 3.5 ครูและนักเรียนรวมอภิปราย
หาขอสรุปรวมกัน 
4.2 ใหนักเรียนฝกเขียนประโยค
ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสอง
ปริมาณ โดยแบงกลุมนักเรียนออกเปน
กลุมๆ ละ 6 คน
4.3 จากขอ 4.2 ใหนักเรียนแตละกลุม
นํามาเสนอหนาช้ัน โดยครูเปนผู
ตรวจสอบความถูกตองพรอมให
ขอเสนอแนะแกผูเรียน

ความสามารถในการ
ตีความ : นักเรียน
1. สามารถทําความเขาใจ 
และใหเหตุผลแกส่ิงท่ี
ตองการวิเคราะหได
ความรูความเขาใจ : 
นักเรียน
1. สามารถนําความรูที่
เก่ียวของมาเปน
องคประกอบในการคิด
2. สามารถนําเสนอผล
การวิเคราะหมาสรุป
คําตอบคําถามตาม
วัตถุประสงค
ความสามารถในการหา
ความสัมพันธเชิงเหตุผล : 
นักเรียน
3. สามารถคนหาคําตอบ
ของวิธีการข้ันตอนการทํา
ใหเกิดส่ิงน้ีได

การตระหนักรูและเห็น
คุณคาในตนเองและผูอ่ืน : 
นักเรียน
1. ยอมรับในความ
แตกตางทางความคิด 
ความรูสึก และพฤติกรรม
ของตนเองและผูอ่ืนได
อยางมีเหตุผล
2. กลาแสดงออกทาง
ความคิดความรูสึกและการ
กระทําของตนเองดวย
ความมั่นใจ
3. ยอมรับในความคิด 
ความรูสึกและการกระทําท่ี
ดีของผูอ่ืน
4. เคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืนตามวิถี
ประชาธิปไตย
5. ปฏิบัติตามสิทธิของตน

1-15. จากการ
ทํากิจกรรมใน
ช้ันเรียน และ
การทํา
กิจกรรมกลุม
รวมกัน 
รวมท้ัง
พฤติกรรมการ
แสดงออก

ดานผูเรียน : นักเรียน
1. นําส่ิงท่ีไดเรียนไป
เชื่อมโยงกับความรูเดิม
ท่ีมีอยูได
2. ไดแสดงออกในดาน
ความคิด การกระทํา
และการตัดสินใจ
3. เกิดความภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
4.ประสบผลสําเร็จใน
ผลงานท่ีทําและผลงาน
เปนท่ียอมรับ
5. ไดทํากิจกรรมตาม
ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ
ของตนเอง
6. มีความสนุกสนานกับ
กิจกรรมที่ทํา

1-2. จากการ
ตอบคําถามที่
เสนอในช้ันเรียน
3-16.จากการ
ชวย
เหลือและรวมมือ
ปฏิบัติกรรม
ภายในกลุม
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ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้และ วิธีการวัด

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห วิธีการวัด

ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต วิธีการวัด

การเรียนรูอยางมี
ความสุข วิธีการวัด

4. ข้ันปฏิบัติ/
ฝกหัด/
ทดลอง เพ่ือ
หาขอพิสูจน
ตามท่ี
คาดคะเนไว
(ตอ)

4. สามารถคนหา
คําตอบไดวาสิ่งนี้
ประกอบดวยอะไรบาง
5. สามารบอก
ความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตางๆ 
และความสัมพันธของ
ขอมูลในแตละ
องคประกอบได

การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ 
และแกปญหาอยาง
สรางสรรค : นักเรียน
6. แกปญหาเมื่อเผชิญ
สถานการณวิกฤตอยาง
ไตรตรองอยางเปนระบบ
7. วางตัวและกําหนดทาที
ไดเหมาะสมกับ
สถานการณ
8. มีมุมมองดานดีใน
บรรยากาศหรือสภาพ
เหตุการณที่เปนปญหาได
9. มีความยืดหยุนทาง
ความคิด
การสรางสัมพันธภาพที่ดี
กับผูอื่น : นักเรียน
10. กลาแสดงความคิดเห็น
ของตนเองตอสถานการณ
ตางๆ อยางมีเหตุผลและ
หลักวิชาการที่เหมาะสม

7. มีความกระตือรือรน
ในการทํากิจกรรม
8 ไดเรียนรูจากไดลงมือ
ปฏิบัติจริงไดเรียนจาก
ของจริง สถานการณ
จริง
ดานสัมพันธภาพกับ
เพ่ือน : นักเรียน
9. มีโอกาสปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ 
ในกลุมและในหองเรียน
10. ชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันในการปฏิบัติงาน
11. ไดแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับเพื่อนๆ ใน
หองเรียน
12. พรอมใหความ
รวมมือในการทํา
กิจกรรมของหอง
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ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้และ วิธีการวัด

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห วิธีการวัด

ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต วิธีการวัด

การเรียนรูอยางมี
ความสุข วิธีการวัด

4. ข้ัน
ปฏิบัติ/
ฝกหัด/
ทดลอง 
เพ่ือหาขอ
พิสูจน
ตามท่ี
คาดคะเน
ไว
(ตอ)

11. ทํางานรวมกับผูอื่นบน
พื้นฐานของความเปน
ประชาธิปไตยไดอยาง
ราบรื่น
12. อาสาชวยเหลือผูอื่น
ดวยความเห็นใจโดยไม
หวังผลตอบแทน
13. มีวิธีการสื่อสารกับ
ผูอ่ืนท้ังทางดานภาษาพูด 
ภาษากาย ดวยความ
สุภาพและเปนมิตร
14. ปฏิบัติตามกฎกติกา
ของสังคมอยางเต็มใจทุก
สถานการณ
15. ใหคําปรึกษาแนะนําที่
ถูกตองแกผูอ่ืน

13. มีความสามัคคีกับ
เพ่ือนในหองเรียน
14. มีความคิดวา
ความสําเร็จของกลุม
เกิดจากความรวมมือ
15. นักเรียนและเพ่ือน
เปนที่ปรึกษาที่ดีใหแก
กันและสามารถชวยกัน
แกปญหาได ทําใหไม
กังวลหรือเครียดใน
ขณะท่ีเรียน
16. ยอมรับความ
แตกตางระหวางผูเรียน
ดวยกัน
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ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้ และ วิธีการวัด

