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ประชาธิปไตย และตวัแปรตาม 2 ตวัได้แก่  ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
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แบบสอบถามวดัพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตร์แบบสบืสวนสอบสวน แบบสอบถามวดัการ
อบรมเลี(ยงดูแบบประชาธปิไตย  ซึ�งมคี่าความเชื�อมั �น  .835, .846, .833, .920, .855 และ .913  
ตามลําดบั ทําการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้การถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรพหุนาม(Multivariate  
Multiple  Regression  Analysis: MMR)  และวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรเอกนาม 
(Univariate  Muliiple  Regression: MR)   
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ของครูคณิตศาสตร์แบบสบืสวนสอบสวนอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง  นักเรยีนมีความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัดแีต่มคีวามสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดบั
ปรบัปรุง 
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         The main purposes of  this research were (1)  to study the level of four instruction 
variables: attitude toward mathematics, mathematical self-efficacy, inquiry approach 
instructional behavior of mathematics teachers, democracy child-rearing and the level of two 
dependent variables: mathematical reasoning ability and mathematical problem solving 
ability (2) to study the relationships and beta weights of independent variables contributing 
to both dependent variables.  The samples were 360 Mathayomsuksa 4 students in schools 
under Nakornpathom education area 1. They were selected by using two-stage random 
sampling. The instrument for collecting data included reasoning ability test in mathematics, 
problem solving ability test in mathematics, questionnaire concerning attitude toward 
mathematical self-efficacy, inquiry approach instructional behavior of mathematics teacher, 
and democracy child-rearing. The reliabilities were .835, .846, .833, .950, .855 and .913 
respectively. The data were analyzed by using Multivariate Multiple  Regression  Analysis 
(MMR) and Univariate  Multiple  Regression (MR)  
       The results of the study were: 

 1. The students’ attitudes toward mathematics, perceived mathematical self-
efficacy and the democracy child-rearing were moderate.  The students’ perception of the 
inquiry approach instructional behavior of mathematics teacher was rather high.  The 
mathematical reasoning ability of student was good and the mathematical problem solving 
ability was to be improved. 

   2.  The Wilks’ Lambda (Λ ) of correlation analyzed by multivariate was .274.  The 
multiple correlations among the factors and mathematical reasoning ability and 
mathematical problem solving ability were .834 and .820, respectively, with a statistical 
significance of .01.      

   3. The attitude toward mathematics and mathematical self-efficacy contributed to 
mathematical reasoning ability and mathematical problem solving ability with a statistical 
significance of .01. 
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คอยเป็นกาํลงัใจใหด้ว้ยดมีาตลอด  

ทา้ยนี(ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อกมล  คุณแม่มณฑา  พรหมรกัษ์  คุณผจงศกัดิ 2 
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บทที� 1 
บทนํา 

ภมิูหลงั 
  
           การพฒันาคนคอืการพฒันากระบวนการคิด  ให้คดิเป็น  ทําเป็นและแก้ปญัหาได้อย่าง
สร้างสรรค์  ทั �งในฐานะปจัเจกบุคคล  และในฐานะที�เป็นองค์ประกอบสําคญัของระบบสงัคมและ
สิ�งแวดล้อม  คุณภาพของคนดังกล่าวจะเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ  ทั �งในด้านเศรษฐกิจ  
การเมือง  การปกครอง  สงัคมและสืบทอดวฒันธรรม  อนัเป็นการพัฒนาที�ย ั �งยืน  เนื�องจาก
ประชาชนและสงัคมดขีึ�น (นงเยาว ์ แข่งเพญ็แข.  2545:  28  - 34)  ดงันั �นการจดัการศกึษาเพื�อ
พฒันาคนใหเ้ป็นคนผูท้ี�คดิอยา่งมเีหตุผลและสามารถแกป้ญัหาในชวีติประจาํวนั  ตลอดจนแกป้ญัหา
ของสงัคมได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื�องที�สําคญัยิ�ง  ทั �งนี� เพราะความสามารถในการคิด  เป็น
คุณสมบัติที�พึงปรารถนาและเป็นหวัใจสําคัญของการศึกษาและการสอน  เพราะการคิดเป็น
จุดเริ�มตน้ใหค้นเราแสดงออกในสิ�งที�ดงีามเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สามารถเผชญิปญัหาต่าง ๆ 
ได ้(ทศินา  แขมมณี.  2535:  14 - 15) 
 วชิาคณิตศาสตร์มบีทบาทที�สําคญัยิ�งในการพฒันาความคดิของมนุษย์  ทําให้มนุษย์มี
ความคดิสรา้งสรรค ์ คดิอยา่งมเีหตุผล  เป็นระบบ  ระเบยีบ  มแีบบแผน  สามารถวเิคราะห์ปญัหา
และสถานการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบ  ทาํใหส้ามารถคาดการณ์  วางแผน  ตดัสนิใจ  และแก้ปญัหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื�องมอืในการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ตลอดจนศาสตรอ์ื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนช่วยพฒันาคนให้เป็นมนุษยท์ี�สมบูรณ์  มคีวามสมดุลทั �ง
ร่างกาย  จติใจ  อารมณ์  และสตปิญัญา สามารถคดิเป็นแก้ปญัหาเป็นและสามารถอยู่กบัผู้อื�นได้
อยา่งมคีวามสุข (กรมวชิาการ. 2544 : 1)  กระบวนการสรา้งความรู้ได้อย่างเป็นระบบระเบยีบนี�  มี
อยูใ่นสาระ ที� 6  ทกัษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไว ้5  มาตรฐานคอื  การแก้ปญัหา  การให้
เหตุผล  การสื�อสารทางคณิตศาสตร ์ การเชื�อมโยงและความคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์ 

 ซึ�งในการที�จะพฒันาคนในประเทศให้เก่งคณิตศาสตร์นั �นจําเป็นต้องเริ�มจากการพฒันา
ความสามารถในการคิดให้เหตุผลและการแก้ปญัหา  เพราะเป็นเป้าหมายหลักในการเรียน
คณิตศาสตร์  (ปิยดา  ปญัญาศร.ี  2541:  2; อ้างองิจาก Kolb; & Fry_1975:126)โดยหลกัสูตร
กําหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ เพราะจะช่วยส่งเสริมทกัษะ
คณิตศาสตรใ์หผู้เ้รยีนโดยตรง  ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจและตั �งใจเรยีน  เหน็ประโยชน์ของการ
เรียนรู้  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทกัษะในการแก้ปญัหา  และสาระความสามารถในการให้เหตุผล 
เนื�องจากวชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการคดิ  การมรีะเบยีบข ั �นตอนในการคดิ  
มเีหตุผล    จะเป็นประโยชน์ต่อชวีติประจาํวนัของนกัเรยีน   
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  เจตคตเิป็นปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมเจตคตเิป็นสาเหตุของพฤตกิรรมที�แสดงออก
หรอืพฤตกิรรมที�แสดงออกเป็นส่วนหนึ�งของเจตคต ิเป็นพฤตกิรรมการเตรยีมพรอ้มทางสมองในการ
กระทําซึ�งชี�ถึงสภาพทางจติใจ หรืออารมณ์ที�ซบัซ้อนก่อนที�บุคคลจะตดัสินใจอย่างใดอย่างหนึ�ง 
(รววีรรณ องัคนุรกัษ์พนัธ.์  2533:  3 )  การรบัรูข้อ้มลูบางประการเกี�ยวกบัเจตคตจิงึเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาและต่อสงัคมอย่างยิ�ง และเจตคตกิ็เป็นสิ�งที�สร้างได้เปลี�ยนแปลงได้ โดยจะเกดิขึ�น
ตดิต่อกนัไปตราบเท่าที�คนไดส้มัผสักบัสิ�งตดิตวัมาแต่กาํเนิด ซึ�งเจตคตบิางอย่างของคนอาจเป็นสิ�ง
ถาวรตดิตวัอยู่ตลอดชวีติ แต่บางอย่างอาจเปลี�ยนแปลงได้ การจดัการเรยีนการสอนและการแนะ
แนวที�ดีของครูกอ็าจทําให้เดก็เปลี�ยนเจตคตทิี�ไม่ดใีห้ไปในทางที�ดไีด้ และในทางตรงกนัข้ามการ
จดัการเรยีนการสอนและการจดัการแนะแนวที�ไม่ดขีองคร ูกอ็าจเปลี�ยนเจตคตทิี�ดขีองเดก็ไปในทาง
ที�เลวลงได้เช่นกนั (ศกัดิ 9  สุนทรเสณี.  2531:2)  อาจกล่าวสรุปได้ว่าเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ มี
ความสาํคญัต่อการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร ์นั �นคอืถ้านกัเรยีนมเีจตคตทิี�ดตี่อวชิาคณิตศาสตร ์
กจ็ะทาํใหน้กัเรยีนเรยีนวชิาคณิตศาสตรไ์ดด้ ีเขา้ใจ สนใจและตั �งใจเรยีน และถ้านักเรยีนมเีจตคตทิี�
ไม่ดตี่อวชิาคณิตศาสตร์ย่อมทําให้นักเรยีนขาดความสนใจ และไม่ตั �งใจเรยีนยงัผลให้การเรยีนไม่
ประสบความสาํเรจ็  

 การจดัการศกึษาในแต่ละวชิาตามทฤษฎีการรบัรู้ความสามารถของตนเองของแบนดูรา 
(วสนัต ์ เดอืนแจ้ง.  2546: 2-3; อ้างองิจาก Bandura.  1982 )   กล่าวว่า บุคคลถ้ารบัรู้ว่าตนเองมี
ความสามารถด้านใดมากจะให้ความสนใจ และมีความพยายามทํากจิกรรมนั �นมากกว่าปกติ ใน
ขณะเดยีวกนับุคคลถ้ารบัรู้ว่าตนเองมคีวามสามารถด้านใดตํ�าหรอืไม่มคีวามสามารถด้านใดมกัจะ
หลีกเลี�ยงการทํากจิกรรมนั �น ในการเรียนคณิตศาสตร์นั �น พบว่านักเรียนมคีวามสามารถในการ
เรยีนรูแ้ละมผีลสมัฤทธิ 9ทางการเรยีนแตกต่างกนั ส่งผลใหน้กัเรยีนมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ดา้นคณิตศาสตร ์สงู กลาง ตํ�า ทาํใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจ และความพยายามเรยีนวชิาคณิตศาสตร์
แตกต่างกนั นกัเรยีนที�มกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ตํ�าจะไม่สนใจ เกดิความ
เบื�อหน่าย ไม่สนุกและมคีวามเครยีดกบัการเรยีนคณิตศาสตร์ ในขณะเดยีวกนันักเรยีนที�มกีารรบัรู้
ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์สูง มคีวามพยายามและสนใจในการเรยีนความมั �นใจใน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ก่อให้เกิดความคิดเกี�ยวกบัการเรียนรู้ความสามารถของตนเองในด้าน
คณิตศาสตร ์ซึ�งถูกคน้พบเพื�อทาํนายการกระทาํที�เกี�ยวขอ้งกบัคณิตศาสตรไ์ดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ 

  ครมูบีทบาทที�สาํคญัอยา่งยิ�งซึ�งเป็นผู้ที�มหีน้าที�ชี�แนะ  กระตุ้น  ย ั �วยุ  ท้าทายให้นักเรยีน
คดิหาเทคนิคใหม่  ทาํใหเ้กดิจนิตนาการความคดิของตนเอง ครูควรสอนและแนะนําให้เดก็รู้จกัคดิ
อย่างสร้างสรรค์คดิอย่างมเีหตุผล (เกรยีงศกัดิ 9  สงัค์ชยั. 2542: 2) องค์ประกอบที�สามารถพฒันา
ความคดิของนกัเรยีนขึ�นอยูก่บัเทคนิคและวธิกีารสอนของคร ูซึ�งมวีธิกีารสอนบางรปูแบบเท่านั �นที�จะ
กระตุ้นให้เด็กเกิดการรบัรู้จนสามารถใช้ความคดิแก้ปญัหาตามศกัยภาพของตนเอง(ศุภวุฒ ิ บวั
เจรญิ. 2538: 3 ; อา้งองิจาก David.1973)  
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  การอบรมเลี�ยงดเูป็นกระบวนการถ่ายทอดความคดิ  ความเชื�อ  และวธิกีารปฏบิตัขิองแต่
ละครอบครวั  ได้เรียนรู้จากสิ�งแวดล้อมและจากการถ่ายทอดทางวฒันธรรมที�ต่อเนื�องตลอดชวีติ
(สมคดิ  อสิระวฒัน์. 2542:  10)  สาํหรบัการเลี�ยงดูที�เหมาะสมย่อมมส่ีวนสําคญัอย่างยิ�งที�จะทําให้
เดก็เตบิโตไดอ้ยา่งมคีุณภาพทั �งกายและจติใจ  ซึ�งในปจัจุบนัมผีูศ้กึษาการอบรมเลี�ยงดใูนสงัคมอยา่ง
หลากหลาย  ประกอบกบัในสงัคมไทยเป็นการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย ยอ่มมส่ีวนส่งเสรมิให้
พื�นฐานครอบครวัมกีารอบรมเลี�ยงดูตามแนวการปกครอง ซึ�งการอบรมแบบประชาธิปไตยย่อม
ส่งเสรมิใหเ้ดก็ตดัสนิใจและสามารถปรบัตวัแกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดด้ ี รูจ้กัใชเ้หตุผลในการแกป้ญัหา
ต่าง ๆ (ดรุณี  บุญวกิ. 2543: 23; อา้งองิจาก Roger.  1972: 117)   

  ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาปจัจยับางประการที�ส่งผลต่อความสามารถใน
การใหเ้หตุผลและการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีน  เพื�อให้ได้ขอ้มูลเป็นแนวทางในการ
พฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนต่อไป 
  
 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
 

 การวจิยัครั �งนี�มจุีดมุ่งหมายสาํคญัเพื�อศกึษาปจัจยั ไดแ้ก่  เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์   
การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์  พฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์
แบบสืบสวนสอบสวน  การอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธิปไตย ที�ส่งผลต่อความสามารถในการให้
เหตุผลและความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4 เขต
พื�นที�การศกึษานครปฐม เขต 1   โดยมจุีดมุ่งหมายเฉพาะดงันี� 

1. เพื�อศกึษาระดบัของตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละ 
ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

2. เพื�อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการใหเ้หตุผลและ 
ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์
 2.1  ศกึษาค่าสหสมัพนัธ ์การถดถอยพหุคณูแบบตวัแปรพหุนาม 
 2.2  ศกึษาค่าสหสมัพนัธ ์ การถดถอยพหุคณูแบบตวัแปรเอกนาม 

3. เพื�อศกึษาค่านํ�าหนกัของความสาํคญัของตวัแปรปจัจยัที�ส่งผลต่อความสามารถในการ   
ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์
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ความสาํคญัของการวิจยั 
 การศกึษาคน้ควา้ในครั �งนี� จะทาํใหท้ราบวา่ปจัจยัใดบา้งที�สมัพนัธต์่อความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร ์และความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรเ์พื�อเป็นแนวทางสําหรบั
ครผููส้อน ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในการจดัการศกึษา จดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิ
การพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใ์หแ้ก่นกัเรยีน  เพื�อใหน้กัเรยีนเป็น
คนที�มคีุณภาพของประเทศชาตติ่อไปในอนาคต 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 
 ประชากรที	ใช้ในการวิจยั   
  ประชากรที�ใช้ในการวจิยัครั �งนี�เป็นนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4    ปีการศกึษา 
2551 สงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษานครปฐมเขต 1  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข ั �น
พื�นฐาน ซึ�งมโีรงเรยีนจาํนวน 13 โรงเรยีน เป็นนกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4 จาํนวน  2,991 คน  
 
 กลุ่มตวัอย่างที	ใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวจิยัครั �งนี�เป็นนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4  ปีการศกึษา 
2551 สงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษานครปฐมเขต 1  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข ั �น
พื�นฐาน   จาํนวน    360   คน   ซึ�งได้มาโดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสองข ั �นตอน ( Two  Stage  
Random  Sampling  ) ในการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที�ระดบัความเชื�อมั �น 95% 
 

ตวัแปรที	ศึกษา 
1. ตวัแปรอสิระ คอื ตวัแปรที�มผีลต่อความสามารถในการให้เหตุผล และความสามารถใน

การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนช่วงชั �นที� 4 ดงันี� 
1.1  เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์

 1.2  การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร ์
 1.3  พฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน   
  1.4  การอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย   
   

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
 2.1  ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
 2.2  ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ 
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นิยามศพัท์เฉพาะ 
 

1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์ ( Mathematical  Reasoning 
Ability )หมายถงึ  วธิกีารคดิ เพื�อหาขอ้สรุปจากความสมัพนัธข์องสถานการณ์ปญัหาหรอืขอ้เทจ็จรงิ
ที�มอียูพ่รอ้มทั �งสามารถอธบิายขอ้สรุปหรอืขอ้ยนืยนันั �นได ้ แบ่งเป็น 

1. การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั เป็นวธิกีารสรุปผลจากการทดลองหลายๆ ครั �ง หรอืเหตุใน 
หลายๆ กรณี แลว้นําไปสู่การสรุปเป็นกฎเกณฑ ์ทั �วไป 

2. การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั เป็นวธิกีารสรุปผลจากความรูเ้ดมิหรอืขอ้สรุปที�เป็นกฎเกณฑ ์
ทั �วไป นําไปสู่ขอ้สรุปที�เป็นความรูใ้หม่ใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑท์ี�เป็นจรงิ 
 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์(Mathematical  Problem Solving 
Ability)  ตามทฤษฎีของโพลยา (Polya)หมายถึง  การนําความรู้  ทกัษะ  และหลกัการต่าง ๆ ที�
เรยีนมาใชใ้นการหาคาํตอบในสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที�ไม่เคยพบเหน็มาก่อนและไม่สามารถ
หาคาํตอบไดใ้นทนัททีนัใด  ซึ�งประกอบดว้ยวธิกีาร  4 ระยะ ไดแ้ก่ 

1. ทาํความเขา้ใจปญัหา  หมายถงึ  ความสามารถในการระบุวา่  อะไรคอืสิ�งที�ตอ้งการหา 
อะไรคอืขอ้มลูและอะไรคอืเงื�อนไขที�กาํหนดให ้เงื�อนไขเหล่านั �นเพยีงพอหรอืไม่ที�จะนํามาพจิารณา
หาคาํตอบของปญัหา 

2. วางแผนการแกป้ญัหา หมายถงึ ความสามารถในการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู 
และสิ�งที�ตอ้งการหาระบุไดว้า่ทฤษฎอีะไรที�จะนํามาใชใ้นการหาคาํตอบมอีะไรที�เป็นประโยชน์จากสิ�ง
ที�กําหนดให้บ้าง ขอ้มูลและเงื�อนไขที�ให้มาจําเป็นต้องใช้ทั �งหมดหรอืไม่ และสามารถเปลี�ยนสิ�งที�
ตอ้งการหาหรอืขอ้มลูไดห้รอืไม่ 

3. ดาํเนินการตามแผน หมายถงึ ความสามารถในการทาํแผนการแกป้ญัหาที�ไดว้างไว ้
เพื�อใหไ้ดค้าํตอบของปญัหา 

4. ตรวจสอบผล หมายถงึ ความสามารถในการตรวจสอบคาํตอบที�ไดว้า่ถูกตอ้งหรอืไม่ซึ�ง 
อาจจะใชว้ธิกีารอื�นในการตรวจสอบเพื�อดวูา่ผลลพัธท์ี�ไดต้รงกนัหรอืไม่ และสามารถนําผลที�ได้หรอื
วธิกีารนี�ไปใชก้บัปญัหาอะไรไดบ้า้ง 
 
 3.  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์ ( Attitude Toward Mathematics )  หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิด  ความคิดเห็น  อารมณ์  และท่าทีที�นักเรียนมีต่อวชิาคณิตศาสตร์  ทั �งในด้าน
ความสาํคญัและประโยชน์ของวชิาคณิตศาสตร ์ รวมทั �งการมส่ีวนร่วมในวชิานี� 
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4.  การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร ์  ( Mathematical   Self - 
Efficacy ) หมายถึง  ความรู้สกึจากการที�นักเรยีนได้รบัความรู้เกี�ยวกบัคณิตศาสตร์  การตดัสนิ
ความสามารถของตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และความรู้นั �นจะส่งผลไปสู่ความสามารถในการ
เรยีนคณิตศาสตร ์ซึ�งตอ้งผ่านกระบวนการเรยีน การคดิ การจาํ ความรูส้กึ และการตดัสนิใจ  
 

5.  พฤติกรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสืบสวนสอบสวน  หมายถึง  บทบาท
หรอืการกระทาํของครทูี�ใชใ้นการดาํเนินการสอนในชั �นเรยีนคณิตศาสตร์  ตามการรบัรู้ของนักเรยีน
วา่ครเูป็นผูต้ ั �งคาํถามหรอืจดัประสบการณ์ประเภทกระตุน้ใหน้กัเรยีนใชค้วามคดิหาวธิกีารแก้ปญัหา
ไดเ้อง  นกัเรยีนพยายามหาสาเหตุดว้ยการใชค้าํถามและรวบรวมขอ้มูลมาอธบิายเป็นการวเิคราะห์
จากปญัหามาสาเหตุ  นักเรยีนจะใช้คําถามสบืสวนสอบสวนจนกระทั �งแก้ปญัหาหรอืหาขอ้สรุปได้
และสามารถนําการแก้ปญัหานั �นมาใช้ประโยชน์ในชีว ิตประจําวนั  เป็นการเน้นการพัฒนา
ความสามารถในการแกป้ญัหาที�ถูกตอ้งดว้ยตนเอง ครแูละนกัเรยีนมบีทบาทร่วมกนั 

