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สุกัลยา อุบลรัตน์.  (2554).  ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้อง 
กับความสามารถทางพหุปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
อย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น และความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพ ฯ:  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  คณะกรรมการควบคุม :  
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร วงษ์อยู่น้อย. 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น หลังการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์ 
เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรูค้ณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง และศึกษาความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน          
มีนักเรียน 25 คน เวลาที่ใช้ในการทดลอง 19 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย            
1) แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทาง
พหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 4) แบบสอบถาม
วัดความภาคภูมิใจในตนเอง แบบแผนการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบ One-group Pretest-Posttest Design 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติ t - test for One Sample ค่าสถิติ t - test for Dependent Samples 
และสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญามีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น     
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น มีความภาคภูมิใจในตนเองหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น กับความภาคภูมิใจ
ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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 The purposes of this research were to compare students’ mathematics  
achievement and the logical thinking ability in linear programming after being provided 
mathematics learning through integrated teaching method corresponding to multiple 
intelligences ability with a criterion, to compare students’ self-esteem before and after being 
provided mathematics learning through integrated teaching method corresponding to 
multiple intelligences ability, and to study the simple correlation between mathematics 
achievement and self-esteem of Mathayomsuksa 5 students after being provided 
mathematics learning through integrated teaching method corresponding to multiple 
intelligences ability in linear programming.  
 The subjects of this study were 25 Mathayomsuksa 5 students in the second 
semester of 2010 academic year from Phanomthuanpittayacom School. They were selected 
by using cluster random sampling technique. The experiment lasted for 19 fifty minute 
periods. Research instruments included lesson plans for mathematics learning through 
integrated teaching method corresponding to multiple intelligences ability in linear 
programming, The mathematics achievement in linear programming test, The logical 
thinking ability test, and the self - esteem questionnaire. The One - group Pretest - Posttest 
Design was used for this study. The data were analyzed by using t – test for One Sample,   
t – test for Dependent Samples and simple correlation of Pearson. 
 

 The findings were as follows:  
 1. Mathematics achievement in linear programming of Mathayomsuksa 5 students 
after being provided mathematics learning through integrated teaching method 
corresponding to multiple intelligences ability was statistically higher than 65 percent 
criterion at the .05 level of significance.  
 
 



 2. The logical thinking ability in linear programming of Mathayomsuksa 5 students 
after being provided mathematics learning through integrated teaching method 
corresponding to multiple intelligences ability was statistically higher than 65 percent 
criterion at the .05 level of significance.  
 3. The self-esteem of Mathayomsuksa 5 students after being provided mathematics 
learning through integrated teaching method corresponding to multiple intelligences ability 
was statistically higher than that before being provided the learning at the .01 level of 
significance.  
 4. The mathematics achievement in linear programming and self-esteem of 
Mathayomsuksa 5 students statistically correlated in a positive way at the .01 level of 
significance.  
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ประกาศคณุูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและการให้ค าปรึกษา         
แนะแนวทางในการท าวิจัยจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ ประธานกรรมการที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร วงษ์อยู่น้อย กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแล เอาใจใส่และเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย จนสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนรองศาสตราจารย์นิภา   
ศรีไพโรจน์ ประธานกรรมการสอบปากเปล่า รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ คณะกรรมการ
สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และกรรมการสอบปากเปล่า อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน และ      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ที่ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและ 
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.จรรยา ภูอุดม อาจารย์ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา    
อาจารย์ประจิต เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีโดยได้ให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
อาจารย์สบโชค สุรเนตร และคุณครูทุกท่านที่ได้อ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือในการหา
คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย และให้การสนับสนุน อ านวยความสะดวกให้ผู้วิจัยท าการวิจัยใน
ครั้งนี้จนส าเร็จ และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ทุกคนที่ให้
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 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์
อุปถัมภ์” คณะครูอาจารย์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ทุกท่านที่ได้
อ านวยความสะดวก เป็นก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีให้ทุนอุดหนุนในการศึกษาและการท าวิจัยในคร้ังนี้จนส าเร็จ และขอขอบใจนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม             
“สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ”์ ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งน้ีเป็นอย่างดี  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่สมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ผู้เป็นก าลังใจและให้ 
การสนับสนุนแก่ผู้วิจัยจนประสบความส าเร็จ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามมา ณ ที่น้ีที่ 
คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจตลอดเวลา ผู้วิจัยจักระลึกถึงพระคุณของทุกท่านตลอดไป 
 คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา 
และครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ท้ังปวงแก่ผู้วิจัย 
 
 
             สุกัลยา อุบลรัตน์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 กล่าววา่     
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 ข้อ 1 และข้อ 2 กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ       
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 11-12) นอกจากนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดกรอบทิศทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้นั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551:   
1-8) ซึ่งปัจจุบันน้ี อาร์มสตรอง กล่าวว่า ความสามารถทางพหุปัญญามีการแบ่งออกเป็น 9 ด้าน 
ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ ดังนี ้1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)          
2. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical Intelligence) 3. ปัญญาด้านมิติ 
(Spatial Intelligence) 4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 
5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) 6. ปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Intelligence) 7. ปัญญาด้านเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 8. ปัญญา
ด้านธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) 9. ปัญญาด้านอัตภวนิยมหรือ ด้านการด ารงอยู่ 
(Existential Intelligence) (Armstrong.  2000: 1-2; 127)   
 สมรรถนะที่ส าคัญประการหนึ่ง นั่นคือ ความสามารถในการคิด ซึ่งการคิดเป็นเรื่องส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการด ารงชีพของมนุษย์ซึ่งจะอยู่ร่วมกันในสังคมจากสังคมเล็กไปสังคมที่มี
ความซับซ้อน (ลักขณา สริวัฒน์.  2549: 24) ซึ่งคุณลักษณะพิเศษสุดที่ท าให้มนุษย์เหนือกว่าสัตว์
ประเภทอื่นและมนุษย์เหมือนมนุษย์ด้วยกันคือ ความสามารถทางความคิด ผู้ที่มีทักษะทางการคิด
สูง มีเหตุมีผล มีวิจารณญาณที่ถูกต้องเหมาะสมหรือมีความคิดสร้างสรรค์ จะได้รับการยกย่องจาก
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สังคมและเป็นผู้น าสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า (อรพรรณ พรสีมา.  2543: 1) โดยการคิดอย่างมี
เหตุผลนั้น เป็นการคิดที่ต้องใช้หลักการ ข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลในการคิด เพื่อใช้ในการหาทางออก
ของปัญหาหรือลงสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นพื้นฐานของการคิดขั้นสูงและจ าเป็นต้องใช้ใน
การด ารงชีวิต (เบญจพร สมานมาก.  2551: 83) ทั้งน้ีวิชาคณิตศาสตร์น้ัน เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญ
ยิ่งในการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (จิตรานนท์ ค าชนแดน.  2548: 136); (ภัทรา  สุวรรณบัตร.  2552: 66); 
(สุวร กาญจนมยูร.  2553?: ค าน า) ดังนั้น การคิดอย่างมีเหตุผลจึงเป็นหัวใจส าคัญของการสอน
คณิตศาสตร์ โดยมีการยืนยันจากงานวิจัยจ านวนมาก ว่าการสอนให้นักเรียนเรียนด้วยความเข้าใจ
อย่างมีเหตุผล จะท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถจดจ าได้ดีและนานกว่าเดิม
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.).  2551: 45) 
 นอกจากนี้ในสังคมที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ฮาร์ทลีย์-บรูว์เวอร์ กล่าววา่   
ไม่เพียงจะต้องมีความรู้ในเร่ืองต่างๆ อย่างดี สังคมยังต้องการผู้คนท่ีมีคุณสมบัติและความสามารถ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์   
การรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับผู้อื่นเพื่อท างานเป็นทีมได้ ความสามารถในการคิด ตัดสินใจ และแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า ฯลฯ ที่ส าคัญที่สุดคือ การยอมรับนับถือตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้าง
ความม่ันใจในตนเอง (Hartley-Brewer.  2548: 3) และซิคโคนี กล่าวว่าโรงเรียนที่เป็นแหล่งผลิต
เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวออกไปท างานในอนาคต ควรตระหนักถึงความส าเร็จที่มีคุณค่าในทุกๆ 
มุมมองของผู้เรียน ว่าจะกล่าวถึงการท างานเพื่อชีวิตหรือชีวิตเพื่อการท างาน ซึ่งองค์ประกอบที่
ส าคัญของความสุขและความส าเร็จในชีวิตนั้นเป็นความภาคภูมิใจในตนเองและความรับผิดชอบ 
(Siccone.  1993: XI) 
 อีกทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 
2549 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับประเทศ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.15 และจ านวนนักเรียนจ าแนกตามเกณฑ์การประเมินมีร้อยละ 48.08 อยู่ใน
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 49.79 อยู่ในระดับพอใช้ และร้อยละ 2.13 อยู่ในระดับดี (ส านักทดสอบทาง
การศึกษา.  2550: 13-15) และจากคะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2552 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) วิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 26.05 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.00 และช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) วิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 28.56 จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.88 (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา.  2553: ออนไลน์) พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ต่ ากว่า



3 

 

ร้อยละ 50 และยังมีนักเรียนจ านวนมากที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ
ปรับปรุงตามเกณฑ์การประเมินของส านักทดสอบทางการศึกษา นอกจากนี้พบว่านักเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์น้ัน จะใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายแตกต่างกัน              
มีกระบวนการทางความคิดหลายๆ อย่างมารวมกัน นักเรียนจะใช้หลายรูปแบบผสมผสานกันโดยท่ี
รูปแบบที่ตนถนัดมากที่สุดจะถูกน ามาใช้มากกว่ารูปแบบอื่น ซึ่งได้มาจากผลการส ารวจวิธีการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT       
ปีการศึกษา 2550 วิชาคณิตศาสตร์ท่ีได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน(ภัทรา สุวรรณบัตร.  2552: 67-69)  
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม จัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบหรือวิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และมีการวัดประเมินผลที่
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment) 
และประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาที่หลากหลาย (Multiple Intelligences) (สิริพัชร์ 
เจษฎาวิโรจน์.  2546: 8-14) ดังนั้น ควรพยายามใช้กลวิธี รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายแตกต่างกันไป ตามสภาพและบริบทของนักเรียนแต่ละคน เพื่อน าพา
นักเรียนไปสู่ความส าเร็จ (ภัทรา สุวรรณบัตร.  2552: 66) ทั้งน้ีไม่มีวิธีสอนวิธีหนึ่งวิธีใดที่จะสามารถ
ใช้เป็นวิธีสอนท่ีได้ผลกับทุกสภาพการณ์ของการเรียนรู้ และไม่มีวิธีสอนใดที่นับว่าเป็นวิธีสอนท่ีดี
ที่สุด วิธีสอนแต่ละวิธีจะเหมาะสมกับสภาพการณ์ แต่ละอย่างและเหมาะกับเนื้อหาวิชาแต่ละชนิดไม่
เหมือนกัน ดังนั้น แต่ละวิธีสอนจะมีขอบเขตของการใช้งานและความได้เปรียบไม่เหมือนกัน       
การก าหนดวิธีสอนจึงต้องเลือกใช้แต่วิธีที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการสอน
ส าหรับสภาพการณ์นั้นให้มากที่สุด (รุ่งทิวา จักร์กร.  2527: 68) นอกจากนี้ การสอนควรเน้นการ
ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของผู้เรียน ครูควรสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนค้นหาเอกลักษณ์ของตน 
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง และเคารพในเอกลักษณ์ของผู้อื่น รวมทั้งเห็นคุณค่าและเรียนรู้ที่
จะใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่นนี้ ผู้เรียนก็จะเรียนอย่างมี
ความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความเคารพในผู้อื่น และ
อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกัน (ทิศนา แขมมณี.  2552: 90) 
 ดังนั้น งานวิจัยช้ินน้ีผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการลักษณะของการบูรณาการเชิง
วิธีการ ซึ่งเป็นการผสมผสานวิธีสอนแบบต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนหลายๆ 
วิธี ดังนี้ คือ วิธีการสอนแบบอุปนัย วิธีการสอนแบบนิรนัย วิธีการสอนแบบเกม วิธีการสอนแบบ
ทดลองหรือแบบปฏิบัติการ วิธีการสอนแบบระดมสมอง วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย และ
วิธีการสอนแบบสาธิต ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญาอย่างสัมพันธ์กันมากที่สุด ที่จะส่งผลต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ      
เชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น     
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ      
เชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์ 
  3. เพื่อเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถ     
ทางพหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
  4. ศึกษาความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น 
 
ความส าคัญของการวจิัย 
 ผลของการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึง่สอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญา ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองและเพื่อสามารถส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ต าบลรางหวาย 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 48 คน 
 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ต าบลรางหวาย 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
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(Cluster Random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน 
จากห้องเรียนทั้งหมด 2 ห้อง ซึ่งโรงเรียนจัดห้องแบบคละความสามารถของนักเรียน  
 
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา
เพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 19 คาบ คาบละ 50 นาที แบ่งเป็น ทดลองสอน 16 คาบ ท าแบบสอบถามก่อนเรียนและหลัง
เรียนรวมเป็นเวลาจ านวน 1 คาบ และท าแบบทดสอบหลังเรียน 2 คาบ  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึง
สอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา 
 2. ตัวแปรตาม แบ่งเป็นดังนี้ 
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.2 ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 
  2.3 ความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความสามารถทางพหุปัญญา หมายถึง ความสามารถทางปัญญาอันหลากหลายของ
มนุษย์ในการแก้ปัญหาหรือออกแบบงานและผลงานชนิดต่างๆ ในสถานการณ์ธรรมชาติ ซึ่งแต่ละคน
มีแตกต่างกัน 9 ด้าน แต่ในงานวิจัยช้ินน้ีได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัญญาเพียงด้านที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งมีด้วยกัน 8 ด้าน ดังต่อไปนี้     
1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 2. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical - 
Mathematical Intelligence) 3. ปัญญาด้านมิติ (Spatial Intelligence) 4. ปัญญาด้านร่างกายและ
การเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence)  5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)    
6. ปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) 7. ปัญญาด้านเข้าใจตนเอง 
(Intrapersonal Intelligence) และ 8. ปัญญาด้านธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) ส่วน
ความสามารถทางปัญญาด้านอัตภวนิยมหรือด้านการด ารงอยู่ (Existential Intelligence) ซึ่งเปน็
ด้านที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจ เป็นผลของชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการใช้ความรู้สึกจินตนาการ
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ของการด ารงอยู่ตามเงื่อนไขของมนุษย์ในฐานะท่ีเป็นความส าคัญของชีวิต ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่ได้
น ามาใช้ในการท าวิจัยชิ้นนี้ 
 2. การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการ หมายถึง การจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการผสมผสานวิธีการสอนตั้งแต่ 2 วิธีขึ้นไป โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ใช้วิธีสอนหลายๆ วิธี ใช้สื่อการเรียนรู้แบบสื่อประสม ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้
นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างสัมพันธ์กันให้มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้บูรณาการวิธีการ
สอนทั้งหมด 7 วิธีในการจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) หมายถึง การสอนจากรายละเอียด
ปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์หรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม 
โดยมีขั้นตอนในการสอนดังนี้ 
   2.1.1 ขั้นเตรียม คือ การเตรียมตัวผู้เรียน โดยการทบทวนความรู้เดิมและ         
ปูพื้นฐานความรู้ หรือเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิม พร้อมทั้งบอกจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนได้เข้าใจ  
   2.1.2 ขั้นสอนหรือขั้นแสดง เป็นการให้ตัวอย่างหรือให้กรณีตัวอย่างหลายๆ 
ตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบพิจารณาข้อมูลต่างๆ มาสรุปกฎเกณฑ์ได้ และไม่ควรเสนอ
ตัวอย่างเดียว ตัวอย่างที่ให้แก่ผู้เรียนควรครอบคลุมลักษณะหรือคุณสมบัติส าคัญๆ ของหลักการ 
   2.1.3 ขั้นวิเคราะห์ ผู้เรียนท าการสังเกต ค้นหา วิเคราะห์ รวบรวม เปรียบเทียบ 
ความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบในตัวอย่างแยกแยะข้อแตกต่างมองเห็นความสัมพันธ์ใน
รายละเอียดท่ีเหมือนกัน ต่างกัน 
   2.1.4 ขั้นสรุป เป็นการสรุปประเด็นส าคัญต่างๆ จากการสังเกตตัวอย่างจนเป็น
หลักการ หรือกฎเกณฑ์ด้วยตนเองได้ 
   2.1.5 ขั้นน าไปใช้ เป็นการทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือ
ข้อสรุปที่ได้ท ามาแล้วว่าสามารถน าไปใช้ปฏิบัติท าแบบฝึกหัดอื่นๆ หรือแก้ปัญหาอื่นๆ ที่
สถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน 
  2.2 วิธีการสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) หมายถึง การสอนจากกฎเกณฑ์ไป
หาตัวอย่าง หรืออาจเป็นลักษณะให้ผู้เรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยันทฤษฎี กฎ หรือข้อสรุป
เหล่านั้น โดยมีขั้นตอนการสอนดังน้ี 
   2.2.1 ขั้นอธิบายปัญหา ผู้สอนระบุที่จะสอนในแง่ของปัญหาเพื่อเป็นการเร้าความ
สนใจย่ัวยุผู้เรียนให้เกิดความสนใจที่จะหาค าตอบ  
   2.2.2 ขั้นอธิบายข้อสรุปหรือกฎ หลักเกณฑ์ สูตร ด้วยการยกตัวอย่างของข้อสรุป 
หรือท าการทดลอง เพื่อให้เห็นจริง และผู้เรียนจะได้ยึดเป็นหลักในการแก้ปัญหา 
   2.2.3 ขั้นตกลงให้ผู้เรียนตัดสินใจและสรุป กฎ หรือนิยามที่ผู้สอนได้อธิบายไปแล้ว 
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   2.2.4 ขั้นน าไปใช้ เป็นการท่ีผู้เรียนสรุป กฎ หรือนิยามได้เรียบร้อย โดยความ
เห็นชอบของผู้สอนแล้ว จึงให้ผู้เรียนน าไปใช้ได้ เพราะได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความรู้ท่ีถูกต้อง 
  2.3 วิธีการสอนแบบเกม (Game) หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
อย่างหนึ่ง ผู้สอนจะสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นให้ผู้เรียนเล่น ภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาบางอย่างที่
ก าหนดไว้  น าเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของ
ผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้  
   2.3.1 ผู้สอนน าเสนอเกม ชี้แจงวิธีเล่น และกติกาการเล่น 
   2.3.2 ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา ควรเป็นไปตามล าดับขั้นตอน บางกรณีต้อง
ควบคุมเวลาในการเล่น  
   2.3.3 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่นและวิธีการหรือพฤติกรรมการ
เล่นของผู้เรียน 
   2.3.4 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หากขาดขั้นตอนน้ี การเล่นเกมก็คง
ไม่ใช่วิธีการสอน แต่เป็นเพียงการเล่นเกมธรรมดา ๆ 
  2.4 วิธีการสอนแบบทดลองหรือแบบปฏิบัติการ (Laboratory method) หมายถึง 
กระบวนการสอนที่ใช้ประสบการณ์ตรงท่ีให้นักเรียนได้เรียนจากการปฏิบัติจริงและให้ได้ผลผลิตหรือ
ข้อเท็จจริงจากการสังเกตและทดลอง ท าให้เรียนได้อย่างมีชีวิตชีวาจดจ าได้นานท าให้เกิดความรู้จริง 
แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังต่อไปนี้ 
   2.4.1 ขั้นปฐมนิเทศและเร้าความสนใจ (Orientation and Motivation) ในขั้นนี้เป็น
การพิจารณาธรรมชาติของงาน จุดมุ่งหมาย และการวางแผน ให้เข้าใจในสิ่งที่จะท า 
   2.4.2 ขั้นปฏิบัติการ (Work Period) ผู้เรียนทุกคนอาจท างานปัญหาเดียวกัน หรือ
คนละปัญหาก็ได้ ในช่วงนี้จะเป็นการท างานภายใต้การนิเทศ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นสิ่งที่
จะต้องน าเข้ามาพิจารณา ในการจัดมอบหมายงานหรือเวลาในการท างานให้  
   2.4.3 ขั้นสรุปกิจกรรม (Culminating Activities) น าเสนอผลการทดลอง สรุปผล
การทดลอง อภิปรายกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือการค้นพบของ
ผู้เรียน 
  2.5 วิธีการสอนแบบระดมสมอง (Brainstorming) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนทุกคน ได้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้มากที่สุด ในเวลาที่จ ากัด 
โดยเสนอได้อย่างเสรี ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเสนอมา ซึ่งมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้
   2.5.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนอธิบายประเด็นหัวข้อ และเป็นเรื่องที่ท้าทายหรือ
เรื่องที่ก าลังอยู่ในความสนใจ  
   2.5.2 ขั้นระดมสมอง แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เลือกผู้น ากลุ่ม เพื่อด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในขั้นน้ียังไม่มีการอภิปรายว่า ความคิดของผู้เรียนคนใดดีหรือไม่ดี เป็น
ขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอความคิดได้อย่างอิสระ 
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   2.5.3 ขั้นอภิปรายและคัดสรร หลังจากที่ได้ความคิดต่างๆ แล้ว ผูส้อนและผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายประเด็นต่างๆ ที่ได้น าเสนอว่า เป็นวิธีการท่ีดีหรือไม่ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้
มากน้อยเพียงไร แล้วให้กลุม่เลือกความคิดที่เห็นว่าดีที่สุดมา 2-3 ความคิด  
   2.5.4 ขั้นจัดล าดับความคิด โดยการเลือกความคิดที่ได้มาขั้นก่อนหน้าแล้วร่วมกัน
พิจารณาให้เหตุผลหรืออาจจะใช้วิธีลงคะแนนโดยการยกมือ  
   2.5.5 ขั้นวางแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ในขั้นน้ีให้กลุ่มเขียนแผนในการน า
แนวคิดนี้ไปใช ้ซึ่งในแผนนั้นจะต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติการท างาน
และขั้นตอนการท างาน 
  2.6 วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) หมายถึง 
กระบวนการที่ผู้สอนใช้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม
เล็กๆ ประมาณ 4-8 คน และให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ค้นหาปัญหา 
สาเหตุของปัญหา วิธีทดสอบสาเหตุของปัญหาและประสบการณ์ในประเด็นที่ก าหนด และสรุปผล
การอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
   2.6.1 ผู้สอนจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ  
   2.6.2 ผู้สอนผู้เรียนก าหนดประเด็นในการอธิปราย 
   2.6.3 ผู้เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย 
   2.6.4 ผู้เรียนสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
   2.6.5 ผู้สอนและผู้เรียนน าข้อสรุปของกลุ่มย่อยมาใช้ในการสรุปบทเรียน 
   2.6.6 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  2.7 วิธีการสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) หมายถึง วิธีสอนแบบหนึ่งที่จะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ได้รวดเร็ว โดยผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ด้วยการแสดงหรือกระท าและอธิบาย ให้ผู้เรียนสังเกตดู แล้วให้
ผู้เรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการสังเกตการสาธิต มีขั้นตอนในการสอน
ดังต่อไปนี้  
   2.7.1 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการสาธิต ขั้นนี้ผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหา เตรียม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ล าดับเนื้อหา เพื่อให้เข้าใจ และเลือกใช้วิธีการสาธิต ตลอดจนกิจกรรมที่
จะต้องร่วมกับผู้เรียน จัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสาธิตให้พร้อม ซักซ้อมทดลองการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
อย่างแม่นย า  
   2.7.2 ขั้นท าการสาธิต ขั้นนี้ผู้สอนควรน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อเป็นการเร้าความสนใจ
ของผู้เรียนให้เกิดความสนใจในเรื่องที่จะท าการสาธิต บอกจุดประสงค์ ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการให้
เกิดขึ้น แต่ละขั้นตอนจะมีการอธิบาย และแสดงการท าให้ดูพร้อมทั้งอาจมีการถามตอบควบคู่กันไป
ด้วยเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสาธิตและบอกให้ผู้เรียนสังเกตติดตามขั้นตอนต่างๆ ทุกระยะ  
เอาใจใส่นักเรียนทุกคนให้สามารถเห็นได้  
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   2.7.3 ขั้นการสรุปและวัดประเมินผล ขั้นน้ีผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป อภิปราย 
ซักถาม โดยผู้เสนอจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามข้อปัญหาท่ียังไม่เข้าใจหรือให้แสดงความ
คิดเห็น  
  ทัง้นีใ้นการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง ผู้วิจัยได้น าวิธีการสอนมาผสมผสานกันตั้งแต่ 2 วิธี
ขึ้นไป โดยเลือกใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น และธรรมชาติของวิชา
คณิตศาสตร์ 
 3. การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญา หมายถึง การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการผสมผสานวิธีการ
สอนตั้งแต่ 2 วิธีขึ้นไป ได้แก่ วิธีการสอนแบบอุปนัย วิธีการสอนแบบนิรนัย วิธีการสอนแบบเกม 
วิธีการสอนแบบปฏิบัติการหรือทดลอง วิธีการสอนแบบระดมสมอง วิธีการสอนแบบอภิปราย    
กลุ่มย่อย และวิธีการสอนแบบสาธิต โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนหลายๆ วิธี ใช้สื่อ 
การเรียนรู้แบบสื่อประสม ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติอย่างสัมพันธ์กันให้มากที่สุด สอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา ซึ่งการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ปรับปรุงจากล าดับขั้นตอนของลาร์ดิซาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal; et al.  
1970: 144-149) 
  3.1 ขั้นน า เป็นข้ันท่ีเร้าความสนใจให้นักเรียนท ากิจกรรมโดยวิธีการอภิปราย ซักถาม 
ใช้สื่อประเภทต่างๆ 
  3.2 ขั้นปฏิบัติการ เป็นข้ันท่ีนักเรียนวางแผนในการแก้ปัญหา และตกลงใจเลือก
ด าเนินการหรือเก็บรวบรวบข้อมูล ครูช่วยให้ค าแนะน าในการท ากิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มและหน้าที่
ในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยทักษะความสามารถของครูท่ีจะแนะน ากิจกรรม ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา 
ความสามารถตามความถนัดมากที่สุด 
  3.3 ขั้นกิจกรรมสรุป ในขั้นนี้ครูเน้นการบูรณาการของหน่วย ผู้เรียนสรุปกิจกรรม โดย
มีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าในขณะท่ีท ากิจกรรม เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเรียนรู้ 
ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านเน้ือหามากขึ้น 
  3.4 ขั้นประเมิน การประเมินอาจแบ่งออกเป็นการวัดความรู้ วัดความเข้าใจในด้าน 
วิชาการ ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม 
 4. ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถที่เกิดจาก
กระบวนการทางสมอง ที่จะลงความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ 
และสามารถสรุปผลจากเหตุได้ เป็นการคิดที่ต้องใช้หลักการ ข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลในการคิดเพื่อใช้
ในการตัดสินใจสรุปผล  
 โดยผู้วิจัยจะประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น    
จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบ
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จากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ โดยแบ่งความสามารถในการคิด
อย่างมีเหตุผลออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการจ าแนกรายละเอียดและก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับ
ความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย และประเมินวิธีการในการแก้ปัญหานั้น 
  2. ด้านการรู้จักและเลือกใช้เหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัย เป็นล าดับขั้นตอน ล าดับ
ความสัมพันธ์ และรู้จักความไม่ถูกต้องของเหตุผล 
  3. ด้านการลงข้อสรุปอย่างมีเหตุผล จากข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ เช่น จากข้อเขียน 
ค าพูด ตารางหรือรูปภาพและสามารถโต้ตอบผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล 
  4. ด้านการเข้าใจ การสร้าง และการใช้ความคิดรวบยอดตลอดจนการขยายความคิด
อย่างกว้างขวาง 
 5. ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง การแสดงความพอใจ ชื่นชม เห็นคุณค่า
ความส าคัญของตนเอง ความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง เคารพนับถือตนเอง เป็นความรู้สึก
ที่บุคคลมีต่อตนเองในทางที่ดี ยอมรับตนเองว่ามีความสามารถและใช้ความสามารถที่มีอยู่กระท าสิ่ง
ต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย  
 โดยผู้วิจัยจะประเมินความภาคภูมิใจในตนเอง จากแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจใน
ตนเองที่ผู้วิจัยปรับปรุงและพัฒนามาจากแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจของ มยุรี สาลีวงศ์ (2535: 
210-214) ปฐมาพร อาสน์วิเชียร (2541: 185-187) และ ปิยะดา ด าแก้ว (2550: 114-116) ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
  1. ด้านการเข้าใจตนเอง  เป็นการแสดงความพอใจ แสดงความชื่นชม ที่มีต่อตนเอง 
และการแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเป็นอิสระ     
  2. ด้านเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการแสดงถึงความส าคัญในตนเอง ความรู้สึกที่
ตระหนักว่าตนเองมีประโยชน์ซ่ึงจะน าไปสู่การกระท าต่างๆ และมุ่งไปสู่ความส าเร็จ  
  3. ด้านการยอมรับในความสามารถของตนเอง เป็นความเชื่อม่ันในความสามารถของ
ตนเองที่จะพิจารณาถึงความส าคัญโดยการกระท าให้ส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถเผชิญอุปสรรค
ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยความม่ันใจปรับตัวได้ดี ใช้กลไกการป้องกันตนเองน้อย และสามารถ
ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. ด้านการยอมรับนับถือตนเอง เป็นความเชื่อม่ันในอ านาจการกระท าของตนว่าจะ
ก่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ และมีความสามารถเพียงพอในการกระท าสิ่งต่างๆ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ มองโลกในแง่ดี ตระหนักถึงการปฏิบัติตัวทีส่อดคล้องกับศีลธรรม 
 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักเรียนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นความส าเร็จในด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
และทักษะทางด้านวิชาการของแต่ละบุคคลที่ประเมินได้จากการท าแบบทดสอบ  
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 โดยผู้วิจัยท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลอืก จ านวน 25 ข้อ โดยสอดคล้องกับพฤตกิรรมด้านความรู้ความคิด (Cognitive 
Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามที่ วิลสัน (Wilson.  1971: 643-685) จ าแนกเป็น 4 
ระดับ คือ 
  1. ด้านความรู้ ความจ าเกี่ยวกับกับการคิดค านวณ (Computation) ในด้านข้อเท็จจริง 
ค าศัพท์ นิยาม และการใช้กระบวนการในการคิดค านวณ 
  2. ด้านความเข้าใจ (Comprehension) เกี่ยวกับมโนมติ หลักการ กฎ การสรุป อ้างอิง 
และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหา จากแบบหนึ่งไปยังอีก
แบบหนึ่งการคิดตามแนวเหตุผล การอ่านการตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  3. ด้านการน าไปใช้ (Application) ประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาที่
ประสบอยู่ระหว่างเรียน การเปรียบเทียบ การสังเคราะห์ข้อมูล และการมองเห็นแบบลักษณะ
โครงสร้างที่เหมือนและสมมาตร 
  4. ด้านการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนไม่มีใน
แบบฝึกหัด แต่อยู่ในขอบเขตของเนื้อหาที่เรียน การค้นหาความสัมพันธ์ การพิสูจน์ การสร้างสูตร 
และการทดสอบความถูกต้องของสูตร 
 7. เกณฑ์ หมายถึง คะแนนขั้นต่ าที่จะยอมรับว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ได้จากคะแนนสอบหลังเรียน   
แล้วน าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเทียบกับเกณฑ์โดยท่ีผู้วิจัยใช้เกณฑ์ร้อยละ 65 ของคะแนนรวม 
ซึ่งปรับปรุงมาจากเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของส านักนิเทศและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545: 126) 
  คะแนนร้อยละ 80-100 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
อย่างมีเหตุผล อยู่ในระดับดีมาก 
  คะแนนร้อยละ 70-79 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
อย่างมีเหตุผล อยู่ในระดับดี 
  คะแนนร้อยละ 60-69 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
อย่างมีเหตุผล อยู่ในระดับพอใช้ 
  คะแนนร้อยละ 50-59 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
อย่างมีเหตุผล อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
  คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดอย่างมีเหตุผล อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการ      
ทีเ่ป็นการผสมผสานวิธีการสอนตั้งแต่ 2 วิธีขึ้นไป รวมทั้งใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย     
ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยหลากหลายวิธีนั้นสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถที่
แตกต่างกันได้ ดังที่ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ (Gardner) ระบุว่าแต่ละบุคคลมีความสามารถ
ทางปัญญาในการแก้ปัญหาที่ซ่ึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยความสามารถทาง
ปัญญาแต่ละด้านสามารถพัฒนาได้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการ พร้อมทั้ง
สอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญาจะส่งผลผู้เรียนได้ใช้ความสามารถที่มีมาพัฒนาตนเองได้ 
ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ท าให้เกิดทักษะและกระบวนการคิดจากการ
ตั้งใจเอาใจใส่ในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ จนในท่ีสุดผู้เรียนจะสามารถประสบผลส าเร็จในการ
เรียนรู้ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถใน
การคิดอย่างมีเหตุผล และความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้         
แบบบูรณาการเชิงวิธีการ ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
 
 

   ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้อง
กับความสามารถทางพหุปัญญา 

ตัวแปรตาม ได้แก่  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ 
2. ความสามารถในการคิด

อย่างมีเหตุผล 
3. ความภาคภูมิใจในตนเอง 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 
 2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญามีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น    
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 
 3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น มีความภาคภูมิใจในตนเองหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง และได๎น าเสนอตามหัวข๎อ
ตํอไปนี ้
  1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 
   1.1 ความหมายของการสอนแบบบูรณาการ 
   1.2 ลักษณะการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 
   1.3 จุดมํุงหมายของการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 

1.4  ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 
1.5 ข๎อควรค านึงถึงในการจัดการเรียนร๎ูแบบบูรณาการ 
1.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 

  2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับวิธีการสอนทางคณิตศาสตร์ 
   2.1 วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) 
   2.2 วิธีการสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) 
   2.3 วิธีการสอนแบบเกม (Game) 
   2.4 วิธีการสอนแบบทดลองหรือแบบปฏิบัติการ (Laboratory method) 
   2.5 วิธีการสอนแบบระดมสมอง (Brainstorming) 
   2.6 วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุํมยํอย (Small Group Discussion)  
   2.7 วิธีการสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 
   2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับวิธีการสอน 
  3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับพหุปัญญา 
   3.1 ความหมายของพหุปัญญา 
   3.2 ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถทางพหุปัญญา 
   3.3 ยุทธวิธีการสอนพหุปัญญา 
   3.4 การพัฒนาและการสํงเสริมพหุปัญญาด๎านตํางๆ ของผู๎เรียน 
   3.5 การใช๎ความสามารถแตํละด๎านไปชํวยพัฒนาความสามารถในด๎านอื่นๆ 
   3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับพหุปัญญา 
  4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการคิดอยํางมีเหตุผล 
   4.1 ความหมายของการคิด 
   4.2 ประเภทของการคิด 
   4.3 ความหมายของการคิดอยํางมีเหตุผล 
   4.4 พัฒนาการด๎านการคิดอยํางมีเหตุผล 
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   4.5 แนวทางในการสํงเสริมความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผล 
   4.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการคิดอยํางมีเหตุผล 
  5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับความภาคภูมิใจในตนเอง 
   5.1 ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเอง 
   5.2 ความส าคัญของความภาคภูมิใจในตนเอง 
   5.3 องค์ประกอบของความภาคภูมิใจในตนเอง 
   5.4 ปัจจัยท่ีมีผลตํอความภาคภูมิใจในตนเอง 
   5.5 ลักษณะของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
   5.6 การเสริมสร๎างและพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง 
   5.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับความภาคภูมิใจในตนเอง 
  6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   6.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   6.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   6.3 วิธีสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   6.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 มีนักการศึกษาหลายทํานได๎อธิบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ซึ่งผู๎วิจัยได๎
รวบรวมสํวนที่เกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้ 
 1.1 ความหมายของการสอนแบบบูรณาการ 
  กู๏ด (Good.  1973: 308) กลําววํา การบูรณาการเป็นกระบวนการรวบรวมรายวิชา
ตํางๆ เข๎าด๎วยกันแล๎วน ามาแสดงออกในเชิงกิจกรรมหรือโครงการเดียวกัน 
  บีน (Beane.  1991: 9; citing UNESCO.  1981: 10) กลําววํา การบูรณาการเป็นการ
สร๎างความรู๎และประสบการณ์ขึ้นใหมํในลักษณะของการผสมผสานเข๎าด๎วยกันทั้งหมด เพื่อให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการและสภาพชีวิตจริงของผู๎เรียน 
  บันลือ พฤกษะวัน (2531: 107) กลําววํา บูรณาการ หมายถึง ความสมบูรณ์หรือ
เพียบพร๎อมทุกด๎าน เชํน รํางกายแข็งแรง อารมณ์ดี ใช๎เหตุผลในการแก๎ปัญหาให๎ลุลํวงไปได๎ หรือ
อาจกลําวงํายๆ คือ พัฒนาทั้งสี่ด๎าน (กาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา) นั่นเอง 
  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 46) ได๎ให๎ความหมายของบูรณาการ วําหมายถึงการ
น าเอาศาสตร์ตํางๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกันมาผสมผสานกันเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ 
  นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2545: 37) ได๎ให๎ความหมายของบูรณาการ วําการบูรณาการ 
หมายถึง การน าศาสตร์สาขาวิชาตํางๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกันมาผสมผสานเข๎าด๎วยกัน  
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  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 10) กลําวถึง การบูรณาการเป็นการน าสิ่งหนึ่ง
รวมเข๎ากับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อท าให๎สิ่งที่มีอยูํ “เพิ่มพูน” เกิดความสมบูรณ์มากกวําเดิมโดยเกิดการเอื้อ
ประโยชน์ตํอกัน 
  ถวัลย์ มาศจรัส (2546: 67) กลําววํา ค าวํา “บูรณาการ” มีความหมายได๎สองนัย คือ 
ความหมายโดยท่ัวไป และความหมายเฉพาะทางศึกษาศาสตร์ 
   ความหมายโดยท่ัวไป บูรณาการหมายถึง การท าให๎สมบูรณ์ กลําวคือ ท าให๎
หนํวยยํอยๆ ที่มีความสัมพันธ์กันรํวมท าหน๎าที่อยํางผสมกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความ
ครบถ๎วนสมบูรณ์ในตัว 
   ความหมายเฉพาะ บูรณาการหมายถึง การน าเอาศาสตร์สาขาวิชาตํางๆ ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกันมาผสมผสานเข๎าด๎วยกันเพื่อประโยชน์ในการจัดหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
  ศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา (2547: 13) กลําววํา ค าวํา “บูรณาการ” เป็นศัพท์บัญญัติที่มํุง
ให๎มีความหมายตรงกับค าวํา Integration ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ลักษณะของการผสมผสาน
เนื้อหาวิชาหรือวิธีการสอนเพื่อสํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ และมีประสบการณ์ในอันที่จะรวบรวม
ความคิด มโนทัศน์ ความรู๎ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการแก๎ปัญหาพร๎อมที่จะน าไปประยุกต์ใช๎
เพื่อให๎เกิดประโยชน์  
  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547: 10) ได๎ให๎ความหมายของบูรณาการวํา
หมายถึง การเชื่อมโยง ผสมผสานรวมเข๎าเป็นหนึ่งเดียว มีความสัมพันธ์กลมกลืนกัน เพื่อน าไปใช๎
ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงได๎ 
  เบญจมาศ อยูํเป็นแก๎ว (2548: 6) กลําววํา การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงหลัก
ความรู๎และประสบการณ์ทุกชนิด ในสาระการเรียนรู๎ตํางๆ หลํอหลอมความรู๎ทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ    
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยเข๎ากับกิจกรรมด๎วยวิธีการและกระบวนการที่ผสมกลมกลืนได๎
สัดสํวนสมดุล ยืดหยํุน จนเกิดผลการปฏิบัติที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงในชีวิตประจ าวัน 
  เนตรพิชญ์ จ าปาทองเทศ (2549: 49) ได๎ให๎ความหมายของการบูรณาการวําหมายถึง 
การน าหนํวยยํอยหนํวยหนึ่งเข๎ารวมกับหนํวยยํอยอื่นๆ ภายในองค์รวม เพื่อให๎เกิดความครบถ๎วน 
สมบูรณ์ 
  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2551: 8) กลําววํา การบูรณาการ (integration) คือ การท าให๎
สมบูรณ์ คือการท าหนํวยยํอย ๆ ที่สัมพันธ์กันมาผสมกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวให๎ครบสมบูรณ์ใน
ตัวเอง  
  นอกจากนี้ยังมีผู๎ให๎ความหมายการสอนแบบบูรณาการ หรือการจัดการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการไว๎ดังนี้ 
  ลาร์ดิซาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal; et al. 1970: 141) ได๎ให๎ความหมายการสอน
แบบบูรณาการวําเป็นการสอนเพื่อจัดประสบการณ์ให๎แกํผู๎เรียน เน๎นความสนใจ ความสามารถและ
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ความต๎องการของผู๎เรียน โดยใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎ท่ีสอดคล๎องกับจุดประสงค์ ให๎ผู๎เรียนสามารถ
แก๎ไขปัญหาพัฒนาบุคลิกภาพ และท ากิจกรรมการเรียนรู๎ท่ีสอดคล๎องกับจุดประสงค์ 
  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 46) กลําววํา การจัดการเรียนรูแ๎บบบูรณาการเป็นการ
น าเอาความรู๎สาขาวิชาตํางๆ ที่สัมพันธ์กันมาผสมผสานกัน เพื่อให๎การจัดการเรียนร๎ูเกิดประโยชน์
สูงสุด  
  มณีวรรณ จิตธรรมมา (2545: 9) กลําววํา การสอนบูรณาการ คือ การจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู๎โดยเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหมํ และเป็น
ประสบการณ์ตรงที่เชื่อมความสัมพันธ์ในวิชาการหลายๆ แขนงในลักษณะ “สหวิทยาการ” โดยใช๎
กระบวนการเรียนรู๎ กระบวนการคิด กระบวนการแก๎ปัญหา และกระบวนการแสวงหาความรู๎ เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันโดยให๎เกิดความรู๎แบบองค์รวม 
  สุดาวรรณ ศุภเกษตร (2545: 4) กลําววํา การบูรณาการกระบวนการเรียนรู๎ คือ การ
เชื่อมโยงองค์ประกอบการเรียนรู๎ทุกอยํางให๎เข๎ามาเกี่ยวข๎องกัน มิได๎แยกขาดออกเป็นสํวนๆ คือ 
การบูรณาการจุดประสงค์การเรียนร๎ู วิธีสอน เนื้อหา สื่อตํางๆ กิจกรรม และผลลัพธ์การเรียนรู๎ โดย
ครูผู๎สอนเป็นผู๎ท าการสอนรายวิชา และกิจกรรมวิชา โครงการตํางๆ ฯลฯ ที่เป็นเรื่องการเรียนรู๎
ทั้งหมด 
  ซิลเวอร์ สตรอง และเพรินิ (Silver; Strong; & Perini.  2546: 73) กลําววํา การบูรณา
การวิธีสอนน้ันให๎ครูน าไปใช๎เพื่อสามารถครอบคลุมเนื้อหาที่ส าคัญ พัฒนาทักษะท่ีจะเป็น กระตุ๎น
แรงจูงใจให๎นักเรียน และให๎เรียนรู๎ได๎ดี รวมทั้งได๎ใช๎รูปแบบการเรียนร๎ูที่เหมาะสมกับผู๎เรียนที่ตํางกัน  
  ถวัลย์ มาศจรัส (2546: 69) วิธีการสอนแบบบูรณาการ คือ กระบวนการท่ีผู๎สอนใช๎
ชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ มีการจัดประสบการณ์เรียนรู๎โดยการเชื่อมโยงระหวําง
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหมํ และเป็นประสบการณ์ตรงท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวําง
วิชาสาขาตํางๆ ในลักษณะสหวิทยาการโดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ คิด แก๎ปัญหา และแสวงหา
ความรู๎ เชื่อมโยงหลักสูตร วิธีสอน และแนวคิดของผู๎เรียนเพื่อให๎เกิดความรู๎แบบองค์รวม เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันท าได๎ 2 วิธี คอื บูรณาการในวิชา และบูรณาการข๎ามวิชา 
  พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2551: 12-15) กลําวถึงความหมายของการบูรณาการการเรียน
การสอนวํา หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎หรือตอบปัญหาที่สงสัยด๎วยการ
ผสมผสานสาระ กระบวนการ วิธีสอน เทคนิคที่เน๎นให๎ผู๎เรียนปฏิบัติด๎วยการสอดแทรกสาระความรู๎
อื่นๆ และคุณธรรมจริยธรรมอยํางเหมาะสม เกิดความสมบูรณ์อยํางสมดุลเสมือนเป็นชีวิตของผู๎เรียน 
ส าหรับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือ การเชื่อมโยงรวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาทักษะ
กระบวนการ ทักษะปฏิบัติของสาระการเรียนรู๎ตํางๆ กับหัวเรื่องที่ต๎องการสอนอยํางเหมาะสม หรือ
อยํางสมดุลหรืออยํางสมบูรณ์ การเชื่อมโยงดังกลําวท าให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาปัญญาด๎านตํางๆ หรือ
กลําววํา เป็นการพัฒนาของปัญญา (multiple intelligences) นั่นเอง  
  จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข๎องกับความหมายของการสอนแบบบูรณาการหรือการ
จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ สรุปได๎วํา การจัดการเรียนร๎ูแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู๎
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ที่เชื่อมโยง ผสมผสานศาสตร์ตํางๆ ให๎ผู๎เรียนเกิดแนวคิดแบบองค์รวม ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง
ให๎แกํผู๎เรียน เน๎นความสนใจ ความสามารถและความต๎องการของผู๎เรียน โดยใช๎กิจกรรมการเรียนร๎ู
ที่สอดคล๎องกับจุดประสงค์ และชีวิตประจ าวัน ท าให๎เกิดความสมบูรณ์ ทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ         
และคุณธรรมจริยธรรม 
 1.2 ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
  มีนักการศึกษาหลายทํานได๎ก าหนดลักษณะการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ แตกตําง
กันไปตามเกณฑ์ตําง ๆ ซึ่งมีดังตํอไปนี้ 
  ยูเนสโก๎ (พูนสุข อุดม.  2548: 46-47; อ๎างอิงจาก UNESCO.  1981: 7-10) กลําววํา
ลักษณะส าคัญโดยรวมของการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการท่ีดีประกอบด๎วย 5 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. เป็นการบูรณาการระหวํางความรู๎และกระบวนการเรียนรู๎ (Integration of 
knowledge and learning process) 
   2. เป็นการบูรณาการระหวํางพัฒนาการทางความรู๎และพัฒนาการทางจิตใจ 
(Integration of cognition and affection) 
   3. เป็นการบูรณาการระหวํางความรู๎และการกระท า (Integration of knowledge 
and conduct) 
   4. เป็นการบูรณาการระหวํางสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็นอยูํในชีวิตประจ าวัน
ของผู๎เรียน (Integration of school learning with the actual life of the learners) 
   5. เป็นการบูรณาการระหวํางวิชาตํางๆ (Integration of subject areas) 
  ฟราซี และรูดนิทสกี (Frazee; & Rudnitski.  1995: 137-141) กลําววําลักษณะการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการ (Forms of Integration) มีรูปแบบ ดังตํอไปนี้  
   1. แบบวิทยาการพื้นฐาน (Discipline-based) เป็นรูปแบบท่ีผู๎สอนในวิชาหนึ่ง
สอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่นๆ เข๎าไปในการสอนของตน เป็นการวางแผนการสอนและสอนโดย
ผู๎สอนคนเดียว 
   2. แบบคูํขนาน (Parallel) เป็นรูปแบบที่ผู๎สอนตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป สอนตํางวิชากัน 
แตํวางแผนการสอนรํวมกัน โดยระบุสิ่งที่รํวมกันและตัดสินใจวํา หัวเรื่อง มโนทัศน์ ปัญหาเดียวกัน
นั้นจะสอนอยํางไรในวิชาของแตํละคน งานที่มอบหมายให๎ผู๎เรียนท าจะตํางกันไปในแตํละวิชา 
    3. แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เป็นรูปแบบท่ีผู๎สอนตํางวิชามารํวมกัน
สอนเป็นทีม รํวมวางแผนและก าหนดหัวเรื่อง ปัญหารํวมกัน และด าเนินการสอนผู๎เรียนกลุํมเดียว 
มอบหมายงานหรือโครงการให๎ผู๎เรียนท างานรํวมกันเป็นงานใหญํชิ้นเดียว 
   4. แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เป็นการสอนท่ีผู๎สอนแตํละคนตํางสอน
วิชาของตนเอง ไมํได๎ออกแบบให๎ผู๎เรียนท างานรํวมกันระหวํางตํางวิชา แตํจะมีการสอนแบบ   
บูรณาการเฉพาะท่ีระบุไว๎ในแตํละวิชาเทํานั้น ผู๎สอนแตํละคนในตํางวิชาไมํได๎มีการแบํงกิจกรรมของ
ผู๎เรียนด๎วยกันเพียงแตํให๎เวลาแล๎วมอบหมายงาน หรือปัญหาให๎ผู๎เรียนกลับไปด าเนินการกันเอง 
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   5. แบบบูรณาการ (Integrated) เป็นการบูรณาการท้ังมโนทัศน์ ทักษะ เจตคติและ
ความเชื่อ ตลอดจนเน้ือหา ท าให๎เป็นการสอนที่ต๎องอาศัยความหลากหลายวิธีที่สามารถเป็นไปได๎ 
ผู๎เรียนสามารถเลือกที่จะฝึกในสิ่งที่ต๎องการจะเรียนรู๎ ตามความถนัดและความสนใจของตนเองอยําง
อิสระ 
  เสริมศรี ไชยศร และคนอื่นๆ (2526: 55) ได๎แบํงลักษณะการบูรณาการไว๎สองลักษณะ
ดังนี้คือ 
   1. บูรณาการเชิงเน้ือหาคือ การผสมผสานของเนื้อหาวิชาของการหลอมรวมแบบ
แกนหรือแบบสหวิทยาการจะเป็นหนํวยก็ได๎ หรือเป็นโปรแกรมก็ได๎ นอกจากนี้อาจเป็นการ
ผสมผสานของเนื้อหาวิชาในแงํของทฤษฏีและการปฏิบัติ หรือเนื้อหาวิชาท่ีสอนกับชีวิตจริง ซึ่งแบํง
ออกเป็น 2 วิธีดังนี้  
    1.1 บูรณาการสํวนทั้งหมด (Total Integration) คือการรวมเนื้อหา
ประสบการณ์ตํางๆที่ต๎องการจะให๎นักเรียนเรียนรู๎หลักสูตรหรือโปรแกรม จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ียึดปัญหาเป็นแนวเรื่อง (Theme) เป็นแกน ซึ่งปัญหาหรือแนวเรื่องที่จะเป็นตัวบํงชี้ถึงตัว
ความรู๎ที่มาจากวิชาตํางๆ ในโปรแกรมซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันและปัญหาสังคม
ทั้งหมด 
    1.2 บูรณาการเป็นบางสํวน (Partial Integration) เป็นการรวมประสบการณ์
ของบางสาขาวิชาเข๎าด๎วยกัน อาจเป็นลักษณะของหมวดวิชาหรือกลุํมวิชาภายในสัมพันธ์กันอยํางดี 
ดังนั้น การจัดบูรณาการเป็นบางสํวน อาจจะจัดได๎ทั้งในสาขาวิชาและระหวํางสาขาวิชา หรือจัดเป็น
การบูรณาการแบบโครงงาน ซึ่งการจัดแบบโครงงานนี้แตํละรายวิชาก็จะเป็นรายวิชาเชํนปกติ แตํจะ
จัดประสบการณ์ให๎เป็นบูรณาการในรูปของโครงงาน อาจเป็นโครงงานของนักเรียนรายบุคคลหรือ
รายกลุํม 
   2. บูรณาการเชิงวิธีการ คือการผสมผสานการสอนวิธีการตํางๆ โดยใช๎สื่อผสม
และใช๎วิธีการประสมให๎มากที่สุด 
  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 46-47) และกรมวิชาการ (2544: 4) ตํางกลําวถึงลักษณะ
ส าคัญของการบูรณาการสอดคล๎องกัน ดังนี้ 
   1. เป็นการบูรณาการระหวําง ความรู๎ และกระบวนการเรียนรู๎ 
   2. เป็นการบูรณาการระหวําง พัฒนาการทางด๎านความรู๎ และ ทางด๎านจิตใจ 
   3. เป็นการบูรณาการระหวําง ความรู๎และการปฏิบัติ 
   4. เป็นการบูรณาการระหวําง สิ่งที่อยูํในห๎องเรียน และ สิ่งที่อยูํในชีวิตจริง 
   5. เป็นการบูรณาการระหวําง วิชาตํางๆ  
  สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 25-31) กลําววําการบูรณาการมีหลายลักษณะ หลาย
แนวคิด ขึ้นอยูํกับครูแตํละคนและความเหมาะสม ซึ่งแบํงลักษณะออกได๎ดังนี้ 
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   1. การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ เป็นการผสมเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในลักษณะ
การหลอมรวมกัน โดยตั้งเป็นหนํวยหรือหัวเรื่อง เนื้อหาที่น ามารวมก็ต๎องมีความสัมพันธ์กัน และ
คล๎ายคลึงกัน 
   2. การบูรณาการเชิงวิธีการ เป็นการผสมวิธีการสอนแบบตํางๆ โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช๎วิธีสอนหลายๆ วิธี ใช๎สื่อการสอนแบบประสม ใช๎เทคนิคที่หลากหลาย 
เพื่อให๎นักเรียนมีโอกาสได๎เรียนรู๎และฝึกปฏิบัติอยํางสัมพันธ์กันมากที่สุด โดยอาจใช๎ เทคนิคการ
สนทนา การอภิปราย การใช๎ค าถาม การบรรยาย การค๎นคว๎าท างานกลุํม การไปศึกษานอก
ห๎องเรียน การน าเสนอข๎อมูล เป็นต๎น 
   3. การบูรณาการความรู๎กับกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อให๎นักเรียนพัฒนาวิธีการ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง โดยมีกระบวนการเรียนร๎ูที่มีขั้นตอนอยูํในใจ แตํสามารถยึดหยํุนได๎     
ซึ่งอาจใช๎กระบวนการ เชํน กระบวนการแสวงหาความรู๎ กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎าง
ความคิดรวบยอด เป็นต๎น 
   4. การบูรณาการความรู๎ ความคิด กับคุณธรรม ใช๎การสอดแทรกคุณธรรมเข๎าไป
โดยไมํรู๎ตัว จนกระท่ังเกิดการซึบซับเป็นธรรมชาติ เชํน การสอนเร่ืองสิทธิหน๎าที่ และเสรีภาพ 
เพื่อให๎นักเรียนเป็นผู๎มีความรู๎คูํคุณธรรม 
   5. การบูรณาการความรู๎กับการปฏิบัติ เป็นการเชื่อมโยงความรู๎ไปกับการปฏิบัติ 
ซึ่งจะท าให๎ความรู๎น้ันติดตัวไปยาวนานไมํลืมงําย  
   6. การบูรณาการความรู๎ในโรงเรียนกับชีวิตจริงของนักเรียน ความรู๎ที่ครูจัดให๎
นักเรียนไมํควรแปลกแยกกับชีวิตจริงเพราะจะท าให๎นักเรียนไมํเห็นคุณคํา ไมํมีความหมาย และไมํ
เกิดประโยชน์ ดังนั้น สิ่งที่ครูสอนควรเชื่อมโยงกับชีวิตของนักเรียน เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
  เบญจมาศ  อยูํเป็นแก๎ว (2548: 8-9) กลําวถึงลักษณะส าคัญโดยรวม ดังตํอไปนี้ 
   1. การบูรณาการระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหวํางการ
เรียนในโรงเรียนกับชีวิตประจ าวันที่บ๎าน เมื่อเรียนครบแล๎ว ผู๎เรียนคุณภาพชีวิตดีขึ้น แสดงถึงคุณคํา
ของสิ่งที่เรียนอยํางแท๎จริง 
   2. การบูรณาการระหวํางความรู๎กับกระบวนการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีกระตุ๎น สิ่งที่ผู๎เรียนสนใจมากที่สุด แนะน าให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎ เพื่อตอบสนองความ
สนใจเหลํานั้น ทั้งนี้ครูผู๎สอนต๎องค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลด๎วย (Individual Differences) 
   3. การบูรณาการระหวํางความรู๎กับการกระท า ในการแสวงหาความรู๎เพื่อเรียนรู๎
นั้น จะต๎องที่การปฏิบัติคือ รู๎แล๎วต๎องลงมือท า การเรียนร๎ูแตํทฤษฎีอยํางเดียวไมํพอ เพราะเม่ือ
ปฏิบัติแล๎ว อาจจะมีข๎อขัดข๎อง มีปัญหาท่ีต๎องแก๎ไขก็ได๎ ดังนั้นการบูรณาการข๎อนี้เน๎นท่ีทักษะพิสัย 
   4. การบูรณาการระหวํางพัฒนาการความรู๎กับพัฒนาการทางจิตใจ การแสวงหา
ความรู๎ หรือเรียนรู๎แล๎วลงมือปฏิบัติ มีทักษะนิสัยแล๎ว ก็ต๎องมีจิตนิสัยหรือคุณลักษณะแฝงอยูํด๎วย คือ 
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คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม ความสนใจ และสุนทรียภาพ ครูผู๎สอนต๎องมีความอํอนโยน เอื้ออาทร 
หวังดีและหํวงใย ผู๎เรียนจริงๆ จึงจะพัฒนาจิตใจได๎ผล 
   5. การบูรณาการระหวํางวิชาตํางๆ เพื่อให๎ผู๎เรียน เกิดการเรียนรู๎พร๎อมๆ กัน  
เพื่อหลํอหลอมให๎เกิดความหลากหลายในชีวิต ซึ่งการบูรณาการวิชาตํางๆ ต๎องเหมาะสมกับความ
ต๎องการ และความสนใจของผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  จากที่กลําวมาข๎างต๎นพบวํา ลักษณะของการจัดการเรียนร๎ูแบบบูรณาการมีหลาย
ลักษณะด๎วยกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูํกับแนวคิดของครูผู๎สอน วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กระบวนการ และรวม
ไปถึงวิธีการสอนที่เหมาะสมในแตํละเนื้อหาน้ันๆ ซึ่งในงานวิจัยช้ินน้ี ผู๎วิจัยได๎น าลักษณะของการ
จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการเชิงวิธีการ สรุปความหมายจากข๎างต๎นได๎วํา การบูรณาการเชิงวิธีการ
เป็นการผสมผสานวิธีการสอนตั้งแตํ 2 วิธีขึ้นไป โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ใช๎วิธีสอนหลายๆ 
วิธี ใช๎สื่อการเรียนรู๎แบบประสม ใช๎เทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให๎นักเรียนมีโอกาสได๎
เรียนรู๎และฝึกปฏิบัติอยํางสัมพันธ์กันมากที่สุด  
 1.3 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  ลาร์ดิซาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal; et al.  1970: 142) ได๎กลําววําวัตถุประสงค์
ของการสอนแบบบูรณาการอาจจะสรุปได๎ดังตํอไปนี้ 
   1. เพื่อพัฒนาและสํงเสริมให๎เด็กรู๎สึกปลอดภัย มีความพึงพอใจ มีความรู๎สึกเป็น
สํวนหน่ึงของหมํูคณะและได๎รับการยอมรับจากผู๎อื่น 
   2. เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎รํวมกันระหวํางครูกับนักเรียน 
   3. ชํวยพัฒนาคํานิยม บรรยากาศในช้ันเรียนจะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนา
จริยธรรมมาตรฐานการท างาน มาตรฐานของกลุํม ความซาบซ้ึงในการท างานและความซื่อสัตย์ 
   4. ชํวยพัฒนาวินัยในตนเอง โดยสํงเสริมความสามารถในการท างานและการ
ควบคุมอารมณ์ของผู๎เรียน 
   5. สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์พัฒนาการแสดงออกทางด๎านศิลปะ ดนตรีและการ
ละคร ฯลฯ เชํนเดียวกันกับทางด๎านสังคม วิทยาศาสตร์ และวรรณคดี 
   6. เพื่อให๎นักเรียนมีโอกาสได๎รํวมกิจกรรมในสังคม เต็มใจที่จะท างานรํวมกับกลุํม
และเป็นสมาชิกที่ดีของกลุํม 
   7. ชํวยวัดผลการเรียนรู๎ โดยการแนะน าวิธีตรวจสอบความก๎าวหน๎าในทุกระยะ
ของการเรียนรู๎ ทั้งรายบุคคลและกลุํม 
  เอ็กเก๎น และคัวชัค (Eggen; & Kauchak.  2001: 193-194) ได๎กลําววํา รูปแบบการ
สอนแบบบูรณาการถูกก าหนดด๎วยเป้าหมายซึ่งท าให๎บรรลุผลส าเร็จ 2 ข๎อ ข๎อแรกรูปแบบการสอน
แบบบูรณาการชํวยให๎นักเรียนสร๎างความรู๎และความเข๎าใจของเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันระหวําง 
ข๎อเท็จจริง ความคิด หลักการท่ัวไป ได๎อยํางลึกซึ้ง และข๎อที่สองคือเป็นรูปแบบท่ีด าเนินการด๎วย
ความคิดอยํางมีเหตุผล การคิดที่เป็นขั้นตอนและการคิดอยํางมีวิจารณญาณ โดยนักเรียนได๎ฝึกหัด
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ในการหาแบบรูป การอธิบาย การตั้งสมมติฐาน การหากฎเกณฑ์ทั่วๆ ไป ซึ่งตรวจสอบยืนยันได๎
ด๎วยเอกสารของนักเรียน   
  กาญจนา เกียรติประวัติ (2524: 153) กลําวถึงจุดมํุงหมายของการสอนแบบบูรณาการ
ไว๎ดังนี ้
   1. สํงเสริมความรู๎สึกปลอดภัยและความพึงพอใจ โดยพัฒนาความรู๎สึกเป็นสํวน
หนึ่งของหมูํคณะและการยอมรับผู๎อื่น 
   2. สํงเสริมการเรียนรู๎ท่ีมีความรํวมมือกันระหวํางครูและนักเรียน 
   3. ชํวยพัฒนาคํานิยมโดยสํงเสริมบรรยากาศที่ท าให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาจริยธรรม 
มาตรฐานการท างาน มาตรฐานของกลุํม ความซาบซึ้งในการท างานและความซื่อสัตย์ 
   4. ชํวยพัฒนาวินัยในตนเอง โดยสํงเสริมความสามารถในการควบคุมการท างาน
และอารมณ์ของผู๎เรียน 
   5. สํงเสริมการคิดสร๎างสรรค์ โดยพัฒนาการแสดงออกด๎านตํางๆ เชํน ศิลปะ 
ดนตรี การละคร เชํนเดียวกับทางด๎านสังคม วิทยาศาสตร์ และวรรณคดี 
   6. สํงเสริมให๎มีกิจกรรมในสังคม โดยครูพยายามใช๎โอกาสตํางๆ พัฒนาความ   
เต็มใจที่จะรํวมมือกันของกลุํมเพื่อท าความดี 
   7. ชํวยวัดผลการเรียนรู๎ โดยการแนะน าวิธีการตรวจสอบความก๎าวหน๎าในการ
เรียนรู๎แกํผู๎เรียนทั้งรายบุคคล และกลุํม 
  สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 16-17) ได๎กลําวถึงจุดมํุงหมายของการบูรณาการ
หลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการดังนี้ 
   1. เพื่อให๎นักเรียนเกิดความตระหนักวํา การเรียนรู๎ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน ในชีวิตคนเราทุกสิ่งทุกอยํางจะเกี่ยวข๎องกันอยูํเสมอ หลักสูตรบูรณาการจะมีความสัมพันธ์กับ
ชีวิตของนักเรียนมากกวํา และนักเรียนจะเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากกวําหลักสูตรแบบเดิม 
   2. เพื่อให๎นักเรียนเป็นผู๎ที่สามารถแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตนเอง ซึ่งในการแก๎ปัญหา 
นักเรียนจะต๎องอาศัยความรู๎จากหลายสาขาวิชาในเวลาเดียวกัน 
   3. เพื่อให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการเรียนรู๎โดยตรงอยํางมีจุดหมายและมี
ความหมาย นักเรียนมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน 
และชํวยสร๎างความเข๎าใจให๎นักเรียนอยํางลึกซึ้ง 
   4. เพื่อสนองความสนใจของนักเรียนแตํละคน โดยการเรียนรู๎ตามเอกัตภาพ 
ออกแบบกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนร๎ูตามที่ต๎องการจะรู๎ บรรยากาศในชั้นเรียนจะไมํเครียด สามารถ
กระตุ๎นให๎นักเรียนเรียนอยํางสนุกสนานและบรรลุผลในการเรียนให๎มากขึ้น 
   5. มีการถํายโอนและค๎นหาความสัมพันธ์ระหวํางเนื้อหา ความคิด ทักษะและ   
เจตคติ ชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจความคิดรวบยอดที่เรียนได๎อยํางลึกซึ้ง เป็นระบบ และถํายโอนความ
เข๎าใจจากเรื่องหนึ่งไปสูํอีกเรื่องหนึ่งได๎ดี 
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   6. สํงเสริมการเรียนรู๎ท่ีจะท างานรํวมกัน ให๎นักเรียนร๎ูสึกปลอดภัย มีความ       
พึงพอใจ มีความรู๎สึกเป็นสํวนหน่ึงของหมํูคณะ และยอมรับผู๎อื่น เต็มใจที่จะท างานรํวมกับกลุํมและ
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุํม 
   7. ชํวยพัฒนาคํานิยม คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานการท างาน วินัยในตนเอง 
สํงเสริมความสามารถในการท างาน และการควบคุมอารมณ์ของผู๎เรียน 
   8. ชํวยสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ และพัฒนาการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี   
ไปพร๎อมๆ กับทางด๎านความรู๎ เนื้อหาสาระ อีกทั้งให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎รํวมกิจกรรมในสังคม 
  จากการท่ีนักการศึกษาหลายทํานได๎กลําวถึงจุดมํุงหมายของการจัดการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการ สามารถสรุปได๎วํา จุดมํุงหมายของการจัดการเรียนร๎ูแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาและ
สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะในการคิด การแก๎ปัญหาตํางๆ จากการฝึกปฏิบัติประสบการณ์ตรง
ตามกระบวนการที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามที่ตนเองต๎องการ มีสํวนรํวมใน
การเรียนรู๎ ได๎ฝึกทักษะตามความสามารถ รวมท้ังพัฒนาทักษะในหลายด๎านด๎วยกัน ทั้งด๎านการ
ยอมรับตนเอง การควบคุมอารมณ์  วินัยในตนเอง การท างานกลุํม  คํานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
เสริมสร๎างความคิดสร๎างสรรค์  เป็นต๎น อีกทั้งยังชํวยสํงเสริมพัฒนาการด๎านการแสดงออกทางศิลปะ 
ดนตรี ด๎วย 
 1.4 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
  เอ็กเก็น และคัวชัค (Eggen; & Kauchak.  2001: 207) กลําววํา รูปแบบการสอนแบบ
บูรณาการท าให๎นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลที่เกี่ยวกับการสร๎างความ
นําสนใจให๎มากขึ้น และเน๎นให๎นักเรียนเกิดการคิดและเข๎าเนื้อหาอยํางลึกซึ้ง ทั้งยังเป็นการให๎
นักเรียนเพิ่มความสามารถที่ท าให๎เกิดผลด๎วยตนเอง นอกจากนี้ยังสํงเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ให๎กับนักเรียนด๎วย  
  เบนเนอร์ และคนอื่นๆ (Benner; et al.  2010: 158) กลาํววํา การสอนแบบบูรณาการ 
มีผลตํอการเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะ ความรู๎ การใช๎ความรู๎ ใช๎จินตนาการและความประพฤติตาม
หลักจริยธรรมอยํางชัดเจน  
  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 51-52) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของการบูรณาการ
ดังตํอไปนี ้
   1. เป็นการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย ผู๎เรียนสามารถจดจ าความรู๎ที่เรียนไปได๎นาน
(retention) ซึ่งจะเริ่มต๎นด๎วยการทบทวนความรู๎เดิม และประสบการณ์เดิมของผู๎เรียน 
   2. ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียน (participate) ทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ 
สติปัญญา และสังคม เป็นการพัฒนาในทุกด๎าน 
   3. ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมตามประสบการณ์ชีวิตของตน และเป็น
ประสบการณ์ในชีวิตจริงของผู๎เรียน 
   4. ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะตํางๆ ซ้ ากันหลายครั้งโดยไมํรู๎สึกเบื่อหนําย 



24 

 

   5. ผู๎เรียนได๎พัฒนาความคิดระดับสูง คิดไตรํตรอง คิดอยํางมีวิจารญาณ คิด
วิเคราะห์ คิดแก๎ปัญหา คิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
   6. ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการท างานกลุํมตั้งแตํสองคนขึ้นไปจนถึงเพื่อนท้ังชั้นเรียน
ตามที่ก าหนดในกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
   7. ผู๎เรียนได๎สร๎างเรื่องตามจินตนาการที่ก าหนดเป็นการเรียนรู๎ด๎านธรรมชาติ 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง วิถีชีวิตผสมผสานกันไป 
   8. ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากสิ่งใกล๎ตัวไปยังสิ่งไกลตัว เรียนเกี่ยวกับตัวเรา บ๎าน 
ครอบครัว ชุมชน ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ๎านและโลก ตามระดับความซับซ๎อนของเนื้อหาและ
สติปัญญาของผู๎เรียน 
   9. ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุข สนุกสนาน เห็นคุณคําของงานท่ีท าและงานท่ี
จะไปน าเสนอตํอเพื่อน ชุมชน ท าให๎เกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญของการเรียนร๎ูด๎วยตนเอง 
  ทิศนา แขมมณี (2546: 50-51) กลําวถึงประโยชน์ของการบูรณาการหลักสูตรและ 
การบูรณาการ ดังนี้ 
   1. ชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจเนื้อหาในลักษณะองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์และข๎อมูล
ได๎อยํางรวดเร็วกระตุ๎นผู๎เรียนให๎มีความรู๎ทั้งด๎านลึกและกว๎าง มีทัศนะด๎านความคิดที่กว๎างไกล     
ลดความซับซ๎อนของเนื้อหาวิชา 
   2. ท าให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานความรู๎ คุณธรรม 
คํานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู๎เรียนให๎เรียนรู๎ทักษะ
ชีวิต และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตจริงอยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   3. สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎หลายรูปแบบที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ สํงเสริม
กระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู๎ และการน าทักษะตํางๆ มาใช๎
เพื่อการแก๎ปัญหา 
   4. สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู๎จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู๎อื่น 
โดยค านึงถึงความคิดเห็นและประโยชน์ของสํวนรวม 
   5. ชํวยแก๎ปัญหาด๎านการขาดครูที่สอนในแตํละวิชา 
   6. ชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจสภาพปัญหาในสังคมได๎ดี พิจารณาปัญหาอยํางกว๎างๆ 
โดยใช๎ความรู๎อยํางหลากหลายท่ีสัมพันธ์กัน เพื่อสํงเสริมให๎เกิดทักษะและความสามารถในการ
แก๎ปัญหา และสํงเสริมการค๎นคว๎าวิจัย 
   7. ชํวยท าให๎การศึกษา และการสอนมีคุณคํามากขึ้น ชํวยเน๎นการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็น ให๎เกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต๎องขึ้น และสามารถปลูกฝังคํานิยมที่พึงประสงค์ 
   8. สํงเสริมการพัฒนาคํานิยม และบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นการชํวยพัฒนาวินัย 
ในตนเองสํงเสริมความสามารถในการท างาน และควบคุมอารมณ์ของผู๎เรียน 
   9. สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ในด๎านตํางๆ และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู๎
ที่หลากหลาย 
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  สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 22-23) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของการบูรณาการ
หลักสูตรและการเรียนรู๎ดังนี้  
   1. ท าให๎ผู๎เรียนเข๎าใจเนื้อหาในลักษณะองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์ระหวําง
เนื้อหาวิชา ท าให๎นักเรียนระลึกถึงข๎อมูลได๎อยํางรวดเร็ว กระตุ๎นให๎นักเรียนมีความรู๎ทั้งลึกและกว๎าง 
ท าให๎เป็นผู๎ที่มีทัศนะกว๎างไกล ลดความซับซ๎อนของเนื้อหาแตํละวิชา และท าให๎มีเวลาเรียนมากขึ้น 
   2. ท าให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานความรู๎ คุณธรรม 
คํานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู๎เรียนได๎อยํางเต็มที่ 
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิธีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในชีวิตจริงอยํางเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
   3. สํงเสริมให๎เกิดกิจกรรมการเรียนรู๎หลายรูปแบบท่ีเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ 
สํงเสริมกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญหน๎าสถานการณ์และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพื่อ
ป้องกันและแก๎ปัญหาและการประยุกต์ใช๎ทักษะตํางๆ  
   4. สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู๎จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู๎อื่น 
โดยค านึงถึงความคิดเห็นและผลประโยชน์ของสํวนรวมเป็นหลัก 
   5. ชํวยแก๎ปัญหาด๎านขาดครูสอนในแตํละรายวิชา 
   6. ชํวยท าให๎ผู๎เรียนเข๎าใจสภาพและปัญหาสังคมได๎ดีกวํา สามารถพิจารณาปัญหา
และท่ีมาของปัญหาอยํางกว๎างๆ ใช๎ความรู๎อยํางหลากหลายสัมพันธ์กัน สํงเสริมให๎เกิดทักษะและ
ความสามารถในการแก๎ปัญหาท้ังผู๎เรียนและผู๎สอน รวมทั้งสํงเสริมการค๎นคว๎าวิจัย 
   7. ชํวยท าให๎การสอนและการศึกษามีคุณคํามากขึ้น สามารถชํวยเน๎นการพัฒนา
ทักษะท่ีจ าเป็นให๎เกิดการคิดรวบยอดที่กระจํางขึ้น ถูกต๎อง และสามารถปลูกฝังคํานิยมที่พึงประสงค์
ได๎อีกด๎วย 
   8. สํงเสริมให๎นักเรียนมีความพึงพอใจ การยอมรับผู๎อื่น การรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของ
หมูํคณะและเกิดการเรียนรู๎จากการกระท ารํวมกัน 
   9. ชํวยสํงเสริมการพัฒนาคํานิยม และบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นการสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนได๎พัฒนาวินัยในตนเอง สํงเสริมความสามารถในการท างานและควบคุมอารมณ์ของผู๎เรียน 
   10. ชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ในด๎านตําง ๆ และเกิดความ
สนุกสนานเพราะได๎เรียนรู๎หลายด๎าน 
  สรุปได๎วํา การจัดการเรียนร๎ูแบบบูรณาการมีประโยชน์เป็นอยํางมาก ทั้งในสํวนของ
การกระตุ๎นให๎นักเรียนมีความรู๎ท้ังลึกและกว๎าง ท าให๎เป็นผู๎ที่มีทัศนกว๎างไกล ลดความซับซ๎อนของ
เนื้อหาแตํละวิชา และท าให๎มีเวลาเรียนมากขึ้น สามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตจริง
อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ น าทักษะตํางๆ มาใช๎ในการแก๎ปัญหาได๎จากการเรียนรู๎ท่ีเป็นการ
เชื่อมโยงความรู๎แบบองค์รวม สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู๎จักเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของผู๎อื่น โดยค านึงถึงความคิดเห็นและประโยชน์ของสํวนรวมจากการท างานกลุํม ผู๎เรียนเกิด
ความรู๎สึกสนุกสนาน ได๎เชื่อมโยงความรู๎ในศาสตร์ตํางๆ เกิดการเรียนร๎ูอยํางมีความหมาย ถือได๎วํา
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เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู๎เรียนได๎อยํางเต็มที่ โดยมีการผสมผสานความรู๎ คุณธรรม คํานิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดีตํอวิชานั้นๆ  
 1.5  ข้อควรค านึงถึงในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
  การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎เลือกเรียนตาม
ความสนใจได๎หลากหลาย ให๎ผู๎ เรียนได๎เรียนรู๎สิ่งตํางๆ อยํางสัมพันธ์กันตามความเป็นจริง         
การก าหนดหัวข๎อเรื่องต๎องค านึงถึงความสนใจของผู๎เรียน เรื่องที่ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เป็นส าคัญ 
ครูผู๎สอนประจ ารายวิชาจะต๎องมีความเชื่อม่ันและเข๎าใจการบูรณาการท่ีตรงกันคิดวางแผนการเรียนรู๎
และประเมินผลรํวมกัน การใช๎เวลาต๎องยืดหยุํนและปรับให๎เหมาะสมกับความสามารถของครูผู๎สอน 
ศักยภาพของผู๎เรียน ลักษณะของกิจกรรม มีการเชื่อมโยงเนื้อหาในวิชาเดียวกันและ/หรือข๎ามวิชา/
กลุํมประสบการณ์ เรื่องราวที่เรียนเกี่ยวข๎องกับชีวิตจริงของผู๎เรียน มีการเชื่อมโยงสาระส าคัญ 
(Concept) ตํางๆ อยํางมีความหมาย (กรมวิชาการ.  2544: 27) นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาหลาย
ทํานได๎กลําวเกี่ยวกับสิ่งที่ต๎องค านึงถึงในการจัดการเรียนร๎ูแบบบูรณาการดังน้ี 
  ลาร์ดิซาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal; et al.  1970: 148-149) ได๎สรุปถึงหลักการท่ี
ควรท าความเข๎าใจในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ดังนี้ 
   1. ผู๎เรียนมีความส าคัญมากกวําเนื้อหา เน๎นการพัฒนาบุคลิกภาพ ค านึงถึง    
การเรียนรู๎ท้ังด๎านรํางกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 
   2. หนํวยการเรียนที่ต๎องใช๎เวลาในการท ากิจกรรมข๎ามวัน จะดีกวําหนํวยการเรียน
สั้นๆ ที่เสร็จได๎ในเวลาเรียน 
   3. กิจกรรมการเรียนควรเป็นปัญหาในชีวิตจริง ค านึงถึงความต๎องการ ความสนใจ
ของผู๎เรียนเป็นเกณฑ์ 
   4. ในการเรียนร๎ู ควรใช๎กระบวนการกลุํม 
   5. กิจกรรมการเรียนรู๎ใช๎กระบวนการประชาธิปไตย 
   6. ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียน 
   7. สร๎างบรรยากาศในชั้นเรียน ในการท างานให๎เป็นท่ีพึงพอใจของผู๎เรียน 
  ฟราซี และรูดนิทสกี (Frazee; & Rudnitski.  1995: 142) กลําวถึง สิ่งส าคัญที่
ครูผู๎สอนต๎องค านึงถึงในการเลือกการจัดการเรียนรู๎ในแตํละระดับของการบูรณาการ สรุปได๎คือ 
จ าเป็นต๎องมีการเรียนหรือการฝึกปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทสิ่งแวดล๎อมรอบตัว ต๎องมีความ
สอดคล๎องกับความต๎องการของนักเรียนที่มีอยูํหลากหลาย ค านึงถึงความเชื่อมโยงของเนื้อหาทั้ง
ภายในและภายนอกวิชา หรืออาจจะเชื่อมโยงกับครูผู๎สอนวิชาอื่นๆ และวางแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎
ตํอเนื่องกัน เชํนถ๎าเป็นการสอนโดยครูผู๎สอนคนเดียวก็อาจจะมีการก าหนดรายละเอียดในการสอน
แตํละครั้งให๎ชัดเจน  
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  ชม ภูมิภาค (2520: 107) กลําวถึงสิ่งที่ควรค านึงในการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการไว๎
ดังนี้ 
   1. ครูจะต๎องเสริมสร๎างพื้นฐานของนักเรียนให๎ดี ให๎นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด
ที่ชัดเจนกว๎างขวางเสียกํอนที่จะพยายามให๎เกิดการบูรณาการเข๎าด๎วยกัน 
   2. ต๎องแนํใจวําความคิดรวบยอดที่จะน ามาบูรณาการนั้น อยูํในระดับที่เหมาะสม
กับวุฒิภาวะของผู๎เรียน 
   3. ต๎องมีการสร๎างบรรยากาศการเรียนให๎นักเรียนสบายใจที่สุดเทําที่จะท าได๎ เพื่อ
สํงเสริมให๎เกิดการบูรณาการ 
   4. การด าเนินการสอนทุกครั้ง นักเรียนต๎องรู๎จุดมํุงหมายการสอนโดยละเอียด 
   5. ในการสอนสิ่งใหมํ ครูต๎องใช๎พื้นฐานของนักเรียนให๎เป็นประโยชน์ 
   6. ครูต๎องเป็นแบบอยํางในการแสดงพฤติกรรมที่มีการบูรณาการให๎แกํนักเรียน 
  กาญจนา คุณารักษ์ (2522: 21) กลําววํา สิ่งที่ต๎องค านึงถึงในการจัดการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการ 
   1. จะต๎องมีจุดมํุงหมายที่แนํนอนวํา ต๎องการให๎ผู๎เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อยํางไร 
   2. ในการสอนแตํละครั้งต๎องพยายามสอดแทรกคุณสมบัติที่ต๎องการจะเน๎นในตัว
ของนักเรียน 
   3. พยายามบูรณาการความรู๎ให๎สอดคล๎องกับชีวิตจริงให๎มากที่สุด 
   4. จัดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รู๎สึกสังเกต วิเคราะห์ วิจารณ์ และอภิปรายถกเถียงกัน
ด๎วยเหตุผล 
   5. จัดบรรยากาศในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียนให๎ท๎าทายและเร๎าความสนใจของ 
ผู๎เรียน 
  เกยูร ปริยพฤทธิ์ และสุกัญญา วํองปรัชญา (2544: 5) ได๎แสดงหลักการส าคัญที่ต๎อง
ค านึงถึงในการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการดังแสดงในภาพประกอบ 2  
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ภาพประกอบ 2 หลักการส าคัญที่ต๎องค านึงถึงในการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 
 

 ที่มา : เกยูร ปริยพฤทธิ์; และ สุกัญญา วํองปรัชญา.  (2544).  เอกสารชุดเทคนิคการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญที่สุด การบูรณาการ.  หน๎า 5. 
 
   สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2544: 166-167) และ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2547: 163) กลําวถึงสิ่งที่ค านึงถึงในการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดการบูรณาการที่
สอดคล๎องกัน ดังนี้ 
   1. การจัดการเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมใน
กระบวนการเรียนรู๎อยํางกระตือรือร๎น 
   2. การสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รํวมท างานกลุํมด๎วยตนเอง โดยการสํงเสริมให๎มี
กิจกรรมกลุํมลักษณะตํางๆ หลากหลายในการเรียนร๎ูและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีโอกาสลงมือท ากิจกรรม
ตํางๆ อยํางแท๎จริงด๎วยตนเอง 
   3. จัดประสบการณ์ตรงให๎แกํผู๎เรียน โดยให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎เรียนร๎ูจากสิ่งที่เป็น
รูปธรรม เข๎าใจงําย ตรงกับความเป็นจริงสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางได๎ผล และสํงเสริม
ให๎มีโอกาสได๎ปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถและทักษะที่ติดเป็นนิสัย 
   4. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎สึกกล๎าคิด กล๎าท า โดย
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีโอกาสที่จะแสดงออกซึ่งความรู๎สึกนึกคิดของตนเองตํอสาธารณชนหรือเพื่อนรํวม
ชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร๎างความม่ันใจให๎เกิดในตัวผู๎เรียน 
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   5. เน๎นการปลูกฝังจิตส านึก คํานิยม และจริยธรรมที่ถูกต๎องดีงาม ให๎ผู๎เรียน
สามารถจ าแนกแยกแยะความถูกต๎องดีงามและความเหมาะสมได๎ สามารถขจัดความขัดแย๎งได๎ด๎วย
เหตุผล มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม และแก๎ไขปัญหาด๎วยปัญญาและสามัคคี 
  จากการศึกษาข๎างต๎นสรุปได๎วํา ข๎อควรค านึงถึงในการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการน้ัน 
จ าเป็นต๎องเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ทั้งน้ีกิจกรรมควรเป็น
ปัญหาในชีวิตจริง สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน โดยการจัดประสบการณ์ตรงให๎กับผู๎เรียน 
จัดบรรยากาศที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าคิด กล๎าท า ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการท างานกลุํม พร๎อมทั้ง
เน๎นการปลูกฝังจิตส านึก คํานิยมและจริยธรรมที่ถูกต๎อง ทั้งน้ีควรด าเนินการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวน 
การประชาธิปไตยและเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนตามศักยภาพ พร๎อมทั้งเข๎ารํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎อยํางมีความสุข รักและสนุกในการเรียน 
 1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
   สตรอว์เดอร์แมน (Strawderman.  1986: Abstract) ไดอ๎ธิบายเกี่ยวกับความวิตก
กังวลของวิชาคณิตศาสตร์โดยใช๎รูปแบบการบูรณาการเพื่อที่จะน าไปสูํความเข๎าใจในกฎเกณฑ์ที่
กว๎างขวาง ด๎วยเหตุนี้ ได๎พัฒนารูปแบบของความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ประกอบด๎วยองค์ประกอบด๎านเจตคติ คือ ผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ความโน๎มเอียงในวิธีการ
หลีกเลี่ยงวิชาคณิตศาสตร์ และความรู๎สึกตํอวิชาคณิตศาสตร์ สํวนองค์ประกอบด๎านพุทธิพิสัย คือ 
การคิดในระดับของความเข๎าใจในวิชาคณิตศาสตร์ โดยวัดความเหมาะสมของรูปแบบความวิตก
กังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จากการวัดทัศนคติของนักเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจีย จ านวน 
390 คน  ผลการวิจัยสรุปวําบํงบอกถึงความม่ันใจในวิชาคณิตศาสตร์มีแนวโน๎มที่จะมาพร๎อมกับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความรู๎สึกยินดีและเต็มใจที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และระดับการรับรู๎
ความเข๎าใจที่สูง ในท านองเดียวกันความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปรากฏวําเป็นไปกับ
ความไมํส าเร็จทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การหลีกเลี่ยงในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และการ
เรียนแบบทํองจ าเนื้อหาคณิตศาสตร์เพียงอยํางเดียว   
   เมอร์ริลล์ (Merrill.  2000: Abstract) ได๎ด าเนินการวิจัยกับนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายด๎วยการประเมินผลของวิธีการบูรณาการระหวํางการเรียนรู๎เทคโนโลยี     
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู๎วิจัยใช๎นักเรียนจ านวน 6 กลุํมกับโรงเรียนในหมํูบ๎านเล็กๆ 
แถวชานเมือง โดยห๎องเรียน 3 ห๎องเรียนก าหนดให๎เป็นกลุํมทดลองและอีก 3 กลุํมที่เหลือเป็นกลุํม
ควบคุม ระเบียบการวิจัยใช๎กับบทเรียนในเรื่อง แรงและพลังงานทางเทคโนโลยี กลุํมทดลองได๎รับ
การสอนโดยใช๎หลักสูตรบูรณาการมํุงเน๎นทางเทคโนโลยี ทางคณิตศาสตร์และการศึกษา
วิทยาศาสตร ์ด๎วยวิธีการเรียนร๎ูแบบสร๎างสรรค์องค์ความรู๎(constructivist) โดยในกลุํมทดลองได๎ท า
กิจกรรมและได๎รับการสํงเสริม ฝึกหัดทางด๎านเนื้อหา สํวนกลุํมควบคุมก็ด าเนินการตามหลักสูตรท่ี
ก าหนดไว๎โดยไมํได๎สอนและลงมือท ากิจกรรม จากการศึกษาพบวํา กลุํมทดลองและกลุํมควบคุม    
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มีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตํอไปนี้ (1) คะแนนที่เพิ่มขึ้นจากการ
ทดสอบหลังเรียน (2) การเก็บคะแนนหลังจากการทดลองสัปดาห์ที่สองและสัปดาห์ที่สี่ หรือ (3) 
จ านวนของวลีหรือถ๎อยค า ค าพูด หลังจากที่มีการบูรณาการอยํางสมบูรณ์ ดังนั้นสรุปได๎วําวิธีการ
สอนดังกลําวไมํได๎มีผลตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนทันทีหลังจากการด าเนินการสอน ไมํได๎มีผลตํอ  
ทิศทางการปรับตัวของการบูรณาการของนักเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติและวิธีการบูรณาการ
ไมํได๎มีผลตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนหลังจากการทดลองทั้งสองและสี่สัปดาห์  
   โฮล์มส์ (Holmes.  2006: 247-256) ได๎พัฒนาหนํวยที่มีการเรียนรู๎แบบโต๎ตอบ
ของห๎องสมุด เพื่อชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจการเชื่อมโยงระหวํางสิ่งที่มีอยูํกับคณิตศาสตร์ พร๎อมทั้ง
ประยุกต์ในสาขาอื่นๆ การพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎แบบตอบโต๎นี้ครอบคลุมขอบเขตของวิชา
คณิตศาสตร์ทีศ่ึกษาตามปกติโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีและหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในทุก
ระดับ นอกจากนีไ้ด๎ออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ให๎มีความส าคัญในการเชื่อมโยงในสาขาวิชา และให๎
การสนับสนุนเร่ืองราวของพัฒนาการของความคืบหน๎าในการเรียนของนักเรียน ผลลัพธ์ที่ได๎คือ
ระบบการสร๎างเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาแบบเว็บเป็นฐานเพียงอยํางเดียว  ซึ่งประกอบด๎วย
โปรแกรมการประเมินที่แมํนย าทั้งการประเมินภายในและภายนอกของแตํละหนํวยการเรียนรู๎    
แบบตอบโต๎ ซึ่งจะเห็นได๎ในระหวํางการพัฒนาห๎องสมุด โดยผลส าเร็จที่เกิดขึ้นในหนํวยการเรียนร๎ูที่
มีการตอบโต๎จะสามารถเชื่อมโยงหลายสาขาและท าลายอุปสรรคที่พบทั่วไปทั้งในวิชาคณิตศาสตร์
และไมํใชํวิชาคณิตศาสตร์ได๎  
   แม็คโคอ็อค (McCoog.  2007: 25-28) ได๎กลําวถึงการจัดการเรียนรู๎แบบ    
บูรณาการทฤษฎีพหุปัญญากับเทคโนโลยี ซึ่งในสังคมปัจจุบันความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีนั้นได๎มี
การเปลี่ยนแปลงไปในแตํละวัน ซึ่งในบทความนี้ได๎วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยทีางการศึกษาและรวมทฤษฎีของพหปุัญญาเข๎าไว๎ด๎วยกัน น าเสนอโครงรํางยุทธวิธีการ
สอนท่ีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียน โดยการผสมเทคโนโลยีใหมํๆ กับการสอน โดยอธิบาย
แตํวิธีการสอนนั้นๆ กับแตํละความสามารถของพหุปัญญาด๎วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
   ไวท ์และคาร์เพ็นเทอร์ (White; & Carpenter.  2008: 22-38) ได๎ท าการศึกษา
การบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ไปยังการน าเข๎าสูํแนวทางปฏิบัติของห๎องปฏิบัติการทางชีววิทยา 
เป็นลักษณะของการบูรณาการหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนตระหนักในแนวคิดทาง
ชีววิทยาหลังการปฏิบัติกิจกรรม สํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะทางการวิจัยและการปฏิบัติการ และ
สํงเสริมความสัมพันธ์ระหวํางแนวคิดทางชีววิทยากับแนวคิดทางคณิตศาสตร์และเคมี ซึ่งในงานวิจัย
นี้ได๎เสนอรํางของหลักสูตรดังกลําวโดยเน๎นให๎เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหวํางคณิตศาสตร์ เคมี    
อีกทั้งยังน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข๎ามาใช๎ในห๎องปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรดังกลําว
ยังเน๎นไปยังความท๎าทาย อีกทั้งยังสํงเสริมการเรียนรู๎แนวคิดการเชื่อมโยงความรู๎และสร๎างแรงจูงใจ
ในการเรียนอีกทั้งเป็นดึงดูดความสนใจของนักเรียนอีกด๎วย ซึ่งหลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรท่ีสามารถ
น าไปใช๎ประโยชน์ได๎ทั่วไป 
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   บาร์เบอร์ (Barber.  2009: Abstract) ได๎ส ารวจการบูรณาการการเรียนร๎ูที่เป็น
เป้าหมายของวิทยาลัย ซึ่งการบูรณาการการเรียนรู๎ได๎ก าหนดเป็นความสามารถในการแสดงให๎เห็น
ถึงการเชื่อมโยงทักษะ และความรู๎ตํางๆ ในการเรียนรูก๎ับบริบททีห่ลากหลาย โดยแบํงออกเป็นสิ่งที่
สังเกตได๎ 3 ประการซ่ึงคือ  (ก) การเชื่อมโยง เป็นการค๎นพบความคล๎ายคลึงกันระหวํางความคิดที่
ตัวเองยังคงมีอยูํ (ข) การประยุกต์ ใช๎ความรู๎ในบริบทตํางๆ และ (ค) การสังเคราะห์ ซึ่งเป็นการสร๎าง
ความรู๎ใหมํโดยการรวมความเข๎าใจอยํางลึกซึ้งจากสองสิ่งหรือมากกวํานั้น โดยศึกษาการบูรณาการ
การเรียนรู๎จากผลงานของตนเองและการถํายทอดการเรียนรู๎ ซึ่งวิเคราะห์ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 194 คน สองระยะ คือในปีท่ี 1 และปีที่ 2  การวิเคราะห์เกี่ยวกับ
พัฒนาการของบุคคลเหลํานี้ พบวํา มีแนวโน๎มอยํางมากมายส าหรับวิธีของการบูรณาการในตลอด
ชํวงระยะเวลาท าการส ารวจ จากการสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที ่2 มีตัวอยํางของสิ่งที่สังเกตได๎ของ
การบูรณาการการเรียนรู๎ทั้งในการเชื่อมโยง การประยุกต์ใช๎ และการสังเคราะห์ ซึ่งเห็นแนวโน๎ม   
ไปยังการวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการ จากมุมมองการสร๎างที่เกี่ยวกับพัฒนาการ นักเรียนท่ีมีการ
ฝึกหัดผลงานของตนเองทั้งการเชื่อมโยง การประยุกต์ใช๎ และการสังเคราะห์ ในระดับสูงจะมี
พัฒนาการมากกวํานักเรียนที่มีทิศทางการพัฒนาการฝึกหัดผลงานของตนเองน๎อย  สิ่งที่เกี่ยวข๎อง
กับการน าเสนอในงานวิจัยน้ี สามารถน าไปใช๎ในการสํงเสริมการเชื่อมโยงความรู๎ การประยุกต์ใช๎ 
และการสังเคราะห์ ในการบูรณาการการเรียนรู๎ได๎ 
   โคลล์เนอร์ วอลเลซ และซแว็คฮาเมอร์ (Koellner; Wallace; & Swackhamer.  
2009: 30-38) ได๎แนะน าการเรียนร๎ูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับเกรด 5 ถึงเกรด 7 โดยการบูรณา
การงานประพันธ์ที่เกี่ยวข๎องกับคณิตศาสตร์ ซึ่งผู๎วิจัยท าการค๎นหางานประพันธ์ตํางๆ ที่สอดคล๎อง
กับสภาครูคณิตศาสตร์แหํงสหรัฐอเมริกา (NCTM) ในเรื่องของ จ านวนและการด าเนินการ พีชคณิต 
เรขาคณิต การวัด การวิเคราะห์ข๎อมูลและความนําจะเป็น และการแก๎ปัญหา เพื่อน ามาใช๎ในการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการ ซึ่งในงานวิจัยน้ีได๎แบํงระดับความซับซ๎อนของงานประพันธ์ออกเป็น 3 ระดับ 
โดยแบํงจากความซับซ๎อนของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ท่ีประยุกต์กับงานประพันธ์แตํละเรื่อง ยิ่งมี
ความซับซ๎อนมากก็จะมีการบูรณาการมากด๎วย ซึ่งในขณะที่ท าการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
จะออกแบบให๎สัมพันธ์กับธรรมชาติของคณิตศาสตร์มากที่สุดและสนับสนุนการพัฒนาแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์จากหลักสูตรแบบบูรณาการ โดยเป็นการเปรียบเทียบการอํานงานประพันธ์แตํละเรื่อง
ระหวํางเรื่องเกํากับเรื่องใหมํตํอไป และตั้งค าถามตํางๆ เชํน เรื่องนี้สํงเสริมการพัฒนาแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์อยํางไร วัตถุประสงค์ของเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในเร่ืองนี้คืออะไร จะน าเสนอ
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์อยํางไร และจะอธิบายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์อยํางไร เป็นต๎น  
   มิรากเลีย และสมิลาน (Miraglia; & Smilan.  2009: 169-185) ได๎น าเสนอการ
จัดการเรียนรู๎แบบหลากหลายสาขาวิชาชีพที่บูรณาการการศึกษากับศิลปะ และศึกษาความสัมพันธ์
ของระบบนิเวศที่มีตํอเป้าหมายของการดูแลเอาใจใสํและอนุรักษ์ภูมิทัศน์  วิธีการการออกแบบ
หลักสูตรศิลปะนี้ข้ึนอยูํกับการเรียนรู๎ หลักการเดินทางเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งแวดล๎อม
และการออกภาคสนามกลางแจ๎ง  วัตถุประสงค์การเรียนร๎ูซึ่งต๎องใช๎หลักการเดินทางในงานศิลปะได๎
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อธิบายรูปแบบการเรียนรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมผํานการออกแบบของหลักสูตรส าหรับครูโดยการ
พัฒนาจากผู๎เชี่ยวชาญ โดยใช๎สิ่งแวดล๎อมเป็นบริบท ทั้งนีเ้นื้อหาเน๎นการท างานศิลปะจากวัสดุ
ธรรมชาติ เชื่อมโยงในหลายสาขาวิชา กับมุมมองที่หลากหลาย ผลการเรียนรู๎ของบทเรียนถูกย๎าย
จากห๎องเรียนไปยังบริเวณพื้นท่ีรอบๆ ภายนอกห๎องเรียน ซึ่งการใช๎ประโยชน์วัสดุจากธรรมชาตินั้น
มีความส าคัญมาก โดยหลักสูตรนีไ้ด๎อธิบายถึงการประสบความส าเร็จของการใชส๎ิ่งแวดล๎อมจากการ
ใช๎แหลํงเรียนรู๎ตามธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยูํรอบๆ ตัว    
  งานวิจัยในประเทศ 
   จันทร์จรัส ตัณฑสุทธิ (2528: 76-79) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคิดสร๎างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิชาสังคมศึกษา โดยใช๎เทคนิคการสอนแบบ
บูรณาการและการสอนตามคูํมือครู ผลการศึกษาพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดย
ใช๎เทคนิคการสอนแบบบูรณาการและการสอนตามคูํมือครู แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และความคิดสร๎างสรรค์ทั้งในด๎านความคลํองแคลํวในทางการคิด ความคิดยืดหยํุน และ
ความคิดริเริ่ม ของกลุํมทั้งสองกลุํม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   รัตนา นภารัตน์ (2531: 54) ได๎เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยใช๎การสอนแบบ    
บูรณาการและการสอนตามคูํมือครู ผลการวิจัยพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา   
โดยใช๎การสอนแบบบูรณาการและการสอนตามคูํมือครูแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และความมีวินัยในตนเองไมํแตกตํางกัน  
   อนันต์  โพธิกุล (2543: 85-88) ได๎เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก๎โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได๎รับการสอน
แบบบูรณาการเชิงวิธีการกับการสอนตามคูํมือครู กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 จ านวน 2 ห๎องเรียน รวม
ทั้งสิ้น 450 คน ผลการวิจัยพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
แก๎โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุํมทดลองและกลุํมควบคุมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก๎โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ระดับความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สูง ปานกลาง ต่ า 
แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ และความสามารถในการโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนกลุํมทดลองและกลุํมควบคุมท่ีมีระดับความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตํางกัน 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาอยํางละเอียดพบวํา กลุํมที่มีระดับ
ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต่ า ความสามารถในการโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นักเรียนกลุํม
ทดลองและกลุํมควบคุม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สํวนกลุํมท่ีมีระดับ
ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง ความสามารถในการโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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   สมบัติ แสงทองค าสุก (2545: 94-97) ได๎วิจัยเชิงพัฒนาโดยมีความมํุงหมายเพื่อ
พัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการเชื่อมโยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได๎รับการสอนโดยใช๎รูปแบบการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการเชิงเนื้อหา เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา อ าเภอบางบอน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดห๎องเรียนแบบคละความสามารถ จ านวน 1 ห๎องเรียน จ านวน 45 คน 
ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงเน้ือหา เพื่อสํงเสริม
ทักษะการเชื่อมโยง เรื่อง อนุพันธ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 
89.84/82.32 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังได๎รับการสอนโดยใช๎
รูปแบบดังกลําวสูงกวํากํอนได๎รับการสอน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   พูนสุข อุดม (2546: 167-172) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
แบบพหุวิทยาการรํวมกับวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง ผลการศึกษาพบวํา การสร๎างหลักสูตรบูรณาการแบบ         
พหุวิทยาการระหวํางรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 และภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 1 และเม่ือน าไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบวํา นักเรียนกลุํมตัวอยํางมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 และภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 1 หลังการทดลองใช๎หลักสูตรบูรณาการสูงกวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนการทดลองใช๎
หลักสูตรบูรณาการอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนกลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยของคะแนน
ความคิดเห็นตํอหลักสูตรบูรณาการหลังการใช๎หลักสูตรอยูํในระดับมาก และนักเรียนกลุํมตัวอยําง   
มีคําเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นตํอพฤติกรรมการสอนของผู๎สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 และภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 หลังการทดลองใช๎หลักสูตรบูรณาการสูงกวํา
คําเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นตํอพฤติกรรมการสอนของครูผู๎สอนขณะทดลองใช๎หลักสูตรบูรณาการ 
   พาฝัน อารีมา (2547: 53-55) ได๎ศึกษาผลของการพัฒนาการเห็นคุณคําในตนเอง 
ของเยาวชนชาย ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ๎านกาญจนาภิเษก โดยใช๎กิจกรรมบูรณา
การ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยเป็นเยาวชนชาย  ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ๎าน
กาญจนาภิเษก ที่มีคะแนนการเห็นคุณคําในตนเอง ในระดับปานกลางและระดับต่ า จ านวน 43 คน 
ผลการวิจัยพบวํา เยาวชนชาย ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ๎านกาญจนาภิเษก ที่ได๎เข๎า
รํวมกิจกรรมบูรณาการมีการเห็นคุณคําในตนเอง ด๎านทั่วไป ด๎านบุคคลที่มีความส าคัญกับตน    
ด๎านโรงเรียน-การศึกษา และการเห็นคุณคําในตนเองโดยรวม สูงกวําเยาวชนชาย ในสถานฝึกอบรม  
บ๎านกาญจนาภิเษกที่ไมํได๎เข๎ารํวมกิจกรรมบูรณาการ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนการ
เห็นคุณคําในตนเองด๎านสังคม - เพื่อน ไมํแตกตํางกัน 
   สิริมา สาระพล (2547: 117-120) ได๎ท าการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีความมํุงหมาย
เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการโดยการใช๎ตัวแทน (Representations) 
เรื่อง อัตราสํวนและร๎อยละ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
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พัฒนาการของความสามารถในการใช๎ตัวแทนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได๎รับการสอนโดยใช๎
ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการโดยใช๎ตัวแทน กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ าเภอเมือง จังหวัด       
ศรีสะเกษ จ านวน 1 ห๎องเรียน จ านวน 50 คน ผลการวิจัยพบวํา ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
แบบบูรณาการโดยการใช๎ตัวแทนประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 
87.94/85.01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได๎รับการสอนโดยใช๎ชุด
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการโดยการใช๎ตัวแทน เรื่อง อัตราสํวนและร๎อยละ        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สูงกวาํกํอนได๎รับการสอนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ี นักเรียน
ที่เรียนด๎วยชุดการเรียนการสอนดังกลําวมีพัฒนาการความสามารถในการใช๎ตัวแทนทาง
คณิตศาสตร์สูงขึ้นด๎วย  
   สุรชัย จามรเนียม (2548: 86-88) ได๎ท าการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาความสนใจ
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได๎รับการสอนโดยใช๎ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์บูรณาการ      
เชิงเนื้อหา เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 จ านวน 50 คน ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลพบวํา ความสนใจในรายวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนกํอนและหลังการใช๎ชุดกิจกรรรมคณิตศาสตร์บูรณาการเชิงเนื้อหา พบวํามี
ความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการเปรียบเทียบความสนใจในวิชา
คณิตศาสตร์หลังการใช๎ชุดกิจกรรมกับคําเกณฑ์ (80%) พบวํา ความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์หลัง
การใช๎ชุดกิจกรรมสูงกวําคําเกณฑ์ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ดรุณี เตชะวงศ์ประเสริฐ (2549: 121-124) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู๎ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีไ่ด๎รับการสอนแบบ
บูรณาการแบบสอดแทรก เรื่อง คํากลางของข๎อมูล กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แขวงป้อมปราบศัตรู
พําย เขตป้อมปราบศัตรูพําย กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห๎องเรียน จ านวนนักเรียน 45 คน       
ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คํากลางของข๎อมูล     
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได๎รับการสอนแบบบูรณาการแบบสอดแทรก สูงกวําเกณฑ์ 
60% ที่ก าหนดไว๎อยํามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคงทนในการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง คํากลางของข๎อมูล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได๎รับการสอนแบบบูรณาการแบบ
สอดแทรก สูงกวําเกณฑ์ 55% ที่ก าหนดไว๎อยํามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ (2552: 123-125) ได๎เปรียบเทียบทักษะการแก๎ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการท างานกลุํมกับเกณฑ์ หลังจากที่
ได๎รับการจัดการเรียนร๎ูแบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน๎นกระบวนการกลุํม  กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา แขวงห๎วยขวาง เขตห๎วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 1 ห๎องเรียน นักเรียนจ านวน 42 คน 
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ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนร๎ูแบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน๎นกระบวนการกลุํม
มีทักษะการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความนําจะเป็น ผํานเกณฑ์ร๎อยละ 70 อยํางมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนท่ีได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเน๎นกระบวนการ
กลุํมมีทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความนําจะเป็น ผํานเกณฑ์ร๎อยละ 70 อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน๎น
กระบวนการกลุํมมีผลการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุํมอยูํในเกณฑ์ระดับดี  
   อัจฉรา พรนิมิต (2552: 93-94) ได๎ท าการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถ
ทางพหุปัญญา 4 ด๎าน คือ ความสามารถด๎านภาษา ด๎านมิติสัมพันธ์ ด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
และด๎านธรรมชาติวิทยา กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4        
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนประตูชัย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 จ านวน 185 คน โดยแบํงนักเรียนออกเป็น 3 กลุํม คือระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ    
ดีและดีมาก พอใช๎ และควรปรับปรุง เพื่อจัดการเรียนรู๎ด๎วยชุดกิจกรรมทัศนศิลป์แบบบูรณาการ 
ผลการวิจัยพบวํา หลังการศึกษาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์แบบบูรณาการในภาพรวม นักเรียนทั้งสาม
กลุํม มีความสามารถทางพหุปัญญาทั้ง 4 ด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ความสามารถทางพหุปัญญาทุกด๎านหลังการจัดการเรียนร๎ูสูงกวํากํอนการจัดการเรียนรู๎ เม่ือ
เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนระหวํางกลุํมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ภาพรวมทุกด๎าน ตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาข๎อมูลเป็นรายคูํ พบวํา 
นักเรียนกลุํมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและดีมาก มีความสามารถทางพหุปัญญาทั้ง 4 ด๎านใน
ภาพรวมสูงกวํานักเรียนกลุํมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับพอใช๎ และควรปรับปรุง อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนระดับกลุํมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับพอใช๎ มีความสามารถ
ทางพหุปัญญาในภาพรวมทุกด๎านสูงกวํานักเรียนกลุํมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรปรับปรุง     
อยําง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีนักเรียนที่เรียนรู๎ด๎วยชุดกิจกรรมทัศนศิลป์แบบ   
บูรณาการในภาพรวมทั้งกลุํมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ดีและดีมาก พอใช๎ และควรปรับปรุง    
มีเจตคติทีด่ีตํอชุดกิจกรรมทัศนศิลป์แบบบูรณาการ 
  จากการทบทวนงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎น พบวํา การจัดการเรียนรู๎ด๎วยการบูรณาการ
นั้นสํงเสริมให๎นักเรียนมีพัฒนาการทางด๎านการเรียนรู๎ท่ีสูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต สํงเสริมทักษะการเชื่อมโยงความรู๎ พร๎อมทั้งเป็นการพัฒนา 
พหุปัญญาได๎โดยการสอนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสํงเสริมให๎นักเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้น
ด๎วยเชํนกัน ซึ่งในท่ีนี้เป็นงานวิจัยที่กระท ากับเนื้อหาสาระวิชาอื่นๆ ที่ไมํใช๎คณิตศาสตร์บ๎าง ที่เป็นใน
ระดับสูงบ๎าง และเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการในสาชาวิชาตํางๆ บ๎าง ซึ่งนําจะเป็น
แนวทางที่สามารถน ามาพัฒนาและประยุกต์กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ได๎ในโอกาสตํอไป 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนคณิตศาสตร์ 
 ในการจัดการเรียนรู๎ครูจ าเป็นต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับวิธีสอนแบบตํางๆ จะชํวยท าให๎ครู
สามารถจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนได๎     
ทั้งน้ี วิธีสอนแบบตํางๆ เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งที่ครูผู๎สอนจะต๎องรู๎เพื่อน าไปจัดการเรียนรู๎
ให๎บังเกิดผลกับนักเรียน และวิธีสอนใดก็ตามที่ท าให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นอยากที่จะเรียนมี
ความสนใจ และมีความเข๎าใจในบทเรียนน้ัน นับได๎วํา เป็นวิธีสอนท่ีดี ยังไมํมีงานวิจัยใดที่ชี้ชัดลงไป
วํา วิธีสอนหน่ึงดีกวําวิธีสอนอีกวิธีหนึ่ง ทั้งนี้เพราะการเลือกใช๎วิธีสอนใดวิธีสอนหน่ึงนั้นขึ้นอยูํกับ
เนื้อหา นักเรียนและครู ดังนั้นในการจัดการสอนเนื้อหาของบทเรียนแตํละบทอาจจะใช๎วิธีสอนท่ี
แตกตํางกันหรือวิธีสอนหลายๆ วิธีผสมกัน (สิริพร ทิพย์คง.  2545: 117) ซึ่งวิธีสอนก็มีด๎วยกันหลาย
วิธี ในการที่จะท าให๎การเรียนร๎ูคณิตศาสตร์ประสบความส าเร็จ ผู๎วิจัยจึงได๎คัดเลือกวิธีการสอนที่
สอดคล๎องกับหลักการสอนและธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึงมีด๎วยกันดังน้ี คือ วิธีการสอนแบบ
อุปนัย วิธีการสอนแบบนิรนัย วิธีการสอนแบบเกม วิธีการสอนแบบปฏิบัติการหรือทดลอง วิธีการ
สอนแบบระดมสมอง วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุํมยํอย และวิธีการสอนแบบสาธิต ซึ่งมีนักการ
ศึกษาหลายทํานได๎ให๎รายละเอียดดังตํอไปนี้  
 2.1 วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) 
  2.1.1 ความหมาย 
   ลาร์ดิซาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal; et al. 1970: 29) กลําววํา วิธีการสอนแบบ
อุปนัยเป็นวิธีการค๎นพบในความเป็นจริง ผํานขั้นตอนอุปนัย ซึ่งอาจได๎มาจากหลักการจริงหรือ
ลักษณะทั่วไป จากกรณีหรือหลายกรณีทีมี่การศึกษา สังเกตและเปรียบเทียบ และปัจจัยส าคัญ
เหลํานี้เป็นการค๎นพบและกฎทั่วไป บทเรียนท่ีใช๎วิธีการอุปนัยมักจะเรียกความสนใจที่แตกตํางกัน 
แตํเกี่ยวข๎องกับรายละเอียดที่น าไปสูํการเกิดข๎อสรุปความหมายที่กฎ หลักการหรือสูตร ซึ่งมี
เป้าหมายดังน้ี  
    1. เพื่อชํวยให๎นักเรียนได๎ค๎นพบกฎส าคัญหรือความจริงด๎วยตนเองผํานการ
สังเกตอยํางรอบคอบจากตัวอยํางที่เฉพาะเจาะจงด๎วยจ านวนที่เพียงพอซึ่งจะสนับสนุนลักษณะ
ทั่วไป 
    2. เพื่อให๎ความหมาย ค าอธิบายและความสัมพันธ์ของความคิดที่ชัดเจนให๎กับ
นักเรียน 
    3. เพื่อให๎นักเรียนด าเนินการตรวจสอบตนเองไมํอยูํภายใต๎การชํวยเหลือของ
คร ูโดยวิธีการเรียนรู๎ของขั้นตอนอุปนัย 
   สิธุ (Sidhu. 1982: 106-107) กลําวถึงวิธีการสอนแบบอุปนัยวํา มันเป็นการท า
จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปยังนามธรรม โดยจากรูปท่ัวไปและจากตัวอยํางไปยังกฎทั่วไป เป็นขั้นตอนท่ี
สร๎างหลักการด๎วยการชํวยของการยกตัวอยํางที่มีจ านวนเพียงพอ เป็นพื้นฐานของการหาความจริง
ด๎วยการสังเกตซึ่งเป็นวิธีการให๎ความจริงทั่วๆ ไปโดยการแสดงให๎เห็น ถ๎ามันจริงส าหรับกรณี
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จ าเพาะและเป็นจริงในกรณีอื่นอยํางสมเหตุผลมันจะเป็นจริงส าหรับทุกๆ กรณีด๎วยเชํนกัน หลักการ
หรือกฎเกณฑ์ทั่วไปน้ีได๎มาจากกระบวนการของการให๎เหตุผลและการแก๎ปัญหาที่นําเชื่อถือ 
หลังจากที่นักเรียนได๎เห็นกรณีตัวอยํางเข๎าใจแล๎วก็จะพยายามหาหลักการและกฎเกณฑ์ทั่วไปอยําง
ให๎ประสบผลส าเร็จ 
   ญาดาพนิต พิณกุล (2539: 253) กลําววํา วิธีสอนแบบอุปนัย คือ การสอนจาก
รายละเอียดปลีกยํอยไปหากฎเกณฑ์หรือสอนจากตัวอยํางไปหากฎเกณฑ์ โดยการให๎ผู๎เรียน
ท าการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แล๎วพิจารณาค๎นหาองค์ประกอบที่เหมือนกัน หรือ
คล๎ายกันจากตัวอยํางตํางๆ เพื่อน ามาสรุปในความเป็นไปได๎จากสํวนยํอยไปหากฎเกณฑ์ 
   วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540: 89) ได๎ให๎ความหมายของการสอนแบบอุปนัยวํา 
หมายถึง การสอนที่เน๎นให๎นักเรียนหาความรู๎ใหมํโดยการคิดจากสํวนยํอยไปหาสํวนใหญํ หรือจาก
รายละเอียดเพื่อสรุปเป็นกฎ หรือหลักการ มีพื้นฐานมาจากวิธีคิดแบบอุปนัย (Inductive Thinking) 
คือ การคิดแยกเป็นสํวนๆ   ในรายละเอียด เม่ือได๎ข๎อมูลมากพอแล๎วจึงสรุปเป็นกฎเกณฑ์ สูตร 
หลักการ ใหมํๆ ขึ้น เชํน  
    - เหตุยํอย 1 : คนเกิดมาแล๎วต๎องตาย 
    - เหตุยํอย 2 : สัตว์เกิดมาแล๎วก็ต๎องตาย 
    - เหตุยํอย 3 : คนและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต 
    - ข๎อสรุป     : สิ่งมีชีวิตต๎องตาย 
   สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 15) กลําวถึงการจัดการเรียนรู๎แบบอุปนัย 
วําเป็นกระบวนการที่ผู๎สอนสอนจากรายละเอียดปลีกยํอยหรือจากสํวนยํอยไปหาสํวนใหญํ หรือ
กฎเกณฑ์ หลักการ ข๎อเท็จจริงหรือข๎อสรุป โดยการน าเอาตัวอยําง ข๎อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ 
หรือปรากฏการณ์ ที่มีหลักการแฝงอยูํมาให๎ผู๎เรียนศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์
จนสามารถสรุปหลักการหรือกฎเกณฑ์ได๎ด๎วยตนเอง 
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบอุปนัย หมายถึง การสอนจากรายละเอียด
ปลีกยํอยไปหากฎเกณฑ์หรือสอนจากตัวอยํางไปหากฎเกณฑ์ จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสูํนามธรรม 
  2.1.2 ขั้นตอน  
   ลาร์ดซิาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal; et al.  1970: 30) กลําวถึงขั้นตอนท่ี   
ไฮน์มิลเลอร์ (Heinmiller) ให๎ไว๎วํา มี 5 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
    1. ขั้นเตรียม ขั้นตอนน้ีมีความเข๎าใจ แรงจูงใจและวัตถุประสงค์พื้นฐานความรู๎ 
อาจจะทบทวนข๎อมูลเกําหรือบทเรียนท่ีอาจใช๎เป็นพื้นฐานส าหรับความรู๎ใหมํหรืออาจเรียกคืนข๎อมูล
ที่อาจสร๎างจิตใจที่เหมาะสมกํอนท่ีจะเข๎าสูํการแนะน าบทเรียนใหมํ แรงจูงใจก าหนดเป้าหมายท่ีจะ
บรรลุและให๎ทิศทางกิจกรรมที่จะท าได๎ นอกจากนี้แรงจูงใจจะกระตุ๎นความสนใจ การแจ๎งจุดมํุงหมาย
เป็นเพียงการท าเป้าหมายท่ีชัดเจนในการเรียนซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของปัญหา 
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    2. ขั้นน าเสนอ มีการน าเสนอกรณีเฉพาะหรือตัวอยํางในชั้นเรียน ควรมี
ตัวอยํางเพียงพอไปสูํลักษณะทั่วไป มันเป็นการดีมากหากมีตัวอยํางมากกวํา 2-3 ตัวอยําง มิฉะนั้น
นักเรียนอาจเข๎าใจในการวาดข๎อสรุปจากกรณีน๎อยมาก 
    3. เปรียบเทียบมโนมติ ในขั้นตอนน้ีปัจจัยส าคัญอยูํระหวํางการลงความเห็น
สรุปรวบแตํละกรณีควรจะได๎รับการพิจารณาความเป็นไปได๎วําเป็นข้ันตอนที่เตรียมให๎นักเรียนสรุป
กฎเกณฑ์ลักษณะทั่วไป บางครั้งครูรีบผํานขั้นตอนนีซ้ึ่งคิดวําความคิดของนักเรียนได๎รับรู๎
องค์ประกอบทั่วไปแล๎ว 
    4. ขั้นสรุปกฎเกณฑ์ลักษณะทั่วไป ความจริงรํวมกันจากการสรุปในกรณี
เฉพาะที่มีลักษณะทั่วไปตามที่ระบุไว๎เป็นกฎ นิยามหลักการหรือสูตร ความสามารถของเด็กๆ ใน
การสรุปด๎วยตนเองคือการทดสอบความส าเร็จของบทเรียน ความส าเร็จของวิธีการสอนแบบอุปนัย
ขึ้นอยูํกับการจัดการบทเรียนท่ีชัดเจนของครูทีเ่ป็นผู๎รับผิดชอบ 
    5. ขั้นการประยุกต์ ขั้นตอนนี้จะทดสอบความเข๎าใจกฎหรือลักษณะทั่วไปของ
นักเรียนท่ีจะพัฒนา นักเรียนควรที่จะสามารถประยุกต์ใช๎กับปัญหาอื่นๆ หรือแบบฝึกหัดได๎ถ๎า
นักเรียนเข๎าใจ และการเรียนร๎ูเพิ่มเติมของกฎก็ยังจ าเป็นต๎องน าไปใช๎ด๎วย 
   ญาดาพนิต พิณกุล (2539: 253-254) ได๎กลําวถึงขั้นตอนการสอนแบบอุปนัยดังนี้ 
    1. ขั้นเตรียม คือ การเตรียมตัวผู๎เรียน โดยการทบทวนความรู๎เดิมและ        
ปูพื้นฐานความรู๎ หรือเชื่อมโยงประสบการณ์ใหมํกับประสบการณ์เดิม พร๎อมทั้งบอกจุดมํุงหมายให๎
ผู๎เรียนได๎เข๎าใจ  
    2. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง เป็นการให๎ตัวอยํางหรือให๎กรณีตัวอยํางหลายๆ 
ตัวอยํางเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เปรียบเทียบพิจารณาข๎อมูลตํางๆ มาสรุปกฎเกณฑ์ได๎ และไมํควรเสนอ
ตัวอยํางเดียว 
    3. ขั้นวิเคราะห์ เป็นการเปรียบเทียบและรวบรวม หาองค์ประกอบ อาจด๎วย
การทดลอง สังเกตตัวอยํางจนพบความแตกตําง และความสัมพันธ์ของรายละเอียดที่เหมือนกันจน
สามารถน ามาสรุปได๎ 
    4. ขั้นสรุป เป็นการสรุปประเด็นส าคัญตํางๆ จากการสังเกตตัวอยํางจนเป็น
หลักการ หรือกฎเกณฑ์ด๎วยตนเองได๎ 
    5. ขั้นน าไปใช๎ เป็นการทดสอบความเข๎าใจของผู๎เรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือ
ข๎อสรุปที่ได๎ท ามาแล๎ววําสามารถน าไปใช๎ปฏิบัติท าแบบฝึกหัดอื่นๆ หรือแก๎ปัญหาอื่นๆ ที่
สถานการณ์ท่ีคล๎ายลคลึงกัน 
   วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540: 89) กลําวถึงขั้นตอนการสอนของวิธีการสอนแบบ
อุปนัยวํามีดังตํอไปนี้ 
    1. เตรียมการสอนโดยการศึกษาบทเรียน เตรียมเหตุการณ์ยํอย หรือตัวอยําง
ให๎มากพอที่นักเรียนจะสรุปเป็นหลักการ หรือกฎเกณฑ์ ซึ่งจะเป็นความรู๎ใหมํตํอไป 
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    2. ด าเนินการสอน โดยให๎นักเรียนได๎เห็นตัวอยํางหรือเหตุการณ์ยํอยๆ หลาย
ตัวอยําง ซึ่งแตํละตัวอยํางจะน าไปสูํการคิดสรุปเป็นหลักการได๎ เชํน การสอนความหมายของการ
บวก ครูผู๎สอนจะน าตัวอยํางให๎นักเรียนสังเกตและคิด ดังนี้ 
     - ตัวอยํางที่ 1 : ส๎ม 1 ผล รวมกับส๎ม 2 ผล ได๎ส๎มทั้งหมด 3 ผล         
การกระท านี้เรียกวํา การบวก 
     - ตัวอยํางที่ 2 : แมว 2 ตัว รวมกับแมว 3 ตัว ได๎แมวทั้งหมด 5 ตัว     
การกระท านี้เรียกวํา การบวก 
     - ตัวอยํางที่ 3 : เงิน 3 บาท รวมกับเงินอีก 1 บาท เป็นเงินท้ังหมด        
4 บาท การกระท านี้เรียกวํา การบวก 
     - ตัวอยํางที่ 4 : มีดอกไม๎ 5 ดอก เอาทิ้งไป 3 ดอก เหลอืดอกไม๎เพียง 2 
ดอก การกระท านี้ ไมํใชํการบวก 
     นักเรียนสรุป : การบวก หมายถึง การรวมกันของจ านวนสิ่งของ 
    3. สรุป เมื่อนักเรียนสามารถสรุปหลักการได๎แล๎ว ครูผู๎สอนชํวยเพิ่มเติมให๎
สมบูรณ์ และย้ าความถูกต๎องให๎นักเรียนเข๎าใจ สามารถน าไปใช๎ได๎ 
    4. ประเมินผล เป็นข้ันตอนที่ครูผู๎สอน ท าการตรวจสอบผลการสอนวําบรรลุ
ตามจุดมํุงหมายท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคเพียงใด 
   สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 16-17) กลําววํา การจัดการเรียนรู๎แบบ
อุปนัยมีขั้นตอนส าคัญดังตํอไปนี้  
    1. ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมตัวผู๎เรียน ทบทวนความรู๎เดิมหรือ            
ปูพื้นฐานความรู๎ 
    2. ขั้นเสนอตัวอยําง เป็นข้ันที่ผู๎สอนเสนอตัวอยํางข๎อมูล สถานการณ์ 
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์หรือแนวคิดให๎ผู๎เรียนได๎สังเกตลักษณะและคุณสมบัติของตัวอยํางเพื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบสรุปเป็นหลักการ แนวคิด หรือกฎเกณฑ์ ซึ่งการเสนอตัวอยํางควรเสนอ   
หลายๆ ตัวอยํางให๎มากพอที่ผู๎เรียนสามารถสรุปเป็นหลักการหรือหลักการเกณฑ์ตํางๆ ได๎ 
    3. ขั้นเปรียบเทียบ เป็นข้ันที่ผู๎เรียนท าการสังเกต ค๎นหา วิเคราะห์ รวบรวม 
เปรียบเทียบ ความคล๎ายคลึงกันขององค์ประกอบในตัวอยํางแยกแยะข๎อแตกตํางมองเห็น
ความสัมพันธ์ในรายละเอียดที่เหมือนกัน ตํางกัน 
    ในขั้นนี้หากตัวอยํางที่ให๎แกํผู๎เรียนเป็นตัวอยํางที่ดี ครอบคลุมลักษณะหรือ
คุณสมบัติส าคัญๆ ของหลักการ ทฤษฎีก็ยํอมจะชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถศึกษาและวิเคราะห์ได๎ตรง
ตามวัตถุประสงค์ได๎รวดเร็ว แตํถ๎าหากผู๎เรียนประสบความส าเร็จผู๎สอนอาจให๎ข๎อมูลเพิ่มเติม หรือใช๎
วิธีกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนคิดค๎นตํอไปโดยการตั้งค าถามกระตุ๎นแตํไมํควรให๎ในลักษณะบอกค าตอบ เพราะ
วิธีสอนน้ีมํุงให๎ผู๎เรียนได๎คิด ท าความเข๎าใจด๎วยตนเอง ควรให๎ผู๎เรียนได๎รํวมกันคิดวิเคราะห์เป็นกลุํม
ยํอยเพื่อจะได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการ
อภิปรายกลุํมอยํางทั่วถึงและผู๎สอนไมํควรเรํงรีบหรือเรํงเร๎าผู๎เรียนจนเกินไป 
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    4. ขั้นสรุปกฎเกณฑ์ เป็นการให๎ผู๎เรียนน าข๎อสังเกตตํางๆ จากตัวอยํางมาสรุป
เป็นหลักการ กฎเกณฑ์ หรือนิยายด๎วยตัวผู๎เรียนเอง 
    5. ขั้นน าไปใช๎ ในข้ันนี้ผู๎สอนควรเตรียมตัวอยํางข๎อมูล สถานการณ์ 
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือความคิดใหมํๆ ที่หลากหลายมาให๎ผู๎เรียนใช๎ในการฝึกน าความรู๎
ข๎อสรุปไปใช๎ หรือ ผู๎สอนอาจให๎โอกาสผู๎เรียนชํวยกันยกตัวอยํางประสบการณ์ของผู๎เรียนเอง
เปรียบเทียบก็ได๎ เป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและจะท าให๎
ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจอยํางลึกซึ้งย่ิงขึ้น รวมทั้งเป็นการทดสอบความเข๎าใจของผู๎เรียนวําหลักการท่ี
ได๎รับน้ัน สามารถน าไปใช๎แก๎ปัญหาหรือท าแบบฝึกหัดได๎หรือไมํ เป็นการประเมินวําผู๎เรียนได๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎หรือไมํนั่นเอง 
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา ขั้นตอนของวิธีการสอนแบบอุปนัย มีดังตํอไปนี้ 
      1. ขั้นเตรียม คือ การเตรียมตัวผู๎เรียน โดยการทบทวนความรู๎เดิมและ        
ปูพื้นฐานความรู๎ หรือเชื่อมโยงประสบการณ์ใหมํกับประสบการณ์เดิม พร๎อมทั้งบอกจุดมํุงหมายให๎
ผู๎เรียนได๎เข๎าใจ  
    2. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง เป็นการให๎ตัวอยํางหรือให๎กรณีตัวอยํางหลายๆ 
ตัวอยํางเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เปรียบเทียบพิจารณาข๎อมูลตํางๆ มาสรุปกฎเกณฑ์ได๎ และไมํควรเสนอ
ตัวอยํางเดียว ตัวอยํางที่ให๎แกํผู๎เรียนควรครอบคลุมลักษณะหรือคุณสมบัติส าคัญๆ ของหลักการ 
    3. ขั้นวิเคราะห์ ผู๎เรียนท าการสังเกต ค๎นหา วิเคราะห์ รวบรวม เปรียบเทียบ 
ความคล๎ายคลึงกันขององค์ประกอบในตัวอยํางแยกแยะข๎อแตกตํางมองเห็นความสัมพันธ์ใน
รายละเอียดท่ีเหมือนกัน ตํางกัน 
    4. ขั้นสรุป เป็นการสรุปประเด็นส าคัญตํางๆ จากการสังเกตตัวอยํางจนเป็น
หลักการ หรือกฎเกณฑ์ด๎วยตนเองได๎ 
    5. ขั้นน าไปใช๎ เป็นการทดสอบความเข๎าใจของผู๎เรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือ
ข๎อสรุปที่ได๎ท ามาแล๎ววําสามารถน าไปใช๎ปฏิบัติท าแบบฝึกหัดอื่นๆ หรือแก๎ปัญหาอื่นๆ ที่
สถานการณ์ท่ีคล๎ายคลึงกัน 
  2.1.3 ข๎อดีและข๎อจ ากัด  
   ลาร์ดิซาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal; et al. 1970: 32) กลําวถึง จุดเดํนในการ
ใช๎วิธีการแบบอุปนัยดังนี้ 1) นักเรียนได๎เรียนร๎ูการอุปนัยอยํางละเอียดถี่ถ๎วนและจดจ าได๎ยาวนาน   
2) นักเรียนได๎รับการฝึกฝนการคิดเชิงเหตุผลและมีระบบเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ และ 3) นักเรียน
ได๎เรียนรู๎ข้ันตอนของการท างานซึ่งเกี่ยวกับจิตวิทยาอยํางแท๎จริง และข๎อเสียของวิธีนี้คือ 1)ไมํเหมาะ
ส าหรับเรื่องทุกเรื่อง ทุกวิชา เพราะวําทุกวิชาไมํได๎มีคุณคําทางด๎านตรรกะทั้งหมด บางทีอาจมี
คุณคําแตํเป็นระยะเวลาชั่วคราว สํวนท่ีเหลืออาจมีความสวยงามมากกวําคุณคําของความต๎องการ
การมีเหตุผล 2) ครูจ านวนมากไมํสามารถเป็นผู๎เชี่ยวชาญทางเทคนิควิธีนี้เพราะต๎องการการคิดที่
ชัดเจนมากๆ 3) เป็นบางครั้งก็ใช๎ระยะเวลายาวและไมํมีระเบียบวินัย และ 4) ซึ่งมักจะท าให๎บทเรียน
เป็นทางการเกินไปจึงท าให๎เป็นสิ่งที่ไมํพึงปรารถนา 
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   ญาดาพนิต พิณกุล (2539: 253-254) กลําววํา ข๎อดีและข๎อจ ากัด มีดังนี้ 
   ข๎อดี 
    1. ผู๎เรียนได๎ฝึกคิดอยํางเป็นระบบและมีเหตุผล 
    2. ผู๎เรียนต๎องเข๎าใจอยํางแจํมแจ๎ง 
    3. ผู๎เรียนได๎รู๎จักค๎นหา พิจารณา แยกแยะ เปรียบเทียบในความเหมือนและ
ความแตกตําง 
   ข๎อจ ากัด 
    1. ผู๎สอนต๎องมีความเข๎าใจในเทคนิควิธีสอนแบบนี้เป็นอยํางดี 
    2. ผู๎สอนต๎องมีประสบการณ์เพียงพอ มิฉะนั้นจะท าให๎ผู๎เรียนเบื่อหนํายเพราะ
ใช๎เวลามาก 
    3. ผู๎สอนต๎องรู๎จักสร๎างบรรยากาศการเรียนการสอนให๎นําสนใจ ผู๎เรียนจะได๎
กระตือรือร๎นที่จะเรียน 
   สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 18) กลําวถึง ข๎อดีและข๎อจ ากัดของการ
จัดการเรียนรู๎แบบอุปนัย วํามีดังนี้ 
   ข๎อดี 
    1. เป็นวิธีการท่ีท าให๎ผู๎เรียนสามารถค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเอง ท าให๎เกิดความ
เข๎าใจและจดจ าได๎นาน 
    2. เป็นวิธีการท่ีฝึกให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะการสังเกต คิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ ตามหลักตรรกศาสตร์และหลักวิทยาศาสตร์ สรุปด๎วยตนเองอยํางมีเหตุผลอันจะเป็น
เครื่องมือส าคัญของการเรียนร๎ู ซึ่งใช๎ได๎ดีกับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
    3. เป็นวิธีการท่ีผู๎เรียนได๎ทั้งเนื้อหาความรู๎และกระบวนการซึ่งผู๎เรียนสามารถ
น าไปใช๎ประโยชน์ในการเรียนร๎ูเรื่องอื่นๆ ได๎ 
   ข๎อจ ากัด 
    1. เป็นวิธีการท่ีใช๎เวลาคํอนข๎างมาก อาจท าให๎เกิดความเบื่อหนําย 
    2. เป็นวิธีการท่ีอาศัยตัวอยํางที่ดีและผู๎สอนต๎องเข๎าใจเทคนิควิธีสอนแบบนี้
อยํางดี ต๎องมีการเตรียมการที่รัดกุม ไมํควรดํวนสรุปกฎเกณฑ์ตํางๆ เสียเอง จึงจะท าให๎การสอน
เกิดสัมฤทธิผล 
    3. เป็นวิธีการท่ีอาศัยทักษะพื้นฐานในการคิดและท างานเป็นกลุํมของผู๎เรียน 
หากผู๎เรียนขาดทักษะดังกลําว การสอนแบบน้ีอาจไมํเกิดสัมฤทธิผลเทําที่ควร 
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา ข๎อดีของวิธีการสอนแบบอุปนัยคือท าให๎ผู๎เรียนสามารถ
ค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเอง ท าให๎เกิดความเข๎าใจและจดจ าได๎นาน ได๎พัฒนาทักษะการสังเกต        
คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และนักเรียนได๎รับการฝึกฝนการคิดเชิงเหตุผลและมีระบบเกี่ยวกับทาง
วิทยาศาสตร์ สํวนข๎อจ ากัดของวิธีการสอนแบบอุปนัยคือ ใช๎เวลาคํอนข๎างมากในการเตรียมการท่ี
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รัดกุม หากผู๎สอนไมํมีความเชี่ยวชาญในวิธีการสอนนี้ จะท าให๎บทเรียนนําเบื่อ นักเรียนไมํสนใจ  
และใช๎ไมํได๎ผลเทําที่ควร 
 2.2 วิธีการสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) 
  2.2.1 ความหมาย  
   สิธุ (Sidhu.  1982: 108) กลําววําวิธีการสอนแบบนิรนัยเป็นวิธีการสอนที่ตรงข๎าม
กับขั้นตอนของอุปนัย วิธีการน้ีผู๎เรียนจะด าเนินการจากสิ่งที่เป็นทั่วๆ ไปไปยังสิ่งที่เฉพาะเจาะจงจาก
สิ่งที่เป็นนามธรรมไปสูํสิ่งที่เป็นรูปธรรม จากสูตรไปยังตัวอยํางกํอนการวิเคราะห์สูตร สูตรท่ีได๎รับ
การยอมรับจากผู๎เรียนจะต๎องเป็นจริงท้ังกํอนและหลังการน ามาแสดงให๎ผู๎เรียนเห็น 
   บ ารุง กลัดเจริญ และฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2527: 179-181) กลําววําวิธีสอนแบบ 
นิรนัย เป็นการสอนจากกฎเกณฑ์ไปหาตัวอยําง เชํน ในการสอนเรขาคณิต ครูอธิบายความจริง    
วํามุมทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมใดๆ รวมกันเข๎าเทํากับสองมุมฉาก ครูให๎นักเรียนชํวยกันสร๎าง
สามเหลี่ยมหลายๆ รูปและหลายๆ แบบ แล๎ววัดมุมทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมแตํละรูปและรวมกันดู
วําเป็นความจริงหรือไมํ ดังนี้เป็นต๎น 
   ญาดาพนิต พิณกุล (2539: 254-256) กลําววํา วิธีสอนแบบนิรนัย คือ การสอน
เริ่มจากให๎ผู๎เรียนรู๎จักกฎหรือหลักตํางๆ ความจริงโดยท่ัวๆ ไปกํอน แล๎วจึงสอนสํวนรายละเอียดท่ี
หลัง อาจโดยการให๎ผู๎เรียนลองคิด ค๎นหา ศึกษาหาข๎อมูลรายละเอียดตํางๆ มาพิสูจน์ ยืนยันด๎วย
เหตุผลพร๎อมทั้งค าแนะแนวทางจากผู๎สอนประกอบด๎วย 
   วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540: 90) ได๎ให๎ความหมายของการสอนแบบนิรนัยวํา 
หมายถึง การสอนที่เน๎นให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎โดยการคิดหาเหตุผลจากหลักการ ทฤษฎี 
แนวคิด สูตร กฎตํางๆ  
   สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 23) กลําววําการจัดการเรียนรู๎แบบนิรนัย 
คือ กระบวนการท่ีผู๎สอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ์ ข๎อเท็จจริงหรือข๎อสรุป
ตามวัตถุประสงค์ในบทเรียนจากนั้นจึงให๎ตัวอยํางหลายๆ ตัวอยําง หรืออาจให๎ผู๎เรียนฝึกน าทฤษฎี 
หลักการ หลักเกณฑ์ กฎ หรือข๎อสรุปไปใช๎ในสถานการณ์ที่หลากหลาย หรืออาจเป็นลักษณะให๎
ผู๎เรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยันทฤษฎี กฎ หรือข๎อสรุปเหลํานั้น การจัดการเรียนรู๎แบบนี้
จะชํวยให๎ผู๎เรียนเป็นคนมีเหตุผล ไมํเชื่ออะไรงํายๆ และมีความเข๎าใจในกฎเกณฑ์ ทฤษฎี ข๎อสรุป
เหลํานั้นอยํางลึกซึ้งการสอนแบบน้ีอาจกลําวได๎วํา เป็นการสอนจากทฤษฎีหรือกฎไปสูํตัวอยํางที่
เป็นรายละเอียด 
   สรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบนิรนัย หมายถึง  การสอนจากกฎเกณฑ์ไปหาตัวอยําง 
หรืออาจเป็นลักษณะให๎ผู๎เรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยันทฤษฎี กฎ หรือข๎อสรุปเหลํานั้น 
  2.2.2 ขั้นตอน   
   บ ารุง กลัดเจริญ และฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2527: 180) กลําวถึง การด าเนินการ
สอนของไฮน์มิลเลอร์ (Heinmiller) ได๎ก าหนดข้ันตอนวิธีการสอนแบบนิรนัย ไว๎ดังตํอไปนี้  
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    1. ขั้นอธิบายปัญหา (Statement of the problem) ความเข๎าใจปัญหาจะเป็น
เครื่องชํวยกระตุ๎นและเร๎าใจนักเรียน ข๎อส าคัญปัญหานั้นจะต๎องเกี่ยวข๎องกับสถานการณ์จริงของชีวิต 
และเหมาะกับความสามารถและวุฒิภาวะของเด็ก 
    2. ขั้นอธิบายข๎อสรุป (Generalization) น าเอาข๎อสรุป กฎ หรือนิยาม ซักสอง
อยํางมาอธิบาย เพื่อจะได๎เลือกใช๎ในการแก๎ปัญหา 
    3. ขั้นตกลงใจ (Inference) เป็นขั้นเลือกข๎อสรุป กฎ หรือนิยาม ที่จะน ามาใช๎
ในการแก๎ปัญหา 
    4. ขั้นพิสูจน์ (Verification) เป็นข้ันพิสูจน์ข๎อสรุป กฎ หรือนิยาม วําเป็นความ
จริงหรือไมํ โดยการปรึกษาครู ค๎นคว๎าจากต ารา พจนานุกรม สารานุกรม หนังสืออื่นๆ และจากการ
ทดลอง ข๎อสรุปที่ได๎พิสูจน์แล๎ววําเป็นความจริงจึงนับได๎วําเป็นความรู๎ที่ถูกต๎อง 
   ญาดาพนิต พิณกุล (2539: 255) กลําวถึงขั้นตอนการสอนแบบนิรนัยวํามี
ดังตํอไปนี ้
    1. ขั้นอธิบายปัญหา ผู๎สอนระบุที่จะสอนในแงํของปัญหาเพื่อเป็นการเร๎าความ
สนใจย่ัวยุผู๎เรียนให๎เกิดความสนใจที่จะหาค าตอบ เชํน เราจะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมได๎อยํางไร 
    2. ขั้นอธิบายข๎อสรุปหรือกฎ หลักเกณฑ์ สูตร ด๎วยการยกตัวอยํางของข๎อสรุป 
หรือท าการทดลอง เพื่อให๎เห็นจริง และผู๎เรียนจะได๎ยึดเป็นหลักในการแก๎ปัญหา 
    3. ขั้นตกลงให๎ผู๎เรียนตัดสินใจและสรุป กฎ หรือนิยามที่ผู๎สอนได๎อธิบายไป
แล๎ว 
    4. ขั้นน าไปใช๎ เป็นการท่ีผู๎เรียนสรุป กฎ หรือนิยามได๎เรียบร๎อย โดยความ
เห็นชอบของผู๎สอนแล๎ว จึงให๎ผู๎เรียนน าไปใช๎ได๎ เพราะได๎พิสูจน์แล๎ววําเป็นความรู๎ท่ีถูกต๎อง 
   วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540: 90) กลําววํา ขั้นตอนการสอน มีดังนี้  
    1. เตรียมการสอน โดยศึกษาบทเรียน เตรียมหลักการท่ีจะให๎นักเรียนใช๎เป็น
หลักในการคิด เพื่อหาความรู๎ยํอย ๆ จากหลักการนั้น และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่จ าเป็น 
    2. ด าเนินการสอนโดยอธิบายหลักการ หรือกฎเกณฑ์ ที่ส าคัญที่เตรียมไว๎ให๎
นักเรียนเข๎าใจอยํางชัดเจน จากนั้นจัดสถานการณ์ หรือกิจกรรม ให๎นักเรียนคิดค๎นหาความรู๎จาก
หลักการนั้น เชํน สอนเร่ืองการหาผลลัพธ์ของการบวกดังนี้ 
     - หลักการ : การบวกหมายถึงการรวมกันของจ านวนสิ่งของ ผลที่ได๎
เรียกวําผลบวก 
     - ปัญหา : จงหาผลบวกของ 4+1 
     - ข๎อสรุป : ผลบวกเทํากับ 5 
    3. สรุป เมื่อนักเรียนสามารถหาค าตอบ หรือความรู๎ใหมํได๎แล๎ว ครูต๎องชํวย
เพิ่มเติมข๎อสรุปและย้ าให๎นักเรียนเข๎าใจยิ่งขึ้น 
    4. ประเมินผล เป็นข้ันตอนที่ครูผู๎สอนตรวจสอบผลการสอนวําบรรลุตาม
จุดมํุงหมายท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ 
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   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา ขั้นตอนวิธีสอนแบบนิรนัย มีดังนี้  
    1. ขั้นอธิบายปัญหา ผู๎สอนระบุที่จะสอนในแงํของปัญหาเพื่อเป็นการเร๎าความ
สนใจย่ัวยุผู๎เรียนให๎เกิดความสนใจที่จะหาค าตอบ  
    2. ขั้นอธิบายข๎อสรุปหรือกฎ หลักเกณฑ์ สูตร ด๎วยการยกตัวอยํางของข๎อสรุป 
หรือท าการทดลอง เพื่อให๎เห็นจริง และผู๎เรียนจะได๎ยึดเป็นหลักในการแก๎ปัญหา 
    3. ขั้นตกลงให๎ผู๎เรียนตัดสินใจและสรุป กฎ หรือนิยามที่ผู๎สอนได๎อธิบายไป
แล๎ว 
    4. ขั้นน าไปใช๎ เป็นการท่ีผู๎เรียนสรุป กฎ หรือนิยามได๎เรียบร๎อย โดยความ
เห็นชอบของผู๎สอนแล๎ว จึงให๎ผู๎เรียนน าไปใช๎ได๎ เพราะได๎พิสูจน์แล๎ววําเป็นความรู๎ท่ีถูกต๎อง 
  2.2.3 ข๎อดีและข๎อจ ากัด   
   บ ารุง กลัดเจริญ และฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2527: 180-181) กลําวถึง ข๎อดีและ
ข๎อเสียของวิธีสอนแบบนิรนัย ดังนี้ 
   ข๎อดี 
    1. วิธีสอนแบบนิรนัยงํายกวําและเสียเวลาน๎อยกวําวิธีสอนแบบอุปนัย 
    2. วิธีนี้ใช๎สอนเน้ือวิชาที่งํายๆ หรือหลักเกณฑ์ตํางๆ ได๎ดี 
    3. หลักเกณฑ์ตํางๆ ที่อธิบายตามวิธีนิรนัยชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจความหมาย
ได๎ดี 
   ข๎อเสีย 
    1. นักเรียนบางคนเข๎าใจวิธีนี้ได๎ยาก 
    2. ถูกวิจารณ์วําเป็นวิธีสนับสนุนให๎นักเรียนเดา 
    3. ใช๎สอนได๎ดีเฉพาะบางเรื่อง และไมํสํงเสริมคุณคําในการแสวงหาความรู๎และ
คุณคําทางอารมณ์ 
   ญาดาพนิต พิณกุล (2539: 256) กลําววํา วิธีการสอนแบบนิรนัย มีข๎อดีและ
ข๎อจ ากัด ดังนี้ 
   ข๎อดี 
    1. ฝึกให๎ผู๎เรียนเป็นคนมีเหตุผล ไมํเชื่ออะไรงํายๆ จนกวําจะได๎พิสูจน์แล๎ววํา
เป็นจริง 
    2. วิธีสอนแบบนี้ไมํยอกย๎อนมาก อธิบายให๎ผู๎เรียนเข๎าใจได๎งําย 
   ข๎อจ ากัด  
    1. ผู๎เรียนไมํได๎เกิดความคิดรวบยอดด๎วยตนเองเพราะผู๎สอนเป็นผู๎บอกให๎ 
    2. เป็นการสอนที่ไมํสร๎างให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกกระบวนการคิดมากนัก เพราะครูจะ
เป็นผู๎ก าหนดให๎ 
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   วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540: 90) กลําววํา จุดเดํนของการสอนแบบอุปนัย-นิรนัย 
คือ ฝึกการคิดหาเหตุผลในระดับสูง เหมาะกับบทเรียนที่เน๎นพัฒนาความคิด สํวนจุดด๎อย คือ ใช๎
เวลามาก ได๎เนื้อหาสาระน๎อย จึงไมํเหมาะสมกับการสอนบทเรียนที่เน๎นเน้ือหาวิชาที่ส าคัญ 
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบนิรนัย มีข๎อดีและข๎อจ ากัดดังนี้ ข๎อดีคือใช๎
สอนเน้ือวิชาที่งําย ๆ ใช๎เวลาน๎อย ฝึกให๎ผู๎เรียนเป็นคนมีเหตุผล ข๎อจ ากัดคือผู๎เรียนไมํได๎เกิด
ความคิดรวบยอดด๎วยตนเอง ผู๎เรียนไมํได๎ฝึกกระบวนการคิดมากนัก  
 2.3 วิธีการสอนแบบเกม (Game) 
  2.3.1 ความหมาย  
   บูคอ็ค และไชลด์ (Boocock; & Schild.  1968: 72-73) กลําววํา เกมการศึกษา 
หมายถึง เกมเพื่อการศึกษาที่ไมํใชํมีจุดหมายเพื่อความบันเทิงหรือความเพลิดเพลิน แตํใช๎ความ
บันเทิงหรือความเพลิดเพลินมาเป็นเครื่องมือที่มีคุณคําในการศึกษา โดยใช๎เกมเพื่อบรรลุเป้า
หมายถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินให๎มากที่สุด ทั้งน้ีผู๎เลํนต๎องท าการศึกษาความเป็นไปได๎ของเกม 
ซึ่งประกอบไปด๎วยสิ่งที่จะสอนเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ปัญหาที่มากมาย กระบวนการหรือสถานการณ์ 
รูปแบบของการให๎เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ตลอดจนใช๎วิธีการวัดประเมินผู๎เลํนเกมจาก
ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีมีหลากหลายอยํางเหมาะสม 
   เรสส์ (Resse. 1977: 19) กลําววํา เกมเป็นกิจกรรมการเรียนรู๎ ซึ่งมีจุดมํุงหมายท่ี
จะท าให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจและทัศนคติตามที่ต๎องการ นอกเหนือจากความสนุกสนาน 
   ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2539: 92) สรุปความหมายของเกมวํา หมายถึง กิจกรรมที่
ท าให๎นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นกิจกรรมการเลํนที่ประกอบด๎วย กฎ กติกา และ 
ผู๎เลํนมีจุดมํุงหมายเพื่อให๎เกิดความสามัคคี รู๎จักควบคุมตัวเอง และชํวยให๎เกิดทักษะบางประการแกํ  
ผู๎เลํน กระบวนการเลํน จะมีอุปกรณ์การเลํนด๎วยหรือไมํก็ได๎ การเลํนอาจเลํนด๎วยตัวคนเดียว หรือ
มากกวําโดยแบํงเป็นกลุํม ในการเลํนเกมจะต๎องมีการประเมินผลส าเร็จของผู๎เลํนด๎วย 
   วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 32) กลําววํา เกมเป็นการจัดการเรียนรู๎แบบเน๎น
ประสบการณ์อยํางหนึ่ง ผู๎สอนจะสร๎างสถานการณ์สมมติขึ้นให๎ผู๎เรียนเลํน ภายใต๎ข๎อตกลงหรือกติกา
บางอยํางที่ก าหนดไว๎ ซึ่งผู๎เรียนจะต๎องตัดสินใจท าอยํางใดอยํางหนึ่งอันจะมีผลออกมาในรูปของการ
แพ๎การชนะ วิธีการนี้จะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎วิเคราะห์ความรู๎สึกนึกคิดและพฤติกรรมตํางๆ ที่มีอิทธิพล
ตํอการตัดสินใจ นอกจากนั้นยังชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนการสอนด๎วย 
   สนิท สัตโยภาส (2547: 44) กลําวถึง วิธีสอนแบบใช๎เกมน า (Game) วําวิธีสอนท่ี
ใช๎ “เกม” น าเป็นการสอนที่มีกิจกรรมเร๎าใจให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี มีความสุขและมีแรงจูงใจ
ให๎นักเรียนมีความสนใจตั้งใจเรียนมากขึ้น เกมจะชํวยให๎เด็กมีความคิดสร๎างสรรค์ มีไหวพริบ และ
สามารถจดจ าเรื่องที่เรียนได๎แมํนย า ท าให๎เกิดทักษะอีกด๎วย ทั้งนี้เกมการสอนในวิชาตํางๆ มีอยูํ
มากมายสามารถหาซื้อหรือสร๎างสรรค์เกมขึ้นใช๎เองก็ได๎ โดยประการส าคัญจะต๎องเลือกเกมให๎
เหมาะสมกับผู๎เรียนและลักษณะของเนื้อหาของบทเรียนด๎วย และข๎อควรระวังอีกประการหน่ึง คือ 
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กํอนท่ีจะเริ่มเลํนเกมจะต๎องท าความตกลงระเบียบกติกากันเสียกํอน มิฉะนั้นจุดมํุงหมายการเรียนร๎ู
อาจไปไมํถึงก็ได๎เพราะขาดความเป็นระเบียบวินัยขณะเลํน 
   ทิศนา แขมมณี (2552: 365-369) กลําวถึงความหมายของวิธีสอนโดยใช๎เกมวํา 
คือกระบวนการผู๎สอนใช๎ในการชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให๎
ผู๎เรียนเลํนตามกติกา และน าเนื้อหาและข๎อมูลของเกม พฤติกรรมการเลํน วิธีการเลํน และผลการ
เลํนเกมของผู๎เรียนมาใช๎ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนร๎ู 
   สุคนธ์ สินธพานนท์ (2552: 129) ความหมายของเกม เกมเป็นกิจกรรมที่สร๎าง
ความสนใจและความสนุกสนานให๎แกํผู๎เรียน มีกฎเกณฑ์ กติกา สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ 
เข๎าใจและจดจ าบทเรียนได๎งํายและพัฒนาทักษะตํางๆ รวดเร็วอีกทั้งสํงให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักท างาน
รํวมกัน มีกระบวนการในการท างานและอยูํรํวมกันท ากิจกรรมตามกติกาที่ตกลงกัน มีการก าหนด
ระบบการให๎คะแนนหรือวิธีการตัดสินให๎ชนะหรือแพ๎ 
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบเกม หมายถึง การจัดการเรียนรู๎แบบเน๎น
ประสบการณ์อยํางหนึ่ง ผู๎สอนจะสร๎างสถานการณ์สมมติขึ้นให๎ผู๎เรียนเลํน ภายใต๎ข๎อตกลงหรือกติกา
บางอยํางที่ก าหนดไว๎ น าเนื้อหาและข๎อมูลของเกม พฤติกรรมการเลํน วิธีการเลํน และผลการเลํน
เกมของผู๎เรียนมาใช๎ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู๎ 

2.3.2 ขั้นตอน  
   ไฮเมอร์ และทรูบลัด (Heimer; & Trueblood.  1977: 35) กลําวถึงขั้นตอนของ
การสอนแบบเกม 
    1. ก าหนดวัตถุประสงค์ อธบิายให๎ชัดเจนวําจะเรียนเรื่องอะไร หรือคาดหวังจะ
ให๎เกิดผลอยํางไรกับนักเรียน 
    2. ชี้แจงเนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับการเลํนเกมอยํางชัดเจน 
    3. บรรยายกติกาและวิธีการอยํางชัดเจน โดยบอกกระบวนการขั้นตอนท่ี
นักเรียนต๎องทราบและจ าเป็นส าหรับการเลํนเกม 
    4. จัดเตรียมส าหรับการประเมินอยํางทันที ซึ่งเป็นการท าให๎นักเรียนทราบวํา
เรียนรู๎อะไรบ๎างจากผลของการเลํนเกม 
    5. ให๎ค าแนะน าในหนทางที่เป็นไปได๎ยังการเลํนเกม  
    6. อภิปรายเพื่อหาหนทางที่เป็นไปได๎จากการเลํนท่ีเป็นไปได๎ ซึ่งอาจจะเกิด
การคลาดเคลื่อน โดยพิจารณาลักษณะเฉพาะของเกม และเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎อภิปราย 
    7. ประเมินคําของการเลํนเกม โดยให๎นักเรียนคิดเกี่ยวกับเกมและพยายาม
พิจารณาวําเกมที่เลํนน้ันบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว๎หรือไมํ  
   สุคนธ์ สินธพานนท์ (2552: 130-131) กลําวถึง ขั้นตอนการใช๎เกมประกอบ    
การสอน 
    1. บอกชื่อเกมและจุดประสงค์ของการเลํนให๎ผู๎เรียนทราบ 
    2. จัดสภาพของผู๎เรียนหรือชั้นเรียนให๎อยูํในลักษณะที่ต๎องการ 
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    3. อธิบายวิธีการเลํน กฎ กติกา การเลํน และเวลาในการเลํน 
    4. ผู๎สอนสาธิตให๎ดูเพื่อให๎ผู๎เรียนเข๎าใจ และตอบค าถามในกรณีที่ผู๎เรียนไมํ
เข๎าใจ 
    5. เริ่มเลํนเกมโดยค านึงถึงการให๎ทุกคนมีสํวนรํวมเน๎นความยุติธรรม 
    6. เมื่อจบเกมแล๎ว ประกาศผลผู๎ชนะและให๎รางวัล มีการสรุปประเด็นหรือแงํ
คิดที่ได๎จากเกมทันที 
   ทิศนา แขมมณี (2552: 365-368) กลําวถึงขั้นตอนส าคัญของการสอนแบบเกม
ดังนี้ 
    1. ผู๎สอนน าเสนอเกม ชี้แจงวิธีเลํน และกติกาการเลํน 
    2. ผู๎เรียนเลํนเกมตามกติกา 
    3. ผู๎สอนและผู๎เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเลํนและวิธีการหรือพฤติกรรม
การเลํนของผู๎เรียน 
    4. ผู๎สอนประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  
    นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี ยังได๎กลําวถึงเทคนิคและข๎อเสนอแนะตํางๆ      
ในการใช๎วิธีสอนโดยใช๎เกมให๎มีประสิทธิภาพ ดังนี ้
     1. การเลือกและน าเสนอเกม เกมที่น ามาใช๎ในการสอนสํวนใหญํจะเป็น
เกมที่เรียกวํา “เกมการศึกษา” คือเป็นเกมที่มีวัตถุประสงค์ มํุงให๎ผู๎เลํนเกิดการเรียนรู๎ตาม
วัตถุประสงค์ มิใชํเลํนเพียงเพื่อความสนุกสนานเทํานั้น อยํางไรก็ตาม ผู๎สอนอาจมีการน าเกมที่เลํน
กันเพื่อความบันเทิงเป็นส าคัญ มาใช๎ในการสอน โดยน ามาเพิ่มขั้นตอนส าคัญคือ การวิเคราะห์
อภิปรายเพื่อการเรียนรู๎ เกมที่ได๎รับการออกแบบให๎เป็นเกมการศึกษาโดยตรงมีอยูํด๎วยกัน 3 
ประเภท คือ 1) เกมแบบไมํมีการแขํงขัน เชํน เกมการสื่อสาร เกมการตอบค าถาม เป็นต๎น 2) เกม
แบบแขํงขัน มีผู๎แพ๎ ผู๎ชนะ เกมสํวนใหญํจะเป็นเกมแบบนี้ เพราะการแขํงขันชํวยให๎การเลํนเพิ่ม
ความสนุกสนานมากขึ้น และ 3) เกมจ าลองสถานการณ์ (simulation game) เป็นเกมที่จ าลองความ
เป็นจริง สถานการณ์จริง ซึ่งผู๎เลํนจะต๎องคิดตัดสินใจจากข๎อมูลที่มี และได๎รับผลของการตัดสินใจ 
เหมือนกับที่ควรจะได๎รับในความเป็นจริง เกมแบบนี้มีอยูํสองลักษณะคือ ลักษณะแรกเป็นการจ าลอง
ความจริง ลงมาเลํนในกระดานหรือบอร์ด เรียกวําบอร์ดเกม (board game) เชํน เกมเศรษฐี       
เกมมลภาวะเป็นพิษ (pollution) เกมแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง (conflict resolution) อีกลักษณะหนึ่ง
เป็นเกมสถานการณ์ที่จ าลองสถานการณ์และบทบาทขึ้นให๎เหมือนความเป็นจริง และผู๎เลํนจะต๎องลง
ไปเลํนจริงๆ โดยสวมบทบาทเป็นคนใดคนหนึ่งในสถานการณ์นั้น เกมแบบน้ีอาจใช๎เวลาเลํนเพียง  
2-3 ชั่วโมง หรือใช๎เวลาเป็นวันหรือหลายๆ วันติดตํอกัน หรือแม๎กระทั่งเลํนกันตลอดภาคเรียน   
เป็นการเรียนรู๎ท้ังรายวิชาเลยก็มี ในยุคปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีขั้นสูงได๎พัฒนาก๎าวหน๎าไปมาก จึงเกิด
เกมจ าลองสถานการณ์ในรูปแบบใหมํๆ ขึ้นคือ คอมพิวเตอร์เกม (computer game) ซึ่งเป็นเกม
จ าลองสถานการณ์ท่ีผู๎เลํนสามารถควบคุมการเลํนผํานทางจอคอมพิวเตอร์ได๎ ปัจจุบันเกมแบบน้ี
ได๎รับความนิยมสูงมาก 
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     การเลือกเกมเพื่อน ามาใช๎สอนท าได๎หลายวิธี ผู๎สอนอาจเป็นผู๎สร๎างเกมขึ้น
ให๎เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการสอนของตนก็ได๎ หรืออาจน าเกมที่มีผู๎สร๎างขึ้นแล๎ว มาปรับ
ดัดแปลงให๎เหมาะกับวัตถุประสงค์ตรงกับความต๎องการของตน หากผู๎สอนต๎องการสร๎างเกมขึ้นใช๎
เอง ผู๎สอนจ าเป็นต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีสร๎างและจะต๎องทดลองใช๎เกมที่สร๎างหลายๆ 
ครั้ง จนกระทั่งแนํใจวํา สามารถใช๎ได๎ผลดีตามวัตถุประสงค์ หากเป็นการดัดแปลง ผู๎สอนจ าเป็นต๎อง
ศึกษาเกมน้ันให๎เข๎าใจกํอน แล๎วจึงดัดแปลงและทดลองใช๎กํอนเชํนกัน ส าหรับการน าเกมการศึกษา
มาใช๎เลยนั้น ผู๎สอนจ าเป็นต๎องศึกษาเกมน้ันให๎เข๎าใจและลองเลํนเกมนั้นกํอน เพื่อจะได๎เห็นประเด็น
และข๎อขัดข๎องตํางๆ อันจะชํวยให๎ผู๎สอนมีการเตรียมการป้องกันหรือแก๎ไขไว๎ลํวงหน๎า ชํวยให๎การ
เลํนจริงของผู๎เรียนเป็นไปอยํางราบรื่น สํวนคอมพิวเตอร์เกมนั้น ผู๎สอนจ าเป็นต๎องมีทั้งซอฟต์แวร์ 
(software) และฮาร์ดแวร์ (hardware) คือตัวเกมและเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู๎เรียน จึงจะสามารถ
เลํนได ๎
     ในกรณีที่ผู๎สอนต๎องการเลือกเกมที่มีผู๎จัดท าและเผยแพรํแล๎ว (published 
game) มาใช๎ ผู๎สอนจ าเป็นต๎องแสวงหาแหลํงข๎อมูลวํา มีใครท าอะไรไว๎บ๎างแล๎ว ซึ่งในปัจจุบันเกม
ประเภทนี้มีเผยแพรํและวางจ าหนํายในท๎องตลาดจ านวนมาก ซึ่งสํวนใหญํแล๎ว เป็นผลงานที่จัดท า
ขึ้นในตํางประเทศ ยํอมจ าลองความเป็นจริงของสถานการณ์ในประเทศนั้น ซึ่งจะมีความแตกตํางไป
จากสถานการณ์ในประเทศไทย ดังนั้น ผู๎สอนจึงควรช้ีแจงให๎ผู๎เรียนเข๎าใจ หรือไมํก็จ าเป็นต๎อง
ดัดแปลงหรือตัดทอนสํวนที่แตกตํางออกไป หากสามารถท าได๎ 
     2. การชี้แจงวิธีการเลํน และกติกาการเลํน เนื่องจากเกมแตํละเกมมี
วิธีการเลํน และกติกาการเลํนที่มีความยุํงยากซับซ๎อนมากน๎อยแตกตํางกัน ในกรณีที่เกมน้ันเป็นเกม
งํายๆ มีวิธีเลํนกติกาไมํซับซ๎อน การชี้แจงก็ยํอมท าได๎งําย แตํถ๎าเกมน้ันมีความซับซ๎อนมาก       
การชี้แจงก็จะท าได๎ยากขึ้น ผู๎สอนควรจัดล าดับขั้นตอนและให๎รายละเอียดท่ีชัดเจนโดยอาจต๎องใช๎สื่อ
เข๎าชํวย หรืออาจให๎ผู๎เรียนซ๎อมเลํนกํอนการเลํนจริง 
     กติกาการเลํน เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะกติกานี้จะตั้งขึ้นเพื่อควบคุมให๎
การเลํนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู๎สอนควรศึกษากติกาการเลํน และวิเคราะห์กติกาวํา กติกาแตํละ
ข๎อมีขึ้นด๎วยวัตถุประสงค์อะไร และควรดูแลให๎ผู๎เลํนปฏิบัติตามกติกาของการเลํนอยํางเครํงครัด 
     3. การเลํนเกม กํอนการเลํน ผู๎สอนควรจัดสถานที่ของการเลํนให๎อยูํใน
สภาพที่เอื้อตํอการเลํน ไมํเชํนนั้น อาจจะท าให๎การเลํนเป็นไปอยํางติดขัดและเสียเวลา เสียอารมณ์
ของผู๎เลํนด๎วย การเลํนควรเป็นไปตามล าดับขั้นตอน และในบางกรณีต๎องควบคุมเวลาในการเลํน
ด๎วย ในขณะที่ผู๎เรียนก าลังเลํนเกม ผู๎สอนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเลํนของผู๎เรียนอยําง
ใกล๎ชิด และควรบันทึกข๎อมูลที่จะเป็นประโยชน์ตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนไว๎ เพื่อน าไปใช๎ในการ
อภิปรายหลังการเลํน หากเป็นไปได๎ผู๎สอนควรมอบหมายผู๎เรียนบางคนให๎ท าหน๎าที่สังเกตการณ์ 
การเลํน และควบคุมกติกาการเลํนด๎วย 
     4. การอภิปรายหลังการเลํน ขั้นตอนน้ีเป็นข้ันที่ส าคัญมาก หากขาด
ขั้นตอนน้ี การเลํนเกมก็คงไมํใชํวิธีสอน แตํเป็นเพียงการเลํนเกมธรรมดาๆ จุดเน๎นของเกมอยูํที่  
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การเรียนรู๎ยุทธวิธีตํางๆ ที่จะเอาชนะอุปสรรค เพื่อจะไปให๎ถึงเป้าหมาย ผู๎สอนจ าเป็นต๎องเข๎าใจวํา
จุดเน๎นของการใช๎เกมในการสอนน้ัน ก็เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ การใช๎เกมใน
การสอนท่ัวๆ ไป มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ฝึกฝนเทคนิคหรือทักษะตําง ๆ ที่ต๎องการ (ใช๎ยุทธวิธีการ
เลํนท่ีสนุก และการแขํงขันมาเป็นเครื่องมือในการให๎ผู๎เรียนฝึกฝนทักษะตําง ๆ ) 2) เรียนรู๎เน้ือหา
สาระจากเกมนั้น (ในกรณีที่เกมน้ันเป็นเกมการศึกษา) และ 3) เรียนรู๎ความเป็นจริงของสถานการณ์
ตํางๆ (ในกรณีที่เกมนั้นเป็นเกมจ าลองสถานการณ์) ดังนั้นการอภิปราย จึงควรมํุงประเด็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการสอนนั้นๆ กลําวคือ ถ๎าการใช๎เกมนั้นมํุงเพียงเป็นเครื่องมือฝึกทักษะให๎ผู๎เรียน 
การอภิปรายก็ควรมํุงไปที่ทักษะน้ันๆ วําผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะน้ันเพียงใด ประสบความส าเร็จตาม
ความต๎องการหรือไมํ จะมีวิธีใดที่จะชํวยให๎ประสบความส าเร็จมากขึ้น แตํถ๎ามํุงเนื้อหาสาระจากเกม 
ก็ควรอภิปรายในประเด็นที่วําผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เน้ือหาสาระอะไรจากเกมบ๎าง รู๎ได๎อยํางไร ด๎วยวิธีใด  
มีความเข๎าใจในเนื้อหาสาระนั้นอยํางไร ได๎ความเข๎าใจนั้นมาจากการเลํนเกมตรงสํวนใด เป็นต๎น   
ถ๎ามํุงการเรียนรู๎ความเป็นจริงของสถานการณ์ ก็ควรอภิปรายในประเด็นที่วํา ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ความ
จริงอะไรบ๎าง การเรียนรู๎นั้นได๎มาจากไหน และอยํางไร ผู๎เรียนได๎ตัดสินใจอะไรบ๎าง ท าไมจึงตัดสินใจ
เชํนน้ันและการตัดสินใจให๎ผลอยํางไร ผลนั้นบอกความจริงอะไร ผู๎เรียนมีข๎อสรุปอยํางไร เพราะอะไร
จึงสรุปอยํางนั้น เป็นต๎น 
   สรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบเกม มีขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
    1. ผู๎สอนน าเสนอเกม ชี้แจงวิธีเลํน และกติกาการเลํน 
    2. ผู๎เรียนเลํนเกมตามกติกา ควรเป็นไปตามล าดับขั้นตอน บางกรณีต๎อง
ควบคุมเวลาในการเลํน  
    3. ผู๎สอนและผู๎เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเลํนและวิธีการหรือพฤติกรรม
การเลํนของผู๎เรียน 
    4. ผู๎สอนประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน หากขาดขั้นตอนน้ี การเลํนเกมก็คง
ไมํใชํวิธีการสอน แตํเป็นเพียงการเลํนเกมธรรมดาๆ 
  2.3.3 ข๎อดีและข๎อจ ากัด 
   บูคอ็ค และไชลด์ (Boocock; & Schild.  1968: 72-73) กลําวถึง ข๎อดีของการใช๎
เกม ดังนี้ 
    1. เกมสามารถท าให๎มีความเข๎าใจในสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นได๎อยําง
ลึกซึ้ง 
    2. เรียนร๎ูอยํางสนุกสนานเพลิดเพลิน สัมพันธ์กับประสบการณ์ในชีวิตจริง 
    3. ได๎เรียนรู๎ข๎อเท็จจริงในบริบทของเกมอยํางชัดเจน 
    4. เป็นวิธีการที่รวมระบบของวิทยาศาสตร์และศิลปะเข๎าไว๎ด๎วยกันถือเป็น
การบูรณาการที่ดี 
    5. เน๎นการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และความคิดที่สร๎างผํานการพิจารณาแก๎ไข 
ระบุปัญหาด๎วยตนเอง 
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    6. นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และการแก๎ปัญหาได๎อยํางแท๎จริง 
    7. ได๎พัฒนาทักษะการสื่อสาร 
   ไฮเมอร์ และทรูบลัด (Heimer; & Trueblood.  1977: 34) ได๎กลําวถึงผลที่ได๎จาก
การเลํนเกม มีดังนี้ คือ 
    1. เกมที่เหมาะสมสามารถชํวยนักเรียนท่ีมีปัญหาตํางๆ ในการเรียนถ๎าเป็น
เกมที่เหมาะสม เชํน นักเรียนท่ีมีปัญหาในเร่ืองของภาษาซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเรียนอํอนทาง
คณิตศาสตร์ เป็นต๎น 
    2. เกมสามารถชํวยนักเรียนที่มีปัญหาทางด๎านวินัย อันเกิดจากความเบื่อ
หนํายในพฤติกรรมที่จ าเจของการเรียนรู๎ตามปกติ 
    3. เกมท าให๎การปฏิบัติของนักเรียนเป็นอิสระจากการควบคุมของครูโดยตรง 
    4. เกมสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นผู๎ปฏิบัติและใช๎ความรู๎มากขึ้น เป็นผู๎ตัดสินใจ
จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
    5. เกมชํวยสํงเสริมนักเรียนทางด๎านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยการกระตุ๎นให๎
เกิดความรํวมมือและการอภิปรายปรึกษากัน 
    6. เกมชํวยให๎ครูสามารถวินิจฉัย และให๎ความชํวยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคลในการแก๎ไขมโนคติที่ผิดๆ หรือข๎อบกพรํองทางการเรียนของนักเรียน 
    7. เกมสามารถใช๎ในการบูรณาการคณิตศาสตร์กับวิชาอื่นๆ และสามารถสร๎าง
ให๎สอดคล๎องกับความสนใจเฉพาะของนักเรียนได๎ 
   ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2539: 103) กลําววํา เกมเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการ
เรียนการสอน นักเรียนได๎มีประสบการณ์ด๎วยตนเองเป็นการฝึกทักษะด๎านการค านวณ และท าให๎
การเรียนการสอนสนุกสนานนําสนใจ แตํเกมที่จะน ามาให๎นักเรียนเลํนน้ันไมํควรเป็นเกมที่ท าให๎ผู๎
เลํนเกิดความอาย นั่นคือเกมนั้นควรเหมาะกับความสามารถของผู๎เลํน และเกมเกมหนึ่งควรมี
จุดประสงค์เฉพาะเพียงจุดประสงค์เดียวเทํานั้น จึงจะท าให๎ได๎รับประโยชน์จากเกมอยํางเต็มที่ 
   ทิศนา แขมมณี (2552: 369) กลําวถึงข๎อดีและข๎อจ ากัดของวิธีสอนโดยใช๎เกมดังนี้ 
   ข๎อดี 
    1. เป็นวิธีสอนท่ีชํวยให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนสูง ผู๎เรียนได๎รับความ
สนุกสนาน และเกิดการเรียนร๎ูจากการเลํน 
    2. เป็นวิธีสอนท่ีชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนร๎ู โดยการเห็นประจักษ์แจ๎งด๎วย
ตนเอง ท าให๎การเรียนรู๎นั้นมีความหมายและอยูํคงทน 
    3. เป็นวิธีสอนท่ีผู๎สอนไมํเหนื่อยแรงมากขณะสอนและผู๎เรียนชอบ 
   ข๎อจ ากัด 
    1. เป็นวิธีสอนท่ีใช๎เวลามาก 
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    2. เป็นวิธีสอนท่ีมีคําใช๎จําย เนื่องจากเกมบางเกมต๎องซื้อหามาโดยเฉพาะเกม
จ าลองสถานการณ์บางเกมที่มีราคาสูงมาก เนื่องจากการเลํนเกมสํวนใหญํ ผู๎เรียนทุกคนต๎องมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการเลํนเฉพาะตน 
    3. เป็นวิธีสอนท่ีขึ้นกับความสามารถของผู๎สอน ผู๎สอนจ าเป็นต๎องมีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสร๎างเกม จึงจะสามารถสร๎างได๎ 
    4. เป็นวิธีสอนท่ีต๎องอาศัยการเตรียมการมาก เกมเพื่อการฝึกทักษะ แม๎จะไมํ
ยุํงยากซับซ๎อนนัก แตํผู๎สอนจ าเป็นต๎องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการเลํนให๎ผู๎เรียนจ านวนมาก เกม
การศึกษาและเกมจ าลองสถานการณ์ ผู๎สอนจ าเป็นต๎องศึกษาและทดลองใช๎จนเข๎าใจ ซึ่งต๎องอาศัย
เวลามาก โดยเฉพาะเกมที่มีความซับซ๎อนมาก และผู๎เลํนจ านวนมากยิ่งต๎องใช๎เวลามากขึ้นด๎วย 
    5. เป็นวิธีสอนท่ีผู๎สอนต๎องมีทักษะในการน าการอภิปรายท่ีมีประสิทธิภาพจึง
จะสามารถชํวยให๎ผู๎เรียนประมวลและสรุปการเรียนรู๎ได๎ตามวัตถุประสงค์ 
   สรุปได๎วํา ข๎อดีของวิธีการสอนแบบเกม คือชํวยให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนสูง 
ผู๎เรียนได๎รับความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู๎จากการเลํน เกิดการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย แตํมี
ข๎อจ ากัดคือ ใช๎เวลามาก มีคําใช๎จําย ต๎องอาศัยการเตรียมการมาก หากเกมที่น ามาใช๎ไมํมีการ
เตรียมการท่ีดีจะไมํกํอให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎  
 2.4 วิธีการสอนแบบทดลองหรือแบบปฏิบัติการ (Laboratory method) 
  2.4.1 ความหมาย 
   ลาร์ดิซาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal; et al.  1970: 60-61) กลําววําวิธีการสอน
แบบปฏิบัติการเป็นวิธีการท่ีได๎เนื้อหามาด๎วยประสบการณ์ตรงหรือได๎ข๎อเท็จจริงมาจากการสืบสวน
สอบสวนหรือการทดลอง การสังเกต ด๎วยการด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือวิธีการกับกลุํมยํอยๆ 
สํวนประกอบที่ขาดไมํได๎คือขั้นตอนของการทดลอง การอธิบาย และประยุกต์ใช๎ 
   มาร์ค (Mark.  1975: 23) ได๎ให๎ความเห็นวํา การจัดประสบการณ์เรียนแบบ
ปฏิบัติการ มีจุดประสงค์เพื่อให๎นักเรียนได๎ค๎นพบแนวคิดทางคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติการทดลอง 
เชํน การวัด การช่ังน้ าหนัก การพับกระดาษ กิจกรรมที่ต๎องท าด๎วยมือแบบตํางๆ การสังเกต และ
การทดลองแบบวิทยาศาสตร์ มีการอภิปรายเกี่ยวกับการทดลอง เลือกข๎อมูล หลังจากนั้นจึงจะให๎
นักเรียนสรุปขอ๎เท็จจริงและกฎเกณฑ์ตําง ๆ  
   โคปแลนด์ (Copeland.  1974: 325-328) กลําววํา วิธีการสอนคณิตศาสตร์แบบ
ปฏิบัติการเป็นการจัดประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎กระท ากิจกรรมกับวัตถุที่พบเห็นซ่ึงชํวยให๎
แนวความคิดทางคณิตศาสตร์ไมํเป็นนามธรรมไปจากโลกแหํงความเป็นจริง ผู๎เรียนจะได๎รับการ
พัฒนามโนมติทางคณิตศาสตร์เป็นอยํางดีจากการได๎เรียนโดยปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ ที่ซ่ึงสามารถ
มองเห็นเป็นรูปธรรมมากกวํานามธรรม 
   สิธุ (Sidhu.  1982: 121) ได๎กลําวถึงวิธีการสอนแบบปฏิบัติการวําเป็นค าตอบของ
วิธีการสอนคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล๎องกับวิชาคณิตศาสตร์ท่ีกลําววําเป็นวิชาที่เรียนรู๎โดยการท า



52 

 

