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      การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน และศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมที่
แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี จํานวน 32 คน  
            ผูวิจัยทําการทดลองโดยใหกลุมตัวอยางเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 
20 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที ประกอบดวยเนื้อหาเรื่องอัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน 
สัดสวนและสถานการณเก่ียวกับสัดสวน การเปรียบเทียบอัตราสวน สถานการณที่ไมเก่ียวของกับ
สัดสวน รอยละ การนําสัดสวนไปประยุกตใช โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวไดอาศัย
แนวการสอนแบบแนะใหรูคิด ซ่ึงเนนไปที่การคิดแกปญหาดวยตัวเอง เปดโอกาสใหมีการแสดง
ความคิดเห็น อภิปราย รวมทั้งแสดงเหตุผลยืนยันคําตอบของสถานการณปญหาท่ีกําหนดให การ
ประเมินความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนประเมินจากคะแนนจากการทําใบกิจกรรม และ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน รวมทั้งใชการสังเกต
พฤติกรรม และการสัมภาษณ ทั้งน้ีการสังเกตพฤติกรรมไดแบงพฤติกรรมเปน 4 ระดับ ดังน้ี ระดับ 
0 แสดงถึงการขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับสัดสวน แกปญหาโดยไมเก่ียวของกับสัดสวน ใช
วิธีการเดาคําตอบ ระดับ 1 แสดงถึงการรับรูวาอัตราสวนไมสามารถลดทอนโดยใชการหารได 
นักเรียนใชวิธีการบวกซ้ําหรือการคูณอัตราสวนดวยจํานวนเต็มบวก แตไมสามารถแกปญหาที่ตอง
ใชการลดทอนอัตราสวนโดยใชการหารได ระดับ 2 แสดงถึงการรับรูวาอัตราสวนสามารถลดทอน
โดยใชการหารได ระดับ 3 นักเรียนใชวิธีการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ เชน การคูณไขว อัตราตอ
หน่ึงหนวย ความรูเรื่องการเทากันของเศษสวน หรือการเทียบบัญญัติไตรยางศ ผลการทดลองพบวา 

 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน ที่ผานเกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ 75 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 
   2.  นักเรียนกลุมตัวอยางที่ใชกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล
เชิงสัดสวน มีพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนอยูในระดับ 2 ขึ้นไปเปน
สวนใหญ  
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 The purposes of this research were to design and develop the instructional 

activities for developing proportional reasoning ability, to analyze the proportional reasoning 
ability, and to investigate the behaviors associated with proportional reasoning ability. The 
participants were 32 seventh – grade students of Chulapornrajwittayalai School in Chonburi 
Province, Thailand. 

 The researcher conducted this experimental study by using the designed 
instructional activities for 20 periods of 50 minutes each. The contents of the designed 
activities included ratios, the equivalent ratios, discrimination between proportional and non 
– proportional problems, and the application of proportion. Coaching with emphasis on 
independent problem solving and discussion was the framework of the cognitively guided 
instruction design. The evaluative instruments and data collection methods in this study 
were exams, interviews, and observations. Four levels of behaviors were observed. Level 0 
: Students showed no understanding on proportions. All answers were from guessing.  
Level 1 : Students used repeat additions or multiplications to solve proportions. But they 
could not understand that ratios can be reduced by division. Level 2 : Students understood 
that ratios can be reduced by division. Level 3 : Students used efficient methods in solving 
proportion problems such as cross multiplications, unit rates, equivalent fractions, and rule 
of three. The analysis of the data revealed the following research findings. 
  1.  More than 70 % of the students learning through the designed instructional  
activities displayed proportional reasoning ability that met the criteria at the .05 level of 
significance. 

2. Most of the students showed their proportional reasoning abilities at least  
level 2.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

  ปริญญานิพนธน้ีสําเร็จสมบูรณไดโดยความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน 
ไชยสังข ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาเพ่ือใหคําปรึกษา 
คําแนะนํา ความรู และแนวคิดที่เปนประโยชนยิ่งตอการวิจัย ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ดวย
ความเอาใจใสอยางดียิ่งตลอดมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ 
รองศาสตราจารย ดร.ปยวดี วงษใหญ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่สละเวลาอันมีคาเพ่ือชวย
พัฒนาแนวคิดในการวิจัย และใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ อยางดี
ยิ่งตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยอรพินท เจียระพงษ กรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ อยางดียิ่งตลอดมา  
  ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย ประธานกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร.สมวงษ แปลงประสพโชค กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ที่ไดกรุณาใหความสนใจและใหคําแนะนําเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณของปริญญานิพนธ และผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษาตามหลักสูตรคณิตศาสตร-
ศึกษา ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดรูวาการศึกษาในระดับปริญญาเอกของผูวิจัยน้ันมีคุณคาเพียงใด และทําให
ผูวิจัยไดตระหนักวาความรูที่ไดมาน้ันจะมีคุณคาอยางยิ่งเม่ือผูวิจัยไดนําความรูที่ไดมาน้ันไปยัง
ประโยชนใหแกผูอ่ืนและประเทศชาติตอๆ ไป 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารย ดร.มารุต พัฒผล อาจารย ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร และ
อาจารยไพศาล จรรยา ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ และผูวิจัยขอขอบคุณอาจารยจันทนา 
เปรมฤดีปรีชาชาญ และอาจารยจักรกฤช เลื่อนกฐิน ผูชวยสังเกตพฤติกรรมและชวยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนักเรียนในชั้นเรียน 
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ  ครู และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี ที่ให
ความรวมมือในการเก็บขอมูลอยางดียิ่ง จนทําใหงานวิจัยชิ้นน้ีสําเร็จไดเปนอยางดี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.รุงฟา จันทรจารุภรณ ที่ใหความอนุเคราะหเร่ืองเอกสารเพ่ือ
คนควาขอมูลทั้งทางดานการเรียน และการทําวิจัย ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ นิสิตปริญญาเอกคณิต-
ศาสตรศึกษาทุกคนและนองๆ นิสิตปริญญาโทคณิตศาสตรที่คอยเปนที่ปรึกษา ใหความชวยเหลือ 
และเปนแรงใจใหแกกันและกันดวยดีเสมอมา  
 ทายที่สุดผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณพอและแม ตลอดจนครูบาอาจารยทุกทานที่ไดใหการ
เลี้ยงดู อบรม สั่งสอน ทั้งดานวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ตั้งแตเล็กจนโตมาจนถึงบัดน้ี ขอคุณ
แหงความดีจงชวยปกปองคุมครองทานทั้งหลายที่กลาวถึง ณ ที่น้ีใหประสบแตความสุขความเจริญ
ยิ่งๆ ขึ้นไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การใหเหตุผลเชิงสัดสวน (Proportional Reasoning) เปนหัวขอหน่ึงที่นาสนใจและทาทาย
สําหรับนักคณิตศาสตรศึกษา เน่ืองจากแนวคิดเร่ืองการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนแนวคิดพ้ืนฐานที่
สําคัญในคณิตศาสตรหลายๆ แขนง เชน เรขาคณิต ตรีโกณมิติ พีชคณิต แคลคูลัส สถติิและ 
ความนาจะเปน (Kent, Arnosky and McMonagle. 2002: 145; Hillen. 2005: 4; Flowers. 1998: 
1; Heinz and Sterba – Boatwright. 2008 : 528) นอกจากนี้การใหเหตุผลเชิงสัดสวนยังนําไป
ประยุกตใชกับศาสตรหลายๆ สาขา เชน ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร เภสัชกรรม วิศวกรรมศาสตร 
หรือสถาปตยกรรม (Holmes. 1995: 407; McCormack. 2003: 1; Sgroi. 2001; 259) รวมทั้ง
เก่ียวของกับการใชชวีิตประจําของคนเราดวย เชน การคิดอัตราคาโทรศัพท อัตราดอกเบี้ย อัตรา
การแลกเปลี่ยนเงิน การอานแผนที่ การซ้ือสินคา การปรุงอาหาร หรือเกษตรกรรม (Hoffer. 1988: 
286; NCTM. 2006a: 75 – 76; Lanius and Williams. 2003: 393 – 396)  
 การใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนรูปแบบหนึ่งของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่เก่ียวของกับ
สัดสวน (Holmes. 1995: 407) โดยแนวคิดที่อยูเบื้องหลังของการใหเหตุผลเชิงสดัสวน คือ แนวคิด
เก่ียวกบัการเปรียบเทียบ (Comparison) และการแปรผัน (Variation) ซ่ึงทั้งสองแนวคิดน้ีถือวาเปน
ฐานคิดที่สําคญัของเรื่องสัดสวน (Hoffer. 1988: 285) การใหเหตุผลเชิงสัดสวนถือวาเปนหัวใจและ
จุดเนนที่สําคญัของการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 6 - 8 (ประถมศึกษาปที่ 6 - มัธยมศกึษา
ปที่ 2) ซ่ึงในการจัดหลักสูตรคณิตศาสตรควรยึดเร่ืองดังกลาวน้ีเปนแกนของหลักสูตร เน่ืองจาก
หลายๆ เน้ือหา เชน รอยละ เศษสวน ความคลาย อัตราสวน สัดสวน อัตราสวนตรโีกณมิติ  
ความนาจะเปน การแปรผัน ทฤษฎีบทพีทาโกรัส หรือความถี่สัมพัทธ ลวนแตมีความเช่ือมโยงและ
ใชแนวคิดของเร่ืองสัดสวนทั้งน้ัน (Ben – Chaim et al., 1998: 248; Person, Berenson and 
Greenspon. 2004: 17; Lanius and Williams. 2003: 392) นอกจากน้ีการใหเหตผุลเชิงสัดสวน 
ยังเปนตวับงชีท้ี่ดีถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรระดับสูง และเปนเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพในการประเมินความเขาใจเกี่ยวกับจํานวนตรรกยะ (Person, Berenson and 
Greenspon, 2004: 17; Lamon. 2005: 3) ในสวนทฤษฎีพัฒนาการทางดานสตปิญญาของเพียเจท
น้ันการใหเหตผุลเชิงสัดสวนไดนํามาใชเปนตัวบงชี้หลักในการตัดสินวาเด็กไดมีพัฒนาการทาง
สติปญญาเขาสูขั้นคิดปฏบิตัิการแบบนามธรรมแลวหรือไม (Inhelder and Piaget. 1958; citing 
Allian. 2000: 1; Van de Walle. 2004: 298)   
 มีการศึกษาเก่ียวกับเรื่องการใหเหตุผลเชงิสัดสวนเปนเวลามากกวา 90 ป โดยผูทีเ่ริ่ม
ศึกษาในยุคแรกๆ คือ วินช (Winch. 1913; citing Singh. 1998: 11) ซ่ึงในป ค.ศ. 1913 เขาได
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รายงานเรื่องสัดสวนที่เก่ียวกับเลขคณิต ที่เขาไดศึกษากับกลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุมเลก็ๆ 
กลุมหน่ึง ตอมาถึงยุคกลางศตวรรษที่ 19 ป ค.ศ. 1951 เพียเจทและอินเฮลเดอร (Piaget and 
Inhelder. 1951; citing Noelting. 1980: 217) ไดศึกษาเรื่องการใหเหตุผลเชิงสัดสวนที่เก่ียวของกับ
เรื่องความนาจะเปน และตอมาป ค.ศ. 1955 เพียเจทและอินเฮลเดอร (Piaget and Inhelder. 1955; 
citing Noelting. 1980: 217) ไดศึกษาเรื่องการใหเหตุผลเชิงสัดสวนทีเ่ก่ียวของกับกฎทางฟสิกสที่
เรารูจักกันดี คือ โจทยปญหาเก่ียวกับคานสมดุล ซ่ึงผลจากการศึกษาของเพียเจทและ 
อินเฮลเดอรพบวาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวนจะไมปรากฏจนกระทั่งพัฒนาการทาง
สติปญญาเขาสูขั้นคิดปฏบิตัิการแบบนามธรรม ซ่ึงอยูในชวงอายุ 11 – 15 ป (Lesh, Post and 
Behr. 1988: 98) และในปตอๆ มาไดมีงานวิจัยหลายๆ ชิ้นเผยแพรออกมาเพ่ือเปนการยืนยันวา 
ผลการศึกษาของของเพียเจทและอินเฮลเดอรน้ันถูกตอง ในชวงป ค.ศ. 1973 – ค.ศ.1978 ความ
เช่ือมโยงระหวางวิชาคณิตศาสตรและวิชาที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนซึ่งถูกผลักดันโดย 
ฟรอยเดนทอล (Freudental) กลุมไอโอโว (IOWO) และแนวคิดของเพียเจทไดทําใหเกิดงานวิจัย
เก่ียวกบัเรื่องอัตราสวนและสัดสวนเปนจํานวนมาก (Noelting. 1980: 217)        
 ในชวงเกือบสองทศวรรษทีผ่านมา สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (The 
National Council of Teachers of Mathematics หรือ NCTM) ไดใหความสําคัญกับเรื่องการให
เหตุผลเชิงสัดสวน โดยในป ค.ศ. 1989 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาตขิองสหรัฐอเมริกาไดออก
หนังสือมาตรฐานหลักสูตรและการประเมินผลคณิตศาสตรในโรงเรยีน (Curriculum and Evaluation 
Standards for School Mathematics) ซ่ึงมีจุดประสงคเพ่ือปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอนวชิา
คณิตศาสตรตัง้แตอนุบาลถงึเกรด 12 (มัธยมศึกษาปที ่6) ไดกลาวถงึเรื่องการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
ไววา การพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง ซ่ึงนักเรียน 
เกรด 5 – 8 (ประถมศึกษาปที่ 5 – มัธยมศึกษาปที่ 2) ควรจะไดรับการพัฒนาดวยความเอาใจใสและ
ระมัดระวังจากครูโดยสอนผานสถานการณปญหาในบริบทที่หลากหลาย (NCTM. 1989: 82) ตอมา
ในป ค.ศ. 2000 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรฐัอเมริกาไดเสนอใหการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
เปนสาระสําคญัหลักในการบูรณาการเน้ือหาตางๆ ของวิชาคณิตศาสตรและเปนจุดเนนในหลักสูตร
ของเกรด 6 ถึงเกรด 8 (NCTM. 2000: 212 – 213) และในป ค.ศ. 2006 สภาครูคณิตศาสตร
แหงชาติของสหรัฐอเมริกาไดใหรายละเอียดเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวนไวในหนังสือจุดเนน
ของหลักสูตรคณิตศาสตรตัง้แตระดับชั้นกอนอนุบาลจนถึงเกรด 8 (Curriculum Focal Point for 
Prekindergarten Through Grade 8 Mathematics) โดยในสวนของเกรด 7 ไดกลาวถึงเรื่องการให
เหตุผลเชิงสัดสวนไววา นักเรียนจะตองรูจักนําความรูเร่ืองอัตราสวนและสัดสวนมาประยุกตใช 
แกโจทยปญหาที่เก่ียวของกับรอยละ เชน ปญหาดอกเบ้ีย ปญหาภาษ ีปญหาการเพ่ิมราคาสินคา 
ปญหาการลดราคาสินคา และนําความรูดังกลาวมาใชแกปญหาเก่ียวเรขาคณิต เชน ความคลายของ
รูปเรขาคณิต นอกจากนี้ผูเรยีนตองมีความสามารถในการเขียนกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ 
ที่เก่ียวของกับสัดสวน รวมทั้งสามารถระบุไดวาความสมัพันธใดเปนความสัมพันธที่เก่ียวของกับ
สัดสวนและความสัมพันธใดไมเก่ียวของสัดสวน (NCTM. 2006b: 19) 
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 จากที่กลาวมาจะเห็นวาสภาครูคณิตศาสตรแหงชาตขิองสหรัฐอเมริกาเห็นประโยชนและ 
ความสําคัญของการใหเหตผุลเชิงสัดสวนเปนอยางมาก นอกจากสภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของ
สหรัฐอเมริกาแลวจีนก็เปนประเทศหนึ่งที่ใหความสําคัญเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน โดย
หลักสูตรคณิตศาสตรของจีนไดบรรจุหนวยการเรียนพเิศษที่มีการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเพื่อใช
แกปญหาในหลายๆ บรบิทโดยมีเปาหมายหลักเพ่ือตองการใหนักเรียนมีความเขาใจดียิ่งขึ้นเก่ียวกับ
แนวคิดเร่ืองอัตราสวนและสดัสวน (Cai and Sun. 2002: 201)   
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงลกัษณะของสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของ
กับสัดสวน พิจารณาสถานการณ 2 สถานการณตอไปนี้ (Cramer and Post. 1993: 344)  
 สถานการณแรก “คุณอยูในประเทศอังกฤษ ตองการแลกเงินบาทของไทยเปนเงินปอนด
ของอังกฤษ โดยอัตราการแลกเปลี่ยนเงินคือ 1 ปอนด เทากับ 60 บาท ถาคุณนําเงิน 240 บาทมา
แลกเปนเงินปอนด จะไดก่ีปอนด” 
 สถานการณทีส่อง “อรุณและวัชระกําลังวิง่รอบสนามดวยอัตราเร็วเทากันไปตามลูวิ่ง โดย
ใหอรุณเริ่มวิ่งกอน ขณะที่อรุณวิ่งผานมาได 9 รอบ วัชระวิ่งได 3 รอบ ถาวชัระวิ่งไดจํานวนรอบ
ทั้งหมด 15 รอบ แลวอรุณจะวิ่งไดก่ีรอบ”  
 จากสถานการณขางตนถาพิจารณาอยางผิวเผินจะเห็นวาสถานการณทั้งสองคลายกัน แต
ถาพิจารณากันอยางรอบคอบแลวจะพบวาสถานการณแรกเก่ียวของกับสัดสวน แตสถานการณที่
สองไมเก่ียวของกับสัดสวน  เม่ือพิจารณาความสัมพันธในเชิงตัวเลข สถานการณแรกเราสามารถ
สรางสัดสวนไดเปน 1/60 = x/240 เม่ือ x แทนเงินปอนดที่ไดจากการนําเงิน 240 บาทไปแลก สวน
สถานการณทีส่องสามารถนําเสนอในรูปสมการทางพีชคณิตไดเปน x = y + 6 เม่ือ x แทนจํานวน
รอบท่ีอรุณวิ่งได และ y แทนจํานวนรอบที่วัชระวิ่งได  
 คราเมอรและโพสท (Cramer and Post. 1993: 344) ไดนําสถานการณที่สองไปทดสอบ
กับนักศึกษาครูจํานวน 33 คน ปรากฏวานักศึกษาครูจํานวน 32 คน แกปญหาขอน้ีโดยการสราง
สมการและแกปญหาโดยใชความรูเรื่องสดัสวน ดังน้ี 9/3 = x/15 ดังน้ัน x = 45 จากสถานการณ 
ที่สองนี้ไดแสดงใหเห็นวานักศึกษาครูรูกระบวนการแกปญหาเก่ียวกบัเรื่องสัดสวน แตขาดการ
ตระหนักถึงวาสถานการณใดเก่ียวของกับสัดสวนและสถานการณใดไมเก่ียวของกับสัดสวน 
 เม่ือกลาวถึงเรื่องสัดสวน ผูที่เคยเรยีนมาแลวมักจะนึกถึงสมการที่อยูในรูป a/b = x/d ซ่ึงก็
เปนโจทยปญหาประเภทหน่ึงที่เรียกกันวา โจทยปญหาเก่ียวกบัการหาคาที่หายไป ซ่ึงสามารถพบ
ไดในหนังสือแบบเรียนวชิาคณิตศาสตรทัว่ไปในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และถาจะหาคําตอบของ
สมการน้ีสวนใหญจะใชวิธีการท่ีเรียกกันวาการคูณไขว ซ่ึงถือวาเปนวธิีการที่เปนมาตรฐานของการ
แกโจทยปญหาประเภทดังกลาวน้ี ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรหลายๆ ทานโดยเฉพาะอยางยิ่งครู 
ที่สอนเรื่องอัตราสวน สัดสวน และรอยละตางมีความเห็นวานักเรียนผูที่สามารถหาคําตอบจาก
สมการดังกลาวโดยใชการคณูไขวถือวาเปนผูที่มีความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน เสมือน
หน่ึงวาเปนเรือ่งงายๆ ซ่ึงผูที่เคยเรยีนมาควรจะทําไดอยางอัตโนมัตอิยูแลว (Lamon. 1999: 1)  
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ในประเด็นดังกลาวน้ี เลช โพสท และเบอร (Lesh, Post and Behr. 1988; citing Cramer and 
Post. 1993: 342) เชื่อวาการแกปญหาโดยใชการคูณไขวเพ่ือเปนตวับงชีถ้ึงความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวนยังมีขอจํากัดอยูมากเพราะวาคําตอบที่นักเรียนไดจากการแกปญหาน้ันนักเรียน
ไดมาจากขั้นตอนวธิีการลวนๆ และเปนไปไดที่วานักเรียนอาจจะใชวธิีการทองจําขัน้ตอนในการหา
คําตอบ และสภาครูคณิตศาสตรแหงชาตขิองสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 217 – 221) กลาว
เชนเดียวกันวา การแกปญหาเก่ียวกับสดัสวนควรเปนมากกวาการสรางสมการที่เทากันของสอง
อัตราสวน แลวใชการคูณไขวหาคําตอบของสมการ สวนทอมสันและบุช (Thompson and Bush. 
2003: 400) กลาววา การใชการคูณไขวในการแกปญหาจะทําใหผูเรยีนขาดการพัฒนาความสามารถ
ในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน และยังเปนการไปยับยั้งวิถกีารคิดอยางเปนธรรมชาตขิองผูเรียน รวมทั้ง
ทําใหผูเรียนขาดความเชื่อถอืในยุทธวิธีอ่ืนๆ ที่ใชในการแกปญหาเก่ียวกับสดัสวน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ เลช โพสท และเบอร (Lesh, Post and Behr. 1988: 93) ที่สรุปเก่ียวกับผลเสยี 
ที่เกิดจากการใชการคูณไขวไว 3 ขอ คือ 1) ทําใหผูเรยีนขาดความเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องของ
สัดสวน 2) ทาํใหผูเรียนขาดการสรางวิถกีารคิดแกปญหาอยางเปนธรรมชาติ และ 3) ทําใหผูเรียน
หลีกเลี่ยงการใหเหตุผลเชิงสัดสวน  
 การใหเหตุผลเชิงสัดสวนถือวาเปนสิ่งที่ทกุคนตองรู (Literacy) โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน
ที่ศึกษาเกรด 6 ถึงเกรด 8 ตองมีความเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องสัดสวน เพราะวาการเรียน
คณิตศาสตรในระดับสูงขึ้น หรือวิทยาศาสตรหลายๆ แขนง เชน ฟสกิส เคมี หรือชีววิทยา ลวนแลว
ตองอาศัยความเขาใจแนวคดิเก่ียวกับเรื่องสัดสวนเปนพ้ืนฐานทั้งสิ้น จากที่กลาวมาขางตนเห็นไดวา
การใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนเรื่องที่มีประโยชนและความสาํคัญมาก แตจากการศกึษาของ 
นักคณิตศาสตรศึกษาหลายๆ ทาน เชน ฮาท คารพลัสและคณะ เวริกนาวด รูบลยี ลอตัน  
ทัวรนิไอเร และพูลอส ลาเนียสและวลิเลยีมส สโลวิน และสิงห (Hart. 1978; Karplus et al. 1979; 
Vergnaud. 1988; Rupley. 1981; citing Heller et al. 1989: 206; Lawton. 1993; citing Al – 
wattban. 2001: 3; Tourniaire and Pulos. 1985: 181; Lanius and Williams. 2003: 395; Slovin. 
2000: 58; Singh. 1998: Abstract) ตางสรุปตรงกันวาการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนเรื่องที่ยาก
สําหรับนักเรียน  
 ในป ค.ศ. 1996 การประเมินความกาวหนาของการศึกษาแหงชาตขิองสหรฐัอเมริกา 
(National Assessment of Educational Progress หรือ NAEP) ไดรายงานวามีนักเรียนทีศ่ึกษา
เกรด 8 รอยละ 12 เทาน้ันจากจํานวนนักเรียนทั่วประเทศท่ีสามารถทาํโจทยปญหาเก่ียวกบัการ
เปรียบเทียบของสองอัตราสวนได และในป 2000 สภาวิจัยแหงชาตขิองสหรัฐอเมริกา (The 
National Research Council หรือ NRC) ไดรายงานวานักเรียนทีศ่ึกษาเกรด 7 และเกรด 8 ไม
สามารถทําโจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวนอยางงายได ตัวอยางโจทยปญหา เชน ถาลูกกวาด 2 ชิน้ 
ราคา 8 เซนต แลวลูกกวาด 6 ชิ้น ราคาก่ีเซนต (National Research Council. 2000: 242) และ
ไมใชแคเพียงนักเรียนเทาน้ันที่ขาดความเขาใจเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ครูผูสอนเองก็ขาด
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ความเขาใจเชนกัน โพสท ฮาเรล เบอร และเลช (Post, Harel, Behr, and Lesh. 1988; citing 
Singh. 1998: 12) ไดศึกษาการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกบัครูสอนที่สอนในเกรด 4 ถงึเกรด 6  
(ชั้นประถมศกึษาปที่ 4 – ประถมศึกษาปที่ 6) โดยใหครูอธิบายการแกโจทยปญหาเก่ียวกบัสัดสวน 
ที่ใหนักเรียนทํา ผลปรากฏวามีครูเพียงรอยละ 10.5 เทาน้ันที่อธิบายไดอยางเปนที่นาพอใจ 
เชนเดียวกับไซมอนและบลมั (Simon and Blume. 1994; citing Hillen. 2005: 3) ที่พบวาบอยครั้ง 
ที่ครูแสดงออกใหเห็นวาไมสามารถใหเหตุผลเชิงสัดสวนไดเชนเดียวกับนักเรียน นอกจากน้ี
การศึกษาเบื้องตนของเพอรไรน (Perrine. 2001: 2) พบวามีนักศึกษาครูจํานวน 40 คน จากทั้งหมด 
56 คน ไมสามารถทําโจทยปญหาเก่ียวกบัสัดสวนอยางงายๆ ได ลามอน (Lamon. 1999: 5) ได
ประมาณวามีผูใหญจํานวนมากกวาคร่ึงหน่ึงของประเทศที่ไมสามารถใหเหตุผลเชงิสัดสวนได น้ีเปน
สิ่งที่แสดงใหเห็นวาผูคนสวนใหญ ขณะทีพ่วกเขามีอายอุยูในชวงวัยที่พรอมจะรับประสบการณ
ความรูทางคณิตศาสตรกลบัไมไดรับการสงเสริมหรือพัฒนาอยางเพียงพอในวิถทีางที่ถูกตองและ
เหมาะสม เชนเดียวกับฮอฟเฟอร (Hoffer. 1988: 285) ที่แสดงความคิดเห็นวา ความลมเหลวของ
การพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนในระยะแรกๆ อาจไปทําใหเกิดการยับยั้งการ
เรียนรูในศาสตรหลายๆ สาขาที่มีการคิดในเชิงปริมาณเขามาเกี่ยวของ เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
เศรษฐศาสตร หรือสถิติ    
 การขาดความเขาใจเก่ียวกับแนวคดิเร่ืองสัดสวนไมใชเกิดขึ้นเฉพาะในตางประเทศเทาน้ัน 
ประเทศไทยกป็ระสบปญหาเชนเดียวกัน ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยของนักวิจัยหลายๆ ทาน เชน 
จารุวรรณ แสงทอง (2536: 32) ขนิษฐา คาํทอน (2539: 80 – 81) สิริพร ทิพยคง (2542: 25) ได
ศึกษาเน้ือหาที่เปนปญหาสาํหรับนักเรียน พบวา เน้ือหาเร่ืองอัตราสวน สัดสวน และรอยละเปน
เน้ือหาหน่ึงที่นักเรียนมักประสบปญหาในการทําความเขาใจ เพราะวาเน้ือหาคอนขางเปนนามธรรม 
หรือรุงฟา จันทจารุภรณ (2539: 30 – 33) ทัศนีย ชื่นยง (2541: 77 – 78) อภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ 
(2545: 125 – 126) และเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2546: 91 – 96)ไดศึกษาขอพรองเร่ืองอัตราสวน
และรอยละของนักเรียน พบวาเน้ือหาเรื่องอัตราสวนและรอยละ นักเรียนมีขอบกพรองหลายๆ ดาน 
เชน ดานการตีความหมายของโจทย ดานการใชบทนิยามและสมบตัิ ดานการคิดคํานวณ นอกจากนี้
ผลการวิจัยของอภิสทิธิ์ กิจเกียรติ์ ยังพบวานักเรียนตีความหมายเรื่องอัตราสวน สดัสวน และรอยละ
ผิด เพราะวานักเรียนขาดความคิดรวบยอดในเรื่องดังกลาว และจากการศึกษาของสมาคมนานาชาติ
เพ่ือการประเมินผลสัมฤทธิท์างการศึกษา (The International Associative for The Evaluation of 
Educational Achievement หรือ IEA) ซ่ึงทําการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรในระดับนานาชาติคร้ังที่ 3 (The Third International Mathematics and Science 
Study หรือ TIMSS) มีระยะในการดําเนินการวิจัยตั้งแตป พ.ศ 2535 – 2540 ในสวนของประเทศ
ไทย ผลการประเมินเม่ือพิจารณาเฉพาะเนื้อหาทางดานสัดสวนพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
มีจํานวนนักเรียนนอยกวารอยละ 50 ทีต่อบถูก สวนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 พบวาทกุๆ เน้ือหาจํานวน
นักเรียนมากวารอยละ 50 ตอบถูก แตเน้ือหาท่ีนักเรียนทําคะแนนไดนอย คือ เรื่องสัดสวน (สสวท. 
2540: 23 – 29) และจากการวิเคราะหหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการพบวาในระดับ
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ประถมศึกษานักเรียนไดเรยีนเน้ือหาที่เก่ียวของกับอัตราสวนและสัดสวนมาบางแลว เชนเรื่อง 
มาตราสวน ทศิและแผนผัง รอยละ โจทยปญหาการคูณและการหาร ซ่ึงวิธีทีใ่ชในการแกโจทยปญหา
เหลาน้ีที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียน พบวาไดใชความรูเรื่องการเทากันของเศษสวน ใชหลักการ
เทียบกับหนึ่งหนวย ใชการคูณและการหารในการแกปญหา สวนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนในการ
เรียนเร่ืองอัตราสวน สัดสวน และรอยละ ไดใชหลักการคูณ หลักการหาร และการคูณไขวเปนวธิีใน
การแกปญหาดังกลาว เห็นไดวาวธิีการทีป่รากฏในหนงัสือแบบเรียนของประถมศกึษาหรือ
มัธยมศึกษาตอนตนสามารถสรางความเขาใจเก่ียวกับเรื่องอัตราสวนและสัดสวนใหกับนักเรียนได
ระดับหนึ่งทั้งน้ีขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในชัน้เรียนดวยวามีวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางไรใหนักเรียนเกิดแนวคิดเก่ียวกบัเรือ่งอัตราสวนและสัดสวน แตใน
สภาพความเปนจริงเก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรครูมักจะเปนผูปอนความรูใหแก
นักเรียน โดยการอธิบายเนือ้หายกตัวอยางประกอบบนกระดาน นักเรียนซึ่งเปนผูรับความรูจากครู
โดยตรงจะลงมือแกโจทยปญหาตามตวัอยางที่ครูสอน ซ่ึงวิธีการดังกลาวนอกจากจะไมสงเสริมให
นักเรียนไดเกิดการคิดแลว ยังสนับสนุนใหนักเรียนเปนผูที่ชอบเลียนแบบ ชอบทองจํา ไมมีวิธีการ
คิดเปนของตนเองสอดคลองกับประเวศ วะสี (2543: 2) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2543: 255) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540: 38) ที่กลาวใน
ทํานองเดียวกนัวา สภาพการศึกษาของไทยอยูในภาวะที่ออนแอตั้งแตอนุบาลถึงมหาวิทยาลยั 
เน่ืองจากเด็กคิดไมเปน การสอนมุงเนนไปที่การทองจํามากกวาการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
ดังน้ันมีความจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานหรือบุคลากรที่เก่ียวของกับการศึกษาตองหันมาใหความใส
ใจ เห็นประโยชนและความสําคัญของการคิด พรอมหาวิธใีนการสอนที่มุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักคดิ
แกปญหา 
 การสอนแบบแนะใหรูคิด (Cognitively Guided Instruction) เปนวธิีการหน่ึงที่มุงสงเสริม
สนับสนุนใหเด็กรูจักการคิดแกปญหาดวยตนเอง เปนวิธีการที่ไดรับการยอมรับแลววาเปนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ (National Research Council. 2000: 389) และเปนวิธีการสอนที่ไปสอดรับกับ
มาตรฐานการเรียนรูทางดานทักษะ/กระบวนการของสภาครูคณิตศาสตรแหงชาตขิองสหรัฐอเมริกา 
(Land. 2007: 8; Hoosain and Chance. 2004: 474) โดยแนวทางการสอนแบบแนะใหรูคิดใน 
ชั้นเรียน คือ การเนนใหนักเรียนคิดหาวธิกีารแกปญหาดวยตนเอง เพราะวาการสอนแบบแนะใหรูคิด
เปนปรัชญาของการสอนซึ่งมุงใหนักเรียนสรางความรูทางคณิตศาสตรดวยตนเอง โดยครูมีบทบาท
หลัก คือ ใชคาํถามและฟงเพ่ือประเมินความเขาใจของผูเรียน พรอมหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน สวนบทบาทของผูเรยีนหลักๆ คือ เปนผูแกปญหา และอธิบายแนวคิดในการแกปญหา 
 หลักสําคัญของการสอนแบบแนะใหรูคดิ คือ การตั้งโจทยปญหา การสังเกต การใชคําถาม
ของครู และการฟงการอธิบายของนักเรียน เพ่ือดูวิธีการคิดแกปญหาของผูเรียน ซ่ึงไมเนนที่คําตอบ
ของปญหา แตเนนไปที่กระบวนคิดที่ไดมาซ่ึงคําตอบ แลวนําส่ิงที่ไดจากการสังเกต จากการฟงใน 
สิ่งที่นักเรียนอธิบายแสดงแนวคิด มาประกอบเปนขอมูลในการตัดสินใจที่อยูบนความรูและความเชื่อ
ของตัวครูเองเพื่อหาวิธีการสอนที่สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน ดังน้ันในชั้นเรียน ทีใ่ชการ
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สอนแบบแนะใหรูคิด เวลาสวนใหญจึงใชไปกับการคิดแกปญหาของเด็ก และความรูของนักเรียนที่
ไดมาน้ันเปนผลมาจากกระบวนการคิดแกปญหาของนักเรียนเอง (Carpenter et al. 1989)  
 จากหลักการสําคัญของการสอนแบบแนะใหรูคิดขางตนและการไดรับการยอมรับวาเปน
วิธีการสอนทีมี่ประสิทธิภาพ ประกอบกับผูวิจัยพบวามีงานวิจัยที่ใชการสอนแบบแนะใหรูคิด แลวมี
ผลดีตอการเรียนของนักเรียน เชน งานวิจัยของซาเซ เกียรฮาท และเซลทเซอร (Saxe, Gearhart 
and Seltzer. 1999) หรืองานวิจัยของเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2551: 109 – 201) และจาก
ความสําคัญและปญหาทีเ่กิดขึ้นเก่ียวกับเรื่องการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ประกอบกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2544 ในสวนของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระที่ 1 
จํานวนและการดําเนินการ มาตรฐาน ค 1.1 ในชวงชั้นที่ 3 กลาววาไววานักเรียนตองมีความเขาใจ
เก่ียวกบัเรื่องอัตราสวน สัดสวน รอยละ และนําไปใชแกปญหาได อีกทั้งในประเทศไทยยังมี
การศึกษากันนอยมากเก่ียวกับเรื่องการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่อาศัยแนวการสอนแบบแนะใหรูคิด ซ่ึงผูวิจัยสนใจศึกษากับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เน่ืองจากเปนเด็กที่อยูในชวงอายุ 12 – 15 ป อยูในขั้นพัฒนาทางสติปญญา
ปฏิบตัิการแบบนามธรรมและขั้นพัฒนาการทางดานการใหเหตุผลเชงิสัดสวนขั้นทีส่ี่ของเพียเจทซ่ึง
กลาววาเด็กสามารถใหเหตผุลที่อยูบนพ้ืนฐานของสัดสวนที่เก่ียวของกับการคูณได  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1.  เพ่ีอพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
ซ่ึงเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น 
 3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 1.  ไดกิจกรรมการเรียนรูทีพั่ฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
 2.  ไดทราบถงึความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนและพฤติกรรมที่แสดง
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
 3.  ไดแนวทางและเปนตวัอยางสําหรับครูหรือผูที่สนใจในการพัฒนาความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวนในชั้นอ่ืนๆ  
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 4.  เปนขอมูลสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดทําหลักสูตร ที่จะนําผลการศึกษาที่ได
ไปใชประกอบในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุมตวัอยาง  
   กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อําเภอ
บานบึง จังหวดัชลบุรี จํานวน 1 หองเรียน (32 คน) จาก 5 หองเรียน โดยใชการสุมตัวอยาง 
แบบเกาะกลุม (Cluster random sampling) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2552 ซ่ึงโรงเรียนไดจัด
นักเรียนแตละหองแบบคละความสามารถของนักเรียนที่มีผลการเรียนแบบเกง ปานกลาง และออน  
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
   เน้ือหาที่ใชในการวิจัย ไดแก อัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน สัดสวนและสถานการณ
เก่ียวกบัสัดสวน การเปรียบเทียบอัตราสวน สถานการณที่ไมเก่ียวของกับสัดสวน รอยละ การนํา
สัดสวนไปประยุกตใชกับเรือ่งเรขาคณิต (ความคลายของรูปสามเหลี่ยมและรูปสีเ่หลี่ยม) การยอและ
ขยายเก่ียวกับรูปภาพ ของผสม และอัตราเร็ว 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยในครัง้น้ีทําการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาในการทดลอง 
20 คาบ คาบละ 50 นาที เปนระยะเวลา 5 สัปดาห 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล 
เชิงสัดสวน 
 2.  ตัวแปรตาม ไดแก  
    2.1  ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวน   
    2.2  พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ  
 การใหเหตุผล หมายถึง การแสดงออกโดยการอธิบาย การเขียน หรือแสดงหลักฐาน เพ่ือ
ลงความเห็นหาขอสรุป โดยผานการวิเคราะห ที่เปนไปอยางสมเหตุสมผล 
 สัดสวน หมายถึง ประโยคที่แสดงการเทากันของสองอัตราสวน ซ่ึงเขียนในรปูนิพจนทาง
คณิตศาสตรไดเปน b:a  = d:c  โดยที่ 0b ≠  และ 0d ≠  

 ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน หมายถงึ ความสามารถในการใหเหตุผล
ของนักเรียนในสองดานตอไปน้ี 
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   1.  การแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน ประกอบดวย 
       1.1  การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแต
ยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน  
       1.2  การเปรียบเทยีบอัตราสวน 
       1.3  การแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน 
    2.  การหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกบัสัดสวน 
โดยการประเมินความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนดังกลาวพิจารณาจากคะแนนจากการทํา
ใบกิจกรรม คดิเปนรอยละ 30 ของคะแนนรวม และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนคิดเปนรอยละ 70 ของคะแนนรวม โดยรวมคะแนนที่ไดจากการทําใบ
กิจกรรมและจากการทําแบบทดสอบผานเกณฑ 
  เกณฑ หมายถึง คะแนนรอยละ 75 ของคะแนนรวม กลาวคือ ถารวมคะแนนของนกัเรียน
จากการทําใบกิจกรรม และจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนเขา
ดวยกันแลวไดคะแนนตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไปของคะแนนรวม ถือวานักเรียนคนนั้นผานเกณฑ
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน 
  การเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงของสองปริมาณใดๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของปรมิาณหนึ่งมีผลตอการเปลีย่นแปลง
ของอีกปริมาณหนึ่งแตสองปริมาณที่เปลีย่นแปลงดังกลาวยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน เชน การ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณ A และปริมาณ B ดังภาพประกอบ 1  
  
ปริมาณ A 1 2 3 4 5 6 7 
ปริมาณ B 2 4 6 8 10 12 14 

 
         ภาพประกอบ 1 ตารางการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ A และปริมาณ B 

    

 จากปริมาณ A และปริมาณ B ในตารางจะเห็นวา ขณะที่ปริมาณของ A เปลีย่น ปริมาณ
ของ B ก็จะเปลี่ยน โดยการเปลี่ยนแปลงของสองปริมาณดังกลาวยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน  
  พฤติกรรมทีแ่สดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน หมายถึง พฤติกรรม
ของนักเรียนที่แสดงออกขณะปฏิบตัิกิจกรรมในใบกิจกรรมเก่ียวกบัการใหเหตุผลเชิงสัดสวนในสอง
ดานตอไปน้ี ไดแก 1) ดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกบัสัดสวน ซ่ึง
ประกอบดวย การอธบิายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลีย่นแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปน
อัตราสวนเดียวกัน การเปรียบเทียบอัตราสวน และการแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวน
และไมเก่ียวของกับสัดสวน และ 2) ดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกบัสัดสวน 
โดยพฤติกรรมดังกลาวจะประเมินจากแบบสังเกตพฤตกิรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตผุล
เชิงสัดสวน ซ่ึงกําหนดพฤตกิรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนเปนสี่ระดับ ดังน้ี 
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  ระดับ 0 นักเรียนแสดงใหเห็นถึงการขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับสัดสวน วธิีการท่ี
นักเรียนใชแกปญหาไมเก่ียวของกับสัดสวนเลย ผูเรียนจะใชวิธีการเดาคําตอบ ใชการคํานวณอยาง
สุม หรือมุงพิจารณาที่ผลตางของจํานวน นักเรียนระดับน้ีขาดการตระหนักถึงความสัมพันธเชงิการ
คูณระหวางปริมาณ 
  ระดับ 1 นักเรียนแสดงใหเห็นถึงการรับรูวาอัตราสวนไมสามารลดทอนโดยใชการหารได  
เพราะฉะนั้นการแกปญหาของนักเรียนจึงใชวธิีการบวกซ้ําหรือใชการคูณอัตราสวนดวยจํานวนเตม็
บวก แตนักเรียนไมสามารถแกปญหาทีต่องใชการลดทอนอัตราสวนโดยใชการหารได  
  ระดับ 2 นักเรียนแสดงใหเห็นถึงการรับรูวาอัตราสวนสามารถลดทอนโดยใชการหารได 
ดวยมุมมองดังกลาวน้ีทําใหนักเรียนสามารถแกปญหาไดกวางกวานักเรียนในระดับ 1  
  ระดับ 3 นักเรียนสามารถใชวิธีการแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การคูณไขว อัตราตอ
หน่ึงหนวย ความรูเรื่องการเทากันของเศษสวน หรือการเทียบบัญญัติไตรยางศ  
 กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน หมายถึง  
กิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวนสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โดยการพัฒนาจะเนนการใหเหตุผลของนักเรียนเม่ือเผชิญกับ
สถานการณปญหาที่กําหนดให ซ่ึงสถานการณปญหาจะเร่ิมจากปญหาเก่ียวกับอัตราสวนและ
สัดสวนอยางงายๆ ที่นักเรียนคุนเคยในชวีิตประจําวัน ไปสูสถานการณปญหาเก่ียวกับอัตราสวนและ
สัดสวนที่มีความซับซอน ลักษณะของสถานการณปญหาที่เก่ียวกบัอัตราสวนและสัดสวนที่นักเรียน
ไดเผชิญจะมีหลายๆ บรบิทกิจกรรมการเรียนการสอนมีการใชรูปภาพ วัตถุหรือสื่อสัมผัส และตาราง
เพ่ือชวยสรางแนวคิดเก่ียวกับอัตราสวนและสัดสวน กิจกรรมการเรียนรูจะเนนไปที่การหาคาที่
หายไปจากสถานการณปญหาที่เก่ียวกบัสัดสวนและความเขาใจเกีย่วกับสถานการณปญหาเก่ียวกับ
สัดสวน โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะอาศัยการสอนแบบแนะใหรูคดิ ซ่ึงจะให
ความสําคัญไปที่ความพยายามในการคิดหาวิธีแกปญหาดวยตวัเอง สนับสนุนและเปดโอกาสใหมี
การอภิปราย แสดงความคดิเห็นและหาเหตุผลหรือหลกัฐานมายืนยนัคําตอบของปญหา รวมทัง้ไม
ปดก้ันโอกาสของนักเรียนที่จะแสวงหาความรูใหมๆ  
 การสอนแบบแนะใหรูคิด หมายถึง การสอนที่ครูยดึเอาการคิดแกปญหาของนักเรียน
เปนแนวทางในการสอน โดยครูใชการสังเกต การถาม และการฟงการอธิบายแสดงแนวคิดในการ
แกปญหาของนักเรียน แลวนําผลที่ไดจากการสังเกต การถาม และการฟงการอธิบายดังกลาว มา
ประกอบเปนขอมูลในการตดัสินใจที่อยูบนความรูและความเชื่อของตัวครูเองเพ่ือหาวิธีการสอนที่ 
สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน ซ่ึงการสอนแบบแนะใหรูคิดมีขั้นตอนดังน้ี 1) ครูกําหนด
สถานการณปญหาใหแกนักเรียน 2) นักเรียนลงมือคิดแกปญหา 3) ครูคอยสนับสนุนการเรียนรูของ
นักเรียน 4) นักเรียนนําเสนอแนวคิดในการแกปญหา และ 5) นักเรียนรวมกันสรปุความรูหรือ
แนวคิดที่ได 
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 สมมติฐานของการวิจัย  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ใชกิจกรรมการเรียนรูทีพั่ฒนาความสามารถในการให

เหตุผลเชิงสัดสวน ที่ผานเกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ 75 ของจํานวนนักเรียนทัง้หมด 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยในครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดย
นําเสนอตามลาํดับดังน้ี 
 1.  การใหเหตุผล 
      1.1  ความสําคัญของการใหเหตุผล 
                1.2  ความหมายของการใหเหตุผล 
   1.3  แนวทางการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล    
 2.  การใหเหตุผลเชิงสัดสวน  
   2.1  ความสําคัญของการใหเหตุผลเชิงสดัสวน 
           2.2  ความหมายของการใหเหตุผลเชิงสดัสวน 
  2.3  ประเภทของโจทยปญหาการเก่ียวกบัการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
  2.4  ยุทธวธิีทีใ่ชในการแกปญหาเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
  2.5  พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน   
  2.6  แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน 
  2.7  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
 3.  การประเมินความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
   3.1  แนวคิดในการประเมินความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน 
   3.2  วิธีการประเมินความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
   3.3  การประเมินผลโดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค 
 4.  วิธีการสอนเร่ืองอัตราสวนและสัดสวน 
 5.  การสอนแบบแนะใหรูคดิ 
   5.1  การสอนแบบแนะใหรูคิด 
   5.2  บทบาทของครูและนกัเรียนในการสอนแบบแนะใหรูคิด 
   5.3  ขั้นตอนการสอนแบบแนะใหรูคิด 
   5.4  ทฤษฎีทีเ่ก่ียวของกับการสอนแบบแนะใหรูคิด 
   5.5  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนแบบแนะใหรูคิด 
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1. การใหเหตุผล 
 ในชีวติประจําวันปกตขิองคนเรามักจะมีการใหเหตุผลอยูเสมอ เชน มีการใหเหตุผลในการ
เลือกซ้ือสินคา ในการเลือกประกอบอาชพี ในการมาทํางานสายหรือในการตัดสินคดีความตางๆ เปน
ตน ในบรรดาการใหเหตุผลเหลาน้ัน มีทั้งการใหเหตุผลที่สามารถกระทําไดโดยทันที โดยใชเพียง
ความรูหรือประสบการณเดิมๆ และการใหเหตุผลที่มีความยุงยากซับซอนมากจนเราไมสามารถ
กระทําไดทันทีก็ตองอาศัยความรู ทักษะ/กระบวนการ และเทคนิควธิกีารหลายอยางในการใหเหตุผล 
(สสวท. 2550: 37) การใหเหตุผล (Reasoning) เปนความสามารถของมนุษยในการสรางขอสรุป
หรืออางเหตุผล โดยยึดความรูหรือความจริงที่คาดลวงหนาเปนหลักในเชิงที่สอดคลองกับกฎเกณฑ
หรือหลักการของเหตุผล (Bullock. 1994: 4951) 
 หากพิจารณาการใหเหตุผลอยางละเอียดพบวา การใหเหตุผลเปนกระบวนการที่แยกได
เปน 2 ขั้นตอน (วินัย ดําสุวรรณ. 2539: 31 – 32) ไดแก 
 1.  ขั้นตอนการคนพบเหตผุล (Context of Discovery) เปนความพยายามที่จะใช
จินตนาการเชือ่มโยงกับความคิดหรือประสบการณตางๆ ที่เก่ียวของกับเหตุการณที่ตองการอธบิาย
เหตุผล บางทอีาจเรียกขั้นตอนนี้วา “การสรางคําอธิบาย”  ขั้นตอนนี้ไมมีกฎเกณฑที่แนนอนวาตอง
จินตนาการอยางไรเพราะแตละคนอาจคนพบเหตุผลของตนเองดวยวิธีที่แตกตางกัน 
  2.  ขั้นตอนการพิสูจนหรือสนับสนุนดวยเหตุผล (Justification) เปนขั้นตอนทีต่อจากการ
คนพบเหตุผล คือเปนการประเมินวา เหตผุลที่คนพบน้ัน เปนคําอธิบายส่ิงหรือเหตุการณที่ตองการ
คําอธิบายจรงิๆ ดังน้ันเราเรียกสิ่งที่ตองการอธิบายวา “ขอสรุป”  ขั้นตอนนี้จะเรียกวา “การพิสูจน
สนับสนุนขอสรุปน่ันเอง”  
 1.1  ความสําคัญของการใหเหตุผล 
  กอนที่จะกลาวถึงความสําคญัของการใหเหตุผลผูวิจัยไดหาขอมูลเก่ียวกับขนาดสมอง 
ของไอนสไตนเม่ือเทียบกับคนปกติซ่ึงทําวิจัยโดยนกัวิทยาศาสตรกลุมหน่ึงจากมหาวิทยาลยั 
แม็คมาสเตอร (McMaster Universtity) เมืองออนตาริโอ ประเทศแคนาดา จากการเปรียบเทียบ
ขนาด สมองของไอนสไตนกับขนาดสมองคนฉลาดปกติทัว่ไป เปนชาย 35 คน หญิง 56 คน พบวา 
บริเวณสวนลาง ของสมองดานซายของไอนสไตน ใหญกวาของคนปกติธรรมดาถึง 15 เปอรเซ็นต 
สมองบริเวณดังกลาว อยูในระดับเดียวกบัหู มีหนาที่เก่ียวกับการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร (รุงมณี  
เมฆโสภณ. 2542: Online) 
  จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเราเห็นวาการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเกงคณิตศาสตรไดน้ัน
บุคลน้ันตองมีความสามารถในการใหเหตผุล ซ่ึงสอดคลองกับสภาครคูณิตศาสตรแหงชาติของ
สหรัฐอเมริกา (NCTM. 1989: 29) ที่กลาววา คณิตศาสตรคือการใหเหตุผล และการใหเหตุผลเปน
เคร่ืองมือที่สําคัญสําหรับคณิตศาสตร และการดําเนินชีวติประจําวันของมนุษย (Baroody. 1993:  
2 – 25) นอกจากนี้ในดานการเรียนการสอนมีงานวิจัยจํานวนมากยืนยันวาการสอนใหนักเรียนเรียน
ดวยความเขาใจและมีเหตุผล เปนสิ่งที่ดีกวาการสอนแบบใหจดจํา ถึงแมวาการจําจะชวยในการหา
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คําตอบทีถู่กตองไดเร็วกวา แตถานักเรียนเรียนดวยความเขาใจ จะทาํใหมีความสามารถในการปรับ
ใชสถานการณใหมๆ และสามารถจําไดดีกวานานกวา เพราะนักเรียนรูกระบวนการที่ไดหลักการมา
เพ่ือใชกับสถานการณตางๆ นักเรียนก็จะตระหนักวาแนวคิดตางๆ ทางคณิตศาสตรน้ันมีความ
เก่ียวของกัน ดังน้ันการสอนในแนวนี้จึงเปนการพัฒนาสติปญญาไดดีกวาการสอนใหจดจําโดยไมมี
เหตุผล (ปยวดี วงษใหญ. 2548: 1) 
  การใหเหตุผลเปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหการดํารงชีวิตของคนเราแตกตางจากสตัว 
นักจิตวิทยาทางดานความคิดบางทานกลาวถึงการใหเหตุผลวา เปนวิธีการทีค่นเราสรางตัวแทนหรือ
ทําความเขาใจปญหา (Kahney. 1993: 103) ขณะที่นักการศึกษาบางทาน เชน ครูลิกและรูดนิค 
(Krulik & Rudnick. 1993: 103) จัดใหการใหเหตุผล เปนการคิดชนิดหน่ึงที่คนเราไดมาซ่ึงขอสรุปที่
สมเหตุสมผลจากขอมูลที่กําหนด โดยการตั้งขอคาดการณ สรางสมบัติที่เปนนามธรรมจาก
ความสัมพันธในสถานการณปญหา จากน้ันจึงตรวจสอบเหตุผลเพ่ืออธิบายและยืนยันขอสรุป ซ่ึง
ขอสรุปก็คือแนวคิดใหมที่ได   
 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาตขิองสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 56) กําหนดการใหเหตุผล
และการพิสูจนเปนมาตรฐานหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และกลาววา การใหเหตผุล
และการพิสูจนน้ันจะเปนแนวทางในการพัฒนาใหเกิดการแสดงออกถึงความเขาใจอันลึกซ้ึงเก่ียวกับ
ปรากฏการณตางๆ ไดอยางกวางขวาง ซ่ึงไดกําหนดมาตรฐานของการใหเหตุผลและการพิสูจน
สําหรับนักเรียนตั้งแตชั้นอนบุาลถึงเกรด 12 ดังน้ี   
 1.  ตระหนักถึงความสําคัญของการใหเหตุผลและการพิสูจนในวิชาคณิตศาสตร 
 2.  สรางและตรวจสอบขอคาดการณทางคณิตศาสตรได 
 3.  พัฒนาและประเมินการใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตรได 
 4.  เลือกและใชประเภทของการใหเหตุผลและวธิีการพิสจูนที่หลากหลายได 
 ในสวนของประเทศไทยหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ไดระบุสาระใน
กลุมการเรียนรูไว 6 สาระ โดยในสาระที่ 6 ซ่ึงเปนสาระดานทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 
ไดบรรจุการใหเหตุผลเปนทักษะทักษะหนึ่งทางคณิตศาสตร ซ่ึงการใหเหตุผลนัน้จะแทรกอยูในสาระ
การเรียนรูตางๆ โดยในแตละสาระการเรยีนรูน้ัน ผูเรียนจะตองตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได (สสวท. 2545: 6 – 7)  
 สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2547: 4) กลาววา การฝกทักษะการ
ใหเหตุผลเปนสิ่งสําคัญและจําเปนเพราะจะชวยใหนักเรียน 
 1.  เขาใจแนวทางคิดคณิตศาสตรในเรื่องนั้นๆ ไดดีและสามารถปรับแนวคิดใหมีความแจม
ชัดและลึกซ้ึงขึ้น 
 2.  สามารถตรวจสอบแนวคิดพรอมทั้งใหเหตุผลได 
 3.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรูจากกันและกัน 
 4.  สามารถอธิบายและสรปุผลไดอยางเหมาะสม 
 5.  ยอมรับแนวคิดใหมที่มีเหตุผลกวาแนวคิดเดิม 
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 จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การใหเหตุผลเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับมนษุย เน่ืองจากการให
เหตุผลทําใหการดํารงชีวิตของมนุษยแตกตางจากสัตว ในวิชาคณิตศาสตรจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีเหตุผล เพราะการใหเหตผุลเปนเครื่องมือที่สําคัญในวิชาคณิตศาสตร 
และในดานการเรียนการสอนนั้นมีงานวิจัยจํานวนมากมายยืนยันวาการสอนใหนักเรียนเรียนดวย
ความเขาใจและมีเหตุผล ดีกวาการสอนแบบใหจดจํา รวมทั้งในหลักสูตรคณิตศาสตรเองจากทั้งของ
สภาครูคณิตศาสตรแหงชาตขิองสหรัฐอเมริกาและสถาบนัสงเสริมการสอนคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีของไทย ตางไดเนนถึงความสาํคัญของการใหเหตุผลวาตองบรรจุการใหเหตุผลเปนทักษะ
หน่ึงทางคณิตศาสตร และใหแทรกอยูในสาระการเรียนรูในแตละสาระการเรียนรูของวิชาคณิตศาสตร  
 1.2  ความหมายของการใหเหตุผล 
 มีผูใหความหมายของการใหเหตุผลไวในลักษณะตางๆ ดังน้ี 
  คูรัลนิค (Guralnik. 1982) กลาววา การใหเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการคดิ
เชื่อมโยง คิดเชิงตรรกศาสตร และสามารถที่จะลงความเห็นหรือหาขอสรุปจากขอเท็จจริงที่ปรากฏ
หรือจากสมมติฐาน 
  บราไฮเออร (Brahier. 2005: 25) กลาววา การใหเหตผุล หมายถึง กระบวนหนึ่งที่ผูให
เหตุผลแสดงออกโดยการอธิบายหรือเขียนเก่ียวกับเรื่องราวหรือสถานการณปญหาบางอยางที่
เกิดขึ้นวา “ทําไมถึงเปนเชนนี้” หรือ “อะไรจะเกิดขึ้น ถา…. “  
 วินัย ดําสุวรรณ (2539: 31) กลาววา การใหเหตุผล หมายถึง การคิดที่พยายามจะอธิบาย
เหตุการณบางอยาง โดยใชหลักฐานจากการสังเกตหรอืขอความตางๆ ที่ไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวาง  
 สมเดช บุญประจักษ  (2540: 37) กลาววา การใหเหตผุล หมายถึง ความสามารถที่
ประกอบดวย ความสามารถในการวิเคราะห ความสามารถในการหาขอสรุป และความสามารถใน
การแสดงขอสรุปและยืนยันขอสรุปของแนวคิดอยางสมเหตุสมผล 
 วิษณุ นภาพนัธ (2551: 10) กลาววา การใหเหตุผล หมายถึง การอธิบายหรือการแสดง
หลักฐานทีท่ําใหเราเชื่อในสิง่ใดสิ่งหน่ึงวาเปนจริง ซ่ึงสรางขึ้นจากการคิดที่อาศัยหลักตรรกวิทยาแลว
ถายทอดออกมาในรูปของภาษา 
 จากความหมายของการใหเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดนําคําสําคัญที่เก่ียวกับ
ความหมายของการใหเหตุผลที่นักการศกึษากลาวไวดังตาราง 1 
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ตาราง 1  การวิเคราะหแนวคิดหลักทีเ่ก่ียวของกับความหมายของการใหเหตุผล 
 

แหลงที่มา แนวคิดหลัก (คําสําคัญ) 

Guralnik ป ค.ศ. 1982 
ความสามารถในการคิดเชื่อมโยง ลงความเห็นหรือหา
ขอสรุป  คิดเชิงตรรกศาสตร  ขอเท็จจริงที่ปรากฏ 

Brahier ป ค.ศ. 2005 
กระบวนการหนึ่ง แสดงออกโดยการอธิบาย หรือการ
เขียน  ทําไมถึงเปนเชนนี ้ อะไรจะเกิดขึ้น ถา…. 