 

6.  การอบรมเลี ยงดแูบบประชาธิปไตย  หมายถงึ  วธิกีารอบรมเลี�ยงดูที�นักเรยีนรู้สกึว่า
ตนเองไดร้บัการปฏบิตัจิากบดิามารดา หรอืผูป้กครองในการใหค้วามรกัความอบอุ่น  ยอมรบัในสทิธ ิ
ความสามารถและความคดิเหน็ที�ถูกตอ้ง  มเีหตุผล  ไม่ตามใจ  หรอืเขม้งวดจนเกนิไป  ส่งเสรมิให้
ลกูมอีสิระพอสมควรในการคดิ  ตดัสนิใจแกป้ญัหาต่าง ๆ ดว้ยตนเองและมกีารให้รางวลัหรอืลงโทษ
อยา่งเหมาะสม 
 
 
5.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการที�ผูว้จิยัไดศ้กึษาจากเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยตวัแปรอสิระได้แก่
เจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ได้ศึกษาทฤษฎีของ  ไทรแอนดิส (Triandis)  กู๊ด (Good) การรบัรู้
ความสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตรต์ามทฤษฎีของแบนดูลา (Bandura ) พฤตกิรรมการสอน
ของครูคณิตศาสตร์แบบสบืสวนสอบสวน ซึ�งศึกษารูปแบบการสอนแบบสบืสวนสอบสวนในวชิา
คณิตศาสตร์ตามข ั �นตอนของ เบล (Bell) สําหรบัการอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธปิไตยตามแนวการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยของประเทศไทย และศกึษาตวัแปรตามโดย ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร ์ใชห้ลกัสตูรการศกึษาข ั �นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2544   และความสามารถใน
การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรใ์ชห้ลกัทฤษฎขีองโพลยา 
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  ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคดิการวจิยั  ดงัภาพประกอบ  1 
 
                     ตวัแปรอิสระ                  ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1.  ตวัแปรปจัจยับางประการ ไดแ้ก่  เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองด้านคณิตศาสตร์ พฤตกิรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบสบืสวนสอบสวน  การอบรม
เลี�ยงดูแบบประชาธปิไตย  และ ตวัแปรตามสองตวั ได้แก่  ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรม์คีวามสมัพนัธก์นัดงันี�  

     1.1  ตวัแปรปจัจยักบัตวัแปรตามสองตวัที�วเิคราะหแ์บบตวัแปรพหุนาม 
มคีวามสมัพนัธก์นั 

 1.2  ตวัแปรปจัจยักบัตวัแปรตามแต่ละตวัที�วเิคราะหแ์บบตวัแปรเอกนาม 
มคีวามสมัพนัธก์นั      

2.  ตวัแปรปจัจยับางประการอย่างน้อยหนึ�งตวัแปรได้แก่ เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์  การ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ พฤตกิรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบสบืสวน
สอบสวน  การอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธิปไตยส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์
  
 

 
 
 

 

 เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ 

 การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้น 
     คณิตศาสตร ์

 พฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตร ์
แบบสบืสวนสอบสวน 

 
 การอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย   

 ความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตร ์

 ความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
คณิตศาสตร ์

 



บทที� 2 

เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
   ในการวจิยัครั �งนี�  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งเป็นพื�นฐาน  และนําเสนอ

ตามหวัขอ้ต่อไปนี� 
1.  ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
 1.1  ความหมายของการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
 1.2  ความสาํคญัของการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
 1.3  รปูแบบของการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
 1.4  แนวทางในการพฒันาความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร ์
2. ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ 

1.1  ความหมายของการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์
 1.2  ความสาํคญัของการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์
 1.3  รปูแบบของการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์
 3.  เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ 

3.1 ความหมายของเจตคต ิ
3.2 องคป์ระกอบของเจตคต ิ
3.3 ลกัษณะของเจตคต ิ
3.4 เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ 

4. การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร ์
4.1  ทฤษฎกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

          4.2  แหล่งที�มาของการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
       4.3  กระบวนการที�กระตุน้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
   4.4  ผลการรบัรูค้วามสามารถของตนที�มตี่อองคป์ระกอบต่าง ๆ ทางจติวทิยา 
   4.5  ความหมายของการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
   4.6  ลกัษณะของการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
   4.7  การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร ์

5.  พฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน 
 5.1  ความหมายของพฤตกิรรมการสอน 
 5.2  ปรชัญาและหลกัการสอนคณิตศาสตร ์  

  5.3  พฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน 
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6.  การอบรมเลี�ยงด ู
  6.1 ความหมายของการอบรมเลี�ยงด ู
  6.2  รปูแบบของการอบรมเลี�ยงด ู
  6.3  การอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย 
  7.  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 
 
1.  การให้เหตุผล 
 กระบวนการของเหตุและผล ซึ�งมอียูใ่นมนุษยช์าตนิั �น เป็นพลงัสาํคญัที�ใหม้นุษยส์รา้ง 
อารยธรรมใหแ้ก่โลกเรื�อยๆมา  การที�มนุษยม์กีระบวนการของเหตุและผลมากกวา่สตัวอ์ื�นจงึเป็นผล
ใหม้นุษยม์คีวามเหนือกวา่สตัวอ์ื�นเรื�อยมา ทุกยุคทุกสมยั แม้ว่าปจัจุบนัมนุษยส์ามารถสร้างเครื�อง
คาํนวณ ( Computer ) ช่วยแกป้ญัหาต่าง ๆ ได ้แต่เครื�องคาํนวณต่าง ๆ กม็ไิดม้เีหตุผลเหนือมนุษย์
เป็นเพียงทําตามคําสั �งที�มนุษย์ได้เรียบเรียงไว้เท่านั �น มนุษย์มีสิ�งเหนือกว่าเครื�องคํานวณ คือ 
สามารถคาดคะเนหาความจรงิใหม่ได้เรื�อย ๆ อย่างไม่จบสิ�น แต่เครื�องคํานวณไม่มสีิ�งที�กล่าวมานี�
(ศรีสุรางค์ ทีนะกุล.  2542: 46-47) ซึ�งการให้เหตุผลนั �นเป็นมาตรฐานหนึ�งในการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ เป็นพื�นฐานของการเรียนรู้และการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ เราไม่สามารถ
ดาํเนินการทางคณิตศาสตรโ์ดยปราศจากการใหเ้หตุผล การแสดงเหตุผลที�ดมีคีุณค่ามากกว่าการที�
นักเรยีนหาคําตอบได้ถูกต้อง ( NCTM 1989 : 6 , 29 , 81 ) ดงันั �นในการพฒันาผู้เรยีนให้เป็นผู้ที�
สามารถเรยีนรูแ้ละแกไ้ขปญัหาไดน้ั �น จาํเป็นต้องพฒันาให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการคดิอย่างมี
เหตุผล และใชก้ระบวนการใหเ้หตุผลในการพจิารณาการตดัสนิใจได ้
 

1.1  ความหมายของการให้เหตผุล 
       นกัการศกึษาท่านต่าง ๆ ไดใ้หค้วามหมายของการใหเ้หตุผลไวด้งันี� 

        ครูลคิ และรูดนิค ( Krulik ; & Rudnick.  1993: 3 ) ได้กล่าวว่า การคดิ หมายถึง 
ความสามารถของนกัเรยีนในการไดม้าซึ�งขอ้สรุปที�สมเหตุสมผลจากขอ้มลูที�กาํหนด ซึ�งนกัเรยีนตอ้ง
สรา้งความคาดการณ์หาขอ้สรุปจากความสมัพนัธข์องสถานการณ์ของปญัหาแลว้แสดงเหตุผลพร้อม
ทั �งอธบิายขอ้สรุปและขอ้ยนืยนันั �น ขอ้สรุปดงักล่าวเป็นการนํามารวมกนัจนกลายเป็นความรู้ใหม่ได ้
โดยครลูคิและรดูนิค  ไดแ้บ่งการคดิออกเป็น 4 ขั �น คอื การคดิข ั �นระลกึ ( Recall ) จดัเป็นทกัษะการ
คดิที�เป็นธรรมชาตเิกอืบเป็นอตัโนมตั ิเป็นความสามารถในการระลกึขอ้เทจ็จรงิ การคดิข ั �นพื�นฐาน 
(Basic) เป็นความเข้าใจ ความคิดรวบยอด เป็นประโยชน์นําไปใช้ในชีวติประจําวนั การคิดข ั �น
วจิารณญาณ  (Critical ) เป็นความคดิที�ใชใ้นการตรวจเชื�อมโยงและประเมนิลกัษณะทั �งหมดของการ
แก้ปญัหาประกอบด้วย การจํา การเรยีนรู้ การวเิคราะห์ขอ้มูล เชื�อมโยงขอ้มูลเพื�อหาคําตอบที�มี
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เหตุผล ได้ การคิดข ั �นสร้างสรรค์ ( Creative) เป็นความคิดที�ซ ับซ้อน ความคิดระดับนี� เป็น
สิ�งประดษิฐท์ี�คดิหรอืจนิตนาการขึ�นเอง 
 ส่วนของการใหเ้หตุผล ครลูคิ และรดูนิค มองวา่เป็นส่วนสาํคญัของการคดิ นอกเหนือไปจาก
การคดิข ั �นระลกึได ้ดงัแสดงใหเ้หน็ในภาพประกอบต่อไปนี� 
 
 
 
 
      การคดิระดบัสงู  การคดิ การใหเ้หตุผล 
 (Higher order thinking)  ขั �นสรา้งสรรค ์ ( Reasoning) 
                                                                ( Creative ) 
                                                                          

     การคดิขั �นวจิารณญาณ( Critical ) 
                                                                            
                                                           ขั �นพื�นฐาน ( Basic ) 
 
                                                       การคดิขั �นระลกึได(้ Recall ) 
 
 

ภาพประกอบ 1 ลาํดบัข ั �นการคดิของครลูคิและรดูนิค  
 ที�มา:  Krulik; & Rudnick.(1993). Resoning and  Probrem  solvinp.  p.3. 

    
   ครูลิค และรูดนิค อธิบายว่า การคิดเป็นกระบวนการที�ซ ับซ้อน แต่ละข ั �นที�แสดงใน

แผนภาพมไิดแ้ยกจากกนัทเีดยีว จะเหน็ว่า  “การให้เหตุผล” เป็นส่วนที�รวมข ั �นตอนตั �งแต่ความคดิ
ข ั �นพื�นฐาน การคดิข ั �นวจิารณญาณ และการคดิข ั �นสรา้งสรรค ์และสาํหรบัการคดิในระดบัสูง(Higher 
order thinking) เป็นการคดิที�อยูใ่นข ั �นวจิารณญาณและการคดิข ั �นสรา้งสรรค ์
     โอดาฟเฟอร์ ( O’Daffer.  1990:  378 ) ได้ให้ทรรศนะเกี�ยวกบั การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ เช่นเดยีวกบัครูลคิ และรูดนิค คอื มองว่าการให้เหตุผลเป็นส่วนหนึ�งของการคดิทาง
คณิตศาสตร ์และเป็นการคดิเกี�ยวกบัการสรา้งหลกัการ การสรุปแนวคดิที�สมเหตุสมผล และการหา
ความสมัพนัธข์องแนวคดิ 
     อาริสา ฉัตรกิจวรุณ (2529: 1) กล่าวถึงการให้เหตุผลว่า เป็นกระบวนการซึ�งนําเอา
ขอ้ความหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที�เป็นเหตุหรอืข้อกําหนด ( Hypothesis ) อาจจะหลายอนัมา
วเิคราะหแ์ละแจกแจงความสมัพนัธห์รอืความต่อเนื�องเพื�อทาํใหเ้กดิขอ้ความใหม่ หรอืปรากฏการณ์
ใหม่ซึ�งเรยีกวา่ ขอ้สรุป หรอืผล ( Conclusion ) แสดงความสมัพนัธไ์ดด้งันี� 
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                                                   การใหเ้หตุผล 
 
 
 
   สาํนกังานคณะกรรมการศกึษาแห่งชาต ิ( 2540: 42 )  กล่าวถึงการให้เหตุผลว่า จดัเป็น
ทกัษะการคดิที�เป็นแกนหรอืทกัษะการคดิทั �วไป ( Core or General Thinking Skills ) ซึ�งการให้
เหตุผลประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ ดงันี� คอื 

1. การพจิารณาและระบุใหช้ดัเจนวา่ ผลที�เกดิขึ�นนั �นคอือะไร 
  2.   การพจิารณาเหตุการณ์หรอืสิ�งที�เกดิขึ�นก่อนผลนั �นและระบุว่ามเีหตุการณ์หรอื
สิ�งใดมคีวามสมัพนัธก์บัผล โดยเกดิก่อนอยา่งสมํ�าเสมอ 
  3.   การพจิารณาแต่ละเหตุการณ์หรอืสิ�งที�เกดิขึ�นก่อนและมคีวามสมัพนัธ์อย่าง
สมํ�าเสมอนั �น และตดัสนิใจวา่ เป็นผลจากสิ�งใดสิ�งหนึ�งร่วมกนั หรอืเป็นสิ�งที�ทาํใหเ้กดิผลโดยการสรุป
อา้งองิจากความรูแ้ละประสบการณ์เดมิประกอบ 
  4.   การเลอืกระบุเหตุการณ์หรอืสิ�งที�พจิารณาและตดัสนิใจแล้วว่า เป็นสิ�งที�ทําให้
เกดิผลที�กาํหนดไว ้
  ศรสุีรางค์ ทนีะกุล (2542:  47)  ได้กล่าวไวว้่า กระบวนการของเหตุและผลนั �น เป็น
ปรากฏการณ์ทางจิต (psychological phenomena) ซึ�งมนุษย์ใช้เป็นเครื�องมือในการสื�อสาร
ความหมายทางใจ (mental talk) กระบวนการดงักล่าวนี� เป็นการเรยีบเรยีงขอ้เทจ็จรงิที�มอียู ่เป็นสื�อ
นําใหจ้ติสามารถสรา้งขอ้เทจ็จรงิขึ�นมาใหม่ไดอ้กี หรอืเหน็เกี�ยวกบัขอ้เทจ็จรงิใหม่ที�สรา้งขึ�นมา หรอื
กล่าวอกีนยัหนึ�งวา่กระบวนการของเหตุและผล เป็นกระบวนการนําขอ้ความหรอืปรากฏการณ์ที�เป็น
เหตุผล นํามาแจกแจงแสดงความสมัพนัธ์หรือความต่อเนื�องกนัเพื�อให้เกิดข้อความใหม่ หรือ
ปรากฏการณ์ใหม่ เรยีกวา่ ผลสรุปหรอืผล 
 ทศินา แขมณี (2542:  144) ใหไ้ดค้วามหมายของการคดิอยา่งมเีหตุผล เป็นการคดิที�มี
จุดมุ่งหมายเพื�อเขา้ใจความคดิที�สามารถอธบิายไดด้ว้ยหลกัเหตุผล โดยสามารถจําแนกขอ้มูลที�เป็น
ขอ้เทจ็จรงิและพจิารณาเรื�องที�คดิบนพื�นฐานของขอ้เทจ็จรงิโดยใชห้ลกัเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย 
ซึ�งประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ ดงันี� 

1. สามารถแยกขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็ออกจากกนัได ้
2. สามารถใชเ้หตุผลแบบนิรนยัหรอือุปนยั พจิารณาขอ้เทจ็จรงิได ้
3. สามารถใชเ้หตุผลทั �งแบบนิรนยัและอุปนยั พจิารณาขอ้เทจ็จรงิได ้

 จากการศึกษาของนักการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า การให้เหตุผล หมายถึง การ
วเิคราะหห์รอืการแสดงแนวคดิที�เกี�ยวกบัการสร้างหลกัการ หรอืการคาดการณ์เพื�อหาขอ้สรุปจาก
ความสมัพนัธข์องสถานการณ์ปญัหา หรอืขอ้เทจ็จรงิที�มอียู ่พรอ้มทั �งสามารถอธบิายขอ้สรุปหรอืขอ้
ยนืยนันั �นได ้
 

เหตุหรือขอ้ความ ขอ้สรุปหรือผล 
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1.2  ความสาํคญัของการให้เหตผุล 

  ในต่างประเทศสมาคมครคูณิตศาสตรแ์ห่งชาตสิหรฐัอเมรกิา มบีทบาทหน้าที�ในการจดัทํา
มาตรฐานการศกึษาคณิตศาสตร์ของประเทศ และกําหนดทศิทางการจดัการศกึษาคณิตศาสตร์ใน
ระดบัชั �น K – 12 ให้ได้มาตรฐานเดยีวกนัทั �งประเทศ ทั �งในแง่ของเนื�อหา สาระของหลกัสูตร การ
เรียนการสอน และการวดัและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ เพื�อเป็นการสนองตอบนโยบายของ
ประเทศในการที�จะนําผูนํ้าโลกทางดา้นการศกึษาคณิตศาสตร ์(ปานทอง กุลนาถศริ.ิ 2543: 14) และ
หลกัสตูรคณิตศาสตรย์งัได้กําหนดการให้เหตุผลและการพสิูจน์เป็นมาตรฐานหนึ�งในการเรยีนการ
สอนวชิาคณิตศาสตร ์และกล่าวว่า โปรแกรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ควรเน้นในเรื�องการให้
เหตุผล และการสรา้งความสามารถในการพสิจูน์ เพื�อใหน้กัเรยีนทุกคนสามารถ (NCTM.  2000: 56)  

- เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของการเรยีนเกี�ยวกบัการให้เหตุผลและการพิสูจน์สิ�งที�
สาํคญัที�จะทาํใหน้กัเรยีนมศีกัยภาพทางคณิตศาสตรต์่อไป 

- สามารถที�จะคาดการณ์และสบืสวนการคาดการณ์ทางคณิตศาสตรไ์ด ้
- สามารถพฒันาและประเมนิขอ้โต้งแยง้ทางคณิตศาสตร์ และสามารถพฒันาการพสิูจน์

ทางคณิตศาสตรไ์ดด้ขี ึ�น 
- สามารถเลอืกและใชว้ธิกีารในการใหเ้หตุผลต่าง ๆ ที�มคีวามเหมาะสมได ้

 สาํหรบัหลกัสตูรคณิตศาสตรใ์นประเทศไทยนั �น ไดก้าํหนดความสามารถในการให้เหตุผล
เป็นมาตรฐานหนึ�งในสาระหลกัที�จาํเป็นสาํหรบัผูเ้รยีนทุกคน โดยกาํหนดใหเ้ป็นส่วนหนึ�งในสาระที�6 
ทกัษะ/กระบวนการคณิตศาสตร์ โดยมมีาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั �นที� 1 – 4 ดงันี� (กรมวชิาการ
กระทรวงศกึษาธกิาร.  2545:25) 
 ช่วงชั �นที� 1 และ 2 

- ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ช่วงชั �นที� 3 
- สามารถแสดงเหตุผลโดยการอา้งองิความรูข้อ้มลู หรอืขอ้เทจ็จรงิ หรอืสรา้งภาพ 
ช่วงชั �นที� 4 
- นําวธิกีารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยัมาช่วยในการคน้หาความจรงิ หรอืขอ้สรุป และ

ช่วยสรา้งในการตดัสนิใจบางอยา่งได ้
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 สมวงษ์ แปลงประสพโชค ( 2544: คาํนํา ) กล่าววา่ การให้เหตุผลเป็นเรื�องจําเป็นสําหรบั
การดาํรงชวีติ ความเชื�อ การยอมรบั การโตง้แยง้ ตลอดจนการตดัสนิใจ ต้องอาศยัเหตุผลประกอบ 
หากเหตุผลด ีถูกหลกัการกระทาํใหก้ารตดัสนิใจไม่ผดิพลาด นอกจากนี�ยงัเป็นพื�นฐานการศกึษาหา
ความรูใ้นศาสตรอ์กีหลายสาขา เช่น คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์รฐัศาสตร ์เป็นตน้ 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2540: 34) กาํหนดให้การให้เหตุผลจดัอยู่ใน
ทกัษะการคดิที�เป็นแกนหรอืทกัษะการคดิทั �วไป ซึ�งหมายถึง ทกัษะการคดิที�จําเป็นต้องใช้อยู่เสมอ
ในการดํารงชีวติประจําวนัและเป็นพื�นฐานของการคิดข ั �นสูงที�มีความสลับซับซ้อน ซึ�งคนเรา
จาํเป็นตอ้งใชใ้นการเรยีนรูเ้นื�อวชิาการต่าง ๆ ตลอดจนการใชช้วีติอยา่งมคีุณภาพ 
 จากความสําคญัของการให้เหตุผล ที�กล่าวมาข้างต้นนั �น สรุปได้ว่า การให้เหตุผลมี
ความสาํคญัมากในการเรยีนคณิตศาสตร์ ช่วยพฒันาให้ผู้เรยีนรู้จกัคดิตดัสนิใจและหาขอ้สรุป โดย
อาศยัเหตุผลประกอบ ทั �งยงัเป็นพื�นฐานของการคดิในข ั �นสงูเพื�อใช้ในการเรยีนรู้เนื�อหาวชิาการต่าง 
ๆ ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
 