มากกวําการอําน ซึ่งขั้นตอนของวิธีการสอนแบบปฏิบัติการนี้จะน านักเรียนไปยังการค๎นพบ
ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ อยูํบนพื้นฐานของการเรียนรู๎ด๎วยการกระท า (Learning by doing) 
การเรียนโดยการสังเกต (learning by observation) และเป็นขั้นตอนจากรูปธรรมไปสูํนามธรรม 
หรือในอีกความหมายหน่ึงวิธีการสอนแบบปฏิบัติยังเป็นการขยายแนวคิดของขั้นตอนอุปนัย ซึ่ง
ซับซ๎อนและเน๎นในทางปฏิบัติมากกวํา นักเรียนไมํได๎ฟังข๎อมูลเพียงอยํางเดียวแตํยังต๎องปฏิบัติการ
ฝึกหัดบางสิ่งบางอยํางด๎วย โดยหลักของการปฏิบัติการคือการค๎นพบ การสรุปเป็นหลักทั่วไปและ
การพิสูจน์ ทั้งนี้ถ๎าข้ันตอนวิธีการสอนได๎ถูกน ามาใช๎อยํางเหมาะสมแล๎วจะชํวยให๎วิชาคณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่นําสนใจในฐานะท่ีเป็นการเรียนปนเลํนนั่นเอง 
   ชาญชัย อินทรประวัติ (2522: 89) ได๎กลําววําวิธีสอนแบบทดลองนี้มิได๎
หมายความวําจะใช๎ได๎กับวิชาวิทยาศาสตร์เทํานั้น แตํจะใช๎ได๎ในหลายๆ วิชา ทั้งวิชาที่เป็น
วิทยาศาสตร์ และศิลปะ หลักการของการสอนก็คือ เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎มีบทบาทส าคัญใน
กิจกรรม ให๎มีประสบการณ์ตรง จากการทดลองจากวัสดุหรือข๎อเท็จจริง 
   กาญจนา เกียรติประวัติ (2524: 140) ได๎ให๎ความหมายของการสอนแบบ
ปฏิบัติการวํา หมายถึง กระบวนการสอนที่ใช๎ประสบการณ์ตรงเพื่อให๎ได๎ผลผลิตหรือข๎อเท็จจริงจาก
การสังเกตและทดลองเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุํม  
   รวีวรรณ ธุมชัย (2535?: 97) กลําววํา วิธีสอนแบบทดลองหรือแบบปฏิบัติการ 
(Laboratory Method) ในการสอนคณิตศาสตร์น้ันเป็นกระบวนการสอนที่ใช๎ประสบการณ์ตรงที่ให๎
นักเรียนได๎เรียนจากการปฏิบัติจริงและให๎ได๎ผลผลิตหรือข๎อเท็จจริงจากการสังเกตและทดลองเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุํม 
   วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540: 79) ได๎ให๎ความหมายของวิธีสอนแบบทดลองวํา 
หมายถึง การสอนที่ให๎นักเรียนเรียนรู๎จากการฝึกปฏิบัติและทดลองด๎วยตนเองในสถานการณ์ตํางๆ 
ทั้งสถานการณ์จริงและสถานการณ์ท่ีจ าลองขึ้น 
   สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 48) กลําววํา การจัดการเรียนรู๎แบบทดลอง 
คือกระบวนการจัดการเรียนรู๎ท่ีให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎และท าการทดลอง
ด๎วยตนเอง เพื่อท าการพิสูจน์หลักการ ทฤษฎี หรือข๎อเท็จจริงตํางๆ โดยก าหนดปัญหา 
ตั้งสมมติฐานในการทดลอง ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนด โดยใช๎วัสดุอุปกรณ์จ าเป็น          
เก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปอภิปรายผลการทดลองและสรุปผลการเรียนรู๎ท่ีได๎จากการ
ทดลองภายใต๎การแนะน า ดูแล ให๎ค าปรึกษาและชํวยเหลืออยํางใกล๎ชิดจากผู๎สอน 
   ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 222) กลําววําการสอนแบบทดลองเป็นการสอนที่มํุงให๎
ผู๎เรียนพบประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎วยตนเองท าให๎
เรียนไดอ๎ยํางมีชีวิตชีวาจดจ าได๎นานโดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์มีทฤษฎี กฎ สูตรตํางๆ มากมาย 
เมื่อนักเรียนเป็นผู๎ทดลองเองแล๎วจะท าให๎เกิดความรู๎จริง แล๎วน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
   สรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบทดลองหรือแบบปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการสอน
ที่ใช๎ประสบการณ์ตรงที่ให๎นักเรียนได๎เรียนจากการปฏิบัติจริงและให๎ได๎ผลผลิตหรือข๎อเท็จจริงจาก
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การสังเกตและทดลอง ท าให๎เรียนได๎อยํางมีชีวิตชีวาจดจ าได๎นานท าให๎เกิดความรู๎จริง แล๎วน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
  2.4.2 ขั้นตอน  
   ริสค์ (Risk.  1958: 302-303) กลําวถึงขั้นตอนด าเนินการสอนแบบทดลอง  
(steps of the laboratory method) วําได๎แบํงขั้นของการสอนวิธีนี้เป็น 3 ขั้น คือ  
    1. ขั้นน าให๎เกิดความเข๎าใจและแรงจูงใจ (Introductory step for orientation 
and motivation) ครูเสนอแนะสิ่งที่จะท าการทดลอง อธบิายให๎นักเรียนเข๎าใจในวิธีการทดลองและ
แจกค าแนะน าในการทดลอง (guide sheets) หรือให๎นักเรียนศึกษาจากคูํมือการทดลอง (laboratory 
manuals) 
    2. ขั้นท าการทดลอง (Work period) นักเรียนทุกคนอาจท าการทดลองใน
ปัญหาเดียวกันหรือแตกตํางกันก็ได๎ การทดลองจะกินเวลานานเทําไรแล๎วแตํลักษณะของการทดลอง
นั้นๆ  
    3. ขั้นเสนอผลการทดลอง (Culminating activity) หลังจากการทดลองเสร็จ
แล๎วหรือใกล๎จะเสร็จ นักเรียนก็มารวมกันในชั้นเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่จะเสนอผลของการทดลองวํา
จะท าอยํางไร อาจจะด าเนินการตามแบบนั้นก็ได๎ คือ 
     ก. อธิบายถึงธรรมชาติและความส าคัญของปัญหาท่ีแตํละกลุํม หรือแตํละ
บุคคลได๎ท าการทดลอง 
     ข. รายงานข๎อมูลหรือข๎อค๎นพบที่รวบรวมได๎ 
     ค. แสดงตัวอยํางที่เป็นวัสดุหรือในรูปอื่นๆ ที่ได๎จากผลงาน 
     ง. แสดงนิทรรศการผลงานด๎านตํางๆ พร๎อมด๎วยการอธิบายประกอบ 
   ชาญชัย อินทรประวัติ (2522: 89) กลําวถึงขั้นตอนในการสอนวํามีดังนี้ คือ 
    1. ขั้นน าให๎นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเกิดความเข๎าใจ ครูเสนอแนะสิ่งที่จะท า
การทดลอง อธิบายให๎นักเรียนเข๎าใจวิธีการ แจกค าแนะน าในการทดลองให๎ไปศึกษา 
    2. ขั้นท าการทดลอง การทดลองของนักเรียนอาจจะแตกตํางกันในลักษณะ 
ดังนั้น ระยะเวลาในการทดลองอาจจะแตกตํางกันได๎ 
    3. ขั้นเสนอผลการทดลอง เมื่อการทดลองเสร็จสิ้นลงแล๎ว ครูก็เรียกรวมชั้น
เพื่อให๎เขาได๎มีโอกาสแสดงผลงาน ซึ่งอาจจะท าได๎โดย 
     3.1 อธิบายถึงลักษณะและสิ่งส าคัญของการทดลองค๎นคว๎าของตน 
     3.2 เสนอข๎อมูลหรือขําวสารที่หามาได๎ 
     3.3 แสดงตัวอยํางวัสดุ หรือรูปภาพจากผลงาน 
     3.4 แสดงนิทรรศการยํอย ๆ  
   กาญจนา เกียรติประวัติ (2524: 141-142) กลําวถึงขั้นตอนของการสอนแบบ
ปฏิบัติการ ดังนี้ 
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    1. ขั้นปฐมนิเทศและเร๎าความสนใจ (Orientation and Motivation) ในขั้นนี้
เป็นการพิจารณาธรรมชาติของงาน จุดมํุงหมาย และการวางแผน ความเข๎าใจแจํมแจ๎งในสิ่งที่จะท า 
จะชํวยไมํให๎ผู๎เรียนต๎องเสียเวลาโดยเปลําประโยชน์ 
    2. ขั้นปฏิบัติการ (Work Period) ผู๎เรียนทุกคนอาจท างานปัญหาเดียวกัน 
หรือคนละปัญหาก็ได๎ ในชํวงนี้จะเป็นการท างานภายใต๎การนิเทศ ความแตกตํางระหวํางบุคคล   
เป็นสิ่งที่จะต๎องน าเข๎ามาพิจารณา ในการจัดมอบหมายงานหรือเวลาในการท างานให๎ 
    3. ขั้นสรุปกิจกรรม (Culminating Activities) อาจใช๎การอภิปรายการรายงาน 
การจัดนิทรรศการผลงานและอธิบาย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือการค๎นพบของ
ผู๎เรียน 
   วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540: 80) กลําววํา ขั้นตอนการสอน คือ 
    1. เตรียมการทดลอง เป็นการเตรียมในเร่ืองตํางๆ กํอนทดลอง ดังนี้ 
     1.1 บอกจุดมํุงหมายการทดลองอยํางชัดเจนกับนักเรียน 
     1.2 แนะน าและอธิบายถึงลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์การทดลอง
ทั้งหมด 
     1.3 อธิบายขั้นตอนการทดลอง ข๎อควรระวัง แนวทางป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น 
    2. ด าเนินการทดลอง เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนลงมือทดลองตามขั้นตอนและ
อุปกรณ์ที่เตรียมไว๎ โดยครูผู๎สอนดูแลอยํางใกล๎ชิด คอยให๎ค าแนะน าทุกขั้นตอน 
    3. น าเสนอผลการทดลอง เป็นข้ันตอนท่ีนักเรียนแตํละกลุํมที่ทดลองเสร็จแล๎ว
น าผลการทดลองที่ได๎บันทึกไว๎มาอภิปรายและเสนอผลการทดลองพร๎อมท้ังปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้น
ตํอชั้นเรียนหรือตํอครูผู๎สอน 
    4. สรุปผลการทดลอง เป็นขั้นตอนท่ีครูและนักเรียนรํวมกันสรุปผลการทดลอง 
เพื่อเป็นความรู๎หรือข๎อค๎นพบใหมํตํอไป 
    5. ประเมินผลการทดลอง เป็นข้ันตอนของการตรวจสอบวําการทดลองที่
ด าเนินมามีปัญหาหรืออุปสรรคอยํางไรบ๎าง ผลการทดลองบรรลุตามจุดมํุงหมายหรือไมํ เพียงใด 
   ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 222-223) กลําวถึงขั้นตอนการสอนดังน้ี 
    1. ก าหนดวัตถุประสงค์การสอนให๎เป็นการทดลอง 
    2. เตรียมการทดลอง ได๎แกํ วางแผน การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ แบบสังเกต     
แบบบันทึกเครื่องมือเครื่องใช๎ และพื้นฐานผู๎เรียน 
    3. ขั้นทดลอง 
     3.1 น าเข๎าสูํบทเรียนโดยวิธีการตํางๆ เชํน แจ๎งวัตถุประสงค์ 
     3.2 อธิบายขั้นตอน วิธีการใช๎เครื่องมือ คูํมือ การแนะน าตํางๆ กํอน
ปฏิบัติการทดลอง 
    4. ลงมือทดลอง 
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    5. ครูคอยสังเกตและชํวยเหลือแนะน า 
    6. นักเรียนปฏิบัติโดยใช๎กระบวนการกลุํม ด๎วยทักษะทางวิทยาศาสตร์   
    7. เสนอผลการทดลอง 
    8. อภิปราย สรุปผลการทดลอง 
   จากที่กลําวมาข๎างต๎นสรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบทดลอง มีขั้นตอนดังตํอไปนี้  
    1. ขั้นปฐมนิเทศและเร๎าความสนใจ (Orientation and Motivation) ในขั้นนี้
เป็นการพิจารณาธรรมชาติของงาน จุดมํุงหมาย และการวางแผน ให๎เข๎าใจในสิ่งที่จะท า 
    2. ขั้นปฏิบัติการ (Work Period) ผู๎เรียนทุกคนอาจท างานปัญหาเดียวกัน 
หรือคนละปัญหาก็ได๎ ในชํวงนี้จะเป็นการท างานภายใต๎การนิเทศ ความแตกตํางระหวํางบุคคล   
เป็นสิ่งที่จะต๎องน าเข๎ามาพิจารณา ในการจัดมอบหมายงานหรือเวลาในการท างานให๎  
    3. ขั้นสรุปกิจกรรม (Culminating Activities) น าเสนอผลการทดลอง สรุปผล
การทดลอง อภิปรายกับเพื่อนในกลุํมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือการค๎นพบของ
ผู๎เรียน 
  2.4.3 ข๎อดีและข๎อจ ากัด  
   ลาร์ดิซาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal; et al.  1970: 64) กลําววําคุณคําของการ
ปฏิบัตินั้นมีดังนี้ (1) ได๎เรียนรู๎จากการกระท า (learning by doing) (2) เป็นความประทับใจผําน
ประสาทสัมผัสที่หลากหลายท าให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎มากกวํา (3) เป็นการประสบกับสถานการณ์ท่ี
เป็นจริงหรือประสบการณ์ตรงท่ีผู๎เรียนเรียนรู๎จากสภาพจริงมากกวําสัญลักษณ์ และ (4) เป็นการ
เตรียมการโดยตรงส าหรับแนวทางในการใช๎ชีวิต 
   สํวนข๎อจ ากัดมีดังนี้ (1) สิ้นเปลืองคําใช๎จําย (2) ต๎องด าเนินการโดยใช๎เวลา
คํอนข๎างมาก (3) สิ้นเปลืองเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งบางครั้งอาจพิสูจน์ไมํได๎ผล และ (4) สูญเสียเวลา
โดยอาจไมํกํอให๎เกิดประโยชน์หากไมํมีการวางแผนท่ีดีซึ่งอาจจะหลีกเลี่ยงไปเป็นวิธีสอนโดยการคิด
หรือการสาธิตแทนได๎โดยไมํจะเป็นต๎องท าการทดลอง 
   ชาญชัย อินทรประวัติ (2522: 89) กลําววํา การสอนแบบทดลองนี้นับได๎วํา    
เป็นการเรียนรู๎ท่ีผู๎เรียนมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง และได๎เรียนรู๎ผํานประสาทสัมผัสหลายด๎านในสภาวะ
เหมือนชีวิตจริง จึงมีความสอดคล๎องกับหลักการเรียนรู๎มาก จะท าให๎เกิดการเรียนร๎ูอยํางมี
ประสิทธิภาพ แตํก็นับได๎วําเป็นวิธีสอนท่ีสิ้นเปลืองทั้งเงินทอง เวลา และแรงงานครู 
   ลาวัลย์ พลกล๎า (2523: 3) กลําวถึงคุณคําและข๎อควรระวังในการสอนแบบ
ปฏิบัติการดังนี้ 
   คุณคําในการสอนแบบปฏิบัติการ 
    1. ชํวยให๎นักเรียนเกิดมโนมติ เกิดความคิด เกิดจินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค์ในการหากระบวนการและวิธีการตํางๆ  
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    2. นักเรียนจะสามารถโยงวิชาคณิตศาสตร์เข๎ากับโลกภายนอกห๎องเรียน หรือ
ชีวิตจริง เพราะคณิตศาสตร์ที่นักเรียนเรียนนั้น เรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงท าให๎เกิดมโนมติใน
เรื่องนั้นๆ นักเรียนจะไมํรู๎สึกวําคณิตศาสตร์เป็นสิ่งลึกลับส าหรับเขา 
    3. การเรียนจากการปฏิบัติจริงนักเรียนจะเกิดการเข๎าใจอยํางถํองแท๎ ท าให๎
เกิดความสามารถในการถํายโยง (transfer) การเรียนร๎ูซึ่งเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อยํางยิ่งของการศึกษา 
    4. บรรยากาศในชั้นเรียนจะเป็นแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนไมํมี
โอกาสน่ังฝันกลางวัน คิดเรื่องตําง ๆ นอกห๎องเรียน นักเรียนทุกคนต๎องคิด ต๎องท า ถ๎าท าเป็นกลุํม
ยํอมต๎องมีการแสดงความคิดเห็น รับผิดชอบตํองานของตนและของกลุํม 
    5. การเรียนแบบปฏิบัติการท าให๎นักเรียนอยูํในบรรยากาศที่ไมํเครํงเครียด  
ท าให๎นักเรียนมีทัศนคติ เจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 
    6. เปิดโอกาสในการน าปัญหาตํางๆ มาให๎นักเรียนคิดโดยอาศัยวัสดุอุปกรณ์
ตํางๆ เป็นเครื่องชํวยในการวิเคราะห์โจทย์นั้นให๎เป็นรูปธรรมหรือกึ่งรูปธรรมให๎เกิดภาพพจน์ เข๎าใจ
ปัญหาโจทย์ 
    7. ชํวยเร๎าให๎นักเรียนเกิดความกระตือรือร๎นในการแก๎ปัญหาเสริมสร๎างทักษะ
ในการคิดค านวณ  
   ข๎อควรระวังในการสอนแบบปฏิบัติการ 
    1. ต๎องให๎นักเรียนเข๎าใจถึงบทบาทของนักเรียนในการเรียนแบบนี้วําต๎องท า
ตามข๎อปฏิบัติ การตอบและการสรุปต๎องอาศัยการคิดอยํางมีเหตุผล 
    2. ต๎องมีการเตรียมบทเรียนอยํางดี ให๎มีความยากงํายเหมาะกับ
ความสามารถของนักเรียน ระวังอยําให๎นักเรียนเกิดความผิดหวัง ตื่นตระหนกตํอความล๎มเหลวของ
ตนเอง ครูต๎องให๎เวลานักเรียนเพื่อปรับตัวให๎คุ๎นเคยกับวิธีการเรียนแบบปฏิบัติการ 
    3. การสอนแบบปฏิบัติการเป็นการสอนที่เน๎นกระบวนการเรียนรู๎มากกวําการ
รู๎เน้ือหาหรือผลค าตอบ ถึงแม๎วํากระบวนการเรียนรู๎เป็นสิ่งส าคัญอยํางหนึ่งแตํเนื้อหาของ
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรคณิตศาสตร์ก็ยังมีความส าคัญที่จะต๎องค านึงถึง ดังนั้นการสอนแบบ
ปฏิบัติการควรใช๎สลับกับการสอนแบบอื่นๆ ด๎วย 
    4. การท างานแบบรายบุคคลและแบบกลุํมยํอยต๎องมํุงให๎นักเรียนร๎ูจักการ
ระดมความคิด การหาเหตุผล เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจเนื้อหา 
   บ ารุง กลัดเจริญ และฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2527: 193) กลําวถึงข๎อดีและข๎อเสียของ
วิธีการสอนแบบทดลองดังนี้ 
   ข๎อดี 
    1. เป็นการเรียนโดยการกระท า (Learning by doing) 
    2. เป็นการเรียนรู๎โดยผํานประสาทสัมผัสหลายด๎าน 
    3. เป็นการเรียนรู๎จากของจริง ท าให๎จ าได๎นานกวําการเรียนรู๎จากสัญลักษณ์ 
    4. เป็นประสบการณ์ท่ีเหมือนกับชีวิตประจ าวันจริงๆ  
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   ข๎อเสีย 
    1. เป็นวิธีสอนท่ีสิ้นเปลือง อาจจะใช๎วิธีสอนแบบสาธิตรํวมกับวิธีปาฐกถา  
แทนได๎ 
    2. สอนไมํได๎ทันเวลาก าหนด 
    3. เครื่องมือเครื่องใช๎ในการทดลองมีราคาแพง บางทีไมํคุ๎มกับผลที่ได๎ 
    4. เป็นวิธีสอนท่ีกินเวลามาก 
   วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540: 80) กลําววํา ข๎อดีและข๎อจ ากัดของการสอนแบบ
ทดลอง คือ 
    1. เป็นการเน๎นการเรียนรู๎จากการกระท า 
    2. เป็นการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง 
    3. เป็นการเรียนรู๎ผํานประสาทสัมผัสหลายทาง  
    4. ฝึกการคิดหาเหตุผลด๎วยตนเอง 
    5. ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   ข๎อจ ากัด  
    1. ต๎องใช๎อุปกรณ์ประกอบการทดลองมาก สิ้นเปลืองคําใช๎จําย 
    2. ต๎องใช๎เวลานานกวําจะเกิดการเรียนรู๎หรือค๎นพบข๎อเท็จจริงด๎วยตนเอง 
    3. อาจเกิดอันตรายในระหวํางทดลองได๎ 
    4. สอนนักเรียนได๎ครั้งละไมํมากนัก 
   สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 53) กลําวถึงข๎อดีและข๎อจ ากัดของการ
จัดการเรียนรู๎แบบทดลอง วาํมีดังนี้ 
   ข๎อดี 
    1. ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง สามารถสรุปผลการเรียนรู๎ได๎เอง 
    2. เป็นวิธีการเรียนร๎ูที่ย่ัวยุให๎ผู๎เรียนสนใจ ค๎นหาค าตอบ อยากรู๎อยากเห็น 
    3. ฝึกให๎ผู๎เรียนมีเหตุมีผล และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    4. ท าให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีคงทนถาวร 
    5. ฝึกให๎ผู๎เรียนท างานอยํางเป็นระบบ 
   ข๎อจ ากัด 
    1. ใช๎เวลาจัดการเรียนรู๎คํอนข๎างมาก 
    2. การทดลองที่ใช๎สารเคมีบางอยํางเสี่ยงตํออันตรายที่เกิดกับผู๎เรียน 
    3. การทดลองถ๎าผู๎เรียนไมํมีพื้นฐานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะท า
ให๎การเรียนรู๎ไมํได๎ผลเทําที่ควร  
   ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 223) กลําวถึงข๎อดีและข๎อจ ากัดของการสอนแบบทดลอง
ดังตํอไปนี ้
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   ข๎อดี 
    1. นักเรียนเป็นผู๎ปฏิบัติเพราะยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    2. ได๎เรียนร๎ูผํานประสบการณ์ด๎วยตนเอง เกิดความรู๎ได๎ดีมีประสิทธิภาพ 
    3. พัฒนาทักษะอื่นๆ ไปด๎วย 
    4. สนุกสนานมีชีวิตชีวา 
   ข๎อจ ากัด 
    1. ใช๎เวลามาก 
    2. ใช๎งบประมาณสูง 
    3. ต๎องใช๎พื้นฐานความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์จึงจะ
เรียนได๎ดี 
    4. บางครั้งถ๎าไมํระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได๎ โดยเฉพาะการทดลองโดยใช๎
สารเคมี  
   จากที่กลําวมาข๎างต๎นสรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบทดลองหรือแบบปฏิบัติการมีข๎อดี
คือ ได๎เรียนรู๎ผํานประสบการณ์ด๎วยตนเอง พัฒนาทักษะอื่นๆ ไปด๎วย สร๎างความสนุกสนานมี
ชีวิตชีวา ฝึกให๎ผู๎เรียนมีเหตุมีผล ท าให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีคงทนถาวร ฝึกการท างานอยํางเป็นระบบ 
เรียนรู๎โดยผํานประสาทสัมผัสหลายด๎าน เป็นการเรียนรู๎จากของจริง ท าให๎จ าได๎นานกวําการเรียนรู๎
จากสัญลักษณ์  
   และข๎อจ ากัดคือต๎องมีการเตรียมบทเรียนอยํางดี ให๎มีความยากงํายเหมาะกับ
ความสามารถของนักเรียน เป็นวิธีการสอนท่ีสิ้นเปลืองใช๎งบประมาณสูง สอนนักเรียนได๎ครั้งละไมํ
มากนัก ใช๎เวลาจัดการเรียนรู๎คํอนข๎างมาก การทดลองถ๎าผู๎เรียนไมํมีพื้นฐานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์จะท าให๎การเรียนรู๎ไมํได๎ผลเทําที่ควร บางครั้งถ๎าไมํระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได๎  
 2.5 วิธีการสอนแบบระดมสมอง (Brainstorming) 
  2.5.1 ความหมาย  
   รอว์ลินสัน (Rawlinson. 1981: 36) กลําววํา การระดมสมอง คือ การเสนอแนวคิด
และการเก็บความคิดจากกลุํมบุคคลในเวลาจ ากัด 
   คัตสึมิ มิชิมูระ (Katsumi Nishimura.  2546: 87) กลําววํา Brainstorming เป็นวิธี
ที่ดีวิธีหนึ่งในการเพิ่มไอเดียที่อิสระได๎เป็นอยํางมาก ถ๎าแปลตรงตัวก็จะหมายความวํา “ท าให๎เกิด
พายุขึ้นในสมอง” เป็นการไมํยึดติดกับแนวคิดที่มีอยูํในปัจจุบัน เป็นการท้ิงแนวคิดหรือสามัญส านึกที่
มีอยูํ ไมํต๎องอายท่ีจะคิด คิดอะไรก็ได๎ขอให๎คิดมากๆ ไว๎กํอนซ่ึงต๎องการปริมาณมากกวําคุณภาพ 
โดยไมํวิจารณ์ ไมํถกเถียง ไมํอธิบายยืดยาว 
   วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 30-31) กลําววําการระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
มักเริ่มใช๎ตอนเร่ิมต๎นกิจกรรม เพื่อกระตุ๎นผู๎เรียนให๎เข๎ารํวมกิจกรรมอยํางกระตือรือร๎น การระดมพลัง
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สมองของ “กลุํม” จะมีลักษณะคล๎ายกับการเลํนเกมแขํงขันที่สนุกสนานและเป็นมิตร กระบวนการ
ระดมพลังสมอง ประกอบด๎วย  
    - ก าหนดกลุํมผู๎เรียนกลุํมละ 4-9 คนตํอประเด็นปัญหา 1 ประเด็น 
    - ให๎เวลาแตํละกลุํม 5-10 นาที เพื่อเสนอแนะและบันทึกข๎อแก๎ไขปัญหาให๎
มากที่สุดเทําที่จะท าได๎ 
    จุดมํุงหมายหลักของการระดมพลังสมอง คือ สร๎างความคิดจ านวนมากๆ เพื่อ
ตัดสินคุณคําหรือเพื่อแสดงความหมายด๎วยความเข๎าใจวําอาจน าประเด็นน้ีมาศึกษากันจริงจัง
ภายหลัง ครูต๎องสร๎างบรรยากาศที่เป็นมิตร การระดมพลังสมองจะชํวยลดความกดดันเพราะไมํต๎อง
หาค าตอบที่ถูกต๎องทันทีแตํจะปลํอยให๎ผู๎เรียนแสดงศักยภาพของตน สํงเสริมการแสดงออกที่อิสระ 
และน าไปสูํการแก๎ปัญหาที่หาค าตอบไมํได๎ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2544: 69) ได๎ให๎ความหมายของการ
ระดมสมองวํา หมายถึง การจัดประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎คิดแก๎ปัญหาได๎หลายทิศทาง โดยการเปิด
โอกาสให๎ทุกคนได๎เสนอความคิดเพื่อหาค าตอบ โดยไมํค านึงถึงการประเมินความคิด แตํเน๎นที่
ปริมาณความคิดจนถึงในขั้นสุดท๎ายจึงเลือกเอาความคิดที่ดีที่สุดมาใช๎ในการแก๎ปัญหา และจัดล าดับ
ทางเลือก หรือทางแก๎ปัญหา 
   สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 108) กลําววํา การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎การ
ระดมสมอง เป็นกระบวนการเรียนร๎ูที่ให๎ผู๎เรียนทุกคน ได๎แสดงความคิดเห็นหรือให๎ข๎อเสนอแนะใน
การแก๎ปัญหาให๎มากที่สุด โดยเสนอได๎อยํางเสรี ไมํมีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นหรือ
ข๎อเสนอแนะท่ีเสนอมา มีการบันทึกความคิดเห็น หรือข๎อเสนอแนะทั้งหมดไว๎ หลังจากนั้นจะจัดให๎มี
การอภิปราย ทบทวนความคิดทั้งหมด จัดเป็นหมวดหมํูหรือประเภทและตัดสินเลือกวิธีการท่ี
สามารถน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหาได๎ 
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบระดมสมอง หมายถึง กระบวนการเรียนรู๎ที่
ให๎ผู๎เรียนทุกคน ได๎แสดงความคิดเห็นหรือให๎ข๎อเสนอแนะในการแก๎ปัญหาให๎มากที่สุด ในเวลาที่
จ ากัด โดยเสนอได๎อยํางเสรี ไมํมีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะที่เสนอมา  
  2.5.2 ขั้นตอน  
   การระดมสมองนั้นจะด าเนินไปด๎วยดีและบรรลุตามจุดมํุงหมายได๎ประกอบด๎วย
ขั้นตอนท่ีส าคัญดังที่ รอว์ลินสัน (Rawlinson.  1983: 40-54) ได๎เสนอแนะไว๎ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 ก าหนดพิจารณาปัญหา เป็นการแจ๎งให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎รับทราบ
และรํวมกันพิจารณาถึงปัญหาท่ีต๎องการจะแก๎ไขวําลักษณะของปัญหาเป็นอยํางไร 
    ขั้นที่ 2 การทบทวนปัญหา พยายามหาวิธีการท่ีเป็นไปได๎ในการแก๎ปัญหา 
โดยพยายามตั้งค าถามให๎คิด “อยํางไร” พร๎อมทั้งเขียนประเด็นตํางๆ ที่เสนอไว๎ 
    ขั้นที่ 3 คัดเลือกประเด็นเบื้องต๎น ที่เป็นไปได๎ในการแก๎ปัญหา ซึ่งอาจจะมี
หลายประเด็นท่ีเป็นไปได๎แตํอยํางไรก็ตามในขั้นตอนนี้ผู๎น าการประชุมจะต๎องพยายามให๎สมาชิก
คัดเลือกให๎เหลือเพียง 1 หรือ 2 ประเด็น ที่สามารถจะระดมสมองได๎ 
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    ขั้นที่ 4 เร๎าและกระตุ๎นความสนใจในการประชุม ขั้นน้ีเป็นการกระตุ๎น      
สร๎างความสนใจให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมเกิดความเข๎าใจในประเด็นที่จะระดมสมองกัน ในขั้นนี้อาจให๎
เวลาเพียงสั้นๆ ไมํควรเกิน 5 นาที 
    ขั้นที่ 5 ระดมความคิด/ระดมสมอง เป็นการเริ่มระดมความคิดโดยผู๎น าการ
ประชุมอํานประเด็นปัญหาที่เลือกไว๎ จากนั้นก็ให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ออกมา โดยผู๎น าจะเขียนแนวคิดแตํละแนวคิดไว๎ ซึ่งในข้ันตอนน้ีแนวคิดทุกแนวคิดจะไหลออกมา
อยํางอิสระเสรีไมํมีการคัดค๎านใดๆ ทั้งสิ้น 
    ขั้นที่ 6 คัดเลือกแนวคิด เปน็ข้ันสุดท๎ายของการระดมสมองหลังจากผู๎เข๎ารํวม
ประชุมได๎เสนอแนวคิดตํางๆ มากพอสมควรแล๎ว ก็จะชํวยคัดเลือกแนวคิดที่สามารถจะน ามาใช๎ใน
การแก๎ปัญหาได๎จริงๆ เทํานั้น 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2544: 69) กลําวถึงหลักการและ
ขั้นตอนในการระดมสมอง ดังนี้ 
    1. อธิบายความหมายของการระดมสมองให๎ผู๎เรียนเข๎าใจ ให๎ทราบวําการ
ระดมสมองเป็นวิธีการหาแนวความคิดให๎ได๎จ านวนมากที่สุด ความคิดที่ได๎ทุกความคิดมีคุณคํา   
อาจมีค าถามน า หรือให๎ทดลองปฏิบัติกํอนท่ีจะเริ่มระดมพลังสมอง 
    2. แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํมยํอยเพื่อระดมพลังสมอง ขนาดของกลุํม
ประมาณ 3-11 คน อาจเป็นหญิงล๎วน หรือชายล๎วน หรือคละกันก็ได๎ จ านวนสมาชิกในกลุํมควรเป็น
จ านวนเลขคี่ เพราะจะได๎มีเสียงสํวนใหญํและหลีกเลี่ยงการมีคะแนนเสียงเทํากัน 
    3. เลือกผู๎น ากลุํม แตํละกลุํมยํอยควรผู๎น ากลุํมการน าเสนอปัญหาและคอย
ประสานงานให๎กลุํมด าเนินกิจกรรมไปตามกระบวนระดมพลังสมอง 
    4. เลือกปัญหา ปัญหาที่จะน ามาระดมพลังสมองควรเป็นปัญหาท่ีเด็กสนใจ
การเลือกปัญหาควรเริ่มต๎นด๎วยปัญหางํายๆ ที่หลายๆ คนสนใจ การเลือกปัญหาต๎องไมํลืมวําปัญหา
นั้นต๎องเหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของเด็กประกอบกันไปด๎วย 
    5. ก าหนดขอบเขตของปัญหา ควรก าหนดขอบเขตให๎แนํนอนทั้งน้ีเพื่อให๎
แนํใจวําปัญหานั้นเฉพาะเจาะจงไมํกว๎างจนเกินไป และเป็นปัญหาที่งํายไมํซับซ๎อน และสิ่งที่ควร
ค านึงถึงในการก าหนดขอบเขตของปัญหาก็คือปัญหานั้นควรเป็นปัญหาที่มีค าตอบได๎หลายทาง 
    6. เริ่มประชุมระดมพลังสมอง กํอนอื่นต๎องอธิบายปัญหาให๎สมาชิกได๎เข๎าใจวํา
ปัญหาคืออะไร มีขอบเขตแคํไหน และผู๎น ากลุํมต๎องท าความเข๎าใจในหลักของการระดมพลังสมอง
กับสมาชิกกํอน แล๎วผู๎น าจะเริ่มแนะน าวําปัญหานั้นจะแก๎ไขอยํางไรพยายามให๎มีการเสนอความคิด
โดยท่ัวถึงหลังจากนักเรียนมีทักษะในการระดมพลังสมองมากขึ้นแล๎ว อาจมีการขอให๎สมาชิกในกลุํม
เก็บปัญหานั้นไปคิดกัน ตํอมาก็เสนอค าตอบที่เขาไปคิดไตรํตรองมาแล๎ว ซึ่งจะใช๎วิธีอื่นๆ ที่แตกตําง
ออกไปก็ได๎ 
    7. ประเมินความคิดที่สมาชิกเสนอ เมื่อเสร็จสิ้นการระดมพลังสมองผู๎น าอาจมี
การจัดเรียงความคิดเห็นเพื่อตัดสินใจเลือกแนวคิดที่เหมาะสมในการแก๎ปัญหา ในชํวงนี้ครูจะต๎อง
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ตัดสินใจวํา จะให๎นักเรียนในกลุํมที่เสนอความคิดหรือนักเรียนกลุํมอื่นเป็นผู๎ประเมินครูมีอิสระอยําง
เต็มที่ในการเลือกวิธีการประเมินแนวความคิด เพื่อความสะดวกในการประเมินผล ควรจัดเตรียม
เกณฑ์ที่จะใช๎ในการประเมิน เชํน ความเป็นไปได๎ ความยุํงยากซับซ๎อน ความเหมาะสมกับเวลาหรือ
สถานการณ์ และมีการปรับปรุงให๎ดีขึ้น เป็นต๎น เกณฑ์ที่ใช๎ประเมินต๎องเหมาะสมสอดคล๎องกับ
ปัญหา ปัญหาควรมีรายการของเกณฑ์ที่ใช๎ประเมินโดยเฉพาะ หรืออาจให๎นักเรียนชํวยกันคิดหา
เกณฑ์ที่ใช๎ประเมินโดยเฉพาะ 
   สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 109-110) กลําวถึง ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎การระดมสมองดังนี้ 
   การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎การระดมสมองมีขั้นตอนส าคัญ ดังตํอไปนี้ 
    1. ขั้นน าเข๎าสูํบทเรียน 
     ผู๎สอนอธิบายประเด็นหัวข๎อ หรือเรื่องที่ผู๎เรียนจะระดมความคิด ซึ่งสํวน
ใหญํเป็นเร่ืองที่ท๎าทายหรือเรื่องที่ก าลังอยูํในความสนใจ โดยท่ัวไปแล๎ว ผู๎สอนมักจะเริ่มค าถามน า
ด๎วยวํา “เราสามารถ.........ได๎อยํางไร” 
    เชํน “เราสามารถแก๎ปัญหายาบ๎าได๎อยํางไร” 
          “เราสามารถแก๎ปัญหาการจราจรท่ีคับคั่งในขณะนี้ได๎อยํางไร 
         “เราจะท าอยํางไร เพื่อให๎โรงเรียนของเราสะอาด” 
     ข๎อความดังกลําวผู๎สอนควรเขียนไว๎บนกระดานเพื่อให๎ผู๎เรียนเห็นทุกคน 
    2.  ขั้นระดมสมอง 
     ขั้นนี้เป็นการระดมความคิดจากผู๎เรียนทุกๆ คนให๎มากที่สุด โดยผู๎สอนจะ
เขียนความคิดที่ผู๎เรียนแตํละคนเสนอมา ทุกๆ ความคิด ซึ่งในข้ันนี้ยังไมํมีการอภิปรายวํา ความคิด
ของผู๎เรียนคนใดดีหรือไมํดี เป็นไปได๎หรือเป็นไปไมํได๎ ขั้นนี้เป็นขั้นตอนท่ีเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎
เสนอความคิดได๎อยํางอิสระ บางครั้งอาจจะให๎เวียนกันน าเสนอ โดยผู๎สอนแจกลูกหินถ๎าใครต๎องการ
น าเสนอก็ให๎โยนลูกหินแล๎วน าเสนอ 
    3. ขั้นอภิปรายและคัดสรร 
     หลังจากที่ได๎ความคิดตํางๆ แล๎ว ผู๎สอนและผู๎เรียนรํวมกันอภิปราย
ประเด็นตํางๆ ที่ได๎น าเสนอวํา เป็นวิธีการที่ดีหรือไมํ มีความเหมาะสมและเป็นไปได๎มากน๎อย
เพียงไร โดยผู๎สอนอาจจะก าหนดเกณฑ์ครําวๆ ไว๎กํอน หลังจากที่ได๎อภิปรายและประเมิน ให๎กลุํม
เลือกความคิดที่เห็นวําดีที่สุดมา 2-3 ความคิด ซึ่งในวิธีนี้ นอกจากเป็นการฝึกอภิปรายแล๎วยังเป็น
การฝึกทักษะการยอมรับ 
    4. ขั้นจัดล าดับความคิด  
     เมื่อได๎ความคิดที่ดีที่ถูกแล๎ว ให๎กลุํมน าความคิดที่ได๎เลือกไว๎ 2-3 
ความคิดมาเขียนลงในกระดานหรือแผํนกระดาษแล๎วให๎กลุํมเลือกวํา ความคิดใดมีความส าคัญที่สุด 
โดยการรํวมกันพิจารณาให๎เหตุผลหรืออาจจะใช๎วิธีลงคะแนนโดยการยกมือ ส าหรับความคิดใดที่
ผู๎เรียนให๎ความส าคัญมากก็จัดเป็นล าดับที่ 1 ลดหลั่นลงมา 
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    5. ขั้นวางแผนเพื่อน าไปสูํการปฏิบัติ 
     ในขั้นนี้ให๎กลุํมเขียนแผนในการน าแนวคิดนี้ไปใช๎ ซึ่งในแผนนั้นจะต๎อง
ระบุหน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎เรียนแตํละคนปฏิบัติการท างานและขั้นตอนการท างาน 
   จากที่กลําวมาข๎างต๎นสรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบระดมสมอง มีขั้นตอนการสอน
ดังตํอไปนี ้
    1. ขั้นน าเข๎าสูํบทเรียน ผู๎สอนอธิบายประเด็นหัวข๎อ และเป็นเร่ืองที่ท๎าทาย
หรือเรื่องที่ก าลังอยูํในความสนใจ  
    2. ขั้นระดมสมอง แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํมยํอย เลือกผู๎น ากลุํม เพื่อด าเนิน
กิจกรรมอยํางตํอเนื่อง ในขั้นน้ียังไมํมีการอภิปรายวํา ความคิดของผู๎เรียนคนใดดีหรือไมํดี 
เป็นข้ันตอนท่ีเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เสนอความคิดได๎อยํางอิสระ 
    3. ขั้นอภิปรายและคัดสรร หลังจากที่ได๎ความคิดตํางๆ แล๎ว ผู๎สอนและผู๎เรียน
รํวมกันอภิปรายประเด็นตํางๆ ที่ได๎น าเสนอวํา เป็นวิธีการท่ีดีหรือไมํ มีความเหมาะสมและ เป็นไป
ได๎มากน๎อยเพียงไร แล๎วให๎กลุํมเลือกความคิดที่เห็นวําดีที่สุดมา 2-3 ความคิด  
    4. ขั้นจัดล าดับความคิด โดยการเลือกความคิดที่ได๎มาขั้นกํอนหน๎าแล๎ว
รํวมกันพิจารณาให๎เหตุผลหรืออาจจะใช๎วิธีลงคะแนนโดยการยกมือ  
    5. ขั้นวางแผนเพื่อน าไปสูํการปฏิบัติ ในขั้นน้ีให๎กลุํมเขียนแผนในการน า
แนวคิดนี้ไปใช๎ ซึ่งในแผนนั้นจะต๎องระบุหน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎เรียนแตํละคนปฏิบัติการท างาน
และขั้นตอนการท างาน 
  2.5.3 ข๎อดีและข๎อจ ากัด  
   สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 111-112) กลําวถึง ข๎อดีและข๎อจ ากัดดังนี้ 
   ข๎อดี 
    1. สามารถใช๎ได๎ดีเมื่อผู๎สอนต๎องการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์
ในประเด็นใดประเด็นหน่ึง 
    2. การเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎แสดงความคิดเห็นหรือให๎ข๎อเสนอแนะ
อยํางเสรีมีความสบายใจ 
    3. ท าให๎ได๎ความคิดที่กว๎างขวาง แปลกใหมํ และอาจน าไปใช๎แก๎ปัญหาได๎ดี 
   ข๎อจ ากัด 
    1. เป็นวิธีการท่ีอาจใช๎เวลามาก 
    2. ถ๎าผู๎เรียนมีจ านวนมากเกินไปอาจท าให๎มีการแสดงความคิดไมํทั่วถึงหรือ
สมาชิกแตํละคนอาจจะมีโอกาสได๎แสดงความคิดเห็นน๎อยเกินไป 
    3. ผู๎เรียนที่ไมํคุ๎นเคยวิธีการนี้ อาจจะไมํคํอยแสดงความคิดเห็นท่ีแปลกๆ    
ในระยะแรกๆ  
   ชาติสยาม ธรรมจินดา (2552: 235) กลําวถึงข๎อดีและข๎อเสียของวิธีการสอนแบบ
ระดมสมอง ดังนี้ 
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   ข๎อดีของการเรียนรู๎แบบระดมสมอง 
    1. ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการศึกษา 
    2. ท าให๎ผู๎เรียนมีสติ และมีความกระตือรือร๎นในการศึกษา 
    3. ฝึกให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิด 
    4. ได๎แลกเปลี่ยนความรู๎ซึ่งกันและกัน 
    5. เกิดการยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่น 
    6. พัฒนาการทางสังคมของผู๎เรียนดีขึ้น 
    7. ท าให๎การเรียนการสอนไมํนําเบื่อ 
    8. การเรยีนร๎ูไมํยึดติดเฉพาะในต ารา 
   ข๎อเสียของการเรียนรู๎แบบระดมสมอง 
    1. ไมํเหมาะกับผู๎สอนท่ีมีบุคลิกเครํงขรึม เพราะอาจท าให๎ผู๎เรียนเครียดได๎ 
    2. ส าหรับผู๎เรียนท่ีไมํกล๎าแสดงออกจะไมํชอบแนวการสอนน้ี 
    3. ถ๎าผู๎เรียนตอบค าถามไมํได๎บํอยๆ อาจท าให๎ท๎อ 
    4. ต๎องใช๎ค าถามจ านวนมาก 
   จากที่กลําวมาข๎างต๎นสรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบระดมสมอง มีข๎อดี คือกระตุ๎นให๎
ผู๎เรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎แสดงความ
คิดเห็นหรือให๎ข๎อเสนอแนะอยํางเสรีมีความสบายใจ ได๎มีสํวนรํวมในการศึกษา ฝึกให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิด 
ได๎แลกเปลี่ยนความรู๎ซึ่งกันและกัน เกิดการยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่น และพัฒนาการทางสังคม
ของผู๎เรียนดีขึ้น และข๎อจ ากัดคือเป็นวิธีการที่อาจใช๎เวลามาก ไมํเหมาะกับผู๎เรียนท่ีไมํคุ๎นเคยวิธีการ
นี้ ไมเํหมาะกับผู๎สอนท่ีมีบุคลิกเครํงขรึม เพราะอาจท าให๎ผู๎เรียนเครียดได๎ ไมํเหมาะกับนักเรียนที่ไมํ
กล๎าแสดงออก 
 2.6 วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)  
  2.6.1 ความหมาย  
   คราแกน และไรท์ (Cragan; & Wright.  1980: 10-11) กลําววํา การอภิปรายกลุํม
ยํอย เป็นกระบวนการมีสํวนรํวมของคน 2-3 คน ในการสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์ โดยปกติจะเป็นการจัด
ให๎พูดคุยด๎วยการเผชิญหน๎า สนทนากันโดยต๎องมีการก าหนดจุดมํุงหมายและแนวคิด ประเด็นท่ี
อภิปราย มีมาตรฐานในการแสดงความคิดเห็น ก าหนดรูปแบบโครงสร๎างของกลุํมโดยมีการแบํง
หน๎าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิกแตํละคน และสํงเสริมให๎มีทักษะในการสื่อสาร ซึ่งลักษณะที่
สังเกตได๎คือ ตอ๎งมีการสื่อสาร เนื้อเรื่อง เวลา และขนาดของกลุํมผู๎อภิปราย  
   บาร์เฮอร์ วากเลอร์ส และวัตสัน (Barher; Waglers; & Watson.  1995: 7-9) 
กลําววํา กลุํมยํอยนั้นเป็นการรวมของกลุํมคนจ านวน 3-15 คน มีปฏิสัมพันธ์โดยการเผชิญหน๎ากัน
ในชํวงเวลาหนึ่ง และอภิปราย สื่อสารกันด๎วยประเด็นผู๎ที่มีอ านาจ หรือผู๎น ากลุํมเป็นผู๎ก าหนดขึ้น  
ซึ่งการสื่อสารในกลุํมยํอยนี้เป็นกระบวนการเกี่ยวกับภาษาและการมีปฏิกิริยากันในกลุํมยํอย 
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   รุํงทิวา จักร์กร (2527: 82) กลําววําการสอนแบบกลุํมเล็ก (Seminar or Small 
group Instruction) จ านวนเด็กในกลุํมควรมีประมาณ 15-25 คน แตํถ๎าเป็นเด็กเล็กควรมีจ านวนน๎อย 
การแบํงกลุํมต๎องค านึงถึงวัตถุประสงค์ และอาจแบํงตามความสามารถของเด็ก 
   กันยารัตน์ ฤทธิ์บ ารุง (2531: 28) กลําววํา การฝึกอภิปรายแก๎ปัญหากลุํมยํอย 
หมายถึง การที่นักเรียนรํวมกันอภิปรายเพื่อค๎นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา วิธีทดสอบสาเหตุของ
ปัญหาและสรุปผลการทดสอบสาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให๎โดยกลุํมยํอยนี้
ประกอบด๎วยสมาชิก 4-5 คน 
   ญาดาพนิต พิณกุล (2539: 247) กลําววํา การอภิปรายกลุํมยํอย เป็นการอภิปราย
โดยการจัดแบํงผู๎เรียนออกเป็นกลุํมละ 5-6 คน อาจมากน๎อยกวํานี้ผู๎สอนจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมของจ านวนผู๎เรียน และในแตํละกลุํมจะมีหัวหน๎า ซึ่งท าหน๎าที่เป็นประธานด าเนินการ
อภิปราย และมีเลขากลุํมเป็นผู๎จดบันทึกมีสมาชิกกลุํมเป็นผู๎รํวมการอภิปรายตามหัวข๎อการอภิปราย
ที่ได๎รับมอบหมายให๎อภิปราย  
   ทิศนา แขมมณี (2552: 347) กลําววํา วิธีสอนโดยใช๎การอภิปรายกลุํมยํอย คือ 
กระบวนการที่ผู๎สอนใช๎ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยการจัดผู๎เรียนเป็นกลุํม
เล็กๆ ประมาณ 4-8 คน และให๎ผู๎เรียนในกลุํมพูดคุยแลกเปลี่ยนข๎อมูล ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ในประเด็นท่ีก าหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข๎อสรุปของกลุํม 
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุํมยํอย หมายถึง กระบวนการท่ี
ผู๎สอนใช๎ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยการจัดผู๎เรียนเป็นกลุํมเล็กๆ 
ประมาณ 4-8 คน และให๎ผู๎เรียนในกลุํมพูดคุยแลกเปลี่ยนข๎อมูล ความคิดเห็น ค๎นหาปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา วิธีทดสอบสาเหตุของปัญหาและประสบการณ์ในประเด็นที่ก าหนด และสรุปผลการ
อภิปรายออกมาเป็นข๎อสรุปของกลุํม 
  2.6.2 ขั้นตอน  
   นิกซัน และฟิชแบค (Nixon; & Fishback.  2009: 18-19) กลําวถึงขั้นตอนของ
การอภิปรายกลุํมยํอย ดังนี้ 
    1. ก าหนดเรื่องที่ต๎องการอภิปรายในกลุํม โดยผู๎สอนแนะน าให๎คิดเกี่ยวกับ
ความรู๎ที่มีอยูํกํอนหน๎า ตั้งค าถามตามประเด็นปัญหา 
    2. ผู๎สอนท าการตรวจสอบแตํละกลุํมในระหวํางที่มีการอภิปราย เพื่อ
ตรวจสอบความคืบหน๎าและอ านวยความสะดวกให๎กับการสนทนาของนักเรียน 
    3. ก าหนดเวลาในการอภิปรายกลุํมยํอยตามความเหมาะสม หลังจากครบ
ก าหนดเวลา ผู๎สอนถามถึงประเด็นที่ได๎ก าลังอภิปรายในกลุํม 
    4. ให๎นักเรียนแสดงความคิดเห็น และความรู๎ ความเข๎าใจ ในสาระส าคัญที่ได๎
ได๎เสนอการอภิปรายไปแล๎ว  
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   ญาดาพนิต พิณกุล (2539: 248-251) กลําววํา ขั้นตอนการสอนด๎วยการอภิปราย 
มี 3 ขั้นตอนด๎วยกันคือ  
    1. ขั้นเตรียมการอภิปราย  
     1.1 หัวข๎อและรูปแบบของการอภิปราย 
     1.2 ผู๎สอน 
     1.3 ผู๎เรียน 
     1.4 การจัดห๎องเรียน และอุปกรณ์การสอน 
    2. ขั้นด าเนินการอภิปราย 
     2.1 บอกหัวเรื่องหรือประเด็นปัญหาที่จะอภิปรายให๎ชัดเจน รวมทั้งบอก
จุดประสงค์  
     2.2 บอกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอภิปราย เชํน ข๎อจ ากัดของเวลาใน
การอภิปราย วิธีการอภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอนของผู๎อภิปราย 
     2.3 แนะน าสมาชิกในกลุํมกํอนท่ีจะด าเนินการอภิปรายหัวข๎อ หรือ
ประเด็นปัญหา 
     2.4 ในระหวํางด าเนินการอภิปราย ถ๎ามีบางตอนท่ีไมํชัดเจน ผู๎สอนจะ
คอยช้ีแนะในประเด็น หรือสาระที่ควรเป็นและถูกต๎องแกํผู๎เรียน 
     2.5 การแสดงความเป็นนักประชาธิปไตย ต๎องรู๎จักฟังผู๎อื่น 
    3. ขั้นสรุป ประธานกลุํมต๎องออกมาสรุปประเด็น ในสาระที่ส าคัญเพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎จดบันทึก   
   ทิศนา แขมมณี (2552: 347) กลําวถึง ขั้นตอนส าคัญของการสอนดังนี้ 
    1. ผู๎สอนจัดผู๎เรียนออกเป็นกลุํมๆ  
    2. ผู๎สอนผู๎เรียนก าหนดประเด็นในการอภิปราย 
    3. ผู๎เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย 
    4. ผู๎เรียนสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุํมได๎อภิปรายรํวมกันเป็นข๎อสรุปของกลุํม 
    5. ผู๎สอนและผู๎เรียนน าข๎อสรุปของกลุํมยํอยมาใช๎ในการสรุปบทเรียน 
    6. ผู๎สอนประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
   จากการศึกษาค๎นคว๎าสรุปได๎วํา ขั้นตอนวิธีการสอนแบบอภิปรายกลุํมยํอย มีดังนี้  
    1. ผู๎สอนจัดผู๎เรียนออกเป็นกลุํมๆ  
    2. ผู๎สอนผู๎เรียนก าหนดประเด็นในการอภิปราย 
    3. ผู๎เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย 
    4. ผู๎เรียนสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุํมได๎อภิปรายรํวมกันเป็นข๎อสรุปของกลุํม 
    5. ผู๎สอนและผู๎เรียนน าข๎อสรุปของกลุํมยํอยมาใช๎ในการสรุปบทเรียน 
    6. ผู๎สอนประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  
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  2.6.3 ข๎อดีและข๎อจ ากัด  
   บาร์เฮอร์ วากเลอร์ส และวัตสัน (Barher; Waglers; & Watson.  1995: 10-11)  
กลําววํา การท างานกลุํมยํอยให๎ประสบผลส าเร็จนั้น นักเรียนทุกคนจะต๎องมีความเข๎าใจในการ
แก๎ปัญหาอยํางแท๎จริง ดังนั้นข๎อดีของการอภิปรายกลุํมยํอยคือ ท าให๎นักเรียนเข๎าใจการแก๎ปัญหาที่
ซับซ๎อนได๎ดีกวํา และมีความส าคัญส าหรับการยอมรับในการท างานของนักเรียนในตอนสุดท๎ายอยําง
แท๎จริง สํงเสริมความรับผิดชอบ ฝึกการท างานเป็นทีม สํงเสริมด๎านมนุษยสัมพันธ์ 
   ญาดาพนิต พิณกุล (2539: 246-247) กลําววํา เป็นวิธีสอนท่ีสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎
แสดงความคิดเห็นของตนออกมาอยํางชัดเจนและสามารถอยูํรํวมท างานกับผู๎อื่นอยํางแบบ
ประชาธิปไตย ฝึกให๎ผู๎เรียนเคารพในเหตุผลของผู๎อื่น ไตรํตรองหาเหตุผลอยํางถูกต๎องมาแก๎ปัญหาที่
ขัดแย๎งกัน แตํอยํางไรก็ตามการสอนแบบน้ีถ๎าผู๎เรียนยังไมํเคยมีประสบการณ์ ผู๎สอนก็ควร
ด าเนินการอภิปรายให๎ผู๎เรียนดูไปกํอน จนกวําผู๎เรียนสามารถด าเนินการอภิปรายตามล าพังได๎   
   ทิศนา แขมมณี (2552: 352) กลําวถึงข๎อดีและข๎อจ ากัดของวิธีสอนโดยใช๎การ
อภิปรายกลุํมยํอยวํามีดังนี้ 
   ข๎อดี 
    1. เป็นวิธีสอนท่ีชํวยให๎ผู๎เรียนกลุํมใหญํมีโอกาสได๎แสดงความคิดเห็นและ    
มีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางทั่วถึง 
    2. เป็นวิธีสอนท่ีชํวยให๎ผู๎เรียนและผู๎สอนได๎ข๎อมูลและความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย ชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีกว๎างขึ้น 
    3. เป็นวิธีสอนท่ีชํวยสํงเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหวํางผู๎เรียน ชํวยให๎
ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะตํางๆ จ านวนมาก เชํน ทักษะการพูด การแสดงความคิดเห็น การโต๎แย๎ง   
การวิพากษ์วิจารณ์ และทักษะการคิด เป็นต๎น 
   ข๎อจ ากัด 
    1. เป็นวิธีสอนท่ีใช๎เวลามาก 
    2. เป็นวิธีสอนท่ีต๎องอาศัยสถานท่ีหรือบริเวณที่กว๎างพอจะจัดกลุํมให๎นักเรียน
อภิปรายกันได๎ โดยไมํรบกวนกัน 
    3. หากผู๎เรียนไมํรู๎หรือไมํปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ของสมาชิกกลุํมที่ดีการ
อภิปรายอาจไมํได๎ผลดี 
    4. หากสมาชิกกลุํมและผู๎สอน ไมํสามารถควบคุมสถานการณ์ได๎ดีอาจเกิด
ปัญหาการปฏิสัมพันธ์ระหวํางสมาชิกในกลุํมได๎ 
   จากที่กลําวมาข๎างต๎นสรุปได๎วํา ข๎อดีของวิธีการสอนแบบอภิปรายกลุํมยํอย คือ
เป็นวิธีสอนท่ีชํวยให๎ผู๎เรียนและผู๎สอนได๎ข๎อมูลและความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎
ที่กว๎างขึ้น สํงเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหวํางผู๎เรียน ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะตํางๆ เชํน 
ทักษะการพูด การแสดงความคิดเห็น การโต๎แย๎ง การวิพากษ์วิจารณ์ และทักษะการคิด 
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   ข๎อจ ากัดของวิธีการสอนแบบอภิปรายกลุํมยํอย คือ ตอ๎งใช๎บริเวณมากเพราะการ
อภิปรายอาจสํงเสียงรบกวนกลุํมข๎างๆ และอาจต๎องใช๎เวลามาก 
 2.7 วิธีการสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)  
  2.7.1 ความหมาย  
   ลาร์ดิซาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal; et al.  1970: 66) กลําววํา การสาธิตหรือ
การแสดงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหา ซึ่งบางที่จะใช๎แทนวิธีสอนแบบปฏิบัติการ ซึ่งเป็นความ
แตกตํางของวิธีสอนแบบปฏิบัติการท่ีนักเรียนทั้งหมดได๎ทดลองโดยการเรียนร๎ูจากการกระท าอยําง
แท๎จริง สํวนในข้ันตอนการสอนแบบสาธิตนั้นครูจะเป็นผู๎ท าการทดลองกํอนในห๎องเรียน นักเรียน
สามารถเรียนรู๎โดยการสังเกต เป็นการเรียนรู๎บางสิ่งในชีวิตผํานการเลียนแบบ 
   สุมานิน รุํงเรืองธรรม (2526: 95) กลําววํา วิธีสอนแบบสาธิต คือ ครูเป็นผู๎แสดง
ให๎นักเรียนดูกํอน แล๎วให๎นักเรียนฝึกท าตามทีละขั้น ซึ่งเหมาะส าหรับใช๎ในบทเรียนที่ต๎องแสดง
วิธีการตํางๆ เป็นการสาธิตวิธีการปฏิบัติ สาธิตวิธีการท า หรือ การหากฎเกณฑ์  
   ยุพิน พิพิธกุล (2530: 58) ได๎ให๎ความหมายของวิธีการสอนแบบสาธิตวํา 
หมายถึง การแสดงให๎ผู๎เรียนดู ผู๎สอนจะให๎ความรู๎แกํผู๎เรียนโดยใช๎สื่อการเรียนการสอนท่ีเป็น
รูปธรรม และใช๎ค าถามประกอบ ผู๎เรียนก็จะได๎ดูสื่อการเรียนการสอนนั้น พร๎อมท้ังคิดตามและ
สามารถสรุปมโนมติได๎ 
   เพ็ญพิมล คูศิริวิเชียร (2537?: 81) ได๎ให๎ความหมายของวิธีการสอนแบบสาธิตวํา
เป็นการสอนท่ีครูแสดงให๎นักเรียนดูกํอน แล๎วให๎นักเรียนฝึกท าตามทีละขั้น  
   สุพิน บุญชูวงศ์ (2538: 52) กลําววํา วิธีการสอนแบบสาธิต หมายถึง วิธีสอนท่ีครู
มีหน๎าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นสํวนใหญํโดยมีการแสดงหรือการกระท าให๎ดูเป็น
ตัวอยําง นักเรียนจะเกิดการเรียนรู๎จากการสังเกต การฟัง การกระท า หรือการแสดง และอาจเปิด
โอกาสให๎นักเรียนเข๎ามามีสํวนรํวมบ๎าง   
   ญาดาพนิต พิณกุล (2539: 242-245) กลําวถึงความหมายของการสาธิตวํา คือ 
การแสดงวิธีท าให๎ดูพร๎อมกับอธิบายให๎ผู๎เรียนทั้งเห็นด๎วยตาอยํางชัดเจน และได๎รับฟังควบคูํกันไป 
ผู๎สอนท าให๎ดูหรือแสดงให๎ดูและอาจให๎ผู๎เรียนได๎ท าหรือแสดงบางอยําง ยิ่งจะท าให๎ผู๎เรียนมี
ประสบการณ์มากขึ้น เชํน การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับน้ าเม่ือได๎รับความร๎อนจะระเหย
กลายเป็นไอ การประดิษฐ์ดอกไม๎ การติดตาตํอกิ่งไม๎ การปลูกต๎นไม๎ การท าขนม ฯลฯ เป็นต๎น     
ซึ่งวิธีการสอนแบบสาธิตจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาอยํางถูกต๎องและชัดเจน 
   วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540: 75) ได๎ให๎ความหมายของวิธีสอนแบบสาธิตวํา 
หมายถึง การที่ครูผู๎สอนแสดงหรือกระท าและอธิบายบทเรียนให๎นักเรียนสังเกตเพื่อความเข๎าใจใน
บทเรียนอยํางชัดเจน 
   ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 220) กลําววําการสอนแบบสาธิตเป็นกระบวนการสอนที่
เน๎นการแสดงให๎นักเรียนร๎ูในสิ่งที่เป็นผลการเรียนที่ก าหนดไว๎ตามวัตถุประสงค์ 
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   ทิศนา แขมมณี (2552: 330) กลําวถึงวิธีสอนโดยใช๎การสาธิตวําเป็นกระบวนการ
ที่ผู๎สอนใช๎ในการชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการแสดงหรือท าสิ่งที่
ต๎องการให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนสังเกตดู แล๎วให๎ผู๎เรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู๎ท่ี
ได๎รับจากการสังเกตการสาธิต 
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบสาธิต หมายถึง วิธีการสอนแบบหนึ่งที่จะ
ชํวยให๎นักเรียนเกิดความเข๎าใจในการเรียนรู๎ได๎รวดเร็ว โดยผู๎สอนใช๎ในการชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ด๎วยการแสดงหรือกระท าและอธิบาย ให๎ผู๎เรียนสังเกตดู แล๎วให๎
ผู๎เรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู๎ท่ีได๎รับจากการสังเกตการสาธิต 
        2.7.2 เมื่อใดที่ใช๎การสอนแบบสาธิต 
   ลาร์ดิซาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal; et al.  1970: 66) กลําววํา เมื่อนักเรียนท า
การทดลองอาจจะมีการเข๎าใจผิดพลาดได๎ดังนั้นครูจะต๎องแสดงสิ่งที่ถูกต๎องให๎นักเรียนเข๎าใจโดยการ
สาธิตซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาด๎วย ครูควรจะแสดงการก าหนดทิศทางที่แนํนอนโดยการเพิ่มและ
ลดระดับเสียงของตนเอง  
   บ ารุง กลัดเจริญ และฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2527: 194) กลําววํา 
    1. เมื่อน าเข๎าสูํบทเรียนใหมํ ครูสาธิตให๎ดู เพื่อให๎เด็กตั้งปัญหา เกิดความ
อยากรู๎อยากเห็น อยากค๎นคว๎าหาค าตอบ 
    2. เพื่อสร๎างปัญหาให๎เด็กคิด 
    3. เพื่อต๎องการสร๎างความเข๎าใจในความคิดรวบยอด ความจริง หลักทฤษฎี 
โดยนักเรียนสามารถมองเห็นได๎โดยตรง 
    4. เพื่อทดสอบ หรือยืนยันการสังเกตในครั้งกํอน ๆ วําผลเหมือนเดิมหรือไมํ 
   เพ็ญพิมล คูศิริวิเชียร (2537?: 81) กลําววํา วิธีการสอนแบบสาธิตเหมาะส าหรับ
บทเรียนท่ีต๎องการฝึกทักษะ ใช๎กับแบบฝึกหัดที่มีความหมาย และนําสนใจ 
   ญาดาพนิต พิณกุล (2539: 245) กลําววําการสอนแบบวิธีสาธิตเหมาะจะใช๎ใน
โอกาสตํอไปนี้ 
    1. ใช๎น าเข๎าสูํบทเรียน 
    2. ใช๎ประกอบการบรรยายเนื้อหา 
    3. ใช๎เป็นวิธีการสร๎างปัญหาให๎ผู๎เรียนคิด และร๎ูจักคิดอยํางมีแหตุผล 
    4. ใช๎ในโอกาสที่การทดลองยุํงยากซับซ๎อน อาจท าให๎เกิดอันตรายตํอผู๎เรียนที่
ไมํมีประสบการณ์ และไมํเข๎าใจเพียงพอ 
    5. ใช๎เป็นแนวทางในการสร๎าง ทฤษฎี หลักการ ความคิดรวบยอด 
    6. ใช๎ในโอกาสที่เครื่องมือทดลองมีราคาแพง ผู๎เรียนไมํมีความช านาญพออาจ
เกิดการเสียหายมากได๎ ซึ่งจะไมํคุ๎มคํา 
    7. ใช๎ในโอกาสที่มีเครื่องมือทดลองชุดเดียว และต๎องมีผู๎อื่นรํวมใช๎ด๎วยในเวลา
ที่จ ากัด ซึ่งอาจเกิดการเสียหายได๎ 
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    8. ชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจบทเรียนได๎งํายและชัดเจน 
    9. ชํวยให๎ผู๎เรียนจ านวนมากได๎มองเห็นภาพด๎วยตนเอง 
    10. เนื้อหาวิชาบางวิชาต๎องท าการสาธิตการทดลองให๎มองเห็นด๎วยตาจึงจะ
เข๎าใจชัดเจน เชํน วิทยาศาสตร์ พละศึกษา เป็นต๎น  
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา การน าวิธีการสอนแบบสาธิตควรน ามาใช๎เม่ือนักเรียนมีการ
เข๎าใจผิดพลาดกับการทดลองนั้นๆ ได๎งําย เพื่อให๎เข๎าใจได๎อยํางถูกต๎องและงํายขึ้น ดึงดูดความ
สนใจในบทเรียนนั้นๆ โดยการใช๎การสาธิตในชํวงน าเข๎าสูํบทเรียน ต๎องการให๎นักเรียนได๎ฝึก
ความสามารถในการคิด ซึ่งจ ากัดด๎วยเวลา อุปกรณ์การปฏิบัติการตํางๆ คําใช๎จําย รวมไปถึงความ
ปลอดภัยของนักเรียน 
  2.7.3 ประเภทของการสาธิต 
   ดวงเดือน เทศวานิช (2530?: 116) กลําววํา ประเภทของการสาธิต สามารถแบํง
โดยใช๎ผู๎แสดงเป็นหลักได๎เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
    1. ผู๎สอนแสดงการสาธิตคนเดียว เป็นการสาธิตที่ผู๎สอนเตรียมและแสดงเพียง
คนเดียว จะท าให๎น าเข๎าสูํบทเรียนได๎งําย และสามารถปกครองชั้นได๎อยํางดี เหมาะส าหรับการ
ทดลองที่มีราคาแพงมาก มีอันตราย และต๎องใช๎ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
    2. ผู๎สอนและผู๎เรียนรํวมกันสาธิต เป็นการสาธิตที่มีผู๎เรียนกลุํมหนึ่งชํวยเหลือ
ผู๎สอน ผู๎เรียนจะให๎ความสนใจในการสาธิต เพราะมีเพื่อนของตนรํวมแสดงด๎วย 
    3. กลุํมผู๎เรียนเป็นผู๎สาธิต วิธีนี้ผู๎เรียนจะมีสํวนในกิจกรรมมากผู๎สอนจะมอบ
ให๎ผู๎เรียนกลุํมหนึ่งท าการสาธิต โดยผู๎สอนเป็นเพียงพี่เลี้ยง การสาธิตแบบน้ีจะได๎ผลดีถ๎าผู๎เรียนให๎
ความรํวมมืออยํางจริงจัง 
    4. ผู๎เรียนคนเดียวเป็นผู๎สาธิต ผู๎สอนมอบให๎ผู๎เรียนคนใดคนหนึ่งเป็นผู๎แสดง 
การสาธิตแบบน้ีจะได๎ผลดีถ๎าได๎คนเกํงเป็นผู๎สาธิต เพราะจะสร๎างความม่ันใจและศรัทธาแกํเพื่อนท่ีดู
หรือบางทีอาจจะใช๎รุํนพี่แสดงการสาธิตให๎รุํนน๎องชมก็ได๎ 
    5. วิทยากรเป็นผู๎สาธิต ผู๎สอนอาจจะเชิญบุคคลที่มีความสามารถด๎านตํางๆ 
มาเป็นวิทยากร จะชํวยเปลี่ยนบรรยากาศที่นําเบื่อให๎เป็นบรรยากาศที่นําตื่นเต๎นและนําสนใจ  
   ญาดาพนิต พิณกุล (2539: 243) กลําวถึง ประเภทของการสาธิตวํา การสาธิตแบํง
ออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ 
    1. สาธิตวิธี (Method Demonstration) หมายถึง ผู๎สอนแสดงวิธีท าสิ่งตํางๆ 
ให๎ผู๎เรียนได๎เห็นวิธีท าอยํางชัดเจนตามขั้นตอนตามล าดับ ซึ่งท าให๎ผู๎เรียนเข๎าใจและสามารถน า
วิธีการน้ันๆ ไปปฏิบัติตามได๎ผลด๎วยตนเอง 
    2. สาธิตผล (Result Demonstration) หมายถึง ผู๎สอนได๎แสดงผลงานที่ได๎ท า
เสร็จเรียบร๎อยแล๎วมาให๎ผู๎เรียนดู การสาธิตแบบนี้จะได๎รับการสนใจในสิ่งนั้นๆ อยูํแล๎ว เชํน การปัก
ผ๎าแบบตํางๆ ฯลฯ เป็นต๎น 
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   จากที่กลําวมาข๎างต๎นสรุปได๎วํา ประเภทของวิธีการสอนแบบสาธิต สามารถแบํง
ได๎เป็น 2 ประเภท นั่นคือสาธิตวิธีและสาธิตผล ซึ่งในการสาธิตแตํละประเภทนั้น อาจมีผู๎สาธิต
แตกตํางกันออกไปนั่นคือ อาจจะเป็นการสาธิตโดยครูผู๎สอนคนเดียว ครูผู๎สอนรํวมกับนักเรียน 
นักเรียนกลุํมเดียว หรือนักเรียนคนเดียว นอกจากนี้อาจจะมีวิทยากรมาสาธิตให๎ดู ทั้งน้ีขึ้นอยูํกับ
ความเหมาะสมของแตํละกิจกรรมด๎วย 
  2.7.4 ขั้นตอน  
   สุมานิน รุํงเรืองธรรม (2526: 97) กลําววําขั้นตอนของการสาธิต มีดังตํอไปนี้ 
    1. การเตรียม คือ ทบทวนทักษะท่ีนักเรียนมีความสามารถแล๎ว หรือทบทวน
หลักเกณฑ์ที่จะสัมพันธ์กับเกณฑ์ที่จะสอนใหมํ 
    2. สาธิต ครูแสดงให๎นักเรียนดูวําตํอไปจะปฏิบัติอะไร และปฏิบัติอยํางไร 
    3. การฝึกหัดของนักเรียน เม่ือนักเรียนเข๎าใจดีแล๎ว นักเรียนก็ฝึกหัดท าเป็น
ขั้นๆ ไปตามครู 
    4. วิเคราะห์ผลงานของนักเรียนแตํละคน ในขณะปฏิบัติ 
    5. สรุป หลักเกณฑ์หรือวิธีการเป็นข้ันๆ ไป 
   สุพิน บุญชูวงศ์ (2538: 53) กลําวถึงขั้นตอนในการสอน ดังตํอไปนี้ 
    1. ก าหนดจุดมํุงหมายของการสาธิตให๎ชัดเจน และต๎องสาธิตให๎เหมาะสมกับ
เนื้อเรื่อง 
    2. เตรียมอุปกรณ์ในการสาธิตให๎พร๎อม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
อุปกรณ์ 
    3. เตรียมกระบวนการสาธิต เชํน ก าหนดเวลาและขั้นตอน จะเริ่มต๎น
ด าเนินการและจบลงอยํางไร ผู๎สาธิตต๎องเข๎าใจในขั้นตอนตํางๆ เหลํานี้อยํางละเอียดและแจํมแจ๎ง 
    4. ทดลองสาธิตกํอนสอน ควรทดลองสาธิตเพื่อตรวจสอบความพร๎อม 
ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันข๎อผิดพลาดในเวลาสอน 
    5. ต๎องจัดท าคูํมือค าแนะน าหรือข๎อสังเกตในการสาธิต เพื่อที่นักเรียนจะใช๎
ประกอบในขณะที่มีการสาธิต 
    6. เมื่อการสาธิตเสร็จสิ้นแล๎ว นักเรียนควรได๎ท าการสาธิตซ้ าอีก เพื่อเน๎นให๎
เกิดความเข๎าใจดีขึ้น 
    7. จัดเตรียมกิจกรรมหลังจากการสาธิตเพื่อให๎นักเรียนเห็นคุณคําหรือ
ประโยชน์ของการสาธิตนั้นๆ 
    8. ประเมินผลการสาธิต โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรียนและผลของ
การเรียนรู๎ การประเมินผลควรมีกิจกรรมหรือเครื่องมือ เชํน การทดสอบ การให๎แสดงความคิดเห็น 
หรือการอภิปรายประกอบ 
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   วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540: 75-76) กลําวถึงขั้นตอนการสอน ดังนี ้
    1. เตรียมการสาธิต เป็นข้ันตอนของการเตรียมการด๎านตํางๆ กํอนท่ีจะมีการ
สอนแบบสาธิตในชั้นเรียนจริง มีรายละเอียดดังนี้ 
         1.1 เตรียมบทเรียน โดยวิเคราะห์และเตรียมเนื้อหาวิชาที่จะน าไปสาธิตให๎
เหมาะสม 
         1.2 เตรียมกิจกรรมและอุปกรณ์ประกอบการสาธิต เป็นการก าหนด
ขั้นตอนการสาธิตกิจกรรมระหวํางสาธิต และอุปกรณ์ที่ต๎องใช๎ทั้งหมด 
     1.3 เตรียมผู๎เรียน เป็นการเตรียมบทบาทของผู๎เรียนระหวํางสาธิต เชํน 
เป็นผู๎ชํวยสาธิต เป็นผู๎สังเกต เป็นต๎น 
     1.4 เตรียมการประเมินผล เป็นการเตรียมวิธีการและเครื่องมือที่จะใช๎
ตรวจสอบวําการสาธิตบรรลุตามจุดมํุงหมายหรือไมํ เพียงใด 
    2. ด าเนินการสาธิต เป็นข้ันตอนท่ีครูผู๎สอนด าเนินการสาธิตในชั้นเรียน       
มีรายละเอียดตํางๆ ดังนี้ 
     2.1 บอกจุดมํุงหมายของการสาธิตให๎นักเรียนเข๎าใจอยํางชัดเจน 
     2.2 บอกกิจกรรมของนักเรียนในระหวํางสาธิต หรืองานที่มอบหมายแกํ
นักเรียน หรือท าความตกลงเบื้องต๎นกับนักเรียนถึงเงื่อนไขตําง ๆ ในการเรียนการสอนโดยการสาธิต 
     2.3 ด าเนินการสาธิตตามขั้นตอนท่ีเตรียมไว๎ โดยจัดสภาพแวดล๎อมให๎
เหมาะสม ให๎นักเรียนได๎ยินและมองเห็นการสาธิตยํางชัดเจน 
    3. ขั้นสรุป เป็นการสรุปบทเรียนในสาระส าคัญหรือความคิดรวบยอดที่ได๎จาก
การสาธิตเพื่อย้ าให๎นักเรียนเข๎าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎ 
    4. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นการตรวจสอบผลการสาธิตวํา บรรลุผลตาม
จุดมํุงหมายหรือไมํหลังจากจบการสาธิตแล๎ว 
   ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 221) กลําวถึงขั้นตอนการสาธิตดังตํอไปนี้  
   ขั้นตอนการสาธิตมีขั้นตอนดังนี้ 
   1. เตรียมการ  
    1.1 เตรียมจุดประสงค์การเรียนรู๎ 
    1.2 ล าดับเนื้อหา 
    1.3 ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    1.4 ก าหนดสื่อและอุปกรณ์การเรียน 
    1.5 ก าหนดเวลาและสภาพห๎องเรียน 
    1.6 ซักซ๎อมการสาธิต 
    2. ขั้นตอนการสาธิต 
    2.1 บอกจุดประสงค์ 
    2.2 เรื่องที่แสดงให๎ดู 
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    2.3 ผลการเรียนร๎ูที่ต๎องการให๎เกิดขึ้น 
    2.4 ให๎รายละเอียดเพื่อความเข๎าใจกิจกรรม 
    2.5 สาธิตให๎ดูตามขั้นตอน 
    2.6 เอาใจใสํนักเรียนทุกคนให๎สามารถเห็นได๎ 
    2.7 ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการสาธิต 
    2.8 ขณะสาธิตไปควรบรรยายไปด๎วย 
    2.9 ไมํเรํงสาธิตให๎จบๆ ไปโดยเร็ว 
    2.10 การสาธิตอาจใช๎ในรูปแบบตํางๆ เชํน สาธิตเงียบ สาธิตประกอบการ
แนะน า / บรรยาย 
    2.11 สรุปการสาธิต / อภิปราย / ซักถาม 
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบสาธิต มีขั้นตอนดังตํอไปนี้  
    1. ขั้นตอนการเตรียมการกํอนการสาธิต ขั้นนี้ผู๎สอนต๎องศึกษาเนื้อหา เตรียม
จุดประสงค์การเรียนรู๎ ล าดับเนื้อหา เพื่อให๎เข๎าใจ และเลือกใช๎วิธีการสาธิต ตลอดจนกิจกรรมที่
จะต๎องรํวมกับผู๎เรียน จัดหาอุปกรณ์ที่จะใช๎ในการสาธิตให๎พร๎อม ซักซ๎อมทดลองการใช๎อุปกรณ์ตํางๆ 
อยํางแมํนย า  
    2. ขั้นท าการสาธิต ขั้นนี้ผู๎สอนควรน าเข๎าสูํบทเรียนเพื่อเป็นการเร๎าความ
สนใจของผู๎เรียนให๎เกิดความสนใจในเรื่องที่จะท าการสาธิต บอกจุดประสงค์ ผลการเรียนรู๎ท่ีต๎องการ
ให๎เกิดขึ้น แตํละขั้นตอนจะมีการอธิบาย และแสดงการท าให๎ดูพร๎อมทั้งอาจมีการถามตอบควบคูํกัน
ไปด๎วยเพื่อให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการสาธิตและบอกให๎ผู๎เรียนสังเกตติดตามขั้นตอนตํางๆ ทุกระยะ 
เอาใจใสํนักเรียนทุกคนให๎สามารถเห็นได๎  
    3. ขั้นการสรุปและวัดประเมินผล ขั้นนี้ผู๎สอนเละผู๎เรียนชํวยกันสรุป อภิปราย 
ซักถาม โดยผู๎เสนอจะเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ซักถามข๎อปัญหาท่ียังไมํเข๎าใจหรือให๎แสดงความ
คิดเห็น  
  2.7.5 ข๎อดีและข๎อจ ากัด 
   ยุพิน พิพิธกุล (2530: 60-61) กลําวถึง ประโยชน์และข๎อจ ากัดของวิธีการสอน
แบบสาธิตดังตํอไปนี้ 
   ประโยชน์  
    1. ประหยัดเวลาทั้งผู๎สอนและผู๎เรียน 
    2. ท าให๎ผู๎เรียนเห็นท่ัวทั้งชั้น 
    3. ผู๎เรียนได๎ติดตามเนื้อหาของบทเรียนตามขั้นตอน และสามารถท าความ
เข๎าใจตามล าดับ 
    4. ท าให๎ผู๎เรียนเข๎าใจนิยาม กฎ สูตร และหลักการตําง ๆ อยํางแจํมแจ๎ง 
    5. ท าให๎นักเรียนมีทักษะในการสังเกต และสามารถสรุปมโนมติได๎ 
    6. เร๎าความสนใจของผู๎เรียน 
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   ข๎อจ ากัด 
    1. ถ๎าผู๎สอนแสดงเร็วเกินไปผู๎เรียนก็มองไมํทัน และไมํเข๎าใจ 
    2. ถ๎าขนาดของสื่อการเรียนการสอนไมํเหมาะสม คือมีขนาดเล็กเกินไป 
ผู๎เรียนก็จะมองไมํเห็น 
    3. ถ๎าผู๎สอนเลือกกิจกรรมมาท าการสาธิตไมํเหมาะสม ก็จะท าให๎เสียเวลา และ
ผู๎เรียนไมํเข๎าใจ 
    4. ถ๎าผู๎สอนไมํลองทดลองกํอนสอน อาจจะประสบความล๎มเหลวในการสาธิต 
    5. ถ๎าผู๎สอนไมํใช๎ค าถามประกอบ ผู๎เรียนก็จะไมํเข๎าใจ 
    6. ถ๎าผู๎สอนให๎ผู๎เรียนออกมาสาธิต โอกาสที่ผู๎เรียนจะได๎สาธิตนั้นมีน๎อยคน 
   อาภรณ์ ใจเที่ยง (2537: 103-104) กลําวถึงข๎อดีและข๎อจ ากัดของวิธีการสอนแบบ
สาธิต ดังตํอไปนี้ 
   ข๎อดี 
    1. ประหยัดเวลาการลองผิดลองถูกของนักเรียน และประหยัดวัสดุในการสอน
เมื่อสาธิตให๎ดูเป็นหมํูหรือทั้งชั้น 
    2. นักเรียนสามารถเข๎าใจวิธีปฏิบัติได๎ดี เพราะเป็นประสบการณ์ตรง           
มีตัวอยํางให๎ดูจับต๎องได๎ และเห็นขั้นตอนในการปฏิบัติอยํางชัดเจน 
    3. เป็นการกระตุ๎นการเรียนการสอน เพราะเปิดโอกาสให๎นักเรียนรํวมกิจกรรม 
    4. เป็นการฝึกให๎นักเรียนรู๎จักสังเกต หาเหตุผล และสรุปหลักเกณฑ์ได๎ 
   ข๎อจ ากัด 
    1. ครูควรจะได๎ศึกษาภูมิหลังของนักเรียน และเม่ือมีความจ าเป็นควรให๎
ความรู๎พื้นฐานแกํนักเรียนกํอนด าเนินการสาธิต 
    2. การสาธิตถ๎าใช๎กับนักเรียนกลุํมใหญํเกินไป ครูควรจะต๎องให๎แนํใจวํา
นักเรียนเห็นการสาธิตทั่วถึง 
    3. ควรเปิดโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวมกิจกรรมการสาธิตเทําท่ีจะท าได๎ เชํน 
การเตรียมวัสดุ หรือแม๎แตํการชํวยในการแสดงการสาธิตในสํวนท่ีไมํยุํงยากซับซ๎อน 
    4. การสาธิตที่ติดขัด บกพรํอง หรือมีอุบัติเหตุ จะไมํเป็นผลดีหรืออาจเป็น
ผลเสียโดยตรงตํอการเรียนการสอน ฉะนั้นครูควรจะได๎เตรียมและฝึกทักษะในการแสดงเรื่องที่จะ
สาธิตให๎พร๎อม 
    5. โดยปกติการสาธิตจะใช๎ควบคูํกับการบรรยายหรืออภิปราย ฉะน้ันครูควร
จะจัดให๎ค าบรรยายพอเหมาะและเปิดโอกาสให๎นักเรียนอภิปราย หรือซักถามข๎อข๎องใจได๎เต็มที่ 
   วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540: 76) กลําวถึงจุดเดํนและจุดด๎อยของวิธีการสอนแบบ
สาธิตดังนี้ 
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   จุดเดํน 
    1. เป็นวิธีสอนท่ีกระตุ๎นความสนใจของผู๎เรียนมากขึ้นกวําการสอนแบบ
บรรยาย เพราะการสาธิตมักมีสื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอน 
    2. ชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจบทเรียนได๎มากขึ้น เพราะเรียนรู๎ผํานประสาทสัมผัส
หลายทาง ทั้ง ทางหู และทางตา  
    3. เหมาะสมกับบทเรียนที่ต๎องการเน๎นกระบวนการหรือขั้นตอนท่ียากแกํการ
อธิบาย แตํสามารถใช๎การสาธิตได๎ 
    4. สามารถใช๎รํวมกับวิธีสอนแบบอื่นๆ ได๎งําย เชํน การสาธิตประกอบการ
บรรยาย การสาธิตประกอบการอภิปราย เป็นต๎น 
   จุดด๎อย 
    1. เป็นวิธีสอนท่ีต๎องเตรียมการและใช๎อุปกรณ์ประกอบการสาธิตมาก 
    2. ใช๎กับนักเรียนกลุํมใหญํไมํได๎ผล เนื่องจากการสาธิตต๎องให๎นักเรียนสังเกต
อยํางใกล๎ชิด 
    3. นักเรียนไมํคํอยมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากนัก 
   ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 221-222) กลําวถึงข๎อดีและข๎อจ ากัดของการสอนแบบ
สาธิต ดังนี ้
   ข๎อดี 
    1. ใช๎ได๎กับทุกๆ สถานการณ์การเรียนการสอน 
    2. ประหยัดเวลา 
    3. ได๎ประสบการณ์ตรงจากครู 
    4. ฝึกการสังเกต 
    5. ใช๎ได๎ในวิชาที่มีมโนทัศน์ซับซ๎อน 
   ข๎อจ ากัด 
    1. กลุํมใหญํมากจะมองเห็นไมํชัดเจน 
    2. การสาธิตที่ไมํระมัดระวังบางวิชาอาจเกิดอันตรายได๎ 
    3. ครูยังเป็นศูนย์กลาง 
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา วิธีการสอนแบบสาธิต มีข๎อดีและข๎อจ ากัดดังนี้ ข๎อดีคือ 
ประหยัดเวลา ไมํสิ้นเปลืองคําใช๎จํายมากนัก ฝึกการสังเกต เหมาะสมกับบทเรียนที่ต๎องเน๎น
กระบวนการที่ยากแกํการอธิบาย แตํสามารถใช๎การสาธิตได๎ กระตุ๎นความสนใจของผู๎เรียนมากขึ้น
กวําการสอนแบบบรรยาย และสามารถใช๎รํวมกับการสอนวิธีอื่นๆ ได๎งําย สํวนข๎อจ ากัดคือถ๎าการ
สาธิตในกลุํมใหญํมากจะมองเห็นไมํชัดจึงใช๎ไมํได๎ผล นักเรียนไมํคํอยมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎มากนัก จดจ าได๎น๎อยกวําการปฏิบัติการทดลองด๎วยตนเองและยังคงยึดครูเป็นศูนย์กลาง
มากกวํานักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
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 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอน   
  เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยที่เกี่ยวกับ
วิธีการสอน ซึ่งได๎มีผู๎วิจัยทั้งตํางประเทศและในประเทศ ดังตํอไปนี้ 
  2.8.1 งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบอุปนัย และวิธีการสอนแบบนิรนัย 
   2.8.1.1 งานวิจัยตํางประเทศ 
    รีฟ (Reif.  2003: Abstract) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบความจริงด๎วย
วิธีการแบบอุปนัยและนิรนัยที่สํงผลตํอความเข๎าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอด วัตถุประสงค์ของ
การศึกษานี้คือ เป็นการตรวจสอบความจริงวํา “ถ๎านักเรียนได๎รับการสอนในแตํละหัวข๎อด๎วยวิธีการ
ตรวจสอบหาความจริงแบบอุปนัย นักเรียนสามารถปฏิบัติได๎ดีกวําการหาความจริงแบบนิรนัยท้ังใน
เรื่องของค าถามที่เกี่ยวกับขั้นตอนเป็นกระบวนการ และความคิดรวบยอด” ซึ่งการศึกษานี้พิจารณา
ไปที่การปฏิบัติของนักเรียน เกี่ยวกับสมการก าลังสอง ซึ่งเป้าหมายท่ีสนใจ คือ (1) เพื่อท าให๎คะแนน
ความคิดรวบยอด การตีความและความเข๎าใจของนักเรียนสูงขึ้น (2) เพื่อให๎คะแนนการปฏิบัติสูงขึ้น 
และ (3) เพื่อให๎นักเรียนสามารถประยุกต์ใช๎ข๎อมูลกับปัญหาใหมํๆ ที่ไมํซ้ าซากได๎ โดยในแตํละเรื่อง 
นักเรียนกลุํมทดลองจะใช๎การตรวจสอบข๎อเท็จจริงแบบอุปนัย ในขณะท่ีกลุํมควบคุมจะใช๎การ
ตรวจสอบความจริงเป็นแบบนิรนัย ผลจากการศึกษาแสดงให๎เห็นวํา ทั้งสองกลุํมปฏิบัติได๎ดีเทําๆ 
กัน ทั้งในเร่ืองของค าถามที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอดและค าถามที่เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ   
แตํอยํางไรก็ตามจากการสังเกตพบวํา กลุํมที่ใช๎การตรวจสอบหาความจริงแบบอุปนัยมีความเข๎าใจที่
ลึกซึ้งกวําเกี่ยวกับการหาข๎อเท็จจริง มีสํวนรํวมมากกวําในระหวํางเรียนและมีความเชี่ยวชาญกวําใน
การพิจารณาปัญหาใหมํๆ ที่ไมํซ้ าซาก 
    มัวราด (Mourad.  2005: Abstract) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการให๎เหตุผลแบบ
อุปนัยในคาบเรียนพีชคณิต การศึกษานี้เป็นการเปรียบเทียบผลของวิธีการสอน 2 วิธี ในหนํวย   
การเรียนรู๎ พีชคณิต เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส๎น ของนักเรียนเกรด 8 วิธีการสอนที่น ามาใช๎ในการทดลอง
ครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการให๎เหตุผล การใช๎ตัวแทนท่ีหลากหลาย และการแนะแนวทาง
ในการค๎นพบ มีวิธีสอนแบบปกติเป็นกลุํมควบคุม จุดมํุงหมายของการศึกษาคือ ต๎องการปรับปรุง
แก๎ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส๎น ผู๎วิจัยต๎องการพิสูจน์ความจริงที่
ส าคัญทางคณิตศาสตร์ 3 ข๎อ ข๎อแรกเกี่ยวกับฟังก์ชันเชิงเส๎น และอีกสองข๎อเกี่ยวกับความสามารถ
ในการเป็นตัวแทนของการแปลง โดยจะน ามาใช๎วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการ
ทดสอบประจ าหนํวย ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 29 คนที่เข๎ารํวมมีระดับของความคิดแตกตํางกัน ผลการ
เปรียบเทียบพบวํา กลุํมทดลองให๎ความรํวมมือและมีสํวนรํวมในการสร๎างความเข๎าใจทาง
คณิตศาสตร์จากกิจกรรมการเรียนร๎ูมากกวํากลุํมที่ใช๎การสอนแบบปกติ ดังนั้น วิธีการสอนแบบน้ี  
จะสร๎างความเชื่อม่ันเกี่ยวกับผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตํอไปได๎ โดยเฉพาะในการปรับปรุงการ
เรียนรู๎ 
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    พริ้นซ์ และเฟลเดอร์ (Prince; & Felder.  2006: 123-138) ได๎ศึกษาทบทวน
สิ่งที่เกี่ยวข๎องในการใช๎ขั้นตอนการสอนแบบอุปนัยโดยทั่วไป ซึ่งประกอบไปด๎วยการเรียนร๎ูแบบ
สืบสวนสอบสวน การเรียนโดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน การเรียนแบบโครงการ การสอนแบบกรณีเป็นฐาน 
การเรียนรู๎แบบการค๎นพบ และการสอนแบบกระตือรือร๎นรํวมกับการใช๎เทคโนโลยีเป็นฐาน       
(just-in-time teaching) งานวิจัยน้ีได๎ระบุแตํละขั้นตอนโดยเน๎นสํวนท่ีเหมือนกันและสํวนท่ีแตกตําง
กัน และทบทวนงานวิจัยที่มีผลตํอขั้นตอนน้ันๆ ซึ่งในหลักฐานทั้งหลายแสดงได๎วําวิธีสอนแบบอุปนัย
ยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และเป็นวิธีการที่มีหลักการท่ัวไปส าหรับการท าให๎บรรลุผลส าเร็จ
ทางการเรียนรู๎ 
    เฮจท์ เฮอร์รอน และโคล (Haight; Herron; & Cole.  2007: Abstract) ได๎ท า
การส ารวจผลการศึกษาของการน าเสนอวิธีการสอนโครงสร๎างทางภาษาในห๎องเรียนแบบนิรนัยและ
อุปนัย การศึกษาพบความแตกตํางที่ส าคัญระหวํางทดสอบคะแนนเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่ได๎รับการ
แนะน าด๎วยวิธีการสอนแบบอุปนัย ซึ่งการค๎นพบของงานวิจัยนี้ยังได๎ระบุด๎วยวําการสอนแบบอุปนัย
เป็นวิธีการเรียนรู๎ท่ีมีแนวโน๎มส าหรับการสอนเกี่ยวกับโครงสร๎างทางภาษา ผลของการศึกษานี้
สนับสนุนในการน าวิธีการสอนโครงสร๎างของภาษาตํางประเทศในห๎องเรียนระดับเร่ิมต๎นด๎วยวิธีการ
สอนแบบอุปนัย  
   2.8.1.2 งานวิจัยในประเทศ 
    อรรคพล ค าภู (2543: 60-62) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได๎รับการสอนโดยวิธีการสอน
แบบอุปนัย วิธีการสอนแบบนิรนัย และวิธีการสอนตามคูํมือครู กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนลาดปลาเค๎าพิทยาคม เขตลาดพร๎าว กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1    
ปีการศึกษา 2542 จ านวน 3 ห๎องเรียน ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลพบวํา นักเรียนที่ได๎รับการสอนโดย
วิธีการสอนแบบอุปนัย วิธีการสอนแบบนิรนัย และวิธีการสอนตามคูํมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนท่ีได๎รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบอุปนัย วิธีการสอนแบบนิรนัย และวิธีการสอนตาม  
คูํมือครู มีความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม แตกตํางกันอยําง         
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    ณยศ สงวนสิน (2547: 52-54) ได๎สร๎างชุดกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
โดยเทคนิคการสอนแบบอุปนัย-นิรนัย เรื่องพหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 3           
ผลการศึกษาพบวํา ชุดกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์โดยเทคนิคการสอนแบบอุปนัย-นิรนัย        
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช๎ชุดกิจกรรมปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์โดยเทคนิคอุปนัย-นิรนัย เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการ
ทดลองสูงกวํากํอนการทดลองอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    สุวิน โรจน์นุกูลวณิช (2548: 80-86) ได๎สร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนแบบอุปนัยโดยใช๎กระบวนการกลุํม เรื่อง ความนําจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 3     
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ตามเกณฑ์ร๎อยละ 80 พร๎อมทั้งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงกวําเกณฑ์
ร๎อยละ 60 หลังได๎รับการสอนด๎วยชุดการเรียนแบบอุปนัยโดยใช๎กระบวนการกลุํม เรื่อง          
ความนําจะเป็น กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อ าเภอบางบํอ จังหวัดสมุทรปราการ  
จ านวน 1 ห๎องเรียน จ านวนนักเรียน 47 คน ผลการวิจัยพบวํา ชุดการเรียนแบบอุปนัยโดยใช๎
กระบวนการกลุํม เรื่อง ความนําจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ร๎อยละ 80  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความนําจะเป็น ของนักเรียน
ภายหลังได๎รับการใช๎ชุดการเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ร๎อยละ 60 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    นันทพร ระภักดี (2550: 72-73) ได๎สร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน
มัลติมีเดียโดยใช๎เทคนิคการสอนแบบอุปนัย-นิรนัย เรื่องความคล๎าย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการทดลองด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ชํวยสอนมัลติมีเดียท่ีผู๎วิจัยสร๎างขึ้น กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยม
หนองศาลา อ าเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 2 ห๎องเรียน 
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนมัลติมีเดียโดยใช๎เทคนิคการสอนแบบ    
อุปนัย-นิรนัย สูงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 60 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2.8.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบเกม 
   2.8.2.1 งานวิจัยตํางประเทศ 
    มาร์คีย์ พาวเวอร์ และบูคเกอร์ (Markey; Power; & Booker.  2003: 251-
258) ได๎ศึกษาในการพัฒนาแนวคิดของเศษสํวนกับกลุํมนักเรียนอายุ 11-12 ปี ที่หูหนวกหรือไมํได๎
ยิน วิธีการด าเนินการในการศึกษาใช๎เกมกับการเรียนรู๎อยํางเป็นทางการน๎อยมาก จะเน๎นการพัฒนา
ที่เหมาะสมภาษาเพื่อความเข๎าใจในความคิดของเศษสํวนโดยผํานการตรวจสอบด๎วยสิ่งที่เป็น
รูปธรรม การแทนด๎วยภาพและปฏิสัมพันธ์ระหวํางนักเรียนและครู ผลของความก๎าวหน๎าจากการใช๎
วิธีการน้ีรายงานวํามีความส าคัญกับการพัฒนาความเข๎าใจของเศษสํวนและคณิตศาสตร์ท่ัวไป
ระหวํางนักเรียนที่หูหนวกหรือการไมํได๎ยิน 
    ค ีและกราโบว์สกิ (Ke; & Grabowski.  2007: 249-258) ได๎ศึกษาผลของ
ประสิทธิภาพและทัศนคติของการเลํนเกมคณิตศาสตร์ในนักเรียนระดับเกรด 5 โดยได๎คัดเลือกและ
ก าหนดให๎นักเรียนจ านวน 125 คน ในเกรด 5 เข๎ารํวมทีมรํวมเกมการแขํงขัน (Teams-Games-
Tournament (TGT)) ทดสอบคณิตศาสตร์และทัศนคติตํอคณิตศาสตร์กํอนเรียนและหลังเรียน 
สถานะเกี่ยวกับเพศของนักเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจและมีการตรวจสอบความสามารถคณิตศาสตร์
กํอนในฐานะที่เป็นตัวแปรรํวม ใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนรํวมหลายตัวแปร (MANCOVA) 
พบวํา การเลํนเกมมีประสิทธิภาพในการสํงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์มากกวําการฝึกฝน
ทางคณิตศาสตร์ และการเลํนเกมแบบรํวมมือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสํงเสริมทัศนคติทาง
คณิตศาสตร์เชิงบวกโดยไมํค านึงถึงแตกตํางระหวํางของนักเรียน  
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    เอเคอร ์ไอโมโค และเอจาย (Achor; Imoko; & Ajai.  2010: 1-8) ได๎ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสนใจของนักเรียนในเรขาคณิตจากการสอนแบบเกม
และสถานการณ์จ าลองในเพศชายและเพศหญิง กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นปีสุดท๎ายของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจ านวน 287 คน ประกอบด๎วยนักเรียนชาย 158 คนและนักเรียนหญิง 129 คน จาก
โรงเรียน 6 โรงเรียนในรัฐบีนัวร ์(Benue) ประเทศไนจีเรีย  โดยท าการทดสอบกํอนและหลังเรียนทั้ง
กลุํมทดลองและกลุํมควบคุม ท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตและความสนใจใน
เรขาคณิต ทดสอบสมมติฐานโดยใชก๎ารวิเคราะห์ความแปรปรวนรํวม (ANCOVA) ผลการวิจัยพบวํา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในเรขาคณิตของนักเรียนท่ีได๎รับการสอนโดยใช๎เกมและ
สถานการณ์จ าลองระหวํางนักเรียนชายและหญิง ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ  
   2.8.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
    อัญชลี บุญถนอม (2542: 56-58) ได๎ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เจตคติตํอวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได๎รับการสอนโดยวิธีสอนแบบค๎นพบโดยใช๎เกมกับการสอนตามคูํมือครู  
กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ๎านกลาง อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ์   
จ านวน 66 คน ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตํอวชิาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่ได๎รับการสอน โดยวิธีการสอนแบบค๎นพบโดยใช๎เกมกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอน
ตามคูํมือครู แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สํวนความคงทนในการเรียนร๎ูวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได๎รับการสอน โดยวิธีการสอนแบบค๎นพบโดยใช๎เกมกับนักเรียนท่ีเรียน
โดยการสอนตามคูํมือครู แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    จินตนา วงศามารถ (2549: 70-72) ได๎สร๎างกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช๎เกม
เพื่อใช๎ในชุมนุมคณิตศาสตร์และศึกษาความสามารถในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังจากปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช๎เกม กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 20 คน ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา ความสามารถในการ
แก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังจากปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช๎เกม สูงกวํากํอน
ได๎รับการสอน และสูงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 70อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
    วรพรรณ สังธิกุล (2550: 115-117) ได๎สร๎างชุดกิจกรรมกลุํมสัมพันธ์ด๎วยเกม
กับเพลงคณิตศาสตร์เพื่อสํงเสริมทักษะการสื่อสาร เรื่อง การแปรผัน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุํมตัวอยําง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์    
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน  ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได๎รับการสอนด๎วยชุดกิจกรรมกลุํมสัมพันธ์ด๎วยเกมกับเพลง
คณิตศาสตร์เพื่อสํงเสริมทักษะการสื่อสาร เรื่อง การแปรผัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     
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สูงกวํากํอนได๎รับการสอนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 60 ของ
คะแนนรวมท้ังหมดอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
    สมศักดิ์ ใจเพ็ชร์ (2550: 54-57) ได๎สร๎างกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช๎เกมและ
เพื่อแก๎ไขข๎อบกพรํองทางด๎านทักษะการคิดค านวณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุํมตัวอยําง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ต.สวนใหญํ อ.เมือง จ.นนทบุรี      
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ที่มีคะแนนสอบแบบทดสอบวัดข๎อบกพรํองทางด๎านคิดค านวณ   
ไมํผํานเกณฑ์ร๎อยละ 50 จ านวน 20 คน ผลการศึกษาพบวํา ทักษะการคิดค านวณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภายหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อแก๎ไขข๎อบกพรํองโดยใช๎เกมสูง
กวํากํอนได๎รับการปฏิบัติกิจกรรมและสูงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 50 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    พิริยพงศ์ เตชะศิริยืนยง (2552: 58-60) ได๎เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได๎รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใช๎เกมคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การให๎เหตุผล กับกลุํมตัวอยํางที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชนันทาจารย์ 
สามเสนวิทยาลัย 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 1 
ห๎องเรียน จ านวนนักเรียน 38 คน ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภายหลังได๎รับการสอนโดยใช๎การสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใช๎เกมคณิตศาสตร์ เรื่อง การให๎
เหตุผล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์ ร๎อยละ 65 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การให๎เหตุผล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภายหลังได๎รับการสอนโดยใช๎การสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใช๎เกมคณิตศาสตร์ สูงกวํากํอน
ได๎รับการสอนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.8.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบทดลองหรือปฏิบัติการ 
   2.8.3.1 งานวิจัยตํางประเทศ 
    เมอร์ฟี่ (Murphy.  2004: Abstract) ศึกษาโดยการเปรียบเทียบการสอน
อนุพันธ์ในการเรียนแคลคูลัสเบื้องต๎น 2 วิธี วธิีแรกเป็นวิธีการสอนด๎วยการใช๎ห๎องปฏิบัติการไมโคร 
คอมพิวเตอร์ โดยใช๎การสํงสัญญาณการเคลื่อนที่ของกราฟบนหน๎าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากการ
ทบทวนงานวิจัยกํอนหน๎านี้ได๎แสดงวิธีการน้ีวําคํอนข๎างจะมีประสิทธิภาพในการสอนการตีความของ
กราฟ แตํแพงและไมํสะดวก  กับวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งสร๎างโดยนักวิจัย คือ แอพเพลท จาวา 
(applet Java) ซึ่งเป็นการใช๎โปรแกรมทีเ่ขียนโดยภาษาจาวา (JAVA) ทีท่ างานในเว็บเบราว์เซอร์ 
โดยที่นักเรียนใช๎เมาส์เพื่อย๎ายรูปติดในสํวนบนของหน๎าจอคอมพิวเตอร์ในขณะที่รูปผลลัพธ์ของ
กราฟเคลื่อนท่ีอยูํด๎านลําง วิธีนี้ไมํแพงและสะดวกกวํา ซึ่งจากการศึกษากํอนหน๎านี้ยืนยันวํา
โปรแกรมที่เขียนโดยภาษาจาวา (JAVA) ท างานในเว็บเบราว์เซอร์ มีประสิทธิภาพเชํนเดียวกับการ
ใช๎การสํงสัญญาณการเคลื่อนท่ี กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนจ านวน 60 คน ที่มีกิจกรรมการสอน 2-3 
ชั่วโมง นอกห๎องเรียน โดยนักเรียน 32 คน ใช๎วิธีสอนแบบเครื่องสํงสัญญาณการเคลื่อนท่ี และ
นักเรียน 28 คน ใช๎วิธีสอนด๎วยโปรแกรมที่เขียนโดยภาษาจาวา (JAVA) ท างานในเว็บเบราว์เซอร์ 
ท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์และส ารวจเจตคติ  ซึ่งระหวํางการเรียนรู๎ยังท าการทดสอบโดยให๎นักเรียน
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วาดกราฟที่เกี่ยวกับการเคลื่อนท่ีของกราฟ ท าการสัมภาษณ์นักเรียนจ านวน 8 คน ผลการวิจัย
พบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 2 กลุํมคล๎ายคลึงกัน นอกจากนีแ้บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การ
เรียนแสดงถึงความก๎าวหน๎าอยํางมีนัยส าคัญในความสามารถของการแปลความหมายเส๎นกราฟจาก
การเคลื่อนท่ี ผลจากการใช๎กราฟพบวํามีผลตํอการปรับปรุงความสามารถไปยังความเร็วในการวาด
กราฟ ผลจากการสัมภาษณ์ ระบวุํา ค าตอบหลายค าตอบจากการทดสอบกํอนเรียนมาจากการคาด
เดา หรือได๎มาจากการอธิบายด๎วยเหตุผลที่ไมํถูกต๎อง ในทางตรงกันข๎ามในการทดสอบหลังเรียน
และการสัมภาษณ์ พบวํามีการใช๎เหตุผลได๎ถูกต๎องอยํางสม่ าเสมอ และจากการวัดทัศนคติพบการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน๎อย โดยพบความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญระหวํางกลุํมทดลองทั้งสองกลุํม 
     อับดุลวาเฮ็ด และนากี้ (Abdulwahed; & Nagy.  2009: 283-294) ได๎ท าการ
อธบิายรูปแบบการศึกษาทางห๎องปฏิบัติการตามทฤษฎีการเรียนรู๎จากประสบการณ์ของคอล์บ 
(Kolb) วิธีการคือใช๎เทคโนโลยีการสอนและการรวมกันของโมเด็มระยะไกลและลงมือท าการทดลอง
ปฏิบัติการและได๎ถูกน ามาใช๎การสอนของห๎องปฏิบัติการควบคุมกระบวนการผลิตในระดับปริญญา
ตรีท่ีภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่มหาวิทยาลัยเลาจ์โบโร (Loughborough) ข๎อสรุปพบวําการเรียนร๎ูใน
ห๎องปฏิบัติการมีกิจกรรมการกระตุ๎นของความเข๎าใจในมุมมองการวิเคราะห์ สนับสนุน และการ
จัดเตรียมให๎เกี่ยวกับการอธิบายเชิงเนื้อหาที่ไมํเพียงพอตามวัฏจักรของ Kolb การวิเคราะห์        
เชิงปริมาณแสดงให๎เห็นวํามีการเพิ่มประสิทธิภาพผลการเรียนของกลุํมทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุํมควบคุม ในสํวนท่ีนอกจากการลงมือปฏิบัติมีจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับรูปแบบการสอนน้ีคือการเพิ่ม
กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพเข๎าไปเชํน ทดสอบกํอนเรียน หลังเรียน และมีระยะการปฏิบัติการที่ชัดเจน
ซึง่กิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวข๎องกับวัฏจักรการสร๎างองค์ความรู๎ของ Kolb  ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษา
ห๎องปฏิบัติการรํุนแรกที่สร๎างอยํางละเอียดในทฤษฎีการเรียนรู๎จากประสบการณ์ของ Kolb 
   2.8.3.2 งานวิจัยในประเทศ 
    สุจิตรา สุขุมานันท์ (2542: 61-62)ได๎ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียน
คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ ในโรงเรียนท่ีมีการจัดชั้นเรียนแบบรวมชั้น กลุํมทดลองเป็นนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 โรงเรียนล าบุหรี่พวง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2541 จ านวน 23 คน ผลการปฏิบัติการวิจัยพบวํา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังได๎รับการเรียนสูงขึ้น โดยนักเรียนชั้น ป.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 และ นักเรียนช้ัน ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ นักเรียนท่ีเรียนรวมชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตําง
จากนักเรียนท่ีเรียนชั้นเรียนปกติ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว๎ นักเรียนร๎อยละ 91.96 มีเจตคติทางบวกตํอการเรียนแบบรวมชั้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว๎ และนักเรียนมีพัฒนาการในด๎านทักษะทางสังคมสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ 
    สุนันท์ ฉิมวัย (2543: 57-60) ได๎เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได๎รับการสอนแบบ
ปฏิบัติการกับนักเรียนท่ีได๎รับการสอนตามคูํมือครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎
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เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 จ านวน 2 ห๎องเรียน จ านวนทั้งสิ้น 96 คน โดยเป็นกลุํมทดลองกับ
กลุํมควบคุม กลุํมละ 48 คน ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่ได๎รับการสอนแบบปฏิบัติการกับการสอนตามคูํมือครู แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได๎รับการ
สอนแบบปฏิบัติการกับการสอนตามคูํมือครู แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    วงเดือน อินทนิเวศน์ (2544: 63-66) ได๎ท าการวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ภายใต๎สิ่งแวดล๎อมในชีวิตประจ าวันด๎วยวิธีสอน
แบบปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอชุดการ
จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ภายใต๎สิ่งแวดล๎อมในชีวิตประจ าวันด๎วยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ กลุํมตัวอยําง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนบ๎านทํามะปรางวิทยา 
อ าเภอแกํงคอย จังหวัดสระบุรี จ านวนห๎องเรียน 3 ห๎องเรียน รวมนักเรียน 105 คน ผลการศึกษา
ค๎นคว๎าพบวํา ชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ภายใต๎สิ่งแวดล๎อมในชีวิตประจ าวันด๎วยวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการ เรื่อง เศษสํวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษสํวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภายหลังได๎รับการ
สอนโดยใช๎ชุดการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ภายใต๎สิ่งแวดล๎อมในชีวิตประจ าวันด๎วยวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการสูงกวํากํอนได๎รับการสอน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตํอชุดการจัดกิจกรรมดังกลําวอยูํในระดับ “เห็นด๎วยมาก” มีคําเฉลี่ยรวม 3.96 
    อรทัย ศรีอุทธา (2547: 57-59) ได๎สร๎างชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการ เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหวํางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์กํอนและหลังการทดลองโดยใช๎ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการ เรื่องความสัมพันธ์ระหวําง
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 จ านวน 40 คน   
ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภายหลังได๎รับการสอนโดยใช๎ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการ เรื่องความสัมพันธ์ระหวํางรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติหลังการทดลองสูงกวํากํอนการทดลอง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    พนารัตน์ แชํมชื่น (2548: 87-89) ได๎สร๎างชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อ
สํงเสริมทักษะการแก๎ปัญหาและการให๎เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได๎รับการสอนโดยใช๎ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อสํงเสริมทักษะ
การแก๎ปัญหาและการให๎เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จ านวน            
1 ห๎องเรียน จ านวนนักเรียน 45 คน ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อ
สํงเสริมทักษะการแก๎ปัญหาและการให๎เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว๎คือ ร๎อยละ 80 และ ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังที่ได๎รับการสอนโดยใช๎ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อ
สํงเสริมทักษะการแก๎ปัญหาและการให๎เหตุผลทางคณิตศาสตร์ อยูํในระดับสูงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 60 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
    ไกรฤกษ์ พลพา (2551: 84-87) ได๎ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช๎ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์เพื่อป้องกันความคิดรวบยอดที่ผิดพลาด เรื่อง “วิธีเรียงสับเปลี่ยน” (Permutations) 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีท่ี 1 วทิยาลัย    
พณิชยการอินทราชัย เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน  
1 ห๎อง จ านวน 35 คน ผลการศึกษาพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ภายหลังการสอนโดยใช๎ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์เพื่อป้องกันความคิดรวบยอดที่
ผิดพลาด เรื่อง “วิธีเรียงสับเปลี่ยน” (Permutations) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 อยูํใน
ระดับสูงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 60 ที่ก าหนดไว๎ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 
  2.8.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอนระดมสมอง 
   2.8.4.1 งานวิจัยตํางประเทศ 
    ฟาร์ราร์ (Farrar.  1984: 3351)  ได๎ศึกษาผลของวิธีการสอนโดยตรงในการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการ ซึ่งท าการทดลอง 5 กลุํม แบํงเป็น กลุํมทดลอง 2 กลุํมและ กลุํมควบคุม 3 
กลุํม โดยท่ีกลุํมทดลอง 2 กลุํม ได๎รับการฝึกอบรมความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์และการคิดแบบลูํออก 
(divergent thinking) โดยวิธีการสอนคณิตศาสตร์ด๎วยการระดมสมอง และกลุํมควบคุม 2 กลุํม  
ได๎รับการสอนแบบปกติซึ่งเป็นการเรียนรู๎คณิตศาสตร์โดยการคิดแบบลูํเข๎า (convergent thinking) 
ท าการทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนกลุํมทดลองกลุํมหนึ่งและกลุํมควบคุมอีกกลุํมหนึ่ง           
โดยทดสอบความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ของทอแรนซ์ และทดสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานตามแบบเรียน 
สํวนกลุํมทดลองและกลุํมควบคุมที่เหลือ ได๎รับการทดสอบหลังเรียนเทํานั้นเพื่อทดสอบผลกํอนการ
ทดลอง  ส าหรับกลุํมควบคุมกลุํมที ่3 ไมไํด๎รับการทดลองใดๆ แตํท าการทดสอบกํอนเรียนและหลัง
เรียน พบวํานักเรียนกลุํมทดลองได๎รับการฝึกอบรมการคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์และวิธีการสอนคิดแบบ   
ลูํออก สามารถท าให๎นักเรียนเพิ่มการตอบสนองในการคิดริเริ่มสร๎างสรรค์สูงขึ้น  แตํไมํได๎มีความ
แตกตํางอยํางมีนัยส าคัญระหวํางวิธีการระดมสมองที่มีการเรียนรู๎การคิดแบบลูํออกกับวิธีการสอน
แบบปกติ 
    ราว (Rao.  2007: 100-108) ได๎อธิบายถึงการศึกษาการส ารวจผลการ
สอบสวนของการฝึกอบรมกลยุทธ์การระดมสมองในการปฏิบัติงานของผู๎เรียน และการรับรู๎ของ
ผู๎เรียนเกี่ยวกับการเขียน ผู๎เรียนที่ได๎รับการสอนในการระดมสมองเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ของ
มหาวิทยาลัยจีน  โดยศึกษาพฤติกรรมการเขียนตั้งแตํตอนแรกจนถึงชํวงสุดท๎าย และท าการ
เปรียบเทียบทั้งหมด 3 กลุํม ทั้งสามกลุํมไมํได๎เรียนรู๎กลยุทธ์การระดมสมองแตํได๎ภาระหน๎าที่กํอน
และหลังเหมือนกัน ผลปรากฏวําการเรียนร๎ูแบบการระดมสมอง เป็นยุทธวิธีที่ชัดเจนที่สุดที่มีอิทธิพล
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ตํอการวัดผลของการพฤติกรรมการเขียน นอกจากนี้ผลการส ารวจพบวําเจตคติของนักเรียนร๎ูสึกเชิง
บวกเกี่ยวกับกลยุทธ์การระดมสมอง  
    ฮวง และคนอื่นๆ (Huang; et al.  2010: 180-191) ได๎ท าการประเมิน
ประสิทธิภาพของเกมการระดมสมองแบบรํวมมือ การระดมความคิดเห็น(ISC) โดยใช๎เกมการ
แขํงขันกับผู๎เรียนท่ีมีระดับความสามารถเทํากัน ซึ่งเป็นการสํงเสริมการคิดแบบลูํออก(divergent 
thinking)ของนักเรียน ทั้งนีเ้พื่อชํวยในกระบวนการแก๎ปัญหา กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนเกรด 11 
จ านวน 72 คน แบํงเป็น 3 กลุํม คือ 1) ใช๎ข๎อมูลเป็นฐาน (ISCinfo) 2) ใช๎เกมเป็นฐาน (ISCgame) 
และ 3) ใช๎เกมการแขํงขันด๎วยตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถเทํากัน (ISCgame-agent) ผลการ 
ศึกษาพบวํา ใช๎เกมเป็นฐาน (ISCgame) และเกมการแขํงขันด๎วยตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถ
เทํากัน (ISCgame-agent) สํงเสริมความคิดในการแก๎ปัญหาที่หลากหลายและให๎ความส าคัญเป็น
ประโยชน์ตํอการระดมสมอง 
   2.8.4.2 งานวิจัยในประเทศ 
    ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ (2544: 65-66) ศึกษาเปรียบเทียบผลของวิธีระดม
สมองและวิธีซีเนคติคส์(Synectics techniques)ที่มีตํอความคิดสร๎างสรรค์ทางด๎านรูปภาพและ
ทางด๎านภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษานี้เป็นนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งมีคะแนนความคิดสร๎างสรรค์
ตั้งแตํเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมา จ านวน 30 คน ผลการวิจัยสรุปวํา นักเรียนมีความคิดสร๎างสรรค์
เพิ่มขึ้นอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งภายหลังการใช๎วิธีระดมสมองและวิธีซีเนคติคส์    
แตํนักเรียนท่ีได๎รับการฝึกโดยวิธีระดมสมองและวิธีซีเนคติคส์มีความคิดสร๎างสรรค์เพิ่มขึ้นไมํตํางกัน 
    พวงผกา โกมุติกานนท์ (2544: 58-60) ท าการศึกษานักเรียนที่มีความคิด
สร๎างสรรค์ต่ ากวําเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 ลงมา โดยได๎เปรียบเทียบผลของการระดมพลังสมองและ
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบที่มีตํอความคิดสร๎างสรรค์ กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ที่มีความคิด
สร๎างสรรค์ต่ ากวําเปอร์เซนไทล์ที่ 50 ลงมา จ านวน 30 คน ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา นักเรียนมี
ความคิดสร๎างสรรค์เพิ่มขึ้นทั้งหลังจากได๎รับการระดมพลังสมองและเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ นักเรียนท่ีได๎รับการระดมพลังสมองและเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบมีความคิดสร๎างสรรค์เพิ่มขึ้นแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
    เอกรัฐ อิสรานานนท์ (2546: 68-69) ท าการศึกษานักเรียนที่มีความคิด
สร๎างสรรค์ต่ ากวําเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 ลงมา ได๎เปรียบเทียบผลของเทคนิคระดมพลังสมองและผล
การฝึกใช๎เทคนิคแผนผังทางปัญญาที่มีตํอความคิดสร๎างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ์) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2546 ที่มีความคิดสร๎างสรรค์ต่ าจ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนมีความคิดสร๎างสรรค์
เพิ่มขึ้น อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังจากได๎รับการฝึกทั้งแบบเทคนิคระดมพลังสมอง
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และแบบเทคนิคแผนผังทางปัญญา แตํนักเรียนที่ได๎รับการฝึกแบบเทคนิคระดมพลังสมองและ
นักเรียนท่ีได๎รับการฝึกแบบเทคนิคแผนผังทางปัญญามีความคิดสร๎างสรรค์ไมํแตกตํางกัน  
    อารี แสงข า (2550: 53-55) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ความนําจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช๎เทคนิคการระดมสมอง กลุํมตัวอยําง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2              
ปีการศึกษา 2549 ผลการศึกษาพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองความนําจะเป็น 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช๎เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง ภายหลังได๎รับการสอน
โดยใช๎เทคนิคการสอนแบบระดมสมองสูงกวํากํอนที่ได๎รับการสอนโดยใช๎เทคนิคการสอนแบบ  
ระดมสมอง และสูงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 60 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    พิตะวัน ศรีเจริญ (2552: 52-54) ได๎ศึกษาผลของการระดมสมองที่มีตํอ
ความสามารถในการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโพธิ์
เรียง เขตบางกอกน๎อย กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2551 ที่มีความสามารถในการแก๎ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ต่ า จ านวน 30 คน แบํงออกเป็นกลุํมทดลองและกลุํมควบคุมกลุํมละ 15 คน            
ผลการศึกษา พบวํา นักเรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นหลังจากการ
ได๎รับและไมํได๎รับการระดมสมอง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความสามารถ
ในการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมากกวํานักเรียนท่ีไมํได๎รับการระดมสมอง อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  2.8.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวิธีสอนอภิปรายกลุํมยํอย 
   2.8.5.1 งานวิจัยตํางประเทศ 
    เบนซ์เคิร์ท และเพ็ทเทอส์สัน (Benckert; & Pettersson.  2008: Abstract)  
ได๎รายงานการสอบสวนของนักเรียนทีเ่รียนวิชาฟิสิกส์ระหวํางการอภิปรายกลุํมยํอยด๎วยบริบทของ
ปัญหามากมายในวิชาฟิสิกส์เบื้องต๎นระดับมหาวิทยาลัย น าเสนอผลจากการบันทึกวิดีโอของกลุํม
นักเรียนทีแ่ก๎ปัญหา 3 ปัญหา  เราพบวําการอภิปรายกลุํมด๎วยปัญหาทางฟิสิกส์สามารถน าไปสูํการ
กระตุ๎นและการเรียนรู๎การสนทนาของวิชาฟิสิกส์ แตํเรายังสังเกตสถานการณ์เม่ือการอภิปรายไมํได๎
ท างานได๎ดีด๎วย ซึ่งก็พบวํามีความเข๎าใจผิดพลาดเกิดขึ้น โดยในการอภิปรายและปัญหาทีเ่ข๎าใจผิด
มากที่สุดนั้น การแก๎ปัญหาจะเป็นทั้งนักเรียนแก๎เองหรือไมํกน็ักเรียนแก๎ปัญหาพร๎อมกับครู และ
ปัจจัยที่ซึ่งกระตุ๎นการสนทนาที่ดีคือการมีสํวนรํวมกับปัญหาและครูท่ีซึ่งคอยตอบค าถามและพูดคุย
กับนักเรียน สํวนปัจจัยที่ขัดขวางการอภิปรายที่สมบูรณ์นั้นเป็นความรู๎วิชาฟิสิกส์ที่มีน๎อยเกินไปของ
ของนักเรียนและการท างานที่ไมํดีของกลุํม  
    นิกซัน และฟิชแบค (Nixon; & Fishback.  2009: 18-21) ได๎ท าการสํงเสริม
ความเข๎าใจในการเชื่อมโยงค าศัพท์ด๎วยวิธีการอภิปรายกลุํมยํอย โดยการให๎ค าศัพท์กับนักเรียนแตํ
ละกลุํม ด าเนินการ 3 ขั้นตอน ขั้นแรกเริ่มการท างานในการอภิปรายโดยการให๎ความหมายของ
ค าศัพท์ จัดกลุํมและประเภทของค า ขั้นที่ 2 ให๎นักเรียนได๎อํานข๎อความอยํางอิสระ ได๎ค๎นพบ
ความสัมพันธ์ของค าศัพท์ด๎วยตนเอง โดยผู๎สอนมีหน๎าที่คอยดูแล ตอบค าถามนักเรียนเพื่อให๎มีความ
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เข๎าใจที่ถูกต๎อง และขั้นสุดท๎ายเป็นการน าเสนอผลงาน รายงานผลการอภิปรายในกลุํมยํอย พบวํา 
นักเรียนท่ีเข๎ารํวมในการเรียงล าดับค าด๎วยการท างานในกลุํมยํอยเพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหวํางค าหลักและตามรายงานพบวํากลุํมพวกเขามีความม่ันใจสูงในระหวํางการทดสอบและ
นักเรียนสํวนใหญํพบวําพวกเขาชอบกิจกรรมการเรียงล าดับค าศัพท์ด๎วย 
   2.8.5.2 งานวิจัยในประเทศ 
    ศิริรัตน์ ชูชีพ (2544: 87-119) ได๎ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา 
โดยการใช๎ทักษะชีวิตขององค์การอนามัยโลก และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กลุํม
ตัวอยํางใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจง ในผู๎ป่วยวัยรํุนระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ จ านวน 35 
คน เป็นกลุํมทดลองให๎ได๎รับโปรแกรมสุขศึกษา โดยใช๎ทักษะชีวิต โดยใช๎วิธีการเรียนรู๎แบบมี     
สํวนรํวม กระบวนการกิจกรรมกลุํม ระดมสมอง การอภิปรายกลุํมยํอย สํวนใหญํการสาธิตและการ
แสดงบทบาทสมมติจะชํวยให๎ผู๎ป่วยเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องความรู๎ เจตคติความรู๎สึกมีคุณคําใน
ตนเอง ความตระหนักในตนเอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดการกับความเครียด ทักษะการ
ปฏิเสธการชักชวน และพฤติกรรมป้องกันยาเสพยาบ๎า ผลการวิจัยพบวําภายหลังการทดลองกลุํม
ทดลอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในเรื่องทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดการกับความเครียด
และทักษะการปฏิเสธดีขึ้นกวํากํอนการทดลองอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวํา 
พฤติกรรมในเรื่องเจตคติ ความตระหนักในตนเอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดการกับ
ความเครียด และทักษะการปฏิเสธการชักชวน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีป้องกันการ    
เสพยาบ๎า อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  
    จรรยา แก๎วสองเมือง (2547: 53-54) ได๎ท าการศึกษาผลของวิธีการสอนแบบ
อภิปรายกลุํมยํอย โดยท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียน 
เรื่อง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีการ
อภิปรายกลุํมยํอยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี     
กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี ได๎จากการสุํมอยํางงํายมา 1 ห๎องเรียน จ านวน 40 คน ที่ได๎จากการสุํมอยํางงําย 
ผลการศึกษาพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช๎วิธีการอภิปรายกลุํม
ยํอยสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    กรองทอง ออมสิน (2550: 69-72) ท าการศึกษาผลของโปรแกรมการสํงเสริม
การรับร๎ูความสามารถของตนเองตํอพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดของวัยรุํนตอนต๎น      
กลุํมตัวอยํางคือ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 61 คน จาก 2 โรงเรียน ในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี โดยนักเรียน 31 คน จากโรงเรียนหนึ่งเป็นกลุํมทดลอง และนักเรียน 30 คน จากอีก
โรงเรียนหนึ่งเป็นกลุํมควบคุม กลุํมทดลองได๎รับโปรแกรมการสํงเสริมการรับรู๎ความสามารถของ
ตนเองตํอพฤติกรรมการจัดการกับความเครียด ประกอบด๎วยการอภิปรายกลุํมยํอยและการทดลอง
ปฏิบัติจริง ผลการวิจัยพบวํา วัยรํุนตอนต๎นที่ได๎รับโปรแกรมการสํงเสริมการการรับรู๎ความสามารถ
ของตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดหลังการได๎รับโปรแกรมการสํงเสริม
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การรับร๎ูความสามารถของตนเอง ดีกวํากํอนได๎รับโปรแกรมการสํงเสริมการรับรู๎ความสามารถของ
ตนเอง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ วัยรํุนตอนต๎นที่ได๎รับโปรแกรมการสํงเสริมการ
การรับร๎ูความสามารถของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดหลังการได๎รับ
โปรแกรมการสํงเสริมการรับรู๎ความสามารถของตนเอง ดีกวําวัยรํุนตอนต๎นท่ีได๎รับการสํงเสริม
พฤติกรรมการจัดการความเครียดตามปกติ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    ฐิรนันท์ มณีรัตน์ (2551: 99-101) ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอนบนเครือขํายอินเทอร์เน็ตโดยใช๎เทคนิคการเรียนรู๎แบบใช๎ปัญหาเป็นหลักรํวมกับการเรียนรู๎แบบ
อภิปรายกลุํมยํอย (Buzz Group) วิชา การพัฒนาซอฟต์แวร์ด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงงาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนหลังเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เรียนด๎วยบทเรียนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น กลุํมตัวอยํางเป็นนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2551 จ านวน 42 คน มีรูปแบบการเรียนรู๎ คือ ผู๎สอนให๎ปัญหาแกํผู๎เรียน โดยการสร๎าง
สถานการณ์การเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎รํวมกันเพื่อหา ผลสรุปจากสถานการณ์ท่ีก าหนด ชํวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ผํานระบบสื่อสารภายในบทเรียนคือ การสนทนากลุํมยํอย โดยแบํงกลุํมผู๎เรียนเป็น
กลุํมอภิปรายประเด็นยํอยจ านวน 10 กลุํม กลุํมละ 4-5 คน ตามระดับผลการเรียนเกํง ปานกลาง 
และอํอน หลังจากนั้นทดลองเรียนด๎วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ชํวยสอนบนเครือขํายอินเตอร์เน็ตที่
พัฒนาขึ้น และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนมาทดสอบเป็นรายบุคคล ผลการวิจัย
พบวํา ประสิทธิภาพของบทเรียน มีประสิทธิภาพ 82.67/81.24 สูงกวําเกณฑ์ที่ ก าหนดไว๎ 80/80 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน หลังจากได๎รับการเรียนการสอนด๎วยบทเรียนที่ผู๎วิจัยพัฒนา
ขึ้น สูงขึ้นอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 คําความพึงพอใจด๎านการจัดการบทเรียน เทํากับ 4.09 และ
คําความพึงพอใจด๎านการเรียนรู๎รํวมกันโดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก เทํากับ 4.47  
  2.8.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบสาธิต 
   2.8.6.1 งานวิจัยตํางประเทศ 
    สมิธ (Smith.  1991: Abstract) ได๎ท าการศึกษาการใช๎เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับความชํวยเหลือในการเรียนรู๎ซึ่งเป็นสํวนหน่ึงของการปฏิรูปในการสอน
คณิตศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข๎องกับพีชคณิตได๎ถูกน ามาบูรณการเข๎ากับระบบแนวคิดการ
เรียนรู๎การเขียนโปรแกรมเชิงเส๎นของแคลคูลัส โดยการศึกษานี้มีทั้งการทดลองและพัฒนา ส าหรับ
การพัฒนาเกี่ยวข๎องกับการก าหนดวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการใช๎ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู๎พีชคณิตในการแก๎ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส๎น ใช๎ระบบของพีชคณิต เมทริกซ์และ
ความสามารถในการแสดงกราฟ ซึ่งให๎แนวคิดใหมํในการสอน ท๎ายสุดประกอบด๎วยการฝึกการสาธิต
ในชั้นเรียน  นักเรียนประมาณ 70 คนแบํงเป็น 2 ห๎องเรียน ในห๎องเรียนแรกมีการใช๎การสาธิตใน
ห๎องเรียนและการโต๎ตอบของนักเรียน และอีกห๎องเรียนใช๎การสาธิตเทํานั้น ท าการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติ ผลการศึกษาพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติของ
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นักเรียนท่ีมีการใช๎การสาธิตในห๎องเรียนและการโต๎ตอบของนักเรียนกับใช๎การสาธิตอยํางเดียว ไมํมี
ความแตกตํางกัน  นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบวํา การสาธิตนั้นถูกจ ากัดส าหรับในห๎องเรียน
ขนาดใหญํ และการใช๎คอมพิวเตอร์ในช้ันเรียนมีเวลาคํอนข๎างน๎อยและจ ากัด 
    ราวน์ (Round.  1998: Abstract) ได๎ศึกษาผลที่เป็นไปได๎ของการใช๎โปรแกรม
แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องเรขาคณิตโดยการสาธิตและการอภิปรายในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยให๎นักเรียนใช๎เครื่องคิดเลขเป็นรายบุคคลในเวลาหนึ่งสัปดาห์ตามด๎วยการใช๎อยํางหลากหลาย
ด๎วยการสาธิตทั้งชั้นเรียนและการสนทนา เพื่อให๎นักเรียนตระหนักเห็นคุณคําของตัวอยํางที่แสดง
ด๎วยภาพ ให๎เข๎าใจแนวคิดวิธีการสร๎างการคาดคะเนและตระหนักถึงกราฟหรือแผนภาพที่ตํางกัน 
เขียนอธิบายการใช๎เครื่องคิดเลขเพื่อสร๎างภาพวาดทางเรขาคณิตชํวยให๎นักเรียนเอาชนะความ
ยากล าบากด๎วยแผนภาพ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาให๎นักเรียนพิสูจน์ทฤษฎีของแผนภาพ 1 แผนภาพ 
แผนภาพที่คล๎ายกันและปรับเปลี่ยนรูปรําง ผลการศึกษาพบวํา นักเรียนหญิงมีคะแนนจากการแสดง
ด๎วยภาพในวิชาคณิตศาสตร์น๎อยกวํานักเรียนชายอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน
ชายมีเจตคติเกี่ยวกับการประสบความส าเร็จในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีสูงกวํานักเรียนหญิงอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
       อืมฮ์มูอาว์บิ และมัมมูดู (Uhumuavbi; & Mamudu.  2009: 658-668)  ได๎
ศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการสอนและวิธีการสาธิตกับนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ท๎องถิ่น
อีสานภาคตะวันตก กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชาย 50 คนและนักเรียนหญิง 50 คน รวมท้ังหมด 100 
คน เครื่องมือที่ใช๎คือการทดสอบประสิทธิภาพในระดับวิทยาศาสตร์ (TOPLIS) เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการทดสอบกํอนและหลัง ผลการทดสอบพบวํา 
นักเรียนท่ีได๎รับโปรแกรมการสอนนี้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ดีข้ึน และนักเรียนหญิงที่ได๎รับการ
สาธิตนั้นมทีักษะทางวิทยาศาสตร์ดีกวํานักเรียนชาย อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับ
ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือครูควรที่จะมีสํวนชํวยให๎นักเรียนมีโอกาสได๎เข๎ารํวมปฏิบัติและ
ฝึกอบรม ควรปลูกฝังนิสัยรักการอํานบทความในวารสาร โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการศึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหรือทดลอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาของเราควรจะสํงเสริมให๎ด าเนินงานวิจัยใน
วิธีการสอนวิทยาศาสตร์และวิธีการหาวิธีแก๎ไขปัญหาการเรียนร๎ู 
   2.8.6.2 งานวิจัยในประเทศ  
   เนื่องจากไมํมีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับวิธีการสอนแบบสาธิตในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงค๎นคว๎างานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบสาธิตในรายวิชาอื่น ดังนี้ 
    ลาวัลย์ ศรีศิลปนันท์ (2542: 102-105) ได๎ศึกษาวิธีการสอนแบบสาธิตกับ
วิธีการสอนแบบใช๎ใบงาน และวิธีการสอนแบบใช๎วีดิทัศน์ วิชางานประดิษฐ์และงานชํางกลุํมการงาน
และพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
โดยเปรียบเทียบผลการสอน วิชางานประดิษฐ์และงานชํางกลุํมการงานและพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในด๎านความรู๎ความเข๎าใจในเน้ือหาวิชา กับทักษะในการปฏิบัติงานและความ 
พึงพอใจของนักเรียนระหวํางกลุํมที่เรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบสาธิต วิธีการสอนแบบใช๎    
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ใบงานและวิธีการสอนแบบใช๎วีดิทัศน์ ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุํมทดลองจ านวน 3 กลุํมกลุํมละ 37, 38 
และ 39 คน ผลการวิจัยสรุปได๎วํา สํวนในด๎านทักษะการปฏิบัติงาน นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 4 กิจกรรม ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ 2 กิจกรรม แตกตํางกัน 
อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 งาน ข. ขวดแตํงตัว วิธีการสอนแบบสาธิตสูงกวําวิธีการสอนแบบใช๎  
ใบงานกลํองของขวัญฉันท าเอง วิธีการสอนแบบใช๎ใบงานสูงกวําวิธีการสอนแบบใช๎วีดิทัศน์ ในด๎าน
ความพึงพอใจนักเรียนมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมและวิธีการสอนทั้ง 6 กิจกรรม แตกตํางกันอยําง 
มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 คือ งานกรอบรูปกระดาษสา กับงาน ข.ขวดแตํงตัว วิธีการสอนแบบใช๎ในงาน
สูงกวําวิธีการสอนแบบสาธิต งานแดํคุณ...ด๎วยดวงใจ กับงานกลํองของขวัญฉันท าเอง วิธีการสอน
แบบใช๎วีดิทัศน์สูงกวําวิธีการสอบแบบใช๎ใบงาน งานที่ติดตู๎เย็นพลาสติก กับงานกระถางต๎นไม๎       
รีไซเคิล วิธีการสอนแบบสาธิตสูงกวําวิธีการสอนแบบใช๎วีดิทัศน ์
    จรุวรรณ์ พฤกษติกุล (2547: 4-5) ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องท าขนมลูกชุบด๎วยวิธีการสอนแบบสาธิต และการสอนโดยใช๎วีดิทัศน์ กลุํม
ตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนคลองล าเจียก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2547 จ านวน 60 คน แบํงออกเป็นกลุํมทดลองและกลุํมควบคุม ผลการศึกษาวิจัยพบวํา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด๎วยวิธีการสอนแบบสาธิตและการสอนโดยใช๎วีดิทัศน์ไมํตํางกัน  
    ศลิษา วรรณสุวรรณ์ (2552: 31-36) ได๎ศึกษาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ใน
การท างาน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากการใช๎วิธีสอนแบบสาธิต
รํวมกับการเรียนแบบรํวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เก็บข๎อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียน
หาดใหญํวิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ านวน 35 คน ผลการวิจัยพบวํา บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
ในการท างานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการเรียนโดยใช๎วิธีสอนแบบสาธิตรํวมกับ    
การเรียนแบบรํวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู๎ และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกวํากํอนเรียนอยําง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กันทางบวกระหวําง บุคลิกภาพและ        
มนุษยสัมพันธ์ในการท างานของนักเรียน สํวนความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
จากการเรียนโดยใช๎วิธีสอนแบบสาธิตรํวมกับการเรียนแบบรํวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู๎ อยูํใน
ระดับมาก 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับวิธีการสอนดังกลําวข๎างต๎น พบวํา ในการ
จัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการสอนแบบตํางๆ ซึ่งได๎แกํ วิธีการสอนแบบอุปนัย วิธีการสอนแบบนิรนัย 
วิธีการสอนแบบเกม วิธีการสอนแบบทดลองหรือปฏิบัติการ วิธีการสอนแบบระดมสมอง วิธีการสอน
แบบอภิปรายกลุํมยํอย และวิธีการสอนแบบสาธิต สามารถน าไปใช๎สอนในวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึง
ในวิชาอื่นๆ ได๎เป็นอยํางดี โดยในแตํละวิธีการสอนนั้นมีการสํงเสริมให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู๎เรียนเพิ่มขึ้น พัฒนาทักษะที่จ าเป็นด๎านตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าไปใช๎เป็นพื้นฐานทางการเรียน 
นอกจากนี้วิธีการสอนแบบตํางๆ ยังสามารถน าไปจัดการเรียนร๎ูในกลุํมสาระตํางๆ เพื่อเพิ่ม
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สมรรถภาพของผู๎เรียนทั้งในด๎านความรู๎ ทักษะ และเจตคติตํอวิชานั้นๆ ให๎ดียิ่งขึ้นได๎อีกด๎วย ซึ่งใน
ที่น้ีเป็นงานวิจัยท่ีกระท ากับเนื้อหาตํางๆ ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆ ในระดับชั้นตํางๆ ซึ่ง
นําจะเป็นแนวทางที่สามารถน ามาพัฒนาและประยุกต์ให๎เข๎ากับการจัดการเรียนการสอนใน
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาได๎ในโอกาสตํอไปได๎ 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพหุปัญญา 
 3.1 ความหมายของพหุปัญญา 
  ค าจ ากัดความส าหรับพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ (Gardner.  1999: 33-34) เริ่มต๎นโดย
การให๎ความหมายของปัญญา (intelligence) วําเป็น “ความสามารถในการแก๎ปัญหาหรือเป็นการ
กํอให๎เกิดผลที่มีคุณคําภายในวัฒนธรรมหน่ึงหรือมากกวํานั้น” แตํในปัจจุบันน้ีได๎สร๎างแนวคิด
เกี่ยวกับปัญญาวําเป็นศักยภาพด๎านชีวจิตวิทยาไปยังการจัดกระบวนการข๎อมูลสารสนเทศซึ่ง
สามารถพร๎อมปฏิบัติการในสิ่งที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อแก๎ไขปัญหาตํางๆ หรือสรรคส์ร๎างสิ่งที่มี
คุณคําในวัฒนธรรมน้ัน  
  นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาหลายทํานได๎ให๎ความหมายของพหุปัญญาไว๎ดังนี้ 
  ชัยพฤกษ์ เสรีรัตน์ และบังอร เสรีรัตน์ (2543: 3) ได๎ให๎ความหมายของพหุปัญญาวํา 
หมายถึง ความสามารถอันหลากหลายของบุคคลตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ โดยความสามารถ   
ทุกอยํางถูกสมองควบคุมอยูํ แตํละด๎านมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เกี่ยวกัน เมื่อด๎านใดได๎รับการ
พัฒนา ความสามารถด๎านอื่นๆ จะได๎รับการพัฒนาด๎วย โดยการ์ดเนอร์ ได๎แบํงความสามารถไว๎
อยํางน๎อย 8 ด๎าน คือ ปัญญาด๎านภาษา ปัญญาด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ ปัญญาด๎านมิติ ปัญญา
ด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว ปัญญาด๎านดนตรี/จังหวะ ปัญญาด๎านความเข๎าใจระหวํางบุคคล 
ปัญญาด๎านตนเองหรือความเข๎าใจตนเอง ปัญญาด๎านการรักธรรมชาติ 
  พีระ รัตนวิจิตร และคนอื่นๆ (2544: 2) ได๎ให๎ความหมายของพหุปัญญาไว๎วํา หมายถึง 
ศักยภาพความสามารถของมนุษย์ในการแก๎ปัญหาหรือออกแบบงานและผลงานชนิดตํางๆ ใน
สถานการณ์ธรรมชาติ 
  สันติศักดิ์ ผาผาย (2546: 10) ให๎ความหมายของพหุปัญญาไว๎วํา พหุปัญญา หมายถึง 
ความสามารถของคนท่ีแสดงออกมาในรูปตํางๆ ซึ่งเป็นความสามารถที่จะค๎นหา แก๎ปัญหา และสร๎าง
ผลผลิตที่มีคุณคําตํอตนเองและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  พิมพ์พรรณ ทองประสิทธิ์ (2548: 10-11) ให๎ความหมายของพหุปัญญาวํา หมายถึง 
ปัญญาความสามารถที่หลากหลายของบุคคลที่มีความสามารถที่มาจากการถูกควบคุมโดยสมองแตํ
ละสํวนและการพัฒนาสมองต๎องได๎รับการเลี้ยงดูจากสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสม การสํงเสริมความ 
สามารถทางสติปัญญาในการท ากิจกรรมตํางๆ อยํางมีเป้าหมาย คิดอยํางมีเหตุผล และต๎องจัดให๎
เหมาะสมกับความแตกตํางระหวํางบุคคลเพื่อให๎พัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลในการ
ปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อม และสังคมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2550: 35) ได๎ให๎ความหมายของพหุปัญญาไว๎วํา พหุปัญญาเป็น
ความสามารถทางปัญญาที่บํงบอกศักยภาพทางกายและสมองของบุคคลในการคิดแก๎ปัญหาที่
สามารถสร๎างสรรค์ผลผลิตจากความสามารถด๎านนั้นๆ ได๎อยํางโดดเดํน 
  ปราณี อุปฮาด (2550: 8) ให๎ความหมายของพหุปัญญาวําเป็นปัญญา ความสามารถที่
หลากหลายในตัวของบุคคลที่ถูกควบคุมโดยสมองแตํละสํวนสามารถใช๎สติปัญญา ความสามารถแตํ
ละด๎านในการท ากิจกรรมตํางๆ อยํางมีเป้าหมาย หรือความสามารถที่จะค๎นหา แก๎ปัญหา และสร๎าง
ผลผลิตที่มีคุณคําตํอตนเองและเป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนั้นจึงต๎องค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ความแตกตํางระหวํางบุคคลเพื่อให๎พัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของบุคคล ในการปรับตัวให๎
เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมในสังคมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  วนิษา เรซ (2545: 19-20) กลําวถึง พหุปัญญาวําเป็นอัจฉริยภาพของแตํละบุคคล   
ซึ่งมนุษย์เรามีอยํางน๎อย 8 ด๎าน และในคนหน่ึงคนก็มีครบทั้ง 8 ด๎าน เพียงแตํวําจะมีบางด๎านท่ีเดํน
กวําด๎านอื่น ทั้งน้ีขึ้นอยูํกับกายภาพของคนเรา และสภาพแวดล๎อมของการฝึกฝนที่เราได๎รับมาแตํ
เยาว์วัย 
  อาร์มสตรอง (อารี สัณหฉวี.  2552: 5; อ๎างอิงจาก Armstrong. 1999: unpaged) ได๎
กลําววํา พหุปัญญาเป็นความสามารถทางปัญญา 7 ด๎าน (พ.ศ. 2526) แตํตอํมาได๎การ์ดเนอร์ได๎
เสนออีก 2 ด๎าน คือด๎านนักธรรมชาติวิทยาและด๎านจิตวิญญาณแหํงชีวิต แตํด๎านท่ี 9 ยังไมํเป็นท่ี
ยอมรับ ขณะนี้จึงถือวําปัญญาในทฤษฎีพหุปัญญา ปัจจุบันมี 8 ชนิด 
  จากความหมายดังกลําว สรุปได๎วํา พหุปัญญา หมายถึง ความสามารถทางปัญญาอัน
หลากหลายในการแก๎ปัญหาหรือออกแบบงานและผลงานชนิดตํางๆ ในสถานการณ์ธรรมชาติ      
ซึ่งแตํละบุคคลมีความสามารถทางปัญญาแตกตํางกันออกไปตามวัฒนธรรมหรือสังคมที่ตํางกัน  
 3.2 ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถทางพหุปัญญา 
  ทฤษฎีพหุปัญญาถูกพัฒนาในฐานะของการอธิบายสิ่งที่รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับมนุษย์
(human cognition) ซึ่งสามารถสังเกตจากการทดสอบที่ได๎มาจากประสบการณ์ และทฤษฎีนี้ดู
เหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข๎องกับทางการศึกษาซึ่งเป็นการคิดไตรํตรองที่มีคุณคํา        
(Gardner.  1993a: 27) ซึ่งจากความหมายของพหุปัญญาที่พบวําเป็นความสามารถทางปัญญาอัน
หลากหลายนั้นการ์ดเนอร์กลําววําทุกคนมีความสามารถพิเศษ (Intelligence) อยํางน๎อย 7 ด๎าน ในปี 
ค.ศ. 1993 จากนั้นก็ได๎เพิ่มปัญญาด๎านท่ี 8 ในปี ค.ศ. 1997 และอีกสองปีก็ได๎เพิ่มปัญญาด๎านท่ี 9 
(Palmberg.  2002: ออนไลน์) โดยลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถทางปัญญาด๎านตํางๆ ดัง
รายละเอียดตํอไปนี้ 
  การ์ดเนอร์ (Gardner.  1993a: 73-328) กลําวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ
ทางปัญญาแตํละด๎านดังตํอไปนี้ 
   1. ปัญญาด๎านภาษา (Linguistic Intelligence) เป็นปัญญาความสามารถในการใช๎
ถ๎อยค า คนเกํงที่มีปัญญาสูงด๎านนี้ ได๎แกํ นักหนังสือพิมพ์ นักเลํานิทาน กวี นักกฎหมาย ปัญญา



91 

 

ด๎านนี้เองที่ผลิตผลงานละครของเชกส์เปียร์ มหากาพย์โอดีสชี และนิทานอาหรับราตรี บุคคลที่เกํง
หรือฉลาดด๎านน้ีจะใช๎ค าพูดในการให๎ความบันเทิง ในการโต๎แย๎ง ในการสั่งสอนและมักจะชอบเลํนกับ
เสียงของภาษา เชํน ค าพ๎องเสียง ค าปริศนา เกมภาษา บุคคลเหลํานี้จะมีความสามารถด๎านการอําน 
การเขียน เป็นนักอําน นักเขียน เขียนหนังสือได๎ดี และจับใจความส าคัญของสิ่งพิมพ์และสื่อตํางๆ 
ได๎ชัดเจน 
   2. ปัญญาด๎านตรรกะ-คณิตศาสตร์(Logical-Mathematical Intelligence) เป็น
ปัญญาความสามารถทางด๎านจ านวนตัวเลขและเหตุผล คนเกํงที่มีปัญญาสูงด๎านนี้ ได๎แกํ 
นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี นักจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์เซอร์ไอแซก นิวตัน 
(Isaac Newton) ใช๎ปัญญาด๎านนี้ในการคิดค๎นแคลคูลัส นักวิทยาศาสตร์ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ใช๎
ปัญญาด๎านนี้คิดสร๎างทฤษฎีสัมพันธภาพ (theory of relativity) ลักษณะของคนเกํงมีปัญญาสูงด๎านน้ี
จะเห็นจากความสามารถในการให๎เหตุผล การจัดล าดับ และการคิดหาเหตุผลและผลลัพธ์ การสร๎าง
สมมติฐาน การค๎นหารูปแบบ แบบแผน และชอบใช๎ชีวิตอยํางมีเหตุมีผล 
   3. ปัญญาด๎านมิติ(Spatial Intelligence) บุคคลที่เกํงมีปัญญาสูงด๎านน้ีจะเกํงด๎าน
การคิดเป็นรูปภาพ สามารถมองเห็นโลกในรูปของภาพ และสามารถจ าลองสร๎างภาพนั้นๆ ได๎ 
บุคคลที่เกํงด๎านนี้ ได๎แกํ  สถาปนิก นักถํายรูป ศิลปิน นักบิน วิศวกรชํางกล ผู๎ที่สร๎างพีระมิดใน
อียิปต์ มีปัญญาทางด๎านนี้สูงมากทีเดียว บุคคลที่มีปัญญาสูงด๎านน้ี ได๎แกํ โธมัส เอดิสัน (Thomas 
Edison) นักวาดภาพปาโบล ปีกัสโซ (Pablo Picasso) และแอนเซล แอดัมส์ (Ansel Adams) ผู๎ที่มี
ปัญญาสูงด๎านนี้ จะมีความไวในการดูมาก สามารถมองเห็นรายละเอียดและจ าลองภาพไว๎ในสมอง
ได๎ดีจนสามารถเขียนหรือวาดออกมาได๎ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการมองสิ่งตํางๆ ได๎
ทั้ง 3 มิติ มากกวําบุคคลอื่น 
   4. ปัญญาด๎านดนตรี (Musical Intelligence) ลักษณะพิเศษของคนเกํงที่มีปัญญา
สูงทางด๎านดนตรี คือ ความสามารถและชื่นชมในเสียง ท านองจังหวะ และสามารถผลิตเสียงท านอง
จังหวะได๎ดี คนเกํงที่มีปัญญาสูงด๎านดนตรี เชํน บาค (Bach) เบโทแฟน (Beethoven) บราห์มส์
(Brahms) ตลอดจนนักเลํนดนตรีชาวบาหลี นักร๎องเลําเรื่องมหากาพย์ปกีรณัมชาวยูโกสลาเวีย 
บุคคลที่เกํงมีปัญญาสูงด๎านดนตรีจะมีหูที่ไวตํอเสียงและสามารถร๎องเพลงได๎ถูกท านอง จับจังหวะ
ดนตรีและสามารถแยกเสียงดนตรีตํางๆ ได๎ดี 
   5. ปัญญาด๎านรํางกาย-การเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) ได๎แกํ 
ความสามารถพิเศษในการควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกาย และในการใช๎มือเพื่อจัดกระท ากับสิ่งของ 
บุคคลที่เกํงมีปัญญาสูงด๎านนี้ ได๎แกํ นักกีฬา นักประดิษฐ์หัตถกรรม ชํางเครื่องยนต์ ศัลยแพทย์ 
นักแสดงตลก ชาลี แชปลิน ก็มีความสามารถสูงด๎านน้ี โดยสามารถใช๎รํางกายแสดงล๎อเลียน ผู๎ที่มี
ความสามารถทางด๎านไม๎ งานตัดเย็บเสื้อผ๎า นักประดิษฐ์หุํน นักวํายน้ า นักเต๎นร า ก็เป็นผู๎ที่มี
ความสามารถด๎านรํางกายประเภทน้ี 
   6. ปัญญาด๎านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) ได๎แกํ ความสามารถ
พิเศษในการท างานกับผู๎อื่น เข๎าใจผู๎อื่น สามารถที่จะสังเกตรับรู๎อารมณ์ ความคิดความปรารถนาของ
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คนอื่น ผู๎น าทํองเที่ยว ผู๎บริหารหรือองค์กรใหญํๆ จ าเป็นต๎องมีปัญญาด๎านนี้ บุคคลที่มีปัญญาสูงด๎าน
มนุยษสัมพันธ์เป็นผู๎ที่มีความเข๎าอกเข๎าใจผู๎อื่น มีความรับผิดชอบทางสังคมสูง ตัวอยํางเชํน 
มหาตมะคานธี แตํบางคนก็อาจจะน าความฉลาดด๎านนี้ไปใช๎ในการควบคุมปลุกปั่นเหมือนอยําง  
มาคิอาเวลลี (Machiavelli) โดยท่ัวไปบุคคลที่เกํงหรือฉลาดด๎านน้ีเป็นผู๎ที่สามารถเข๎าใจบุคคลอื่นได๎
ลึกซึ้ง เป็นนักประสานงาน นักไกลํเกลี่ย นักสร๎างเครือขําย และเป็นครูได๎ดี 
   7. ปัญญาในการรู๎จิตใจของตนเอง(Intrapersonal Intelligence) ผู๎ที่เกํงหรือมี
ปัญญาสูงด๎านนี้จะเป็นผู๎ที่ประเมินและเข๎าใจอารมณ์ของตนเองได๎ดี สามารถแยกสภาพจิตใจและ
อารมณ์ของตนเอง และน าความสามารถในการเข๎าใจจิตใจตนเองไปใช๎ในการด าเนินชีวิตที่ดี บุคคล
ที่เกํงและมีปัญญาสูงด๎านนี้ ได๎แกํ พระ นักสอนศาสนา นักแนะแนว นักธุรกิจที่ด าเนินกิจการของ
ตนเอง บุคคลเหลํานี้จะชอบคิดไตรํตรอง ชอบนั่งสมาธิ ชอบคิดค๎นคว๎าเรื่องทางด๎านจิตใจ และอีก
ลักษณะหนึ่งของบุคคลปัญญาสูงด๎านน้ี มักเป็นผู๎ที่พึ่งตนเอง ชอบอิสระเสรี มีวินัยในตนเองสูง      
ไมํชอบท างานกับผู๎อื่น ชอบท างานตามล าพัง 
  นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาทํานอื่นๆ ได๎ศึกษาและได๎กลําวถึงลักษณะของบุคคลที่มี
ความสามารถทางพหุปัญญาไว๎อีกหลายทําน ดังตํอไปนี้ 
  มาติน (Matin.  1996: 4-6) ได๎กลําวไปถึงกรอบของจิตวิทยาการคิดและการพัฒนาที่ 
การ์ดเนอร์ (Gardner) น าเสนอไว๎ ซึ่งลักษณะสติปัญญาของแตํละบุคคลเป็นดังตํอไปนี้ 
   1. ปัญญาด๎านวาจา / ปัญญาภาษาศาสตร์ เกี่ยวข๎องกับการใช๎ภาษา ผู๎ที่มีปัญญา
ด๎านนี้ในระดับที่สูงนั้นจะเข๎าใจความหมายของค าที่สามารถสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพและมักจะใช๎
ภาษาในรูปแบบวาจาและการเขียน  
   2. ปัญญาด๎านดนตรี / จังหวะ เราแตํละคนมีความสามารถทางดนตรีในระดับ
หนึ่ง คนที่มีการพัฒนาดนตรี / จังหวะในระดับสูงจะสนุกและเข๎าใจเพลงและอาจกลายเป็นนักร๎อง
แตํงเพลงหรือตัวน า  
   3. ปัญญาด๎านตรรกะ / คณิตศาสตร์ เป็นผู๎ที่มีนิสัยโน๎มน๎าวไปในการชอบ
คณิตศาสตร์ทีมี่ลักษณะที่รักกระบวนการแก๎ปัญหาโดยใช๎รูปแบบการให๎เหตุผลและสัญลักษณ์เชิง
นามธรรม คณิตศาสตร์สามารถแบํงเป็น 2 สาขา คือ ประยุกต์และทฤษฎี โดยด๎านทฤษฎี
คณิตศาสตร์เป็นการสร๎างทฤษฎีและทดสอบด๎วยตรรกะเชิงนามธรรม สํวนขอบเขตของคณิตศาสตร์
ประยุกต์นั้นชํวยสํงเสริมให๎เราแก๎ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งทั้งสองเป็นสิ่งส าคัญตํอความรู๎ทาง
คณิตศาสตร์  
   4. ปัญญาด๎านมิติ เป็นคนที่มีการพัฒนาปัญญาทางด๎านพื้นที่ มีความสามารถ
อยํางถูกต๎องและเข๎าใจโลกทางกายภาพได๎อยํางงําย การวิจัยพบวํานักเรียนที่มีการพัฒนาปัญญา
ด๎านนี้สูงจะเป็นนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์ได๎ดี 
   5. ปัญญาด๎านรํางกาย / การเคลื่อนไหว เป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง มี
ความสามารถด๎านการเคลื่อนไหวสูงในวิธีที่ตํางกันและมีทักษะในการท างาน มีความช านาญกับวัตถุ 
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล๎ามเนื้อ หรือ การเคลื่อนไหวของรํางกาย  



93 

 