วินัย ดําสุวรรณ ป พ.ศ. 2539 
การคิดที่จะอธิบาย  โดยใชหลักฐานหรือขอความที่ไดรับ
การยอมรับ  

สมเดช บุญประจักษ ป พ.ศ. 2540 
ความสามารถในการวิเคราะห  การหาขอสรุป การแสดง
ขอสรุป การยืนยันขอสรุป  อยางสมเหตุสมผล 

วิษณุ นภาพนัธ ป พ.ศ. 2551 
การอธิบายหรอืการแสดงหลักฐาน การคิด 
หลักตรรกวิทยา  ถายทอดในรูปภาษา 

  
 จากการวิเคราะหแนวคิดหลักที่เก่ียวของกับความหมายของการใหเหตุผลที่นําเสนอใน
ตารางขางตน ดังน้ันในการวิจัยในครั้งน้ีจะใหความหมายของการใหเหตุผลวา หมายถึง การ
แสดงออกโดยการอธิบาย การเขียน หรือแสดงหลักฐาน เพ่ือลงความเห็นหาขอสรุป โดยผานการ
วิเคราะห ทีเ่ปนไปอยางสมเหตุสมผล  
 1.3  แนวทางการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล 
 การพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเปนเปาหมายหลักในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร (NCTM. 1998: 3) สอดคลองกับครูลิคและรุดนิค (Krulik and Rudnick. 1993: 8 – 9) 
ที่กลาววา การพัฒนาทักษะการใหเหตุผลจะตองเปนเปาหมายแรกของครูทุกคนในหองเรียน และครู
ตองใชโอกาสทุกสถานการณในชั้นเรียนสนับสนุนการใหเหตุผลของนักเรียน แลปแพนและสแครม
(Lappan and Schram. 1989: 18 –19) ไดกลาวถึงเก่ียวกับการสงเสริมความสามารถในการให
เหตุผลไววา ควรจัดกิจกรรมการเรียนใหนักเรียนไดมีสวนรวมและแสดงพฤติกรรมในการสืบคน 
คาดการณ คนหาวิธีพิสูจน สังเกตรูปแบบ ชี้แจงเหตุผลของแนวคิด โดยอธิบายรูปแบบแสดงดวย
ภาพหรือแบบจําลอง และใหตอบคําถามตางๆ เชน “ทําไม” “อะไรจะเกิดขึ้น ถา....”  “จงใหตัวอยาง
ของ....” “หรือสามารถใชวธิกีารอ่ืนไดหรือไม ถาดําเนินการแบบเดิมไมบรรลุผล” เหลาน้ีลวนเปน
คําถามที่กอใหเกิดการคิด การสรางขอคาดการณ การกําหนดแบบจําลอง และการอธิบาย ซ่ึงเปน
ลักษณะของการใหเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ สวนกิลฟอรดและโฮปฟเนอร (Guilford and 
Hoepfner. 1971: 28 – 32) ใหความเห็นวา การพัฒนาใหบุคคลมีความสามารถในการใหเหตุผลนัน้  
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ตองเร่ิมจากการสงเสริมใหบุคคลไดคิดอยางมีเหตุผล ความสามารถในการใหเหตผุลนี้เปนสิ่งทีฝ่ก
กันไดและเปนสิ่งที่โรงเรียนตองจัดทํา โดยสอนควบคูกันไปกับเนื้อหาปกติหรือในสถานการณตางๆ 
ที่เหมาะสม   
 อัครยา สังขจันทร (2543: 102) ไดเสนอหลักการสําคญัของกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล เพ่ือชวยใหกระบวนการเรียนการสอนไดบรรลุวตัถุประสงค
ของความพยายามที่จะพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลของผูเรยีน ดังตอไปน้ี 
 1.  กิจกรรมที่เลอืกมาตองเหมาะสมกับกระบวนการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตผุล 
 2.  ผูสอนมีหนาที่เปนเพียงผูอํานวยความสะดวก และผูสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูให
เกิดขึ้น 
 3.  กระบวนการเรียนการสอนตองเปนกระบวนการแบบมีสวนรวม คือ ระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน และระหวางผูเรียนกบัผูเรียนดวยกันเอง 
 4.  เนนใหผูเรียนไดใชศักยภาพของตนเองมากที่สุด  
 5.  การส่ือสารในกระบวนการเรียนการสอนตองเปนการสื่อสารแบบสองทาง 
 6.  การสอบไมสําคัญเทากับการกระตุนใหผูเรียนใฝรู คิดใหเหตุผลเปน 
 7.  มีวิธีการวดัและประเมินผลความสามารถในการใหเหตุผลทีเ่หมาะสมกับรูปแบบการ
การเรียนการสอน 
 สถาบันสงเสรมิการสอนคณิตศาสตรและเทคโนโลยี (2545: 195) ไดกลาวถึงแนวทางใน
การพัฒนาทักษะการใหเหตผุลวา การฝกใหผูเรียนไดรูจักคิดและรูจักการใหเหตุผลนั้นสามารถ
สอดแทรกไดในการเรียนรูทกุเน้ือหาวิชา และไดเสนอหลักการที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดอยางมี
เหตุผลและรูจักการใหเหตุผลดังน้ี 
 1.  ใหผูเรียนไดพบกับโจทยหรือสถานการณปญหาที่นาสนใจ เปนปญหาที่ไมยากเกิน
ความสามารถของผูเรียนที่จะคิดใหเหตุผล 
 2.  ใหผูเรียนไดมีโอกาสและเปนอิสระที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใหเหตุผลของ
ตนเอง 
 3.  ผูสอนชวยสรุปและชี้แจงใหผูเรียนเขาใจวา เหตผุลของผูเรียนถกูตองตามหลกัเกณฑ
หรือไม ขาดตกบกพรองอยางไร 
 สวนอัมพร มาคนอง (2547: 97)  กลาววา ขณะนักเรียนทํากิจกรรมคณิตศาสตร ผูสอนไม
ควรคํานึงถึงคาํตอบสุดทายเหลาน้ัน แตควรใหความสาํคัญกับเหตุผลวาทําไมผูเรียนจึงไดคําตอบ
เหลาน้ัน และคําตอบเหลาน้ันนาจะถูกตองหรือผิดเพราะเหตุใด เปนตน และเพื่อใหใหผูเรียนมีการ
เรียนรูรวมกันมากยิ่งขึ้น ในการจัดกิจกรรมผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดอยางหลากหลาย 
โจทยปญหาสถานการณควรเปนปญหาปลายเปดที่นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือให
เหตุผลที่แตกตางได (สสวท. 2545: 196)  
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 จากแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลของนักการศึกษาหลายๆ ทาน 
หรือของสถาบันสงเสริมการสอนคณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่กลาวขางตน ดังน้ันในการวิจัยในครั้งน้ี 
การพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล จะใชแนวทางการสอนที่ใหผูเรียนไดลงมือคิดดวยตนเอง 
รูจักสังเกต คาดการณ คนหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง อธิบายชี้แจงอยางมีเหตุผล และหาขอสรุป 
โดยมีครูเปนผูสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูดวยการสนับสนุนใหมีการอภิปราย สนทนา
แลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกันและกันอยางเปนอิสระและหลากหลาย สนับสุนนใหผูเรียนทุกคนได
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู มีการกระตุนดวยคําถาม คอยชวยเหลือชี้แนะใหกําลังใจ ชี้แจงในสิ่งที่
ผูเรียนขาดตกบกพรอง พรอมกับมีการจัดเตรียมกิจกรรม โจทยหรือสถานการณปญหาที่เหมาะสม
กับผูเรียน   
 

2. การใหเหตุผลเชิงสัดสวน   
 ผูที่เคยเรยีนคณิตศาสตรมาแลวในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คงทราบนิยามของสัดสวนวา

คือประโยคทีแ่สดงถึงการเทากันของสองอัตราสวน น่ันคือ a/b = c/d แมผูคนสวนใหญจะไมได
ตระหนักถึงนิยามของสัดสวน แตก็สามารถใชสัดสวนแกปญหาในสถานการณที่คุนเคยได 
นอกจากนี้ยังมีการใชสัดสวนอยางแพรหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งในวชิาวิทยาศาสตร  แมวาเรื่อง
สัดสวนจะเปนเรื่องที่สําคัญในสถานการณชีวิตประจําวันที่เราคุนเคย หรือในวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร แตแนวคิดเร่ืองสัดสวนนั้นก็เปนสิ่งที่เขาใจยาก ตองใชเวลานาน แมกระทั้งผูใหญ
หลายๆ คนยงัขาดความเขาใจในแนวคิดเร่ืองสัดสวนอยูไมนอย 
 เน่ืองจากการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนทัง้เรื่องยากและมีประโยชน ดังน้ันเรื่องดังกลาวน้ีจึง
กลายเปนหัวขอที่มีนักวิจัยจํานวนมากนํามาศึกษาตลอดเวลา 25 ปที่ผานมา ซ่ึงในชวงเวลาดังกลาว
น้ันการทําวิจัยเก่ียวกบัการใหเหตุผลเชิงสัดสวนไดทวคีวามซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ เปนลําดับ โดย
เปลี่ยนมุมมองการใหเหตุผลเชิงสัดสวนจากที่มองวาเปนความสามารถโดยทั่วไปหรือการแสดงถึง
โครงสรางทางการคิดทั่วๆไป เปลี่ยนมาเปนอีกมุมมองหนึ่งที่เนนการอธิบายถึงกระบวนการที่ใชใน
การใหเหตุผลเชิงสัดสวน ตลอดจนถึงอิทธิพลของตวัโจทยปญหาและปจจัยที่เก่ียวกับคนวาสงผลตอ
กระบวนการดงักลาวอยางไรบาง (Tourniaire and Pulos. 1985: 181) 
 2.1  ความสําคัญของการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
       การใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนรูปแบบหนึ่งของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่เก่ียวกับ 
เรื่องอัตราสวนและสัดสวน บนโลกของเรามีปรากฏการณหลายๆ อยางที่ดําเนินการไปตามกฎของ
สัดสวน (Proportional Rule) ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสามารถ
ทางดานการใหเหตุผลเชิงสดัสวนนับวาเปนประโยชนอยางยิ่งในการอธิบายปรากฏการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นในโลก (Cramer, Post and Currier. 1993: 159) ฮอฟเฟอร (Hoffer. 1988: 285) ได
กลาวถึงการใหเหตุผลเชิงสดัสวนไววา โดยทั่วไปแลวการใหเหตุผลเชิงสัดสวนถือวาเปน
องคประกอบที่สําคัญอันหนึ่งของการคิดอยางเปนแบบแผนในเด็กวัยรุน นอกจากนี้ความลมเหลวใน
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การพัฒนาเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องนี้ในระยะแรกๆ ของเกรด 6 – 8 จะไปทําใหเกิดการยับยั้งการเรียนรู
ในหลายๆ สาขาวิชาที่ตองมีการคิดในเชงิปริมาณเขามาเกี่ยวของ เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
เศรษฐศาสตร หรือสถิติ รวมทั้งพีชคณิตและเรขาคณิตดวย 
 การใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนแนวคิดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรที่สําคญัซ่ึงถูกนําไป
ประยุกตใชกับวิทยาศาสตร ศิลปะ สถาปตยกรรม แพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร หรือธุรกิจตางๆ 
และเปนรากฐานสําคัญสําหรับการศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตรในระดับสูงขึ้น เชน พีชคณิต 
แคลคลูัส ตรีโกณมิติ เรขาคณิต ความนาจะเปนและสถติิ เปนตน (Flowers. 1998: 1; Holmes.  
1995: 407; Sgroi. 2001; 259) เลช โพสท และเบอร (Lesh, Post and Behr. 1988: 95) เชื่อวาการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนขัน้สูงสุดของการเรียนเลขคณิตในระดับประถมศึกษาและเปนพ้ืนฐานที่
สําคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตรตอในระดับสูง สอดคลองกับฮารเรนและคอนเฟรย (Harel and 
Confrey. 1994: 15) ที่กลาววา การใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนหัวใจของการเรียนคณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน นอกจากนี้ เพอรซัน เบเรนซัน และกรีนสพอน (Person, 
Berenson and Greenspon. 2004: 17) กลาววา การใหเหตุผลเชิงสดัสวนยังเปนตัวบงชี้ที่ดีของ
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับสูงดวย   
 หนังสือมาตรฐานหลักสูตรและการประเมินผลคณิตศาสตรในโรงเรยีน (Curriculum and 
Evaluation Standards for School Mathematics) ที่ออกโดยสภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของ
สหรัฐอเมริกา (NCTM. 1989: 82) ซ่ึงมีจุดประสงคเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรตัง้แตอนุบาลถงึเกรด 12 โดยในสวนของเกรด 5 – 8 ไดกลาวถึงความสําคัญของการให
เหตุผลเชิงสัดสวนไววา 
  

           “ความสามารถทางดานการใหเหตุผลเชิงสัดสวนควรจะพัฒนาผูเรียนในชวงเกรด 5 – 8 นับวาเปนเรื่องท่ี
สําคัญย่ิงท่ีความสามารถทางดานการใหเหตุผลเชิงสัดสวนสมควรจะไดรับการพิจารณาท้ังในแงของเวลาและความ
พยายามเพ่ือใหมั่นใจไดวาความสามารถอันนี้ถูกพัฒนาดวยความระมัดระวัง นักเรียนหลายคนจะตองพบกับ
สถานการณปญหาท่ีหลากหลายท่ีนํามาสรางเปนแบบจําลองแลวแกปญหานั้นผานการใหเหตุผลเชิงสัดสวน“   
 

 ตอมาในป ค.ศ. 2000 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 212 
– 213) ไดออกหนังสือหลักการและมาตรฐานคณิตศาสตรในโรงเรียน (Principles and Standards 
for School Mathematics) โดยไดเสนอใหการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนสาระสําคญัในการบูรณาการ
เน้ือหาตางๆ ในวิชาคณิตศาสตรของเกรด 6 – 8 ซ่ึงมีหลายๆ เน้ือหาที่เก่ียวของกับสัดสวน ไดแก 
อัตราสวน สัดสวน รอยละ ความคลาย มาตราสวน สมการเชิงเสน ความชัน ความถี่สัมพัทธ  
ฮิสโทแกรม และความนาจะเปน นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืนๆ เชน วิทยาศาสตร และศิลปะ  
 จากขางตนพอสรุปไดวา การใหเหตุผลเชิงสัดสวนหัวใจสําคัญสําหรับนักเรียนทีศ่ึกษาใน
ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตน เน่ืองจากเปนแนวคิดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญถูกนําไปประยุกตใชกับหลายๆ สาขาวิชา รวมทั้งในชีวติประจําวันดวย ในวิชาคณิตศาสตร
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เองยังสามารถนํามาใชเปนเนื้อหาหลักในการบูรณาการภายในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรของเกรด 6 
ถึงเกรด 8   
 2.2  ความหมายของการใหเหตุผลเชงิสัดสวน 
 นักคณิตศาสตรศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการใหเหตุผลเชิงสัดสวนในลักษณะ
ตางๆ กันดังน้ี 
 เลช โพสท และเบอร (Lesh, Post and Behr. 1988) กลาววา การใหเหตุผลเชิงสดัสวน
เปนรูปแบบหน่ึงของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่เก่ียวกับความเขาใจของการเปลี่ยนแปลง
รวมกันของสองปริมาณ การเปรียบเทียบอัตราสวนและการหาคาที่หายไป 
 คราเมอร โพสท และคูรริเออร (Cramer, Post and Currier. 1993) กลาววา การใหเหตุผล
เชิงสัดสวนเกีย่วของกับความสามารถในการเปรียบอัตราสวนและความสามารถในการหาคาที่
หายไป รวมถงึความสามารถในการแยกแยะสถานการณปญหาที่เก่ียวกับสัดสวนและไมเก่ียวกับ
สัดสวน 
 สภาวิจัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National Research Council. 2000: 241)  
กลาววา สัดสวน คือ ประโยคที่แสดงการเทากันของอัตราสวน 2 อัตราสวน และความเขาใจถงึ
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นในสถานการณเชงิสัดสวนและการแกปญหาที่เก่ียวของกับความสัมพันธที่
เกิดขึ้นนี้เรียกวา การใหเหตผุลเชิงสดัสวน  
 ลาเนียสและวลิเลียมส (Lanius and Williams. 2003: 392) กลาววา คําวาสัดสวน และการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนคาํที่มีความเก่ียวของกันอยางใกลชิด คําวาสัดสวนกลาวถึงใน
ลักษณะเฉพาะของความสัมพันธซ่ึงสามารถเขียนไดในรูปของการเทากันของสองอัตราสวน สวน 
คําวาการใหเหตุผลเชิงสัดสวน หมายถึง แนวคิดทางคณิตศาสตรที่ผูเรียนตระหนักถึงสถานการณที่
เก่ียวของกับสดัสวนและสถานการณที่ไมเก่ียวของกับสดัสวน และความสามารถในการแก
สถานการณปญหาเก่ียวกับการหาคาที่หายไปและการเปรียบเทียบอัตราสวน  
 ลามอน (Lamon. 2005: 3) กลาววา การใหเหตุผลเชิงสดัสวน หมายถึง การใหเหตุผลที่
เก่ียวของกับการยอสวนหรือขยายสวนในสถานการณปญหาที่มีลักษณะเปนความสัมพันธที่มีคาคงที่
เกิดขึ้นระหวางสองปริมาณใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงคาไปพรอมกัน 
 เดอ ลา ครัซ (de la Cruz. 2008: 7) กลาววา การใหเหตผุลเชิงสัดสวนเก่ียวของกับ 
การตระหนักถึงสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน และเก่ียวของกับ
ความสามารถในการใหเหตผุลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพกับสถานการณปญหาที่เก่ียวกบั
สัดสวน 
 จากความหมายของการใหเหตุผลเชิงสัดสวนขางตน ในการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดให
ความหมายของความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนดังน้ี 
 ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน หมายถึง ความสามารถในการใหเหตุผลของ
นักเรียนในสองดานตอไปน้ี 
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 1.  การแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน ดังน้ี 
  1.1  อธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปน
อัตราสวนเดียวกัน  
  1.2  เปรียบเทียบอัตราสวน 
  1.3  แยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน 
 2.  การหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน 
 2.3  ประเภทโจทยปญหาของการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
            การพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนไมใชเปนเรื่องที่จะพัฒนากัน 
ใหเกิดขึ้นไดในชวงระยะเวลาเวลาใดเวลาหนึ่ง หากแตความสามารถดังกลาวผูเรียนตองสราง
กระบวนการคดิดวยตนเอง ซ่ึงกระบวนการคิดดังกลาวเกิดจากการส่ังสมประสบการณที่หลากหลาย
รูปแบบโดยอาศัยระยะเวลาอันยาวนาน องคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิผลตอการพัฒนาความสามารถใน
การใหเหตุผลเชิงสัดสวน คอื โจทยปญหาการเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน รูบลีย (Rupley. 
1981; citing Karplus, Pulos and Stage. 1983: 220) พบวาการนําเสนอโจทยปญหาที่เก่ียวของกับ
จํานวนเต็ม และใชคาของตวัเลขไมเกิน 30 จะงายกวาโจทยปญหาทีนํ่าเสนออัตราสวนที่ไมใช
จํานวนเต็มหรอืใชคาของตวัเลขมากๆ    
 สําหรับประเภทของโจทยปญหาของการใหเหตุผลเชิงสดัสวนมีนักคณิตศาสตรศึกษา
หลายทานไดแบงประเภทของโจทยปญหา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  คารพลัส พูลอส และสเตจ (Karplus, Pulos and Stage. 1983: 219 – 220) ไดแบง
ประเภทโจทยปญหาเก่ียวกบัการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก โจทยปญหา
เก่ียวกับการหาคาที่หายไป (Missing Value Problem) และโจทยปญหาเก่ียวกับการเปรียบเทียบ 
(Comparison Problem) โดยโจทยปญหาเก่ียวกับการหาคาที่หายไป โจทยปญหาจะกําหนดขอมูลที่
เปนจํานวนมาใหพรอมกับความสัมพันธของจํานวน แลวใหผูเรียนหาคาของจํานวนที่โจทยตองการ
หา สวนโจทยปญหาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบ ปญหาจะกําหนดอัตราสวนสองอัตราสวนมาให แลว
ใหผูเรียนตรวจสอบวาอัตราสวนสองอัตราสวนเปนอัตราสวนเดียวกันหรือไม โดยใชวิธีการคํานวณ
จากขอมูลที่ใหมา ดังตารางตอไปน้ีแสดงตัวอยางของปญหาเก่ียวกบัการหาคาทีห่ายไปและปญหา
เก่ียวกับการเปรียบเทยีบ 
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ตาราง 2  ประเภทโจทยปญหาของการใหเหตุผลเชิงสดัสวนของคารพลัส พูลอส และสเตจ 
 

ประเภทของโจทยปญหา ตัวอยาง 

การหาคาที่หายไป 

รถยนตคันหนึง่วิ่งมาดวยอัตราเร็ว 175 กิโลเมตร ตอ 3 ชั่วโมง  
ณ อัตราเร็วเดียวกันน้ี ถารถยนตคันดังกลาววิ่งมาไดเปนเวลา 
12 ชั่วโมง โดยไมหยุด ถามวารถยนตคนัน้ีวิ่งไดเปนระยะทางกี่
กิโลเมตร 

การเปรียบเทยีบ 
รถยนต A วิ่งมาดวยอัตราเร็ว 180 กิโลเมตร ตอ 3 ชั่วโมง สวน
รถยนต B วิ่งมาดวยอัตราเร็ว 400 กิโลเมตร ตอ 7 ชั่วโมง ถามวา
รถยนตคันไหนวิ่งเร็วกวากัน 

  
 จากโจทยปญหาเก่ียวกับเปรียบเทียบขางตน คราเมอรและโพสท (Cramer and Post. 
1993: 342 – 346) ไดแบงยอยออกเปน 2 ประเภท ไดแก โจทยปญหาเก่ียวกับการเปรียบเทียบ 
เชิงตวัเลข (Numerical Comparison Problem) และโจทยปญหาเก่ียวกับการเปรยีบเทียบเชิง
คุณภาพ (Qualitative Comparison Problem) โดยลักษณะของโจทยปญหาเก่ียวกับการ
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพ โจทยไมไดกําหนดขอมูลที่เปนตัวเลขมาใหแตจะกําหนดขอมูลเปนเชงิ
คุณภาพมาให เชน มีคําวา เร็วกวา ชากวา มากกวา นอยกวา เทาเดิม เขมขนนอยกวา หรือเขมขน
มากกวา ปรากฏอยูในประโยค ตัวอยางโจทยปญหาเชน “แมรี่และเกรทไดมาวิ่งเลนรอบสนาม 
ปรากฏวาแมรีว่ิ่งไดจํานวนรอบมากกวาเกรท แตแมรี่ใชเวลาในการวิ่งนอยกวาเกรท ถามวาใครวิ่ง
เร็วกวากัน” (Cramer, Post and Currier 1993: 166)  
  ลามอน (Lamon. 1993: 42 – 43) ไดวางกรอบงานอยางกวางๆ ในการจําแนกโจทย
ปญหาเก่ียวกบัการใหเหตุผลเชิงสัดสวนออกเปนประเภทตางๆ ซ่ึงผูเรียนตองเรียนรู และลงมือ 
แกโจทยปญหาเหลาน้ัน โดยโจทยปญหาที่ลามอนแบงก็เปนโจทยปญหาที่มีลักษณะเดียวกันกับของ
คารพลัส พูลอส และสเตจ ที่กลาวไวขางตน แตการแบงโจทยปญหาของลามอน ลามอนจะยึด
ลักษณะของสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นซ่ึงลามอนแบงเปน 4 ประเภทใหญๆ  ไดแก โจทยปญหา
เก่ียวกับการวดัที่พบไดในชวีิตประจําวัน (Well – Known Measures) โจทยปญหาที่มีลักษณะเปน 
สวนยอย – สวนยอย – สวนทั้งหมด (Part – Part – Whole) โจทยปญหาเก่ียวกับกลุมที่นํามา
สัมพันธกัน (Associated Sets)  และโจทยปญหาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงขนาด (Growth) ซ่ึงโจทย
ปญหาแตละประเภทมีรายละเอียดดังน้ี โจทยปญหาเก่ียวกับการวัดทีพ่บไดในชวีิตประจําวันเปน
โจทยปญหาทีแ่สดงความสัมพันธในสิ่งทีพิ่จารณา (Entities) หรืออัตราที่เรารูจักกันดี เชน ความเร็ว 
ซ่ึงเปนอัตราของไมลตอชั่วโมง หรือหนวยราคา ซ่ึงเปนอัตราของชิ้นตอดอลลาร เปนตน สวนโจทย
ปญหาที่มีลักษณะเปน สวนยอย – สวนยอย – สวนทัง้หมด เปนการนําสวนยอยซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของสวนทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับสวนเติมเต็ม (Complent) ของมันเอง เชน การเปรียบจํานวน
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เด็กผูหญิงกับเด็กผูชาย หรือการเปรียบเทียบจํานวนคาํตอบที่ถูกกับจํานวนคําตอบที่ผิด หรือการ
เปรียบเทียบสวนยอยกับสวนทั้งหมดเชน เด็กผูชาย 12 คนจากนักเรียน 20 คน หรือคําตอบถูกตอง 
80 ขอจากคําถาม 100 ขอ เปนตน สวนโจทยปญหากลุมที่นํามาสัมพันธกันจะกลาวถึงปริมาณ 2 
ปริมาณที่สัมพันธกัน ซ่ึงโดยปกติแลว ปริมาณทั้ง 2 ไมไดมีความสัมพันธกัน เชน คนกับพิซซา หรือ
คุกก้ีกับกลอง เปนตน และโจทยปญหาเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงขนาดเปนปญหาทีเ่ก่ียวของกับการ
ขยายสวนและการยอสวน และปริมาณทีใ่หมาตองเปนปริมาณที่ตอเน่ือง เชน ความสูง ความยาว 
ความกวาง ตวัอยางของโจทยปญหาแตละประเภทแสดงดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  ประเภทโจทยปญหาของการใหเหตุผลเชิงสดัสวนของลามอน 
 

ประเภทของปญหา ตัวอยาง 

ปญหาเก่ียวกบัการวัดที่พบ
ไดในชีวติประจําวัน 

โทมัสขับรถไดเปนระยะทาง 156 ไมล ใชนํ้ามันไปทั้งหมด 6 
แกลลอน ถารถของโทมัสใชนํ้ามันในอัตรานี้ ถามวาถาเขาใชนํ้ามัน 
21 แกลลอน รถของเขาจะขับไปไดไกลถึง 561 ไมลหรือไม 

ปญหาที่มีลักษณะเปน 
สวนยอย – สวนยอย – 

สวนทั้งหมด 

ครูโจนสแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 5 คน โดยที่แตละกลุม
น้ันตองมีนักเรียนหญิง 3 คน ถาในหองเรียนของครูโจนสมีจํานวน
นักเรียนทั้งหมด 25 คน  อยากทราบวาในช้ันเรียนนั้นมีนักเรียน
หญิงก่ีคน และนักเรียนชายกี่คน 

ปญหาเก่ียวกบักลุมที่นํามา
สัมพันธกัน 

เอลเลน จิม และสตีฟ ซ้ือลูกโปง 3 ลูกในราคา 2 ดอลลาร พวกเขา
ตัดสินใจจะกลบัไปที่รานอีกคร้ัง และซื้อลกูโปงใหพอกับจํานวนของ
นักเรียนในชัน้ พวกเขาจะตองจายเงินเทาไหรเพ่ือซ้ือลูกโปง 24 ลูก 

 

ปญหาเก่ียวกบัการ
เปลี่ยนแปลงขนาด 

 

รูปขนาด 6 x 8 น้ิวใบหนึ่งถกูอัดขยายใหใหญจนดานยาวมีความ
ยาวเพิ่มขึ้นจาก 8 น้ิว เปน 12 น้ิว อยากทราบวาดานกวางของรูปที่
ขยายใหมน้ีจะยาวเทาไร ถงึจะไดสัดสวนกันพอดี 

  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา โจทยปญหาของการใหเหตุผลเชิงสัดสวนแบงไดเปน 3 ประเภท
ใหญๆ ไดแก โจทยปญหาเก่ียวกับการหาคาที่หายไป โจทยปญหาเก่ียวกับการเปรียบเทียบเชิง
ตัวเลข และโจทยปญหาเก่ียวกับการเปรียบเทียบเชิงคณุภาพ และมีโจทยปญหาของการใหเหตุผล
เชิงสัดสวนทีล่ามอนแบงเปน 4 ประเภท ไดแก โจทยปญหาเก่ียวกับการวัดที่พบไดในชีวติประจําวัน 
โจทยปญหาทีมี่ลักษณะเปน สวนยอย – สวนยอย – สวนทั้งหมด โจทยปญหาเก่ียวกับกลุมที่นํามา
สัมพันธกัน และโจทยปญหาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงขนาด  
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 มีประเด็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับโจทยปญหาเก่ียวกับการหาคาที่หายไปขางตน ไดมี 
นักคณิตศาสตรศึกษาไดศกึษาองคประกอบที่มีอิทธิผลตอการหาคาที่หายไป เชน การศึกษาของ 
เอบรามอวิทซ (Abramowitz. 1975: 2 – 42) พบวามี 3 องคประกอบที่มีผลตอการหาคาที่หายไป 
ไดแก 1) ผลตางของพจน (เทากันหรือไมเทากัน) ตัวอยางเชน ในสัดสวน 4/6 = 6/x แสดงใหเห็นวา
มีผลตางเทากัน กลาวคือ ผลตางระหวาง 4 และ 6 (6 – 4 = 2) ที่อยูในอัตราสวนเดียวกันและ
ระหวางอัตราสวน สําหรับสดัสวน 4/6 = 10/x  แสดงใหเห็นวามีผลตางไมเทากัน กลาวคือ ผลตางใน
อัตราสวนเดียวกัน คือ 6 – 4 = 2 ซ่ึงไมเทากับผลตางระหวางอัตราสวน คือ 10 – 4 = 6 ในประเด็น
ตามขอ 1 น้ี เอบรามอวิทซ สรุปวา ผลตางที่เทากันทั้งในอัตราสวนเดียวกันและระหวางอัตราสวนจะ
ทําใหนักเรียนมุงพิจารณาไปที่ผลตางของสองจํานวนแทนที่จะมุงพิจารณาไปที่ความสัมพันธเชงิ 
การคูณของสองจํานวน 2) ขนาดของจํานวนที่ปรากฏในสัดสวนมักจะเก่ียวของกับตวัไมทราบคาซ่ึง
เราไมรูเลยวาตัวไมทราบคาจะมีขนาดของจํานวนมากหรือนอยกวาจํานวนที่ทราบคาที่โจทย
กําหนดใหมา ถาตัวไมทราบคามีขนาดของจํานวนนอยกวาตวัทีท่ราบคาจะถือวาโจทยปญหา
ดังกลาวมีระดับความยากมากกวาเม่ือตัวทราบคามีขนาดของจํานวนมากกวาตวัที่ทราบคา และ  
3) รูปแบบของโจทยปญหา (แบบธรรมดาหรือแบบซับซอน) จะเก่ียวของกับอัตราสวนในโจทย
ปญหา กลาวคือ การปรากฏความสัมพันธของสองจํานวนที่เปนจํานวนเต็มหรือการปรากฏ
ความสัมพันธของสองจํานวนที่ไมใชจํานวนเต็มทั้งในอัตราสวนเดียวกันหรือระหวางอัตราสวนลวนมี
ผลตอการแกโจทยปญหา ในประเด็นตามขอ 3 น้ี เอบรามอวิทซ สรุปวา โจทยปญหาเก่ียวกับ
ความสัมพันธของสองจํานวนที่ไมใชจํานวนเต็มทั้งในอัตราสวนเดียวกันและระหวางอัตราสวนทําให
นักเรียนเกิดอุปสรรคในการแกโจทยปญหามากขึ้น 
 สวนฟรอยเดนทอล คราพลัสและคณะ (Freudenthal. 1983; Karplus, Pulos and Stage. 
1983) ใหความสนใจไปที่ความสัมพันธของสองจํานวนที่อยูในอัตราสวนเดียวกันและระหวาง
อัตราสวน และใหคําจํากัดความของความสัมพันธของสองจํานวนนี้วาเปนความสัมพันธของสอง
จํานวนที่เปนจํานวนเต็ม (Integer Relationships) และความสัมพันธที่ไมใชจํานวนเต็ม (Noninteger 
Relationships) ตัวอยางของความสัมพันธของสองจํานวนที่เปนจํานวนเต็ม เชน ในสัดสวน 2/4 = 
12/x  มีพหุคูณที่เปนจํานวนเต็มทั้งใน (2 ×2 = 4) อัตราสวนเดียวกัน และระหวาง (2×6 = 12) 
อัตราสวน สวนตัวอยางของความสัมพันธที่ไมใชจํานวนเต็ม เชน พิจารณาสัดสวน 8/5 = 11/x 
พบวามีหพุคณูที่ไมใชจํานวนเต็มระหวาง (8 ×11/8 = 11) อัตราสวน และใน (8 ×  5/8 = 5) 
อัตราสวนเดียวกัน  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาการหาคาที่หายไปในสัดสวน สามารถหาไดจากทั้งในอัตราสวน
เดียวกันและระหวางอัตราสวน สวนองคประกอบที่มีผลตอการหาคาที่หายไปจากความสัมพันธของ
สองจํานวนทั้งในอัตราสวนเดียวกันและระหวางอัตราสวน พอสรุปไดเปน 4 ขอดังน้ี 1) การปรากฏ
หรือไมปรากฏของอัตราสวนที่เปนจํานวนเต็ม 2) ตําแหนงตัวไมทราบคาในสัดสวน 3) ความ
ซับซอนของตวัเลขหรือขนาดของจํานวนที่ใชในสัดสวน 4) ผลตางของพจนในสัดสวน  
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 2.4  ยุทธวิธีที่ใชในการแกปญหาเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
 ปจจุบันหนังสือแบบเรียนวชิาคณิตศาสตรของมัธยมศกึษา ถาพิจารณาเกี่ยวกับเรือ่ง
ยุทธวิธทีี่ใชแกปญหาเรื่องอัตราสวนและสัดสวน พบวาบางคร้ังแตละยุทธวิธีก็อยูอยางกระจัด
กระจายไมไดถูกรวบรวมไวอยางเปนหมวดหมูและไมไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในแตละ
ยุทธวิธีอยางชัดเจน ยุทธวธิีในหนังสือแบบเรียนสวนใหญนําเสนอใชแกปญหาเรือ่งอัตราสวนและ
สัดสวน คือ การคูณไขวไมใชเฉพาะในหนังสือเทาน้ัน ครูผูสอนสวนใหญก็ใชวิธีการคูณไขวสอน
นักเรียน ผลจากการสอนโดยใชวธิีการคณูไขว ฮาท (Hart. 1978: 4 – 6; citing Fisher. 1988: 158) 
กลาววาจะทําใหผูเรียนขาดความเชื่อถือในกระบวนการที่เก่ียวของกับการใชวิธีการเพ่ิมเปนสองเทา 
(Doubling) การแบงออกเปนสองสวนเทาๆ กัน (Halving) หรือแมแตการบวกซํ้า (Repetitive 
Addition) เลช โพสท และเบอร (Lesh, Post and Behr. 1988; citing Hiebert and Behr. 1988: 
93) เชื่อวาการใชวธิีการคูณไขวในการแกปญหาเพ่ือเปนตัวบงชี้ถึงความสามารถในการใหเหตุผล
เชิงสัดสวนยังมีขอจํากัดอยูมาก เพราะวาคําตอบที่นักเรียนไดจากการแกปญหาโดยใชวธิีการคณู
ไขวน้ันนักเรียนไดมาจากขั้นตอนวิธีการลวนๆ (Purely Algorithm) และเปนไปไดที่วานักเรียนอาจ
ใชวธิีการทองจําขั้นตอนในการหาคําตอบ และจากการวิจัยพวกเขาไดสรุปผลเสียที่เกิดจากการใช
วิธีการคูณไขวไว 3 ขอ คือ 1) ทําใหผูเรียนขาดความเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องของสัดสวน 2) ทําให
ผูเรียนขาดการสรางวิธีการคิดแกปญหาอยางเปนธรรมชาติ และ 3) ทําใหผูเรียนหลีกเลี่ยงการให
เหตุผลเชิงสัดสวน  
 นักคณิตศาสตรศึกษาหลายทานไดศึกษายุทธวิธีทีใ่ชในการแกโจทยปญหาเก่ียวกับการให
เหตุผลเชิงสัดสวน ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
 ทัวรนิไอเรและพูลอส (Tourniaire and Pulos. 1985: 184 – 188) ไดศึกษาและรวบรวม
เอกสารและงานวิจัยเก่ียวของกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน โดยในสวนของยุทธวธิีที่ใชในการแก
โจทยปญหาไดแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ ยุทธวธิกีารคูณ และยทุธวธิีการบวก ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามตารางตอไปน้ี พิจารณาโจทยปญหาตอไปน้ีประกอบ 
 “รานคาแหงหน่ึงขายลูกกวาด 2 ชิ้นในราคา 4 เซนต ถาตองการซ้ือลูกกวาด 8 ชิ้นจะตอง
จายเงินเทาใด” 
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ตาราง 4  ยุทธวธิีที่ใชแกโจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวนของทัวรนิไอเรและพูลอส  
 
 

ยุทธวิธ ี ตัวอยาง 

การคูณ 
เพราะวาลกูกวาด 2 ชิ้นราคา 4 บาท ตองการลูกกวาด 8 ชิ้นซึ่งมี
จํานวนเปนสี่เทาของลูกกวาด 2 ชิ้น ดังน้ันลูกกวาด 8 ชิ้น มีราคา
เทากับ 4 x 4 = 16 บาท  

การบวก 
เพราะวาลกูกวาด 2 ชิ้น ราคา 4 บาท ดังน้ันลูกกวาด 4 ชิ้นราคา 8 
บาท ลูกกกวาด 6 ชิ้นราคา 12 บาท และลูกกวาด 8 ชิน้ราคา 16 บาท 

 
 นอกจากยุทธวิธีการขางตนทัวรนิไอเรและพูลอสยังไดกลาวถึงยทุธวิธีที่นักเรียนใช
แกปญหาแลวเกิดความผิดพลาด เชน การใชวธิีการพิจารณาผลตางของจํานวน ซ่ึงสามารถพบได
โดยทั่วไปตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ 
 สวนโนเอลติง (Noelting. 1980) ไดแบงยุทธวธิีการแกโจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวน
ออกเปน 2 ยุทธวธิีใหญๆ  ไดแก ยุทธวธิภีายในอัตราสวนและยทุธวธิีระหวางอัตราสวน (Within and 
Between Strategies) ยุทธวิธีภายในอัตราสวนจะนําความสัมพันธเชงิการคูณระหวางจํานวนของ
อัตราสวนแรกไปใชกับอัตราสวนที่สอง สวนยุทธวิธีระหวางอัตราสวนจะนําความสมัพันธเชิงการคูณ
ระหวางจํานวนที่สมนัยกันของอัตราสวนแรกและอัตราสวนที่สอง เพ่ือที่จะทําใหเปนอัตราสวนที่
เทากัน พิจารณาโจทยปญหาตอไปน้ี  
 “นักทองเท่ียวกลุมหน่ึงกําลังวางแผนในการเดินทางดวยเทา โดยพวกเขาประมาณกันวา
ระยะทาง 6 กิโลเมตร จะตองใชเวลาในการเดินทางดวยเทานาน 2 ชั่วโมง อยากทราบวาเม่ือเวลา
ผานไป 10 ชั่วโมง พวกเขาจะเดินเทาไดระยะทางเทาใด” (ดูภาพประกอบ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
               
          ภาพประกอบ 2  ยุทธวธิีภายในอัตราสวนและยทุธวธิีระหวางอัตราสวน 
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 จากปญหาขางตนสรางสมการไดเปน 2/6 = 10/x ซ่ึงเราสามารถใชไดทั้งยุทธวิธีภายใน
อัตราสวนและยุทธวิธีระหวางอัตราสวน นักเรียนที่ใชยุทธวธิีภายในอัตราสวนในอัตราสวนแรก (2/6) 
จะสังเกตเห็นวาระยะทาง 6 กิโลเมตร มีคาเทากับ 3 เทาของเวลา ( 23×  = )6  เพราะฉะนั้นเรา
สามารถนําเอาขอสังเกตนี้ไปใชกับอัตราสวนที่สอง (10/x) น่ันคือนํา 3 ไปคูณกับอัตราสวนที่สองจะ
ไดเปน (30/x) ซ่ึงเทากับอัตราสวนแรก น่ันคือ 6/6 = (30/x) ซ่ึงจะทําใหไดผลลัพธเทากับ 30 ชั่วโมง 
สวนนักเรียนที่ใชยทุธวิธีระหวางอัตราสวน นักเรียนจะตองคนหาวา 2 กับ 10 มีความสัมพันธเชิงกัน
คูณกันอยางไร ซ่ึงนักเรียนจะตองรูวาความสัมพันธระหวาง 2 กับ 10 คือ 10 = 52×  และนํา 5 มา
คูณกับ 6 จะไดวา 56×  = 30 ดังน้ันอัตราสวนที่ไดคือ 10/30 = 10/x ซ่ึงจะทําใหไดผลลัพธเทากับ 
30 จากสองยุทธวธิีที่กลาวมาจะเห็นวาจะใชยุทธวิธีไหนก็ไดคําตอบเทากัน (Steinthorsdottir.  
2003: 76) 
 บีซุค (Bezuk. 1988) ไดแบงยุทธวธิีในแกปญหาเก่ียวกบัสัดสวนออกเปน 5 ยุทธวธิี ดังน้ี  
1) ยุทธวิธีการเปลี่ยนตัวประกอบ 2) ยุทธวธิีการบวก 3) ยุทธวิธีการใชอัตราตอหน่ึงหนวย 4) 
ยุทธวิธีการใชความรูเรื่องการเทากันของเศษสวน และ 5) ยุทธวธิีกลุมที่สมมูลกัน แตละยทุธวิธี
ขางตนแสดงดังตาราง 5 โดยพิจารณาโจทยปญหาตอไปน้ีประกอบ 
 “สมชายและหนูดีไปซ้ือขนมปงที่รานคาเดียวกันแหงหน่ึง สมชายซ้ือขนมปง 2 ชิ้น ราคา 8 
บาท ถาหนูดีซ้ือขนมปง 8 ชิ้น เธอตองจายเงินเทาใด” 
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ตาราง 5  ยุทธวธิีที่ใชแกปญหาเก่ียวกับสัดสวนของบซุีค  
 
 

ยุทธวิธ ี ตัวอยาง 

การเปล่ียนตัวประกอบ 
(Factors of change) 

เนื่องจากหนูดีซื้อขนมปงเปนจํานวน 4 เทาของสมชาย ดังนั้นเธอตองจายเงิน
เปน 4 เทา ของราคาที่สมชายซื้อเชนเดียวกัน นั่นคือ 

4 ×  ( 8 บาท) = 32 บาท 

การบวกเพ่ิม 
(Building up) 

 
เพราะวาขนมปง 2 ชิ้น ราคา 8 บาท   ถาขนมปง 8 ชิ้น จะมีราคาเทากับ 

8 บาท + 8 บาท + 8 บาท + 8 บาท  = 32 บาท 
 

การใชอัตราตอหนึ่งหนวย 
(Unit rate) 

 
เพราะวาเงิน 8 บาท ซื้อขนมปงได 2 ชิ้น ดังนั้นเงิน 4 บาทซื้อขนมปงได 1 ชิ้น 

นั่นคือ  4 บาท / 1 ชิ้น  ดังนั้นถาซื้อขนมปง 8 ชิ้น ตองจายเงิน 
( 8 ชิ้น) ×  ( 4 บาท / 1 ชิ้น)  =  32 บาท 

 

 
การคูณไขว  

(Cross products) 

                    

                                       
บาทx

ชิ้น8

บาท8

ช้ิน2
=  

                      ( 2 ชิ้น) ×  ( x บาท) =  ( 8 ชิ้น ) ×  ( 8 บาท) 
                                            2x =  64  
                                              x =  32 
 

การใชความรูเรื่องการเทากัน
ของเศษสวน 

(Equivalent fractions) 

 

32

8

48

42

8

2
=

×
×

=  

 

กลุมสมมูล 
(Equivalence class) 

 

32

8

16

4

8

2
==  

 
 

  
 ในทํานองเดียวกันรุชติ (Ruchti. 2005: 12) ไดแบงยุทธวธิีในแกปญหาเก่ียวกับสดัสวน
ออกเปน 6 ยุทธวธิี ดังน้ี 1) การใชรูปภาพ 2) การบวกเพ่ิม 3) การใชอัตราตอหน่ึงหนวย 4) การ
เปลี่ยนตัวประกอบ และ 5) การคูณไว แตละยุทธวธิีขางตนแสดงดังตาราง 6 พิจารณาโจทยปญหา
ตอไปน้ีประกอบตัวอยางในตาราง 6 
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 “ณ คายพักแรมลูกเสือแหงหน่ึง เต็นทที่ใชนอนสําหรับลูกเสือ 2 เตนจะนอนได 4 คน ถา
คายพักแรมเตรียมเต็นทไวทั้งหมด 12 เต็นท จะมีลูกเสือมาคายพักแรมแหงน้ีทั้งหมดจํานวนกี่คน”  
 

ตาราง 6  ยุทธวธิีที่ใชแกปญหาเก่ียวกับสัดสวนของรชุติ  
 

ยุทธวิธ ี ตัวอยาง 

การใชรูปภาพ 

(pictorial) 

 
   
 
                   

           การบวกเพ่ิม 
(building up) 

 
เพราะวา 2 เต็นทนอนได 4 คน ดังน้ัน ถาเต็นท 12 เต็นท จะนอนได 

4 คน + 4 คน + 4 คน + 4 คน + 4 คน + 4 คน  =  24 คน 
 
 

การใชอัตราตอหน่ึงหนวย 
(unit rate) 