 1.3  รปูแบบของการให้เหตผุล 
       นกัการศกึษาหลายท่าน ไดก้ล่าวถงึรปูแบบของการใหเ้หตุผลไวแ้ตกต่างกนั ดงันี� 
       เชยีเรส (ขอบใจ สาสทิธิ 9.  2545: 22 ; อ้างองิจาก Searles.  1956: 1-10) ได้แบ่ง
ประเภทการใหเ้หตุผลออกเป็น 2 ประเภท คอื 
 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นความสามารถในการหาเหตุผล
จากหลกัย่อยไปหาหลกัใหญ่เป็นการสรุปข้อเท็จจริงย่อย ๆ เหล่านี�เข้าด้วยกนั โดยแบ่งเป็น
ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี� 
     1.1 ดา้นการอุปมาอุปไมย เป็นความสามารถดา้นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ ซึ�ง
ตอ้งวเิคราะหค์าํถามและหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ�งของและเรื�องต่าง ๆ โดยพจิารณาถึงโครงสร้าง
แลว้ขยายหลกัการนั �นออกไปสู่สิ�งอื�นที�มคีวามสมัพนัธเ์ป็นลกัษณะเดยีวกบัของเดมิ 
     1.2 ด้านการจดัเขา้พวก เป็นความสามารถในการจําแนกแยกสิ�งของออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
     1.3 ดา้นการจดัลาํดบั เป็นความสามารถในการจะมองเหน็ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัเลข ภายใตเ้งื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง 
     1.4 ดา้นการสรุปรวบยอด เป็นความสามารถในการใช้เหตุการณ์ที�กําหนดให้ซึ�ง
ประกอบดว้ยเหตุใหญ่และยอ่ย แลว้สรุปผลตามขอ้ความนั �นอยา่งถูกตอ้ง 
 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) การให้เหตุผลแบบนิรนัยเป็น
ความสามารถในการหาเหตุผลจากหลกัใหญ่ไปหาหลกัยอ่ย หมายความวา่เป็นการนําเอาความรูเ้ดมิ
ที�เป็นส่วนใหญ่มาเป็นข้ออ้าง แล้วดูความสมัพนัธ์ ความสอดคล้องหรอืคล้อยตาม เพื�อสรุปเป็น
ความรูใ้หม่ที�เป็นส่วนยอ่ยซึ�งเป็นผลสรุปที�สมเหตุสมผล 
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         บารูดี� (Baroody.  1993:  2-59) ได้กล่าวว่า การให้เหตุผลเป็นเครื�องมอืที�สําคญัสําหรบั
คณิตศาสตร ์และการดาํเนินชวีติประจาํวนัของมนุษยแ์ละแง่การให้เหตุผลเป็น 3 ประเภท คอื การ
ใหเ้หตุผลแบบใชก้ารรูส้กึนึกคดิ (Inductive Reasoning) ซึ�งเป็นลกัษณะของการใหเ้หตุผลที�เกดิจาก
การหยั �งรู้ (Insight) หรอืเกิดจากลางสงัหรณ์ ไม่ได้มขี้อมูลที�จําเป็นทั �งหมดในการตดัสินใจ หรือ
ตดัสนิใจจากสิ�งที�เหน็ไดช้ดัเจน หรอืจากความรูส้กึภายใน ส่วนอกี 2 ประเภท คอื การใหเ้หตุผลแบบ
อุปนยั และการให้เหตุผลแบบนิรนัยเช่นเดยีวกบัของโอดาฟเฟอร์ เมื�อพจิารณาถึงความสมัพนัธ์ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการใหเ้หตุผลทั �ง 3 ประเภท บารดูี� กล่าววา่ ในกระบวนการการสบืค้นทางคณิตศาสตร์
มกัเริ�มตน้ดว้ยการสรุปจากการใหเ้หตุผลแบบใชก้ารรูส้กึนึกคดิหรอือุปนัยที�เรยีกว่า การสร้างความ
คาดการณ์ (Conjecture) แลว้ตรวจสอบขอ้ความคาดการณ์โดยพสิจูน์ ซึ�งกค็อืการให้เหตุผลแบบนิร
นยันั �นเอง 
 ไอส์เซน็ค์ และคณะ (Eysenck ; et al. 1972: 214) ได้แบ่งประเภทการคดิหาเหตุผลเชงิ
ตรรกศาสตรอ์อกเป็น 2 วธิ ีดงันี� 
  1. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นการคดิหาเหตุผลจาก
ประโยคอา้ง (Premise) ไปยงัขอ้สรุป (Conclusion) โดยขอ้สรุปนั �นมคีวามสมเหตุสมผล ถ้าการสรุป
นั �นไม่สมกบัเหตุผลที�กาํหนดเรยีกวา่ไม่สมเหตุสมผล 
  2. การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั (Inductive Reasoning) เป็นการใหเ้หตุผลที�เริ�มขึ�นต้น
ดว้ยเหตุหรอืขอ้กาํหนดต่าง ๆ และมบีางเหตุเป็นกฎเกณฑอ์ยูใ่นรปูทั �วไป จากความสมัพนัธข์องเหตุ
เหล่านี� จงึมผีลบงัคบัใหเ้กดิผลสรุป 
  3. การใหเ้หตุผลแบบใชก้ารรูส้กึนึกคดิ (intuitive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลที�
แต่ละคนไดส้ะสมพฤตกิรรมที�ปรากฏเกณฑต์ลอดจนขอ้คดิต่าง ๆ ไวใ้นจติใตส้าํนึกแล้วยงัผลให้เกดิ
ขอ้คดิอนัใหม่ ซึ�งไม่ไดอ้ยูใ่นรปูของสญัชาตญาณตามธรรมชาต ิขอ้คดิอนัใหม่นี�จะผุดขึ�นมาจากจาก
จติใตส้าํนึก อาจจะผุดขึ�นมาแวบเดยีวแลว้กห็ายไป หรอืบางครั �งกป็รากฏอยูน่าน ๆ 
 สมวงษ์   แปลงประสพโชค (2544: 2-11) กล่าววา่ การใหเ้หตุผลที�ใชก้นัอยูม่ ี2แบบ คอื 
  1. การใหเ้หตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลโดยอ้างมา
จากตวัอยา่ง หรอืประสบการณ์ยอ่ยหลาย ๆ ตวัอยา่งหลายแง่หลายมุม และสรุปเป็นความรูท้ ั �วไป 
  2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นการอ้างเหตุผลจาก
ความรูพ้ื�นฐานชุดหนึ�งที�ยอมรบัมาก่อน ความรูพ้ื�นฐานที�ตอ้งยอมรบัมาใชอ้้างนี�มชีื�อเรยีกต่าง ๆ กนั
เช่นเหตุ (Premise) สมมตฐิาน (Hypothesis) หรอืสจัพจน์ (Axiom sinv Postulate) 
 ศรสุีรางค ์ทนีะกุล (2542: 47 - 50) ไดแ้บ่งกระบวนการของเหตุและผลไว ้2 ลกัษณะดงันี� 
  1. เหตุผลเชงินิรนัย เป็นการให้เหตุผล ซึ�งเรมิต้นด้วยเหตุใหญ่ (major premise) 
และตดิตามดว้ยเหตุผลยอ่ย (minor premise) เมื�อพจิารณาความสมัพนัธข์องเหตุใหญ่และเหตุยอ่ยก็
จะมผีลบงัคบัใหเ้กดิผลสรุป 
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เช่น     เหตุ         1. สิ�งมชีวีติทุกอยา่งตอ้งตาย 
                 2. สตัวเ์ป็นสิ�งมชีวีติ 
                 3. นกเป็นสตัว ์
            ผลสรุป    นกตอ้งตาย 
 ขอ้สงัเกตเกี�ยวกบัเหตุผลเชงินิรนยั 
  ประการแรก คอื มเีหตุใหญ่เป็นแม่บท ซึ�งเป็นปรากฏการณ์ หรอืเงื�อนไขอยู่ในรูป
ของวงกวา้ง เรยีกว่าการวางนัยทั �วไป (generalization) ซึ�งในตวัอย่างที�หนึ�งการวางนัยทั �วไปคือ 
“สิ�งมชีวีติทุกอยา่งตอ้งตาย” ทาํหน้าที�เป็นเหตุใหญ่และ “สตัวเ์ป็นสิ�งมชีวีติ” และ “ นกเป็นสตัว”์ เป็น
เหตุยอ่ยลดหลั �นกนัมา จงึทาํใหเ้กดิผลสรุปวา่ “นกตอ้งตาย” 
  ประการที�สอง คอื เมื�อยอมรบัว่าเหตุใหญ่และเหตุย่อยเป็นจรงิแล้วผลจะต้องเป็น
จรงิดว้ยถงึแมว้า่จะขดักบัความรูส้กึกต็าม ดงัตวัอยา่ง 
  เช่น เหตุ     1. นกทุกตวัตอ้งไม่มหี ู
         2. คา้งคาวมหี ู
       ผลสรุป    คา้งคาวไม่ใช่นก 
  2. เหตุผลเชิงอุปนัย เป็นกระบวนการของเหตุและผล ซึ�งส่วนที� เ ป็นเหตุ
ประกอบดว้ยเหตุหลาย ๆ อนัซึ�งเป็นอสิระต่อกนั มนํี�าหนกัและความสําคญัเท่ากนั เหตุทั �งหลายที�มี
อยูไ่ม่มเีหตุใดเป็นอนัใหญ่ หรอืการวางนยัทั �วไปไวแ้ละในที�สุดเหตุเหล่านั �น กร็วมตวักนัเองมาเป็น
ผลสรุปอยูใ่นรปูของการวางนยัทั �วไป 
  เช่น  เหตุ   1. คนทุกคนตอ้งตาย 
                   2. นกทุกชนิดตอ้งตาย 
      3. ตน้ไมทุ้กตน้ตอ้งตาย 
      4. ปลาทุกตวัตอ้งตาย 
         ผลสรุป   สิ�งมชีวีติทุกอยา่งตอ้งตาย 
 จากตวัอยา่งจะเหน็ไดว้า่เหตุแต่ละอนัมนํี�าหนักเท่ากนั และเป็นอสิระจากกนั คอื การที�ทุก
คนตอ้งตาย มไิดเ้ป็นเหตุบงัคบัให้ต้นไม้ทุกต้นต้องตายแต่เหตุดงักล่าวมคีวามเหมอืนกนั คอืต่างก็
เป็นสิ�งมชีวีติ และต่างกต็อ้งตายจงึทําให้เกดิผลสรุปอยู่ในรูปของการวางนัยโดยทั �วไป คอืสิ�งมชีวีติ
ทุกอยา่งตอ้งตายเป็นเหตุใหญ่ 
 ขอ้สงัเกตเกี�ยวกบัเหตุผลเชงินิรนยั และอุปนยั จะเหน็วา่สวนทางกนั คอื แบบนิรนัยมคีวาม
ซึ�งเป็นการวางนยัโดยทั �วไป เป็นเหตุใหญ่ แต่อุปนยัมคีวาม  ซึ�งเป็นการวางนยัทั �วไปเป็นผลสรุป 
 บทบาทของเหตุผลแต่ละแบบ 
      1. เหตุผลเชงิอุปนยั เป็นตวัการสรุปปรากฏการณ์ หรอืขอ้คดิเหน็ให้อยู่ในรูปหมวดหมู่ 
เป็นลกัษณะการวางนยัทั �วไป เพื�ออสรา้งนิยายหรอืสจัพจน์ 
      2. เหตุผลเชงินิรนยั เป็นการที�นํานิยาม และสจัพจน์ต่าง ๆ ไปพสิจูน์ทฤษฎใีหม ่



  16
 

 สภาครคูณิตศาสตรแ์ห่งชาตสิหรฐัอเมรกิา (NCTM. 1989: 81) ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลว่า
การสรา้งขอ้ความคาดการณ์และตรวจสอบขอ้ความคาดการณ์จากสถานการณ์ที�กําหนดจําเป็นต้อง
ใชก้ารใหเ้หตุผลทั �งแบบอุปนยัและนิรนยั 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2540: 56)ได้แบ่งลกัษณะของการคดิอย่างมี
เหตุผลไวด้งันี� 

1. จาํแนกขอ้มลูที�เป็นขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็ออกจากกนั 
2. พจิารณาเรื�องที�คดิบนพื�นฐานของขอ้เทจ็จรงิโดยใชห้ลกัเหตุผล 

 แบบนิรนยั คอื คดิจากหลกัทั �วไป ไปสู่ขอ้เทจ็จรงิยอ่ย 
 แบบอุปนยั คอื คดิจากขอ้เทจ็จรงิยอ่ย ๆ ไปสู่หลกัการทั �วไป 
 จากรปูแบบของการใหเ้หตุผลตามที�นกัศกึษาไดก้ล่าวมาขา้งต้นนั �น จะเหน็ได้ว่าครอบคลุม
ถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ซึ�งมีรูปแบบการให้เหตุผลทั �งแบบอุปนัยและนิรนัย ซึ�งการให้
เหตุผลทั �งสองแบบนี�สามารถนําไปใชเ้ป็นพื�นฐานในการเรยีนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เพื�อทําให้ผู้เรยีนมี
กระบวนการคดิอยา่งมหีลกัการและสามารถบูรณาการกบัวชิาอื�น ๆ ได้เป็นอย่างด ีดงันั �นผู้วจิยัจงึ
สนใจที�จะศกึษาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนในช่วงชั �นที� 4 ทั �งสอง
รปูแบบนี� โดยสามารถสรุปไดด้งันี� 
 1. การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั เป็นการนําเอาขอ้คดิเหน็หรอืเหตุในหลาย ๆ กรณี มาวเิคราะห ์
เพื�อนําไปสู่การสรุปเป็นนิยายหรอืกฎเกณฑท์ั �วไป 
 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย เป็นการนําเอาความรู้เดิมที�เป็นเหตุใหญ่หรอืข้อสรุปที�เป็น
กฎเกณฑท์ั �วไปเป็นหลกั เพื�อสรุปเป็นความรูใ้หม่ที�เป็นเหตุยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑท์ี�เป็นจรงิ 
 
1.4   แนวทางในการพฒันาความสามารถในการให้เหตผุล 
 การพฒันาความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียน ครูผู้สอนต้องเริ�มจากการพฒันา
กระบวนการคดิของเดก็ซึ�งเป็นสิ�งที�สามารถทาํไดอ้กีทั �งมคีวามสาํคญั และจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งจดั
กจิกรรมเพื�อพฒันาการคดิของเดก็อยา่งต่อเนื�อง ครผููส้อนถอืเป็นผูม้บีทบาทสําคญัในการสนับสนุน
และส่งเสรมิการพฒันาการทั �งด้านความคดิของเดก็ ในการเรยีนคณิตศาสตร์มคีวามจําเป็นต้องมี
ความหมายใหก้บัตวัเดก็ กล่าวคอื ครสู่งเสรมิใหเ้ดก็ได้สํารวจ ให้เหตุผล และคดิแก้ปญัหามากกว่า
การเรียนโดยการจํากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เท่านั �น เด็กจําเป็นต้องสร้าง (Construct) 
ความเขา้ใจทางคณิตศาสตรโ์ดยการคดิดว้ยตนเอง และการคน้หาคาํตอบซึ�งมคีวามหมายสําหรบัตวั
เขา (นภเนตร  ธรรมบวร. 2544: 69) 
 การเรยีนวชิาคณิตศาสตรช์่วยพฒันาทกัษะกระบวนการคดิของนกัเรยีนซึ�งเป็นสิ�งสาํคญัและ
จําเป็นสําหรบันักเรยีนทุกคน เบรนท์ (สริิพร  ทิพย์คง. 2545 : 111-112 ; อ้างอิงจาก Brandt. 
1983 : 3) ไดก้ล่าวถงึการสอนเกี�ยวกบัการคดิดงันี� 
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  1. การสอนเพื�อการคดิ (Teaching for thinking) เป็นการสอนที�เน้นในด้านเนื�อหา
วชิาการโดยการสรา้งสิ�งแวดล้อมภายในห้องเรยีนและโรงเรยีน เช่น การสร้างห้องสมุดที�มหีนังสอื
แหล่งความรู้ คอมพิวเตอร์ Internet ที�นักเรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้ และมุมหนังสือใน
ห้องเรยีน เพื�อเป็นการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ สนับสนุนการคิด ทําให้เกิดการพฒันาการ
ทางดา้นสตปิญัญาและนกัเรยีนมเีจตคตทิี�ดตี่อการคดิ 
  2. การสอนการคดิ (Teaching of thinking) เป็นการสอนที�เน้นเกี�ยวกบักระบวนการ
ทางสมองเป็นการปลกูฝงัทกัษะการคดิโดยตรง เนื�อหาที�นํามาสอนอาจจะไม่เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาที�
นกัเรยีนเรยีนอยูใ่นโรงเรยีน แต่การเรยีนเนื�อหานั �นจะทาํใหน้ักเรยีนได้ใช้การคดิเชงิตรรกะ การคดิ
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์การตดัสนิใจและการสื�อสาร 
  3. การสอนเกี�ยวกบัการคดิ (Teaching about thinking) เป็นการสอนที�เน้นการใช้
ทกัษะการคิด ทําให้นักเรยีนตระหนักในกระบวนการคดิของตนเอง เกดิทกัษะกระบวนการคดิที�
เรยีกวา่ metacognition โดยนกัเรยีนทราบวา่ตนรูอ้ะไร ตอ้งการทราบอะไร และยงัไม่รูอ้ะไรสามารถ
คน้หาขอ้บกพร่องของตนไดแ้ละแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องนั �น 
  4. การสอนดว้ยการคดิ (Teaching with thinking) เป็นการสอนที�เน้นการเรยีนแบบ
ร่วมมอื (Cooperative learning) โดยใหน้กัเรยีนไดม้ส่ีวนร่วมในงานที�ไดร้บัมอบหมายได้ช่วยกนัคดิ
ช่วยกนัทาํ ทาํใหไ้ดเ้รยีนรูซ้ ึ�งกนัและกนั มคีวามชํานาญในการคดิมากขึ�น และการสอนด้วยวธินีี�ยงั
ช่วยพฒันาทกัษะทางดา้นสงัคมดว้ย 
 นิคเคอรส์นั (วราภรณ์  เสาวะพาน.  2546: 23-24 ; อา้งองิจาก Nickerson.  1984 : 35-36) 
ไดส้รุปรปูแบบการสอนเพื�อส่งเสรมิการคดิอยา่งมเีหตุผลตามที�เป็นอยูใ่นปจัจุบนัออกเป็น 5 กลุ่มดงั
รายละเอยีดต่อไปนี� 
  1. กลุ่มโปรแกรมที�คดิในทางกระบวนการคดิ (Cognitive Process Approaches) 
กลุ่มนี�กาํหนดขอ้ตกลงไวว้า่ความสามารถในการคดินั �นเป็นสิ�งที�ข ึ�นอยูก่บักระบวนการคดิพื�นฐานบาง
ประการ เช่น การเปรียบเทียบ การจดัลําดบั การจําแนกประเภท การอ้างอิง และการทํานาย 
กระบวนการคิดพื�นฐานนี� เป็นกระบวนการคิดอย่างมีระบบเหตุผลซึ�งนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชวีติประจาํวนัได ้
  2. กลุ่มโปรแกรมที�เน้นในทางยทุธศาสตรก์ารคดิ (Artificial lntelligence) โปรแกรม
นี�มุ่งเน้นเกี�ยวกบักลวธิีที�นํามาใช้ในการแก้ปญัหา ซึ�งเป็นแนวทางที�นําไปสู่เป้าหมายที�เชื�อว่ามี
โอกาสที�จะประสบความสาํเรจ็สงู โปรแกรมนี�มกัจะพบในงานวจิยัทางดา้นจติวทิยาที�เกี�ยวกบัการคดิ
โดยเฉพาะในดา้นการแกป้ญัหาหรอืในงานวจิยัที�เกี�ยวกบัปญัญาประดษิฐ ์
  3. กลุ่มโปรแกรมที�เน้นในแนวทางเกี�ยวกบัการพฒันาการของการคิดตามทศันะ
ของเพยีเจท ์(Formal  thinking or Stage Development) โปรแกรมในกลุ่มที�สรา้งขึ�นตามแนวทศันะ
จากการคิดเฉพาะด้าน และลกัษณะที�เป็นรูปธรรม ให้สามารถคิดในแนวกว้างและในสิ�งที�เป็น
นามธรรมไดซ้ึ�งเป็นพฒันาการในระดบัการใชเ้หตุผลเชงิตรรกวทิยาได ้
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  4. กลุ่มโปรแกรมที�เน้นในแนวทางของการใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ (Language and 
Symdol Manipulation) โปรแกรมนี�เชื�อว่า การเขยีนที�มปีระสทิธภิาพนั �นเป็นกจิกรรมที�มแีบบแผน
จาํเป็นตอ้งใชค้วามสามารถในการแสดงความคดิออกมาให้แจ่มชดั และมคีวามต่อเนื�องซึ�งลกัษณะ
ดงักล่าวนี�จาํเป็นตอ้งมกีารวางแผน ตลอดจนกาํหนดแนวทางปฏบิตัเิพื�อนําไปสู่เป้าหมายโดยมกีาร
แบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ หรอืเป็นข ั �นตอนที�ต่อเนื�องซึ�งเป็นการฝึกทกัษะการคดิอย่างมเีหตุผลด้าน
การวเิคราะหข์อ้ความ โดยใชก้ารเขยีนเป็นวธิกีารแสดงความคดิออกมาเป็นเครื�องมอืใหก้ารพฒันา 
  5. กลุ่มโปรแกรมที�ถือการคดิเป็นเนื�อหาสาระของการฝึก หรอืเป็นโปรแกรมที�ใช้
แนวทางของการคดิที�เกี�ยวกบัการคดิ (thinking About thinking) โปรแกรมในแนวทางนี�เชื�อว่า การ
เรยีนรู้เกี�ยวกบัการคดิจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพฒันากระบวนการคดิของตนเองให้ดขี ึ�น เพราะ
ผูเ้รยีนจะรูถ้งึสิ�งที�เป็นความคดิของตนเอง รูว้า่ตนกาํลงัคดิอะไร และต้องการอะไรอนัเป็นแนวทางที�
ช่วยการพสิูจน์ขอ้สรุปและตดัสนิความถูกต้องของข ั �นตอนการคดิ การให้เหตุผลแบบนี�เป็นการให้
เหตุผลที�เป็นระบบตรรกยะ เป็นการให้เหตุผลโดยใช้โครงสร้างทางคณิตศาสตร์เป็นพื�นฐาน คือ 
อนิยาม นิยาม สจัพจน์ และทฤษฎบีท ซึ�งอาจกล่าวไดว้า่การใหเ้หตุผลแบบนิรนัยเป็นการให้เหตุผล
ที�ใช้ข้อสรุปที�เป็นกฏเกณฑ์ทั �วไปเป็นหลกัแล้วจะได้ผลสรุปที�เป็นกรณีที�สอดคล้องกบักฏเกณฑ์
หลกัการที�เป็นจรงิเสมอ 
 