   6. ปัญญาด๎านเข๎าใจตนเอง เป็นผู๎ทีเ่ข๎าใจและตระหนักถึงความรู๎สึกของตนเองและ
ความคิดของตนเอง 
   7. ปัญญาระหวํางบุคคล เป็นผู๎ที่มีความไวตํอผู๎อื่นและโลกรอบตัวของพวกเขาซึ่ง
เป็นเครื่องหมายที่แสดงตัวตนของผู๎ที่มีปัญญาด๎านบุคคลในระดับสูง  
   8. ปัญญาด๎านธรรมชาติ เป็นผู๎ทีมี่ความสามารถในการจ าแนกความแตกตําง
ระหวํางการแยกประเภทพืชและสัตว์ ตัวอยํางเชํน เด็กที่สามารถแบํงแยกได๎อยํางเฉียบพลันระหวําง 
รถยนต์ รองเท๎าผ๎าใบที่ท าจากยางธรรมชาติ หรือทรงผม เป็นต๎น  
  อาร์มสตรอง (Armstrong.  2000: 1-2) กลําววํา ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ
ทางพหุปัญญา มีดังตํอไปนี้คือ  
   1. ปัญญาด๎านภาษา คือ ความสามารถสูงในการใช๎ภาษา ไมํวําจะเป็นการพูด 
รวมถึงความสามารถในการจัดกระท าเกี่ยวกับโครงสร๎างภาษา เสียง ความหมาย  
   2. ปัญญาด๎านตรรกะคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถสูงในการใช๎ตัวเลข รวมถึง
ความไวในการเห็นความสัมพันธ์แบบตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรมและการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล 
และการคิดคาดการณ์ วิธีการท่ีใช๎ได๎แกํการจ าแนกประเภท การจัดหมวดหมํู การสันนิษฐาน สรุป 
คิด ค านวณ และตั้งสมมติฐาน 
   3. ปัญญาทางด๎านมิติ คือมีความสามารถสูงในการมองเห็นพื้นที่ ได๎แกํ นายพราน 
ลูกเสือ ผู๎น าทาง รวมไปถึงความไวตํอสี เส๎น รูปรําง เนื้อที่ และความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งเหลํานั้น 
นอกจากนี้ ยังหมายถึงความสามารถที่จะมองเห็นและแสดงออกเป็นรูปรํางถึงสิ่งที่เห็นและความคิด
เกี่ยวกับพื้นที่ 
   4. ปัญญาทางด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว คือมีความสามารถสูงในการใช๎
รํางกายของตนแสดงความคิด ความรู๎สึก ได๎แกํ นักแสดง นักกีฬา รวมถึง ทักษะทางกาย เชํน ความ
คลํองแคลํว ความแข็งแรง ความยืดหยุํน และทางประสาทสัมผัส 
   5. ปัญญาทางด๎านดนตรี คือมีความสามารถสูงทางด๎านดนตรี รวมไปถึงความไว
ในเรื่องจังหวะ ท านองเสียง ตลอดจนความสามารถในการเข๎าใจและวิเคราะห์ดนตรี 
   6. ปัญญาทางด๎านมนุษยสัมพันธ์ คือความสามารถสูงในการเข๎าใจ อารมณ์ 
ความรู๎สึก ความคิดและเจตนาของผู๎อื่นรวมไปถึงความไวในการสังเกต น้ าเสียง ใบหน๎า ทําทาง  
และสามารถตอบสนองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   7. ปัญญาทางด๎านตนหรือเข๎าใจตนเอง คือความสามารถสูงในการรู๎จักตนเอง  
และสามารถประพฤติตนได๎จากการรู๎จักตนนี้ ความสามารถในการรู๎จักตนได๎แกํ รู๎จุดอํอน จุดแข็ง 
รู๎เทําทันอารมณ์  
   8. ปัญญาทางด๎านธรรมชาติ คือ ความสามารถในการร๎ูจักธรรมชาติของพืชและ
สัตว์ สามารถจัดจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิต การเข๎าใจวงจรของระบบธรรมชาติและ
สามารถเรียนรู๎ได๎ดีในเรื่องธรรมชาติ  
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  ตํอมาได๎มีการพิจารณาความสามารถทางปัญญาด๎านท่ี  9 ซึ่ง อาร์มสตรอง  
(Armstrong.  2000: 127) กลําววํา การ์ดเนอร์ได๎เขียนปัญญาด๎านท่ี 9 ในปี ค.ศ.1999 ซึ่งมีลักษณะ
ของความสามารถทางปัญญาด๎านด ารงอยูํ (existential intelligence) เกี่ยวข๎องกับผลของชีวิตที่ไมํมี
ที่สิ้นสุด (ultimate life issues) และเป็นความสามารถทางรํางกายและจิตใจที่จะสร๎างด๎วยตนเอง
เกี่ยวกับการค านึงถึงที่สุดของจักรวาล นั่นคือจ านวนที่มากมายจนไมํมีที่สิ้นสุดและจ านวนที่เล็กน๎อย
จนวัดไมํได๎ เกี่ยวข๎องกับความสามารถทางรํางกายและจิตใจในการค านึงถึงการจินตนาการของการ
ด ารงอยูํตามเงื่อนไขของมนุษย์ในฐานะท่ีเป็นความส าคัญของชีวิต ความหมายของความตาย 
พื้นฐานทางธรรมชาติของโชคชะตา ค าพูดเกี่ยวกับด๎านจิตใจ และประสบการณ์ที่ซึ่งคิดลึกซึ้ง
อยํางเชํนความรักของบุคคลอื่นหรือการจดจํออยูํกับการท างานศิลปะ  
  พีระ รัตนวิจิตร และคนอื่นๆ (2544: 3-4) กลําววํา การ์ดเนอร์ได๎จ าแนกความสามารถ
หรือสติปัญญา (Intelligence) ของมนุษย์ออกเป็น 7 ด๎าน ด๎านตํอมาได๎มีการค๎นพบอีก 1 ด๎าน จึงได๎
เพิ่มเติมขึ้นเป็น 8 ด๎านดังนี้ 
   1. ปัญญาด๎านภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถสูงในการใช๎
ภาษา ไมํวําจะเป็นการพูด เชํน นักเลํานิทาน นักพูด นักการเมือง หรือนักเขียน เชํน กวี นักเขียน
บทละคร บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ ปัญญาด๎านน้ียังรวมถึงความสามารถในการจัดกระท า
เกี่ยวกับโครงการสร๎างของภาษา เสียง ความหมายและเรื่องเกี่ยวกับภาษา เชํน ความสามารถใน
การใช๎ภาษาในการหวํานล๎อม อธิบายและอื่นๆ เป็นต๎น 
   2. ปัญญาด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – Mathematical Intelligence) คือ 
ความสามารถสูงในการใช๎ตัวเลข เชํน นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักเรียนสถิติและผู๎ให๎เหตุผลดี เชํน
นักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นักจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาด๎านน้ียังรวมถึงความไวใน
การเห็นความสัมพันธ์ แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรมและการคิดที่เป็นเหตุ เป็นผล  
การคิดคาดการณ์ วิธีที่ใช๎ได๎แกํ การจ าแนกประเภท การจัดหมวดหมํู การสันนิษฐาน สรุปคิด
ค านวณ และการตั้งสมมติฐาน 
   3. ปัญญาด๎านมิติ (Spatial Intelligence) คือ ความสามารถสูงในการมองเห็น
พื้นที่ได๎แกํ นายพรานลูกเสือ ผู๎น าทาง และสามารถปรับปรุงคิดวิธีการใช๎เนื้อที่ได๎ดี เชํน สถาปนิก 
มัณฑนากร ศิลปิน นักประดิษฐ์ ปัญญาด๎านน้ีรวมไปถึงความไวตํอสี เส๎น รูปรําง เนื้อที่ และ
ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งเหลํานี้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถที่จะมองเห็นและแสดงออกเป็น
รูปรํางถึงสิ่งที่เห็นและความคิดเกี่ยวกับพื้นท่ี เป็นต๎น 
   4. ปัญญาด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว (Body-Kinesthetic Intelligence) คือ 
ความสามารถสูงในการใช๎รํางกายของตนเองแสดงความคิด ความรู๎สึก ได๎แกํ นักแสดง นักแสดงทํา
ใบ๎ นักกีฬา นาฏกร นักฟ้อนร า และความสามารถในการใช๎มือประดิษฐ์ เชํน นักปั้น ชํางซํอมรถยนต์ 
ศัลยแพทย์ ปัญญาด๎านนี้รวมถึงทักษะทางกาย เชํน ความคลํองแคลํว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว 
ความยืดหยุํน ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส เป็นต๎น 
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   5. ปัญญาด๎านดนตรี (Musical Intelligence) คือความสามารถสูงทางด๎านดนตรี 
ได๎แกํ นักดนตรี นักแตํงเพลง นักวิจารณ์ดนตรี ปัญญาทางด๎านน้ีรวมไปถึงความไวในเร่ืองจังหวะ 
ท านองเสียง ตลอดจนความสามารถในการเข๎าใจดนตรีและวิจารณ์ดนตรี 
   6. ปัญญาด๎านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถสูง
ในการเข๎าใจอารมณ์ ความรู๎สึก ความคิดและเจตนาของผู๎อื่น ทั้งนี้รวมถึงความไวในการสังเกต 
น้ าเสียง ใบหน๎า ทําทาง ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรู๎ถึงลักษณะตํางๆ ของสัมพันธภาพของ
มนุษย์ และสามารถตอบสองได๎เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เชํน สามารถท าให๎บุคคลหรือกลุํม
บุคคลปฏิบัติตามได๎ 
   7. ปัญญาด๎านตนหรือการเข๎าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ 
ความสามารถสูงในการรู๎จักตนเองและสามารถประพฤติปฏิบัติตนได๎จากความรู๎จักตนน้ี 
ความสามารถในการรู๎จักตนได๎แกํ รู๎จักตัวเองตามความเป็นจริง เชํน มีจุดอํอน จุดแข็งเรื่องใด       
มีความรู๎เทําทันอารมณ์ความคิด ความปรารถนาของตน มีความสามารถที่จะฝึกตนเองและเข๎าใจ
ตนเอง ผู๎ที่มีความสามารถด๎านนี้มักจะประกอบอาชีพที่ต๎องท างานคนเดียว เชํน เป็นเจ๎าของกิจการ
เอง เป็นต๎น 
   8. ปัญญาด๎านนักธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) คือ ความสามารถใน
การรู๎จักธรรมชาติของพืชและสัตว์ สามารถจัดจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิต        
การเข๎าใจวงจรของระบบธรรมชาติและสามารถเรียนรู๎ได๎ดีในเรื่องธรรมชาติ ผู๎ที่มีความสามารถใน
ด๎านนี้มักจะชอบทํองเที่ยวไปตามป่าเขา ชอบทัศนศึกษา ชอบการยิงนก ตกปลา การผจญภัยและ
การลําสัตว์ เป็นต๎น 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 4-9) ได๎กลําวถึงปัญญา 8 ด๎านของ   
การ์ดเนอร์ (Gardner) ซึ่งให๎ค าจ ากัดความไว๎ดังนี้ 
   1. ด๎านวาจา/ภาษา (Verbal/Linguistic Intelligence) 
    ปัญญาด๎านวาจา/ภาษา จะเชื่อมโยงกับภาษา เกี่ยวข๎องกับความสามารถทั้ง 
ฟัง พูด อําน เขียน และเชื่อมโยงข๎อมูล บุคคลผู๎มีความสามารถด๎านนี้จะอํอนไหวกับความหมายของ
ค า ตลอดจนการน ามาใช๎การจัดรูปแบบ การเลือกสรรค า บุคคลดังกลําวนี้ยังตระหนักถึงหน๎าที่อัน
หลากหลายของภาษาโดยรู๎ซึ้งถึงอ านาจของภาษาในการกระตุ๎นอารมณ์และความรู๎สึก เหลํากวี 
นักเขียน นักพูด ครู ทนายความ พิธีกร และนักการเมือง ล๎วนแสดงให๎เห็นถึงจุดแข็งของปัญญาด๎าน
วาจา/ภาษา ปัญญาด๎านน้ีจะเน๎นกันมากในโรงเรียนและมีสํวนชํวยให๎ประเทศเป็นสังคมของการร๎ู
หนังสือ 
   2. ด๎านดนตรี/จังหวะ (Music/Rhythmic Intelligence) 
    กลําววํา “ผู๎มีแววทางดนตรีนั้นมีตํางๆ กัน คือ ตั้งแตํอดตีกวีผู๎เชี่ยวชาญใน
การคิดท านองดนตรีใหมํๆ ไปจนถึงนักฟังเพลงไร๎ประสบการณ์ที่พยายามจะฟังเพลงกลํอมเด็ก    
ให๎เข๎าใจ” เราทุกคนล๎วนมีความสามารถทางดนตรีในระดับหนึ่ง ข๎อแตกตํางคือ บางคนมีทักษะ
มากกวําผู๎อื่น หากไมํค านึงถึงความสามารถขั้นสูงแล๎ว ทุกคนมีความสามารถเพียงพอที่จะสนุกไป
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กับ เสียงดนตรี อันประกอบไปด๎วย ระดับเสียง จังหวะ และลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีที่ผิดแผก
กัน เพราะมีเสียงคูํแปดมาปน ปัญญาด๎านดนตรี/จังหวะ คือ ผู๎เรียนร๎ูเรื่องการฟังที่แฝงอยูํในตัวเรา 
สรรพส าเนียงตํางๆ ในโลก ทั้งจากสภาพแวดล๎อมและเสียงดนตรี การตระหนักรู๎และความบันเทิงใจ
ตลอดจนการน าเสียงตํางๆ เหลํานี้มาใช๎ล๎วนกํอให๎เกิดความสามารถพิเศษดังกลําว บุคคลผู๎มีปัญญา
ด๎านดนตรี /จังหวะสูง ได๎แกํ นักร๎อง นักแตํงเพลง วาทยกร และผู๎ที่เข๎าใจลึกซึ้งและชื่นชอบในเรื่อง
ดนตรี 
   3. ด๎านตรรกะ/คณิตศาสตร์ (Logical/Mathematical Intelligence) 
    ปัญญาด๎านตรรกยะ/คณิตศาสตร์จะรวมถึงความสามารถด๎านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ รักที่จะค๎นคว๎า และท างานกับสิ่งที่เป็นนามธรรม สนุกกับการ
แก๎ปัญหาที่ต๎องสรรหาเหตุผลมากมายมาประกอบ สํวนนักวิทยาศาสตร์ต๎องการค าอธิบายทุกสิ่งให๎
เป็นนามธรรมส าหรับนักวิทยาศาสตร์แล๎ว นักคณิตศาสตร์ วิศวกร นักฟิสิกส์ นักดาราศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ และนักวิจัยล๎วนเป็นผู๎มีทักษะด๎านตรรกะ/คณิตศาสตร์ในระดับสูง 
   4. ด๎านทัศนะสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์ (Visual / Spatial Intelligence) 
    ปัญญาด๎านทัศนะสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์ คือ ความสามารถที่เข๎าใจโลกที่เห็นได๎
อยํางแมํนย า ผู๎มีปัญญาด๎านนี้จะน าเสนอด๎านน้ีจะน าเสนอข๎อมูลทางด๎านมิติให๎ออกมาเป็นภาพได๎ 
และมีพรสวรรค์อันเฉียบแหลมคมในการดึงภาพจากความฝันมาท าให๎ปรากฏ ศิลปินและนัก
ออกแบบจะมีทักษะน้ี เพราะสามารถสนองตอบตํอโลกแหํงภาพและมิติ โดยสามารถน าสิ่งเหลํานั้น
มาสร๎างเป็นชิ้นงานศิลปะได๎ บุคคลในกลุํมน้ียังได๎แกํ กะลาสี วิศวกร ศัลยแพทย์ ประติมากรรม    
นักวาดแผนที่ และสถาปนิก อีกด๎วย 
   5. ปัญญาด๎านรํางกาย/การเคลื่อนไหว (Bodily/Kinesthetic Intelligence) 
    ปัญญาด๎านนี้จะขึ้นอยูํกับสามารถของบุคคลในการควบคุมการเคลื่อนไหวทาง
รํางกาย  และพรสวรรค์ในการพลิกแพลงหยิบจับวัตถุตําง ๆ ด๎วยความคลํองแคลํว บุคคลผู๎มีปัญญา
ด๎านนี้ในระดับสูงจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมผํานมาทางการสัมผัสและการเคลื่อนไหวในระดับสูง
เพราะรํางกายมีบทบาทส าคัญยิ่งตํอวิชาชีพ บุคคลอื่น ๆ ในกลุํมนี้ ได๎แกํ นักเต๎นร า นักเลํน
กายกรรม และนักกีฬา 
   6. ด๎านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) 
    ปัญญาด๎านนี้ คือ ความสามารถในการปรับตัวเพื่อความอยูํรอดใน
สภาพแวดล๎อม ความสามารถเข๎าใจเรื่องธรรมชาตินั้น รวมถึงความสามารถในการบํงบอกชื่อ 
อนุรักษ์ดูแล และเพลิดเพลินใจไปกับพื้นดินแผํนฟ้าและสายน้ า โดยสามารถอยูํรอดปลอดภัยและ
ปรับตนให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมที่ตนอยูํได๎ บุคคลผู๎ปลูกต๎นไม๎ได๎งอกงามและชาวนาซึ่งสามารถท า
ให๎ท๎องทุํงของตนเองอุดมสมบูรณ์มีผลผลิตสูง จัดวําเป็นผู๎มีความสามารถพิเศษด๎านธรรมชาติใน
ระดับสูง บุคคลผู๎สามารถบํงบอกชื่อชนิดของต๎นไม๎ ดอกไม๎ป่า พืชพันธ์ นก สัตว์ และสรรพสิ่งที่เป็น
ธรรมชาติก็แสดงให๎เห็นถึงความสามารถพิเศษด๎านนี้ บุคคลในกลุํมน้ีได๎แกํ กะลาสี ผู๎น ารํอง        
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นักดาราศาสตร์ นักชีววิทยา นักอนุรักษ์ธรรมชาติ เจ๎าหน๎าที่พิทักษ์อุทยานแหํงชาติ ภูมิทัศน์ศิลปิน 
เจ๎าหน๎าที่สวนสัตว์  และสัตว์แพทย์ 
   7. ด๎านการรู๎จักตัวเอง (Intrapersonal Intelligence) 
    ปัญญาด๎านนี้ คือ การเข๎าใจความรู๎สึกของตนเอง คนเหลํานี้จะเข๎าใจระดับ
อารมณ์ของตนได๎โดยสัญชาตญาณ สามารถระบุอารมณ์ได๎และใช๎เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรม
ของตน Gardner กลําววํา “ปัญญาด๎านการรู๎จักตนเอง เป็นความสามารถที่นอกจากจะแยกแยะ
ความรู๎สึกสบายออกจากความรู๎สึกเจ็บปวดได๎แล๎ว ยังสามารถตัดสินใจตํอได๎วําควรเข๎าไปยุํงเกี่ยว 
หรือควรถอนตัวออกจากสถานการณ์นั้นดี” ตัวอยํางของบุคคลในกลุํมน้ีได๎แกํ นักเขียนนวนิยาย  
ชํางคิด นักจิตวิทยาหรือนักบ าบัด 
   8. ด๎านความสัมพันธ์กับผู๎อื่น (Interpersonal Intelligence) 
    ปัญญาด๎านนี้ตํางจากด๎านรู๎จักตนเอง ซึ่งมองลึกเข๎าสูํภายใน ในการร๎ูจักผู๎อื่น 
ความสามารถพื้นฐานของคนกลุํมน้ีคือ ความสามารถพิเศษในการเข๎าใจผู๎อื่น มีพรสวรรค์ในการ
สังเกตและเห็นความแตกตํางในหมูํคนสามารถเข๎าใจลํวงรู๎ถึง “อารมณ์ ความรู๎สึก แรงจูงใจและความ
ตั้งใจของคนเหลํานั้น” ตัวอยํางเชํน ในระดับธรรมดาๆ เด็กเล็กจะร๎ูจักสังเกตและไวตํออารมณ์ 
ความรู๎สึกของผู๎ใหญํรอบข๎าง ถ๎าเป็นระดับสูงซับซ๎อนขึ้นมา ผู๎ใหญํที่มีทักษะนี้จะสามารถอํานใจผู๎อื่น
ได๎วําที่จริงแล๎วต๎องการอะไร แม๎ผู๎น้ันจะพยายามปกปิดก็ตาม บุคคลในกลุํมนี้ได๎แกํ ผู๎น าทางศาสนา 
ผู๎น าทางการเมือง พํอแมํ ครูนักบ าบัดและเจ๎าหน๎าที่แนะแนว 
  อารี สัณหฉวี (2552: 33-37) กลําววํา หลังจากที่มีการตีพิมพ์หนังสือ “ความเกํง 7 
ประการ” ครั้งที่ 1 เฮาวาร์ด การ์ดเนอร์ ก็ได๎เพิ่มปัญญาใหมํข้ึนอีก 2 ชนิด คือปัญญาด๎านธรรมชาติ
วิทยา และปัญญาด๎านจิตวิญญาณแหํงชีวิต  
   ปัญญาด๎านธรรมชาติวิทยา เป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญในการร๎ูจักและแยกประเภทพืช
และสัตว์ในสิ่งแวดล๎อมของตน เชํน คนมือเย็น ปลูกพืชชนิดใดก็เจริญเติบโต สัตวแพทย์ เป็นต๎น 
   ปัญญาด๎านจิตวิญญาณแหํงชีวิต เฮาวาร์ด การ์ดเนอร์ เรียกปัญญาด๎านน้ีวํา   
“The existential intelligence” คือ ปัญญาที่คิดเกี่ยวกับจุดมํุงหมายสูงสุดของชีวิต การหาค าตอบ
ให๎แกํค าถามที่วํา “ชีวิตคืออะไร” “ท าไมจึงมีความชั่ว” “มนุษยชาติจะไปในทิศทางใด” “พระเจ๎ามีจริง
หรือไม”ํ ซึ่งปัญญาด๎านนี้มีทักษะความสามารถที่ส าคัญคือ  
    -สามารถที่จะพิจารณาถึงความไมํสิ้นสุดของจักรวาล และบทบาทของมนุษย์
ในจักรวาล 
    -สามารถที่จะรู๎ด๎วยตนเอง ถึงความหมายของสภาพการเป็นมนุษย์ 
ความหมายของชีวิต ความหมายของความตาย สภาพของโลก ด๎านกายภาพและด๎านจิตใจ          
มีประสบการณ์จิตอันลุํมลึก ถึงความรัก ความเมตตา และประสบการณ์พิเศษทางศิลปะ ดนตรี 
    โดยบุคคลที่มีปัญญาเดํนด๎านนี้ ได๎แกํ นักเทววิทยา พระในศาสนาตํางๆ    
นักสอนศาสนา   
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  สรุปได๎วํา ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถทางพหุปัญญาที่เป็นความสามารถของ
สมองในด๎านตํางๆ ของบุคคลนั้นจะแตกตํางกันออกไป แบํงออกได๎เป็นอยํางน๎อย 9 ด๎าน นั่นคือ 
   1.ปัญญาด๎านภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถสูงในการใช๎ภาษา 
ใช๎ภาษาในการหวํานล๎อมได๎ดี ไมํวําจะเป็นการพูด รวมถึงความสามารถในการจัดกระท าเกี่ยวกับ
โครงสร๎างภาษา เสียง ความหมาย เข๎าใจความหมายของค า สื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เชํน 
นักเขียน นักพูด ครู ทนายความ พิธีกร และนักการเมือง 
   2. ปัญญาด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical Intelligence) 
เป็นความสามารถสูงในการใช๎ตัวเลข รักการค๎นคว๎า แก๎ปัญหา ใช๎สัญลักษณ์เชิงนามธรรม รวมถึง
ความไวในการเห็นความสัมพันธ์แบบตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรมและการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล 
และการคิดคาดการณ์ วิธีการที่ใช๎ได๎แกํ การจ าแนกประเภท การจัดหมวดหมํู การสันนิษฐาน สรุป 
คิด ค านวณ และตั้งสมมติฐาน เชํน นักคณิตศาสตร์ วิศวกร นักฟิสิกส์ นักดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมเมอร์ 
   3. ปัญญาด๎านมิติ (Spatial Intelligence) คือ มีความสามารถสูงในการมองเห็น
พื้นที่ มองได๎ใน 3 มิติ เข๎าใจโลกทางกายภาพได๎งําย มีความสามารถในการคิดและแสดงออกด๎วย
ภาพ ได๎แกํ นายพราน ลูกเสือ ผู๎น าทาง รวมไปถึงความไวตํอสี เส๎น รูปรําง เนื้อที่ และความสัมพันธ์
ระหวํางสิ่งเหลํานั้น นอกจากนี้ ยังหมายถึงความสามารถที่จะมองเห็นและแสดงออกเป็นรูปรํางถึงสิ่ง
ที่เห็นและความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ เชํน กะลาสี วิศวกร ศลัยแพทย์ ประติมากรรม นักวาดแผนที่ และ
สถาปนิก อีกด๎วย 
   4. ปัญญาด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) คือ  
มีความสามารถสูงในการใช๎รํางกายของตนแสดงความคิด ความรู๎สึก มีทักษะในการท างาน ช านาญ
กับวัตถุ ความสามารถของการเคลื่อนไหวของกล๎ามเนื้อ รวมถึงการใช๎รํางกายในการแสดง
ความรู๎สึก ได๎แกํ นักแสดง นักกีฬา รวมถึง ทักษะทางกาย เชํน ความคลํองแคลํว ความแข็งแรง 
ความยืดหยุํน และความทางประสาทสัมผัส เชํน นักเต๎นร า นักเลํนกายกรรม และนักกีฬา 
   5. ปัญญาด๎านดนตรี (Musical Intelligence) คือ มีความสามารถสูงทางด๎านดนตรี 
รวมไปถึงความไวในเรื่องจังหวะ ท านองเสียง ตลอดจนความสามารถในการเข๎าใจและวิเคราะห์
ดนตรี ชื่นชมในเสียง ผลิตเสียงท านองได๎ดี ได๎แกํ นักร๎อง นักแตํงเพลง วาทยากร และผู๎ที่เข๎าใจ
ลึกซึ้งและชื่นชอบในเร่ืองดนตรี 
   6. ปัญญาด๎านความเข๎าใจระหวํางบุคคล (Interpersonal Intelligence) คือ
ความสามารถสูงในการเข๎าใจ อารมณ์ ความรู๎สึก ความคิดและเจตนาของผู๎อื่นรวมไปถึงความไวใน
การสังเกต น้ าเสียง ใบหน๎า ทําทาง และสามารถตอบสนองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เชํน สามารถท า
ให๎บุคคลหรือกลุํมบุคคลปฏิบัติตาม ได๎แกํ ผู๎น าทางศาสนา ผู๎น าทางการเมือง พํอแมํ ครูนักบ าบัด
และเจ๎าหน๎าที่แนะแนว 
   7. ปัญญาด๎านเข๎าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ ความสามารถสูงใน
การรู๎จักตนเอง เข๎าใจความรู๎สึกของตนเอง ประเมินเข๎าใจอารมณ์ของตนเอง แยกสภาพจิตใจของ
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ตนเองได๎ และสามารถน าไปใช๎ในการด าเนินชีวิตที่ดี ความสามารถในการรู๎จักตน ได๎แกํ รู๎จุดอํอน  
จุดแข็ง รู๎เทําทันอารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของตน สามารถฝึกฝนตนเอง เข๎าใจตนเองและ
นับถือตนเอง 
   8. ปัญญาด๎านธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) คือ ความสามารถในการร๎ูจัก
ธรรมชาติของพืชและสัตว์ เข๎าใจธรรมชาติ สามารถจัดจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิต 
การเข๎าใจวงจรของระบบธรรมชาติและสามารถเรียนรู๎ได๎ดีในเรื่องธรรมชาติ กะลาสี ผู๎น ารํอง       
นักดาราศาสตร์ นักชีววิทยา นักอนุรักษ์ธรรมชาติ เจ๎าหน๎าที่พิทักษ์อุทยานแหํงชาติ ภูมิทัศน์ศิลปิน 
เจ๎าหน๎าที่สวนสัตว์ และสัตวแพทย์ 
   9. ปัญญาด๎านการด ารงอยูํของชีวิต (existential intelligence) เกี่ยวข๎องกับผลของ
ชีวิตที่ไมํมีที่สิ้นสุด (ultimate life issues) เป็นความสามารถทางรํางกายและจิตใจที่จะสร๎างด๎วย
ตนเองเกี่ยวกับการค านึงถึงที่สุดของจักรวาล ค านึงถึงการจินตนาการของการด ารงอยูํตามเงื่อนไข
ของมนุษย์ในฐานะที่เป็นความส าคัญของชีวิต ความหมายของความตาย พื้นฐานทางธรรมชาติของ
สภาพของโลก โชคชะตา ค าพูดเกี่ยวกับด๎านจิตใจ และประสบการณ์ท่ีซึ่งคิดลึกซึ้ง มีประสบการณ์
จิตอันลุํมลึก ถึงความรัก ความเมตตา เชํน นักเทววิทยา พระในศาสนาตํางๆ นักสอนศาสนา     
เป็นต๎น 
 3.3 ยุทธวิธีการสอนพหุปัญญา 
  อาร์มสตรอง (Armstrong.  2000: 51-66) กลําววํา ทฤษฎีพหุปัญญาเปิดประตูกว๎าง
ให๎แกํยุทธวิธีการสอนหลากหลายท่ีจะน ามาใช๎ในช้ันเรียน ในหลายกรณีท่ีครูดีๆ ใช๎ยุทธวิธีการสอน
ตํางๆ อยูํเป็นเวลานาน แตํในกรณีอื่น พหุปัญญาก็เปิดให๎ครูได๎ใช๎วิธีการสอนใหมํๆ ตํอวงการศึกษา 
ไมํวํากรณีใด ทฤษฎีแบบพหุปัญญาแนะวําไมํมียุทธวิธีการสอนชุดใดที่ดีที่สุดส าหรับเด็กทุกคน 
เพราะเด็กแตํละคนมีความสามารถความฉลาดและความชอบแตกตํางกัน ยุทธวิธีการสอนที่เหมาะ
กับเด็กกลุํมหนึ่งอาจจะไมํเหมาะกับเด็กอีกกลุํมหนึ่ง จึงขอเสนอยุทธวิธีการสอนพหุปัญญาในแตํละ
ด๎านดังนี้ 
   1. ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านภาษา เชํน การเลํานิทาน การระดมพลัง
สมอง การอัดเสียงเทป การเขียนบันทึกประจ าวัน การตีพิมพ์หนังสือ เป็นต๎น 
   2. ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านเหตุผล-คณิตศาสตร์ เชํน การคิดค านวณ
และจ านวน การจัดหมวดหมํูและแยกประเภท ขบวนการสอนให๎คิดวิเคราะห์ การสอนแบบแก๎ปัญหา
อยํางมีเหตุผล วิธีสอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์  
   3. ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านมิติ เชํน การให๎เห็นภาพ รูปภาพ
เปรียบเทียบ ใช๎สี การวาดภาพความคิด การใช๎สัญลักษณ์กราฟฟิก 
   4. ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านรํางกาย-สัมผัส เชํน รํางกายพูดตอบ       
โรงละครในห๎องเรียน ความคิดรวบยอดทางกาย การคิดด๎วยสิ่งของ แผนที่รํางกาย  
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   5. ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านดนตรี เชํน ใช๎เทปเพลงประกอบการเรียน 
ดนตรีชํวยความจ า ความคิดรวบยอดดนตรีน่ันคืออาจสื่อรูปรํางชนิดตํางๆ ด๎วยเสียง ดนตรีตาม
อารมณ์  
   6. ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านบุคคล-มนุษยสัมพันธ์ เชํน แบํงปันกับเพื่อน 
มนุษย์แกะสลัก กลุํมรํวมใจท างานเป็นกลุํมเล็กๆ เกมการสอนที่สนุกสนาน สถานการณ์จ าลอง 
   7. ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านตน-เข๎าใจตนเอง เชํน ฝึกคิดตรึกตรองครั้ง
ละ 1 นาที ถามค าถามที่สัมพันธ์กับตนโดยตรง ให๎โอกาสในการเลือก ได๎ตัดสินใจเลือกวิธีการสอนที่
ดี ท าให๎เกิดอารมณ์อันได๎แกํความเบิกบาน ความโกรธ ความตื่นเต๎น ความเอื้ออาทร เมตตาสงสาร   
ใช๎การตั้งจุดมํุงหมาย ครูควรให๎นักเรียนฝึกการตั้งจุดมํุงหมายทุกวัน เป็นต๎น 
   8. ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านธรรมชาติ เชํน เดินส ารวจธรรมชาติ เปิด
โอกาสให๎นักเรียนได๎ออกไปส ารวจสิ่งตํางๆ ที่อยูํรอบๆ ตัว สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับพืช 
และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ให๎นักเรียนเลี้ยงสัตว์ไว๎ในห๎องเรียน อยํางเชํน กระตําย เป็นต๎น เพื่อที่จะ
สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางนักเรียนกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ และศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาซึ่งอาจจะ
เป็นหนํวยการเรียน เป็นบทเรียน หรือเป็นแคํประเด็นหัวข๎อในการเรียน ซึ่งอาจจะจัดการเรียนหรือ
กิจกรรมนอกเหนือจากหลักสูตรก็ได๎ โดยอาจเป็นลักษณะของการบูรณาการไปยังทุกๆ สํวนของ
โรงเรียน  
  ส าหรับยุทธวิธีการสอนของปัญญาด๎านท่ี 9 ด๎านด ารงอยูํของชีวิต อาร์มสตรอง 
(Armstrong.  2000: 127-130) ได๎กลําวไว๎วํา ครูสามารถรวบรวมผสมผสานปัญญาด๎านด ารงอยูํของ
ชีวิตนี้ในห๎องเรียนคณิตศาสตร์ได๎ คณิตศาสตร์มีผลตํอประเด็นด๎านด ารงอยูํของชีวิตนับเป็นพันๆ ปี
มาแล๎ว สิ่งแรกนักคณิตศาสตร์ท่ีมาจากทางตะวันตกได๎มีความรู๎เกี่ยวกับปีทากอรัสเป็นนักคิดชาว
กรีก ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์และเป็นผู๎ที่เชื่อในรูปแบบของจ านวนซ่ึงเป็นผู๎เปิดเผยการไมํมีที่สิ้นสุด
ของจักรวาล จากนั้น เพลโตก็เชื่อวําการให๎เหตุผลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์น้ันเป็นการเข๎าสูํความจริงท่ี
ไมํมีที่สิ้นสุดมากกวําข๎อมูลที่เก็บรวบรวมมาอยํางไมํนําเชื่อถือจากการประสาทสัมผัส (sense) ของ
มนุษย์เพียงอยํางเดียว สํวนประกอบลึกลับของศาสนายิว อิสลาม และประเพณีศาสนาอื่นๆ นั้นมอง
จ านวนและการให๎เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็นประตูออกไปสูํความลึกลับของจักรวาล โลก
และมนุษยชาติ (universe) ซึ่งในห๎องเรียน ครูสามารถที่จะเน๎นย้ า น าความส าคัญทางศิลปะที่
หลากหลายกับคณิตศาสตร์ไปจัดการกับการเชื่อมโยงสิ่งที่ซ่ึงเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ สิ่งเหลํานี้เป็น
โอกาสที่ดีท่ีท าให๎นักเรียนได๎สัมผัสกับหัวข๎อของด๎านการด ารงอยูํเมื่อได๎สนทนา หรือปรึกษาหารือ
แนวคิด ความคิดรวบยอดของคณิตศาสตร์ เชํน ศูนย์หรือไมํมีที่สิ้นสุด จ านวนที่ใหญํมากๆ หรือ
จ านวนที่น๎อยมากๆ จ านวนลบ (negative numbers) จ านวนอตรรกยะ (irrational numbers) 
จ านวนจินตภาพ (imaginary numbers) และความคิดรวบยอดของความนําจะเป็นและโทโพโลยี 
  แคมป์เบลล์ แคมป์เบลล์ และดิ๊กคินสัน (Campbell; Campbell; & Dickinson. 2003: 
258) ได๎ยกตัวอยําง การวางแผนหนํวยการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ด๎วยความสามารถทางพหุปัญญาใน
หนํวยการเรียนรู๎เร่ือง การแก๎สมการพีชคณิต ที่มีมาตรฐานการเรียนรู๎วําให๎นักเรียนพัฒนาความ
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เข๎าใจเชิงพีชคณิตโดยการเรียนรู๎จากการแก๎สมการพีชคณิต โดยมีผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังวํา
นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการแก๎สมการและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎ มีกิจกรรม
การเรียนรู๎ดังตํอไปนี้ 
   1. ความสามารถด๎านภาพมิติสัมพันธ์ (Visual - Spatial) ครูและนักเรียนให๎
สัญลักษณ์เป็นสีของขั้นตอนการแก๎สมการพีชคณิตและให๎นักเรียนแก๎สมการตามสีนั้น 
   2. ความสามารถด๎านภาษา (Linguistic) ให๎นักเรียนจับคูํ และอําน สนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรํางข๎อมูลในหนังสือเรียน 
   3. ความสามารถทางด๎านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Mathematical - Logical) 
ในกลุํมเล็กให๎นักเรียนพัฒนาแผนภูมิสายงาน (flow chart) ส าหรับการแก๎สมการ 
   4. ความสามารถด๎านดนตรี (Musical) ให๎นักเรียนสร๎างเพลงที่เนื้อเพลงแสดงถึง
ความรู๎สึกของตนเองตามท านองของเพลง “Oh Susannah” จากนั้นอธิบายค าศัพท์เชํน เซต       
ยกก าลัง ตัวประกอบ ตัวแปร คําคงที่ เป็นต๎น 
   5. ความสามารถในด๎านความเข๎าใจสภาพแวดล๎อม (Naturalist) ให๎นักเรียนแตํละ
คูํสร๎างสมการพีชคณิตที่มีตัวแปรมาจากธรรมชาติเชํน กระตํายและสุนัขจ้ิงจอก หรือหนอนผีเสื้อกับ
ใบไม๎ 
   6. ความสามารถด๎านเข๎าใจตนเอง (Intrapersonal) ให๎นักเรียนแตํละคนระบุตัว
แปรในชีวิต 2 ตัวแปรและอธิบายวําฟังก์ชันหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองนั้นคล๎ายกับสมการ
อยํางไร 
   7. ความสามารถด๎านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal) รวมเข๎าไว๎กับกิจกรรมอื่นๆ 
แตํทักษะเกี่ยวกับสังคมของการฟังนั้นยังต๎องมีความช านาญอยูํ การมีสํวนรํวม การให๎ความส าคัญ
กับการสร๎างแนวคิดของคนอื่น ๆ  
   8. ความสามารถทางด๎านรํางกายและความเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic) ไมํมี
ปรากฏในการวางแผนหนํวยการเรียนรู๎กับความสามารถทางพหุปัญญาด๎านน้ี 
  ซิลเวอร์ สตรอง และเพรินิ (Silver; Strong; & Perini.  2546: 28) กลําวถึงกิจกรรมใน
ห๎องเรียนส าหรับปัญญาแตํละด๎านดังตาราง 1 ตํอไปนี ้
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ตาราง 1 ตัวอยํางกิจกรรมในช้ันเรียนจ าแนกตามปัญญาด๎านตํางๆ 
 
ปัญญาด๎าน ตัวอยํางกิจกรรมในช้ันเรียน 
ภาษา-ค าพูด อภิปราย โต๎วาที เขียนบันทึก ประชุม เสวนา เขียนบทความ บท

กลอน เลําเรื่อง ฟัง อําน 
ตรรกะ-คณิตศาสตร์ ค านวณ ทดลอง เปรียบเทียบ เกม ตัวเลข ใช๎หลักฐานยืนยัน 

ตั้งสมมติฐานและตรวจสอบ ให๎ระบุเหตุผลเชิงอนุมานและอุปมาน 
มิต ิ ท าแผนที่ กราฟ แผนภูมิและงานศิลปะ คิดเชิงอุปมาอุปไมย ผลิตสื่อ

วีดีโอ สไลด์ และการน าเสนอด๎วยสิ่งที่มองเห็นได๎ 
ปัญญาด๎าน ตัวอยํางกิจกรรมในช้ันเรียน 
การเคลื่อนไหวของรํางกาย แสดงบทบาท รํายร า กีฬา สาธิตด๎วยการท าจริง ละครใบ๎ 
ดนตรี เลํนดนตรี ร๎องเพลง ผิวปาก ตบมือ วิเคราะห์เสียงดนตรี 
มนุษย์สัมพันธ์ โครงงานท่ีต๎องรํวมกับชุมชน อภิปรายกลุํมรํวมกันสองกลุํมขึ้นไป 

การเลํนเป็นทีม วิธีการเพื่อนสอนเพื่อน การประชุมสัมมนากิจกรรม
ทางสังคม การแลกเปลี่ยนความคิดและความชํวยเหลือ 

เข๎าใจตน นักเรียนเลือกเรื่องศึกษาด๎วยตนเอง การเขียนบันทึกประจ าวัน การ
ประเมินตนเอง การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนแบบเสรี บรรยาย
ความรู๎สึก คิดไตรํตรอง 

ธรรมชาติ ทัศนศึกษาสิ่งแวดล๎อม ศึกษาระบบนิเวศ ดูแลเลี้ยงสัตว์และพืช 
ท างานกลางแจ๎งศึกษาการแบํงประเภทลักษณะ และรูปแบบของ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 ที่มา : ซิลเวอร์; สตรอง; และ เพรินิ.  (2546).  ทุกคนเรียนได้บูรณาการรูปแบบการเรียนรู้
กับพหุปัญญา.  แปลโดย อารี สัณหฉวี.  หน๎า 28. 
 
  พีระ รัตนวิจิตร และคนอื่นๆ (2544: 13-15) กลําววําครูควรใช๎ยุทธวิธีการสอนหลายๆ 
วิธีถ๎าสามารถใช๎วิธีทั้ง 8 ด๎านได๎ในวันหนึ่ง ๆ เด็กจะได๎รับการพัฒนาปัญญาตรงกับความถนัดของ
ตนเอง ดังตํอไปนี้ 
   - ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านภาษา 
    1. การเลํานิทาน ครูควรจัดความคิดรวบยอดในเร่ืองที่จะสอนให๎อยูํในนิทาน
และแทรกเรื่องที่สอนโดยใช๎จินตนาการ 
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    2. การระดมสมอง ให๎ผู๎เรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นท่ีสัมพันธ์กับเรื่อง ไมํมี
การติ วิจารณ์ ทุกความคิดมีความส าคัญ เม่ือได๎ข๎อคิดแล๎วให๎ผู๎เรียนรํวมกันไตรํตรองหาทางน าไปใช๎ 
ยุทธวิธีนี้จะท าให๎ผู๎เรียนรู๎สึกวําความคิดของตนได๎รับการยอมรับ 
    3. การอัดเสียงเทป จะชํวยให๎ผู๎เรียนรู๎จักความสามารถทางเสียงของตนเอง
และอ านาจค าพูดในการสื่อสาร การแก๎ปัญหาและแสดงความรู๎สึก 
    4. การเขียนบันทึกประจ าวัน บันทึกผลการทดลอง บันทึกข๎อมูลของตัวละคร
จากการอํานวรรณคดี หรือบันทึกบทสนทนา 
    5. การตีพิมพ์หนังสือ หมายถึง การน าผลงานของตนเองมาพิมพ์และแจกจําย
ไปยังเพื่อนๆ หรือห๎องสมุดเพื่อเป็นการเผยแพรํผลงาน 
   - ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านเหตุผล – คณิตศาสตร์การคิดค านวณและ
จ านวน 
    1. การจัดหมวดหมูํและแยกประเภท 
    2. การสอนให๎คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
    3. การสอนโดยการน ายุทธวิธีการสอนแบบตํางๆ มาใช๎ในการแก๎ปัญหาอยําง
มีเหตุผล 
    4.  การสอนโดยให๎คิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
   - ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านมิติ 
    1. การให๎เห็นภาพ หมายถึง เมื่อเรียนเรื่องใดจบแล๎วให๎ผู๎เรียนหลับตาลงแล๎ว
คิดมองเห็นภาพของเรื่องที่เรียนจบแล๎ว 
    2. การใช๎สีส าหรับเรื่องที่ชอบ หรือข๎อมูลที่ส าคัญ และใช๎สีส าหรับการคลาย
เครียด 
    3. รูปภาพเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบความคิดของตนออกมา
เป็นรูปภาพ 
    4. การวาดภาพความคิด หมายถึง การให๎ผู๎เรียนวาดภาพแนวคิดที่ส าคัญของ
เรื่องที่เรียน 
    5. การใช๎สัญลักษณ์กราฟฟิก 
   - ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านการเคลื่อนไหวรํางกาย 
    1. ใช๎รํางกายพูดตอบ หมายถึง การให๎ผู๎เรียนสื่อสารด๎วยทําทาง 
    2. โรงละครในห๎องเรียน หมายถึง ให๎ผู๎เรียนแสดงบทบาทจากเรื่องที่เรียน 
หรือปัญหาที่ต๎องแก๎ 
    3. การใช๎ความคิดรวบยอดทางกาย คือ ให๎ผู๎เรียนเข๎าใจความคิดรวบยอดโดย
การแสดงทําทาง 
    4. การคิดด๎วยสิ่งของ ให๎ผู๎เรียนสะกดค าใหมํด๎วยการป้ันดิน หรืองอเส๎นลวด 
ในระดับสูง ผู๎เรียนอาจคิดรวบยอดแล๎วแสดงออกมาเป็นงานปั้น หรืองานโมเสก 
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    5. แผนที่รํางกาย คือ การใช๎รํางกายมาเป็นอุปกรณ์ในการสอน 
   - ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านดนตรี 
    1. ใช๎เพลงหรือดนตรีชํวยในการน าเข๎าสูํบทเรียน หรือสรุปความคิดรวบยอด 
    2. ใช๎ดนตรีชํวยความจ า ในขณะท่ีครูอธิบายหรือสรุปบทเรียนอาจใช๎ดนตรี
ประกอบพื้นหลัง 
    3. ความคิดรวบยอดของดนตรี การสอนโดยใช๎ดนตรีจะชํวยเพิ่มพูนความคิด
สร๎างสรรค์ของครูและผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี 
    4. การใช๎ดนตรีตามอารมณ์ ครูจะต๎องพยายามจัดหาท านองดนตรีที่เหมาะสม
กับบทเรียน 
   - ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านมนุษยสัมพันธ์ 
    1. การแบํงปันกับเพื่อน หรือ เพื่อนชํวยเพื่อน 
    2. มนุษย์แกะสลัก 
    3. กลุํมสหรํวมใจ 
    4. การใช๎บอร์ดเกม 
    5. การใช๎สถานการณ์จ าลอง 
   - ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านเข๎าใจตนเอง 
    1. การให๎ผู๎เรียนคิดตรึกตรอง 1 นาที ส าหรับเรื่องที่เรียนในระหวํางที่ครูผู๎สอน 
    2. การให๎ผู๎เรียนสัมพันธ์กันโดยตรง 
    3. การให๎โอกาสในการเลือก วิธีเลํน หรือวิธเีรียน 
    4. การท าให๎เกิดอารมณ์ การเรียนร๎ูจะต๎องอาศัยสมองแหํงอารมณ์ ครูจะต๎อง
สอนด๎วยความรู๎สึกและสร๎างบรรยากาศให๎ผู๎เรียนได๎เกิดความรู๎สึกที่อยากจะแสดงความคิดเห็น 
    5. การตั้งจุดมํุงหมาย ครูควรให๎โอกาสผู๎เรียนฝึกตั้งจุดมํุงหมายทุกวัน 
   - ยุทธวิธีการสอนส าหรับปัญญาด๎านธรรมชาติ 
    1. การปลูกต๎นไม๎ ศึกษาการเจริญเติบโตของต๎นไม๎ โดยการบันทึก หรือ
ถํายภาพ 
    2. โครงการเลี้ยงสัตว์ และเยี่ยมชมแหลํงเรียนร๎ูในการเลี้ยงสัตว์ 
    3. ศึกษาธรรมชาติจากการเข๎ารํวมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
  ทิศนา แขมมณี (2552: 89-90) กลําววํา การมองและเข๎าใจเชาวน์ปัญญาใน
ความหมายที่ตํางกัน ยํอมกํอให๎เกิดการกระท าที่ตํางกัน ทฤษฎีพหุปัญญาได๎ขยายขอบเขตของ
ความหมายของค าวําปัญญาออกไปอยํางกว๎างขวางมากขึ้นจากเดิม สํงผลให๎การจัดการเรียนการ
สอนขยายขอบเขตไปอยํางกว๎างขวางเชํนกัน แนวทางการน าทฤษฎีพหุปัญญามาใช๎ในการเรียนการ
สอนมีหลากหลายดังนี้ 
   1. เนื่องจากผู๎เรียนทุกคนมีเชาวน์ปัญญาแตํละด๎านไมํเหมือนกัน ดังนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ีหลากหลายท่ีสามารถสํงเสริมเชาวน์ปัญญาหลายๆ 
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ด๎าน มิใชํมํุงพัฒนาแตํเพียงเชาวน์ปัญญาด๎านใดด๎านหนึ่งเทําน้ัน ดังเชํนในอดีต เรามักจะมีการเน๎น
การพัฒนาด๎านภาษาและด๎านคณิตศาสตร์หรือด๎านการใช๎เหตุผลเชิงตรรกะอันเป็นการพัฒนาสมอง
ซีกซ๎ายเป็นหลัก ท าให๎ผู๎เรียนไมํมีโอกาสพัฒนาเชาวน์ปัญญาด๎านอื่นๆ เทําท่ีควร โดยเฉพาะอยําง
ยิ่ง ผู๎เรียนที่มีเชาวน์ปัญญาด๎านอื่นสูง จะขาดโอกาสที่จะเรียนร๎ูและพัฒนาในด๎านท่ีตนสามารถหรือ
ถนัดเป็นพิเศษ การจัดกิจกรรมทีส่ํงเสริมพัฒนาการของสติปัญญาหลายๆ ด๎าน จะชํวยให๎ผู๎เรียน  
ทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองอยํางรอบด๎าน พร๎อมทั้งชํวยสํงเสริมอัจฉริยภาพหรือความสามารถ
เฉพาะตนของผู๎เรียนไปในตัว 
   2. เนื่องจากผู๎เรียนมีระดับพัฒนาการในเชาวน์ปัญญาแตํละด๎านไมํเทํากัน ดังนั้น
จึงจ าเป็นท่ีจะต๎องจัดการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการในแตํละด๎านของผู๎เรียน 
ตัวอยํางเชํน เด็กที่มีเชาวน์ปัญญาด๎านดนตรีสูงจะพัฒนาด๎านดนตรีของตนไปอยํางรวดเร็ว ตํางจาก
เด็กคนอื่นๆ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีขั้นพัฒนาการด๎านใดด๎านหนึ่งสูง ควร
ต๎องแตกตํางไปจากเด็กที่มีขั้นพัฒนาการในด๎านนั้นต่ ากวํา 
   3. เนื่องจากผู๎เรียนแตํละคนมีเชาวน์ปัญญาแตํละด๎านไมํเหมือนกัน การผสมผสาน
ความสามารถด๎านตําง ๆ ที่มีอยูํไมํเทํากันน้ี ท าให๎เกิดเป็นเอกลักษณ์ (uniqueness) หรือลักษณะ 
เฉพาะของแตํละคนซึ่งไมํเหมือนกัน หรืออีกนัยหน่ึงเอกลักษณ์ของแตํละบุคคลท าให๎แตํละคน
แตกตํางกัน และความแตกตํางที่หลากหลาย (diversity) นี้สามารถน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์แกํ
สํวนรวม ดังนั้นระบบความคิดที่วําคนนี้โงํ ฉลาด หรือเกํงกวําคนนั้นคนนี้จึงควรเปลี่ยนไป การสอน
ควรเน๎นการสํงเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของผู๎เรียน ครูควรสอนโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนค๎นหาเอกลักษณ์
ของตน ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง และเคารพในเอกลักษณ์ของผู๎อื่น รวมทั้งเห็นคุณคําและ
เรียนรู๎ท่ีจะใช๎ความแตกตํางของแตํละบุคคลให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม เชํนนี้ ผู๎เรียนก็จะเรียน
อยํางมีความสุข มีทัศนคติที่ดีตํอตนเอง เห็นคุณคําในตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความเคารพในผู๎อื่น 
และอยูํรํวมกันอยํางเกื้อกูลกัน 
   4. ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ควรจะต๎องการปรับเปลี่ยนไปจาก
แนวคิดเดิมท่ีใช๎การทดสอบเพื่อวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเพียงด๎านใดด๎านหนึ่งเทํานั้น และ
ที่ส าคัญคือ ไมํสัมพันธ์กับบริบทที่แท๎จริงที่ใช๎ความสามารถนั้นตามปกติ วิธีการประเมินผลการเรียน
การสอนท่ีดี ควรมีการประเมินหลายๆ ด๎าน และในแตํละด๎านควรเป็นการประเมินในสภาพการณ์
ของปัญหาที่สามารถแก๎ปัญหาได๎ด๎วยอุปกรณ์ท่ีสัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาด๎านนั้นๆ อีกวิธีหนึ่งคือการ
ให๎ผู๎เรียนอยูํในสภาพการณ์ที่ซับซ๎อนซ่ึงต๎องใช๎สติปัญญาหลายๆ ด๎าน และสังเกตดูวํา ผู๎เรียนเลือก 
ใช๎เชาวน์ปัญญาด๎านใด หรือศึกษาและใช๎อุปกรณ์ซึ่งสัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาด๎านใด มากเพียงไร 
  อารี สัณหฉวี (2552: 36) กลําววํา การปฏิบัติเพื่อดึงปัญญาด๎านธรรมชาติคืนมาเป็น
ดังตํอไปนี ้
   - ศึกษาธรรมชาติที่สวนหลังบ๎าน เชํน นก แมลง พันธ์พืชตํางๆ  
   - พูดคุยกับบุคคลอื่นถึงความรู๎เร่ืองธรรมชาติ 
   - ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม ธรรมชาติ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์  
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   - ดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับภูเขาไฟ พายุ ลิงชิมแปนซี 
   - เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติในท๎องถิ่น 
   - เป็นอาสาสมัครท างานกับเยาวชนท่ีไปศึกษาธรรมชาติ 
   - อํานชีวประวัติ และอัตชีวประวัติของนักธรรมชาติวิทยา 
   - ท ารายการสัตว์ที่มีอยูํในท๎องถิ่น 
   - จัดท าสมุดบันทึกประจ าวันของนักธรรมชาติวิทยา บันทึกสิ่งที่สังเกตได๎ ความรู๎
ใหมํๆ ที่ได๎ และเหตุการณ์ตํางๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ 
  อารี สัณหฉวี (2552: 39-40) กลําววํา เป็นการยากที่จะวิเคราะห์ถึงทักษะ
ความสามารถของปัญญาด๎านจิตวิญญาณแหํงชีวิต ตลอดจนการพัฒนาทักษะความสามารถด๎านนี้ 
กิจกรรมที่พอท าได๎ก็อาจจะเป็นการสร๎างสิ่งแวดล๎อมที่จะสํงเสริมปัญญาด๎านน้ีดังข๎อเสนอแนะ
ตํอไปนี ้
   - ใช๎เวลา สวดมนต์ ท าสมาธิ ศึกษาจิต 
   - เข๎าวัดหรือโบสถ์ หรือสถานท่ีศาสนาของตน ปฏิบัติตามวัตร ปฏิบัติในศาสนา 
ตลอดจนการชํวยเหลือผู๎อื่น 
   - อํานหนังสือเกี่ยวกับค าสอนในศาสนาตํางๆ  
   - ดูภาพยนตร์เกี่ยวกับศาสนา 
   - บันทึกประจ าวันเกี่ยวกับความคิดทางศาสนา หรือค าถามที่ทํานคิดขึ้นมา 
   - จัดตั้งกลุํมศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของชีวิต 
   - ฟังดนตรีที่สร๎างอารมณ์ทางศาสนา หรือการสวดของพระในศาสนาตํางๆ 
   - ฟังค าบรรยาย ค าสั่งสอน การเทศน์ของนักบวชในศาสนาตํางๆ  
   - จัดมุมสงบเล็กๆ ในบ๎าน หรือที่ใดที่หน่ึง ตามความสะดวก เพื่อเป็นท่ีสงบจิตใจ 
เพื่อพัฒนาปัญญาด๎านจิตวิญญาณแหํงชีวิตนี้ 
  จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา ยุทธวิธีการสอนพหุปัญญานั้นสามารถจัดกิจกรรมได๎หลากหลาย
ตามปัญญาในแตํละด๎าน ซึ่งอาจกลําวได๎วําเป็นการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานหลายๆ กิจกรรม 
หลากหลายวิธีสอน และหลากหลายสื่อการเรียนรู๎ ดังรายละเอียดตามความสามารถปัญญาด๎าน
ตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
   1. ปัญญาด๎านภาษา (Linguistic Intelligence) เชํน อภิปราย โต๎วาที เขียนบันทึก 
ประชุม เสวนา เขียนบทความ บทกลอน เลําเรื่อง ฟัง อาํน การเลํานิทาน การระดมสมอง การ
อัดเสียงเทป การเขียนบันทึกประจ าวัน บันทึกผลการทดลอง บันทึกข๎อมูลของตัวละคร การตีพิมพ์
หนังสือ เน๎นกระบวนฝึกด๎านการใช๎ภาษาเป็นหลัก 
   2.ปัญญาด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical Intelligence)
ค านวณ ทดลอง เปรียบเทียบ เกม ตัวเลข ใช๎หลักฐานยืนยัน ตั้งสมมติฐานและตรวจสอบ ให๎ระบุ
เหตุผลเชิงอนุมานและอุปมาน การจัดหมวดหมูํและแยกประเภท การสอนให๎คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
น ายุทธวิธีการสอนแบบตํางๆ มาใช๎ในการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล คิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นต๎น  
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   3. ปัญญาด๎านมิติ (Spatial Intelligence) ท าแผนที่ กราฟ แผนภูมิและงานศิลปะ 
คิดเชิงอุปมาอุปไมย ผลิตสื่อวีดีโอ สไลด์ และการน าเสนอด๎วยสิ่งที่มองเห็นได๎ ให๎เห็นภาพ ฝึกการ
วาดภาพความคิด ใช๎สีส าหรับเรื่องที่ชอบหรือข๎อมูลที่ส าคัญ ใช๎รูปภาพเปรียบเทียบ ใช๎สัญลักษณ์
กราฟฟิก เป็นต๎น 
   4.ปัญญาด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) แสดง
บทบาท โรงละครในห๎องเรียน รํายร า กีฬา สาธิตด๎วยการท าจริง ใช๎รํางกายพูดตอบ ละครใบ๎เพื่อสื่อ
ความ ใช๎ความคิดรวบยอดทางกาย ฝึกการคิดด๎วยสิ่งของ แผนที่รํางกาย คือ การใช๎รํางกายมาเป็น
อุปกรณ์ในการสอน 
    5. ปัญญาด๎านดนตรี (Musical Intelligence) เลํนดนตรี ร๎องเพลง ผิวปาก ตบมือ 
วิเคราะห์เสียงดนตรี ใช๎เพลงหรือดนตรีชํวยในการน าเข๎าสูํบทเรียน หรือสรุปความคิดรวบยอด 
ใช๎ดนตรีชํวยความจ า ความคิดรวบยอดของดนตรี การใช๎ดนตรีตามอารมณ์ ครูจะต๎องพยายาม
จัดหาท านองดนตรีที่เหมาะสมกับบทเรียน 
    6. ปัญญาด๎านความเข๎าใจระหวํางบุคคล (Interpersonal Intelligence) โครงงานท่ี
ต๎องรํวมกับชุมชน อภิปรายกลุํมอยํางหลากหลายโดยการรํวมแรงรํวมใจกัน การเลํนเป็นทีม วิธีการ
เพื่อนสอนเพื่อน การแบํงปันกับเพื่อน หรือ เพื่อนชํวยเพื่อน การประชุมสัมมนากิจกรรมทางสังคม 
การแลกเปลี่ยนความคิดและความชํวยเหลือ ใช๎สถานการณ์จ าลองที่เน๎นกิจกรรมกลุํม ระดมสมอง 
    7.ปัญญาด๎านเข๎าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) โดยการให๎นักเรียนเลือก
เรือ่งศึกษาด๎วยตนเอง ฝึกเขียนบันทึกประจ าวัน ประเมินตนเอง เรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนแบบเสรี 
บรรยายความรู๎สึก คิดไตรํตรอง ให๎ผู๎เรียนสัมพันธ์กันโดยตรง ให๎โอกาสวิธีเลํน หรือวิธีเรียน 
โอกาสผู๎เรียนฝึกตั้งจุดมํุงหมายทุกวัน 
   8. ปัญญาด๎านธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม 
ทัศนศึกษาสิ่งแวดล๎อม ศึกษาระบบนิเวศ ศึกษาธรรมชาติจากการเข๎ารํวมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ดูแลเลี้ยงสัตว์และพืช ท างานกลางแจ๎งศึกษาการแบํงประเภทลักษณะ และรูปแบบของสิ่งแวดล๎อม 
การปลูกต๎นไม๎ ศึกษาการเจริญเติบโตของต๎นไม๎ โดยการบันทึกหรือถํายภาพ จัดท าโครงการ
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเชํน เลี้ยงสัตว์  
   9. ปัญญาด๎านการด ารงอยูํของชีวิตหรือด๎านจิตวิญญาณแหํงชีวิต (Existential 
Intelligence) เชํน ใช๎เวลา สวดมนต์ ท าสมาธิ ศึกษาจิต เข๎าวัดหรือโบสถ์ อํานหนังสือเกี่ยวกับค า
สอนในศาสนาตํางๆ ดูภาพยนตร์เกี่ยวกับศาสนา อภิปรายเกี่ยวกับความหมายของชีวิต จัดมุมสงบ
เล็กๆ เพื่อเป็นท่ีสงบจิตใจ ศึกษาประวัติศาสตร์ หรืออาจเน๎นย้ าน าความส าคัญทางศิลปะที่
หลากหลายกับคณิตศาสตร์ไปจัดการกับการเชื่อมโยงสิ่งที่ซ่ึงเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ สิ่งเหลํานี้เป็น
โอกาสที่ดีท่ีท าให๎นักเรียนได๎สัมผัสกับหัวข๎อของด๎านการด ารงอยูํเมื่อได๎สนทนา หรือปรึกษาหารือ 
เป็นต๎น 
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 3.4 การพัฒนาและการส่งเสริมพหุปัญญาด้านต่างๆ ของผู้เรียน 
  อาร์มสตรอง (Armstrong.  2000: 18-19) กลําวถึงตัวกระตุ๎นและตัวบั่นทอนปัญญาวํา 
ประสบการณ์แบบพอกพูนหรือตกผลึกกับประสบการณ์ที่บั่นทอน เป็นกระบวนการส าคัญในการ
พัฒนาปัญญา ซึ่งประสบการณ์ท่ีตกผลึกเป็นจุดส าคัญในการพัฒนาความสามารถ มักเกิดในชํวง
ปฐมวัย สามารถจะเป็นประสบการณ์ที่ปลูกเร๎าปัญญาที่มีอยูํให๎พัฒนาจนถึงขั้นสูงสุดได๎ สํวนอิทธิพล
สิ่งแวดล๎อมอื่นๆ ที่ชํวยพัฒนา หรือบั่นทอน จะรวมถึงองค์ประกอบดังตํอไปนี้ 
   การมีอุปกรณ์หรือครู หมายถึงการไมํมีสื่อในการเรียนรู๎ตามความต๎องการ เชํน  
ไมํมีทุนในการซื้อเครื่องดนตรี ท าให๎ไมํสามารถพัฒนาปัญญาด๎านดนตรีได๎ 
   องค์ประกอบทางประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม เพราะถ๎าสังคมนั้นไมํสํงเสริมหรือเห็น
ด๎วยกับความสามารถของแตํละบุคคลแล๎วก็จะเป็นการบั่นทอน แตํถ๎าหากมีการสํงเสริมสนับสนุน 
สุดขีดก็สามารถพัฒนาได๎ถึงขีดสุด 
   องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ ถ๎าเกิดมาในท๎องถิ่นที่เป็นไรํนาก็สามารถพัฒนา
ปัญญาทางกายได๎ดีกวําผู๎ที่เกิดมาอยูํในคอนโดมิเนียมสูงๆ  
   องค์ประกอบทางครอบครัว พํอแมํมีอิทธิพลอยํางมากในการพัฒนาความสามารถ
ทางปัญญา 
   องค์ประกอบด๎านสถานการณ์ การแบํงบันเวลา เมื่อเติบโตขึ้น อาจจะต๎องมีความ
รับผิดชอบในเร่ืองตํางๆ มากขึ้น ท าให๎ไมํสามารถพัฒนาความสามารถพิเศษได๎ 
  ซิลเวอร์ สตรอง และ เพรินิ (Silver; Strong; & Perini.  2546: 17) กลําวถึงการพัฒนา
ความโน๎มเอียงของปัญญาด๎านตํางๆ วําขึ้นอยูํกับ  
   - บุคคลที่ส าคัญตํอตนให๎ความส าคัญตํอความโน๎มเอียงนั้นหรือไมํ 
   - มีครูหรือผู๎ช านาญชํวยให๎ก าลังใจและฝึกให๎หรือไมํ 
   - ประวัติศาสตร์และสังคมที่แวดล๎อมผู๎นั้นยอมรับวําจะให๎ความโน๎มเอียงนั้นหรือไมํ 
   - บุคคลสามารถได๎รับการศึกษาฝึกฝนที่จะให๎ความโน๎มเอียงน้ัน กลายเป็น
ความสามารถพิเศษอยํางถูกต๎องหรือไมํ 
  ไผท สิทธิสุนทร (2543: 21) ได๎เสนอแนวทางในการสํงเสริมความสามารถทาง 
พหุปัญญาให๎แกํเด็กดังนี้ 
   1. จัดกิจกรรมโดยให๎เด็กได๎เรียนรู๎ และท ากิจกรรมรํวมกัน อาจจะเป็นกลุํมใหญํ
หรือกลุํมเล็ก โดยเน๎นการเรียนรู๎แบบบูรณาการ และฝึกความสามารถในด๎านตํางๆ ให๎กับเด็ก เชํน 
ความสามารถด๎านดนตรี ความสามารถด๎านภาษา ความสามารถด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
ความสามารถด๎านการเคลื่อนไหวและรํางกาย ความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ ความสามารถด๎าน 
มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถด๎านการเข๎าใจตนเอง ความสามารถด๎านธรรมชาติวิทยา 
   2. เด็กและครูรํวมกันวางแผนการเรียนร๎ูของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนา
ความสามารถในด๎านตนเองถนัดหรือมีความสามารถพิเศษ 
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   3. การเรียนรู๎ของเด็กเกิดจากความต๎องการที่ตํอเนื่องจากการเรียนรู๎ในเรื่องหนึ่ง
และเด็กยังสนใจ ครูควรจะชํวยเหลือหรือให๎ค าแนะน า นอกจากนี้อาจจะเกิดจากความต๎องการที่จะ 
เรียนรู๎ด๎วยตัวเองโดยครูไมํได๎กระตุ๎น 
   4. ควรเปิดโอกาสให๎เด็กได๎แสดงออกตามความสามารถที่มีอยูํอยํางเต็มที่ โดย 
สํงเสริมให๎มีการจัดมุมประสบการณ์ส าหรับเด็กได๎เลือกท ากิจกรรมที่สนใจ และแสดงความสามารถ 
ด๎านที่ตนเองถนัด 
  สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2541: 52-53) ได๎กลําวถึงแนวทางในการสํงเสริมความสามารถ
ทางพหุปัญญาของเด็กดังนี้ 
   1. การจัดกิจกรรมยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยมีครูคอยแนะน า และให๎การสนับสนุน 
การเรียนรู๎ เน๎นการค๎นพบ การคิดไตรํตรอง ซึ่งเน๎นให๎เด็กเป็นผู๎ปฏิบัติ และท ากิจกรรมการเรียนร๎ู 
ด๎วยตนเอง ท าให๎เกิดการค๎นพบตัวเอง 
   2. เด็กควรจะได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก 
โรงเรียน เชํน ภายในชุมชนของตนเอง จากการทัศนศึกษา เป็นต๎น 
   3. ครูควรศึกษาหาความรู๎อยํางสม่ าเสมอ ไมํวําจะเป็นการค๎นหากิจกรรมใหมํๆ 
ให๎กับเด็ก ท าให๎เด็กไมํเกิดความเบื่อหนํายในกิจกรรมที่ซ้ าซาก 
   4. จัดกิจกรรมแบบบูรณาการการเรียนร๎ูและเพิ่มทักษะความสามารถของเด็ก  
โดยสํงเสริมศักยภาพของเด็กๆ ในทุกๆ ด๎าน 
   5. สํงเสริมพัฒนาการเด็กในด๎านการอยูํรํวมกัน เชํน การท างานกลุํม 
   6. สํงเสริมการเข๎าใจตนเอง รู๎จักสํวนดี สํวนท่ีบกพรํองของตนเอง และความเข๎าใจ 
ผู๎อื่น สามารถชื่นชมกับความส าเร็จของผู๎อื่น 
   7. โรงเรียนเป็นสถานท่ีที่สนับสนุนการเรียนรู๎ของเด็ก และเป็นสถานท่ีที่สํงเสริม
การพัฒนาความสามารถของเด็กในด๎านตํางๆ 
  พีระ รัตนวิจิตร และคนอื่นๆ (2544: 12) กลําววํา ปัญญาจะพัฒนาขึ้นได๎หรือไมํน้ัน
ขึ้นอยูํกับปัจจัยตํอไปนี้ 
   1. สภาพทางจิตวิทยาของบุคคล อันได๎แกํ กรรมพันธุ์ หรือการกระทบกระเทือน
ทางสมองกํอนตั้งครรภ์ ระหวํางตั้งครรภ์ และเม่ือเกิดขึ้นมาแล๎ว 
   2. ประวัติชีวิตของแตํละบุคคล อันได๎แกํ ประสบการณ์ที่มีกับพํอแมํ ครู พี่น๎อง 
และเพื่อนฝูง อาจเป็นประสบการณ์ที่จะชํวยพัฒนาปัญญา หรือท าให๎ปัญญาชะงักงัน 
   3. พื้นฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนเวลา สถานท่ีที่เกิดและ
เติบโต จะมีสํวนส าคัญในการสํงเสริมปัญญาบางด๎านและไมํสํงเสริมบางด๎าน 
  กลําวโดยสรุปได๎วํา การพัฒนาและสํงเสริมพหุปัญญาด๎านตํางๆ ของผู๎เรียนน้ันข้ึนอยูํ
กับปัจจัย 2 ปัจจัย 
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   1. ปัจจัยภายใน ซึ่งภายในเป็นภายในตัวของผู๎เรียนวําให๎ความส าคัญตํอความ
โน๎มเอียงนั้น หรือการพัฒนาปัญญานั้นหรือไมํ สภาพทางจิตวิทยา การยอมรับตนเองความเข๎าใจใน
ตนเอง และความตั้งใจในการพัฒนา  
   2. ปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งแวดล๎อมประสบการณ์ท้ังในอดีตและปัจจุบัน รวมถึง
องค์ประกอบตํางๆ ที่มีอิทธิพล ไมํวําจะเป็นสื่อ อุปกรณ์ ครู สภาพภูมิศาสตร์ สภาพสังคม สภาพ
ครอบครัว และสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
 3.5 การใช้ความสามารถแต่ละด้านไปช่วยพัฒนาความสามารถในด้านอื่นๆ 
  มาติน (Matin.  1996: 4-6) กลําววํา นักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตํางกันใน
ห๎องเรียนคณิตศาสตร์ สามารถน าความสามารถของนักเรียนแตํละด๎านมาพัฒนาความสามารถด๎าน
คณิตศาสตร์ได๎ดังตํอไปนี้ 
   1. เราสามารถใช๎ปัญญาด๎านภาษาในห๎องเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเป็นการพัฒนา
ปัญญาด๎านคณิตศาสตร์ได๎ดังนี้ คือ  
    (1) สํงเสริมให๎นักเรียนท างานในกลุํมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสม 
    (2) นักเรียนต๎องแสดงค าตอบในแบบภาษาและสัญลักษณ์ 
   2. ปัญญาด๎านดนตรี เราไมํสามารถใช๎พัฒนาปัญญาด๎านคณิตศาสตร์ในห๎องเรียน
คณิตศาสตร์น้ีได๎โดยตรง เราสามารถน าเสนอกิจกรรมที่จะสอดคล๎องกับความสนใจของนักเรียนที่มี
ปัญญาด๎านดนตรีได๎ เชํน การเชื่อมตํอระหวํางจังหวะกับเศษสํวน เป็นต๎น 
   3. ปัญญาด๎านคณิตศาสตร์ ผู๎ที่มีความสนใจในคณิตศาสตร์ เราสามารถสํงเสริมให๎
นักเรียนของเราพัฒนาปัญญาด๎านน้ีโดยให๎พวกเขามีโอกาสเข๎ารํวมในกิจกรรมและโครงการท่ีมี
ความหมายและแสดงพลัง รวมทั้งประโยชน์ของคณิตศาสตร์  
   4. เราสามารถใช๎ปัญญาด๎านมิติในการพัฒนาปัญญาด๎านคณิตศาสตร์ ซึ่งท าได๎
โดยการสํงเสริมผํานกิจกรรมและโครงการ 
   5. เราสามารถใช๎ปัญญาด๎านรํางกาย / การเคลื่อนไหว น าไปพัฒนาปัญญาด๎าน
คณิตศาสตร์ได๎ โดยการเปิดโอกาสให๎นักเรียนท างานให๎เหมาะสมและสํงเสริมสิ่งที่เป็นรูปธรรม   
การแสดงแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ออกมาทางกายภาพ ด๎วยรํางกาย หรือการเคลื่อนไหว 
   6. เราสามารถใช๎ปัญญาด๎านเข๎าใจตนเอง น าไปพัฒนาปัญญาด๎านคณิตศาสตร์ได๎
โดยให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการอธิบายเหตุผลและความคิดพวกเขา   
   7. สามารถใช๎ปัญญาด๎านบุคคล น าไปพัฒนาปัญญาด๎านคณิตศาสตร์ได๎ ซึ่งโดย
ปกติห๎องเรียนคณิตศาสตร์แบบดั้งเดิมมักจะขึ้นกับการแขํงขันมากกวําความรํวมมือในลักษณะ
กิจกรรมและโครงการ ดังนั้นควรสํงเสริมให๎นักเรียนท างานรํวมกัน มีเป้าหมายรํวมกัน ซึ่งท าให๎
นักเรียนได๎น าปัญญาด๎านบุคคลมาพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ในเชิงลึกได๎ 
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  ในการน าความสามารถพิเศษหรือปัญญาในแตํละด๎านท่ีแตํละคนมีอยูํ เพื่อน าไปชํวย
พัฒนาความสามารถด๎านอื่นๆ ให๎เพิ่มมากขึ้น อาร์มสตรอง (2549: 28-150) ได๎กลําวถึงหลักการ
ดังนี้ 
   1. คนที่มีความสามารถด๎านภาษา จะชํวยความสามารถด๎านอื่นๆ ได๎ดังนี้ 
    1.1 ความสามารถด๎านดนตรี เขียนค าขึ้นเองโดยให๎มีค าสัมผัส แล๎วร๎องเป็น
เพลงเพื่อชํวยให๎เรียนรู๎เร่ืองจังหวะและท านอง 
    1.2 ความสามารถด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ เมื่อเกิดปัญหาเรื่องโจทย์เลข
หรือวิทยาศาสตร์ ให๎แก๎ปัญหาด๎วยการพูดกับตนเองเบาๆ หรือการเขียน 
    1.3 ความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ ในขณะท่ีอํานหนังสือให๎จินตนาการถึงตัว
ละครและสถานที่ในเรื่อง หรืออาจวาดฉาก แผนที่ หรือตัวละครในเร่ืองประกอบไปด๎วย ซึ่งจะท าให๎
เข๎าใจเรื่องราวที่ซับซ๎อนและอํานหนังสืออยํางสนุกสนาน 
    1.4 ความสามารถด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว อาจจะเลํนละครกับเพื่อนๆ 
โดยจินตนาการวําตัวละครจะเดิน นั่ง เคลื่อนไหวอยํางไร แล๎วลองท าตามดู 
    1.5 ความสามารถด๎านความสัมพันธ์กับผู๎อื่น ลองมองดูคนรอบข๎าง เพราะ
หัวใจของการเป็นนักพูดและนักเลํานิทานที่ดีคือความสามารถในการโน๎มน๎าวใจผู๎ฟัง ฉะนั้นจึง
จ าเป็นต๎องเข๎าใจพฤติกรรมของผู๎ฟังเสียกํอนและอํานปฏิกิริยาของผู๎ฟังให๎เป็นด๎วย 
    1.6 ความสามารถด๎านการเข๎าใจตนเอง ต๎องท าบันทึกสํวนตัวเพื่อใช๎เป็น
เครื่องมือส ารวจตัวเอง ไมํวําจะเป็นความรู๎สึก เป้าหมาย พฤติกรรมที่มีตํอคนรอบข๎างและเหตุการณ์
รอบตัว 
    1.7 ความสามารถด๎านธรรมชาติ หาเร่ืองราวของวัฒนธรรมในยุคตํางๆ มา
อํานและเขียนเป็นต านานเพื่ออธิบายสิ่งรอบตัว เชํน ดวงดาวขึ้นไปอยูํบนท๎องฟ้าได๎อยํางไร หรือ
ท าไมต๎นหญ๎าถึงเป็นสีเขียว 
   2. คนที่มีความสามารถด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ จะสามารถชํวยพัฒนา
ความสามารถด๎านอื่นๆ ได๎ดังตํอไปนี้   
    2.1 ความสามารถด๎านภาษา ลองหาหนังสือแนวสืบสวนมาอําน เพราะเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และการตัดทอนในทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถชํวยให๎หาฆาตกร   
ตัวจริงได๎ หรืออํานหนังสือแนววิทยาศาสตร์แล๎วเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่นําสนใจ 
    2.2 ความสามารถด๎านดนตรี ลองจัดรูปแบบของดนตรีที่ฟัง ผู๎ที่มี
ความสามารถด๎านตรรกะอาจชอบเพลงที่มีเครื่องดนตรีประเภทเคาะ (Percussion) หลายช้ินท่ี 
บรรเลงจังหวะช๎าเร็วปนกันในหน่ึงเพลง 
    2.3 ความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ ให๎จินตนาการภาพทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เชํน กราฟแสดงผลการทดลองวิทยาศาสตร์ นึกภาพรูปแบบและความสวยงามทาง
วิทยาศาสตร์ เชํน แถบสีหลากสีที่ทะลุผํานแก๎วคริสตัลหรือปริซึม รูปรํางของเกล็ดหิมะท่ีคล๎ายกับ
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รูปรํางของสาหรํายเม่ือมองผํานกล๎องจุลทรรศน์ หรือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถสร๎าง
รูปรํางที่มีสีสันหลากหลายหรือภาพเคลื่อนไหวได๎ 
    2.4 ความสามารถด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว กีฬาที่ต๎องอาศัยกลยุทธ์
การเลํน จะชํวยกระตุ๎นความสนใจของผู๎ที่มีความสามารถด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ได๎ จนอาจ
กลายเป็นนักกีฬาคนเกํงในที่สุดแม๎ทักษะด๎านรํางกายอาจยังไมํดีเทําที่ควร และให๎มีการติดตาม
คะแนนและสถิติของนักกีฬาทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมวําสัมพันธ์กับความสามารถของผู๎เลํน
อยํางไร 
    2.5 ความสามารถด๎านความสัมพันธ์กับผู๎อื่น รวมกลุํมกันเลํนเกมที่ต๎อง
วางแผนและคิดอํานเป็นเหตุเป็นผล เกมกระดานทั่วไปอยํางเชํน หมากรุก หมากฮอส ไพํ ซึ่งเป็น
เกมที่นําเลํนและให๎คอยสังเกตวิธีการเลํนของคนอื่นๆ แล๎วคิดตามวําท าไมเขาจึงเลํนอยํางนั้น วิธีนี้
จะชํวยฝึกฝีมือไปด๎วยในตัว 
    2.6 ความสามารถด๎านการเข๎าใจตนเอง ให๎ก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง เชํน พยายามเข๎าใจโลกในแงํมุมของวิทยาศาสตร์ให๎มากขึ้น หรือจะลองท าเว็บไซต์ของ
ตนเองก็ได๎ 
    2.7 ความสามารถด๎านธรรมชาติ ให๎ส ารวจวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับ
สิ่งมีชีวิตและโลกของเรา เชํน ชีววิทยาหรือธรณีวิทยา เพื่อให๎เข๎าใจความเป็นไปของธรรมชาติ
ได๎มากขึ้น ตั้งค าถามเกี่ยวกับธรรมชาติแล๎วลองหาค าตอบด๎วยตนเอง 
   3. คนที่มีความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ จะสามารถพัฒนาความสามารถในด๎าน
อื่นๆ ได๎ดังนี้ 
    3.1 ความสามารถด๎านภาษา ให๎สังเกตภาพประกอบในหนังสือวําภาพ
เหลํานั้นชํวยให๎ตัวละครและฉากตํางๆ มีชีวิตชีวาได๎อยํางไร ภาพประกอบน้ันเข๎าเรื่องหรือไมํ อีกวิธี
หนึ่งคือให๎ลองเขียนการ์ตูนขึ้นมาเองซักหนึ่งเร่ืองแล๎วสังเกตวําภาพและค าสัมพันธ์กันอยํางไร   
ภาพเลําเรื่องได๎ดีพอหรือยังแล๎วความคิดเปลี่ยนไปหรือไมํเม่ือเริ่มลงมือวาดภาพ และต๎องหัดอําน
โคลงกลอน สังเกตการสัมผัสของค า 
    3.2 ความสามารถด๎านดนตรี ขณะท่ีวาดรูป ออกแบบ หรือคิดค๎นสิ่งใหมํๆ ให๎
เปิดเพลงคลอไปด๎วยเพราะเสียงดนตรีจะชํวยกระตุ๎นจินตนาการ เมื่อฟังเพลงไปด๎วยอาจรู๎สึกวําคิด
ได๎ละเอียดขึ้นและท างานได๎ดีขึ้น ลองฟังเพลงหลายๆ แนวในขณะที่ท างานได๎หลายๆ แบบ เชํน 
อาจฟังเพลงป็อบตอนวาดภาพ เพลงเรกเก๎ตอนท างานศิลปะ หรือเพลงคลาสสิกตอนออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ เป็นต๎น 
    3.3 ความสามารถด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ การวาดภาพอาจชํวยให๎แก๎
โจทย์คณิตศาสตร์หรือเข๎าใจการทดลองวิทยาศาสตร์ให๎ดีขึ้น เพราะความสามารถด๎านตรรกะและ
คณิตศาสตร์เกี่ยวข๎องกับการสังเกตและการมองรูปแบบ ดังนั้น ความสามารถในการมองรูปแบบของ
สิ่งรอบๆ ตัว จะชํวยให๎มองเห็นรูปภาพใหมํๆ ทางคณิตศาสตร์ด๎วย อาจลองรํางสิ่งที่คิดหรือรําง
โจทย์คณิตศาสตร์ออกมาเป็นรูปภาพ ซึ่งอาจจะได๎รูปแบบและค าตอบที่อาจไมํเคยคิดออก 
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    3.4 ความสามารถด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว มีกิจกรรมมากมายที่
สํงเสริมความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ที่เกี่ยวข๎องกับทักษะการเคลื่อนไหวของรํางกาย เชํน งานสร๎าง
แบบจ าลอง ให๎สังเกตการณ์เคลื่อนไหวของตนเองขณะที่ท างานศิลปะ การเรียนรู๎เกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรํางกายจะชํวยให๎กลายเป็นศิลปิน นักออกแบบ หรือนักประดิษฐ์ที่เกํงขึ้น 
    3.5 ความสามารถด๎านความสัมพันธ์กับผู๎อื่น ใช๎ความสามารถทางศิลปะชํวย
ให๎ผู๎ที่มีความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์เป็นที่ร๎ูจักในหมํูผู๎อื่น เชํน อาสาชํวยเพื่อนระบายสี วาด
โปสเตอร์ ออกแบบป้าย หรือออกแบบเสื้อยืดตามความถนัด ซึ่งจะได๎รู๎จักคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน 
อาจชํวยสอนศิลปะให๎กับผู๎ที่สนใจ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะได๎ผูกมิตรกับผู๎คน เพราะความสามารถ
พิเศษทางด๎านการวาดภาพ ถํายภาพ ท าแบบจ าลอง 3 มิติ ตํางก็เป็นที่นําสนใจที่ใครๆ ก็อยาก
เรียนรู๎   
    3.6 ความสามารถด๎านการเข๎าใจตนเอง ให๎เขียนไดอารี่โดยท่ีให๎วาดรูปชีวิต
แตํละวันลงไปด๎วยแทนที่จะเป็นการเขียนเลําเรื่องเพียงอยํางเดียว จะสามารถแสดงความเป็นตัวของ
ตัวเองออกมาได๎โดยใช๎ความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ได๎หลายวิธี เชํน ออกแบบห๎องนอนที่เหมาะกับ
ตัวเอง หรือออกแบบและเย็บเศษผ๎าเป็นข๎อความที่เกี่ยวกับตนเองและความรู๎สึกที่มีตํอตนเอง  
    3.7 ความสามารถด๎านธรรมชาติ ความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ที่ดีและ
ความสามารถในการอํานแผนท่ี จะชํวยกระตุ๎นให๎อยากออกส ารวจธรรมชาติ โดยให๎อํานแผนที่และ
ใช๎เข็มทิศเพื่อหาสถานท่ีไปพร๎อมๆ กัน อาจไปเดินส ารวจป่า ชายทะเล หรือสถานที่ใกล๎ๆ บ๎าน เชํน 
สวนสาธารณะ แล๎วให๎นึกวําสนใจอะไรเป็นพิเศษ ต๎นไม๎ สัตว์ หรือรูปรํางภูมิประเทศ จากนั้นวาด
หรือถํายรูปสิ่งที่สนใจและวาดแผนที่สถานท่ีที่ไปส ารวจไปด๎วยก็ได๎  
   4. คนที่มีความสามารถด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว จะสามารถพัฒนา
ความสามารถด๎านอื่นๆ ได๎ดังนี้ 
    4.1 ความสามารถด๎านภาษา ให๎ลองทํองค าศัพท์ โดยเขียนค าศัพท์ลงบน
กระดาษแล๎วใช๎นิ้วไลํไปทีละค า 
    4.2 ความสามารถด๎านดนตรี เต๎นตามเสียงเพลง ในระหวํางที่เต๎นให๎สังเกต
จังหวะ รูปแบบและทํวงท านองของเพลง หรือจะเต๎นแอโรบิกประกอบเพลงก็ได๎ 
    4.3 ความสามารถด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ ให๎ประดิษฐ์สิ่งของ เชํน ชั้นวาง
ของหรือกลํองใสํหนังสืออันเล็กๆ เพื่อเป็นการเรียนคณิตศาสตร์จากการวัดขนาดและกะปริมาณวัสดุ
ที่ใช๎ และยังได๎เรียนรู๎รูปเรขาคณิตซึ่งต๎องมีการค านวณวําจะประกอบวัสดุแตํละชิ้นท ามุมกันอยํางไร 
จึงจะได๎ชั้นวางของหรือกลํองที่แข็งแรง 
    4.4 ความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ ลองเปลี่ยนวัสดุแบบใหมํในการประดิษฐ์
งานศิลปะ เชํน วาดรูปด๎วยมือและน้ิวแทนการใช๎พูํกัน ปั้นดินน้ ามัน หรือฝนสีเทียนเป็นภาพ วิธีนี้จะ
ท าให๎เรียนรู๎เร่ืองผิวสัมผัส การวาดภาพ รูปทรง สัดสํวน และสีสันไปพร๎อมๆ กัน    
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    4.5 ความสามารถด๎านความสัมพันธ์กับผู๎อื่น หัดเลํนมายากลจะได๎ฝึกทักษะ
การใช๎มือและยังได๎เรียนรู๎วิธีที่จะดึงความสนใจของผู๎ชมให๎จับสังเกตไมํทันเวลาเลํนกลและยังท าให๎
ผู๎ชมรู๎สึกสนุกอีกด๎วย   
    4.6 ความสามารถด๎านการเข๎าใจตนเอง เลือกท ากิจกรรมที่เน๎นสมาธิและพุํง
ความสนใจมาที่ตัวเอง เชํน โยคะหรือจะเลํนกีฬาประเภทวิ่งหรือขี่จักรยานที่สามารถคิดเลํนไปได๎   
    4.7 ความสามารถด๎านธรรมชาติ อาจออกส ารวจธรรมชาติเดินชมนกชม
ดอกไม๎แล๎วเก็บมาทับไว๎ในหนังสือ หรือเดินดูรูปทรงและสีสันของตึก ดูถนนหนทาง ป้ายโฆษณา 
และรถที่วิ่งผํานไปมา วิธีนี้จะชํวยให๎หัดสังเกตสิ่งตํางๆ รอบตัวได๎ดี   
   5. คนที่มีความสามารถด๎านดนตรี จะสามารถน าความสามารถด๎านนี้ไปพัฒนา
ความสามารถด๎านอื่นๆ ดังนี้ 
    5.1 ความสามารถด๎านภาษา ลองแตํงเพลงที่อํานหนังสือจากค าศัพท์ใหมํๆ 
ทํองจ าวันส าคัญหรือการจดจ าสถานท่ีส าคัญ 
    5.2 ความสามารถด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ น าตัวเลขมาแตํงเป็นเพลง
เชํนเดียวกับการทํองสูตรคูณให๎เป็นจังหวะ หรือน าเอาสูตรทางคณิตศาสตร์มาแตํงเป็นเพลงด๎วยก็ได๎ 
ซึ่งจะท าให๎สามารถเรียนรู๎และจดจ าได๎งํายขึ้น  
    5.3 ความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ ให๎เปิดเพลงฟังหลายๆ แนวแล๎วสังเกตวํา
เพลงแตํละแนวกํอให๎เกิดภาพ ความรู๎สึก และความคิดที่แตกตํางกันอยํางไร หรืออาจจะลองคิด
ปะติดปะตํอภาพจากเพลงโปรดเพื่อดูวําภาพในความคิดจะเป็นอยํางไร 
    5.4 ความสามารถด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวตามจังหวะ
เพลงทําใดก็ได๎ไมํจ าเป็นต๎องเต๎น แคํท าทําไปตามที่รู๎สึกแล๎วสังเกตตัวเองวําเคลื่อนไหวอยํางไร   
    5.5 ความสามารถด๎านความสัมพันธ์กับผู๎อื่น ใช๎ดนตรีเป็นสื่อในการเข๎าหากับ
ผู๎อื่น ลองเลํนดนตรีกับผู๎อื่นบ๎างแล๎วดูวําตนเองรู๎สึกอยํางไร   
    5.6 ความสามารถด๎านการเข๎าใจตนเอง ฟังเพลงที่ตนเองเคยชอบแล๎วสังเกต
ดูวําความชอบของตนเองเปลี่ยนไปหรือไมํ เพลงที่เคยฟังท าให๎รู๎สึกแตกตํางไปจากเดิมหรือเปลํา
หรือท าอัลบั้มเพลงโปรด ท าเพลงที่ท าให๎เกิดความรู๎สึกผํอนคลายหรือเป็นสุขเก็บไว๎ฟัง   
    5.7 ความสามารถด๎านธรรมชาติ ออกไปฟังเสียงดนตรีตามธรรมชาตินอก
บ๎าน เชํน เสียงนกร๎อง เสียงรถ หรือเสียงสัตว์ตํางๆ แล๎วลองนึกดูวําเสียงเหลํานั้นท าให๎นึกถึงเครื่อง
ดนตรีชิ้นไหนบ๎าง   
   6. คนที่มีความสามารถด๎านความสัมพันธ์ผู๎อื่น จะสามารถสํงเสริมความสามารถ
ด๎านอื่นๆ ได๎ดังนี้ 
    6.1 ความสามารถด๎านภาษา ฝึกสะกดค ากับเพื่อนๆ พูดคุยกันถึงหนังสือที่ได๎
อํานกันมาหรือหาหนังสือมาอํานและวิจารณ์รํวมกัน  
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    6.2 ความสามารถด๎านดนตรี นั่งฟังดนตรีรํวมกันแล๎วพูดคุยกันถึงเพลงที่ได๎
ยินแล๎วแลกเปลี่ยนความเห็นกันวําใครชอบเพลงอะไรท าไมถึงชอบ หรืออาจลองหากิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ความรู๎เรื่องดนตรีประเภทตํางๆ 
    6.3 ความสามารถด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ หาเกมคณิตศาสตร์มาเลํนกับ
เพื่อน จับกลุํมติวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลัดกันท านายปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กับเพื่อนๆ  
    6.4 ความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ หาช่ัวโมงเรียนพิเศษวิชาศิลปะเพื่อถือ
โอกาสท าความรู๎จักเพื่อนใหมํและท างานศิลปะรํวมกัน หรืออาจรวมกลุํมกันท างานฝีมือแล๎ว
ออกจ าหนํายเพื่อหารายได๎ พิเศษ   
    6.5 ความสามารถด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว ท ากิจกรรมที่สามารถเลํน
ได๎หลายๆ คน เชํน เต๎นร า ศิลปะป้องกันตัว วอลเลํย์บอล หรือบาสเกตบอล แล๎วสังเกตดูวิธีที่
หัวหน๎าทีมหรือผู๎ฝึกสอนใช๎ทักษะด๎านความสัมพันธ์กับผู๎อื่นในการสร๎างขวัญก าลังใจให๎แกํลูกทีม   
    6.6 ความสามารถด๎านการเข๎าใจตนเอง ให๎คิดวําตนเองมีความสามารถ
ความสัมพันธ์กับผู๎อื่นอยํางไรบ๎างแล๎วจดบันทึกลงกระดาษ จากนั้นน ารายการท่ีบันทึกไว๎มาใช๎
ปรับปรุงตนเอง   
    6.7 ความสามารถด๎านธรรมชาติ ท ากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล๎อมที่สนใจ อาจเป็น
โครงการอนุรักษ์นก โครงการอนุรักษ์ทะเล หรือโครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อมซึ่ง
กิจกรรมเหลํานี้จะชํวยให๎ท างานรํวมกับผู๎อื่น   
   7. คนที่มีความสามารถด๎านเข๎าใจตนเอง จะสํงเสริมให๎เกิดความสามารถในด๎าน
อื่นๆ ได๎ดังนี้ 
    7.1 ความสามารถด๎านภาษา เขียนประวัติของตนเอง พูดคุยกับคนในบ๎าน
เพื่อสอบถามความเป็นมาของครอบครัว หรือเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตที่ตนฝันไว๎ ซึ่งจะต๎อง
เขียนโดยแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาด๎วย เชํน การแตํงเรื่อง แตํงโคลงกลอน หรือเขียนบท
ละครเกี่ยวกับสิ่งที่ส าคัญส าหรับตนเองและสิ่งตํางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต   
    7.2 ความสามารถด๎านดนตรี เรียบเรียงประวัติของตนเองโดยใช๎เพลงที่ได๎เคย
ฟังมาซึ่งจะสามารถเรียนรู๎เกี่ยวกับตนเองได๎จากเพลง เชํน ชอบเนื้อเพลงหรือชอบท านองแบบไหน 
พอฟังเพลงนั้นแล๎วรู๎สึกอยํางไร หรือจะแตํงเพลง เลํนดนตรี หรือขับร๎องเองก็ได๎ 
    7.3 ความสามารถด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ หารูปแบบการคิดที่เป็นเหตุ
เป็นผลจากสิ่งที่ชอบ แล๎วสังเกตวําสิ่งที่คนชอบท ามีอะไรที่เหมือนกันหรืออะไรที่ไมํเหมือนกันและ
ศึกษาการท างานของสมองดูวําแตํละสํวนท างานอยํางไรมีผลตํอการด ารงชีวิตอยํางไร  
    7.4 ความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ ท างานศิลปะหลายๆ แบบเพื่อแสดง
ความรู๎สึกที่แตกตํางหรือแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมา เชํน วาดรูป ท าภาพปะติด หรือ
ท างานฝีมืออื่นๆ เพื่อศึกษาความคิดของตัวเอง   
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    7.5 ความสามารถด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว ท ากิจกรรมที่ได๎เคลื่อนไหว
เพื่อแสดงความรู๎สึก เชํน เต๎นร า แสดงละคร เลํนละครใบ๎ หรือท างานประณีตศิลป์ หรือท ากิจกรรมที่
ได๎รวบรวมสมาธิ ซึ่งการท าสมาธิจะท าให๎ได๎ส ารวจความรู๎สึกและส ารวจตนเอง ความสามารถด๎าน
ความสัมพันธ์กับผู๎อื่น   
    7.6 ความสามารถด๎านความสัมพันธ์กับผู๎อื่น น าเอาความสามารถในการ
เข๎าใจตนเองไปใช๎ในการท าความรู๎จักผู๎อื่น หาเพื่อนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน หาโอกาสท างาน
อาสาสมัครในเร่ืองที่ชอบ เพื่อได๎มีโอกาสท าความรู๎จักกับเพื่อนใหมํ หรือออกไปพบเจอผู๎คนใน
สถานท่ีตํางๆ แล๎วสังเกตวํามีใครท าอะไรเหมือนตนเองในสถานการณ์นั้นๆ หรือไมํ   
    7.7 ความสามารถด๎านธรรมชาติ ออกไปเดินเลํนหรือส ารวจสิ่งรอบตัว แล๎วดู
วําธรรมชาติท าให๎รู๎สึกอยํางไร ท าไมจึงรู๎สึกเชํนนั้น หรือลองหาของที่พบได๎ตามธรรมชาติมา
ประดิษฐ์เป็นงานศิลปะเพื่อแสดงความรู๎สึกเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม หรืออะไรก็ตามที่ส าคัญ
ส าหรับตัวเอง   
   8. คนที่มีความสามารถในด๎านธรรมชาติ จะสามารถชํวยสํงเสริมความสามารถใน
ด๎านอื่นๆ ได๎ดังนี้ 
    8.1 ความสามารถด๎านภาษา สามารถปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อมให๎กับคน
รอบตัวด๎วยการรายงานหน๎าห๎องในหัวข๎อที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม เขียนหรืออํานหนังสือที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ หรือลองจดบันทึกกับสิ่งตํางๆ ในธรรมชาติที่ได๎พบเห็นแล๎วน ามาเขียนเป็นเรียงความ  
    8.2 ความสามารถด๎านดนตรี ลองฟังเสียงดนตรีในธรรมชาติ เชํน เสียงเครื่อง
เคาะท าให๎นึกถึงฝนที่ก าลังจะตกหรือไมํ เสียงฟลุทคล๎ายเสียงนกร๎องหรือไมํ หรืออาจให๎ธรรมชาติ
สร๎างแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์เครื่องดนตรีสักชิ้น เชํน กิ่งไม๎ ก๎อนหินในกระป๋องหรือแก๎วน้ า 
    8.3 ความสามารถด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ ทักษะในการสังเกตจะชํวยแก๎
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ได๎ วิทยาศาสตร์หลายแขนงตํางก็ต๎องอาศัยความสามารถ
ด๎านการคิดแบบตรรกะและคณิตศาสตร์ประกอบกับความสามารถด๎านธรรมชาติ ดังนั้น อาจลองท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน หรืออาจใช๎วิธีเชื่อมโยงคณิตศาสตร์และ
รูปทรงเรขาคณิตเข๎ากับสิ่งที่เห็นในธรรมชาติแล๎วหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเหลํานั้น  
    8.4 ความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ ให๎ตั้งใจมองสิ่งตํางๆ ในธรรมชาติ เชํน สี 
รูปทรง หรือผิวสัมผัส แล๎วจะเห็นงานศิลปะที่มีอยูํในธรรมชาติรอบๆ ตัว หรืออาจจะใช๎วัสดุจาก
ธรรมชาติเป็นอุปกรณ์ศิลปะ เชํน วาดรูปด๎วยดอกไม๎หรือสร๎างแบบจ าลองด๎วยกิ่งไม๎หรือใบหญ๎า 
    8.5 ความสามารถด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว ออกก าลังกายด๎วยการปีน
ป่าย ขี่จักรยาน วิ่ง เลํนสเกต หรือเดินเลํนทํามกลางธรรมชาติ ในขณะที่ออกก าลังกายให๎สังเกตด๎วย
วําธรรมชาติรอบๆ ตัวมีผลตํอความรู๎สึกของตนเองหรือไมํอยํางไร หรือท ากิจกรรมที่ได๎ออกก าลังไป
ในตัว เชํน ขุดดินในสวนหรือกวาดสนามหญ๎า   
    8.6 ความสามารถด๎านความสัมพันธ์กับผู๎อื่น เข๎ารํวมท ากิจกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล๎อมกับสังคม หรือชวนเพื่อนชํวยกันท าความสะอาดโรงเรียน   
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    8.7 ความสามารถด๎านการเข๎าใจตนเอง พิจารณาสิ่งที่ตนมองและคิดในขณะท่ี
เดินชมธรรมชาติ ก าหนดเป้าหมายและหาวิธีที่จะชํวยอนุรักษ์ธรรมชาติได๎หรือลองคิดวําอนาคตจะ
ท าอยํางไรจึงจะได๎ท างานกับธรรมชาติ   
  จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา การใช๎ความสามารถด๎านตํางๆ มาพัฒนาความสามารถด๎าน
อื่นๆ นั้น สามารถด าเนินการได๎หลายวิธีการโดยมีหลักการที่วํา จะต๎องใช๎ความสามารถที่ตนเอง
ถนัดมาเชื่อมโยง และสอดคล๎องกับความสามารถในด๎านอื่นๆ ซึ่งต๎องเน๎นใช๎ความสามารถที่ตนถนัด
มาผสมผสาน ตัวอยํางเชํน ผู๎ที่มีความถนัดด๎านภาษาต๎องการสํงเสริมความสามารถด๎านตรรกะและ
คณิตศาสตร์เม่ือเกิดปัญหาเรื่องโจทย์เลขหรือวิทยาศาสตร์ ให๎แก๎ปัญหาด๎วยการพูดกับตนเองเบาๆ 
หรือการเขียน หรือไมํก็ประกอบกับความสามารถด๎านธรรมชาติ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์และรูปทรง
เรขาคณิตเข๎ากับสิ่งที่เห็นในธรรมชาติแล๎วหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเหลํานั้น ถ๎ามี
ความสามารถด๎านมิติก็ใช๎การวาดภาพอาจชํวยให๎แก๎โจทย์คณิตศาสตร์หรือเข๎าใจการทดลอง
วิทยาศาสตร์ให๎ดีขึ้น ถ๎ามีความสามารถด๎านการรํางกาย-การเคลื่อนไหวก็ให๎ประดิษฐ์สิ่งของ เชํน 
ชั้นวางของหรือกลํองใสํหนังสืออันเล็กๆ เพือ่เป็นการเรียนคณิตศาสตร์จากการวัดขนาดและกะ
ปริมาณวัสดุที่ใช๎ และยังได๎เรียนรู๎รูปเรขาคณิตซึ่งต๎องมีการค านวณวําจะประกอบวัสดุแตํละชิ้นท ามุม
กันอยํางไร จึงจะได๎ชั้นวางของหรือกลํองที่แข็งแรง ถ๎ามีความสามารถด๎านดนตรี ก็อาจน าตัวเลขมา
แตํงเป็นเพลง หรือน าเอาสูตรทางคณิตศาสตร์มาแตํงเป็นเพลงด๎วยก็ได๎ ซึ่งจะท าให๎สามารถเรียนรู๎
และจดจ าได๎งํายขึ้น หาเกมคณิตศาสตร์มาเลํนกับกลุํมเพื่อน จับกลุํมติวคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับผู๎ที่มีความสามารถด๎านมนุษยสัมพันธ์ หารูปแบบการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลจาก
สิ่งที่ชอบ แล๎วสังเกตวําสิ่งที่คนชอบท ามีอะไรท่ีเหมือนกันหรืออะไรที่ไมํเหมือนกันและศึกษาการ
ท างานของสมองดูวําแตํละสํวนท างานอยํางไรมีผลตํอการด ารงชีวิตอยํางไร เป็นต๎น 
 3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพหุปัญญา 
  เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยที่เกี่ยวกับ   
พหุปัญญาที่ได๎มีผู๎วิจัยศึกษาไว๎ดังตํอไปนี้ 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
   เว็บเบอร์ (Weber.  2001: Abstract) ได๎น าเสนอรูปแบบ PBL ทีช่ํวยแก๎ปัญหา
ด๎วยวิธีการสอนพหุปัญญา (Multiple Intelligence Teaching Approach (MITA)) โดยใชร๎ูปแบบ 
PBL ไปใช๎ด าเนินการแก๎ปัญหาในชั้นเรียนระดับสูงที่นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน วิธีการสอน
แบบ MITA แบํงออกเป็น 5 ระยะ ในระยะที่ 1 ก าหนดค าถามและหารือเพื่อแก๎ปัญหาส าคัญๆ ระยะ
ที ่2 ระบุเป้าหมายท่ีชัดเจนวํานักเรียนควรที่จะบรรลุผลอะไร ในระยะที่ 3 สร๎างเกณฑ์ขึ้นเพื่อระบุ
เกณฑ์ส าหรับการประเมินผลในการท างาน ระยะที ่4 ก าหนดการเรียนรู๎และการประเมินผลงานที่
เกี่ยวข๎องกับปัญหาในโลกจริง ความสนใจของนักเรียน ความสามารถและเนื้อหาที่ต๎องการ และ
สุดท๎ายในระยะที่ 5 นักเรียน และครู สะท๎อนความรู๎ได๎รับในกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง สํงเสริม
ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมมากกวํา ได๎ส ารวจความเข๎าใจของตนเองในเชิงลึก กระตุ๎นนักเรียน หรือ  
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บูรณาการความรู๎และข๎อมูลตํางๆ เพื่อสามารถน าไปแก๎ปัญหาท่ีซับซ๎อน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวํา 
วิธีการสอนแบบ MITA นีส้ามารถชํวยให๎นักเรียนมีความหลากหลายในการแก๎ปัญหาท่ีซับซ๎อนจาก
การเรียนรู๎สถานการณ์จริงได๎เพิ่มขึ้น 
   แม็คนามํา (McNamar.  2008: 142-147) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิต
จริงของนักเรียนในการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์ โดยได๎อธิบายถึงโครงการในโรงเรียนชานเมืองที่ซึ่งมี
นักเรียนมีการปฏิบัติโครงการไมํมากนัก ท าการศึกษาเรื่องก าไรและพื้นที่ ในลักษณะของการสร๎าง
บริษัทของตนเองและสร๎างการเสนอราคาเพื่อท าพื้นของชั้นเรียนของพวกเขาใหมํ โดยนักเรียน
เรียนรู๎โดยการวัดพื้นที่ของพื้นห๎อง ค านวณคําใช๎จําย วิเคราะห์คําใช๎จํายในการด าเนินการ ก าหนด
ก าไรที่ต๎องการ ก าหนดตารางการช าระเงินและสุดท๎ายก็น าเสนอราคา ซึ่งโครงการนี้เน๎นที่ความ 
สามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนโดยสอดคล๎องกับความสามารถทุกๆ ด๎านของพหุปัญญา 
จากนั้นนักเรียนน าผลจากการปฏิบัติงานไปน าเสนอให๎เพื่อนและตัดสินใจ โครงการนี้สํงผลให๎
นักเรียนมีความเข๎าใจ และจ าได๎มากขึ้น เป็นกิจกรรมที่สร๎างความกระตือรือร๎นและความรู๎เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ได๎อยํางมีความหมาย นักเรียนมีการเชื่อมโยงกับโครงการ และแสดงให๎เห็นถึงความ
เข๎าใจในเร่ืองของพื้นที่และผลก าไรซึ่งน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ 
   บากิ และคนอื่นๆ ( Baki; et al.  2009: Abstract) ได๎ศึกษาความคิดรวบยอดการ
เรียนรู๎ของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมตามทฤษฎีพหุปัญญาในกรณีของการด าเนินการของจ านวน
เต็ม การเรียนรู๎การด าเนินการด๎วยจ านวนเต็มตามทฤษฎีพหปุัญญา และความคงทนทางการเรียนร๎ู
ของนักเรียน กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนทั้งหมด 50 คนนักเรียน 25 คนถูกสุํมเป็นกลุํมควบคุมและ
สํวนท่ีเหลือถูกก าหนดเป็นกลุํมทดลอง  ท าการทดสอบกํอนเรียน กับนักเรียนในกลุํมทดลองที่ได๎รับ
การสอนด๎วยกิจกรรมที่ถูกออกแบบตามทฤษฎีพหปุัญญา สํวนนักเรียนในกลุํมควบคุมที่ได๎รับการ
จัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์แบบเดิม  โดยทดสอบความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการด าเนินการ
ของจ านวนเต็มแล๎วจัดการทดสอบกับนักเรียนหลังจากการสอน และทดสอบนักเรียนภายหลังจาก
การสอนผํานไปแล๎วเป็นเวลาสามเดือนภายหลังจากการทดลอง  วิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎โดยใช๎เทคนิค
การวัดซ้ า  ผลการศึกษาพบวํา มีความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญของกลุํมทดลองทั้งในเรื่องทั้งการ
เรียนรู๎เกี่ยวกับความคิดรวบยอดและความคงทนของการเรียนร๎ู 
   บีม (Beam.  2009: Abstract) ได๎น าเสนอเกี่ยวกับแนวคิดของความสามารถทาง
พหุปัญญาส าหรับนักเรียนพิการที่ซึ่งเป็นความแตกตํางกับนักเรียนโดยปกติทั่วไป ซึ่งความแตกตําง
ของนักเรยีนพิการเหลํานี้ได๎กลายมาเป็นวิธีการศึกษาให๎รู๎ถึงการมองปัญหาของนักเรียนที่มีความ
บกพรํองในความสามารถ แม๎วําจะเป็นสิ่งที่ไมํชัดเจนนักแตํมีหลายวิธีการท่ีใช๎ในการเรียนใน
บทเรียนท่ีแตกตํางกัน จึงได๎เสนอให๎พิจารณาการศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาเมื่อนักเรียนมี
ความต๎องการเลือกวิธีการเรียนรู๎ที่มีแตกตํางกัน โดยมีการผสมผสานรูปแบบการเรียนร๎ูที่แตกตํางกัน
ในแผนการสอนรายวัน ซึ่งท าให๎เข๎าใจวํานักเรียนทุกคนจะเข๎าถึงเนื้อหาทางด๎านวิชาการได๎ 
   คูทลูก๎า (Kutluca.  2009: Abstract) ได๎ศึกษาผลของการพัฒนากิจกรรมตาม
ทฤษฎีพหปุัญญาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในหัวข๎อรูปหลายเหลี่ยมระดับเกรด 7 
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โดยด าเนินการกับนักเรียนทั้งหมด 48 คน เป็นกลุํมทดลองจ านวน 24 คนและกลุํมควบคุมจ านวน 
24 คน ใช๎แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลองโดยท าการทดสอบกํอนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบวํา
กิจกรรมที่พัฒนาบนพื้นฐานของทฤษฎีพหปุัญญามีผลเชิงบวกตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให๎มี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตํอไปได๎ 
   ซาริคาวกลู และอารีแกน (Saricaoglu; & Arikan.  2009: 118-120) ได๎ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหวํางเพศของนักเรียนและชนิดของปัญญาแตํละด๎าน ความสัมพันธ์ระหวํางชนิดโดย
ของปัญญาเฉพาะอยํางกับความส าเร็จของนักเรียนในหลักโครงสร๎างทางภาษาทั้งการฟังและเขียน
ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาตํางประเทศและความสัมพันธ์ระหวํางการศึกษาแบบดั้งเดิมกับชนิดของ
ปัญญาแตํละด๎านของนักเรียน จากนักเรียนทีเ่ข๎ารํวมจ านวน 144 คน ในมหาวิทยาลัยเออไซย์ส 
(Erciyes) ของโรงเรียนภาษาตํางประเทศ วิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติจาก t-test กับกลุํมตัวอยํางที่เป็น
อิสระกัน ใช๎การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทิศทางเดียว (one-way ANOVA) จากการวิเคราะห์ข๎อมูลเปิดเผยวํา ไมํมีความแตกตํางอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติระหวํางเพศกับชนิดของปัญญาในแตํละด๎าน ยกเว๎นความสัมพันธ์ระหวํางเพศกับ
ปัญญาด๎านภาษาซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นบวก สํวนความสัมพันธ์ระหวํางความส าเร็จในคะแนน
ทดสอบหลักโครงสร๎างทางภาษาของนักเรียนกับปัญญาด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว  ด๎านมิติ 
และด๎านเข๎าใจตนเองมีความสัมพันธ์กันในเชิงลบ ขณะที่ความสัมพันธ์ระหวํางปัญญาด๎านดนตรี 
และการเขียนพบวํามีความส าคัญเชิงบวก สุดท๎ายไมํพบความส าคัญระหวํางการศึกษาแบบดั้งเดิม 
(parental education) และชนิดปัญญาแตํละด๎านของนักเรียน 
   เชียร์เรอ และลัซโซ (Shearer; & Luzzo.  2009: Abstract) ได๎แสดงให๎เห็นถึง
คุณคําอยํางแท๎จริงของการประยุกต์ใช๎ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ (Gardner) เพื่อการฝึกอาชีพ
ข๎อคิดเห็นทั่วไปของการน าเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและวิธีการที่ศึกษาและการวางแผนอาชีพสามารถ
เติมเต็มโดยการบูรณาการทฤษฎีพหุปัญญาในการอภิปรายบริบทการให๎ค าแนะน าในอาชีพ เกณฑ์
การประเมินผลเกี่ยวกับพัฒนาการทางพหุปัญญา ซึ่งจะวัดจากการจัดการเกี่ยวกับปัญญาตามการ
รายงานตนเองของนักเรียน ซึ่งเป็นการน าเข๎าสูํพื้นฐานการวิจัยและได๎น าเสนอกรณีศึกษาที่แสดงผล
การใช๎ทฤษฎีพหุปัญญาในการให๎ค าปรึกษางาน 
   ออซดีเมอ (Özdemir.  2009: Abstract) ได๎ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ตามความสามารถทางพหุปัญญาด๎วยการใช๎ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเป็นการสนับสนุน
การใช๎ขั้นตอนของวิธีการเรียนรู๎อีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด๎วยการเรียนรู๎โดยใช๎โครงการ
เป็นฐานและวิธีการของพหุปัญญา เป็นการจัดการเรียนรู๎เน๎นให๎นักเรียนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
โต๎ตอบมากขึ้นและไปยังการขยายมุมมองของพวกเขา วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได๎รับวิธีการทางพหุปัญญาในการเรียนร๎ูแบบ
โครงการเป็นฐาน แบบแผนการวิจัยด าเนินการแบบทดสอบกํอนและหลังเรียนในกลุํมทดลองและ
กลุํมควบคุม โดยด าเนินการทดลองที่โรงเรียนประถมศึกษา 2 โรงเรียน รวมนักเรียนจ านวน 144 
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คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุํมทดลองมีการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ด๎วยวิธีโครงการเป็น
ฐาน และนักเรียนกลุํมควบคุมเรียนร๎ูคณิตศาสตร์ด๎วยวิธีการแบบดั้งเดิม ในตอนแรกกลุํมทดลอง 
ก าหนดหัวข๎อของโครงการตามคะแนนสูงที่สุดของนักเรียนจากการทดสอบความสามารถทาง     
พหปุัญญา ตํอมาระยะท่ีสอง ก าหนดหัวข๎อของโครงการตามคะแนนต่ าที่สุดของนักเรียนจากการ
ทดสอบความสามารถทางพหุปัญญา ผลการศึกษาพบวํานักเรียนที่ได๎รับการเรียนร๎ูคณิตศาสตร์แบบ
โครงการเป็นฐานตามความสามารถทางพหุปัญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ไมํแตกตําง
กัน แตํพบวําการเรียนรู๎คณิตศาสตร์แบบโครงการเป็นฐานตามความสามารถทางพหุปัญญามีผล 
เชิงบวกตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และถึงแม๎วําจะไมํพบความแตกตํางของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผู๎วิจัยก็ได๎ค๎นพบวําในระยะแรกที่นักเรียนถูกก าหนดหัวข๎อโครงการตามคะแนนสูงสุด
ของกลุํมนั้นมีความส าเร็จอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติมากกวํากลุํมควบคุม สํวนนักเรียนในระยะที่สอง
ที่ซ่ึงถูกก าหนดหัวข๎อโครงการตามคะแนนต่ าสุดของกลุํมนั้นพบวํามีความส าเร็จมากกวํากลุํม
ควบคุมอยํางไมํมีนัยส าคัญ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   อาริยา จิตรมิตร (2544: 56-57) ได๎ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสนใจในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนโดยใช๎กิจกรรมการสอน
ตามแนวพหุปัญญากับการสอนตามคูํมือครู ทั้งนี้กิจกรรมการสอนตามแนวพหุปัญญาได๎ใช๎รูปแบบ
การสอนของเดวิด ลาเซียร์ (David Lazear) ซึ่งแบํงออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นกระตุ๎นปัญญา     
ขั้นเพิ่มหรือพัฒนาให๎ดีขึ้น ขั้นการสอนอยํางใช๎สติปัญญา และขั้นการถํายโยงสติปัญญา ผลการวิจัย
พบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่ได๎รับการสอนตามทฤษฎีพหุปัญญา  
สูงกวํา การสอนตามคูํมือครู อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสนใจในวิชาสังคม
ศึกษาของนักเรียนที่ได๎รับการสอนตามแนวพหุปัญญา สูงกวํา การสอนตามคูํมือครู อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
   ชนิดดา ตันไพบูลย์ (2545: 99-102) ได๎ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทาง
สติปัญญาบางด๎านตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนวิชา
คณิตศาสตร์โดยใช๎วิธีสอนแบบวรรณี กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน  
เดชอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 จ านวน 41 คน แบํงเป็นกลุํมทดลองจ านวน 20 คน 
กลุํมควบคุมจ านวน 21 คน ผลการศึกษาพบวํา ความสามารถทางสติปัญญาด๎านภาษา ด๎านเน้ือหา
มิติสัมพันธ์ ของนักเรียนกลุํมทดลองและกลุํมควบคุมแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ สํวน
ความสามารถทางสติปัญญาด๎านเหตุผลตรรกะและคณิตศาสตร์ และความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุํมทดลองและกลุํมควบคุมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่    
ระดับ .05 และไมํพบความสัมพันธ์ระหวํางความสามารถทางสติปัญญาด๎านการเข๎าใจตนเองกับ
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์  
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   ชูศรี การเกษ (2546: 147-151) ได๎พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวทฤษฎี    
พหุปัญญา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบระคน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยศึกษาดัชนี
ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู๎ ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ที่ได๎จากการจัด
กิจกรรม และศึกษาความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ กลุํมเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 
จ านวน 28 คน ผลการวิจัยพบวํา แผนการเรียนรู๎ท่ีผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นที่นําพอใจ  
ซึ่งเห็นได๎จากการที่นักเรียนมีความก๎าวหน๎าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร๎อยละ 65 นักเรียนสํวนใหญํมี
ความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาในระดับมากและคะแนนสอบหลัง
เรียนกับคะแนนจากการทดสอบเมื่อทิ้งระยะเวลาไป 14 วัน ไมํแตกตํางกัน ซึ่งหมายความวํา     
การเรียนรู๎ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ชํวยให๎นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู๎ 
   โชคชัย บุญพา (2548: 94-95) ได๎ท าการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ สาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง เศษสํวนและการบวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษสํวน โดยใช๎ทฤษฎีพหุปัญญา กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนบ๎านคูสวําง ศูนย์เครือขํายโรงเรียนขัวไม๎แกํน จ านวน 13 คน ผลการ 
ศึกษาพบวํา แผนการจัดการเรียนร๎ู สาระการเรียนคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษสํวน
และการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสํวน โดยใช๎ทฤษฎีพหุปัญญามีประสิทธิภาพ 
81.66/85.77 สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ 75/75 และมีคําดัชนีประสิทธิผลเทํากับ 0.63 แสดงวํานักเรียน   
มีความรู๎เพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ 63 และนักเรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียนร๎ู ด๎วยแผนการจัดการ
เรียนรู๎ในระดับมาก 
   วรรณวิมล จงจรวยสกุล (2549: 68-71) ได๎ท าการวิจัยเพื่อสร๎างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาในวิชาการบัญชีเบื้องต๎น 1 เรื่อง กระดาษท าการ งบการเงินและ
การปิดบัญชี ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ศึกษาผลการใช๎ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาในวิชาการบัญชี ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิด
ทฤษฎี พหุปัญญาวิชาการบัญชี เบื้องต๎น 1 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2548 จ านวน 50 คน ผลการวิจัยพบวํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาที่สร๎าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพเทํากับ 75.20/ 87.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต๎น 1 หลังได๎รับ
การสอนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา สูงขึ้นอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นักเรียนมีระดับความพึงพอใจหลังการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดทฤษฎี 
พหุปัญญาในระดับมากโดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.90 และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.81 
   ประยงค์ ประจงไสย์ (2551: 77-80) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด๎านความอยากรู๎อยากเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี  
ที่ 1 ที่เรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมพหุปัญญาด๎านความเข๎าใจในธรรมชาติ กลุํมตัวอยํางในการวิจัยเป็น
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห๎องเรียน จ านวนนักเรียน 40 คน ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนที่เรียน
โดยใช๎ชุดกิจกรรมพหุปัญญาด๎านความเข๎าใจในธรรมชาติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ด๎านความอยากรู๎อยากเห็นหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเนื่องจากผู๎วิจัยได๎ใช๎ชุดกิจกรรมพหุปัญญาด๎านความเข๎าใจธรรมชาติเป็น    
ชุดกิจกรรมที่ได๎จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎ส ารวจ และสืบเสาะหาความรู๎  ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้นตอน 
   รัชดาภรณ์  เชื้อเล็ก (2551: 70-71) ได๎ศึกษาผลการจัดการเรียนรู๎ด๎วยชุดกิจกรรม
สํงเสริมศักยภาพพหุปัญญา ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความคิดริเร่ิม
สร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งชุดกิจกรรมดังกลําวมีการจัดการ
เรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และมีครูเป็นผู๎ให๎ค าปรึกษาและแนะน า ชุดกิจกรรมนี้ พบวํา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  และความคิดสร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
   รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ (2551: 82-83) ศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก
ปฐมวัยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู๎ ซึ่งมีกลุํมตัวอยํางเป็น
เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวําง 5-6 ปี ศึกษาอยูํในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2           
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสุเหรําลาดบัวขาว ส านักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร จ านวน  
15 คน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 60 นาที ผลการวิจัยพบวํา เด็กปฐมวัยท่ีได๎รับการ
จัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู๎มีความสามารถทางพหุปัญญาทั้ง 9 ด๎าน 
ได๎แกํ ความสามารถทางด๎านภาษา ความสามารถทางด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถ
ทางด๎านมิติ ความสามารถทางด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถทางด๎านดนตรี 
ความสามารถทางด๎านความเข๎าใจระหวํางบุคคล ความสามารถทางด๎านความเข๎าใจตนเอง 
ความสามารถทางด๎านธรรมชาติ ความสามารถด๎านอัตภถวนิยม จิตนิยม หรือการด ารงคงอยูํของ
ชีวิต สูงขึ้นอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในทุกชํวงของการเปรียบเทียบ และความสามารถ
ทางพหุปัญญามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอดชํวงของการจัดกิจกรรม 
   วิจิตรา มีสุข (2551: 59-61) ได๎ศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย
ที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการพหุปัญญา กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเจริญพัฒนา 
จ านวน 15 คน พบวํา เด็กที่ได๎รับการจัดการเรียนร๎ูแบบบูรณาการพหุปัญญามีการพัฒนา
ความสามารถทางพหุปัญญาในทุกด๎าน อันได๎แกํ ความสามารถด๎านภาษา ความสามารถด๎าน
ตรรกะ/คณิตศาสตร์ ความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ ความสามารถด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหว 
ความสามารถด๎านจังหวะดนตรี ความสามารถด๎านมนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในด๎านเข๎าใจตนเอง 
และความสามารถทางด๎านธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสูงขึ้นอยํางชัดเจน 
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   จารุวรรณ หรํายเจริญ (2552: 98-100) ได๎ศึกษาผลของกิจกรรมการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพหุปัญญาที่มีตํอความสามารถในการเชื่อมโยงและความคิดสร๎างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 ห๎องเรียน ผลการวิจัยพบวํา ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภายหลังได๎รับการสอนโดยใช๎กิจกรรมการเรียนร๎ูคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีบท 
พหุปัญญา เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผํานเกณฑ์ร๎อยละ 65 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สํวนความคิดสร๎างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังได๎รับการสอนด๎วย
กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีบทพหุปัญญา เรื่องทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ผํานเกณฑ์ร๎อยละ 65 อยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ และยังพบวําไมํมีความสัมพันธ์
ทางบวกกันระหวํางความสามารถในการเชื่อมโยงและความคิดสร๎างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
   ศจีมาศ พูลทรัพย์  (2552: 125) ได๎พัฒนากิจกรรมตามแนวพหุปัญญาในการ
จัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ศึกษาผลการใช๎กิจกรรมโดยการ
เปรียบเทียบทักษะการฟัง การพูด การอําน และการเขียน กํอนและหลังการใช๎กิจกรรม ประชากร 
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ๎านป่ายาง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา จ านวน    
18 คน ผลการวิจัยพบวํา ได๎กิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวพหุปัญญาทั้งแปดด๎านในการจัดการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ จ านวน 30 กิจกรรม และผลการใช๎กิจกรรมตามแนวพหุปัญญาในการจัดการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอําน และการเขียน ผลคะแนนรวมเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กวํากํอนเรียน 
  จากการทบทวนงานวิจัยดังกลําว พบวํา การจัดการเรียนร๎ูที่เน๎นความสามารถทาง 
พหุปัญญาของนักเรียนนั้นสํงเสริมนักเรียนได๎ตามความถนัดและความสามารถ รวมทั้งสามารถ
พัฒนาความสามารถด๎านอื่นๆ ให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได๎ ทั้งน้ียังสํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น และการพัฒนาพหุปัญญาโดยการสอนด๎วยวิธีการที่หลากหลายนั้นก็สํงเสริมให๎
นักเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นด๎วยเชํนกัน โดยในที่นี้เป็นงานวิจัยที่กระท ากับเนื้อหาสาระวิชาอื่นๆ 
ที่ไมํใช๎คณิตศาสตร์บ๎าง ในระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาบ๎าง ดังนั้นจึงนําจะเป็นแนวทางที่ดทีี่จะ
สามารถน ามาพัฒนาและประยุกต์กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาได๎ในโอกาสตํอไป 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีเหตุผล  
  มีนักการศึกษาหลายทํานได๎อธิบายเกี่ยวกับการคิดและการคิดอยํางมีเหตุผล (Logical 
Thinking) ซึ่งมีนักการศึกษาบางทํานกลําววํา การคิดอยํางมีเหตุผลเป็นการคิดเชิงตรรกะ หรือเป็น
การคิดเชิงเหตุผล ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎รวบรวมสํวนที่เกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้ 
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  4.1 ความหมายของการคิด 
   นักการศึกษาหลายทํานได๎ให๎ความหมาย ค าจ ากัดความของการคิดไว๎ดังตํอไปนี้ 
   กิลฟอร์ด (Guilford.  1967: 7) ให๎ความหมายของการคิดวํา การคิดเป็นการค๎นหา
หลักการโดยการแยกแยะคุณสมบัติของสิ่งตํางๆ หรือข๎อความจริงท่ีได๎รับแล๎วท าการวิเคราะห์เพื่อ
หาข๎อสรุปอันเป็นหลักการของข๎อความจริงน้ันๆ รวมถึงการน าหลักการไปใช๎ในสถานการณ์ท่ีตํางไป
จากเดิม 
  เดอ โบโน (De Bono.  1986: 31-32) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การคิดคือการส ารวจ
และค๎นหาประสบการณ์เพื่อใช๎ตามจุดมํุงหมายท่ีต๎องการ เชํน เพื่อเข๎าใจ เพื่อตัดสินใจ เพื่อ
แก๎ปัญหา เพื่อความสุข หรือเพื่อการกระท า เป็นต๎น 
  สมิธ (นภเนตร ธรรมบวร.  2549: 5; อ๎างอิงจาก Smith.  1992: unpage) กลําววํา 
การคิดนั้นเกิดขึ้นอยูํตลอดเวลา แม๎วําจะตระหนักถึงความคิดของตนหรือไมํก็ตาม ความสามารถใน
การคิดของมนุษย์จะแตกตํางกันออกไป รวมถึงการพยายามท าความเข๎าใจ และตีความหมายของ
สิ่งแวดล๎อมรอบตัว สิ่งที่เราต๎องการให๎เป็น และสิ่งที่เราไมํต๎องการให๎เกิดขึ้นความคาดหวังของ
บุคคลตํอโลกรอบตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา ทั้งน้ีเป็นผลมาจากประสบการณ์ หรือการ
สร๎าง (Construct) ข๎อมูล ความรู๎ สิ่งที่เรารู๎ในปัจจุบันจะปราศจากความหมาย ถ๎าเราไมํสามารถ
เชื่อมโยงกับอดีต  
   กันยา สุวรรณแสง (2532: 109) ให๎ความหมายของการคิดวําเป็นกระบวนการกิจกรรม
ของสมองที่กํอให๎เกิดแนวส าหรับพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกส าหรับปฏิบัติการชีวิต 
   ทิศนา แขมมณี (ภิรมยา อินทรก าแหง.  2549: 42; อ๎างอิงจาก ทิศนา แขมมณี.  
2542: ไมํปรากฏเลขหน๎า) ได๎ให๎ความหมายวําการคิด หมายถึง พฤติกรรมภายในที่เกิดจาก
ขบวนการท างานของสมองในการรวบรวม จัดระบบข๎อมูลและประสบการณ์ตํางๆ อันจะน าไปสูํ
รูปรําง หรือมโนภาพที่เป็นเรื่องราวขึ้นในใจ กํอนท่ีจะสื่อออกมาโดยใช๎ค าพูด หรือการแสดงออก 
   ศรีสุรางค์ ทีนะกุล และคนอื่นๆ (2542: 8) ให๎ความหมายของการคิดวําเป็นพฤติกรรม
ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมนุษย์ และมีรูปแบบท่ีซับซ๎อน เป็นผลมาจากกระบวนการทาง
สมอง  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2544: 11-12) กลําวถึงความหมาย
ความคิดวําเป็นกลไกของสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ท่ีใช๎ในการ
สร๎างแนวคิดรวบยอด ด๎วยการจ าแนกความแตกตําง การจัดกลุํมและการก าหนดช่ือเรื่องเกี่ยวกับ
ข๎อเท็จจริงท่ีได๎รับและกระบวนการที่ใช๎แปลความหมายของข๎อมูล รวมถึงการสรุปอ๎างอิงด๎วยการ
จ าแนกรายละเอียดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข๎อมูลที่ได๎รับ ซึ่งข๎อมูลที่น ามาใช๎อาจจะเป็นความ
จริงที่สัมผัสได๎หรือเป็นเพียงจินตนาการท่ีไมํอาจจะสัมผัสได๎ ตลอดจนเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการ
น ากฎเกณฑ์ตํางๆ ไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางมีเหตุผลและเหมาะสม สังคมรอบตัว และประสบการณ์
สํวนตัวดั้งเดิมของมนุษย์ 