 
จากโจทยปญหาท่ีกลาววา “เต็นทท่ีใชนอนสําหรับลูกเสือ 2 เต็นทจะนอนได 4 
คน” เขียนเปนอัตราไดเปน 2 เต็นท ตอ 4 คน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา 4/2 คน 
ตอ 1 เต็นท ตัวประกอบคงตัว (constant factor) ในท่ีน้ีคือ 4/2 ท่ีบรรยายใน
ลักษณะจํานวนของคนตอหน่ึงเต็นท เราจะเรียกอัตราดังกลาวนี้วา อัตราตอหน่ึง
หนวย (unit rate) จากโจทยปญหาดังกลาว เราสามารถหาคําตอบไดเปน 
(4/2)×12 = 24 
 

การเปล่ียนตัวประกอบ 
(factors of change) 

 
การใชวิธีการเปล่ียนตัวประกอบเปนการคนหาวา “เปนกี่เทา” เชน จากโจทย
ปญหาขางตน เน่ืองจากเต็นทจํานวน 12 เต็นท เปน 6 เทาของเต็นทจํานวน 2 
เต็นท ดังน้ันจํานวนลูกเสือจะตองเปน 6 เทาดวย คําตอบท่ีไดคือ 6 x 4 = 24 คน 
ในการใชวิธีการดังกลาวน้ี ถาตัวประกอบไมใชจํานวนเต็ม วิธีการนี้อาจจะไม
เหมาะสมท่ีจะใชในการแกปญหา 
 

การคูณไขว  
(cross products) 

                            

            
x

12

4

2
=            412x2 ⋅=⋅            

2

412
x

⋅
=           24x =  
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 จากยุทธวธิีทีก่ลาวมาขางตน ไดมีงานวิจัยของนักคณิตศาสตรศึกษาที่ไดศึกษาการใช
ยุทธวิธีในการแกปญหาเก่ียวสัดสวน ซ่ึงมี 5 ยุทธวธิีหลกัๆ ที่สําคัญไดแก การบวกเพ่ิม การใชอัตรา
ตอหน่ึงหนวย การเปลี่ยนตวัประกอบ การคูณไขว และยุทธวิธีภายในอัตราสวนและยุทธวธิีระหวาง
อัตราสวน 
 งานวิจัยที่กลาวถึงยุทธวธีิการบวกเพ่ิม 
 ยุทธวิธีการบวกเพ่ิมหรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา ยุทธวิธีกอนการใชการคณู (Pre - 
Multiplicative Strategy) (Harel and Behr. 1995) เปนยุทธวิธีหน่ึงทีใ่ชแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน 
ซ่ึงพบวายุทธวิธีดังกลาวน้ีมีการใชกันบอยในเด็กระดับประถมศึกษา จากงานวิจัยของทัวรนิไอเร 
(Tourniaire. 1986) พบวา มีการใชยุทธวธิีการบวกเพ่ิมรอยละ 30 ของจํานวนเด็กที่ศึกษาในเกรด 3 
ถึงเกรด 5 โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กที่ศึกษาในเกรด 3 มีการใชยทุธวธิีการบวกเพ่ิมถึงรอยละ 50 
ของจํานวนเด็กเกรด 3 ทั้งหมด รุชติ (Ruchti. 2005: 12) ใหขอสังเกตวาเด็กยังคงใชยุทธวธิีการบวก
เพ่ิมตอไป แมวาเด็กจะอายุมากขึ้นก็ตาม สวนปารเกอร (Parker. 1999) ไดใหความสําคัญกับ
ยุทธวิธีการบวกเพ่ิม โดยกลาววาการใชยุทธวิธีการบวกเพ่ิมน้ีเปนกาวแรกที่จะมุงไปสูการใหเหตุผล
ในเชิงการคูณสําหรับการแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน เพราะวาการคณูก็คือการบวกซํ้าน่ันเอง 
 งานวิจยัที่กลาวถึงยุทธวธีิการใชอัตราตอหน่ึงหนวย 
 จากงานวิจัยที่กลาวถึงยทุธวิธีการบวกเพ่ิมเราทราบวาเด็กในระดับประถมศึกษาสวนใหญ
ยังใชยุทธวธิีการบวกเพ่ิมอยู  เม่ือพวกเขาโตขึ้นอีกอายุหน่ึง พวกเขาอาจเปลี่ยนยทุธวธิี ซ่ึงมียุทธวธิี
หน่ึงที่พวกเขานํามาใชแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน น้ันคอืยุทธวธิีการใชอัตราตอหน่ึงหนวย (Bezuk. 
1988; Cramer, Post and Currier. 1993; Lamon. 1993) ลามอน (Lamon. 1993) ใหนักเรียนเกรด 
6 แกปญหาเก่ียวกับสัดสวน พบวา รอยละ 96 ของจํานวนนักเรียนเกรด 6 ใชยุทธวธิีอัตราตอหน่ึง
หนวย เชนเดียวกับคราเมอร โพสท และคูรริเออร (Cramer, Post and Currier. 1993) ไดวิเคราะห
ยุทธวิธทีี่นักเรียนเกรด 7 และเกรด 8 จํานวน 900 คน ใชแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน พวกเขาพบวา 
ยุทธวิธทีี่นักเรียนใชแลวสวนใหญไดคําตอบถูกตอง คอื ยุทธวธิีอัตราตอหน่ึงหนวย นอกจากนี้
ยุทธวิธีดังกลาวน้ียังเปนยทุธวธิีที่นิยมใชทั้ง นักศึกษาครูและครูประจําการในการแกปญหาเก่ียวกับ
สัดสวน (Bezuk. 1988) 
 งานวิจัยที่กลาวถึงยุทธวธีิการเปลี่ยนตัวประกอบ 
 บีซุค (Bezuk. 1988) พบวามีครูหลายคนที่ใชยทุธวิธีการเปลี่ยนตัวประกอบ ยุทธวธิี
ดังกลาวน้ีเหมาะกับโจทยปญหาที่มีอัตราสวนที่เปนจํานวนเต็ม สมาชกิที่สมนัยกันระหวางอัตราสวน
แรกกับอัตราสวนที่สองตองมีความสัมพันธเชิงการคณู น่ันคือ สมาชิกตัวหน่ึงเปนพหุคูณของสมาชิก
อีกตัวหน่ึงน่ันเอง บอสตัน สมิทธ และฮิลเลน (Boston Smith and Hillen. 2003) กลาววา ความ
เขาใจถึงยุทธวิธีการเปลี่ยนตัวประกอบจะทําใหนักเรียนไดรูวาทําไมถึงใชวธิีการคณูไขวในการแก
โจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวน เพราะฉะนัน้พวกเขาเสนอวากอนจะแนะนําวิธีการคณูไขว ควรให
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นักเรียนไดพัฒนาและรูจักใชยุทธวิธกีารเปลี่ยนตวัประกอบกอน ตอไปเม่ือจะสอนโดยใชวธิีการคูณ
ไขวควรแนะนาํในลักษณะทีใ่หเห็นถึงความเชื่อมโยงกับยุทธวิธีการเปลี่ยนตวัประกอบ 
 งานวิจัยที่กลาวถึงยุทธวธีิการคูณไขว 
 ยุทธวิธีการคณูไขวเปนยทุธวธิีที่ถูกนํามาใชสอนแกโจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวนมากที่สุด  
อยางไรก็ตาม มีหลายยุทธวิธีเหมือนกันที่นําไปใชแกโจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวน ซ่ึงบางครั้งก็เปน
ยุทธวิธทีี่คิดขึน้เอาเองในใจ (Intuitive) สวนยุทธวธิีการคูณไขวน้ันเปนยุทธวิธเีนนที่ขั้นตอนวิธกีาร
มากกวาเขาความใจ ลาเนียส และวลิเลยีมส (Lanius and Williams. 2003: 392) เชื่อวาการให
เหตุผลเชิงสัดสวนนั้นผูเรียนตองสามารถรูจักใชหลายๆ ยุทธวิธใีนการแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน ไม
ควรเนนไปทีก่ารใชยุทธวธิกีารคูณไขวเพียงอยางเดียว สวนฟลีนเนอร เวสทบรคุ และโรเจอรส 
(Fleener Westbrook and Rogers. 1993) กลาววานักเรียนที่ไมรูจักการใชยุทธวธิีการคูณไขวควร
ใหเขาไดคนพบยุทธวธิีดังกลาวดวยตวัเขาเอง ซ่ึงการที่ครูไปแนะนํายุทธวิธีการคณูไขวกอนอาจจะ
ทําใหมีผลกระทบตอการใหเหตุผลเชิงสัดสวน นอกจากนี้เม่ือนักเรียนรูจักยุทธวธิีการคูณไขวแลว จะ
สงผลทําใหความสามารถในการแกโจทยปญหาเก่ียวกบัสัดสวนลดลงดวย ถึงแมวาการคูณไขวจะ
เปนยุทธวธิีที่ใชแกปญหาไดก็ตาม แตบอยครั้งที่พบวานักเรียนเอาไปใชแกปญหาโดยขาดความ
รอบคอบและความเขาใจอยางแทจริง เพราะฉะนั้นควรใหนักเรียนไดเขาใจความหมายของสัดสวน
กอนที่จะสอนโดยใชยุทธวธิกีารคูณไขว ในสวนของครผููสอน บีซุค (Bezuk. 1988) ไดสํารวจพบวา 
การแกโจทยปญหาเก่ียวกบัสัดสวน ครูประจําการมีการใชยุทธวธิีการคูณไขวมากกวานักศึกษาครูถึง 
สองเทา สําหรับโจทยปญหาท่ีมีความซับซอนของตัวเลขพบวาทั้งครปูระจําการและนักศึกษาครมีู
การใชยุทธวธิกีารคูณไขวเทาๆกันบีซุคไดกลาวถึงสาเหตุที่เปนเชนน้ีเพราะวากอนที่นักศึกษาครูจะ
มาเปนครูประจําการ นักศึกษาครูมีความสามารถในการใชยุทธวธิีทีห่ลากหลายในการแกโจทย
ปญหาเก่ียวกบัสัดสวน แตพอมาเปนครูประจําการทําใหการเรียนการสอนตองอิงกับหลักสูตร
ประกอบกับเวลาที่ใชสอนมีนอยจึงทําใหเนนไปที่การใชยุทธวิธกีารคูณไขว ซ่ึงเปนยุทธวิธีทีท่ําใหได
คําตอบอยางรวดเร็ว  
 งานวิจัยที่กลาวถึงยุทธวธีิภายในอัตราสวนและยุทธวิธีระหวางอัตราสวน 
 คราเมอร โพสท และคูรริเออร (Cramer, Post and Currier. 1993) และคารพลสั พูลอส 
และสเตจ (Karplus, Pulos and Stage. 1983) พบวาระหวางยุทธวิธภีายในอัตราสวนและยทุธวธิี
ระหวางอัตราสวน ไมมียุทธวธิีการใดที่นักเรียนชอบมากกวากันเปนพิเศษ แตการท่ีนักเรียนจะ
เลือกใชยทุธวธิีการใดนั้นขึน้อยูวาเม่ือใชยุทธวิธีการน้ันแลวยังคงรักษาสภาพความเปนอัตราสวน
ของจํานวนเตม็อยูหรือไม นอกจากนี้คารพลัส พูลอส และสเตจ (Karplus, Pulos and Stage. 1983) 
ยังพบวานักเรียนเกรด 6 และเกรด 8 ชอบใชยุทธวธิีภายในอัตราสวนมากกวายุทธวิธีระหวาง
อัตราสวน เม่ือคิดเปนรอยละพบวานักเรียนรอยละ 75 ของนกัเรียนเกรด 6 และเกรด 8 ยังใชยุทธวธิี
ภายในอัตราสวนอยู แมวาโจทยปญหาน้ันสามารถใชทัง้สองวิธีแกปญหาไดก็ตาม 
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 ในการแกโจทยปญหาการเปรียบเทยีบอัตราสวน คารพลัส พูลอส และสเตจ (Karplus, 
Pulos and Stage. 1983) ไดสํารวจพบวา รอยละ 80 ของจํานวนนักเรียน ใชยุทธวธิีภายใน
อัตราสวนซึ่งใชวิธีการหารเขามาชวย และบอยคร้ังมีการใชยุทธวธิีระหวางอัตราสวนดวยโดยการหา
ความสัมพันธเชิงการคูณระหวางปริมาณที่มาจากหนวยการวัดเดียวกัน ตัวอยางของสถานการณ 
ปญหาเชน 
 “เจนวิ่งรอบสนาม 2 รอบใชเวลา 6 นาท ีสวนซาราวิ่งรอบ 8 ใชเวลา 22 นาที ถามวา 
ใครวิ่งเรว็กวากัน หรือทั้งสองคนวิ่งดวยความเร็วเทากัน” 
 จากสถานการณปญหาขางตนนักเรียนสวนใหญใชยุทธวธิีภายในอัตราสวนโดยการ 
หาร 6 ดวย 2 ซ่ึงไดเทากับ 3 สวนอีกอัตราสวนหนึ่งหาร 22 ดวย 8 ไดเทากับ 2.75 นํา 3 
เปรียบเทียบกับ 2.75 จะพบวา 3 มากกวา 2.75 ดังน้ันซาราวิ่งเร็วกวาเจน สวนนักเรียนที่ใชยทุธวิธี
ระหวางอัตราสวนจะพิจารณาที่ความสัมพันธเชิงการคณูระหวางปริมาณที่มาจากหนวยการวัด
เดียวกันจากสถานการณขางตนจะพบวา 8 เปน 4 เทาของ 2 ถาทั้งสองคนวิ่งดวยความเรว็เทากัน 
แลวการวิ่ง 8 รอบ ของซาราจะตองใชเวลา 24 นาที แตซาราใชเวลา 22 นาที แสดงวาซาราวิ่ง 
เร็วกวา 
 นอกจากยุทธวิธีทีก่ลาวถึงขางตน ยังมีเทคนิคหรือวธิกีารอ่ืนๆ อีกที่นํามาชวยในการ 
แกปญหาเก่ียวกับสัดสวน เชน การใชตารางที่มีลักษณะรูปแบบตางๆ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 ชารปและอดมัส (Sharp and Adams. 2003: 432 – 437) ไดเสนอการใชตารางแบบสอง
แถว (Two Row Pattern Table) เปนเคร่ืองมือชวยในการสรางแนวคิดเก่ียวกบัสดัสวนใหกับ
นักเรียน (ดูภาพประกอบ 3) การใชตารางเพื่อตองการใหนักเรียนหาแบบรูปของจํานวนที่อยูใน
ตาราง ซ่ึงนักเรียนอาจใชการนับแบบกระโดดขามหรือใชการคูณ การใชตารางดังกลาวเปนวธิีการ
หน่ึงที่จะสนับสนุนความพยายามของนักเรียนในการตระหนักถึงความสัมพันธระหวางคูของจํานวน 
ขณะที่คูของจํานวนในตารางดังกลาวเปลีย่นแปลงคาของจํานวนไปพรอมๆ กัน นอกจากนี้ตาราง
แบบสองแถวยังเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงรองรอยพื้นฐานการคดิเก่ียวกับสัดสวนของนักเรียน 
ตอไปน้ีเปนตวัอยางการใชตารางแบบสองแถวในการแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน  
 โจทยปญหา 1 “ในงานปารตี้แหงหน่ึงจัดพิซซาไว 4 ถาด ตอคนที่มารวมงาน 14 คน 
สมมติวาวันน้ันมีคนมารวมงานปารตี้ดังกลาวจํานวน 84 คน จะตองจัดพิซซาไวทัง้หมดก่ีถาด”  
 

 
 
 
 
 

      ภาพประกอบ 3  การใชวิธีการบวกเพิ่มโดยใชตารางแบบสองแถว 
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 จากภาพประกอบ 3 จะพบวาใชวิธีการบวกเพ่ิม โดยแถวบนบวกเพิม่ทีละ 4 สวนแถวลาง
บวกเพ่ิมทลีะ 14 เน่ืองจากมีผูมารวมงาน 84 คน ดังน้ันแถวลางตองบวกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได 84 
จะพบวาจํานวนแถวบนทีต่รงกับ 84 คือ 24 ดังน้ันจะตองจัดพิซซาไวทั้งหมด 24 ถาด 
 จากโจทยปญหา 1 ถาในงานปารตี้ดังกลาวมีคนมารวมงานจํานวน 35 คนจะตองจัดพิซซา
ไวทั้งหมดก่ีถาด การแกปญหาน้ีอาจจะใชวธิีการที่เรยีกวา การประมาณคาในชวง (Interpolation) 
วิธีดังกลาวน้ีนักเรียนจะตองหาวา 35 อยูในชวงไหน จะพบวา 35 อยูในชวง 28 ถงึ 42 ดังน้ันเราได
คูของจํานวนมา 2 คู คือ (8 , 28) และ (12 , 42) และพบวาจุดที่แบงครึ่งของคูจํานวนดังกลาว คอื 
(10 , 35) (ดูภาพประกอบ 4) ซ่ึงคูจํานวน (10 , 35) ไมไดปรากฏหรือบันทึกไวในตาราง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 โจทยปญหา 2 “นักทองเท่ียวกลุมหน่ึงกําลงัวางแผนในการเดินทางดวยเทา โดยพวกเขา
ประมาณกันวาระยะทาง 12 กิโลเมตร จะตองใชเวลาในการเดินทางดวยเทา 8 ชัว่โมง  ถาในการ
เดินทางดวยเทาคร้ังน้ีพวกเขาใชเวลาทั้งหมด 42 ชั่วโมง อยากทราบวานักทองเที่ยวกลุมดังกลาว 
เดินทางไดระยะทางกี่กิโลเมตร             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพประกอบ 5 พิจารณาแถวบน โดยใชการบวกเพ่ิมแบบเทาตัว จะได 8 + 8 = 16 
และ 16 + 16 = 32 เพ่ือใหไดคาใกลเคยีงกับ 42 จึงนํา 32 + 8 = 40 ซ่ึงตองบวกเพิ่มอีก 2 แตใน
ตารางไมมี 2 ดังน้ันเราตองหา 2 โดยการนํา 8 ÷  4 = 2 จากน้ันนํา 40 + 2 = 42 สวนแถวลางก็ทาํ
ในลักษณะทํานองเดียวกัน และพบวาจํานวนแถวลางที่ตรงกับ 42 คือ 63 ดังน้ันเวลา 42 ชัว่โมง 
นักทองเท่ียวกลุมดังกลาวเดินทางเปนระยะทาง 63 กิโลเมตร 

 

ภาพประกอบ 4  การใชวิธกีารประมาณคาในชวงโดยใชตารางแบบสองแถว 

     ภาพประกอบ 5  การใชวิธีการคูณ การหาร และการบวก โดยใชตารางแบบสองแถว 
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 ลาเนียส และวิลเลียมส (Lanius and Williams. 2003: 392) เสนอการใชตารางแบบ 3 
คอลัมนชวยในการแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน การใชตารางดังกลาวจะเชื่อมโยงการคูณซึ่งนักเรียนได
เรียนมาแลวในชั้นประถมศกึษา พรอมทั้งยังทําใหผูเรยีนไดคนหาแบบรูป และสรางการทํานาย 
พิจารณาโจทยปญหานํ้าพ้ันช (Punch) ซ่ึงเกิดจากการผสมระหวางน้ํา (Water) กับนํ้าผลไม (Juice) 
โดยในการผสมน้ําพ้ันชจะใชนํ้าผลไม 3 สวนตอนํ้า 2 สวน 
 หลังจากนักเรียนสรางตารางที่มีนํ้า 2 สวน 4 สวน และ 6 สวน (ดูภาพประกอบ 6ก) 
ตอไปใหนักเรียนสรางตารางที่มีนํ้า 1 สวน 3 สวน และ 5 สวน (ดูภาพประกอบ 6ข) โดยอาศัยการ
สังเกตจากแบบรูปในตารางดังภาพประกอบ 6ก เชน ถาเราใชนํ้า 1 สวน หรือ (2 ×1/2) เราสามารถ
หาปริมาณน้ําผลไมไดโดยอาศัยแบบรูปดังกลาว ดังน้ันปริมาณน้ําผลไมไดเทากับ 3 ×1/2 หรือ 1.5 
สวนนั่นเอง และหาปริมาณน้ําพ้ันชไดเทากับ 5 ×1/2 หรือ 2.5 สวนนั่นเองครับ โดยแบบรูปดังกลาว
เราสามารถหาปริมาณน้ําผลไมและน้ําพ้ันชได เม่ือเราใชนํ้า 3 สวนหรือ 5 สวน (ดูภาพประกอบ 6ค)  
 

        ก 
ปริมาณน้ํา ปริมาณน้ําผลไม ปริมาณน้ําพ้ันช 

2 หรือ (2×1) 3 หรือ (3×1) 5 หรือ (5×1) 
4 หรือ (2×2) 6 หรือ (3×2) 10 หรือ (5×2) 
6 หรือ (2×3) 9 หรือ (3×3) 15 หรือ (5×3) 

 
       ข 

ปริมาณน้ํา ปริมาณน้ําผลไม ปริมาณน้ําพ้ันช 
1 หรือ (2×?) (3×?) (5×?) 
2 หรือ (2×1) 3 หรือ (3×1) 5 หรือ (5×1) 
3 หรือ (2×?) ??? ??? 
4 หรือ (2×2) 6 หรือ (3×2) 10 หรือ (5×2) 
5 หรือ (2×?) ??? ??? 
6 หรือ (2×3) 9 หรือ (3×3) 15 หรือ (5×3) 

 
 ค 

ปริมาณน้ํา ปริมาณน้ําผลไม ปริมาณน้ําพ้ันช 
1 1.5 2.5 

2 3 5 

3 4.5 7.5 
4 6 10 
5 7.5 12.5 
6 9 15 

 
                      ภาพประกอบ 6  การใชตารางแบบ 3 คอลัมน 
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 ป ค.ศ. 1988 เซลลคี เบอร และวอลเกอร (Sellke, Behr and Voelker. 1991) ไดเสนอ 
ตารางการเชือ่มโยง (Linking Table)  เพ่ือนํามาใชสอนแกโจทยปญหาเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิง
สัดสวน พวกเขาพบวานักเรียนกลุมที่ถูกสอนโดยใชตารางการเชื่อมโยงทําใหความสามารถทางดาน
การใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนกลุมดังกลาวดีกวากลุมนักเรียนที่ไมไดถูกสอน ซ่ึงการสอนโดย
ใชตารางการเชื่อมโยง น้ันเพ่ือตองการใหนักเรียนไดเห็นความสัมพันธระหวางปริมาณตางๆ ที่อยูใน
แถวคนละดานกันของตาราง (ดูภาพประกอบ 7) นอกจากนี้ตารางการเชื่อมโยงยังสนับสนุนการใช
วิธีภายในอัตราสวนและวธิีการเปลี่ยนตัวประกอบ  
 

หนวยการวัด 1 หนวยการวัด 2 
a b 
c d 

 
 

 
 เซลลคี เบอร และวอลเกอร ไดนําตารางการเชื่อมโยงไปสอนกลุมเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา ผลการทดลองพบวา 81% ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ําประสบความสําเร็จในการ
นําตารางการเชื่อมโยงมาใชแกปญหา ในทางตรงกันขามพวกเขาไดนําตารางการเชื่อมโยงใชกับ
กลุมเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงผลการทดลองพบวา 69% ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สงู
ประสบความสําเร็จในการนําตารางการเชื่อมโยงมาใชแกปญหา เพราะฉะนั้นพวกเขาสรุปวาตาราง
การเชื่อมโยงสามารถชวยใหเด็กที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนต่ําเรียนเร่ืองอัตราสวนและสัดสวนไดดี
ขึ้น ตอมาใน ค.ศ. 1991 เซลลคี เบอร และวอลเกอร ไดใชตารางการเชื่อมโยงเปนตัวชวยในการ
นําเสนอใหนักเรียนเกรด 7 ไดเห็นการเปลี่ยนจากการนําเสนอเปนคาํพูด (Verbal Representation) 
ไปสูการนําเสนอในรูปเชิงสญัลักษณ (Symbolic Representation)  อยางไรก็ตามตารางการ
เชื่อมโยงที่ใชจะแตกตางไปจากเดิม โดยตารางการเชือ่มโยงแบบใหมจะแสดงโดยการใชลูกศรแทน 
(ดูภาพประกอบ 8) พิจารณาโจทยปญหาตอไปน้ีประกอบการใช ตารางการเชือ่มโยงแบบลูกศร  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพประกอบ 7  การใชตารางการเชื่อมโยง 
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     “ถาลูกกวาด 4.2 ดอลลาร หนัก 1 ปอนด ถาลูกกวาดหนัก 0.85 ปอนดคิดเปนเงินก่ีดอลลาร” 
 
                                ราคาลูกกวาด                           นํ้าหนักลูกกวาด 

4.2                                           1 
 

     ?             0.85 
 

                                ราคาลูกกวาด                           นํ้าหนักลูกกวาด 
                                      4.2                                      1 
 

     ?                                            0.85 
 

                                ราคาลูกกวาด                           นํ้าหนักลูกกวาด 
4.2 1 

 
 
 

                                        
     
                 
 นอกจากการใชตารางที่นําเสนอขางแลวเลช โพสท และเบอร (Lesh, Post and Behr. 
1986; citing de la Cruz. 2008) ไดเสนอ 2 วิธีสําหรับครูและนักเรียนในการใชแกปญหาเก่ียวกบั
การเปรียบเทยีบอัตราสวน ไดแก การใชสวนตกคาง (Residual Method) และการใชการถายทอด 
(Transitive Method) 
 1.  การเปรียบเทียบอัตราสวนโดยใชสวนตกคาง (Residual Method) ใชสําหรับ
เปรียบเทียบอัตราสวน 2 อัตราสวน ซ่ึงอัตราสวนมีลักษณะดังน้ี 2/3 , 5/6 , 8/9 หรือ 14/15 จะ
สังเกตเห็นวาอัตราสวนดังกลาวนอยกวา 1 อยู 1/3 , 1/6 , 1/9 หรือ 1/15 ตามลําดับ เชน ถาจะ
เปรียบเทียบอัตราสวน  2/3 กับ 5/6 วาอัตราสวนไหนมากกวากัน อาจตองใชวธิีการหารหรือตองทํา
ตัวสวนใหเทากันซ่ึงเสียเวลาในการคํานวณ แตถาเราพิจารณาสวนตกคาง (Residual)  ของ 2/3 คือ 
1/3 และสวนตกคางของ 5/6 คือ 1/6 แลวนําสวนตกคางของ 2/3 และ 5/6 มาเปรียบเทียบกันจะงาย
กวา ซ่ึงในกรณีน้ีจะพบวา 1/3 > 1/6 ดังน้ันสรุปวา 5/6 > 2/3 เหตุผลเพราะวา 5/6 ขาดอีก 1/6 จะ
เทากับ 1 แต 2/3 ขาดอีก 1/3 ถึงจะเทากับ 1 และเพราะวา 1/3 > 1/6 จึงทําให 5/6 > 2/3  
 2.  การเปรียบเทียบอัตราสวนโดยใชการถายทอด (Transitive Method) เปนอีกวธิีหน่ึงที่
ใชเปรียบเทียบอัตราสวน 2 อัตราสวน โดยใชอัตราสวนตัวที่สามซึ่งเปนอัตราสวนที่เรากําหนดเอง  
ตัวอยางเชน เปรียบเทยีบอัตราสวน 3/7 กับ 5/9 วาอัตราสวนไหนมากกวากัน ในที่น้ีไดกําหนด

   ภาพประกอบ 8  การใชตารางการเชือ่มโยงแบบลูกศรในการแกปญหา 

  
? 0.85 
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อัตราสวน 1/2 ขึ้นมาเองเพ่ือใชเปนตวัเปรียบเทียบ เพราะวา 3/7 < 1/2 และ 1/2 < 5/9  โดยใชการ
ถายทอดจะไดวา 3/7 < 5/9  
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา มีหลายๆ ยุทธวธิีที่นํามาใชในการแกปญหาเก่ียวกับการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวน ไดแก การบวกเพ่ิม การใชอัตราตอหน่ึงหนวย การเปลี่ยนตวัประกอบ การคูณ
ไขว การใชความรูเรื่องการเทากันของเศษสวน กลุมสมมูล การใชรูปภาพ และยทุธวธิีภายใน
อัตราสวนและยุทธวิธีระหวางอัตราสวน นอกจากน้ียังเทคนิคหรือวิธีอ่ืนๆ ที่นํามาชวยในการ
แกปญหา เชน การเปรียบเทียบอัตราสวนโดยใชสวนตกคาง และ การเปรียบเทยีบอัตราสวนโดยใช
การถายทอด หรือการใชตารางอยางงาย ตารางแบบสองทาง ตารางแบบ 3 คอลัมน ตารางการ
เชื่อมโยง หรือตารางการเชื่อมโยงแบบลูกศร สําหรับการในวิจัยในครั้งน้ีจะเนนใหนักเรียนไดยุทธวิธี
ที่หลากหลาย พรอมกับสงเสริมใหนักเรียนไดลองคิดหาวิธีการแกปญหาดวยตนเอง 
 2.5  พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
            สําหรับพฤตกิรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน มีนักคณิตศาสตร-
ศึกษาหลายทานไดศึกษาพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน เชน  
คารเพนเตอรและคณะ และสเตนทอรสโดทไทร (Carpenter et al. 1999; Steinthorsdottir. 2003; 
citing Hillen. 2005: 23)  ไดกําหนดพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปน 
4 ระดับดังตอไปน้ี 
 ระดับ 0  นักเรียนแสดงใหเห็นถึงการขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับสัดสวน วธิีการที่
นักเรียนใชแกปญหาไมเก่ียวของกับสัดสวนเลย ผูเรียนจะใชวธิีการเดาคําตอบ ใชการคํานวณอยาง
สุม หรือมุงพิจารณาที่ผลตางของจํานวน นักเรียนระดับน้ีขาดการตระหนักถึงความสัมพันธเชงิการ
คูณระหวางปริมาณ 
 ระดับ 1  นักเรียนแสดงใหเห็นถึงการรับรูวาอัตราสวนไมสามารลดทอนโดยใชการหารได 
เพราะฉะนั้นการแกปญหาของนักเรียนจึงใชวธิีการบวกซ้ําหรือใชการคูณอัตราสวนดวยจํานวนเตม็
บวก หรืออาจใชวธิีการเพ่ิมเปนสองเทา แตนักเรียนไมสามารถแกปญหาที่ตองใชการลดทอน
อัตราสวนโดยใชการหารได 
  ระดับ 2  นักเรียนแสดงใหเห็นถึงการรับรูวาอัตราสวนสามารถลดทอนโดยใชการหารได 
ดวยมุมมองดังกลาวน้ีทําใหนักเรียนสามารถแกปญหาไดกวางกวานักเรียนในระดับ 1  
 ระดับ 3  นักเรียนสามารถใชวิธีการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ เชน ใชวธิีการคูณไขว หรือ
ใชความรูเรื่องการเทากันของเศษสวน หรือใชอัตราตอหน่ึงหนวย หรือใชการเทียบบัญญัติไตรยางค
เปนตน 
 นอกจากพฤตกิรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนที่กําหนดเปน  
4 ระดับโดยคารเพนเตอรและสเตนทอรสโดทไทรแลว ยังมีการกําหนดระดับของพฤติกรรมที่แสดง
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนจากนักคณิตศาสตรศึกษาทานอ่ืนๆ เชน คารพลัส เอได
และลอวสัน (Karplus Adi and Lawson. 1980; citing Hines and McMahon. 2005: 89) ไดกําหนด
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พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวนเปน 4 ระดับ ดังน้ี ระดับ 1 ขั้นการคิด
ขึ้นเองในใจ (Intuitive) ระดับ 2 ขั้นการใหเหตุผลเชิงการบวก (Additive Reasoning) ระดับ 3 ขัน้
เปลี่ยนผานจากการใหเหตุผลเชิงการบวกไปสูการคูณ (Transitional) และระดับ 4 ขั้นการใช
อัตราสวน (Ratio)  
 สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีไดใชระดับของพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผล
เชิงสัดสวนทีกํ่าหนดโดยคารเพนเตอรและสเตนทอรสโดทไทรเปนแนวทางในการประเมินพฤตกิรรม
ที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน 
 2.6  แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
       มีนักคณิตศาสตรศึกษาหลายทาน เชน คารพลัสและคณะ ลามอน โลและแวทาเนบ  
ทัวรนิไอเร เลช โพสท และเบอร ไดศึกษาเรื่องการใหเหตุผลเชิงสัดสวน แลวไดเสนอแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถใหเหตผุลเชิงสัดสวน (Karplus, Pulos and Stage. 1983; Lamon. 1993; Lo 
and Watanabe. 1997; Noelting. 1980; Lesh, Post and Behr. 1988; citing Van de Walle. 
2007: 355) ดังตอไปน้ี  
 1.  จัดเตรียมกิจกรรมที่เก่ียวกับอัตราสวนและสัดสวนในบริบทที่หลากหลาย กิจกรรมที่
หลากหลายเหลาน้ีควรจะมีสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับการวดั เรขาคณิต การซ้ือขายสินคา 
หรืออัตราในลกัษณะตางๆ ที่พบเห็นไดชวีิตประจําวัน 
 2.  สนับสนุนใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการพยากรณ (Prediction) และ
การเปรียบเทยีบอัตราสวน  ฝกใหนักเรียนแยกแยะระหวางสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวน
และสถานการณปญหาที่ไมเก่ียวของกับสดัสวน โดยการยกตัวอยางสถานการณแตละสถานการณ
ประกอบ แลวใหนักเรียนไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณทั้งสอง 
 3.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดเผชิญกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในสถานการณที่เก่ียวของกับ
สัดสวน มีงานวิจัยจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวานักเรียนมีการใชอัตราหนวยตอหน่ึงหนวยในการ
แกปญหาเก่ียวกับสัดสวนและการเปรียบเทียบอัตราสวน โดยเฉพาะนักเรียนเกรด 7 – 9 แมวา
นักเรียนเหลาน้ีจะเคยเรียนวิธีการคูณไขวมาแลวก็ตาม 
 4.  การสอนที่มุงไปที่การใชขั้นตอนวธิีการในการแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน เชน การใช
วิธีการคูณไขวจะทําใหนักเรียนไมเกิดการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน และไม
ควรนํามาใชสอนจนกวาครูแนใจวานักเรียนมีประสบการณมากพอที่ทําใหพวกเขาเขาใจเรื่องสัดสวน
ไดดี พรอมกับมีแนวคิดในการแกปญหาที่หลากหลายเก่ียวกับสัดสวน 
  สภาครูคณิตศาสตรแหงชาตขิองสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 217 – 221; NCTM. 
2006a: 19; NCTM. 2006b: 108) ไดกลาวถึงการสอนการแกปญหาเก่ียวกับสัดสวนวาควรให
นักเรียนหาวิธกีารแกปญหาที่อยูบนพ้ืนฐานของการคิดของตนเอง (Intuitive Basis) กอน สวนการ
ใชวธิีการคูณไขวจะมีความหมายหรือเปนประโยชนแกผูเรียนเม่ือผูเรียนไดคนพบวธิีการดังกลาว
ดวยตนเองจากการไดฝกแกโจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวน แตการใชวิธีการคูณไขวจะเกิดผลเสยีถา
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ผูเรียนขาดความเขาใจที่เพียงพอในการนําไปใชในการแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน ผูสอนควรใหมีการ
นําเสนอในรูปแบบที่หลากหลายของสถานการณที่เก่ียวกับสัดสวน เชน มีการใชจํานวน ตาราง 
กราฟ หรือสมการ ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการคิดเก่ียวกับปริมาณและไดเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณที่สัมพันธกันในเชิงสัดสวน นอกจากน้ีเพ่ือใหผูเรียนไดขยายความเขาใจมากยิ่งขึ้นผูสอน
ควรสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักการแยกแยะระหวางสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและสถานการณ
ที่ไมเก่ียวของกับสัดสวน และนําความรูเร่ืองอัตราสวนและสัดสวนไปประยุกตใชแกปญหาที่มีความ
ซับซอนได ในสวนของตวัโจทยหรือสถานการณปญหาน้ัน ผูสอนควรใหผูเรยีนไดเผชิญกับปญหาที่
เก่ียวของกับสดัสวนในหลายๆ บริบทผานสถานการณในชีวติประจําวัน เชน ปญหาเก่ียวกับการใช
มาตราสวนของแผนที่เพ่ือหาระยะทางจริง ปญหาการเปรียบเทียบอัตราเร็วของนักวิ่งสองคนวาใคร
วิ่งเร็วกวากัน ปญหาเก่ียวกบัการซ้ือของวาควรจะตัดสินใจเลือกซ้ือของที่มีราคาตอหนวยเทาใดถึง
จะซื้อไดถูกที่สุด หรือปญหาเก่ียวกับการหาอัตราสวนของปริมาตรของสวนผสมตางๆ ที่เกิดจากการ
ทําอาหารหรือนํ้าผลไม เปนตน นอกจากสถานการณปญหาในชีวติประจําวันแลว นักเรียนในเกรด  
6 – 8 ควรไดสํารวจสถานการณปญหาที่เก่ียวของสัดสวนในวิชาคณิตศาสตรดวย เชน ความคลาย
ของรูปเรขาคณิต อัตราสวนตรีโกณมิติ ความนาจะเปน รอยละ ความชัน ความสมัพันธระหวางเสน
รอบวงและเสนผานศูนยกลางของวงกลม เปนตน และในสวนยุทธวธิแีกปญหาผูสอนควรชวยให
ผูเรียนเกิดมุมมองในการแกปญหาหลายๆ มุมมอง และควรใชยุทธวธิีการที่หลากหลายในการ
แกปญหา เชน การบวกเพ่ิม การใชอัตราตอหน่ึงหนวย การเปลี่ยนตัวประกอบ การใชความรูเรือ่ง
การเทากันของสัดสวน การใชตาราง หรือการใชรูปภาพ เปนตน 
 ตั้งแตป ค.ศ.1979 ไดมีการทําวิจัยโครงการ Rational Number Project (RNP) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดในการเรียนรูของเด็กเก่ียวกับจํานวนตรรกยะ ไดแก เศษสวน 
ทศนิยม ตวัดําเนินการ อัตราสวน และสดัสวน โดยในสวนที่เก่ียวกบัการใหเหตุผลเชิงสัดสวน RNP 
ไดมีทดลองออกแบบการสอนเพ่ือศึกษาแนวคิดในการเรียนรูของเด็กเก่ียวกบัเรื่องอัตราสวนและ
สัดสวน การทดลองการสอนไดมุงไปที่กระบวนการพฒันาแนวคิดมากกวาที่จะมุงไปท่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมทดลองเปนนักเรียนกลุมเล็กๆ กลุมหน่ึง โดยนักเรียนกลุมทดลองจะไดปฏิบัติ
กิจกรรมไปตามบทเรียนของ RNP ที่จัดทําขึ้น ขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียนเบื้องตนไดมาจากการ
สังเกต การทดสอบ การสัมภาษณ และกิจกรรมที่นักเรียนทํา (Cramer, Post and Currier. 1993) 
 บทเรียนของ RNP ที่จัดทําขึ้นสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อที่วาการใหเหตุผลเชิงสัดสวนนั้น
เปนมากกวาการสรางเปนสมการการเทากันของสองอัตราสวนแลวใชขั้นตอนวิธีการคูณไขวเพ่ือหา
คําตอบ บทเรยีนดังกลาวไดเนนใหเห็นถึงลักษณะทางคณิตศาสตรของสถานการณปญหาที่
เก่ียวของกับสดัสวน การเริม่ตนปฏิบตัิกิจกรรมนักเรียนจะไดสํารวจหรือไดเผชิญกับสถานการณ
ปญหาทั้งที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน โดยนักเรียนเปนผูรวบรวมขอมูล แลว
สรางเปนตารางขึ้นมาเพ่ือหาความสัมพันธระหวางคูของจํานวนในตาราง สถานการณปญหาที่
เก่ียวของกับสดัสวนไดนิยามในรูปของสมการ y = mx ซ่ึงลดรูปมาจากสมการ a/b = c/d เม่ือนํา
ขอมูลในตารางมาสรางกราฟจะพบวากราฟของสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนจะมี
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ลักษณะเปนเสนตรงผานจุดกําเนิด การออกแบบสถานการณปญหาในบทเรียนจะเริ่มจากสิ่งที่
นักเรียนคุนเคยไปสูสิ่งที่นักเรียนไมคุนเคย ตัวเลขที่นํามาใชในการแกปญหาในบทเรียนจะเนนไปที่
จํานวนเต็มเปนหลักเพ่ือใหงายตอการคํานวณ และในบทเรียนดังกลาวน้ียังเปดโอกาสใหนักเรียนได
แกโจทยปญหาที่เก่ียวกบัสดัสวนหลากหลายประเภท ไดแก โจทยปญหาการหาคาที่หายไป โจทย
ปญหาการเปรียบเทียบเชิงตัวเลข และโจทยปญหาการใหเหตุผลในเชิงคุณภาพ เปนตน มียุทธวิธี
หลายยุทธวธิทีี่นักเรียนไดรับการฝกฝนใชแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน ยุทธวธิีที่หลากหลายไดแก การ
ใชอัตราตอหน่ึงหนวย การเปลี่ยนตัวประกอบ การใชความรูเรื่องการเทากันของเศษสวน การใช
ตารางเพื่อหาแบบรูปของจํานวน เปนตน แตยุทธวิธทีีนั่กเรียนใชแกปญหาบอย คือ การใชอัตราตอ
หน่ึงหนวย จากการสํารวจเบื้องตนพบวายุทธวิธีดังกลาวสอดคลองกับธรรมชาตกิารเรียนรูของเด็ก 
และเม่ือใชยทุธวธิีดังกลาวน้ีแกปญหาพบวามีโอกาสที่ไดคําตอบที่ถูกตองสูง หรือมีโอกาสผิดพลาด
นอยมาก สวนวิธีการคูณไขวยังไมควรนําเสนอแกผูเรียนจนกวาผูสอนจะแนใจวาผูเรียนมีความ
เขาใจเก่ียวกับเรื่องสัดสวนดีแลวถึงจะนํามาเสนอ 
 จากทดลองสอนเรื่องการใหเหตุผลเชิงสดัสวนของการทําวิจัยโครงการ Rational Number 
Project มีขอสังเกตที่คนพบดังน้ี 
 1.  นักเรียนสามารถเรียนรูการแกปญหาเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสดัสวนโดยใชยทุธวธิีที่
หลากหลายได 
 2.  เห็นไดชัดวาแมนักเรียนมีการใชยุทธวธิีที่หลากหลาย แตก็ไมมียุทธวธิีใดเลยทีนั่กเรียน
ชอบนํามาใชแกปญหาเปนพิเศษ  
 3.  แมวาจะใหใชเคร่ืองคํานวณได นักเรียนก็ยังพบความยุงยากหรือซับซอน เม่ือตอง
เผชิญกับสถานการณที่ไมใชความสัมพันธที่เก่ียวกับจํานวนเต็ม (Noninteger Relationships)  
 4.  มีบอยคร้ังที่ยุทธวธิีการบวกถูกนํามาใชกับอัตราที่ไมใชจํานวนเตม็ (Noninteger 
Rates) 
      5.  มีบอยคร้ังที่นักเรียนมักใชการหาอัตราตอหน่ึงหนวย (Unit – Rate Approach) เม่ือ
เผชิญกับสถานการณปญหาที่มีความยาก (Cramer, Post and Currier. 1993) 
 เฮนซและสเตอรบาโบทไรท (Heinz and Sterba – Boatwright. 2008: 532) กลาววามี
นักเรียนหลายคนที่สามารถโจทยแกปญหาท่ีหลากหลายเก่ียวกบัเรือ่งอัตราสวนและสัดสวนได แต
ขาดความเขาใจในแนวคิดเก่ียวกับเรื่องอัตราสวนและสดัสวน และมีนักเรียนอีกหลายคนรูวาโจทย
ปญหาน้ีเก่ียวของกับสัดสวน แตไมรูวาจะสรางเปนสัดสวนไดอยางไร หรืออาจจะไมรูวาสัดสวนที่ให
มาสามารถลดรูปไดเปนสมการ y = mx เม่ือ x เปนตวัแปรตน y เปนตัวแปรตามและ m เปนคาคงที่ 
 ความเขาใจเกีย่วกับแนวคิดเร่ืองอัตราสวนและสัดสวนนี้เปนสิ่งที่ตองใชเวลาที่มาก
พอสมควรในการพัฒนา ตอไปน้ีเปนขอแนะนําบางประการจากเฮนซและสเตอรบาโบทไรท เพ่ือใช
เปนแนวทางในการพัฒนาแนวคิดเร่ืองอัตราสวนและสดัสวนสําหรับนักเรียน 
 
 



 41 

 1.  ใหผูเรียนไดแกปญหาเก่ียวกับสัดสวนซึ่งอาจจะไมสามารถใชยุทธวธิีการบวกเพิ่มได  
 2.  เตรียมสถานการณปญหาที่หลากหลายเพ่ือใหนักเรียนไดคิดและตัดสินใจเม่ือพวกเขา
ตองเผชิญกับสถานการณปญหาดังกลาว 
 3.  เม่ือผูเรียนแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน ครูตองรูจักการใชคําถามเพื่อใหผูเรียนไดแสดง
เหตุผลในการแกปญหา โดยเนนใหผูเรียนไดอธิบายแสดงเหตุผลเก่ียวกับความสมัพันธเชิงการคูณ
เพราะน้ีคือลักษณะที่สําคญัของสัดสวน  
 4.  ใหผูเรียนระบุความสัมพันธซ่ึงมีคาคงตัวแฝงอยูในสถานการณปญหาที่กําหนดมาให
และพยายามใหผูเรียนอธิบายความหมายเกี่ยวกบัคาคงตัวที่แฝงอยูในบริบทของสถานการณปญหา  
 5.  ใหผูเรียนมีโอกาสนําเสนอความสัมพันธที่คนพบในสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับ
สัดสวนในรูปของ y = mx และในสถานการณปญหาที่ไมเก่ียวของกับสัดสวนในรปูของ y = mx + b  
 สวนแลนกราลลและซวาฟฟอรด (Langrall and Swafford. 2000: 260 – 261) ไดแสดง
ความคิดคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอนเร่ืองการใหเหตุผลเชิงสดัสวนไววา ตาํราเรียนสวนใหญที่
ใชกันอยูทั่วไปมักเนนไปทีก่ารพัฒนาทักษะทางกระบวนการมากกวาความเขาใจในแนวคิด 
นอกจากนี้ในตําราเรียนยังไดกลาวถึงการหาคําตอบโดยใชวธิีการคณูไขวเรว็เกินไป โดยไมเปด
โอกาสใหผูเรียนไดลองหาวิธีแกปญหาดวยตนเองกอน ซ่ึงอาจจะใชรูปภาพ หรือสื่อสัมผัสเปนสิ่งที่
ชวยในการทําความเขาใจปญหา หรือกลาวไดวา การเร่ิมตนสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวนจะตองเร่ิมจากสถานการณปญหาที่ผูเรียนสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมได ซ่ึง
อาจจะใชรูปภาพ หรือสื่อสัมผัสชวยประกอบในการสอน จนไปสูสถานการณปญหาที่มีความซับซอน
ซ่ึงตองใชเทคนิคหรือยุทธวธิีตางๆ มาชวยในการแกปญหา สําหรับการสงเสริมหรือชวยใหผูเรยีน
เกิดแนวคิดเก่ียวกับสถานการณปญหาซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสองปริมาณที่สัมพันธกันใน
เชิงสัดสวนนัน้ ผูสอนจะตองแนะนําใหผูเรียนรูจักคิดแกปญหาในสถานการณที่เก่ียวกับการ
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพกอนที่จะแนะนําใหผูเรียนคิดแกปญหาในสถานการณที่เก่ียวกับการ
เปรียบเทียบเชิงตัวเลขหรือคิดแกปญหาเก่ียวกับการหาคาที่หายไป และในการเริม่ตนการสอนนั้น
ควรเนนไปทีก่ารใหเหตุผลอยางไมเปนทางการกอน จากน้ันก็คอยๆ พัฒนาไปสูการใหเหตุผลทีเ่ปน
ทางการมากขึ้น โดยผูสอนเริ่มแนะนํายุทธวธิีเก่ียวกับการแกปญหาสัดสวน เชน การใชตารางเพือ่
คนหาแบบรูปของจํานวน การใชอัตราตอหน่ึงหนวย การเปลี่ยนตัวประกอบ หรือการใชความรูเรือ่ง
การเทากันของเศษสวน ในระยะเริ่มตนของการพัฒนา ผูสอนไมควรแนะนําวิธีการคูณไขว เพราะวา
จะเปนไปการปดก้ันโอกาสของผูเรียนที่กําลังจะสรางความรูแบบไมเปนทางการดวยตนเอง การใช
วิธีการคูณไขวในการแกปญหาน้ัน ควรใชหลังจากผูเรียนเกิดความชํานาญ เขาใจในแนวคิดเร่ือง
สัดสวนอยางดีแลว   
 นอกจากนี้แลนกราลลและซวาฟฟอรด (Langrall and Swafford. 2000: 258 – 260) และ 
สภาวิจัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National Research Council. 2000: 242 – 243) ไดกลาวถึง
ขอสาํคัญ 4 ประการที่ครูควรสงเสริมในเรือ่งการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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 1.  สงเสริมใหนักเรียนไดเรยีนรูเก่ียวกบัการเปรียบเทยีบที่ยึดหลักของการคูณมากกวา
การบวก ตัวอยางเชน ตนไม A สูง 8 ฟุต ตนไม B สูง 12 ฟุต หลังจากเวลาผานไป 2 ป มาวัดตนไม
ทั้งสองตนอีกคร้ังหน่ึง พบวา ตนไม A วัดความสูงได 11 ฟุต สวนตนไม B วัดความสูงได 15 ฟุต 
ตนไมตนใดมีการเจริญเติบเร็วกวากัน  จากสถานการณปญหาดังกลาวน้ีมี 2 คําตอบที่ถูกตอง 
กลาวคือ ถามองการเปรียบเทียบในเชิงการบวกหรือการเปรียบเทียบเชิงสมบูรณ (Absolute 
Comparisons) จะตอบวาตนไมทั้งสองตนมีการเจริญเติบเทากัน กลาวคือ ตนไม A สูงขึ้น  
11 – 8 = 3 ฟุต สวนตนไม B สูงขึ้น 15 – 12 = 3 ฟุต ถามองการเปรียบเทียบในเชิงการคูณหรือ
การเปรียบเทยีบเชิงสัมพัทธ (Relative Comparisons) จะตอบวา ตนไม A มีการเจริญเติบเร็วกวา 
เพราะวา ตนไม A สูงขึ้น 3/8 ของความสงูเดิม ขณะที่ตนไม B สูงขึ้น 3/12 ของความสูงเดิม เห็นได
วาคําตอบจะที่ถูกตองหรือไมน้ันขึ้นอยูกับการตีความหมายของคําวา การเจริญเติบโต (Grow More) 
วาจะมองการเปรียบเทียบในแงของเชิงการบวกหรือในแงของเชิงการคูณ ความสามารถในการให
เหตุผลเกี่ยวกบัการเปรียบเทียบเก่ียวของกันอยางใกลชิดกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน  
 2.  สงเสริมใหนักเรียนรูจักตระหนักถึงสถานการณที่ซ่ึงใชอัตราสวนอยางสมเหตุสมผล 
กอนที่นักเรียนจะลงมือแกปญหาเก่ียวกบัการหาคาทีห่ายไปในสัดสวน พวกเขาตองคิดใหดีกอนวา
อัตราสวนทีใ่หมามีการเปรียบเทียบอยางเหมาะสมหรือไม พิจารณาประโยคขางลางตอไปน้ีวามี
ความสมเหตสุมผลหรือไมเก่ียวกับการใชอัตราสวน 
 1)  ถาเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งสามารถเดินไปโรงเรียนไดในเวลา 10 นาที แลว 
นักเรียนหญิง 2 คนสามารถเดินไปโรงเรียนไดในเวลา 20 นาที 

  2)  ถาขนมกลองหน่ึงราคา 2.80 ดอลลาร แลวขนม 2 กลองราคา 5.60 ดอลลาร 
 3)  โทมัสประดิษฐรถจําลองคันหนึ่งใชเวลา 2 ชั่วโมง ดังน้ันถารถจําลอง 3 คัน เขา 

ตองสามารถประดิษฐไดในเวลา 6 ชัว่โมง 
  4)  ถาปเตอรทาสีร้ัวเสร็จภายในเวลา 2 วัน ดังน้ัน ปเตอร ทอม และเด็กอีกคนหน่ึง  

จะตองพากันทาสีร้ัวเสร็จภายในเวลา 6 วัน 
  5)  ถาเด็กหญิงคนหนึ่งมีแมว 2 ตัว ดังน้ันเด็กหญิง 4 คนจะตองมีแมว 8 ตัว 