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห วิธีการวัด

ความสามารถในการ
ใชทักษะชีวิต วิธีการวัด

การเรียนรูอยางมี
ความสุข วิธีการวัด

5. ข้ัน
สรุป
บทเรียน/
หลักการ
ที่ควรจะ
เปน 
(ตอ)

“ ความสัมพันธทีแ่สดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซ่ึง
อาจมีหนวยเดียวกันหรือหนวยตางกันก็ไดเรียกวาอัตราสวน ”

“ถาa แทนปริมาณของสิ่งแรกและ b แทนปริมาณของส่ิงท่ีสอง จะ
เขียนแสดงความเก่ียวของกันของปริมาณของท้ังสองส่ิงดวย
สัญลักษณ a : b หรือ b : a ”

การสรางสัมพันธภาพที่
ดีกับผูอ่ืน : นักเรียน
7. กลาแสดงความ
คิดเห็นของตนเองตอ
สถานการณตางๆ 
อยางมีเหตุผลและหลัก
วิชาการที่เหมาะสม
8. มีวิธีการสื่อสารกับ
ผูอ่ืนท้ังดานภาษาพูด 
ภาษากาย ดวยความ
สุภาพและเปนมิตร
9. ปฏิบัติตนตามกฎ
กติกาของสังคมอยาง
เต็มใจทุกสถานการณ
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ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้ และ วิธีการวัด

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห วิธีการวัด

ความสามารถในการ
ใชทักษะชีวิต วิธีการวัด

การเรียนรูอยางมี
ความสุข

วิธีการ
วัด

6. ข้ัน
ปรับปรุง
การเรียนรู/
นําไปใชใน
สภาพการณ
จริง

จากส่ิงท่ีนักเรียนไดเรียนรูไปแลวน้ันครูใหนักเรียนแตละกลุม
ปรับปรุงสิ่งที่ไดนําเสนอใหม โดยใหแตละกลุมรวมกันคิดประโยคท่ี
แสดงความสัมพันธการเปรียบเทียบของปริมาณสองปริมาณที่มีอยู
ในชีวิตประจําวันของเรา พรอมท้ังเขียนใหอยูในรูปของ “อัตราสวน”  
(ครูอาจกําหนดจํานวนของประโยคท่ีแตละกลุมตองรับผิดชอบตาม
ความเหมาะสมของเวลา

ความรูความเขาใจ : 
นักเรียน
1. สามารถนําความรู
ท่ีเก่ียวของมาเปน
องคประกอบในการ
คิด
2. สามารถนําเสนอ
ผลการวิเคราะห มา
สรุปตอบคําถามตาม
วัตถุประสงค

1-2. จาก
การตอบ
คําถามและ
การนําเสนอ
ผลงาน

การตระหนักรูและเห็น
คุณคาในตนเองและผูอ่ืน 
: นักเรียน
1. แสดงความรูสึก
ภาคภูมิใจใน
ความสามารถความดี
ของตนเองและผูอ่ืน
2. แสดงความสามารถ
และความดีงามที่ตนเอง
ภาคภูมิใจใหผูอ่ืนรับรูได
3. กลาแสดงออกทาง
ความคิดความรูสึกและ
การกระทําของตนเอง
ดวยความม่ันใจ
4. ยอมรับในความคิด 
ความรูสึกและการ
กระทําท่ีดีของผูอ่ืน
5. เคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืนตามวิถี
ประชาธิปไตย
6. ปฏิบัติตามสิทธิของ
ตนเอง

1-6 จาก
การทํา
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน และ
การทํา
กิจกรรม
กลุม
รวมกัน 
รวมท้ัง
พฤติกรรม
การ
แสดงออก

ดานผูเรียน : นักเรียน
1. นําส่ิงท่ีไดเรียนไป
เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มี
อยูได
2. ไดแสดงออกในดาน
ความคิด การกระทําและ
การตัดสินใจ
3. เกิดความภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
4.ประสบผลสําเร็จใน
ผลงานท่ีทําและผลงาน
เปนท่ียอมรับ
5. ไดทํากิจกรรมตาม
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของตนเอง
6. มีความสนุกสนานกับ
กิจกรรมที่ทํา
7. มีความกระตือรือรนใน
การทํากิจกรรม
8 ไดเรียนรูจากไดลงมือ
ปฏิบัติจริงไดเรียนจากของ
จริง สถานการณจริง

1-2. จาก
การตอบ
คําถามที่
เสนอใน
ช้ันเรียน
3-16.จาก
การชวย
เหลือและ
รวมมือ
ปฏิบัติ
กรรม
ภายใน
กลุม
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ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้ และ วิธีการวัด

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห วิธีการวัด

ความสามารถในการ
ใชทักษะชีวิต

วิธีการ
วัด

การเรียนรูอยางมี
ความสุข

วิธีการ
วัด

6. ข้ัน
ปรับปรุง
การเรียนรู/
นําไปใชใน
สภาพการณ
จริง
(ตอ)

การสรางสัมพันธภาพที่
ดีกับผูอ่ืน : นักเรียน
7. กลาแสดงความ
คิดเห็นของตนเองตอ
สถานการณตางๆ อยาง
มีเหตุผลและหลัก
วิชาการที่เหมาะสม
8. มีวิธีการสื่อสารกับ
ผูอ่ืนท้ังดานภาษาพูด 
ภาษากาย ดวยความ
สุภาพและเปนมิตร
9. ปฏิบัติตนตามกฎ
กติกาของสังคมอยาง
เต็มใจทุกสถานการณ

ดานสัมพันธภาพกับเพื่อน 
: นักเรียน
9. มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรม
รวมกับเพื่อนๆ ในกลุมและ
ในหองเรียน
10. ชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันในการปฏิบัติงาน
11. ไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับ
เพื่อนๆ ในหองเรียน
12. พรอมใหความ
รวมมือในการทํา
กิจกรรมของหอง
13. มีความสามัคคีกับ
เพื่อนในหองเรียน
14. มีความคิดวา
ความสําเร็จของกลุม
เกิดจากความรวมมือ
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ขั้นตอน
การสอน

กิจกรรมการเรียนรู
ตัวบงชี้ และ วิธีการวัด

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห วิธีการวัด

ความสามารถในการ
ใชทักษะชีวิต

วิธีการ
วัด

การเรียนรูอยางมี
ความสุข วิธีการวัด

6. ข้ัน
ปรับปรุง
การเรียนรู/
นําไปใชใน
สภาพการ
ณจริง
(ตอ)