2.  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
2.1  ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

 ปญัหาเป็นสถานการณ์ที�บุคคลเผชญิอยูแ่ละตอ้งการหาคาํตอบ  แต่ไม่สามารถหาคาํตอบได้
ทนัท ี(Post.  1992:  50)  ปญัหาประกอบดว้ยสิ�งสาํคญั  3  ประการ  คอื  ความต้องการที�จะค้นหา
คาํตอบของปญัหาทนัททีนัใดไม่ได ้ และตอ้งใชค้วามพยายามสมํ�าเสมอจงึจะแกป้ญัหานั �นได ้(สริพิร  
ทพิยค์ง.  2544 : 9 - 10)  ปญัหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นสถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัปรมิาณและคาํตอบ
ที�ตอ้งการเกี�ยวกบัปรมิาณดว้ย  ปญัหาทางคณิตศาสตร์จะรวบรวมถึงปญัหาที�เป็นภาษา  ปญัหาที�
เป็นเรื�องราว  และปญัหาที�เป็นคาํพดู  ความแตกต่างระหวา่งปญัหากบัการทาํแบบฝึกหดัคอื  ในการ
แก้ปญัหาคณิตศาสตร์จะต้องมกีารตดัสินใจแล้วลงมอืทําแบบฝึกหดัไม่จําเป็นต้องมกีารตดัสินใจ 
(Adam. 1997:176) กล่าววา่ปญัหาคณิตศาสตรเ์ป็นสถานการณ์  ปรมิาณ  หรอื  อื�น ๆ ที�บุคคลหรอื
กลุ่มคนเผชญิอยู่ซึ�งต้องการคําอธบิายและพยายามหาวถิทีางเพื�อให้รู้คําตอบ  สถานการณ์นั �นจะ
ไม่ใช่ปญัหาถ้าสามารถหาคําตอบได้ด้วยวธิง่ีาย ๆ ที�เคยเรยีนมาหรอืเหมอืนกบัสถานการณ์ที�เคย
พบเหน็มาแลว้  ความแตกต่างระหวา่งคาํถาม  แบบฝึกหดั  และปญัหา  มดีงันี� 

1. คาํถาม  เป็นสถานการณ์ที�สามารถหาคาํตอบไดด้ว้ยการคดิการระลกึจากความจาํ 
2. แบบฝึกหดั  เป็นสถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการฝึกฝนและการปฏบิตัเิพื�อเสรมิทกัษะ

หรอืวธิกีารที�ไดเ้รยีนมา 
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3. ปญัหา  เป็นสถานการณ์ที�ตอ้งคดิวอเคราะหแ์ละการคดิสงัเคราะหค์วามรูท้ี�ไดเ้รยีนมา 
เพื�อหาคาํตอบ   นอกจากนี�ปญัหาตอ้งเกดิจากการรบัรูข้องนักเรยีนโดยไม่คํานึงถึงเหตุผลใด ๆ ถ้า
นกัเรยีนไม่ยอมรบัความทา้ทายหรอืไม่สนใจในสถานการณ์  สถานการณ์นั �นกจ็ะไม่ใช่ปญัหาสาํหรบั
นกัเรยีนคนนั �น 

ปรชีา  เนาวเ์ยน็ผล (2537:  62) ไดส้รุปลกัษณะของปญัหาคณิตศาสตรไ์วด้งันี� 
1.  เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตรท์ี�ตอ้งการคาํตอบซึ�งอาจจะอยูใ่นรปูปรมิาณหรอืจํานวน 

หรอืคาํอธบิายใหเ้หตุผล 
2.  เป็นสถานการณ์ที�ผูแ้กป้ญัหานั �นไม่คุน้เคยมาก่อน  ไม่สามารถหาคําตอบได้ทนัททีนัใด  

ตอ้งใชท้กัษะความรู ้ และประสบการณ์หลาย ๆ อยา่งประมวลเขา้ดว้ยกนัจงึหาคาํตอบได ้
3.  สถานการณ์ใดจะเป็นปญัหาหรอืไม่นั �นขึ�นอยูก่บับุคคลผูแ้กป้ญัหาและเวลา  สถานการณ์

หนึ�งอาจเป็นปญัหาสาํหรบับุคคลหนึ�ง  แต่อาจไม่ใช่ปญัหาสาํหรบับุคคลหนึ�งกไ็ด ้ และสถานการณ์ที�
เคยเป็นปญัหาสาํหรบับุคคลหนึ�งในอดตี  อาจไม่เป็นปญัหาสาํหรบับุคคลนั �นแลว้ในปจัจุบนั 

จากความหมายของปญัหาคณิตศาสตรด์งักล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้า่  ปญัหาทางคณิตศาสตร์
เป็นสถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัปรมิาณ  จาํนวน  หรอืคาํอธบิายในเชงิเหตุผล  ที�บุคคลเผชญิอยู่และ
ตอ้งการหาคาํตอบ  แต่ไม่สามารถหาคาํตอบไดท้นัททีนัใดตอ้งการการคดิและการสงัเคราะห์ความรู้
ที�ไดเ้รยีนมาเพื�อหาคาํตอบ  และสถานการณ์นั �นเป็นสถานการณ์ที�บุคคลไม่คุ้นเคยหรอืเคยเหน็มา
ก่อน 
            การแกป้ญัหา  เป็นกระบวนการที�บุคคลใช้ความรู้  ทกัษะ  และความเขา้ใจที�ได้เรยีนมา
เพื�อแกป้ญัหาในสถานการณ์ที�ไม่เคยพบเหน็มาก่อน  กระบวนการนี�เริ�มตั �งแต่พบปญัหาจนกระทั �ง
สรุปผลเมื�อได้รบัคําตอบแล้ว  ในการแก้ปญัหานักเรียนต้องสงัเคราะห์ความรู้ที�ได้เรียนมาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้นั �นกบัสถานการณ์ใหม่  (krukik; & Rudnick .1993:6)  โพยา (Polya . 1981 : 
117) กล่าววา่  การแกป้ญัหาคณิตศาสตร์เป็นการหาวถิีทางที�จะหาสิ�งที�ไม่รู้ในปญัหา  เป็นการหา
วธิกีารที�จะนําสิ�งที�ยุ่งยากออกไป  หาวธิกีารที�จะชนะอุปสรรคที�เผชิญอยู่  เพื�อจะให้ลงเอย  หรือ  
คําตอบที�มีความชัดเจน  แต่ว่าสิ�งเหล่านี� ไม่ได้เกิดในทันทีทันใด  และเป็นกระบวนการที�
ประกอบดว้ย  4  ระยะ  ไดแ้ก่  ทาํความเขา้ใจปญัหา  วางแผนแกป้ญัหา  ลงมอืแก้ปญัหาตามแผน
ที�วางไว ้ ทบทวนไตร่ตรองวธิแีกป้ญัหาระยะต่าง ๆ ที�ผ่านมา   การแกป้ญัหาเป็นกระบวนการที�ให้
ไดม้าซึ�งคาํตอบ   

กาเย ่(Gagne.  1970:  186 - 187)  กล่าวถงึสาระสาํคญัของความสามารถในการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตรส์รุปไดด้งันี� 

1.  ทกัษะทางปญัญา  หมายถงึ  ความสามารถในการนํากฎ  สตูร  ความคดิรวบยอด  และ
หลกัการทางคณิตศาสตรม์าใชใ้นการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  ทกัษะทางปญัญาจะเป็นความรู้ที�
นกัเรยีนเคยเรยีนมาก่อน 
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2.  ลกัษณะของปญัหา  หมายถึง  ข้อมูลในสมองที�เกี�ยวขอ้งกบัการแก้ปญัหาซึ�งทําให้
นกัเรยีนสามารถเชื�อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ�งที�โจทยต์อ้งการกบัสิ�งที�โจทยก์าํหนดใหไ้ด ้ ขอ้มูล
เหล่านี�ไดแ้ก่  คาํศพัท ์ และวธิกีารแกป้ญัหาลกัษณะต่าง ๆ  

3.  การวางแผนหาคาํตอบ  หมายถงึ  ความสามารถในการใชท้กัษะทางปญัญาและลกัษณะ
ของปญัหาในการวางแผนแกป้ญัหา  การวางแผนหาคาํตอบเป็นกลวธิกีารคดิอยา่งหนึ�ง 

4.  การตรวจสอบคําตอบ  หมายถึง  ความสามารถในการตรวจยอ้นเพื�อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของการแกป้ญัหาของตลอดกระบวนการ 

จากความหมายของการแกป้ญัหาและความสามารถในการแก้ปญัหาดงักล่าวขา้งต้น  สรุป
ไดว้า่  ความสามารถในแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  การนําความรู้  ทกัษะและหลกัการ
ต่าง ๆ ที�ไดเ้รยีนมาใชใ้นการหาคาํตอบในสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที�ไม่เคยพบเหน็มาก่อนและ
ไม่สามารถหาคาํตอบไดท้นัท ี

 
2.2  ประเภทของปัญหาคณิตศาสตร ์
โพยา  ( Polya.1981: 118 - 121) ไดแ้บ่งปญัหาทางคณิตศาสตรอ์อกเป็น 2  ประเภท  ตาม

จุดประสงคข์องเนื�อหาดงันี� 
1.  ปญัหาที�คน้หา  เป็นปญัหาที�ใหค้น้หาสิ�งที�ต้องการ  ปญัหาประเภทนี�ประกอบด้วยส่วน

สาํคญั  3  ส่วน  คอื  สิ�งที�ตอ้งการหา  เงื�อนไขซึ�งสมัพนัธก์บัสิ�งที�ตอ้งการหา  และขอ้มลูของปญัหา 
2.  ปญัหาใหพ้สิจูน์  เป็นปญัหาที�ใหแ้สดงความสมเหตุสมผลของขอ้ความทางคณิตศาสตร ์ 

รูปแบบทั �วไปของปญัหาประเภทนี�ประกอบด้วย  สมมติฐาน  (Hypothesis) และ  ข้อสรุป 
(Coniclusion)  ส่วนสมมตฐิานขึ�นตน้ดว้ย  “ถ้า”  และส่วนของขอ้สรุปขึ�นต้นด้วย “แล้ว”  สมมตฐิาน
และขอ้สรุปนี�เรยีกวา่  ส่วนสาํคญัของปญัหาใหพ้สิจูน์ 

ชาร์ลสและเลสเตอร์  (Charles; & Lester.  982:  6-10)  แบ่งประเภทของปญัหาตาม
ลกัษณะและเป้าหมายของการฝึกแกป้ญัหา  ดงันี� 

1. ปญัหาที�ใชฝึ้ก  เป็นปญัหาที�ใชฝึ้กข ั �นตอนวธิกีารคาํนวณเบื�องตน้ 
2. ปญัหาขอ้ความอยา่งง่าย  เป็นปญัหาขอ้ความที�เคยพบ เช่น ปญัหาในการเรยีนหนงัสอื 

ต้องการฝึกให้คุ้นเคยกบัประโยคภาษาซึ�งเป็นประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์  เป็นปญัหา
ขั �นตอนเดยีวมุ่งใหม้คีวามเขา้ใจแนวคดิทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการคดิคาํนวณ 

3. ปญัหาขอ้ความที�ซบัซอ้น  คลา้ยกบัปญัหาขอ้ความอยา่งง่าย  แต่เพิ�มเป็นปญัหาที�ม ี2  
ขั �นตอน  หรอืมากกวา่ 2  ขั �นตอน 

4. ปญัหาที�เป็นกระบวนการ  เป็นปญัหาที�ไม่เคยพบมาก่อน  ไม่สามารถเปลี�ยนเป็น 
ประโยคทางคณิตศาสตรไ์ดท้นัท ี จะตอ้งจดัปญัหาให้ง่ายขึ�น  หรอืแบ่งเป็นข ั �นตอนย่อย ๆ แล้วหา
รปูแบบทั �วไปของปญัหา  ซึ�งนําไปสู่การคดิและการแกป้ญัหา  เป็นการพฒันายทุธวธิตี่าง ๆ แล้วหา
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รปูแบบทั �วไปของปญัหา  ซึ�งนําไปสู่การคดิและการแก้ปญัหา  เป็นการพฒันายุทธวธิตี่าง ๆ  เพื�อ
ความเขา้ใจ  วางแผนการแกป้ญัหาและการประเมนิผลคาํตอบ 
 5.  ปญัหาประยกุต ์ เป็นปญัหาที�ต้องใช้ทกัษะ  ความรู้  แนวคดิ  และการดําเนินการทาง
คณิตศาสตร ์ การได้มาซึ�งคําตอบอาศยัวธิกีารทางคณิตศาสตร์เป็นสําคญัเช่น  การจดักระทําการ
รวบรวม  และการแทนขอ้มลู  และตอ้งการตดัสนิใจเกี�ยวกบัขอ้มลูเชงิปรมิาณ  เป็นปญัหาที�นกัเรยีน
ขาดทกัษะ  กระบวนการ  แนวคดิและขอ้เทจ็จรงิในการแก้ปญัหาในชวีติจรงิ  ซึ�งจะทําให้นกัเรยีน
เหน็ประโยชน์และเหน็คุณค่าของคณิตศาสตรใ์ชใ้นสถานการณ์ชวีติจรงิ 
 6.  ปญัหาปริศนา  เป็นปญัหาที�บางครั �งได้คําตอบจากการเดาสุ่ม  ไม่จําเป็นต้องเป็น
คณิตศาสตรใ์นการแกป้ญัหา  บางครั �งตอ้งใชเ้ทคนิคเฉพาะ  เป็นปญัหาที�ให้นักเรยีนได้ใช้ความคดิ
สรา้งสรรค ์ มคีวามยดืหยุน่ในการแกป้ญัหาและปญัหาที�มองไดห้ลายมุมมอง 
 นอกจากนี�ถ้าพจิารณาปญัหาจากตวัผูแ้กป้ญัหาและความซบัซ้อนของปญัหา  สามารถแบ่ง
ปญัหาออกเป็น 2 ประเภท  (Kutz. 1991:  93) ดงันี� 
 1.  การแก้ปญัหาที�พบเห็นทั �วไปหรอืโจทย์ปญัหา (Routtiene or  Word  Problrm  
Solving) ปญัหาที�พบเหน็กนัโดยทั �วไปเป็นปญัหาที�นกัเรยีนคุน้เคย  (Rutine  Problem)  เป็นปญัหา
ที�มโีครงสรา้งไม่ซบัซอ้น  ผูแ้กป้ญัหาคุน้เคยกบัโครงสรา้ง  ลกัษณะของปญัหา  และวธิแีกไ้ขปญัหา 
 2.  ปญัหาที�ไม่เคยพบเหน็มาก่อน  (Non – Routine  Problem  Solving) เป็นปญัหาที�
นกัเรยีนไม่เคยพบเหน็มาก่อนหรอืปญัหาที�นกัเรยีนไม่คุน้เคย (Non – Rutine Problem) เป็นปญัหา
ที�มโีครงสรา้งซบัซอ้น  ผู้แก้ปญัหาต้องประมวลความรู้  ความคดิรวบยอด  และหลกัการต่าง ๆ ที�
ตอ้งนํามาใชใ้นการแกป้ญัหา  ซึ�งแบ่งออกเป็น 2  ลกัษณะ 
  2.1  ปญัหากระบวนการ  เป็นปญัหาที�ต้องใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นลําดับ
ข ั �นตอนในการแกป้ญัหา 
  2.2  ปญัหาในรปูปรศินา  เป็นปญัหาที�ทา้ทาย  และใหค้วามสนุกสนาน 
 

2.3  ลกัษณะปัญหาคณิตศาสตรที์�ดี 
 ปญัหาคณิตศาสตรท์ี�น่าสนใจควรเป็นปญัหาที�นักเรยีนไม่ค่อยพบเหน็ในห้องเรยีน   ซึ�งใน
การสรา้งปญัหาควรคาํนึงถงึความรูพ้ื�นฐานของผูแ้กป้ญัหา  และความสามารถในการใช้ภาษาของผู้
แก้ปญัหา  (Kruklik; & Reys. 1980: 208 )  ไม่ควรเป็นคําถามที�วดัเพยีงความจําหรอืง่ายเกนิไป
หรอืเป็นคาํถามที�กวา้งเกนิไป  (ฉววีรรณ  เศวตมาลย.์ 2544: 7)  ลกัษณะของปญัหาคณิตศาสตร์
ควรมคีวามใกลเ้คยีงกบัปญัหาในชวีติประจาํวนั  และสถานการณ์ที�สร้างขึ�นเป็นปญัหาควรใช้ภาษา
หรอืบรรยายในลกัษณะที�ผูแ้กป้ญัหามปีระสบการณ์  ไม่ควรเป็นปญัหาธรรมดาทั �ว ๆ ไป  (Clyde. 
1967:108)  ครูรคิและรูนิค  (Kruklik; & Rudnick. 1993:10-11)  กล่าวว่า  ปญัหาที�ดคีวรจะต้องมี
คุณลกัษณะดงัต่อไปนี�อยา่งน้อย 1  ขอ้ 
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1. เป็นปญัหาที�น่าสนใจและทา้ทายความสามารถของนกัเรยีน 
2. เป็นปญัหาที�ตอ้งใชท้กัษะการสงัเกตและการวเิคราะห ์
3. เป็นปญัหาที�ใหโ้อกาสสาํหรบัการอธบิายและมุ่งใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนั 
4. เป็นปญัหาที�ตอ้งใชค้วามเขา้ใจดา้นแนวคดิทางคณิตศาสตรแ์ละการประยกุตท์กัษะทาง 

คณิตศาสตรม์าช่วยในการแกป้ญัหา 
5. เป็นปญัหาที�ทาํใหไ้ดห้ลกัการทางคณิตศาสตรแ์ละสามารถอา้งองิไปยงัสถานการณ์ 

อื�น ๆ ได ้
6. เป็นปญัหาที�มปีระโยชน์กบัปญัหาอื�น ๆ อกีและมคีาํตอบหรอืสามารถหาคาํตอบได ้

หลายวธิ ี
สริพิร  ทพิยค์ง (2544: 18)  ไดส้รุปลกัษณะของปญัหาที�ดไีวด้งันี� 
1. ภาษาที�ใชก้ระชบั  รดักุม  ถูกตอ้ง  สามารถเขา้ใจไดง่้าย 
2. แปลกใหม่สาํหรบันกัเรยีน 
3. ไม่ส ั �นหรอืยาวเกนิไป 
4. ไม่ยากหรอืง่ายเกนิไป  สาํหรบัความสามารถของนกัเรยีนในวยันั �น ๆ  
5. สถานการณ์ปญัหาเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 
6. ใหข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอ  ที�จะนําไปประกอบการพจิารณาแกป้ญัหาได ้
7. เกี�ยวขอ้งกบัชวีติประจาํวนัของนกัเรยีน 
8. ขอ้มลูที�มตีอ้งมคีวามทนัสมยั  และเป็นเหตุการณ์ที�เป็นไปไดจ้รงิ 
9. มวีธิกีารหาคาํตอบไดม้ากกวา่ 1  วธิ ี
10. นกัเรยีนสามารถใชภ้าพวาดลายเส้นแทนแผนภาพไดอะแกรม  หรอืใช้แผนภูมใินการ