 3.  สงเสริมใหนักเรียนเขาใจถึงลักษณะสาํคัญของสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนวา 
ปริมาณสองปริมาณที่ประกอบกันขึ้นเปนอัตราสวนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคาไปพรอมกันน้ัน
ความสัมพันธระหวางสองปริมาณดังกลาวยังเปนความสัมพันธเดิมอยูไมแปรเปลี่ยน (Invariance) 
น่ันคือ สองปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นยงัคงประกอบกันขึ้นเปนอัตราสวนเดิมอยู ตัวอยางเชน 
ลูกโปง 3 ลูกตอเงิน 2 เหรียญเปนความสัมพันธเดียวกันกับลูกโปง 6 ลูกตอเงิน 4 เหรียญ จาก
ปญหาดังกลาวจะพบวา จํานวนของลูกโปงและจํานวนเงินเพ่ิมขึ้นเปนสองเทา แตความสัมพันธเชิง
การคูณระหวางจํานวนบอลลูนและจํานวนเงินยังเปนความสัมพันธเดิมอยู 
 4.  สงเสริมใหนักเรียนไดเรยีนรูการใชหนวยประกอบ (Composite Unit) เชน เงิน 2 
เหรียญตอลูกโปงได 3 ลูก หรือเขียนอัตราสวนไดเปน 2 : 3 ซ่ึงก็คือหนวยประกอบหนวยหนึ่ง 
ความสามารถในการใชหนวยประกอบเปนลักษณะหนึง่ที่เห็นไดชัดเจนกับนักเรียนที่ใหเหตุผล 
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เชิงสัดสวนได ตัวอยางเชน นักเรียนตรวจสอบวาอัตราสวน 2 : 3 เปนอัตราสวนเดียวกับอัตราสวน  
12 : 24 หรือไม นักเรียนอาจใชวธิีการบวกเพ่ิมจะไดวา 2 : 3 = 4 : 6 = 6 : 9 = 8 : 12 = 10 : 15 = 
12 : 18 แสดงวา 2 : 3 ไมไดเปนสัดสวนกับ 12 : 24  เพราะวา 12 : 24 ไมไดถูกสรางมาจาก 2 : 3 
 จากแนวทางในการพัฒนาที่กลาวมาขางตน สําหรับในการวิจัยน้ีผูวิจัยไดกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1.  เตรียมสถานการณปญหาที่เก่ียวกับการใหเหตผุลเชิงสัดสวนในบริบทที่
หลากหลาย  หลายๆ กิจกรรมของเรื่องการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ควรประกอบดวยสถานการณ
ปญหาที่หลากหลาย เชน เรขาคณิต การวัด การซ้ือขายสินคา ความเร็ว การทําอาหาร การ
แลกเปลีย่นเงิน การดูแผนที่ หรือสถานการณในบริบทอ่ืนๆ เก่ียวของกับอัตราสวนและสัดสวน 
 2.  ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นถึงยุทธวิธีในการแกปญหาเก่ียวกับการให
เหตุผลเชิงสดัสวน ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคดิเห็นหรือใหมีการอภิปรายถึง
ยุทธวิธทีี่นักเรียนใชในการแกปญหา เพ่ือดูเหตุผลหรอืแนวคิดเก่ียวกับการนํายทุธวธิีดังกลาวน้ันมา
ใชในการแกปญหา  
 3.  หลีกเลี่ยงการใชข้ันตอนวิธีการในการแกปญหา เชน การคูณไขว การเนนไปที่
ขั้นตอนการแกปญหามากเกินไป เชน การคูณไขว การเทียบบัญญัติไตรยางศ อาจทําใหนักเรียน
ขาดแนวคิดเก่ียวกับเรื่องสัดสวน นักเรียนอาจจะไดเพียงแคขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
แกปญหาซ่ึงมุงไปสูคําตอบเพียงอยางเดียว และยังทําใหไปเกิดยับยัง้วิถีการคิดเชงิธรรมชาติของ
ผูเรียน รวมทัง้ทําใหผูเรียนขาดความเชื่อถือในยุทธวิธอ่ืีนๆ ที่ใชในการแกปญหา ดังน้ันในการนํา
ขั้นตอนวธิีการดังกลาวมาใชแกปญหาครตูองแนใจวานักเรียนมีแนวคิดเร่ืองสัดสวนแลว 
 4.  เปดโอกาสใหนักเรียนคิดหาวธีิแกปญหาดวยตนเอง ในการแกปญหาเก่ียวกับ
เรื่องการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดลองหาวิธีคิดแกปญหาดวยตนเองกอน 
เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากการลองผิดลองถูก และเปนการไมไปยับยั้งวิถกีารคิดเชิงธรรมชาติของ
ผูเรียนดวย ซ่ึงวิธีการของนกัเรียนอาจยังไมเปนแบแผนมากนัก แตก็ทําใหนักเรียนเกิดความม่ันใจ
ในการแกปญหา 
 5.  มีการนําเสนอรูปแบบที่หลากหลายของสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวน เชน 
ตาราง สมการ หรือรูปภาพ  ในกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองการใหเหตุผลเชิงสัดสวน นอกจาก
จะใชสมการแลว ครูอาจจะใชตาราง รูปภาพ เพ่ือเปนตวัชวยใหนักเรียนทําความเขาใจเก่ียวกบั
สถานการณปญหาไดชัดเจนยิ่งขึ้น  และทําใหนักเรียนเห็นความสัมพันธระหวางสองจํานวนที่มาจาก
คนละหนวยการวัด  
 6.  ใชยุทธวธีิการแกปญหาที่หลากหลาย นักเรียนที่เขาใจสถานการณที่เก่ียวของกับ
สัดสวน เห็นความสัมพันธระหวางสองจํานวนที่มาจากคนละหนวยการวัด และเริ่มมีแนวคิดเร่ือง
สัดสวนแลว ครูอาจใชวิธีการแนะใหเห็นถงึยุทธวธิีที่หลากหลายมากขึ้นในการแกปญหา เชน การทํา 
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เพ่ิมเปนสองเทา (Doubling) การแบงออกเปนสองสวนเทาๆ กัน (Halving) การบวกเพ่ิม (Adding 
Up) การใชอัตราหนวย (Unit rate) หรือการเปลี่ยนตัวประกอบ (Factors of Change) ซ่ึงถาครู
สงเสริมใหนักเรียนใชบอยๆ นักเรียนก็จะเกิดความชํานาญมากขึ้น 
 7.  ฝกแยกแยะระหวางสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและสถานการณที่ไม
เก่ียวของกับสัดสวน เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนมากขึ้น ครู
ควรมีสถานการณที่ไมเก่ียวของกับสัดสวนใหนักเรียนไดศึกษาดวย ตัวอยางสถานการณที่ไม
เก่ียวของกับสดัสวน เชน “อรุณและวชัระกําลังวิ่งรอบสนามดวยอัตราเร็วเทากันไปตามลูวิ่ง โดยให
อรุณเริ่มวิ่งกอน ขณะที่อรุณวิ่งผานมาได 9 รอบ วัชระวิง่ได 3 รอบ ถาวัชระวิ่งไดจํานวนรอบทั้งหมด 
15 รอบ แลวอรุณจะวิ่งไดก่ีรอบ” จากสถานการณขางตนถาพิจารณาอยางผิวเผินจะเห็นวาปญหา
ดังกลาวเก่ียวของกับสดัสวน แตถาพิจารณากันอยางรอบคอบแลวจะพบวาสถานการณดังกลาวไม
เก่ียวของกับสดัสวน สําหรับนักเรียนที่ไมเขาใจสถานการณดังกลาว อาจะใชวธิีการ เชน สราง
สัดสวนไดเปน 9/3 = x/15 แลวใชการคณูไขวซ่ึงจะไดคําตอบคือ x = 45  สําหรับนักเรียนที่เขาใจ
สถานการณสัดสวนอาจนําเสนอในรูปสมการพีชคณิตไดเปน x = y + 6 เม่ือ x แทนจํานวนรอบที่
อรุณวิ่งได และ y แทนจํานวนรอบทีว่ัชระวิ่ง  
  8.  เนนความเขาใจถึงสองปริมาณ ใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมแตยังคงเปน
อัตราสวนเดียวกัน การเรยีนการสอนเร่ืองสัดสวนอาจกลาวไดวาไมประสบผลสาํเร็จเลย ถา
นักเรียนยังไมเขาใจหรือไมตระหนักหรือความเขาใจถงึสองปริมาณ ใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมแต
ยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน นักเรียนตองแสดงใหเห็นวาอัตราสวนของสองปริมาณท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ยังคงเปนอัตราสวนเดิมอยู เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจเรื่องดังกลาว ครูอาจใชตารางสรางคูของ
อัตราใหนักเรียนไดเห็นการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณ แลวใหนักเรียนสังเกต
ความสัมพันธระหวางสองปริมาณ ซ่ึงยังคงเปนความสัมพันธเดิมอยู 
 2.7  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการใหเหตุผลเชงิสัดสวน 
 มีนักคณิตศาสตรศึกษาหลายทานที่สนใจศึกษาเก่ียวกับเรื่องการใหเหตุผลเชิงสดัสวน ใน
ดานตางๆ ดังน้ี 
 เรยโนลดส วาตานาเบและโล (Reynolds, Watanabe and Lo. 1995: 200) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางความเขาใจเรื่องเศษสวนและความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกบั
นักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อเคที (Katie) ซ่ึงศึกษาอยูเกรด 5 จากการศึกษาพบวาความเขาใจเรื่อง
เศษสวนของเคทีมีผลตอความสามารถในการแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน อยางไรก็ตาม เคทีก็ยัง
สามารถแกปญหาเก่ียวกับสัดสวนโดยปราศจากการใชเศษสวนได ผลลัพธดังกลาวน้ีกอใหเกิดขอ
สงสัยหรือขอคําถามวาหลกัสูตรคณิตศาสตรที่ใชกันอยูจะตองมีการปรับปรุงใหมหรือไม 
 เบนชายม เฟย ฟทซเจอรัลด บีเนเดทโท และมิลเลอร (Ben – Chaim, Fey, Fitzgerald, 
Benedetto and Miller. 1998: 247 – 270) ไดทําวิจัยเรื่องการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียน
เกรด 7 ที่ศึกษาอยูในหลักสูตรที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุม
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นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรเกามีจํานวน 91 คน กับกลุมนักเรียนทีศ่ึกษาในหลักสูตรใหมมีจํานวน 
124 คน โดยในหลักสูตรเกาครูจะสอนนักเรียนแกโจทยปญหาไปตามหนังสือแบบเรียน ดวยวธิกีาร 
ที่ครูแสดงการแกปญหาใหนักเรียนดู แลวนักเรียนก็ทําการแกปญหาตามที่ครูสอน สวนหลักสูตรใหม
ครูจะตองนําโจทยปญหาทีน่าสนใจ เชื่อมโยงกับสถานการณในชีวติจริง ครูเนนใหนักเรียนสราง
ความรูและคิดหากระบวนการในการแกปญหาดวยตนเอง สงเสริมใหมีการชวยกันระดมความคดิกับ
เพ่ือนในการแกปญหา และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ผลการวิจัยพบวา 
กลุมนักเรียนที่ศึกษาในหลกัสูตรใหมมีความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานการคิดแกปญหา
อยางสรางสรรค ดานการสื่อสารโดยการพูด และดานการเขียนอธิบายไดดีกวากลุมนักเรียนที่ศกึษา
ในหลักสูตรเกา  
 กิชิโมโตะ (Kishimoto. 2000: 143) ไดศึกษาผลของการใหเหตุผลเชิงสัดสวนและ 
เมตาคอกนิชนั (Metacognition) ที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาเก่ียวกับการคูณโดยใช
เศษสวนทศนยิม (Decimal Fractions) กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 4 เกรด 5 และเกรด 6 
จํานวน 344 ในประเทศญ่ีปุน การศึกษาครั้งน้ีกลุมตัวอยางจะถูกทดสอบดวยโจทยปญหาที่เก่ียวกับ
การคูณและการใหเหตุผลเชิงสัดสวน หลงัจากนั้นก็ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเก่ียวกบั 
เมตาคอกนิชนั การศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาการใหเหตุผลเชิงสัดสวนและเมตาคอกนิชันมีผลตอ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาเก่ียวกับการคูณ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักเรียนเกรด 4 การให
เหตุผลเชิงสัดสวนและเมตาคอกนิชันจะมีผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาเก่ียวกับการคูณ
มากกวานักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 สวนนักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 พบวาการใหเหตุผลเชิง
สัดสวนจะมีผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาเก่ียวกับการคณูมากกวาเมตาคอกนิชัน  
 โคลเนอร คลารกและเลช (Koellner – Clark and Lesh. 2003: 92) ไดศึกษาการใหเหตุผล
เชิงสัดสวนผานปญหารอยเทาซ่ึงเปนนิยายในแนวนักสืบ ในการนี้คณะผูวิจัยไดศกึษากับนักเรียน
เกรด 7 กลุมเล็กๆ กลุมหน่ึง โดยคณะผูวิจัยไดใหนักเรียนกลุมดังกลาวอานปญหารอยเทา จากน้ัน
ใหนักเรียนไดอภิปรายและสนทนาเก่ียวกับปญหารอยเทา โดยใหทกุคนในกลุมมีสวนรวมในการ
แสดงความคดิเห็น หลังจากน้ันคณะผูวิจัยไดนําบทสนทนาของนักเรียนมาวิเคราะหและแปล
ความหมาย ผลการวิเคราะหและแปลความหมายแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของการใหเหตุผล 
เชิงสัดสวนของนักเรียนจากการใหเหตุผลในเชิงการบวกไปสูการใหเหตุผลในเชิงการคูณ  
 พิททาลิส คริสทู และปาปาจีออรไจอัว (Pittalis, Christou and Papageorgiou. 2003:  
1 – 10) ไดทําการวิจัยเรื่องความสามารถในการแกปญหาเก่ียวกับสดัสวนของนักเรียนเกรด 6 โดย
ในการวิจัยเรือ่งดังกลาวน้ีกลุมผูวิจัยไดพัฒนาตัวแบบเพื่อใชในการประเมินการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
และการพัฒนาในการแกโจทยปญหาเก่ียวกับอัตราสวนและสัดสวน เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือ
เบื้องตนกลุมผูวิจัยไดใชตัวแบบของโซโล (SOLO Model) โดยการนําตัวแบบดังกลาวมาแบงเปน
ระดับยอยลงไปอีกเพ่ือที่จะไดครอบคลุมยุทธวธิทีี่นักเรียนใชแกปญหา ผลจากการวิจัยในครั้งน้ีแสดง
ใหเห็นวาตวัแบบทีใ่ชประเมินการใหเหตุผลเชิงสัดสวนทีถู่กพัฒนามีประสิทธิภาพตอโปรแกรมการ
สอนในการแกปญหาเก่ียวกบัอัตราสวนและสัดสวนและตัวแบบดังกลาวยังเปนเครื่องมือที่เปน
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ประโยชนตอครูสอนคณิตศาสตร 2 ประการ คือ 1) ตัวแบบดังกลาวจะทําใหครูทราบรายละเอียดใน
ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องอัตราสวนละสัดสวนของนักเรียน 2) ตัวแบบดังกลาวสามารถที่
จะแสดงใหเห็นไดวาระดับความรูของนักเรียนมีการเปลีย่นแปลงไปอยางไรโดยใชขอมูลปจจุบัน
เปรียบเทียบกับขอมูลที่มีมากอนหนาน้ี 
 แพนทเซียราและพิททาแพนทาซิ (Pantziara and Pitta – Pantazi. 2005: 1 – 10) ไดทํา
วิจัยเรื่องพัฒนาการในการคิดเชิงสัดสวนอยางไมเปนทางการกับนักเรียนระดับประถมศึกษา อายุ  
10 - 11 ป จํานวน 112 คน จากการสัมภาษณและการทดสอบเผยใหเห็นถึงยุทธวิธีอยางไมเปน
ทางการที่หลากหลายที่นักเรียนนํามาใชแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน และผลที่ไดจากการวิจัยพบวา
นักเรียนที่ยังไมรับการสอนการแกปญหาอยางเปนทางการสามารถแกปญหาเก่ียวกับสัดสวนได โดย
แนวคิดการแกปญหาเก่ียวกับสัดสวนจะแสดงใหเห็นเปน 3 ระยะไดแก 1) ระยะการปรับเปลีย่น
ความคิด (Interiorization)  2) ระยะกอตวัทางความคดิ (Condensation) และ 3) ระยะการเกิด
รูปธรรมทางความคิด (Reification)   
 ดูเลย (Dooley. 2006: Abstract) ไดสํารวจการคิดเชิงสัดสวน ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือที่จะ 1) ตรวจสอบความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนที่อยูในโรงเรียนชนบทซึง่ขาดงบประมาณสนับสนุนทางดานการเรียน 
การสอน 2) สํารวจเขาความใจในแนวคิดของนักเรียนในการใชวธิีการคูณไขวในการแกปญหา 3) 
ประเมินผลจากการใชสื่อสัมผัส (Manipulative) ที่มีตอการคิด ในการวิจัยครั้งมีนักเรียนเขารวม
จํานวน 107 คน ซ่ึงเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการนี้นักเรียนจํานวน 21 คนถกู
นํามาสัมภาษณเปนรายบุคคลเพ่ือคนหาขอมูลในเชิงลกึ ผลการวิจัยพบวา 1) การสัมภาษณใน 
เชิงลึกมีนักเรียน 2 คนเทาน้ัน จากนักเรียน 21 คน ซ่ึงคิดเปน 9.5% ของนักเรียนที่ถูกสัมภาษณที่มี
ทักษะความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนอยูในระดับสูง 2) มีนักเรียน 19 คนจากนักเรียน  
21 คน ซ่ึงคิดเปน 90.5 % ของนักเรียนที่ถูกสัมภาษณ ไมสามารถนําความรูเก่ียวกับสัดสวนมา
ประยุกตใชแกปญหาได และสวนใหญจะนําวิธีการคณูไขวมาใชแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน 3) การใช
สื่อสัมผัสดังกลาวชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในวิธีการแกปญหาเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
ดีขึ้น 
 สเตนทอรสโดทไทร (Steinthorsdottir. 2006: 169 – 176) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอ
ระดับความยากของโจทยปญหาเรื่องสัดสวนและยทุธวธิีที่นักเรียนใชแกปญหา กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนเกรด 8 แบงเปนนักเรียนหญิงจํานวน 27 คน และนักเรียนชายจํานวน 26 คน จากโรงเรียน
แหงหน่ึงในเมืองเรกจาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซแลนด ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบ
แกปญหาเก่ียวกับการหาคาตัวแปรที่หายไป จากน้ันก็ทําการสัมภาษณกลุมตวัอยางเปนรายบคุล 
ผลการศึกษาพบวาจํานวนที่ปรากฏในโจทยปญหามีผลตอการเลือกยุทธวิธทีี่ใชในการแกปญหา
มากกวาบริบทของปญหา นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนที่ปรากฏในโจทยปญหามีผลตอความสําเร็จใน
การแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน 
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 เชียง ลีไวนและฮัทเทนโลเชอร (Jeong, Levine and Huttenlocher.  2007: 237 – 256) 
ไดศึกษาพัฒนาการของความสามารถของเด็กในการใหเหตุผลเชิงสดัสวนที่เก่ียวกับปริมาณที่
ตอเน่ืองและไมตอเน่ือง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนอายุ 8 – 10 ป ในประเทศเกาหลี ในการนี้นักเรียน
กลุมตัวอยางไดทํากิจกรรมเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสดัสวนในบรบิทที่เปนเกมสซ่ึงเก่ียวกับเรือ่ง
ความนาจะเปนผลจากการศึกษาพบวาเด็กที่มีอายุอยูในชวงดังกลาวน้ีสวนใหญยงัลมเหลวในการ
แกปญหาเก่ียวกับสดัสวนทีป่รากฏเปนปริมาณที่ไมตอเน่ือง แตพวกเขาก็ไดแสดงใหเห็นวาพวกเขา
มีความสามารถพอที่จะแกปญหาเก่ียวกับสัดสวนที่ปรากฏเปนปริมาณที่ตอเน่ืองได จากการศึกษานี้
แสดงใหเห็นวารูปแบบของจํานวนหรือปริมาณมีผลตอความสามารถในการแกปญหาเก่ียวกับ
สัดสวน  
 จากขางตนจะพบวามีการทาํวิจัยเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวนออกมาในหลายๆ
ลักษณะซึ่งมีทั้งในแงของการสํารวจการคิด ศึกษาพัฒนาการ ศึกษาความสัมพันธ ศึกษาการใช 
กิจรรมหรือแบบเรียน หรือศึกษาสิ่งทีเ่ปนปจจัยหรือผลกระทบ ซ่ึงในสวนของงานวิจัยที่เก่ียวของการ
ใชกิจรรมหรือแบบเรียน เชน งานวิจัยของเบนเชียมและคณะ แพนทเซียราและพิททาแพนทาซิ  
โคลเนอรคลารก และเลช ไดแสดงใหเห็นวาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนสิ่งที่
พัฒนาไดผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และในประเทศไทยมกีารกลาวถึงหรือศึกษากันนอย
มากเก่ียวกับความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถ
ในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน โดยการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยจะทําในลักษณะสรางเปนกิจกรรมการเรียนรู
ที่ใชพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

 
3.  การประเมินความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน  
 3.1  แนวคิดในการประเมินความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน  
 ความพยายามในอดีตในการประเมินความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน สวนใหญ
จะเนนไปที่การแกโจทยปญหาเก่ียวกับการหาคาที่หายไปของแตละบุคคล  นักเรียนคนใดก็ตามที่
สามารถแกโจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวนทีมี่การคูณตัวเลขยากๆ ไดสาํเร็จจะถือวานักเรียนคนนัน้มี
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนสูง นอกจากนี้โจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวนนั้นสวนใหญจะ
มีลําดับขั้นตอนการแกปญหาที่ตายตัว ดังน้ันการประเมินเพียงแควานักเรียนมีทักษะในการแกโจทย
ปญหาไดอยางเปนลําดับขัน้ตอนจนนําไปสูผลลัพธทีถ่กูตอง หรือนักเรียนมีความสามารถในการคูณ
ตัวเลขยากๆ แลวไดคําตอบที่ถูกตอง แลวผูประเมินสรุปวานักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับเรื่อง
สัดสวนนั้น การประเมินดังกลาวน้ีมีมุมมองที่คอนขางจํากัด ความสามารถของผูเรียนดังที่กลาวน้ี
เปนเง่ือนไขทีจํ่าเปนแตไมเพียงพอตอการไปตัดสินวานักเรียนมีเขาใจหรือไม ดังน้ันจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองเปดมุมมองใหกวางเก่ียวกับการประเมินความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน (Lesh, 
Post and Behr. 1988: 98) 
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 มีโจทยปญหาอยู 3 ประเภทใหญๆ ที่ถกูนํามาใชในการประเมินความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวนไดแก โจทยปญหาการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ โจทยปญหาการหาคาที่หายไป 
และโจทยปญหาการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ (Cramer and Post. 1993; Heller, Post, Behr and 
Lesh. 1990; Vergnaud. 1988; Post et al. 1988; citing English and Halford. 1995: 246) ในที่น้ี
จะขอกลาวถึงโจทยปญหาแตละประเภท 
 โจทยปญหาการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ นักเรียนจะตองเปรียบเทยีบอัตรา 2 อัตราที่ใหมา
วาคาของอัตราใดมีคามากกวา นอยกวา หรือเทากัน ตัวอยางปญหาเชน “ ริชารดซ้ือหมากฝรั่ง 6 
ชิ้น ราคา 12 เซนต ณ รานเดียวกันนี้ ซูซานซื้อหมากฝรั่ง 8 ชิ้น ราคา 15 เซนต  ใครซื้อหมากฝรั่ง
ไดถูกกวากัน” (Karplus, Pulos and Stage. 1983) ลามอน (Lamon. 1999) กลาววา การแกปญหา
ดังกลาวน้ีเปนปญหาที่ยากกวาปญหาการหาคาตัวแปรที่หายไปเน่ืองจากการใชวธิกีารคูณไขว
อาจจะไมนําไปสูคําตอบของปญหาได ซ่ึงอาจจะใชวิธกีารอ่ืนแทน เชน วิธีการเพ่ิมขนาดสัดสวน 
(Scaling Up) จากท่ีริชารดซ้ือหมากฝรั่งในอัตราสวน 6 ชิ้นตอเงิน 12 เซนต  โดยการคูณดวยตวั
ประกอบ 4 กับอัตราสวนการซื้อหมากของริชารดอาจกลาวไดวา ริชารดซ้ือหมากฝรั่งในอัตราสวน 
24 ชิ้นตอเงิน 48 เซนต จากที่ซูซานซื้อในหมากฝรั่งในอัตราสวน 8 ชิ้นตอเงิน 15 เซนต โดยการ
คูณดวยตวัประกอบ 3 กับอัตราสวนการซือ้หมากซูซานอาจกลาวไดวา ซูซานซื้อหมากฝร่ังใน
อัตราสวน 24 ชิ้นตอเงิน 45 เซนต น้ันแสดงวาซูซานซื้อหมากฝรั่งไดถูกกวาริชารด หรืออีกปญหา
หน่ึง ปญหานํ้าสมผสมของโนเอลติง (Noelting. 1980) ซ่ึงแสดงวิธีการอธิบายดวยภาพประกอบซึ่งมี
เหยือกนํ้าสองเหยือก (เหยือก A และเหยอืก B) และชดุของแกวนํ้า 2 ชุด โดยรูปแกวนํ้าที่ไมได 
แรเงาใหแทนแกวนํ้าที่ใสนํ้าเปลา สวนรปูแกวนํ้าที่แรเงาแทนแกวนํ้าที่ใสหัวนํ้าสม ตัวอยางการ
ทดสอบตวัอยางหนึ่ง เชน ใหชุดแกวนํ้าอันแรกมาซึ่งประกอบดวยแกวนํ้าแรเงา 2 แกว และแกวนํ้าที่
ไมไดแรเงา 3 แกว สวนชุดแกวนํ้าอันที่สองประกอบดวยแกวนํ้าแรเงา 3 แกว และแกวนํ้าที่ไมได 
แรเงา 4 แกว (ดังภาพประกอบ 9)  
 
 
 
 
      
 
 
การทดลองนี้นักเรียนจะตองลองจินตนาการถึงการทํานํ้าสมผสมที่มาจากชุดของแกวนํ้าแตละชดุโดย
การเทผสมระหวางหัวนํ้าสมกับนํ้าเปลาลงไปในเหยือกของแตละชดุเพ่ือจะตัดสินวาเหยือกนํ้าอัน
ไหนที่มีรสชาติของน้ําสมผสมเขมขนกวากัน หรือมีความเขมขนเทากัน การทดสอบนี้โนเอลติงได
เปลี่ยนจํานวนแกวนํ้าที่แรเงาและไมแรเงาไปเรื่อยๆ ซ่ึงมีทั้งความสัมพันธที่เปนจํานวนเต็มและไมใช

           ภาพประกอบ 9  ปญหานํ้าสมผสมของโนเอลติงโดยใชภาพของเหยือกนํ้าและแกวเปนตวัอยางประกอบ 
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จํานวนเต็มขอสังเกตจากการสอบพบวานักเรียนจะสบปญหาหรือมีความยุงยากในการตัดสินใจ
เก่ียวกับความเขมขนเม่ือพบกับความสมัพันธที่ไมใชจํานวนเต็ม 
 โจทยปญหาการหาคาที่หายไปเก่ียวของกับการใหจํานวนมา 3 จํานวนแลวใหหาจํานวน
อีกจํานวนหนึ่ง ปญหาหน่ึงที่เก่ียวกบัการหาคาที่หายไปที่มักอางถึงกันอยูเสมอ คือ ปญหาชายสูง
และชายเตี้ย (Tall – Man – Short – Man Problem) ของคารพลัส คารพลัส และวอลลแมน 
(Kraplus, Kraplus and Wollman. 1974) ในสถานการณปญหาจะคํานวณเกี่ยวกบัความสงูของชาย
เตี้ยและชายสงู โดยมีคําถามวา ชายเตี้ยมีความสูงเทากับกระดุม 4 เม็ด ชายสูงมีความสูงเทากับ
กระดุม 6 เม็ด ถาใชลวดเสยีบกระดาษวดัความสูงของชายเตี้ยไดเทากับลวด 6 ตวั แลวชายสูงจะสูง
เทาไหร ถาใชลวดเสียบกระดาษตัวเดียวกันวัด จากขอมูลขางตนเราไดอัตราสวนของจํานวนลวด
เสียบกระดาษตอกระดุม คือ 6 ตอ 4 ซ่ึงเปนอัตราสวนที่ใหจํานวนมาครบและอตัราสวนของจาํนวน
ลวดเสียบกระดาษตอกระดุมอีกอัตราหนึ่ง คือ x ตอ 6 ซ่ึงเปนอัตราสวนที่ใหจํานวนมาไมครบ 
ปญหาน้ีสามารถอธิบายใหเห็นดวยการใชระบบการเขยีนสัญลักษณตามแบบของเวิรกนาวด 
(Vergnaud’s Notation) ดังตอไปน้ี 
 
                       ความสูงของกระดุม        ความสูงของลวดเสียบกระดาษ 
               ชายเตี้ย                        4                                     6 
               ชายสูง                         6                                      x 
 
 นอกจากนี้แลวยังมีวิธีการอ่ืนๆ อีกในการแกปญหาเก่ียวกับการเปรียบเทียบเชิงตัวเลขและ
ปญหาการหาคาตัวแปรที่หายไป เชน การใชอัตราตอหน่ึงหนวย การใชความรูเรื่องการเทากันของ
เศษสวน การเปลี่ยนตัวประกอบ การบวกเพ่ิม การคูณไขว เปนตน ซ่ึงรายละเอียดในแตละวิธีน้ันได
กลาวไวในหัวขอเก่ียวกบัยทุธวธิีทีใ่ชในการแกปญหาเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสดัสวน 
 โจทยปญหาการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพเปนปญหาหน่ึงซ่ึงถูกนํามาใชในการประเมิน
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน ปญหาประเภทนี้ตองการใหนักเรียนทําการเปรียบเทยีบ 
ที่ซ่ึงไมเก่ียวกบัคาของตวัเลข (Cramer, Post and Currier. 1993: 166) ตัวอยางปญหาเก่ียวกบั 
การเปรียบเทยีบเชิงคุณภาพ เชน วันนี้เดวิดวิ่งรอบสนามฟุตบอลไดระยะทางนอยกวาเดิม แตใช
เวลามากกวาวันกอน อยากทราบวาความเร็วในการวิ่งของเดวิดเปนอยางไรเม่ือเทียบกับวันกอน 
 ก) เร็วขึ้น  ข) ชาลง ค) ความเร็วเทาเดิม และ ง) ขอมูลที่ใหมาไมเพียงพอในการตดัสินใจ ไคเรน 
(Kieren. 1993; citing Steinthorsdottir and Sriraman. 2007: 15) ไดกลาวถึงการใหเหตุผล 
เชิงคุณภาพวาควรอยูบนพ้ืนฐานของความรูที่มาจากการหยั่งรูดวยตนเองหรือยังไมเปนทางการ 
(Intuitive or Informal Knowledge) โดยปราศจากตวัเลขเขามาเกี่ยวของ 
 นอกจากจะประเมินความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนโดยพิจารณาจากการทํา
โจทยปญหา 3 ประเภทดังที่กลาวไวแลว เพ่ือเปนการขยายความเขาใจเก่ียวกบัการใหเหตุผล 
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เชิงสัดสวนดังน้ันประเด็นหนึ่งที่ควรจะนํามาพิจารณาเพิ่มเติมอีกในการประเมิน คือ ความสามารถ
ในการแยกแยะหรือตระหนกัถึงสถานการณที่เก่ียวของสัดสวนและสถานการณทีไ่มเก่ียวของกับ
สัดสวน (Cramer et al. 1993; citing Hillen. 2005: 5; Cathcart, Pothier, Vance and Bezuk. 
2003: 283; NCTM. 2006b: 217; de la Cruz. 2008: 7)  
  แวน ดี วอลเล (Van de Walle. 2004: 314) กลาววา การประเมินความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวนวา ครูควรคํานึงถึงประเด็นตอไปน้ี 
 1.  ผูเรียนสามารถแยกความแตกตางระหวางสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและ
สถานการณทีไ่มเก่ียวของกับสัดสวนไดหรือไม 
 2.  ผูเรียนมีความยืดหยุนในเชิงวิธกีารในการแกปญหาเก่ียวกับสัดสวนหรือไม ซ่ึงความ
ยืดหยุนดังกลาวน้ีจะเปนตัวบงชี้อันหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
ของผูเรียน  
 3.  ผูเรียนมีวิธีการคิดแกปญหาที่หลากหลายหรือไมในสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวน  
 4.  ผูเรียนมีวิธีการแสดงแนวคิดอยางไรทีส่ะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการเก่ียวกบัการคิดเชิง
สัดสวน  
 จากขางตนพอสรปุไดวาการประเมินความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ควรใช
โจทยปญหาการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ โจทยปญหาการหาคาที่หายไป และโจทยปญหาการ
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพ รวมทั้งใหประเมินจากการแยกแยะหรือตระหนักถึงสถานการณที่เก่ียวของ
สัดสวนและสถานการณที่ไมเก่ียวของกับสัดสวนดวย สําหรับในการวิจัยน้ีผูวิจัยจะประเมิน
ความสามารถในการใหเหตเุชิงสัดสวนสองดาน ไดแก ดานความสามารถในการหาคาตัวแปรที่
หายไปใชโจทยปญหาการหาคาที่หายไปและดานความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน ใช
โจทยปญหาการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ โจทยปญหาทีเ่ก่ียวกับสัดสวนและไมเก่ียวกับสัดสวน 
รวมทั้งโจทยปญหาในการหาคาที่หายไป 
 3.2  วิธีการประเมินความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน 
 ไบรท จอยเนอร และวอลลสี (Bright, Joyner and Wallis. 2003: 392 – 396) กลาววาการ
ประเมินความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวนควรจะมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย ซ่ึงจะทําให
ไดขอมูลที่หลากหลายซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการคิดของผูเรียน และในการประเมินนั้นครูหรือ
ผูวิจัยควรตระหนักวาในบางสถานการณปญหาที่เก่ียวกับสัดสวนอยางงาย เปนไปไดที่นักเรียน
อาจจะใหเหตุผลในลักษณะที่ซับซอนได (Sophisticate Way) หรือในกรณีที่นักเรียนพบกับ
สถานการณปญหาที่มีความยากขึ้น เปนไปไดที่นักเรียนอาจจะยอนกลับมาสูการใหเหตุผลใน
ลักษณะที่งายๆ ไมซับซอน เชน การใหเหตุผลเชิงการบวก (Additive Reasoning) เปนตน  
 วิธีการหรือเทคนิคที่หลากหลายที่ใชในการประเมินผลทางคณิตศาสตรประกอบดวย การ
ใชการทดสอบ การใชการสังเกต การสัมภาษณ และการเขียนบันทึก (NCTM. 1989: 192; Van de 
Walle. 2004: 72 – 77) ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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 1. การทดสอบ มักเปนสวนหนึ่งในการนํามาใชประเมินผลทางคณิตศาสตรเสมอ การ 
ใชการทดสอบควรจะสะทอนใหเห็นถึงเปาหมายในการสอนของครู และแบบทดสอบควรจะถูก
ออกแบบมาเพื่อคนหาสิ่งที่เปนแนวคิดของเด็กและดูวาเด็กไดนําแนวคิดเหลาน้ันมาเชื่อมโยงกัน
อยางไร นอกจากนี้แบบทดสอบที่สรางขึน้นอกจากจะวัดทักษะหรือขั้นตอนวธิีทางดานการคํานวณ
แลว ยิ่งกวาน้ันควรจะวัดดานความรูความเขาใจของเด็กดวย แบบทดสอบที่นํามาใชอาจจะมีลักษณะ
หรือรูปแบบแตกตางกันไปขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของครูที่ตองการจะวดัหรือประเมินอะไรจากเด็ก 
ลักษณะหรือรูปแบบของแบบทดสอบที่สวนใหญนํามาใชกัน เชน แบบทดสอบแบบมีตัวเลือก 
แบบทดสอบแบบใหเขียนตอบส้ันๆ แบบทดสอบที่เปนแบบคําถามปลายเปดเพ่ือตองการใหเด็ก
เขียนบรรยายแสดงความคดิเห็น หรืออาจจะเปนแบบทดสอบที่ตองการใหผูเรียนแสดงพฤติกรรม
หรือใหอธิบายทางวาจาออกมา เปนตน 
 แวน ดี วอลเล (Van de Walle.  2004: 72 – 73) กลาวถึงขอควรคํานึงในการทําการ
ทดสอบทางคณิตศาสตร  
   1)  เปดโอกาสใหเด็กสามารถนําเคร่ืองคาํนวณมาใชในการทําแบบทดสอบได  
ยกเวนเสยีแตวาการทดสอบดังกลาวน้ันจะวัดทักษะดานการคํานวณ การที่ครูอนุญาตใหเด็กใช
เคร่ืองคํานวณไดน้ันจะทําใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอเคร่ืองคํานวณ และเครื่องคํานวณจะทําใหเด็กไดมุง
ไปสูสิ่งที่ครูตองการจะวัดจริงๆ  
   2)  สงเสริมใหมีการใชอุปกรณและวาดภาพประกอบการอธิบายในการทําแบบทดสอบ 
เน่ืองจากโมเดลที่เปนอุปกรณมักจะถูกนํามาใชในการพัฒนาแนวคดิ ดังน้ันในการทดสอบนักเรียน
ควรมีโอกาสไดใชโมเดลท่ีเปนอุปกรณเพ่ือแสดงใหเห็นถึงแนวคิดในการแกปญหา นอกจากนี้การ
วาดภาพประกอบอยางงายๆ ที่แสดงเก่ียวกับการนับหรือการคํานวณตัวเลขทีเ่ปนจํานวนเต็มหรือ
เศษสวน ก็จะทําใหครูไดเห็นแนวคิดหรือมุมมองของเด็กเก่ียวกบัการแกปญหาอีกทางหนึ่งดวย 
   3)  เปดโอกาสใหเด็กไดการอธิบายแนวคิดของตนเองในการแกปญหา 
   4)  หลีกเลี่ยงการใชแบบทดสอบที่มีลักษณะเปนแบบมีตัวเลือก (Multiple Choice) 
หรือเปนแบบมีชองวางใหเติมเฉพาะคําตอบ เน่ืองจากการทําแบบทดสอบที่มีลักษณะดังกลาวจะทํา
ใหผูเรียนขาดการบูรณาการในสิ่งที่พวกเขาไดเรยีนรูมาและไมสามารถสะทอนสิ่งที่เปนแนวคิดหรือ
ความเขาใจของนักเรียนออกมาไดทั้งหมด นอกจากนี้ยังเปนการปดบังในสิ่งที่พวกเขารู ซ่ึง
แบบทดสอบที่ดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงในสิ่งที่พวกเขารูและในสิ่งที่พวกเขาเขาใจ  
 2.  การสังเกต เปนวธิีการที่ดีมากวิธีหน่ึงในการเก็บขอมูลพฤติกรรมดานการใชความคิด 
การปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะดานอารมณ ความรูสกึ และลักษณะนิสัยสามารถทําไดทุกเวลา ทุก 
สถานที่ทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน หรือในสถานการณอ่ืนนอกโรงเรียน วิธีการสังเกตทําไดโดย
ตั้งใจและไมตัง้ใจ การสังเกตโดยตั้งใจหรอืแบบมีโครงการสราง หมายถึง ครูกําหนดพฤติกรรมที่ตอง
สังเกต ชวงเวลาสังเกตและวิธีการสังเกต (เชน สังเกตคนละ 3 – 5 นาทีเวียนไปเร่ือยๆ) อีกวิธีหน่ึง 
คือ การสังเกตแบบไมตั้งใจหรือแบบไมมีโครงสราง หมายถึง ไมมีการกําหนดรายการสังเกตไว
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ลวงหนา ครูอาจมีกระดาษแผนเล็กๆ ติดตัวไวตลอดเวลาเพื่อบันทึกเม่ือพบพฤติกรรมการแสดงออก
ที่มีความหมาย หรือสะดุดความสนใจของครู การบันทึกอาจทําไดโดยยอกอนแลวขยายความ
สมบูรณภายหลัง วิธีการสังเกตที่ดีควรใชทั้งสองวิธี ขอเตือนใจสําหรับการใชวิธีสงัเกต คือ ตอง
สังเกตหลายๆ คร้ังในหลายสถานการณ เม่ือมีเวลาผานไประยะหนึ่งๆ (2 – 3 สัปดาห) จึงนําขอมูล
เหลาน้ีมาเพ่ือพิจารณาสักคร้ังหน่ึง เคร่ืองมืออ่ืนที่ใชประกอบการสังเกต ไดแก แบบตรวจสอบ
รายการ แบบมาตราสวนประมาณคา แบบบันทึกระเบยีนสะสม เปนตน 
 3.  การสัมภาษณ  เปนการสอบถามดวยวาจาหรือจากการสนทนาโตตอบกันเพ่ือหาขอมูล
บางอยาง มีเหตุผลทีส่ําคญัสองประการวาทําไมจําเปนตองมีการสัมภาษณ ประการแรกเพื่อตองการ
ไดขอมูลจากตัวเด็กวาเด็กมีการสรางแนวคิดอยางไรและใชวธิีการอะไรในการแกปญหา นอกจากน้ี
ยังทําใหครูทราบถึงทัศนคตแิละความเชื่อตอการกระบวนการแกปญหาของเด็ก ประการที่สองขอมูล
ที่ครูไดจากการสัมภาษณนักเรียนจะเปนประโยชนแกตัวครูผูสอนในแงที่วาครูสามารถนําขอมูล
เหลาน้ันมาเปนตัวกําหนด เปนแนวทางในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ศักยภาพหรือระดับความสามารถของผูเรียนตอไป การสัมภาษณแบงไดเปน 2 ประเภท คือ การ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางที่แนนอน เปนการสัมภาษณที่ไดกําหนดตัวคําถามและคําตอบไว
เรียบรอยแลว จะสัมภาษณผูใดก็ใชคําถามแบบเดียวกนั คําตอบมักเปนแบบใหผูถกูสัมภาษณ
เลือกตอบอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนแบบใหผูถูกสัมภาษณจัดอันดับความสําคัญของคําตอบ สวน
การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางที่แนนอน เปนการสัมภาษณที่ไมมีการกําหนดคําตอบไวตายตัว 
คําถามที่ใชและลําดับคําถามมีการเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุนได ผูสัมภาษณมีอิสระในการดัดแปลง
คําถามใหเหมาะสม แตก็ใหปนไปตามวตัถุประสงคทีต่ัง้ไวและผูตอบมีอิสระในการตอบ  
 มีขอแนะนําบางประการเก่ียวกับการสัมภาษณ 
  1)  กอนสัมภาษณควรหาขอมูลเก่ียวกับภูมิหลังของนักเรียนกอนเพ่ือทําใหการ 
สัมภาษณเจาะตรงประเด็นและไดขอมูลที่มีรายละเอียดมากย่ิงขึ้น 
 2)  เตรียมชุดคําถามลวงหนาและจัดลําดับคําถามชวยใหการตอบไมวกวน 

 3)  ขณะสัมภาษณครูควรใชวาจา ทาทาง นํ้าเสียงที่อบอุนเปนกันเอง ทําใหนักเรียน 
เกิดความรูสึกปลอดภัย และโนมนาวใหนักเรียนอยากพูดอยากเลาใหฟง 
 4)  ใชคําถามที่นักเรียนเขาใจงาย 

  5)  มีการจดบันทึกผลการสมัภาษณ ตองทําอยางรอบคอบระวังอยาใหคลาดเคลื่อน  
อาจมีเคร่ืองมืออ่ืนชวย เชน เทปบันทึก โดยตองขออนุญาตผูถูกสัมภาษณกอน และอยาใหผูถกู
สัมภาษณรูสึกวาคําตอบของเขาไมไดรับความสนใจจากผูสัมภาษณ 
 4.  การเขียนบันทึกการเรยีนรู เปนวิธีการหน่ึงที่ประหยัดใชเวลานอยแตมีประโยชนใน
การใชเวลาในหองเรียน เปนการบันทึกทีช่วยใหคนพบแบบแผนการคิด ซ่ึงกอใหเกิดความกาวหนา
ในการเรียนรู การเขียนบันทึกการเรียนรูเปนโอกาสหนึ่งที่ใหผูเรียนไดเขียนแสดงถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร เขียนสะทอนใหเห็นในสิ่งที่ตวัเองไดเรียนรู ทําใหผูเรียนได
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ทบทวนความคิดของตนเองและรูจักนําแนวคิดหลายๆ แนวคิดมาเชือ่มโยงสัมพันธกัน ซ่ึงในการ
เขียนดังกลาวน้ีควรเปนการเขียนแสดงความคิดออกมาอยางอิสระ ในแบบฉบับทีเ่ปนภาษาของ
ตนเอง โดยไมเนนถึงรูปแบบการเขียน การสะกดคํา หรือการเวนวรรคตอน นอกจากผูเรียนจะเขียน
เพ่ือแสดงถึงความเขาใจแลว ผูเรียนอาจจะเขียนสิ่งที่เปนขอสงสัยหรือสับสนที่ตองการคําอธิบาย 
หรือเขียนคําถามที่ตองการหาคําตอบ รูปแบบการเขยีนบันทึกการเรียนรูไมมีรูปแบบการเขยีนที่
ตายตวั ผูเขยีนอาจเขียนตามความถนัดหรือตามความชอบของผูเขยีนเอง ซ่ึงอาจจะมีรูปภาพ 
แผนภูมิ หรือไดอะแกรมประกอบ 
 ขอแนะนําบางประการสําหรับครูในการเริ่มตนการเขียนการบันทึกการเรียนรู (Berenson 
and Carter. 1995: 182 – 186; Meier and Rishel. 1998: 311 – 315) 
  1)  เริ่มตนใหนักเรียนเขียนอยางอิสระ โดยไมมีการตัดสินวาถูกหรือผิด 
  2)  ใหนักเรียนเขียนเก่ียวกับสิ่งที่นักเรียนเรียนแลวสบัสน ไมเขาใจขณะเรียน หรือ
เปนสิ่งที่นักเรียนอยากรู  
  3)  กระตุนใหนักเรียนเขียนบอยๆ โดยแสดงใหเห็นถึงความคาดหวงัของครูหรือแสดง
งานเขียนของเพื่อนรวมหอง 
  4)  ครูมีการตอบสนองตองานเขียนของนกัเรียน 
  5)  กําหนดเวลาการเขียนในแตละวันหรอืสัปดาห 
 จากที่กลาวมาในการวิจัยในครั้งน้ีจะใชวธิีการหรือเทคนิคที่หลากหลายในการประเมิน
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน โดยเทคนิคหรือวิธีการจะใชทั้ง การทดสอบ การสังเกต 
การสัมภาษณ  
 3.3  การประเมินผลโดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค 
 การประเมินผลโดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบรคิ (Rubrics) เปนวิธีการประเมินงาน
ของผูเรียนโดยการกําหนดคะแนนและรายละเอียดในการใหคะแนนอยางชัดเจน ซ่ึงจะทําใหครูเห็น
พัฒนาการของผูเรียนวามีความกาวหนาอยางไร  
 การใหคะแนนแบบรูบรคิมี 2 แบบ คือ การใหคะแนนแบบภาพรวม (Holistic Score) และ
การใหคะแนนแบบแยกสวน (Analytic Score) การใหคะแนนแบบภาพรวมเปนการพิจารณา
กระบวนการหรือผลงานของผูเรียนโดยดูภาพรวม รูบริคแบบภาพรวมจะเหมาะสมกับการปฏบิัติที่
ตองการใหนักเรียนสรางสรรคการตอบสนอง และไมมีคําตอบที่ถูกตองชัดเจน จุดเนนของการ
รายงานคะแนนที่ใชรูบรคิแบบภาพรวมคอืคุณภาพโดยรวม ความคลองแคลว หรือความเขาใจ
เก่ียวกับเนื้อหาสาระเฉพาะและทักษะ นอกจากน้ีการใชรูบริคแบบภาพรวมทําใหกระบวนการให
คะแนนเร็วกวาการใชรูบริคแบบแยกสวน ดังน้ันครูจึงตองอาน พิจารณาและตรวจสอบการปฏิบตัิ
ของนักเรียนโดยตลอด  เพ่ือใหรูสึกรับรูถงึภาพรวมวานักเรียนทําอะไรไดและยังใชเปนการประเมิน
สรุปไดดวย สวนการใหคะแนนแบบแยกสวน เปนการพิจารณาการใหคะแนนในแตละประเด็นที่ได
กําหนดไว โดยระบุรายละเอียดออกเปนประเด็นยอยๆ เพ่ือใหการมองคุณภาพของงานหรือ
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ความสามารถของนักเรียนเปนไปอยางชัดเจนการใหคะแนนแบบแบบแยกสวนนิยมใชเม่ือตองการ
เนนลักษณะเฉพาะของการตอบสนอง น่ันคือ ใชสําหรับการปฏิบตัิงานที่ยอมรับการตอบสนอง 1 
หรือ 2  ลักษณะ แตในสวนของความคดิสรางสรรคไมไดเปนประเด็นสําคัญเก่ียวกับการตอบสนอง
ของนักเรียน เน่ืองจากอาจจะไมไดถูกกําหนดไวเปนรายละเอียดใหพิจารณา ขอเสียการใหคะแนน
แบบแยกสวนอาจทําใหกระบวนการใหคะแนนชา เน่ืองจากเปนการประเมินหลายทกัษะหรือหลาย
คุณลักษณะเปนรายบุคคล  ทําใหครูตองใชเวลาตรวจผลงานหลายคร้ังหลายหน การสรางและการให
คะแนนแบบแยกสวนจึงใชเวลามาก  ซ่ึงมีกฎทั่วๆ  ไปวา ผลงานของแตละคนตองพิจารณาแยกแต
ละดานในแตละคร้ังตามเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ันจึงทําใหการใหคะแนนแบบแยกสวนจึงไดผล
คอนขางสมบูรณ  ผลสะทอนกลับที่มีตอนักเรียนและครูจึงมีความหมายมาก นักเรียนจะรับทราบผล
สะทอนกลับของการปฏิบัตขิองตนตามเกณฑการใหคะแนน (กรมวิชาการ. 2539: 54 – 59; สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศกึษา. 2550: 7 – 14; รุงศิรินทร จันทรหอม. 2545: 25 – 26) 
 สําหรับในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดไปศึกษาเกณฑการใหคะแนนแบบรูบรคิของนักการศึกษา 3 
ทาน คือ ออลเลียน ลองเกสทและฮิลเลน (Allian. 2000: 67; Longest. 2002: 11; Hillen. 2005: 79) 
ซ่ึงทั้งสามทานไดสรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบรคิสําหรับแบบทดสอบแบบอัตนัยที่เก่ียวของกับ
การใหเหตุผลเชิงสัดสวน ผูวิจัยจึงการกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบรูบรคิโดยอาศัยแนวทางการ
สรางเกณฑของนักการศึกษาทั้งสามทานดังกลาว (รายละเอียดในภาคผนวก) 
 

4.  วิธีการสอนเร่ืองอัตราสวนและสัดสวน 
 วิธีการสอนเร่ืองอัตราสวนและสัดสวน พบวามีวธิีการสอนหลายๆ วธิีดวยกัน ในการนี้
ผูวิจัยจะขอยกตัวอยางวธิีการสอนที่ใชแกปญหาเรื่องอัตราสวนและสัดสวนเรื่องอัตราสวนและ
สัดสวนในหนงัสือบางเลมของตางประเทศและในประเทศ 
 ตัวอยางวธิีการสอนที่ใชแกปญหาเร่ืองอัตราสวนและสดัสวนในหนังสือบางเลมที่ใช
ประกอบการสอนเร่ืองอัตราสวนและสัดสวนของตางประเทศ 
 1.  จากหนังสือ Teaching Primary School Mathematics ของ Nation Institute of 
Education Nanyang Technological University Singapore แตงโดย Lee Peng Yee และ Lee 
Ngan Hoe สํานักพิมพ McGraw-Hill. ป ค.ศ. 2007   
 มี 4 วิธีการพ้ืนฐานที่ใชแกโจทยปญหาเรือ่งอัตราสวนและสัดสวน 
 ตัวอยางโจทยปญหา “อัตราสวนของดอกไมสีแดงตอสีเหลืองเปน 4 : 5 ถามีดอกไมสี
เหลือง 60 ดอก แลวจะมีดอกไมสีแดงก่ีดอก 
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  1)  การใชแบบจําลองที่เปนรูปภาพ  
 
                          สีแดง                                                5 หนวย →  60 
                                                 1 หนวย →  12 
                          สีเหลือง                                                    4 หนวย →  12 ×4 = 48                      
                        

4444 34444 21
60

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

                               
  2)  การใชความรูเรื่องการเทากันของเศษสวน  

                                           12×  
              5 ×12 = 60       

                                                               
60

?