15. นักเรียนและ
เพื่อนเปนที่ปรึกษา
ที่ดีใหแกกันและ
สามารถชวยกัน
แกปญหาได ทําให
ไมกังวลหรือเครียด
ในขณะที่เรียน
16. ยอมรับความ
แตกตางระหวาง
ผูเรียนดวยกัน

7. ข้ัน
ประเมินผล

ครูประเมินผลจากผลงานของนักเรียนแตละกลุม  พรอมท้ังใหนักเรียนได
ประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุมประเมิน

- - - -

ดานผูเรียน : นักเรียน
1. นักเรียนสามารถ
ประเมินผลงานตนเอง
ได
ดานสัมพันธภาพกับ
เพ่ือน : นักเรียน
2. นักเรียนใหเพ่ือนมี
สวนรวมในการ
ประเมินผลงานตนเอง
3. นักเรียนยอมรับ
ความแตกตางระหวาง
ผูเรียนดวยกัน

1-3. จาก
การ
ประเมินผล
งาน
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5. ส่ือการเรียนรู
ภาพตัวอยางความสัมพันธท่ีแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ

6. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู
6.1 การประเมินผลตามสภาพจริง

เร่ืองท่ีวัด วิธีวัด เกณฑการใหคะแนน
1. ดานความรู
ความหมายของอัตราสวน
การเขียนอัตราสวนแทนการ
เปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ

ฟงการใหเหตุผลการอธิบายและ
ตอบคําถามของนักเรียน

4 = นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยาง
ชัดเจน พรอมท้ังแสดงแนวคิดเชิงเปรียบเทียบได
3 = นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยาง
ชัดเจน
2 = นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดเปน
บางสวน แตยังไมชัดเจน
1 = นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได
0 = นักเรียนใหคําตอบไมถูกตองและไมสามารถอธิบายเหตุผลได

2. ดานทักษะการะบวนการ
- การใหเหตุผล
- การส่ือสาร ส่ือความหมาย

และการนําเสนอ

ใหนักเรียนแสดงเหตุผลอธิบาย 
และตอบคําถาม
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เร่ืองท่ีวัด วิธีวัด เกณฑการใหคะแนน
3. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค

- ระเบียบวินัย
- ความรอบคอบ
- ความเช่ือม่ันในตนเอง
- การทํางานรวมกับผูอ่ืน
- ตระหนักในคุณคาและมีเจต

คติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร

สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกของ
นักเรียน

3 = นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกอยางสมํ่าเสมอ
2 = นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกเปนคร้ังคราว
1 = นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกนอยคร้ัง
0 = นักเรียนไมมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก

6.2 คะแนนการทํากิจกรรมกลุม
เร่ืองท่ีวัด วิธีวัด เกณฑการใหคะแนน

การเขียนอัตราสวนแทนการ
เปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ

การทํากิจกรรมรวมกับกลุม ใหแตมคะแนน 1 คะแนน สําหรับการเขียนอัตราสวนแทนการ
เปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณถูกตอง
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7. เคร่ืองมือท่ีในใชในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
7.1 แบบประเมินผลการทํากิจกรรมกลุม เร่ือง อัตราสวน
7.2 แบบประเมินผลตามสภาพจริง เร่ือง อัตราสวน
7.3 แบบประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงคทางคณิตศาสตร เร่ือง อัตราสวน

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. สรุปผลการเรียนรู
ดานความรู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ดานทักษะ/กระบวนการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ดานคุณลักษณะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 219
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2. ปญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. แนวทางในการแกปญหาและพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นอ่ืนๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ลงชื่อ…………………………..…………………………..ครูผูสอน
(                                                                          )
วันที่ ………../………………………/………….

220
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ลงชื่อ…………………………..……………..ผูบริหารสถานศึกษา
(                                                   )

วันที่ ………../………………………/………….

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ลงชื่อ…………………………..……………..หัวหนาฝายวิชาการ
(                                                   )

วันที่ ………../………………………/…………. 221
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ภาคผนวก ง

1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเร่ืองอัตราสวนและรอยละ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

2. แบบสอบถามวัดการเรียนรูอยางมีความสุข เร่ือง อัตราสวนและรอยละ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิตเร่ือง อัตราสวนและรอยละ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
เร่ือง อัตราสวนและรอยละ

สาระวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน รหัสวิชาค 22101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
ขอสอบมีจํานวนท้ังหมด 6ขอ เวลาทําขอสอบ จํานวน 1 ชั่วโมง

ช่ือ –นามสกุล …………………………………………….ชั้น ………………………เลขท่ี …………

คําช้ีแจง
1. ขอสอบน้ีเปนขอสอบแบบอัตนัย (แสดงวิธีทํา) มีจํานวนทั้งหมด 6ขอ
2. ใหนักเรียนเติมคําตอบและแสดงวิธีหาคําตอบลงในชองวางใหถูกตองทุกขอ
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1. กําหนด : น้ําหนักของสัตวแตละตัวของแตละประเภทมีน้ําหนักเทากัน

จากภาพมีสัตว 3 ชนิด ดังน้ี ลิง นกกระจอกเทศ และยีราฟ จากภาพท่ีกําหนดจงหาอัตราสวนของ
นํ้าหนักของลิงตอยีราฟและแสดงวิธีในการคิดอยางละเอียด (10 คะแนน)
ตอบ

โจทยตองการทราบอะไร (2 คะแนน).................................................................................
ความรูเร่ืองใดท่ีนักเรียนนํามาใช (2 คะแนน).....................................................................
ส่ิงท่ีโจทยกําหนดมาใหเพ่ือใชในการแกปญหา (2 คะแนน).................................................
ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา(4 คะแนน)
................................................................................................................………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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2. กําหนด : นํ้าหนักของสัตวแตละตัวของแตละประเภทมีนํ้าหนักเทากัน

จากภาพมีสัตว 3 ชนิด ดังน้ี กบ ลิง และยีราฟจากภาพท่ีกําหนดจงหาอัตราสวนของนํ้าหนักของกบ
ตอลิงตอยีราฟ พรอมแสดงแนวคิดหรือวิธีการ หาคําตอบของนักเรียน (10 คะแนน) 
ตอบ