แกป้ญัหา 
 
2.4  ขั �นตอนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

 กระบวนการหรือข ั �นตอนในการแก้ปญัหาเป็นวธิีการที�ทําให้ได้มาซึ�งคําตอบของปญัหา
กระบวนการแก้ปญัหาที�ได้ร ับการยอมรับโดยทั �วไป  คือกระบวนการแก้ปญัหาของ โพลยา 
(polya.1985:9-16)  ซึ�งประกอบดว้ยข ั �นตอนในการแกป้ญัหา 4  ขั �นตอนดงันี� 
 1.  ทาํความเขา้ใจปญัหา  ตอ้งเขา้ใจปญัหา  ตอ้งระบุไดว้า่  อะไรคอืสิ�งที�ต้องการหา  อะไร
คอืขอ้มลู  และอะไรคอืเงื�อนไขที�กาํหนดให ้ เงื�อนไขเหล่านั �นเพยีงพอหรอืไม่ที�จะนํามาพจิารณาสิ�งที�
ตอ้งการ  ในข ั �นตอนนี�อาจใชก้ารวาดรูป  ตั �งขอ้สงัเกต  แยกแยะส่วนต่าง ๆ ของเงื�อนไขและเขยีน
เงื�อนไขเหล่านั �นออกมา 
 2.  การวางแผนการแก้ปญัหา  เป็นข ั �นตอนที�หาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูลและสิ�งที�
ตอ้งการหา  ซึ�งอาจดจูากปญัหาที�มลีกัษณะคลา้ย ๆ กนั  ถ้ายงัหาความสมัพนัธไ์ม่พบกค็วรวางแผน
เพื�อแก้ปญัหา  โดยพจิาณาว่า  เคยเห็นปญัหานี�มาหรอืไม่  หรือเคยเห็นปญัหาที�เหมอืน ๆ กบั
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ปญัหานี�  แต่มขีอ้แตกต่างกนัเลก็น้อย  มทีฤษฎีอะไรที�อาจจะนํามาใช้เป็นประโยชน์ได้บ้าง  มองดู
สิ�งที�ต้องการหาและพยายามนึกถึงปญัหาที�เคยทํามาก่อนว่าสามารถนํามาใช้ได้หรอืไม่  สามารถ
แกป้ญัหาไดบ้างส่วนไหม  มอีะไรเป็นประโยชน์จากสิ�งที�กาํหนดบา้ง  ขอ้มลูและเงื�อนไขที�ใหม้าใชไ้ด้
หมดหรือไม่  สามารถเปลี�ยนสิ�งที�ต้องการหาหรอืขอ้มูลหรือไม่เพื�อว่าสิ�งที�ต้องการหาใหม่จะได้
สมัพนัธก์นัมากขึ�น 
 3.  ดาํเนินการตามแผน  ทาํตามการแกป้ญัหาที�วางเอาไว ้ เพื�อใหไ้ดค้าํตอบของปญัหา  ซึ�ง
ตอ้งอาศยั  ความรูท้ี�ไดเ้รยีนมา  สุขภาพจติที�ด ี และความตั �งใจ  จงึทาํให้การแก้ปญัหานั �นสําเรจ็ลง
ได ้ ในข ั �นตอนนี�ตอ้งทาํการสํารวจในแต่ละข ั �น  และดูว่าในแต่ละข ั �นนั �นถูกต้องอย่างเหน็ได้ชดัเจน
หรอืไม่  สามารถพสิจูน์ไดไ้หมวา่ข ั �นตอนนั �นถูกตอ้ง 
 4.  ตรวจสอบผล  เป็นการตรวจสอบเพื�อให้แน่ใจว่าผลที�ได้ถูกต้องสมบูรณ์  โดยการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของผลลพัธ์ที�ได้ตลอดจนกระบวนการในการแก้ปญัหา  ซึ�งอาจได้วธิกีารนี�
กบัปญัหาอื�น ๆ  ไดห้รอืไม่ 
 
3.  เจตคติ 
 3.1  ความหมายของเจตคติ 
 นกัจติวทิยาไดใ้หค้วามหมายของเจตคต ิ ไวม้ากมายดงันี� 
 ไทรแอนดสิ (Triandis.  1971: 6-7)   กล่าวว่า  เจตคตหิมายถึง  ความรู้สกึและอารมณ์ที�
ประเมนิได้จากความรู้  ความเข้าใจ  ประสบการณ์  ซึ�งทําให้บุคคลพร้อมที�จะแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองสิ�งเรา้  หรอืสถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้งในทศิทางที�ประเมนิไว ้
 กู๊ด (Good. 1973: 46)  กล่าววา่  เจตคต ิ หมายถงึความโน้มเอยีงหรอืแนวโน้มของบุคคลที�
จะตอบสนองต่อสิ�งของ  ต่อสถานการณ์  หรอืค่านิยม  โดยปกตจิะแสดงออกมาพร้อมกบัความรู้สกึ
และอารมณ์  เจตคตไิม่อาจสงัเกตไตร่ตรองโดยตรง  แต่จะอา้งองิไดจ้ากพฤตกิรรมที�แสดงออก  ทั �ง
เป็นพฤตกิรรมทางภาษาและไม่ใช่ภาษา 
 ประภาเพญ็  สุวรรณ (2526: 3) กล่าววา่ เจตคต ิหมายถึง ความคดิเหน็ซึ�งมอีารมณ์เป็น
ส่วนประกอบ พรอ้มที�จะมปีฏกิริยิาเฉพาะอยา่งต่อสถานการณ์ภายนอก 
 สงวน สุทธเิลศิอรุณ (2529: 6) กล่าววา่ เจตคต ิหมายถงึ ความรูส้กึและท่าทขีองบุคคลที�มี
ต่อสิ�งใด ๆ ส่งผลมพีฤตกิรรมตอบสนองในลกัษณะที�สอดคลอ้งกบัความรูส้กึหรอืท่าทนีั �น 
 ไพฑูรย ์ สุขศรงีาม (2529: 6) กล่าวว่า เจตคต ิหมายถึง แนวโน้มการตอบสนองของ
บุคคลหรอืความพรอ้มของบุคคลในการตอบสนอง เจตคตมิไิด้มหีน้าที�กําหนดชนิดของการกระทํา 
แต่ทาํหน้าที�ใหก้ลุ่ม หรอืชนิดของการกระทาํอยา่งหนึ�งมโีอกาสเกดิขึ�นมากหรอืน้อย 
 ไชยยศ  เรอืงสุวรรณ (2534: 19 – 21) กล่าววา่ เจตคตมิ ี2 ลกัษณะ คอืด้านความรู้ หรอื
ดา้นอารมณ์ เจตคตเิป็นกระบวนการทางจติวทิยา ซึ�งบุคคลจะเป็นผูส้ ั �งสมเจตคตทิั �ง 2 ลกัษณะมาใน
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ระยะเวลาหนึ�งและอยู่ภายใต้จติใจของแต่ละบุคคล เจตคติมอีทิธพิลต่อการปฏบิตัเิจตคตหิลาย ๆ 
ลกัษณะที�มอียูใ่นตวับุคคลจะรวมกนัเกดิเป็นค่านิยม 
 อรญัญา   เวยีงวลยั (2538: 10) กล่าววา่ เจตคต ิหมายถงึ การแสดงท่าทคีวามรูส้กึ ความ
คิดเห็นต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งของบุคคล เป็นผลเนื�องมาจากการเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ�งแสดงออกมาในทางบวก ทางลบ หรอืเป็นกลาง 
 ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2543: 237) กล่าววา่ เจตคตเิป็นเรื�องของความชอบความไม่ชอบ 
ความลาํเอยีง ความคดิเหน็ ความรู้สกึความเชื�อฝงัใจของเราต่อสิ�งหนึ�งสิ�งใด มกัจะเกดิขึ�นเมื�อเรา
รบัรูห้รอืประเมนิผูค้น เหตุการณ์ในสงัคม เราจะเกดิอารมณ์ความรูส้กึบางอยา่งควบคู่ไปกบัการรบัรู้
นั �นและมผีลต่อความคดิและปฏกิริยิาในใจของเรา ดงันั �นเจตคตจิงึเป็นทั �งพฤตกิรรมภายนอก ที�อาจ
สงัเกตได้ หรอืพฤตกิรรมภายในที�ไม่สามารถสงัเกตเหน็ได้โดยง่าย แต่มคีวามโน้มเอยีงที�จะเป็น
พฤตกิรรมภายในมากกวา่พฤตกิรรมภายนอก 
 จากความหมายที�กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ เจตคต ิหมายถงึ ความรูส้กึของแต่ละบุคคลที�
มตี่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง อนัเกดิจากการเรยีนรู ้ประสบการณ์ที�มอีทิธพิลต่อการแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรม
ของแต่ละบุคคล โดยมทีศิทางไปในทศิทางใดทศิทางหนึ�ง ซึ�งแยกได้เป็น 3 ลกัษณะ คอื เจตคตใิน
ทางบวก คอื สนบัสนุน ชอบ พงึพอใจ เหน็ดว้ย เจตคตใินทางลบ คอื ต่อตา้น ไม่พอใจ  ไม่เหน็ด้วย 
นอกจากนี�เจตคตอิาจแสดงออกเป็น เจตคตทิี�เป็นกลาง คอืรู้สกึเฉย ๆ ไม่เกลยีด ไม่มคีวามรู้สกึต่อ
สิ�งนั �น ซึ�งเป็นพฤตกิรรมตอบสนองในลกัษณะที�สอดคลอ้งกบัความรูส้กึ 
 
 3.2  องคป์ระกอบของเจตคติ 
  ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2543: 241 – 242) กล่าววา่ โดยทั �วไปเจตคตปิระกอบด้วย
องคป์ระกอบ 3 ประการคอื 
  1. องคป์ระกอบด้านความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบ
ด้านความรู้ความเขา้ใจของบุคคลที�มีต่อสิ�งเร้านั �น ๆ เพื�อเป็นเหตุผลที�จะสรุปความและรวมเป็น
ความเชื�อหรอืช่วยในการประเมนิสิ�งเรา้นั �น ๆ  
  2. องค์ประกอบด้านความรู้หรอือารมณ์ (Affective Component) เป็นองค์ประกอบ
ด้านความรู้สกึหรอือารมณ์ของบุคคลที�มคีวามสมัพนัธ์กบัสิ�งเร้า ต่างเป็นผลต่อเนื�องมาจากการที�
บุคคลประเมนิผลสิ�งเรา้นั �นแลว้วา่พอใจหรอืไม่พอใจ ตอ้งการหรอืไม่ตอ้งการ  ดหีรอืเลว 
   องค์ประกอบทั �งสองด้านนี�มีความสมัพนัธ์กนั เจตคตบิางอย่างจะประกอบด้วย
ความรู้ ความเขา้ใจมาก แต่ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านความรู้สกึหรืออารมณ์น้อย แต่เจตคติ
บางอยา่งกม็ลีกัษณะตรงกนัขา้ม ตวัอยา่งเช่น เจตคตทิี�มต่ีอการเรยีนภาษาองักฤษจะมอีงค์ประกอบ
ดา้นความรู ้ความเขา้ใจสงู แต่มอีงคป์ระกอบดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์ตํ�าส่วนเจตคต ิการนิยมแฟชั �น
เสื�อผ้า จะมีองค์ประกอบด้านความรู้สึกหรอือารมณ์สูงแต่องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจตํ�า 
ดว้ยเหตุนี�จงึอยูท่ี�ครจูะเน้นองคป์ระกอบดา้นใดเป็นสาํคญั และเหมาะกบัธรรมชาตขิองการเรยีนรูน้ั �น 



  25
 

  3. องค์ประกอบพฤตกิรรม (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบทางด้าน
ความพรอ้ม หรอืความโน้มเอยีง ที�บุคคลจะประพฤตปิฏบิตั ิหรอืตอบสนองต่อสิ�งเร้าในทศิทางที�จะ
สนับสนุนหรอืคดัค้าน ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัความเชื�อ หรือความรู้สกึของบุคคลที�ได้จากการประเมินผล
พฤตกิรรมที�คดิจะแสดงออกมา จะสอดคลอ้งกบัความรูส้กึที�มอียู ่เช่นคนที�มเีจตคตทิี�ไม่ดตี่อศาสนาก็
จะไม่สนใจเขา้วดัฟงัธรรมหรอืผูท้ี�มเีจตคตติ่อการเรยีนดกีจ็ะมานะพยายามที�จะเรยีนให้ดแีละเรยีน
ต่อในระดบัสงูขึ�นไป 
   จากแนวคดิดงักล่าวสรุปไดว้า่ เจตคตปิระกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการคอื 
   1) องคป์ระกอบดว้ยความรูค้วามเขา้ใจ เป็นความรู ้ความเขา้ใจของบุคคลที�มตี่อ
สิ�งเรา้และประเมนิผลออกมาเป็นเจตคต ิ
   2) องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก เป็นองค์ประกอบที�เกี�ยวกับ อารมณ์
ความรู้สึก ของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการที�บุคคลได้รู้ และเข้าใจในสิ�งเร้า ซึ�งองค์ประกอบด้าน
ความรูส้กึเป็นองคป์ระกอบที�สมัพนัธก์บัองคป์ระกอบดา้นความรูค้วามเขา้ใจ หลงัจากรู้และเขา้ใจสิ�ง
นั �นแลว้ บุคคลกจ็ะเกดิความรูส้กึต่อสิ�งนั �น ซึ�งเรยีกไดว้า่ เป็นการประเมนิผลต่อสิ�งเรา้นั �น ๆ 
   3) องค์ประกอบทางด้านปฏิบัติ เป็นการตอบสนอง ต่อสิ�งเร้านั �น ๆ โดย
พฤตกิรรมตอบสนองของแต่ละบุคคลจะมคีวามโน้มเอยีงไปในทศิทางใดทศิทางหนึ�งแต่จะสอดคล้อง
กบัความรูส้กึที�ไดจ้ากการประเมนิผลต่อสิ�งเรา้ 
   ดังนั �นเจตคติที�บุคคลมีต่อสิ�งหนึ� งสิ�งใด หรือบุคคลหนึ� งบุคคลใด จะต้อง
ประกอบดว้ยทั �งสามองคป์ระกอบนี�เสมอ แต่จะมปีรมิาณมากน้อยแตกต่างกนัไป 
  
 3.3  ลกัษณะของเจตคติ 
  นักวิชาการศึกษาและนักจิตวิทยาได้กล่าวถึงลกัษณะของเจตคติว่า เจตคติเป็น 
ลกัษณะที�แสดงออก ซึ�งมหีลายลกัษณะ ตามทศันะต่าง ๆ ดงันี� 
  ไทรแอนดสิ (Triandis. 1971: 3) ไดส้รุปลกัษณะเจตคตไิวด้งันี� 
  1. เจตคตเิป็นสภาวะทางจติใจที�มอีทิธพิลต่อการคดิและการกระทํา มผีลให้บุคคลมี
ท่าทใีนการตอบสนองต่อสิ�งเรา้ในทางใดทางหนึ�ง 
  2. เจตคตเิป็นสิ�งที�ไม่ไดม้มีาแต่กาํเนิด แต่จะเกดิจากการเรยีนรู้ และประสบการณ์ที�
บุคคลนั �นเกี�ยวขอ้ง 
  3. เจตคตมิคีวามหมายที�อา้งองิถงึตวับุคคล หรอืสิ�งของเสมอ นั �นคอืเจตคตเิกดิจาก 
สิ�งเรา้ที�มตีวัตน และสามารถอา้งองิได ้
  สมบรูณ์  ชติพงษ์  (2519: 19) ไดแ้บ่งลกัษณะการแสดงออกของเจตคตไิว ้3 ลกัษณะ 
คอื 
  1. เจตคตเิชงินิมาน เป็นการแสดงออกในลกัษณะของความพงึพอใจเหน็ด้วย ชอบ
สนบัสนุน ปฏบิตัติามดว้ยความเตม็ใจ 
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  2. เจตคติเชิงนิเสธ เป็นการแสดงออกในลกัษณะตรงกนัข้ามกบัเจตคติเชิงนิมาน 
เช่น ไม่พงึพอใจ ไม่เหน็ดว้ย ไม่ยนิด ีไม่ร่วมมอื 
  3. เจตคตทิี�เป็นกลาง เป็นการแสดงออกในลกัษณะที�ไม่เป็นทั �งเจตคตเิชงินิมานและ
เจตคตเิชงินิเสธ แต่อยูร่ะหวา่งกลางไม่เขา้ขา้งใดขา้งหนึ�ง เช่น รูส้กึเฉย ๆ ไม่ถงึกบัชอบ หรอืเกลยีด 
เป็นตน้ 
  สงวน  สุทธเิลศิอรุณ (2529: 92 – 93) กล่าวได้ว่าลกัษณะของเจตคตจิะเป็น 3 มติ ิ
คลา้ย ๆ กบัวตัถุซึ�งเป็นมติคิวามกวา้ง และมติคิวามยาว ลกัษณะของเจตคตจิะประกอบด้วยมติ ิซึ�ง
มลีกัษณะดงัต่อไปนี� 
  1. ทิศทาง (Direction) มีอยู่ 2 ทิศทางคือ ทางบวกและทางลบ ทางบวกได้แก่ 
ความรูส้กึหรอืทที่าในทางที�ด ีชอบ และพงึพอใจ เป็นตน้ ส่วนทางลบกจ็ะเป็นไปทางตรงขา้ม ได้แก่ 
ความรูส้กึหรอืทที่าในทางที�ไม่ด ีไม่ชอบ และไม่พงึพอใจ เป็นตน้ 
  2. ความเขม้ขน้ (Magnitude) มอียู่ 2 ขนาดคอื ความเขม้ขน้มาก และความเขม้ขน้
น้อย เช่น บางคนมคีวามรูส้กึชอบความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยมาก แต่  บางคนมทีี
ท่าใฝต่ํ�ามาก ๆ เป็นตน้ ถ้าบุคคลมเีจตคตทิี�มคีวามเขม้ขน้มาก จะเป็นอุปสรรคในการเปลี�ยนแปลง
เจตคต ิ
  ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2543: 242 – 244) กล่าวว่า เจตคตมิคีุณลกัษณะที�สําคญั 
ดงันี� 
  1. เจตคตเิกดิจากประสบการณ์ สิ�งเรา้ต่าง ๆ รอบตวั บุคคล การอบรมเลี�ยงดู   การ
เรียนรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมเป็นสิ�งที�ก่อให้เกิดเจตคติแม้ว่าประสบการณ์ที�
เหมอืนกนักจ็ะมเีจตคตทิี�แตกต่างกนัไป ดว้ยสาเหตุหลายประการ เช่น สตปิญัญา อาย ุเป็นตน้ 
  2. เจตคตเิป็นการตระเตรยีมหรือความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ�งเร้า เป็นการ
เตรียมความพร้อมภายในของจิตใจมากกว่าภายนอก ที�จะสังเกตได้ สภาวะความพร้อมที�จะ
ตอบสนองมีล ักษณะที�ซ ับซ้อนของบุคคลที�จะชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับและ                
จะเกี�ยวเนื�องกบัอารมณ์ดว้ย เป็นสิ�งที�อธบิายไม่ค่อยจะไดแ้ละบางครั �งไม่ค่อยมเีหตุผล 
  3. เจตคตมิทีศิทางของการประเมนิคอื ลกัษณะความรู้สกึหรอือารมณ์ที�เกดิขึ�น  ถ้า
เป็นความรู้สกึหรือการประเมินว่าชอบ พอใจ เห็นด้วย กค็ือเป็นทิศทางในทางที�ดี เรียกว่าเป็น
ทศิทางในทางบวกและถ้าการประเมนิออกมาในทางไม่ด ีเช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจ กม็ทีศิทางในทางลบ 
เจตคตทิางลบไม่ไดห้มายความวา่ไม่ควรมเีจตคตนิั �น แต่เป็นเพยีงความรูส้กึในทางไม่ด ีเช่น เจตคติ
ในทางลบต่อการคดโกงต่อการเล่นการพนนั การมเีจตคตทิางบวกกไ็ม่ไดห้มายถึงเจตคตทิี�ดแีละพงึ
ปรารถนา เช่น เจตคตทิางบวกต่อการโกหก การสบูบุหรี� เป็นตน้ 
  4. เจตคตมิคีวามเขม้ คอืมปีรมิาณมากน้อยของความรู้สกึ ถ้าชอบมากหรอืไม่เหน็
ดว้ยอยา่งมากกแ็สดงวา่มคีวามเขม้สงู ถ้าไม่ชอบเลยหรอืเกลยีดที�สุดกแ็สดงว่ามคีวามเขม้สูงไปอกี
ทางหนึ�ง 
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  5. เจตคตมิคีวามคงทน เจตคตเิป็นสิ�งที�บุคคลยดึมั �นถือมั �นและมส่ีวนในการกําหนด
พฤตกิรรมของคนนั �น การยดึมั �นในเจตคตติ่อสิ�งใดทาํใหก้ารเปลี�ยนแปลงเจตคตเิกดิขึ�นไดย้าก 
  6. เจตคติมีทั �งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายใน เป็น
สภาวะทางจติใจซึ�งหากไม่ไดแ้สดงออก กไ็ม่สามารถจะรูไ้ดว้า่บุคคลนั �น มเีจตคตอิย่างไรในเรื�องนั �น 
เจตคตทิี�เป็นพฤตกิรรมภายนอกจะแสดงออกเนื�องจากถูกกระตุ้นและการกระตุ้นนี�ยงัมสีาเหตุอื�น ๆ 
ร่วมอยูด่ว้ย เช่น บุคคลแสดงความไม่ชอบดว้ยการดุด่าคนอื�น นอกจากไม่ชอบคนนั �นแลว้อาจจะเป็น
เพราะถูกทา้ทายก่อน 
  7. เจตคตจิะตอ้งมสีิ�งเรา้จงึมกีารตอบสนองขึ�น แต่กไ็ม่จําเป็นว่าเจตคตทิี�แสดงออก
จากพฤตกิรรมภายใน และพฤตกิรรมภายนอกจะตรงกนั เพราะก่อนแสดงออกบุคคลนั �นปรบัปรุงให้
เหมาะกบัสถานณ์ของสงัคมแลว้ จงึแสดงออกเป็นพฤตกิรรมภายนอก  
  จากลกัษณะของเจตคติที�กล่าวมาขา้งต้น จะเหน็ได้ว่าเจตคตเิป็นสภาวะของจิตใจ
ความรู้สกึ เป็นการตอบสนองต่อสิ�งเร้าซึ�งแสดงออกจากพฤติกรรมภายในและภายนอก เจตคติ
สามารถบอกทั �งทศิทางและความเขม้ คอืมที ั �งเจตคตทิางบวก เจตคตทิางลบ และเจตคตทิี�เป็นกลาง 
 