5

4
=       

                           ดังน้ัน  12 ×4 = 48    

                                                    12×  
  
  3)  การใชตาราง (ดังภาพประกอบ 10) 
 

สีเหลือง 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

สีแดง 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

 
 
  
  4)  การใชการคูณไขว  
   

        สรางสัดสวนไดเปน  4860
5

4
x

60

x

5

4
=×== →                                          

  

 2.  จากหนังสือ Teaching Elementary School Mathematics แตงโดย Riedesel และ
คณะสํานักพิมพ Prentice-Hall ป ค.ศ. 1996   
 

  1)  การใชแบบจําลองที่เปนรูปภาพ (ดังภาพประกอบ 11) 
                       ตัวอยางโจทยปญหา  “กลองใสนม 2 กลองราคา 10 เซนต 
                                                   ถากลองใสนม 1 กลองจะมีราคาก่ีเซนต  
                                                   และกลองนม 3 กลองจะมีราคาก่ีเซนต”   
 

 ภาพประกอบ 10  วธิีการสอนโดยใชตารางแกปญหาเร่ืองอัตราสวนและสัดสวน 
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  2)  การใชตารางและเสนจํานวน (ดังภาพประกอบ 12) 
     ตัวอยางโจทยปญหา “ โถแกว 1 โถ ใสถั่วลิสงได 7 เม็ด ถามีถั่วลสิงอยู 21 เม็ด 
จะตองใชโถแกวจํานวนกี่โถ”  
 
  

ถั่วลสิง 7 14 21 
โถแกว 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
  3)  การใชการคูณไขว 
        ตวัอยางโจทยปญหา “ในกลไกของเครื่องยนตเคร่ืองหน่ึง ถาเฟองเล็กหมุนไป 3 
รอบ เฟองใหญจะหมุนไป 15 รอบ ถาเฟองเล็กหมุนไป 60 รอบ แลวเฟองใหญจะหมุนไปก่ีรอบ”  

        สรางสัดสวนไดเปน 
60

N

15

3
=   โดยใชการคณูไขวจะได  N15603 ×× =  

                                                                                                180N15 =  

                                                                                               
15

180

15

N15
=  

                                                                                  ดังน้ัน         12N =  
 

 3.  จากหนังสือ New Directions in Elementary School Mathematics : Interactive 
Teaching and Learning แตงโดย Holmes สํานักพิมพ Prentice-Hall ป ค.ศ. 1995  
 
 

 

 

 ภาพประกอบ 11  วธิีการสอนโดยใชแบบจําลองท่ีเปนรูปภาพแกปญหาเร่ืองอัตราสวนและสัดสวน 

 ภาพประกอบ 12  วธิีการสอนโดยใชตารางและเสนจํานวนแกปญหาเร่ืองอัตราสวนและสัดสวน 
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  1)  การใชมาตราสวน 
        ตวัอยางโจทยปญหา “กําหนด 1 ไดม เทากับ 10 เพนนี ถา 5 ไดมเทากับก่ีเพนนี”  
                 1 ไดม                      10 เพนนี 
                 2 ไดม                      10 เพนนี 
                 3 ไดม                      30 เพนนี 
                                        4 ไดม                      40 เพนนี 
                                        5 ไดม                      50 เพนนี  
 
  2)  การใชอัตราตอหน่ึงหนวย  
        ตัวอยางโจทยปญหา “การจัดเก็บภาษีโรงเรือนมูลคา 40000 บาท ตองจายภาษี 
800 บาท ในอัตราการเก็บภาษีเดียวกันน้ี ถาโรงเรืยนมูลคา 25000 บาท จะตองเสียภาษีเทาใด”  

       สรางสัดสวนไดเปน   
X

25000

800

40000
=  

                                                            
X

25000

1

500
=  

                                    ดังน้ัน                     50x =  

  3)  การใชการเปลี่ยนตัวประกอบ  
                      ตัวอยางโจทยปญหา “แอนนาสังเกตเห็นวาถุงเทา 2 คู ราคา 3 ดอลลาร ถาเธอ 
ตองการถุงเทา 6 คู เธอตองจายเงินเทาใด”  
        เน่ืองจากถุงเทา 6 คูเปน 3 เทาของถุงเทา 2 คู  ดังน้ันจํานวนราคาตองเปน 3 เทา
ดวย คําตอบท่ีไดน้ันคือ 933 =×  ดอลลาร  

  4)  การใชการคูณไขว 
                      ตัวอยางโจทยปญหา “โรงสีขาวแหงหน่ึง ขาวเปลือก 5 ถัง สีเปนขาวสารได 4 ถัง 
ถาขาวเปลือก 100 ถัง จะสีเปนขาวสารไดก่ีถัง” 

        สรางสัดสวนไดเปน  
100

a

5

4
=  →  a54100 =×  

                  →      a5400 =  
                 →         80a =                             

 4.  จากหนังสือ Elementary and Middle School Mathematics แตงโดย Van de Walle 
สํานักพิมพ Allyn & Bacon ป ค.ศ. 2007   
   ตัวอยางโจทยปญหา “แทมม่ีซ้ืออุปกรณท่ีใชเปนอะไหลช้ินเล็กๆ 3 ช้ิน ราคา 2.40 
ดอลลาร ถาเธอซ้ืออุปกรณท่ีใชเปนอะไหลดังกลาวจํานวน 10 ช้ิน เธอตองจายเงินเทาใด” 
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  1)  การใชอัตราตอหน่ึงหนวย  
                      เน่ืองจากอุปกรณท่ีใชเปนอะไหลดังกลาว 3 ช้ิน ราคา 2.40 ดอลลาร โดยการหาร
ท้ังจํานวนส้ินคาและจํานวนเงินดวย 3 จะไดอัตราตอหน่ึงหนวยคือ 1 : 0.8  ดังน้ันโดยการคูณดวย 
10 จะได 101×  : 108.0 ×  และคําตอบคือ 8 ดอลลาร 
  2)  การใชการเปลี่ยนตัวประกอบ 
        เน่ืองจากอุปกรณท่ีใชเปนอะไหล 10 ช้ินเปน 10/3 เทาของอุปกรณท่ีใชเปน
อะไหล 3 ช้ิน ดังน้ันจํานวนราคาตองเปน 10/3 เทาดวย คําตอบท่ีไดน้ันคือ 8)3/10()4.2( =×

ดอลลาร 
   3)  การใชการคูณไขว 
        จากโจทยปญหาดังกลาวเราสามารถสรางเปนสัดสวนได 2 แบบ แลวใชการคูณ
ไขวเพ่ือหาคําตอบ  
        แบบท่ี 1 การสรางสัดสวนแบบภายในอัตราสวน (Within Ratio)  

                      สรางสัดสวนแบบภายในอัตราสวนไดเปน 
a

10

4.2

3
=  →   4.210a3 ×=  

                                                                                        →   24a3 =  

                                                                                        →     
3

24
a =  

                                                                                        →     8a =  

        แบบท่ี 2  การสรางสัดสวนแบบระหวางในอัตราสวน (Between Ratio) 

                      สรางสัดสวนแบบระหวางอัตราสวนไดเปน  
a

4.2

10

3
= →   104.2a3 ×=  

                                                                                         →   24a3 =  

                                                                                         →     
3

24
a =  

                                                                                         →     8a =  
 

 5.  จากหนังสือ Mathematics For Elementary School Teacher แตงโดย Bassarear 
สํานักพิมพ Houghton Mifflin ป ค.ศ. 2004   
  1)  การใชสมบัติของการคูณไขวของสัดสวน ท่ีกลาววา สําหรับจํานวนเต็ม a , b , c 

และ d  โดยท่ี  0db ≠⋅ , 
d

c

b

a
=  ก็ตอเม่ือ bcad =  ตัวอยาง เชน ถา 

28

12

7

3
=   แลว 

127283 ⋅⋅ =  และในทางตรงกันขาม ถา 127283 ⋅⋅ =  แลว 
28

12

7

3
=  
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  2)  การใชสมบัติของการเทากัน  
    ตัวอยางโจทยปญหา “ร็อบไดคํานวณวาเงินทุกๆ 100 ดอลลาร ท่ีไดมา จะตอง
นํามาจายเปนคาภาษี 25 ดอลลาร ในชวงภาคฤดูรอนท่ีผานมาเขาสามารถหาเงินมาได 2660 
ดอลลาร เขาจะตองนํามาจายเปนคาภาษก่ีีดอลลาร  

  สรางสัดสวนไดเปน                                          
100

25

2660

X
=  

                       คูณท้ังสองของสมการดวย 2660 จะได         )
100

25
(2660)

2660

X
(2660 =  

                                                                                             665X =  

  3)  การคูณดวยจํานวนทีเ่ทากันท้ังเศษและสวน 

      
13

27

X

9
=     →   

13

27

X3

93
=

⋅
⋅

    

                                                       →     
13

27

X3

27
=  

                                                       →      13X3 =  

                                                         
 
 
 สําหรับในประเทศไทยผูวิจัยขอยกตวัอยางวิธีการสอนท่ีใชแกปญหาเร่ืองอัตราสวนและ
สัดสวนในหนงัสือแบบเรียนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 
2544 (สสวท. 2544) 
 1.  การใชหลักการคูณ กลาวา เม่ือคูณแตละจํานวนในอัตราสวนใดดวยจํานวนเดียวกัน
โดยท่ีจํานวนน้ันไมเทากับศูนย จะไดอัตราสวนใหมท่ีเทากับอัตราสวนเดิม   
   ตัวอยางเชน จงหาจํานวนที่เทากับอัตราสวน 7 : 9 มาอีก 2 อัตราสวนโดยใชหลกั 
การคูณ 

         7 : 9  = 
9

7
 = 

29

27

×
×

 = 
18

14
 

        

                                    7 : 9  = 
9

7
 = 

39

37

×
×

 = 
27

21
 

 
    ตัวอยางการใชหลักการคูณหาคาตัวแปรในสัดสวน เชน จงหาคา C  ในสัดสวน 

35

C

7

4
=  

→       
3

13
X =     
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   เน่ืองจาก 
35

20

57

54

7

4
==

×
×

  จะได 
35

C

35

20
=  ดังน้ัน 20C =  

 

 2.  การใชหลักการหาร กลาวา เม่ือหารแตละจํานวนในอัตราสวนใดดวยจํานวนเดียวกัน
โดยท่ีจํานวนน้ันไมเทากับศูนย จะไดอัตราสวนใหมท่ีเทากับอัตราสวนเดิม   

   ตัวอยางเชน จงหาจํานวนที่เทากับอัตราสวน  
180

122
 มาอีก 2 อัตราสวนโดยใชหลัก 

การหาร 

       
180

122
 = 

2180

2122

÷
÷

 = 
90

61
    ,     

180

122
 = 

10180

10122

÷
÷

 = 
18

2.12
    

      
   ตัวอยางการใชหลักการหารหาคาตัวแปรในสัดสวน เชน จงหาคา N ในสัดสวน 

N

3

42

18
=  

   เน่ืองจาก 
7

3

642

618

42

18
==

÷
÷

  จะได 
N

3

7

3
=  ดังน้ัน 7N =  

           3.  การใชการคูณไขว ซ่ึงใชหลักการท่ีวา ถา 
d

c

b

a
=  แลว cbda ×× =                

   ตัวอยางเชน จงตรวจสอบวาอัตราสวน 
6

2
 เทากับ อัตราสวน 

45

15
 หรือไม 

   โดยใชการคูณไขวจะไดวา  90452 =×  และ 90156 =×  

                 ดังน้ัน 156452 ×× =  น่ันคือ 
45

15

6

2
=  

                 ตัวอยาง การใชการคูณไขวแกปญหาสัดสวน เชน จงหาคา B  ในสัดสวน 
B

5

3

2
=  

   จากสัดสวน 
B

5

3

2
=  จะไดผลการคูณไขวเทากัน น่ันคือ 53B2 ×× =  

                                                                                           
2

53
B

×
=  

                                                                                           5.7B =  

 สําหรับวธิีการแกโจทยปญหาสัดสวนน้ัน โดยสวนใหญแลวครูจะสอนใหนักเรียนยึดหรือใช
วิธีการตามขัน้ตอนตอไปน้ี (พรรณี ศิลปะวัฒนานันท. 2542: 30)  
 1.  อานโจทยใหเขาใจ แลววิเคราะหโจทยวา 
                 1.1  โจทยถามอะไร 
                 1.2  โจทยกําหนดอะไรมาให 
 2.  กําหนดตัวแปร (โดยสวนใหญจะเปนส่ิงท่ีโจทยถาม) 
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 3.  เขียนสัดสวนแสดงอัตราสวนสองอัตราสวนท่ีเทากัน ตามเง่ือนไขของโจทย โดยให 
ลําดับของส่ิงท่ีเปรียบเทียบกันในแตละอัตราสวนเปนลําดับเดียวกัน 
 4.  หาคาตัวแปรจากสัดสวน 
    ตัวอยางการแกโจทยปญหาสัดสวน “ถาหัวใจของนักเรียนคนหนึ่งเตน 6 คร้ังในทุกๆ  
5 วินาที อยากทราบวา หัวใจของนักเรียนคนน้ีเตนก่ีคร้ังในเวลา 1 นาที 
  ให  a  เปนจํานวนคร้ังของการเตนของหัวใจในเวลา 60 วินาที 
    อัตราสวนของจํานวนคร้ังท่ีหัวใจเตนตอเวลาเปนวินาที เปน 6 : 5  
   สรางเปนอัตราสวนใหมไดเปน a : 60 

   เขียนสัดสวนไดเปน ดังน้ี    
60

a

5

6
=  

                 จะได                      a5606 ×× =           

                                                    
5

606
a

×
=  

                                                    72a =  

  น่ันคือ หัวใจของนักเรียนคนน้ีเตน 72 คร้ัง ในเวลา 1 นาที 
 สรุปจากวิธีการสอนท่ีปรากฏในหนังสือขางตน พบวามีหลายวธิีดวยกันท่ีใชสอนแกปญหา
เก่ียวกับเร่ืองอัตราสวนและสัดสวน แตการคูณไขวเปนวิธีท่ีกลาวถึงในหนังสือแทบทุกเลมอาจเปน
เพราะวาเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแกปญหาดังท่ีนักวิจัยหลายทานกลาวถึง นอกจากน้ี 
ยังมีการใชอัตราตอหน่ึงหนวย การใชการเปลี่ยนตัวประกอบ ใชความรูเร่ืองการเทากันของเศษสวน 
ซ่ึงมีปรากฏพอสมควร แตการใชแบบจําลองท่ีเปนรูปภาพ ตารางหรือเสนจํานวน มีการกลาวถึง
คอนขางนอย  
 

5.  การสอนแบบแนะใหรูคิด  
 5.1  การสอนแบบแนะใหรูคิด  
 การสอนคณิตศาสตรในอดีตท่ีผานมาครูมักจะสอนโดยแสดงวิธีการคํานวณหาคําตอบให
นักเรียนดูบนกระดาน จากน้ันนักเรียนเร่ิมลงมือคํานวณตามวิธีการที่ครูสอนมา ซ่ึงผลจากการสอน
ดวยวธิีการดังกลาวทําใหนักเรียนไดทักษะในการคิดคํานวณแตอาจจะขาดความเขาใจเก่ียวกับ
แนวคิดและความสามารถในการแกปญหา (Martin. 2001; citing Esqueda. 2008) ปจจุบันถึงแมวา
มีความตองการฝกฝนใหนักเรียนมีความสามารถทางดานการคิดแกปญหา แตครูหรือหลักสูตรก็ยัง
ไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝกความสามารถทางดานน้ีได สภาพการเรียนการสอนใน
ปจจุบันมักจะเนนการสอนไปท่ีตวัเน้ือหาเพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความจําตามท่ีครูสอน ดังน้ัน
ปญหาท่ีเกิดขึน้ตามมา คือ นักเรียนท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตรไปแลวไมมีความสามารถทางดานการ
คิดแกปญหา 
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 การสอนแบบแนะใหรูคิด (Cognitively Guided Instruction) เปนการสอนวิธีหน่ึงท่ี
แตกตางจากในอดีตท่ีผานมาซ่ึงมุงไปท่ีกระบวนการหรอืขั้นตอนวิธี โดยการสอนแบบแนะใหรูคิด 
มีเปาหมาย คือ ตองการรูความคิดของเด็กวาเด็กมีวธิีการคิดแกปญหาอยางไร และครูมีวิธีการ
อยางไรท่ีจะชวยเด็กใหรูจักการสรางแนวคิดในการแกปญหาดวยตนเอง (Capenter et al. 1999)   
 ปจจุบันการสอนแบบแนะใหรูคิดไดรับการพิสูจนแลววาเปนวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
(National Research Council. 2000: 389; Secada et al. 1989) ที่มุงสงเสริมสนับสนุนใหเด็กรูจัก
การคิดแกปญหาดวยเอง อีกท้ังยังเปนวธิกีารสอนท่ีไปสอดรับกับมาตรฐานการเรยีนรูทางดาน
ทักษะ/กระบวนการของสภาครูคณิตศาสตรแหงชาตขิองสหรัฐอเมริกา (Land. 2007: 8; Hoosain 
and Chance. 2004: 474) โดยมีหลักสําคัญ คือ การตั้งโจทยปญหา การสังเกต การใชคําถามของ
ครู และการฟงการอธิบายของนักเรียน เพ่ือดูวิธีการคิดแกปญหาของผูเรียน ซ่ึงไมเนนท่ีคําตอบของ
ปญหา แตเนนไปที่กระบวนคิดท่ีไดมาซ่ึงคําตอบ แลวนําส่ิงท่ีไดจากการสังเกต จากการฟงในสิ่งท่ี
นักเรียนอธิบายแสดงแนวคดิ มาประกอบเปนขอมูลในการตัดสินใจที่อยูบนความรูและความเชือ่ของ
ตัวครูเองเพ่ือหาวิธีการสอนท่ีสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน ดังน้ันในชั้นเรียนท่ีใชการสอน
แบบแนะใหรูคิดเวลาสวนใหญจึงใชไปกับการคิดแกปญหาของเด็ก และความรูของนักเรียนท่ีไดมา
น้ันเปนผลมาจากกระบวนการคิดแกปญหาของนักเรียนเอง (Carpenter et al. 1989)  
 สําหรับการสอนแบบแนะใหรูคิดน้ันมีหลักสําคัญอยู 4 ขอดังตอไปน้ี  
 1.  การสอนควรพัฒนาความเขาใจดวยการเนนไปที่การแกปญหาในฐานะเปนศูนยรวม
ของการจัดการเรียนรู 
 2.  การสอนควรจะสนับสนุนกระตุนใหเกิดการสรางความรูดวยตนเอง 
 3.  นักเรียนแตละคนสามารถที่จะเช่ือมโยงปญหา แนวคิด หรือทักษะเขากับความรูท่ีมี 
อยูเดิม 
 4.  เน่ืองจากการสอนแบบแนะใหรูคิดอยูบนพ้ืนฐานความรูและความเขาใจของเด็กแตละ
คน ดังน้ันนับวาจําเปนอยางย่ิงท่ีควรมีการประเมินอยางตอเน่ือง โดยไมประเมินเพียงแควาเด็ก
แกปญหาน้ันได แตควรประเมินดวยวาเด็กมีวิธีการแกปญหาน้ันอยางไร 
 ไบรทและแวค (Bright and Vace. 1994) ไดกลาวถึงจุดเนนท่ีสําคัญอยางหน่ึงของการ
สอนแบบแนะใหรูคิดในวชิาคณิตศาสตรเพ่ือตองการใหนักเรียนเกิดทักษะหรือกระบวนการทาง
คณิตศาสตรซ่ึงไดแก 1) การแกปญหา 2) การใหเหตุผล 3) การส่ือสาร และ 4) การเช่ือมโยง และส่ิง
ท่ีครูในชั้นเรียนท่ีใชการสอนแบบแนะใหรูคิดตองเนน คือ การใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมใน
วิชาคณิตศาสตรดวยตนเองใหมากท่ีสุดโดยครูใชแนวการคิดของเด็กเปนฐานในการกําหนดรูปแบบ
วิธีการเรียนการสอน เด็กจะไมถูกบังคับหรือถูกชักจูงใหคิดตามท่ีครูบอกตรงกันขามเด็กสามารถท่ี
จะหาวิธีการคิด ไตรตรองการคิด และนําเสนอการคิดท่ีเปนของตนเองไดอยางอิสระ โดยมีครูเปน
เพียงผูแนะนํา ชวยเหลือผูเรียนไดคนพบขอผิดพลาดดวยตนเอง (Franke and Weishaupt. 1998:  
3 – 7)  
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 จากกลาวมาเห็นไดวา การสอนแบบแนะใหรูคิดเปนการสอนวิธีหน่ึงท่ีใหความสําคัญตอ
วิธีการคิดของผูเรียนเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรยีนรูอยางแทจริง ในชั้นเรียนผูสอนเปนเพียง
ผูคอยรับฟงและชี้แนะ แตนอกช้ันเรียนผูสอนตองเตรียมการสอนพอสมควรเพ่ือใหการเรียนการสอน
บรรลุจุดมุงหมายตามที่คาดหวังไว  
 5.2  บทบาทของครูและนักเรียนในการสอนแบบแนะใหรูคิด  
 เน่ืองจากการสอนแบบแนะใหรูคิดมุงไปท่ีกระบวนการคิดแกปญหาของนักเรียนเปนหลัก 
ดังน้ันความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีใชการสอนแบบแนะใหรู
คิดเปนส่ิงจําเปนท้ังน้ีเพ่ือใหการเรียนการสอนไดบรรลเุปาหมาย ซีคาดา (Secada et al. 1989) ได
กลาวถึงความสามารถของครู 4 ประการในการสอนแบบแนะใหรูคิด ดังตอไปน้ี 
 1.  ครูควรรูวานักเรียนมีการจัดระบบทางความคิดเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรอยางไร  
 2.  ครูควรมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในบริบทท่ีเก่ียวของกับเน้ือหา
ท่ีนํามาใชสอนนักเรียน 
 3.  ครูควรมีความสามารถในการประเมินในสิ่งท่ีนักเรียนกําลังคิดเก่ียวกับการแกปญหา 
 4.  ครูควรมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการสอนที่อยูบนฐานในส่ิงท่ีตัวครูรู
เก่ียวกับการคิดของนักเรียน 
 นอกจากความสามารถของครูท้ังส่ีขอดังกลาวแลวบทบาทครูก็มีความสําคัญเชนกันซ่ึง
บทบาทครูในการสอนแบบแนะใหรูคิด พอสรุปไดดังน้ี (Hankes. 1998; Capenter et al. 1999; 
Hoosain and Chance. 2004; Franke and Weishaupt. 1998; Land. 2007) 
 1.  เตรียมโจทยปญหาท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
 2.  เปนผูอํานวยความสะดวกโดยการใหคําช้ีแนะ เปนท่ีปรึกษา สรางแรงจูงใจและความ
เช่ือม่ัน ใหกําลังใจ สนับสนุนส่ืออุปกรณการเรียน จัดสภาพส่ิงแวดลอมและสรางบรรยากาศท่ี
สงเสริมการแลกเปลีย่นความคิดเห็น มากกวาท่ีจะมาเปนผูใหความรูแกนักเรียน 
 3.  รูจักใชคําถามเพ่ือลวงเอาความคิดของเด็กวาเด็กมีแนวคิดคิดอยางไร เพ่ือท่ีจะไดวาง
แผนการสอนและประเมินตวัเด็กไดอยางถูกตอง 
 4.  ใหเวลาและเอาใจใสในการฟงเด็กขณะที่เด็กอธิบายแนวคิดในการแกปญหา 
 5.  เปดโอกาสใหนักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลีย่นแนวคิดซ่ึงกันและกัน เนนสัมพันธภาพ
ท่ีดีระหวางผูเรียนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับครู  
 6.  สงเสริมการใชยุทธวธิีท่ีหลากหลายและตัดสินใจในการแกปญหาดวยตวัเขาเอง 
 7.  เน่ืองจากไมมีรูปแบบการสอนที่ตายตวั ดังน้ันครูตองเตรียมการสอนอยางกวางๆ แต
ควรจะดึงดูดความสนใจและรูจักปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหเขากับความเขาใจหรือแนวคดิของ
นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนสามารถใชความรูคณิตศาสตรท่ีมีอยูแกปญหาได 
 8.  ประเมินผลแบบดูความกาวหนา หรือประเมินผลแบบเปนระยะๆ มากกวาท่ีจะ
ประเมินผลหลังส้ินสุดการเรียนการสอนเพียงคร้ังเดียว  
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 เน่ืองจากเวลาในชั้นเรียนท่ีใชการสอนแบบแนะใหรูคิด สวนใหญใชไปกับการแกปญหา 
ดังน้ันการสอนแบบแนะใหรูคิด บทบาทหลักๆ ของนักเรียน คือ เปนผูแกปญหา นําเสนอวิธีการ
แกปญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันเรียน พรอมกับเคารพความคิดเห็นของคน
อ่ืนท่ีแตกตางจากของตนเอง (Hoosain and Chance. 2004; Peterson et al. 1991; Hankes. 
1998; Land. 2007) 
 5.3  ข้ันตอนการสอนแบบแนะใหรูคิด  
 การสอนแบบแนะใหรูคิดเปนการสอนที่มุงเนนใหความสําคัญกับการแกปญหาของนักเรียน
เปนหลัก ความรูของนักเรียนท่ีไดมาน้ันเปนผลมาจากกระบวนการคดิแกปญหาของนักเรียนเอง 
ดังน้ันขั้นตอนการสอนจึงใหความสําคัญไปท่ีการแกปญหาของนักเรียน โดยเนนใหนักเรียนไดมีเวลา
คิดในการแกปญหามากท่ีสุด รวมทั้งไดมีโอกาสแสดงแนวคิดในการแกปญหาของตนเองดวยสําหรับ
การสอนแบบแนะใหรูคิด พอจะสรุปไดเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี (Peterson et al. 1991; Franke and 
Weishaupt. 1998) 
 ขั้นท่ี 1 ครูเสนอสถานการณปญหาใหแกผูเรียน โดยสถานการณปญหาท่ีครูเลือกมาน้ัน
ตองเหมาะสมและสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน มีหลายบริบทและเปนสถานการณปญหาท่ี
นาสนใจ สามารถใชยุทธวิธท่ีีหลากหลายแกปญหาได  
 ขั้นท่ี 2 นักเรียนลงมือคิดแกปญหา ในขัน้น้ีนักเรียนอานและทําความเขาใจในประเด็น
ตางๆ ในสถานการณปญหา เม่ือนักเรียนเกิดความชดัเจนในสถานการณปญหาแลว จากน้ันนักเรียน
ลงมือคิดวิเคราะหเพ่ือหาวิธกีารแกปญหาท่ีใชแนวคิดของตนเอง โดยการอาศัยการเช่ือมโยงปญหา 
แนวคิด หรือทักษะเขากับความรูเดิม  
 ขั้นท่ี 3 ครูคอยสนับสุนนการเรียนรูของนักเรียน ในขั้นน้ีครูคอยสังเกตดูการแกปญหาของ
นักเรียน กระตุนใหนักเรียนเกิดการคิด ตอบคําถามและรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีขอสงสัย
หรือเกิดความไมชัดเจนในบางประเด็น โดยครูจะไมบอกวิธีคิดแตจะอาศัยการชี้แนะใหแกนักเรียน 
การตัดสินใจในการแกปญหาข้ึนอยูกับนักเรียน ครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
 ขั้นท่ี 4 นักเรียนนําเสนอแนวคิดในการแกปญหา ในขัน้น้ีครูเปดโอกาสใหนักเรียนออกมา
นําเสนอแนวคิดในการแกปญหาของตนเอง มีการอภิปรายแลกเปลีย่นแนวคิดในการแกปญหา
ระหวางกัน พรอมกับมีการขยายประเด็นของปญหาโดยครูหรือนักเรียน และรวมกันอภิปรายใน
ประเด็นท่ีขยายของปญหา  
 ขั้นท่ี 5 นักเรียนรวมกันสรุปความรูหรือแนวคิดท่ีได ในขั้นน้ีนักเรียนรวมกันสรุปความรู
หรือแนวคิดท่ีไดจากการแกปญหา โดยชวยกันในสรุปประเด็นตางๆ ท่ีไดจากการแกปญหา มีครูเปน
ผูนําในการอภิปรายสรุปรวมกับนักเรียน จากน้ันครูมอบหมายงานและใหคําช้ีแนะท่ีเปนประโยชน
หลังส้ินสุดการสอน พรอมติดตามการประเมินผล 
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 สําหรับในการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดใช 5 ขัน้ตอนดังกลาวน้ีเปนแนวทางในการลําดับการ
สอนในการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน และจะนําบทบาทครูและบทบาท
นักเรียนดังท่ีกลาวขางตนมาใชในการจัดการเรียนการสอน  
 แฮงส (Hankes. 1998) ไดเปรียบเทียบการสอนแบบเดิมและการสอนแบบแนะใหรูคิด  
ดังตาราง 7   
 

ตาราง 7  การเปรียบเทียบหลักการในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิมกับการสอนแบบ    
     แนะใหรูคิด  
 

 
หัวขอท่ีใชเปรียบเทียบ 

 
การสอนแบบเดิม การสอนแบบแนะใหรูคิด 

บทบาทของครู 
ครูเปนผูดําเนินการสอนใหความรูแก

นักเรียนโดยตรง 

ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอน และเปนผูอํานวยความสะดวก 

ในการเรียนรู 

ปฏิสัมพันธระหวาง
นักเรียนดวยกัน 

สวนใหญนักเรียนทํางานเดี่ยว 
นักเรียนไดทํางานกลุมบอยขึ้น มีการ
อภิปรายภายในกลุม และเสนอความ

คิดเห็นของตนเองกับเพ่ือนๆ 

หลักสูตร 
 
กิจกรรมตางๆ ในหลักสูตรยึดจากแบบเรียน 
  

ใชขอมูลจากแหลงตางๆ นํามาเปน
แนวทางจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

เวลา 
กําหนดเนื้อหาและเวลาเรียนตายตัว 

เวลาในชั้นเรียนหมดไปกับ 
การบรรยายของครู 

เวลาในชั้นเรียนสวนใหญใชไปกับการ
แกปญหาของนักเรียน นักเรียนมีเวลาท่ีจะ

อภิปราย และแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นกับคนอ่ืน 

ความคิดรวบยอด 
การนําเสนอความคิดรวบยอด 

มีลักษณะเปนแบบจากสวนยอยไปสู 
สวนรวม ซ่ึงเนนไปท่ีทักษะพ้ืนฐาน 

การนําเสนอความคิดรวบยอด  
มีลักษณะเปนแบบจากสวนรวมไปสู
สวนยอย ซ่ึงเนนไปท่ีแนวคิดหลัก 

มุมมองเกี่ยวกับตัว
นักเรียน 

นักเรียนถูกมองวาเปนผูไมมีความรู และ
พรอมท่ีจะรับความรูจากครูโดยตรง 

นักเรียนถูกมองวาเปนผูท่ีมีความสามารถ
ในการคิด และเชื่อวานักเรียนสรางความรู

ไดดวยตนเอง 

การประเมินผล 

การประเมินผลจะแยกจากการสอน 
จุดมุงหมายของการสอบเพื่อจัดระดับ

ความสามารถของนักเรียน  
และเนนท่ีการแขงขัน 

การประเมินผลและการสอนเปนกระบวนท่ี
ดําเนินควบคูกันไป จุดมุงหมายของการ
ประเมินผลเพ่ือนํามาใชปรับปรุงการเรียน 
การสอนของนักเรียน ไมเนนการแขงขัน 

 
               แหลงท่ีมา: Hankes, J. E. (1998). Native American pedagogy and cognitive - based  

mathematics instruction. Florence, KY: Garland Publishing, Inc. 
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 5.4  ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการสอนแบบแนะใหรูคิด 
 การสอนแบบแนะใหรูคิดเปนวิธีการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีอยูบนฐานคิดท่ีมาจากกทฤษฎีทาง
ปญญาและทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ดังน้ันเพ่ือใหการจัดการสอนแบบแนะใหรูคิด เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ ผูวิจัยจึงไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีทางปญญา และทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิต (Buscher. 2000) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 1.  ทฤษฎีทางปญญา (Cognitive Theory) เอ็กเก็นและควัรชัค (Eggen and Kauchak. 
1999) กลาวถึงทฤษฎีทางปญญาวาการเรียนรูท่ีเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทาง
ความคิดท่ีคนเราพยายามใชทําความเขาใจเก่ียวกับส่ิงตางๆ บนโลก กระบวนการเหลาน้ีใชสําหรับ
การเรียนรูส่ิงธรรมดาๆ เชน การจดจํานวนเลขโทรศัพทจนกระท่ังการเรียนรูส่ิงท่ีซับซอนมากๆ เชน 
การแกปญหาโจทยคณิตศาสตร แนวคิดสําคัญท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู คือ การเรียนรูของมนุษย
ไมใชเร่ืองของพฤติกรรมทีเ่กิดจากกระบวนการตอบสนองตอส่ิงเราเพียงเทาน้ัน การเรียนรูของ
มนุษยมีความซับซอนมากกวาน้ัน การเรียนรูเปนกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจากการสะสม
ขอมูลและการดึงขอมูลออกมาใชในการกระทําและแกปญหาตางๆ การเรียนรูเปนกระบวนการทาง
สติปญญาของมนุษยในการที่จะสรางความรูความเขาใจใหแกตนเอง สําหรับนักจิตวทิยาท่ีสําคัญใน
กลุมน้ี ไดแก เพียเจท ออซูเบล และบรูเนอร (ทิศนา แขมณี. 2550: 59) 
 เพียเจท เช่ือวา การเรียนรูเกิดจากการท่ีผูเรียนเปนผูริเร่ิม เปนผูกระทําท่ีมีปฏิสัมพันธกับ
ส่ิงเราหรือส่ิงท่ีตองเรียนรู และการเรียนรูจะเกิดขึ้นภายในโครงสรางทางปญญาของผูเรียน ไดมีการ
นําทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจทมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนโดยผูสอนควร
ตระหนักส่ิงดังตอไปน้ี 
 1.  กระบวนการคิดของเด็กแตกตางจากผูใหญ ผูเรียนแตละวัยจะมีลกัษณะการคิดท่ี
แตกตางกัน ผูสอนตองมีความเขาใจการคิดผูเรียนในแตละวัย 
 2.  ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรูของตัวเองได และเปนผูริเร่ิมลงมือกระทํา ผูสอนมี
หนาท่ีจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 
 3.  การสอนควรเร่ิมจากประสบการณในส่ิงท่ีผูเรียนคุนเคยหรือจากประสบการณใกลตวัไป
หาประสบการณไกลตวั 
 ออซูเบล เช่ือวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
ความรูใหมได การเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถสรางความสัมพันธระหวางความรูใหมกับโครงสรางของ
ความรูเดิมท่ีมีอยู จัดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย แตการเรียนรูท่ีผูเรียนไมสามารถนําส่ิงใหม
ไปสัมพันธกับความรูเดิมได จัดเปนการเรียนรูอยางไรความหมายหรือการเรียนแบบทองจํา มี
หลักการสําคัญท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน คือ  
 1.  จัดหรือเรียบเรียงขอมูลท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ออกเปนหมวดหมู  

2.  นําเสนอกรอบ หรือหลักการอยางกวางๆ กอนท่ีจะใหผูเรียนไดเรียนรูในเร่ืองใหม  
3.  แบงบทเรียนเปนหัวขอท่ีสําคัญ และบอกใหทราบเกี่ยวกับหัวขอสําคัญท่ีเปน 
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ความคิดรวบยอดใหมท่ีจะตองเรียน 
 บรูเนอร เช่ือวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมซ่ึงนําไปสู
การคนพบและการแกปญหา เรียกวา การเรียนรูโดยการคนพบ ผูเรียนจะประมวลขอมูลขาวสารจาก
การมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม และจะรับรูส่ิงท่ีตนเองเลือก หรือส่ิงท่ีใสใจ การเรียนรูแบบน้ีจะชวย
ใหเกิดการคนพบเน่ืองจากผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันท่ีทําใหสํารวจ
ส่ิงแวดลอม และทําใหเกิดการเรียนรูโดยการคนพบ หลักการสําคัญท่ีนํามาใชจัดการเรียนการสอนที่
ผูสอนควรตระหนัก คือ  
 1.  ผูเรียนจะเกิดกระบวนการเรียนรูเม่ือผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมดวยตนเอง  
 2.  ผูเรียนแตละคนจะมีประสบการณและพื้นฐานความรูท่ีแตกตางกัน การเรียนรูเกิดจาก
ผูเรียนสรางความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีพบใหมกับความรูเดิมแลวนํามาสรางเปนความหมายใหม  
(สุรางค โควตระกูล. 2545; คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2545ก: Online) 
 จากทฤษฎีทางปญญาของนักจิตวิทยาท้ังสามทานดังกลาว จะเห็นวาแนวคิดเพียเจทและ 
บรูเนอรเนนความสําคัญของผูเรียนเปนหลัก สวนแนวคิดของออซูเบลเนนความสําคัญของครูวาครูมี
หนาท่ีจัดเรียบเรียงขอมูลท่ีเปนเน้ือหาความรูอยางเปนระบบ และสอนความคิดรวบยอดใหมท่ี
นักเรียนจะตองเรียนรู สําหรับในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดนําหลักการหรือแนวคิดดังกลาวนํามาปรับใชใน
การจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรดังตอไปน้ี  
 1.  ใหผูเรียนเปนผูลงมือกระทําดวยตนเองมากท่ีสุดในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  คํานึงถึงระดับประสบการณของผูเรียนแตละคน หรือคํานึงถึงวัยของผูเรียน  
 3.  สงเสริมใหผูเรียนไดคนพบหลักการ กฎเกณฑตางๆ ทางคณิตศาสตรดวยตนเอง 
 4.  จัดส่ิงแวดลอมและสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 5.  ใชส่ืออุปกรณมาประกอบกิจกรรมการสอน 
 6.  สงเสริมผูเรียนใหนําความรูเดิมเช่ือมโยงกับขอมูลท่ีไดรับมาใหม มาใชเปนกระบวน
หน่ึงในการแกปญหา 
 7.  เลือกกิจกรรมท่ีนาสนใจ ทาทายความสามารถ เหมาะสมและสอดคลองกับ
ความสามารถของผูเรียน 
 8.  แจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ มีการจัดลําดับหัวขอเน้ือหาจากงายไปหา
ยาก ท่ีทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางตอเน่ือง 
 2.  ทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต (Constructivist Theory) เปนทฤษฎีท่ีมีความเช่ือมาจาก
สองทฤษฎีหลกัๆ คือ คือจากทฤษฎีพัฒนาการทางดานปญญาของเพียเจท และทฤษฎี
ประวตัิศาสตรสังคมของวิก็อทสก้ี  
 ทฤษฎีพัฒนาการทางดานปญญาของเพียเจท เนนผูเรียนเปนผูสรางความรู โดยการลงมือ
กระทําดวยตนเอง เพียเจท กลาววา ถาผูเรียนถูกกระตุนดวยปญหาท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ปญญา หรือเรียกวาเกิดการเสียสมดุลทางปญญาผูเรียนตองพยายามปรับโครงสรางทางปญญาให
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เขาสูภาวะสมดุลโดยวิธีการดูดซึม ไดแก การรับขอมูลใหมจากส่ิงแวดลอมเขาไปไวในโครงสรางทาง
ปญญา และการปรับเปลีย่นโครงสรางทางปญญา คือ การเช่ือมโยงโครงสรางทางปญญาเดิม หรือ
ความรูเดิมท่ีมีมากอนกับขอมูลขาวสารใหม จนกระท่ังผูเรียนสามารถปรับโครงสรางทางปญญาเขาสู
สภาพสมดุลย หรือสามารถท่ีจะสรางความรูใหมขึ้นมาได หรือเกิดการเรียนรูน่ันเอง 
 ทฤษฎีประวตัศิาสตรสังคมของวิก็อทสก้ี มีแนวคิดสําคัญท่ีวา "ปฏิสัมพันธทางสังคมมีผล
สําคัญตอการพัฒนาทางดานปญญา" รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับศักยภาพในการพัฒนาดานปญญาท่ี
อาจมีขอจํากัดเก่ียวกับชวงของการพัฒนาท่ีเรียกวา เขตของการพัฒนาใกลชิด (Zone of Proximal 
Development) ถาผูเรียนอยูต่ํากวาเขตของการพัฒนาใกลชิด จําเปนท่ีจะตองไดรับการชวยเหลอืใน
การเรียนรู วิก็อทสก้ีเช่ือวาผูเรียนสามารถสรางความรูโดยผานทางการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับ
ผูอ่ืน โดยผานการเจรจา ปรึกษาหารือ โดยมีภาษาและวัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญ (จรรยา  
ภูอุดม. 2544: 20 – 23; คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2545ข: Online) 
  จากขอมูลท่ีกลาวมาเห็นไดชัดวาทฤษฎีพัฒนาการทางดานปญญาของเพียเจทและทฤษฎี
ประวตัิศาสตรสังคมของวิก็อทสก้ีมีจุดมุงหมายที่เหมือนกัน คือ ตองการพัฒนาทางดานสติปญญา
ของผูเรียน แตก็มีสวนท่ีตางกัน กลาวคือ ทฤษฎีของเพียเจทเช่ือวาความรูถูกสรางจากตัวผูเรียนเอง 
สวนทฤษฎีของวิก็อทสก้ีเช่ือวาความรูถูกสรางขึ้นโดยการมีปฏิสัมพันธทางสังคมของผูเรียน 
 จรรยา ภูอุดม (2544: 31 – 35) กลาวถึงหลักการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรตาม
แนวทางทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต ซ่ึงพอสรุปได 6 ขอดังน้ี 
 1.  ฝกใหผูเรียนมีการคิดอยางอิสระและตัดสินใจในการเรียนรูดวยตนเอง ครูไมควรไปคิด
แทนหรือทําแทนผูเรียน 
 2.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชวธิีการของตนเองในการแกปญหา 
 3.  บางคร้ังโจทยปญหาอาจจะยากเกินความสามารถของผูเรียน ดังน้ันผูสอนควรเปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีการส่ือสารแนวคิดของตนเองกับผูอ่ืน ผานการพูดคุย อภิปราย หรือระดมสมอง 
 4.  สงเสริมใหผูเรียนไดไตรตรองตรวจสอบความคิดของตนเองในสิ่งท่ีทํา พรอมกับ
ยอมรับฟงแนวคิดในมุมมองของคนอ่ืนดวย  
 5.  สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยการจัดทํางานเปนกลุม
หรือเปนคู 
 6.  ใหเวลาท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการคิด ถาม ตอบ หรืออภิปรายภายในชัน้เรียน 
ผูสอนไมควรใจรอนจนเกินไป 
 จากหลักการจัดกิจกรรมการสอนที่กลาวมาขางตนนับวาเปนประโยชนอยางย่ิงตอผูวิจัยใน
การนําเอาหลักการเหลาน้ีมาปรับใชในการสอนแบบแนะใหรูคิด  
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 5.5  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนแบบแนะใหรูคิด  
 จากการศึกษาคนควาพบงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด 
ท่ีนาสนใจมีดังน้ี 
 ฟาสท (Fast. 2005: Abstract) ไดทําวิจัยเร่ืองการประเมินการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนในซิมบับเวที่ใชการสอนแบบแนะใหรูคิด ในการวิจัยน้ีศกึษาในบรบิทของประเทศ
ซิมบับเวซ่ึงเปนประเทศกําลงัพัฒนา มีวัฒนธรรมและการศึกษาแตกตางจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
การวิจัยในคร้ังน้ีใชกลุมตวัอยางเปนนักเรียนเกรด 2 จํานวน 35 คน ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวไดรับ
การสอนแบบแนะใหรูคิด และใหแกโจทยปญหาจํานวน 14 ขอ ผลการประเมินพบวา นักเรียนสวน
ใหญยังอยูในระดับท่ีตองใชแบบจําลองชวยในการพัฒนาการแกปญหาของพวกเขาแตถาโจทย
ปญหาท่ีซับซอนขึ้นการใชแบบจําลองไมมีผลชวยในการพัฒนาการแกปญหา ฟาสทแนะนําวาการใช
การสอนแบบแนะใหรูคิด มีผลดีและเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน
ซิมบับเว 
 ซาเซ เกียรฮาท และเซลทเซอร (Saxe, Gearhart and Seltzer. 1999) ไดศึกษาผลของ
การสอนแบบแนะใหรูคิด ท่ีมีตอความเขาใจของนักเรียนเร่ืองเศษสวน นักเรียนท่ีมีสวนรวมในการ
ทดลองถูกแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีมีพ้ืนฐานความเขาใจเร่ืองเศษสวน และกลุมท่ีไมมีพ้ืนฐาน
ความเขาใจเร่ืองเศษสวน ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใหนักเรียนท้ังสองกลุมทําแบบทดสอบเร่ืองเศษสวน
กอนและหลังการทดลอง ผลการศึกษา พบวา นักเรียนท้ังสองกลุมไดคะแนนหลงัการทดลองสูงกวา
กอนทดลองนอกจากน้ีผลการทดลองไดใหขอสังเกตวานักเรียนกลุมท่ีมีพ้ืนฐานความเขาใจเร่ือง
เศษสวนสามารถสรางแนวคิดหรือหาวิธีแกปญหาเร่ืองเศษสวนไดดวยตนเอง แตนักเรียนกลุมท่ีไมมี
พ้ืนฐานความเขาใจเร่ืองเศษสวนพวกเขายังใชวธิีแกปญหาท่ียึดติดอยูกับขั้นตอนวิธีการอยู ขอสรุป
ของการทดลองน้ียืนยันวาการสอนที่อยูบนฐานการคดิของเด็กหรือการสอนแบบแนะใหรูคิด นับวา
เปนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
 บัสเชอร (Buscher. 2000: Abstract) ไดศึกษาผลการสอนแบบแนะใหรูคิด กับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยิน โดยเปาหมายของการศึกษาเพ่ือตองการประเมินผลการการสอนแบบ
แนะใหรูคิด การศึกษามุงไปที่ความเขาใจแนวคิดปญหาเก่ียวกับเร่ืองเลาทางคณิตศาสตร 
(Mathematical Story Problem) และการสรางยุทธวิธกีารแกปญหา นักเรียนกลุมเปาหมายเปน
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินจํานวน 18 คนท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเมือง 
ฟลาเดเฟย ในการทดลองคร้ังน้ีนักเรียนกลุมเปาหมายทุกคนจะไดรับการสอนแบบแนะใหรูคิด ผล
การทดลองจากประเมินผลดวยแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง พบวา คะแนนกอนและหลงั
ทดลองแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของนักเรียนกลุมเปาหมาย นอกจากน้ีจากการสังเกตของครูผูสอน 
พบวา เม่ือใชการสอนแบบแนะใหรูคิด ทําใหผูเรียนมีเจตคติและความกระตือรือรนเพ่ิมขึ้น และยังทํา
ใหผูเรียนเกิดความเชื่อม่ันในการแกปญหาอีกดวย 
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 เวชฤทธิ ์อังกนะภัทรขจร (2551: 109 – 201) ไดทําวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ท่ีใชทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองการวิเคราะหขอมูลกับส่ิงแวดลอมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 45 คน การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการทดลองแบบกลุมเดียว และมีการทดสอบกอนและหลังเรียน  
ผลการทดลองพบวา 1) ดานความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 
0.01 2) ดานทักษะการใหเหตุผล พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบภายหลังการ
ทดลองมากกวากอนการทดลองท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 3) ดานทักษะการเช่ือมโยง พบวา นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 
0.01 4) ดานเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบวัดเจตคต ิ
ตอวิชาคณิตศาสตรภายหลงัการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 5) ดาน
สํานึกรักษส่ิงแวดลอม พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบวัดการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม
ภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01  
 จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน เปนตัวอยางท่ีแสดงวา การใชการสอนแบบแนะใหรูคิด 
ลวนเปนผลดีและมีประโยชนตอในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซ่ึงจะไดเห็นจากงานวิจัย
ของบัสเชอร หรือของซาเซ เกียรฮาท และเซลทเซอร หรือของเวชฤทธิ ์อังกนะภัทรขจร ท่ีในการ
ทดลองมีการทดสอบกอนและหลัง และผลจากการทดลองพบวา คะแนนหลังการทดลองจะสูงกวา
กอนการทดลอง นอกจากน้ีจากงานวิจัยของบัสเชอร และเวชฤทธิ ์อังกนะภัทรขจร ยังพบวา การใช
การสอนแบบแนะใหรูคิด ยังทําใหผูเรียนมีเจตคติดีขึ้น รวมทั้งขอสรุปจากการทดลองซาเซ เกียร
ฮาท และเซลทเซอร ยืนยันวาการสอนทีอ่ยูบนฐานการคิดของเด็กหรือการสอนแบบแนะใหรูคิด 
นับวาเปนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุผลดังกลาวดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่นําแนวคิดการสอนแบบแนะให 
รูคิด มาใชพัฒนาความสามารถดังกลาว  
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในครัง้น้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวน และศกึษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวน รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมที่
แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวน โดยมีวิธีในการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
  ตอนที่ 1  การศึกษาปญหา 
  ตอนที่ 2  กําหนดแนวทางในการพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ตอนที่ 3  การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
  ตอนที่ 4  การทดลอง 
  ตอนที่ 5  การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิี่ใช 
   

ตอนที่ 1  การศึกษาปญหา 
  ศึกษาจากเอกสารและงานวจัิยที่เก่ียวของและศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการหาคาที่
หายไป การเปรียบอัตราสวน และการแยกแยะสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนและไม
เก่ียวของกับสดัสวน โดยใชแบบทดสอบเรื่องอัตราสวนและสัดสวนกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ที่ไดเรียนเร่ืองอัตราสวน สดัสวน และรอยละมาแลว โดยแบงการศกึษาปญหาออกเปน 2 สวนดังน้ี  
 1.1  ศึกษาปญหาจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ  
 เน่ืองจากการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเกี่ยวของกับเรื่องอัตราสวน 
สัดสวน และรอยละ ดังน้ันผูวิจัยจึงไดไปศกึษาผลการวจัิยที่เก่ียวของกับเรื่องอัตราสวน สัดสวน และ
รอยละ เชน งานวิจัยของรุงฟา จันทจารุภรณ (2539: บทคัดยอ) ทัศนีย ชื่นยง (2541: 77 – 78) 
อภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ (2545: 125 –126 ) และเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2546: 91 – 96) ตางสรุป
ตรงกันวาเน้ือหาเร่ืองอัตราสวน สัดสวน และรอยละ นักเรียนมีขอบกพรองในหลายๆ ดาน เชน ดาน
การตีความหมายของโจทย ดานการใชบทนิยามและสมบัติ ดานการคิดคํานวณ นอกจากนี้
ผลการวิจัยของอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ ยังพบวานักเรียนตีความหมายเรื่องอัตราสวน สดัสวน และรอยละ
ผิด เพราะวานักเรียนขาดความคิดรวบยอด และจากการศึกษางานวิจัยของจารุวรรณ แสงทอง 
(2536: 32) ขนิษฐา คําทอน (2539: 80 – 81) และสิริพร ทิพยคง (2542: 25) ซ่ึงเปนงานวิจัยที ่
ศึกษาเก่ียวกบัเน้ือหาที่เปนปญหาสําหรับนักเรียนพบวา เน้ือหาเรื่องอัตราสวน สดัสวน และรอยละ
เปนเนื้อหาหน่ึงที่นักเรียนสวนใหญมักประสบปญหาในการทําความเขาใจ เพราะวาเน้ือหาคอนขาง
เปนนามธรรม  
 จากการศึกษาของสมาคมนานาชาติเพ่ือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หรือ IEA 
ซ่ึงไดวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตรในระดับนานาชาติคร้ังที่ 3 หรือมีชื่อยอวา
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TIMSS ในสวนของประเทศไทย ผลการประเมินเม่ือพิจารณาเฉพาะเนื้อหาทางดานสัดสวนพบวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 มีจํานวนนักเรียนนอยกวารอยละ 50 ที่ตอบถูก สวนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 2 พบวาทกุเน้ือหาน้ัน จํานวนนักเรียนมากวารอยละ 50 ตอบถกู แตเน้ือหาที่นักเรียนทําคะแนน
ไดนอย คือ เรื่องสัดสวน (สสวท. 2540: 23 – 29)   
  1.2  ศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการหาคาที่หายไป การเปรียบอัตราสวน และการ
แยกแยะสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน โดยใช
แบบทดสอบเร่ืองอัตราสวนและสัดสวนกับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดเรียนเร่ือง
อัตราสวน สัดสวน และรอยละมาแลว 
  เน่ืองจากยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกบัความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนและ
ผูวิจัยตองการทราบขอมูลปจจุบันเพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพัฒนาความสามารถสามารถใน
การใหเหตุผลเชิงสัดสวน ผูวิจัยไดทําการทดสอบเกี่ยวกับการหาคาที่หายไป การเปรียบเทียบ
อัตราสวนและการแยกแยะสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน โดย
ใชแบบทดสอบเรื่องอัตราสวนและสัดสวนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดเรยีนเร่ืองอัตราสวน 
สัดสวน และรอยละมาแลว จํานวน 82 คน จากโรงเรียน 3 แหงที่อยูในตางจังหวัด ไดแกจังหวัด
สุพรรณบุรี สิงหบุรี และสระแกว ทั้งหมดเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยแบบทดสอบเรื่องอัตราสวนและสัดสวนดังกลาว ผูวจัิยไดปรับปรงุมาจากของไบรท 
จอยเนอร และวอลลีส (Bright, Joyner and Wallis. 2003: 167) อัลเลียน (Allian. 2000: 60 – 64) 
และสิงห (Singh. 1998: 174 – 180) แบบทดสอบมีจํานวนทั้งหมด 7 ขอ แสดงแนวคิดในการ
แกปญหา มีทั้งขอที่เปนแบบปรนัยและขอที่เปนอัตนัย (ดังรายละเอียดในตาราง 8) โดยแบงออกเปน 
3 ดาน ไดแก ดานการหาคาที่หายไป การเปรียบเทียบอัตราสวน และดานการแยกแยะสถานการณ
ปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน โดยผลการศึกษาเปนดังตารางตอไปน้ี  
 