125 

 

   ชาญชัย อาจินสมาจาร (2545: 146) ได๎ให๎ความหมายของการคิดสรุปได๎ดังนี้ การคิด
เป็นการน าความสามารถในทางสติปัญญาออกมาใช๎ประโยชน์ การตัดสินใจ และการสรุป เป็นการ
ปฏิบัติการทางสมองหรือให๎เหตุผล ตัดสิน สรุป หรือเลือกการลงความเห็น เชื่อ ตั้งวัตถุประสงค์หรือ
ตรึกตรอง ประนีประนอม สะท๎อน หรือชั่งน้ าหนักเรื่องราวทางสมอง 
   สุวิทย์ มูลค า (2547: 13) ใหค๎วามหมายของการคิดกลําวโดยสรุปได๎วํา คือการค๎นหา
ความหมายนั่นคือ ก าลังใช๎สติปัญญาของตนท าความเข๎าใจกับการน าความรู๎ใหมํที่ได๎เข๎ารํวมกับ
ความรูเ๎ดิมหรือประสบการณ์ที่มีอยูํ เพื่อหาค าตอบวําคืออะไร หรือกลําวอีกอยํางหนึ่งวําเป็นการเอา
ข๎อมูลที่เพิ่งรับเข๎ามาใหมํไปรวมกับข๎อมูลเกําท่ีระลึกได๎ เพื่อสร๎างเป็นความคิดอํานเหตุผลหรือข๎อ
ตัดสิน 
   เฉลิม ฟักอํอน (2548: 5) ให๎ความหมายของการคิดวํา หมายถึง ความสามารถในการ
ใช๎สมองคิด และแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตํอสิ่งเร๎าที่มีความหมาย อยํางเป็นระบบ เป็นขั้นตอน  
ตามความต๎องการของสมอง 
   สุวิทย์  มูลค า (2548: 49) กลําวถึงการคิดไว๎ดังนี้ การคิดของมนุษย์จะเริ่มเกิดขึ้น  
เมื่อมนุษย์สัมผัสกับสิ่งแวดล๎อมรอบตัว อาจจะเป็นข๎อมูลหรือสถานการณ์ตํางๆ ที่เป็นสิ่งเร๎า        
ซึ่งมนุษย์อาจจะรับรู๎ด๎วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได๎แกํ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย หลังจากนั้นมนุษย์จะเริ่ม
ตอบสนองด๎วยการคิดกํอนที่จะแสดงออกด๎วยการพูดหรือการกระท า ถ๎าหากสิ่งเร๎าใดๆ ที่ท าให๎เกิด
ข๎อสงสัย ความขัดแย๎ง หรือปัญหาจะท าให๎มนุษย์เกิดความทุกข์ เกิดความไมํสบายกาย ไมํสบายใจ 
เรียกวํา อยูํในสภาวะความไมํสมดุล จะกระตุ๎นให๎มนุษย์ต๎องปรับสภาวะให๎สมดุล จึงท าให๎เกิด
กระบวนการคิด พร๎อมกับความพยายามดิ้นรน คิดหาหนทาง หาวิธีการแก๎ปัญหา ตอบข๎อสงสัย 
ขจัดความขัดแย๎ง เพื่อให๎ความทุกข์หมดไปจากตัวเอง กํอให๎เกิดความสุขหรืออยูํในสภาวะที่สมดุล 
ดังแสดงได๎ด๎วยภาพประกอบ 3 ตํอไปนี ้
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ภาพประกอบ 3 การเกิดขึ้นของการคิด 
 
             ที่มา:  สุวิทย์ มูลค า.  (2548).  ครบเครื่องเรื่องการคิด.  หน๎า 48. 
   สมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ (2548: 2) ให๎ความหมายของการคิดวํา หมายถึง 
กิจกรรมทางสมอง ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ การแยกแยะ การวางแผน การเปรียบเทียบ การสืบค๎น 

ข๎อมูล 

 

ส่ิงแวดล๎อม สถานการณ์ 

ส่ิงเร๎า 

กระบวนการรับรู ๎
(ประสาทสัมผัสทั้ง 5 : ตา หู จมกู ล้ิน ผิวกาย) 

สภาวะความไมํสมดุล 

เกิดข๎อสงสัย เกิดปัญหา เกิดความขัดแย๎ง 

ต๎องการปรับสภาวะให๎สมดุล 

กระบวนการคิด 

ตอบข๎อสงสัย แก๎ปัญหา ขจัดความขัดแยง๎ 

สภาวะความสมดุลได๎

ค าตอบ/ไมํสงสัย 

มีความสุข/ไมํเครียด ทุกข์/เครียด 

สภาวะไมํสมดุลไมํได๎

ค าตอบ/สงสัย/ขัดแย๎ง 
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การออกแบบ การอ๎างอิงและหาข๎อสรุป การตั้งสมมติฐาน การหารูปแบบทางคณิตศาสตร์         
การทดสอบและตรวจสอบความถูกต๎อง   
   ทิวัฒถ์ มณีโชติ (2549: 60) ได๎ให๎ความหมายของการคิดวําเป็นกระบวนการทางสมอง
ที่เกิดขึ้นเม่ือมีสิ่งเร๎ามากระตุ๎น เชํน ปัญหา อุปสรรค ความสงสัยและความต๎องการ ทั้งความต๎องการ
ค าตอบและความต๎องการมีชีวิตที่ดีขึ้น  
   เบญจพร สมานมาก (2551: 82) ได๎ให๎ความหมายของการคิดวําเป็นความสามารถใน
การท าความเข๎าใจ การตีความหมายจากข๎อมูลความรู๎ โดยการวิเคราะห์และหาข๎อสรุป สร๎าง
ความคิดรวบยอด เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
   ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551: 2) กลําวถึงความหมายของการคิดวําเป็นกระบวนการ
ท างานของสมอง ที่เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม   
สิ่งเร๎า และสภาพแวดล๎อมที่เข๎ามากระทบ สํงผลให๎เกิดความคิดในการท่ีแก๎ไข ปรับตัวเพื่อให๎
สามารถแก๎ไขปัญหา หรือปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ์ตํางๆ ที่เกิดขึ้น 
   วิโรจน์ เอ็งสุโสภณ ชูชีพ อํอนโคกสูง และ ดวงแข บางวิวัฒน์ (2551: 8) ได๎ให๎
ความหมายวํา การคิดคือกระบวนการทางจิตใจในการส ารวจและค๎นหาข๎อมูลหรือประสบการณ์เพื่อ
ใช๎ตามจุดมํุงหมายท่ีต๎องการ โดยที่ข๎อมูลหรือประสบการณ์น้ันอาจเป็น/เกี่ยวข๎องกับรูปธรรมหรือ
นามธรรมก็ได๎ 
   จากความหมายของการคิดข๎างต๎นสรุปได๎วํา การคิด หมายถึง พฤติกรรมภายในที่เกิด
จากขบวนการท างานของสมองในการรวบรวม การวิเคราะห์ การแยกแยะ การวางแผน            
การเปรียบเทียบ จัดระบบข๎อมูลและประสบการณ์ตํางๆ ซึ่งเกิดจากการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตํอ
สิ่งเร๎า เพื่อปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ์ และสภาพแวดล๎อมรอบตัว  
  4.2 ประเภทของการคิด  
   การคิดแม๎จะเป็นกระบวนการภายในที่เรามองไมํเห็น แตํเราก็สามารถที่จะทราบถึง
ความคิดของบุคคลได๎จากกระบวนการตอบสนองภายนอกที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล การคิดของมนุษย์
เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งในขณะตื่นและขณะหลับ สมองเป็นสํวนที่ส าคัญที่สุดในการคิดของมนุษย์ 
เพราะสมองเป็นศูนย์กลางควบคุมการท างานของรํางกาย และเป็นศูนย์กลางของความรู๎สึกนึกคิด 
สมองแตํละสํวนท าหน๎าที่ควบคุมพฤติกรรมตําง ๆ เชํน การเรียนรู๎ การจ า การรับรู๎ การคิดหา
เหตุผล เป็นต๎น การคิดของบุคคลอาจจะคิดเพียงเชื่อมโยงสิ่งตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน โดยไมํมีจุดหมาย
ของการคิดจนกระทั่งการคิดอยํางมีเหตุผลซึ่งมีความส าคัญตํอความส าเร็จในชีวิตของบุคคล       
(ศรีสุรางค์ ทีนะกุล และคนอื่น ๆ.  2542: 1) ด๎วยเหตุนี้จึงมีนักการศึกษาหลายทํานได๎แบํงประเภท
ของการคิดไว๎ดังนี้ 
   กาเยํ (Gagne.  1974: 283) ได๎จ าแนกประเภทของการคิดไว๎ 2 แบบ คือ   
    1. การคิดอยํางเลื่อนลอยหรือไมํมีทิศทาง คือการคิดจากสิ่งที่พบเห็น จาก
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ประสบการณ์ตรง เรียกอีกอยํางหนึ่งวําเป็นการคิดตํอเนื่อง (Associative Thinking) ซึ่งจ าแนก
ออกเป็น 5 ลักษณะ คือ  
     1.1 การคิดตํอเนื่องอยํางอิสระ (Free Association) คือการคิดถึงเหตุการณ์ท่ี
ลํวงมาแล๎ว เมื่อมีการกระตุ๎นจากสิ่งเร๎าจ าพวกค าพูดหรือเหตุการณ์ 
     1.2 การคิดเชื่อมโยงควบคุม (Controlled Association) คือการคิดโดยอาศัย
ค าสั่งเป็นแนว เชํน ผู๎คิดอาจได๎รับค าสั่งเป็นแนว เชํน ผู๎คิดอาจได๎รับค าสั่งให๎บอกค าที่อยูํในพวก
เดียวกันกับค าที่ได๎ยินมา 
     1.3 การฝันกลางวัน (Day Dreaming) คือการคิดที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกัน
ตนเอง เพื่อให๎เกิดความพอใจในตน ซึ่งเป็นการคิดฝันในขณะท่ียังตื่นอยูํ 
     1.4 การฝันกลางคืน (Night Dreaming) คือการฝันอันเนื่องจากความคิดของ
ตน หรือเป็นการคิดฝันเนื่องจากการรับรู๎หรือตอบสนองสิ่งเร๎า 
     1.5 การคิดตามความเชื่อของผู๎คิด (Autistic Thinking) คือการคิดหาเหตุผล
เข๎าข๎างตัวเอง ซึ่งข้ึนอยูํกับความเชื่อหรืออารมณ์ของผู๎คิดมากกวําขึ้นอยูํกับลักษณะที่แท๎จริงของ
การคิด 
    2. การคิดอยํางมีทิศทางหรือมีจุดหมาย คือการคิดที่บุคคลเริ่มใช๎ความรู๎พื้นฐาน
เพื่อกลั่นกรองความคิดที่เพ๎อฝัน การคิดที่เลื่อนลอยไร๎ความหมายให๎เป็นการคิดที่มีทิศทางข้ึน โดย
มํุงไปสูํจุดหมายหนึ่ง และเป็นการคิดที่มีบทสรุปของการคิดหลังจากคิดเสร็จแล๎ว ซึ่งจ าแนกออกเป็น   
2 ลักษณะดังนี้ 
     2.1 การคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ (Creative Thinking) คือการคิดในลักษณะที่คิดได๎
หลายทิศทาง (Divergent Thinking) ไมํซ้ ากัน หรือเป็นการคิดในลักษณะที่โยงสัมพันธ์กันได๎ 
กลําวคือ เมื่อระลึกสิ่งใดได๎ก็จะเป็นสะพานเชื่อมตํอให๎ระลึกถึงสิ่งอื่นๆ ได๎ตํอไปโดยสัมพันธ์กันเป็น
ลูกโซ ํ
     2.2 การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ (Critical Thinking) คือการคิดอยํางมีเหตุผล  
ซึ่งเป็นการคิดที่ใช๎เหตุผลในการแก๎ปัญหา โดยพิจารณาถึงสถานการณ์หรือข๎อมูลตํางๆ วํามี
ข๎อเท็จจริงเพียงใดหรือไมํ   
   ศรีสุรางค์ ทีนะกุล และคนอื่นๆ (2542: 9-11) กลําววําการคิดแบํงเป็น 2 ประเภท คือ 
     1. การคิดโดยไมํมีจุดมํุงหมาย (undirected thinking) หรือเรียกวําความคิด
แบบเชื่อมโยง (associated thinking) เป็นการคิดที่ไมํมีจุดหมาย เป็นอิสระจากการถูกก าหนดด๎วย
เงื่อนไขภายนอก  
     1.1 การคิดเชื่อมโยงเสรี (free associative thinking) เมื่อได๎รับสิ่งกระตุ๎นสิ่ง
หนึ่งเราอาจจะคิดสิ่งตํางๆ อีกมากมายสิ่งที่มาเชื่อมโยงกับสิ่งเร๎านั้นไมํจ ากัดขอบเขต ซิกมันด์ 
ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาวิเคราะห์เชื่อวําการคิดแบบเสรีเป็นการระบายความต๎องการ
ที่อยูํภายใต๎จิตไร๎ส านึก (unsconscious) การวิเคราะห์ผลจากการคิดแบบเชื่อมโยงเสรี จะชํวยให๎
เข๎าใจปัญหาท่ีฝังลึกอยูํในจิตใจของคนได๎ 
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     1.2 การคิดเชื่อมโยงควบคุม (controlled association) การคิดจะถูกจ ากัด
ตามที่ก าหนดเงื่อนไข เชํน ผู๎คิดอาจได๎รับค าสั่งให๎บอกค าที่อยูํในกลุํมเดียวกันกับค าที่ได๎ยิน เชํน   
ค าวํา ดินสอ จะต๎องตํอด๎วยค าวํา “ปากกา” เพราะอยูํในกลุํมของเครื่องเขียน 
     1.3 การฝันเฟื่อง (fantasy) เป็นการฝันกลางวัน (day dreaming) การฝัน
เฟื่องเป็นการสะท๎อนความปรารถนาของมนุษย์ โดยเหตุที่ความปรารถนานั้นในสภาพความเป็นจริง
ไมํได๎รับการตอบสนอง หรือเป็นความปรารถนาที่ไมํมีทางเป็นจริงได๎ เชํน ผู๎ที่อยากเป็นดารา
บาสเกตบอลระดับโลก ก็จะนึกถึงภาพตนเองเลํนบาสเกตบอล เลํนลูก และท าแต๎มในทําตํางๆ       
ที่ผาดโผน ผู๎ที่อยูํในท่ีคุมขังก็มักจะนึกภาพตนเองเป็นนกบินออกไปได๎ หรือเป็นซุปเปอร์แมน
สามารถเหาะได๎แหกกรงขังออกไปได๎  
     1.4 การฝัน (dream) หรือการฝันกลางคืน(night dreaming) การฝันเป็นการ
คิดเชื่อมโยงในขณะหลับ มีความสมจริงมากบางครั้งฝันเป็นเร่ืองเป็นราวติดตํอกันในขณะฝัน ผู๎ฝัน
จะไมํทราบวําเป็นความฝัน มนุษย์มีความเชื่อในเรื่องความฝันมาแตํโบราณ ทุกชาติทุกภาษาตํางมี
ค าอธิบายเกี่ยวกับฝันและการฝัน เชํน ชาวอียิปต์เชื่อวําการฝันเป็นการติดตํอกับเทพเจ๎า และ
เรื่องราวที่ฝันคือสิ่งที่เทพเจ๎าต๎องการบอกกับผู๎ฝัน ชาวจีนเชื่อวําการฝันคือการทํองเที่ยวของ
วิญญาณซึ่งออกจากรํางของผู๎ฝัน และความฝันก็เป็นประสบการณ์ของวิญญาณ สํวนชาวไทยเชื่อวํา
การฝันเป็นการรับรู๎เหตุการณ์ในอดีตที่แฝงมาในรูปของความฝัน จึงต๎องมีการท านายฝัน 
    2. การคิดอยํางมีจุดมํุงหมาย (the goal-directed thinking) เป็นการคิดที่เกิดขึ้น
เมื่อเราต๎องการค าตอบหรือวิถีทางท่ีสมเหตุสมผลในการแก๎ปัญหา การคิดชนิดนี้มีเป้าหมายท่ีชัดเจน 
จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาชาวอเมริกาเรียกความคิดชนิดนี้วํา 
reflective thinking การคิดชนิดน้ีได๎แกํ การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ (critical thinking) และการคิด
สร๎างสรรค์ (creative thinking) การคิดวิเคราะห์วิจารณ์เป็นการคิดหาเหตุผลในเรื่องตํางๆ ซึ่งการคิด
ชนิดนี้คือการคิดแก๎ปัญหา (problem solving)  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2544: 12-13) ประเภทหรือรูปแบบของ
การคิดมีหลากหลายแตกตํางกันออกไป สามารถแบํงได๎เป็น 2 กลุํมใหญํๆ คือ  
    1. การคิดอยํางไมํมีเป้าหมาย เป็นการคิดไปเรื่อยๆ ไมํมีเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์การคิด 
    2. การคิดอยํางมีเป้าหมาย เป็นการคิดที่มีประโยชน์และมีคุณภาพมากกวําการคิด
แบบแรก ผู๎คิดมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนหรือแก๎ปัญหาหรือหาแนวทางในการบรรลุถึงความส าเร็จ
ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การคิดแบบน้ีมีความส าคัญมากเพราะหากใช๎ไปในทางที่ผิดจะกํอให๎เกิดความ
เสียหายเดือดร๎อนตํอสังคม สิ่งแวดล๎อม และตํอตัวผู๎คิดเองในภายหลัง การพัฒนาการคิดจึงมี
เป้าหมายท่ีส าคัญคือมํุงให๎เป็นคนคิดดี คิดชอบ 
   ปานรวี ยงยุทธวิชัย (2548: 40-41) การคิดของมนุษย์มีอยูํ 2 ระดับ ระดับท่ี 1 การคิด
แบบไมํมีเป้าหมาย หรือคิดแบบเลนส์เว๎า เป็นความคิดที่หลากหลาย กระจัดกระจาย ถ๎าขาดการ
บริหารการคิดอยํางเป็นระบบแล๎ว ก็จะเป็นความคิดที่สูญเปลําไปอยํางนําเสียดาย สํวนระดับที่ 2 
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การคิดแบบมีเป้าหมาย หรือคิดแบบเลนส์นูน เป็นการคิดที่มีประสิทธิภาพและมากไปด๎วย
ประสิทธิผลกํอให๎เกิดประโยชน์อยํางมหาศาลตํอพัฒนาการของมนุษยชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งตํอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎การคิด 
   ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 24-31) กลําววํา การแบํงการคิดนั้นขึ้นอยูํวําจะยึดลักษณะใด
เป็นหลักในการแบํง ซึ่งสามารถแบํงได๎ดังตํอไปนี้ 
    1. แบํงตามขอบเขตของการคิด จ าแนกเป็น 2 ประเภทได๎แกํ  
     1.1 การคิดในระบบปิด หมายความวํา การคิดที่อยูํในขอบเขตจ ากัด แนวการ
คิดจะไมํมีการเปลี่ยนแปลง มีการคิดอยํางไรก็จะคิดเหมือนๆ กัน เชํน การคิดทางคณิตศาสตร์    
การคิดทางตรรกศาสตร์ เป็นต๎น 
     1.2 การคิดระบบเปิด หมายถึง การคิดที่เป็นไปตามความรู๎ ความสามารถ 
หรือประสบการณ์ของแตํละคนในแตํละสิ่งแวดล๎อม 
    2. แบํงตามความแตกตํางของเพศ จ าแนกเป็น 2 ประเภทได๎แกํ 
     2.1 การคิดแบบวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นการคิดโดยอาศัยสิ่งเร๎าที่
เป็นจริงเป็นเกณฑ์ เป็นการคิดของผู๎มีอารมณ์ เป็นการคิดที่ถือวําเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็น
ลักษณะการคิดของเพศชายเป็นสํวนใหญํ คือ มีเหตุผล (Rational) มีการคาดคะเน (Predictable)   
มีขอบเขต (Convergent) และเป็นแนวลง (Vertical) 
     2.2 การคิดแบบโยงความสัมพันธ์ (Relational Style) เป็นการคิดที่สัมพันธ์
กับอารมณ์ซึ่งมักยึดตนเองเป็นใหญํ เกิดจากการมองหาความสัมพันธ์ของสิ่งเร๎าตั้งแตํสองชนิดขึ้นไป 
เชํน ความสัมพันธ์ทางด๎านหน๎าที่ สถานท่ี หรือกาลเวลา การคิดแบบน้ีมักจะเป็นการคิดของเพศ
หญิง  
    3. แบํงตามความสนใจของนักจิตวิทยา จ าแนกเป็น 3 ประเภทได๎แกํ 
     3.1 การคิดรวบยอด (Concept) เป็นการคิดที่ได๎จากการรับรู๎ โดยมีการ
เปรียบเทียบทั้งในลักษณะเหมือนและแตกตํางกัน ด๎วยการอาศัยประสบการณ์เดิม 
     3.2 การคิดหาเหตุผล (Reasoning) การคิดประเภทนี้เร่ิมจากการ
ตั้งสมมติฐานแล๎วด าเนินการตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น  
     3.3 การคิดสร๎างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นความคิดที่อาศัยการคิดที่
แก๎ปัญหาใหมํๆ และคิดสร๎างสิ่งใหมํๆ ทํามกลางความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท าให๎เกิดความรู๎สึกวําโลกของเราเล็กลง ซึ่ง ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เป็นการคิดเม่ือพบ
ความสัมพันธ์ใหมํๆ ของสิ่งตํางๆ ที่มีคุณคําและมีประโยชน์แปลกใหมํกวําเดิม มีลักษณะแนวใหมํ 
การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหมํ มีวิธีการใหมํขึ้นมาหรือปรับปรุงให๎ดีขึ้น ซึ่งมีกระบวนการคิดสร๎างสรรค์   
4 ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นเตรียมตัว ขั้นฟักตัว ขั้นคิดออก และขั้นทดสอบ 
    4. แบํงตามลักษณะของการคิด จ าแนกเป็น 2 ประเภทใหญํๆ ได๎แกํ 
     4.1 การคิดโดยไมํมีจุดหมาย (Undirected Thinking) หรือเรียกอีกอยํางหนึ่ง
วําการคิดตํอเนื่อง หรือการคิดเชื่อมโยง (Associative Thinking) เป็นวิธีคิดจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่ง



131 

 

หนึ่งอยํางตํอเนื่องและเชื่อมโยงกัน จนเหมือนวําความคิดเชื่อมโยงนี้จะไมํมีจุดหมายและควบคุม
ไมํได๎แตํก็มีทิศทาง การคิดชนิดนี้ยังแบํงออกเป็นประเภทยํอยๆ ได๎ดังตํอไปนี้ 
      4.1.1 การคิดตํอเนื่องอยํางอิสระ หรือการคิดเชื่อมโยงอิสระ           
(Free Association) เป็นความคิดที่เกี่ยวข๎องและมีความสัมพันธ์กันอยํางอิสระ จากเรื่องหนึ่งไปยัง
อีกเรื่องหนึ่งโดยไมํได๎เข๎มงวดกับการเรียงประโยค การใช๎ภาษามักจะเป็นการเลําเรื่องในสิ่งที่ผํานมา  
      4.1.2 การคิดตํอเนื่องที่ไมํอิสระ หรือการควบคุมการเชื่อมโยง 
(Controlled Association) เป็นความคิดที่เรียงล าดับจากค าหนึ่งไปยังอีกค าหนึ่งตามที่ผู๎คอยน าให๎ 
ตํางจากประเภทแรกที่การคิดถูกจ ากัดให๎แคบลงโดยต๎องปฏิบัติตามค าสั่งของอีกฝ่ายหน่ึง 
      4.1.3 การฝันกลางวัน (Day Dreaming) เป็นลักษณะการคิดเพ๎อฝัน     
ในลักษณะการสร๎างวิมานในอากาศ มักจะเป็นความคิดที่มีจุดประสงค์ป้องกันตัวเองหรือให๎เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองเนื่องจากในความจริงนั้นไมํเคยท าอะไรให๎ได๎รับความภาคภูมิใจเลย 
      4.1.4 การฝันกลางคืน (Night Dreaming) มักเกิดในเวลาหลับ ซึ่งเป็น
ความฝันในสิ่งที่เป็นเร่ืองเก็บกดไว๎ บางครั้งเป็นเร่ืองราว บางครั้งไมํมีเนื้อหาไมํสมเหตุสมผล ซึ่งการ
ฝันกลางคืนเป็นเครื่องแสดงวําการคิดนั้นเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา โดยท่ีเราไมํได๎ตั้งใจเลย 
      4.1.5 การคิดตามความเชื่อของผู๎คิด หรือการคิดเข๎าข๎างตัวเอง    
(Autistic Thinking) เป็นกระบวนการท่ีผู๎คิดตีความหมายจากความเชื่อ และตัดสินด๎วยเหตุผลที่
เข๎าข๎างตัวเอง 
     4.2 การคิดอยํางมีจุดหมาย (The Goal-directed Thinking) หรือความคิดตรง 
(Directed Thinking) เป็นการคิดที่มักมีจุดหมายในสิ่งที่คิดวําจะท าอยํางไร สิ้นสุดที่ตรงไหน และจะ
ท าให๎เกิดความส าเร็จได๎อยํางไร ซึ่งแบํงออกเป็นประเภทยํอยๆ ได๎คือ การคิดตัดสินปัญหา หรือการ
คิดวิพากษ์วิจารณ์ หรือการคิดอยํางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) นับวําเป็นความคิดที่มี
เหตุผล มีกฎเกณฑ์ตามหลักตรรกวิทยา และวิธีการคิดหาเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์     
(Scientific Method) 
    5. แบํงตามเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด๎วยหลักสูตรยํอย ๆ ดังนี้ การคิดสิบมิติ การ
คิดเชิงวิพากษ์ หรือการคิดอยํางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis-
Type Thinking) การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking) การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative 
Thinking) การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) การคิดเชิงสร๎างสรรค์ (Creative Thinking)   
การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และการคิดเชิง
ระบบ (Systematic Thinking) 
   ลาวัลย์ รักสัตย์ (2550: 49) กลําววํา ลักษณะการคิด หมายถึง รูปของการคิดแบบ
ตํางๆ จัดเป็น 2 กลุํมใหญํๆ ดังนี้ 
    1. คิดอยํางไมํมีเป้าหมาย คิดเลื่อนลอยหรือคิดฟุ้งซําน เชํน การคิดเชื่อมโยงอยําง
ไร๎จุดหมาย การนึกฝัน (คิดฟุ้งขณะตื่น) การฝัน (คิดฟุ้งขณะหลับ) เป็นต๎น 



132 

 

    2. คิดอยํางมีเป้าหมาย เป็นความคิดที่มีประโยชน์ มีคุณภาพกวําการคิดแบบแรก     
มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนหรือแก๎ปัญหา หรือเป็นการคิดทบทวนแบบใสํใจในสิ่งที่เป็นปัญหาเพื่อ
ค๎นหาค าตอบที่ดีที่สุด หรือหาแนวทางในการบรรลุถึงความส าเร็จในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชํน การคิด
แบบจดจ า (knowledge thinking) การคิดแบบเข๎าใจ (comprehension thinking) การคิดไตรํตรอง
หรือการคิดแบบมีวิจารณญาณ (critical thinking) การคิดแบบอุปนัย (induction thinking) การคิด
แบบนิรนัย (deduction thinking) การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) คิดสังเคราะห์ (synthesis 
thinking) การคิดแบบสังกัปหรือการคิดแบบสรุปมโนทัศน์ (conceptual thinking) การคิดแบบ
น าไปใช๎ (application thinking) การคิดแบบประเมินคํา (evaluation thinking) การคิดแบบเป็นเหตุ
เป็นผล (logical thinking) การคิดสร๎างสรรค์ (creative thinking) การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific 
thinking) การคิดตัดสินใจ (decision thinking) และการคิดแก๎ปัญหา (problem solving) เป็นต๎น 
   จากประเภทของการคิดที่กลําวมาข๎างต๎นนั้นพบวํา การคิดสามารถแบํงเป็น 2 
ประเภทตามลักษณะการคิดคือ  
    1. การคิดโดยไมํมีจุดหมาย เป็นวิธีคิดจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งอยํางตํอเนื่อง
และเชื่อมโยงกัน จนเหมือนวําความคิดเชื่อมโยงนี้จะไมํมีจุดหมายและควบคุมไมํได๎แตํก็มีทิศทาง 
เป็นการคิดไปเรื่อย ๆ ไมํมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การคิด แบํงออกเป็นประเภทยํอย ๆ ได๎ดังนี้ 
     1.1 การคิดตํอเนื่องอยํางอิสระ หรือการคิดเชื่อมโยงอิสระ (Free Association) 
เป็นความคิดที่เกี่ยวข๎องและมีความสัมพันธ์กันอยํางอิสระ จากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งโดยไมํได๎
เข๎มงวดกับการเรียงประโยค การใช๎ภาษามักจะเป็นการเลําเรื่องในสิ่งที่ผํานมา  
     1.2 การคิดตํอเนื่องที่ไมํอิสระ หรือการควบคุมการเชื่อมโยง (Controlled 
Association) เป็นความคิดที่เรียงล าดับจากค าหนึ่งไปยังอีกค าหนึ่งตามที่ผู๎คอยน าให๎ ตํางจาก
ประเภทแรกที่การคิดถูกจ ากัดให๎แคบลงโดยต๎องปฏิบัติตามค าสั่งของอีกฝ่ายหน่ึง 
     1.3 การฝันกลางวัน (Day Dreaming) เป็นลักษณะการคิดเพ๎อฝัน ในลักษณะ
การสร๎างวิมานในอากาศ มักจะเป็นความคิดที่มีจุดประสงค์ป้องกันตัวเองหรือให๎เกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองเนื่องจากในความจริงน้ันไมํเคยท าอะไรให๎ได๎รับความภาคภูมิใจเลย 
     1.4 การฝันกลางคืน (Night Dreaming) มักเกิดในเวลาหลับ ซึ่งเป็นความฝัน
ในสิ่งที่เป็นเร่ืองเก็บกดไว๎ บางครั้งเป็นเร่ืองราว บางครั้งไมํมีเนื้อหาไมํสมเหตุสมผล ซึ่งการฝัน
กลางคืนเป็นเครื่องแสดงวําการคิดนั้นเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา โดยท่ีเราไมํได๎ตั้งใจเลย 
     1.5 การคิดตามความเชื่อของผู๎คิด หรือการคิดเข๎าข๎างตัวเอง           
(Autistic Thinking) เป็นกระบวนการท่ีผู๎คิดตีความหมายจากความเชื่อ และตัดสินด๎วยเหตุผลที่
เข๎าข๎างตัวเอง 
    2. การคิดอยํางมีจุดหมาย เป็นการคิดที่มักมีจุดหมายในสิ่งที่คิดวําจะท าอยํางไร        
มีเป้าหมายท่ีชัดเจน และจะสิ้นสุดที่ตรงไหน จะท าให๎เกิดความส าเร็จได๎อยํางไร ซึ่งเกิดขึ้นเม่ือเรา
ต๎องการค าตอบหรือวิถีทางที่สมเหตุสมผลในการแก๎ปัญหา โดยอาจแบํงออกเป็นประเภทยํอยๆ ได๎
คือ การคิดตัดสินปัญหา หรือการคิดวิพากษ์วิจารณ์ หรือการคิดอยํางมีวิจารณญาณ           



133 

 

(Critical Thinking) นับวําเป็นความคิดที่มีเหตุผล มีกฎเกณฑ์ตามหลักตรรกวิทยา การคิดเหลํานี้
เป็นการคิดที่มีประสิทธิภาพและมากไปด๎วยประสิทธิผลกํอให๎เกิดประโยชน์อยํางมหาศาลตํอ
พัฒนาการของมนุษยชาติ 
  4.3 ความหมายของการคิดอย่างมีเหตุผล 
   กู๏ด (Good. 1973: 608) ได๎ให๎ความหมายของการคิดอยํางมีเหตุผลวํา เป็น
ความสามารถทางสมองที่บุคคลสามารถด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งที่ไมํร๎ู โดยอาศัยสิ่งที่รู๎แล๎ว ด๎วยกฎ
และหลักการท่ีถูกต๎องอยํางมีระบบแบบแผน 
   คาร์พลัส (Karplus.  1977: 169-175) ได๎อธิบายการคิดอยํางมีเหตุผลของเด็กในสอง
ลักษณะคือ ขั้นปฏิบัติการรูปธรรม และขั้นปฏิบัติการด๎วยนามธรรมไว๎ดังนี้ 
    การคิดอยํางมีเหตุผลแบบรูปธรรม(Concrete reasoning patterns: C) 
     C1 (Classification) สามารถจ าแนกและรวมกลุํมสิ่งของโดยอาศัยเกณฑ์การ
สังเกตคุณสมบัติของสิ่งเหลํานั้นเชํน บอกความแตกตํางของกรดและเบสได๎ โดยการสังเกตสีของ
กระดาษลิตมัสที่เปลี่ยนแปลง และมีความเข๎าใจลักษณะที่เป็นตรรกศาสตร์ เชํนสุนัขเป็นสัตว์       
แตํสัตว์ทุกตัวไมํใชํสุนัขทั้งหมด 
     C2 (Conservation) สามารถคิดอยํางมีเหตุผลเรื่องการอนุรักษ์ โดยมีปริมาตร
ของสารคงที่เม่ือไมํมีการน ามาเพิ่มหรือเอาออกไป เชํนเม่ือเทน้ าออกจากถ๎วยกระบอกตวง ปริมาตร
ของน้ าจากถ๎วยในคร้ังแรกจะเทํากับปริมาตรของน้ าในกระบอกถ๎วยตวง 
     C3 (Serial ordering) สามารถจัดอันดับความสัมพันธ์ของสิ่งตํางๆ จากการ
สังเกตคุณสมบัติและเริ่มใช๎วิธีการจับคูํ (One-to-one Correspondence) ระหวํางสิ่งของสองกลุํม 
เชํน สัตว์ขนาดเล็กจะมีจังหวะการเต๎นของหัวใจเร็วกวําสัตว์ที่มีขนาดใหญํ ซึ่งการเต๎นของหัวใจช๎า  
    การคิดอยํางมีเหตุผลแบบนามธรรม (Formal reasoning patterns: F)  
     F1 (Theoretical reasoning) สามารถจัดแบํงกลุํมที่ซับซ๎อนมากขึ้น ใช๎หลัก
ตรรกะชํวยในการจัดอันดับและรูปแบบการคิดอยํางมีเหตุผล คุณสมบัติเชิงนามธรรม สัจพจน์และ
ทฤษฎีตํางๆ เชํน สามารถแยกปฏิกิริยาเคมีโดยใช๎หลักการอนุรักษ์พลังงานนอกจากนี้ยังยอมรับ  
ข๎อสมมติฐานใดๆ ที่ขัดแย๎งกับตนเองได๎ 
      F2 (Combinatorial reasoning) พิจารณาลักษณะผสมของความคิดในปัญหา
ตํางๆ เชํน สามารถเข๎าใจลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงลักษณะปรากฏ และลักษณะแฝงตั้งแตํสอง
จ านวนขึ้นไป 
     F3 (Functionally and proportional reasoning) อธิบายสถานะและตีความ
ของลักษณะหน๎าที่ในความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ เชํน อธิบายถึงอัตราเร็วของการแพรํกระจาย
ของโมเลกุลของสารผํานเยื่อบางๆ จะเป็นสัดสํวนผกผันกับรากที่สองของน้ าหนักโมเลกุลของสารน้ัน 
     F4 ( Control of variables) ตระหนักถึงความจ าเป็นของการออกแบบการ
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ทดลอง ที่ซ่ึงต๎องควบคุมตัวแปรอื่นๆ นอกจากตัวแปรที่ต๎องการทดสอบเทํานั้น เชํน การออกแบบ
การทดลองเพื่อทดสอบข๎อเท็จจริงที่บางเรื่องที่อ๎างอิง 
     F5 (Probability and correlation reasoning) สามารถตีความจากการสังเกต
ตัวแปรอื่นๆ ซึ่งแสดงผลที่ไมํได๎คาดหวังไว๎ แตํจะตีความสัมพันธ์กันเทํานั้น 
    การเปรียบเทียบการคิดอยํางมีเหตุผลของเด็กในข้ันปฏิบัติการด๎วยรูปธรรมและ
ขั้นปฏิบัติการด๎วยนามธรรมแสดงดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบการคิดอยํางมีเหตุผลของเด็กในขั้นปฏิบัติการด๎วยรูปธรรมและขั้น 
    ปฏิบัติการด๎วยนามธรรม 
 
ขั้นปฏิบัติการด๎วยรูปธรรม(Concrete) ขั้นปฏิบัติการด๎วยนามธรรม(Formal) 
1. ต๎องการใช๎อ๎างอิงการกระท าที่คล๎ายคลึงกัน
จากวัตถุและจากคุณสมบัติที่สังเกตได๎ 
 
 
2. สามารถให๎เหตุผลตาม C1-C3 แตํไมํสามารถ
ให๎เหตุผลตาม F1-F5 

3. ในการปฏิบัติการที่ยํุงยากจ าเป็นต๎องได๎รับ
การค าแนะน าเป็นล าดับขั้น ตามขั้นตอน 
4. มักไมํใช๎ความคิดของตนเอง ให๎ความคิดเห็น
ที่ไมํแนํนอน ใช๎ข๎อสรุปหลายประเด็นหรือ
บางครั้งขัดแย๎งกับข๎อเท็จจริง 

1. สามารถให๎เหตุผลเกี่ยวกับความคิดรวบยอด 
ความสัมพันธ์ คุณสมบัติทางนามธรรม 
ข๎อเท็จจริงและทฤษฎี โดยใช๎สัญลักษณ์แทน
ความคิดได๎ 
2. สามารถให๎เหตุผลตาม F1-F5 ได๎ดีพอๆ กับ 
C1-C3 
3. สามารถวางแผนเพื่อปฏิบัติการ โดย
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ 
4. มีความรู๎ ความเข๎าใจและใช๎ความคิดพิจารณา
ด๎วยตนเอง ตรวจสอบทบทวนตัวเองเพื่อให๎เกิด
ความเชื่อม่ันในผลสรุป ซึ่งใช๎ข๎อมูลตํางๆ เป็น
รากฐาน 

 
       ที่มา: Karplus, Robert.  (1977).  Science Teaching and the Development of 
Reasoning.  p. 171.  
  
   ครูลิค และรูดนิก (Krulik; & Rudnick.  1996: 2-3) ให๎ความหมายวํา การคิด        
เชิงเหตุผล เป็นกระบวนการทางสมองที่น าเอาความรู๎ข๎อเท็จจริงและประสบการณ์มาวิเคราะห์
เรื่องราวตํางๆ ที่น าไปสูํการตัดสินใจหรือแก๎ปัญหาและประเมินได๎ถึงความพอใจและการยอมรับการ
ตัดสินใจในคร้ังนั้น ถึงเหตุผลอยํางเข๎าใจ การคิดอยํางมีเหตุผลต๎องอาศัยหลักการหรือข๎อเท็จจริงที่
ถูกต๎องสนับสนุนอยํางเพียงพอ     
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การคิดขั้นสูง 
(HIGHER-ORDER  

THINKING 
SKILLS) 

การให๎เหตุผล 
(REASONING) 

    การมีเหตุผลเป็นสํวนของการคิดที่พ๎นจากระดับการระลึกได๎ (recall level) ขึ้นไป   
ซึ่งการมีเหตุผลนั้นจะประกอบไปด๎วยการคิดขั้นพื้นฐาน การคิดขั้นวิเคราะห์ และการคิดขั้น
สร๎างสรรค์ ดังภาพประกอบ 4 ซึ่งการก าหนดในแตํละล าดับขั้นอยํางแมํนย านั้นท าได๎ยาก           
แตํอยํางไรก็ตามพอจะอธิบายได๎โดยแบํงการคิดออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้ 
    1. การคิดขั้นระลึก (Recall) จัดเป็นทักษะการคิดที่เป็นธรรมชาติเกือบอัตโนมัติ
เป็นความสามารถในการคิดระลึกข๎อเท็จจริง 
    2. การคิดขั้นพื้นฐาน (Basic) เป็นความเข๎าใจ ความคิดรวบยอด เป็นประโยชน์
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
    3. การคิดขั้นวิเคราะห์ (Critical) เป็นความคิดที่ใช๎ในการตรวจสอบ เชื่อมโยงและ
ประเมินลักษณะทั้งหมดของการแก๎ปัญหา ประกอบด๎วย การรวบรวมและจัดการข๎อมูล การจ า    
การเรียนรู๎ การหาหลักฐานและการวิเคราะห์ แยกแยะข๎อมูล การระลึกถึงข๎อมูลที่มีอยูํกํอนหน๎าเพื่อ
เชื่อมโยงกับข๎อมูลที่ได๎เรียนรู๎ใหมํ พิจารณาหาเหตุผลของค าตอบที่ได๎ การน าไปสูํข๎อสรุป น าไปสูํ
ค าตอบที่มีเหตุผลได๎ 
    4. การคิดขั้นสร๎างสรรค์ (Creative) เป็นความคิดที่ซับซ๎อน ความคิดระดับน้ีเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่คิดหรือจินตนาการขึ้นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 การพัฒนาความสามารถด๎านการคิด 
 

           ที่มา:  Krulik, Stephen; & Rudnick, Jess A.  (1996).  The New Source Book for 
Teaching Reasoning Problem Solving in Junior and Senior High School.  p. 2. 
 

   คัตสึมิ นิชิมูระ (Katsumi Nishimura.  2546: 2-3) กลําวโดยสรุปได๎วํา การคิดอยํางมี
เหตุผล (Logical Thinking) คือการคิดที่มีล าดับขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผล การคิดที่เป็นตรรกะ  
โดยการตรวจสอบข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง อุปสรรค จากนั้นต๎องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แล๎ววางแผนในการ

การคิด 
ขั้นสร๎างสรรค์ 
(Creative) 

การคิดขั้นวิเคราะห์  
(Critical) 

การคิดขั้นพื้นฐาน (Basic) 