โจทยตองการทราบอะไร (2 คะแนน)..............................................................................
ความรูเร่ืองใดท่ีนักเรียนนํามาใช (2 คะแนน)...................................................................
ส่ิงท่ีโจทยกําหนดมาใหเพ่ือใชในการแกปญหา (2 คะแนน)..............................................
ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา(4 คะแนน)
................................................................................................................………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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3. นักเรียนหองหน่ึงมี 45 คน ในช่ัวโมงเรียนคอมพิวเตอร จะตองใชคอมพิวเตอร ซ่ึงมีอยู 30 เคร่ือง 
อยากทราบวาการแบงกลุมท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรเปนอยางไรจงแสดงวิธีการคิด (10 คะแนน)
ตอบ

โจทยตองการทราบอะไร (2 คะแนน).................................................................................
ความรูเร่ืองใดท่ีนักเรียนนํามาใช (2 คะแนน).....................................................................
ส่ิงท่ีโจทยกําหนดมาใหเพ่ือใชในการแกปญหา (2 คะแนน).................................................
ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา(4 คะแนน)
................................................................................................................………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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4. แมมีเงิน 100 บาท แบงใหลูกสามคน คนโต คนกลาง และคนเล็ก คนเล็กได 2 เทาของคนกลาง 
คนโตไดมากกวาคนกลาง 20 บาท อัตราสวนของเงินท่ีไดรับของ คนโต : คนกลาง : คนเล็ก เปน
เทาใดจงแสดงวิธีทํา (10 คะแนน)
ตอบ

โจทยตองการทราบอะไร (2 คะแนน).................................................................................
ความรูเร่ืองใดท่ีนักเรียนนํามาใช (2 คะแนน).....................................................................
ส่ิงท่ีโจทยกําหนดมาใหเพ่ือใชในการแกปญหา (2 คะแนน).................................................
ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา(4 คะแนน)
................................................................................................................………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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5.โกและแกวทํางานช้ินหน่ึงเสร็จใน 8 วัน โกทําคนเดียวเสร็จใน 15 วัน แกวทําคนเดียวจะเสร็จในก่ี
วัน(10 คะแนน)
ตอบ

โจทยตองการทราบอะไร (2 คะแนน)..................................................................................
ความรูเร่ืองใดท่ีนักเรียนนํามาใช (2 คะแนน)......................................................................
ส่ิงท่ีโจทยกําหนดมาใหเพ่ือใชในการแกปญหา (2 คะแนน).................................................
ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา(4 คะแนน)
................................................................................................................………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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6.

พอคาผลไมมีแอปเปลอยูจํานวนหน่ึง ซ่ึงขายไปแลว 40% ของจํานวนแอปเปลท้ังหมด และ
ยังคงเหลือจํานวนแอปเปลอีก 420 ผล อยากทราบวาเดิมพอคามีแอปเปลจํานวนก่ีผล (10 คะแนน)
ตอบ

โจทยตองการทราบอะไร (2 คะแนน).................................................................................
ความรูเร่ืองใดท่ีนักเรียนนํามาใช (2 คะแนน).....................................................................
ส่ิงท่ีโจทยกําหนดมาใหเพ่ือใชในการแกปญหา (2 คะแนน)................................................
ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา(4 คะแนน)
................................................................................................................………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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เฉลยแบบทดสอบ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

เร่ือง อัตราสวนและรอยละ
สาระวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน รหัสวิชาค 22101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
ขอสอบมีจํานวนท้ังหมด 6ขอ เวลาทําขอสอบ จํานวน 1 ชั่วโมง

ช่ือ –นามสกุล …………………………………………….ชั้น ………………………เลขท่ี …………

คําช้ีแจง
1. ขอสอบน้ีเปนขอสอบแบบอัตนัย (แสดงวิธีทํา) มีจํานวนทั้งหมด 6ขอ
2. ใหนักเรียนเติมคําตอบและแสดงวิธีหาคําตอบลงในชองวางใหถูกตองทุกขอ
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1. กําหนด : น้ําหนักของสัตวแตละตัวของแตละประเภทมีน้ําหนักเทากัน

จากภาพมีสัตว 3 ชนิด ดังน้ี ลิง นกกระจอกเทศ และยีราฟ จากภาพท่ีกําหนดจงหาอัตราสวนของ
นํ้าหนักของลิงตอยีราฟและแสดงวิธีในการคิดอยางละเอียด
ตอบ

คะแนนเต็ม
โจทยตองการทราบอะไร หาอัตราสวนของนํ้าหนักของลิงตอยีราฟ
ความรูเร่ืองใดท่ีนักเรียนนํามาใช อัตราสวน
ส่ิงท่ีโจทยกําหนดมาใหเพ่ือใชในการแกปญหา

1. ลิง 3 ตัวมีนํ้าหนักเทากับนกกระจอกเทศ 1 ตัว
2. นกกระจอกเทศ 2 ตัว เทากับ ยีราฟ 1 ตัวและลิง 1 ตัว
3. ยีราฟ 3 ตัว เทากับ นกกระจอกเทศ 3 ตัว

ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา
จากรูป  กําหนดให ลิง 1 ตัว มีน้ําหนัก = 1
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ดังน้ัน นกกระจอกเทศ 1 ตัว จึงมีนํ้าหนัก = 3
คํานวณหานํ้าหนักของยีราฟ

กําหนดให X = นํ้าหนักของยีราฟ 1 ตัว
นกกระจอกเทศ = 2 × 3 = 6
ดังนั้น 6 = X + 1
    6 - 1 = X
         5 = X

ดังน้ัน นํ้าหนักของยีราฟ = 5
ตรวจคําตอบจากรูปท่ี 2

ดังนั้น 
นกกระจอกเทศ 2 ตัว = 2 × 3 = 6

ยีราฟ 1 ตัว  = 1 × 5 = 5
ลิง      1 ตัว  = 1 × 1 = 1

จะได
    6 = 5 + 1
    6 = 6

ตรวจคําตอบจากรูปท่ี 3
ดังนั้น 

นกกระจอกเทศ 3 ตัว = 3X3 = 9
ยีราฟ 2 ตัว  = 2X5 = 10
ลิง      1 ตัว  = 1X1 = 1

จะได
  10 = 9 + 1
  10 = 10

ดังน้ัน นํ้าหนักของลิงตอยีราฟ = 1:5 หรือ วิธีการอ่ืนๆท่ีสามารถหาคําตอบได
และนักเรียนสามารถท่ีจะทําการแสดงวิธีหาคําตอบดวยวิธีน้ันๆตามข้ันตอน ทางคณิตศาสตรได
อยางถูกตอง
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คะแนนบางสวน
ตอบแตไมครบทุกชองท่ีระบุ หรือ ตอบไมครบตามท่ีกําหนด เชน โจทย