ตาราง 8  ผลการทดสอบในการหาคาที่หายไป การเปรียบเทยีบอัตราสวน และการแยกแยะ 
    สถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา 
    ปที่ 2 ที่ไดเรียนเร่ืองอัตราสวน สดัสวน และรอยละมาแลว 
 
         คําถาม                                                                                 เปอรเซ็นตของจํานวนผูตอบถูก 
ดานการหาคาท่ีหายไป 
(ขอ 1 อัตนัย) ในการสํารวจสินคาชนิดหนึ่ง พบวาสินคาทุกๆ 400 ชิ้น                                  43.90 % 
จะมีสินคา ชํารุด 14 ชิ้น  ถาสํารวจสินคาท้ังหมด พบวามีสินคา                                    (36 คนจาก 82 คน) 
ชํารุด 63 ชิ้น  จงหาจํานวนสินคาท่ีสํารวจท้ังหมด 

แลวในเวลา 4 วัน ดาวเทียมดังกลาวหมุนรอบโลกไดกี่รอบ                                          (50 คนจาก 82 คน) 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 
         คําถาม                                                                                เปอรเซ็นตของจํานวนผูตอบถูก 
ดานการหาคาท่ีหายไป  
(ขอ 5 อัตนัย) ดาวเทียมดวงหนึ่งหมุนรอบโลก 1 รอบ ใชเวลา 120 นาที                                 60.97 % 
แลวในเวลา 4 วัน ดาวเทียมดังกลาวหมุนรอบโลกไดกี่รอบ                                          (50 คนจาก 82 คน) 
(ขอ 6 อัตนัย) ส่ีเหล่ียมผืนผาสองรูปมีลักษณะรูปคลายกัน                                                  3.65 % 
แตมีขนาดของรูปไมเทากัน ถากําหนดความกวางและความยาว                                     (3 คนจาก 82 คน) 
ของส่ีเหล่ียมผืนผาท้ังสองตามภาพขางลาง ใหหาความกวาง 
ของรูปส่ีเหล่ียมผืนผาท่ีขนาดใหญกวาซึ่งแทนดวยตัวแปร h   
 
 
 
 

ดานการเปรียบเทียบอัตราสวน 
(ขอ 2 ปรนัย) มนตรีซื้อหมากฝรั่งชนิดหนึ่ง 3 ชิ้นราคา 12 บาท                                           89.02 % 
สวนแอนนาซื้อหมากฝรั่งชนิดเดียวกันนี้ 5 ชิ้นราคา 20 บาท                                       (73 คนจาก 82 คน)  
ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
ก. มนตรีซื้อหมากฝรั่งไดถูกกวาแอนนา   ข. แอนนาซื้อหมากฝรั่งไดถูกกวามนตรี 
ค. ท้ังสองคนซื้อไดในราคาตอชิ้นเทากัน  ง. ขอมูลท่ีใหมาไมเพียงพอในการตัดสินใจ 
(ขอ 7 ปรนัย) ในชวงฤดูของการแขงบาสเกตบอลฤดูหนึ่ง                                                       0 % 
นักบาสเกตบอลจํานวน 4 คน มีสถิติการยิงลูกโทษดังนี้                                               (0 คนจาก 82 คน) 
      วิลเลียมยิงลูกโทษ 11 ครั้ง  ลงหวง  8 ครั้ง   
       ปเตอรยิงลูกโทษ 29 ครั้ง  ลงหวง  22 ครั้ง    
       ไมเคิลยิงลูกโทษ 19 ครั้ง  ลงหวง 15 ครั้ง    
       โทมัสยิงลูกโทษ 41 ครั้ง  ลงหวง 33 ครั้ง    
ถามวาในบรรดานักบาสเกตบอลทั้ง 4 คนนี้ ใครเปนผูเลนท่ียิงลูกโทษไดดีท่ีสุด 
ก. วิลเลียม   ข. ปเตอร   ค. ไมเคิล   ง. โทมัส 
ดานการแยกแยะสถานการณปญหาท่ีเกี่ยวของกับสัดสวน 
และไมเกี่ยวของกับสัดสวน 
(ขอ 3 อัตนัย) นาย A และนาย B ว่ิงรอบสนามฟุตบอล                                                     23.17 % 
โดยใหนาย B เริ่มว่ิงกอน สมมติวาท้ังสองคนวิ่งดวยอัตราเร็วเทากัน                              (19 คนจาก 82 คน) 
ขณะท่ีนาย B ว่ิงไปแลว 9 รอบ นาย A เพ่ิงวิ่งได 3 รอบ  
ถานาย B ว่ิงได 21 รอบแลวนาย A จะวิ่งไดกี่รอบ 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 
          คําถาม                                                                               เปอรเซ็นตของจํานวนผูตอบถูก 
ดานการแยกแยะสถานการณปญหาท่ีเกี่ยวของกับสัดสวน 
และไมเกี่ยวของกับสัดสวน 
(ขอ 4 อัตนัย) นักวิทยาศาสตรพบวาพืชพันธุ A และพืชพันธุ B                                           34.14 % 
มีอัตราการเจริญเติบโตเทากัน เกษตรกรคนหนึ่งปลูก พืชพันธุ A กอน                           (28 คนจาก 82 คน) 
แลวคอยปลูกพืชพันธุ B ทีหลัง วัดความสูงครั้งแรก พืชพันธุ A  
สูง 8 เซนติเมตร สวนพืชพันธุ B สูง 5 เซนติเมตร หลังจากนั้น 
สามเดือนถัดมา วัดความสูงอีกคร้ังหนึ่งพบวาพืชพันธุ A สูง 64 เซนติเมตร 
แลวพืชพันธุ B จะสูงกี่เซนติเมตร 

 

  จากขอมูลในตารางขางตนในแตละดานมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   
  ดานการหาคาที่หายไป ขอ 1 มีจํานวนนักเรียนตอบถูก 36 คนจาก 82 คน ซ่ึงคิดเปน 
43.90% ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ขอ 1 เปนสถานการณเก่ียวของกับสัดสวน แตมีนักเรียนทีต่อบ
ผิดสวนหนึ่งมุงพิจารณาที่ผลตางของจํานวน เชน เพราะวาส้ินคาทุกๆ 400 ชิ้นจะชํารุด 14 ชิ้น 
ดังน้ัน 400 – 14 = 386 เพราะวา 329 – 63 = 386 ดังน้ัน ถาสินคาชํารุด 63 ชิ้น จะมีสิ้นคา 329 
ชิ้น หรือมีนักเรียนบางสวนใชวิธีการสุมจํานวนมาบวกกนัหรือคูณกัน เชน จะไดสินคาทั้งหมดมี 400 
+ 63 + 14 = 477 หรือสําหรับสิ้นคาทุกๆ 400 ชิ้น จะมีสินคาชํารุด 14 ชิ้น แตสินคาชํารุด 63 ชิ้น จะ
ไดสินคาทั้งหมด 63 ×  400 = 25,200 ชิ้น สวนขอ 5 มีจํานวนนักเรียนตอบถูก 50 คนจาก 82 คน 
ซ่ึงคิดเปน 60.97% ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่ตอบผิดสวนหนึ่งใชวิธกีารสุมจํานวนมา
คูณกัน เชน ดาวเทียมจะหมุนรอบโลกเทากับ 24 ×  4 = 96 รอบ หรือเน่ืองจากใชเวลา 120 แลวใน
เวลา 4 วัน ดาวเทียมจะหมุนรอบโลก 120 ×  4 = 480 รอบ สวนขอ 6 มีจํานวนนักเรียนตอบถูก 3 
คนจาก 82 คน ซ่ึงคิดเปน 3.65% ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ที่นักเรียนสวนใหญทําไมไดอาจเปน
เพราะวานักเรียนยังไมไดเรียนเร่ืองความคลายมา และโจทยปญหาดังกลาวเปนโจทยปญหาที่
นักเรียนไมคุนเคย นักเรียนที่ตอบผิดสวนใหญจะมุงพิจารณาผลตางของจํานวน เชน เพราะวา  
12 – 8 = 4 และ 6 + 4 = 10 ดังน้ัน h = 10 หรือ เพราะวา 8 – 6 = 2 และ 12 – 2 = 10 ดังน้ัน  
h = 10 หรือมีบางคนตอบวา เพราะรูปเลก็มีความกวางกับความยาวตางกัน 2 ทาํใหรูปใหญมีความ
กวางเทากับ 10 เซนติเมตร  
  ดานการเปรียบเทียบอัตราสวน ขอ 2 มีจํานวนนักเรียนตอบถูก 73 คนจาก 82 คน ซ่ึง
คิดเปน 89.02% ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนสวนใหญตอบถูกเพราะวาเปนโจทยปญหาท่ี
ไมซับซอนเปนโจทยปญหาที่นักเรียนคุนเคยหรือเคยทาํโจทยปญหาลกัษณะนี้มาแลว และจํานวนที่
ใชในการคํานวณเปนจํานวนงายๆ ที่หารลงตัว นักเรียนสามารถคิดในใจได สวนขอ 7 ไมมีนักเรียน
ตอบถูกเลย ทีเ่ปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียนไมเคยทําโจทยปญหาลักษณะเชนน้ีมากอน การ
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แกโจทยปญหาดังกลาวนักเรียนสวนใหญมุงพิจารณาที่ผลตางของจํานวน ตวัอยางแสดงการ
แกปญหา เชน จากโจทยที่กําหนดให  
               วิลเลียมยิงลูกโทษ 11 คร้ัง  ลงหวง  8 คร้ัง แสดงวาไมลง 3 คร้ัง 
                     ปเตอรยิงลูกโทษ 29 คร้ัง  ลงหวง  22 คร้ัง แสดงวาไมลง 7 คร้ัง 
                     ไมเคิลยิงลกูโทษ 19 คร้ัง  ลงหวง 15 คร้ัง แสดงวาไมลง 4 คร้ัง 
                     โทมัสยิงลูกโทษ 41 คร้ัง  ลงหวง 33 คร้ัง แสดงวาไมลง 8 คร้ัง 
จากผลการยิงลูกโทษจะเห็นไดวาวลิเลียมยิงไมลงแค 3 คร้ัง แสดงวาวิลเลียมเปนผูเลนที่ยิงลูกโทษ
ไดดีที่สุด  
  ดานการแยกแยะสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับ
สัดสวน ขอ 3 มีจํานวนนักเรียนตอบถกู 19 คนจาก 82 คน ซ่ึงคิดเปน 23.17% ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด นักเรียนที่ตอบผิดสวนใหญเขาวาโจทยปญหาทีกํ่าหนดมาใหน้ันเปนโจทยปญหาที่เก่ียวของ
กับสัดสวน ดังน้ันนักเรียนบางคนเลยเขยีนเปนสัดสวน 9/3 = 21/x  แลวใชการคณูไขวเพ่ือหา
คําตอบซ่ึงไดผลลัพธคือ x = 7 สวนขอ 4 มีจํานวนนักเรียนตอบถูก 28 คนจาก 82 คน ซ่ึงคิดเปน 
34.14% ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงขอ 4 เปนโจทยปญหาที่ไมเก่ียวของกับสัดสวนเชนเดียวกับ
ขอ 3 แตนักเรียนยังเขาใจวาโจทยปญหาดังกลาวเก่ียวของกับสัดสวน ดังน้ันวิธีการท่ีนักเรียนใชจึง
เก่ียวของกับสดัสวน เชนตวัอยางแสดงการแกปญหาในขอ 4 ของนักเรียน 
 

                           พืชพันธุ A  สูง  8  ซม.   พืชพันธุ   B  จะสูง 5 ซม. 

                           พืชพันธุ A  สูง 64 ซม.   พืชพันธุ  B  จะสูง  ซม40
8

564
=

×
 

ดังน้ันจากทั้งสองวิธีการดังกลาวแสดงใหเห็นวานักเรียนสวนใหญยังไมสามารถแยกแยะระหวาง
สถานการณเก่ียวของกับสดัสวนและสถานการณไมเก่ียวของกับสัดสวนได  
  จากที่กลาวมาสรุปผลการศกึษาปญหาไดดังน้ี 
  1.  จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา นักเรียนสวนใหญยังขาดแนวคิดเร่ือง
สัดสวน และจากผลการศึกษาของ TIMSS สรุปวานักเรียนไทยทําคะแนนเกี่ยวกบัเรื่องสัดสวน 
ไดนอย  
  2.  จากการทดสอบความสามารถในการหาคาที่หายไป การเปรียบอัตราสวน และการ
แยกแยะสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน โดยใชแบบทดสอบ
เรื่องอัตราสวนและสัดสวนกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดเรยีนเร่ืองอัตราสวน สัดสวน และ
รอยละมาแลว พบวามีนักเรียนสวนหนึ่งยงัทําโจทยปญหาเก่ียวกับการหาคาที่หายไปและโจทย
ปญหาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบอัตราสวนไมได รวมทั้งนักเรียนสวนใหญยังไมสามารถแยกแยะ
ระหวางสถานการณเก่ียวของกับสัดสวนและสถานการณไมเก่ียวของกับสัดสวนได  
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ตอนที่ 2  กําหนดแนวทางในการพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
        ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล 
เชิงสัดสวน เพ่ือกําหนดแนวทางในการพฒันา และศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการสอนแบบ
แนะใหรูคิดเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 2.1  การพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน 
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถในการใหเหตผุล 
เชิงสัดสวน เพ่ือกําหนดแนวทางในการพฒันาซึ่งแบงออกเปน 3 ระยะดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  ระยะที่ 1 (แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 – 4) ระยะนี้สรางแนวคิดเก่ียวกบัอัตราสวน 
เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเบื้องตนเก่ียวกบัอัตราสวน โดยนักเรียนจะไดศึกษาแนวคดิของอัตราสวน
ความหมายของอัตราสวน และการเทากันของอัตราสวน ผานกิจกรรมปญหาเก่ียวกับอัตราสวน ซ่ึงมี
การใชรูปภาพ วัตถุหรือสื่อสมัผัส และตาราง เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวนตอไป โดยวัตถุประสงคของระยะที่ 1 ตองการใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
เบื้องตนเก่ียวกับเรื่องอัตราสวน  
  ระยะที่ 2  (แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 5 – 14) เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจ
สถานการณเก่ียวกับสัดสวน ระยะนี้ใหนักเรียนไดเผชญิกับสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนไม
ซับซอน หลังจากที่นักเรียนมีแนวคิดเบือ้งตนเก่ียวกบัอัตราสวนมาแลว โดยระยะน้ีตองการให
นักเรียนไดแกโจทยปญหาเก่ียวกับการหาคาที่หายไปและโจทยปญหาการเปรียบเทียบอัตราสวน 
การแกปญหาดังกลาวจะเนนความเขาใจสถานการณปญหาที่เก่ียวกบัสัดสวน มีการใชตารางแสดง
ใหเห็นความสมัพันธของสองปริมาณที่เปลี่ยนแปลงแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน เพ่ือใหเขาใจ
สถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนมากขึน้ นักเรียนไดเผชิญกับสถานการณปญหาที่ไมเก่ียวของกับ
สัดสวนดวย  
  วัตถุประสงคของระยะที่ 2 เพ่ือใหนักเรียนเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน ผาน
การแกโจทยปญหาการเก่ียวกับเปรียบเทียบอัตราสวน และโจทยปญหาเก่ียวกับการหาคาที่หายไป 
โดยเนนใหเห็นถึงความสัมพันธของสองปริมาณที่เปลีย่นแปลงแตยงัคงเปนอัตราสวนเดียวกัน 
ขณะเดียวกันเพ่ือใหนักเรียนมีความรวบยอดเกี่ยวกับสถานการณเก่ียวกับสัดสวนจึงใหนักเรียนได
ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการแยกแยะสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับ
สัดสวน 
  ระยะที่ 3  (แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 15 – 20) เปนระยะทีใ่หนักเรียนไดเผชิญกับ
สถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนที่ซับซอนขึ้น ระยะนีเ้นนใหนักเรียนใชวธิีการแกปญหาที่เปน 
แบบแผนมาก เชน การเทียบบัญญัติไตรยางศ ใชอัตราตอหน่ึงหนวย การลดทอนอัตราสวนโดยใช
การหาร การใชความรูเรื่องเศษสวน การคณูไขว หรือวิธกีารอ่ืนๆ เพ่ือนํามาใชแกปญหาเก่ียวกับ
สัดสวน สถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนที่นํามาใชในกิจกรรม ไดแก ปญหาเรื่องรอยละ 
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เรขาคณิต (ความคลายของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลีย่ม) การยอและขยายเกี่ยวกับรูปภาพ ของ
ผสม และอัตราเร็ว  
  โดยวัตถุประสงคของระยะที ่3 ตองการใหนักเรียนแกสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน
โดยใชวธิีการที่หลากหลาย รูจักนําความรูเรื่องสัดสวนไปประยุกตใชแกปญหาที่ซับซอนได    
 2.2  การสอนแบบแนะใหรูคิด  
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการสอนแบบแนะใหรูคดิทําใหผูวิจัยได
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นํามาใชในการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล 
เชิงสัดสวน ดังน้ี 
  สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยไดยึดหลักตามแนวการสอนแบบแนะใหรูคิดดังน้ี 
  1.  เน่ืองจากความรูเกิดจากผูเรียนเปนผูสรางความรูทางคณิตศาสตรดวยตนเอง ดังน้ัน
การจัดกิจกรรมการสอนจะเนนไปที่การใหนักเรียนไดลงมือคิดแกปญหาดวยตนเอง  
   2.  ใหนักเรียนไดเชื่อมโยงปญหา แนวคดิ หรือทักษะเขากับความรูที่มีอยูเดิม 
        3.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีการแสดงออกถึงแนวคิดในการแกปญหาของตนเองโดยการ
อธิบายอยางมีเหตุผล มีทกัษะในการสื่อสาร แลกเปลีย่นความรูกับคนอ่ืน  
 4.  เน่ืองจากการสอนแบบแนะใหรูคิดอยูบนพ้ืนฐานความรูและความเขาใจของเด็กแตละ
คน ดังน้ันการประเมินผลจะใชการประเมินอยางตอเน่ือง  
 ในการปฏิบตักิิจกรรมการสอนแบบแนะใหรูคิดผูวิจัยไดแบงเปน 5 ขั้นดังน้ี 
 1.  ครูเสนอสถานการณปญหาใหแกนักเรียน  
 2.  นักเรียนลงมือคิดแกปญหา  
          3.  ครูคอยสนับสุนนการเรียนรูของนักเรียน 
            4.  นักเรียนนําเสนอแนวคิดในการแกปญหา 
            5.  นักเรียนรวมกันสรุปความรูหรือแนวคิดทีไ่ด 
 จากที่กลาวขางตนผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการปฏิบตัิกิจกรรมการสอนแบบแนะใหรูคิด
ที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวนมีรายละเอียดดังภาพประกอบ 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                        78 
         
                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ลําดับข้ันตอนการสอนแบบแนะใหรูคิด 

ขั้นท่ี 1 ครูเสนอ
สถานการณปญหา 

ครูนําเสนอสถานการณปญหาท่ีเกี่ยวของกับสัดสวนซึ่งนาสนใจ 
และเหมาะสมและสอดคลองกับความสามารถนักเรียน  

ขั้นท่ี 2 นักเรียนลงมือ 
คิดแกปญหา 

นักเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ของสถานการณปญหาท่ีเสนอมาให 

 นักเรียนลงมือคิดวิเคราะหเพ่ือหาวิธีการแกปญหาท่ีใชแนวคิดของตนเอง 
 โดยการอาศัยการเชื่อมโยงปญหา แนวคิด หรือทักษะเขากับความรูเดิม 

ขั้นท่ี 3 ครูคอย
สนับสุนนการเรียนรู 
ของนักเรียน 

ครูคอยดูแล สังเกตดูการแกปญหาของนักเรียน และใหกําลังใจ  
รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนรูจักคิดแกปญหาดวยตนเอง 

 ครูคอยประเมินนักเรียนระหวางนักเรียนกําลังคิดแกปญหา  
 และคอยชี้แนะใหกับนักเรียนท่ีเกิดปญหา หรือมีประเด็นขอสงสัย 

ขั้นท่ี 4 นักเรียนนํา 
เสนอแนวคิดในการ
แกปญหา 

นักเรียนออกมานําเสนอแนวคิดในการแกปญหาของตนเอง  
มีการอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิดในการแกปญหากับคนอื่น 

 มีการขยายประเด็นของปญหาโดยครูและนักเรียน 
 รวมกันอภิปรายในประเด็นท่ีขยายของปญหา  

ขั้นท่ี 5 นักเรียน
รวมกันสรุปความรู 
หรือแนวคิดท่ีได 

นักเรียนรวมกันสรุปความรูหรือแนวคิดท่ีไดจากการแกปญหา 
โดยชวยกันในสรุปประเด็นตางๆ ท่ีได ออกมาอยางชัดเจน 

 ครูมอบหมายงาน และรวมกับนักเรียนสรุปกิจรรม ใหคําชี้แนะที่เปน 
 ประโยชนหลังส้ินสุดกิจกรรม พรอมติดตามการประเมินผลอยางตอเนื่อง 

ภาพประกอบ 13  แผนภาพลําดับขั้นตอนการสอนแบบแนะใหรูคิด  
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 สําหรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบแนะใหรูคิด ครูและผูเรียนมีบทบาทที่สําคญัดังน้ี 
บทบาทผูสอน เลือกปญหาที่เหมาะสม สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู สังเกต ซักถาม และฟงการ 
            อธิบายแนวคดิของผูเรียน หาวิธีการสอนที่เหมาะสม และประเมินผลอยางตอเน่ือง 
บทบาทผูเรียน ลงมือคิดแกปญหา ซักถาม อธิบายและนําเสนอแนวคิดในการแกปญหา 
 

ตอนที่ 3  การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดง
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน และแบบสัมภาษณ โดยเคร่ืองมือแตละชนิดมีรายละเอียด
ในการพัฒนาดังตอไปน้ี 
  3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  1.  ผูวิจัยไดกําหนดโครงการสอนซึ่งประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 
20 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที รายละเอียดดังตาราง 9  

ตาราง 9  กําหนดโครงการสอน  
 

 
แผนที่ 

 
เนื้อหา 

พฤติกรรม 
ท่ีสังเกต 

จุดประสงคการเรียนรู  ส่ือท่ีใช 

     1 
(1 คาบ) 

   อัตราสวน 
 

– 

1. นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของอัตราสวนใน 
   สถานการณท่ีกําหนดใหได 
2. นักเรียนสามารถเขียนอัตราสวนแสดงความสัมพันธ 
   หรือแสดงการเปรียบเทียบของปริมาณสองปริมาณ 
   ในสถานการณท่ีกําหนดใหได 

  ตาราง รูปภาพ 
ใบกิจกรรมท่ี 

1 – 2 

  2 – 4 
(3 คาบ) 
 
 

   อัตราสวน 
   ท่ีเทากัน 

– 
 

1. นักเรียนสามารถหาอัตราสวนท่ีเทากับอัตราสวนใน 
   สถานการณท่ีกําหนดใหได 
2. นักเรียนสามารถตรวจสอบไดวาอัตราสวนใน 
   สถานการณท่ีกําหนดให เปนอัตราสวนท่ีเทากัน 
   หรือไมโดยใชการคูณหรือการหารได 

  ตาราง รูปภาพ 
ใบกิจกรรมท่ี  

3 – 7 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

 
แผนที่ 

 
เนื้อหา 

พฤติกรรม 
ท่ีสังเกต 

จุดประสงคการเรียนรู  ส่ือท่ีใช 

  5 – 6 
(2 คาบ) 

สัดสวนและ  
สถานการณ  
เกี่ยวกับ 
สัดสวน 

ดานสัดสวนและ 
สถานการณ  
เกี่ยวกับ   
สัดสวน 

นักเรียนสามารถบอกความหมายของสัดสวนได และ
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงรวมกันของสองปริมาณ
แตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกันในสถานการณปญหาท่ี
เกี่ยวกับสัดสวนได 

       ตาราง  
ใบกิจกรรมท่ี  

8 – 9 
 

  7 – 9 
(3 คาบ) 

สัดสวนและ
สถานการณ 
เกี่ยวกับ
สัดสวน  
 

ดานการหาคาท่ี
หายไป 

เมื่อกําหนดสถานการณเกี่ยวกับสัดสวนมาให นักเรียน
สามารถหาคาท่ีหายไปในสถานการณปญหาท่ีเกี่ยวกับ
สัดสวนโดยใชอัตราสวนตอหนึ่งหนวย หรือใชการเทียบ
บัญญัติไตรยางค หรือใชความรูเรื่องการเทากันของ
เศษสวน หรือใชการคูณไขว หรือใชวิธีอ่ืนๆ ได  

   ใบกิจกรรมท่ี  
      10 – 12 
 

10 – 12 
(3 คาบ) 

การ
เปรียบเทียบ
อัตราสวน 

ดานการ
เปรียบเทียบ
อัตราสวน 

กําหนดอัตราสวนสองอัตราสวนในสถานการณใด
สถานการณหนึ่ง นักเรียนสามารถใชอัตราสวนตอหนึ่ง
หนวย หรือใชการเทียบบัญญัติไตรยางค หรือใชความรู
เรื่องการเทากันของเศษสวน หรือใชการคูณไขว หรือใช
วิธีอ่ืนๆ  ตรวจสอบวาสองอัตราสวนในสถานการณ
ดังกลาวเปนอัตราสวนท่ีเทากัน หรืออัตราสวนหนึ่ง
มากกวาอีกอัตราสวนหนึ่ง หรืออัตราสวนหนึ่งนอยกวา
อีกอัตราสวนหนึ่ง อยางใดอยางหนึ่งได 

   ใบกิจกรรมท่ี  
      13 – 15 
 

13 –14 
(2 คาบ) 

สถานการณท่ี
ไมเกี่ยวกับ
สัดสวน 

ดานการ
แยกแยะ
สถานการณท่ี
เกี่ยวของกับ
สัดสวนและไม
เกี่ยวของกับ
สัดสวน 

เมื่อกําหนดสถานการณใดสถานการณหนึ่งมาให 
นักเรียนสามารถตรวจสอบไดวาสถานการณดังกลาวนั้น
เปนสถานการณเกี่ยวกับสัดสวนหรือเปนสถานการณท่ี
ไมเกี่ยวกับสัดสวน 

   ใบกิจกรรมท่ี  
      16 – 17 
 

15 – 18 
(4 คาบ) 

รอยละ 
 

ดานการหาคาท่ี
หายไป 

1. เมื่อกําหนดอัตราสวนในสถานการณใดสถานการณ 
   หนึ่งมาให นกัเรียนสามารถเปล่ียนอัตราสวนดังกลาว 
   เปนรอยละได   
 2. เมื่อกําหนดรอยละในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง 
    มาให นักเรียนสามารถเปล่ียนรอยละดังกลาวเปน 
    อัตราสวนได 

   ใบกิจกรรมท่ี  
      18 – 21 
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ตาราง 9  (ตอ)  
 

 
แผนที่ 

 
เนื้อหา 

พฤติกรรม 
ท่ีสังเกต 

จุดประสงคการเรียนรู  ส่ือท่ีใช 

  

 

3. เมื่อกําหนดอัตราสวนหรือรอยละในสถานการณใด  
    สถานการณหนึ่งมาให นักเรียนสามารถเปล่ียน 
    อัตราสวนใหเปนรอยละ หรือเปล่ียนรอยละดังกลาว 
    เปนอัตราสวนได 

 

    19 
(1 คาบ) 

การนําสัดสวน
ไปประยุกตใช 

 

ดานการหาคาท่ี
หายไป 

เมื่อกําหนดสถานการณปญหาของสัดสวนซึ่งเกี่ยวของ
กับเรื่องเรขาคณิต (ความคลายของรูปสามเหล่ียมและรูป
ส่ีเหล่ียม) การยอและขยายเกี่ยวกับรูปภาพ นักเรียน
สามารถใชความรูสัดสวนแกสถานการณปญหาดังกลาว
ได 

 ใบกิจกรรมท่ี 22 
       
 

20 
 (1 คาบ) 

การนําสัดสวน
ไปประยุกตใช 

 

ดานการ
เปรียบเทียบ
อัตราสวน 

เมื่อกําหนดสถานการณปญหาของสัดสวนซึ่งเกี่ยวของ
กับเรื่องของผสม และอัตราเร็วมาให นักเรียนสามารถใช
ความรูสัดสวนแกสถานการณปญหาดังกลาวได 

 ใบกิจกรรมท่ี 23 
       
 

 
  2.  ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับเรือ่งการใหเหตุผลเชิงสัดสวน การพัฒนาความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน และกิจกรรมการสอนแบบแนะใหรูคดิ แลวสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามโครงการสอนในขั้นที่ 1 จํานวน 20 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที ซ่ึงแตละแผน
ประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล 
  3.  นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตองของภาษา แลวปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 
  4.  นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยมี
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน คือเปนผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการเรียนรูดานคณิตศาสตรจํานวน 2 คน 
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรจํานวน 1 คน โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองดาน
จุดประสงคการเรียนรู เวลา เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการประเมนิผล โดยใช
แบบประเมินความคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ซ่ึง
พบวา ทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ยกเวนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ 13 มีคา IOC เทากับ 0.67  
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  5.  ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขอเสนอแนะที่ไดรับ 
   6.  นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทีป่รับปรุงแลวไปทดลองนํารองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 13 คน เพ่ือดูความชัดเจนของภาษา ความเหมาะสม
เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  7.  นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในขอ 6 มาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แลวนําไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
  3.2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน 
  มีขั้นตอนในการพัฒนาดังน้ี 
  1.  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนโดยการศึกษา
ความหมายของการใหเหตุผลเชิงสัดสวน การประเมินผลของการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ศึกษา
ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนจากเอกสารและงานวิจัย และ
กําหนดจุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบดังกลาวน้ีใชสําหรับทดสอบนักเรียนหลังสิ้นสุดการ 
ทดลอง เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 24 ขอ ใชเวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 72 คะแนน   
  2.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนไปใหคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบความถกูตองเหมาะสมทั้งในแงของเนื้อหาและความถูกตองของ
ภาษา แลวปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
 3.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนที่ปรับปรุงแลวไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 คน (กลุมเดียวกันกับตรวจสอบ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู) 
เปนผูตรวจสอบความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกบัจุดประสงคการเรียนรู โดยใชแบบประเมิน
คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน จากน้ัน
วิเคราะหขอมูลจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง หรือ IOC 
โดยผลการวิเคราะหขอมูล พบวา แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนทุกขอมี
คา IOC เทากับ 1 ยกเวนขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 และขอ 17 มีคา  IOC เทากับ 0.67 (ดูภาคผนวก ข) 
น่ันคือแบบทดสอบทุกขอสวนใหญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  4.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนหลงัการทดลองไปนํารอง
กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 13 คน เพ่ือวิเคราะหคุณภาพของ
แบบทดสอบโดยการหาคาความเชื่อม่ันของครอนบัค (Cronbach) ซ่ึงหลังนําไปใชทดลองนํารองกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตวัอยางพบวาแบบทดสอบมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.928  
  5.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนในขอ 4 มาปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง แลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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 3.3  แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน 
 แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนแบบสังเกต
เพ่ือใชศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกขณะปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมเกี่ยวกับการให
เหตุผลเชิงสัดสวนในสองดานตอไปน้ีไดแก 1) ดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหา
เก่ียวกับสัดสวน ซ่ึงประกอบดวย การอธบิายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสอง
ปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน การเปรียบเทียบอัตราสวน และการแยกแยะสถานการณ 
ที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน และ 2) ดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณ
ปญหาเก่ียวกบัสัดสวน โดยพฤติกรรมดังกลาวประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมทีแ่สดง
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน ซ่ึงกําหนดระดับพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวนเปนสี่ระดับ ไดแก ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 โดยมีขั้นตอนในการสราง
ดังน้ี 

1.  ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวน 
ของคารเพนเตอรและคณะและสเตนทอรสโดทไทร (Carpenter et al. 1999; Steinthorsdottir. 
2003; citing Hillen, 2005: 23) จากน้ันวิเคราะหพฤตกิรรมของนักเรียนที่แสดงออกเก่ียวกับการให
เหตุผลเชิงสัดสวนโดยใชตารางวิเคราะห 
  2.  สรางแบบสังเกตพฤติกรรมดังกลาวตามผลการวิเคราะหในขอ 1 โดยผูวิจัยไปศึกษา
ตัวอยางและขอมูลเก่ียวกับการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมจากอรพินทร ชูชม. (2545: 26)  
ปรีชา เนาวเยน็ผล (2544: 313 – 314) และของบุญญิสา แซหลอ (2550: 159 – 162)  
  3.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมไปใหคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมทั้งในแงของเนื้อหาและความถูกตองของภาษา แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
 4.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่ปรับปรุงแลวไปทดลองนํารองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 13 คน 
  5.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมในขอ 4 มาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แลวนําไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยางตอไป 
  3.4 แบบสัมภาษณ 
  แบบสัมภาษณที่พัฒนาขึ้นมานี้ใชสัมภาษณนักเรียนกลุมเปาหมายจํานวน 6 คน เพ่ือ
ศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนในดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณ
ปญหาเก่ียวกบัสัดสวนและดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนกรณีที่
นักเรียนตอบคําถามจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนไมชัดเจน 
ซ่ึงแบบสัมภาษณจะสัมภาษณกับนักเรียนกลุมเปาหมายหลังการทดลองซึ่งมีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
  1.  สรางแบบสัมภาษณโดยพัฒนาตามแนวทางของอรพินทร ชูชม (2545: 26) และ 
บุญญิสา แซหลอ (2550: 165 – 168) 
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  2.  นําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จไปใหใหคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมทั้งในแงของเนื้อหาและความถูกตองของภาษา แลวปรับปรงุแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 
 3.  นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแลวไปทดลองนํารองกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไมใชกลุมตวัอยางจํานวน 13 คน 
  4.  นําแบบสัมภาษณในขอ 3 มาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แลวนําไปทดลองใชกับ
นักเรียนกลุมเปาหมายหลังการทดลองตอไป 
 

ตอนที่ 4  การทดลอง 

  ในขั้นน้ีประกอบดวย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย กําหนดระยะเวลาในการทดลอง 
กําหนดแบบแผนในการทดลอง การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  
  4.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 นักเรียนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 หองเรียน (32 คน) จาก 5 หองเรียน โดยใชการสุมตัวอยาง 
แบบเกาะกลุม (Cluster random sampling) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2552 ซ่ึงโรงเรียนไดจัด
นักเรียนแตละหองแบบคละความสามารถของนักเรียนที่มีผลการเรียนแบบเกง ปานกลาง และออน   
  จากนักเรียนกลุมทดลองดังกลาวผูวิจัยไดคัดเลือกนักเรียน 6 คน ที่มาจากนักเรียนกลุม
ตัวอยาง กําหนดใหเปนนักเรียนกลุมเปาหมาย โดยนักเรียน 6 คนดังกลาวน้ีเปนนกัเรียนเกง 2 คน 
ปานกลาง 2 คน และออน 2 คน โดยใชผลการเรียนวชิาคณิตศาสตร (จากใบแสดงผลการเรียน) ใน
ภาคการศึกษาที่ผานมาเปนเกณฑในการพิจารณาและใชการสอบถามขอมูลจากครูผูสอนวิชา
คณิตศาสตร  
  4.2  กําหนดระยะเวลาในการทดลอง  
  เวลาที่ใชในการทดลองทั้งหมด 20 คาบ คาบละ 50 นาที ในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 
2552 โดยสอนสัปดาหละ 4 วัน วันละ 1 คาบ  
  4.3  กําหนดแบบแผนในการทดลอง  
  โดยศึกษาแบบแผนการทดลองที่เหมาะกับงานวิจัย ซ่ึงไดเปนแบบแผนการทดลองเปน
การทดลองกลุมเดียวและมีการทดสอบหลังการทดลอง (One Group Posttest only Design) ดังน้ี  
 
                 X                 O1 
 

   เม่ือ   O1   แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
                             X    แทน การจัดกระทําการทดลอง 
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  4.4  การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 20 แผนที่ไดพัฒนาและผานการประเมิน
จากผูเชี่ยวชาญและการทดลองนํารองแลว ไปทดลองกบักลุมตวัอยางจํานวน 32 คน ซ่ึงเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
และจากกลุมตัวอยางจํานวน 32 คนดังกลาว ผูวิจัยเลอืกเปนนักเรียนกลุมเปาหมาย 6 คน โดย
นักเรียน 6 คนนี้เปนนักเรียนเกง 2 คน ปานกลาง 2 คน และออน 2 คน โดยใชผลการเรียนวชิา
คณิตศาสตร (จากใบแสดงผลการเรียน) ในภาคการศึกษาที่ผานมาเปนเกณฑในการพิจารณาและใช
การสอบถามขอมูลจากครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร  
  ในการทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยเปนผูสอน เปนผูสังเกตพฤติกรรมและเปนผูสัมภาษณรวมกับ
ผูชวยวิจัย 1 คน มีขั้นตอนในการทดลองดังน้ี 
  1.  กอนการทดลองผูวิจัยเลอืกนักเรียนกลุมเปาหมาย 6 คน  
  2.  ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 20 แผน แผนละ 
1 คาบ คาบละ 50 นาที (ไมรวมเวลาที่ใชในการทดสอบ) โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยเปนผูสอนและใหนักเรียนทําใบกิจกรรม ในการทดลองมีผูวิจัย
และผูชวยวิจัยรวมกันสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดยการสังเกตจะสังเกตทุกคร้ังที่มีการจัด
กิจกรรมเก่ียวกับการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนและการหาคาที่
หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน  
  3.  หลงัสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยใหกลุมตวัอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน และเพ่ือวิเคราะหความเขาใจเก่ียวกับความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
ของนักเรียน ดังน้ันหลังจากผูวิจัยตรวจสอบขอสอบเสร็จเพ่ือใหคะแนนนักเรียนแตละคน ผูวิจัยได
สัมภาษณนักเรียนกลุมเปาหมาย 6 คน โดยใชแบบสัมภาษณ 
    

ตอนที่ 5  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 5.1 การวิเคราะหขอมูล 

  1.  หาคาเฉลีย่เลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนและคะแนนจากการทําใบกิจกรรมในชั้นเรยีน  

 2.  หาจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ 
 3.  ทดสอบสมมติฐานทีว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ใชกิจกรรมการเรียนรูทีพั่ฒนา
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน ที่ผานเกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ 75 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด โดยการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสดัสวนของประชากร โดยใชสถติิทดสอบ Z (Z 
– test) 
  4.  นําแบบสังเกตพฤติกรรม มาวิเคราะหพฤติกรรมทีแ่สดงความสามารถในการใหเหตุผล
เชิงสัดสวนในสองดาน คือ ดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน ซ่ึง
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ประกอบดวย การอธิบายถึงสัดสวนในลกัษณะการเปลีย่นแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปน
อัตราสวนเดียวกัน การเปรียบเทียบอัตราสวน การแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไม
เก่ียวของกับสดัสวน และดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน ซ่ึงการ
ประเมินพฤตกิรรมดังกลาวไดประเมินเปนสี่ระดับไดแก ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  
 5.2 สถิติที่ใช 
 1.  หาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC 
 2.  หาความเชื่อม่ันดวยวิธสีัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
 3.  การทดสอบ Z (Z – test) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

                                                                
 การวิจัยในครัง้น้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวน รวมทัง้ศึกษาพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ผูวิจัยขอนําเสนอ
ผลการวิจัยเปนตอนๆ ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน  
 ตอนที่ 2  พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
 ตอนที่ 3  ขอคนพบที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผล 
เชิงสัดสวนและผลการสัมภาษณนักเรียนกลุมเปาหมาย 
 

ตอนที่ 1  ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
 ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนประกอบดวยคะแนนจากการทําใบกิจกรรมคิด
เปนรอยละ 30 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนคิด
เปนรอยละ 70 ไดผลแสดงดังตาราง 10 
 
ตาราง 10  ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 32 คน 
 

ความสามารถในการ 
ใหเหตุผลเชิงสัดสวน 

แหลงท่ีมา
ของคะแนน 

คะแนนเต็ม 
คาเฉล่ีย 
เลขคณิต 

(คิดเปนรอยละ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหา
เกี่ยวกับสัดสวน 

    

ใบกิจกรรม 5 4.33 (86.60) 0.66 
แบบทดสอบ 12 10.28 (85.66) 2.31 

              1. การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการ 
                 เปล่ียนแปลงรวมกันของสองปริมาณ 
                 แตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน รวม 17 14.61 (85.94) 2.36 

ใบกิจกรรม 8 6.36 (79.50) 0.87 
แบบทดสอบ 18 15.06 (83.66) 2.87 

 
              2. การเปรียบเทียบอัตราสวน 
 รวม 26 21.42 (82.38) 3.38 

ใบกิจกรรม 5 4.24 (84.80) 0.97 
แบบทดสอบ 12 9.18 (76.50) 2.37 

              3. การแยกแยะสถานการณท่ีเกี่ยวของ   
                 กับสัดสวนและไมเกี่ยวของกับสัดสวน 

รวม 17 13.42 (78.94) 2.71 
              รวม 60 49.47 (82.45) 6.77 
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ตาราง 10  (ตอ) 
 

ความสามารถในการ 
ใหเหตุผลเชิงสัดสวน 

แหลงท่ีมา
ของคะแนน 

คะแนนเต็ม 
คาเฉล่ีย 
เลขคณิต 

(คิดเปนรอยละ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ใบกิจกรรม 12 10.50 (87.50) 0.97 ดานการหาคาท่ีหายไปจากสถานการณปญหา
เกี่ยวกับสัดสวน แบบทดสอบ 28 23.50 (83.92) 4.06 
              รวม 40 35.68 (89.20) 5.04 
รวมท้ังหมด 100 83.48 (83.48) 10.91 
 

 
   จากตาราง 10 พบวา นักเรียนกลุมตวัอยางมีความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
ผานเกณฑ กลาวคือ คะแนนความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนมีคาเฉลี่ยเลขคณิตคิดเปน
รอยละ 83.48 ซ่ึงสูงกวารอยละ 75 ตามที่กําหนดไว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนกลุม
ตัวอยางมีความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนผานเกณฑทั้งสองดาน ดังน้ี ดานการแสดงออก
ถึงความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกบัสัดสวนมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 49.47 (คิดเปนรอยละ 
82.45) เม่ือพิจารณาดานยอยสามดานพบวาทุกดานผานเกณฑ กลาวคือ ดานการอธิบายถึงสดัสวน
ในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกันมีคาเฉลี่ยเลข
คณิตเทากับ 14.61 (คิดเปนรอยละ 85.94) ดานการเปรียบเทียบอัตราสวนมีคาเฉลี่ยเลขคณิต
เทากับ 21.42 (คิดเปนรอยละ 82.38) และดานการแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไม
เก่ียวของกับสดัสวนมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 13.42 (คิดเปนรอยละ 78.94) สวนดานการหาคาที่
หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 35.68 (คิดเปนรอยละ 
89.20) 

 เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัยที่วานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชกิจกรรมการ
เรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ที่ผานเกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ 75 
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด โดยใชสถิตทิดสอบ Z (Z – test) ซ่ึงผลแสดงดังตาราง 11   

 
ตาราง 11  ผลการทดสอบทดสอบสมมตฐิานของการวจัิย 
 

กลุมตวัอยาง จํานวนนักเรียน 
(คน) 

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ 
(คน) 

สถิติ
ทดสอบ Z 

คาวิกฤต ิ

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 

ปที่ 1 
32 29 2.042* 1.645 

* ที่ระดับนัยสาํคัญ .05 
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 จากตาราง 11 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ที่ใชกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนา
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน ที่ผานเกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ 75 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
 

ตอนที่ 2  พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 

            การศึกษาพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนกลุม
ตัวอยาง ผูวิจัยไดศึกษา 2 ดาน คือ 1) ดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับ
สัดสวน ประกอบดวย การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแต
ยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน การเปรียบเทียบอัตราสวน และการแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับ
สัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน และ 2) ดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับ
สัดสวน โดยพฤติกรรมดังกลาวประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมทีแ่สดงความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน ซ่ึงกําหนดระดับพฤตกิรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนเปน
สี่ระดับ ไดแก ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
 รายละเอียดการเก็บขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนสองดานที่แสดงออกขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรม มีดังน้ี 
 1.  พฤติกรรมดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน 
ประกอบดวย 
      1.1  การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแต
ยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน ประเมินพฤตกิรรมจากการทําใบกิจกรรมที่ 8 และ 9  ซ่ึงเปนการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนจํานวน 32 คน คนละ 8 คร้ัง (รวมจํานวนครั้งของพฤติกรรมที่สังเกตเปน 
256 คร้ัง) โดยการประเมินพฤติกรรมดังกลาว ไดประเมินพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกเปนสี่ระดับ 
คือ ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  
    1.2  การเปรียบเทียบอัตราสวน ประเมินพฤติกรรมจากการทําใบกจิกรรมที่ 13 14 15 
และ 23 ซ่ึงเปนการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจํานวน 32 คน คนละ 13 คร้ัง (รวมจํานวนครั้งของ
พฤติกรรมที่สงัเกตเปน 416 คร้ัง) โดยการประเมินพฤติกรรมดังกลาว ไดประเมินพฤติกรรมที่
นักเรียนแสดงออกเปนสี่ระดับ คือ ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
  1.3  การแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน 
ประเมินพฤตกิรรมจากการทําใบกิจกรรมที่ 16 และ 17 ซ่ึงเปนการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
จํานวน 32 คน คนละ 8 คร้ัง (รวมจํานวนครั้งของพฤติกรรมที่สังเกตเปน 256 คร้ัง) โดยการประเมิน
พฤติกรรมดังกลาว ไดประเมินพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกเปนสี่ระดับ คือ ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 
2 ระดับ 3 
 



                                                                                                                                            
                                                                                                                                      90 

                                                                          

 2.  พฤติกรรมดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน ประเมิน
พฤติกรรมจากการทําใบกิจกรรมที่ 10  11  12  18  19  20  21 และ 22 ซ่ึงเปนการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนจํานวน 32 คน คนละ 27 คร้ัง (รวมจํานวนครั้งของพฤติกรรมที่สังเกตเปน 
864 คร้ัง) โดยการประเมินพฤติกรรมดังกลาว ไดประเมินพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกเปนสี่ระดับ 
คือ ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจํานวน 32 คน มีจํานวนครั้งของพฤติกรรมทีส่ังเกต
รวมทั้งหมดเปน 1,792 คร้ัง แสดงดังตาราง 12  
 
ตาราง 12  พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนกลุมตวัอยาง 
    จํานวน 32 คนขณะปฏิบตัิกิจกรรมในใบกิจกรรม 
 

พฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถใน 
การใหเหตุผลเชิงสัดสวน 

เนื้อหา 
ระดับพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการ

ใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
ดานการแสดงออกถึงความเขาใจ
สถานการณปญหาเกี่ยวกับสัดสวน 

 
ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

      1. การอธบิายถึงสัดสวนในลักษณะ   
         การเปล่ียนแปลงรวมกันของสอง 
         ปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวน 
         เดียวกัน 

สัดสวนและสถานการณ  
เกี่ยวกับสัดสวน 

1 
(0.38%) 

142 
(55.46%) 

113 
(43.62%) 

0 
(0.00%) 

      2. การเปรียบเทียบอัตราสวน 
       

1. การเปรียบเทียบอัตราสวน 
2. การนําสัดสวนไปประยุกตใช 

12 
(2.88%) 

25 
(6.01%) 

236 
(56.73%) 

143 
(34.37%) 

      3. การแยกแยะสถานการณท่ี 
         เกี่ยวของกับสัดสวนและไม 
         เกี่ยวของกับสัดสวน 

สถานการณท่ีไมเกี่ยวกับสัดสวน 19 
(7.48%) 

33 
(12.99%) 

63 
(24.60%) 

141 
(55.07%) 

         รวม 
 32 

(3.44%) 
200 

(21.55%) 
412 

(44.39%) 
284 

(30.60%) 

ดานการหาคาท่ีหายไปจากสถานการณ 
ปญหาเกี่ยวกับสัดสวน 
             

1. สัดสวนและสถานการณ  
   เกี่ยวกับสัดสวน 
2. รอยละ 
3. การนําสัดสวนไปประยุกตใช 

2 
(0.023%) 

42 
(4.86%) 

153 
(17.70%) 

667 
(77.19%) 

รวมท้ังหมด 
 34 

(1.89%) 
242 

(13.50%) 
565 

(31.52%) 
951 

(53.06%) 

 
  จากตาราง 12 พบวา นักเรียนกลุมตวัอยางที่ใชกิจกรรมการเรียนรูทีพั่ฒนาความสามารถ
ในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน มีจํานวนครั้งของพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวนอยูในระดับ 2 ขึ้นไปเปนจํานวน 1,516 คร้ัง จากทั้งหมด 1,792 คร้ัง คิดเปนรอยละ 84.59 
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(พฤติกรรมระดับ 2 จํานวน 565 คร้ังและพฤติกรรมระดับ 3 จํานวน 951 คร้ัง รวมสองระดับเปน
จํานวน 1516 คร้ัง) ซ่ึงมากกวาผลรวมของจํานวนครั้งของพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวนระดับ 0 และระดับ 1 ซ่ึงมีจํานวน 276 คร้ัง จากทั้งหมด 1,792 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
15.40 (ระดับ 0 จํานวน 34 คร้ังและระดับ 1 จํานวน 242 คร้ัง รวมสองระดับเปนจํานวน 276 คร้ัง) 
แสดงวานักเรียนกลุมตวัอยางที่ใชกิจกรรมการเรียนรูทีพั่ฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวน มีจํานวนครั้งของพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนอยูในระดับ 2 
ขึ้นไปเปนสวนใหญ  
 

ตอนที่ 3  ขอคนพบที่ไดจากการสังเกตพฤตกิรรมที่แสดงความสามารถในการให 
เหตุผลเชิงสัดสวนและผลการสัมภาษณนักเรียนกลุมเปาหมาย 
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ผูวิจัยได
นํากิจกรรมไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 32 คน โดย
การทดลองใชกิจกรรมดังกลาวผูวิจัยไดขอคนพบเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน ซ่ึงในที่น้ีแบงขอคนพบเปนสองดานไดแก 1) ขอคนพบพฤติกรรมดานการ
แสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน ซ่ึงประกอบดวย การอธบิายถึงสดัสวน
ในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน การเปรียบเทียบ
อัตราสวน และการแยกแยะสถานการณทีเ่ก่ียวของกับสดัสวนและไมเก่ียวของกับสดัสวน 2) ขอ
คนพบพฤติกรรมดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน  โดยแตละดาน
ดังกลาวมีรายละเอียดของขอคนพบดังตอไปน้ี 
 
 1.  ขอคนพบพฤติกรรมดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหา
เก่ียวกับสัดสวน ไดแก  
   1.1  การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคง
เปนอัตราสวนเดียวกัน 
   จากขอมูลในตาราง 12 พบวาการอธบิายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกัน
ของสองปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกันขณะปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมเก่ียวกับการให
เหตุผลเชิงสัดสวน นักเรียนสวนใหญแสดงพฤติกรรมระดับ 1 จํานวน 142 คร้ัง (คิดเปนรอยละ 
55.46 ของจํานวนครั้งที่แสดงพฤติกรรม) จากการสังเกตวธิีการของนกัเรียนที่แสดงพฤติกรรมระดับ 
1 ใชในการแกสถานการณปญหาพบวา นักเรียนสวนใหญใชการคูณ (ดังภาพประกอบ 14) เชน เม่ือ
กําหนดอัตราสวนของน้ําหนักทองแดงตอนํ้าหนักสังกะสีในตารางมาให แลวใหหาคา x และ y ซ่ึง
อัตราสวน x ตอ y เปนอัตราสวนเดียวกนักับอัตราสวนที่กําหนดให นักเรียนสวนหนึ่งตอบวา x = 21 
และ y = 28 เพราะวา จากตารางคา x ไดมาจาก 22× = 4 สวนคา y ไดมาจาก 28×  = 16  และมี
นักเรียนสวนหนึ่งใชวิธีการบวกเพ่ิม (ดังภาพประกอบ 15) เชน เม่ือกําหนดอัตราสวนของจํานวน
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แปงตอจํานวนน้ําตาลทรายในตารางมาให แลวใหหาคา x และ y  ซ่ึงอัตราสวน x ตอ y เปน
อัตราสวนเดียวกันกับอัตราสวนที่กําหนดให นักเรียนสวนหนึ่งตอบวา x = 21 และ y = 28 เพราะวา 
จํานวนแปงเพ่ิมทีละ 6 ซ่ึง 3 + 6 = 9 และ 9 + 6 = 15 และ 15 + 6 = 21 (ดังน้ัน x = 21) สวน
จํานวนน้ําตาลเพ่ิมทีละ 8 ซ่ึง 4 + 8 = 12 และ 12 + 8 = 20 และ 20 + 8 = 28 (ดังน้ัน y = 28)  
สําหรับพฤติกรรมระดับ 2 มีจํานวน 113 คร้ัง (คิดเปนรอยละ 43.62 ของจํานวนครั้งที่แสดง
พฤติกรรม) นักเรียนที่แสดงพฤติกรรมระดับ 2 สวนใหญใชการลดทอนอัตราสวนโดยการหาร (ดัง
ภาพประกอบ 16) เชน จากที่กําหนดอัตราสวนของน้ําหนักทองแดงตอนํ้าหนักสังกะสีในตารางมาให

เปน 
64

16
 ,

32

8
 และ

16

4
 นักเรียนลดทอนอัตราสวนโดยใชการหารดังกลาวจนกระทั่งไดอัตราสวน 

8

2
 

(ดังน้ัน x = 2 และ y = 8) สวนพฤติกรรมระดับ 0 มีจํานวน 1 คร้ัง (คิดเปนรอยละ 0.38 ของจํานวน
คร้ังที่แสดงพฤติกรรม) และพฤติกรรมระดับ 3 ไมปรากฏ (คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนครั้งที่
แสดงพฤติกรรม)   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
         

 
                                  
                                  
 
 
 
 
 
 
    
 
   

 

  ภาพประกอบ 14 ตวัอยางการใชวธิีการคูณซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 1 ของนักเรียนที่เก่ียวของ 
       กับการอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปน 
       อัตราสวนเดียวกัน 

  ภาพประกอบ 15  ตวัอยางการใชวธิีการบวกเพ่ิมซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 1 ของนักเรียนเก่ียวของกับ 
      การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวน 
      เดียวกัน 
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   1.2  การเปรียบเทียบอัตราสวน  
    จากขอมูลในตาราง 12 พบวาการเปรยีบเทียบอัตราสวนขณะปฏบิัติกิจกรรมใน 
ใบกิจกรรมเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน สวนใหญนักเรียนแสดงพฤติกรรมระดับ 2 จํานวน 236 
คร้ัง (คิดเปนรอยละ 56.73 ของจํานวนครัง้ที่แสดงพฤตกิรรม) จากการสังเกตวธิีการของนักเรียนที่
แสดงพฤติกรรมระดับ 2 ใชแกสถานการณปญหา พบวา นักเรียนสวนใหญลดทอนอัตราสวนโดยใช
การหาร (ดังภาพประกอบ 17) เชน จากสถานการณปญหาตามภาพประกอบ 17 ใหนักเรียน
เปรียบเทียบอัตราสวนของเส้ือยืดตอราคาของรานคาสองรานวาจะซ้ือเส้ือยืดรานใดถึงจะคุมคากับ

การซ้ือมากที่สุด นักเรียนใชการลดทอนอัตราสวน 
10

420
 และอัตราสวน 

4

160
 ซ่ึงไดคาเทากับ 42 

และ 40 ตามลําดับ จากน้ันนําอัตราสวนที่ลดทอนแลวมาเปรียบเทียบกันก็จะไดคาํตอบ รองลงมา
เปนพฤติกรรมระดับ 3 มีจํานวน 143 คร้ัง (คิดเปนรอยละ 34.37 ของจํานวนครั้งที่แสดงพฤติกรรม) 
วิธีการของนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมระดับ 3 ใชในการแกสถานการณปญหา พบวา นักเรียนสวน
ใหญใชความรูเร่ืองการเทากันของเศษสวน (ดังภาพประกอบ 18) เชน จากสถานการณปญหาตาม
ภาพประกอบ 18 ใหนักเรียนเปรียบเทียบอัตราเรว็ของการขี่รถมอเตอรไซคของชลธรและการขี่รถ
มอเตอรไซคของสุกัญญาวาใครขี่รถมอเตอรไซคเร็วกวากัน นักเรียนใชการกําหนดตัวแปรแลวสราง
เปนสัดสวนจากนั้นใชความรูเร่ืองการเทากันของเศษสวนเพ่ือหาคาที่หายไป แลวจึงเปรียบเทยีบ
อัตราเร็วของรถมอเตอรไซคทั้งสองคัน นอกจากน้ันมีนักเรียนบางสวนใชการเทียบบัญญัติไตรยางศ 
สวนพฤติกรรมระดับ 1 มีจํานวน 25 คร้ัง (คิดเปนรอยละ 6.01 ของจํานวนครั้งทีแ่สดงพฤติกรรม) 
พบวานักเรียนที่แสดงพฤตกิรรมระดับ 1 สวนใหญใชวธิีการบวกเพ่ิมโดยใชตารางชวย (ดัง
ภาพประกอบ 19) และพฤตกิรรมระดับ 0 เปนพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมานอยที่สุดคือจํานวน 

 ภาพประกอบ 16  ตวัอยางการลดทอนอัตราสวนโดยใชการหารซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 2 ของนักเรียน 
      เก่ียวของกับการอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปน 
      อัตราสวนเดียวกัน 



                                                                                                                                            
                                                                                                                                      94 

                                                                          

12 คร้ัง (คิดเปนรอยละ 2.88 ของจํานวนครั้งที่แสดงพฤติกรรม) ซ่ึงนักเรียนใชการเดาคําตอบ และ
ใชการพิจารณาผลตางของจํานวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ภาพประกอบ 18  ตวัอยางการใชความรูเร่ืองการเทากันของเศษสวนซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 3 
       ของนักเรียนที่เก่ียวของกับการเปรียบเทียบอัตราสวน 
      

  ภาพประกอบ 17  ตวัอยางการลดทอนอัตราสวนโดยใชการหารซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 2  
       ของนักเรียนที่เก่ียวของกับการเปรียบเทียบอัตราสวน 
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   1.3  การแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน 
   จากขอมูลในตาราง 12 พบวาการแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไม
เก่ียวของกับสัดสวนขณะปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน นักเรียน
สวนใหญแสดงพฤติกรรมระดับ 3 มีจํานวน 141 คร้ัง (คิดเปนรอยละ 55.07 ของจํานวนครั้งที่แสดง
พฤติกรรม) จากการสังเกตวิธีการของนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมระดับ 3 ใชในการแกสถานการณ
ปญหา พบวา นักเรียนบางสวนใชการเทยีบบัญญัติไตรยางศ (ดังภาพประกอบ 20) เชน จาก
สถานการณปญหาตามภาพประกอบ 20 ใหนักเรียนตรวจสอบดูวาสถานการณซ่ึงเปนขอมูลใน
ตารางที่กําหนดมาใหเปนสถานการณทีเ่ก่ียวของกับสัดสวนหรือไม นักเรียนตรวจสอบโดยใชการ
เทียบบัญญัตไิตรยางศ โดยพิจารณาวา ถาความยาวเชือก 2 เมตร ราคา 9 บาท แลวความยาวเชือก 

4 เมตร จะราคาเทาไร ซ่ึงจะไดเทากับ 4
2

9
× = 18 บาท ซ่ึงไมเทากับ 27 บาท ดังที่กําหนดมาใหใน

ตาราง ดังน้ันขอน้ีนักเรียนจึงตอบวาไมเปนสัดสวน นอกจากน้ีมีนักเรียนบางสวนใชการคูณไขวใน
การตรวจสอบวาสถานการณซ่ึงเปนขอมูลในตารางทีกํ่าหนดมาใหเปนสถานการณที่เก่ียวของกับ
สัดสวนหรือไม ซ่ึงแสดงดังภาพประกอบ 21 สวนรองลงมาเปนพฤตกิรรมระดับ 2 มีจํานวน 63 คร้ัง 
(คิดเปนรอยละ 24.60 ของจํานวนครั้งทีแ่สดงพฤติกรรม) วิธีการของนักเรียนที่แสดงพฤติกรรม
ระดับ 2 ใชในการแกสถานการณปญหา พบวา นักเรียนบางสวนลดทอนอัตราสวนโดยใชการหาร
ตัวอยางดังภาพประกอบ 22  สวนพฤติกรรมระดับ 1 มีจํานวน 33 คร้ัง (คิดเปนรอยละ 12.99 ของ

  ภาพประกอบ 19  ตวัอยางการใชวธิีการบวกเพ่ิมโดยใชตารางชวยซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 1       
       ของนักเรียนที่เก่ียวของกับการเปรียบเทียบอัตราสวน 
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จํานวนครั้งทีแ่สดงพฤติกรรม) โดยวิธีการของนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมระดับ 1 ใชในการแก
สถานการณปญหา พบวา มีนักเรียนบางสวนใชการพิจารณาผลตางของจํานวนและใชการบวกเพ่ิม 
และพฤติกรรมระดับ 0 เปนพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกนอยที่สุดคือจํานวน 19 คร้ัง (คิดเปน
รอยละ 7.48 ของจํานวนครัง้ที่แสดงพฤตกิรรม) ซ่ึงนักเรียนใชการเดาคําตอบ และใชการคํานวณ
อยางสุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพประกอบ 20  ตวัอยางการใชการเทียบบัญญัติไตรยางศซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 3 ของนักเรียน        
       ที่เก่ียวของกับการแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน 

  ภาพประกอบ 21  ตวัอยางการใชการคณูไขวซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 3 ของนักเรียนที่เก่ียวของกับ 
       การแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน 
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 2.  ขอคนพบพฤติกรรมดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับ
สัดสวน  
 จากขอมูลในตาราง 12 พบวา พฤติกรรมดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหา
เก่ียวกับสัดสวนขณะปฏบิตัิกิจกรรมในใบกิจกรรมเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน นักเรียนสวน
ใหญแสดงพฤติกรรมระดับ 3 มีจํานวน 667 คร้ัง (คิดเปนรอยละ 77.19 ของจํานวนครั้งที่แสดง
พฤติกรรม) จากการสังเกตวิธีการของนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมระดับ 3 ใชในการแกสถานการณ
ปญหา พบวา นักเรียนสวนใหญใชการเทยีบบัญญัติไตรยางศ (ดังภาพประกอบ 23) รองลงมาเปน
วิธีการใชอัตราตอหน่ึงหนวย (ภาพประกอบ 24) และบางสวนมีการใชความรูเร่ืองการเทากันของ
เศษสวน (ดังภาพประกอบ 25) และใชการคูณไขว สําหรับพฤตกิรรมระดับ 2 มีจํานวน 153 คร้ัง 
(คิดเปนรอยละ 17.70 ของจํานวนครั้งทีแ่สดงพฤติกรรม) วิธีการของนักเรียนที่แสดงพฤติกรรม
ระดับ 2 สวนใหญใชการลดทอนอัตราสวนโดยการหารแลวใชการคณูเพ่ือหาคําตอบ สวนพฤตกิรรม
ระดับ 1 มีจํานวน 42 คร้ัง (คิดเปนรอยละ 4.86 ของจํานวนครั้งที่แสดงพฤติกรรม) วิธีการของ
นักเรียนที่แสดงพฤติกรรมระดับ 1 สวนใหญนักเรียนใชวิธีการคูณ และพฤติกรรมระดับ 0 เปน
พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกนอยที่สุดคือจํานวน 2 คร้ัง (คิดเปนรอยละ 0.32 ของจํานวนครั้ง
ที่แสดงพฤติกรรม) ซ่ึงนักเรียนใชการคํานวณอยางสุมและเดาคําตอบ  
 
 
 

 

  ภาพประกอบ 22  ตวัอยางการลดทอนอัตราสวนโดยใชการหารซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 2 ของนักเรียนที ่
       เก่ียวของกับการแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน 
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  ภาพประกอบ 23  ตวัอยางการใชการเทียบบัญญัติไตรยางศซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 3 ของนักเรียน             
       ดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน 

 

  ภาพประกอบ 24  ตวัอยางการใชอัตราตอหน่ึงหนวยซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 3 ของนักเรียน               
       ดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน 
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 ผลการสัมภาษณนักเรียนกลุมเปาหมาย 
  การสัมภาษณคร้ังน้ีเปนการสัมภาษณนักเรียนกลุมเปาหมายจํานวน 6 คน โดยเปน
นักเรียนเกง 2 คน ปานกลาง 2 คน และออน 2 คน เพ่ือศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวนในดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนและดานการหาคาที่
หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนกรณีทีนั่กเรียนตอบคําถามจากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนไมชัดเจน การสัมภาษณจะสัมภาษณหลังการสิ้นสุดการใช
กิจกรรมโดยใชแบบสัมภาษณที่ผูวจัิยไดจัดทําขึ้น 
 1.  ผลการสัมภาษณดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน 
ซ่ึงประกอบดวย การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคง
เปนอัตราสวนเดียวกัน การเปรียบเทยีบอัตราสวน และการแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับ
สัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
  ผลการสัมภาษณเก่ียวกับการอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของ
สองปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน พบวา นักเรียนทั้ง 6 คนสามารถหาคา x และคา y ที่
สอดคลองกับอัตราสวนที่กําหนดใหในตารางไดอยางถูกตอง แตวธิกีารหาคา x และคา y ของ
นักเรียนน้ันมีวิธีการหาแตกตางกัน กลาวคือ นักเรียนกลุมเกงและนกัเรียนกลุมปานกลางสวนใหญ
ใชวธิีการคูณ (ดังภาพประกอบ 26) สวนนักเรียนกลุมออนบางคนใชวิธีการบวกเพิ่ม  
 

 

  ภาพประกอบ 25  ตวัอยางการใชความรูเร่ืองการเทากันของเศษสวนซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 3 ของนักเรียน 
       ดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน 
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  ผลการสัมภาษณเก่ียวกับการเปรียบเทียบอัตราสวน พบวา นักเรียนกลุมเกงและกลุม 
ปานกลางรวม 4 คนสามารถแกสถานการณปญหาเก่ียวกับการเปรยีบเทียบไดทุกขอ สวนใหญ
ลดทอนอัตราสวนโดยใชการหาร แตมีนักเรียนกลุมออน 2 คนที่แกสถานการณปญหาบาง
สถานการณเก่ียวกับการเปรียบเทียบไมได เชน ปญหาเก่ียวกับการเปรียบเทยีบอัตราเร็ว เปนตน 
 ผลการสัมภาษณเก่ียวกับการแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของ
กับสัดสวน พบวา นักเรียนกลุมเกง 2 คน นักเรียนกลุมปานกลาง 1 และนักเรียนกลุมออน 1 คน 
สามารถแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวนได แตมีนักเรียนกลุม
ปานกลาง 1 คนและนักเรียนกลุมออน 1 คนไมสามารถแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวน
และไมเก่ียวของกับสัดสวนไดภาพประกอบ 27 แสดงตัวอยางวธิีการแกปญหาของนักเรียนกลุมออน
บางคนที่ไมสามารถแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวนได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  ภาพประกอบ 26  ตวัอยางการใชวธิีการคูณของนักเรียนกลุมเปาหมาย (กลุมเกง) ในการหาคา x และ y 

 

 

  ภาพประกอบ 27  ตวัอยางวิธีการแกปญหาของนักเรียนกลุมเปาหมาย (กลุมออน) ทีไ่มสามารถ 
       แยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวนได 
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 2.  ผลการสัมภาษณดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน 
พบวา นักเรียนกลุมเกงและกลุมปานกลางรวม 4 คนสามารถแกสถานการณปญหาเก่ียวกับการ 
หาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนไดทุกขอซ่ึงสวนใหญใชการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ และการใชการใชอัตราสวนตอหน่ึงหนวยแตนักเรียนกลุมออน 2 คนแก
สถานการณปญหาบางขอไมได โดยเฉพาะปญหาเก่ียวกับเรขาคณิต ซ่ึงแสดงดังภาพประกอบ 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพประกอบ 28  ตวัอยางวิธีการแกปญหาของนักเรียนกลุมเปาหมาย (กลุมออน) ที่ไมสามารถหา 
      คาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนได 
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  บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

                                                                
 การวิจัยในครัง้น้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีความมุงหมายของการวิจัย ขอบเขต
ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย และวิธีดําเนินการวิจัย พอสังเขปดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1.  เพ่ีอพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
ซ่ึงเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น 
 3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อําเภอ
บานบึง จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 หองเรียน (32 คน) จาก 5 หองเรียน โดยใชการสุมตัวอยางแบบ
เกาะกลุม (Cluster random sampling) ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 ซ่ึงโรงเรียนไดจัด
นักเรียนแตละหองแบบคละความสามารถของนักเรียนที่มีผลการเรียนแบบเกง ปานกลาง และออน  
 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 
 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล 
เชิงสัดสวน 
 2.  ตัวแปรตาม ไดแก  
    2.1  ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวน   
    2.2  พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
 

สมมติฐานของการวิจัย  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ใชกิจกรรมการเรียนรูทีพั่ฒนาความสามารถในการให

เหตุผลเชิงสัดสวน ที่ผานเกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ 75 ของจํานวนนักเรียนทัง้หมด 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครัง้น้ีเปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยแบงเปน 5 
ขั้นตอนดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  ตอนที่ 1 การศึกษาปญหา โดยขั้นตอนนี้เปนการศึกษาปญหาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของ พบวา นักเรียนสวนใหญยังขาดแนวคิดเร่ืองสัดสวน และจากผลการศึกษาของ TIMSS 
สรุปวานักเรียนไทยทําคะแนนเกี่ยวกับเรือ่งสัดสวนไดนอย และผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเบื้องตน
เก่ียวกับการหาคาที่หายไป การเปรียบเทยีบอัตราสวน และการแยกแยะสถานการณปญหาที่
เก่ียวของกับสดัสวนและไมเก่ียวของกับสดัสวน โดยใชแบบทดสอบเรื่องอัตราสวนและสัดสวนศกึษา
กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดเรยีนเร่ืองอัตราสวน สัดสวน และรอยละมาแลว จํานวน 82 
คน จากโรงเรียน 3 แหงที่มาจากตางจังหวัด ผลการศึกษา พบวา มีนักเรียนสวนหนึ่งทําโจทยปญหา
เก่ียวกับการหาคาที่หายไปและโจทยปญหาเก่ียวกับการเปรียบเทียบอัตราสวนไมได รวมทั้ง
นักเรียนสวนใหญยังไมสามารถแยกแยะระหวางสถานการณเก่ียวของกับสัดสวนและสถานการณไม
เก่ียวของกับสดัสวนได จากน้ันจึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาและการจัดกิจกรรม   
  ตอนที่ 2 กําหนดแนวทางในการพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ขั้นตอนนี้เปน
การศึกษาเอกสารและงานวจัิยเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน เพ่ือ
กําหนดแนวทางในการพัฒนา และศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกบัการสอนแบบแนะใหรูคิดเพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ตอนที่ 3 การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ขั้นตอนนี้เปนการกําหนดเครื่องมือที่ใชใน 
การวิจัย และเปนขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ซ่ึงเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชงิ
สัดสวน แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผล และแบบสัมภาษณ ซ่ึง
เคร่ืองมือแตละอยางมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 20 แผน 
แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที ซ่ึงมีคาความสอดคลอง (IOC) ดานจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา 
กิจกรรมการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู ทุกแผนเทากับ 1.00 ยกเวนแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ 13 มีคาความสอดคลองเทากับ 0.67 และเม่ือนําไปทดลองนํารองพบวา มีบางแผนควรปรับ
เน้ือหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสามารถของนักเรียนและปรับใหเหมาะสมกับเวลา รวมทั้ง
มีบางแผนที่ตองปรับดานภาษาดวย  
  2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน เปนแบบทดสอบเพือ่ใชวดั 
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนหลังสิ้นสุดการทดลอง ซ่ึงมีความเชื่อม่ันเทากับ 0.928  
  3.  แบบสังเกตพฤติกรรมทีแ่สดงความสามารถในการใหเหตุผล เปนแบบสังเกตเพ่ือศึกษา 
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พฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบตัิกิจกรรมในใบกิจกรรมเกี่ยวกับการใหเหตุผลเชงิสัดสวน เม่ือ
นําไปทดลองนํารอง พบวา แบบสังเกตพฤติกรรมดังกลาวมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียนไดจริง 
  4.  แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณเพ่ือใชศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวน โดยสัมภาษณกับนักเรียนกลุมเปาหมาย 6 คนหลังสิ้นสุดการทดลอง เพ่ือวิเคราะหความ
เขาใจเก่ียวกับความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน เม่ือนําไปทดลองนํารอง พบวา แบบ
สัมภาษณดังกลาวมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชสมัภาษณผูเรียนไดจริง 
  ตอนที่ 4 การทดลอง การทดลองคร้ังน้ีผูวจัิยเปนผูสอน เปนผูสังเกตพฤติกรรมและเปนผู
สัมภาษณรวมกับผูชวยวิจัย 1 คน ซ่ึงมีขั้นตอนในการทดลองดังน้ี 
  1.  กอนการทดลองผูวิจัยเลอืกนักเรียนกลุมเปาหมาย 6 คน  
  2.  ผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตวัอยางตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
สอนทั้งสิ้นจํานวน 20 คาบ คาบละ 50 นาที และผูวิจัยกับผูชวยวิจัย 1 คน รวมกันสังเกตพฤตกิรรม
ที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนกลุมตัวอยาง  
  3.  หลังสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน หลังจากผูวิจัยตรวจสอบขอสอบเสร็จเพ่ือใหคะแนนนักเรียนแตละคน 
ผูวิจัยสัมภาษณนักเรียนกลุมเปาหมาย 6 คน โดยใชแบบสัมภาษณ 

 ตอนที่ 5  การวิเคราะหขอมูลและสถติิทีใ่ช ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนทีนํ่าผลจากการทดลอง
มาวิเคราะหเพ่ือศึกษาผลทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียนเก่ียวกบัความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน 
และพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน โดยการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชสถติิ
ทดสอบ Z สําหรับการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
  การใชกิจกรรมการเรียนรูทีพั่ฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนกัเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปรากฏผลดังน้ี   

 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน ที่ผานเกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ 75 ของจํานวนนักเรียนทัง้หมดที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 
  2.  นักเรียนกลุมตัวอยางทีใ่ชกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล
เชิงสัดสวน มีพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวนอยูในระดับ 2 ขึ้นไปเปน
สวนใหญ  
 รายละเอียดทีเ่ปนประเด็นสาํคัญของผลการพัฒนากิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวนในแตละดานสรุปไดดังน้ี 
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 1.  ดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน ซ่ึง
ประกอบดวย 
     1.1  การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคง
เปนอัตราสวนเดียวกัน จากการปฏิบัติกิจกรรม พบวา  
           1.1.1  นักเรียนสวนใหญสามารถหาคา x และ y จากตารางได เห็นไดจากคะแนน
เฉลี่ยจากการทําใบกิจกรรมเทากับ 4.33 จากคะแนนเตม็ 5 และคะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบเทากับ 10.28 จากคะแนนเตม็ 12 และพบวาเม่ือนักเรียนหาคา x และ y ในตารางได
แลว นักเรียนสวนใหญไมไดตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคา x และ y ที่หามาไดวาสอดคลองกับ
ขอมูลในสถานการณปญหาที่กําหนดมาใหในตารางหรือไม หรือละเลยในประเด็นที่วาอัตราสวนของ  
x ตอ y เปนอัตราสวนที่เทากับอัตราสวนที่กําหนดใหหรือไม จากการสัมภาษณ พบวา นักเรียนมุง
หาคา x และ y ใหไดตามทีโ่จทยตองการเพียงอยางเดียว 
           1.1.2  พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกขณะทําใบกิจกรรม พบวา สวนใหญ
นักเรียนแสดงพฤติกรรมระดับ 1 ซ่ึงก็คือใชการบวกซ้ําหรือการคูณ มีจํานวน 142 คร้ัง อาจเปน
เพราะวา การใชการคูณเพ่ือหาคา x และ y เปนวิธีการคิดที่งาย สะดวกและรวดเรว็ประกอบกับ
ขอมูลของจํานวนที่ใหมาอยูในรูปของตาราง สวนพฤตกิรรมระดับ 3 ของนักเรียนไมมีการแสดงเลย 
อาจเปนเพราะวา วธิีการที่ใชแกปญหาในพฤติกรรมระดับ 3 เชน การเทียบบัญญัติไตรยางศ การใช
อัตราตอหน่ึงหนวย หรือการคูณไขว เปนวิธีการทีไ่มสะดวกในการหาคําตอบ คือ หาคา x และ y ใน
ตาราง  
     1.2  การเปรียบเทยีบอัตราสวน จากการปฏิบัติกิจกรรม พบวา  
           1.2.1  นักเรียนสวนใหญสามารถเปรียบเทียบอัตราสวนได เห็นไดจากคะแนน
เฉลี่ยจากการทําใบกิจกรรมซึ่งเทากับ 6.36 จากคะแนนเต็ม 8 และคะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบซึ่งเทากับ 15.66 จากคะแนนเต็ม 18  พฤติกรรมเปนดังน้ี เม่ือนักเรียนเผชิญกับ
สถานการณปญหาที่เก่ียวของกับการเปรียบเทียบอัตราสวน นักเรียนจะพิจารณาวาจํานวนสอง
จํานวนในอัตราสวนสามารถลดทอนโดยใชการหารแลวไดอัตราสวนที่เปนจํานวนเต็มหรือทศนิยม 
จากน้ันนําอัตราสวนทีล่ดทอนแลวมาเปรยีบเทียบกันวาอัตราสวนใดมากกวา นอยกวา หรือเทากัน 
           1.2.2  จากขอ 1.2.1 นักเรียนสวนใหญเปรียบเทียบอัตราสวนสองอัตราสวนโดย
การลดทอนดวยการหาร ซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 2 สวนพฤติกรรมที่มีความถี่รองลงมาเปน
พฤติกรรมระดับ 3 คือ การเทียบบัญญัตไิตรยางศ การใชอัตราตอหน่ึงหนวย หรือการคูณไขว 
     1.3  การแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน จาก
การปฏิบัติกิจกรรม พบวา  
                1.3.1  ในชวงแรกๆ นักเรียนสวนใหญไมเขาใจสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับ
สัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน กลาวคือ เม่ือกําหนดสถานการณปญหาที่เปนขอมูลในตารางมา
ใหนักเรียนไมรูวาสถานการณปญหาใดเก่ียวของกับสัดสวนหรือสถานการณปญหาใดไมเก่ียวของกับ



 106 

สัดสวน แมวานักเรียนรูนิยามของสัดสวนมาแลวก็ตาม ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียนยังไม
เคยเผชิญกับสถานการณปญหาในลักษณะดังกลาวน้ีมากอน  ผูวิจัยจึงใชการแนะโดยใหนักเรียน
สังเกตขอมูลในตาราง ซ่ึงใหนักเรียนพิจารณาการเปลีย่นแปลงของสองปริมาณในตารางวามีลกัษณะ
การเปลี่ยนแปลงอยางไร และสองปริมาณที่เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีความสัมพันธกันอยางไร เม่ือ
นักเรียนใชเวลาสักครูหน่ึงในการสังเกต หลังจากนั้นไมนานนักเรียนสวนใหญเริม่รูวาสถานการณ
ปญหาใดที่เก่ียวของกับสัดสวนหรือสถานการณปญหาใดไมเก่ียวของกับสัดสวน จากการสังเกต
พบวา เม่ือนักเรียนเผชิญกับสถานการณปญหาในลักษณะดังกลาวอีก นักเรียนสวนใหญก็สามารถ
แยกแยะสถานการณปญหาไดวาสถานการณปญหาใดที่เก่ียวของกับสัดสวนหรือสถานการณปญหา
ใดไมเก่ียวของกับสัดสวน เห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยจากการทําใบกิจกรรมซึ่งเทากับ 4.24 จาก
คะแนนเต็ม 5 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบซึ่งเทากับ 9.18 จากคะแนนเต็ม 12 มี
นักเรียนอยูสวนนอยที่ไมสามารถแยกแยะสถานการณได จากการสังเกตพบวา นักเรียนที่ไม
สามารถแยกแยะสถานการณไดวาสถานการณปญหาใดที่เก่ียวของกับสัดสวนหรอืสถานการณ
ปญหาใดไมเก่ียวของกับสดัสวน เปนเพราะวานักเรียนคิดวาผลตางของจํานวนที่เทากันเปนสัดสวน 
หรือนักเรียนคิดวาการเพ่ิมอยางละเทาๆ กันของสองจํานวนในตารางเปนสถานการณที่เก่ียวของกับ
สัดสวน 
            1.3.2  นักเรียนสวนใหญแสดงพฤติกรรมระดับ 3 ในการแยกแยะสถานการณที่
เก่ียวของกับสดัสวนและไมเก่ียวของกับสดัสวน มีจํานวน 141 คร้ัง อาจเปนเพราะวาการใชการ 
คูณไขวหรือการเทียบบัญญัติไตรยางศมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบวาสถานการณใดบางที่
เก่ียวของกับสดัสวนหรือไมเก่ียวของกับสดัสวน รองลงมาเปนพฤติกรรมระดับ 2 มีจํานวน  62 คร้ัง 
ซ่ึงนักเรียนลดทอนอัตราสวนโดยใชการหาร แลวจึงสรุปวาเปนสถานการณที่เก่ียวของกับสัดสวน
หรือไมเก่ียวของกับสัดสวน  
 2.  ดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน  
จากการปฏิบตัิกิจกรรม พบวา  
      2.1  นักเรียนสวนใหญสามารถหาคาที่หายไปไดจากสถานการณปญหาเก่ียวกับ
สัดสวน เห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยจากการทําใบกิจกรรมซึ่งเทากับ 10.50 จากคะแนนเต็ม 12 และ
คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบซึ่งเทากับ 23.50 จากคะแนนเต็ม 28 พฤติกรรมเปนดังน้ี เม่ือ
นักเรียนเผชญิกับสถานการณปญหาเก่ียวกับการหาคาที่หายไป นักเรียนจะพิจารณาวาจํานวนสอง
จํานวนในอัตราสวนซึ่งลดทอนโดยใชการหารแลวไดอัตราสวนที่เปนจํานวนเต็มหรอืไมใชจํานวนเต็ม 
ถาลดทอนไดเปนจํานวนเตม็ นักเรียนจะหาคาที่หายไปโดยใชการลดทอนอัตราสวนดวยการหาร 
แลวใชการคณูเพ่ือหาคาที่หายไป หรือใชการเทียบบญัญัติไตรยางศ อัตราตอหน่ึงหนวย การคูณไขว  
ถาลดทอนแลวไมใชจํานวนเต็มนักเรียนจะหาคาที่หายไปโดยใชการเทียบบัญญัติไตรยางศ อัตราตอ
หน่ึงหนวย การคูณไขว หรือใชความรูการเทากันของอัตราสวน 
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     2.2  ดวยเหตุผลตามขอ 2.1 ในการหาคาที่หายไป นักเรียนสวนใหญใชการเทยีบ
บัญญัติไตรยางศ อัตราตอหน่ึงหนวย การคูณไขว หรือใชความรูการเทากันของอัตราสวน ดังน้ัน
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกเปนพฤติกรรมระดับ 3 รองลงมาเปนพฤติกรรมระดับ 2 คือใชการ
ลดทอนอัตราสวนดวยการหาร เหตุผลหนึ่งเนื่องมาจากการเทียบบญัญัติไตรยางศ หรือการใชอัตรา
ตอหน่ึงหนวย หรือการคูณไขวนักเรียนจะคุนเคยกับวธิกีารเหลาน้ีตอนเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลายในการแกปญหาโจทยการคูณหรือการหาร  
 

อภิปรายผล 
 1.  จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ใชกิจกรรมการเรียนรูทีพั่ฒนา
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน ที่ผานเกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ 75 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .05 นาจะมีเหตุผลสนับสุนนดังน้ี 
    1.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเริ่มจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนที่นักเรียน
มองเห็นเปนรูปธรรม ซ่ึงใชรูปภาพ หรือส่ือสัมผัส หรือตารางชวยประกอบในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู จนไปสูสถานการณปญหาเก่ียวกบัสัดสวนที่ซับซอนซ่ึงตองใชวิธีการตางๆ ชวยใหไดนักเรียน
เกิดความเขาใจ เกิดมโนภาพเกี่ยวกับสดัสวน เชน การชวยใหนักเรียนเขาใจถึงลักษณะของ
สถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดใชตารางสองแถวเพื่อใหนักเรียนได
เห็นถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน หรือเห็น
ความสัมพันธระหวางสองปริมาณที่เปลี่ยนแปลง สอดคลองกับแนวทางการเรียนการสอนเร่ืองการให
เหตุผลเชิงสัดสวนที ่แลนกราลลและซวาฟฟอรด (Langrall and Swafford. 2000: 260 – 261) ได
เสนอไววา การเรียนการสอนเร่ืองการใหเหตุผลเชิงสัดสวนครูอาจจะใชรูปภาพ หรือสื่อสัมผัสเปนสิ่ง
ที่ชวยในการทําความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกบัสัดสวน และการพัฒนาความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวนจะตองเริ่มจากสถานการณปญหาที่นักเรียนมองเห็นเปนรูปธรรมไดกอน 
นอกจากนี้ชารปและอดัมส (Sharp and Adams. 2003: 432 – 437) เสนอวาการใชตารางแบบสอง
แถวชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนเคร่ืองมือชวยในการสรางแนวคิดเก่ียวกับสัดสวนใหกับ
นักเรียนได สอดคลองกับมิดเดิลตัน และแวน เดนฮิวเวนแพนฮูเซน (Middleton and van den 
Heuvel – Panhuizen. 1995:  282 – 288) ที่กลาววาการใชตารางแบบสองแถวเปนวิธีการหน่ึงชวย
นักเรียนพัฒนาความสามารถในการแกปญหาเก่ียวกับสัดสวนได 
      1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน ได
อาศัยการจัดกิจกรรมการสอนแบบแนะใหรูคิด ซ่ึงแบงนักเรียนเปนกลุมละ 4 คน มีลําดับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูซ่ึงแบงเปน 5 ขั้นดังน้ี 1) ครูเสนอสถานการณปญหาใหแกนักเรียน 2) นักเรียน
ลงมือคิดแกปญหา 3) ครูคอยสนับสุนนการเรียนรูของนักเรียน 4) นักเรียนนําเสนอแนวคิดในการ
แกปญหา 5) นักเรียนรวมกันสรุปความรูหรือแนวคิดทีไ่ด โดยขั้นตอนการจัดกิจกรรมทั้งหาขั้น
ดังกลาว กอใหเกิดผลดีกลาวคือ  
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        1.2.1  การเสนอสถานการณปญหาใหแกนักเรียน เปนการสรางความสนใจ
รวมกันภายในกลุมแกนักเรียน กระตุนใหนักเรียนเกิดความพรอม สรางความรูสึกและบรรยากาศที่ดี
ในการเริ่มตนแกปญหา 
    1.2.2  การลงมือคิดแกปญหา นักเรียนไดชวยกันวางแผน ไดเรียนรูการทํางาน
เปนกลุม รูจักคิดวิเคราะห หาเหตุผล ตัดสินใจ ไดทบทวนความรู  
    1.2.3  การสนับสุนนการเรียนรูของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีกําลังใจในการ
เรียนรูเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน กรณีนักเรียนเกิดอุปสรรคปญหามีครูคอยชี้แนะ
ขณะเดียวกันครูไดสังเกต และประเมินนกัเรียนดวย  
    1.2.4  การนําเสนอแนวคิดในการแกปญหา เปนการสงเสริมทักษะการสื่อสาร 
ไดแลกเปลี่ยนความรูกัน ฝกการยอมรับความคิดที่แตกตาง  
    1.2.5  การรวมกันสรุปความรูหรือแนวคิดที่ได ทําใหไดความคิดรวบยอด ได
มุมมองและแนวคิดใหมๆ เห็นประเด็นที่เปนขอผิดพลาดหรือประเด็นที่เปนประโยชนจากการทํา
กิจกรรม  
        จะเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวน 
โดยใชขั้นตอนการจัดกิจกรรมขางตน ไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวย
ตนเองอยางมาก นักเรียนมีกระบวนการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน เสริมสรางทักษะการคิด การให
เหตุผล การแกปญหา และการสื่อสาร รวมทั้งไดเรียนรูการทํางานรวมกันเปนกลุม ดวยเหตุน้ีทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยความเขาใจเกีย่วกับเรื่องการใหเหตุผลเชงิสัดสวน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของเวชฤทธิ ์อังกนะภัทรขจร (2551: 190) ที่ใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอน
แนะใหรูคิด พบวา ดานความเขาใจทางคณิตศาสตร เรือ่ง การวิเคราะหขอมูล นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบภายหลังการทดลองมากกวาการทดลอง ทํานองเดียวกับผลการวิจัย
ของซาเซ เกียรฮาท และเซลทเซอร (Saxe, Gearhart and Seltzer. 1999) ที่พบวา การใชการสอน
แบบแนะใหรูคิดทําใหนักเรียนทั้งกลุมที่มีพ้ืนฐานความเขาใจเรื่องเศษสวนและกลุมที่ไมมีพ้ืนฐาน
เขาใจเรื่องเศษสวน ไดคะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  
        1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน  
ไดยึดหลักการจัดกิจกรรมการสอนแบบแนะใหรูคิดทีว่าเนนการใหผูเรียนสรางความรูทาง
คณิตศาสตรดวยตนเอง กลาวคือ การปฏบิัติกิจกรรมเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ครูให
นักเรียนไดเปนผูลงมือคิด ลงมือแกปญหาดวยตนเอง สงเสริมใหนักเรียนไดเชื่อมโยงความรูที่มีอยู
เดิมเขากับความรูใหม รวมทั้งเนนการใหนักเรียนมีปฏสิัมพันธทางสงัคม โดยการใหนักเรียนรวมมือ
กันแกปญหากันเปนกลุมโดยครูเปนอํานวยความสะดวกในการเรยีนรู โดยการกําหนดสถานการณ
ปญหา กระตุนโดยใชคําถาม ใหขอชี้แนะนําเทาที่จําเปน สังเกตพฤตกิรรมนักเรียน และฟงการ
อธิบายของนกัเรียน  
     1.4  การแบงเปนระยะของการพฒันาเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปนระยะสราง
แนวคิดเก่ียวกับอัตราสวน เพ่ือใหนักเรียนมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอัตราสวน ระยะที่ 2 เปนระยะที่
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ตองการใหนักเรียนเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสดัสวน ผานการแกโจทยปญหาการเก่ียวกบั
เปรียบเทียบอัตราสวน และโจทยปญหาเก่ียวกับการหาคาที่หายไป โดยเนนใหเห็นถึงความสัมพันธ
ของสองปริมาณที่เปลี่ยนแปลงแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน ขณะเดียวกันเพ่ือใหนักเรียนมีความ
รวบยอดเก่ียวกับสถานการณเก่ียวกับสัดสวนจึงใหนักเรียนไดปฏิบัตกิิจกรรมเก่ียวกับการแยกแยะ
สถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน และระยะที่ 3 เปนระยะที่
ตองการใหนักเรียนแกสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนโดยใชวิธกีารที่หลากหลาย รูจักนําความรู
เรื่องสัดสวนไปประยุกตใชแกปญหาที่ซับซอนได การจัดประสบการณใหกับนักเรียนไดเรียนรูตาม
ระยะดังกลาว ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนลําดับจากงายไปหายาก สงผลใหความสามารถ
ในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนของนักเรียนกลุมตัวอยางมีการพัฒนาดีขึ้นอยางเปนลําดับ ทํานอง
เดียวกับผลการวิจัยของ ปรีชา เนาวเย็นผล (2544: 131) ที่ไดแบงระยะของแผนการจัดกิจกรรมเปน
สี่ระยะทําใหความสามารถในการแกปญหา และพฤติกรรมการแกปญหาคอยๆ พัฒนาขึ้น 
    1.5  การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเนนวธิีการแกปญหาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการคิดของ
ตนเอง ซ่ึงครูไมเสนอวิธีการแกปญหาใหแกนักเรียน แตอาจใชการแนะสําหรับนักเรียนบางคนทีมี่
ปญหาในการเรียนรู จนกระทั่งนักเรียนสามารถคนพบวธิีการดวยตนเองซ่ึงอาจใชเวลา แตพบวาเปน
ผลดี สังเกตไดจาก การจัดกิจกรรมเรียนรูในครั้งถัดมานักเรียนรูจักหาวิธีการแกปญหาไดดวยตนเอง 
ซ่ึงอาจจะเปนไปในลักษณะลองผิดลองถูกซ่ึงอาจจะชาเสียเวลา แตสดุทายนักเรียนก็สามารถ
แกปญหาได และในการจัดกิจกรรมเรียนรูในครั้งตอๆ มา พบวา นักเรียนสามารถแกปญหาไดเร็วขึ้น
โดยที่ครูไมตองใหความชวยเหลือ สอดคลองกับผลการศึกษาของโฮลมส (Holmes. 1995: 36 – 52) 
ที่พบวา การสอนที่อยูบนฐานการคิดของนักเรียน โดยครูชวยแนะนาํ ชวยขยายแนวคิด ทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ทําใหนักเรียนเชื่อในสิ่งทีต่นเองคิด  
       การวิจัยในครัง้น้ีการจัดกิจรรมทุกคร้ังไดหลีกเลี่ยงการใชการคูณไขว โดยไมนําเสนอ 
วิธีการคูณไขวแกนักเรียน แตเนนใหนักเรียนคนพบดวยตนเอง เพราะวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในครั้งน้ีไดยึดแนวทางการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนกัคณิตศาสตร
ศึกษาหลายๆ ทาน เชน เลช โพสท และเบอร (Lesh, Post and Behr. 1988: 93) ซ่ึงไดกลาววา 
การคูณไขวจะทําใหผูเรียนขาดความเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องของสัดสวน และทาํใหผูเรียนขาดการ
สรางวิถีการคดิแกปญหาอยางเปนธรรมชาต ิหรือทอมสันและบุช (Thompson and Bush. 2003: 
400) กลาววา การใชการคณูไขวเรว็เกินไปวาจะทําใหนักเรียนขาดการพัฒนาความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวน หรือแลนกราลลและซวาฟฟอรด (Langrall and Swafford. 2000: 260 – 261) 
ไดเสนอแนะวา ครูผูสอนไมควรแนะนําวิธกีารคูณไขวแกนักเรียน เพราะจะเปนไปการปดก้ันโอกาส
ของผูเรียนที่กําลังจะสรางความรูแบบไมเปนทางการดวยตนเอง การใชวธิีการคูณไขวในการ
แกปญหาน้ัน ควรใชหลังจากผูเรียนเกิดความชํานาญ เขาใจในแนวคดิเร่ืองสัดสวนอยางดีแลว  
       1.6  สถานการณปญหาที่ใชในกิจกรรมการจัดการเรียนรูเรื่องการใหเหตุผลเชิง
สัดสวนสวนใหญเปนสถานการณปญหาที่มีลักษณะใกลเคียงกับโจทยปญหาการคณูและการหาร ซ่ึง
นักเรียนเคยเรียนมาแลวตอนอยูชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จึงทําใหนักเรียนคุนเคยกับสถานการณ
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ปญหาสามารถนําความรูตอนศึกษาในชัน้ประถมศึกษาตอนปลายมาชวยแกสถานการณปญหาได 
สอดคลองกับผลการวิจัยของซอนเดอร และเจอซันนาธาดาส (Saunders and Jesunathadas. 
1988: 59 – 67) ที่พบวาคะแนนความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวนของนักเรียนจะสูงขึ้นเม่ือ
นักเรียนคุนเคยกับเน้ือหาที่เคยเรียนมาแลว ทํานองเดียวกับผลการวจัิยของนิวตัน คาพี และโทบนิ 
(Newton, Capie and Tobin. 1981: 1 – 7) ที่พบวา ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
ขึ้นอยูกับความคุนเคยเน้ือหาหรือคําถามที่นักเรียนไดรับประสบการณจากโรงเรียน  
     1.7  สถานการณปญหาที่ใชในกิจกรรมการจัดการเรียนรูเรื่องการใหเหตุผลเชิง
สัดสวน เปนสถานการณปญหาไมยาวมาก ใชภาษาทีง่ายตอการอานทําความเขาใจของนักเรียน อีก
ทั้งเปนสถานการณปญหาที่อยูใกลตัว และเก่ียวของกับชีวติประจําวนัของนักเรียน เชน สถานการณ
ปญหาเก่ียวกบัการซ้ือขายสิ้นคา การปรุงอาหารหรือทําขนม การทําการเกษตร การแขงขันกีฬา 
อัตราการใชนํ้ามันของรถ อัตราเร็วของรถ รอยละ หรือการผสมส ีเปนตน จากสถานการณปญหา
ดังกลาวทําใหกระตุนนักเรียนเกิดความสนใจอยากแกปญหา เกิดความรูสึกวาการแกปญหาที่
กําหนดใหน้ันมีประโยชน สอดคลองกับแนวคิดของทิเซนและคณะ (Thiessen et al. 1989: 38) 
เก่ียวกับการเลือกสถานการณปญหาที่นํามาใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตรวา ควรเปน
สถานการณปญหาที่นักเรียนรูสึกวามีประโยชน นาสนใจ มีความหลากหลาย รูสึกสนุกกับการหา
คําตอบ และสอดคลองกับแนวทางการพฒันาเกี่ยวกับการเรียนการสอนเร่ืองสัดสวนของสภาครู
คณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000 : 217 – 221) ที่กลาววา การพัฒนาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนเร่ืองสัดสวนครูควรใหนักเรียนไดเผชญิปญหาที่หลากหลายผานสถานการณใน
ชีวติประจําวัน และเปนไปตามแนวทางขอเสนอของนักคณิตศาสตรศึกษาหลายๆ ทาน เชน เลช 
โพสท และเบอร (Lesh, Post and Behr. 1988; citing Van de Walle. 2007: 355) คารพลัส พูลอส 
และสเตจ (Karplus, Pulos and Stage. 1983) หรือลามอน (Lamon. 1993) ที่เสนอวาการพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนครูจะตองเตรยีมเน้ือหา กิจกรรมที่เก่ียวของกับอัตราสวน
และสัดสวนในบริบทที่หลากหลาย  
      1.8  สถานการณปญหาที่ใชในกิจกรรมการจัดการเรียนรูเรื่องการใหเหตุผลเชงิสัดสวน   
นอกจากจะเปนสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนแลว ผูวิจัยไดใชสถานการณปญหาที่ไม
เก่ียวของกับสดัสวนดวย โดยกิจกรรมการจัดการเรียนรูเรื่องสถานการณที่ไมเก่ียวกบัสัดสวน จะมี
ทั้งสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนและสถานการณปญหาไมเก่ียวของกับสัดสวน ให
นักเรียนรูจักแยกแยะสถานการณวาสถานการณปญหาใดที่เก่ียวของกับสัดสวนหรือสถานการณ
ปญหาใดไมเก่ียวของกับสดัสวน ทั้งน้ีเพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องสัดสวน 
สอดคลองกับแนวคิดการสอนของกาเย (Gagne) ที่กลาววา การสอนโดยการใหตัวอยาง (Example) 
และตวัอยางทีไ่มใชตวัอยาง (Non-example) จะชวยทําใหผูเรียนแยกแยะความแตกตางและเขาใจ
ความคิดรวบยอดของเน้ือหาไดชัดเจนขึ้น (รุจโรจน แกวอุไร. 2545: 63) นอกจากน้ีเลช โพสท และ
เบอร (Lesh, Post and Behr. 1988; citing Van de Walle. 2007: 355) กลาววา การฝกใหนักเรียน
แยกแยะระหวางสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนและสถานการณปญหาที่ไมเก่ียวของกับ
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สัดสวนจะทําใหนักเรียนมีประสบการณเก่ียวกับสัดสวนเพิ่มขึ้น และเขาใจสถานการณปญหา
เก่ียวกับสัดสวนมากขึ้น 
      1.9  สถานการณปญหาที่ใชในกิจกรรมการจัดการเรียนรูเรื่องการใหเหตุผลเชงิสัดสวน   
สงเสริมหรือชวยใหเกิดการคิดแกปญหาในหลายๆ มุมมองเก่ียวกับสดัสวน นักเรียนสามารถสื่อสาร
ความคิดผานการเขียน การพูดได เปดโอกาสใหนักเรียนใชวธิีการทีห่ลากหลายในการแกปญหา
เก่ียวกับสัดสวน ซ่ึงลามอน (Lamon. 1999: 15) กลาววา ผูเรียนที่รูจักการส่ือสารกับเพ่ือนใหเขาใจ
เก่ียวกับเรื่องสัดสวนได รูจักใชวธิีการที่หลากหลาย ไมใชวธิีการใดวธิีการหน่ึงในการแกปญหา
เก่ียวกับสัดสวน หรือมีวิธีการคิดที่แปลกๆ ใหมๆ ในการแกปญหาเก่ียวกับสัดสวน ถือวาผูน้ันเปนผู
ที่มีลักษณะการใหเหตุผลเชิงสัดสวนที่ดี นอกจากนี้ผลการวิจัยของโคช (Koch. 1987: 71 – A) 
พบวา นักเรียนที่ใชยทุธวิธทีี่หลากหลายในการแกปญหาเรื่องการใหเหตุผลเชิงสดัสวน แสดงวา
นักเรียนมีความเขาใจวิชาคณิตศาสตรดีขึน้ 
      1.10  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวน มี
การพัฒนาขึ้นอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจากการศึกษาคนควา เอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
นํามารางเปนกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน โดยอาศัยการ
สอนแบบแนะใหรูคิดซ่ึงไดรับการยอมวาเปนวิธีการสอนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมาปรับใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  แลวนําเสนอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจ
พิจารณา ใหคําแนะนําและผานการตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องตนโดยการทดลองนํารองกับ
นักเรียนกลุมเล็ก ซ่ึงเปนการทดลองใชในสภาพจริง เพ่ือหาขอมูลมาปรับปรุงภายใตคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ จากที่ไดรางกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนา
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวนมาอยางเปนขั้นตอน ทําใหไดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนา
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน ซ่ึงเปนไปตามหลักทางวิชาการ 
  2.  จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางที่ใชกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนา
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน มีพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชงิ
สัดสวนอยูในระดับ 2 ขึ้นไปเปนสวนใหญ เหตุผลอาจเนื่องมาจาก  
     2.1  สถานการณปญหาที่นํามาใชในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน สวนใหญเปน
สถานการณปญหาเก่ียวกับการหาคาที่หายไป ซ่ึงสถานการณปญหามีทั้งในลักษณะที่สองจํานวนใน
อัตราสวนลดทอนโดยใชการหารแลวไดจํานวนเต็มและสองจํานวนในอัตราสวนลดทอนโดยใชการ
หารแลวไมไดจํานวนเต็ม แตอยางไรก็ตามวิธีการที่นักเรียนใชแกสถานการณปญหาในสองลักษณะ
ดังกลาว สวนใหญใชการเทยีบบัญญัติไตรยางศ และการใชอัตราตอหน่ึงหนวย รองลงมาเปนการ 
คูณไขว ซ่ึงเปนวิธีการของพฤติกรรมระดับ 3 ถึงแมวาสถานการณปญหาลักษณะที่สองจํานวนใน
อัตราสวนลดทอนโดยใชการหารแลวไดจํานวนเต็มนักเรียนอาจใชวิธีการการลดทอนอัตราสวนโดย
ใชการหาร (ซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 2) แตเม่ือเทียบกับการใชวิธีเทยีบบัญญัติไตรยางศ และการใช
อัตราตอหน่ึงหนวย ถือวายงัใชนอยกวาอาจเปนเพราะวา วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ หรือการใช
อัตราตอหน่ึงหนวย นักเรียนคุนเคยและใชบอยตอนเรยีนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สอดคลองกับ
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ผลการวิจัยของคราเมอร โพสท และคูรริเออร (Cramer, Post and Currier. 1993) ที่พบวา การแก
สถานการณปญหาเก่ียวกับการหาคาที่หายไปของนักเรียนเกรด 7 จํานวน 421 คน นักเรียนสวน
ใหญใชอัตราตอหน่ึงหนวย  
    2.2  การแกสถานการณเก่ียวกับการเปรยีบเทียบอัตราสวน นักเรียนสวนใหญ 
ใชการลดทอนอัตราสวนโดยใชการหารซึง่เปนพฤติกรรมระดับ 2 อาจเปนเพราะวาวิธีการดังกลาว
งายและสะดวกตอการคิดแกปญหา ยิ่งโดยเฉพาะสถานการณปญหาที่สองจํานวนในอัตราสวน
ลดทอนโดยใชการหารแลวไดจํานวนเต็ม นักเรียนจะเปรียบเทยีบอัตราสวนไดอยางรวดเร็วมาก 
เม่ือใชวิธีการดังกลาว สอดคลองกับผลการวิจัยของคารพลัส พูลอส และสเตจ (Karplus, Pulos and 
Stage. 1983) ที่สํารวจวธิีการแกโจทยปญหาเก่ียวกับการเปรียบเทยีบอัตราสวนของนักเรียนเกรด 6 
ถึงเกรด 8 พบวา นักเรียนรอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ถูกสํารวจใชการลดทอน
อัตราสวนโดยใชการหาร  
    2.3  การแยกแยะสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน 
นักเรียนสวนใหญใชการคูณไขวหรือการเทียบบัญญัติไตรยางศซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 3 อาจเปน
เพราะวาการใชการคูณไขวหรือการใชการเทียบบัญญัติไตรยางศมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบวา
สถานการณปญหาใดบางที่เก่ียวของกับสดัสวนหรือไมเก่ียวของกับสดัสวนมากกวาวิธีการอ่ืนๆ เชน 
การบวกเพ่ิม หรือการคูณ (ซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 1) สวนการอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยงัคงเปนอัตราสวนเดียวกัน แมวานักเรียนสวนใหญใชการ
คูณและการบวกเพ่ิมในการหาคา x และ y (ซ่ึงเปนพฤติกรรมระดับ 1) แตกิจกรรมดานดังกลาวเมื่อ
เทียบกับดานอ่ืนๆ นักเร ียนไดทํากิจกรรมนอย สงผลใหนักเรียนใชวิธกีารคูณและการบวกเพิ่มมี
คอนขางนอยเม่ือเทียบกับวธิีการเทียบบญัญัติไตรยางศ  อัตราตอหน่ึงหนวย การคูณไขว  การ
ลดทอนอัตราสวนโดยใชการหาร ซ่ึงวิธีการเหลาน้ีเปนวิธีการของพฤติกรรมระดับ 3 และระดับ 2 
เปนสวนใหญ  
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนํากิจกรรมไปใช 
 เน่ืองจากกิจกรรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนกิจกรรมที่ใชสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 ที่เนนการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องอัตราสวนและสัดสวนใหกับนักเรียน ซ่ึงในสวน
ของกิจกรรมที่เก่ียวของกับการนําไปประยุกตใชมีนอย ดังน้ันผูที่นํากิจกรรมไปใชจะตองทราบถึง 
ขอจํากัดที่เก่ียวของกับกิจกรรม และประเด็นที่เสนอแนะดังตอไปน้ี 
 1.  ระยะการพัฒนาซึ่งแบงเปน 3 ระยะ กลาวคือ ในบางกิจกรรมที่เปนแนวคิดพ้ืนฐานซึ่ง
อยูในระยะที่ 1 เชนเรื่อง อัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน นักเรียนจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานมากอน 
กอนที่จะเรียนในกิจกรรมเร่ืองสัดสวนและสถานการณเก่ียวกับสัดสวนซึ่งเปนกิจกรรมในระยะที ่2  
แลวตามดวยกิจกรรมในระยะที่ 3  
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  2.  จากการวิจัย พบวา การใชตารางสองแถวชวยประกอบการอธิบายสถานการณปญหา
เก่ียวกับสัดสวนนับวาเปนประโยชนและมีผลดีตอความเขาใจของนักเรียน เพราะวา การใชตาราง
สองแถวจะทําใหนักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงรวมของปริมาณสองปริมาณในลักษณะที่การ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณหนึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอีกปริมาณหนึ่งแตสองปริมาณดังกลาว
ยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน ซ่ึงการที่นักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงรวมของสองปริมาณดังกลาวน้ัน 
จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายเก่ียวกับการเปรียบเทียบอัตราสวน และการหา
คาที่หายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน 
  3.  กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสดัสวน เปนกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เพ่ิมพูนประสบการณใหแกนักเรียน เนนการใชสถานการณปญหาที่เก่ียวกบัสัดสวน
ซ่ึงอยูใกลตวัและเก่ียวของกับชีวติประจําวนัเปนฐานในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดแนวคิดเก่ียวกับ
สัดสวน ดังน้ันเพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนควรพิจารณากอนวา
สถานการณปญหาที่นําเสนอ นักเรียนรูจัก คุนเคยหรือไม หรือมีประโยชนตอนักเรียนหรือไม 
  4.  การจัดกิจกรรมครูควรกาํหนดเวลาใหเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
รวมทั้งจํานวนสถานการณปญหาที่นํามาใชควรเหมาะสมกับเวลาทีกํ่าหนด  
 5.  กิจกรรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึน้มีเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องการเปรียบเทยีบอัตราสวน และ
สถานการณทีไ่มเก่ียวของกับสัดสวน ซ่ึงเปนเนื้อหาที่ทดสอบความเขาใจเรื่องอัตราสวนและสัดสวน
ไดเปนอยางดี ดังน้ันการนํากิจกรรมไปใชควรมีการศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องการเปรียบเทยีบ
อัตราสวน และสถานการณที่ไมเก่ียวของกับสัดสวนใหเขาใจเสียกอนที่จะนําไปใช 
  6.  จากการวิจัย พบวา กิจกรรมหนึ่งที่สรางใหนักเรียนเกิดความคดิรวบยอดไดดีในเรื่อง
สัดสวน คือ กิจกรรมเก่ียวกบัการแยกแยะสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับสัดสวนและสถานการณ
ที่ไมเก่ียวของกับสดัสวน ดังน้ันผูวิจัยเห็นประโยชนทีค่รูจะนํากิจกรรมดังกลาวไปใชกับนักเรียนเพ่ือ
สรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องสัดสวน  
  7.  กิจกรรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึน้เนนการใชสถานการณปญหาเก่ียวสัดสวนเปนตัวเราเพ่ือ
นําไปสูการสรางแนวคิดเก่ียวกับสัดสวน แตไมไดเนนการแกปญหาเก่ียวกับสัดสวนในรูปของ 