 3.4  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์
  เจตคตขิองนกัเรยีนต่อวชิาต่าง ๆ มที ั �งเจตคตทิางบวกและทางลบถ้านกัเรยีนมเีจตคต ิ
ในทางบวกต่อวชิาใดวชิาหนึ�ง พฤตกิรรมที�แสดงออกคอื ชอบ สนใจ ตั �งใจเรยีน ขยนัเรยีน ในวชิา
นั �นเป็นพเิศษ นกัเรยีนจะมเีจตคตทิี�ดตี่อวชิานั �น ย่อมขึ�นอยู่กบัความสนุกในการเรยีน  ความเขา้ใจ
บทเรยีน และมคีวามรูส้กึ ความคดิเหน็เกี�ยวกบัคุณค่าของวชิานั �นต่อชวีติประจําวนั ดงันั �นครูจงึต้อง
ทําบทเรยีนให้น่าสนใจสนุกสนาน และสร้างสงักปัโดยอาศยัอุปกรณ์การสอน กจิกรรมและวธิกีาร
สอนที�ด ี(น้อมฤด ีจงพยหุะ. 2516 : 95) 
  สมชยั  วงษ์นายะ (2524: 27) สรุปเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ว่า หมายถึงความ
คดิเหน็หรอืความรูส้กึของนกัเรยีนที�มตี่อวชิาคณิตศาสตร ์ทั �งในดา้นดแีละไม่ด ีเป็นความคดิเหน็หรอื
ความรูส้กึ เกี�ยวกบัความสาํคญั เนื�อหาของวชิาคณิตศาสตร ์รวมถงึคุณประโยชน์การต่อการนําไปใช้
ในชวีติประจาํวนั 
  ยพุนิ  พพิธิกุล (2530: 25) กล่าววา่ เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์มที ั �งทางบวกและทาง
ลบ เพราะผูท้ี�ชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตรม์คีวามรูส้กึในทางบวก ส่วนผูท้ี�ไม่ชอบวชิาคณิตศาสตร ์จะมี
ความรูส้กึในทางลบ การที�ครคูณิตศาสตร์จะทําให้นักเรยีนมเีจตคตทิางบวกในวชิาคณิตศาสตร์นั �น 
ครูจะต้องใช้กลวิธีให้นักเรียนชอบวิชาคณิตศาสตร์จะทําให้นักเรียนมีเจตคติทางบวกในวิชา
คณิตศาสตร์นั �น ครูจะต้องใช้กลวธิใีห้นักเรยีนชอบวชิาคณิตศาสตร์ ไม่เบื�อหน่าย ไม่เคร่งเครยีด
จนเกนิไป การใชเ้พลงประกอบการสอนของครกูจ็ะเป็นวธิหีนึ�ง 
  เฉลยีว  บุษเนียร (2531: 45) กล่าววา่ เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์มคีวามสําคญัอย่าง
มาก ต่อการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร ์นั �นคอื ถ้านกัเรยีนมเีจตคตทิี�ดตี่อวชิาคณิตศาสตร์ จะทํา
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ให้นักเรียนสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ด ีเขา้ใจ สนใจและตั �งใจเรียน ย่อมส่งผลถึงผลสมัฤทธิ 9
ทางการเรยีน แต่ถ้านกัเรยีนมเีจตคตทิี�ไม่ดตี่อวชิาคณิตศาสตร ์ย่อมทําให้นักเรยีนขาดความสนใจ 
ไม่ตั �งใจเรยีน ส่งผลใหก้ารเรยีนการสอนไม่ประสบความสาํเรจ็ 
  พรอ้มพรรณ  อุดมสนิ (2538: 87) กล่าววา่ จุดประสงคก์ารเรยีนการสอนคณิตศาสตร์
ที�สาํคญัมากอนัหนึ�งนอกเหนือจากการพฒันาดา้นพุทธพิสิยัแลว้ คอื การส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาด้าน
จติพสิยัควบคู่ไปดว้ย ยอ่มมส่ีวนทาํใหผ้ลสมัฤทธิ 9ทางการเรยีนของนกัเรยีนดขี ึ�น 
  ไอเคน (Aiken. 1979: 239) กล่าวโดยสรุปว่า  ลกัษณะทั �วไปของเจตคตทิี�มีต่อ                         
วชิาคณิตศาสตร ์คอืความเพลดิเพลนิ แรงจูงใจ ความสําคญัและความเป็นอสิระจากความกลวัวชิา
คณิตศาสตร ์แต่กม็ผีูเ้รยีนจาํนวนไม่น้อยที�ไม่ชอบวชิาคณิตศาสตร ์ทาํใหเ้กดิความเบื�อหน่ายในการ
เรยีน ซึ�งส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิ 9ทางการเรยีนตํ�า 
  การสร้างเจตคติที�ดีต่อวิชาต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนเป็นสิ�งที�สําคัญยิ�ง และจาก
ความหมายดงักล่าวสรุปได้ว่า เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้สกึของนักเรยีนที�มตี่อ
วชิาคณิตศาสตร ์อนัเป็นผลเนื�องมาจากการเรยีนรู ้ซึ�งความรูส้กึดงักล่าวจะเป็นตวักําหนดและส่งผล
ใหน้กัเรยีนแสดงพฤตกิรรมตอบสนองต่อวชิาคณิตศาสตรท์ี�มทีศิทางใดทศิทางหนึ�ง ซึ�งอาจเป็นไปใน
ทางบวกคอื พอใจ หรอืในทางลบ คอืไม่ชอบ ไม่พอใจ พฤตกิรรมตอบสนองต่อ วชิาคณิตศาสตร ์ที�มี
ทศิทางใดทศิทางหนึ�ง ซึ�งอาจเป็นไปในทางบวก คอื พอใจหรอืในทางลบ คอืไม่ชอบ ไม่พอใจ 
 
4.  การรบัรู้ความสามารถของตนเอง 
 4.1  ทฤษฎีการรบัรู้ความสามารถของตนเอง 
  จากทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน กล่าวสรุปได้ว่า อัลเบิร์ด แบนดูรา 
(Bandura. 1997) นกัทฤษฎปีญัญาสงัคม (Social Cognitive Theorist) มคีวามเชื�อวา่ มนุษยม์คีวาม
กระตือรอืร้นที�จะควบคุมสภาพแวดล้อมที�มีผลกระทบต่อชีวติของเขา แต่เขาไม่เห็นด้วยกบันัก
ทฤษฎทีี�กล่าววา่ ความตอ้งการที�จะควบคุมเป็นแรงขบัที�มมีาแต่กาํเนิดของมนุษย ์เขาเหน็ว่ามนุษย์
ทุกคนอย่างน้อยก็พยายามที�จะมีอิทธิพลต่อสิ�งที�มีผลกระทบต่อชีวติเขา ซึ�งไม่ได้แสดงว่าเป็น
แรงจงูใจที�มมีาแต่กาํเนิดของมนุษย ์และกไ็ม่ไดห้มายความว่า การควบคุมจะเป็นเป้าหมายสุดท้าย 
เขาเชื�อว่าการที�มนุษย์ใช้วธิีการควบคุมสิ�งแวดล้อมที�ได้มาซึ�งผลลพัธ์พึงปรารถนา และป้องกนั
ผลลพัธท์ี�ไม่พงึปรารถนาจะมคีุณค่ามหาศาล และจะเป็นแหล่งจงูใจที�สาํคญัของมนุษยต์่อไป 
  ในบรรดากลไกของการกระทาํอยา่งตั �งใจเพื�อใหเ้กดิผลบางประการไม่มกีลไกใดสาํคญั
ไปกวา่ความเชื�อในความสามารถของตน แมว้า่ความรู้และทกัษะจะเป็นสิ�งจําเป็นต่อการปฏบิตังิาน
ใหบ้รรลุผลไดแ้ต่กย็งัไม่เพยีงพอ เพราะบุคคลมกัไม่ปฏบิตัใิหด้ทีี�สุด แมเ้ขาจะรู้ดวี่าต้องทําอะไรบ้าง 
ถ้าเขาไม่เชื�อวา่ตนมคีวามสามารถพอที�จะกระทาํ (วลิาสลกัษณ์  ชวัวลัล.ี  2542: 30)  
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 4.2  แหล่งที�มาของการรบัรู้ความสามารถของตน 
   แบนดูรา (Bandura.  1999: 3) กล่าวว่า การรบัรู้ความสามารถของตนเองเกดิ
จาก 4 แหล่งที�สาํคญัต่อไปนี� 
   1) ประสบการณ์ที�ประสบความสาํเรจ็ (Mastery Experiences) เป็นวธิกีารที�มี
ประสทิธภิาพมากที�สุดในการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตน ความสาํเรจ็จะช่วยพฒันาการรบัรู้
ความสามารถของตนใหเ้ขม้แขง็ ความลม้เหลวจะส่งผลใหบุ้คคลประเมนิและรบัรู้ความสามารถของ
ตนเองตํ�าลง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งถ้าความล้มเหลวนั �นเคยเกดิขึ�นก่อนแล้ว และมไิด้สะท้อนให้บุคคล
เหน็วา่เกดิจากความพยายาม 
   ถ้าประสบการณ์ของบุคคลเป็นประสบการณ์ที�พบเฉพาะความสําเรจ็ที�เกดิขึ�น
โดยง่ายบุคคลจะเกดิความท้อแท้ได้ง่ายเมื�อประสบกบัความล้มเหลว การฟื�นคนืกลบัของการรบัรู ้
ความสามารถที�ต้องใช้ความมานะพยายามในการเอาชนะอุปสรรค อุปสรรคและความยุ่งยาก
บางอยา่งสอนให้คนรู้ว่าความสําเรจ็เกดิขึ�นได้จากความมานะพยายาม เมื�อการรบัรู้ความสามารถ
ของตนมคีวามมั �นคงแลว้ การรบัรูนี้�มแีนวโน้มที�จะแผ่ขยายไปยงัสถานการณ์อื�นด้วย บุคคลจะกล้า
เผชญิกบัภยัพบิตั ิและพน้จากอุปสรรคไดร้วดเรว็ 
   2) การได้เห็นประสบการณ์ประสบความสํา เร็จของผู้อื� น  (Vicarious 
Experience) เป็นการใชต้วัแบบทางสงัคม (Social models) การประเมนิการรบัรู้ความสามารถของ
ตนนั �น ส่วนหนึ�งไดร้บัอทิธพิลมาจากการได้เหน็ประสบการณ์ที�ประสบความสําเรจ็ของผู้อื�น การที�
บุคคลได้เห็นผู้อื�นที�มลีกัษณะคล้ายคลึงกบัตนประสบความสําเร็จ ก็จะทําให้บุคคลรบัรู้เกี�ยวกบั
ความสามารถของตนเพิ�มขึ�นได ้โดยบุคคลจะบอกกบัตนเองว่าถ้าผู้อื�นประสบความสําเรจ็ได้ เขาก็
จะตอ้งประสบความสาํเรจ็ไดเ้ช่นเดยีวกนั ถ้ามคีวามตั �งใจหรอืความพยายาม สิ�งที�มอีทิธพิลต่อการ
รับรู้ความสามารถของบุคคลอย่างมาก คือตัวแปรที�มีล ักษณะคล้ายคลึงกับตน   การรับรู้
ความสามารถของตนพรอ้มที�จะเปลี�ยนแปลงไปตามแบบที�เหน็ การที�บุคคลเหน็คนที�มคีวามสามารถ
คลา้ยคลงึกบัตนประสบความลม้เหลวทั �ง ๆ ที�ไดพ้ยายามเตม็ที�แลว้ กอ็าจทาํใหข้าดความมั �นใจ และ
ขาดความพยายามไดเ้ช่นกนั 
   3) การพดูชกัจงู (Verbal Persuasion) บุคคลที�ไดร้บัการชกัจงูดว้ยวาจาวา่เขา
มคีวามสามารถกระทาํพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึ�งได ้เป็นไปไดว้า่เขาจะระดมความพยายามและคง
ความพยายามนั �นไวเ้พื�อนําไปสู่การกระทาํที�ประสบความสําเรจ็ การชกัชวนด้วยวาจาจะเป็นสิ�งที�มี
ส่วนช่วยให้บุคคลมกีําลงัใจ มีความเชื�อมั �นในการกระทําพฤตกิรรมต่าง ๆ มากยิ�งขึ�น มกีารรบัรู้
ความสามารถของตนเพิ�มขึ�น และบุคคลที�มอีทิธพิลในการพดูใหผู้อ้ ื�นคลอ้ยตามนั �น ต้องเป็นบุคคลที�
ผู้ถูกชกัชวนให้ความเชื�อถือ ไวว้างใจ และมคีวามสําคญัต่อตวัเขา นอกจากนี�สิ�งที�ผู้ชกัชวนพูดจา
ตอ้งอยูใ่นกรอบของความเป็นจรงิ บุคคลที�ไดร้บัการโน้มน้าวให้เชื�อว่ามคีวามสามารถที�จะทํางานที�
กาํหนดใหส้าํเรจ็ลงได ้จะมคีวามพยายามมากกวา่ผูท้ ี�ไม่ไดร้บัการ    โน้มน้าว หรอืบุคคลที�ไดร้บัการ
โน้มน้าววา่ขาดความสามารถมแีนวโน้มที�จะหลกีเลี�ยงการท้าทาย ซึ�งเป็นสิ�งที�พฒันาศกัยภาพของ
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มนุษยเ์ขาจะจมปลกัอยูก่บัความสงสยัในความสามารถของตน และจะลม้เลกิอยา่งรวดเรว็เมื�อเผชญิ
ปญัหาที�ยุง่ยาก การชกัชวนดว้ยวาจาจะมผีลมากที�สุดในบุคคลที�มเีหตุผลบางประการที�จะทําให้เขา
เชื�อวา่ เขาสามารถประสบผลสาํเรจ็ได ้อยา่งไรกต็ามการชกัชวนดว้ยวาจาที�ไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ 
การชกัชวนนั �นจะนําผูถู้กชกัชวนไปสู่ความลม้เหลว และทาํใหผู้ถู้กชกัชวนขาดความไวว้างใจในตวัผู้
ชกัชวน 
   4) สภาวะทางร่างกายและอารมณ์ (Physiological and emotional states) 
บุคคล มกัเชื�อวา่สภาวะร่างกาย และอารมณ์มส่ีวนในการตดัสนิ เขามองภาวะกดดนั และภาวะ  ตงึ
เครยีดวา่เป็นอาการบาดเจบ็จากการกระทาํที�ดอ้ยคุณภาพ ในกจิกรรมที�ตอ้งใชค้วามเขม้แขง็ บุคคล
มองอาการอ่อนเพลยี ปวดศรีษะ และความทุกขท์รมานเป็นสญัญาณแห่งความอ่อนแอ  ของร่างกาย 
สภาวะทางอารมณ์ของบุคคลมส่ีวนทาํใหก้ารรบัรูค้วามสามารถของบุคคลสูงหรอืตํ�าได้ อารมณ์ดจีะ
ส่งเสรมิการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ขณะที�การเกดิความท้อแท้หรอืมคีวามวติกกงัวลสูงจะทํา
ใหก้ารรบัรูค้วามสามารถของบุคคลลดลง ดงันั �นการช่วยใหบุ้คคลอยูใ่นสภาวะอารมณ์ที�เหมาะสมจะ
ช่วยใหบุ้คคลสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองไดด้ยี ิ�งขึ�น 
 
 4.3  กระบวนการที�กระตุ้นการรบัรู้ความสามารถของตน 
   แบนดรูา (Bandura. 1999: 5) แสดงให้เหน็ว่าความเชื�อเกี�ยวกบัความสามารถ
ของตนนั �น ผ่านกระบวนการที�สาํคญั 4 กระบวนการไดแ้ก่ กระบวนการทางปญัญา กระบวนการจูง
ใจ กระบวนการความรูส้กึ และกระบวนการคดัเลอืก ซึ�งกระบวนการเหล่านี�จะมคีวามแตกต่างกนัแต่
กม็คีวามเกี�ยวโยงกนัในลาํดบัข ั �นกระบวนการของมนุษย ์
   1) กระบวนการทางปญัญา (Cognitive processes) ผลของความเชื�อเกี�ยวกบั
การรบัรู้ความสามารถของตนตามกระบวนการทางปญัญาได้มาจากหลายรูปแบบเริ�มจากการ
ประมวลความคดิ ความเชื�อเกี�ยวกบัความเป็นรูปเป็นร่าง เป้าหมายที�บุคคลตั �งไวนี้� อทิธพิลต่อการ
ประเมนิความสามารถของตนเอง บุคคลที�มกีารรบัรูค้วามสามารถของตนสงูจะตั �งเป้าหมายที�ทา้ทาย
ตวัเขาเองและมคีวามแน่วแน่ที�จะทาํใหเ้ป็นไปตามนั �น โดยบุคคลที�รู้สกึว่าตนมคีวามสามารถสูง จะ
นึกภาพแผนการที�ประสบความสาํเรจ็นั �นวา่มาจากสิ�งเอื�ออาํนวยในทางบวก ส่วนบุคคลที�ยงัลงัเลใน
ความสามารถของตนกจ็ะนึกภาพไปยงัแผนการที�ประสบความลม้เหลว ผดิพลาด จากการคดิเช่นนี�
จะนําไปสู่ความสามารถในการทํานายเหตุการณ์ของบุคคลและนําไปสู่การพฒันาแนวทางที�จะ
ควบคุมสิ�งเหล่านี� ซึ�งจะมผีลต่อความเป็นอยู่ของเขา การเรยีนรู้ที�จะจดัการและทํานายของบุคคล
จะต้องมกีารคดิวาดภาพตามที�เขารู้ให้นํ�าหนัก บูรณาการปจัจยัต่าง ๆ แล้วจงึนําไปสู่การทดสอบ 
แกไ้ขปรบัปรุงขอ้วนิิจฉยัที�ไม่สอดคลอ้งเกดิการจดจําปจัจยัต่าง ๆ ที�ทดสอบและวธิกีารที�จะทํางาน
นั �น ๆ ใหด้ ี
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   2) กระบวนการจูงใจ (Motivational processes) ความสามารถที�จะจูงใจ
ตนเองและกระทาํตามที�ต ั �งเป้าหมายจะมพีื�นฐานมาจากกระบวนการคดิ ขณะที�คดิคาดการณ์    ใน
อนาคต จะทําให้เกิดแรงจูงใจและการควบคุมการกระทําของตนเองได้ กล่าวคือสิ�งที�คิดเอาไว้
ล่วงหน้าจะถูกเปลี�ยนให้เป็นสิ�งจูงใจและการกระทําซึ�งจะถูกควบคุมด้วยกระบวนการกํากบัตนเอง 
แรงจูงใจส่วนใหญ่ของมนุษยเ์กดิจากการคดิ และความเชื�อในความสามารถของตนกจ็ะมบีทบาท
สาํคญัในการคดิที�เป็นพื�นฐานของแรงจงูใจ บุคคลที�รบัรูค้วามสามารถของตนเองและตั �งเป้าหมายไว้
สงู จะมแีรงจงูใจในการกระทาํและจะปฏบิตังิานไดด้กีวา่คนที�สงสยัในความสามารถของตน 
   3) กระบวนการด้านความรู้สึก (Affective processes) กระบวนการรบัรู้
ความสามารถของตนสามารถมผีลกระทบต่อประสบการณ์ทางอารมณ์โดยผ่านการควบคุมตนเอง
ทางด้านการคดิ การกระทํา และความรู้สึก ในด้านการคิด ความเชื�อในความสามารถของตนมี
อทิธพิลต่อความสนใจ และการตคีวามเหตุการณ์ในชวีติที�อาจใหค้วามรูส้กึในทางบวกหรอืทางลบได ้
และมผีลต่อการรบัรูว้า่ตนมคีวามสามารถที�จะควบคุมความคดิทางลบที�เกดิขึ�นได้หรอืไม่ด้วย ด้าน
การกระทาํการรบัรูค้วามสามารถของตนจะจดัการกบัสภาวะทางอารมณ์โดยการส่งเสรมิการกระทํา
ที�มปีระสทิธผิลเพื�อเปลี�ยนสิ�งแวดล้อมในลกัษณะที�จะเกดิการเปลี�ยนแปลงอารมณ์ได้    ส่วนด้าน
ความรูส้กึจะเกี�ยวขอ้งกบัการรบัรู้ว่าตนสามารถทําให้สภาวะทางอารมณ์ของตนที�ไม่ด ี ให้ดขี ึ�นได้
หรอืไม่ 
   4) กระบวนการเลอืก (Selection processes) บุคคลมแีนวโน้มที�จะหลกีเลี�ยง
กจิกรรมและสภาพการณ์ที�เขาเชื�อวา่ยากเกนิความสามารถของเขา และบุคคลจะกระทาํกจิกรรมและ
เลอืกสิ�งแวดล้อมที�เขาแน่ใจว่ามีความสามารถที�จะจดัการได้ ผู้ที�ย ิ�งมีการรบัรู้ความสามารถของ
ตนเองสงูจะเลอืกกจิกรรมที�ย ิ�งมคีวามทา้ทาย (วลิาสลกัษณ์  ชวัวลัล.ี 2542: 31 – 32) 
 