กําหนดให ลิง นกกระจอกเทศ ยีราฟ หรือ แสดงวิธีคํานวณแตไมสมบูรณ หรือ ได
คําตอบไมถูกตองแตมีการแสดงวิธีทํา หรือ ตอบนอกเหนือจากท่ีเฉลยหรือ ไดคําตอบ

ท่ีถูกตองแตไมมีการตรวจคําตอบ
ไมไดคะแนน

นักเรียนไมตอบคําตอบในชองท่ีระบุ
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2. นํ้าหนักของสัตวแตละตัวของแตละประเภทมีนํ้าหนักเทากัน

จากภาพมีสัตว 3 ชนิด ดังน้ี กบ ลิง และยีราฟจากภาพท่ีกําหนดจงหาอัตราสวนของ
นํ้าหนักของกบตอลิงตอยีราฟ พรอมแสดงแนวคิดหรือวิธีการ หาคําตอบของนักเรียน
ตอบ

โจทยตองการทราบอะไร อัตราสวนของนํ้าหนักของกบตอลิงตอยีราฟ
ความรูเร่ืองใดท่ีนักเรียนนํามาใช อัตราสวนหลายจํานวน
ส่ิงท่ีโจทยกําหนดมาใหเพ่ือใชในการแกปญหา

1. ลิง 2 ตัว และ กบ 3 ตัว มีนํ้าหนักเทากับ ยีราฟ 2 ตัว
2. ลิง 2 ตัว และ กบ 1 ตัว มีนํ้าหนักเทากับ ยีราฟ 1 ตัวและกบ 1 ตัว
3. ยีราฟ 1 ตัวและลิง 1 ตัวมีนํ้าหนักเทากับลิง 3 ตัว
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ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา
คะแนนเต็ม

กําหนดให 
ลิง มีนํ้าหนัก เทากับ 3
กบมีนํ้าหนัก เทากับ 2 
X แทน นํ้าหนักของยีราฟ ดังนั้น

ลิง 2 ตัว = 3 × 2 = 6
กบ 3 ตัว = 3 × 2 = 6

ดังน้ัน จึงไดสมการ 
6 + 6 = 2X
    12 = 2X
12/2 = X

     6 = X
     ยีราฟ จึงมีนํ้าหนัก เทากับ 6
ตรวจคําตอบจากรูปท่ี 2

ลิง 2 ตัว = 3 × 2 = 6
กบ 1 ตัว = 2 × 1 = 2

ดังนั้น 
6 + 2 = 6 + 2
       8 = 8

ตรวจคําตอบจากรูปท่ี 3
ลิง 3 ตัว = 3 × 3 = 9
ลิง 1 ตัว = 3 × 1 = 3
ยิราฟ1 ตัว = 6 × 1 = 6

ดังนั้น 
6 + 3 = 9
       9 = 9

ดังน้ัน อัตราสวนของนํ้าหนักของกบตอลิงตอยีราฟ จึงเทากับ 2:3:6 หรือวิธีการ
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อ่ืนๆท่ีสามารถหาคําตอบไดและนักเรียนสามารถท่ีจะทําการแสดงวิธีหาคําตอบดวยวิธีน้ันๆตาม
ข้ันตอนทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง

คะแนนบางสวน
ตอบแตไมครบทุกชองท่ีระบุ หรือ ตอบไมครบตามท่ีกําหนด เชน โจทยกําหนดให 

ลิง นกกระจอกเทศ ยีราฟ หรือ แสดงวิธีคํานวณแตไมสมบูรณ หรือ ไดคําตอบไมถูกตองแตมีการ
แสดงวิธีทํา หรือ ตอบนอกเหนือจากท่ีเฉลยหรือ ไดคําตอบท่ีถูกตองแตไมมีการตรวจคําตอบ

ไมไดคะแนน
นักเรียนไมตอบคําตอบในชองท่ีระบุ
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3. นักเรียนหองหนึ่งมี 45 คน ในชั่วโมงเรียนคอมพิวเตอร จะตองใชคอมพิวเตอร ซึ่งมีอยู 30 เครื่อง 
อยากทราบวาการแบงกลุมท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรเปนอยางไรจงแสดงวิธีการคิด
ตอบ

โจทยตองการทราบอะไร วิธีการในการแบงกลุมนักเรียนในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 

ความรูเร่ืองใดท่ีนักเรียนนํามาใช อัตราสวนท่ีเทากัน
ส่ิงท่ีโจทยกําหนดมาใหเพ่ือใชในการแกปญหา

1.นักเรียนหองหน่ึงมี 45 คน
2.มีคอมพิวเตอรอยู 30 เคร่ือง

ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา
คะแนนเต็ม

45
30

ตัดทอนทําเปนเศษสวนอยางตํ่าคร้ังท่ี 1 จะได
9
6

ตัดทอนทําเปนเศษสวนอยางตํ่าคร้ังท่ี 2 จะได
3
2

ไมสามารถตัดเปนเศษสวนอยางตํ่าไดแลว

ดังน้ันจึงสรุปวา
เด็กนักเรียน 3 คนตอเคร่ืองคอมพิวเตอร 2 เคร่ืองหรือวิธีการอ่ืนๆท่ีสามารถ

หาคําตอบไดและนักเรียนสามารถท่ีจะทําการแสดงวิธีหาคําตอบดวยวิธีน้ันๆตามข้ันตอน
ทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง

คะแนนบางสวน
ตอบแตไมครบทุกชองท่ีระบุ หรือ แสดงวิธีคํานวณแตไมสมบูรณ หรือ ไดคําตอบ

ไมถูกตองแตมีการแสดงวิธีทํา หรือ ตอบนอกเหนือจากท่ีเฉลย
ไมไดคะแนน

นักเรียนไมตอบคําตอบในชองท่ีระบุ
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4. แมมีเงิน 100 บาท แบงใหลูกสามคน คนโต คนกลาง และคนเล็ก คนเล็กได 2 เทาของคนกลาง 
คนโตไดมากกวาคนกลาง 20 บาท อัตราสวนของเงินที่ไดรับของ คนโต : คนกลาง : คนเล็ก เปน
เทาใดจงแสดงวิธีทํา 
ตอบ