การคิดขั้นระลึกได๎ (Recall) 
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ด าเนินการให๎บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว๎ ซึ่งการคิดอยํางมีเหตุผลนี้เป็นวิธีการคิดที่ขาดไมํได๎ ในการเพิ่ม
อัตราสํวนของความส าเร็จ เพื่อมํุงสูํบรรลุเป้าหมาย 
   ลิพแมน (Lipman.  2003: 179) กลําวถึงการคิดอยํางมีเหตุผลวํา การฝึกการคิดอยําง
มีเหตุผลต๎องเริ่มจากการอ๎างเหตุผลหรือสร๎างข๎อสรุปจากหลักฐานที่มีจริง ข๎อดีของความมีเหตุผลตํอ
การศึกษา คือชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความอยากรู๎อยากเห็นสิ่งที่ได๎ค๎นพบ และพยายามหาความสัมพันธ์
ของสิ่งตํางๆ ที่เกิดขึ้น ท าให๎ผู๎เรียนสามารถแยกแยะได๎วําเรื่องใดเป็นเรื่องจริงและเรื่องใดเป็นเร่ือง
ไมํจริง พร๎อมทั้งสามารถพิสูจน์ในสิ่งที่ไมํนําเชื่อถือได๎เพื่อให๎การอ๎างเหตุผลของผู๎เรียนมีความ
นําเชื่อถือและมีความถูกต๎อง 
   กันยา สุวรรณแสง (2532: 119) ได๎กลําวถึงความคิดอยํางมีเหตุผลวํา เป็นการคิดโดย
อาศัยข๎อมูลตํางๆ พิจารณาความส าคัญของข๎อมูล เป็นความสามารถในการคิดหาเหตุผลทั้งที่เป็น
อุปมานและอนุมาน (Inductive and Deductive Thinking) การคิดหาเหตุผลแบบอุปมาน เป็นการ
คิดโดยอาศัยสิ่งเร๎าหลายๆ อยํางมาเป็นข๎อมูลที่จะสรุปเป็นกฎหรือหลักการ สํวนการคิดหาเหตุผล
แบบอนุมาน เป็นการคิดโดยมีหลักเกณฑ์หรือสิ่งที่ก าหนดไว๎แล๎วมาเป็นข๎อสรุป 
   ภพ เลาหไพบูลย์ (2537: 12-13) กลําวถึงการคิดอยํางมีเหตุผลพอสรุปได๎วํา คือ การ
ยอมรับในค าอธิบายเม่ือมีหลักฐานหรือข๎อมูลมาสนับสนุนอยํางเพียงพอ อธิบายหรือแสดงความ
คิดเห็นอยํางมีเหตุผล หาความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่เกิดขึ้น ตรวจสอบความถูกต๎อง
สมเหตุสมผลของแนวคิดตํางๆ กับแหลํงข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ แสวงหาหลักฐานและข๎อมูลจากการ
สังเกต หรือการทดลองเพื่อสนับสนุนหรือคิดค๎นหาค าอธิบาย มีหลักฐานข๎อมูลอยํางเพียงพอเสมอ
กํอนจะสรุปผล เห็นคุณคําในการใช๎เหตุผล ยินดีให๎มีการพิสูจน์ตามเหตุผลและข๎อเท็จจริง 
   จ านง วิบูลย์ศรี (2536: 29) กลําววํา การคิดอยํางมีเหตุผล หมายถึง การคิดที่ต๎อง
อาศัยหลักการหรือมีข๎อเท็จจริงที่ถูกต๎องมาสนับสนุนอยํางเพียงพอ การคิดประเภทนี้มีโอกาส
ผิดพลาดน๎อย และถือวําเป็นทักษะอยํางหนึ่งที่เราอาจจะพัฒนาให๎มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นได๎ ผู๎ที่มีทักษะ
ในการคิดเชิงเหตุผลสูง ยํอมมีความคิดที่มีคุณภาพสูง ซึ่งความคิดที่มีคุณภาพสูงนั้นยํอมจะชํวย
แก๎ปัญหานานาประการให๎แกํมนุษย์ได๎ และยํอมจะชํวยสร๎างสรรค์อันเป็นประโยชน์ให๎แกํมนุษย์ได๎
นานาประการเชํนกัน 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2544: 56) กลําวถึงจุดมํุงหมายของการ
คิดอยํางมีเหตุผลวํา เพื่อให๎ได๎ความคิดที่สามารถอธิบายได๎ด๎วยหลักของเหตุผล โดยมีวิธีคิด ดังนี้  
    1. จ าแนกข๎อมูลที่เป็นข๎อเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกัน  
    2. พิจารณาเรื่องที่คิดบนพื้นฐานของข๎อเท็จจริงโดยใช๎หลักเหตุผล 
     2.1 แบบนิรนัยคือคิดจากหลักทั่วไป ไปสูํข๎อเท็จจริงยํอยๆ  
     2.2 แบบอุปนัยคือคิดจากข๎อเท็จจริงยํอยๆ ไปสูํหลักการท่ัวไป 
   ส าหรับเกณฑ์ความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผล มีดังนี้ 
    1. สามารถแยกข๎อเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกันได๎ 
    2. สามารถใช๎เหตุผลแบบนิรนัย หรืออุปนัยในการพิจารณาข๎อเท็จจริง 
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    3. สามารถใช๎เหตุผลทั้งแบบนิรนัยและอุปนัย ในการพิจารณาข๎อเท็จจริง     
   ภิรมยา อินทรก าแหง (2549: 44) ได๎ให๎ความหมายของการคิดอยํางมีเหตุผลวํา คือ 
คิดใช๎หลักเหตุผลในเรื่องที่คิด ซึ่งวิธีการคือ รวบรวมข๎อมูลในเร่ืองที่คิด จ าแนกข๎อมูลในเร่ืองที่คิด
เป็นข๎อเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกัน จากนั้นพิจารณาความนําเชื่อถือและพิจารณาเรื่องที่คิด
โดยใช๎หลักเหตุผลบนฐานข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ 
   สสวท. (ประดิษฐ์ เหลําเนตร์; และ ณัฐภัสสร เหลําเนตร์.  2549: 33; อ๎างอิงจาก 
สสวท.  ม.ป.ป.: ไมํปรากฏเลขหน๎า) ทักษะการคิดอยํางเป็นเหตุผล (Logical Thinking) พบวํา      
มีความสามารถในการคิดในเชิงเหตุผลในเรื่องราวตํางๆ และสามารถระบุประเด็นและข๎อมูล 
พยานหลักฐานประกอบโดยไมํใช๎ความรู๎สึกตนเองในการโต๎แย๎งหรือสนับสนุน 
   เบญจพร สมานมาก (2551: 83) กลําววํา การคิดอยํางมีเหตุผล เป็นการคิดที่ต๎องใช๎
หลักการ ข๎อเท็จจริงเป็นข๎อมูลในการคิด เพื่อใช๎ในการหาทางออกของปัญหาหรือลงสรุปเกี่ยวกับ 
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นพื้นฐานของการคิดขึ้นสูงและจ าเป็นต๎องใช๎ในการด ารงชีวิต  
   สมภาร พรมทา (2551: 3-5) กลําววําความมีเหตุผลบางทีเราก็เข๎าใจวําหมายถึง   
การกระท าที่พอเหมาะพอดีกับเรื่องนั้นๆ ไมํมากเกินไปหรือน๎อยเกินไป เรียกวํา ท าสมเหตุแกํผล 
หรือกลําววํา เป็นการกระท าที่อธิบายได๎ แจกแจงได๎วําจ าเป็นอยํางไรจึงต๎องท าสิ่งนี้ ซึ่งจากเหตุผล
ดังกลําวข๎างต๎น เป็นไปได๎วําเรื่องเดียวกันอาจพิจารณาได๎จากมุมมองมากกวําหนึ่งมุม และเป็นไปได๎
ที่จะมีมุมมองที่ไมํลงรอยกันแตํฟังดูมีเหตุผลทั้งคูํหรือทั้งหมด นั่นแสดงวําความหมายของค าวํามี
เหตุผลอาจมีได๎หลายอยําง สํวนความไมํมีเหตุผลอาจพิจารณาในแงํที่เป็นการกระท าที่เกินกวําเหตุ 
เชํน เด็กฆําตัวตายเพราะแมํไมํให๎โทรศัพท์  เป็นต๎น หรือความไมํมีเหตุผลเป็นการขาดการประเมิน
สถานการณ์อยํางรอบคอบรอบด๎าน หรืออีกนัยหนึ่งคือตึงหรือเครํงเกินไปนั่นเอง  
   ส าหรับการคิดอยํางมีเหตุผล สมภาร พรมทา (2551: 8-9) สรุปวําคือการคิดอยําง
สัมมา คืออยํางพอเหมาะพอดีแกํเรื่อง ผลของการคิดอยํางสัมมาจะชํวยให๎ชีวิตเราแตํละคนเป็นสุข  
   อัมพร ม๎าคนอง (2553: 24-25) กลําววํา การคิดอยํางมีเหตุผล (Logical thinking) 
เป็นการคิดเพื่อสรุปผลจากเหตุหรือสิ่งที่ถูกก าหนดขึ้นโดยข๎อสรุปที่ได๎ต๎องสอดคล๎อง สมเหตุสมผล   
และเป็นจริงตามข๎อก าหนด การคิดลักษณะน้ีแบํงเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
    1. การคิดแบบนิรนัย (Deductive thinking) เป็นการคิดจากสํวนรวมไปยัง
สํวนยํอย เชํน การพิจารณาวําจะใช๎ทฤษฎีบท กฎ สูตร และนิยามทางคณิตศาสตร์ที่ระบุไว๎กับ
ปัญหาได๎อยํางไร  
    2. การคิดแบบอุปนัย (Inductive thinking) เป็นการคิดโดยใช๎ข๎อเท็จจริงยํอยๆ 
ไปสูํกฎหรือหลักการท่ัวไปที่เป็นสํวนรวม เชํน การพิจารณาความสัมพันธ์เพื่อหารูปแบบหรือ
ความสัมพันธ์ทั่วไป  
   จากความหมายของการคิดอยํางมีเหตุผลสรุปได๎วํา การคิดอยํางมีเหตุผล หมายถึง 
ความสามารถที่เกิดจากกระบวนการทางสมอง ที่จะลงความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวําง
ข๎อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ และสามารถสรุปผลจากเหตุได๎ เป็นการคิดที่ต๎องใช๎หลักการข๎อเท็จจริง
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เป็นข๎อมูลในการคิดเพื่อใช๎ในการตัดสินใจสรุปผล ซึ่งสามารถแบํงออกเป็นด๎านตํางๆ ได๎เป็น 4 ด๎าน 
ดังนี้ 
    1.ด๎านการจ าแนกรายละเอียดและก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาได๎เป็นอยํางดี 
เชํนเดียวกับความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย และประเมินวิธีการในการแก๎ปัญหาน้ัน 
    2.ด๎านการร๎ูจักและเลือกใช๎เหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัย เป็นล าดับขั้นตอน ล าดับ
ความสัมพันธ์ และร๎ูจักความไมํถูกต๎องของเหตุผล 
    3.ด๎านการลงข๎อสรุปอยํางมีเหตุผล จากข๎อมูลที่ได๎จากแหลํงตํางๆ เชํน จาก
ข๎อเขียน ค าพูด ตารางหรือรูปภาพและสามารถโต๎ตอบผู๎อื่นได๎อยํางมีเหตุผล 
    4. ด๎านการเข๎าใจ การสร๎าง และการใช๎ความคิดรวบยอดตลอดจนการขยาย
ความคิดอยํางกว๎างขวาง 
  4.4 พัฒนาการด้านการคิดอย่างมีเหตุผล 
   การคิดเป็นพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล ดังนั้นการสอนคิดจึงควรค านึงถึงการ
พัฒนาการทางสติปัญญาของผู๎เรียนด๎วย ซึ่งเพียเจต์ (Piaget.  1972: 1-12) กลําวพอสรุปได๎วํา 
พัฒนาการทางสติปัญญาของคนมีลักษณะเดียวกันในชํวงอายุเทํากัน และแตกตํางกันในชํวงอายุ
ตํางกัน พัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคลกับสิ่งแวดล๎อม    
โดยบุคคลพยายามปรับตัวให๎อยูํในสภาวะสมดุลด๎วยการใช๎ระบวนการดูดซึม (Assimilation) และ
กระบวนการปรับให๎เหมาะ (Accommodation) จนท าให๎เกิดการเรียนรู๎ เริ่มจากการสัมผัส ตํอมาเกิด
ความคิดทางรูปธรรมและพัฒนาเรื่อยๆ จนถึงนามธรรม ซึ่งเป็นพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามล าดับขั้น 
   กระบวนการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากเด็กพบหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมแล๎วรับหรือดูดซึมภาพและเหตุการณ์ตํางๆ เข๎าไว๎ในความคิดของตน 
   กระบวนการปรับให๎เหมาะ (Accommodation) เป็นกระบวนการปรับความรู๎กับ
สิ่งแวดล๎อมใหมํหรือสามารถปรับความคิดให๎สอดคล๎องกับสิ่งใหมํ เพื่อให๎เด็กอยูํในสภาวะสมดุล 
(Equilibrium) ซึ่งท าให๎คนสามารถปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อมได๎ (Adaptation) เป็นการชํวยสร๎าง
รูปแบบ เรยีกวําโครงสร๎างทางปัญญา (Schema) เป็นรูปแบบท่ีได๎จากการจัดให๎เป็นระบบ ซึ่งบุคคล
ใช๎ตีความหมายสิ่งที่ได๎ยิน ได๎ดม ได๎สัมผัส  
   เพียเจต์ได๎แบํงขั้นพัฒนาการของเชาวน์ปัญญาออกเป็น 4 ขั้น คือ  
    ขั้นที่ 1 Sensorimotor Stage (แรกเกิด ถึง 2 ขวบ) ขั้นนี้เป็นขั้นของพัฒนาการ
ทางสติปัญญาความคิดกํอนระยะเวลาที่เด็กอํอนจะพูดและใช๎ภาษาได๎ เพียเจต์ กลําววําสติปัญญา
ความคิดของเด็กวัยน้ีแสดงออกโดยทางการกระท า (เด็กสามารถแก๎ปัญหาได๎แม๎วําจะไมํสามารถ
อธิบายได๎) 
    ขั้นที่ 2 Preoperational (18 เดือน – 7 ขวบ) เด็กวัยกํอนเข๎าโรงเรียนและวัย
อนุบาลมีระดับเชาวน์ปัญญาอยูํในข้ันนี้ เด็กวัยน้ีมีโครงสร๎างของสติปัญญา (Structure) ที่จะใช๎
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สัญลักษณ์แทนวัตถุสิ่งของที่อยูํรอบๆ ตัวได๎ หรือมีพัฒนาการทางด๎านภาษา เด็กวัยนี้จะเริ่มด๎วยการ
พูดเป็นประโยคและเรียนรู๎ค าตํางๆ เพิ่มขึ้น เด็กจะรู๎จักคิดในใจ 
    ขั้นที่ 3 Concrete Operations (อายุ 7-11 ปี) พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา และ
ความคิดของเด็กระหวํางอายุ 7 ปี ถึง 11 ปี นับวําเป็นไปอยํางรวดเร็วมาก เด็กในวัยน้ีมีเชาวน์
ปัญญาที่มีคุณภาพแตกตํางจากเด็กขั้น Preoperational คือ สามารถที่จะอ๎างอิงด๎วยเหตุผลและไมํ
ขึ้นกับการเรียนรู๎จากรูปรํางเทํานั้น เด็กวัยน้ีสามารถแบํงกลุํมโดยใช๎เกณฑ์หลายๆ อยํางและคิด
ย๎อนกลับ (Reversibility) ได๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและความสัมพันธ์ของตัวเลขเพิ่มขึ้น 
    ขั้นที่ 4 Formal Operations (12 ปี – วัยผู๎ใหญํ) ในขั้นนี้พัฒนาการทางเชาวน์
ปัญญาและความคิดของเด็กเป็นข้ันสุดยอด คือเด็กในวัยนี้จะเริ่มคิดเป็นผู๎ใหญํ ความคิดแบบเด็กจะ
สิ้นสุดลง เด็กสามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข๎อมูลที่มีอยูํ สามารถที่จะคิดอยําง
นักวิทยาศาสตร์ สามารถที่จะตั้งสมมติฐานและทฤษฎี และเห็นวําความเป็นจริงที่เห็นด๎วยกับการ
รับรู๎ไมํส าคัญเทํากับความคิดถึงสิ่งที่อาจเป็นไปได๎ (Possibility) เพียเจต์ สรุปได๎วํา เด็กวัยน้ีเป็นผู๎ที่
คิดเหนือไปกวําสิ่งปัจจุบัน สนใจท่ีจะสร๎างทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยํางและมีความพอใจที่จะคิด
พิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไมํมีตัวตน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม 
   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ 
    บรูเนอร์ (ประสาท อิศรปรีดา.  2523: 133-136; อ๎างอิงจาก Bruner) ได๎แบํง
พัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดออกเป็น 3 ขั้น คือ 
     1. ขั้นแสดงออกด๎วยการกระท า (Enactive Stage) ขั้นนี้เปรียบเทียบได๎กับขั้น 
ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) ของเพียเจต์ เป็นข้ันท่ีเด็กเรียนรู๎จาก 
การกระท า (Learning by doing) มากที่สุด 
     2. ขั้นสร๎างภาพแทนใจ (Iconic Stage) ขั้นนี้เปรียบเทียบได๎กับขั้นกํอนปฏิบัติ 
การคิด (Preoperational Stage) ของเพียเจต์ เด็กในวัยนี้เกี่ยวข๎องกับความเป็นจริงมากขึ้นเด็ก 
จะเกิดความคิดจากการรับร๎ูเป็นสํวนใหญํอาจมีจินตนาการบ๎างแตํยังไมํสามารถคิดได๎ลึกซึ้งเหมือน 
ขั้นปฏิบัติการคิดด๎วยรูปธรรมของเพียเจต์ 
     3. ขั้นใช๎สัญลักษณ์ (Symbolic Stage) เป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของบรูเนอร์ 
เปรียบได๎กับพัฒนาการข้ันปฏิบัติการคิดด๎วยรูปแบบ (Concrete Operational) ของเพียเจต์ เป็น
พัฒนาการท่ีถัดมาจากขั้นสร๎างภาพแทนใจ (Iconic Stage) ขั้นนี้เด็กสามารถเข๎าใจความสัมพันธ์
ของสิ่งของสามารถเกิดความคิดรวบยอดหรือสังกัปในสิ่งตํางๆ ที่ซับซ๎อนได๎มากขึ้น  
   ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545: 18) กลําววํา ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ  
บรูเนอร์ โดย บรูเนอร์ เชื่อวํา มนุษย์เลือกที่จะรับรู๎สิ่งที่ตนเองสนใจและกระบวนการเรียนรู๎เกิดจาก
กระบวนการค๎นพบด๎วยตนเอง (discovery learning) เขากลําววํามนุษย์มีขั้นการเรียนรู๎จากภาพ
แทนของจริง (enactive stage) และขั้นการเรียนรู๎จากของจริง (iconic stage) และขั้นการเรียนร๎ู
สัญลักษณ์และนามธรรม (symbolic stage) เขาเชื่อวําการเรียนรู๎ท่ีได๎ผลดีที่สุด คือ การให๎ผู๎เรียน
ค๎นพบการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนร๎ูเกิดขึ้นได๎จากการท่ีคนเราสามารถสร๎างความคิดรวบยอด 
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และเกิดการคิดแบบหยั่งรู๎ (intuition) ขึ้น โดยแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะชํวยให๎ผู๎เรียน
ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู๎  
   จากแนวคิดของนักการศึกษาข๎างต๎นสรุปได๎วํา การคิดนั้นมีพัฒนาการตามชํวงอายุ  
ซึ่งโดยสํวนใหญํแล๎วมีลักษณะพัฒนาการที่พัฒนาการคิดอยํางมีเหตุผลแตกตํางกันไปตามชํวงอายุ 
โดยเริ่มจากการคิดที่ให๎เหตุผลแบบรูปธรรมกํอน นั่นคือ การจ าแนก แยกแยะ จัดอันดับความส าคัญ
จากการสังเกต หลังจากนั้นความสามารถของสมองจึงมีพัฒนาการไปสูํการให๎เหตุผลแบบนามธรรม 
นั่นคือ เป็นความซับซ๎อนในการให๎เหตุผล การอ๎างเหตุผล วางแผนเพื่อปฏิบัติการ  ซึ่งเป็น
พัฒนาการในชํวงอายุประมาณ 11 ปี ขึ้นไป จนถึงวัยผู๎ใหญํ บุคคลในวัยน้ีเป็นชํวงที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนาในเรื่องการคิด และมีความส าคัญอยํางมากเชํนเดียวกันกับพัฒนาการในชํวงวัยเด็ก 
ซึ่งหากบุคคลได๎รับการพัฒนาการคิดอยํางตํอเนื่อง และเป็นไปตามพัฒนาการทางด๎านเชาวน์ปัญญา
ด๎วยแล๎ว ยํอมสํงผลตํอการคิดที่มีประสิทธิภาพในอนาคตตํอไป 
  4.5 แนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 
   คัตสึมิ มิชิมูระ (Katsumi Nishimura.  2546: 35-68) วิธกีารสร๎างให๎มี Logical 
Thinking นั้นจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องตํอไปนี้ 
    1. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส าหรับการมี Logical Thinking นั่นคือ การหลงมัวเมากับ
ประสบการณ์ความส าเร็จในอดีตจะท าให๎การคิดนั้นสะดุดหยุดลงอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ อยําไปหลงติด
กับสิ่งที่ท าตามๆ กันมา อยําติดกับค าพูดในทางที่ไมํดีซึ่งจะสํงผลให๎ความคิดหยุดชะงักด๎วยเชํนกัน 
หากแตํเราควรค๎นหาสาเหตุที่แท๎จริงวํา ในอดีตท าไมจึงประสบความส าเร็จ หรือประสบความ
ล๎มเหลว ก็จะกลายมาเป็นแนวทางในการประสบความส าเร็จในอนาคตตํอไปได๎ 
    2. แยกให๎ชัดเจนระหวํางวัตถุประสงค์กับวิธีการ ซึ่งวัตถุประสงค์นั้นคือ “อะไร” 
หรือกลําวได๎วํา “อยากจะบรรลุเรื่องอะไร” สํวนวิธีการก็หมายถึง “ท าอยํางไร” หรือ “จะบรรลุ
วัตถุประสงค์นั้นได๎อยํางไร” ซึ่งจ าเป็นอยํางยิ่งในการจะบรรลุความส าเร็จนั้นคือหากลืมวัตถุประสงค์ 
มัวแตํเน๎นวิธีการเป็นหลัก ผลก็คือ สับสนไมํเข๎าใจ ไมํรู๎วําจะพยายามไปท าไม ควรตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ระดับสูง และวัตถุประสงค์ระดับต่ า หรือไลํตามขั้นตอน ถ๎าหากหลงทางก็ให๎กลับมาคิด
ทีว่ัตถุประสงค์ระดับสูง 
    3. ถามตัวเองอยูํเสมอวํา “ท าไม” เพื่อค๎นหาสาเหตุที่แท๎จริงจะได๎คิดมาตรการ
แก๎ไขปัญหาได๎ ซึ่งจ าเป็นต๎องสร๎างนิสัยการค๎นหาสาเหตุที่แท๎จริงทั้งของความส าเร็จและความ
ล๎มเหลว 
    4. ประการแรกให๎ท าความเข๎าใจมวลรวมกํอน นั่นคือ คิดจากมหภาค (Macro)    
สูํจุลภาค (Micro) ซึ่งในการคิดแบบตรรกะน้ัน หลักพื้นฐานก็คือ ต๎องมีความชัดเจนในเร่ืองของ
ความสัมพันธ์ระหวํางมวลรวม กับสํวนยํอย มุมมองในเร่ืองตํางๆ ควรสร๎างภาพลักษณ์โดยรวมกํอน 
เพื่อเป็นการอธิบายให๎เห็นภาพที่ควรจะเป็นในอนาคตได๎ชัดเจนขึ้น เชํน ในการกํอสร๎างขนาดใหญํ  
ก็ต๎องมีการท าแบบจ าลองที่เป็นภาพลักษณ์ให๎เห็นความสมบูรณ์ของอาคารเม่ือเสร็จแล๎ว 
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    5. แสวงหาความเป็นไปได๎ อยํางคิดเพียงแคํให๎ตํอเนื่องจากที่ผํานมาหรือท าตาม
กันมา อยํายึดติดกับข๎อเสนอใดเพียงอยํางเดียว ให๎คิดทางเลือกไว๎หลายๆ ทาง  
    6. เรียนร๎ูวิธีจัดระเบียบสารสนเทศ โดยรับร๎ูและยึดกุมด๎วย Keyword แล๎วจัด
ระเบียบให๎เรียบร๎อย แบํงกลุํมสารสนเทศ จัดระเบียบให๎เป็นระบบมีล าดับชั้น 
   ชม ภูมิภาค (2516: 39) การคิดด๎วยเหตุผล หรือการแก๎ปัญหาตลอดจนการคิดแบบ
สร๎างสรรค์น้ัน จะให๎ได๎ผลดีจะต๎องคิดถึงสิ่งตํางๆ ดังนี้คือ 
    1. ตรวจสอบปัญหาให๎ดีวําเป็นปัญหาที่จะแก๎ไขได๎หรือไมํ ต๎องดูวําขอบขํายของ
ปัญหาน้ันมีอยํางไร อยํามองปัญหาแคบเกินไป ต๎องมองให๎กว๎างทุกแงํทุกมุม 
    2. หาความรู๎ให๎เพียงพอ ต๎องรู๎วําเรายังขาดความรู๎ส าคัญใดบ๎าง 
    3. ต๎องใช๎ความคิดรวบยอดที่ชัดเจน เพราะการคิดนั้นใช๎ความคิดรวบยอด ต๎องใช๎
ความคิดรวบยอดที่เราเข๎าใจชัดเจน 
    4. ควบคุมปัจจัยทางอารมณ์ อารมณ์แรง วิตกกังวลมากท าให๎คิดอะไรไมํออก 
หรือคิดผิดไป ดังนั้นควรจะปฏิบัติดังนี้คือ 
     ก. ต๎องรู๎วําเรามีอคติทางอารมณ์เรื่องนั้นอยํางไร ถ๎าเรารู๎วํา เรามีอดีตในเรื่อง
ใดเราก็จะได๎ระวังไว๎ 
     ข. ถ๎ามีอารมณ์ปั่นป่วนว๎าวุํนอยูํ ควรจะงดเสียกํอน รอจนกระทั่งอารมณ์เย็น
ลงเสียกํอน 
     ค. ทดสอบความคิดกับความคิดของคนอื่น โดยเฉพาะบุคคลที่มีความคิดเห็น
ไมํตรงกับของเรา 
     ง. หลีกเลี่ยงค าซ่ึงมีอารมณ์เกี่ยวข๎องมากๆ  
   เนื่องจากการคิดเป็นกระบวนการทางสมอง หากสมองได๎รับการดูแลที่ดีและมีการผํอน
คลายด๎วยการบริหารสมอง กระบวนการท างานของสมองยํอมมีการท างานได๎อยํางสมบูรณ์ขึ้น ซึ่ง
การบริหารสมอง (Brain Gym) เป็นเส๎นทางหนึ่งท่ีจะเอื้อตํอการพัฒนาศักยภาพทางสมองของเด็ก
ทุกชํวงวัย จนกระทั่งผู๎ใหญํที่อยูํในชํวงการท างาน ซึ่งการบริหารสมองเป็นการเคลื่อนไหวทั้งรํางกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา (นริสานันท์ แมนผดุง.  2551: ค าน า) 
   กันยา สุวรรณแสง (2532: 121-123) กลําววํา การป้องกันไมํให๎เกิดความบกพรํองใน
การคิดดังตํอไปนี้ 
    1. หมั่นศึกษาหาความรู๎และประสบการณ์ให๎กว๎าง 
    2. หัดพินิจพิเคราะห์ พิจารณาปัญหาให๎ถี่ถ๎วน 
    3. เวลาคิดต๎องท าจิตใจให๎เป็นกลาง 
    4. ต๎องรู๎จักคิดพลิกแพลงหลายๆ วิธีการ 
    5. ศึกษาวิธีคิดของคนอื่น 
    6. หมั่นวิจารณ์ความคิดของตนเองแล๎วหาวิธีปรับปรุงแก๎ไข 
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   ข๎อแนะน าที่จะชํวยในการคิด  
    1. หัดอธิบายปัญหาให๎เข๎าใจแจํมชัด 
    2. ระลึกถึงตัวปัญหาอยูํเสมอ 
    3. คิดวิธีขบปัญหาหลายๆ วิธี โดย 
     ก. วิเคราะห์ปัญหาออกเป็นสํวนยํอย 
     ข. คิดถึงปัญหาท่ีคล๎ายคลึงกัน และกฎทั่วไปที่พอจะน ามาใช๎ได๎ 
     ค. ถ๎าจะเดา ให๎คิดให๎แจํมชัดวํา เดาอยํางไร 
    4. ชั่งน้ าหนักวิธีคิดแตํละวิธีอยํางรอบคอบ 
     ก. ทอดเวลาให๎นานออกไป คิดกํอนสรุป 
     ข. คิดวําแตํละวิธีมีสํวนเสียอะไรบ๎าง 
     ค. ทดสอบให๎เห็นจริงโดยพิจารณาความจริงตําง ๆ  
    5. จัดข๎อความที่น ามาใช๎ประกอบโดย 
     ก. ท าหัวข๎อ 
     ข. ท าแผนภูมิ แผนผัง หัดใช๎ที่ผู๎อื่นท า 
     ค. ส ารวจกับที่เคยพบหรือเคยเรียนมา 
     ง. หัดสรุป 
    นอกจากนี้ครูควรจะให๎ก าลังใจสํงเสริมให๎ผู๎เรียนคิดอยํางมีเหตุผล ครูควรจะให๎เด็ก
มีอิสระเสรีในด๎านความคิดบ๎าง ไมํเข๎มงวดในเรื่องความถูกผิดมากเกินไป ให๎โอกาสเขาเป็นตัวของ
ตัวเองให๎มาก จัดกิจกรรมที่สํงเสริมความคิดให๎มากๆ และให๎ท ากิจกรรมโดยเสรีไมํมีข๎อจ ากัดมาก
เกินไป ไมํจ าเป็นต๎องให๎ทุกคนท างานอยํางเดียวหรือมีผลงานออกมาอยํางเดียวกัน สนับสนุนให๎
ผู๎เรียนมีอิสระในการค๎นคว๎าและประเมินผลงานของเขา สนับสนุนให๎ค๎นคว๎าอยํางมีความหมาย     
ให๎ชํวยตัวเองมากที่สุด ครูให๎ค าแนะน า กระตุ๎น ฝึก ให๎นักเรียนรู๎จักวิเคราะห์ปัญหา รู๎จักใช๎ข๎อมูล
ตั้งสมมติฐาน ประเมินผลและสรุปเป็น การสอบแบบใช๎ข๎อสอบแบบปรนัยจะสํงเสริมการจ ามากกวํา
การคิด ควรให๎ผู๎เรียนเกิดการคิดหาเหตุผลบ๎าง ตั้งค าถามที่ถามวํา ท าไม? เพราะเหตุใด? บ๎าง ให๎
แขํงขันกันตอบปัญหา โต๎วาที อภิปราย 
   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2540: 40-41) ได๎กลําวถึงวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ เพื่อ
พัฒนาและสํงเสริมการคิดอยํางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย มีหลายวิธีการได๎แกํ 
    1. การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎ด๎วยการแก๎ปัญหาต๎องเริ่มที่ครูเป็นผู๎จัดตั้งปัญหาขึ้น 
อาจเป็นค าถาม กรณีตัวอยําง เป็นต๎น ครูใช๎สิ่งเหลํานี้เป็นตัวจุดประเด็นปัญหาให๎เด็กคิดและหา 
ข๎อสรุป 
    2. การใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นการใช๎กระบวนการแก๎ปัญหาทาง 
วิทยาศาสตร์เด็กอาจมีการทดลอง ตั้งสมมติฐาน และทดสอบงานท่ีท าจนครบวงจร เชํน ให๎เด็ก 
ได๎เรียนรู๎วําต๎นไม๎งอกอยํางไร ด๎วยการเพาะเมล็ดถั่วงอกแล๎วติดตามการงอก เป็นต๎น 
    3. ใช๎หลักการสืบค๎น เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์ที่พยายามให๎เด็กได๎ค๎นหา 
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ค าตอบตํางๆ ด๎วยตนเอง เชํน การเลํนตัวตํอเป็นรูปท่ีครูก าหนดจากอุปกรณ์หลายๆ ชนิด 
    4. การใช๎ทักษะกระบวนการเป็นการจัดประสบการณ์ที่เน๎นการสังเกต การจ าแนก 
การเปรียบเทียบ การจัดประเภท การสื่อสาร การถํายโยง การสรุป โดยให๎เด็กเรียนร๎ูด๎วยตนเอง 
   อรพรรณ พรสีมา (2543: 25-26) กลําววํา แนวทางหนึ่งในการพัฒนาการคิดคือ การ
สอนให๎คิดเป็น และการสอนวิชาการคิด ซึ่งมีข๎อดีและข๎อจ ากัดตํางกัน การสอนคิดแทรกในวิชาอื่นๆ 
สามารถสอนคิดระดับสูงได๎พร๎อมๆ กับการสอนเนื้อหา ก็จะชํวยให๎การเรียนรู๎วิชานั้นๆ มีคุณคํามาก
ขึ้นและสามารถน าความรู๎ไปสูํการแก๎ปัญหาตํางๆ ได๎ สํวนการสอนวิชาการคิดจะชํวยให๎นักเรียนได๎
พัฒนาทักษะการคิดอยํางเป็นข้ันตอน เป็นระบบ เพราะไมํต๎องกังวลกับการสอนให๎จบเนื้อหาวิชา
ตามหลักสูตร เรื่องที่น ามาใช๎ในการคิดสามารถเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู๎เรียน ซึ่งทางเลือก
ที่นําจะเหมาะสมกับยุคสมัยนี้มากที่สุดก็คือ การสอนคิดสองลักษณะ 
   กรมวิชาการ (2544: 195) กลําววํา องค์ประกอบหลักที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถคิด
อยํางมีเหตุผลและร๎ูจักให๎เหตุผลมีดังนี้ 
    1. ควรให๎ผู๎เรียนได๎พบกับโจทย์หรือปัญหาที่ผู๎เรียนสนใจ เป็นปัญหาที่ไมํยากเกิน
ความสามารถของผู๎เรียนที่จะคิดและให๎เหตุผลในการหาค าตอบได๎ 
    2. ให๎ผู๎เรียนมีโอกาสและเป็นอิสระท่ีจะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใช๎และให๎
เหตุผลของตนเอง 
    3. ผู๎สอนชํวยสรุปและชี้แจงให๎ผู๎เรียนเข๎าใจวํา เหตุผลของผู๎เรียนถูกต๎อง ตาม
หลักเกณฑ์หรือไมํ ขาดตกบกพรํองอยํางไร 
   อัมพร ม๎าคนอง (2553: 24-25) กลําววํา การคิดอยํางมีเหตุผล แบํงเป็น 2 แบบ นั่น
คอืการคิดแบบอุปนัยการคิดแบบนิรนัย ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูที่สํงเสริมการคิดแบบอุปนัย
ต๎องเน๎นการใช๎ข๎อมูลหรือสถานการณ์ เพื่อให๎ผู๎เรียนใช๎กฎเกณฑ์หรือหลักการในการหาข๎อเท็จจริง
ยํอยในข๎อมูลหรือสถานการณ์ ซึ่งจะท าให๎ได๎ข๎อสรุปที่เป็นไปตามหลักการท่ัวไป และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ท่ีสํงเสริมการคิดแบบนิรนัยต๎องเน๎นการให๎ข๎อเท็จจริงยํอย ตัวอยํางหรือสถานการณ์ 
เพื่อให๎ผู๎เรียนสังเกตลักษณะรํวมหรือแบบรูป แล๎วสร๎างสมมติฐานตรวจสอบ และน าไปสร๎างเป็น
หลักการทั่วไป 
   สรุปได๎วํา แนวทางการสํงเสริมการคิดอยํางมีเหตุผลเป็นการจัดประสบการณใ์ห๎ได๎มี
โอกาสฝึกฝนทักษะการสังเกต การแสวงหาความรู๎ การทดลองด๎วยตนเอง โดยผํานทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎คิดอยํางอิสระ มีสภาพแวดล๎อมที่
เหมาะสม ปรับทัศนะคติเกี่ยวกับการสืบค๎นหาความส าเร็จหรือความล๎มเหลวในอดีต ซึ่งต๎องใช๎
กฎเกณฑ์หรือหลักการในการหาข๎อเท็จจริงยํอยในข๎อมูลหรือสถานการณ์เหลํานั้น จะท าให๎ได๎ข๎อสรุป
ที่เป็นไปตามหลักการทั่วไป ตระหนักถึงภาพรวมของงานกํอนแล๎วจึงมองไปที่สํวนยํอยๆ ในแตํละ
ล าดับ ขั้นตอน สํงเสริมให๎มีการฝึกจัดหมวดหมํู จ าแนกแยกแยะข๎อมูลให๎เป็นระบบ เสนอแนะให๎ใช๎
วิธีการแก๎ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดและการใช๎เหตุผล  
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  4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีเหตุผล 
   เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธี
สอนท่ีได๎มีผู๎วิจัยไว๎ดังตํอไปนี้ 
   งานวิจัยต่างประเทศ   
    โฮวาร์ด (Howard.  1987: Abstract) ได๎ศึกษาปัจจัยที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนในเกรด 7 ถึง เกรด 10 โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหวําง
ความสามารถการให๎เหตุผลอยํางเป็นทางการ ทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์          
เก็บรวบรวมข๎อมูลจากนักเรียนทั้งหมดจ านวน  604 คน โดยนักเรียนในเกรด 7 และเกรด 8 ท าการ
ทดสอบการคิดอยํางมีเหตุผลกํอนเรียนและหลังเรียน วัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์
และทัศนคติคณิตศาสตร์ในระหวํางภาคเรียน  ส าหรับนักเรียนเกรด 9 และเกรด 10 ท าการทดสอบ
การคิดอยํางมีเหตุผลกํอนเรียนและหลังเรียน วัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และ
ทัศนคติคณิตศาสตร์หลังเรียน ข๎อมูลระบุวําเกี่ยวข๎องอยํางมากกับระดับความสามารถในการใช๎
เหตุผลอยํางเป็นทางการของนักเรียนในแตํละเกรด แตํไมํได๎เป็นตัวท านายที่ส าคัญของความส าเร็จ
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับกลุํมในแตํละเกรด อยํางไรก็ตามนักศึกษาที่มีคะแนนในการให๎เหตุผลอยําง
เป็นทางการต่ า ยังคงมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ าในการทดสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ด๎วย การศึกษาครั้งนี้ยังพบความสัมพันธ์เชิงลบระหวํางทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ในวิชา
คณิตศาสตร์ในทุกกลุํมทุกระดับช้ันเรียน โดยรวมเพศชายมีแนวโน๎มที่จะมีทัศนคติที่ดีขึ้นอยํางมี
นัยส าคัญทางคณิตศาสตร์มากกวําเพศหญิง  
    กรอซเซน (Grossen.  1988: Abstract) ได๎ท าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล
ของการโต๎ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรรํวมกับการเรียนรู๎โดยใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสอน กับการใช๎
คอมพิวเตอร์ชํวยเพียงอยํางเดียวในการสอนการให๎เหตุผลของนักเรียนที่พิการ การวิเคราะห์
เกี่ยวกับระยะเวลาการเรียนรู๎และจ านวนของข๎อมูลค าถามซ้ าๆ พบวํา ไมํมีความแตกตํางในชํวง
ระยะเวลาในการเรียนรู๎ของทั้งสองกลุํม แตํพบความแตกตํางของจ านวนของข๎อมูลค าถามซ้ าๆ นั่น
คือกลุํมทีไ่ด๎รับการเรียนรู๎โดยไมํมีการเขียนโต๎ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรมีความต๎องการกระท าซ้ าๆ 
และต๎องการปัญหาเพิ่มเติมในการเข๎าถึงการเรียนรู๎ของกฎเกณฑต์ํางๆ  มากขึ้นอยํางมีนัยส าคัญ 
ส าหรับในการประเมินรูปแบบของการฝึกหัด กลุํมที่มีการเขียนโต๎ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรพบวํามี
คะแนนสูงอยํางมีนัยส าคัญ และประสิทธิผลการให๎เหตุผลของนักเรียนจากการทดสอบรูปแบบการ
ฝึกหัด พบวํา มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญเฉพาะในประเภทของปัญหาที่ยากขึ้น ซึ่งรูปแบบ
การตอบสนองทีผ่ิดพลาดทั่วไปสามารถแก๎ไขโดยการแทรกแซงด๎วยการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
ทีก่ลุํมนี้มีประสิทธิภาพเทียบเทํากับกลุํมของวิทยาลัยและเด็กที่มีความสามารถพิเศษในโรงเรียน
มัธยมปลาย นอกจากนี้สามารถสอนกลยุทธ์การคิดอยํางมีเหตุผลที่ซับซ๎อนกับนักเรียนพิการให๎
เทียบเทํากับระดับของนักเรียนทีไ่มํพิการได๎  
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    นามมูซ (Nammouz.  2005: Abstract) ได๎ท าการศึกษาผลกระทบที่กลุํม
ปฏิบัติการตามความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผลในกลยุทธ์การแก๎ปัญหาวิชาเคมีทั่วไป 
การศึกษาในครั้งน้ีให๎นักเรียนได๎แก๎ปัญหา 5 เรื่อง กํอนการสรุปเกี่ยวกับยุทธิวิธีที่ได๎รับมา 
ความส าคัญคือดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นระหวํางและหลังการแทรกแซงของกลุํม
ท างานโดยท่ีนักเรียนจะมีการตัดสินกํอนหน๎าในยุทธวิธีที่ต๎องการ และศึกษาผลขององค์ประกอบ
กลุํม  ยุทธิวิธีการแก๎ปัญหาของนักเรียนด๎วย พบวํา ผลที่แสดงในการสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ใช๎
การเรียนรู๎รํวมกันในฐานะที่เป็นวิธีที่ชํวยเพิ่มกลยุทธ์การแก๎ปัญหาของนักเรียน พบวํา
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎รํวมกันจะไมํเพียงแตํปรับปรุงกลยุทธ์ในการแก๎ปัญหาของนักเรียนในกลุํม 
แตํยังจะด าเนินการผํานการกระท าของนักเรียนแตํละคนภายหลังด๎วย  นอกจากนี้พบวําการคิดอยําง
มีเหตุผลสามารถท านายความส าเร็จของนักเรียนได๎ ซึ่งจะสามารถใช๎เป็นเครื่องเตือนส าหรับครูที่
จ าเป็นต๎องเข๎าไปแทรกแซงในกิจกรรม 
    ซูบรามาเนียน (Subramanian.  2005: Abstract) ได๎ศึกษา (ก) บทบาทของ
หลักสูตรเรขาคณิต 1 ปี ในการคิดอยํางมีเหตุผลทางเรขาคณิตและความสามารถในการสร๎างการ
พิสูจน์ของนักเรียนระดับมัธยม (ข) การเชื่อมโยงระหวํางความคิดอยํางมีเหตุผลของนักเรียนและ
ความสามารถในการสร๎างการพิสูจน์ และ (ค) ผลกระทบของโปรแกรมเรขาคณิตในการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนนอกจากนี้ยังตรวจสอบหลักสูตรประเภทเรขาคณิตวํามีผลกระทบตํอการคิดอยํางมี
เหตุผลของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับการสร๎างการพิสูจน์  กลุํมตัวอยํางในการศึกษา ได๎แกํ 
นักเรียนที่เรียนเรขาคณิตจ านวน 1,325 โรงเรียนเป็นโรงเรียนปกติ และท่ีมีชื่อเสียง รวมท้ังโรงเรียน
ที่มีความช านาญ ระหวํางปีการศึกษา 2004-2005 โดยใชโ๎ปรแกรม Geometer's Sketchpad (TM) 
(GSP) เป็นตัวแทนโปรแกรมเรขาคณิตแบบพลวัต ทดสอบการคิดอยํางมีเหตุผลและการพิสูจน์กํอน
และหลังการใช๎โปรแกรม ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ระบุวําไมํมีลักษณะส าคัญของหลักสูตรเรขาคณิต 
1 ปี ในการด าเนินการทดสอบการพิสูจน์ของนักเรียน แตํมีผลอยํางเป็นมีนัยส าคัญในการทดสอบ
การคิดอยํางมีเหตุผล สํวนการใช๎ GSP พบวํามีผลกระทบบางอยํางตํอการเรียนรู๎ในการทดสอบหลัง
เรียน การพิสูจน์นักเรียนในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงมีระดับการคิดอยํางมีเหตุผลสูงกวํานักเรียนใน
โรงเรียนปกติและเป็นสิ่งที่เสริมกันของการเรียนรู๎ท้ังกลุํมที่ใชแ๎ละไมํใช๎ GSP นอกจากนี้ยังพบวํามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหวํางการคิดอยํางมีเหตุผลและการพิสูจนข์องนักเรียน 
       เบคทัสลี (Bektasli.  2006: Abstract) ได๎ศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง
ความสามารถในเชิงมิติพื้นที่ การคิดอยํางมีเหตุผลทางคณิตศาสตร์และกลศาสตร์การเคลื่อนไหว
ของกราฟ และทักษะการตีความของกราฟในวิชาฟิสิกส์ ระดับเกรด 12 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย
เป็นนักเรียนเกรด 12 จ านวน 2 กลุํม ในห๎องเรียนฟิสิกส์  เก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณด๎วย
แบบทดสอบการแสดงความสามารถในเชิงมิติพื้นที่ ความก๎าวหน๎าของทักษะในระดับเกรด 5 ถึง 
เกรด 8 และการทดสอบของกราฟเข๎าใจในกลศาสตร์การเคลื่อนไหว นอกจากนี้ท าการสังเกตความ
คิดเห็นท่ีได๎จากห๎องเรียน เทคนิคเกี่ยวกับการเรียนรู๎และสิ่งแวดล๎อมในห๎องเรียนความสามารถของ
นักศึกษามีความสัมพันธ์กับความสามารถในเชิงมิติพื้นที ่การคิดอยํางมีเหตุผล ความถนัดทาง
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คณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ โดยความส าเร็จ การคิดอยํางมีเหตุผล การประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์
และความสามารถในเชิงมิติพื้นทีข่องนักเรียนชายดีกวํานักเรียนหญิงอยํางมีนัยส าคัญ ซึ่งการศึกษา
นีพ้บวํานักเรียนมีความสามารถในระดับตํางๆ ของด๎านมิติ ความคิดอยํางมีเหตุผลและระดับความ
ถนัดและความส าเร็จทางคณิตศาสตร์ สิ่งเหลํานี้เป็นระดับตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ทาง
กลศาสตร์การเคลื่อนไหวของนักเรียนและพวกเขาจะต๎องพิจารณาเม่ือได๎รับการสอนเรื่อง กลศาสตร์
การเคลื่อนไหว ซึ่งมันอาจจะงํายส าหรับการท าให๎นักเรียนเข๎าใจกราฟกลศาสตร์การเคลื่อนไหวถ๎า
หากพัฒนาหลักสูตรทีร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในเชิงมิติพื้นที่และการคิดอยํางมี
เหตุผล 
    อิสมาอิล งะห ์และยูมําร์ (Ismail; Ngah; & Umar.  2010: Abstract) วัตถุประสงค์
คือศึกษาผลของการท าแผนที่ความคิดด๎วยการเรียนรู๎แบบรํวมมือ (MMCL) และการเรียนร๎ูแบบ
รํวมมือ (CL) เกี่ยวกับ (1) การวางแผนการด าเนินการ (2) ทักษะการแก๎ปัญหา (3) การตระหนักรู๎
ของนักเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในประเทศมาเลเซีย ที่มีระดับการคิดอยํางมีเหตุผลของ
นักเรียน 2 ระดับคือความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผลสูง (HLT) และความสามารถในการคิด
อยํางมีเหตุผลต่ า (LLT) กลุํมตัวอยํางในครั้งนี้เป็นนักเรียนจ านวน 127 คน จาก 2 ห๎องเรียน 
แบํงเป็น 3 กลุํม โดยก าหนดเป็นกลุํมทดลอง 2 กลุํม (โดยใช๎ MMCL และ CL) และกลุํมควบคุม 
(โดยใช๎การสอนแบบ T) 1 กลุํม ผลการศึกษาพบวํา นักเรียนที่ได๎รับการสอนแบบ MMCL และ CL 
มีผลโดยรวมทางบวก ในการวางแผนการด าเนินการ ทักษะการแก๎ปัญหา และการตระหนักรู๎ การ
สอนแบบ MMCL มีประสิทธิภาพสูงกวํา นักเรียนท่ีได๎รับการสอนแบบ T ในด๎านการวางแผนการ
ด าเนินการ และการตระหนักรู๎  อยํางมีนัยส าคัญ ในขณะท่ีนักเรียนที่ได๎รับการสอนแบบ CL มี
ประสิทธิภาพสูงกวํานักเรียนที่ได๎รับการสอนแบบ T ในด๎านการตระหนักรู๎ อยํางมีนัยส าคัญ แตํไมํมี
ความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญระหวํางการเรียนรู๎แบบ MMCL และ CL ในตัวแปรใดๆ ส าหรับใน
การวางแผนการด าเนิน การของนักเรียนที่ได๎รับการสอนแบบ MMCL  มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูง
กวํากลุํมการสอนแบบ CL สํวนนักเรียน HLT และ LLT ที่ได๎รับการสอนแบบ MMCL มีผลคะแนน
เฉลี่ยในการวางแผนการด าเนินงานสูงเม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยท่ีได๎มาจากการสอนแบบ CL 
และการสอนแบบ T นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวํานักเรียนที่ได๎รับการเรียนรู๎ใน 3 วิธีมีการวาง
แผนการด าเนินงานและทักษะการแก๎ปัญหา โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ และจากการ
วิเคราะห์พบวําทักษะในการแก๎ปัญหาของนักเรียน HLT ที่ได๎รับการเรียนรู๎ด๎วยวิธี MMCL และวิธี 
CL มีประสิทธิภาพสูงกวํานักเรียน LLT อยํางมีนัยส าคัญ  ซึ่งจากผลการศึกษานี้แสดงให๎เห็นวํา
แผนผังความคิดกับวิธีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ (MMCL) เป็นวิธีการสอนท่ีมีแนวโน๎มในการวาง
แผนการด าเนินการ ทักษะการแก๎ปัญหา และการตระหนักรู๎ส าหรับนักเรียนที่มีการคิดอยํางมีเหตุผล
ทุกระดับเมื่อเปรียบเทียบกับการสอนแบบ CL และการสอนแบบ T 
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   งานวิจัยในประเทศ 
    พัชรินทร์ เปรมประเสริฐ (2542: 83-86) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได๎รับ
การสอนโดยเน๎นกระบวนการคณิตศาสตร์กับการสอนตามคูํมือครู กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อ าเภอบ๎านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 2 ห๎องเรียน ผลการศึกษาพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได๎รับการสอนโดยเน๎น
กระบวนการคณิตศาสตร์กับการสอนตามคูํมือครู แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    สุภาพร บุญหนัก (2544: 71-73) ได๎ท าการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดย
วิธีการแก๎ปัญหา เรื่อง ความเทํากันทุกประการ เพื่อสํงเสริมความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถ
ในการคิดอยํางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได๎รับการสอนชุดการเรียนดังกลําว 
กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 
ห๎องเรียน ผลการศึกษาพบวํา ชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีแก๎ปัญหา เรื่อง ความเทํากันทุก
ประการ เพื่อสํงเสริมความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ใน
สํวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผลของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีแก๎ปัญหา เรื่องความเทํากันทุกประการ 
เพื่อสํงเสริมความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผล หลังการทดลองสูงกวํากํอนการทดลอง อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    อารีย์ ศรีเดือน (2547: 80-83) ได๎พัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ 
เรื่องการประยุกต์ 1 เพื่อสํงเสริมความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ให๎มีประสิทธิภาพ 80/80  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กํอนและหลังการใช๎
ชุดกิจกรรม และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผลของนักเรียน กํอนการ
ทดลองและหลังการทดลองใช๎ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ 1 กลุํม
ตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ห๎องเรียน จ านวน 51 คน ผลการวิจัยพบวํา ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ 1 เพื่อสํงเสริมความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยของชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ชุด เทํากับ 86.69/89.12 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การประยุกต์ 1 และความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภายหลังได๎รับการสอนโดยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เพื่อสํงเสริมความสามารถในการ
คิดอยํางมีเหตุผลสูงขึ้น อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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    มณีรัตน์ หวันวิเศษ (2548: 88-90) ได๎เปรียบเทียบการสอนรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู๎ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ท่ีมีตํอการคิดอยํางมีเหตุผลและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานของนักเรียน กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2547 ผลการวิจัย
พบวํา นักเรียนท่ีเรียนด๎วยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู๎มีคะแนนเฉลี่ยการคิดอยํางมีเหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน
หลังเรียนสูงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 50 โดยเพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักเรียนที่เรียนด๎วยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู๎ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา มีการคิดอยํางมีเหตุผล
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยรวมน๎อยกวํานักเรียนที่เรียนด๎วยรูปแบบ    
วัฏจักรการเรียนรู๎อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05       
    กมลณัฎฐ์ ศรีพนม (2549: 40-42) ได๎เปรียบเทียบการคิดอยํางมีเหตุผล และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนเร่ือง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ด๎วยการสอนโดยใช๎ผังกราฟิก กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         
ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ๎านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ารุง) จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 32 คน 
ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได๎รับการสอนโดยใช๎ผังกราฟิกมีความสามารถใน
การคิดอยํางมีเหตุผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
    วิไล บุญณรังศรี (2550: 101-104) ได๎เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยํางมี
เหตุผลของนักเรียนที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสร๎างสรรค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 
(Constructivism) กับการจัดการเรียนการสอนตามคูํมือครู เรื่อง เศษสํวน ที่ใช๎แบบแผนการ
วิเคราะห์แบบกลุํมสุํม (RBD) กับแบบแผนการวิเคราะห์ความแปรปรวนรํวม (ANCOVA) กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียน           
นวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมลฑล เขตทวีพัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห๎องเรียน รวม 60 
คน ผลการวิจัยพบวํา  ความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผลของนักเรียนที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบสร๎างสรรค์ความรู๎ด๎วยตนเอง (Constructivism) กับการจัดการเรียนการสอนตาม
คูํมือครู เมื่อใช๎แบบแผนการวิเคราะห์แบบกลุํมสุํม (RBD) มีคําคะแนนเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางไมํมี
นัยส าคัญทางสถิติ และเม่ือใช๎แบบแผนการวิเคราะห์ความแปรปรวนรํวม (ANCOVA) มีความ
แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ เมื่อใช๎แบบแผนการวิเคราะห์แบบกลุํมสุํม (RBD) 
และแบบแผนการวิเคราะห์ความแปรปรวนรํวม (ANCOVA) ท าให๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบสร๎างสรรค์ความรู๎ด๎วยตนเอง (Constructivism) กับการจัดการเรียนการสอนตามคูํมือครู สํงผล
ตํอความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผลไมํแตกตํางกัน 
    นุกูล จันทะจิตร (2552: 65-67) ได๎ศึกษาค๎นคว๎าเชิงทดลอง มีความมํุงหมายเพื่อ
สร๎างกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์โดยใช๎แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 
และเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผลของนักเรียนชํวงชั้นท่ี 3 หลังจากเข๎ารํวม
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กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์โดยใช๎แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชํวง
ชั้นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนพระมหาไถํศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่สนใจสมัคร
เข๎ารํวมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์จ านวน 31 คน โดยเนื้อหาที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าเป็นเน้ือหา
คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ในเรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนเต็ม ทศนิยมและ
เศษสํวน อตัราสํวนและร๎อยละ พื้นที่ผิวและปริมาตร ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา ความสามารถ     
ในการคิดอยํางมีเหตุผลของนักเรียนชํวงชั้นท่ี 3 หลังเข๎ารํวมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์โดยใช๎
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูงกวํากํอนการปฏิบัติกิจกรรมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผลของนักเรียนชํวงชั้นท่ี 3 หลังเข๎ารํวมกิจกรรมชุมนุม
คณิตศาสตร์โดยใช๎แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 60 อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
    จากงานวิจัยตํางประเทศและงานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับการคิดอยํางมีเหตุผล 
สรุปได๎วํา การคิดอยํางมีเหตุผลเป็นความสามารถที่มีความส าคัญอยํางยิ่งในการท าให๎นักเรียน
ประสบความส าเร็จในการท างานใดๆ ซึ่งการคิดอยํางมีเหตุผลนั้นสามารถที่จะสํงเสริมเละพัฒนาได๎
ด๎วยวิธีการตํางๆ สื่อการสอนตํางๆ ที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นความสามารถพื้นฐานในการคิดอยําง
คณิตศาสตร์ ดังนั้นจึงจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะพัฒนาความสามารถในด๎านการคิดอยํางมีเหตุผลตํอไปใน
อนาคต เพื่อให๎นักเรียนสามารถน าไปเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตประจ าวัน เพื่อที่จะเป็นแนวทาง
สร๎างความส าเร็จในชีวิตตํอไปได๎  
 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจในตนเอง 
  5.1 ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเอง 
   จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองพบวํา ได๎มีผู๎ให๎ความหมาย
ของความภาคภูมิใจในตนเองไว๎หลายทําน ดังตํอไปนี้ 
   มาสโลว์ (Maslow.  1970: 45) ให๎ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเองวํา เป็น
ความรู๎สึกของบุคคลที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง รู๎สึกวําตนเองมีคุณคํามีความเข๎มแข็งมีสมรรถภาพใน
การกระท าสิ่งตํางๆ มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ 
   กู๏ด (Good.  1973: 525) ให๎ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเองวํา เป็นการ
ตัดสินและเจตคติของแตํละบุคคลเกี่ยวกับตนเอง 
   แซสซี (Sasse.  1978: 48) กลําววํา ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นความต๎องการท่ีจะ
รู๎สึกถึงความส าคัญและคุณคําที่มีอยูํในตนเอง ต๎องการการยอมรับและความเชื่อถือจากบุคคลอื่น 
เพื่อให๎ตนเกิดความรู๎สึกภาคภูมิใจในตนเองและนับถือตนเอง 
   ปาลลาดิโน (Palladino.  1989: 3) กลําววํา ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นการแสดง
ความพอใจ ชื่นชม เห็นคุณคําความส าคัญของตนเอง และมีลักษณะนิสัยท่ีสามารถอธิบายได๎ด๎วย
ตนเอง และยังรวมไปถึงการกระท าตํอตนเองและคนอื่นๆ เป็นความเชื่อม่ันในความสามารถของ
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ตนเอง คุณคําทางจิตใจของตนเอง และการเคารพ นับถือตนเอง ซึ่งเกี่ยวข๎องกับสิ่งอื่นๆ 
เชํนเดียวกับความรู๎สึกความกลมกลืนของอารมณ์ และความสงบ ความสันติภายในตนเอง 
   เบิกค์ (Berk.  1994: G-11) ให๎ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเองวํา เป็นการ
ประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถ ประสิทธิภาพ ความส าคัญและการมีคุณคําของตนเอง 
   ฮอลลีย์ (Holly.  1994: 593) ให๎ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเองวํา เป็น
ความรู๎สึกทางบวกตํอตนเองในด๎านความมีคุณคําของตนเอง 
   โรเบิร์ท (Robert. 1998: 422) ให๎ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเองวํา เป็นการ
ตัดสินวินิจฉัยและความรู๎สึกถึงความมีคุณคําของตนเองของแตํละบุคคล 
   วอร์เร็น (Warren.  2000: 416) ให๎ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเองวําเป็น
การรับร๎ู การเข๎าใจหรือความรู๎สึกของบุคคลที่มีตํอตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ การมีคุณคํา 
ประโยชน์ของตนเอง  
   ปรารถนา ช๎อนแก๎ว (2542: 13-14) ได๎ให๎ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเองวํา 
หมายถึง การพิจารณาตัดสินคุณคําของตนตามความรู๎สึก และทัศนคติที่มีตํอตนเองในเร่ือง
ความส าเร็จ ความล๎มเหลว การยอมรับจากบุคคลอื่น ซึ่งการประเมินคุณคํานี้น าไปสูํการยอมรับ
ตนเองมีความพอใจในตนเอง มีความเชื่อม่ันในการกระท าสิ่งตํางๆ ให๎ประสบความส าเร็จ 
   ธีระ ชัยยุทธยรรยง (2544: 20) ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง ความรู๎สึกที่บุคคล
มีตํอตนเองในทางที่ดี มีความเข๎าใจตนเอง ยอมรับตนเอง มีอ านาจในการควบคุมตนเอง มีความรู๎สึก
วําตนเองมีความสามารถ มีคุณคํา ท าอะไรให๎ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตนได๎ 
   ภาณุพงษ์ คงจันทร์ (2548: 18) สรุปวํา ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง การ
พิจารณาตัดสินคําของตนตามความรู๎สึกและเจตคติที่มีตํอตนเองของบุคคลในเร่ืองการประสบ
ผลส าเร็จ การประสบความล๎มเหลว การยอมรับตนเอง การปฏิเสธตนเอง การพึ่งพาตนเอง การคิด
วําตนเองมีคําในสังคม ตลอดจนการได๎รับการยอมรับจากบิดามารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนญาติมิตร 
และเพื่อนท่ีใกล๎ชิดกัน 
   สุรพงศ์ อ าพันวงษ์ (2550ก: 6) กลําววํา ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) 
เป็นสภาวะท่ีกํอให๎เกิดความเข๎มแข็งของจิตใจและความโดดเดํนในการด าเนินชีวิตอันมีพื้นฐานของ
สุขภาพจิตที่ดี น ามาสูํความส าเร็จตํางๆ ได๎งําย  
   โรงพยาบาลประสาท (2553: ออนไลน์) ได๎ให๎ความหมายของความภาคภูมิใจใน
ตนเอง(Self- esteem) วําหมายถึงความรู๎สึกวําตนเองมีคุณคํา เชํน ความมีน้ าใจ รู๎จักให๎ รู๎จักรับ 
ค๎นพบและภูมิใจในความสามารถด๎านตํางๆ (สังคม กีฬา ศิลปะ ฯลฯ) ของตนเอง โดยมิได๎มํุงสนใจ
อยูํแตํในเรื่องรูปรํางหน๎าตา เสนํห์ ความสามารถทางเพศ หรือการเรียนเกํง ฯลฯ เทําน้ัน 
   โรงพยาบาลบ๎านตาก (2552: ออนไลน์) ได๎ให๎ความหมายของความภาคภูมิใจใน
ตนเอง(Self-esteem) วําคือความรู๎สึกที่บุคคลมีตํอตนเองในทางที่ดี มีความเคารพและยอมรับตนเอง
วํามีความส าคัญ มีความสามารถและใช๎ความสามารถที่มีอยูํกระท าสิ่งตํางๆ ให๎ประสบความส าเร็จ
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ได๎ตามเป้าหมาย ยอมรับนับถือตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเอง เคารพในตนและผู๎อื่น และมีชีวิตอยูํ
อยํางมีเป้าหมาย 
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา ความภาคภูมิใจในตนเองหมายถึงการแสดงความพอใจ ชื่นชม 
เห็นคุณคํา ความส าคัญของตนเอง ความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง เคารพนับถือตนเอง 
เป็นความรู๎สึกที่บุคคลมีตํอตนเองในทางที่ดี ยอมรับคนเองวํามีความสามารถและใช๎ความสามารถที่
มีอยูํกระท าสิ่งตํางๆให๎ประสบความส าเร็จได๎ตามเป้าหมาย 
   5.2 ความส าคัญของความภาคภูมิใจในตนเอง 
   คูเปอร์สมิธ (Coopersmith.  1984: 5) ได๎กลําวถึงลักษณะส าคัญของความภาคภูมิใจ
ในตนเองไว๎ 3 ประการ ได๎แกํ 
    1. ความภาคภูมิใจในตนเองเน๎นที่การประมาณคําตนเองของแตํละบุคคลซึ่งจะมี
ความแตกตําง และการคงอยูํในสิ่งที่ตนเองประเมินนั้นก็จะแตกตํางกันไปด๎วย 
    2. ความภาคภูมิใจในตนเองตามขอบเขตของประสบการณ์ มีความสอดคล๎องกับ 
เพศ อายุ และบทบาทของบุคคลนั้น 
    3. ความภาคภูมิใจในตนเองเน๎นที่กระบวนการตัดสินใจของแตํละบุคคล ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ความสามารถที่สอดคล๎องกับมาตรฐานของแตํละบุคคล คํานิยมและคุณคํา
ของตนเอง 
   ศิริกุล ตัณฑุลารักษ์ (2531: 136-137) กลําววํา จัดล าดับขั้นความต๎องการพื้นฐานของ
มาสโลว์โดยเริ่มจากความจ าเป็นต๎องได๎รับการตอบสนองเป็นอันดับแรก เขาเน๎นวําบุคคลต๎องได๎รับ
การตอบสนองในขั้นต่ าๆ กํอนจะพัฒนาความต๎องการในข้ันสูงตํอไป ความต๎องการเป็นท่ียอมรับ 
(Self-Esteem Needs) เมื่อบุคคลสามารถสร๎างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได๎แล๎ว บุคคลจะเกิด
ความรู๎สึกยอมรับ ภูมิใจในตนเองเนื่องจากได๎รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและท าให๎เกิดความ
ต๎องการสัมฤทธิผล มีความสามารถเพียงพอ มีคุณสมบัติของความเป็นเจ๎านาย มีความม่ันใจ       
ไมํข้ึนกับใคร มีอิสรภาพ มีสถานภาพ มีความส านึก มีเกียรติยศ ฯลฯ ความรู๎สึกเหลํานี้เป็นสิ่งที่
บุคคลต๎องการให๎คนอื่นเกิดภาพพจน์ที่ดีตํอตน อยากให๎ตนเองเป็นที่ชื่นชม ยกยํองในสายตาของ
ผู๎อื่น หากบุคคลไมํสามารถตอบสนองความต๎องการในขั้นนี้ได๎จะรู๎สึกมีปมด๎อย 
   สุวรรณี พุทธิศรี และชัชวาลย์ ศิลปกิจ (2541: 359) กลําววํา ความภาคภูมิใจใน
ตนเองมีความส าคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานในการมองประสบการณ์ชีวิตที่ผํานมาได๎อยํางถูกต๎อง
และไมํบิดเบือนรวมทั้งพร๎อมที่จะเผชิญหน๎ากับอนาคตได๎อยํางเข๎มแข็ง พร๎อมที่จะรับเอาสิ่งดีๆ เข๎า
มาในชีวิต 
   ธีระ ชัยยุทธยรรยง (2544: 20-21) กลําววํา ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความ
จ าเป็นพื้นฐานส าหรับมนุษย์ ซึ่งสามารถท าให๎มนุษย์มีการพัฒนา หรือด าเนินชีวิตอยูํอยํางมีคุณคํา 
ในการที่มนุษย์จะประสบความส าเร็จหรือล๎มเหลวขึ้นอยูํกับความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งความรู๎สึก 
ความคิดและพฤติกรรมตํางๆ ที่บุคคลแสดงออกในชีวิตประจ าวันน้ัน ล๎วนข้ึนอยูํกับความภาคภูมิใจ
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ในตนเองทั้งสิ้น บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า จะมีแนวโน๎มท าลายตนเอง รวมท้ังมี
พฤติกรรมการติดสารเสพย์ติด และการกํออาชญากรรม อีกทั้งความภาคภูมิใจในตนเอง ยังมี
ความสัมพันธ์กับการสื่อสารของบุคคล ผู๎ที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถก าหนดการสื่อสาร
ของตัวเองได๎กํอนพูดด๎วยการรับข๎อมูลขําวสารผําน การได๎ยิน การเห็น การสัมผัส การเคลื่อนไหว 
และระดับของน้ าเสียง เมื่อเราแปลความหมายและข๎อมูลที่ได๎รับ เราจะเริ่มใช๎วิธีการสื่อสารที่เรา
คุ๎นเคยท้ังภาษาพูดและภาษาทําทาง ซึ่งพัฒนามาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การสื่อสารเป็น
วิถีทางท่ีบุคคลจะเรียนรู๎ถึงความภาคภูมิใจในตนเองและผู๎อื่น โดยท่ัวๆ ไปแล๎ว ความภาคภูมิใจใน
ตนเองจะเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลและเมื่อบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นมีความเคารพใน
เอกลักษณ์ของตนเองมากขึ้น ความรู๎สึกนี้จะแผํขยายไปสูํผู๎อื่น จะรักและเห็นคุณคําของผู๎อื่น มีความ
เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู๎อื่นมากขึ้น ตลอดจนมีความรู๎สึกเชื่อมั่น ม่ันใจ และมีก าลังใจจะ
ด าเนินชีวิตให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไปอยํางไมํท๎อถอย มีความคิดสร๎างสรรค์สิ่งที่ดีงามให๎แกํตนเอง 
ครอบครัวและสังคมตลอดเวลา ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองมีความส าคัญยิ่งในการที่บุคคลจะ
สามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข แตํหากบุคคลมีความรู๎สึกไมํมีความภาคภูมิใจในตนเอง ไมํเห็น
คุณคําในตนเอง ไมํยอมรับ ไมํเข๎าใจในตนเองแล๎ว บุคคลนั้นก็จะไมํมีความม่ันใจตํอสถานการณ์
ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของตนและกํอให๎เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได๎ 
   ศิณาพร แสงใส (2548: 21) กลําววํา ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นความต๎องการ
พื้นฐานของมนุษย์ มีความส าคัญตํอบุคคลในการด าเนินชีวิต การที่คนเรามีความภาคภูมิใจในตนเอง
จะท าให๎มีความมํุงม่ันมานะพยายามในการท างานจนประสบผลส าเร็จ ท าให๎เป็นคนท่ีมีความรู๎สึกตํอ
ตนเองและผู๎อื่นในด๎านดี เป็นคนท่ีมีบุคลิกลักษณะดี มีสุขภาพจิตดี ไมํอิจฉาริษยา ไมํร๎ูสึกด๎อยคํา 
มองตนเองวําเป็นคนเกํงมีความสามารถ นับถือตนเอง เป็นคนที่มีเพื่อนมาก มีความม่ันคงทางจิตใจ
ไมํหวั่นไหวตํอสิ่งที่เข๎ามากระทบ กล๎าคิด กล๎าท า ปรับตัวได๎ดี และสามารถแก๎ปัญหาได๎ดี   
   สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และคนอื่นๆ (สุรพงศ์ อ าพันวงษ์.  2550ก: 6; อ๎างอิง
จาก สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และคนอื่นๆ.  ม.ป.ป.: ไมํปรากฏเลขหน๎า) กลําววํา ความภูมิใจ
ในตนเองนับวํา มีความส าคัญยิ่งที่จะท าให๎บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิต โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน
เด็ก ความภูมิใจในตนเองจัดวํามีผลอยํางส าคัญตํอทุกชํวงชีวิตของเด็ก เด็กที่มีความภูมิใจในตนเอง
ต่ า นับวํามีความพิการทางบุคลิกภาพไมํแพ๎เด็กที่มีความพิการทางรํางกาย เพราะเด็กที่มีความ
ภูมิใจในตนเองต่ า จะประสบความล๎มเหลวในชีวิตทุกด๎าน ไมํวําจะเป็นทางด๎านการเรียน ด๎าน 
มนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งทางด๎านท่ีจะกํอให๎เกิดความเจริญก๎าวหน๎าทั้งปวง ความภูมิใจในตนเองเป็น
เสมือนแรงบันดาลชํวยให๎ความปรารถนาใดๆ บรรลุจุดหมายปลายทางตามที่พึงประสงค์ ขณะ 
เดียวกันเด็กที่มีความภูมิใจในตัวเองก็จะมีความนับถือตนเอง พึงพอใจกับตนเอง และภาคภูมิใจ   
ตํอตนเองและเพศของตนเองด๎วย ทั้งน้ีความภูมิใจในตนเองจะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลมีความรู๎สึกที่ดีตํอ
ตนเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นในโอกาสตํอไปนี้ 
     -  เมื่อรู๎สึกวําตนมีความส าคัญตํอบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีมีความส าคัญตํอตน 
     - เมื่อมีความรู๎สึกวําตนมีความดีเดํนเป็นพิเศษ ซึ่งไมํสามารถบอกได๎วํา อะไรมา
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ท าให๎มีความรู๎สึกเชํนนั้น 
     - เมื่อมีความรู๎สึกวําตนมีความดีเดํนเหนือผู๎ใด สามารถกระท าสิ่งที่ต๎องการได๎
ส าเร็จ มีความรู๎สึกเชื่อม่ันวําสามารถจัดการกับทุกสิ่งที่ต๎องการกระท าได๎ส าเร็จ 
     - เมื่อมีความรู๎สึกวําสามารถกระท าได๎อยํางมีจุดมํุงหมาย ซึ่งแสดงให๎เห็นความ
เชื่อและคํานิยมของตนเอง 
   จากที่กลําวมา สรุปได๎วํา ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นความต๎องการพื้นฐานของ
มนุษย์ ชํวยให๎บุคคลสามารถเผชิญกับสิ่งตํางๆ ได๎อยํางม่ันใจ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ท าให๎เกิดลักษณะ
บุคลิกภาพที่แตกตํางกันออกไป หากบุคคลมีความภาคภูมิใจตนเองจะชํวยให๎บุคคลนั้นสามารถ
ปรับตัวเข๎ากับสังคมและด ารงชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข 
ไมํร๎ูสึกวําตนเองมีปมด๎อยเนื่องจากมีสุขภาพจิตที่ดีด๎วย พร๎อมที่จะเผชิญหน๎ากับอนาคตได๎อยําง
เข๎มแข็ง พร๎อมที่จะรับสิ่งดีๆ เข๎ามาในชีวิต 
  5.3 องค์ประกอบของความภาคภูมิใจในตนเอง 
   คูเปอร์สมิธ (Coopersmith.  1981: 2-4) ได๎กลําวถึงคุณลักษณะพื้นฐานของความ
ภาคภูมิใจในตนเองซึ่งบุคคลใช๎เป็นสิ่งตัดสินวําตนประสบความส าเร็จ มีอยูํ 4 ประการ ดังนี ้
    1. ความสามารถ (Competence) เป็นวิธีการที่จะพิจารณาถึงความส าคัญโดยการ 
กระท าให๎ส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคตําง ๆ ที่ผํานเข๎ามาในชีวิตด๎วยความม่ันใจ 
ปรับตัวได๎ดี ใช๎กลไกการป้องกันตนเองน๎อย และสามารถด ารงชีวิตรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
    2. ความส าคัญ (Significance) เป็นวิถีทางที่บุคคลรู๎สึกเกี่ยวกับการถูกยอมรับ 
การมีคุณคําอยํางเหมาะสม ตนยังเป็นท่ีรักของบุคคลอื่น มีประโยชน์และเป็นสํวนหนึ่งของครอบครัว
และสังคม 
    3. อ านาจในตัว (Power) เป็นอิทธิพลที่บุคคลมีตํอชีวิตตนเอง และตํอเหตุการณ์ 
ตํางๆ รอบตัว มีความเชื่อม่ันในอ านาจการกระท าของตนวําจะกํอให๎เกิดผลตามที่ต๎องการ และมี 
ความสามารถเพียงพอในการกระท าสิ่งตํางๆ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต๎องการ 
    4. คุณความดี (Virtue) เป็นการปฏิบัติตัวสอดคล๎องกับศีลธรรม จริยธรรม คํานิยม 
และวัฒนธรรมประเพณี สามารถรับรู๎คุณคําของตนตามความเป็นจริง มองโลกในแงํดี 
   โรเบิร์ทส์ (Roberts.  2002: 105) กลําวถึง องค์ประกอบของความภาคภูมิใจในตนเอง 
(components of self-esteem) วําสํวนประกอบของความภาคภูมิใจในตนเอง นั่นคือ การควบคุม
และอ านาจในตัว (control and power) ความสามารถ (competence) คุณคํา (value) และการยอม
รับเข๎ากลุํม (acceptance) เป็นที่นําสนใจในการเปรียบเทียบสํวนประกอบของความภาคภูมิใจใน
ตนเองกับองค์ประกอบของการไปสูํบทบาทที่ออกมาอยํางอิสระ(free-flow play) ตัวอยํางเชํน     
การส ารวจ ทักษะและความสามารถ และการรวบรวม ท๎ายท่ีสุดของสํวนประกอบด๎วยความรู๎สึกและ
ความคิด  ซึ่งจะมองเห็นวําสิ่งเหลํานี้จะมีพื้นฐานรํวมกันมากมายระหวํางการพัฒนาของสิ่งที่ออกมา
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อยํางอิสระ(free-flow play) และการได๎มาซึ่งการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองที่ระดับสูง         
ทั้ง 4 องค์ประกอบของความภาคภูมิใจในตนเองเป็นสิ่งส าคัญ ถึงแม๎วํามุมมองหนึ่งหรือที่เหลืออีก
สามมุมมองนั่นคือ การควบคุมและอ านาจในตัว (control and power) ความสามารถ (competence) 
คุณคํา (value) จะมีความแตกตํางกันที่ระยะเวลาของพัฒนาการในวัยเด็ก แตํองค์ประกอบสุดท๎าย
คือ การยอมรับเข๎ากลุํม (acceptance) นั้น จะปรากฏได๎อยํางดีโดยตลอด 
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วํา ความภาคภูมิใจมีองค์ประกอบดังนี้คือ  
    1. ความสามารถ ซึ่งเป็นวิธีการท่ีจะพิจารณาถึงความส าคัญโดยการกระท าให๎
ส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคตํางๆ ที่ผํานเข๎ามาในชีวิตด๎วยความม่ันใจ ปรับตัวได๎ดี       
ใช๎กลไกการป้องกันตนเองน๎อย และสามารถด ารงชีวิตรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
     2. คุณคํา เป็นการมองของบุคคลไปท่ีความส าคัญของตนกับสิ่งแวดล๎อมหรือใน
สถานการณ์ตํางๆ ในชีวิต อันจะน าไปสูํความส าเร็จ 
     3. การยอมรับนับถือตนเอง เป็นความเชื่อม่ันในอ านาจการกระท าของตนวําจะ
กํอให๎เกิดผลตามที่ต๎องการ และมีความสามารถเพียงพอในการกระท าสิ่งตํางๆ ให๎บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามที่ต๎องการ ได๎ตามความสามารถของตนเอง 
    4. คุณความดี เป็นการปฏิบัติตัวสอดคล๎องกับศีลธรรม จริยธรรม คํานิยม 
และวัฒนธรรมประเพณี สามารถรับรู๎คุณคําของตนตามความเป็นจริง มองโลกในแงํดี  
    ซึ่งองค์ประกอบเหลํานี้จะสํงผลให๎บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอยํางเป็นอิสระ ทั้งนี้
ในแตํละองค์ประกอบนั้นบุคคลสามารถที่จะพัฒนาและสํงเสริมให๎สูงขึ้นได๎เพื่อที่จะสํงผลตํอความ
ภาคภูมิใจในแตํละชํวงอายุได๎อยํางตํอเนื่อง 
  5.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความภาคภูมิใจในตนเอง 
   เชฟเวอร์ (ภาณุพงษ์ คงจันทร์.  2548: 18; อ๎างอิงจาก Shaver.  1977: unpaged)  
ได๎กลําวถึงปัจจัยภายนอกที่สํงผลตํอความภาคภูมิใจในตนเองพอสรุปได๎ ดังนี้ คือ 
    1. ประสบการณ์จากกระบวนการสังคมประกฤติ (Socialization Experience) 
ประสบการณ์น้ีเป็นองค์ประกอบที่อยูํนอกเหนือการควบคุมของบุคคล ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติ 
ของพํอแมํตํอเด็กตํอเนื่องมาถึงวัยผู๎ใหญํและได๎รับการตอบสนองจากเพื่อนและบุคคล ที่มี
ความส าคัญตํอตนเองเป็นกระบวนการทางสังคมประพฤต ิที่จะสํงผลถึงความภาคภูมิใจในตนเอง
ของบุคคลได๎ 
    2. เชื้อชาติ และเพศ (Race and Sex) เป็นปัจจัยอยํางหนึ่งท่ีมีผลตํอความ
ภาคภูมิใจในตนเอง กลําวคือ ลักษณะทางกายภาพ และชีวภาพของมนุษย์ เชํน เชื้อชาติ เพศ ซึ่งมี
ผลสอดคล๎องกับงานวิจัยของ คลาร์ก และ คลาร์ก (ภาณุพงษ์ คงจันทร์.  2548: 18; อ๎างอิงจาก 
Clark; & Clark.  1947: unpaged) ที่ทดลองให๎เด็กเลือกตุ๏กตาสีขาวและปฏิเสธสีด า ทั้งน้ีเพราะเด็ก
รู๎สึกถึงผิวของตุ๏กตาและสีผิวของตนเอง ผลการวิจัยน้ีท าให๎มองเห็นวําการเลือกของเด็กจะมีความ
สอดคล๎องกับสภาพทางสังคมของคนผิวด า เป็นการปฏิเสธคุณคําของตนเอง เพศก็เป็นอีกปัจจัย
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หนึ่งที่สํงผลตํอความภาคภูมิใจในตนเองด๎วย โดยท่ัวไปแล๎วมีเงื่อนไขหลายอยํางที่สํงผลให๎ผู๎ชายมี
ความภาคภูมิใจในตนเองสูงกวําผู๎หญิง ทั้งน้ีเพราะบทบาททางเพศของหญิงมักจะก าหนดให๎ได๎สิทธิ
บางอยํางน๎อยกวําเพศชาย 
    3. ความมีเสนํห์ด๎านรูปกาย (Physical Attractiveness) ความประทับใจในตนเอง
นั้น มีพื้นฐานมาจากความคิดของบุคคลอื่นท่ีแสดงออกมาทางพฤติกรรมตํอตัวเรา ผลของความมี
เสนํห์ด๎านรูปกายนั้นเริ่มตั้งแตํวัยเด็ก จากกระบวนการสังคมประกฤติและตํอเนื่องมาจนถึงวัยผู๎ใหญํ  
   คูเปอร์สมิธ (Coopersmith.  1981: 9 -148) กลําววํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความ
ภาคภูมิใจในตนเองมี 2 ประเภท ได๎แกํ ปัจจัยภายใน อนัเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลเกี่ยวกับ
ความภาคภูมิ ใจในตนเองในด๎านตํางๆ และปัจจัยภายนอก ซึ่งเกี่ยวกับการได๎รับความรู๎สึกมีคุณคํา
จากผู๎อื่น 
    1. ปัจจัยภายใน ได๎แกํ 
     1.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Attributes) ลักษณะทางกายภาพ เชํน 
ความมีเสนํห์ด๎านรูปกาย ความแข็งแรงของรํางกาย ความคลํองแคลํวในการเคลื่อนไหว บุคลิกภาพ
หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่ปรากฏให๎เห็น ซึ่งลักษณะทางกายภาพตํางๆ นี้จะมีความสัมพันธ์กับความ
ภาคภูมิ ใจในตนเอง บุคคลใดที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดีจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงกวํา
บุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพที่ด๎อยกวํา 
     1.2 ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพและผลงาน (General Ability, Capacity 
and Performance) การประสบความส าเร็จหรือความล๎มเหลวทางการเรียนจะมีสติปัญญาเข๎ามาเป็น
ตัวสนับสนุนและสํงผลตํอความภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งน้ีเพราะสถาบันการศึกษาเป็นสถานท่ีส าคัญ
ส าหรับผู๎ที่อยูํในวัยเรียน และการเรียนเป็นกิจกรรมที่ใช๎วัดการประสบความส าเร็จในชํวงชีวิต
ขณะน้ัน สติปัญญาจึงมีผลตํอสมรรถภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อันจะน าไปสูํความส าเร็จและ
สํงผลตํอความภาคภูมิใจในตนเอง กลําวคือ เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสูง แตํเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าแตํมิได๎ด๎วยทางสติปัญญาและยังมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูง ซึ่งอาจจะสูงกวําเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงด๎วย อาจเป็นเพราะเด็ก
คนนั้นมีความสามารถทางด๎านอื่นทดแทน เชํน การมีทักษะบางอยํางซึ่งท าให๎เด็กมํุงสนใจในด๎านน้ัน
มากกวําด๎านวิชาการ  
     1.3 ภาวะทางอารมณ์หรือความรู๎สึก (Affective States) เป็นภาพสะท๎อนให๎
เห็นถึงความรู๎สึกภาคภูมิใจ ความเป็นสุข ความวิตกกังวล หรือภาวะอื่นที่อยูํในตัวบุคคลทั้งที่
แสดงออกและไมํแสดงออก สํวนใหญํเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินสิ่งที่ตนประสบและจากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแล๎วสํงผลตํอการประเมินตนเองในเวลาตํอมา บุคคลที่ประเมินตนเอง
ในทางที่ดีจะมีความสุข ชื่นชมตนเอง แตํหากบุคคลประเมินตนเองในทางที่ไมํดี จะไมํมีความพึง
พอใจในภาวะปัจจุบันของตน หมดหวังในอนาคต  
     1.4 คํานิยมสํวนบุคคล (Self-Values) ความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลจะ
ผันแปรตามคํานิยมและการใช๎คุณคํา ตลอดทั้งความรู๎สึกนึกคิดที่บุคคลมีตํอสิ่งตํางๆ ซึ่งเขาให๎
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ความส าคัญแตกตํางกัน เชํน คนที่ให๎ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากประสบความ
ล๎มเหลวก็จะเกิดความอายและความภาคภูมิใจในตนเองจะต่ าลง ถ๎าบุคคลนั้นประสบความส าเร็จใน
การเรียนก็จะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงขึ้น การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สอดคล๎องกับคํานิยม
ของตนเอง จะท าให๎บุคคลนั้นมีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น 
     1.5 ระดับความมํุงหวังหรือความปรารถนาของบุคคล (Aspiration) ระดับ
ความมํุงหวังของแตํละบุคคลจะมีความแตกตํางกัน การพิจารณาตัดสินความภาคภูมิใจในตนเองเกิด
จากการเปรียบเทียบผลงานและความสามารถของตนเองกับเกณฑ์ความส าเร็จที่ตนเองได๎ตั้งไว๎ ถ๎า
ผลงานและความสามารถเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตนตั้งไว๎หรือดีกวําจะท าให๎บุคคลมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองเพิ่มข้ึน ในทางตรงกันข๎ามถ๎าผลงานและความสามารถไมํเป็นไปตามเกณฑ์หรือต่ ากวําเกณฑ์ 
บุคคลจะคิดวําตนเองไร๎คํา ท าให๎ไมํมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
     1.6 ปัญหาตํางๆ และโรคภัยไข๎เจ็บ (Problems and Pathology) ปัญหาตํางๆ 
และโรคภัยไข๎เจ็บ ได๎แกํ ปัญหาสุขภาพจิตทั่วไป อาการทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ 
(Psychosomatic systems) กลําวคือ ถ๎าบุคคลใดมีปัญหาดังกลําวสูงจะมีความภาคภูมิใจในตนเอง
ต่ า และจะแสดงออกมาในรูปความวิตกกังวล มีความทุกข์ สํวนบุคคลที่มีปัญหาดังกลําวน๎อย จะมี
ความภาคภูมิใจในตนเองสูง 
    2. ปัจจัยภายนอก ได๎แกํ 
     2.1 ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยล าดับการเกิดและจ านวนลูกชาย ลูก
สาวมีอิทธิพลตํอการเลี้ยงดูของพํอแมํซ่ึงเป็นสํวนส าคัญตํอการพัฒนาความคิดของเด็กที่มีตํอตนเอง
ด๎วยนอกจากนี้สถานภาพการสมรสของพํอแมํ หากมีการหยําร๎างหรือแตํงงานใหมํ ก็อาจสํงผลตํอ
ความรู๎สึกความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กบางคน โดยขึ้นอยูํกับผู๎ใหญํที่เกี่ยวข๎องด๎วยวํา เขาได๎ 
ด าเนินการอยํางไรกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
     2.2 การอบรมเลี้ยงดู ก็สํงผลตํอความรู๎สึกภาคภูมิใจในตนเองของเด็ก ซึ่งแบํง 
วิธีการอบรมเลี้ยงดูไว๎เป็น 3 แบบ ดังนี้ 
      2.2.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบใช๎อ านาจบังคับหรือควบคุมดูแลมากเกินไป 
พํอแมํประเภทนี้จะมีลักษณะยึดม่ันในกรอบประเพณี กฎระเบียบตํางๆ มาก และจะบังคับควบคุมให๎
เด็กปฏิบัติตาม หากเด็กฝ่าฝืนจะลงโทษโดยไมํรับฟังเหตุผลของเด็ก จะยึดม่ันในความคิดของตัวเอง
เด็กต๎องเชื่อฟังและอาจสั่งสอนให๎เด็กมีความรับผิดชอบท าตามข๎อบังคับของสังคม แตํตนเองไมํคํอย
ปฏิบัติตาม หรือ พํอแมํท่ีควบคุม เอาใจใสํ ปกป้องลูกมากเกินไป จนกลายเป็นก๎าวกํายรบกวนลูก
หรือมีความวิตกกังวล หํวงใยลูกมากเกินไป จนท าให๎เด็กรู๎สึกวําขาดอิสระ ขาดความเป็นตัวของ
ตัวเอง 
      2.2.2 การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล ให๎ความรัก ความอบอุํน พํอแมํ 
ประเภทนี้จะมีเหตุผล ให๎ความรัก ความอบอุํน ความเอาใจใสํ และนับถือเด็กในการใช๎อ านาจและ
บทบาทของตนอยํางเหมาะสม โดยเน๎นการให๎รางวัลมากกวําการลงโทษ มีกฎระเบียบชัดเจนให๎เด็ก
ปฏิบัติ แตํยืดหยํุนได๎ตามความเหมาะสม เพื่อให๎เด็กรู๎สึกมีอิสระ รู๎สึกม่ันคง และ ปลอดภัย พํอแมํก็
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จะปฏิบัติตามที่สอนลูกและให๎ความชํวยเหลือเด็กตามความเหมาะสม ยอมรับในความคิดเห็น 
ความรู๎สึกและคุณคําอยํางที่เด็กเป็นทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะเอื้ออ านวยให๎เด็กได๎
พัฒนาความรู๎สึกภาคภูมิใจในตนเองให๎สูงขึ้น 
      2.2.3 การอบรมเลี้ยงดูแบบปลํอยปละละเลย จะเป็นพํอแมํท่ีไมํบังคับ   
ไมกํ๎าวกําย ไมํลงโทษ ยอมรับในการกระท าของเด็กเกือบทุกอยําง เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น
ตํอการตัดสินใจ การวางกฎระเบียบของครอบครัว สามารถก าหนดกิจกรรมของตนเองได๎เป็น
สํวนมาก โดยท่ีพํอแมํไมํได๎สนับสนุนให๎เด็กประพฤติตนตามมาตรฐานของสังคมภายนอก พํอแมํ
มักจะมีความเย็นชาหํางเหินและมักหลีกเลี่ยงการเผชิญหน๎ากับเด็กเม่ือเด็กไมํเชื่อฟัง วิธีการเลี้ยงดู
แบบใช๎อ านาจบังคับหรือควบคุมดูแลมากเกินไปกับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลํอยปละละเลยน้ัน จะท า
ให๎เด็กขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไมํม่ันใจในตัวเอง มีความรู๎สึกวําขาดความรัก มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองต่ า ซึ่งตํางจากเด็กที่พํอแมํเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล ให๎ความรักความเอาใจใสํ ซึ่งจะท าให๎เด็ก
รู๎สึกม่ันคงปลอดภัยในชีวิตมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง รู๎สึกวําตนเองมีความสามารถ มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูง ด าเนินชีวิตของตนเองได๎อยํางเหมาะสมตามความสามารถ 
     2.3 โรงเรียนและการศึกษา โรงเรียนเป็นสถานท่ีพัฒนาความภาคภูมิใจใน
ตนเองตํอจากบ๎าน โรงเรียนมีหน๎าที่ชํวยให๎นักเรียนเกิดความรู๎สึกม่ันใจในทักษะความสามารถและ
ความรู๎สึกภาคภูมิใจในตนเองเมื่ออยูํในช้ันเรียน เชํน ครูเปิดโอกาสให๎นักเรียนท ากิจกรรมตํางๆ    
ได๎อยํางอิสระ ซึ่งไมํขัดตํอกฎระเบียบที่โรงเรียนได๎ก าหนดไว๎ การฝึกนักเรียนให๎แก๎ไขปัญหาตํางๆ 
จะเป็นการสํงเสริมให๎เด็กมีความม่ันใจในตนเองเป็นการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง 
     2.4 สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางสังคมเป็นตัวบํงชี้ระดับชั้นทางสังคม
ของบุคคลเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น เชํน ต าแหนํงหน๎าที่การงาน บทบาททางสังคม วงศ์ตระกูล 
ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต๎น โดยท่ัวไปสถานภาพทางสังคมมักเน๎นท่ีฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลซึ่ง
พิจารณาจากอาชีพรายได๎ และถิ่นที่อยูํอาศัย บุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมในระดับสูงจะได๎รับ
การปฏิบัติที่ท าให๎เกิดความรู๎สึกวํา ตนเองมีคุณคํามากกวําบุคคลอื่น จึงท าให๎บุคคลนั้นมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองมากกวําบุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมในระดับปานกลางและระดับต่ า 
     2.5 สังคมและกลุํมเพื่อน การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมและเพื่อน จะชํวย
พัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง หากบุคคลไมํได๎รับการยอมรับไมํอยูํในความสนใจหรือไมํเป็นท่ี
ประทับใจในกลุํมเพื่อนจะท าให๎มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า ดังนั้น การเป็นสมาชิกของกลุํมและ
การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน จึงสํงผลตํอความภาคภูมิใจในตนเอง 
   ปาลลาดิโน (Palladino. 1989: 4) กลําววํา สํวนใหญํความภาคภูมิใจในตนเองต่ ามี
สาเหตุมาจากความรู๎สึกทางลบ ไมํใชํสิ่งที่งํายส าหรับการด าเนินชีวิตในแตํละวันด๎วยความรู๎สึกเห็น
คุณคําทางจิตใจที่สูงเพราะวํามีหลายปัจจัยท่ีซับซ๎อนในโลกใบนี้เข๎ามายังชีวิต ส าหรับผู๎ที่เคราะห์ไมํ
ดีในตอนเด็ก พบเจอการวิจารณ์ในชํวงวัยรํุน จากเพื่อน สภาพแวดล๎อมรอบตัว สื่อ พื้นฐานทางด๎าน
วัฒนธรรมหรือสังคม สิ่งเหลํานี้สามารถท าให๎รู๎สึกเป็นปมด๎อยและมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า    
ถ๎าสิ่งเหลํานี้ถูกสนับสนุนด๎วยรูปแบบความเชื่อทางด๎านลบด๎วยแล๎วจะสามารถกลายเป็นความ    
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เคยชินจนติดเป็นนิสัย และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า ซึ่งจะกลายมาเป็นลักษณะบุคลิกภาพของ
แตํละบุคคลได๎ 
   จากที่กลําวมาข๎างต๎น สรุปได๎วํา ปัจจัยที่มีผลตํอความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคล 
มีทั้งปัจจัยภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของแตํละบุคคล ได๎แกํ ลักษณะทางกายภาพความสามารถ
ทั่วไป สมรรถภาพและผลงาน ภาวะทางอารมณ์หรือความรู๎สึก คํานิยมสํวนบุคคล ระดับความ
มํุงหวังหรือความปรารถนาของบุคคล ปัญหาตํางๆ และโรคภัยไข๎เจ็บ สํวนปัจจัยภายนอก ได๎แกํ 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู โรงเรียนและการศึกษา สถานภาพทางสังคม สังคม
และกลุํมเพื่อน ประสบการณ์จากกระบวนการสังคมประกฤติ เชื้อชาติ เพศ และความมีเสนํห์ด๎าน  
รูปกาย 
  5.5 ลักษณะของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
    จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งสามารถ
แบํงเป็น 2 ลักษณะดังนี้  
   5.5.1 ลักษณะของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง  
   มีการกลําวถึงเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงไว๎ ดังนี้ 
    ธีระ ชัยยุทธยรรยง (2544: 21-22) กลําววํา บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง   
จะมีลักษณะทางรํางกาย โดยมีลักษณะ ดังนี ้
     1. ดวงตาสดใส และมีชีวิตชีวา 
     2. ใบหน๎าผํอนคลาย ไมํเครียด มีสีสัน เป็นธรรมชาติ (ไมํดูอมโรค) และ
ผิวหนังมีน้ ามีนวล 
     3. คางตั้งตรงตามธรรมชาติ 
     4. ขากรรไกรผํอนคลาย 
     5. ไหลํทั้ง 2 ข๎าง อยูํในทําที่ผํอนคลายและตั้งตรง 
     6. มือทั้ง 2 ข๎าง ผํอนคลาย นิ่มนวล และสงบ ไมํสั่น 
     7. แขนท้ัง 2 ข๎าง ห๎อยด๎วยความผํอนคลาย และเป็นธรรมชาติ 
     8. ทําทางผํอนคลาย ตัวตรง และสมดุล 
     9. เดินอยํางสงําผําเผย ไมํดูก๎าวร๎าว หรือแบกความทุกข์ 
     10. น้ าเสียงนุํมนวล เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีการออกเสียงท่ีชัดเจน 
    กรองกาญจน์ ใจซ่ือตรง (2548: 11) กลําววํา บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง
จะรับร๎ูคุณคําของตนตามความเป็นจริง ตระหนักถึงศักยภาพที่แท๎จริงของตน มีความสามารถในการ
ท างานให๎ประสบความส าเร็จ มีจิตใจที่เปิดกว๎างและยอมรับสิ่งตํางๆ ที่เกิดขึ้น พร๎อมทั้งสามารถ
แสดงพฤติกรรมตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
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    สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และคนอื่นๆ (สุรพงศ์ อ าพันวงษ์.  2550ก: 6; 
อ๎างอิงจาก สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และคนอื่นๆ.  ม.ป.ป.: ไมํปรากฏเลขหน๎า) กลําววํา 
ลักษณะและตัวอยํางของเด็กที่มีความนับถือตนเองสูงดังนี้ 
     1. มีความภูมิใจ “ดูภาพนี้ซิ ชอบภาพนี้ท่ีสุดเลย เพราะผมวาดเอง” และ
ท างานได๎อยํางเป็นอิสระ ไมํต๎องคอยพึ่งผู๎อื่น 
     2. ยอมรับความรับผิดชอบได๎โดยงําย ดังตัวอยําง  “ เรื่องรดน้ าต๎นไม๎ พํอแมํ
ไมํต๎องหํวง ผมรดเอง ” 
      3. มีความอดทนตํอความคับข๎องใจได๎เป็นอยํางดี “ เครื่องบินจ าลองแบบนี้ 
ท ายากเหลือเกิน แตํผมต๎องท าให๎ส าเร็จให๎ได๎ ” 
      4. ท างานใหมํๆ ได๎ด๎วยความกระตือรือร๎น “ สนุกแนํๆ ครูบอกวําพรุํงนี้จะเริ่ม
เรียนเรื่องเศษสํวน ” 
      5. มีความรู๎สึกวําสามารถที่จะโน๎มน๎าวจิตใจผู๎อื่นได๎ “ นี่คุณเรามาเลํนหมากรุก
กันดีกวํา สนุกกวําเลํนหมากฮอสอีก ผมเลํนเป็นนะจะสอนให๎คุณ ” 
      6. สามารถแสดงความรู๎สึกและอารมณ์ให๎หลายลักษณะ “ ผมดีใจเหลือเกินที่
หายจากเป็นไข๎และมาโรงเรียนได๎ ผมเสียใจมากที่คุณป่วยและต๎องขาดเรียน ” 
    โรงพยาบาลประสาท (2553: ออนไลน์) กลําววําคนที่ภาคภูมิใจในตนเอง จะพูด
ถึงตัวเองวํา ฉันม่ันใจในความสามารถของฉัน ใครๆ ก็รักฉัน ฉันมีความสุขที่ได๎อยูํกับคนอื่นๆ ฉัน
ภูมิใจในผลการเรียนของฉัน ฉนัรู๎วําควรจะพูดอะไรกับใคร 
    จากข๎างต๎นสรุปลักษณะของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงได๎วําเป็นบุคคล
ทีร่ับรู๎คุณคําของตนตามความเป็นจริง ตระหนักถึงศักยภาพที่แท๎จริงของตน มีความสามารถในการ
ท างานให๎ประสบความส าเร็จ มีจิตใจที่เปิดกว๎างและยอมรับสิ่งตํางๆ ที่เกิดขึ้น กล๎าแสดงความ
คิดเห็น พร๎อมทั้งสามารถแสดงพฤติกรรมตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม ยอมรับความรับผิดชอบได๎
โดยงําย มีความอดทนตํอความคับข๎องใจได๎เป็นอยํางดี มีสุขภาพจิตดี สนุกกับการท างาน สามารถที่
จะโน๎มน๎าวจิตใจผู๎อื่นได๎ แสดงความรู๎สึกและอารมณ์ได๎หลายลักษณะ รู๎จักวิธีการแก๎ปัญหาที่ถูกต๎อง 
มีบุคลิกภาพดี  
   5.5.2 ลักษณะของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า 
   มีการกลําวถึงเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า ไว๎ดังนี้ 
    คูเปอร์สมิธ (Coopersmith.  1981: 132-134) กลําววํา บุคคลที่มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองต่ าวําเป็นบุคคลที่อยูํในภาวะความไมํสอดคล๎องกลมกลืนของ “ตน” มักใช๎กลไกป้องกัน
ตนเองรับร๎ูวําตนเองด๎อยคํา ซึ่งจะสํงผลให๎บุคคลเหลํานี้เกิดความรู๎สึกวําตนเองมีปมด๎อย วิตกกังวล 
เก็บตัวไมํกล๎าแสดงออก ไมํชอบการแสดงตน ขาดความนับถือตนเอง แสวงหาการยอมรับจากบุคคล
อื่นเพื่อให๎เกิดการยอมรับตนเอง ไมํกล๎ายํุงเกี่ยวกับการกระท าที่อาจถูกปฏิเสธหรือได๎รับค าต าหนิ 
ทั้งน้ี บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า มักแสดงความเข๎มแข็งให๎ปรากฏออกมาเสมอๆ แตํ
แท๎จริงแล๎วบุคคลเหลํานี้จะมีความรู๎สึกหวาดกลัว ท๎อแท๎ ไมํม่ันใจในตนเอง มักตกอยูํภายใต๎อิทธิพล
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ของคนอื่น ไมํกล๎าปฏิเสธในสิ่งที่ตนไมํต๎องการ กลัวการตัดสินใจของคนอื่นที่มีตํอตัวเอง หวั่นไหวตํอ
ค าวิพากษ์วิจารณ์ มีความยุํงยากในการแก๎ปัญหา ไมํสามารถสร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได๎ 
กลัวการเข๎าสังคมเพราะรู๎สึกวําตนเองงุํมงําม และจะท าให๎คนรอบข๎างเดือดร๎อน มักน าความคิดของ
คนอื่นมาใสํใจ มักคิดวํากลุํมเพื่อนไมํให๎การยอมรับ ไมํให๎ความสนใจ และเกิดความรู๎สึกเสียใจบํอยๆ 
    ธีระ ชัยยุทธยรรยง (2544: 23) กลําววํา บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า        
มีลักษณะดังนี้ 
     1. มีปัญหาทางด๎านจิตใจมากกวําบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง เชํน      
มีความวิตกกังวล นอนไมํหลับ ไมํมีความสุข และเกิดอาการผิดปกติทางรํางกาย 
     2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อาจจะเป็นเพราะตั้งเป้าหมายในชีวิตส าหรับ
ตนต่ า 
     3. มีอาการหมกมุํนกับความคิดตัวเอง อํอนแอตํอการถูกปฏิเสธ และต๎องการ 
การยอมรับจากสังคมมาก 
     4. มีภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองในทางลบ มักได๎รับการปฏิเสธจากคนอื่น
มากกวําบุคคลที่มีภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองในแงํดี 
     5. มักมองความคิดของผู๎อื่นแล๎วท าลายซ้ าเติม เพื่อให๎ตนเองเกิดความรู๎สึก 
สบายใจ แตํการกระท านี้กลับเป็นผลเสียเพราะเป็นการซ้ าเติมตัวเองมากขึ้น และย่ิงท าให๎ผู๎อื่น
เกลียดตนมากขึ้นด๎วย 
    กรองกาญจน์ ใจซ่ือตรง (2548: 11) บุคคลที่ไมํมีความภาคภูมิใจในตนเองจะขาด
ความเชื่อม่ันในตนเอง มองตนในแงํลบ มีความเครียดและวิตกกังวลสูง ไมํมีความพยายามท างานท่ี
ยากล าบาก มักเป็นผู๎ตามมากกวําการเสนอความคิดเห็น มีแนวโน๎มโทษผู๎อื่นและไมํสามารถยอมรับ
การวิจารณ์จากบุคคลอื่นได๎ 
    สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และคนอื่นๆ (สุรพงศ์ อ าพันวงษ์.  2550ก: 6; 
อ๎างอิงจาก สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และคนอื่นๆ.  ม.ป.ป.: ไมํปรากฏเลขหน๎า) กลําววํา 
ลักษณะและตัวอยํางของเด็กที่ขาดความนับถือตนเอง/ภาคภูมิใจในตนเองดังนี้ 
     1. พยายามหลีกเลี่ยงหนีสถานการณ์ที่ท าให๎เกิดความวิตกกังวล “วันน้ีผมไมํ
ไปโรงเรียน เพราะจะมีการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ สอบทีไรผมตกทุกที”  
     2. ดูถูกความสามารถของตนเอง ประเมินความสามารถของตนต่ ากวําความ
เป็นจริง “ผมเลํนกีฬาอะไรไมํได๎ดีสักอยํางเดียว แม๎แตํวิ่ง” 
     3. มีความรู๎สึกวําผู๎อื่นไมํเห็นคุณคําหรือความส าคัญของตน “พวกเขาไมํเคย
ให๎ผมเลํนกับเขาเลย เขาหาวําผมเลํนไมํเป็น” 
     4. เมื่อตนท าผิดพลาดมักต าหนิผู๎อื่น “เขาไมํบอกผมเลยวําไม๎กวาดอยูํที่ไหน
ผมก็เลยไมํได๎กวาดห๎อง” 
     5. ถูกผู๎อื่นชักจูงได๎งําย “ผมรู๎ดีวําผมไมํมีวันท าได๎ แตํเมื่อเขามาอ๎อนวอน   
ผมก็จ าเป็นต๎องท า” 
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     6. ชอบปกป้องตัวเอง และร๎ูสึกไมํพอใจอะไรงํายๆ “ผมไมํได๎ผิดนะท่ีท าวําว
แล๎วไมํข้ึน ผมอยากจะฉีกมันท้ิงจริงๆ วําวตัวนี้” 
     7. มีความรู๎สึกวําไมํมีบารมี ไมํมีความสามารถ “ผมหากรรไกรไมํเจอเลย ขวด
กาวก็ไมํรู๎วําอยูํท่ีไหน รูปภาพก็ยังไมํมีสักรูป ผมคิดวํา ผมคงท างานท่ีครูมอบหมายนี้ไมํส าเร็จแนํๆ” 
     8. ไมํคํอยแสดงออกทางอารมณ์และความรู๎สึก “ผมร๎ูสึกเฉยๆ ไมํวําทีมไหนจะ
แพ๎หรือชนะ ผมก็ไมํเห็นเดือดร๎อนอะไร” 
    โรงพยาบาลประสาท (2553: ออนไลน์) กลําววําคนที่ไมํภาคภูมิใจในตนเองก็
มักจะกลําวถึงตนเองด๎วยค าพูดที่วํา 
     - ฉันต๎องการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆอยําง 
     - ฉันไมํสามารถตัดสินใจอะไรได๎ด๎วยตนเอง 
     - ฉันมักยอมแพ๎กับอุปสรรคเล็กๆ น๎อยๆ 
     - ฉันรู๎สึกวําตนเองต๎อยต่ า ไมํมีใครชอบฉันเลย 
     - ฉันมักเสียใจกับการกระท าที่ผํานมาของฉันเสมอ 
     - ฉันมักพบแตํความล๎มเหลว 
     - คนอื่นๆ รอบข๎างท าให๎ฉันรู๎สึกเป็นคนไมํดีและไมํมีคําพอ 
     - ฉันไมํสามารถเป็นที่พึ่งของใครๆ  
    สรุปได๎วํา บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ าจะมีลักษณะคือ มีปัญหาทางด๎าน
จิตใจ นอนไมํหลับ ไมํมีความสุข และเกิดอาการผิดปกติทางรํางกาย ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  
มองตนในแงํลบ มีความเครียดและวิตกกังวลสูง ไมํมีความพยายามท างานท่ียากล าบาก ดูถูก
ความสามารถของตนเอง ประเมินความสามารถของตนต่ ากวําความเป็นจริง  มีความรู๎สึกวําผู๎อื่น  
ไมํเห็นคุณคําหรือความส าคัญของตน ถูกผู๎อื่นชักจูงได๎งําย มักเป็นผู๎ตามมากกวําการเสนอความ
คิดเห็น มีแนวโน๎มโทษผู๎อื่นและไมํสามารถยอมรับการวิจารณ์จากบุคคลอื่นได๎ บางครั้งมักจะ
กลําวโทษแตํตนเอง พูดกับตนเองด๎วยถ๎อยค าที่เกี่ยวกับความรู๎สึกทางลบ  พูดถึงสํวนท่ีไมํดี ยึดติด
กับความล๎มเหลวในอดีต มีกลไกการป้องกันตัวเองสูง ไมํคํอยแสดงออกทางอารมณ์และความรู๎สึก 
  5.6 การเสริมสร้างและพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง 
   ปาลลาดิโน (Palladino.  1989: 3) ได๎กลําวถึงการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองให๎
สูงขึ้นวํา เป็นการเต็มใจที่จะท าเกี่ยวกับความรู๎สึก ความปรารถนา ความต๎องการ การไตรํตรอง 
ความสามารถและความเอาใจใสํตํอตนเอง ไปยังการยอมรับความสามารถและการกระท าทั้งหมด
อยํางสอดคล๎องกัน 
   โรเบิร์ทส์ (Roberts.  2002: 105) กลําววําการมีความภาคภูมิใจในตนเองระดับสูงหรือ
มีความคิดรวบยอดตํอตนเองในเชิงบวก (positive self-concept) เป็นการสะท๎อนให๎เห็นภาพในการ
แสดงเอกลักษณ์ของการได๎รับมาซ่ึงความเป็นเจ๎าของ และความสามารถไปยังการยอมรับคุณคําของ
ตนเอง ความพยายามและความส าเร็จ อยํางที่สอง การจะมีความภาคภูมิใจในตนเองระดับสูงนั้น
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ต๎องเตรียมความม่ันใจ ความกระฉับกระเฉง ความกระตือรือร๎น และการมองโลกในแงํดี อยํางที่สาม
ความภาคภูมิใจในตนเองระดับสูงต๎องถูกสํงเสริมโดยประสบการณ์ทางด๎านบวก  
   ปานใจ จิรานุภาพ (2543: 34-36) กลําววํา การคิดทางบวก หมายถึง ความคิดในแงํดี    
ที่เรามีตํอสิ่งตํางๆ รอบตัว หรือที่มีบุคคลอื่นและรวมถึงการมีทัศนะคติที่ดีด๎วย การสร๎างความคิด
ทางบวกส าหรับเด็กท าได๎โดยการที่บุคคลรอบข๎างเด็กต๎องมีพฤติกรรมในทางบวกทั้งการพูดคุย 
ปฏิสัมพันธ์ การปฏิบัติตํอเด็กหรือการปฏิบัติระหวํางผู๎ใหญํด๎วยกัน เพราะเม่ือเด็กได๎รับการปฏิบัติ
ทางบวก หรือการเข๎าถึงทางบวก เด็กจะมีบุคลิกภาพเป็นคนท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเอง        
(Self-esteem) สูง สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได๎ 
   ธีระ ชัยยุทธยรรยง (2544: 24-25) กลําววํา ความภาคภูมิใจในตนเองสามารถสร๎าง
เสริมให๎เพิ่มขึ้นและลดลงได๎ตลอดชีวิตของเรา และมีหลายวิธีในการสร๎างเสริมและเพิ่มความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งพอสรุปได๎ดังนี้ 
   ด๎านที่เกี่ยวกับตนเอง 
    1. พึงระลึกเกี่ยวกับตนเองวํา ตนเทํานั้นท่ีควบคุมภาพพจน์ของตนเองได๎ ตัวเรา
เทําน้ันท่ีมีอ านาจที่จะเปรียบเทียบภาพพจน์ของตนเอง ข๎อสนเทศที่ได๎รับจากผู๎อื่นอาจมีอิทธิพลก็
จริง แตํเราจะยอมรับหรือปฏิเสธก็ได๎ยํอมขึ้นอยูํกับตัวเราเอง เพราะภาพพจน์จะเป็นอยํางไรอยูํในใจ
ของเรานั่นแหละ 
    2. อยําให๎คนอื่นมาก าหนดมาตรฐานให๎แกํเรา เพราะผู๎คนรอบข๎างคอยบอกเราอยูํ
ตลอดเวลาวําให๎ท าอยํางโน๎นให๎ท าอยํางนี้ บางคร้ังคนอื่นก็มีเจตนาดี ท าให๎เรายอมรับค าแนะน านั้นๆ 
ซึ่งเป็นมาตรฐานของผู๎อื่นแล๎วน ามาเป็นมาตรฐานของเราเอง ซึ่งอาจท าให๎เราไมํประสบความส าเร็จ
เทําท่ีควร ทางที่ดี เราควรคิดให๎รอบคอบวําสิ่งที่ท าอยูํน้ันเป็นเป้าหมายสํวนตัวและควรมีมาตรฐาน
เป็นของตน 
    3. พึงระลึกการตั้งเป้าหมายของตนเองที่ไมํสอดคล๎องกับความเป็นจริง แม๎วําเรา
จะมีเป้าหมายท่ีท าให๎ส าเร็จแตํก็ควรตั้งค าถามตัวเองวํา “เป้าหมายนั้นสอดคล๎องกับความเป็นจริง
หรือไม”ํ บางคนคาดหวังเกี่ยวกับตนเองสูงโดยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับกลุํมอ๎างอิงที่เขาเลิศเลอ
และประสบความส าเร็จเป็นอยํางดีแล๎ว แทนท่ีจะเปรียบเทียบกับผู๎อื่นที่อยูํในรัศมีใกล๎เคียงกัน ก็ดู 
ไมํสมเหตุสมผล ซึ่งอาจท าให๎ความรู๎สึกภาคภูมิใจในตนเองต่ าลงเพราะไมํสามารถถึงเป้าหมายของ
ตนเองที่วางไว๎ 
    4. พยายามปรับความคิดที่ชอบมองอะไรในแงํลบ บุคคลที่มักคิดอะไรในทางลบ
มักมีความรู๎สึกภาคภูมิใจในตนเองต่ า เชํน เมื่อประสบความล๎มเหลวก็มักต าหนิตนเอง ถ๎าเกิดสมัคร
งานแล๎วได๎รับการคัดเลือกก็จะให๎เหตุผลวําไมํมีใครสมัคร แตํถ๎าตกงานก็จะพูดซ้ าเติมตัวเองวํา 
เพราะตัวเองเป็นคนโงํจริงๆ ฉะนั้น เราจึงต๎องปรับความรู๎สึกและความคิดทางลบให๎เป็นทางบวก   
จึงจะเพิ่มความรู๎สึกภาคภูมิใจในตนเองสูงขึ้น 
    5. มํุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเอง ส ารวจตนเองพบวํามีอะไรบกพรํองแล๎วพยายาม
หาทางปรับปรุงแก๎ไข 
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    6. มองบุคคลอื่นด๎วยสายตาที่ชื่นชมเป็นมิตร จะท าให๎ได๎รับการยอมรับความ
ไว๎วางใจ และชื่นชมกลับมาจากบุคคลอื่นเชํนกัน จะชํวยให๎เกิดความรู๎สึกรักและเห็นคุณคําในตนเอง
และผู๎อื่น   
   ด๎านของครู พํอแมํ ผู๎ปกครอง 
    1. ควรให๎การยอมรับในตัวเด็ก 
    2. เปิดโอกาสให๎เด็กได๎ทดลองประสบการณ์ตํางๆ ให๎ผู๎เรียนอยํางมีประสิทธิภาพ
ตามวิถีทางของเด็ก 
    3. ไว๎วางใจให๎เด็กได๎กระท าตามความต๎องการหรือความปรารถนาของเขา 
    4. ชํวยสร๎างให๎เด็กมีความสามารถในการหยั่งร๎ูและคิดลํวงหน๎าถึงผลการกระท า
ทุกชนิดของเด็ก ด๎วยการใช๎วิธีการย่ัวยุให๎เด็กรู๎จักใช๎เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
    5. ให๎ก าลังใจให๎เด็กเกิดความกล๎า ความหวัง และความม่ันใจให๎เขาเผชิญและ
จัดการกับอุปสรรคตํางๆ ที่ยุํงยากในชีวิต ซึ่งจะชํวยให๎เด็กเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง ความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์และความมานะอดทนอยํางดียิ่ง 
    6. สอนเด็กให๎ความรักทั้งตํอตนเองและผู๎อื่น ให๎เขามีเจตนาที่วํา มนุษย์ทุกคนมีคํา
เทํากันด๎วยการอธิบายและอภิปรายถึงคํานิยมพื้นฐานกับเด็ก ได๎แกํ ความรักและเห็นคําในตนเอง
และผู๎อื่นให๎เด็กรู๎จักถึงความชื่นชมยินดีในการให๎และการหํวงใยกันและกัน 
    7. ชํวยให๎เด็กได๎พิจารณาให๎เห็นแจ๎งวําความเชื่อที่วํา ตนต๎องประสบความส าเร็จ
อยํางสมบูรณ์แบบ จะล๎มเหลวไมํได๎ ตนต๎องได๎รับความรัก ความชอบพอ และการยกยํองจากทุกคน
ที่ตนได๎พบเห็น สิ่งที่ไมํเป็นมงคลไมํควรก๎าวกํายมาในชีวิต และตนต๎องได๎รับทุกสิ่งที่ปรารถนาและ
ทันที เป็นความเชื่อที่ไร๎เหตุผล เด็กจะมีสภาพที่ดีขึ้น สามารถจัดความคิดใหมํในรูปที่ตรงกับความ
จริงและมีเหตุผล ตลอดจนช้ีให๎เห็นสิ่งดีๆ ที่เขาเคยท า ให๎เขามองเห็นจุดดี เห็นวําตนเองมีคําแม๎วํา
จะเคยท าอะไรไมํดีมาในชีวิต เพิ่มและสร๎างความคิดดีๆ ให๎เขา 
    8. ให๎เด็กสร๎างมโนภาพวําตนมีอ านาจในตนท่ีจะบังคับใจตนเองได๎ ให๎รู๎สึกวําเขา
เป็นคนเกํง มีความสามารถ ด๎วยการให๎ก าลังใจ และคิดถึงภาพดีงาม 
    9. สะท๎อนความรู๎สึกที่ดีตํอเด็กเม่ือเด็กได๎กระท าถึงสิ่งที่ดีงามใหมํๆ ในแตํละวัน 
    10. พํอแมํ ผู๎ปกครองควรรํวมมือกับครูในการพัฒนาเด็กด๎วยความรักความเข๎าใจ
ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเต็มศักยภาพ 
    11. พํอแมํ ผู๎ปกครองควรรํวมมือกับครูในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างความรู๎สึก
ความภาคภูมิใจในตนเองของเด็ก 
   ด๎านครูท าหน๎าที่แนะแนวหรือผู๎ให๎ค าปรึกษา 
    1. จัดกิจกรรมที่เป็นการสร๎างเสริมให๎เด็กเกิดความไว๎วางใจ 
    2. จัดกิจกรรมที่เป็นการสร๎างเสริมให๎เด็กกล๎าเปิดเผยหรือแสดงความรู๎สึก 
    3. จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎รับข๎อมูลป้อนกลับในทางบวก 
    4. จัดกิจกรรมให๎เด็กมีโอกาสได๎รับประสบการณ์การเสี่ยงในสถานการณ์ใหมํๆ  
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    5. จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎เกิดทักษะการติดตํอสัมพันธ์กับผู๎อื่น 
    6. จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎เกิดทักษะการยอมรับตนเอง ทักษะการควบคุมตนเอง 
ทักษะการพึ่งตนเอง และทักษะการสร๎างความม่ันคงในตนเอง 
    7. จัดกิจกรรมให๎เด็กเกิดทักษะร๎ูจักตนเอง การรักและเห็นคุณคําในตนเอง และ
ทักษะการคิด การตัดสินใจและการแก๎ปัญหา 
   สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และคนอื่นๆ (สุรพงศ์ อ าพันวงษ์.  2550ข: 6; อ๎างอิง
จาก สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และคนอื่นๆ.  ม.ป.ป.: ไมํปรากฎเลขหน๎า) กลําวถึง การ
เสริมสร๎างหรือสนับสนุนให๎เด็กเกิดมีความรู๎สึก และความสามารถแตกตํางจากผู๎อื่นที่เรียกวํา เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองนั้น พํอแมํควรร๎ูจักวิธีที่จะเสริมสร๎างมาตั้งแตํเด็กและมีอายุไมํมากนัก ซึ่งมี 
10 ประการดังนี้ 
     1. กระตุ๎นให๎เด็กแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตํางไปจากความคิดของผู๎ใหญํ แม๎วํา
ผู๎ใหญํจะไมํเห็นด๎วยกับความคิดที่เด็กแสดงออกก็ตาม แตํเด็กต๎องการทราบวําผู๎ใหญํจะยอมรับ
ความคิดเห็นของตนหรือไมํ ถ๎าเด็กรู๎วําผู๎ใหญํยอมรับความคิดเห็นของตน เด็กก็จะแสดงออก แตํถ๎า
ผู๎ใหญํไมํยอมรับความคิดเห็นของเด็ก แตํไมํยอมรับความคิดเห็นท่ีเด็กน ามาจากผู๎ใหญํ เด็กก็จะเอา
ความคิดเห็นของผู๎ใหญํมาแสดง เพื่อให๎ได๎รับการยอมรับ ลักษณะดังกลําวนี้มีความส าคัญยิ่งในการ
ชํวยให๎เด็กแก๎ปัญหาตํางๆ เด็กจะมีความรู๎สึกดีใจที่ร๎ูวําตนได๎รับการยอมรับ แม๎วําความคิดเห็นนั้นๆ 
อาจจะไมํเฉียบแหลมนักก็ตาม ความคิดเห็นท่ีเด็กเสนอแม๎จะไมํมีคุณคําหรือแก๎ปัญหาไมํได๎ แตํก็ท า
ให๎เด็กกล๎าสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนเองได๎ดี โดยไมํต๎องพึ่งความเห็นของผู๎อื่น 
     2. ต๎องแสดงการยอมรับเด็ก การแสดงการยอมรับเด็กและให๎เด็กได๎ทราบนั้น พํอ
แมํต๎องแสดงออกด๎วยการใช๎ค าพูดแสดงการยอมรับในทัศนคติหรือความคิดเห็นของเด็ก ทั้งน้ีเพื่อให๎
เด็กได๎รับรู๎อยํางชัดเจน เชํน พํอเข๎าใจลูกวําท าไมลูกจึงท าเชํนน้ัน แตํพํอยอมรับการกระท าของลูก
ไมํได๎ เป็นต๎น ลักษณะดังกลําวเป็นการแสดงการยอมรับในตัวเด็ก แตํไมํยอมรับการกระท าของเด็ก 
ดังนั้น การยอมรับเด็กมิได๎หมายถึงการอนุญาตให๎เด็กกระท าได๎ทุกอยํางตามใจชอบ เมื่อเด็กได๎รับ
การยอมรับ เด็กก็จะเห็นความส าคัญของตนเอง เกิดความม่ันใจและกล๎าแสดงออกซึ่งความเป็นตัว
ของตัวเอง 
     3. ชี้ให๎เห็นวําเด็กมีความแตกตํางจากผู๎อื่นหรือมีความพิเศษ พํอแมํต๎องพยายาม
แสดงให๎เด็กเห็นวํา เด็กมีทั้งความเหมือนกับผู๎อื่น และความแตกตํางไปจากผู๎อื่น แตํเด็กแตํละคนก็มี
ความรู๎สึกวําตนมีความแตกตํางจากเด็กอื่น การแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง 
แสดงวํา เด็กมีความพิเศษในตัวเองแล๎ว การยอมรับในความเป็นพิเศษของเด็กนี้ จัดวํามีความส าคัญ
ยิ่งส าหรับการสร๎างเสริมความพิเศษตํางจากผู๎อื่นในเด็ก พํอแมํอาจแสดงการยอมรับเด็ก ดังตัวอยําง
ตํอไปนี้ “ลูกระบายสีรูปน้ีได๎สวยงามจริง ๆ” หรือ “ลูกท าตัวได๎เรียบร๎อยนํารักมาก ตอนท่ีป้าสมหญิง
มาที่บ๎านเรา” เหลํานี้ท าให๎เด็กมีความรู๎สึกวําเด็กมีความดีงามในตนเอง รู๎วําอะไรเป็นสิ่งที่เด็กท าได๎ดี 
และสํงเสริมให๎ท าดียิ่งขึ้น ยิ่งกวํานั้น เด็กจะได๎รับรู๎ความก๎าวหน๎าของตน จากค าพูดของพํอแมํ เชํน 
“เมื่อวันกํอนลูกยังท าไมํได๎เลย แตํวันน้ีลูกท าได๎ดี เยี่ยมจริง ๆ คราวหน๎าคงจะท าได๎ดีกวํานี้แนํ”   



165 

 

เป็นต๎น พํอแมํต๎องให๎เด็กรู๎วําการท่ีเด็กกระท าแตกตํางจากผู๎อื่น จะได๎รับการยอมรับจากพํอแมํ
เชํนกัน 
     4. ให๎เด็กกระท าตามวิธีการของตนเองให๎มากที่สุด พํอแมํควรเปิดโอกาสให๎เด็กได๎
กระท าตามวิธีการของตนเองให๎มากที่สุด ไมํวําจะเป็นการแก๎ปัญหาหรือการกระท าสิ่งใด โดยเข๎าไป
ยุํงเกี่ยวให๎น๎อยที่สุด พํอแมํมักเป็นหํวงด๎วย เกรงวําเด็กจะท าไมํส าเร็จหรืออาจเกิดความเสียหายขึ้น 
ถ๎าหากปลํอยให๎เด็กกระท าไปตามล าพัง เมื่อใดที่พํอแมํมอบหมายงานให๎เด็กท าและคิดวําเด็กต๎อง
ท าเสร็จ พํอแมํต๎องปลํอยให๎เด็กท าจนส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม และตาม
วิธีการของเด็กเอง เมื่อเด็กกระท าภารกิจดังกลําวส าเร็จสมบูรณ์ตามวิธีการของเด็กเอง และได๎รับ
การยอมรับจากพํอแมํ เด็กก็จะเกิดความรู๎สึกพิเศษตํางจากผู๎อื่น ในการกระท าสิ่งใดก็ตาม พํอแมํ
ต๎องเปิดโอกาสให๎เด็กตัดสินใจด๎วยตนเอง ให๎เด็กรู๎จักเลือกวิธีใดเหมาะสมที่สุด ได๎ประโยชน์สูงสุด   
มีคุณคําที่สุด และเด็กพอใจที่สุด 
     5. ให๎โอกาสแกํเด็กในการแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ พํอแมํต๎องสร๎างบรรยากาศ
ในบ๎าน ด๎วยการจัดหาวัสดุสิ่งของที่จะชํวยให๎เด็กสามารถแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ ให๎มีจ านวน
เพียงพอ เชํน กระดาษสี กรรไกร ใบมีด พูํกัน ดินสอสี ชอล์กสี แผํนไม๎ ไม๎อัด ใบเลื่อย กาว เชือก 
ดินเหนียว ดินน้ ามัน ปูนปลาสเตอร์ เป็นต๎น สิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ ในบ๎านที่ไมํได๎ใช๎แล๎ว สามารถ
น ามาดัดแปลงเพื่อเป็นสื่อในการแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ของเด็กได๎อยํางกว๎างขวาง เด็กอาจน ามา
ตํอเป็นบ๎าน เป็นปราสาท เป็นรถไฟ เป็นเรือ อันจะชํวยให๎เด็กพัฒนาความสร๎างสรรค์ของตนให๎
ก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น พํอแมํอาจร๎องเพลง เปิดแถบเสียง หรือเลํนดนตรี แล๎วให๎เด็กฟ้อนร าหรือร๎องตาม   
ให๎เด็กเลําเรื่องที่ได๎ประสบมาจากโรงเรียน เหลํานี้จะชํวยให๎เด็กแสดงออกด๎วยความสร๎างสรรค์มาก
ยิ่งขึ้น 
     6. ให๎เวลาเด็กในการแสดงออก อยํางสร๎างสรรค์ในสิ่งที่เด็กสนใจ การเปิดโอกาส
ให๎เด็กได๎แสดงออกในสิ่งที่เด็กสนใจนั้น พํอแมํต๎องไมํท าให๎เด็กมีความรู๎สึกวํา เด็กถูกบังคับให๎ท า 
ต๎องท าตามรูปแบบ ต๎องท าให๎เสร็จตามเวลาที่ก าหนด ความสนใจของเด็กเปลี่ยนแปลงอยูํ
ตลอดเวลา บางอยํางที่เด็กสนใจเด็กอาจใช๎เวลาท าเป็นช่ัวโมง ถ๎าหากเด็กยังแสดงความสนใจใน
เรื่องหนึ่ง พํอแมํต๎องไมํขัดจังหวะ และต๎องไมํค านึงถึงเรื่องที่เกี่ยวข๎องมากเกินไป จนท าให๎เด็กเสีย
ความสร๎างสรรค์ บางโอกาสพํอแมํต๎องยอมรับในความไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อย ความลําช๎า ความ
อึกทึกอันเกิดจากการแสดงออกของเด็ก เด็กที่มีความสร๎างสรรค์จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอยํางเป็นความ
สร๎างสรรค์ไปหมด เชํน ทํอนไม๎ ฝากระป๋อง ยางรถ ฝาขวดน้ าอัดลม แกนกระดาษเช็ดมือ เสื้อผ๎า
เกําๆ เป็นต๎น เด็กสามารถน ามาใช๎เป็นสื่อในการแสดงออกได๎อยํางกว๎างขวาง หนังสือในห๎องสมุด 
รายการโทรทัศน์   จัดวําเป็นเครื่องกระตุ๎นให๎เด็กมีการแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์มากที่สุด 
     7. หลีกเลี่ยงการเยาะเย๎ยหรือท าให๎เด็กอับอาย แม๎วําเด็กจะมีข๎อจ ากัดในการ
กระท าบางอยําง ซึ่งท าให๎เด็กสามารถท ากิจกรรมได๎อยํางสมบูรณ์ แตํผู๎ใหญํก็ไมํควรพูดเยาะเย๎ย
หรือถากถางเด็ก ท าให๎เด็กได๎รับความอับอาย อันจะเป็นผลท าให๎เด็กไมํกล๎าแสดงออก เนื่องจาก
กลัวถูกพูดถากถาง กลัวได๎รับความอับอาย การท าให๎เด็กได๎รับความอับอาย แสดงวําเด็กถูกตัดสิน
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วําผลงานของเด็กไมํบรรลุมาตรฐานท่ีก าหนดไว๎ ซึ่งอาจเป็นมาตรฐานของผู๎ใหญํหรือมาตรฐานของ
ผู๎อื่น ท าให๎เด็กมีความรู๎สึกวําความสามารถหรือความดีเดํนของตนไมํได๎รับการยอมรับ พํอแมํพึง
ร าลึกอยูํเสมอวํา การจะตัดสินเด็กควรตัดสินที่การกระท าของเด็กมิใชํตัดสินท่ีลักษณะนิสัย
บุคลิกภาพของเด็กโดยสํวนรวม สิ่งที่ฝังใจเด็กในอดีตสมัยเยาว์วัยจะฝังอยูํในความสนใจของเด็กจน
ตลอดชีวิต หากเด็กมีความสนใจอะไรเป็นพิเศษ พํอแมํอยําเย๎ยหยันความคิดของเด็ก อยําดูถูก
ความสามารถของเด็ก 
     8. ชํวยให๎เด็กหาวิธีที่จะแสดงออกอยํางเหมาะสม พํอแมํพึงร าลึกอยูํเสมอวํา    
การลงโทษเด็กนั้นควรกระท าเพราะเด็กท าผิดอยํางไร ที่ใด (วิธีการสถานที่) มิใชํลงโทษเพราะเด็ก
ท าอะไรผิด (เรื่องที่ท าผิด) เชํน เด็กเลํนสํงเสียงดังกันในห๎องของเด็ก ไมํถือวําเป็นความผิด แตํถ๎า
หากมีแขกมาบ๎าน เด็กเลํนสํงเสียงดังกันที่ห๎องรับแขก ถือวําเป็นความผิดหรือเด็กอาจจะระบายสีกัน
ในครัว ถือวําไมํผิด แตํถ๎าหากมาระบายสีกันที่ห๎องรับแขกถือวําผิด การเลํนกันในบ๎านถือวํากระท า
ได๎ แตํการเลํนและสํงเสียงดังในบ๎านถือวําเป็นพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม เป็นต๎น พํอแมํควรแนะน าให๎
เด็กท างานหรือเลํน โดยที่การกระท าของเด็กไมํรบกวนผู๎อื่น การกระท าเชํนนี้มิได๎หมายความวํา 
เมื่อเด็กท าอะไรแล๎วคนอื่น ๆ จะต๎องยุติกิจกรรมของตนทั้งหมด ในขณะท่ีเด็กท ากิจกรรม เด็ก
จะต๎องค านึงถึงสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะอยํางยิ่งคนอื่น ๆ ซึ่งก็ก าลังท ากิจกรรมอยูํเชํนกัน การกระท า
ทํามกลางคนหมํูมาก แตํละคนจ าเป็นต๎องมีความอดกลั้นและอดทน การท่ีเด็กมีความสร๎างสรรค์ 
มิได๎หมายความวําจะต๎องท าตัวให๎เป็นที่นํารังเกียจ เชํน ท าอะไรได๎ตามใจ ท าอะไรได๎แปลกๆ ท า
อะไรได๎รกรุงรัง เป็นต๎น เม่ือผู๎ใหญํได๎แสดงให๎เห็นทางเลือกที่เหมาะสม และเด็กได๎เลือกทางเลือก
นั้นๆ น ามาปฏิบัติแล๎ว ผู๎ใหญํก็ควรแสดงการยอมรับเด็ก และชมเชยในความส าเร็จ 
     9. เด็กที่มีความพิเศษตํางจากผู๎อื่นต่ า ควรได๎รับความชมเชยเป็นสํวนตัว โดย
ปกติเด็กที่มีความรู๎สึกวําตนเองไมํมีความดีพิเศษอะไร มักจะไมํกล๎ารับค าชมเชยเม่ือเด็กกระท า
ส าเร็จหรือกระท าความดี เด็กจะมีความกระดากอายเม่ือได๎รับค าชมเชย เด็กกลัวค าครหานินทาจาก
ผู๎อื่น ดังนั้นจึงไมํต๎องการให๎ผู๎อื่นทราบวําตนได๎รับค าชมเชย แม๎แตํในครอบครัวก็เชํนกัน ดังนั้นเม่ือ
เด็กมีปัญหาเกี่ยวกับความพิเศษที่ตํางจากผู๎อื่น ท ากิจกรรมประสบความส าเร็จ พํอแมํหรือครู ควร
หาโอกาสยกยํองชมเชยเด็กเป็นสํวนตัว เชํน กระซิบที่หูเรียกเด็กมาชมตัวตํอตัว หรอืไปชมเด็กที่
ห๎องนอนของเด็ก เป็นต๎น ทั้งนี้พํอแมํต๎องแสดงให๎เห็นวําการกระท าของเด็กนั้นเป็นความส าเร็จที่
ยิ่งใหญํเป็นที่ประทับใจของผู๎ใหญํมาก 
     10. เด็กที่มีความพิเศษตํางจากผู๎อื่น เป็นผู๎ที่มีคุณธรรมสูง เด็กที่มีคุณธรรมสูงเป็น
ผู๎ที่มีความรู๎สึกวําตนมีความพิเศษตํางจากผู๎อื่น ความเป็นผู๎มีคุณธรรมสูงท าให๎เด็กมีความรู๎สึกวํา
ตนเองเป็นคนดี ตนเองเป็นคนมีคุณคํา แม๎จะไมํมีคุณวิเศษในด๎านอื่น เชํน เรียนดี กีฬาเกํงหรือ
ร่ ารวย เป็นต๎น แตํความเป็นผู๎มีคุณธรรมท าให๎เด็กรู๎สึกวําตนเป็นคนดี ความเป็นคนดีของเด็กท าให๎
เด็กมีความรู๎สึกวํา ตนมีความพิเศษแตกตํางจากผู๎อื่น ดังนั้นพํอแมํและครูท่ีจะฝึกให๎เด็กมีความรู๎สึก
พิเศษตํางจากผู๎อื่น จ าเป็นต๎องฝึกอบรมให๎เด็กเป็นผู๎มีคุณธรรม เชํน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
เมตตากรุณา ไมํอิจฉาริษยา เป็นต๎น ความรู๎สึกวําตนเป็นคนดี มีคุณธรรมเป็นความรู๎สึกที่กํอให๎เกิด
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ความพิเศษตํางจากผู๎อื่น ดังนั้นในการสอนให๎เด็กมีคุณธรรมจึงเป็นการพัฒนาความพิเศษตํางจาก
ผู๎อื่นให๎แกํเด็กได๎อีกทางหนึ่ง การฝึกให๎เด็กมีความเมตตากรุณาตํอสัตว์ การฝึกให๎เด็กมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการฝึกให๎เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น จึงเป็นเบื้องต๎นของการปลูกฝังความ
พิเศษตํางจากผู๎อื่น 
   โรงพยาบาลประสาท (2553: ออนไลน์) กลําววําคนที่ไมํภูมิใจในตนเอง มักมองเห็นแตํ
ข๎อด๎อยของตนเอง ดังนั้นการสร๎างคุณคําให๎แกํตนเองควรเร่ิมต๎นท่ีการสร๎างความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง 
ได๎แกํ  
    - ค๎นหาข๎อดีและความถนัดของตนเอง 
    - ควรมองตนเองและคนอื่นในแงํดี 
    - ระลึกไว๎เสมอวํา ความผิดพลาด ความล๎มเหลว เป็นประสบการณ์ที่มีคุณคํา  
    - ให๎โอกาสตนเองในการเริ่มต๎นใหมํ ด๎วยความอดกลั้นและอดทน เพื่อเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎แกํตนเอง  
    - ควรก าหนดเป้าหมายของการท างานให๎ชัดเจน ดึงศักยภาพและความสามารถ
ของตนเอง เพื่อความส าเร็จของงานที่ตนเองชอบและสนใจ 
    - ควรเร่ิมต๎นท างานท่ีงํายๆ และมีโอกาสส าเร็จกํอน เพื่อให๎เกิดความรู๎สึกที่ดีตํอ
ตนเอง และ สะสมความภูมิใจเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ พร๎อมๆ กับการท างานท่ียากขึ้นตามล าดับ ในกรณีเด็ก
ที่มีพัฒนาการลําช๎าการท าแบบน้ีจะเห็นผลชัดเจน 
    ในบางครั้งเราอาจไมํทราบวําตัวเราเกํงหรือถนัดด๎านใด ดังนั้นควรเปิดโอกาสให๎
ตนเองได๎ทดลองและเข๎ารํวมกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อค๎นหาสิ่งที่ถนัด 
    วิธีสร๎างความภูมิใจให๎แกํเด็กนั้น เด็กสามารถสร๎างความภาคภูมิใจได๎ตั้งแตํแรก
เกิดจนถึง 6 ขวบ โดยท่ีเด็กจะมีความเชื่อเกี่ยวกับคุณคําในตนเอง จากการรับรู๎ตํอสิ่งที่ตอบสนอง
รอบๆ ตัวของเขา ดังนั้นพํอแมํและครูมีสํวนสํงเสริมการสร๎างความภาคภูมิใจให๎แกํเด็กๆ ได๎ โดย
การให๎ความนับถือตนเอง เริ่มด๎วยการท่ีพํอแมํมีความภาคภูมิใจในตนเองกํอน รู๎สึกชื่นชม ให๎คุณคํา
และยอมรับนับถือในตนเอง ซึ่งความนับถือตนเองอันน้ีจะเป็นแบบอยํางให๎แกํลูกๆ จะได๎สร๎าง ความ
นับถือตนเองด๎วย ซึ่งวิธีการสร๎างความนับถือตนเอง ได๎แกํ 
    - ยอมรับลูกในแบบท่ีเขาเป็น พํอแมํสํวนมากต๎องการลูกเรียนเกํง แตํก็ควรยอมรับ
ถ๎าลูกเรียนไมํเกํง แตํเลํนดนตรี หรือวาดเขียนเกํง 
    - เชื่อม่ันในความสามารถของลูกและแสดงให๎เขาเห็น 
    - ยอมรับข๎อแตกตํางในแตํละบุคคล เด็กแตํละคนจะมีความสามารถในการปรับตัว
แตกตํางกัน เม่ือเจอสถานการณ์หนึ่งเด็กบางคนดูเหมือนจะไมํสู๎ในตอนต๎นจะต๎องใช๎เวลาสักครูํจึง
สามารถแก๎ปัญหาได๎ แม๎วําเด็กจะใช๎วิธีไมํเหมาะสมและไมํมีเหตุผลในสายตาผู๎ใหญํนั่นไมํได๎
หมายความวําเด็กไมํมีความสามารถในการปรับตัว 
    - ให๎ความสนใจกับความรู๎สึกของเด็กถึงแม๎จะเป็นเรื่องเล็กน๎อยโดยสอนให๎เด็ก
สนใจความรู๎สึกของคนอื่นๆ ด๎วย เพราะเด็กเล็กมักเอาแตํใจตนเอง 
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    - สอนให๎เด็กรับรู๎วําความผิดพลาดไมํใชํสิ่งนําอาย และผู๎ใหญํควรกลําวขอโทษเม่ือ
ท าผิดเพื่อเป็นแบบอยํางการให๎ก าลังใจ พํอแมํและครูที่ให๎ก าลังใจแกํเด็ก จะชํวยให๎เด็กพัฒนา
ทัศนคติ ความเชื่อที่ดีตํอตนเองได๎ เชํน 
    - ยอมรับและให๎คุณคําในตัวเด็ก เด็กแตํละคนมีความสามารถ มีความสนใจ มีการ
เจริญเติบโตที่แตกตํางกัน ซึ่งความสนใจจะเปลี่ยนแปลงได๎ขึ้นกับอารมณ์และอายุของเด็ก 
    - ชื่นชมในความพยายามและความตั้งใจของเด็ก ไมํใชํผลส าเร็จของงาน ชมเชย
เด็กแม๎วํามีความก๎าวหน๎าเพียงเล็กน๎อยก็ตาม  
    - ชื่นชมเม่ือเด็กแสดงความเข๎มแข็ง และความสามารถด๎านอื่น เชํน “น๎องแต๎ม
นํารักมากที่หนูแบํงของเลํนให๎น๎องแป้ง” 
    - หมั่นให๎ก าลังใจแกํเด็ก 
    - แสดงความสนใจในสิ่งที่เด็กสนใจ ไมํใชํเพียงแตํสิ่งที่พํอแมํเห็นวําส าคัญ 
    - สนับสนุนให๎เด็กตัดสินใจด๎วยตนเอง มอบหมายงานให๎เด็กชํวยท า และสอนเด็ก
ให๎ทราบวําเขาไมํจ าเป็นต๎องท าเพื่อเอาอกเอาใจผู๎อื่นเพียงอยํางเดียว 
    - เสนอแนะวิธีการที่สร๎างสรรค์และทางเลือกอื่นๆ ในการแก๎ปัญหาให๎แกํเด็ก   
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วําความภาคภูมิใจในตนเองนั้นมีแนวทางในการพัฒนาดังตํอไปนี้ 
    1. สํงเสริมให๎มีความรู๎สึกตํอตนเองในทางบวก  
    2. ค๎นหาข๎อดีและความถนัดของตนเอง ชี้ให๎เด็กเห็นถึงความสามารถของตนซึ่ง
อาจจะไมํได๎เหมือนคนอื่นๆ ก็ได๎ 
    3. ควรมองตนเองและคนอื่นในแงํดี 
    4. ระลึกไว๎เสมอวํา ความผิดพลาด ความล๎มเหลว เป็นประสบการณ์ที่มีคุณคํา  
    5. ให๎โอกาสในการเร่ิมต๎นใหมํ ด๎วยความอดกลั้นและอดทน เพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็ง  
    6. ควรก าหนดเป้าหมายของการท างานให๎ชัดเจน ดึงศักยภาพและความสามารถ
ของตนเอง เพื่อความส าเร็จของงานที่ตนเองชอบและสนใจ 
    7. ควรเร่ิมต๎นท างานท่ีงํายๆ และมีโอกาสส าเร็จกํอน เพื่อให๎เกิดความรู๎สึกที่ดีตํอ
ตนเอง และสะสมความภูมิใจเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ พร๎อมๆ กับการท างานท่ียากขึ้นตามล าดับ  
    8. ควรเปิดโอกาสให๎ได๎ทดลองและเข๎ารํวมกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อค๎นหาสิ่งที่
ชอบและถนัด  
    9. ชื่นชมในความพยายามและความตั้งใจ ยอมรับและให๎คุณคํา หมั่นให๎ก าลังใจ 
ความสนใจในสิ่งที่นักเรียนสนใจ    
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  5.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจในตนเอง 
  เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยที่เกี่ยวกับความ
ภาคภูมิใจในตนเองที่ได๎มีผู๎วิจัยไว๎ดังตํอไปนี้ 
   งานวิจัยต่างประเทศ 
    บอฮ์นเก (Boehnke.  2005: Abstract) ได๎ศึกษาการปรับตัวเกี่ยวกับความ
ภาคภูมิใจในตนเองทางคณิตศาสตร์ โดยศึกษาส ารวจบทบาทในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนประเทศเยอรมัน อิสราเอล และแคนาดา อายุ 14 ปี จากการศึกษา
เปรียบเทียบนักเรียนทั้ง 3 ประเทศจ านวน 1,665 คน พบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข๎อง
กับบทบาทในระดับของความสามารถทางวิชาการ และมีความสัมพันธ์กับความภาคภูมิใจในตนเอง
นั่นคือถ๎าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงไปด๎วยโดยมีระดับ
ความสามารถทางวิชาการเป็นตัวแปรแทรกซ๎อน และผลจากความคาดหวังของผู๎ปกครองส าหรับ
ความส าเร็จที่ท าให๎ความวิตกกังวลเพิ่มข้ึน แล๎วความสัมพันธ์ระหวํางความส าเร็จและความ
ภาคภูมิใจในตนเองจะลดลง 
    ดิออบ (Diop.  2009: Abstract) ได๎ศึกษากรณีโรงเรียนแบบเพศเดียวเกี่ยวกับ
ผลกระทบของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ความภาคภูมิใจในตนเองและสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน 
การศึกษานี้ท าการตรวจสอบโรงเรียนขนาดใหญํในเมืองที่มีความจ าเป็นของชนกลุํมน๎อยซึ่งมี
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจต่ า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการเรียนแบบเพศเดียวกับการให๎การศึกษาแกํนักเรียนในวันน้ี ซึ่งด าเนินการใน
ระยะเวลาหนึ่งปีในเขตการศึกษาขนาดใหญํในเมืองซาน แอนโทนิโอ (San Antonio) รัฐเท็กซัส  
การศึกษาเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บจากนักเรียนท่ีได๎รับการประเมินผลคณิตศาสตร์
ในขณะท่ีเรียนอยูํในลักษณะเพศผสมและการประเมินอีกหนึ่งปีตํอมาเมื่อพวกเขาได๎ลงทะเบียนใน
ลักษณะของการเรียนแบบเพศเดียว จากนั้นท าการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์คะแนน
ทดสอบนักเรียนในชํวงเวลาหนึ่งปี จากการศึกษาพบวํานักเรียนชายมีประสบการณ์ที่ส าคัญในการ
ประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์มากกวํานักเรียนหญิง 
    ดัฟฟี่ (Duffy.  2009: Abstract) ได๎ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการเข๎ารํวมกีฬา
และความภาคภูมิใจในตนเอง วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางสํวนรํวม
ของกีฬาและความภาคภูมิใจในตนเอง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหวํางมโนภาพทางรํางกายและ
ความสามารถทางรํางกายได๎ตรวจสอบเกี่ยวกับรํางกายและรวมความภาคภูมิใจในตนเอง ผู๎เข๎ารํวม
การวิจัยเป็นนักศึกษาชาย 28 คนและนักศึกษาหญิง 22 คนที่เข๎ารํวมในการแขํงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยอยํางน๎อยหนึ่งภาคเรียนตํอปีการศึกษา โดยเป็นนักกีฬา 25 คนและท่ีไมํเข๎ารํวม
จ านวน 25 คน กลุํมตัวอยําง 50 คน อายุตั้งแตํ 19-34 ปี ผลการศึกษาพบวํานักกีฬาระดับปริญญา
ตรีมีความภาคภูมิใจในตนเองทางบวกมากขึ้นและ โดยภาพรวมมีความภาคภูมิใจในตนเองเกี่ยวกับ
รํางกาย ในทางบวกสูงกวํานักกีฬาระดับปริญญาตรีทีไ่มํได๎เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา 
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    คูทอบ เซนฟ์ และคราโก๎ (Kutob; Senf; & Crago.  2010: 240-247) ได๎ศึกษา
วิเคราะห์ผลของปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับความภาคภูมิใจในตนเองทั้งด๎านตรงข๎าม และพัฒนาการเพศ
หญิงเป็นระยะเวลา 4 ปีตั้งแตํประถมถึงมัธยม กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนหญิงจ านวน 656 คน 
คัดเลือกจาก 13 โรงเรียนในเฮย์เวิร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย และ เมืองทูซอน รัฐแอริโซนา การส ารวจ     
ที่ประเมินความภาคภูมิใจในตนเอง ผลของการเปลี่ยนแปลงของรํางกายอารมณ์ตกต่ า การล๎อเลํน  
การเรียนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบด๎วย 103 ค าถาม พร๎อมทั้งเก็บข๎อมูล ความสูง และน้ าหนัก       
ผลการวิเคราะห์พบวํา การท านายที่ส าคัญที่สุดของความภาคภูมิใจในตนเองมีการประเมินในแตํละ
ระดับและในทุกเกรด แตํการล๎อเกี่ยวกับน้ าหนักโดยนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิงก็สามารถท านาย
ความภาคภูมิใจในตนเองด๎วย  การล๎อเกี่ยวกับน้ าหนักมีความส าคัญมากกวําน้ าหนักของรํางกายใน
การท านายความภาคภูมิใจในตนเอง  นักเรียนหญิงที่ถูกล๎อเกี่ยวกับน้ าหนักมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองต่ าแม๎วําพวกเขาเชื่อวํามันไมํมีผลกระทบวําพวกเขาร๎ูสึกเกี่ยวกับตนเองอยํางไร             
การด าเนินการของโรงเรียนในการท านายความภาคภูมิใจในตนเองในเกรด 6 และ 8 ในระยะยาว
ต๎องวิเคราะห์การรับรู๎ที่เป็นการยอมรับโดยทั่วไปในการแสดงของนักเรียนซึ่งแตกตํางอยํางส าคัญ
กวํากับระดับความภาคภูมิใจกํอนการท านายความภาคภูมิใจในตนเองกับปัจจุบัน สรุปได๎วําผลการ
สนับสนุนการศึกษานี้จะต๎องจัดสรรให๎แก๎ไขปัญหาการเย๎าแหยํเป็นท่ีอันดับแรก ซึ่งเป็นการกํอ
ความเครียดให๎สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนและเพื่อส ารวจตํอความสัมพันธ์ที่ส าคัญระหวํางการเรียนและ
ความภาคภูมิใจในตนเอง 
    มิลเลอร ์และโรเบิร์ตสัน (Miller; & Robertson.  2010: 242-253) ได๎ท าการ
ส ารวจเพื่อศึกษาผลของการใช๎เกมคอมพิวเตอร์บนทักษะการค านวณในใจของเด็กและมุมมองของ
การรับรู๎ด๎วยตนเอง ออกแบบการทดลองโดยใช๎ทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนกลุํมตัวอยํางเป็น
นักเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน 71 คน (อายุ10-11 ปี) จ านวน 3 โรงเรียน ในโรงเรียนแรก
ห๎องเรียนหนึ่งเด็กนักเรียนจ านวน 21 คนใช๎เกมคอนโซล 20 นาทีในแตํละวันและด าเนินการใช๎เกม
ฝึกสมอง สองกลุํมเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ 2 นักเรียนจ านวน 31 คน ใช๎เทคนิคฝึกสมอง      
(Brain Gym) ในชั้นเรียนของพวกเขาในชํวงการทดลอง และในโรงเรียนสุดท๎ายนักเรียนจ านวน    
19 คน เป็นกลุํมควบคุม ท าการทดลองเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ผลที่ได๎ค๎นพบ นั่นคือ ความ
ถูกต๎องและความเร็วของการค านวณในกลุํมการเลํนเกมคอนโซล ความภาคภูมิใจในตนเองของ
นักเรียนกลุํมเกมคอนโซลมีผลอยํางมีนัยส าคัญ แตํไมํใชํในด๎านที่เปรียบเทียบตนเองอยํางแท๎จริง 
สํวนกลุํมเปรียบเทียบพบวําไมํมีผลอยํางมีนัยส าคัญในการได๎มาของสํวนการรับรู๎ด๎วยตนเอง        
สิ่งเหลํานี้จ าเป็นส าหรับการสืบสวนสอบสวนความสามารถทั่วไปของนักเรียน  
   งานวิจัยในประเทศ 
    มยุรี สาลีวงศ์ (2535: 116-123) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และความภาคภูมิใจในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได๎รับการสอนโดยกิจกรรมการ
เรียนแบบ STAD กับการสอนโดยใช๎กิจกรรมการเรียนตามคูํมือครูของ สสวท. กลุํมตัวอยํางเป็น
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 ผลการวิจัย
พบวํา นักเรียนท่ีได๎รับการสอนโดยใช๎กิจกรรมการเรียนแบบ STAD กับนักเรียนที่ได๎รับการสอนโดย
ใช๎กิจกรรมตามคูํมือครูของ สสวท. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนท่ีระดับความสามารถสูง ปานกลางและต่ า มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ได๎รับ
การสอนโดยใช๎กิจกรรมการเรียนแบบ STAD กับนักเรียนที่ได๎รับการสอนโดยใช๎กิจกรรมตามคูํมือครู
ของ สสวท. มีความภาคภูมิใจในตนเองแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรียนท่ีระดับความสามารถสูง ปานกลางและต่ า มีความภาคภูมิใจในตนเองแตกตํางกัน       
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    ปฐมาพร อาสน์วิเชียร (2541: 79-82) ได๎เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสนใจในการเรียนและความภาคภูมิใจในตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได๎รับการสอนแบบเรียนเป็นคูํ (Learning Cell) โดยใช๎ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
กับการสอนตามคูํมือครู กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2541 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เขตห๎วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห๎องเรียน 
จ านวน 80 คน ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได๎รับการสอนแบบเรียนเป็นคูํ (Learning Cell) โดยใช๎ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์ กับนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามคูํมือครูแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สํวนความภาคภูมิใจในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได๎รับการสอนแบบเรียน
เป็นคูํ (Learning Cell) โดยใช๎ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ กับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูํมือครู
แตกตํางอยํางไมํมีนัยส าคัญ  
    สุวรรณี พุทธิศรี และชัชวาลย์ ศิลปกิจ (2541: บทคัดยํอ) คณะผู๎ศึกษาได๎น า
แบบสอบถาม Five-Scale Test of Self-Esteem for Children (FSC) มาแปลเป็นภาษาไทย และ
น าไปท าการศึกษารํวมกับแบบสอบถามสภาวะความหดหูํของนักเรียน (Children’s Depression 
Inventory (CDI)) และแบบสอบถามวัดระดับความภาคภูมิใจในตนเองของโรเซนเบิร์ก 
(Rosenberg’s Self-Esteem Scale (RSE)) ในเด็กนักเรียนมัธยมปลายจ านวน 408 คน เพื่อทดสอบ
ความเชื่อถือได๎ของเครื่องมือในการประเมินความภาคภูมิใจในตนเองในด๎านตํางๆ ผลการศึกษา
พบวํา FSC ฉบับภาษาไทยมีคําความเชื่อถือได๎อยูํในเกณฑ์ใช๎ได๎ โดยความสอดคล๎องภายในของแตํ
ละแบบสอบถามแตํละด๎านท่ีผํานการปรับปรุงแล๎วอยูํระหวําง 0.60 ถึง 0.78 และพบวํา คะแนนแตํละ
ด๎านของ FSC มีความสัมพันธ์กับคะแนนของ CDI และ RSE อยํางมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ยังพบวํา 
การประเมินความภาคภูมิใจในตนเองในด๎านตํางๆ จะท าให๎แยกปัญหาของนักเรียนได๎ดีกวําการ
ประเมินโดยรวม สรุป FSC สามารถน าไปใช๎ในการประเมินความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน 
เพื่อน าไปสูํการวางแผนให๎ความชํวยเหลือได๎อยํางเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับปัญหาของนักเรียน 
    ศิณาพร แสงใส (2548: 105-107) ได๎ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่สํงผลตํอการเห็นคุณคําในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษา
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บุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การก าหนด
เป้าหมายในอนาคต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
เห็นคุณคําในตนเอง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
    วรรณเพ็ญ ประสิทธิ์ (2550: 80-82) ได๎ศึกษาความสัมพันธ์และคําน้ าหนัก
ความส าคัญของปัจจัยแตํละด๎านที่สํงผลตํอการเห็นคุณคําในตนเองโดยรวม และแยกด๎าน ผลการ 
ศึกษาพบวํา คําน้ าหนักความสัมพัทธ์ของตัวแปรปัจจัยแตํละด๎านที่สํงผลตํอการเห็นคุณคําในตนเอง
โดยรวม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามอันดับแรก คือ ความเชื่อม่ันในตนเอง           
การสนับสนุนทางสังคม และการอบรมเลี้ยงดูแบบปลํอยปะละเลย  
    จารุวรรณ นครจารุพงศ์ (2551: 97-104) ได๎ศึกษาผลการเห็นคุณคําในตนเองของ
เด็กก าพร๎าที่ได๎รับผลกระทบจากเอดส์โดยใช๎กิจกรรมศิลปะ กลุํมตัวอยํางเป็นเด็กก าพร๎าที่ได๎รับ
ผลกระทบจากเอดส์ อายุระหวําง 10-12 ปี ซึ่งอยูํที่บ๎านเปี่ยมสุข จ.นครปฐม มูลนิธิ ไว เอ็ม ซี เอ 
คัดเลือกโดยกรณีศึกษาแบบเจาะจง จ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบวํา การเห็นคุณคํา            
(Self-Esteem) ในตนเองของเด็กก าพร๎าที่ได๎รับผลกระทบจากเอดส์หลังใช๎กิจกรรมศิลปะเพิ่มสูงขึ้น
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
    ประภาส ณ พิกุล (2551: 100-122) ได๎ศึกษาองค์ประกอบของความภาคภูมิใจ  
ในตนเอง และสร๎างโมเดลการให๎ค าปรึกษากลุํมเพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน
วัยรํุนภาคเหนือ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักเรียนวัยรุํนภาคเหนือที่ก าลังศึกษาอยูํในชํวงชั้น
ที ่4 โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 
     1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความภาคภูมิใจในตนเองของ
นักเรียนวัยรํุนภาคเหนือพบวํา โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ประกอบด๎วย 8 องคป์ระกอบ ได๎แกํ ความเชื่อม่ันในตนเอง การเห็นคุณคําในตนเอง       
การเคารพตนเองด๎านการยอมรับตนเอง ความรับผิดชอบตํอตนเอง การได๎รับการยอมรับจากบุคคล
อื่นในสังคม ความพอใจในตนเองและการกล๎าแสดงออก มีคําความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ์     
มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยูํในเกณฑ์สูง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถ
วัดองค์ประกอบของความภาคภูมิใจในตนเองได๎ 
     2. โมเดลการให๎ค าปรึกษากลุํมเพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบ 
ด๎วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต๎น ขั้นด าเนินการให๎ค าปรึกษากลุํม และขั้นยุติการให๎ค าปรึกษากลุํม   
โดยมีการประยุกต์ทฤษฎีและเทคนิคตํางๆ ของการให๎ค าปรึกษากลุํมมาใช๎ในการพัฒนาความ
ภาคภมิูใจในตนเอง 
     3. ความภาคภูมิใจในตนเองโดยรวมและรายด๎านของกลุํมทดลองที่เข๎ารํวม
การให๎ค าปรึกษากลุํมกํอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล มีความแตกตํางกันอยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวํา การให๎ค าปรึกษากลุํมมีผลให๎ความภาคภูมิใจในตนเองของ
นักเรียนวัยรํุนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
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    ปิยะดา ด าแก๎ว (2550: 77-80) ได๎ศึกษาปัจจัยท่ีสํงผลตํอความภาคภูมิใจใน
ตนเองของนักเรียนระดับชํวงชั้นที่ 4 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ปัจจัยท่ีใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าแบํงเป็น 
3 ด๎าน คือ ปัจจัยด๎านสํวนตัว ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต ปัจจัยด๎านครอบครัว ได๎แกํ สัมพันธภาพระหวํางนักเรียนกับผู๎ปกครอง 
และฐานะทางเศรษฐกิจของผู๎ปกครอง และปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน ได๎แกํ ลักษณะทาง
กายภาพของโรงเรียน สัมพันธภาพระหวํางนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหวํางนักเรียนกับ
เพื่อน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย เป็นนักเรียนในระดับชํวงชั้นที่ 4 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม   
อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2549 จ านวน 194 คน เป็นชาย 83 คน และหญิง 111 คน 
ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ปัจจัย ได๎แกํ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํวนปัจจัย บุคลิกภาพ 
สัมพันธภาพระหวํางนักเรียนกับผู๎ปกครอง ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน สัมพันธภาพระหวําง
นักเรียนกับครู และสัมพันธภาพ ระหวํางนักเรียนกับเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวก อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางลบกับความภาคภูมิใจในตนเองของ
นักเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 ปัจจัย ได๎แกํ สุขภาพจิต และปัจจัยท่ีสํงผลตํอ
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 5 ปัจจัย โดย
เรียงล าดับจากปัจจัยท่ีสํงผลมากที่สุดไปหาปัจจัยท่ีสํงผลน๎อยที่สุด ได๎แกํ สัมพันธภาพระหวําง
นักเรียนกับเพื่อน บุคลิกภาพ สุขภาพจิต สัมพันธภาพระหวํางนักเรียนกับครู และอายุ ซึ่งปัจจัยทั้ง 
5 ปัจจัย สามารถรํวมกันอธิบายความแปรปรวนความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน ได๎คิดเป็น
ร๎อยละ 78.80 
    จิราภรณ์ สืบสิมมา (2552: 90-92) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
และศึกษาความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนที่เรียนด๎วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ
โดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เรื่องการวัด กลุํมเป้าหมายท่ีใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าเป็นนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนบ๎านหนองมะสัง 
อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 23 คน  ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังได๎รับการสอนด๎วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบบูรณา
การโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น สูงกวําเกณฑ์ ร๎อยละ 50 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น ร๎อยละ 64.55 และความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนหลังได๎รับการสอนโดย
ใช๎ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบบูรณาการโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูงขึ้นอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01    
    จากการทบทวนงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎น พบวํา ความภาคภูมิใจในตนเองเป็น
คุณลักษณะที่ควรได๎รับการเอาใจใสํดูแล เนื่องจากวํามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของบุคคล     
การคิดการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งสํวนมากแล๎วปัจจัยท่ีสํงผลตํอความภาคภูมิใจ  
ในตนเองนั้นมาจากหลายสาเหตุ แตํสาเหตุหนึ่งคือสภาพแวดล๎อมทางโรงเรียน ซึ่งนําจะเป็น
แนวทางที่จะพัฒนาในการจัดการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์ให๎นักเรียนได๎ประสบความส าเร็จในการ
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เรียนและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อสุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่จะ
สํงผลตามมาคือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความสามารถด๎านตํางๆ เพิ่มขึ้นได๎อยํางมีประสิทธิภาพด๎วย
นั่นเอง  
 
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  6.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   กู๏ด (Good.  1973: 7) ให๎ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวําผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ความรู๎ท่ีได๎รับหรือทักษะท่ีพัฒนามาจากการเรียนในสถานศึกษาโดยปกติวัด
จากคะแนนที่ครูเป็นผู๎ให๎หรือจากแบบทดสอบหรืออาจรวมทั้งคะแนนที่ครูเป็นผู๎ให๎และคะแนนที่ได๎
จากแบบทดสอบ 
   สุนันท์ ศลโกสุม (2525: 129) ให๎ความหมายไว๎วํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู๎ท่ีเกิดจากการฝึกฝนอบรม หรือจากการสอน 
   อารีย์ คงสวัสดิ ์(2544: 23) ได๎กลําววําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จ
ความสมหวังในด๎านการเรียนร๎ู รวมท้ังด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถและทักษะทางด๎าน
วิชาการของแตํละบุคคลที่ประเมินได๎จากการท าแบบทดสอบหรือการท างานที่ได๎รับมอบหมาย และ
ผลของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด๎านการเรียนนั้นจะท าให๎แยกกลุํมของนักเรียนที่ถูกประเมิน
ออกเป็นระดับตํางๆ เชํน สูง กลางและต่ า เป็นต๎น 
   อัญชนา โพธิพลากร (2545: 93) กลําววําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู๎ของนักเรียนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งประเมินได๎จาก
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึงแบบทดสอบน้ันสอดคล๎องกับ
พฤติกรรมด๎านความรู๎ความคิด (Cognitive Domain) 
   จากการศึกษาค๎นคว๎าความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ข๎างต๎น
สรุปได๎วํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนร๎ูของนักเรียน
จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นความส าเร็จในด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถและ
ทักษะทางด๎านวิชาการของแตํละบุคคลที่ประเมินได๎จากการท าแบบทดสอบหรือการท างานท่ีได๎รับ
มอบหมาย  
  6.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ไว๎ดังตํอไปนี้ 
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ลักษณะของ 

โรงเรียนหรือชุมชน 

ลักษณะของ 

คร ู

พฤติกรรม 

การสอนของครู 

สภาพการณ์ภายใน 

ของแตํละโรงเรียน 

พฤติกรรม 

ของนักเรียน 

ลักษณะของนักเรียน 

และ 

สภาพแวดล๎อมทาง
บ๎าน 

ผล 

การเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลขององค์ประกอบเกี่ยวกับครู นักเรียนและโรงเรียนตํอผล

การเรียน 
  
           ที่มา:  สสวท.  (2528).  รายงานผลการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5.  หน๎า 171. 
 