 4.4  ผลของการรบัรู้ความสามารถของตนที�มีต่อองคป์ระกอบต่างๆ ทางจิตวิทยา 
   พาณี  ขอสุข (2542: 45 – 47) กล่าวโดยสรุปว่า แบนดูรา (Bandura, 1982) 
เชื�อวา่การรบัรูค้วามสามารถของตน ของบุคคลส่งผลต่อองคป์ระกอบต่าง ๆ ทางจติวทิยาใน  หลาย
ดา้น ดงันี� 
   1) พฤตกิรรมการเลอืก (Choice behavior) การที�บุคคลตดัสนิใจว่าจะแสดง
พฤตกิรรมใดในสภาพการณ์ใดนั �น ส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากการรบัรูค้วามสามารถของตน บุคคล มกัมี
แนวโน้มที�หลกีเลี�ยงงานและสถานการณ์ที�เขารู้สกึว่าเกินความสามารถของตน ในขณะเดยีวกนั 
บุคคลจะเลอืกทาํงานในสถานการณ์นั �นถ้าเขารู้สกึว่าเขามคีวามสามารถเพยีงพอที�จะทํางานนั �นให้
สําเรจ็ลงได้ บุคคลที�มกีารรบัรู้ความสามารถของตนสูงจะเลอืกทํางานที�ท้าทาย มแีรงจูงใจในการ
พฒันาความสามารถของตนใหม้คีวามกา้วหน้ามากยิ�งขึ�น ส่วนบุคคลที�มกีารรบัรู้ความสามารถของ
ตนตํ�ามกัจะเปลี�ยนงาน ทอ้ถอย ขาดความมั �นใจในตนเอง ซึ�งเป็นการปิดโอกาสที�จะพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองอย่างไรกต็ามบุคคลที�ประเมนิความสามารถของตนเองสูงเกนิความสามารถที�เป็นจริง 
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มกัจะประสบกบัความลม้เหลวในการทาํงาน และส่งผลใหเ้กดิความเครยีด ความผดิหวงัและรู้สกึว่า
ความลม้เหลวเป็นสิ�งเลวร้ายไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนบุคคลที�ประเมนิความสามารถของตนเองตํ�า
กวา่ความสามารถที�เป็นจรงิ มกัขาดความพยายามและความมุมานะในการทาํงาน และมคีวามสงสยั
เกี�ยวกบัความสามารถของตนเอง ดงันั �นถ้าบุคคลประเมินความสามารถของตนเองได้ถูกต้อง
เหมาะสมจะส่งผลต่อการเลอืกกระทาํพฤตกิรรม ทาํใหก้ารกระทาํนั �นมโีอกาสประสบความสาํเรจ็สงู 
   2) การใช้ความเพียรพยายามและความมุมานะ (Effort Expending and 
Persistence) การรบัรูค้วามสามารถของตนจะเป็นตวักําหนดว่า คนเราจะต้องใช้ความพยายามสกั
เท่าใดและเขาจะยนืหยดัอยูไ่ดน้านเท่าใดเมื�อเผชญิกบัอุปสรรค บุคคลที�รบัรูว้า่ตนมคีวามสามารถสูง
จะมคีวามกระตอืรอืรน้ ใชค้วามพยายาม ความมมุานะเพื�อที�จะเอาชนะงานที�ทา้ทา้ยนั �น แต่ถ้าบุคคล
มกีารรบัรู้ว่าตนมีความสามารถตํ�า เมื�อพบอุปสรรคกจ็ะล้มเลกิความพยายามโดยง่าย อย่างไรก็
ตามที�แบนดรูาเน้นว่า การรบัรู้ความสามารถของตนมอีทิธพิลในการกําหนดการกระทําของบุคคล
มากกวา่ ความพยายาม ความพยายามเป็นเพยีงองค์ประกอบที�มาเพิ�มขนาดและคุณภาพของการ
กระทาํ 
   3) การคิดและปฏิกริิยาทางอารมณ์ (Thought and Emotion Reactions) 
บุคคลที�รบัรูว้า่ตนมคีวามสามารถตํ�ามแีนวโน้มที�จะมปีฏกิริยิาทางอารมณ์ต่อตนเองในทางลบ เช่น 
ไม่มคีวามสุข มคีวามหวาดหว ั �น มคีวามเครยีดสงู จะทาํพฤตกิรรมต่าง ๆ อยา่งไม่เตม็ความสามารถ 
ซึ�งจะส่งผลให้บุคคลประสบความล้มเหลวในการกระทําพฤตกิรรมมากยิ�งขึ�น ส่วนบุคคลที�รบัรู้ว่า
ตนเองมคีวามสามารถสงูจะมคีวามพยายามและความเอาใจใส่ในการกระทําพฤตกิรรมมาก เมื�อพบ
อุปสรรคบุคคลจะกระตุน้ตวัเองใหใ้ชค้วามพยายามมากขึ�น นอกจากนี�การรบัรู้ในความสามารถของ
ตนเองยงัช่วยกาํหนดลกัษณะของการอนุมานสาเหตุ โดยบุคคลที�เชื�อในความสามารถของตนเองสูง
มแีนวโน้มในการอนุมานสาเหตุของความลม้เหลววา่มาจากการขาดความพยายาม ขณะที�บุคคลที�มี
ความสามารถพอ ๆ กนัแต่เชื�อในความสามารถของตนเองตํ�าจะอนุมานสาเหตุความล้มเหลวว่ามา
จากการขาดความสามารถ 
   4) การเป็นผู้นํากําหนดพฤตกิรรมมากกว่าเป็นผู้ทํานายพฤตกิรรม (Human 
as Producer Rather than Simply Foreteller of Behavior) บุคคลที�มกีารรบัรู้ความสามารถของ
ตนเองสงูมกัจะพยายามกระทาํพฤตกิรรมและยอมรบัผลต่าง ๆ ที�เกดิขึ�นจากการกระทําพฤตกิรรม
ของตน จะเลอืกทาํพฤตกิรรมที�มลีกัษณะท้าทายและใช้ความพยายามอย่างมากเพื�อให้การกระทํา
นั �นบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะประสบความล้มเหลวในบางครั �งเขาจะไม่ท้อถอยและไม่อ้างเรื�อง
โชคชะตา แต่จะให้เหตุผลของความล้มเหลวที�เกดิขึ�นว่าเป็นสิ�งที�ช่วยสนับสนุนให้เกดิความสําเรจ็
ต่อไป ซึ�งต่างจากบุคคลที�มีการรบัรู้ความสามารถของตนเองตํ�า มกัจะเป็นคนที�ไม่ค่อยกระทํา
พฤตกิรรม จะรอใหค้วามสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวในการกระทําเป็นไปตามความเชื�อหรอืคําทํานาย
และมกัหลีกเลี�ยงการกระทําที�มีความยาก ขาดความพยายาม มีความทะเยอทะยานตํ�าและมี
ความเครยีดสงู 
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ทฤษฎกีารรบัรูค้วามสามารถของตนของแบนดรูา สามารถแสดงเป็นแบบแผนกราฟ ไดด้งันี� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 การรบัรูค้วามสามารถของตนตามแนวคดิของแบนดรูา  
            ที�มา: Bandura. (1986). Self – efficacy in Changing  Societies. p.2. 
 
 จากทฤษฎกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองของ แบนดรูา จะเหน็ว่าการที�บุคคล เกดิการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองไดน้ั �น มแีหล่งที�มาและปจัจยัที�กระตุน้ใหเ้กดิการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนแตกต่างกัน ซึ�งต้องอาศัยกระบวนการทางจิตวิทยาที�สําคัญ และหลังจากที�เกิดการรับรู้
ความสามารถของตนเองแลว้ กจ็ะส่งผลต่อการเกดิพฤตกิรรมต่าง ๆ ซึ�งกระบวนการเหล่านี�เป็นสิ�งที�
สาํคญัต่อผูเ้รยีน เนื�องจากการศกึษาเกี�ยวกบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  เป็นการส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนแสดงความสามารถที�มอียูใ่นตวัไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 
 4.5  ความหมายของการรบัรู้ความสามารถของตนเอง 
  แบนดูรา (Bandura.  1986:  1) ได้นิยามการรบัรู้ความสามารถของตน (Perceived 
Self – Efficacy) หมายถึง การตดัสินใจของบุคคลถึงความสามารถของตนในการจดัระบบและ
กระทาํกจิกรรมที�ตอ้งทาํเพื�อใหไ้ดผ้ลการปฏบิตัติามแบบที�กาํหนด นบัเป็นการตดัสนิวา่อะไรที�บุคคล
นั �นสามารถกระทาํได ้ไม่วา่เขาจะมทีกัษะในการทาํอยา่งไร ซึ�งการรบัรู้ความสามารถของตนเองจะ
ต่างกบัการคาดหวงัผลจากการกระทํา การรบัรู้ความสามารถของตนเป็นการตดัสนิความสามารถ
ของการกระทําที�จะให้บรรลุผลระดบัหนึ�ง ส่วนการคาดหวงัผลการกระทําเป็นการตดัสินว่าการ
กระทาํนั �นก่อใหเ้กดิผลอยา่งไร เช่นบุคคลเชื�อว่าเขาสามารถกระโดดสงูได้ 6 ฟุต    เป็นการตดัสนิ
การรับรู้ความสามารถ ส่วนการคาดหวงัการยอมรบัทางสงัคม การปรบมือ รางวลั และความ       

 ประสบการณ์ ที�ประสบความสาํเร็จ 
 ประสบการณ์ของผู้อื�น ที�ประสบความสาํเร็จ 
 สภาวะทางร่างกาย และอารมณ์ 

 การพดูชกัจูง 
 การรับรู้ความสามารถ ของตนเอง 

 พฤติกรรมการเลอืก 
 ความพยายาม 

 การคิดและอารมณ์ 
 การกําหนดพฤติกรรม 



  34
 

พงึพอใจในตนเองเป็นการคาดหวงัผลของการกระทําในการใช้ความพยายามที�จะทํากจิกรรมทาง
สงัคม ทางปญัญาและทางกายนั �น 
  ชงัค ์(Schunk.  1994: 89) ไดใ้หค้วามหมายของการรบัรู้ความสามารถของตนเองว่า
เป็นการรบัรู้ความสามารถในการแสดงพฤตกิรรมของตนเองว่าจะกระทําได้ดเีพยีงใดและการรบัรู้
ความสามารถนี�มผีลต่อการเลอืกกระทาํ ความพยายาม และความอดทนต่อความยากลําบากเพื�อให้
การกระทาํนั �นประสบความสาํเรจ็ 
  ปาจาเรส  และมลิเลอร์ (Pajares; & Miller. 1994: 194) ได้ให้ความหมายว่า          
เป็นการรบัรู้ความสามารถที�บุคคลมีต่อตนเองในการแสดงพฤติกรรมที�เฉพาะเจาะจงในแต่ละ
สถานการณ์ ซึ�งการรบัรูค้วามสามารถนี�จะเกี�ยวกบัความเชื�อมั �นในตนเองของบุคคลดว้ย 
  ฐิติพัฒน์  สงบกาย (2533:37) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการตัดสินเกี�ยวกับ
ความสามารถของตนเองว่าสามารถกระทําพฤตกิรรมบางอย่างในสถานการณ์ที�เฉพาะเจาะจงได้
หรอืไม่ดว้ยทกัษะที�ตนมอียู ่
  จิตติมา  จูมทอง (2538:12) ได้ให้ความหมายว่า การที�บุคคลตัดสินเกี�ยวกับ
ความสามารถที�ตนเองมอียูเ่กี�ยวกบัการกระทาํ หรอืพฤตกิรรมบางอยา่งวา่ตนเองมคีวามสามารถ ที�
จะนําทกัษะต่าง ๆ  ที�ตนเองมอียู่มาใช้ได้หรอืไม่  ในระดบัใด  ซึ�งจะเกี�ยวขอ้งกบัทกัษะที�ตนเอง  
เคยมอียู ่และทกัษะที�ไดร้บัการฝึกฝนเพิ�มเพื�อใชใ้นการตดัสนิว่าตนสามารถทําอะไรได้ด้วยทกัษะที�
ตนเองมอียู ่
  กรรณิการ์  จติต์บรรเทา (2539:9) ได้ให้ความหมายว่า คือการมีความเชื�อมั �นใน
ความสามารถของตนเอง โดยสามารถประเมนิความสามารถของตนเองว่าจะกระทําสิ�งต่าง ๆ ได้ดี
ในระดบัใด ซึ�งการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมหีลายด้าน และแต่ละด้านกม็ลีกัษณะแตกต่างกนั
ไป 
  ประทีป  จินงี� (2539:18) ได้ให้ความหมายว่าหมายถึง ระดับการตัดสินใจของ
นกัศกึษาที�คดิวา่ตนเองมคีวามสามารถ 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้ว่า การรบัรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง การที�
บุคคลไดรู้ว้า่ตนเองมคีวามสามารถหรอืมปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใด โดยในแต่ละบุคคลจะมกีาร
รบัรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกนั ซึ�งการรบัรู้ความสามารถของตนเองมีแหล่งที�มาและ
สาเหตุต่าง ๆ กนั เช่น ประสบการณ์ที�เคยประสบความสําเร็จ การเห็นประสบการณ์ที�ประสบ
ความสาํเรจ็ของผูอ้ ื�น การพดูชกัจงู และสภาวะทางร่างกายและอารมณ์ ซึ�งจะส่งผลต่อพฤตกิรรมของ
บุคคลเหล่านั �น ทาํใหบุ้คคลมคีวามคดิเหน็และการตอบสนองของอารมณ์แตกต่างกนัดว้ย 
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 4.6  ลกัษณะของการรบัรู้ความสามารถของตนเอง 
  นักศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของบุคคลเมื�อบุคคลผู้นั �นมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองไวด้งันี� 
  โยเดอร ์และพรอ็คเตอร์ (กรรณิการ์  จติต์บรรเทา. 2539: 15; อ้างองิจาก Yoder; & 
Proctor.  1988) ไดส้รุปลกัษณะของบุคคลผูร้บัรูค้วามสามารถของตนเองไวด้งันี� 
  1) แสดงความคดิเหน็อยา่งมั �นใจ ปราศจากความเกรงกลวัผูใ้ด 
  2) เป็นมติรกบัผูอ้ ื�นไดง่้าย 
  3) มคีวามคล่องตวัสงู มคีวามกระตอืรอืรน้อยูเ่สมอ 
  4) รบับทบาทผูนํ้าโดยปราศจากการลงัเล 
  5) ยดึความเชื�อมั �นของตนเองอยา่งมั �นคง 
  6) ทาํงานร่วมกบัผูอ้ ื�นไดด้ ี
  7) คาดหวงัวา่จะไดเ้ป็นผูนํ้าในบางโอกาส 
  ซิมเมอร์แมน และมาร์ติเนษ – พอน (พาณี ขอสุข.  2542: 32; อ้างอิงจาก 
Zimmerman; & Martinez – Pons. 1986) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของบุคคลที�มกีารรบัรู้ความสามารถ
ของตนเอง ดงันี� 
  1) มั �นใจ 
  2) ขยนัหมั �นเพยีร 
  3) มคีวามรู ้กวา้งขวาง 
  4) กระตอืรอืรน้ในการแสวงหาขอ้มลู 
  5) ทาํงานเป็นข ั �นตอน 
  6) รูจ้กัวธิกีารแกป้ญัหาเมื�อประสบกบัอุปสรรค 
  มาสโลว ์(นิภาพรรณ  แดงโรจน์. 2530: 64 ; อ้างองิจาก Maslow. n.d)  ได้กล่าวถึง
บุคคลที�มกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองวา่เป็นผูท้ี�มลีกัษณะดงันี� 
  1) เข้าใจสภาพ ความเป็นจริงโดยถ่องแท้ มีความสามารถในการรบัรู้ สามารถ
ตดัสนิใจไดถู้กตอ้งรวดเรว็ 
  2) ยอมรบัตนเองและผูอ้ ื�น รวมทั �งสภาพของตนเองตามความเป็นจรงิ 
  3) มคีวามเป็นธรรมชาต ิปราศจากความเสแสรง้ 
  4) วเิคราะหป์ญัหาตรงจุดไม่เขา้ขา้งตนเอง หรอืเอาแต่ใจตนเอง 
  5) สามารถอยูโ่ดยลาํพงัตวัเองอยา่งมคีวามสุข ไม่ตอ้งพึ�งพาผูอ้ ื�นมากนกั 
  6) มคีวามเป็นตวัของตวัเอง มอีสิระในความคดิและมเีหตุผล 
  7) มองโลกและบุคคลรอบขา้งในแง่ด ี
  8) สนใจในธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 



  36
 

  9) สามารถอยู่ร่วมกับเพื�อนมนุษย์ได้อย่างดี เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังพร้อม
ช่วยเหลอืผูอ้ ื�น 
  10) รูจ้กัเลอืกเพื�อน รกัเพื�อน และอุทศิตวัเพื�อเพื�อนอยา่งแทจ้รงิ   
  11) ยดึมั �นในหลกัศลีธรรมจรรยาอยา่งมั �นคง 
  12) ยดึหลกัค่านิยมความเป็นประชาธปิไตยอยา่งแทจ้รงิ 
  13) เป็นผูม้อีารมณ์ขนัถูกตอ้งตามกาลเทศะ 
  อจัฉรา  เนตรลอ้มวงศ ์(2531: 4) ได้สรุปลกัษณะของบุคคลผู้รบัรู้ความสามารถของ
ตนเองว่าสามารถแสดงพฤติกรรมด้วยการกระทํา และคําพูดที�เหมาะสมในสถานการณ์ทั �งใน
หอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ดงันี� 
  1) การกลา้แสดงออก ไดแ้ก่ การกล้าแสดงความสามารถของตนเอง การกล้าแสดง
ความคดิเหน็ การกลา้ซกัถามขอ้สงสยั 
  2) การพึ�งตนเอง ได้แก่ การแก้ปญัหาด้วยความสามารถของตนเอง การทํางาน
ประสบผลสาํเรจ็ การมคีวามเพยีรพยายาม 
  3) การมคีวามเป็นตวัของตวัเอง ไดแ้ก่ การมเีหตุผลไม่คลอ้ยตามผูอ้ื�น โดยปราศจาก
การไตร่ตรอง การตดัสนิใจดว้ยตนเอง 
  4) การมีความรบัผิดชอบ ได้แก่ การปฏิบตัหิน้าที�ในความรบัผิดชอบได้ครบถ้วน 
การกลา้รบัผดิชอบเมื�อกระทาํผดิ 
  5) การที�ความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัสิ�งแวดล้อม ได้แก่ การมมีนุษยส์มัพนัธ์
กบัคนอื�น การรูจ้กัช่วยเหลอืและร่วมมอืกนัในหมู่คณะ การยอมรบัสถานการณ์ใหม่ ๆ  
  จะเหน็ไดว้า่ลกัษณะของบุคคลที�มกีารรบัรู้ความสามารถของตนเองจะสามารถแสดง
พฤตกิรรมที�เด่นชดัและเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดด้ ีเช่น การแสดงความคดิเหน็  การกล้า
แสดงออก กลา้คดิกลา้ทาํ มคีวามรอบคอบในการทาํงาน มคีวามคดิรเิริ�มสร้างสรรค์ ทํางานประสบ
ความสาํเรจ็และส่งผลใหง้านหรอืผลงานที�ออกมาของบุคคลที�มกีารรบัรู้ความสามารถของตนเองดี
และมคีุณภาพ 
 