โจทยตองการทราบอะไร อัตราสวนของเงินท่ีไดรับของลูกท้ัง 3 คน
ความรูเร่ืองใดท่ีนักเรียนนํามาใช อัตราสวนของจํานวนหลายจํานวน
ส่ิงท่ีโจทยกําหนดมาใหเพ่ือใชในการแกปญหา 

1. แมมีเงิน 100 บาท 
2.คนเล็กไดเงินเปน 2 เทาของคนกลาง
3. ลูกคนโตไดมากกวาคนกลาง 20 บาท

ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา
คะแนนเต็ม

กําหนดให
X = จํานวนท่ีลูกคนกลางไดรับ

ดังนั้น
2X = จํานวนท่ีลูกชายคนเล็กไดรับ และ
X + 20 = จํานวนเงินท่ีลูกชายคนโตไดรับ

จึงนํามาเขียน สมการไดดังน้ี
2 20 100X X X   

4 20 100X  

4 100 20X  
80
4

X 

   X=  20
ดังน้ันลูกชายคนกลางไดรับเงินเปนจํานวน 20 บาท

จากโจทยอัตราสวนของเงินท่ีไดรับของลูกท้ัง 3 คนจึงเปน 40:20:40 หรือวิธีการอ่ืนๆ
ท่ีสามารถหาคําตอบไดและนักเรียนสามารถท่ีจะทําการแสดงวิธีหาคําตอบดวยวิธีน้ันๆตามข้ันตอน
ทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง

คะแนนบางสวน
ตอบแตไมครบทุกชองท่ีระบุ หรือ แสดงวิธีคํานวณแตไมสมบูรณ หรือ ไดคําตอบไม

ถูกตองแตมีการแสดงวิธีทํา หรือ ตอบนอกเหนือจากท่ีเฉลย
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ไมไดคะแนน
นักเรียนไมตอบคําตอบในชองท่ีระบุ
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5.โกและแกวทํางานช้ินหน่ึงเสร็จใน 8 วัน โกทําคนเดียวเสร็จใน 15 วัน แกวทําคนเดียวจะเสร็จในก่ี
วัน
ตอบ 

โจทยตองการทราบอะไร ระยะเวลาท่ีแกวจะทํางานใหเสร็จเพียงคนเดียว
ความรูเร่ืองใดท่ีนักเรียนนํามาใชสัดสวน
ส่ิงท่ีโจทยกําหนดมาใหเพ่ือใชในการแกปญหา 

1.โก “และ”แกว 2 คนทํางานเสร็จภายใน 8 วัน
2. งานช้ินน้ีถาโกทําเพียง “คนเดียว” จะสามารถทําเสร็จภายใน 15 วัน
ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา

คะแนนเต็ม 
ใน 8 วัน 2 คน ชวยกันทํางานได 1 ชิ้น
ใน 1 วัน 2 คน ชวยกันทํางาน จะได 1/8 สวนของงาน

ดังน้ัน ถา
ใน 15 วันโกสามารถทํางานช้ินน้ีเสร็จไดเพียงคนเดียว
ใน 1 วัน โกสามารถทํางานช้ินน้ีได = 1/15 สวนของงาน

กําหนด ใหจํานวนวันท่ีแกวจะสามารถทํางานไดเสร็จ = X

X = 1 1
8 15


X = 
(1 15) (1 8)
(8 15) (15 8)
 


 

X = 7
120

X = 17.14
ดังน้ันแกวจะตองใชเวลาในการทํางานท้ังส้ิน 14 วัน หรือ 15 วันหรือ วิธีการอ่ืนๆท่ีสามารถหา
คําตอบไดและนักเรียนสามารถท่ีจะทําการแสดงวิธีหาคําตอบดวยวิธีน้ันๆตามข้ันตอนทาง
คณิตศาสตรไดอยางถูกตอง

คะแนนบางสวน
ตอบแตไมครบทุกชองท่ีระบุ หรือ แสดงวิธีคํานวณแตไมสมบูรณ หรือ ไดคําตอบไม

ถูกตองแตมีการแสดงวิธีทํา หรือ ตอบนอกเหนือจากท่ีเฉลยหรือ ตอบเปนจํานวนทศนิยม เพราะ
โจทยถามเปนจํานวนวันซ่ึงไมสามารถจะมีจุดทศนิยมได

ไมไดคะแนน
นักเรียนไมตอบคําตอบในชองท่ีระบุ
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6.

พอคาผลไมมีแอปเปลอยูจํานวนหน่ึง ซ่ึงขายไปแลว 40% ของจํานวนแอปเปลท้ังหมด และ
ยังคงเหลือจํานวนแอปเปลอีก 420 ผล อยากทราบวาเดิมพอคามีแอปเปลจํานวนก่ีผล
ตอบ

โจทยตองการทราบอะไร พอคามีแอปเปลจํานวนก่ีผลกอนท่ีจะขาย    
ความรูเร่ืองใดท่ีนักเรียนนํามาใช รอยละ            
ส่ิงท่ีโจทยกําหนดมาใหเพ่ือใชในการแกปญหา

1. พอคาเหลือแอปเปลอยู 420 ผล
2. พอคาขายแอปเปลไปแลว 40%

. ใหนักเรียนแสดงวิธีทํา
คะแนนเต็ม

กําหนดให X = จํานวนแอปเปลท้ังหมดท่ีพอคามี

ดังน้ัน จํานวนแอปเปลท่ีพอคาขายไป = 40
100

X 

จะได 40( ) 420
100

X X  

      
40 420
100

XX  

100 40 420
100 100

X X
 

            60 420
100

X


                
420 100

60
X 


?
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           X = 700
ดังน้ันพอคามีแอปเปลกอนขายท้ังส้ิน 700 ผลหรือ วิธีการอ่ืนๆท่ีสามารถหาคําตอบ

ไดและนักเรียนสามารถท่ีจะทําการแสดงวิธีหาคําตอบดวยวิธีน้ันๆ ตามข้ันตอนทาง
คณิตศาสตรไดอยางถูกตอง
คะแนนบางสวน