สมการ 
c

x

b

a
=   ดังน้ันการนํากิจกรรมดังกลาวไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ือง

อัตราสวนและรอยละ ควรเนนใหนักเรียนใชสัดสวนในรูปของสมการ 
c

x

b

a
=  สําหรับแกโจทยปญหา 

เก่ียวกับสัดสวน 
  8.  การนํากิจกรรมไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ครูผูสอนอาจเพ่ิมเติมเน้ือหาท่ี
เก่ียวของกับการนําเร่ืองสัดสวนไปประยกุตใช เชน ปญหารอยละ ดอกเบี้ย กําไร ขาดทุน อัตราเร็ว 
เปนตน และสอดแทรกกลวธิีการคิดแกโจทยปญหาควบคูกันไปดวย   
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 
 เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ีเนนไปที่การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โดยมีเปาหมายเพ่ือ
ตองการใหนักเรียนไดพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐาน และแกโจทยปญหาที่หลากหลายเก่ียวกับเร่ือง
อัตราสวนและสัดสวน ผูวิจัยเสนอวา ควรมีการวิจัยตอยอดไปอีก กลาวคือ เม่ือนักเรียนมีแนวคดิ
พ้ืนฐานเรื่องอัตราสวนและสดัสวนดีแลว นักเรียนสามารถเรียนรูการประยุกตของอัตราสวนและ
สัดสวนไดดีเพียงใด ผลสัมฤทธิเ์ปนอยางไร เน้ือหาของการวิจัยอาจเปนเน้ือหาในวิชาคณิตศาสตร
และเน้ือหาในวิชาวทิยาศาสตร เชน ความคลาย อัตราสวนตรีโกณมิต ิการแปรผัน คานสมดุล ความ
หนาแนน ความเขมขน ความดัน โมเมนตัม ความเร็ว ความเรง หรืออัตราการเจริญเติบโต  
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

  รายนามผูเชี่ยวชาญทีต่รวจสอบความสอดคลองของ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (คา IOC) 
             1. ดร.มารุต พัฒผล 
              อาจารยภาควิชาวิจัยและพฒันาหลักสูตร บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
  2. ดร.เวชฤทธิ ์อังกนะภัทรขจร   
                 อาจารยภาควิชาการจัดการเรียนรู คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 
  3. อ.ไพศาล จรรยา 
   อาจารยสอนวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 

 
 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน ผูวิจัยได
ดําเนินการดังน้ี 

 1. วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคเชงิพฤติกรรมของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตนัซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
 1.1 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอกรรมการควบคมุปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ  
3 ทานเพ่ือ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยพิจารณาวาแบบทดสอบทีส่รางขึ้นสอดคลอง
กับเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และวัดความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน หรือไม 

  โดยจะใชเกณฑในการพิจารณาดังน้ี 
  คะแนน +1 สาํหรับขอสอบที่สอดคลองกับเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และ 

วัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน  
  คะแนน 0 สําหรับขอสอบทีไ่มแนใจวาสอดคลองกับเนือ้หา จุดประสงคการเรียนรู 

และวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
  คะแนน -1 สําหรับขอสอบทีไ่มสอดคลองกับเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และ 

วัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
     1.2  คํานวณคา IOC เปนรายขอ แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตัง้แต 0.5 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณคา IOC คือ  
N

R∑
  

 

 เม่ือ  IOC   คือ ดัชนีความสอดคลอง 
              ∑R   คือ ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
                 N      คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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ตาราง 13  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
    สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  
 

ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ แบบทดสอบ
ขอท่ี คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

รวม คา IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
9 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
10 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
11 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
13 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
17 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
21 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
22 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
23 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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 2.  คาความยากงาย p คาอํานาจจําแนก r และคาความเชื่อม่ัน α  ของแบบทดสอบวัด 
ความสามารถในการใหเหตผุลเชิงสัดสวน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่1 

 2.1  คาความยากงาย p ของแบบทดสอบอัตนัยหาไดจากสูตร  
 

          
)XX(N2

)NX(2SS
p

minmax

minLU

−
−+

=  

  
      เม่ือ    p      คือ คาความยากงาย 

     US     คือ ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
                         LS      คือ ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมออน 

     maxX  คือ คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
                         minX   คือ คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
                          N      คือ จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 
 
 2.2  คาอํานาจจําแนก r ของแบบทดสอบอัตนัยหาไดจากสูตร  
 

                                   
)XX(N

SS
r

minmax

LU

−
+

=            

 
                 เม่ือ     r       คือ คาอํานาจจําแนก 

     US      คือ ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
                         LS       คือ ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมออน 

     maxX   คือ คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
                         minX    คือ คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
                          N       คือ จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

136 

ตาราง 14  คาความยากงาย  p คาอํานาจจําแนก r และคาความเชื่อม่ัน α  ของแบบทดสอบ 
     วัดความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 
 

ขอที่ p r ขอที่ p r 

1 0.67 0.75 13 0.58 0.83 

2 0.63 0.92 14 0.54 0.58 

3 0.67 1.00 15 0.50 0.67 

4 0.58 0.83 16 0.71 0.58 

5 0.50 1.00 17 0.63 0.75 

6 0.58 0.92 18 0.67 0.67 

7 0.50 1.00 19 0.50 1.00 

8 0.54 0.92 20 0.36 0.75 

9 0.50 1.00 21 0.41 0.75 

10 0.54 0.92 22 0.54 0.75 

11 0.50 1.00 23 0.50 1.00 

12 0.67 0.75 

 

24 0.63 0.75 

 
       คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (α ) = 0.928  
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ภาคผนวก ค 
การทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย 
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ตาราง 15  ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนซึง่พิจารณาคะแนนจากการทําใบกิจกรรม 
    รอยละ 30 ของคะแนนรวม และคะแนนจากการทําแบบทดสอบรอยละ 70 ของคะแนนรวม  
 

คนท่ี 
คะแนนจากการทําใบกิจกรรม 

คิดเปนรอยละ 30 
คะแนนจากการทํา

แบบทดสอบ 
คิดเปนรอยละ 70 

คะแนนความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวนคิดเปน 

100 คะแนน 
1 24.59 53.47 78.06 
2 24.75 52.50 77.25 
3 24.43 54.44 78.87 
4 25.90 61.25 87.15 
5 27.05 61.25 88.30 
6 28.20 65.14 93.34 
7 26.39 59.31 85.70 
8 24.59 61.25 85.84 
9 26.72 69.03 95.75 
10 25.08 37.92 63.00 
11 25.41 62.22 87.63 
12 26.23 68.06 94.29 
13 27.05 60.28 87.33 
14 25.74 49.58 75.32 
15 21.97 58.33 80.30 
16 27.38 67.08 94.46 
17 27.05 67.08 94.13 
18 25.57 51.53 77.10 
19 21.80 36.94 58.74 
20 23.11 47.64 70.75 
21 26.72 57.36 84.08 
22 16.89 34.03 50.92 
23 24.92 65.14 90.06 
24 26.89 70.00 96.89 
25 26.39 56.39 82.78 
26 25.41 59.31 84.72 
27 27.21 62.22 89.43 
28 28.36 68.06 96.42 
29 27.87 70.00 97.87 
30 23.44 55.42 78.86 
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ตาราง 15  (ตอ) 
 

คนท่ี 
คะแนนจากการทําใบกิจกรรม 

คิดเปนรอยละ 30 
คะแนนจากการทํา

แบบทดสอบ 
คิดเปนรอยละ 70 

คะแนนความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวนคิดเปน 

100 คะแนน 
31 26.72 52.50 79.22 
32 26.23 59.31 85.54 
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 การทดสอบสมมุติฐานทีว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ใชกิจกรรมการเรียนรู 
ที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน ที่ผานเกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ 75 ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงใชสถิติการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับคาสัดสวนของประชากร โดยใช
สถิติทดสอบ Z (Z – test for population proportion) 
 
 สมมุติฐาน คอื     75.0p:H

0
≤  

                                  75.0p:H
1

>  

 สถิติทดสอบ Z = 

n

)p1(p
pp̂

00

0
−

−
 

 
 เม่ือ p̂   คือ  สัดสวนของจํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางที่ไดคะแนนความสามารถในการ 
                            ใหเหตุผลเชิงสัดสวนตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไปของคะแนนรวม 
    

0
p  คือ  สัดสวนของจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ตองการทดสอบ 

                   n   คือ จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 

 เพราะวา 9063.0
32

29
p̂ ==  , 75.0p

0
=   และ  n = 32 

 

 ดังน้ัน 042.2

32

)25.0(75.0
75.09063.0

n

)p1(p
pp̂

00

0 =
−

=
−

−
 

 
 เพราะวา 645.1Z

05.
=  

 และ 2.042 > 1.645 
 เพราะฉะน้ันจึงปฏิเสธ 

0
H  น่ันคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชกิจกรรมการเรียนรูที่

พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ที่ผานเกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ 75 ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 
 
อัตราสวน                                                                                                      จํานวน 1 คาบ
       
สาระสําคัญ 
 อัตราสวน ใชแสดงความสัมพันธหรือแสดงการเปรียบเทียบของปริมาณสองปริมาณใน
สถานการณใดสถานการณหน่ึง  
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของอัตราสวนในสถานการณที่กําหนดใหได 
 2. นักเรียนสามารถเขียนอัตราสวนแสดงความสัมพันธหรือแสดงการเปรียบเทยีบของ
ปริมาณสอง ปริมาณในสถานการณที่กําหนดใหได 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ขั้นนําเขาสูกิจกรรมการเรียนรู 
    1.1 ครูกระตุนและสรางความสนใจเก่ียวกับเร่ือง อัตราสวน โดยการเลาถึงประวตัิความ
เปนมาอยางคราวๆ ใหนักเรียนฟง  
    1.2 ครูสนทนากับนักเรียนถึงสถานการณที่แสดงความเก่ียวของกันของปริมาณสอง
ปริมาณ ที่นักเรียนเคยไดยิน หรือพบเห็นไดในชีวติประจําวัน เชน รานคาแหงหน่ึงขายดินสอ 2 แทง 
ราคา 4 บาท อัตราคาโดยสารขึ้นรถมาโรงเรียนคนละ 5 บาท และใหนักเรียนยกตัวอยางใน
สถานการณจริง 
 2.  ขั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนรู  
   2.1 ครูใชการถามตอบกับนักเรียนในสถานการณตอไปน้ี สมมติวานักเรียนไปซื้อดินสอ
ที่รานคาแหงหน่ึงในหมูบานคนขายบอกวา ดินสอ 2 แทง ราคา 4 บาท ครูถามวา ถาซ้ือดินสอ 4 
แทง ราคาก่ีบาท (8 บาท) ถาซ้ือดินสอ 6 แทง ราคาก่ีบาท (12 บาท) ถาซ้ือดินสอ 8 แทง ราคาก่ี
บาท (16 บาท) หรือถาซ้ือดินสอ 1 แทง ราคาก่ีบาท (2 บาท) น่ันคอืดินสอแทงละเทาไร (แทงละ 2 
บาท) 
  2.2 จากขอ 2.1 ครูบันทึกคาํตอบของนักเรียนลงในตารางและนําเสนอบนกระดานดํา
ดังน้ี 
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ราคา (บาท) 

      
 

2 

 
 

4 

 
 

8 

 
 

12 

 
 

16 

 

   ครูใหขอสังเกตกับนักเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสองปริมาณ โดยให
นักเรียนดูจากตารางแลวใชการถามตอบ เชน ถาซ้ือดินสอจํานวน (แทง) มากขึ้น ราคาหรือเงินที่
ตองจายคาดินสอเพ่ิมขึ้นหรือลดลง หรือถาซ้ือดินสอจํานวน (แทง) นอยลง ราคาหรือเงินที่ตองจาย
คาดินสอเพ่ิมขึ้นหรือลดลง จนกระท่ังนักเรียนรูไดวาการเปลี่ยนแปลงจํานวนดินสอ มีผล ตอการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหรือเงินที่ตองจาย 
  2.3 จากตารางขอ 2.2 ครูนํานักเรียนไปสูการเขียนอัตราสวนในรูปของสัญลักษณดัง
แสดงตารางตอไปน้ี  
 

      
 

ราคา (บาท) 
อัตราสวนของจํานวนดนิสอ
เปนแทงตอราคาเปนบาท 

      
 

2 1 : 2  หรือ 
2

1
 

 
 

4 2 : 4 หรือ 
4

2
 

 
 

8 4 : 8 หรือ 
8

4
 

 
 

12 6 : 12 หรือ 
12

6
 

 
 

16 8 : 16 หรือ 
16

8
 

 

2 

4 

6 

1 

จํานวนดินสอ (แทง) 

8 

2 

4 

6 

1 

จํานวนดินสอ (แทง) 

8 

2 
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    จากตาราง สัญลักษณ 1 : 2  แทน อัตราสวนของจํานวนดินสอเปนแทงตอราคาเปน
บาท เปน 1 : 2  โดยเรียก 1 วาจํานวนแรกหรือจํานวนที่หน่ึงของอัตราสวน และเรียก 2 วาจํานวน

หลังหรือจํานวนที่สองของอัตราสวน สวนสัญลักษณ  
2

1
 ครูเนนวาไมใชเศษหน่ึงสวนสอง แตมี

ความหมายเชนเดียวกับสัญลักษณ  1 : 2   
   2.4 ครูสนทนากับนักเรียนในสถานการณตอไปน้ี  
    “โรงสีขาวในหมูบานแหงหน่ึง ขาวเปลือก 1 กระสอบ สามารถสีเปนขาวสารได 3 
ถัง เม่ือนําขาวเปลือกไปสีที่โรงสีขาวดังกลาวตามจํานวนที่แสดงในตารางขางลาง”   
     

               กําหนดให           แทน ขาวเปลือก 1 กระสอบ 
       

           และให          แทน ขาวสาร 1 ถัง 
 

    จากสถานการณดังกลาว ครูใชการถามตอบกับนักเรียนเพ่ือเติมชองวางใหสมบูรณ 
ในตารางตอไปน้ี 

 

       จํานวนขาวเปลือก 
และจํานวนขาวสาร 

จํานวน 
ขาวเปลือก 
(กระสอบ) 

จํานวนขาวสาร
(ถัง) 

อัตราสวนของ
จํานวนขาวเปลือก
ตอจํานวนขาวสาร 

อัตราสวนของ
จํานวนขาวสารตอ
จํานวนขาวเปลือก 

      
 

1 3 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
    จากสถานการณขางตน แสดงการเปรียบเทียบจํานวนขาวเปลือกเปนกระสอบและ
ขาวสารเปนถงั ครูกลาววา การเปรียบเทยีบจํานวนขาวเปลือกเปนกระสอบกับจํานวนขาวสารเปน
ถัง ดังกลาว จะเรียกวา อัตราสวนของจํานวนขาวเปลือกเปนกระสอบตอจํานวนขาวสารเปนถัง เปน 
1 : 3 

    1 : 3     3 : 1 

 

      ? 

      ? 
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    ครูถามนักเรียนวาอัตราสวน 1 : 3 และอัตราสวน 3 : 1 ที่แสดงในตารางขอ 2.4 
เปนอัตราสวนเดียวกันหรือไม เพราะเหตุใด ใหนักเรียนอธิบาย  
   2.5 ครูกําหนดสถานการณตอไปน้ี 
        “นักเรียนหองหน่ึงมีอัตราสวนของจํานวนนักเรียนหญิงตอนักเรียนชายเปน  2 : 5 ” 
ครูใชการถามตอบกับนักเรียนในสถานการณดังกลาวน้ี เพ่ือเติมชองวางในตารางใหสมบูรณ 
 

จํานวน 
นักเรียนหญิง 

(คน) 

จํานวน 
นักเรียนชาย 

(คน) 

จํานวนนักเรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

อัตราสวนของ
จํานวนนักเรียนหญิง
ตอจํานวนนักเรียน

ชาย 

อัตราสวนของ
จํานวนนักเรียนหญิง
ตอจํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

อัตราสวนของ
จํานวนนักเรียนชาย
ตอจํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 
 
2 
 

5 7 2 : 5 2 : 7 5 : 7 

 
4 
 

     

 
8 
 

     

  
   2.6 ครูใหนักเรียนจับคูทําใบกิจกรรมที่ 1 แลวสุมนักเรียนบางคูออกมาเฉลยบนกระดาน 
โดยมีเพ่ือนนักเรียนและครคูอยตรวจสอบความถูกตองไปพรอมกัน 
   2.7 ครูใหนักเรียนจับคู (คูเดิม) ทําใบกิจกรรมที่ 2 แลวสุมนักเรียนบางคู (ที่ไมซํ้ากับคู
เดิม)ออกมาเฉลยบนกระดาน โดยมีเพ่ือนนักเรียนและครูคอยตรวจสอบความถูกตองไปพรอมกัน 
 3. ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู 
   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปแนวคิดของอัตราสวนที่ใชในสถานการณใด
สถานการณหน่ึง โดยครูใชแนวคิดของนักเรียนเปนตวันําไปสูการอภิปราย จนกระท่ังไดขอสรุป
เก่ียวกับอัตราสวนในประเด็นตอไปน้ี 
    - อัตราสวนใชแสดงความสัมพันธหรือแสดงการเปรียบเทียบของปริมาณสอง
ปริมาณในสถานการณใดสถานการณหน่ึง 
    - การเขียนอัตราสวนในรูปของสัญลักษณ เชน อัตราสวนของจํานวนดินสอ 1 แทง

ตอราคา2 บาท แทนดวย สัญลักษณ 1 : 2 หรือ 
2

1
  แตสัญลักษณ  

2

1
  เนนวาไมใชเศษหน่ึงสวน

สอง แตเปนการเขียนอัตราสวนในรูปของเศษสวน  หรือสถานการณเก่ียวกับอัตราสวนใดๆ  
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อัตราสวนของปริมาณ  a ตอปริมาณ b เขียนแทนดวย a : b หรือ 
b

a
  เม่ือ a และ b เปนจํานวนเตม็

บวกใดๆ  
 
ส่ือการเรียนรู 

1. ใบกิจกรรมที่ 1  
 2. ใบกิจกรรมที่ 2   
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตจากการรวมกันสนทนา การอภิปราย และการถามตอบในชั้นเรียน 
 2. ตรวจใบกิจกรรมที่ 1  
 3. ตรวจใบกิจกรรมที่ 2  
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ใบกิจกรรมที่ 1 
 
ใหนักเรียนพิจารณาสถานการณตอไปน้ี 
          “โรงเรียนแหงหน่ึงพานักเรียนไปทศันศึกษาที่พิพิธภัณฑผีเส้ือแหงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี แต
ละหองในพิพิธภัณฑแสดงแบบจําลองของผีเส้ือ ซ่ึงแบบจําลองแสดงใหดูวาผีเส้ือที่สมบูรณ 1 ตัว 
ประกอบดวยอวัยวะไดแก ตัว 1 ตวั ปก 4 ปก และหนวด 2 หนวด ดังภาพประกอบขางลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากสถานการณดังกลาว ใหนักเรียนเติมชองวางในตารางตอไปน้ีใหสมบูรณ 
 
จํานวนผีเส้ือ 
ท่ีสมบูรณ 

(ตัว) 

จํานวนตัว 
ของผีเส้ือ 

(ตัว) 

จํานวนปก 
ของผีเส้ือ 

(ปก) 

จํานวนหนวด 
ของผีเส้ือ 
(หนวด) 

อัตราสวนของ
จํานวนตัวผีเส้ือ
ตอจํานวนปก

ผีเส้ือ 

อัตราสวนของ
จํานวนปกผีเส้ือ
ตอจํานวนหนวด

ผีเส้ือ 

อัตราสวนของ
จํานวนหนวด
ผีเส้ือตอจํานวน

ตัวผีเส้ือ 

 
1 
 

1 4 2 1 : 4 
 

4 : 2 2 : 1 

 
3 
 

    
 

 

 
6 
 

    
 

 

 
 
 

    ผีเส้ือท่ีสมบูรณ 1 ตัว

 
     1 ตัว 4 ปก

 
2 หนวด
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ใบกิจกรรมที่ 2  
          ตมยํากุงเปนอาหารประเภทแกงที่รับประทานกับขาวสวย รับประทานกันทั่วทุกภาคใน
ประเทศ เนนรสชาติเปร้ียวและเผ็ดเปนหลัก จะออกเค็มและหวานเลก็นอย เคร่ืองปรุงหลักของตมยํา
กุงประกอบดวย กุงกามกราม ขาออน ใบมะกรูดออน ตะไคร เห็ดฟาง พริกขี้หนูสด และนํ้ามะนาว 
ซ่ึงการผสมเคร่ืองปรุงมีอัตราสวนดังกรอบตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราสวนของจํานวนกุงกามกรามตอจํานวนใบมะกรดูออน   
 
 

อัตราสวนของจํานวนเห็ดฟางตอจํานวนขาออน 
 

………... 

อัตราสวนของจํานวนน้ํามะนาวตอจํานวนตะไคร 
 

………... 

อัตราสวนของจํานวนเห็ดฟางตอจํานวนพริกขี้หนูสด   
 

………... 

อัตราสวนของจํานวนกุงกามกรามตอจํานวน............................. 
 

.…. : 5 

อัตราสวนของจํานวน.........................ตอจํานวนขาออน 
 

      9 : ….. 

อัตราสวนของจํานวน......................ตอจํานวน......................... 
   
   

อัตราสวนของจํานวน......................ตอจํานวน......................... 
   
  

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

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

12 : 4 

25 : 19 

5 : 40 

19 : 12 

4 : 25 

กุงกามกราม             12                 ตัว 
ขาออน                    19                 ชิ้น 
ใบมะกรูดออน             4                 ใบ 
ตะไคร                      9                 ทอน 
เห็ดฟาง                   40                 ลูก 
พริกขี้หนูสด              25                 เม็ด 
น้ํามะนาว                  5                 ชอนโตะ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 13 
 
สถานการณที่ไมเก่ียวกับสัดสวน                                                                     จํานวน  1 คาบ                             
       
สาระสําคัญ 
 สถานการณทีไ่มแสดงถึงการเทากันของอัตราสวน เรียกวา สถานการณที่ไมเก่ียวกับ
สัดสวน 
 สองสถานการณตอไปน้ีเปนตัวอยางของสถานการณเก่ียวกับสัดสวนและสถานการณที่
ไมเก่ียวกับสัดสวน 
 สถานการณเก่ียวกับสัดสวน 
 รัชนีอยูในประเทศอังกฤษ ตองการแลกเงินบาทของไทยเปนเงินปอนดของอังกฤษ โดย
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินคือ 1 ปอนด เทากับ 60 บาท โดยรัชนีไดนําเงินบาทของไทยมาแลกเปน
เงินปอนดของอังกฤษตามจาํนวนในตารางดังน้ี 
 
 
 
  

 จากตารางจะพบวาอัตราสวนในสถานการณดังกลาว ไดแก 1 : 60 หรือ 2 : 120 หรือ 3 
: 180 หรือ 4 : 240 ทั้งหมดเปนอัตราสวนที่เทากัน ดังน้ันสถานการณดังกลาวเปนสถานการณ
เก่ียวกับสัดสวน 
 สถานการณทีไ่มเก่ียวกับสัดสวน 
 อรุณและวัชระกําลังวิ่งรอบสนามดวยอัตราเร็วเทากันไปตามลูวิ่ง โดยอรุณเร่ิมวิ่งกอน 
ขณะที่อรุณวิ่งได 9 รอบ วัชระวิ่งได 3 รอบ ซ่ึงระยะทางการวิ่งของทั้งสองคนเปนไปตามจํานวนใน
ตารางดังน้ี 
 
  
 
  

 จากตารางจะพบวาอัตราสวนในสถานการณดังกลาว ไดแก 3 : 9 หรือ 4 : 10 หรือ 5 : 
11 หรือ  6 : 12 หรือ 7 : 13 หรือ 8 : 14 ทั้งหมดเปนอัตราสวนที่ไมเทากัน ดังน้ันสถานการณ
ดังกลาวเปนสถานการณที่ไมเก่ียวกับสัดสวน 
 
 

เงินปอนดของอังกฤษ (ปอนด) 1 2 3 4 
เงินบาทของไทย (บาท) 60 120 180 240 

ระยะทางทีว่ัชระวิ่งได (รอบ) 3 4 5 6 7 8 
ระยะทางที่อรุณวิ่งได (รอบ) 9 10 11 12 13 14 
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จุดประสงคการเรียนรู 
  เม่ือกําหนดสถานการณใดสถานการณหน่ึงมาให นักเรียนสามารถตรวจสอบไดวา
สถานการณดังกลาวน้ันเปนสถานการณเก่ียวกับสัดสวนหรือเปนสถานการณที่ไมเก่ียวกับสัดสวน 
 
กิจกรรมการเรียนรู  
   ข้ันที่ 1 ครูเสนอสถานการณ 
                    ครูใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ 4 คน ทําใบกิจกรรมที่ 16 ซ่ึงกําหนดสถานการณให
ดังน้ี 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณที่ 1 
“รานปาแกว ขายสมตํา 1 ครก ราคา 15 บาท สมใจไปซ้ือสมตํารานดังกลาว  
 ตามจํานวน (ครก) ดังตารางตอไปน้ี” 
  
 
 

จํานวนครก (ครก) 1 2 3 4 5 
ราคา (บาท) 15 30 45 60 75 

สถานการณที่ 2 
“วิรัตนกับวินิชกําลังวิ่งรอบสนามดวยอัตราเร็วเทากันไปตามลูวิ่ง การวิ่งรอบสนามทั้ง 
 สองคนพบวา เม่ือวิรัตนวิง่ 4 รอบ วินิชจะวิ่งได 2 รอบ ใหระยะการวิ่งของวิรัตนและ 
 วินิชเปนไปตามจํานวนดังตารางตอไปน้ี” 
  
ระยะทางทีว่ิรัตนวิ่งได (รอบ) 4 8 12 16 18 
ระยะทางทีว่ินิชวิ่งได (รอบ) 2 6 10 14 16 

 

สถานการณที่ 3 
 “การแขงขันเทนนิสแตละครั้งของภราดร บอยคร้ังภราดรมักจะชนะคูแขง 3 เซต 
  จากการเลน 5 เซต และการแขงขันในครั้งตอๆ มาผลการแขงเปนไปตามตาราง   
  ตอไปน้ี” 
 

จํานวนเซตทีช่นะ (เซต) 3 9 15 21 27 
จํานวนเซตทัง้หมดที่เลน (เซต) 5 11 17 23 29 
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   ข้ันที่ 2 นักเรียนลงมือคิดแกปญหา 
                     ครูใหนักเรียนทําความเขาใจในประเด็นตางๆ ของสถานการณที่กําหนดให เปด
โอกาสใหนักเรียนไดวางแผน วิเคราะห ชวยกันระดมความคิด พรอมแลกเปลี่ยนความรูกันภายใน
กลุมเพ่ือหาวธิีการมาชวยในการแกปญหาจากสถานการณที่กําหนดให 
   ข้ันที่ 3 ครูคอยสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน 
    ครูดูแลและคอยสังเกตพฤติกรรมในการคิดแกปญหาของนักเรียน ใหคําชี้แนะกับ
นักเรียนกลุมที่มีประเด็นขอสงสัยหรือเกิดปญหา แตเนนใหนักเรียนรูจักคิดแกปญหาดวยตนเองกอน 
นอกจากน้ีครูใหกําลังใจพรอมกับสรางบรรยากาศที่ดีในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
   ข้ันที่ 4 นักเรียนนําเสนอแนวคิดในการแกปญหา 
    เม่ือนักเรียนทุกกลุมทําใบกิจกรรมที่ 16 เสร็จ ครูสุมเลอืกนักเรียนที่เปนตัวแทนของ
กลุม 2 – 3 กลุมใหออกมานําเสนอแนวคิดการแกปญหาจากสถานการณที่กําหนดให โดยมีครูและ
เพ่ือนนักเรียนรวมหองมีโอกาสไดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหเกิดประเด็นหรือมุมมองหรือ
แนวคิดใหมๆ ที่แตกตางจากส่ิงที่ตวัแทนกลุมที่สุมเลือกไดออกมานําเสนอ นอกจากน้ีอาจมีการ
ขยายประเด็นของสถานการณปญหาออกไป เพ่ือใหเกิดการอภิปราย รวมทั้งเปนการขยายแนวคิด
ของนักเรียนดวย 
   ข้ันที่ 5 นักเรียนรวมกันสรุปความรูหรือแนวคิดที่ได  
             ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเก่ียวกับสถานการณที่ไมเก่ียวของกับ
สัดสวนโดยครูใชแนวคิดของนักเรียนเปนตัวนําไปสูการอภิปราย จนกระทั่งไดขอสรุปเก่ียวกับ
สถานการณทีไ่มเก่ียวของกับสัดสวนดังน้ี 
    - สถานการณที่ไมแสดงถึงการเทากันของอัตราสวน เรียกวา สถานการณที่ไม
เก่ียวกับสัดสวน 
    - ถาเปนสถานการณเก่ียวกับสัดสวน อัตราสวนทุกอัตราสวนที่กําหนดใหในตาราง
เทากันทั้งหมด ถาเปนสถานการณที่ไมเก่ียวกับสัดสวน จะมีบางอัตราสวนที่ไมเทากัน 

สถานการณที่ 4 
“โรงงานผลิตหลอดไฟแหงหน่ึง พบวาหลอดไฟที่ผลิตออกมาทุกๆ 52 หลอด 
 จะมีหลอดไฟชํารุดอยู 4 หลอด และการผลิตหลอดไฟตอๆ มาจํานวนหลอดไฟชํารุด 
 มีขอมูลดังตารางตอไปน้ี” 
  

จํานวนหลอดไฟชํารุด (หลอด) 4 12 16 17 
จํานวนหลอดไฟที่ผลติได (หลอด) 52 156 208 221 
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  - ขอสังเกตของสถานการณเก่ียวกับสัดสวนจะเก่ียวของกับการคูณหรือการหารของ
จํานวน แตสถานการณที่ไมเก่ียวกับสัดสวนจะเก่ียวของกับการบวกหรือผลตางของจํานวน 
 
ส่ือการเรียนรู 
 ใบกิจกรรมที่ 16 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตจากการรวมกันสนทนา การอภิปราย และการถามตอบในชั้นเรียน 
 2. ตรวจใบกิจกรรมที่ 16 
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ใบกิจกรรมที่ 16 
 

1. ใหนักเรียนพิจารณาสถานการณในกรอบตอไปน้ี 
 

     
      
 
 
 
 
 
 
         จากขอมูลในตาราง สถานการณที่ 1 เปนสถานการณเก่ียวของกับสัดสวนหรือไม  
         ตอบ.............................................................เพราะวา........................................................ 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ใหนักเรียนพิจารณาสถานการณในกรอบตอไปน้ี 

     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณที่ 2 
“วิรัตนกับวินิชกําลังวิ่งรอบสนามดวยอัตราเร็วเทากันไปตามลูวิ่ง การวิ่งรอบสนามทั้ง 
 สองคนพบวา เม่ือวิรัตนวิง่ 4 รอบ วินิชจะวิ่งได 2 รอบ ใหระยะการวิ่งของวิรัตนและ 
 วินิชเปนไปตามจํานวนดังตารางตอไปน้ี” 
  
ระยะทางทีว่ิรัตนวิ่งได (รอบ) 4 8 12 16 18 
ระยะทางทีว่ินิชวิ่งได (รอบ) 2 6 10 14 16 

 

สถานการณที่ 1 
“รานปาแกว ขายสมตํา 1 ครก ราคา 15 บาท สมใจไปซ้ือสมตํารานดังกลาว  
 ตามจํานวน (ครก) ดังตารางตอไปน้ี”  
 
 
 

จํานวนครก (ครก) 1 2 3 4 5 
ราคา (บาท) 15 30 45 60 75 
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        จากขอมูลในตาราง สถานการณที ่2 เปนสถานการณเก่ียวของกับสัดสวนหรือไม  
         ตอบ.............................................................เพราะวา......................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ใหนักเรียนพิจารณาสถานการณในกรอบตอไปน้ี 
 
             
 

 
 
  
 
 
         จากขอมูลในตาราง สถานการณที่ 3 เปนสถานการณเก่ียวของกับสัดสวนหรือไม  
 ตอบ.............................................................เพราะวา....................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
 4.  ใหนักเรียนพิจารณาสถานการณในกรอบตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
      
     
 
             

สถานการณที่ 3 
 “การแขงขันเทนนิสแตละครั้งของภราดร บอยคร้ังภราดรมักจะชนะคูแขง 3 เซตจากการ 
 เลน 5 เซต และการแขงขันในครั้งตอๆ มาผลการแขงเปนไปตามตารางตอไปน้ี”   
   

จํานวนเซตทีช่นะ (เซต) 3 9 15 21 27 
จํานวนเซตทัง้หมดที่เลน (เซต) 5 11 17 23 29 

 

สถานการณที่ 4 
“โรงงานผลิตหลอดไฟแหงหน่ึง พบวาหลอดไฟที่ผลิตออกมาทุกๆ 52 หลอด 
 จะมีหลอดไฟชํารุดอยู 4 หลอด และการผลิตหลอดไฟตอๆ มาจํานวนหลอดไฟชํารุด 
 มีขอมูลดังตารางตอไปน้ี” 
  

จํานวนหลอดไฟชํารุด (หลอด) 4 12 16 17 
จํานวนหลอดไฟที่ผลติได (หลอด) 52 156 208 221 
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       จากขอมูลในตาราง สถานการณที ่4 เปนสถานการณเก่ียวของกับสัดสวนหรือไม  
       ตอบ.............................................................เพราะวา.......................................................... 
        .......................................................................................................................................... 
    ……………………………………………………………………………………………………. 
    .......................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก จ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 

และเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค  
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ชื่อ – นามสกุล.................................................เลขที่....................... 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชงิสัดสวน 
 

คําชี้แจง : แบบทดสอบฉบบัน้ีใชเวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็ม 72 คะแนน 

 
1. ลัดดาทําขนมไทยชนิดหน่ึงใชแปง 4 ถวย ตอ นํ้าตาล 5 ถวย ดวยอัตราสวนดังกลาว ถาลัดดาใช
แปง 28 ถวย จงหาวาลัดดาตองใชนํ้าตาลก่ีถวย  
  ……………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
2. ในการสํารวจสินคาชนิดหน่ึง พบวา สินคาทุกๆ 200 ชิ้น จะมีส้ินคาชํารุด 6 ชิ้น ถาสํารวจส้ินคา
ชนิดดังกลาวพบวามีสินคาชํารุด 42 ชิ้น จงหาวาสินคาที่สํารวจทั้งหมดมีจํานวนกี่ชิ้น 
  ……………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
3. หลังจากฝกซอมตระกรอเสร็จ ชีพจรของสืบศักด์ิเตน 90 คร้ัง ตอเวลา 75 วินาที ดวยอัตราสวน
ดังกลาวจงหาวาชีพจรของสบืศักด์ิเตนก่ีคร้ังในเวลา 15 วินาที  
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
4. พอซ้ือเชือกเสนหน่ึงยาว 6 เมตร ราคา 30 บาท จากรานคาหนาปากซอย สวนลุงซ้ือเชือกชนิด
เดียวกันจากอีกรานหน่ึงโดยซ้ือเชือกยาว 18 เมตร ราคา 100 บาท จงหาวาราคาเชอืกทั้งสองรานน้ี
เทากันหรือไม เพราะเหตุใด  
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
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5. สมหมายขับรถเกงไปทํางานดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรตอ 60 นาที สวนโอภาสขับรถเกงไป
ทํางานเหมือนกันดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 60 กิโลเมตรตอ 40 นาที อยากทราบวาใครขับรถเกงเร็วกวา
กัน หรือทั้งสองคนขับรถเกงดวยอัตราเร็วเฉลี่ยเทากัน  
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
6. เคร่ืองพร้ินเตอรเลเซอรย่ีหอหน่ึง มีอัตราเร็วในการพิมพ 60 แผน ตอ 2 นาที ที่อัตราเร็วดังกลาว
น้ีเปนไปไดหรือไม ถาตองการพิมพงาน 90 แผนใหเสร็จภายใน 3 นาที เพราะเหตุใด 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
  7. รถจักรยานยนตคันหน่ึงใชนํ้ามัน 15 ลิตร แลนไดไกลเปนระยะทาง 135 กิโลเมตร ดวย
อัตราสวนดังกลาว ถาใชนํ้ามัน 4 ลิตร รถจักรยานยนตคันดังกลาวจะแลนไดไกลกี่กิโลเมตร 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
  8. ในการผสมคอนกรีต อัตราสวนของปูนตอทราย เปน 3 : 4 ดวยอัตราสวนดังกลาว ถาในงาน
กอสรางแหงหน่ึง ใชทรายไป 48 ถงั จงหาวาตองใชปูนก่ีถัง       
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
9. โรงเรียนแหงหน่ึงมีครู 35 คน ตอนักเรียน 700 คน จํานวนครูคิดเปนก่ีเปอรเซ็นตของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
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10. บานของปามีเคร่ืองสูบนํ้าอยูสองเคร่ือง เคร่ืองแรกใชนํ้ามัน 10 ลิตร สูบนํ้าไดนาน 25 ชั่วโมง 
อีกเคร่ืองหน่ึงใชนํ้ามัน 6 ลติร สูบนํ้าไดนาน 20 ชั่วโมง อยากทราบวาควรจะใชเคร่ืองสูบนํ้าเคร่ืองใด
ถึงจะประหยดันํ้ามัน        
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
11. สังขยาเปนขนมไทยมีสวนผสมสําคัญ คือ ไขเปดและนํ้าตาล การทําสังขยาของรานปาสมใจ ใช
ไขเปด16 ฟองตอนํ้าตาล 12 ถวยตวง สวนรานพ่ีแหมมทําสังขยาแบบเดียวกัน แตใชไขเปด 24 
ฟองตอนํ้าตาล18 ถวยตวง อยากทราบวาทั้งสองรานใชไขเปดตอนํ้าตาลในอัตราสวนที่เทากัน
หรือไม เพราะเหตุใด 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
12. ปาสมศรีปลูกยางพาราบนพื้นที่ 6 ไร ซ่ึงไดผลผลิตโดยประมาณ 810 กิโลกรัม ดวยอัตราสวน
ดังกลาวถาปาสมศรีลดพ้ืนทีป่ลูกยางพาราเหลือ 5 ไร จงหาวาปาสมศรีจะไดผลผลติยางพารา
โดยประมาณกี่กิโลกรัม 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
13. รานหนูแหมมกับรานหนูดีเปนรานขายสงเสื้อผา รานหนูแหมมขายกางเกงยีนส 9 ตัว ราคา 720 
บาทสวนรานหนูดีขายกางเกงยีนสแบบเดียวกัน แตขายกางเกงยีนส 12 ตัว ราคา 900 บาท อยาก
ทราบวารานขายสงเสื้อผารานใดขายถูกกวา หรือทั้งสองรานขายในราคาเทากัน           
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
 

160 

14. ใหนักเรียนพิจารณาขอความตอไปน้ี 
                  “สมชายซ้ือขนมปง 3 ชิ้น ราคา 15  บาท” 
       
 
 
 
 จากตาราง  x  =....................และ  y  =...........................เพราะวา…………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
     
15. ใหนักเรียนพิจารณาขอความตอไปน้ี 
            “มนตรีใชสีกระปอง 14  กระปอง ทาสีเกาอ้ีได 49 ตัว” 
          
 
     ใหนักเรียนตอบคําถามในขอตอไปน้ี 
     จากตาราง  x  =....................และ  y  =...........................เพราะวา......................................... 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
16. ใหนักเรียนพิจารณาขอความตอไปน้ี 
                 “รถคันหนึ่งใชนํ้ามัน 16 ลิตร แลนไปไดไกลเปนระยะทาง 80 กิโลเมตร” 
       
 
 
 
     จากตาราง  x  =....................และ  y  =...........................เพราะวา........................................ 
    ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
 
 
 

 

จํานวนปง (ชิ้น) 3 4 5 x 
ราคา (บาท) 15 20 25 y 

 

 

ปริมาณน้ํามัน (ลิตร) 16 8 4 x 
ระยะทาง (กิโลเมตร) 80 40 20 y 

เม่ือ x และ y เปนจํานวนเตม็บวก 

เม่ือ x และ y เปนจํานวนเตม็บวก 

 

จํานวนสีกระปอง (กระปอง) 14 x 6 2 
จํานวนเกาอ้ี (ตัว) 49 y 21 7 เม่ือ x และ y เปนจํานวนเตม็บวก 
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17. ใหนักเรียนพิจารณาขอความตอไปน้ี 
                  “อัตราคาโดยสารรถประจําทางคันหนึ่ง  6  บาทตอคน” 
       
 
 
 
จากตาราง  x  =....................และ  y  =...........................เพราะวา........................................... 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 18. ผูหญิงคนหน่ึงมีเงินเดือนๆ ละ 14,000 บาท เธอตองผอนชําระคาบานรอยละ 10 ของ    
   เงินเดือน ผูหญิงคนน้ีผอนชําระคาบานเดือนละเทาไร 
   ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
19. กําหนดรูปสามเหลี่ยม ABC และรูปสามเหลี่ยม DEF เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มุม B และมุม 
E เปนมุมฉาก จากรูปกําหนด CB : FE = 5 : 2  ดวยอัตราสวนดังกลาวน้ี ถาดาน CB ยาว 30 
เซนตเิมตร แลวดาน FE ยาวเทาใด 
 
 
 
 
 
  
          
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 

A 

C B 

D 

F E 

 

จํานวนคน (คน) 1 3 x 9 
คาโดยสาร (บาท) 6 18 y 54 

 

เม่ือ x และ y เปนจํานวนเตม็บวก 
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20. จากรูปกําหนดใหอัตราสวนของความกวางตอความยาวของรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาสองรูปเทากัน จง
หาวารูปส่ีเหลีย่มผืนผารูปเล็กมีความยาวก่ีเซนตเิมตร 
         
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
21. ใหนักเรียนพิจารณาสถานการณตอไปน้ี 
      “ปน้ีพอของแดงมีอายุ 30 ป ขณะที่แดงมีอายุ 10 ป ดังน้ันอายุของพอและอายุของแดง ในอีกสาม
ปขางหนาจะเปนไปตามจํานวนดังตารางตอไปน้ี” 
 
      
 
          

        จากขอมูลในตารางเปนสถานการณเก่ียวของกับสัดสวนหรือไม  
         ตอบ.............................................................เพราะวา.................................................... 
   ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

12 ซม. 
9 ซม. 

  18 ซม. 

อายุของแดง (ป) 10 11 12 13 
อายุของพอ (ป) 30 31 32 33 
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22. ใหนักเรียนพิจารณาสถานการณตอไปน้ี 
     “ในแตละวันหนอน 2 ตัวจะกินใบไม 5 ใบ โดยการกินไมใบของหนอนมีขอมูลดังตารางตอไปน้ี” 
 

 
 
     
       จากขอมูลในตารางเปนสถานการณเก่ียวของกับสัดสวนหรือไม  
       ตอบ.............................................................เพราะวา...................................................... 
   ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
23. ใหนักเรียนพิจารณาสถานการณตอไปน้ี 
     “ไสวทอผาฝายยาว 3 เมตร ใชเวลาทอโดยประมาณ 4 วัน โดยการทอผาฝายของไสวมีขอมูล
เปนไปตาม 
      จํานวนดังตารางตอไปนี้” 
 
      
 
         จากขอมูลในตารางเปนสถานการณเก่ียวของกับสัดสวนหรือไม  
         ตอบ.............................................................เพราะวา..................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

จํานวนหนอน (ตัว) 2 4 8 16 
จํานวนใบไม (ใบ) 5 10 20 40 

ความยาวผาฝาย (เมตร) 3 6 9 12 
เวลาที่ใชทอ (วัน) 4 7 10 13 
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24. ใหนักเรียนพิจารณาสถานการณตอไปน้ี 
     “รานคาแหงหน่ึงขายยาสีฟน 6 หลอด ราคา 40 บาท โดมซื้อยาสีฟนที่รานคาแหงน้ีตามจํานวน 
      ดังตารางตอไปน้ี” 
 
 
  
    

       จากขอมูลในตารางเปนสถานการณเก่ียวของกับสัดสวนหรือไม  
       ตอบ.............................................................เพราะวา........................................................ 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนยาสีฟน (หลอด) 6 9 12 15 
ราคา (บาท) 40 60 80 100 
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เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค 
 

ระดับคะแนน คําอธิบาย 

3 
แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในการแกปญหาอยางชัดเจน ใชยุทธวธิีที่
เหมาะสมในการแกปญหา เขียนอธิบายไดอยางถูกตองและสมบูรณ 
ไดคําตอบถูกตอง 

2 

แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในการแกปญหาเปนสวนใหญ  ใชยุทธวิธทีี่
เหมาะสมหรือยุทธวิธทีี่เปนแนวทางในการแกปญหาได  แตอาจจะมี
การเขียนอธิบายท่ีไมคอยสมบรูณหรือชัดเจนในบางสวน หรือมีความ
ผิดพลาดในการคํานวณทําใหไดคําตอบไมถูกตอง 

1 
มีความพยามในการเขียนการอธิบายที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจบาง
สวน มีความผิดพลาดในยุทธวธิีทีใ่ชแกปญหาอยู หรือไดคําตอบทีไ่ม
สมบูรณ หรือคําตอบทีถู่กตองอาจจะไดมาจากการเดา 

0 
ไมมีความพยายามในการแกปญหา ไมรูจะอธิบายอยางไร หรือแสดง
แนวคิดในการแกปญหาไมเก่ียวของกับขอคําถามเลย 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผล 
เชิงสัดสวนและแบบสัมภาษณ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่............เร่ือง.......................................ใบกิจกรรมที่..................... 
สังเกตพฤติกรรมดาน.................................................................................................................. 
นักเรียนที่ถูกสังเกต..........................................................................คร้ังที่.................................. 
 
 

ขอคําถามที่ตองการสังเกต 0 1 2 3 ขอสังเกตเพ่ิมเติม 
1      
2      
3      
4      

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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