   ในภาพประกอบ 5 จะเห็นวําวิถีของแบบจ าลองประกอบด๎วยองค์ประกอบยํอยตํางๆ 
หลายองค์ประกอบ ได๎แกํ 
    1. ผลการเรียนของนักเรียน อาจเป็นผลทั้งทางด๎านพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) 
    2. ลักษณะของนักเรียน ประกอบด๎วยตัวแปร เชํน สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของผู๎ปกครอง เชื้อชาติ การอบรมเลี้ยงดู ความถนัดหรือความรู๎พื้นฐาน คํานิยม เจตคติ  
ความคาดหวัง และวิธีเรียน 
    3. พฤติกรรมนักเรียน พิจารณาจากเวลาที่นักเรียนใช๎เพื่อการเรียนทั้งในและนอก
ห๎องเรียน เชํน เวลาที่ใช๎ในการท าการบ๎านและเรียนพิเศษ 
    4. พฤติกรรมการสอนของครู เชํน เวลาที่ใช๎ในกิจกรรมตํางๆ ในการสอน การใช๎
วัสดุการสอน การสอนโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล 
    5. ลักษณะของครู เชํน วุฒิ ประสบการณ์ เจตคติ ความรู๎เกี่ยวกับวิชาที่สอน 
ความรู๎เกี่ยวกับวิธีสอน คํานิยม ความคาดหวัง และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครู 
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    6. ลักษณะความแตกตํางระหวํางโรงเรียน เชํน ขนาดของโรงเรียน เงินเดือนครู 
อัตราจ านวนครูตํอนักเรียน แหลํงอ านวยความสะดวก ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูํ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน และเชื้อชาติของนักเรียน 
    7. ความแตกตํางของสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน เชํน การบริหาร การจัด
โปรแกรมการสอน อิทธิพลของกลุํมเพื่อน ขนาดของห๎องเรียน จ านวนวันเรียน และสภาพแวดล๎อม
อื่นๆ  
   อารีย์ คงสวัสดิ ์(2544: 25-26) กลําวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนั้นมีองค์ประกอบมากมายหลายอยําง ดังตํอไปนี ้คือ 
    1. ด๎านคุณลักษณะการจัดระบบในโรงเรียน ตัวแปรด๎านนี้จะประกอบด๎วยขนาด
ของโรงเรียน อัตราสํวนนักเรียนตํอครู อัตราสํวนของนักเรียนตํอห๎องซึ่งตัวแปรเหลํานี้มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
    2. ด๎านคุณลักษณะของครู ตัวแปรทางด๎านคุณลักษณะของครูประกอบด๎วยอายุ 
วุฒิครูประสบการณ์ของครู การฝึกอบรมของครู จ านวนวันลาของครู จ านวนคาบที่สอนในหน่ึง
สัปดาห์ของครู ความเอาใจใสํในหน๎าที่ซ่ึงตัวแปรเหลําน้ีล๎วนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งสิ้น 
    3. ด๎านคุณลักษณะของนักเรียน ประกอบด๎วยตัวแปรเกี่ยวกับตัวนักเรียน เชํน 
เพศ อาย ุสติปัญญา การเรียนพิเศษ การได๎รับความชํวยเหลือเกี่ยวกับการเรียน สมาชิกใน 
ครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของผู๎ปกครอง ความพร๎อมในเร่ืองอุปกรณ์การ
เรียน ระยะทางไปเรียน การมีอาหารกลางวันรับประทาน ความเอาใจใสํในการเรียน ทัศนคติ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ฐานะทางครอบครัว การขาดเรียน การเข๎ารํวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด
ขึ้น ตัวแปรเหลํานี้ก็มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    4. ด๎านภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมของนักเรียน การศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางสภาพทางเศรษฐกิจสังคม กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํวนใหญํเป็น
การศึกษาในตํางประเทศซึ่งประกอบด๎วย ขนาดครอบครัว ภาษาที่พูดในบ๎าน ถิ่นที่ตั้งบ๎าน การมีสื่อ
ทางการศึกษาตํางๆ ระดับการศึกษาของบิดามารดา ฯลฯ ผลการศึกษาค๎นคว๎าที่ผํานมาพบวํามี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2545: 17-18) กลําวถึงองค์ประกอบที่มีผล
ตํอการเรียนคณิตศาสตร์ มีดังนี้ 
    - ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่บ๎าน ได๎แกํ การศึกษาของบิดามารดา อุปกรณ์ที่เอื้อตํอการ
เรยีนของนักเรียน เชํน จ านวนหนังสือที่นักเรียนมีในบ๎าน การมีเครื่องคิดเลข และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีบ๎าน มีคะแนนแนวโน๎มตํอคะแนนผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ในทางบวก กลําวคือ
นักเรียนท่ีมีพํอแมํจบการศึกษาในระดับสูง มีแนวโน๎มที่จะมีผลสัมฤทธิ์สูงกวํานักเรียนท่ีพํอแมํจบ
การศึกษาในระดับต่ ากวํา ในท านองเดียวกันนักเรียนที่มีอุปกรณ์ที่เอื้อตํอการเรียน มีแนวโน๎มที่จะมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกวํานักเรียนที่ไมํมีอุปกรณ์ดังกลําวที่บ๎าน 
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    - ด๎านกิจกรรมนอกเวลาเรียนของนักเรียน ซึ่งได๎แกํ การใช๎เวลาเรียนหรือท า
การบ๎านวิชาคณิตศาสตร์หลังเลิกเรียน และการดูโทรทัศน์หรือวีดิทัศน์ในแตํละวัน มีแนวโน๎มที่สํงผล
ตํอผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสํวนใหญํแตกตํางกัน 
    -ด๎านเจตคติของนักเรียนตํอวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีมากหรือมีเจต
คติในทางบวกอยํางมากตํอวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์สูง 
    - ด๎านวิธีสอนของครู วิธีสอนของครูที่ให๎นักเรียนฝึกทักษะการคิดค านวณและ
กิจกรรมที่ใช๎เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทุกบทเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวํานักเรียนที่ท าเพียงบางบท  
   นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กลําวโดยสรุปวําองค์ประกอบที่
มีอิทธิพลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เชํน ด๎านนักเรียน ได๎แกํ ความรู๎พื้นฐานเดิม 
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เจตคติและความสนใจของนักเรียน การใช๎เวลาเรียนหรือท า
การบ๎าน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด๎านครู ได๎แกํ ประสบการการณ์สอน วุฒิการศึกษา การได๎รับการ
อบรมทางการสอนคณิตศาสตร์ของครู วิธีการสอนของครู เพศของครู จ านวนคาบสอนของครู    
การใช๎สื่อการสอน ด๎านโรงเรียน ได๎แกํ ขนาดของโรงเรียน ความเป็นผู๎น าของผู๎บริหาร ด๎าน    
สภาพแวดล๎อมที่บ๎าน ได๎แกํ การศึกษาของบิดา มารดา หรือผู๎ปกครอง การสํงเสริมและสนับสนุน 
เอาใจใสํ และติดตามผลการเรียนของบิดา มารดา หรือผู๎ปกครอง รายได๎ของผู๎ปกครอง อาชีพของ
บิดามารดา 
   อัญชนา โพธิพลากร (2545: 95) กลําวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลตํอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์วํามีองค์ประกอบหลายประการท่ีท าให๎เกิดผลกระทบตํอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คือ ด๎านตัวนักเรียน เชํน สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ เจตคติตํอการเรียน ด๎าน   
ตัวครู เชํน คุณภาพของครู การจัดระบบ การบริหารของผู๎บริหาร ด๎านสังคม เชํน สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัวของนักเรียน เป็นต๎น แตํปัจจัยท่ีมีผลโดยตรงตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก็คือ การสอนของครูนั่นเอง 
   จากข๎างต๎นพบวํา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มี
หลายประการซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้ 
    1. ด๎านตัวนักเรียน เชํน เพศ อายุ การขาดเรียน เจตคติตํอวิชา ผลการเรียนที่
ผํานมา ความพร๎อมทางด๎านรํางกาย สติปัญญา  
    2. ด๎านครูผู๎สอน วิธีการสอนของครู ประสบการณ์สอนของครู การใช๎จิตวิทยาการ
สอนของครู การดูและเอาใจใสํ การวัดและการประเมินผลที่สอดคล๎องกับเนื้อหา หรือสภาพจริง 
คุณภาพของครู การจัดระบบ คํานิยม ความคาดหวัง และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครู 
    3. สภาพแวดล๎อมที่บ๎าน การศึกษาของบิดามารดา อุปกรณ์ท่ีเอื้อตํอการเรียนของ
นักเรียน การเลี้ยงดู การสนับสนุน ฐานะทางเศรษฐกิจ  
    4. สภาพแวดล๎อมที่โรงเรียน ระยะเวลาในการเข๎าชั้นเรียน กิจกรรมนอกห๎องเรียน 
ความสัมพันธ์ระหวํางเพื่อนนักเรียน การบริหารของผู๎บริหาร การจัดระบบ รวมถึงวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 



178 

 

  6.3 วิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   ล๎วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2539: 122-124) ได๎สรุปขั้นตอนการสร๎าง
แบบทดสอบดังนี้ 
    1. การพิจารณาจุดประสงค์ของการสอบวําการสอบครั้งนี้มีจุดประสงค์หรือ
จุดมํุงหมายอะไร 
    2. สร๎างตารางก าหนดรายละเอียด 
    3. เลือกแบบของข๎อสอบให๎เหมาะสม 
    4. รวมข๎อสอบท าเป็นแบบทดสอบ 
    5. ก าหนดวิธีการด าเนินการสอบ 
    6. การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ 
    7. การน าผลไปใช๎ปรับปรุงเป้าประสงค์ของการเรียนรู๎ 
   สิริพร ทิพย์คง (2545: 196) ได๎อธิบายถึงขั้นตอนในการสร๎างข๎อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ดังนี้ 
    1. ศึกษาจุดมํุงหมายของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นที่สอน 
    2. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาที่ต๎องการออกข๎อสอบ เพราะ
วัตถุประสงค์ที่เขียนในรูปแบบของพฤติกรรมที่ให๎นักเรียนแสดงออกนั้น สังเกตได๎และวัดได๎ภายหลัง
จากการเรียนการสอน 
    3. ศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ท่ีจะออกข๎อสอบ 
    4. พิจารณาวําจะใช๎ข๎อสอบชนิดใด 
   สสวท. (2546: 29) ได๎กลําววํา การสร๎างแบบทดสอบมีขั้นตอนส าคัญดังตํอไปนี้ 
    1. ศึกษาจุดมํุงหมายของการวัดผลประเมินผล สาระการเรียนรู๎ มาตรฐานการ
เรียนรู๎ผลการเรียนร๎ูที่คาดหวัง และมโนทัศน์ของแตํละเรื่อง 
    2. ก าหนดสาระการเรียนรู๎และผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวังที่ต๎องการวัด 
    3. เลือกประเภทของแบบทดสอบอยํางหลากหลาย เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสแสดง
ความรู๎ความสามารถอยํางเต็มศักยภาพ 
    4. ก าหนดจ านวนข๎อสอบ การกระจายของเนื้อหาสาระท่ีต๎องการทดสอบและเวลา
ที่ใช๎ทดสอบ 
    5. สร๎างแบบทดสอบตามคุณลักษณะที่ก าหนด โดยค านึงถึงเทคนิคของการสร๎าง
แบบทดสอบและความสอดคล๎องกับจุดมํุงหมาย 
    6. ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ส าหรับ
แบบทดสอบบางแบบอาจต๎องตรวจสอบความเป็นปรนัยด๎วย 
   ทิวัฒถ์ มณีโชติ (2549: 44-47) กลําววํา การสร๎างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู๎       
มีขั้นตอนการสร๎าง 3 ขั้นตอนใหญํ คือ ขั้นวางแผน ขั้นการสร๎างข๎อสอบ ขั้นการตรวจสอบคุณภาพ 
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ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
    1. ขัน้วางแผน 
     1.1 ศึกษาวิธีสร๎างแบบทดสอบวัดผลการเรียนร๎ู จากเอกสารและงานวิจัย
ตํางๆ วําแบบทดสอบมีกี่ประเภทอะไรบ๎าง แตํละประเภทมีข๎อดีข๎อจ ากัดอยํางไร 
     1.2 ก าหนดจุดมํุงหมายของการใช๎แบบทดสอบ ต๎องรู๎ให๎ชัดเจนวําจะใช๎ผลการ
วัดเพื่ออะไร จะได๎เขียนข๎อสอบให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับจุดมํุงหมายนั้น 
     1.3 สร๎างตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยก าหนดขอบเขตเนื้อหา มาตรฐานการ
เรียนรู๎และ/หรือผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู๎ และพฤติกรรมที่จะวัด 
     1.4 การก าหนดลักษณะของข๎อสอบและสํวนประกอบที่เกี่ยวข๎องกับการสอบ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจจะเป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุํม เป็นแบบปรนัย
หรืออัตนัย  
    2. ขั้นการสร๎างข๎อสอบ 
    ขั้นการสร๎างข๎อสอบน้ีแบํงออกเป็นขั้นตอนหลักๆ  2 ขั้นตอน ดังนี้ 
     2.1 สร๎างข๎อสอบ สร๎างข๎อสอบตามรายละเอียดในตารางวิเคราะห์หลักสูตร
และตามลักษณะของข๎อสอบ โดยค านึงถึงความยากของข๎อสอบ ระยะเวลาที่ใช๎สอบ คะแนน และ
การตรวจให๎คะแนนด๎วย 
     2.2 ตรวจทานข๎อสอบ โดยทบทวน ตรวจทานข๎อสอบ เพื่อให๎ข๎อสอบที่สร๎าง
ขึ้นมานั้น มีความถูกต๎องและครบถ๎วนตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว๎ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร    
แล๎วจัดพิมพ์และจัดฉบับเพื่อน าไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
    3. ขั้นตรวจสอบคุณภาพ 
    การตรวจสอบคุณภาพเป็นขั้นตอนส าคัญของการสร๎างแบบทดสอบ โดยทั่วไปมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
     3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีหลายวิธีที่
สะดวกที่สุด คือให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบ ด๎านเนื้อหาและด๎านการวัดผล จ านวน 3-5 คน ตรวจสอบ 
โดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญพิจารณาวํา ข๎อสอบแตํละข๎อนั้นสร๎างได๎ถูกต๎องและเหมาะสมเพียงใด พิจารณา
ความสอดคล๎องของข๎อสอบกับเนื้อหาหรือจุดประสงค์การเรียนรู๎  
     3.2 วิเคราะห์หาคุณภาพข๎อสอบรายข๎อ โดยน าแบบทดสอบไปทดลองสอบ     
(try out) คือน าแบบทดสอบที่ได๎ปรับปรุง แก๎ไขแล๎ว ไปทดลองสอบกับนักเรียนท่ีมีลักษณะคล๎ายคลึง
หรือนักเรียนที่พึ่งเคยเรียนในเร่ืองนั้นๆ จ านวนตั้งแตํ 30 คนขึ้นไป แล๎วน าผลมาวิเคราะห์หาความ
ยากงําย และคําอ านาจจ าแนกเป็นรายข๎อ 
     3.3 วิเคราะห์คําความเที่ยง (reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยน า
ข๎อสอบที่ได๎คัดเลือกแล๎วจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับใหมํ น าไปทดลองสอบกับนักเรียนที่มี
ลักษณะคล๎ายคลึง หรือนักเรียนที่พึ่งเคยเรียนในเร่ืองนั้น ๆ จ านวนตั่งแตํ 30 คนขึ้นไป แบบทดสอบ
ที่ดีควรมีคําความเที่ยงสูงโดยท่ัวไปไมํต่ ากวํา 0.75 
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     3.4 จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับจริง เพื่อน าไปใช๎กับกลุํมเป้าหมาย 
    ดังนั้น ขั้นตอนในการสร๎างแบบทดสอบ เริ่มจากการวางแผนการสร๎าง การลงมือ
สร๎าง และตรวจสอบเพื่อปรับปรุงให๎ดี กํอนท่ีจะน าไปใช๎จริง 
   จากข๎างต๎นสรุปได๎วําการสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มี
ขั้นตอนดังน้ี 
    1. ศึกษาวิธีสร๎างแบบทดสอบ ก าหนดจุดมํุงหมายของการใช๎แบบทดสอบ สร๎าง
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร และพฤติกรรมที่จะวัด เลือกแบบทดสอบให๎เหมาะสม 
    2. สร๎างแบบทดสอบ 
    3. ตรวจทานข๎อสอบ โดยทบทวน ตรวจทานข๎อสอบ เพื่อให๎ข๎อสอบที่สร๎างขึ้นมา
นั้น มีความถูกต๎องและครบถ๎วนตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว๎ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร แล๎ว
จัดพิมพ์และจัดฉบับเพื่อน าไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
    4. การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา หา
คุณภาพข๎อสอบรายข๎อ โดยน าแบบทดสอบไปทดลองสอบ (try out) วิเคราะห์คําความเที่ยง 
(reliability) ของแบบทดสอบ แล๎วน ามาปรับปรุงแก๎ไข 
    5. จัดพิมพ์ข๎อสอบฉบับจริง เพื่อน าไปใช๎กับกลุํมเป้าหมาย 
  6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งได๎มีผู๎วิจัยไว๎ดังตํอไปนี้ 
   งานวิจัยต่างประเทศ 
    คิม (Kim.  2010: 60-71) ได๎ท าการศึกษาโปรมแกรมส าหรับการสํงเสริมแล๎ว
เตรียมความพร๎อมส าหรับระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการออกแบบโปรมแกรมการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุํมวิชาคณิตศาสตร์ กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียน จ านวน 11 คน เกรด 8 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าสุด และมีความยากจนมากที่สุด ผลการวิจัยครั้งนี้พบวําโปรแกรมส าหรับ
การสํงเสริมแล๎วเตรียมความพร๎อมส าหรับระดับปริญญาตรีมีผลในการปรับปรุงคะแนนการทดสอบ
ตามมาตรฐานและนิสัยการเรียนของผู๎เรียน และยังพบวําเป็นการชํวยเหลือในการแก๎ไขพฤติกรรมใน
ชั้นเรียนของนักเรียน 
    เพอวีน (Perveen.  2010: 9-13) ได๎ท าการศึกษาผลของวิธีการแก๎ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา กลุํมตัวอยํางเป็น
นักเรียนหญิงจ านวน 48 คน ในรัฐปากีสถาน แบํงออกเป็นกลุํมทดลองและกลุํมควบคุม โดยใช๎
ขั้นตอนการแก๎ปัญหาของโพลยา (Polya) หลังจากทดลองทดสอบหลังเรียนเพื่อดูผลของการวิจัย  
ผลการทดลองพบวํา นักเรียนกลุํมทดลองและกลุํมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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    คิทซานทาส ชีมา และแวร์ (Kitsantas; Cheema; & Ware.  2011: 310–339)  
ได๎ศึกษาขอบเขตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กับนักเรียนโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทาง
คณิตศาสตร์สูง เกี่ยวกับการท าการบ๎าน ความสามารถในการรับรู๎ของตนเองที่เกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร์และเวลาที่ใช๎ในการท าการบ๎านวิชาคณิตศาสตร์ กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนจ านวน 
3,776 คน จ านวน 221 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะลดลง
ถ๎ามีการบ๎านเพิ่มมากขึ้นและท าให๎ความสามารถในการรับรู๎ของตนเองที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น สัดสํวนของเวลาที่ใช๎ในการท าการบ๎านคณิตศาสตร์จะเพิ่มขึ้นหากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาคณิตศาสตร์ต่ าลง ซึ่งผลการวิจัยน้ีแสดงให๎เห็นวํา ควรพยายามที่จะจัดหาเวลาส าหรับในการ
ท าการบ๎านของผู๎เรียนให๎เสร็จสมบูรณ์และการมอบหมายการบ๎านให๎สอดคล๎องกับเนื้อหา และต๎อง
ให๎ความส าคัญในการสํงเสริมการรับรู๎ความสามารถของตนเองที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ 
   งานวิจัยในประเทศ 
    สิริวรรณ จันทร์งาม (2548: 73-81) ได๎พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนตาม
รูปแบบการสอนโดยใช๎สิ่งชํวยจัดมโนมติลํวงหน๎า เรื่อง ปริมาตรและพื้นท่ีผิว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรและพื้นท่ีผิว หลังเรียนด๎วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช๎สิ่งชํวยจัดมโนมติลํวงหน๎า เรื่อง ปริมาตร
และพื้นท่ีผิว กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบวํา บทเรียนคอมพิวเตอร์
ชํวยสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช๎สิ่งชํวยจัดมโนมติลํวงหน๎า เรื่อง ปริมาตรและพื้นท่ีผิวมี
ประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ์ที่ก าหนด เทํากับ 84.34/84.62 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรและพื้นท่ีผิว ของนักเรียนหลังเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน
ตามรูปแบบการสอนโดยใช๎สิ่งชํวยจัดมโนมติลํวงหน๎า สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
    สันติ อิทธิพลนาวากุล (2550: 89-96) ได๎พัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบ
สืบสวนสอบสวนโดยใช๎โปรแกรม GSP เพื่อสํงเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง      
ภาคตัดกรวย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาความคิดรวบยอดและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1    
ปีการศึกษา 2550 จ านวน 1 ห๎องเรียน โรงเรียนสตรีวิทยา แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวนโดยใช๎
โปรแกรม GSP เพื่อสํงเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ์ 80/80 โดยมีคําเฉลี่ย 85.94/86.64 ความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลังได๎รับการสอนโดยใช๎ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวนโดยใช๎โปรแกรม GSP เพื่อ
สํงเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย สูงขึ้นอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังได๎รับ
การสอนโดยใช๎ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวนโดยใช๎โปรแกรม GSP เพื่อสํงเสริม
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ผํานเกณฑ์ร๎อยละ 65 อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
    สุบิน ยมบ๎านกวย (2550: 131-139) ได๎พัฒนาบทเรียน e-Learning แบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ความนําจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังการเรียนด๎วยบทเรียน e-Learning กับเกณฑ์ที่
ก าหนดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด๎วยบทเรียน      
e-learning แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ความนําจะเป็น กํอนและหลังการเรียน และศึกษาความพึงพอใจ
ของผู๎เรียนที่มีตํอบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ความนําจะเป็น กลุํมตัวอยํางเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 20 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ผลการวิจัยพบวํา บทเรียน         
e-learning แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ความนําจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               
มีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ์ 80/80 โดยมีคํา 84.95/86.68 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภายหลังการเรียนด๎วยบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง 
ความนําจะเป็น สูงขึ้นและผํานเกณฑ์ร๎อยละ 65 ขึ้นไปอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากตํอการเรียนด๎วยบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพันธ์ 
เรื่อง ความนําจะเป็น 
    จุฬา ทองดี (2551: 47-51) ได๎เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได๎รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ e-learning 
ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง การวัดการกระจาย กับเกณฑ์ กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนแจงร๎อนวิทยา เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2550 จ านวน 29 คน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบวํา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎ e-learning ประกอบการเรียนการสอน 
เรื่อง การวัดการกระจาย ผํานเกณฑ์ร๎อยละ 60 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    บุศรา อิ่มทรัพย์ (2551: 88-92) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต และเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 โรงเรียนวังหว๎าราษฎร์สามัคคี ที่ได๎รับการสอนโดยใช๎สื่อประสม กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวังหว๎าราษฎร์สามัคคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 26 คน   
ผลการศึกษาพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของ
นักเรียนที่ได๎รับการสอนโดยใช๎สื่อประสมสูงกวําเกณฑ์การเรียน 50% อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได๎รับการสอนโดยใช๎สื่อประสม 
เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต หลังทดลองสูงกวํากํอนทดลอง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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    วัชระ น๎อยมี (2551: 119-126) ได๎พัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบสืบสวน
สอบสวนเร่ือง การให๎เหตุผลและการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อสํงเสริมทักษะการให๎เหตุผลของ
ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนกํอนทดลอง
และหลังทดลองและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช๎ชุดการเรียน 
คณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การให๎เหตุผลและการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อสํงเสริม 
ทักษะการให๎เหตุผล ของผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ภาคเรียนที่ 1           
ปีการศึกษา 2550 ผลการวิจัยพบวํา ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การให๎
เหตุผลและการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อสํงเสริมทักษะการให๎เหตุผล ของผู๎เรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 84.80/87.20 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของผู๎เรียนหลังได๎รับการสอนโดยใช๎ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่อง การให๎เหตุผลและการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อสํงเสริมทักษะการให๎เหตุผล ของผู๎เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 สูงกวํากํอนได๎รับการสอน และสูงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 60 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
    จากงานวิจัยตํางประเทศและงานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ สรุปได๎วํา ความสามารถในการเรียนรู๎ของนักเรียนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ซึ่งเป็นความส าเร็จในด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถและทักษะทางด๎านวิชาการของผู๎เรียน
นั้น สามารถพัฒนาได๎ด๎วยวิธีการตํางๆ สื่อการสอนตํางๆ ที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะพัฒนาในรูปแบบ
ของการจัดการเรียนการสอน หรือ การศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่ควรจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เพื่อให๎นักเรียนสามารถน าไปเป็นพื้นฐานในการเรียนร๎ูสิ่งใหมํๆ ในยุคปัจจุบันได๎อยําง
ม่ันใจ  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  5. แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 
  6. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  8. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ต าบลรางหวาย 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 48 คน 
 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ต าบลรางหวาย 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวนนักเรียน 25 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง     
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากมา   
1 ห้องเรียน จากห้องเรียนทั้งหมด 2 ห้อง ซึ่งโรงเรียนจัดห้องแบบคละความสามารถของนักเรียน  
 
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติม    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน
พนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
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3. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองสอนด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2553 โดยด าเนินการวิจัย 19 คาบ คาบละ 50 นาที แบ่งเป็น ทดลองสอน 16 คาบ    
ท าแบบสอบถามก่อนเรียนและหลังเรียนรวมเป็นเวลาจ านวน 1 คาบ และท าแบบทดสอบหลังเรียน 
2 คาบ  
 
4. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  4.1 แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
  4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
  4.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล  
  4.4 แบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
5. แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยเป็นการศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียวโดยวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบ
แผนการวิจัยแบบ One – group Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  
2536: 216) มีรูปแบบดังตาราง 3 ต่อไปนี ้
 
ตาราง 3 แบบแผนการวิจัย 
 

กลุ่ม สอบก่อน การทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง   
  E  แทน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  T1 แทน การทดสอบก่อนทดลอง (Pretest) 
  T2  แทน การทดสอบหลังทดลอง (Posttest) 
  X  แทน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญา 
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6. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
 ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
 6.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถ
ทางพหุปัญญา เร่ือง ก าหนดการเชิงเส้น 
  แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทาง 
พหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   6.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสตูรสถานศึกษา  
หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
   6.1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูท้ี่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการ ความสามารถทางพหุปัญญา 
และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการสอนแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น    
   6.1.3 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ รายละเอียดของเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล และแบ่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาที่จะด าเนินการสอน ดังนี ้
  - ความหมายของก าหนดการเชิงเส้น สมการและอสมการ   2 คาบ 
  - กราฟของอสมการและระบบอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  2 คาบ 
  - แบบจ าลองปัญหาก าหนดการเชิงเส้น    3 คาบ 
  - การหาค่าสูงสุดและต่ าสุดของก าหนดการเชิงเส้นโดยวิธีกราฟ 3 คาบ 
  - โจทย์ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น     3 คาบ 
  - การประยุกต์ก าหนดการเชิงเส้นในชีวิตประจ าวัน   3 คาบ 
   6.1.4 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสามารถทาง
พหุปัญญาในการออกแบบของลักษณะการจัดกิจกรรม วิธีการสอน และเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น เพื่อก าหนดขอบข่ายเนื้อหาที่จะสอน   
   จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ หลักการสอนคณิตศาสตร์ หลักการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบต่างๆ และเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงวิธีการสอน
และความสอดคล้องในการใช้ความสามารถทางพหุปัญญาในแต่ละเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น ดังรายละเอียดในตาราง 4 ซึ่งผู้วิจัยได้น าการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา ตามเนื้อหาที่ใช้
ในงานวิจัยชิ้นนี้ โดยแบ่งออกเป็น 16 คาบ ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 4 การวิเคราะห์เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ           
     เชิงวิธีการ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา 8 ด้าน  
 

คาบท่ี เนื้อหา วิธีสอน 
สอดคล้อง 

กับความสามารถทางพหุปัญญา 
1 - ความหมายของ

ก าหนดการเชิงเส้น 
สมการและอสมการ  

- ระดมสมอง 
- อุปนัย 
- อภิปรายกลุ่มย่อย 

- ด้านภาษา    
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
- ด้านดนตรี 
- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
- ด้านเข้าใจตนเอง  

2 - ความหมายของ
ก าหนดการเชิงเส้น 
สมการและอสมการ
(ต่อ) 

- เกม 
- อภิปรายกลุ่มย่อย 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ      
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 

- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
- ด้านเข้าใจตนเอง  
- ด้านธรรมชาติ 

3 - กราฟของอสมการ
และระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร  

- เกม 
- ทดลองหรือ
ปฏิบัติการ 
- อภิปรายกลุ่มย่อย 
 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
- ด้านความเข้าใจระว่างบุคคล 
- ด้านเข้าใจตนเอง  

4 - กราฟของอสมการ
เละระบบอสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร
(ต่อ)  

- อุปนัย 
- นิรนัย 
- ทดลองหรือ
ปฏิบัติการ 
 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
- ด้านเข้าใจตนเอง  
- ด้านความเข้าใจระว่างบุคคล 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

คาบท่ี เนื้อหา วิธีสอน 
สอดคล้อง 

กับความสามารถทางพหุปัญญา 
5 - แบบจ าลองปัญหา

ก าหนดการเชิงเส้น 
- นิรนัย 
- สาธิต 
 
 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
- ด้านเข้าใจตนเอง 

6 - แบบจ าลองปัญหา
ก าหนดการเชิงเส้น
(ต่อ) 

- ทดลองหรือ
ปฏิบัติการ 
- อภิปรายกลุ่มย่อย 
 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
- ด้านเข้าใจตนเอง  

7 - แบบจ าลองปัญหา
ก าหนดการเชิงเส้น
(ต่อ) 

- ทดลองหรือ
ปฏิบัติการ 
- อภิปรายกลุ่มย่อย 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 

8 - การหาค่าสูงสุด
และต่ าสุดของ
ก าหนดการเชิงเส้น
โดยวิธีกราฟ 

- เกม 
- ทดลองหรือ
ปฏิบัติการ 
- อุปนัย 
 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
 

9 - การหาค่าสูงสุด
และต่ าสุดของ
ก าหนดการเชิงเส้น
โดยวิธีกราฟ (ต่อ) 

- สาธิต 
- อุปนัย 

- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
- ด้านธรรมชาติ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

คาบท่ี เนื้อหา วิธีสอน 
สอดคล้อง 

กับความสามารถทางพหุปัญญา 
10 - การหาค่าสูงสุด

และต่ าสุดของ
ก าหนดการเชิงเส้น
โดยวิธีกราฟ (ต่อ) 

- อุปนัย 
- นิรนัย 
 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ         
- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
- ด้านเข้าใจตนเอง  

11 - โจทย์ปัญหา
ก าหนดการเชิงเส้น 

- อุปนัย 
- ทดลองหรือ
ปฏิบัติการ 
 
 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว  
- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
- ด้านเข้าใจตนเอง  
- ด้านธรรมชาติ 

12 - โจทย์ปัญหา
ก าหนดการเชิงเส้น
(ต่อ) 

- ทดลองหรือ
ปฏิบัติการ 
- อภิปรายกลุ่มย่อย 
- นิรนัย 
 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 

- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
- ด้านเข้าใจตนเอง  
- ด้านธรรมชาติ 

13 - โจทย์ปัญหา
ก าหนดการเชิงเส้น
(ต่อ) 

- สาธิต 
- นิรนัย 
 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
- ด้านเข้าใจตนเอง  
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

คาบท่ี เนื้อหา วิธีสอน 
สอดคล้อง 

กับความสามารถทางพหุปัญญา 
14 - การประยุกต์

ก าหนดการเชิงเส้น
ในชีวิตประจ าวัน 

- เกม 
- ทดลองหรือ
ปฏิบัติการ 
 
 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 

- ด้านดนตรี 
- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
- ด้านเข้าใจตนเอง  
- ด้านธรรมชาติ 

15 - การประยุกต์
ก าหนดการเชิงเส้น
ในชีวิตประจ าวัน
(ต่อ) 

- ทดลองหรือ
ปฏิบัติการ 
- อภิปรายกลุ่มย่อย 
 
 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 

- ด้านดนตรี 
- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
- ด้านเข้าใจตนเอง  
- ด้านธรรมชาติ 

16 - การประยุกต์
ก าหนดการเชิงเส้น
ในชีวิตประจ าวัน
(ต่อ) 

- เกม 
- ทดลองหรือ
ปฏิบัติการ 
- ระดมสมอง 
 

- ด้านภาษา 
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- ด้านมิติ       
- ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 

- ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
- ด้านเข้าใจตนเอง  
- ด้านธรรมชาติ 

    
   6.1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้อง
กับความสามารถทางพหุปัญญาที่ครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น โดยแผนการจัดการ
เรียนรู้แต่ละแผนระบุรายละเอียดเกี่ยวหัวข้อต่อไปนี้ 
    1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
    2. สาระส าคัญ 
    3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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     3.1 ด้านความรู้ 
     3.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ 
     3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    4. สาระการเรียนรู้ 
    5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     5.1 ขั้นน า 
     5.2 ขั้นปฏิบัติการ  
     5.3 ขั้นกิจกรรมสรุป  
     5.4 ขั้นประเมิน 
    6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
    7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    8. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
    9. บันทึกหลังการสอน 
   6.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อประธานและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ แล้วแก้ไขตามค าแนะน าโดยการปรับแก้ไขสาระการเรียนรู้ให้มีความ
เหมาะสม ปรับปรุงโจทย์ปัญหาให้มีความสมจริง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ   
   6.1.7 น าเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจน และความถูกต้องของตัวชี้วัดสอดคล้องกับเนื้อหาและ
กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข  
   6.1.8 น าแผนท่ีได้รับการพิจารณามาปรับปรุงตามค าแนะน า โดยแก้ไขกิจกรรมใน
แต่ละกิจกรรมให้ใช้เวลาในการท ากิจกรรมน้อยลง และเพิ่มกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาใหม่ 
พร้อมทั้งปรับปรุงขั้นตอนในการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับเวลาด้วย  
   6.1.9 น าแผนการจัดการเรียนการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอต่อประธาน
และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
   6.1.10 น าแผนการจัดการเรียนการสอนทีไ่ด้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันท่ี 11 มกราคม 2554 ถึง 20 มกราคม 2554 
 6.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  
ก าหนดการเชิงเส้น 
  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการ
เชิงเส้น เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
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   6.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ 
สสวท. หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน             
พนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” และวิธีสร้างแบบทดสอบของ ชวาล แพรัตกุล        
(2520: 1-401)  
   6.2.2 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยสอดคล้องกับพฤติกรรม
ด้านความรู้ความคิด (Cognitive Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามที่ วิลสัน (Wilson.  
1971: 643-685) จ าแนกเป็น 4 ระดับ คือ ด้านความรู้ ความจ าเกี่ยวกับกับการคิดค านวณ 
(Computation) ด้านความเข้าใจ (Comprehension) ด้านการน าไปใช้ (Application) และด้านการ
วิเคราะห์ (Analysis)  
   6.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก จ านวน 68 ข้อ โดยให้สอดคล้อง
กับตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   6.2.4 น าแบบทดสอบชนิดเลือกตอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อประธานและ
กรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า โดยการปรับภาษาของ
ข้อสอบให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง ออกข้อสอบใหส้อดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และแก้ไข
การวาดกราฟในข้อสอบให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ความคิด (Cognitive 
Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4 ระดับ โดยมีสัดส่วนของแต่ละระดับที่เหมาะสม 
   6.2.5 น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
ด้านคณิตศาสตร์ และอาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญด้านการวัดผลการศึกษา เพื่อท าการตรวจหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบ และลงความเห็นว่า ข้อทดสอบแต่ละข้อ
ตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(IOC) ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ โดยใช้สูตรของ โรวิเนลลี 
และแฮมเบลตัน (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 248-249; อ้างอิงจาก Rovinelli; & 
Hambleton.  1977: unpaged) แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต ่.5 ขึ้นไป ซึ่งจากผลการ
พิจารณาคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ทั้งน้ีให้ครอบคลุมกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ จ านวน 40 ข้อ จากนั้นท าการปรับภาษาให้รัดกุม ใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้อง ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
   6.2.6 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจและแก้ไขตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
จ านวน 40 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีระดับผลการ
เรียนใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผ่านการเรียนรู้ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น จ านวน 100 คน     
เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
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   6.2.7 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนท า โดยข้อสอบแบบเลือกตอบ   
ตอบถูกให้ 1 คะแนน และข้อสอบที่ตอบผิด ตอบมากกว่า 1 ค าตอบ ให้ 0 คะแนน 
   6.2.8 น าผลการตรวจคะแนนท่ีได้จากข้อ 6.2.7 มาวิเคราะห์รายข้อโดยใช้เทคนิค    
27 % ของ จุง เตห์ ฟาน (Fan.  1952: 6-32) คัดเลือกขอ้ที่มีค่าความยากง่าย (p) มีค่าอยู่ระหว่าง 
.20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าตั้งแต่ .20 ขึ้นไป จ านวน 25 ข้อ ให้ครอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู้ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.28 - 0.64 และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.50  
   6.2.9 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วจ านวน 25 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีระดับผลการเรียนใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผ่านการ
เรียนรู้ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น จ านวน 100 คน เพื่อหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใช้สูตร 
KR-20 ของ Kuder-Richardson (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 197-198) ซึ่งมีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.875 
   6.2.10 น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 ตัวอย่างข้อสอบ 
   ข้อ 0 พิจารณากราฟต่อไปนี้ (ด้านความจ า)  

 
 จากบริเวณที่เป็นไปได้ และฟังก์ชันวัตถุประสงค์ คือ P = 40x + 50y อยากทราบว่า ข้อใดที่
ให้ค่าสูงที่สุด 

1. 12,800   2. 18,000     3. 19,800    4. 22,300 
 

เฉลยค าตอบ ตัวเลือกที่ 3 
 

ใช้กราฟที่ก าหนดให้ตอบค าถามข้อ 00-000  
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 00. ข้อใดถูกต้อง(ด้านวิเคราะห์) 
   1. อาณาบริเวณมีขอบเขตจ ากัด             2. มีจุดมุม 2 จุด 
   3. ไม่มีอาณาบริเวณที่สอดคล้อง             4. อาณาบริเวณที่เป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด 

เฉลยค าตอบข้อ 00 ตัวเลือกที่ 4 

 000. จากกราฟ ถ้าเพิ่ม เงื่อนไข x < 0 ข้อใดถูกต้อง (ดา้นความเข้าใจ) 

   1. อาณาบริเวณไม่เปลี่ยนแปลง             2. มีจุดมุม 2 จุด 
   3. มีอาณาบริเวณที่เป็นไปได้ 2 บริเวณ     4. ไม่มีอาณาบริเวณที่เป็นไปได้ 

  เฉลยค าตอบข้อ 000 ตัวเลอืกที่ 4 

 0000.พ่อของสมิตาต้องการส่งผลิตภัณฑ์ซึ่งบรรจุในกล่องมาตรฐานขนาดเท่ากันให้ลูกค้า 
บริษัทมีรถบรรทุกขนาดเล็กซึ่งใช้เวลาในการจัดกล่องขึ้นรถประมาณ 10 นาทีต่อคัน และรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ใช้เวลาในการจัดกล่องขึ้นรถประมาณ 30 นาทีต่อคัน บริษัทมีพนักงานขับรถอยู่ 10 คน 
พ่อของสมิตามีเวลาในการจัดกล่องขึ้นรถไม่เกิน 3 ชั่วโมง ไม่เช่นน้ันก็จะส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ทัน ถ้า
รถบรรทุกขนาดเล็กแต่ละคันบรรทุกกล่องได้ 30 กล่อง รถบรรทุกขนาดใหญ่แต่ละคันบรรทุกได้ 70 
กล่อง อยากทราบว่า พ่อของสมิตาควรตัดสินใจใช้รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่อย่างละกี่คัน 
เพื่อที่จะขนส่งผลิตภัณฑ์ให้ได้จ านวนกล่องมากที่สุดในวันน้ัน (ด้านน าไปใช้) 

 1.  รถคันเล็กอย่างเดียว 18 คัน   2.  รถคันใหญ่อย่างเดียว 6 คัน 
 3.  รถคันเล็ก 6 คัน คันใหญ่ 4 คัน  4.  รถคันเล็ก 10 คัน คันใหญ่ 7 คัน 
 

  เฉลยค าตอบข้อ 0000 ตัวเลือกที่ 4 
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 6.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล                           
  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 วิธีด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 

ตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ 

ทดลองครั้งที่ 1 (Try out) กบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน  50 คน  
เพื่อวิเคราะห์รายข้อหาค่าความง่ายและค่าอ านาจจ าแนกเพื่อคัดเลือก 

ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู เพื่อก าหนดขอบเขต 

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบทดสอบ เทคนิค การวัดและประเมินผลการเรียน 

สร้างแบบทดสอบตามตารางวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหา 

ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ 

สร้างตารางวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ทดลองครั้งที่ 2 (Try out) กบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน  
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเกณฑ์การให้คะแนนและแบบทดสอบ 

น าไปเป็นแบบทดสอบในการวิจัย 

คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความง่ายอยู่ระหว่าง .20 - .80  
และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป 
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  จากภาพประกอบ 6 เป็นการแสดงล าดับขั้นในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   6.3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551        
ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรของ สสวท. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
พนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” คู่มือครูการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และหนังสือแบบเรียน 
   6.3.2 ศึกษาทฤษฏี วิธีการสร้างแบบทดสอบ การวัดผล การประเมินผลการเรียน
และเทคนิคการสร้างแบบทดสอบ  
   6.3.3 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการทดสอบ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ สร้างตาราง
วิเคราะห์เนื้อหา และก าหนดพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถที่ต้องการวัด เกณฑ์ในการตรวจให้
คะแนนให้ชัดเจน 
   6.3.4 สร้างแบบทดสอบตามตารางวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหา ให้สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมาย จุดประสงค์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน โดยเป็น
แบบทดสอบแบบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ น าเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม และช้ีแนะข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และได้น ามาปรับปรุงแก้ไข
เกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ โดยก าหนดคะแนนให้เหมาะสม และระบุพฤติกรรมใน
การให้คะแนนที่ระดับต่างๆ ให้มีความชัดเจน ไม่ก ากวม ครอบคลุมค าตอบที่เป็นไปได้ของผู้เรียนให้
มากที่สุด  
   6.3.5 น าแบบทดสอบและเกณฑ์การประเมินท่ีได้ไปตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ หรืออาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการวัดผลการศึกษา ท าการตรวจหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ ลงความเห็นว่า ข้อทดสอบแต่ละข้อตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) และน าคะแนนท่ีได้จากการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ โดยใช้สูตรของ โรวิเนลลี และ แฮมเบลตัน (ล้วน สายยศ; และ อังคณา  
สายยศ.  2543: 248-249; อ้างอิงจาก Rovinelli; & Hambleton.  1977: unpaged) แล้วคัดเลือก
แบบทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จ านวน 9 ข้อ 
   6.3.6 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจและแก้ไขปรับภาษาให้กระชับจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีระดับผลการ
เรียนใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผ่านการเรียนรู้ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น จ านวน 50 คน เพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบ 
   6.3.7 ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ที่น าไปทดลอง
แล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาความง่าย (PE) และหาค่าอ านาจจ าแนก (D) หาค่า โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัยของ วิทนีย์ และ ซาเบอร์ส (Whitney and Sabers) (ล้วน สายยศ; และ 
อังคณา สายยศ.  2543: 199-201) 
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   6.3.8 พิจารณาคัดเลือกข้อสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เฉพาะ
ข้อที่มีค่าความง่าย ( EP ) อยู่ระหว่าง .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนก (D) ตั้งแต ่.20 ขึ้นไป โดยให้
ครอบคลุมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากผลการทดลองได้ค่าความง่าย ( EP ) อยู่ระหว่าง 0.42 - 0.56 
และค่าอ านาจจ าแนก (D) อยู่ระหว่าง 0.31 - 0.98 จ านวน 5 ข้อ 
   6.3.9 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และไม่ใชก่ลุ่มตัวอย่างในข้อ 6.3.6 จ านวน 50 คน ทีผ่่านการเรียน 
เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์โดยมีผู้ช่วยวิจัยอีก 1 คน ในการตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบ จากนั้นน าคะแนนของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยมาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
อย่างง่ายของเพียร์สัน (ชูศรี วงศ์รัตนะ.  2550: 312) เพื่อหาความเชื่อม่ันของเกณฑ์การตรวจให้
คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งแบบทดสอบมีค่าความเชื่อม่ันของเกณฑ์การให้
คะแนนเท่ากับ 0.984    
   6.3.10 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา             
(α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 248) 
แล้วน าแบบทดสอบที่หาค่าความเชื่อม่ันท่ีได้ไปเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์  
ซึ่งแบบทดสอบมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.845 
   6.3.11 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ที่ได้ไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง 
   6.3.12 ผู้วิจัยตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล พร้อม
ให้คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ทีละข้อจนครบทุกคนอย่างต่อเนื่อง บันทึกคะแนน
ของทุกคนเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
  

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 
 
ชื่อ.........................................นามสกุล............................................ชั้น.................เลขที่................ 
ค าชี้แจง :  
 1. แบบทดสอบฉบับน้ีเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม
เป็น 50 คะแนน เวลา 50 นาที 
 2. แบบทดสอบฉบับน้ี ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น จากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถ
ทางพหุปัญญา 
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 3. ให้นักเรียนอธิบาย ขั้นตอนการค านวณและแสดงแนวทางที่ท าให้ได้ค าตอบโดยอาศัย
แนวคิด ความรู้ หลักการทางวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับปัญหา ให้นักเรียนแสดงวิธีท าเพื่อหา
ค าตอบในแต่ละข้อต่อไปนี้  
 4. ให้นักเรียนเขียนอธิบาย บรรยาย แสดงการให้เหตุผลในการอธิบายค าตอบ โดยแสดง
ให้เป็นล าดับขั้นตอน พร้อมทั้งเขียนแสดงถึงแนวคิด สาเหตุและที่มาของแต่ละขั้นตอนอย่าง
ละเอียด ซึ่งอาจสรุปเป็นภาพหรือเป็นตารางตามความเหมาะสม ที่สามารถน ามาใช้ในการ
ค านวณเพื่อหาค าตอบ หรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพราะทุกส่วนมีผลต่อการให้คะแนน 
 

1. ให้นักเรียนพิจารณาว่า อาณาบริเวณที่ก าหนดให้ต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สามารถแทนด้วยระบบอสมการเชิงเส้นซ่ึงเป็นเงื่อนไขข้อจ ากัดของปัญหาก าหนดการเชิง
เส้นได้หรือไม่ ถ้าได้ให้นักเรียนหาระบบอสมการนั้น ถ้าไม่ได้ให้นักเรียนอธิบาย ว่าเพราะสาเหตุใด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic scoring rubic) โดยท าการปรับปรุงมาจาก 
สสวท. (2551: 205-206) ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกตามด้านของการคิดอย่างมีเหตุผล 4 ด้านดงัต่อไปนี้ 
  ด้านที่ 1 การจ าแนกรายละเอียดและก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหา  2 คะแนน 
  ด้านที่ 2 ด้านการรู้จักและเลือกใช้เหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัย  2 คะแนน 
  ด้านที่ 3 ด้านการลงข้อสรุปอย่างมีเหตุผล    2 คะแนน 

  ด้านที่ 4 ด้านการเข้าใจ การสร้าง และการใช้ความคิดรวบยอด 4 คะแนน 
                                       รวม            10 คะแนน 
 
 
 
 
 

X 

Y 

0 

P 

Q 

A 

B 
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ตาราง 5 เกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic scoring rubic) 
 

   ด้านที่ 1 การจ าแนกรายละเอียดและก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหา 
 

   คะแนน การแสดงความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลที่ปรากฏให้เห็น 
2 เขียนแสดงข้อมูลที่ม ีและท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ และก าหนด

เป้าหมายได้ถูกต้องชัดเจน  
1.5 เขียนแสดงข้อมูลที่ม ีและท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ ได้บางส่วนยังไม่

ชัดเจน แต่ถูกต้อง  
1 เขียนแสดงข้อมูลได้บางส่วนแต่ไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง  

0.5 มีร่องรอยการเขียนแสดงข้อมูล แต่ไม่ถูกต้อง  
0 ไม่มีหลักฐานหรือเขียนแสดงรายละเอียดใด ๆ เลย  

    

ด้านที่ 2 ด้านการรู้จักและเลือกใช้เหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัย 
 

คะแนน การแสดงความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลที่ปรากฏให้เห็น 
2 เขียนแสดงการพิสูจน์อย่างเป็นล าดับขั้นตอน ได้ครบถ้วนถูกต้องและ

ชัดเจน อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง แสดงถึงความ
เข้าใจของปัญหาอย่างชัดเจน   

1.5 เขียนแสดงการให้เหตุผลเป็นล าดับขั้นตอนโดยย่อได้อย่างถูกต้อง สามารถ
น าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้แสดงเหตุผลได้ถูกต้อง   

1 เขียนแสดงการให้เหตุผลและอธิบายได้ถูกต้องบางส่วน    
0.5 เขียนแสดงการหาค าตอบจากข้อมูลที่มีได้บางส่วนแต่ไม่ถูกต้อง ไม่อธิบาย

ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มี   
0 ไม่ตอบ หรือไม่แสดงการให้เหตุผลใด ๆ เลย   

   

   ด้านที่ 3 ด้านการลงข้อสรุปอย่างมีเหตุผล  
 

คะแนน การแสดงความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลที่ปรากฏให้เห็น 
2 เขียนแสดงการสรุปจากข้อเขียนหรือกราฟได้อย่างมีเหตุผล และครบถ้วน 

ถูกต้องชัดเจน   
1.5 เขียนแสดงการสรุปจากการเขียนหรือกราฟได้บางส่วน แต่ค าตอบถูกต้อง  
1 ไม่เขียนแสดงการสรุปจากข้อเขียน แต่บอกค าตอบได้ถูกต้อง  

0.5 ไม่เขียนแสดงการสรุปจากข้อเขียนหรือกราฟ และไม่มีค าตอบ แต่มีร่องรอย
การคิด  

0 ไม่ตอบอะไรเลย หรือไม่มีร่องรอยการคิด   
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ตาราง 5 (ต่อ)  
   ด้านที่ 4 ด้านการเข้าใจ การสร้าง และการใช้ความคิดรวบยอด 
  

คะแนน การแสดงความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลที่ปรากฏให้เห็น 
4 เขียนแสดงวิธีคิดได้ถูกต้อง มีการสร้างแนวทางในการหาค าตอบ บอกค าตอบได้

ถูกต้อง มีการตรวจสอบ 

3 เขียนแสดงวิธีคิด และตรวจสอบค าตอบได้โดยย่อ แต่ค าตอบถูกต้อง 

2 ไม่เขียนแสดงถึงการเข้าใจปัญหา แต่มีค าตอบที่ถูกต้อง  
1 ค าตอบไม่ถูกต้อง แต่มีร่องรอยการคิดที่น าไปสู่ค าตอบ  
0 ไม่ตอบอะไรเลย หรือไม่มีร่องรอยการคิด 

  
 6.4 แบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง 
  แบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 4 ด้าน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  6.4.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจในตนเอง เช่น 
งานวิจัยของ มยุรี สาลีวงศ์ (2535) ปฐมาพร อาสน์วิเชียร (2541) สุวรรณี พุทธิศรี; และชัชวาลย์ 
ศิลปกิจ (2541) บูรณา ไตรรัตน์ (2545) วรรณเพ็ญ ประสิทธิ์ (2550) ปิยะดา ด าแก้ว (2550) และ   
จิราภรณ์ สืบสิมมา (2552)   
  6.4.2 สร้างแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยอาศัยข้อมูลที่ศึกษาและ
ปรับปรุงจากแบบทดสอบวัดความภาคภูมิใจในตนเองของ มยุรี สาลีวงศ์ (2535: 210-214) ปฐมาพร 
อาสน์วิเชียร (2541: 185-187) ปิยะดา ด าแก้ว (2550: 114-116) และจิราภรณ์ สืบสิมมา (2552: 
132-134) โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามมี 2 กรณี คือ 
   กรณีที่ 1 ข้อความที่มีความหมายเชิงบวก (Positive) มีการก าหนดคะแนนตาม
ระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
    เห็นด้วยมากที่สุด   ให้  5 คะแนน 
    เห็นด้วยมาก    ให้  4  คะแนน 
    เห็นด้วยปานกลาง   ให้  3  คะแนน 
    เห็นด้วยน้อย    ให้  2 คะแนน 
    เห็นด้วยน้อยที่สุด   ให้  1 คะแนน 
   กรณีที่ 2 ข้อความที่มีความหมายเชิงลบ (Negative) มีการก าหนดคะแนนตาม
ระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
    เห็นด้วยมากที่สุด   ให้  1 คะแนน 
    เห็นด้วยมาก    ให้  2  คะแนน 
    เห็นด้วยปานกลาง   ให้  3  คะแนน 
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    เห็นด้วยน้อย    ให้  4 คะแนน 
    เห็นด้วยน้อยที่สุด   ให้  5 คะแนน 
 
 

ตาราง 6  ตัวอย่างแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อย
ที่สุด 

(0) ข้าพเจ้าชอบน าหลักการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     

(1) ข้าพเจ้าชอบมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

     

 

 
 ที่มา : จิราภรณ์ สืบสิมมา.  (2552).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบ
บูรณาการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น.   หน้า 132. 
 
  6.4.3 น าแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเองที่ปรับปรุงแล้วไปให้ประธานและ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงและแก้ไข โดยท าการปรับค าถามให้มีความ
กระชับ สอดคล้องกับนิยามศัพท์ พร้อมทั้งเรียงล าดับข้อความที่มีเครื่องหมายเชิงบวกและ
ความหมายเชิงลบให้สลับกันไปให้เหมาะสม 
  6.4.4 น าแบบสอบถามที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้
ตรวจสอบพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาษาว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เพื่อตรวจสอบค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต ่0.5 ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 จ านวน 40 ข้อ 
  6.4.5 น าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า โดยท าการปรับภาษาที่ใช้ให้
ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น จาก “ ฉันไม่เคยท้อแท้ต่ออุปสรรค ” เป็น “ ถึงแม้จะมีอุปสรรคฉันก็ไม่ท้อแท้ ” 
ก่อนจะน าแบบสอบถามไปใช้ 
  6.4.6 น าแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเองไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 100 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีระดับผลการเรียนใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วน ามาตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถาม โดยใช้สัดส่วน 
25% และน ามาเปรียบเทียบกันโดยใช้วิธีแจกแจงค่าที (t-Distribution) (ล้วน สายยศ; และ อังคณา  
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สายยศ.  2538: 215-217) เลือกเฉพาะข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนก (t) ที่มีค่าตั้งแต่ 1.678 ซึ่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านละ 7 ข้อ รวมท้ังหมดจ านวน 28 ข้อ ซึ่งผลการวิจัยได้ค่าอ านาจจ าแนก
เป็นรายข้อ (t) อยู่ระหว่าง 1.739 – 6.429  
  6.4.7 น าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้จ านวน 28 ข้อ จากข้อ 6.4.5 มาปรับปรุงแก้ไข 
จัดเรียง ล าดับใหม่ให้สมบูรณ์ และน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 100 คน 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีระดับผลการเรียนใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาหาค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 248) แล้วน าแบบสอบถามที่หาค่าความ
เชื่อม่ันท่ีได้ไปเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.845  
  6.4.8 น าแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
  6.4.9 ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง ทีละข้อจนครบ
ทุกคนอย่างต่อเนื่อง บันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. จัดปฐมนิเทศเพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการบทบาทของผู้เรียน บทบาท
ของครู จุดประสงค์การเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ และท าการวัดความภาคภูมิใจใน
ตนเองด้วยแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยใช้เวลาท าแบบสอบถาม 25 นาที 
  2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึง
สอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา โดยผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองกับนักเรียนท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่าง เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น จ านวน 16 คาบ ระหว่างวันท่ี 11 มกราคา 2554 ถึง 20 
มกราคม 2554  
  3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น จ านวน 1 คาบ แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล จ านวน 1 คาบ และท าแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง โดยใช้เวลาท าแบบสอบถาม 25 นาที  
  4. น าคะแนนท่ีได้บันทึกไว้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล และ
แบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน 
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8. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
  1. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์แบบ t - test for 
One Sample 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์
แบบ t - test for One Sample  
  3. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนจากแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยใช้
สถิติส าหรับการวิเคราะห์แบบ t - test for Dependent Samples 
  4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความ
ภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   5.1 สถิติพื้นฐาน 
    5.1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตรดังน้ี (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  
2539: 59) 

n
x

X


  

 
    เมื่อ     X    แทน คะแนนเฉลี่ย 
        x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
         n   แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
    5.1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 79) 
 

 
 1nn

XXn
s

22






   

 

    เมื่อ     s   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       

2x  แทน ผลรวมของก าลังสองของคะแนนแต่ละคนในกลุ่ม 
        2 x  แทน ก าลังสองของคะแนนแต่ละคนในกลุ่ม 
         n  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
 



204 

 

   5.2 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
    5.2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(IOC) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2539: 249) ดังนี้ 
 

 

N
R

IOC


  

 

    เมื่อ   IOC    แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อทดสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละคน 
         N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
    5.2.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น แบบปรนัย โดยใช้เทคนิค   
27 % ของ จุง เตห์ ฟาน (Fan. 1952: 6-32) ซึ่งจะแบ่งนักเรียนท่ีเข้าสอบออกเป็นกลุ่มเก่งและ  
กลุ่มอ่อน จากนักเรียนท่ีเข้าสอบทั้งหมด (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 210-212) 
 

    หาค่าความยากง่าย (p)  
 

N
R

p   

 
    เมื่อ  R    แทน จ านวนคนท่ีท าข้อนั้นถูก 
      N    แทน จ านวนคนท่ีท าข้อนั้นทั้งหมด 
 

    หาค่าอ านาจจ าแนก (r) 
 

pq
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XX
r

t

fp
p.bis 


  

 

    เมื่อ  p.bisr  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 

      pX   แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ท าข้อนั้นได้ 

      fX   แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ท าข้อนั้นไม่ได้ 
      tS   แทน คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบฉบับน้ัน 
       p  แทน สัดส่วนของคนที่ท าข้อนั้นได้ 
      q   แทน สัดส่วนของคนที่ท าข้อนั้นไม่ได้ หรือ p-1  
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    5.2.3 หาค่าความง่าย ( EP ) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล แบบอัตนัย โดยแบ่งนักเรียนที่เข้าสอบออกเป็นกลุ่มเก่งและ
กลุ่มอ่อนใช้เทคนิค 25 % ของนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด ใช้สูตรการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัยของ 
วิทนีย์ และซาเบอร์ส (Whitney and Sabers) (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 199-
210) 
    หาค่าความง่าย ( EP ) 

 
 

 minmax

minLU
E XX2N

2NXSS
P




  

 
 

    เมื่อ  EP       แทน  ค่าดัชนีความง่าย 
      US      แทน  ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุ่ม เก่ง 
      LS       แทน  ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุ่ม อ่อน 
      maxX    แทน  คะแนนที่นักเรียนท าได้สูงสุด 
      minX    แทน  คะแนนที่นักเรียนท าได้ต่ าสุด 
      N       แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 
 
    หาค่าอ านาจจ าแนก (D) 
 

 minmax

LU

XXN
SS

D



  

 
    เมื่อ  D      แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
      US     แทน  ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุ่ม เก่ง 
      LS     แทน  ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุ่ม อ่อน 
      maxX  แทน  คะแนนที่นักเรียนท าได้สูงสุด 
      minX  แทน  คะแนนที่นักเรียนท าได้ต่ าสุด 
      N     แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 
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    5.2.4 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง โดย
ใช้วิธีการของการแจกแจงค่าที (t-distribution) โดยค านวณจากสูตรของ เอ็ดวาร์ด (Edward)    
(ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 215-216) 
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    เมื่อ   t   แทน  ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
      HX   แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสูง 
      LX   แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มต่ า 
      2

HS   แทน  คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มสูง 
      2

LS   แทน  คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มต่ า 
      Hn   แทน  จ านวนของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มสูง 
      Ln   แทน  จ านวนของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มต่ า 
    5.2.5 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น แบบปรนัย โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
(Kuder-Richardson) (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 215) 
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    เมื่อ 

      
tt

r   แทน  สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 
      k      แทน  จ านวนข้อสอบ 

      p   แทน  สัดส่วนของคนที่ท าข้อนั้นได้ 
      q   แทน  สัดส่วนของคนที่ท าข้อนั้นผิด 
      2σ   แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 
   โดยท่ี 

       
 

2
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n
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    เมื่อ   x      แทน  ผลรวมท้ังหมดของคะแนนของข้อสอบทั้งฉบับ 

      
2

 x   แทน  ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง 
       n       แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
    5.2.6 หาความเชื่อม่ันของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการคิด
อย่างมีเหตุผล โดยการใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (ชูศรี วงศ์รัตนะ.  2550: 312) 
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   เมื่อ    xy
r   แทน   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

       X    แทน   ผลรวมของคะแนนชุด X  
       Y  แทน   ผลรวมของคะแนนชุด Y  

      2

 X  แทน   ผลรวมของคะแนนชุด X  แต่ละตัวยกก าลังสอง 

      2

 Y   แทน   ผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกก าลังสอง 
       XY  แทน   ผลรวมของผลคูณระหว่าง X กับ Y  
        N   แทน   จ านวนคนหรือสิ่งที่ศึกษา 
    5.2.7 หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
เหตุผล แบบอัตนัย และของแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยใช้สูตรการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  
(ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 218) 
 














2
t

2
i1

1k
k

σ

σ
α  

 

    เมื่อ   α   แทน   สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 
       k     แทน   จ านวนข้อของแบบวัด 
       2

iσ   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 
       2

tσ   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนของข้อสอบทั้งฉบับ 
 

โดยท่ี  
 

2

2

i
2
i2

i N

xxN 
σ  

 

       ix   แทน   ผลรวมท้ังหมดของคะแนนในข้อที่ i 
      

2
ix   แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสองในข้อที่ i 

       N     แทน   จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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โดยท่ี   
 

2

22
2
t N

xxN 
σ  
 

        x     แทน  ผลรวมท้ังหมดของคะแนนข้อสอบทั้งฉบับ 

       2

 x   แทน  ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง 
        N        แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
         5.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
    5.3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลหลังได้รับการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์ โดยใช้สูตร t-test for One Sample  
(ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2540: 240) 
 

1ndf

n

s
X

t 0 


 ;
μ  

    
   เมื่อ  t   แทน   ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution 

     X  แทน   ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ 

     0μ  แทน   ค่าเฉลี่ยท่ีใช้เป็นเกณฑ์( 65%0 μ ) 
     s แทน   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 

     n  แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    5.3.2 เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา โดยใช้สูตร t-test for 
Dependent Samples (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 104-106) 
 

 
1Ndf

1N
DDN

D
t

22







 


;  

 

  เมื่อ   t    แทน   ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – Distribution 
     D     แทน   ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
     2

D  แทน   ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
         2D   แทน   ผลรวมของผลต่างของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
     N   แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
     1-N  แทน   ระดับชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) 
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    5.3.3 ศึกษาผลความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์กับความภาคภูมิใจในตนเอง โดยการใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (ชูศรี 
วงศ์รัตนะ.  2550: 312) 
 

       








2222xy

YYNXXN

YXXYN
r  

 
  เมื่อ    xy

r   แทน    สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

      X    แทน    ผลรวมของคะแนนชุด X  
      Y  แทน    ผลรวมของคะแนนชุด Y  

     2

 X  แทน    ผลรวมของคะแนนชุด X  แต่ละตัวยกก าลังสอง 

     2

 Y   แทน    ผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกก าลังสอง  
      XY  แทน    ผลรวมของผลคูณระหว่าง X กับ Y  
        N   แทน  จ านวนคนหรือสิ่งที่ศึกษา 
    ทดสอบนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Test of significance) โดย
ใช้การทดสอบค่า t (ชูศรี วงศ์รัตนะ.  2550: 315) 
 

2ndf;
r1
2nr

t
2





  

 
  เมื่อ   r   แทน    สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ 
     n  แทน  จ านวนคนหรือสิ่งที่ศึกษา 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายผลของการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกดิความ

เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
     n   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง     
        X    แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ 
     s    แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 

         0μ   แทน  ค่าเฉลี่ยที่ใช้เป็นเกณฑ ์( 65%0 μ ) 

         D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนรายคู่ 

             
2D  แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

       t   แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – Distribution 
     n - 1  แทน  ระดับชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายผลของการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยน าเสนอตามล าดับขั้นของสมมติฐาน ดังนี้ 
  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิง
วิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์ ร้อยละ 65 
  2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิง
วิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์ ร้อยละ 65 
  3. เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุ
ปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  
  4. ศึกษาความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น 
 



211 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น      
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ   
เชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์ ร้อยละ 65 ใช้สูตร t-test for One 
Sample 
 

ตาราง 7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น       
      ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ 
      เชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์  
 

กลุ่มตัวอย่าง 
n X  s (65%)0μ  t 
25 18.080  3.763   16.250 2.432* 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 7 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทาง
พหุปัญญาได้คะแนนเฉลี่ย 18.080 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.32  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิง
วิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์ ร้อยละ 65 ใช้สูตร t-test for One 
Sample 
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ตาราง 8 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ของ 
      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิง 
      วิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์  
 

กลุ่มตัวอย่าง 
n X  s (65%)0μ  t 
25 36.090 6.924  32.500 2.593* 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง 8 พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น   
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทาง
พหุปัญญาได้คะแนนเฉลี่ย 36.090 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 72.18   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
 3. เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา โดยใช้สูตร t-test for 
Dependent Samples 
 

ตาราง 9 การเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง  
     ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถ 
     ทางพหุปัญญา 
 

กลุ่มทดลอง n X  s D  
2D  t 

ก่อนทดลอง 25 82.280 5.968 
619.000 23,029.000 6.910** 

หลังทดลอง 25 107.040 15.970 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 9 พบว่าความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทีไ่ด้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา สูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 4. ศึกษาความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่าย  
 

ตาราง 10 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ 
     ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้  
     คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  r t 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับ 

ความภาคภูมิใจในตนเอง   
0.773 5.847** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 10 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น
กับความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา มีความสัมพันธ์
กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญาที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น และความ
ภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งสรุปสาระส าคัญและผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิง
วิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิง
วิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์ 
  3. เพื่อเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทาง     
พหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
  4. ศึกษาความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์” ต าบลรางหวาย 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนนักเรียน 25 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน 
จากห้องเรียนทั้งหมด 2 ห้อง ซึ่งโรงเรียนจัดห้องแบบคละความสามารถของนักเรียน  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
แบบปรนัย จ านวน 25 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.28 - 0.64 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.27 – 0.50 และความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.875 
  3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
แบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ มีค่าความง่าย (PE) อยู่ระหว่าง 0.42 - 0.56 ค่าอ านาจจ าแนก (D) อยู่
ระหว่าง 0.31 - 0.98 ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.845 และความเชื่อม่ันของเกณฑ์การ
ให้คะแนน เท่ากับ 0.984 
  4. แบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ด้านละ 7 ข้อ รวม 28 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก (t) รายข้ออยู่ระหว่าง 1.739 - 
6.429 และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.845 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. จัดปฐมนิเทศเพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการบทบาทของผู้เรียน บทบาท
ของครู จุดประสงค์การเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ และท าการวัดความภาคภูมิใจใน
ตนเองด้วยแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยใช้เวลาท าแบบสอบถาม 25 นาที 
  2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึง
สอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา โดยผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองกับนักเรียนท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่าง เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น จ านวน 16 คาบ 
  3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น จ านวน 1 คาบ เวลา 50 นาที 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล จ านวน 1 คาบ เวลา 50 นาที และท า
แบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยใช้เวลาท าแบบสอบถาม 25 นาที  
  4. น าคะแนนท่ีได้บันทึกไว้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล และ
แบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
  1. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์แบบ t - test for 
One Sample 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์
แบบ t - test for One Sample  
  3. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนจากแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยใช้
สถิติส าหรับการวิเคราะห์แบบ t - test for Dependent Samples 
  4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความ
ภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น  
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญามีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น      
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น มีความภาคภูมิใจในตนเองหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น กับความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก         
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
 ผลของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สามารถ 
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจ
เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 
  1.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการทีเ่ปน็การผสมผสานวิธีการสอนแบบ
ต่างๆ ซึ่งในแต่ละวิธีการสอนนั้นก็มีจุดเด่นที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จดจ าได้ยาวนาน 
ซึ่งลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามการผสมผสานของวิธีการสอนต่างๆ  ใช้สื่อการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายในการสาธิตการเรียนการสอน รวมไปถึงการสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้
ผู้เรียนเข้าใจได้รวดเร็ว และตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ    
เชิงวิธีการน้ีเป็นการปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเองอย่างแท้จริง ทุกคนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งด้วยกระบวนการกลุ่มซึ่งมีการแบ่งอย่างหลากหลาย หรือการจับคู่
กับเพื่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การท ากิจกรรม รวมไปถึงการท าแบบฝึกหัด 
จากนั้นมีการประเมินผลและตรวจสอบจากผู้สอนอีกครั้ง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสะท้อนไปยังผู้เรียนว่ามี
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนรู้มากน้อยเพียงใด มีความเข้าใจได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีที่
ผู้เรียนมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง ผู้สอนมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจทีถู่กต้อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมใน         
ใบกิจกรรม เรื่อง คู่อันดับที่สอดคล้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องลงมือแสดงอาณาบริเวณที่เป็นไป
ได้ซึ่งเกิดจากการใช้กระดาษว่าวแต่ละสีแทนอาณาบริเวณของแต่ละกราฟ ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่ม
ต่างช่วยกันเขียนแกน ค านวณหาจุดตัด ตัดกระดาษ ติดกาว ตลอดจนช่วยกันตรวจสอบการใช้สีของ
กระดาษ และในตอนสุดท้ายของกิจกรรมผู้เรียนแต่ละคนสามารถอธิบายถึงที่มาที่ไปของการหา
อาณาบริเวณที่เป็นไปได้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งน้ีสังเกตได้จากการตอบค าถามและท าแบบฝึกหัด
หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว และตัวอย่างของกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มย่อยสรุป
เกี่ยวกับการน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ซึ่งผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ท่ีเกิดจาก
ความรู้และความคิดเห็นของเพื่อน มีการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย พูดแสดงถึงการเข้าใจ
ปัญหาและทราบถึงเป้าหมายท่ีต้องช่วยกันแก้ไข และสุดท้ายท าการสรุปออกมาเป็นของแต่ละกลุ่ม 
ด้วยรูปแบบที่สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มช่วยกันสรา้งสรรค์ผลงานออกมาเป็นแผนท่ีทางความคิด(Mind 
Mapping) ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความเข้าใจของผู้เรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว
ของ ชาญชัย อินทรประวัติ (2522: 89) ที่ว่า การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และได้เรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัสหลายด้านในสภาวะเหมือนชีวิตจริง จึงมีความสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้มาก 



218 

 

จะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับและสอดคล้องกับค ากล่าวของ ลาวัลย์    
พลกล้า (2523: 3) ที่ว่าการเรียนจากการปฏิบัติจริงนักเรียนจะเกิดการเข้าใจอย่างถ่องแท้ ท าให้เกิด
ความสามารถในการถ่ายโยง (transfer) การเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งของการศึกษา 
และสอดคล้องกับค ากล่าวของ สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 22-23) ทีไ่ด้กล่าวว่าการบูรณาการ
หลักสูตรและการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในลักษณะองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
เนื้อหาวิชา ท าให้นักเรียนระลึกถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว กระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ทั้งลึกและกว้าง 
ท าให้เป็นผู้ที่มีทัศนะกว้างไกล ลดความซับซ้อนของเนื้อหาแต่ละวิชา และท าให้มีเวลาเรียนมากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2546: 50-51) ทีก่ล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานความรู้ คุณธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และเจตคติที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้เรียนรู้ทักษะชีวิต และสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อนันต์  โพธิกุล (2543: 85-88) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการสอน
แบบบูรณาการเชิงวิธีการกับการสอนตามคู่มือครู ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ สุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ 
(2552: 123-125) ทีไ่ด้เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์และพฤติกรรมการท างานกลุ่มกับเกณฑ์ หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ    
บูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่มมีทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตสาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ด้วยการแบ่งกลุ่มที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ได้ รวมไป
ถึงผู้สอนมีการประเมินผลให้ผู้เรียนทราบทันที จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยใน   
แต่ละขั้นตอนของการท ากิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการประเมินผลอย่างครบถ้วน จึงท าให้ผู้สอน
สามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนได้ สามารถแก้ไขความเข้าใจที่ผิดพลาดของผู้เรียนได้ 
นอกจากนี้ ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจ าเป็นต้องน าความรู้ท่ีเรียนมาก่อนหน้านี้มาใช้ใน
การเรียนรู้กิจกรรมต่อๆ ไป จึงท าให้ผู้เรียนมีความใส่ใจ และเรียนรู้พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545: 42) ที่ว่า กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจรงิที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถสังเกต และสรุปผลจากการลงมือท ากิจกรรมมา
เป็นความรู้ของตนเองได้ โดยผู้สอนมีบทบาทคอยให้ค าแนะน าหรืออธิบายในกรณีท่ีนักเรียนมีข้อ
สงสัย อันเป็นผลที่เอื้ออ านวยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ยุพิน พิพิธกุล (2539: 64) ที่กล่าวว่ากิจกรรมที่ผู้เรียนได้มีโอกาสทราบผลได้อย่างชัดเจน
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ทันทีทันใดนั้น เป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นอย่างดี และ
สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของ NCTM (2009: ออนไลน์) ที่กล่าวว่า หลักการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นั้น นักเรียนจะต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ มีการสร้างความรู้ใหม่จากความรู้หรือ
ประสบการณ์ท่ีมีมาก่อนหน้าได้ 
 2. ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้  
  2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เรื่องใกล้ตัวผู้เรียน 
และสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญาด้านต่างๆ ของผู้เรียน จึงท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
มีความกระตือรือร้นท่ีจะคิดแก้ปัญหาต่างๆ ที่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของตนเอง    
เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมการแก้ปัญหาของก าหนดการเชิงเส้น เรื่อง       
เด็กขายพวงมาลัย เป็นสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดขึ้นมาจากวีดีโอเพลง ซึ่งเหมาะส าหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางปัญญาด้านดนตรี จะพบว่าผู้เรียนสามารถพบเห็นเด็กขายพวงมาลัยได้ใน
ชีวิตประจ าวัน และสะท้อนให้ผู้เรียนได้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ไป
แก้ปัญหา อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีมาสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ได้     
และตัวอย่างของการประยุกต์ก าหนดการเชิงเส้นท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจของชาวนาในการปลูกข้าว
สองชนิดอย่างไรให้มีก าไรสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดของต้นทุนที่มีอยู่ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้เรียนให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งผู้เรียนยังมีการแสดงความคิดเห็นท่ีได้พบเจอมาทุกวันในการ
ประกอบอาชีพของผู้ปกครอง ท าให้ผู้เรียนมีความพยายามในการคิดหาเหตุผล เพื่อที่จะแก้ปัญหา
ตามขั้นตอนของก าหนดการเชิงเส้น ให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ  
การ์ดเนอร์ (Gardner.  1999: 33-34) ที่กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ได้สร้างแนวคิดเกี่ยวกับปัญญาว่าเป็น
ศักยภาพด้านชีวจิตวิทยาไปยังการจัดกระบวนการข้อมูลสารสนเทศซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการในสิ่งที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือสรรค์สร้างสิ่งที่มีคุณค่าในวัฒนธรรมนั้น และ
สอดคล้องกับ ครูลิค และรูดนิก (Krulik; & Rudnick.  1996: 2-3) ที่ว่า การคิดอย่างมีเหตุผลต้อง
อาศัยหลักการหรือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสนับสนุนอย่างเพียงพอ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เว็บเบอร์ (Weber.  2001: Abstract) ที่ได้น าเสนอรูปแบบ PBL ทีช่่วยแก้ปัญหาด้วยวิธีการสอน  
พหุปัญญา (Multiple Intelligence Teaching Approach (MITA)) โดยใชรู้ปแบบ PBL ไปใช้
ด าเนินการแก้ปัญหา โดยมีขั้นตอนการสอน 5 ระยะ โดยในระยะที่ 4 เป็นการก าหนดการเรียนรู้และ
การประเมินผลงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกจริง ผลการศึกษาพบว่า วิธีการสอนแบบ MITA นี้
สามารถช่วยให้นักเรียนมีความหลากหลายในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนจากการเรียนรู้สถานการณ์จริง
ได้เพิ่มขึ้น และงานวิจัยของ แม็คนาม่า (McNamar.  2008: 142-147) ที่ศึกษาโครงการที่เน้น
ความสามารถทางพหุปัญญาของผู้เรียน เรื่องก าไรและพื้นที่ เป็นการสร้างบริษัทของตนเองและ
เสนอราคาเพื่อท าพื้นของชั้นเรียนของพวกเขาใหม่ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู ้เรื่องการวัดพื้นที่ของ
พื้นห้อง ค านวณค่าใช้จ่าย วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ก าหนดก าไรท่ีต้องการ ก าหนด
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ตารางการช าระเงินและสุดท้ายก็น าเสนอราคา จากนั้นนักเรียนน าผลจากการปฏิบัติงานไปน าเสนอ
ให้เพื่อนและตัดสินใจ โครงการนี้ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจและจ าได้มากขึ้น เป็นกิจกรรมที่สร้าง
ความกระตือรือร้นและความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย นักเรียนมีการเชื่อมโยงกับ
โครงการ และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องของพื้นที่และผลก าไรซึ่งน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วรรณ สวุรรณี (2549: 72) ได้สร้างชุดการเรียนรู้แบบรายบุคคลวิชา
คณิตศาสตร์ ภายใต้สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภายหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้นี้ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ  
ในการให้เหตุผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ 
แบบรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร์ ภายใต้สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน เรื่อง การเตรียมความพร้อมใน
การให้เหตุผล สูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2.2 ในแต่ละกิจกรรม ผู้วิจัยได้ออกแบบอย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยมีการใช้สื่อการ
สอนท่ีหลากหลายเข้ามาช่วยท าให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมก่อนแล้วจึงไปสู่รายละเอียดปลีกย่อย ช่วยท า
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยลักษณะของกรอบแนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้มี
การน าเสนอถึงประโยชน์ของการน าก าหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ด้วยการ
ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันมาเป็นค าถามให้ผู้เรียนวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบ
ของการจ าลองปัญหาด้วยก าหนดการเชิงเส้น จากนั้นจึงน าเสนอให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่างที่หลากหลาย 
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของเนื้อหาโดยภาพรวม หรือทราบถึงเป้าหมายของการประยุกต์ใช้
แล้วจึงด าเนินการให้ผู้เรียนได้ศึกษาไปยังรายละเอียดในการแก้ปัญหาแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน 
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ คัตสึมิ นิชิมูระ (Katsumi Nishimura.  2546: 2-3) ที่วา่ การคิดอย่างมี
เหตุผล (Logical Thinking) คือการคิดที่มีล าดับขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผล การคิดที่เป็นตรรกะ  
โดยการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อุปสรรค จากนั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แล้ววางแผนในการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ซึ่งการคิดอย่างมีเหตุผลนี้เป็นวิธีการคิดที่ขาดไม่ได้ในการเพิ่ม
อัตราส่วนของความส าเร็จ เพื่อมุ่งสู่บรรลุเป้าหมาย  
  2.3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการ ซึ่งเป็นการผสมผสานวิธีการสอนท่ี
หลากหลายท้ัง 7 วิธีการสอนนั้น ส าหรับวิธีการสอนแบบอุปนัยและวิธีการสอนแบบนิรนัยนั้น เป็นวิธี
ที่ท าให้ผู้เรียน ได้รู้จักสังเกต ตรวจสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบ จากตัวอย่างและสรุปเป็นกฎเกณฑ์ 
หรือหลักการจากการสังเกต และการเปรียบเทียบตัวอย่างนั้นๆ จากนั้นผู้เรียนได้ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อค้นพบเหล่านั้นด้วยการน าสิ่งที่สรุปได้ไปใช้แก้ปัญหา จึงท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการคิด อีกทั้งยังเป็นวิธีที่สามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดที่เป็นล าดับขั้นตอน รู้จักการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ลาร์ดิซาบอลและคนอื่นๆ (Lardizabal; 
et al. 1970: 32) ที่กล่าวว่า วิธีการแบบอุปนัยท าให้นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนการคิดเชิงเหตุผล
และมีระบบเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ และยังสอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545: 18) 
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ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยเป็นวิธีการฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสังเกต          
คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตามหลักตรรกศาสตร์และหลักวิทยาศาสตร์ สรุปด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล
อันจะเป็นเครื่องมือส าคัญของการเรียนรู้ และ วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2540: 90) ที่กล่าวว่า การสอน
แบบอุปนัย-นิรนัย เป็นฝึกการคิดหาเหตุผลในระดับสูง เหมาะกับบทเรียนท่ีเน้นพัฒนาความคิด 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รีฟ (Reif.  2003: Abstract) ได้ศึกษาด้วยวิธีการแบบอุปนัย
และนิรนัยท่ีส่งผลต่อความเข้าใจความคิดรวบยอด โดยการปฏิบัติของนักเรียน เรื่อง สมการ     
ก าลังสอง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ใช้วิธีการแบบอุปนัยและกลุ่มที่ใช้วิธีการแบบนิรนัยมีการปฏิบัติ
ได้ดีเท่าๆ กัน ทั้งในเรื่องของค าถามที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอดและค าถามที่เกี่ยวกับขั้นตอน
กระบวนการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรินทร์ เปรมประเสริฐ (2542: 83-86)    
ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล      
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการสอนโดยเน้นกระบวนการคณิตศาสตร์กับการสอน
ตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา 8 ด้าน เป็น
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองท ากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่
สามารถน าความสามารถทางพหุปัญญาด้านต่างๆ ของผู้เรียนมาช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างมีเหตุผลหรือเป็นความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ได้ ยกตัวอย่างเช่น 
ผู้เรียนที่มีความสามารถทางปัญญาด้านภาษา ก็มีการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ถูกต้อง
ชัดเจน ใช้ภาษาในการอธิบายให้เพื่อนฟัง รวมไปถึงการน าเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยความยินดี ท าให้
ตนเองมีความเข้าใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ผู้เรียนที่มีความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ก็ชอบท าแบบฝึกหัดตามล าดับขั้นตอนวิธี จนสามารถบรรลุจุดหมายปลายทาง ท าได้
ส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งในขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องที่แน่นอนจาก
กระบวนการ ขั้นตอนท่ีเป็นแบบแผน ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางปัญญาด้านดนตรีเม่ือ
ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถที่ตนเองถนัดด้านนี้ ก็มีแรงจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ          
มีอารมณ์และความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน ที่ซ่ึงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการท าให้ผู้เรียนเกิดการคิดที่เป็น
เหตุเป็นผลได้ ทั้งน้ีผู้วิจัยสังเกตได้จากการพูดคุยของผู้เรียนในช้ันเรียน ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว
ของ มาติน (Matin.  1996: 4) ที่ว่า ผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันในห้องเรียนคณิตศาสตร์  
น าความสามารถของนักเรียนแต่ละด้านมาพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ได้ และสอดคล้อง
กับค ากล่าวของ อาร์มสตรอง (2549: 5) ที่ว่า ความสามารถพิเศษหรือปัญญาในแต่ละด้านที่แต่ละ
คนมีอยู่ จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านอื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้นได้ และสอดคล้องกับ ค ากล่าวของ  
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2551: 59) ที่กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผู้สอนควรใช้กิจกรรมหลากหลายวิธีสอนและเทคนิคการสอนหลากหลาย เพื่อพัฒนาปัญญาเฉพาะ
ด้านที่ถนัด รวมทั้งการพัฒนาปัญญาหลากหลายให้กับผู้เรียนทุกๆ คน โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับศักยภาพความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บากิ และคนอื่นๆ    
( Baki; et al.  2009: Abstract) คูทลูก้า (Kutluca.  2009: Abstract) ออซดีเมอ (Özdemir.  2009: 
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Abstract) ชูศรี การเกษ (2546: 147-151) โชคชัย บุญพา (2548: 94-95)   วรรณวิมล จงจรวยสกุล 
(2549: 68-71) รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ (2551: 82-83) วิจิตรา มีสุข (2551:  59-61) และจารุวรรณ 
หร่ายเจริญ (2552: 98-100)  ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ใช้กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถทาง 
พหุปัญญากับผู้เรียนระดับต่างๆ มาช่วยในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็เป็นการพัฒนาความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์น่ันเอง 
 3. ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ  
บูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น สูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้  
  3.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทาง  
พหุปัญญานี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกวิธีการสอน 7 วิธี ซึ่งพบว่าในบางวิธีการสอนนั้น จะช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความม่ันใจในตนเองและมีความรู้สึกอยากที่จะปฏิบัติกิจกรรมไปในแต่ละขั้นตอน 
ตัวอย่างเช่น วิธีการสอนแบบระดมสมอง ซึ่งเป็นวิธีการสอนท่ีช่วยพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง
ทั้งน้ีเนื่องจากผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่จ ากัดขอบเขต และผู้สอนมีการโต้ตอบกับ
ทุกๆ ความคิดเห็น ดังนั้น จึงเปรียบเสมือนผู้เรียนได้รับการยอมรับในความคิดนั้นๆ จึงส่งผลให้
ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า โดยสังเกตได้จากการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนที่มีการแสดงความ
คิดเห็นท่ีเป็นอิสระอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้สอนให้โอกาส และแสดงการยอมรับความคิดเห็นน้ันๆ แม้ว่า
มีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องบ้างเป็นบางครั้ง ผู้เรียนก็ยอมรับฟังด้วยความเต็มใจ ทั้งน้ียัง
สอดคล้องกับค ากล่าวของ สวุรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และคนอื่นๆ (สุรพงศ์ อ าพันวงษ์.  2550ข: 
6; อ้างอิงจาก สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และคนอื่นๆ.  ม.ป.ป.: ไม่ปรากฎเลขหน้า) ที่ว่า       
การเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้เด็กเกิดมีความรู้สึกความภาคภูมิใจในตนเองนั้น พ่อแม่ควรมีการ
กระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากความคิดของผู้ใหญ่ แม้ว่าผู้ใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับ
ความคิดที่เด็กแสดงออกก็ตาม แต่เด็กต้องการทราบว่าผู้ใหญ่จะยอมรับความคิดเห็นของตนหรือไม่ 
ถ้าเด็กรู้ว่าผู้ใหญ่ยอมรับความคิดเห็นของตน เด็กก็จะแสดงออก แต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่ยอมรับความคิดเห็น
ของเด็ก และไม่ยอมรับความคิดเห็นท่ีเด็กน ามาจากผู้ใหญ่ เด็กก็จะเอาความคิดเห็นของผู้ใหญ่     
มาแสดง เพื่อให้ได้รับการยอมรับ ลักษณะดังกล่าวนี้มีความส าคัญยิ่งในการช่วยให้เด็กแก้ปัญหา
ต่างๆ เด็กจะมีความรู้สึกดีใจที่รู้ว่าตนได้รับการยอมรับ แม้ว่าความคิดเห็นนั้นๆ อาจจะไม่เฉียบ
แหลมนักก็ตาม ความคิดเห็นท่ีเด็กเสนอแม้จะไม่มีคุณค่าหรือแก้ปัญหาไม่ได้ แต่ก็ท าให้เด็กกล้า
สามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนเองได้ดี โดยไม่ต้องพึ่งความเห็นของผู้อื่น แสดงการ
ยอมรับเด็ก และจุดเด่นอีกส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการคือ ข้อดีของ
วิธีการสอนแบบเกมที่ซึ่งเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนสนุกและได้กระท ากิจกรรมด้วยตนเองหรือเป็นการ
ท างานกลุ่มที่ต้องร่วมมือกัน มีการลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ก าหนดข้ึน  
ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดี และสามารถกระท ากิจกรรมได้ส าเร็จตามที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้อง
กับค ากล่าวของ กมล แสงทองศรีกมล (2551: 253) ความกระตือรือร้นเป็นสิ่งส าคัญมากกว่า 
นอกจากนี้พื้นอารมณ์ที่ดีจะเป็นประตูสู่การเรียนรู้ อารมณ์ขึ้นกับทักษะการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ 
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แรงจูงใจ ความภูมิใจในตนเอง ถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้ ประตูการเรียนรู้จะถูกปิด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ คี และกราโบว์สกิ (Ke; & Grabowski.  2007: 249-258) ได้ศึกษาผลของประสิทธิภาพ
และทัศนคติของการเล่นเกมคณิตศาสตร์ในนักเรียนระดับเกรด 5 ผลการวิจัยพบว่า การเล่นเกมแบบ
ร่วมมือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการส่งเสริมทัศนคติทางคณิตศาสตร์เชิงบวก  
  3.2 ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน เห็นได้ว่าผู้เรียนให้ความสนใจในปัญหา 
และสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน สนุก น่าสนใจ ผู้เรียนทุกคนสามารถท าได้เพียงแต่ใช้
ความคิด การแนะน าจากผู้สอน และการสะท้อนผลการปฏิบัติการ ซึ่งเป็นลักษณะของการน าความรู้
ที่มีมาเชื่อมโยงเพื่อใช้แก้ปัญหา หากมีการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง ก็ย่อมส่งผลให้ท าได้
อย่างถูกต้อง เมื่อสามารถท าได้ด้วยตัวเองมากขึ้น ก็เกิดความรู้สึกว่าประสบผลส าเร็จ จนเป็นความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองในท่ีสุด ยกตัวอย่างเช่น เกมการเรียนรู้ เรื่อง “เรือบรรทุกของ” 
ที่มีการวางแผนต่อเรือตามราคาต้นทุนท่ีจ ากัดเพื่อขนส่งสินค้า 2 ชนิด ให้ได้ก าไรมากที่สุด โดย
ขนส่งสินค้าได้แบบสินค้าไม่เสียหาย หรือกล่าวว่าเรือที่บรรทุกสินค้าต้องไม่จมนั่นเอง ผลจาก
กิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงน้ีพบว่า ผู้เรียนกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมเป็น
อย่างมาก และส่งผลให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีความภาคภูมิใจในการท างานกลุ่มของตนเอง ถึงแม้ว่า
กลุ่มตนเองจะมีก าไรท่ีได้น้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ ก็ตาม แต่ผู้เรียนก็มีความรู้สึกพอใจกับกิจกรรมที่ได้
เกิดขึ้น ส่งผลให้มีความภาคภูมิใจในความสามารถของกลุ่มตนเองที่ได้ช่วยกันร่วมมือท ากิจกรรม 
ร่วมกันคิดและวางแผน ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ รวีวรรณ ธุมชัย (2535?: 100) จากความ 
ส าเร็จที่นักเรียนได้รับจากผลงานของตน การท างาน การค้นคว้าที่เป็นอิสระ จะท าให้นักเรียนรู้จัก
ภูมิใจในผลงานของตนมาก และสอดคล้องกับ ยุพิน พิพิธกุล (2530: 16) การเรียนเพื่อรู้ของผู้เรียน
นั้น ผู้สอนควรพิจารณาให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้จนครบจุดประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ เมื่อผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และส าเร็จตามความประสงค์ ก็จะเกิดความพอใจ มีก าลังใจ และเกิดแรงจูงใจอยากจะเรียน
ต่อไป 
    3.3 ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่ตรงกับความสามารถทางพหุปัญญา จึงท าให้ผู้เรียนเกิด
ความม่ันใจในความสามารถของตนเองว่าสามารถท าในสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และเม่ือท าได้แล้วก็
เกิดความรู้สึกภูมิใจ และประสบความส าเร็จ เกิดความชื่นชมในตนเอง เป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อ
ตนเองในทางที่ดี ยอมรับตนเองว่ามีความสามารถและใช้ความสามารถที่มีอยู่กระท าสิ่งต่างๆ ให้
ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ยกตัวอย่างในกิจกรรมเกม “รูปอะไรเอ่ย” ซึ่งผู้เรียนสามารถ
ด าเนินการหาค าตอบจากง่ายไปหาข้อยากได้ จึงเกิดความรู้สึกว่าตนเองก็มีความสามารถท าได้
เช่นกัน ไม่จ าเป็นต้องลอกจากเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ และอีกหลายๆ กิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียน
ใช้ความสามารถที่หลากหลาย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ มาสโลว์ (Maslow.  1970: 45)  
ที่กล่าวว่า ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่ามีความเข้มแข็งมีสมรรถภาพในการกระท าสิ่งต่างๆ มีความเชี่ยวชาญและมีความ 
สามารถ และยังสอดคล้องกับค ากล่าวของ ปาลลาดิโน (Palladino.  1989: 3) ที่ว่าการพัฒนาความ
ภาคภูมิใจในตนเองให้สูงขึ้นว่า เป็นการเต็มใจที่จะท าเกี่ยวกับความรู้สึก ความปรารถนา        



224 

 

ความต้องการ การไตร่ตรอง ความสามารถและความเอาใจใส่ต่อตนเอง ไปยังการยอมรับ
ความสามารถและการกระท าทั้งหมดอย่างสอดคล้องกัน และสอดคล้องกับค ากล่าวของ ทิศนา   
แขมมณี (2552: 89-90) ที่กล่าวว่า การมองและเข้าใจเชาวน์ปัญญาในความหมายที่ต่างกัน       
ย่อมก่อให้เกิดการกระท าที่ต่างกัน ทฤษฎีพหุปัญญาได้ขยายขอบเขตของความหมายของค าว่า
ปัญญาออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นจากเดิม ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนขยายขอบเขตไป
อย่างกว้างขวางเช่นกัน แนวทางการน าทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ในการเรียนการสอนมีหลากหลาย  
ซึ่งการผสมผสานความสามารถด้านต่างๆ ที่มีอยู่ไม่เท่ากันน้ี ท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์(uniqueness) 
หรือลักษณะเฉพาะของแต่ละคนซ่ึงไม่เหมือนกัน หรืออีกนัยหนึ่งเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลท าให้แต่
ละคนแตกต่างกัน และความแตกต่างที่หลากหลาย (diversity) นี้สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม ดังนั้น การสอนควรเน้นการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของผู้เรียน ครูควรสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนค้นหาเอกลักษณ์ของตน ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง และเคารพในเอกลักษณ์ของ
ผู้อื่น รวมทั้งเห็นคุณค่าและเรียนรู้ท่ีจะใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
เช่นน้ี ผู้เรียนก็จะเรียนอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ในขณะเดียวกัน
ก็มีความเคารพในผู้อื่น และอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกัน 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น กับความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความสัมพันธ์
กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีน่าจะเป็นผลมาจาก  
  4.1 กิจกรรมการเรียนการสอน ที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับความสามารถทาง      
พหุปัญญาด้านต่างๆ นั้น ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเชื่อมโยง และแก้ปัญหา
ในบทเรียนได้เป็นอย่างดี ก็จะท าได้ถูกต้อง ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรม หรือแบบฝึกหัด 
จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จ เป็นการท้าทายความสามารถ เมื่อท า
ได้มากขึ้นผู้เรียนก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าผู้เรียนมีแรงจูงใจใน
การท ากิจกรรม โดยได้รับการกระตุ้น และคอยดูแลเอาใจใส่จากผู้สอนแล้ว ผู้เรียนก็จะมีความ
พยายาม และความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองมากขึ้น นั่นคือ มีความภาคภูมิใจในตนเอง
มาก ก็จะส่งผลให้ตั้งใจท ากิจกรรมได้ จึงส่งผลให้ประสบความส าเร็จทางการเรียนด้วย สอดคล้องกับ 
กฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) ของธอร์นไดค์ (Thorndike) ที่ว่า กิจกรรมการเรียนรู้จะมีผลดีถ้า
หากผู้เรียนได้รับความพอใจ และจะเรียนได้ผลน้อยถ้าไม่ได้รับความพอใจ และสอดคล้องกับ       
ค ากล่าวของ คูเปอร์สมิธ (Coopersmith.  1981: 9 -148) ทีว่่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความภาคภูมิใจ
ในตนเองมี 2 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งการประสบความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวทางการเรียนจะมีสติปัญญาเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนและส่งผลต่อความภาคภูมิใจในตนเอง 
ทั้งน้ีเพราะสถาบันการศึกษาเป็นสถานที่ส าคัญส าหรับผู้ที่อยู่ในวัยเรียน และการเรียนเป็นกิจกรรมที่
ใช้วัดการประสบความส าเร็จในช่วงชีวิตขณะน้ัน สติปัญญาจึงมีผลต่อสมรรถภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อันจะน าไปสู่ความส าเร็จและส่งผลต่อความภาคภูมิใจในตนเอง กล่าวคือ เด็กที่มี



225 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง และยังสอดคล้องกับค ากล่าวของ      
มิดเดิลตัน (Middleton.  2551: 4) กล่าวว่า คนจะเก่งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสมอง การพัฒนาสมอง
ให้มีคุณภาพมากขึ้นย่อมส่งผลให้เราเก่งขึ้น ประสบความส าเร็จมากขึ้น และสมความปรารถนาในสิ่ง
ที่ต้องการได้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สตรอว์เดอร์แมน (Strawderman.  1986: Abstract) 
ซึ่งผลการวิจัยบ่งบอกถึงความม่ันใจในวิชาคณิตศาสตร์ว่ามีแนวโน้มที่จะมาพร้อมกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ความรู้สึกยินดีและเต็มใจที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และระดับการรับรู้ความเข้าใจที่
สูง ในท านองเดียวกันความวิตกกังวลของวิชาคณิตศาสตร์ปรากฏว่าเป็นไปกับความไม่ส าเร็จ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การหลีกเลี่ยงของวิชาคณิตศาสตร์และการเรียนแบบท่องจ าเนื้อหา
คณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว  
  4.2 ผู้เรียนท่ีไม่สามารถท ากิจกรรมหรือแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง ก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะ
ท าต่อไป จึงเกิดความรู้สึกในเชิงลบ ไม่อยากท าแบบฝึกหัดนั้น เกิดความรู้สึกว่ายากเกินไป ท าไม่ได้ 
ผู้เรียนก็จะไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน จึงมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า และในทางกลับกัน 
ส าหรับผู้เรียนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า จะมีความพอใจ ความม่ันใจในการท ากิจกรรมหรือ
งานต่างๆ น้อยลงไปด้วย ดังนั้น จึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลงด้วยเช่นกัน โดยใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนที่ไม่มีความม่ันใจในตนเองมักจะตอบค าถามผิด และได้รับ       
ค าชื่นชมจากผู้สอนและเพื่อนๆ น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ คูเปอร์สมิธ (Coopersmith.  
1981: 9 -148) ทีก่ล่าวว่า ภาวะทางอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective States) เป็นภาพสะท้อนให้
เห็นถึงความรู้สึกภาคภูมิใจ ความเป็นสุข ความวิตกกังวล หรือภาวะอื่นที่อยู่ในตัวบุคคลทั้งที่
แสดงออกและไม่แสดงออก ส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินสิ่งที่ตนประสบและจากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแล้วส่งผลต่อการประเมินตนเองในเวลาต่อมา บุคคลที่ประเมินตนเอง
ในทางที่ดีจะมีความสุข ชื่นชมตนเอง แต่หากบุคคลประเมินตนเองในทางที่ไม่ดี จะไม่มีความ      
พึงพอใจในภาวะปัจจุบันของตน หมดหวังในอนาคต และ ค่านิยมส่วนบุคคล (Self-Values)     
ความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลจะผันแปรตามค่านิยมและการใช้คุณค่า ตลอดทั้งความรู้สึก   
นึกคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งเขาให้ความส าคัญแตกต่างกัน เช่น คนที่ให้ความส าคัญกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากประสบความล้มเหลวก็จะเกิดความอายและความภาคภูมิใจในตนเอง
จะต่ าลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บอฮ์นเก (Boehnke.  2005: Abstract) ได้ศึกษาการปรับตัว
เกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองทางคณิตศาสตร์ โดยส ารวจบทบาทในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนประเทศเยอรมัน อิสราเอล และแคนาดา อายุ 14 ปี พบว่า ถ้า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงไปด้วยโดยมีระดับความสามารถทาง
วิชาการเป็น ตัวแปรแทรกซ้อน และผลจากความคาดหวังของผู้ปกครองส าหรับความส าเร็จที่ท าให้
ความวิตกกังวลเพิ่มข้ึน แล้วความสัมพันธ์ระหว่างความส าเร็จและความภาคภูมิใจในตนเองจะลดลง 
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ข้อสังเกตจากการวิจัย 
 จากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทาง 
พหุปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง ก าหนดการ 
เชิงเส้น และความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้พบข้อสังเกตบาง
ประการจากการวิจัย ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
 1) ในคาบแรกของการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ผู้เรียนมี
ความคิดรวบยอดในเน้ือหาวิชาได้เป็นอย่างดี สร้างความเข้าใจในการน าวิธีการของก าหนดการ   
เชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2) เนื้อหา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น เป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องน าความรู้พื้นฐานต่างๆ มา
เชื่อมโยงและใช้แก้ปัญหา ดังนั้น นักเรียนที่เรียนเก่งจะสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่านักเรียนท่ีเรียน
อ่อน ผู้สอนจึงต้องให้ค าแนะน าผู้เรียนอยู่สม่ าเสมอ  
 3) ในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมผู้เรียนให้ความร่วมมือดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความสามารถทางดนตรี และด้านมิติ ผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้น และตั้งใจเรียน  
เอาใจใส่ในการท ากิจกรรม และสามารถจดจ าสถานการณ์ หรือเรื่องราวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้เรียน
ยังมีการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 4) ในการท ากิจกรรมกลุ่ม ผู้สอนมีการแบ่งกลุ่มให้มีจ านวนกลุ่มน้อยลง ตามจ านวน
นักเรียนท่ีขาดเรียน และเวลาที่เหลือ ทั้งน้ีเพื่อท าให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วน และทันเวลา  
 5) ระหว่างการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนที่มีความสามารถทางพหุปัญญาแต่ละด้าน   
จะเสนอให้ท ากิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับความสามารถของตนเอง เช่น ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ทางด้านภาษา ก็ชอบที่จะออกมาน าเสนอให้มีกิจกรรมที่ต้องน าเสนอ หรือ เป็นการสอนแทนผู้สอน 
ความสามารถทางด้านดนตรี ก็ชอบที่จะให้น าเพลงเข้ามาสอดแทรกกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ก็ชอบที่จะท าแบบฝึกหัดและการอธิบายด้วยวิธีการสาธิต 
เป็นต้น 
 6) เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มทดลองเป็นแบบบล็อก (Block) นั่นคือ จัด
ตารางเรียนให้มีการเรียนการสอนวันละ 2 วิชา เรียนจนครบจ านวนคาบและท าการวัดและ
ประเมินผลทันที จึงเหมาะสมส าหรับนักเรียนที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยันเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1) ผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ให้ทันท่วงที เพื่อให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ อีกทั้งควรมีการตั้งค าถามเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ในการตอบแต่ละค าตอบ ผู้เรียนควรบอกที่มาและสาเหตุได้ 
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  2) ควรมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้น าเนื้อหา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้นไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งควรให้ผู้เรียนด าเนินการส ารวจและแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง จะท าให้นักเรียน
มีทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผลในการแก้ปัญหาได้เพิ่มมากขึ้น 
  3) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทาง    
พหุปัญญา ควรมีการส ารวจความสามารถทางพหุปัญญาของผู้เรียนก่อนการวางแผนการสอน การ
สร้างกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญาของผู้เรียน
อย่างแท้จริง 
  4) ควรมีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการ เพื่อเป็นการลดความ
ซ้ าซาก จ าเจในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน ใส่ใจในวิธีการสอนของผู้สอนมากยิ่งข้ึน 
  5) ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทาง
พหุปัญญา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอนแต่ละวิธีที่น ามา
ผสมผสาน อีกทั้งยังต้องด าเนินการให้รวบรัดครบตามกระบวนการทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้
ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะ และเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญาเพื่อพัฒนาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  
  2) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการ ควรมีการผสมผสานวิธีการสอนอื่น ๆ 
ที่สามารถช่วยในการพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละเนื้อหา และ   
แต่ละวิชา เช่น วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน วิธีการสอนแบบไตรสิกขา วิธีการสอนแบบ        
4 MAT เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อสอดคล้องกับ
ความถนัดและความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
  3) ควรจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทาง   
พหุปัญญาให้มีความสามารถทางปัญญาด้านต่างๆ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาแต่ละวิชาและธรรมชาติ
ของวิชานั้น ๆ ทั้งน้ีอาจจะสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญาเพียงบางด้านหรือครบทั้ง 9
ด้านก็ได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองที่มีมาใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนา
ตัวเองได้อย่างเต็มที่  
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ภาคผนวก ก 
 

 - ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ของแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น  
 - ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ของแบบทดสอบวัด 
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 
 - ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับนิยามศัพท์เฉพาะ ของแบบสอบถามวัด 
ความภาคภูมิใจในตนเอง  
 - ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น เป็นรายข้อ 
 - ค่าความง่าย (PE) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ใช้สูตรของ วิทนีย์ และซาเบอร์ส (Whitney 
and Sabers) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล แบบอัตนัย จ านวน 9 ข้อ  
 - ค่าอ านาจจ าแนก (t) ของแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเองเป็นรายข้อ โดยใช้วิธี
แจกแจงค่าที (t-Distribution) จ านวน 40 ข้อ 
 - คะแนน X และคะแนนความแปรปรวน 2σ  ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น  
 - ค่าสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบถูก (p) ค่าสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบผิด (q) และค่า pq ใน
การหาค่าความเชื่อม่ัน (rtt) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น  
 - การค านวณหาค่าความเชื่อม่ันของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการคิด
อย่างมีเหตุผล โดยการใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
 - ค่า iX  ค่า  2

iX  ค่า 2
iσ  เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถใน 

การคิดอย่างมีเหตุผล  

 - ค่า iX  ค่า  2
iX  ค่า 2

iσ  เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
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ตาราง 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ของแบบทดสอบวัด 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น  
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ข้อที่ 

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1 29 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 1 30 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 1 31 +1 +1 +1 1 
4 +1 +1 +1 1 32 +1 +1 +1 1 
5 +1 +1 +1 1 33 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 1 34 +1 +1 +1 1 
7 +1 +1 +1 1 35 +1 +1 +1 1 
8 +1 +1 +1 1 36 +1 +1 +1 1 
9 +1 +1 +1 1 37 +1 +1 +1 1 
10 +1 +1 +1 1 38 +1 +1 +1 1 
11 +1 +1 +1 1 39 +1 +1 +1 1 
12 +1 +1 +1 1 40 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 +1 1 41 +1 +1 +1 1 
14 +1 +1 +1 1 42 +1 +1 +1 1 
15 +1 +1 +1 1 43 +1 +1 +1 1 
16 +1 +1 +1 1 44 +1 +1 +1 1 
17 +1 +1 +1 1 45 +1 +1 +1 1 
18 +1 +1 +1 1 46 +1 +1 +1 1 
19 +1 +1 +1 1 47 +1 +1 +1 1 
20 +1 +1 +1 1 48 +1 +1 0 0.67 
21 +1 +1 +1 1 49 +1 +1 0 0.67 
22 +1 +1 +1 1 50 +1 +1 0 0.67 
23 +1 +1 -1 0.33 51 +1 +1 0 0.67 
24 +1 +1 -1 0.33 52 +1 +1 +1 1 
25 +1 +1 +1 1 53 +1 +1 +1 1 
26 +1 +1 +1 1 54 +1 +1 +1 1 
27 +1 +1 +1 1 55 +1 +1 +1 1 
28 +1 +1 +1 1 56 +1 +1 +1 1 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
57 +1 +1 +1 1 
58 +1 +1 +1 1 
59 +1 +1 +1 1 
60 +1 +1 +1 1 
61 +1 +1 +1 1 
62 +1 +1 +1 1 
63 +1 +1 0 0.67 
64 +1 +1 +1 1 
65 +1 +1 0 0.67 
66 +1 +1 +1 1 
67 +1 +1 +1 1 
68 +1 +1 +1 1 

 
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น
เฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) โดยพิจารณา
จากค่า IOC > 0.5 จึงคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต ่0.67-1.00 จ านวน 40 ข้อ ให้ครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ คือ ข้อ 1, 3, 4, 5, 10, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 33, 35, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 
68 
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ของแบบทดสอบวัด  
     ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 -1 +1 +1 0.33 

2 +1 +1 +1 1 

3 +1 +1 +1 1 

4 0 +1 +1 0.67 

5 +1 +1 +1 1 

6 +1 +1 +1 1 

7 +1 +1 +1 1 

8 +1 +1 +1 1 

9 +1 +1 +1 1 

10 +1 +1 +1 1 

 
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความ
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) โดยพิจารณาจากค่า IOC > 0.5 จึง
คัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 จ านวน 9 ข้อ ดังต่อไปนี้ คือ ข้อ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
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ตาราง 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับนิยามศัพท์เฉพาะ ของแบบสอบถาม 
     วัดความภาคภูมิใจในตนเอง  
 

ค าถาม
ข้อที่ 

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

ค าถาม
ข้อที่ 

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 0 +1 +1 0.67 24 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 1 25 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 1  26* +1 +1 -1 0.33 
4 +1 +1 +1 1  27* +1 +1 -1 0.33 
5 0 +1 +1 0.67 28 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 1 29 +1 +1 +1 1 
7 +1 +1 +1 1 30 +1 +1 +1 1 
8 +1 +1 +1 1 31 +1 +1 +1 1 

 9* -1 +1 +1 0.33 32 +1 +1 +1 1 
10 +1 +1 +1 1 33 +1 +1 +1 1 

   11* -1 +1 +1 0.33 34 +1 +1 +1 1 
12 0 +1 +1 0.67 35 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 +1 1 36 +1 +1 +1 1 
14 +1 +1 +1 1 37 +1 +1 +1 1 
15 +1 +1 +1 1 38 +1 +1 +1 1 
16 +1 +1 +1 1 39 +1 +1 +1 1 
17 +1 +1 +1 1 40 +1 +1 +1 1 
18 +1 +1 +1 1 41 +1 +1 +1 1 
19 +1 +1 +1 1  42* +1 +1 -1 0.33 
20 +1 +1 +1 1  43* +1 +1 -1 0.33 
21 +1 +1 +1 1 44 +1 +1 +1 1 
22 +1 +1 +1 1 45 +1 +1 +1 1 
23 +1 +1 +1 1 46 +1 +1 +1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 คัดเลือกแบบสอบถามวัดภาคภูมิใจในตนเอง เฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อความกับนิยามศัพท์เฉพาะของแบบสอบถาม (IOC) โดยพิจารณาจากค่า IOC > 0.5 จึงคัดเลือก
ข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 จ านวน 40 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
44, 45, 46 

หมายเหต:ุ ข้อทีม่ีเคร่ืองหมาย *  เป็นข้อที่ตัดทิง้ 

 คัดเลือกแบบสอบถามวัดภาคภูมิใจในตนเอง เฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อความกับนิยามศัพท์เฉพาะของแบบสอบถาม (IOC) โดยพิจารณาจากค่า IOC > 0.5 จึงคัดเลือกข้อ
ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 จ านวน 40 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 
45, 46 
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ตาราง 14 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
     ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น เป็นรายข้อ 
 

ข้อที่ p r 
ผลการ
พิจารณา 

ข้อที่ p r 
ผลการ
พิจารณา 

1 0.60 0.12 ไม่ใช้ 21 0.42 0.31 ใช้ 
2 0.43    -0.11 ไม่ใช้ 22 0.42 0.46 ใช้ 
3 0.44 0.13 ไม่ใช้ 23 0.28 0.45 ใช้ 
4 0.40 0.00 ไม่ใช้ 24 0.35 0.35 ไม่ใช้ 
5 0.44 0.33 ไม่ใช้ 25 0.32 0.40 ใช้ 
6 0.37 0.31 ใช้ 26 0.36 0.32 ใช้ 
7 0.37 0.31 ใช้ 27 0.42 0.47 ใช้ 
8 0.38 0.24 ไม่ใช้ 28 0.34 0.45 ใช้ 
9 0.64 0.27 ใช้ 29 0.46 0.33 ใช้ 
10 0.40 0.48 ใช้ 30 0.44 0.36 ใช้ 
11 0.18 0.46 ไม่ใช้ 31 0.38 0.41 ใช้ 
12 0.43 0.43 ใช้ 32 0.44 0.47 ใช้ 
13 0.31 0.41 ใช้ 33 0.32 0.36 ไม่ใช้ 
14 0.44 0.39 ใช้ 34 0.35 0.32 ใช้ 
15 0.53 0.35 ใช้ 35 0.30 0.34 ใช้ 
16 0.39 0.45 ใช้ 36 0.47 0.46 ใช้ 
17 0.53 0.29 ใช้ 37 0.46 0.37 ไม่ใช้ 
18 0.31 0.37 ไม่ใช้ 38 0.38 0.50 ไม่ใช้ 
19 0.20 0.55 ไม่ใช้ 39 0.31 0.52 ไม่ใช้ 
20 0.27 0.00 ไม่ใช้ 40 0.35 0.50 ใช้ 

 
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
เฉพาะที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.28 – 0.64 ซึ่งเป็นความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยาก
หรือไม่ง่ายจนเกินไป และคัดเลือกข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต ่0.27 – 0.50 ซึ่งเป็นข้อที่แยก
คนได้ และสามารถน าไปใช้ครั้งต่อไป ซึ่งได้คัดเลือกแบบทดสอบน้ี ทั้งหมด 25 ข้อ โดยให้ครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ ข้อ 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 40 
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ตาราง 15 ค่าความง่าย (PE) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ใช้สูตรของ วิทนีย์ และซาเบอร์ส  
     (Whitney and Sabers) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล  
     แบบอัตนัย จ านวน 9 ข้อ 

 

ข้อที่ PE D ผลการพิจารณา 

1 0.25 0.50 ไม่ใช้ 
2 0.37 0.74 ไม่ใช้ 
3 0.06 0.13 ไม่ใช้ 
4 0.30 0.59 ไม่ใช้ 
5 0.56 0.50 ใช้ 
6 0.49 0.31 ใช้ 
7 0.49 0.98 ใช้ 
8 0.50 0.55 ใช้ 
9 0.42 0.83 ใช้ 

 
 

 คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิอย่างมีเหตุผลเฉพาะที่มีค่าความง่าย (PE) 
อยู่ระหว่าง 0.42 – 0.56 ซึ่งเป็นความง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไป และคัดเลือกข้อที่มี
ค่าอ านาจจ าแนก (D) ตั้งแต่ 0.31 – 0.98 ซึ่งเป็นข้อที่แยกคนได้ และสามารถน าไปใช้ครั้งต่อไป โดย
คัดเลือกแบบทดสอบน้ี ทั้งหมด 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ คือ ข้อ 5, 6, 7, 8, 9 
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ตาราง 16 ค่าอ านาจจ าแนก (t) ของแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเองเป็นรายข้อ โดยใช้วิธี 
     แจกแจงค่าที (t-Distribution) จ านวน 40 ข้อ  
 

ข้อที่ t ข้อที่ t 

1   2.642** 21 0.758 
2 0.498 22 1.939 
3 1.660 23   4.830** 
4 0.262 24   3.161** 
5   4.357** 25   3.159** 
6   1.739** 26   3.798** 
7 1.423 27   3.280** 
8   3.456** 28   4.432** 
9   2.713** 29 2.278 
10   5.181** 30 3.021 
11   4.761** 31   4.027** 
12   4.232** 32   3.662** 
13   3.548** 33 2.315 
14   3.919** 34   5.115** 
15   4.511** 35   3.746** 
16   5.405** 36 2.048 
17 0.650 37   5.367** 
18    5.732** 38   5.141** 
19    5.320** 39   4.936** 
20 2.361 40   6.429** 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 คัดเลือกข้อที่ค่าอ านาจจ าแนก (t) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ให้แต่ละด้านมีจ านวนข้อเท่ากัน จ านวน 28 ข้อ คือ ข้อ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40 
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ตาราง 17 คะแนน X และคะแนนความแปรปรวน 2σ  ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น  
 

คนที่ X X2 คนที่ X X2 

1  5  25 26  9   81 
2  7  49 27  5   25 
3 11 121 28  8   64 
4 12 144 29  7   49 
5  6  36 30  5   25 
6 10 100 31 10 100 
7  5  25 32  4  16 
8 12 144 33 12 144 
9 25 625 34  3    9 
10 17 289 35 10 100 
11  9  81 36 16 256 
12  4  16 37  9   81 
13  7  49 38 10 100 
14 10 100 39  9   81 
15 11 121 40  8   64 
16 14 196 41  9   81 
17 11 121 42 10 100 
18  8  64 43  6   36 
19  4  16 44 22 484 
20  6  36 45 13 169 
21 16 256 46  8   64 
22 21 441 47  6   36 
23  8  64 48  8   64 
24  8  64 49  6   36 
25  9  81 50 24 576 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

คนที่ X X2 คนที่ X X2 

51 16 256 76 18 324 
52 12 144 77 17 289 
53 24 576 78 11 121 
54 10 100 79   8   64 
55   6   36 80   6   36 
56   6   36 81 10 100 
57 24 576 82 14 196 
58 10 100 83 11 121 
59 24 576 84 25 625 
60 11 121 85   9   81 
61   8   64 86 22 484 
62 16 256 87 21 441 
63 20 400 88 16 256 
64 22 484 89 12 144 
65 20 400 90 22 484 
66   8   64 91 16 256 
67 14 196 92 12 144 
68 12 144 93 24 576 
69 25 625 94 17 289 
70 17 289 95 25 625 
71 12 144 96 15 225 
72 25 625 97 11 121 
73 17 289 98 15 225 
74 24 576 99 11 121 
75 16 256 100 20 400 
     x =1,280 2

 x =20,186 
 
 ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น  
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38.020  

 
ตาราง 18 ค่าสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบถูก (p) ค่าสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบผิด (q) และค่า pq  
     ในการหาค่าความเชื่อม่ัน (rtt) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  
     ก าหนดการเชิงเส้น  
 

ข้อที่ p q pq ข้อที่ p q pq 

1 0.620 0.380 0.236 14 0.510 0.490 0.250  
2 0.540 0.460 0.248 15 0.390 0.610 0.238 
3 0.620 0.380 0.236 16 0.540 0.460 0.248 
4 0.440 0.560 0.246 17 0.520 0.480 0.250 
5 0.390 0.610 0.238 18 0.520 0.480 0.249 
6 0.510 0.490 0.250 19 0.490 0.510 0.249 
7 0.620 0.380 0.236 20 0.500 0.500 0.250 
8 0.620 0.380 0.236 21 0.540 0.460 0.248 
9 0.520 0.480 0.250 22 0.420 0.580 0.243 
10 0.710 0.290 0.206 23 0.390 0.610 0.238 
11 0.540 0.460 0.248 24 0.500 0.500 0.250 
12 0.570 0.430 0.245 25 0.390 0.610 0.238 
13 0.390 0.610 0.238 รวม )(pq  6.065 

 
 ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson 
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ตาราง 19 การค านวณหาค่าความเชื่อม่ันของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถใน 
     การคิดอย่างมีเหตุผลโดยการใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

 

คนที่ 
คะแนนจาก
ผู้วิจัย (X)  

คะแนนจาก
ผู้ตรวจ 

คนที่ 2(Y) 
X2 Y2 XY 

1 11.250   5.000  126.5625   25.000   56.250 
2 20.500 15.500  420.2500 240.250 317.750 
3  9.500   3.500    90.2500   12.250   33.250 
4 12.000   6.000  144.0000   36.000   72.000 
5 10.750   7.500  115.5625   56.250   80.625 
6 23.750 19.000  564.0625 361.000 451.250 
7 23.250 17.500  540.5625 306.250 406.875 
8 22.750 17.500  517.5625 306.250 398.125 
9 23.250 16.000  540.5625 256.000 372.000 
10 23.750 16.500  564.0625 272.250 391.875 
11 35.750 29.000  1,278.0625 841.000   1,036.750 
12 34.750 29.250  1,207.5625 855.563   1,016.438 
13 32.500 29.500  1,056.2500 870.250 958.750 
14 48.500 35.500  2,352.2500   1,260.250   1,721.750 
15 22.250 18.000 495.0625 324.000 400.500 
16 22.250 18.000 495.0625 324.000 400.500 
17  8.500   4.000  72.2500   16.000   34.000 
18 23.250 17.500 540.5625 306.250 406.875 
19 23.250 17.500 540.5625 306.250 406.875 
20  8.500   4.000  72.2500   16.000   34.000 
21 14.750 10.000 217.5625 100.000 147.500 
22 14.750 10.000 217.5625 100.000 147.500 
23 14.750 10.000 217.5625 100.000 147.500 
24 14.750 10.000 217.5625 100.000 147.500 
25 14.750 11.000 217.5625 121.000 162.250 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

คนที่ 
คะแนนจาก
ผู้วิจัย (X)  

คะแนนจาก
ผู้ตรวจ 

คนที่ 2(Y) 
X2 Y2 XY 

26 14.750 11.000 217.5625 121.000 162.250 
27 13.250 11.000 175.5625 121.000 145.750 
28 14.750 11.000 217.5625 121.000 162.250 
29 22.750 18.500 517.5625 342.250 420.875 
30   6.500   4.000   42.2500   16.000   26.000 
31 38.750 33.000  1,501.5625   1,089.000   1,278.750 
32 37.750 33.500  1,425.0625   1,122.250   1,264.625 
33 35.750 30.500  1,278.0625  930.250   1,090.375 
34 37.000 33.500  1,369.0000   1,122.250   1,239.500 
35 44.000 33.000  1,936.0000   1,089.000   1,452.000 
36 39.000 36.000  1,521.0000   1,296.000   1,404.000 
37 31.750 28.000  1,008.0625 784.000 889.000 
38 39.750 36.000  1,580.0625   1,296.000   1,431.000 
39 31.750 28.000  1,008.0625 784.000 889.000 
40 27.250 23.500 742.5625 552.250 640.375 
41 44.000 39.000  1,936.0000   1,521.000   1,716.000 
42 38.750 32.500  1,501.5625   1,056.250   1,259.375 
43 22.250 20.000 495.0625 400.000 445.000 
44 31.250 27.000 976.5625 729.000 843.750 
45 38.500 35.500  1,482.2500   1,260.250   1,366.750 
46 38.000 35.500  1,444.0000   1,260.250   1,349.000 
47 31.750 28.500  1,008.0625 812.250 904.875 
48 34.750 30.500  1,207.5625 930.250   1,059.875 
49 31.750 28.500  1,008.0625 812.250  904.875 
50 39.000 36.000  1,521.0000   1,296.000   1,404.000 
รวม 1,298.750 1,060.750 39,941.188 28,375.810 33,497.940 
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 หาความเชือ่ม่ันของเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของผู้วิจัย
และผู้ตรวจให้คะแนนคนที่ 2 โดยการใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
 

       








2222xy
YYNXXN

YXXYN
r  

 
  เมื่อ   xyr    แทน    สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
     X    แทน    ผลรวมของคะแนนชุด X  
      Y  แทน    ผลรวมของคะแนนชุด Y  

     2

 X  แทน    ผลรวมของคะแนนชุด X  แต่ละตัวยกก าลังสอง 

     2

 Y   แทน    ผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกก าลังสอง  
      XY  แทน    ผลรวมของผลคูณระหว่าง X กับ Y  
      N  แทน  จ านวนคนหรือสิ่งที่ศึกษา 
 

 จากตาราง จะได้  X = 1,298.750 ,  Y = 1,060.750 , 2

 X = 39,941.188 , 
2

 Y = 28,375.810  และ  XY = 33,497.940 
 

 ดังนั้น  

   
  22xy

(1,060.70)-810)50(28,375.)(1,298.750-188)50(39,941.