ตอบแตไมครบทุกชองท่ีระบุ หรือ แสดงวิธีคํานวณแตไมสมบูรณ หรือ ไดคําตอบไม
ถูกตองแตมีการแสดงวิธีทํา
ไมไดคะแนน

นักเรียนไมตอบคําตอบในชองท่ีระบุ 
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แบบสอบถามวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิต เร่ือง อัตราสวนและรอยละ 
ของนักเรียนช้ันมัธยศึกษาปท่ี 2

คําช้ีแจง
1. แบบวัดความสามารถในการใชทักษะชีวิตฉบับน้ีเปนแบบวัดการความสามารถในการใช

ทักษะชีวิตดวยการจัดกิจกรรมการเรีนยรูอยางมีความสุขท่ีเนนการปฏิบัติ เร่ือง อัตราสวนและรอย
ละมีจํานวน45ขอ

2. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายลงในชองของระดับความคิดเห็น ท่ีตรงกับความคิดเห็นของ
นักเรียนมากท่ีสุดเพียงชองเดียว

3. ในแตละชองของระดับความคิดเห็น มีตัวเลือก 5 ระดับซ่ึงมีความหมายดังน้ี
ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงทักษะท่ีใช มากท่ีสุด
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงทักษะท่ีใช มาก
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงทักษะท่ีใช ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงทักษะท่ีใช นอย
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงทักษะท่ีใช นอยท่ีสุด

ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

5 4 3 2 1
ดานตระหนักรูและเห็นคุณคาในตัวเองและผูอ่ืน
1.นักเรียนคิดวาตนเองมีความถนัดหรือความสามารถ
ทางคณิตศาสตร
2. นักเรียนมีจุดเดนอยูในตัวเอง
3. นักเรียนมีเปาหมายในชีวิตอยางเหมาะสมกับ
ความสามารถ
4. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนท่ีมีความ
ขัดแยงกับตนเองได
5. นักเรียนคิดวาตนเองสามารถชวยเหลือเพ่ือนและ
สังคมได
6.นักเรียนคิดวาเพ่ือนสามารถชวยเหลือตนเองและ
สามารถชวยเหลือสังคมได
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ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

5 4 3 2 1
7.นักเรียนคิดวาสามารถนําความรูท่ีไดเรียนไปพัฒนา
สังคมได
8.นักเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในสังคม
9.นักเรียนใหการยอมรับเพ่ือนท่ีเปนแบบอยางท่ีดี
10.นักเรียนมีความภูมิใจท่ีเพ่ือนรวมโรงเรียนสามารถนํา
ช่ือเสียงมาสูโรงเรียนได
11.นักเรียนสามารถแสดงออกวาตนมีความสามารถ
พิเศษใหผูอ่ืนรับรูได
12.นักเรียนมีความม่ันใจในความคิดและการกระทําของ
ตนเอง
13.นักเรียนยอมรับในความคิด ความรูสึกและการกระทํา
ท่ีดีของเพ่ือน
14.นักเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน
15.นักเรียนมีการวางแผนในการดําเนินชีวิตของตนเอง
16.นักเรียนปฏิบัติตามแผนการชีวิตท่ีวางไว
การคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหาอยาง
สรางสรรค
17.นักเรียนคิดวาความรูท่ีมีประโยชนมีอยูแตใน
หองเรียน
18.นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน
19.นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในการ
แกปญหาโดยไมกระทบถึงผูอ่ืนได
20.นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปชวยในการ
แกปญหาได
21.นักเรียนสามารถรูไดวาพฤติกรรมของตนเปนท่ีพึง
ประสงคหรือไมพึงประสงคในสังคม
22.นักเรียนสามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมเม่ือเผชิญ
สถานการณท่ีตางกัน
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ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

5 4 3 2 1
23.ผลงานของนักเรียนเปนท่ียอมรับ
24.พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนเปนท่ียอมรับ
25.นักเรียนสามารถหาทางออกใหกับปญหาท่ีพบได
26.นักเรียนสามารถปรับวิธีคิดของตนเองเพ่ือใชในการ
แกปญหาได
27.นักเรียนสามารถแสวงหาความรูจากภายนอก
หองเรียนได
28.นักเรียนนําประสบการณท่ีตนเองตองพบเจอใน
ชีวิตประจําวันนํามาคิดวิเคราะหหาขอบกพรองได
การจัดการกับอารมณและความเครียด
29.นักเรียนเขาใจในอารมณและทราบวาตนเองมีอารมณ
ใดในขณะน้ัน
30.นักเรียนสามารถท่ีจะควบคุมอารมณของตนเองใหอยู
ในภาวะท่ีเหมาะสมกับสถานการณได
31.นักเรียนสามารถจัดการกับความขัดแยงตางๆได
32.นักเรียนสามารถเลือกใชวิธีการในการจัดการกับ
ความขัดแยงตางๆโดยสันติวิธี
33.นักเรียนสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได
34.นักเรียนสามารถควบคุมอารมณเม่ือมีส่ิงเรามา
กระทบ เชน ความไมพอใจ ความเครียด ได
35.นักเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี
ความสุข
การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน
36.นักเรียนสามารถท่ีจะแสดงความตองการของตนเอง
ในดานตางๆใหผูอ่ืนรับรู
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ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

5 4 3 2 1
37.นักเรียนสามารถท่ีจะปฏิเสธในการไมปฏิบัติในส่ิงท่ี
ผิดได
38.นักเรียนสามารถชักชวนใหผูกระทําความผิดเลิก
กระทําความผิดได
39.นักเรียนสามารถแสดงความเห็นประกอบหลักการ
และเหตุผลเพ่ือสนับสนุนความคิดของตนเองได
40.นักเรียนสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
ราบร่ืน
41.นักเรียนเคยชวยเหลือผูอ่ืน
42.นักเรียนสามารถท่ีจะส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจถึงส่ิงท่ี
นักเรียนกําลังส่ือไดอยางถูกตอง
43.นักเรียนเคยถูกทําโทษจากการกระทําผิดกฎของ
โรงเรียนหรือท่ีอ่ืน
44.นักเรียนสามารถใหคําแนะนําเพ่ือนเม่ือเพ่ือนประสบ
ปญหา
45.คําแนะนําของนักเรียนสามารถชวยเหลือเพ่ือนในการ
แกปญหาน้ันไดอยางถูกตอง
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แบบสอบถามวัดกาเรียนรูอยางมีความสุข เร่ือง อัตราสวนและรอยละ 
ของนักเรียนช้ันมัธยศึกษาปท่ี 2

คําช้ีแจง
1. แบบวัดการเรียนรูอยางมีความสุขฉบับน้ีเปนแบบวัดการเรียนรูอยางมีความสุขดวยการ

จัดกิจกรรมการเรีนยรูอยางมีความสุขโดยเนนการปฏิบัติ เร่ือง อัตราสวนและรอยละมีจํานวน50ขอ
2. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายลงในชองของระดับความคิดเห็น ท่ีตรงกับความคิดเห็นของ

นักเรียนมากท่ีสุดเพียงชองเดียว
3. ในแตละชองของระดับความคิดเห็น มีตัวเลือก 5 ระดับซ่ึงมีความหมายดังน้ี

ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงความสุขในการรับความรู มากท่ีสุด
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงความสุขในการรับความรู มาก
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงความสุขในการรับความรู ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงความสุขในการรับความรู นอย
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงความสุขในการรับความรู นอยท่ีสุด

ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

5 4 3 2 1
ดานผูเรียน
1.นักเรียนมีความสุขเม่ือไดเขาเรียนวิชาคณิตศาสตร
2.นักเรียนนําส่ิงท่ีเรียนไปเช่ือมโยงกับความรูเดิมท่ีมีอยู
ได
3.นักเรียนไดแสดงออกในดานความคิดการกระทําและ
การตัดสินใจ
4.นักเรียนไดรับการยอมรับวาเปนผูท่ีมีความสามารถ
5.นักเรียนไดสัมผัสกับส่ือตางๆและเกิดความสนใจใน
การเรียน
6.นักเรียนไดสัมผัสกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
7.นักเรียนไดทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของตนเอง
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ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น

มาก
ท่ีสุด

มาก
ปาน
กลา

ง

นอย นอย
ท่ีสุด

5 4 3 2 1
8.นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ราเริงแจมใส
9.นักเรียนเขาเรียนไดตรงเวลา
10.นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมท่ีทํา
11.นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม
12.นักเรียนไดเรียนรูจากการไดลงมือปฏิบัติจริง ได
เรียนจากของจริง สถานการณจริว
13.นักเรียนมีการเคล่ือนไหวรางกายในหองเรียน
14.นักเรียนประเมินผลงานของตนเองได
ดานความสัมพันธภาพกับเพ่ือน
15.นักเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพ่ือนๆใน
กลุมในหองเรียน
16.นักเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน
17.นักเรียนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนๆใน
หองเรียน
18.นักเรียนพรอมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของ
หอง
19.นักเรียนพรอมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของ
หอง
20.นักเรียนตองการทํางานรวมกับสมาชิกในกลุมอีก
21.นักเรียนมีความสามัคคีกับเพ่ือนในหองเรียน
22.นักเรียนใหเพ่ือนมีสวนรวมในการประเมินผลงาน
ตนเอง
23.นักเรียนคิดวาความสําเร็จของกลุมเกิดจากความ
รวมมือ
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ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น

มาก
ท่ีสุด

มาก
ปาน
กลา

ง

นอย นอย
ท่ีสุด

5 4 3 2 1
24.นักเรียนและเพื่อนเปนที่ปรึกษาที่ดีใหแกกันและกัน
และสามารถชวยกันแกปญหาได ทําใหไมกังวลหรือ
เครียดในขณะเรียน
25.นักเรียนยอมรับความแตกตางระหวางผูเรียนดวยกัน
ดานผูสอน
26.ครูใชสื่อประกอบการสอนที่เหมาะสม
27.ครูใหคําแนะนําเม่ือนักเรียนตองการความชวยเหลือ
28.ครูย้ิมแยม แจมใส มีความเปนมิตรกับนักเรียน
29.ครูใหกําลังใจนักเรียนเวลาทํางาน
30.ครูเอาใจใสนักเรียนอยางท่ัวถึง
31.ครูมีความยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน
32.ครูสอนเน้ือหาท่ีเขาใจงาย ใหเขาใจงายข้ึน
33.ครูมีวิธีการสอนท่ีนาสนใจ ทําใหอยากเรียนรู
34.ครูคอยแนะนําในสิ่งที่เปนประโยชนแกนักเรียน เมื่อ
นักเรียนรูวาส่ิงท่ีเรียนมีประโยชนจะทําใหอยากเรียน
35.ครูใชคําพูดและกริยาท่ีไพเราะ นุมนวล
36.ครูมีความเมตตา จริงใจและออนโยนตอนักเรียนทุก
คน
37.ครูใหโอกาสนักเรียนในการคิดเอง ทําเอง และ
แกปญหาเอง
38.ครูใหโอกาสผูเรียนไดประเมินพัฒนากระบวนการ
เรียนรูของตนเอง
ดานบทเรียนและสภาพแวดลอม
39.บทเรียนเร่ิมจากงายไปยาก
40.บทเรียน/วิธีการเรียนสนุก ตรงกับความสนใจของ
นักเรียน
41.บทเรียนสัมพันธ และสอดคลองกับธรรมชาติรอบตัว
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ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น

มาก
ท่ีสุด

มาก
ปาน
กลา

ง

นอย นอย
ท่ีสุด

5 4 3 2 1
42.กิจกรรมมีความหลากหลาย สนุกเราใจและทาทาย
ใหอยากเรียนรู
43.มีส่ือการเรียนรูท่ีเราใจ ทําใหรูจริงและปฏิบัติได
44.การเรียนการสอนมีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกบทเรียน
45.มีการจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียนทําใหอยาก
เรียนรู
46.บทเรียนสัมพันธกับส่ิงท่ีนักเรียนเรียนรูมากอน
47.เน้ือหาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
48.มีการประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการหลากหลาย
49.บทเรียนมีความสอดคลองกับวุฒิภาวะและ
ความสามารถของนักเรียน
50.บรรยากาศในหองเรียนผอนคลาย ไมตึงเครียด และ
หองเรียนสะอาด
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1. อาจารยณัฐ จ่ันแยม
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ เช่ียวชาญ (คศ.4)
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ

2. อาจารยภีมวัจน ธรรมใจ
ตําแหนง นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

3. อาจารยสุณิสา สุมิรัตนะ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. อาจารยเกษณีย ดํารงพานิชชัย
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ (คศ.3)
โรงเรียนบานเข็มทอง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ
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