0))(1,060.75(1,298.750940)50(33,497.
r


  

 
     = 0.984 
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ตาราง 20 ค่า iX  ค่า  2

iX  ค่า 2
iσ  เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถ 

     ในการคิดอย่างมีเหตุผล  
 

ข้อที่ 
iX  

2

iX  2
iσ  

1 260.50 1,623.75  5.3309 
2  241.50 1,351.25  3.6961 
3  338.50 3,234.75 18.8621 
4  218.50 1,309.75  7.0981 
5 172.50 1,313.75 14.3725 

 
 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล โดยใช้สูตรการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
 














2
t

2
i1

1k
k

σ

σ
α  

 
    เมื่อ   α      แทน   สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 
       k      แทน   จ านวนข้อสอบ 
       2

iσ     แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 
       2

tσ     แทน   ความแปรปรวนของคะแนนของข้อสอบทั้งฉบับ 

โดยท่ี   
 

2

22
2
t N

xxN 
σ  
 

        x     แทน  ผลรวมท้ังหมดของคะแนนข้อสอบทั้งฉบับ 

       2
 x    แทน  ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง 

       N        แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 

 จากตาราง n = 5 ,  2
iσ = 49.3597 , 2

tσ = 152.5631 
 













152.563
49.360

1
15

5
α  

            = 0.845 
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ตาราง 21 ค่า iX  ค่า  2

iX  ค่า 2
iσ  เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจ 

      ในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

ข้อที่ 
iX  

2

iX  2
iσ  

1 274   826 0.752 
2 338 1,216 0.736 
3 328 1,140 0.642 
4 411 1,755 0.658 
5 331 1,157 0.614 
6 296   978 1.018 
7 345 1,251 0.608 
8 313 1,021 0.413 
9 279   829 0.506 
10 403 1,683 0.589 
11 329 1,151 0.686 
12 381 1,551 0.994 
13 312 1,066 0.926 
14 385 1,599 1.168 
15 351 1,283 0.510 
16 354 1,288 0.348 
17 319 1,077 0.594 
18 338 1,202 0.596 
19 339 1,233 0.838 
20 347 1,307 1.029 
21 384 1,538 0.634 
22 372 1,424 0.402 
23 350 1,300 0.750 
24 357 1,333 0.585 
25 313 1,073 0.933 
26 384 1,532 0.574 
27 348 1,288 0.769 
28 378 1,490 0.611 
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 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดภาคภูมิใจในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 5 โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
 














2
t

2
i1

1k
k

σ

σ
α  

 
    เมื่อ   α      แทน   สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 
       k      แทน   จ านวนข้อสอบ 
       2

iσ     แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 
       2

tσ     แทน   ความแปรปรวนของคะแนนของข้อสอบทั้งฉบับ 

โดยท่ี   
 

2

22
2
t N

xxN 
σ  
 

        x     แทน  ผลรวมท้ังหมดของคะแนนข้อสอบทั้งฉบับ 

       2
 x    แทน  ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง 

       N        แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 
 จากตาราง n = 28 ,  2

iσ = 19.483 , 2
tσ = 105.320 

 













105.320
19.483

1
128

28
α  

 

            = 0.845 
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ภาคผนวก ข 
 

 - ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง ความหมายของก าหนดการเชิงเส้น สมการและอสมการ 

สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์เพิ่มเติม                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
ภาคเรียนที่ 2                     จ านวน 2 คาบ  
.....................................................................................................................................................
1. ผลการเรียนรู้ 
 สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และใช้วิธีการของก าหนดการเชิงเส้นที่ใช้กราฟของ
สมการและอสมการท่ีมีสองตัวแปรในการแก้ปัญหาได้ 
2. สาระส าคัญ 
 ก าหนดการเชิงเส้น (Linear programming) เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยมีเงื่อนไข และความต้องการของปัญหาดังกล่าวมาสร้างเป็นตัว
แบบทางคณิตศาสตร์ โดยอาจน าไปใช้ในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งมีคุณค่าต่อการจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 3.1 ด้านความรู้  
   - นักเรียนอธิบายความหมายของสมการและอสมการได้  
   - นักเรียนอธิบายความเป็นมาและความหมายของก าหนดการเชิงเส้น  
 3.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ นักเรียนมี 
   - ทักษะการสื่อสาร 
   - ทักษะการให้เหตุผล 
   - ความคิดสร้างสรรค์ 
 3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   - มีความรับผิดชอบ  
   - มีระเบียบ วินัย ในการท างาน 
   - กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น 
4. สาระการเรียนรู้ 
 เมื่อมนุษย์เริ่มมีการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว พวกเขาเกิดความสงสัยในสิ่งรอบตัวเขา 
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น พวกเขาจึงพยายามหาเหตุผลที่จะอธิบายสิ่งเหล่านั้นอย่างเป็น 
ขั้นตอน และเป็นระบบ  จากนั้นพยายามสร้างสัญลักษณ์เพื่อท าให้ค าอธิบายเป็นรูปธรรมและสื่อสาร
ให้พวกเขาเข้าใจตรงกัน  สิ่งเหล่านี้เป็นต้นก าเนิดของวิชา คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิด
ของมนุษย์ มนุษย์สร้างสัญลักษณ์แทนความคิดนั้นๆ และสร้างกฎในการน าสัญลักษณ์มาใช้ เพื่อสื่อ
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ความหมายให้เข้าใจตรงกัน คณิตศาสตร์ จึงมีภาษาเฉพาะ เป็นภาษาที่ก าหนดขึ้นด้วยสัญลักษณ์ที่
รัดกุมและสื่อความหมายได้ถูกต้อง  
ความเป็นมา 
 ก าหนดการเชิงเส้น (Linear programming) เป็นวิธีการหนึ่งทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่ง
ในครั้งแรกได้ถูกคิดค้นข้ึนมาเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายก าลังทหาร อาวุธ
ยุทโธปกรณ์และสัมภาระต่างๆ จากฐานทัพหนึ่งไปยังอีกฐานทัพหนึ่งในระหว่างสงครามโลก โดยมี
ข้อจ ากัด และเงื่อนไขว่าจะต้องเสียงบประมาณในการเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด และสามารถท าได้รวดเร็ว
ที่สุด ซึ่งต่อมาได้มีการน าวิธีการดังกล่าวไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งด้านธุรกิจอีกด้วย 
 นอกจากการน าก าหนดการเชิงเส้นไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งแล้ว ใน
ปัจจุบันนี้ได้มีการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านอื่นๆ อีก เช่น โรงงานอุตสาหกรรมควรจะผลิต
สินค้าแต่ละชนิดเป็นจ านวนเท่าใด จึงจะท าให้ได้ก าไรมากที่สุด หรือท าให้ต้นทุนต่ าที่สุด ควรใช้
ส่วนผสมในการผลิตเหล็กเส้นอย่างไรจึงจะท าให้คุณภาพของเหล็กเส้นดีท่ีสุดภายใต้ต้นทุนใน
วงจ ากัด ควรเลือกใช้สื่อโฆษณา (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์) อะไรบ้าง เป็นจ านวนเท่าใดในการ
โฆษณาสินค้าภายในวงเงินที่จ ากัด แต่ต้องการให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุด 
 แบบจ าลองปัญหาก าหนดการเชิงเส้น เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ที่ประกอบด้วย

เป้าหมาย ซึ่งจะอยู่ในรูปของฟังก์ชันจุดประสงค์ และเงื่อนไขข้อจ ากัด ซึ่งจะอยู่ในรูปของระบบ

อสมการเชิงเส้น สามารถเขียนในเชิงพีชคณิต หรือแสดงด้วยกราฟได้ 

 ตัวอย่าง ต้องการผลิตสินค้า A และสินค้า B จ านวนเท่าไร ถึงได้ก าไรมากที่สุด เมื่อสินค้า 
A และ B ได้ก าไรชิ้นละ 10 และ 15 บาท ตามล าดับ โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องผลิตสินค้าท้ังสองชนิด 
และจ านวนสินค้า A ต้องมากกว่าสินค้า B  
 วิธีท า 
  ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ีเป็นเป้าหมาย จะอยู่ในรูปของฟังก์ชันจุดประสงค์ ถ้าให้ x และ y แทน 
จ านวนการผลิตสินค้า A และสินค้า B ตามล าดับ ดังนั้น ขายสินค้า A ได้ก าไร 10x บาท และ ขาย
สินค้า B ได้ก าไร 15y บาท รวมเป็นก าไร 10x + 15y บาท 
ดังนั้น ฟังก์ชันจุดประสงค์ คือ                 10x + 15y 
  ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ีเป็นเงื่อนไขข้อจ ากัด จะอยู่ในรูปของระบบอสมการเชิงเส้น  
จากโจทย์ จะต้องผลิตสินค้าทั้ง 2 ชนิด ดังนั้น 0x และ 0y และจ านวนสินค้า A ต้องมากกว่า
สินค้า B นั่นคือ yx  หรือได้ว่า  0y-x   
ดังนั้น ส่วนท่ี 2 คือ 

0y-x   
0x  
0y  

 ดังนั้น แบบจ าลองของปัญหาก าหนดการเชิงเส้น คือ  P = 10x + 15y 
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    ภายใต้เงื่อนไข    0y-x    
               0x  

                 0y  
 ฟังก์ชัน P เราเรียกว่า ฟังก์ชันจุดประสงค์ (Objective function) เซตของสมการหรือ
อสมการที่เป็นเงื่อนไข (หรือเรียกว่าเงื่อนไขแบบอื่น) เราเรียกว่า เงื่อนไขข้อบังคับ (Constraints) 
และเราเรียกเซตของ (x,y) ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับว่า ผลเฉลยท่ีเป็นไปได้ (Feasible solution) 
ผลเฉลยที่ให้ค่าของฟังก์ชันจุดประสงค์เป็นค่าสูงสุดหรือต่ าสุด เราเรียกว่า ผลเฉลยเหมาะท่ีสุด 
(Optimal solution) 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 คาบที่ 1 
 5.1 ขั้นน า (วิธีสอนแบบระดมสมอง) 
  5.1.1 ให้ผู้เรียนดูวีดีโอเพลง คนบ้านเดียวกัน ประมาณ 5 นาที (ความสามารถด้าน
ดนตร)ี  
  5.1.2 ให้เวลานักเรียนประมาณ 1 นาที ค้นหาว่ามีกี่อาชีพในเพลงนี้ (4 อาชีพ นั่นคือ 
ขับรถแท็กซี่ ท านา ร้านค้า และ ท างานโรงงานเย็บผ้า) มอบรางวัลกับนักเรียนที่ตอบถูก 
  5.1.3 แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ให้นักเรียนช่วยกันระดมสมองในประเด็นที่ว่า ใน
อาชีพทั้ง 4 อาชีพ อาชีพใดเป็นอาชีพที่ต้องมีการวางแผนตัดสินใจในการลงทุนมากที่สุด 
(ความสามารถด้านเข้าใจตนเอง ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านภาษา ด้านมิติ) ให้แต่ละกลุ่ม
เลือกมา 1 อาชีพ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลว่า ต้องพิจารณา วางแผน ตัดสินใจในด้านอะไรบ้าง (แนว
ค าตอบ อาชีพท าร้านค้า ต้องค านึงถึงด้านการตลาด วัตถุดิบที่ขาย ราคาต้นทุน ราคาขาย จ านวนที่
ขายได้ หรือ ท านา ต้องค านึงถึง ราคาปุ๋ย แรงงาน ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว ช่วงเวลา พื้นที่ในการ
เพาะปลูกกับรายได้ เป็นต้น) 
  5.1.4 ให้นักเรียนจัดล าดับความคิด ล าดับความส าคัญ แล้วส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ 
(ความสามารถด้านภาษา และด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว) 
  5.1.5 ผู้สอนช้ีแจงถึงปัญหาด้านต่างๆ ที่แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ ว่าแนวทางหนึ่งใน
การช่วยตัดสินใจลงทุน นั่นคือ น าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาได้ซึ่ง เรื่อง ก าหนดการ
เชิงเส้น ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการแสวงหาวิธีการท่ีดีที่สุด ด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ภายใต้เงื่อนไข หรือ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
 5.2 ขั้นปฏิบัติการ (วิธีการสอนแบบอุปนัย และวิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย) 
  5.2.1 ผู้สอนตั้งค าถามเพื่อสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายก าลังทหาร 
อาวุธ และสัมภาระต่างๆ ในสงคราม ว่าควรจะด าเนินการอย่างไร (เสียงบประมาณน้อยท่ีสุด เวลา
น้อยที่สุด ใช้ก าลังทหารน้อยท่ีสุด เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายก าลังทหารได้มากที่สุด เป็นต้น) 



282 

 

  5.2.2 ผู้สอนยกตัวอย่างสถานการณ์การผลิตสินค้าและให้นักเรียนช่วยกันเขียนสมการ
และอสมการ (ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ และด้านมิติ) 
  5.2.3 ผู้สอนเปิดวีดีโอเพลง “ก่อนมะลิบาน” ให้นักเรียนดู พร้อมทั้งในนักเรียนแต่ละ
กลุ่มช่วยกันอภิปรายกลุ่มย่อยว่า จะมีแนวทางในการช่วยเด็กขายพวงมาลัยน้ีอย่างไรให้ขาย
พวงมาลัยหมดก่อนมะลิบาน และมีก าไรมาก ๆ (ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ และด้าน
ดนตรี) 
  5.2.4 ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อย พร้อมทั้งให้เพื่อน
นักเรียนกลุ่มอื่น ช่วยกันพิจารณาถึงความเป็นไปได้ 
  5.2.5 ผู้สอนก าหนดสถานการณ์จากเพลง ก่อนมะลิบาน โดยก าหนดเป้าหมายและ
ข้อจ ากัด จากใบงานที่ 1 เรื่อง เด็กขายพวงมาลัย แล้วให้นักเรียนเขียนสมการและอสมการจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ดังนี้  
  สถานการณ์ จากเนื้อเพลง ก่อนมะลิบาน ในส่วนของเด็กขายพวงมาลัยที่กล่าวว่า     
“ก็อยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อย เผื่อว่าจะได้ขายมาลัยให้หมด ถ้าหากว่าวันนี้มีไฟเขียวบ่อยก็คง
ขาดทุน ไม่มีใครอยากซื้อมะลิบานๆ ” ถ้าเด็กขายพวงมาลัยพวงเล็ก 15 บาท และ พวงใหญ่ 20 
บาท แล้ว 
  เป้าหมาย เด็กจะต้องขายพวงมาลัยอย่างละกี่พวงจึงจะได้ก าไรมากที่สุด  
  เงื่อนไข     - จะขายเฉพาะตอนเช้าไม่เกิน 3 ชั่วโมง ไม่เช่นน้ันดอกมะลิจะบานและ
แดดจะแรง จะขายได้เฉพาะตอนท่ีต ารวจจราจรให้สัญญาณไฟแดงซึ่งสัญญาณไฟแดงสลับกับไฟ
เขียวอย่างละ 5 นาที ซึ่งจะขายอยู่ฝั่งเดียวตลอดไม่มีการข้ามไปขายฝั่งตรงข้าม 
                                - ถ้าไฟแดงแต่ละครั้งจะขายพวงมาลัยทั้งสองแบบรวมกันได้ไม่เกิน 5 
พวง   
  5.2.6 ให้นักเรียนช่วยกันเขียนสมการและอสมการจากสถานการณ์ โดยผู้สอนคอย
แนะน าตามความเหมาะสม ถ้าให้ x และ y แทนจ านวนพวงมาลัยพวงเล็กและพวงมาลัยพวงใหญ่ที่
ขายได้ ตามล าดับ  
  เป้าหมาย P = 15x + 20y (ราคารวมที่เด็กจะขายพวงมาลัยทั้งสองแบบ) 

  เงื่อนไข     0y0,x   (จ านวนพวงมาลัยทั้ง 2 แบบที่ขายได้ต้องไม่เป็นจ านวน
จริงลบ) 

                               90yx   (ไฟแดงแต่ละครั้งจะขายพวงมาลัยทั้งสองแบบรวมกันได้ไม่
เกิน 5 พวง แต่ใน 1 ชั่วโมง ถ้ามีไฟแดงครั้งละ 5 นาที จะมีทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนั้น ใน 3 ชั่วโมง จะมี
เวลาขายตอนท่ีสัญญาณไฟแดงติด เท่ากับ 18 ครั้ง ดังนั้น จะขายพวงมาลัยได้ไม่เกิน 90 พวง) 
  5.2.7 ให้นักเรียนเปรียบเทียบการเขียนแบบจ าลองจากปัญหาท้ังหมด ว่าสามารถแยก
แบบจ าลองได้ออกมาเป็นกี่ส่วน แล้วผู้สอนสุ่มถามนักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งแนะน าตามความ
เหมาะสม (ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านภาษา และด้านมิติ) 
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  5.2.8 นักเรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปถึงส่วนประกอบของแบบจ าลองปัญหา
ก าหนดการเชิงเส้น ที่ถูกต้องพร้อมกัน  
 5.3 ขั้นกิจกรรมสรุป 
  5.3.1 ให้นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาท่ีได้เรียนในคาบ โดยผู้สอนตั้งค าถาม เพื่อ
เรียงล าดับขั้นตอน  
  5.3.2 ให้นักเรียนแต่ละคนจดบันทึกสรุปย่อลงในสมุดบันทึกของตนเอง (ความสามารถ
ด้านเข้าใจตนเอง) 
 5.4 ขั้นประเมิน  
  5.4.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้ท่ีได้รับในกิจกรรม 
  5.4.2 สุ่มถามนักเรียน 1 – 2 กลุ่ม ในประเด็นที่สรุปเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ
ของนักเรียน (ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา) 
 คาบที่ 2 
 5.1 ขั้นน า (วิธีการสอนแบบเกม) 
  5.1.1 ผู้สอนให้นักเรียนเล่นเกม เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งจ านวน!!!!!!” 
ซึ่งเป็นเกมที่ให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้ในเร่ืองของ ค่าประจ าหลัก สมการ อสมการ การเรียง
สับเปลี่ยน และการจัดหมู่ (ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์) 
  5.1.2 ให้นักเรียนตอบค าถามหลังกิจกรรม  
  5.1.3 ผู้สอนสรุปการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป (ความสามารถด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ และด้านธรรมชาติ) พร้อมทั้งทบทวนความรู้เร่ือง สมการและอสมการ ด้วยงานน าเสนอ 
(Power point) 
 5.2 ขั้นปฏิบัติการ (วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย) 
  5.2.1 ผู้สอนแสดงตัวอย่างของก าหนดการเชิงเส้น ในเร่ืองของการ ผลิตสินค้า ปัญหา
การขนส่ง การเตรียมอาหาร ด้วยงานน าเสนอ (Power Point) (ความสามารถด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านมิติ) 
  5.2.2 ให้นักเรียนช่วยกันสรุปจากตัวอย่างข้างต้น ในประเด็นท่ีว่า ก าหนดการเชิงเส้น
สามารถน าไปใช้ในสาขาใดได้บ้าง  
  5.2.3 ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปพร้อมกันอีกครั้ง 
  5.2.4 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อท าการอภิปรายกลุ่มย่อยในใบงานที่ 
2 ซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนด้านต่างๆ ด้วยก าหนดการเชิงเส้น 
  5.2.5 ส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยการสรุปให้เห็นภาพกว้างๆ ของ
การใช้ก าหนดการเชิงเส้นในการแก้ปัญหา (ความสามารถด้านภาษา และด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว) 
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  5.2.6 ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุป ความหมายของก าหนดการเชิงเส้น และแจก  
ใบความรู้ที่ 1 ให้นักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนและสรุปความรู้ที่ได้รับ 
 5.3 ขั้นกิจกรรมสรุป (วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย) 
  5.3.1 ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการน าคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ในด้านต่างๆ โดยให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นที่เขียน Mind Mapping (ความสามารถ
ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติ และด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล) 
  5.3.2 ผู้สอนให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อย 
  5.3.3 นักเรียนและผู้สอนร่วมกันช่วยสรุปผลการอภิปรายกลุ่มย่อย อีกครั้ง 
 5.4 ขั้นประเมิน  
  5.4.1 ให้นักเรียนท าการส ารวจความต้องการใช้ก าหนดการเชิงเส้นในเร่ืองใกล้ตัว
นักเรียน ว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างที่สามารถน าก าหนดการเชิงเส้นไปใช้แก้ปัญหาได้ พร้อมทั้งให้
นักเรียนเขียนบันทึกถึงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับในเรื่องที่นักเรียนส ารวจด้วย (ความสามารถ
ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว และด้านเข้าใจตนเอง) ตาม
แบบฟอรม์ ดังนี้ 
   1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถน า
ก าหนดการเชิงเส้นไปใช้ในการแก้ปัญหา เช่น ใช้วางแผนในการท าขนมขาย โดยมีเวลาและแรงงาน
จ ากัด เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและมีก าไรมากที่สุด เป็นต้น 
..................................................................................................................................................... 
   2. จากในข้อ 1 ที่นักเรียนยกตัวอย่าง นักเรียนคิดว่าการน าก าหนดการเชิงเส้นไป
ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ นั้น ดีหรือไม่ดี เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ อย่างไร  
..................................................................................................................................................... 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง ความหมายของก าหนดการเชิงเส้น  
 6.2 ใบงานที่ 1 เรื่อง เด็กขายพวงมาลัย 
 6.3 ใบงานที่ 2 เรื่อง การวางแผนด้านต่างๆ ด้วยก าหนดการเชิงเส้นเกม เรื่อง“มหัศจรรย์
แห่งจ านวน!!!!!!” 
 6.4 งานน าเสนอ (Power Point) เรื่อง ความรู้พื้นฐานของสมการและอสมการ และตัวอย่าง
ของก าหนดการเชิงเส้น 
 6.5 วีดีโอเพลง คนบ้านเดียวกัน และเพลง ก่อนมะลิบาน 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1 การประยุกต์ใช้เกม “มหัศจรรย์แห่งจ านวน!!!!!!!” 
 7.2 การน าเสนอใบงานท่ี 1, 2 
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 7.3 ระดมสมองในประเด็นเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องใช้การตัดสินใจในการลงทุนอาชีพจาก
เพลง คนบ้านเดียวกัน 
 7.4 สรุปกิจกรรมที่เรียนในคาบ 1  
 7.5 แผนที่ความคิด (Mind Mapping) เกี่ยวกับการน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่าง ๆ 
 7.6 บันทึกการส ารวจการน าก าหนดการเชิงเส้นไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
8. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

หัวข้อการประเมิน วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์ในการประเมิน 
 1.1 ด้านความรู้  
- นักเรียนอธิบาย
ความหมายของสมการและ
อสมการได้  
- นักเรียนอธิบายความ
เป็นมาและความหมายของ
ก าหนดการเชิงเส้น 

 
สังเกต ตอบค าถาม 
ตรวจใบงาน 

 
ใบงาน 
 

 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 

1.2 ด้านทักษะ / 
กระบวนการ นักเรียนมี 
- ทักษะการสื่อสาร 
- ทักษะการให้เหตุผล 
- ความคิดสร้างสรรค์ 

 
 
สังเกต ตอบค าถาม 
การท ากิจกรรม 

 
 
แบบสังเกต 
ใบงาน 
  

 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 

1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
- มีความรับผิดชอบ  
- มีระเบียบ วินัย ในการ
ท างาน 
- กล้าแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น 

 
 
การส่งงาน การตรงต่อ
เวลา 

 
 
แบบบันทึก 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
ระดับ 1 ปรับปรุง 
ระดับ 2 พอใช้  
ระดับ 3 ดี 
ระดับ 4 ดีมาก 
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ 2 
ขึ้นไป 

 
9. บันทึกหลังการสอน 
 นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการเรียน ฟังเพลง และมีส่วนร่วมในการตอบค าถามดี 
อภิปรายกลุ่มย่อยได้ชัดเจน ตอบตรงประเด็น มีความกระตือรือร้น ช่วยกันคิดดี และสนุกในการ
เรียน 
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 ขั้นน าในคาบที่ 1 นักเรียนให้ความสนใจดีมาก ร่วมกันระดมสมองดี แต่ละกลุ่มรายงานได้
ละเอียดดีมาก แต่นักเรียนใช้เวลามากเกินไป  
 ใบงานที่ 1 นักเรียนมีการปรึกษากัน โดยต้องมีการแนะน าเป็นระยะ ๆ มีนักเรียน 1 กลุ่ม 
เขียนอสมการได้ แต่ยังไม่ถูกต้อง นั่นคือ 5yx   ซึ่งต้องเขียนได้ว่า 90yx  และในตอนแรก
นักเรียนยังเขียนสมการและอสมการไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังไม่สามารถแยกแยะได้สมการและอสมการ
ได้ 
 การเล่นเกม นักเรียนทุกคนให้ความสนใจดีมาก โดยเฉพาะการพิสูจน์นักเรียนมีความ
อยากรู้ อยากเห็น และคาดเดาค าตอบกันอย่างมากมาย ส่วนใหญ่จะคาดเดาได้ถูกต้อง และมีการ
โต้แย้งกันบ้างเล็กน้อย  
 ส าหรับกิจกรรมสรุปท้ายคาบเรียนให้นักเรียนสรุปมาเป็นการบ้านเน่ืองจาก เสียเวลาใน
การท ากิจกรรม และนักเรียนอบรมหน้าเสาธงตอนเช้า 
 ประเมินผลการเรียนรู้  
  ด้านความรู้ นักเรียนทุกคนอธิบายความหมายของสมการและอสมการ และความ
เป็นมาของก าหนดการเชิงเส้นได้ สามารถจ าแนกส่วนของเป้าหมายและเงื่อนไขของก าหนดการเชิง
เส้นได้  
  ด้านทักษะ/กระบวนการ นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการสื่อสาร การให้เหตุผล และ
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 โดยอยู่ระหว่างร้อยละ 72 – 100 
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (3)  
ปัญหาและอุปสรรค 

 - ใบทุกกิจกรรม นักเรียนส่วนใหญ่ต้องได้รับค าแนะน า มีการซักถามข้อสงสัย และไม่
สามารถน าความรู้ที่เรียนมาเชื่อมโยงได้ ท าให้เวลาในการท ากิจกรรมล่าช้า  
 - นักเรียนชาย 1 คน และนักเรียนหญิง 1 คน ไม่สนใจการเรียน ดูลักษณะเหมือนง่วงนอน 
 - เมื่อมีการเปลี่ยนกลุ่มตามที่ผู้สอนจัดให้ มีนักเรียน 2 คนบอกว่า ไม่อยากอยู่กับเพื่อนท่ี
ไม่สนิทกันเลย ต้องการอยู่กลุ่มเดิม 
 แนวทางแก้ไข 
 - ใบงานที่ 1 นักเรียนเขียนอสมการไม่ถูกต้อง จึงทบทวน สมการและอสมการก่อน เพื่อให้
นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
 - สุ่มถามนักเรียนทุกคนในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนที่ไม่สนใจ ตั้งใจฟังและท า
กิจกรรมมากขึ้น 
 - การจัดกลุ่มครั้งต่อไปให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มบ้าง เพื่อให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมตามความสามารถ และความเต็มใจ 
           ลงชื่อ ..................................................... 
            (นางสาวสุกัลยา  อุบลรัตน์) 
                  ผู้สอน 
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เน้ือเพลง  
ศิลปิน :ไผ่ พงศธร 
เพลง :คนบ้านเดียวกัน 
เน้ือเพลง คนบ้านเดียวกัน 
 โอ๊ย..น้อ..นอ...คนบ้านเฮา คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหน ว่า
หนักแค่ไหนบนหนทางสู้ ยังมีค าปลอบโยน ยังมีค าปลอบใจ มีค าว่าซ าบายดีบ่ให้กันเสมอ เด้อคน
บ้านเฮา  
 อ้ายทิดเคน เข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่ จากร้อยเอ็ด เฮ็ดนาได้เอาไปใช้แต่หนี้ ตัดสินใจ หิ้ว
กระเป๋าเดินทาง มาสู้กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ ได้เจอกันอยู่ร้านลาบหลายที เป็นจ่ังใด๋พี่โชคหมานบ่น้อ  
 คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหน ว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ ยัง
มีค าปลอบโยน ยังมีค าปลอบใจ มีค าว่าซ าบายดีบ่ให้กันเสมอ เด้อคนบ้านเฮา  
 โอ๊ย..น้อ..นอ...คนบ้านเฮา ให้โชคให้หมาน ให้มั่งให้มี ให้อยู่ดีมีแฮง อยู่แดงมีฮีเด้อครับพี่
น้อง  
 น้องตั๊กแตน เข้ามาเป็นสาวโรงงานเย็บผ้า แรงที่ใช้กับเงินท่ีได้ ยังบ่เคยคุ้มค่า นักเรียน ม.
ปลายจากภาคอีสาน กลายเป็นแรงงานถูก กดราคาน้ องมาซื้อลาบ เฮาได้เว้าจา จ่ังใด๋อดสาเอาก่อน
เด้อนาง  
 คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหน ว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ ยัง
มีค าปลอบโยน ยังมีค าปลอบใจ มีค าว่าซ าบายดีบ่ให้กันเสมอ เด้อคนบ้านเฮา  
 โอ๊ย..น้อ..นอ...คนบ้านเฮา ให้โชคให้หมาน ให้มั่งให้มี ให้อยู่ดีมีแฮง อยู่แดงมีฮีเด้อครับพี่
น้อง คนบ้านเฮา คนบ้านเดียวกัน  คนบ้านเฮา คนบ้านเดียวกัน 
หมายเหตุ: มีชือ่อาชีพอยู่ 4 อาชีพ คือ ขับรถแท็กซี่ ท านา ร้านค้า และ ท างานโรงงานเย็บผ้า  
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เน้ือเพลง 
เพลง                    ก่อนมะลิบาน  
ศิลปิน                  วงไทม์ 
 

มันเป็นประจ าตรงสี่แยกนี้ ที่รถมันติดเหลือเกิน  
แต่ใครๆ ก็คงต้องผ่าน บังเอญิวันน้ันได้เหลือบไปเห็น  
แววตาของเด็กน้อยนั่งมองเหม่อ อยู่ริมข้างฟุตบาท  
เลยสะกิดใจ ค่อนข้างห่วงเขาเป็นอะไร จึงได้ทักไป  

ให้ช่วยไหม ได้ฟังเขาตอบ น่าแปลกใจ  
 

ก็อยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อย  
เผื่อว่าจะได้ขายมาลัยให้หมด  

ถ้าหากว่าวันนี้มีไปเขียวบ่อย ก็คงขาดทุน  
ไม่มีใครอยากซื้อมะลิบานๆ  

 
และทุกหนนี้ต้องผ่านทางนั้น ที่รถมันติดเหลือเกิน  

แต่ตัวฉันไม่เคยจะเบื่อ เพราะฉันนึกถึงค าตอบเด็กน้อย  
ที่คอยเตือนใจฉันให้รู้สึก ให้นึกถึงคนอื่น  

ลองเอาใจเขา เข้ามาใส่หัวใจสักที โลกในแง่ดี  
มีความหมาย ให้ฉันได้เปลี่ยน เปลี่ยนความคิด  

 
ก็อยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อย  
เผื่อว่าจะได้ขายมาลัยให้หมด  

ถ้าหากว่าวันนี้มีไปเขียวบ่อย ก็คงขาดทุน  
ไม่มีใครอยากซื้อมะลิบานๆ  
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ใบงานที่ 1 เรื่อง เด็กขายพวงมาลัย 
 

ค าสั่ง : ให้นักเรียนเขียนสมการหรืออสมการเพื่อแสดงเป้าหมายและเงื่อนไขที่ก าหนดให้จาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้  
  สถานการณ์ จากเนื้อเพลง ก่อนมะลิบาน ในส่วนของเด็กขายพวงมาลัยที่กล่าวว่า     
“ก็อยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อย เผื่อว่าจะได้ขายมาลัยให้หมด ถ้าหากว่าวันนี้มีไฟเขียวบ่อยก็คง
ขาดทุน ไม่มีใครอยากซื้อมะลิบานๆ ” ถ้าเด็กขายพวงมาลัยพวงเล็ก 15 บาท และ พวงใหญ่ 20 
บาท แล้ว 
  เป้าหมาย เด็กจะต้องขายพวงมาลัยอย่างละกี่พวงจึงจะได้ก าไรมากที่สุด  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
  เงื่อนไข     - จะขายเฉพาะตอนเช้าไม่เกิน 3 ชั่วโมง ไม่เช่นน้ันดอกมะลิจะบานและ
แดดจะแรง จะขายได้เฉพาะตอนท่ีต ารวจจราจรให้สัญญาณไฟแดงซึ่งสัญญาณไฟแดงสลับกับไฟ
เขียวอย่างละ 5 นาที ซึ่งจะขายอยู่ฝั่งเดียวตลอดไม่มีการข้ามไปขายฝั่งตรงข้าม 
                                - ถ้าไฟแดงแต่ละครั้งจะขายพวงมาลัยทั้งสองแบบรวมกันได้ไม่เกิน 5 
พวง   
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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เกมแห่งการเรียนรู้ เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งจ านวน!!!!!!” 
 

 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ด้านความรู้ นักเรียน 

1) สามารถอธิบายความหมายของค่าประจ าหลักในรูปทั่วไปได้ 
2) สามารถอธิบายความหมายของสมการและอสมการได้ 

1.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
1) การสื่อสาร 
2) การให้เหตุผล 
3) การเชื่อมโยง 

       2.3 ด้านคุณลักษณะ 
1) สามารถท างานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ 
2) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
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2. การประยุกต์ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ 
 ค่าประจ าหลัก 

 

 ค่าของเลขโดด 
     ค่าของเลขโดในหลักต่าง ๆ ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก มีค่าเท่ากับ ผลคูณของเลขโดดน้ันกับ
ค่าประจ าหลัก เช่น จ านวน 36,758,000 
    8 อยูใ่นหลักพัน   มีคา่ 8 X 1,000 = 8,000 
    5 อยูใ่นหลักหม่ืน  มีคา่ 5 X 10,000 = 50,000 
    7 อยูใ่นหลักแสน  มีคา่ 7 X 100,000 = 700,000 
    6 อยูใ่นหลักล้าน  มีคา่ 6 X 1,000,000 = 6,000,000 
    3 อยูใ่นหลักสบิล้าน  มีคา่ 3 X 10,000,000 = 30,000,000 
      สมการ หมายถึง ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้แสดงว่าสองสิ่งเหมือนกัน หรือ

เทียบเท่ากัน ที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับ ดังตัวอย่าง  2 + 3 = 5 , x + y + z = 0 
 อสมการ หมายถึง ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของสองสิ่งด้วยเครื่องหมายไม่
เท่ากับ ( ) มากกว่า (>) น้อยกว่า (<) มากกว่าหรือเท่ากับ ( ) หรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ( ) 
 ตัวอย่างเช่น 1. จ านวนส้มในตะกร้ารวมกันได้มากกว่าสิบผล 
     2. x + y > 6  เป็นต้น  
 การเรียงสับเปลี่ยน วิธีเรียงสับเปลี่ยนหรือการจัดล าดับคือวิธีการเรียงล าดับของสิ่งของ
จ านวนหน่ึง โดยการจัดนั้นค านึงถึงล าดับเป็นส าคัญ   
 ตัวอย่างเช่น ถ้านักเรียนมีดินสอ ปากกา และยางลบ อย่างละ 1 ชิ้น นักเรียนน ามาจัดวาง
เรียงเป็นแถว นักเรียนจะจัดวางได้ 6 วิธี ดังนี้ 
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ดินสอ ปากกา ยางลบ 
ดินสอ ยางลบ ปากกา 
ปากกา ดินสอ ยางลบ 
ปากกา ยางลบ ดินสอ 
ยางลบ ปากกา ดินสอ 
ยางลบ ดินสอ ปากกา 

 การจัดหมู ่เป็นการหาจ านวนวิธีการจัดหมู่ของสิ่งของหลาย ๆ สิ่งโดยไม่ค านึงถึงล าดับ
ก่อนหลัง  
 ตัวอย่างเช่น ในการเลือกตัวแทนนักเรียน 3 คนจากผู้สมัคร 5 คน จะมีวิธีเลือกทั้งหมดกี่วิธี 
ปัญหาเช่นน้ีเราจะไม่สนใจอันดับที่ของคนท่ีเราเลือก แต่สนใจว่าจะจัดเป็นหมู่ 3 คน ได้ทั้งหมดกี่หมู่ 
ถ้าเรียกผู้สมัคร 5 คนนั้นว่า ก,ข,ค,ง,จ การจัดหมู่ทีละ 3 คนเหมือนกับการหาสับเซตที่มีสมาชิก 3 
ตัวของเซต {ก,ข,ค,ง,จ} ซึ่งมีทั้งหมด  10 สับเซต ดังนี้  

      {ก,ข,ค}, {ก,ข,ง}, {ก,ข,จ}, {ข,ค,ง}, {ข,ค,จ}, 
      {ข,ง,จ}, {ค,ง,จ}, {ก,ค,ง}, {ก,ค,จ}, {ก,ง,จ}  

ดังนั้นในการเลือกตัวแทนนักเรียน 3 คน จากผู้สมัคร 5 คน ซึ่ง เท่ากับ 10 วิธี 
3. อุปกรณ์ที่ใช้ 

  - 
4. เวลาที่ใช้ 

10 นาที 
5. เป้าหมายของเกม 

5.1 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องค่าประจ าหลักได้ 
5.2 นักเรียนเข้าใจการเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ของจ านวน การแสดงความสัมพันธ์ของ

จ านวนด้วยสมการ และอสมการ 
5.3 นักเรียนสามารถแสดงการให้เหตุผลได้ 

6. จ านวนผู้เล่น 
20 คนขึ้นไป 

7. วิธีการเล่น 
  ขั้นน า 

1. ให้นักเรียนเลือกเลขโดดมา 3 ตัวที่ไม่ซ้ ากัน แล้วหาผลรวมของเลขโดด
ทั้ง 3 ตัวนั้นเก็บไว้  

2. น าเลขโดดทั้ง 3 ตัวมาสร้างเป็นจ านวนที่มีเลข 2 หลัก ที่แตกต่างกัน
ทั้งหมด (ได้ 6 จ านวน) แล้วหาผลรวมของจ านวนที่มีเลข 2 หลัก
ทั้งหมด  
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3. น าผลรวมจากข้อ 2 หารด้วยผลรวมในข้อ 1 (ซึ่งมีค่าเท่ากับ 22 เสมอ) 
4. ผู้สอนท านายผลหารที่ได้ของนักเรียนว่าเท่ากับ 22 พร้อมทั้งสอบถาม

ถึงเลขโดด 3 ตัวของนักเรียนแต่ละคน  
   ขั้นตอนของกิจกรรม 

5. ให้นักเรียนลองก าหนดเลขโดดขึ้นมาใหม่ และด าเนินการค านวณหาอีก
ครั้ง 

6. ผู้สอนให้นักเรียนช่วยกันให้เหตุผลว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น โดยอาจให้
ข้อเสนอแนะว่าเกี่ยวข้องกับ ค่าประจ าหลัก 

7. ผู้สอนแสดงวิธีการพิสูจน์ในรูปทั่วไปให้นักเรียนดู พร้อมทั้งตั้งค าถาม 
ให้นักเรียนตอบเป็นขั้นตอน 

  ขั้นสรุป 
8. สอบถามนักเรียนว่า ถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขเป็น ก าหนดเลขโดด 4 ตัว แล้ว

ผลหารจะเป็นอย่างไร(ถ้าก าหนดเลขโดด 4 ตัว ผลหารจะเท่ากับ 33 
เสมอ ถ้าก าหนดเลขโดด 5 ตัว ผลหารจะเท่ากับ 44 เสมอ) 

9. ให้นักเรียนช่วยกันหาค าตอบ  
10. ผู้สอนสรุปถึงความรู้ท่ีได้รับจากการให้เหตุผล และเนื้อหาในวิชา

คณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้  
8. กระบวนการทางความคิด 
         8.1 ด้านความรู้ 

1. นักเรียนรู้สึกอย่างไรเม่ือผลหารมีค่าเท่าเดิมเสมอ ไม่ว่าจะเลือกเลขโดดเป็นเลขอะไร     
ก็ตาม 
         8.2 ด้านทักษะ 

1. อะไรเป็นจุดยากที่สุดในการหาค าตอบว่า ท าไมจึงมีค่าเท่าเดิมเสมอ 
2. สามารถน าปัญหานี้ไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ อย่างไร 

        8.3 ด้านเจตคติ 
1. นักเรียนคิดว่าเกมนี้มีประโยชน์หรือไม่ ถ้ามีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 

9. การน าไปประยุกต์ใช้ 
 1. นักเรียนสามารถน าเรื่อง ค่าประจ าหลัก การด าเนินการของจ านวน ไปสร้างกิจกรรมที่
น่าสนใจได้ 

2. นักเรียนได้น าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมการ อสมการ ไปใช้ในการเรียนเรื่อง ก าหนดการ
เชิงเส้นได้ 

3. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของการมีเหตุมีผลในวิชาคณิตศาสตร์ 
------------------------------------------ 
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เฉลยเกมแห่งการเรียนรู้ เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งจ านวน!!!!!!” 
 

 เลขโดด 3 ตัวที่ไม่ซ้ ากัน น ามาสร้างเป็นจ านวนที่มีสองหลัก จะได้ 6 จ านวน 
จากนั้น หาผลรวมท้ัง 6 จ านวนน้ัน แล้วน าไปหารด้วยผลรวมของเลขโดด 3 ตัว จะมีค่า
เท่ากับ 22 เสมอ 

วิธีท า 
 ก าหนด a, b และ c เป็น เลขโดด 
 สร้างเป็นจ านวนที่มีสองหลัก  ได้เป็น   ab, ac, ba, ca, bc และ cb 
 จากค่าประจ าหลัก จะได้ 
     ab = 10a + b 
     ac = 10a + c 
     ba = 10b + a 
     ca = 10c + a 
     bc = 10b + c 
     cb = 10c + b 
 ดังนั้น ผลรวมของ   ab, ac, ba, ca, bc และ cb 
 จะได้  ab + ac +  ba + ca + bc + cb 
   = 10a + b + 10a + c + 10b + a + 10c + a + 10b + c + 10c + b 
   = 10a + 10a+ a + a + 10b + 10b +b+ b + 10c+ 10c + c + c  
   = 22a + 22b + 22c  
   = 22(a+b+c) 
 นั่นคือ   ab + ac +  ba + ca + bc + cb = 22(a+b+c)____________(1) 
 เพราะว่า  a+b+c  เป็นผลรวมของเลขโดด 3 ตัว ซึ่งมีค่าไม่เท่ากับ 0 
 น า (a+b+c) มาหารท้ังสองข้างของสมการ (1) 

 จะได้ว่า  
22

cba
cb + bc + ca + ba  + ac + ab


  
 

 ดังนั้น สรุปได้ว่า เมื่อน าเลขโดด 3 ตัวที่ไม่ซ้ ากันมาสร้างเป็นจ านวนที่มีเลข 2 หลัก 
ซึ่งได้ 6 จ านวนและหาผลรวมของทั้ง 6 จ านวนน้ัน แล้วน าไปหารด้วยผลรวมของเลขโดด 3 
ตัว จะมีค่าเท่ากับ 22 เสมอ 
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งานน าเสนอ (Power Point) เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
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งานน าเสนอ (Power Point) ตัวอย่างก าหนดการเชิงเส้น 
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของก าหนดการเชิงเส้น 
 

 ก าหนดการเชิงเส้น (Linear programming) เป็นวิธีการหนึ่งทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งใน
ครั้งแรกได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายก าลังทหาร อาวุธ
ยุทโธปกรณ์และสัมภาระต่างๆ จากฐานทัพหนึ่งไปยังอีกฐานทัพหนึ่งในระหว่างสงครามโลก โดยมี
ข้อจ ากัด และเงื่อนไขว่าจะต้องเสียงบประมาณในการเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด และสามารถท าได้รวดเร็ว
ที่สุด ซึ่งต่อมาได้มีการน าวิธีการดังกล่าวไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งด้านธุรกิจอีกด้วย 
 นอกจากการน าก าหนดการเชิงเส้นไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งแล้ว ในปัจจุบัน
นี้ได้มีการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านอื่นๆ อีกเช่น 
 ทางด้านการผลิต น าไปช่วยในการวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้ก าไรสูงสุด ในขณะที่
เครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีอยู่จ านวนจ ากัดหรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการวาง
แผนการผลิตเพื่อให้เกิดต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด ภายใต้ข้อจ ากัดของเครื่องมือและวัตถุดิบที่มีอยู่ 
 ทางด้านโภชนาการ น าไปช่วยในการวางแผนการจัดอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับคุณค่า
ทางอาหารเพียงพอกับความต้องการ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
 ทางด้านการศึกษา น าไปช่วยในการวางแผนการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เช่น สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้มากที่สุด ภายใต้ข้อจ ากัดเกี่ยวกับครู และสถานที่ เป็นต้น 
 ทางด้านประสิทธิภาพในการท างาน น าไปช่วยในการจัดเวลาที่มีอยู่จ ากัดให้สามารถ
จัดท ากิจกรรมที่มีอยู่หลายๆ อย่างเกิดผลที่มีประโยชน์สูงสุด 
 นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว ก าหนดการเชิงเส้นยังสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา
ทางด้านอื่นๆ อีก เช่น ทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางด้านสังคมศาสตร์ เป็นต้น 
 กล่าวโดยท่ัวไป ก าหนดการเชิงเส้นเป็นศาสตร์ท่ีน าไปใช้ในการแสวงหาวิธีการท่ีดีที่สุด 
เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น โรงงานอุตสาหกรรมควรจะ
ผลิตสินค้าแต่ละชนิดเป็นจ านวนเท่าใด จึงจะท าให้ได้ก าไรมากที่สุด หรือท าให้ต้นทุนต่ าท่ีสุด ควรใช้
ส่วนผสมในการผลิตเหล็กเส้นอย่างไนจึงจะท าให้คุณภาพของเหล็กเส้นดีท่ีสุดภายใต้ต้นทุนใน
วงจ ากัด ควรเลือกใช้สื่อโฆษณา (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์) อะไรบ้าง เป็นจ านวนเท่าใดในการ
โฆษณาสินค้าภายในวงเงินที่จ ากัด แต่ต้องการให้ได้ผลมากที่สุด 
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ใบงานที่ 2 วางแผนทางด้านการผลิตด้วยก าหนดการเชิงเส้น (กลุ่ม 1) 

 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการผลิต 

เร่ือง การท าปลากระป๋อง ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต ว่ามีอะไรบ้าง โดยก าหนดเงื่อนไขและ

วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และสมมติเงื่อนไขข้อบังคับหรือวัตถุดิบต่างๆ อย่างน้อย 2 เงื่อนไข หลังจาก

นั้นให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
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ใบงานที่ 2 วางแผนทางด้านโภชนาการด้วยก าหนดการเชิงเส้น(กลุ่ม 2) 

 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโภชนาการ

เร่ือง การรับประทานอาหารของผู้ป่วย ในฐานะที่เป็นผู้เตรียมอาหาร ว่ามีอะไรบ้าง โดย

ก าหนดเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และสมมติเงื่อนไขข้อบังคับหรือวัตถุดิบต่างๆ อย่างน้อย 

2 เงื่อนไข หลังจากนั้นให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
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  ใบงานที่ 2 วางแผนทางด้านการศึกษาด้วยก าหนดการเชิงเส้น (กลุ่ม 3) 

 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษา 

เร่ือง การวางแผนจัดกิจกรรมนักเรียน ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน ว่ามีอะไรบ้าง 

โดยก าหนดเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และสมมติเงื่อนไขข้อบังคับหรือวัตถุดิบต่างๆ อย่าง

น้อย 2 เงื่อนไข หลังจากนั้นให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
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ใบงานที่ 2 วางแผนทางด้านประสิทธิภาพในการท างานด้วยก าหนดการเชิงเส้น (กลุ่ม 4) 

 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน

ประสิทธิภาพในการท างาน เร่ือง การจัดสรรคนท างาน ในฐานะที่เป็นนายจ้าง ว่ามีอะไรบ้าง 

โดยก าหนดเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และสมมติเงื่อนไขข้อบังคับหรือวัตถุดิบต่างๆ อย่าง

น้อย 2 เงื่อนไข หลังจากนั้นให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
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ใบงานที่ 2 วางแผนทางด้านการผลิตด้วยก าหนดการเชิงเส้น (กลุ่ม 1) 

 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการผลิต 

เร่ือง การท าปลากระป๋อง ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต ว่ามีอะไรบ้าง โดยก าหนดเงื่อนไขและ

วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และสมมติเงื่อนไขข้อบังคับหรือวัตถุดิบต่างๆ อย่างน้อย 2 เงื่อนไข หลังจาก

นั้นให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

 

แนวตอบ 

  

 เงื่อนไข :   

1. ต้องการให้มีก าไรสูงสุด  หรือ 

2. ต้องการใช้ทรัพยากร/วัตถุดิบ ที่มีอยู่ให้คุ้มค่า หรือ  

3. ต้องการท าให้ต้นทุนต่ าที่สุด 

  

 สมมติเงื่อนไขการผลิตปลากระป๋อง 

  ในการผลิตต้องมีวัตถุดิบ คือ ปลา น้ าซอส  

  ขั้นตอนในการผลิต ต้องมีการใช้แรงงานคน และเครื่องจักร 

    

 

 

 

 

แนวตอบค่ะ 
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ใบงานที่ 2 วางแผนทางด้านโภชนาการด้วยก าหนดการเชิงเส้น(กลุ่ม 2) 

 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโภชนาการ

เร่ือง การรับประทานอาหารของผู้ป่วย ในฐานะที่เป็นผู้เตรียมอาหาร ว่ามีอะไรบ้าง โดย

ก าหนดเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และสมมติเงื่อนไขข้อบังคับหรือวัตถุดิบต่างๆ อย่างน้อย 

2 เงื่อนไข หลังจากนั้นให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

แนวตอบ 

  เงื่อนไข :   

1. ต้องการให้มีสารอาหารครบถ้วน  หรือ 

2. ต้องการท าให้ราคาอาหารต่ าที่สุด  หรือ 

3. ใช้เวลาที่มีอย่างจ ากัดให้คุ้มค่า  

  

 สมมติเงื่อนไขการรับประทานอาหารของผู้ป่วย 

  ผู้ป่วยต้องการแคลเซียม และวิตามินในปริมาณที่เพียงพอ ส าหรับน าไป 

 ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายและเสริมสร้างกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย 

  โดยท่ีมี เงื่อนไขว่า มีอาหารอยู่ 2 ชนิดที่ ผู้ป่วยคนน้ีรับประทานได้ นั่นคือ 

  อาหาร A กับ อาหาร B 
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ใบงานที่ 2 วางแผนทางด้านการศึกษาด้วยก าหนดการเชิงเส้น (กลุ่ม 3) 

 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษา 

เร่ือง การวางแผนจัดกิจกรรมนักเรียน ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน ว่ามีอะไรบ้าง 

โดยก าหนดเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และสมมติเงื่อนไขข้อบังคับหรือวัตถุดิบต่างๆ อย่าง

น้อย 2 เงื่อนไข หลังจากนั้นให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

 

แนวตอบ 

  เงื่อนไข :   

1. ต้องการให้มีประโยชน์สูงสุด  หรือ 

2. ต้องการใช้ทรัพยากร/วัตถุดิบ ที่มีอยู่ให้คุ้มค่า  หรือ  

3. ต้องการท าให้ต้นทุนต่ าที่สุด 

  

 สมมติเงื่อนไขการวางแผนจัดสรรกิจกรรมนักเรียน 

  ภายใต้เงื่อนไข ของจ านวนครูตามความสามารถ  สถานท่ี  

  จ านวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานท่ี ระยะเวลา  
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ใบงานที่ 2 วางแผนทางด้านประสิทธิภาพในการท างานด้วยก าหนดการเชิงเส้น (กลุ่ม 4) 

 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน

ประสิทธิภาพในการท างาน เร่ือง การจัดสรรคนท างาน ในฐานะที่เป็นนายจ้าง ว่ามีอะไรบ้าง 

โดยก าหนดเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และสมมติเงื่อนไขข้อบังคับหรือวัตถุดิบต่างๆ อย่าง

น้อย 2 เงื่อนไข หลังจากนั้นให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

 

แนวตอบ 

  เงื่อนไข :   

1. ต้องการให้มีก าไรสูงสุด  หรือ 

2. ต้องการใช้คนงานให้ตรงตามความสามารถ ใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่า  หรือ 

3. ต้องการจ่ายค่าแรงน้อยที่สุด 

  

 สมมติเงื่อนไขการจัดสรรคนท างาน 

  การใช้แรงของคนสองคน  

  มีความสามารถในการท างานต่าง ๆ เพื่อท างานให้ได้ครบถ้วนตามต้องการ 

  แต่ละงานมีเวลาการท างานต่างกัน 
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แบบสังเกต 
 

ชื่อ.................................................................................................................เลขที่....................... 
 

หัวข้อการประเมิน ทักษะการ
สื่อสาร(3) 

ทักษะการ
ให้เหตุผล

(3) 

ความคิด
สร้างสรรค์(3) 

รวม 

1. การประยุกต์ใช้เกม “มห้ศจรรย์แห่ง
จ านวน!!!!!!!” 

    

2. การน าเสนอใบงานท่ี 1, 2     
3. ระดมสมองในประเด็นเกี่ยวกับ
เหตุผลที่ต้องใช้การตัดสินใจในการ
ลงทุนอาชีพจากเพลง คนบ้านเดียวกัน 

    

4. สรุปกิจกรรมที่เรียนในคาบ 1     
5. แผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
เกี่ยวกับการน าคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ 

    

6. บันทึกการส ารวจการน าก าหนดการ
เชิงเส้นไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

    

คิดเป็นร้อยละ  
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน 
          (.......................................................................) 

                     วันท่ี.......................................... 
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เกณฑ์การประเมิน 
1. ทักษะการสื่อสาร 
 

คะแนน/ 
ความหมาย 

คุณลักษณะที่ปรากฏเห็น 
 

3  
(ดีมาก) 

อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง น าเสนอ
ความคิดชัดเจนดีมาก อธิบายค าตอบถูกต้อง ครบถ้วน 
อธิบายแนวคิดของตนให้บุคคลอื่นฟังอย่างถูกต้อง ชัดเจน 

2 
(ดี) 

อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้เป็นส่วนใหญ่ 
น าเสนอความคิดชัดเจนเป็นส่วนใหญ่หรือเกือบสมบูรณ์ 
อธิบายแนวคิดของตนให้บุคคลอื่นฟังอย่างชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ 

1 
(พอใช้) 

อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้บางส่วน น าเสนอ
ความคิดชัดเจนเป็นบางส่วน 
อธิบายแนวคิดของตนให้บุคคลอื่นฟังอย่างชัดเจนบางส่วน 

0 
(ควรปรับปรุง) 

อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาไม่ได้ น าเสนอความคิด
ไม่ชัดเจน ขาดรายละเอียด 
อธิบายแนวคิดของตนให้บุคคลอื่นฟังไม่ชัดเจน 

 
2. ทักษะการให้เหตุผล 
  
คะแนน/ 

ความหมาย 
คุณลักษณะที่ปรากฏเห็น 

 
3  

(ดีมาก) 
จ าแนกรายละเอียดและก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาได้เป็นอย่างดี เลือกใช้เหตุผล 
เป็นล าดับขั้นตอน ลงข้อสรุปอย่างมีเหตุผล โต้ตอบผู้อืน่ได้อย่างมีเหตุผล 
ถูกต้อง ครบถ้วน 

2 
(ดี) 

จ าแนกรายละเอียดและก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาได้ ให้เหตุผลเป็นข้ันตอน มีการลง
ข้อสรุปได้อย่างมีเหตุผล 

1 
(พอใช้) 

จ าแนกรายละเอียดได้บางส่วน ใช้เหตุผลโต้ตอบผู้อื่นไดบ้างส่วน 

0 
(ควรปรับปรุง) 

ไม่จ าแนกรายละเอียดและก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหา ไม่มีการใช้เหตุผลเป็นล าดับขั้น 
โต้ตอบผู้อื่นไม่ได้ 
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3. ความคิดสร้างสรรค์ 
 

คะแนน/ 
ความหมาย 

คุณลักษณะที่ปรากฏเห็น 
 

3  
(ดีมาก) 

 คิดได้รวดเร็ว หลากหลาย แปลกใหม่ มีจินตนาการท่ีแตกต่าง กว้างไกล  

2 
(ดี) 

 คิดได้เร็ว หลากหลาย แปลกใหม่ 

1 
(พอใช้) 

 คิดได้หลากหลาย  

0 
(ควรปรับปรุง) 

 คิดไม่แตกต่าง ไม่หลากหลาย ไม่มีจินตนาการ 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

(นักเรียนประเมินตนเอง/ครูประเมิน/เพื่อนประเมิน) 
 

ชื่อ.................................................................................................................เลขที่....................... 
 

หัวข้อการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม 
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี      
2. มีความรับผิดชอบ      
3. มีระเบียบ วินัย ในการท างาน     
4. กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น     
 ระดับ  

    
ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน 

          (.......................................................................) 
                     วันท่ี.......................................... 
เกณฑ์การประเมิน 
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 ดีมาก (4) หมายถึง  ให้ความร่วมมือในการท างานมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส ท างานเป็นทีมดี 
         มาก 
 ดี (3)   หมายถึง  ให้ความร่วมมือในการท างานเสมอ ท างานเป็นทีม 
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 พอใช้ (2) หมายถึง  ให้ความร่วมมือในการท างานบางครั้ง 
 ปรับปรุง(1) หมายถึง  ไม่ให้ความร่วมมือในการท างาน หน้าตาบึ้งตึง 
2. มีความรับผิดชอบ 
 ดีมาก (4) หมายถึง  ผลงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ สะอาด และเสร็จก่อนหรือภายใน 
         เวลา  
 ดี (3)   หมายถึง  ผลงานเสร็จเรียบร้อย เกินเวลาบ้าง แต่ไม่เกิน 2 นาที 
 พอใช้ (2) หมายถึง  ผลงานเสร็จเรียบร้อย แต่เกินเวลามากกว่า 2 นาที 
 ปรับปรุง(1) หมายถึง  ผลงานไม่เสร็จตามที่มอบหมาย 
3. มีระเบียบ วินัย ในการท างาน 
 ดีมาก (4) หมายถึง  ท างานด้วยความเรียบร้อย สะอาด เป็นล าดับขั้นตอน ไม่ส่งเสียง 
         รบกวนผู้อื่น  
 ดี (3)   หมายถึง  ท างานด้วยความเรียบร้อย เป็นล าดับขั้นตอน  
 พอใช้ (2) หมายถึง  ท างานด้วยความเรียบร้อย  
 ปรับปรุง(1) หมายถึง  ท างานไมเ่รียบร้อย ไม่เป็นล าดับขั้นตอน   
4. กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น 
 ดีมาก (4) หมายถึง  กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ ลงมือกระท างาน 
         ด้วยตนเองเสมอ 
 ดี (3)   หมายถึง  กล้าคิด แสดงความคิดเห็นบ้าง 
 พอใช้ (2) หมายถึง  ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น 
 ปรับปรุง(1) หมายถึง  ไม่แสดงความคิดเห็นเลยซักครั้งเดียว  
 
 
ระดับคุณภาพ 
 
 คะแนน  13-16   คะแนน  ระดับ  ดีมาก (4)  
 คะแนน   9-12   คะแนน  ระดับ  ดี (3) 
 คะแนน    5-8  คะแนน  ระดับ  พอใช้ (2)   
 คะแนน    1-4  คะแนน  ระดับ  ปรับปรุง (1)  
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แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 

เลขที ่ การส่งงาน ตรงต่อเวลา มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

แสดงความ
คิดเห็น 

รวม 

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

 ระดับคุณภาพ  
 

ลงชื่อ.............................................ผู้บันทึก 
          (.......................................................................) 

                     วันท่ี.......................................... 
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  ระดับคุณภาพ 
 
 คะแนน    4   คะแนน  ระดับ  ดีมาก (4)  
 คะแนน    3   คะแนน  ระดับ  ดี (3) 
 คะแนน    2  คะแนน  ระดับ  พอใช้ (2)   
 คะแนน    1  คะแนน  ระดับ  ปรับปรุง (1)  
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ภาคผนวก ค 
 

 - คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 65 
 - คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 65 
 - คะแนนความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนความภาคภูมิใจในตนเองก่อนและหลังการทดลอง 
 - การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากได้รับการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา 
เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
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ตาราง 22 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้นของนักเรียน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนของกลุ่มทดลองจ านวน 25 คน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
 

นักเรียนคนท่ี คะแนนหลังเรียน (X) X2 

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

15 
22 
20 
23 
19 
14 
17 
14 
20 
14 
15 
20 
24 
23 
22 
14 
19 
17 
  9 
23 
18 
19 
16 
15 
20  

225 
484 
400 
529 
361 
196 
289 
196 
400 
296 
225 
400 
576 
529 
289 
196 
361 
289 
  81 
529 
324 
361 
256 
225 
400 

ผลรวมคะแนน   452X    8,512X 2

 
 
 ค านวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น  

       

 
 1NN

XXN
s

22
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 2425

45225(8,512) 2




   

       600
204,304212,800


 

       14.160  
       3.763  
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ง ก าหนดการเชิงเส้น หลังได้รับ
การสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์ 65%       

( 16.2500 μ ) โดยใช้สูตร t-test for One Sample  

      

1ndf

n

s
X

t 0 


 ;
μ

 

       

125df;

25

3.763
16.25018.080






 
 

       
24df;

0.753
1.830


  

  

                        24df;2.432   
 
 จากตารางค่า t (.05, 24) = 1.711  ท าให้ได้ว่า t > t (.05, 24)      
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ตาราง 23 คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
      หลังเรียนของกลุ่มทดลองจ านวน 25 คน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

นักเรียนคนท่ี คะแนนหลังเรียน (X) X2 

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

29.500 
29.500 
36.000 
47.000 
25.250 
18.000 
31.250 
34.000 
38.500 
29.000 
46.000 
32.500 
48.000 
39.000 
38.000 
32.000 
39.500 
34.000 
41.500 
43.000 
35.750 
41.000 
40.000 
37.000 
37.000  

 8 70.250 
  870.250 
1,296.000 
2,209.000 
  637.563 
  324.000 
  976.563 
1,156.000 
1,482.250 
  841.000 
2,116.000 
1,056.250 
2,304.000 
1,521.000 
1,444.000 
1,024.000 
1,560.250 
1,156.000 
1,722.250 
1,849.000 
1,278.063 
1,681.000 
1,600.000 
1,369.000 
1,369.000 

ผลรวมคะแนน   902.25X    33,712.687X 2
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 ค านวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล  
 

       

 
 1NN

XXN
s

22






 

    

       

 
 2425

902.25687)25(33,712. 2




   

       600
3814,055.065842,817.17 


 

 

       47.937  
 

       6.924  
 

 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล หลังได้รับการสอนแบบบูรณาการ   

เชิงวิธีการซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญากับเกณฑ์ 65% ( 32.5000 μ ) โดยใช้สูตร     
t - test for One Sample  

      

1ndf

n

s
X

t 0 


 ;
μ

 

       

125df;

25

6.924
32.50036.090






 
 

       
24df;

1.384
3.590


   

 

                       24df;2.593   
 

 จากตารางค่า t (.05, 24) = 1.711  ท าให้ได้ว่า t > t (.05, 24)      
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ตาราง 24 คะแนนความภาคภูมิใจในตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียน 
      ของกลุ่มทดลองจ านวน 25 คน (คะแนนเต็ม 140 คะแนน) 
 

นักเรียนคนที่ 
คะแนนความภาคภูมิใจในตนเอง ผลต่างของคะแนน 

(D) 
D2 

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

86 
87 
72 
71 
84 
82 
78 
81 
80 
81 
90 
78 
83 
84 
90 
85 
84 
91 
73 
94 
88 
76 
80 
82 
77 

 

86 
120 
123 
119 
  95 
  70 
  98 
  85 
123 
100 
  89 
125 
130 
119 
117 
  98 
102 
105 
  99 
121 
109 
117 
  99 
  95 
132 

 0 
33 
51 
48 
11 

          -12 
20 
 4 
43 
19 
 -1 
47 
47 
35 
27 
13 
18 
14 
26 
27 
21 
41 
19 
13 
55 

      0 
1,089 
2,601 
2,304 
   121 
   144 
   400 
    16 
1,849 
   361 
      1 
2,209 
2,209 
1,225 
   729 
   169 
   324 
   196 
   676 
   729 
   441 
1,681 
   361 
   169 
3,025 

รวมคะแนน 2,057 2,676   619X    23,029D 2
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 เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทาง  
พหุปัญญา โดยใช้สูตร t-test for Dependent Samples 

                    
 

1Ndf

1N
DDN

D
t

22







 


;  

                      

125df;

125
(619)25(23,029)

619
2








 

                     

24df;

24
383,161-575,725

619


  
 

                               
24df;

89.573
619


  

 
 

                             24df;6.910   
 
 จากตารางค่า (t (.01, 24) = 2.797)    ท าให้ได้ว่า t > t (.05, 24)      
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ตาราง 25 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น และ 
      ความภาคภูมิใจในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของกลุ่มทดลอง จ านวน 25 คน 
  

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน 
X2 Y2 ผลคูณระหว่าง

คะแนน (XY) 
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน(X) 
ความภาคภูมิใจ 

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

15 
22 
20 
23 
19 
14 
17 
14 
20 
14 
15 
20 
24 
23 
22 
14 
19 
17 
9 
23 
18 
19 
16 
15 
20 

 

 86 
120 
123 
119 
  95 
  70 
  98 
  85 
123 
100 
  89 
125 
130 
119 
117 
  98 
102 
105 
  99 
121 
109 
117 
  99 
  95 
132  

225 
484 
400 
529 
361 
196 
289 
196 
400 
196 
225 
400 
576 
529 
484 
196 
361 
289 
81 
529 
324 
361 
256 
225 
400 

 

 7,396 
14,400 
15,129 
14,161 
  9,025 
  4,900 
  9,604 
  7,225 
15,129 
10,000 
  7,921 
15,625 
16,900 
14,161 
13,689 
  9,604 
10,404 
11,025 
  9,801 
14,641 
11,881 
13,689 
  9,801 
  9,025 
17,424 

 

1,290 
2,640 
2,460 
2,737 
1,805 
  980 
1,666 
1,190 
2,460 
1,400 
1,335 
2,500 
3,120 
2,737 
2,574 
1,372 
1,938 
1,785 
  891 
2,783 
1,962 
2,223 
1,584 
1,425 
2,640 

 

รวม 452 2,676 8,512 292,560 49,497 
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 การค านวณหาความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
และความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น โดยการใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
 

  
       








2222xy

YYnXXn

YXXYn
r  

 

        22 (2,676)-)25(292,560(452)-25(8,512)

6)(452)(2,6725(49,497)


 

                           3,024)(8,496)(15

27,873


  
 

                            36,056.787
27,873


 

 

                         0.773  
 
      ทดสอบนัยส าคัญของค่า r โดยใช้การทดสอบค่า t  
 

      
2ndf;

r1

2nr
t

2







 
 

      
225df;

(0.773)1

2250.773
2







 
 

      0.634
3.707


 

 

      5.847  
 

 จากตารางค่า (t (.01, 23) = 2.807)    ท าให้ได้ว่า t > t (.01, 23)      
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ภาคผนวก ง 
 

 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
 - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล  
 - แบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ก าหนดการเชิงเส้น 

 
 
ค าชี้แจง : 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น 
เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ เวลา 50 นาที  
     2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ ให้ตรงกับตัวเลือกที่ถูกตอ้งใน
แต่ละข้อ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
(นักเรียนสามารถ) 

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

1. เขียนกราฟของอสมการเชิงเส้นได้ 1-4 
2. หาค าตอบของระบบอสมการเชิงเส้นได้  5-8 
3. หาจุดมุมของระบบอสมการเชิงเส้นได้ 9 
4. หาอาณาบริเวณที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้อบังคับได้ 10-15 
5. สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์จากเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได้ 16-21 
6. น าทฤษฎีบทพื้นฐานของก าหนดการเชิงเส้นไปใช้แก้ปัญหาได้ 22-25 
7. ใช้วิธีการของก าหนดการเชิงเส้นในการหาค่าสูงสุดและต่ าสุดของฟังก์ชันจุดประสงค์
โดยใช้กราฟได้ 

26-30 

8. แก้โจทย์ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นเพื่อหาค่าสูงสุดและต่ าสุดด้วยวิธีกราฟได้ 31-34 
9. ประยุกต์ใช้ก าหนดการเชิงเส้นในปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 35-40 
รวมจ านวนข้อสอบ(ข้อ) 40 
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1. ข้อใดไม่เป็นค าตอบของอสมการ 1-2xy    
 1. (0.5,0)      2. (0,1)   3. (1,-1)  4. (-3,3) 
 

2.  ข้อใดเป็นกราฟของระบบอสมการ  x + y  10 ,    y   0   
1.                                                2.   
 

                          
3.                                                4. 

                        
3. จุดมุมของรูปหลายเหลี่ยมที่ก าหนดให้คือข้อใด  

 
 1. (5,0) , (3,0) , (4,5)      2. (0,5) , (2.5,0) , (5,5)      
 3. (0,5) , (3,0) , (5,5)     4. (5,0) , (2.5,0) , (4,5) 
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4. ก าหนดข้อความดังต่อไปนี้  

ก. บริเวณจตุภาคที่ 1 สามารถแทนด้วยระบบอสมการ  0y,0x   
ข. อาณาบริเวณที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้อบังคับ เป็นอาณาบริเวณที่ทับซ้อนกันของกราฟ

ทั้งหมดของอสมการ 
         1. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข                   2. ข้อ ก ถูก ข้อ ข ผิด    
         3. ข้อ ก ผิด ข้อ ข ถูก                       4. ผิดทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข        
 

ใช้กราฟที่ก าหนดให้ตอบค าถามข้อ 5-6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. ข้อใดถูกต้อง 
 1. อาณาบริเวณมีขอบเขตจ ากัด             2. มีจุดมุม 2 จุด 
 3. ไม่มีอาณาบริเวณที่สอดคล้อง             4. อาณาบริเวณที่เป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด 

6. จากกราฟ ถ้าเพิ่ม เงื่อนไข x < 0 ข้อใดถูกต้อง   
 1. อาณาบริเวณไม่เปลี่ยนแปลง             2. มีจุดมุม 2 จุด 
 3. มีอาณาบริเวณที่เป็นไปได้ 2 บริเวณ     4. ไม่มีอาณาบริเวณที่เป็นไปได้ 
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7. ถ้าพ่อมีเงินมากกว่าแม่ และถ้าแม่ใช้เงินไป 1,500 บาท จะเหลือเงินน้อยกว่า 2 เท่าของพ่อ ถ้า x 
แทนจ านวนเงินของพ่อ และ y แทน จ านวนเงินของแม่ กราฟในข้อใดแสดงความเป็นไปได้ของ
จ านวนเงินพ่อกับแม่   
 

1.              2.  

3.                   4.  
 
 

8. ก าหนดเงื่อนไขข้อจ ากัดให้ดังนี้ 

      
ข้อใดเป็นอาณาบริเวณที่เป็นไปได้ของเงื่อนไขที่ก าหนดให้ทั้ง 3 เงื่อนไข 
1.                                                       2. 
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3.                                                        4. 

         
9. ถ้ามีพื้นท่ีการปลูกผัก x ไร่ ได้ก าไร ไร่ละ 16 บาท และมีพื้นท่ีปลูกผลไม้ y ไร่ ได้ก าไร ไร่ละ 23 
บาท ถ้าก าหนดให้ P แทน ก าไรท่ีได้จากการปลูกผักและผลไม้ ข้อใดถูกต้อง 
 1. P = 16y + 23x          2. P = 16x – 23y 
 3. P = 23y + 16x          4. P = 23x + 16y 
 

10. วาดภาพสีน้ า ได้ก าไร ภาพละ 16 บาท ส่วนวาดภาพสีน้ ามันขาดทุนภาพละ 15 บาท ถ้า
ก าหนดให้ P แทน ก าไรท่ีได้จากการวาดภาพ s และ t แทนจ านวนภาพสีน้ าและสีน้ ามันที่วาด
ตามล าดับ ฟังก์ชันจุดประสงค์ P คือข้อใด  
 1. P = 16s                   2. P = 16s – 15t 
 3. P = 16(s - t)              4. P = 16s + 15t 
 

11. ตัวอย่างปัญหาการขนส่ง ก าหนดให้ xij แทน จ านวนของที่ส่งจากโรงงานที่ i ไปยังร้านค้าที่ j ซึ่ง
มีข้อมูลดังตารางต่อไปนี้ 

ค่าขนส่ง ร้านค้าท่ี 1 ร้านค้าท่ี 2 
จ านวนการผลิตของ

โรงงาน(ชิ้น) 
โรงงาน 1 2 1 2,000 
โรงงาน 2 3 4 1,000 
จ านวนความต้องการของร้านค้า(ชิ้น) 570 780  

 
ถ้าต้องการสร้างเงื่อนไขด้านการผลิตของโรงงานทั้งสองข้อใดสามารถเขียนแทนด้วยอสมการได้
ถูกต้อง  
 1. 2x11 + x12 =    2,000 
    3x21 + 4x22 = 1,000 
 2.  x11 + 2x12 =    2,000 
    3x12 + 4x11 = 1,000 
 3. 2x11 + 3x21 =    2,000 
      x12 + 4x22 = 1,000 
 4. 2x11 + x12 =    540 
    3x21 + 4x22 = 780 
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12. พิจารณากราฟต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากอาณาบริเวณที่เป็นไปได้ และฟังก์ชันจุดประสงค์ คือ P = 40x+50y อยากทราบว่า ข้อ
ใดที่ให้ค่า Pสูงที่สุด 

1. 12,800             2. 18,000         3. 19,800          4. 22,300 

13. ก าหนดอาณาบริเวณที่เป็นไปได้ของเงื่อนไขข้อบังคับที่มีฟังก์ชันจุดประสงค์ P = x + y  

 
ข้อใดไม่ใชค่ าตอบที่ท าให้ฟังก์ชันมีค่าสูงที่สุดของปัญหาก าหนดการเชิงเส้น  
      1. (1,6)       2. (7,0)       3. (5,2)         4. (4,5) 
 
 
 

3x + y = 900 

x + 2y = 720 
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14. ผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงใด เมื่อก าหนดให้ดังนี้   

 
 

 1. 1       2. 2 , 3        3. 4             4. ไม่มีผลเฉลย 
 

 15. ก าหนดให้ดังกราฟ  

 
ผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุด จะเป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงใด  

1. ไม่มีผลเฉลย     2. 2                 3. 3             4. 4  
 
ก าหนดข้อมูล ดังต่อไปนี้  

จุด พิกัด (x,y) 
A (0,0) 
B (1,2) 
C (5,1) 
D (3,7) 

16. ถ้า P เป็นฟังก์ชันจุดประสงค์ โดยท่ี P = 5x – 2y ข้อใดเป็นค่าที่สูงที่สุด    
 1. 0   2. 1   3. 23   4. 29       
           
17. ถ้า (a,7) เป็นจุดที่ท าให้ P = 5x – y มีค่าสูงสุดเท่ากับ 23 แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใด   
 1. 5   2. 6   3. 7  4. 8          
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18.  ก าหนดให้ P = y – x  เงื่อนไข  10  x  100 , y  80 ข้อใดถูกต้อง   
 1. ปัญหานี้มีผลเฉลยที่มีค่าต่ าที่สุด  2. ปัญหาน้ีมีผลเฉลยที่มีค่าสูงที่สุด 
 3. ปัญหานี้ไม่มีผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุด 4. ปัญหานี้มีทั้งผลเฉลยที่มีค่าสูงที่สุดและต่ าที่สุด 
 

19. ก าหนดให้ P เป็นฟังก์ชันจุดประสงค์ ข้อใดต่อไปนี้เป็นค าตอบที่สูงที่สุดและต่ าที่สุด  
 

 
 1. ค่าสูงสุดเท่ากับ 20  ค่าต่ าสุดเท่ากับ 10 2. ค่าสูงสุดเท่ากับ 20  ค่าต่ าสุดเท่ากับ 4 
 3. ค่าสูงสุดเท่ากับ 17  ค่าต่ าสุดเท่ากับ 10 4. ค่าสูงสุดเท่ากับ 10  ค่าต่ าสุดเท่ากับ 4 
 
           ใช้โจทย์ปัญหาต่อไปน้ีตอบค าถามข้อ 20-21 
 

 โรงงานมะยม ต้องการผลิตมะยมแช่อิ่ม ด้วยการบรรจุผลิตภัณฑ์ 2 แบบ ภายใต้เงื่อนไขท่ี
แสดงด้วยกราฟด้านล่างนี้  

7.5 10 12.5 15  
5

A (2,0)

B (5,0)

 

2.5

5

7.5

10

x + y  = 5

X

Y

C (0,5)

2x + y  = 4

2.5

D (0,4)

 
      ถ้า  x และ y แทนจ านวนการผลิตของบรรจุผลิตภัณฑ์แบบท่ี S และ แบบที่ C (ถุง) 
ตามล าดับ และก าไรของผลิตภัณฑ์แบบที่ S ถุงละ 100 บาท ก าไรของผลิตภัณฑ์แบบที่ C ถุงละ 
200 บาท  
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20. โรงงานมะยมควรจะบรรจุผลิตภัณฑ์แบบละกี่ถุง จึงจะได้ก าไรสูงสุด          
             1. แบบที่ S จ านวน 10 ถุง แบบท่ี C จ านวน 5 ถุง     
 2. แบบที่ S จ านวน 3 ถุง แบบที่ C จ านวน 5 ถุง   
 3. แบบที่ S อย่างเดียวจ านวน 5 ถุง         
            4. แบบที่ C อย่างเดียวจ านวน 5 ถุง 
 
 

21. ก าไรสูงสุดของโรงงานในการบรรจุถุงผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 แบบภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด มีค่าเท่ากับ
กี่บาท   
 1. 300 บาท        2. 750 บาท        3.  1,000 บาท      4. 1,750  บาท 
 
 

22. นาย ก ท าการส ารวจข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการเปิดร้านขายส้มต า โดยมีส้มต าไทยไข่เค็ม (แทน
ด้วย ตัวแปร x) และส้มต าปลาร้า (แทนด้วย ตัวแปร y) ซึ่งสรุปข้อมูลในการคาดการล่วงหน้าเป็น
เงื่อนไขข้อจ ากัดต่าง ๆ ใน 1 วันได้ดังกราฟที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ อยากทราบว่า วันหนึ่งๆ นาย ก จะ
ขายส้มต าได้มากที่สุดกี่บาท ถ้าก าหนดราคาขายส้มต าไทยไข่เค็มจานละ 25 บาท และ ส้มต าปลาร้า
จานละ 20 บาท   

10 15 20 25 30 35  
5

O (0,0)

B (20, 0)

 

5

10

15

20

25

30

20x + 25y =400

X

Y

2x + 5y = 60C 

D (0, 12)

 
 1. 240 บาท         2. 410 บาท        3. 500 บาท         4. 800 บาท 
 

พิจารณาโจทย์ปัญหาต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อ 23-24 
 อาหารปลาชนิดท่ีหนึ่ง แต่ละถุงมีอัตราส่วนระหว่าง โปรตีน ไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต 
เท่ากับ  1 : 2 : 2 และ อาหารปลาชนิดท่ีสองแต่ละถุงมีอัตราส่วนระหว่างโปรตีน ไขมัน และ
คาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 1 : 1 : 5 ราคาอาหารชนิดที่หน่ึงถุงละ 6 บาท ชนิดที่สอง ถุงละ 4 บาท จง
หาอัตราส่วนระหว่างอาหารชนิดที่หนึ่งและชนิดท่ีสอง ที่ผู้เลี้ยงปลาควรจะซ้ือต่อวันโดยเสียค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด ถ้าอัตราส่วนระหว่างโปรตีน ไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเลี้ยงปลา
ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ  6 : 8 : 20 ถ้าให้ x และ y แทน จ านวนอาหารชนิดที่ 1 และชนิดท่ี 2 ที่ซ้ือ
ต่อวัน 
 
 
 

(10,8) 
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23. เงื่อนไขข้อบังคับสอดคล้องกับข้อใดต่อไปนี้   
 1. 2x + y   6 ,   x + 2y8 ,  2x + 5y   20    
 2.  x + 2y   6 ,  2x + y8  ,  2x + 5y   20    
 3.   x + y   6 ,   x + 2y8  ,    x + 5y   20    
 4.   x + y   6 ,    2x + y8 ,   2x + 5y   20  
 

24.  อัตราส่วนระหว่างอาหารชนิดท่ีหนึ่งและชนิดที่สอง ที่ผู้เลี้ยงปลาควรจะซื้อต่อวันโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด มีค่าเท่าไร   
 1.    2 : 3     2.    2 : 5    3.    1 : 2   4.    1 : 3 
 

25. พ่อของสมิตาต้องการส่งผลิตภัณฑ์ซึ่งบรรจุในกล่องมาตรฐานขนาดเท่ากันให้ลูกค้า บริษัทมี
รถบรรทุกขนาดเล็กซึ่งใช้เวลาในการจัดกล่องขึ้นรถประมาณ 10 นาทีต่อคัน และรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ใช้เวลาในการจัดกล่องขึ้นรถประมาณ 30 นาทีต่อคัน บริษัทมีพนักงานขับรถอยู่ 10 คน พ่อ
ของสมิตามีเวลาในการจัดกล่องขึ้นรถไม่เกิน 3 ชั่วโมง ไม่เช่นนั้นก็จะส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ทัน ถ้า
รถบรรทุกขนาดเล็กแต่ละคันบรรทุกกล่องได้ 30 กล่อง รถบรรทุกขนาดใหญ่แต่ละคันบรรทุกได้ 70 
กล่อง อยากทราบว่า พ่อของสมิตาควรตัดสินใจใช้รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่อย่างละกี่คัน 
เพื่อที่จะขนส่งผลิตภัณฑ์ให้ได้จ านวนกล่องมากที่สุดในวันน้ัน  
 1.  รถคันเล็กอย่างเดียว 18 คัน   2.  รถคันใหญ่อย่างเดียว 6 คัน 
 3.  รถคันเล็ก 6 คัน คันใหญ่ 4 คัน 4.  รถคันเล็ก 10 คัน คันใหญ่ 7 คัน 
 
………………………………………………………………………………………………. 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 

 

ชื่อ.........................................นามสกุล...........................................ชั้น.................เลขที่................ 

ค าชี้แจง :  

 1. แบบทดสอบฉบับน้ีเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวมเป็น 
50 คะแนน เวลา 50 นาที 
 2. แบบทดสอบฉบับน้ี ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล จากการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญา 

3. ให้นักเรียนอธิบาย ขั้นตอนการค านวณและแสดงแนวทางที่ท าให้ได้ค าตอบโดยอาศัย
แนวคิด ความรู้ หลักการทางวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับปัญหา ให้นักเรียนแสดงวิธีท าเพื่อหา
ค าตอบในแต่ละข้อต่อไปนี้  

4. ให้นักเรียนเขียนอธิบาย บรรยาย แสดงการให้เหตุผลในการอธิบายค าตอบ โดยแสดงให้
เป็นล าดับขั้นตอน พร้อมทั้งเขียนแสดงถึงแนวคิด สาเหตุและที่มาของแต่ละขั้นตอนอย่าง
ละเอียด ซึ่งอาจสรุปเป็นภาพหรือเป็นตารางตามความเหมาะสม ที่สามารถน ามาใช้ในการ
ค านวณเพื่อหาค าตอบ หรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพราะทุกส่วนมีผลต่อการให้คะแนน 
 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



337 

 

1. ให้นักเรียนพิจารณาว่า อาณาบริเวณที่ก าหนดให้ต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

สามารถแทนด้วยระบบอสมการเชิงเส้นซ่ึงเป็นเงื่อนไขข้อจ ากัดของปัญหาก าหนดการเชิง

เส้นได้หรือไม่ ถ้าได้ให้นักเรียนหาระบบอสมการนั้น ถ้าไม่ได้ให้นักเรียนอธิบาย ว่าเพราะ

สาเหตุใด 

2. ให้นักเรียนพิจารณาแบบจ าลองของปัญหาก าหนดการเชิงเส้นต่อไปนี้ 

0y

6x

6yx

y6xC









 

ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของปัญหาข้างต้นมีค่าเท่ากับเท่าใด 

3. โรงงานน้ าตาล ต้องการบรรจุผลิตภัณฑ์เป็น 2 แบบ ภายใต้เงื่อนไขท่ีแสดงด้วยกราฟ

ด้านล่างนี้  
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      ถ้า  x และ y แทนจ านวนการบรรจุผลิตภัณฑ์แบบที่ 1 และ แบบที่ 2 (หน่วยเป็น
ถุง) ตามล าดับ และก าไรของผลิตภัณฑ์แบบที่ 1 ถุงละ 200 บาท ก าไรของผลิตภัณฑ์แบบท่ี 
2 ถุงละ 150 บาท แล้วก าไรสูงสุดของโรงงานในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 แบบ ภายใต้
เงื่อนไขท่ีก าหนด มีค่าเท่ากับกี่บาท   

 
4. ในการเตรียมอาหารให้ผู้ป่วยควรได้รับโปรตีนอย่างน้อย 16 หน่วยต่อวันและแป้งอย่างน้อย 

11 หน่วยต่อวัน ซึ่งทางโรงพยาบาลจ าเป็นต้องจัดซื้ออาหาร  2 ชนิดคือ ชนิด A และ B ซึ่ง

อาหารชนิด A ประกอบด้วยโปรตีน 4 หน่วย แป้ง 5 หน่วย ราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม และ

อาหารชนิด B ประกอบด้วยโปรตีน 6 หน่วย แป้ง 13 หน่วย ราคา 50 บาทต่อกิโลกรัม 

จะต้องซื้ออาหารชนิดละกี่กิโลกรัม จึงจะประหยัดเงินมากที่สุด 

 

5. ก าหนดข้อความต่อไปนี้  

“นายฐากรต้องการขนสินค้า 2 ชนิดพร้อมกันให้กับลูกค้าให้ได้จ านวนมากที่สุด 
โดยมีข้อจ ากัดว่ารถที่ขนสินค้ารับน้ าหนักได้เพียง 1 ตัน และมีพื้นที่ในการวางสินค้า ขนาด
เท่ากับ 2 X 3 X 1.6 เมตร3 ดังนั้น นายฐากรจึงตัดสินใจขนสินค้าชนิดท่ี 1 ซึ่งมีน้ าหนัก
เท่ากับ 15 กิโลกรัม ขนาด เท่ากับ 20 X 40 X 160 เซนติเมตร3 จ านวน 25 ชิ้น และ ขน
สินค้าชนิดท่ี 2 ซึ่งมีน้ าหนักเท่ากับ 25 กิโลกรัม ขนาดเท่ากับ 40 X 60 X 160 เซนติเมตร3 
จ านวน 23 ชิ้น ซึ่งได้จ านวนมากที่สุดเท่ากับ 48 ชิ้น ”  

 
ให้นักเรียนพิจารณาว่าการตัดสินใจของนายฐากร ถูกต้องตามเป้าหมายที่ต้องการ

ภายใต้ข้อจ ากัดหรือไม่ จงอธิบาย พร้อมทั้งแสดงวิธีการตรวจสอบ 
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ตาราง 26 เกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล  

ข้อ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 

1 ด้านที่ 1 ด้านการจ าแนกรายละเอียดและ
ก าหนดส่ิงที่เป็นปัญหา (2 คะแนน) 
- เขียนแสดงขอ้มูลที่มี และที่เกี่ยวข้อง
กับส่ิงที่โจทย์ก าหนดให้ และก าหนด
เป้าหมายได้ถูกต้องชัดเจน ได้  2   
คะแนน 
- เขียนแสดงขอ้มูลที่มี และที่เกี่ยวข้อง
กับส่ิงที่โจทย์ก าหนดให้ ไดบ้างส่วนยัง
ไม่ชัดเจน แต่ถูกต้อง ได้   1.5  คะแนน 
- เขียนแสดงข้อมูลไดบ้างสว่นแตไ่ม่
ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ได้  1 คะแนน 
- เขียนแสดงข้อมูลทีม่ี แต่ไมช่ัดเจน 
และไม่ถูกต้อง ได้  0.5  คะแนน 
- ไม่มีหลักฐานหรือเขยีนแสดง
รายละเอียดใด ๆ เลย ได้    0    คะแนน 

ด้านที่ 2 ด้านการรู้จักและเลือกใช้
เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย (2 คะแนน) 
- เขียนแสดงการพิสูจนอ์ยา่งเปน็
ล าดับขั้นตอน ได้ครบถ้วนถูกต้อง
และชัดเจน อธิบายความสัมพนัธ์ของ
ข้อมูลทีม่ีอยู่ได้อย่างถูกต้อง แสดงถึง
ความเข้าใจของปญัหาอย่างชัดเจน ได้  
2  คะแนน 
- เขียนแสดงการให้เหตุผลเป็นล าดับ
ขั้นตอนโดยยอ่ได้อยา่งถูกต้อง 
สามารถน าข้อมูลที่มีอยูม่าใชแ้สดงเหตุ
ผลได้ถูกต้อง ได้   1.5   คะแนน 
- เขียนแสดงการให้เหตุผลและอธบิาย
ไดถู้กต้องบางส่วน  ได้  1 คะแนน 
- เขียนแสดงการหาค าตอบจากขอ้มูลที่
มีไดบ้างสว่นแต่ไม่ถูกต้อง ไมอ่ธิบาย
ความสัมพันธข์องข้อมูลที่มี ได้ 0.5 
คะแนน 
- ไม่ตอบ หรือไม่แสดงการให้
เหตุผลใด ๆ เลย ได้  0   คะแนน 

ด้านที่ 3 ด้านการลงข้อสรุปอย่างมี
เหตุผล (2 คะแนน) 
- เขียนแสดงการสรุปจากข้อเขียน
หรือกราฟได้อย่างมีเหตุผล และ
ครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน ได้  2  
คะแนน  
- เขียนแสดงการสรุปจากการเขียน
หรือกราฟได้บางสว่น แต่ค าตอบ
ถูกต้อง ได้ 1.5 คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงการสรุปจาก
ข้อเขียน แต่บอกค าตอบได้ถูกต้อง 
ได้ 1  คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงการสรุปจาก
ข้อเขียนหรือกราฟ และไม่มีค าตอบ 
แต่มีร่องรอยการคิด ได้    0.5     
คะแนน 
- ไม่ตอบอะไรเลย หรือไมม่ี
ร่องรอยการคิด  ได้  0   คะแนน 
 

ด้านที่ 4 ด้านการเข้าใจ การสร้างและ
การใช้ความคิดรวบยอด (4 คะแนน) 
- เขียนแสดงวธิีคิดได้ถูกต้อง มีการ
สร้างแนวทางในการหาค าตอบ บอก
ค าตอบได้ถูกต้อง มีการตรวจสอบได้   
4  คะแนน 
- เขียนแสดงวธิีคิด และตรวจสอบ
ค าตอบไดโ้ดยย่อ แต่ค าตอบถกูต้อง  
ได้  3   คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงถึงการเข้าใจปัญหา 
แต่มีค าตอบที่ถูกต้อง ได้  2   
คะแนน 
- ค าตอบไมถู่กต้อง แต่มีร่องรอย
การคิดที่น าไปสู่ค าตอบ ได้    1     
คะแนน 
- ไม่ตอบอะไรเลย หรือไมม่ีร่องรอย
การคิด ได้    0     คะแนน 
 
 

339 



340 

 

ข้อ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 
2 ด้านที่ 1 ด้านการจ าแนกรายละเอียดและ

ก าหนดส่ิงที่เป็นปัญหา (4 คะแนน) 
- เขียนแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
วาดกราฟของอสมการได้ถูกต้อง
ทั้งหมด หรือ อธิบายลักษณะของ
กราฟ ได้   4   คะแนน 
- เขียนแสดงรายละเอียดการวาดกราฟ
ของอสมการ หรือ อธบิายลักษณะของ
กราฟ ไดโ้ดยยอ่อย่างถูกต้อง ได้   3  
คะแนน 
- เขียนแสดงรายละเอียดการวาดกราฟ
ของอสมการได้ หรือ อธบิายกราฟได้
ถูกต้อง 2 - 3 รายการ ได้    2 คะแนน 
- เขียนแสดงรายละเอียดการวาดกราฟ
ได้ถูกต้อง 1 รายการ ได้    1     
คะแนน 
- ไม่มีหลักฐานหรือเขยีนแสดง
รายละเอียดใด ๆ เลย ได้    0    คะแนน 

ด้านที่ 2 ด้านการรู้จักและเลือกใช้
เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย (4 คะแนน) 
- เขียนเป็นล าดับขั้นตอนไดถู้กต้อง
และชัดเจน อธิบายการเขยีนกราฟ
ทั้งหมดได้ถูกต้องได้   4   คะแนน 
- เขียนแสดงการให้เหตุผลเป็นล าดับ
ขั้นตอนได้ถูกต้องโดยย่อ สามารถ
อธิบายการเขยีนกราฟได้ถูกต้องได้     
3   คะแนน 
- เขียนเป็นล าดับขั้นตอนถูกต้อง
บางส่วน อธิบายการเขยีนกราฟได้
เพียงบางส่วน ได้  2 คะแนน 
- เขียนแสดงเป็นล าดับขั้นตอนแตไ่ม่
ถูกต้อง ไม่อธิบายการเขยีนกราฟได้     
1  คะแนน 
- ไม่ตอบ หรือไม่แสดงการให้
เหตุผลใด ๆ เลย  ได้     0     คะแนน 

ด้านที่ 3 ด้านการลงข้อสรุปอย่างมี
เหตุผล (1 คะแนน) 
- เขียนแสดงการสรุปจากกราฟได้
อย่างมีเหตุผล และถูกต้องชัดเจน 
ได้  1  คะแนน  
- เขียนแสดงการสรุปจากกราฟ
เพียงบางสว่นแต่สรุปได้ถูกต้อง  
ได้     0.75 คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงการสรุปจากกราฟ 
แต่บอกค าตอบไดถู้กต้อง ได้ 0.5    
คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงการสรุปจากกราฟ 
ไม่มีค าตอบ แต่มีร่องรอยการคิด ได้    
0.25     คะแนน 
- ไม่ตอบอะไรเลย หรือไมม่ี
ร่องรอยการคิด  ได้  0   คะแนน 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 4 ด้านการเข้าใจ การสร้างและ
การใช้ความคิดรวบยอด (1 คะแนน) 
- เขียนแสดงวธิีคิดหาค าตอบได้
ถูกต้องและมีการสร้างแนวทางในการ
หาค าตอบ บอกค าตอบไดถู้กต้อง 
พร้อมทั้งแสดงความคิดรวบยอดได้  1   
คะแนน 
- เขียนแสดงวธิีหาค าตอบได้
บางส่วน แต่ค าตอบถูกต้อง                  
ได้     0.75     คะแนน 
- เขียนแสดงวธิีหาไดบ้างส่วน 
ค าตอบไม่ถูกต้อง  ได้    0.5     
คะแนน 
- ค าตอบไมถู่กต้อง แต่มีร่องรอย
การคิดที่น าไปสู่ค าตอบ                  
ได้    0.25     คะแนน 
- ไม่ตอบอะไรเลย หรอืไม่มีร่องรอย
การคิด ได้    0     คะแนน 
 
 

ตาราง 26 (ต่อ) 
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ข้อ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 
3 ด้านที่ 1 ด้านการจ าแนกรายละเอียดและ

ก าหนดส่ิงที่เป็นปัญหา (4 คะแนน) 
- เขียนแสดงรายละเอียดส่ิงทีโ่จทย์
ก าหนดให้ และจุดมุมได้ถูกต้อง 4 
รายการ ได้   4   คะแนน 
- เขียนแสดงรายละเอียดของโจทย์ได้
โดยย่อ และจุดมมุได้ถูกต้อง 3 รายการ 
ได้   3  คะแนน 
- เขียนแสดงการจ าแนกรายละเอียด 
จุดมมุได้ถูกต้อง 2 รายการ ได้    2 
คะแนน 
- เขียนแสดงการจ าแนกรายละเอียด 
จุดมมุได้ถูกต้อง 1 รายการ ได้  1  
คะแนน 
- ไม่มีหลักฐานหรือเขยีนแสดง
รายละเอียดใดๆ เลย ได้    0    คะแนน 

ด้านที่ 2 ด้านการรู้จักและเลือกใช้
เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย (2 คะแนน) 
- เขียนเป็นล าดับขั้นตอนไดถู้กต้อง
และชัดเจน อธิบายการจุดมมุทัง้หมด
ได้และการหาค่าของฟังกช์ันจุดประสงค์
ได้ถูกต้อง ได้   2   คะแนน 
- เขียนแสดงการให้เหตุผลเป็นล าดับ
ขั้นตอนได้ถูกต้องโดยย่อ สามารถ
อธิบายการหาจุดมุมและการหาค่าของ
ฟังก์ชันจุดประสงค์ได้ถูกต้อง ได้     
1.5   คะแนน 
- เขียนเป็นล าดับขั้นตอนถูกต้อง
บางส่วน อธิบายการหาจุดมุมและค่า
ของฟังกช์ันจุดประสงคไ์ด้ถูกต้องเพียง
บางส่วน ได้  1 คะแนน 
- เขียนแสดงเป็นล าดับขั้นตอนแตไ่ม่
ถูกต้อง ไม่อธิบายการหาจุดมุมและค่า
ของฟังกช์ันจุดประสงค์ ได้ 0.5 คะแนน 
- ไม่ตอบ หรือไม่แสดงการให้
เหตุผล ใดๆ เลย ได้  0   คะแนน 
 
 

ด้านที่ 3 ด้านการลงข้อสรุปอย่างมี
เหตุผล (2 คะแนน) 
- เขียนแสดงการสรุปจากกราฟหรอื
ตารางการหาค่าของฟงัก์ชัน
จุดประสงค์ได้อย่างมีเหตุผล และ
ถูกต้องชัดเจน ได้  2  คะแนน  
- เขียนแสดงการสรุปจากกราฟหรอื
ตารางการหาค่าของฟงัก์ชัน
จุดประสงค์บางสว่น แต่ค าตอบ
ถูกต้อง ได้     1.5 คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงการสรุปจากกราฟ 
แต่บอกค าตอบไดถู้กต้อง ได้ 1    
คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงการสรุปจากกราฟ 
ไม่มีค าตอบ แต่มีร่องรอยการคิด 
ได้    0.5     คะแนน 
- ไม่ตอบอะไรเลย หรือไมม่ี
ร่องรอยการคิด  ได้  0   คะแนน 
 

ด้านที่ 4 ด้านการเข้าใจ การสร้างและ
การใช้ความคิดรวบยอด (2 คะแนน) 
- เขียนแสดงวธิีคิดหาค าตอบได้
ถูกต้องและมีการสร้างแนวทางในการ
หาค าตอบ หาจุดมมุและค่าของฟังก์ชัน
จุดประสงค์ได้ถูกต้อง ได้  2   คะแนน 
- เขียนแสดงวธิีหาค าตอบได้
บางส่วน หาจุดมุมได้ถูกต้อง
บางส่วน แต่ค าตอบถูกต้อง                  
ได้  1.5   คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงถึงการเข้าใจปัญหา 
แต่ค าตอบถูกต้อง ได้  1   คะแนน 
- ค าตอบไมถู่กต้อง แต่มีร่องรอย
การคิดที่น าไปสู่ค าตอบ                  
ได้    0.5     คะแนน 
- ไม่ตอบอะไรเลย หรือไม่มีร่องรอย
การคิด ได้    0     คะแนน 
 
 

ตาราง 26 (ต่อ) 
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ข้อ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 
4 ด้านที่ 1 ด้านการจ าแนกรายละเอียดและ

ก าหนดส่ิงที่เป็นปัญหา (2 คะแนน) 
- เขียนแสดงรายละเอียดข้อมูลทีม่ี
ทั้งหมดได้ ก าหนดเป้าหมาย และเงื่อนไข
ได้ถูกต้องชัดเจน ได้  2   คะแนน 
- เขียนแสดงข้อมูลของเป้าหมายโดย
ย่อได้อย่างถูกต้อง ได้   1.5  คะแนน 
- เขียนแสดงการจ าแนกรายละเอียด
และก าหนดเป้าหมายไดแ้ต่ถูกตอ้งเพียง
บางส่วน ได้  1 คะแนน 
- เขียนแสดงเป้าหมาย แต่ไมช่ัดเจน 
และค าตอบไม่ถูกต้อง ได้  0.5  
คะแนน 
- ไม่มีหลักฐานหรือเขยีนแสดง
รายละเอียดใด ๆ เลย ได้    0    คะแนน 

ด้านที่ 2 ด้านการรู้จักและเลือกใช้
เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย ( 2 
คะแนน) 
- เขียนแสดงการหาค าตอบในแต่ละ
ขั้นตอนได้ครบถ้วนถูกต้องและ
ชัดเจน อธิบายความสมัพันธข์อง
ข้อมูลแต่ละส่วนไดอ้ย่างถูกต้อง 
แสดงถึงความเข้าใจของปญัหาอย่าง
ชัดเจน ได ้ 2  คะแนน 
- เขียนแสดงการหาค าตอบเป็นล าดับ
ขั้นตอนโดยย่อไดอ้ย่างถูกต้อง 
สามารถอธิบายข้อมูลแต่ละส่วนได้
ถูกต้อง ได้   1.5   คะแนน 
- เขียนแสดงการให้เหตุผลและแสดง
ความสัมพันธข์องข้อมูลได้ถูกตอ้ง
บางส่วน  ได้  1 คะแนน 
- เขียนแสดงการหาค าตอบจากขอ้มูลที่
มีไดบ้างสว่นแต่ไม่ถูกต้อง ไมอ่ธิบาย
ความสัมพันธข์องข้อมูลที่มีได้ 0.5 
คะแนน 
- ไม่ตอบ หรือไม่แสดงการให้
เหตุผล ใด ๆ เลย ได้  0   คะแนน 

ด้านที่ 3 ด้านการลงข้อสรุปอย่างมี
เหตุผล (2 คะแนน) 
- เขียนแสดงการสรุปจากข้อเขียน
หรือตารางได้อย่างมีเหตุผล และ
ครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน ได้  2  
คะแนน  
- เขียนแสดงการสรุปจากการเขียน
หรือตารางไดบ้างส่วน แต่ค าตอบ
ถูกต้อง ได้ 1.5 คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงการสรุปจาก
ข้อเขียน แต่บอกค าตอบได้ถูกต้อง 
ได้ 1  คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงการสรุปจากข้อมลู
ที่มี และไมม่ีค าตอบ แต่มีร่องรอย
การคิด ได้    0.5     คะแนน 
- ไม่ตอบอะไรเลย หรือไมม่ี
ร่องรอยการคิด  ได้  0   คะแนน 
 

ด้านที่ 4 ด้านการเข้าใจ การสร้างและ
การใช้ความคิดรวบยอด (4 คะแนน) 
- เขียนแสดงวธิีคิดหาค าตอบได้
ถูกต้อง มีการสร้างแนวทางในการหา
ค าตอบ มีการตรวจสอบค าตอบอย่างมี
เหตุผล ได้  4   คะแนน 
- เขียนแสดงวธิีคิด และตรวจสอบ
ค าตอบบางสว่น แต่ค าตอบถกูต้อง  
ได้  3   คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงถึงการเข้าใจปัญหา 
แต่มีค าตอบที่ถูกต้อง ได้  2  คะแนน 
- ค าตอบไมถู่กต้อง แต่มีร่องรอย
การคิดที่น าไปสู่ค าตอบ ได้    1     
คะแนน 
- ไม่ตอบอะไรเลย หรือไมม่ีร่องรอย
การคิด ได้  0  คะแนน 
 
 

ตาราง 26 (ต่อ) 
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ข้อ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 
5 ด้านที่ 1 ด้านการจ าแนกรายละเอียดและ

ก าหนดส่ิงที่เป็นปัญหา (2 คะแนน) 
- เขียนแสดงรายละเอียดข้อมูลทีม่ี
ทั้งหมดได้ ถูกต้องชัดเจน ได้  2   
คะแนน 
- เขียนแสดงข้อมูลโดยย่อไดอ้ย่าง
ถูกต้อง ได้ 1.5  คะแนน 
- เขียนแสดงการจ าแนกรายละเอียดได้
แต่ถูกต้องเพียงบางส่วน ได้  1 คะแนน 
- เขียนแสดงข้อมูล แต่ไมช่ัดเจน และ
ค าตอบไม่ถูกต้อง ได้  0.5  คะแนน 
- ไม่มีหลักฐานหรือเขยีนแสดง
รายละเอียดใดๆ เลย ได้    0    คะแนน 

ด้านที่ 2 ด้านการรู้จักและเลือกใช้
เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย (4 คะแนน) 
- เขียนแสดงการหาค าตอบในแต่ละ
ขั้นตอนได้ครบถ้วนถูกต้องและ
ชัดเจน อธิบายความสมัพันธข์อง
ข้อมูลแต่ละส่วนไดอ้ย่างถูกต้อง 
แสดงถึงความเข้าใจของปญัหาอย่าง
ชัดเจน ได ้ 4  คะแนน 
- เขียนแสดงการหาค าตอบเป็นล าดับ
ขั้นตอนโดยย่อไดอ้ย่างถูกต้อง ได้   3   
คะแนน 
- เขียนแสดงการให้เหตุผลและอธบิาย
ไดถู้กต้องบางส่วน  ได้  2 คะแนน 
- เขียนแสดงการหาค าตอบจากขอ้มูลที่
มีโดยใช้เหตุผลไดบ้างส่วนแต่ไม่
ถูกต้อง ไม่อธิบายความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลทีม่ี ได้ 1 คะแนน 
- ไม่ตอบ หรือไม่แสดงการให้
เหตุผลใด ๆ เลย ได้  0   คะแนน 

ด้านที่ 3 ด้านการลงข้อสรุปอย่างมี
เหตุผล (2 คะแนน) 
- เขียนแสดงการสรุปจากข้อเขียน
จากกราฟ หรือตารางได้อย่างมี
เหตุผล และครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน ได้  2  คะแนน  
- เขียนแสดงการสรุปจากการเขียน
กราฟ หรือตาราง ได้บางส่วน แต่
ค าตอบถูกต้อง ได้ 1.5 คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงการสรุปในแต่ละ
ขั้นตอน หรือสรุปจากภาพได้บางส่วน 
ได้ 1  คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงการสรุปจากข้อมลู
ที่มี และไมม่ีค าตอบ แต่มีร่องรอย
การคิด ได้   0.5     คะแนน 
- ไม่ตอบอะไรเลย หรือไมม่ี
ร่องรอยการคิด  ได้  0   คะแนน 
 

ด้านที่ 4 ด้านการเข้าใจ การสร้างและ
การใช้ความคิดรวบยอด (2 คะแนน) 
- เขียนแสดงวธิีคิด มีการสร้าง
แนวทางในการหาค าตอบ ขยายแนวคิด
ในการแก้ปัญหาได้  2   คะแนน 
- เขียนแสดงวธิีคิด และตรวจสอบ
ค าตอบไดบ้างสว่น แต่ค าตอบ
ถูกต้อง  ได้  1.5   คะแนน 
- ไม่เขียนแสดงถึงการเข้าใจปัญหา 
แต่มีค าตอบที่ถูกต้อง ได้  1   
คะแนน 
- ค าตอบไมถู่กต้อง แต่มีร่องรอย
การคิดที่น าไปสู่ค าตอบ ได้    0.5     
คะแนน 
- ไม่ตอบอะไรเลย หรือไมม่ีร่องรอย
การคิด ได้    0     คะแนน 
 
 

 

ตาราง 26 (ต่อ) 
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แบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง 

ค าชี้แจง 
 ในการตอบค าถามนักเรียนต้องปฏิบัติตามค าสั่งต่อไปนี้ 

1. ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถามทันทีที่อ่านข้อความในแต่ละข้อเสร็จ โดยให้ยืด
ความรู้สึกของนักเรียนที่เกิดขึ้นในเวลานั้น 

2. ในการตอบแบบสอบถามนี้นักเรียนต้องเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องปรึกษา
เพื่อนขณะที่ก าลังท า 

3. ขอให้นักเรียนตอบตรงตามความเป็นจริง และค าตอบของนักเรียนจะได้รับการ
รักษาไว้เป็นความลับ 

4. ขอให้นักเรียนอ่านตัวอย่างให้ละเอียดจนเข้าใจแล้วลงมือท า 
วิธีการตอบแบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเอง 
 ให้นักเรียนตอบโดยการกาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ต้องการ ในข้อหนึ่งๆ จะมีช่องให้
เลือก 5 ช่องแต่ละช่องมีระดับมากน้อยของความคิดเห็น ให้นักเรียนส ารวจดูว่าข้อความแต่ละข้อนั้น
ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนในช่องใด 
 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(0) ฉันชอบน าหลักการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     

(1) ฉันชอบมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
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แบบสอบถามวัดความภาคภมูิใจในตนเอง 
 

 จงท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

ด้านเข้าใจตนเอง 
1. ฉันมักจะท าในสิ่งที่ฉันคิดว่าง่ายเท่านั้น 

     

2. การท างานที่ต้องใช้ความรอบคอบ ไม่เหมาะ
กับฉันเลยซักนิดเดียว 

     

3. ฉันมักถ่ายทอดเรื่องราวความคิดที่มีต่อตัวเอง
ในทางที่ดีๆ ให้คนรอบข้างฉันฟังเสมอๆ 

     

- 4. เมื่อฉันท าการบ้านด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 
ฉันมักจะมีก าลังใจในการท าการบ้านครั้งต่อไป
เสมอ 

     

5. ผลการเรียนของฉันอยู่ในระดับที่น่าพอใจ      
6. ฉันชอบเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

     

7. ฉันเป็นคนท่ีมีความมานะอดทนในการเรียน      

ด้านเห็นคุณค่าในตนเอง 
8. บุคคลรอบข้างฉันส่วนใหญ่ มักชอบกล่าวค า
ชมเชยฉันบ่อยๆ ขณะท่ีฉันแสดงความสามารถ 

     

9. ฉันเป็นตัวแทนน าเสนอผลงานของกลุ่มได้ดี      
10. ฉันไม่เคยแสดงตนในการช่วยเหลืองานผู้อื่น
ในด้านอื่นๆ เลย 

     

11. เพื่อนยอมรับฟังความคิดเห็นของฉัน
เกี่ยวกับบทเรียนเสมอ 

     

12. ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นคนไร้ความสามารถ      
13. แม้ว่าฉันจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
เพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้ดีกว่านี้ 

     

14. ฉันรู้สึกว่าตนเองไม่มีอะไรดีเลย      
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

ด้านการยอมรับในความสามารถของตนเอง 
15. ท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง 

     

16. ฉันสามารถปรับตัวได้ดีในแต่ละสถานการณ์      
17. ฉันไม่กล้าแสดงความสามารถที่มี      
18. การท างานของฉันสามารถท าให้ประสบ
ความส าเร็จโดยท่ีไม่จ าเป็นต้องท าเหมือนคน
อื่นๆ 

     

19. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท้าทายความสามารถ
ของฉันเป็นอย่างยิ่ง 

     

20. ฉันไม่เคยท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ด้วย
ตนเองเลย 

     

21. ฉันไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง 

     

ด้านยอมรับนับถือตนเอง 
22. ฉันเป็นคนเชื่อถือได้ 

     

23. ฉันท าในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ      
24. ฉันเสียสละเพื่อคนอื่นในทางที่ถูกต้องเสมอ      

25. ฉันผิดหวังกับผลการเรียนของตนเอง      

26. ฉันชอบท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์      
27. ฉันไม่เคยใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการ
ท างานเลย 

     

28. ฉันท าในสิ่งที่ฉันตั้งใจไว้ได้ส าเร็จ      
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ภาคผนวก จ 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล และแบบสอบถาม
วัดความภาคภูมิใจในตนเอง  
1. อาจารย์ ดร. จรรยา ภูอุดม ต าแหน่ง ครู คศ. 3 
 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
2. อาจารย์ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา  ต าแหน่ง ครู คศ. 4 
 โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
3. อาจารย์ประจิต เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์  ต าแหน่ง ครู คศ. 3 
 โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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