 4.7  การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร ์
  ความมั �นใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก่อให้เกิดความคิดเกี�ยวกับการรับรู้
ความสามารถของตนเองในด้านคณิตศาสตร์ ซึ�งถูกค้นพบเพื�อทํานายการกระทําที�เกี�ยวข้องกบั
คณิตศาสตร์ได้อย่างสมํ�าเสมอ (Hackett. 1985) ในระยะต้น ๆ ความมั �นใจในการเรียนรู้จะถูก
ประเมินโดย การถามคําถามโดยทั �วไปเกี�ยวกับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน           
ที�สงัเกตเหน็ได ้ซึ�งในปจัจุบนัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในด้านคณิตศาสตร์ได้มกีารประเมนิ
ความสามารถในการแกป้ญัหา การแสดงผลงานทางคณิตศาสตร ์หรอืการประสบความสาํเรจ็ในวชิา
คณิตศาสตร ์
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  สตอ็กตนั และเบท (Stockton ; & Beth. 1995) ศกึษาความแตกต่างระหว่างเพศชาย
เพศหญงิกบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในด้าน คณิตศาสตร์กบันักศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั
จาํนวน 346 คน ผลการศกึษาพบวา่ เพศหญงิมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในดา้นคณิตศาสตร์
ในระดบัตํ�ากวา่เพศชายอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.005 
  กอนท์  และจนิมเิฟอร์ (Gonte ; & Jenmifer. 1995) ศกึษาวธิกีารจดักจิกรรมทาง
คณิตศาสตร์ที�ทําให้คณิตศาสตร์และทกัษะทางคณิตศาสตร์เพิ�มขึ�นหรอืลดลงในเดก็ชั �น 10 11 12 
โดยแบ่งเดก็ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มที� 1 เดก็แก้ปญัหาคณิตศาสตร์โดยมผีู้แนะนําวธิกีาร แก้ปญัหาอยู่
ตลอดเวลาจนประสบความสําเร็จ กลุ่มที� 2 เด็กทําการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ สําเร็จได้เอง              
ผลปรากฏว่าในกลุ่มที� 11 การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ลดลง ส่วนกลุ่มที� 2 
พบวา่ การรบัรูค้วามสามารถทางคณิตศาสตรแ์ละทกัษะทางดา้นคณิตศาสตรเ์พิ�มขึ�น 
  ปาจาเรส  และมลิเล่อร์ (Pajares : & Miller. 1994) ศกึษาการรบัรู้ความสามารถของ
ตนเองดา้นคณิตศาสตร ์มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร ์กบัความเชื�อในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์ในเดก็
จํานวน 350 คน พบว่า การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ มผีลต่อการแก้ปญัหา
คณิตศาสตร์ มากกว่า มโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์ นอกจากนี�ย ังพบว่าเด็กชายมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ มโนทศัน์ด้านคณิตศาสตร์ สูงกว่า แต่มคีวามเครยีดใน
การทาํกจิกรรมดา้นคณิตศาสตรต์ํ�ากวา่เดก็หญงิ 
  ปาราเรส  และแครงเลอร ์(Pajares ; & Kranzler. 1995) ศกึษาการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองดา้นคณิตศาสตร ์และการแสดงออกทางอารมณ์ขณะทาํกจิกรรมคณิตศาสตรใ์นเดก็ชั �น 9, 
10, 11 และ 12 จํานวน 329 คน ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
คณิตศาสตร ์มผีลต่อความเครยีดขณะทํากจิกรรมคณิตศาสตร์    เพศชายและเพศหญิงมกีารรบัรู้
ความสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตรไ์ม่แตกต่างกนัแต่        เพศหญงิจะมคีวามเครยีดขณะทํา
กจิกรรมมากกวา่  
  เฮคเคท  และบทีซ ์(Hackett ; & Betz. 1983) พบวา่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ดา้นคณิตศาสตรม์ผีลต่อการเลอืกเรยีนวชิา วทิยาศาสตรข์องนกัศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั และพบวา่
เพศชายมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตรส์งูกวา่เพศหญงิ 
  ทามาโอ (Tamao. 1990) ศึกษาแหล่งที�ได้มาเกี�ยวกบัการรบัรู้ความสามารถของ
ตนเองดา้นคณิตศาสตรต์ามทฤษฎขีองแบนดรูา ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิ 9ทางการเรยีน ตวัแบบ การพูด ชกั
จงู และการตอบสนองทางอารมณ์ ในประเทศญี�ปุน่ ผลการศกึษาพบวา่การพดูชกัจงูไม่สามารถบอก
ไดว้า่มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร์ และ เพศชายมกีารรบัรู้
ความสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตรส์งูกวา่เพศหญงิ 
  โลเปซ  และเลนท์ (Lopez ; & Lent. 1992) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแหล่งที�มา
ของการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 4 แหล่ง ตามทฤษฎขีองแบนดรูา วา่จะมคีวามสมัพนัธ์กบัการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาตอนปลาย จํานวน 50 
คน โดยใหต้อบแบบสอบถามถงึแหล่งที�มาของการรบัรูแ้ละความสามารถของตนเอง แบบสอบถาม
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การรบัรูค้วามสามารถของตนเองทั �ง 4 แหล่งมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการรบัรู้ความสามารถของ
ตนเองดา้นคณิตศาสตร ์แต่แหล่งที�เป็นการสงัเกตตวัแบบและการกระตุน้ทางอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์
กนัอยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ
  นอรวชิ (Norwich. 1987) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความสามารถของ
ตนเองดา้นคณิตศาสตรก์บัผลสมัฤทธิ 9ทางการเรยีนคณิตศาสตรใ์นเดก็อาย ุ9 – 10 ปี จาํนวน 72 คน 
โดยแบ่งการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร์ออกเป็น 4 ระดบั ผลการศกึษาพบว่าไม่
สามารถทํานายความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ก ับ
ผลสมัฤทธิ 9ทางการเรยีน คณิตศาสตร ์
  มาร์ตเินษ – พอน, โอเบรน็ และโคปาลา (Martinez – Pons ; O’Brien ; & Kopala. 
1999) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร์พื�นฐานทาง
จรยิธรรม เพศกบัความสนใจในอาชพีทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ในโรงเรยีนเฉพาะกลุ่มชน 
เกรด 11 จํานวนนักเรยีน 415 คน พบว่าตวัแปรต่าง ๆ ส่งผลโดยตรงต่อความสนใจในอาชพีของ
นกัเรยีนในแต่ละเพศ นอกจากนั �นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร ์สามารถทาํนาย
ความสนใจในอาชพีของนกัเรยีน และในทางกลบักนัพื�นฐานทางจรยิธรรม ความสาํเรจ็ทางการศกึษา
และสถานภาพทางสงัคมมอีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตรอ์กีดว้ย 
  จากงานวจิยัข้างต้น จะเห็นว่าการรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร ์       
มีความสมัพนัธ์กบักระบวนการทางคณิตศาสตร์ อย่างเช่น ทักษะการแก้ปญัหา กิจกรรมทาง
คณิตศาสตร ์ซึ�งกระบวนการเหล่านี�ลว้นตอ้งอาศยัความสามารถในการใหเ้หตุผล เพื�อส่งเสรมิการคดิ
อยา่งเป็นระบบและประสบผลสาํเรจ็ในการเรยีนคณิตศาสตร ์
 

5.  พฤติกรรมการสอนของครคูณิตศาสตร ์
  5.1 ความหมายของพฤติกรรมการสอน 
     กรชั และคอสตนิ (Grush; & Costin. 1975 : 64) ใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัพฤตกิรรมการสอน
ของครูที�มีประสิทธิภาพว่าควรมีความเชื�อมั �นในตนเอง เป็นผู้นําที�ขยนัขนัแข็ง กล่าวคือ มี
ความสามารถและมีความกระตือรอืร้นในการเรยีนการสอนเป็นซื�อสตัยสุ์จรติ น่าไวว้างใจ รกัษา
สญัญาที�ให้ไว้กบันักเรียนเสมอ เป็นคนที�เขา้ใจนักเรยีนได้ดี ควบคุมกิจกรรมในชั �นเรยีนโดยให้
คาํแนะนําปรกึษา ตลอดจนชี�แจงวตัถุประสงค ์และเปิดใหม้กีารอภปิรายในชั �นเรยีน สามารถควบคุม
ชั �นเรยีนได ้กระตุน้ใหน้กัเรยีนกลา้ที�จะแสดงความคดิเหน็ให้ความรู้นักเรยีนให้ทนัต่อความรู้ใหม่ที�
เปลี�ยนแปลงอยูอ่ยา่งเสมอ ตลอดจนเป็นคนที�มอีารมณ์ขนั 
   เมอเซล (Mursell. 1954: 18 ) ใหค้าํนิยามของคาํวา่พฤตกิรรมการสอน คอื การกระทําของ
ผูส้อนในดา้นต่างๆ เพื�อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
  กาญจนา  เกยีรตปิระวตั ิ(2524: 45 ) ไดใ้หค้าํนิยามไวว้า่ การสอน คอืการจดัการกจิกรรม
หรอืประสบการณ์การเรยีนรู้ให้กบันักเรยีน การสอนมไิด้หมายถึงการบอกแต่เพยีงอย่างเดยีว แต่
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รวมถงึกระบวนการต่างๆ ที�ผูส้อนกระทาํไปเพื�อใหผู้เ้รยีนเกดิความเจรญิงอกงามทั �งทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม และสติปญัญา ส่วนพฤติกรรมการสอนเป็นการกระทําหรอืปฏิบตัิของครูในการ
ประกอบกจิกรรมต่างๆ เพื�อใหก้ารสอนบรรลุวตัถุประสงคท์ี�ต ั �งไวแ้ละเกดิประสทิธภิาพ 

กมลรตัน์  หลา้สุวงษ์ (2526:112)  ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมการสอนไวว้า่ พฤตกิรรม 
หมายถึง การกระทําหรอืกจิกรรมทุกอย่างของมนุษยท์ั �งที�เป็นการแสดงออกให้สงัเกตได้ และถูก
ควบคุมไม่แสดงออกใหเ้หน็ เช่น เมื�อครูเป็นผู้แสดง เรยีกว่า พฤตกิรรมของครู เมื�อนักเรยีนเป็นผู้
แสดง เรียกว่า พฤติกรรมของนักเรียน ส่วนการสอน หมายถึง กระบวนการที�ก่อให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงขึ�นในตวันกัเรยีนตามจุดมุ่งหมายของวชิาต่างๆ ในหลกัสูตรดงันั �นพฤตกิรรมการสอน 
จงึหมายถึง การกระทําหรอืกจิกรรมที�ครูแสดงออก เพื�อเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี�ต ั �งเอาไว ้

เพญ็พมิล  คูศริวิเิชยีร (2538:6) ได้นิยามพฤตกิรรมการสอนไวว้่า หมายถึง กริยิาอาการ 
หรอื การแสดงออกที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตักิารสอนของอาจารย ์

ศริยิภุา  พลูสุวรรณ (254:15) ไดร้ะบุถงึพฤตกิรรมในชั �นเรยีนของคร ูวา่เป็นพฤตกิรรมที�ครู
ปฏบิตัใินชั �นเรยีน เพื�อใหก้ารเรยีนการสอนบรรลุวตัถุประสงค ์แบ่งเป็น 3 ระดบั ดงันี� 

1.  Conduct ครเูป็นผูม้บีทบาทในการควบคุมชั �นเรยีนอยา่งเตม็ที� นกัเรยีนจะมลีกัษณะเป็น
ผูร้บัความรู ้(Passive learner) 

2.  Co-ordinator   ครูและนักเรยีนมบีทบาทร่วมกนัในการทําให้การเรยีนการสอนบรรลุ
วตัถุประสงค ์มปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีน 

3.  Facillitator  ครเูป็นผูท้าํหน้าที�จดักจิกรรม หรอือาํนวยความสะดวกในการเรยีน โดยเน้น
ใหผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ผูเ้รยีนมลีกัษณะเป็น active learner 

จากความหมายของพฤตกิรรมการสอน สรุปได้ว่า พฤตกิรรมการสอน หมายถึง บทบาท 
การกระทําหรอืกจิกรรมที�แสดงออกให้เห็น ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินการเรยีนการสอน เพื�อให้
บรรลุวตัถุประสงคท์ี�ต ั �งไว ้

 
5.2  ปรชัญาและหลกัการสอนคณิตศาสตร ์
     ยพุนิ  พพิธิกุล  (2530:48-50) ไดใ้หค้วามหมายของปรชัญาในการสอนคณิตศาสตร์ไว้

ว่า หมายถึง หลกัแห่งความรู้และความจริงที�จะยดึถือเพื�อเป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร ์
ผูส้อนแต่ละคนยอ่มมหีลกัยดึของตนว่าจะยดึปรชัญาในการสอนคณิตศาสตร์อย่างไร กล่าวสรุปพอ
สงัเขปไดด้งันี� 

1. สอนใหน้กัเรยีนคดิเอง และคน้พบดว้ยตนเอง ผูส้อนเป็นเพยีงผูแ้นะนําไม่ใชบ้อก 
2. สอนโดยยดึโครงสรา้ง มรีะบบระเบยีบแต่ควรจะใชว้ธิกีารสอนหลายๆ อยา่งมกีาร 

ยดืหยุน่ใหเ้หมาะสมตามเนื�อหา 
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3. ไม่มุ่งสอนแต่เนื�อหาคณิตศาสตรอ์ยา่งเดยีว ควรจะสอดแทรกจรยิธรรม ฝึกความ 
ระเบยีบวนิยัไปในตวัฝึกความเป็นเหตุเป็นผล 
          นอกจากปรชัญาในการสอนแลว้ ผูส้อนควรจะรูห้ลกัการสอนดว้ย เพื�อจะช่วยใหม้กีารสอนม ี
ประสทิธภิาพยิ�งขึ�น ดงัที�     ยพุนิ  พพิธิกุล  (2545: 11-12) กล่าวไวด้งันี� 
               1. ควรสอนจากเรื�องง่ายไปสู่ยาก เช่น การยกตวัอย่างอาจจะยกจากจํานวนน้อย
เสยีก่อน เช่น 

   
abba ×=×

×=×

×=×

×=×

M

5665

4334

2332

 

                  2. เปลี�ยนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ในเรื�องที�สามารถใช้สื�อการเรยีนการสอน
รปูธรรมประกอบไดเ้ช่น การแยกตวัประกอบ 3333 , baba −+  ฯลฯ 
                  3. สอนให้สมัพนัธ์ความคดิ เมื�อครูจะทบทวนเรื�องใดกค็วรจะทบทวนให้หมด การ
รวบรวมเรื�องที�เหมอืนกนัเขา้เป็นหมวดหมู่ เช่น เส้นสมัพนัธ์ เส้นขนาน คุณสมบตัขิองสามเหลี�ยม
เท่ากนัทุกประการ จะช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจจาํไดแ้ม่นยาํขึ�น 
                  4.  เปลี�ยนวธิกีารสอนไม่ซํ�าซากน่าเบื�อหน่าย ผู้สอนควรจะสอนให้สนุกสนานและ
น่าสนใจ ซึ�งอาจมกีลอน เพลง เกม การเล่าเรื�อง การทําภาพประกอบ การ์ตูน ปริศนา ต้องรู้จกั
สอดแทรกสิ�งละอนัพนัละน้อยใหบ้ทเรยีนน่าสนใจ 
             5. ใชค้วามสนใจของนักเรยีนเป็นจุดเริ�มต้น เป็นแรงดลใจที�จะเรยีน ด้วยเหตุนี�ใน
การสอนจงึมกีารนําเขา้สู่บทเรยีนเรา้ใจเสยีก่อน 
             6. ควรจะคาํนึงถงึประสบการณ์เดมิและทกัษะเดมิที�นกัเรยีนมอียู ่ กจิกรรมใหม่ควร
จะต่อเนื�องกบักจิกรรมเดมิ 
              7. เรื�องที�ส ัมพนัธ์ก ันก็ควรจะสอนไปพร้อมๆ กัน เช่น เซตที�เท่ากันกับเซตที�
เทยีบเท่ากนัยเูนียนกบัอนิเตอรเ์ซกชนั 
              8. ใหผู้เ้รยีนมองเหน็โครงสรา้ง ไม่ใช่เน้นแต่เนื�อหา 
              9. ไม่ควรเป็นเรื�องยากเกนิไป ผูส้อนบางคนชอบใหโ้จทยย์ากๆ เกนิสาระการเรยีนรู้
กําหนดไว้ซึ�งอาจจะทําให้ผู้เรียนที�เรียนอ่อนท้อถ้อย แต่ถ้าผู้เรียนที�เรียนเก่งก็อาจชอบ ควรจะ
ส่งเสรมิเป็นรายไปในการสอนตอ้งคาํนึกถึงหลกัสูตรและเลอืกเนื�อหาเพิ�มเตมิให้เหมาะสมทั �งนี�เพื�อ
ส่งเสรมิศกัยภาพ 
             10. สอนให้นักเรียนสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง การยกตวัอย่างหลายๆ 
ตวัอยา่ง จนนกัเรยีนเหน็รปูแบบจะช่วยใหน้กัเรยีนสรุปได ้อยา่รบีบอกเกนิไปควรเลอืกวธิกีารต่างๆ 
ที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหา 
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           11. ให้นักเรียนลงมอืปฏบิตัใินสิ�งที�ทําได้ ลงมอืปฏบิตัิจรงิและประเมนิการปฏบิตัิ
จรงิ 
           12. ผู้สอนควรจะมอีารมณ์ขนั  เพื�อช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนยิ�งขึ�น 
วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาที�เรียนหนัก ครูจึงไม่ควรจะเคร่งเครียดให้นักเรียนเรียนด้วยความ
สนุกสนาน 
           13. ผูส้อนควรจะมคีวามกระตอืรอืรน้ และตื�นตวัอยูเ่สมอ 
           14. ผู้สอนควรหมั �นแสวงหาความรู้เพิ�มเติม เพื�อที�จะนําสิ�งที�แปลกและใหม่มา
ถ่ายทอดใหผู้เ้รยีน และผูส้อนควรจะเป็นผูท้ี�มศีรทัธาในอาชพีของตนเอง จงึจะทาํใหส้อนไดด้ ี
         ชมนาด  เชื�อสุวรรณทว ี(2542: 7)  ไดร้ะบุวา่  ในการเรยีนการสอนคณิตศาสตรค์วรคาํนึงถึง
ผูเ้รยีน ผูส้อน ตลอดจนวธิกีารสอน ครผููส้อนจงึตอ้งรูห้ลกัการสอน ดงันี� 
           1. ใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ใจในพื�นฐานของคณิตศาสตร ์รูจ้กัใชค้วามคดิรเิริ�ม รู้จกัเหตุผล 
และรูถ้งึโครงสรา้งของคณิตศาสตร ์
           2. การเรยีนรู ้ควรเชื�อมโยงกบัสิ�งที�เป็นรปูธรรมใหม้ากที�สุด 
           3. ความเขา้ใจตอ้งมาก่อนทกัษะความชาํนาญ 
           4. ความเขา้ใจอยา่งเดยีว ไม่เพยีงพอต่อการเรยีนคณิตศาสตร ์นกัเรยีนตอ้งมทีกัษะ 
ความชาํนาญ 
           5. เน้นการฝึกฝนใหเ้กดิทกัษะ การสงัเกต ความคดิตามลาํดบัเหตุผล แสดงออกถึง
ความรูส้กึนึกคดิอยา่งมรีะบบ ระเบยีบ ง่าย สั �น กะทดัรดั ชดัเจน สื�อความหมายได ้มคีวามละเอยีดถี�
ถ้วน มคีวามมั �นใจแม่นยาํ และรวดเรว็ 
          6. เน้นการศกึษาและเขา้ใจเหตุผล โดยใช้ยุทธวธิกีารสอนให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู ้
เขา้ใจและคน้พบดว้ยตนเอง เกดิความคดิสรา้งสรรค ์เกดิการประยกุตใ์ชไ้ด ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งเรยีนรู้
โดยการจดจาํหรอืเลยีนแบบจากครเูท่านั �น 
          7. ใหผู้เ้รยีนสนุกสนานกบัการเรยีนคณิตศาสตร ์รู้คุณค่าของการเรยีนคณิตศาสตร ์
สามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัไดแ้ละเป็นเครื�องมอืในการเรยีนรูเ้รื�องอื�นๆ หรอืวชิาอื�นต่อไป 
          8. การสอนคณิตศาสตร์ไม่ควรเป็นเพียงการบอก ควรใช้คําถามช่วยกระตุ้นให้
ผูเ้รยีนไดค้ดิและค้นพบหลกัเกณฑ์ ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ด้วยตนเอง เคยชนิต่อการแก้ไขปญัหาอนัจะ
เป็นแนวทางให้เกิดความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ มีทกัษะในกระบวนการการคิดแก้ไขปญัหาทาง
คณิตศาสตร ์
        บุญทนั  อยูช่มบุญ  (2533: 24-25)  ไดอ้ธบิายถงึหลกัที�ควรพจิารณาเพื�อเป็นแนวทางในการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครูคณิตศาสตร์ในชั �นประถมศกึษา กจิกรรมที�จดัขึ�นนั �นต้องมุ่ง
สนองความตอ้งการความสนใจ ความสามารถของนกัเรยีนแต่ละคนเป็นหลกั หลกัในการสอนมดีงันี� 
       1. สอนโดยคํานึงถึงความพร้อมของเด็ก คือพร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์ 
สตปิญัญา และพร้อมในแง่ความรู้พื�นฐานที�จะมาต่อเนื�องกบัความรู้ใหม่ โดยครูต้องมกีารทบทวน
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ความรูเ้ดมิก่อนเพื�อประสบการณ์เดมิกบัประสบการณ์ใหม่ต่อเนื�องกนัจะช่วยให้ นักเรยีนเกดิความ
เขา้ใจมองเหน็ความสมัพนัธข์องสิ�งที�เรยีนไดด้ ี
               2.  การจดักจิกรรมการสอนต้องจดัให้เหมาะสมกบัวยั ความต้องการ ความสนใจ 
และความสามารถของเดก็ เพื�อมใิหเ้กดิปญัหาตามมาภายหลงั 
               3.   ควรคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยเฉพาะวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที�
ครจูาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึใหม้ากกวา่ชนิดอื�นๆ ในแง่ความสามารถทางสตปิญัญา 
              4. การเตรยีมความพรอ้มทางคณิตศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม
ก่อน เพื�อเป็นพื�นฐานใน การเรยีนรู ้จะช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามพรอ้มตามวยัและความสามารถของแต่
ละคน 
             5. วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาที�มรีะบบที�จะต้องเรยีนไปตามลําดบัข ั �น การสอนเพื�อ
สร้างความคิดความเข้าใจในระยะเริ�มแรก จะต้องเป็นประสบการณ์ที�ง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน สิ�งที�ไม่
เกี�ยวขอ้งและทาํใหเ้กดิความสบัสนจะตอ้งไม่นํามาในกระบวนการเรยีนการสอน การสอนจะเป็นไป
ตามลาํดบัข ั �นตอนที�วางไว ้
            6. การสอนแต่ละครั �งจะต้องมีจุดประสงค์ที�แน่นอนว่า จัดกิจกรรมเพื�อสนอง
จุดประสงคอ์ะไร 
            7. เวลาที�ใชส้อน ควรจะใชร้ะยะเวลาพอสมควร ไม่นานจนเกนิไป 
            8. ครูควรจะจดักจิกรรมการเรียนการสอนที�มกีารยดืหยุ่นได้ ให้เด็ก ได้มีโอกาส
เลอืกทํากิจกรรมได้ตามความพอใจ ตามความถนัดของตนและให้อสิระในการทํางานแก่เดก็ สิ�ง
สาํคญัประการหนึ�งคอื การปลกูฝงัเจตคตทิี�ดแีก่เดก็ในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ ถ้าเกดิมขี ึ�นจะช่วย
ใหเ้ดก็พอใจในการเรยีนวชิานี� เหน็ประโยชน์และคุณค่ายอ่มจะสนใจมากขึ�น 
           9. การสอนที�ดคีวรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมกีารวางแผนร่วมกนักบัครู เพราะจะช่วย
ใหค้รเูกดิความมั �นใจในการสอน และเป็นไปตามความพอใจของเดก็ 
           10. การสอนคณิตศาสตร์จะด ีถ้ามโีอกาสทํางานร่วมกนัหรอืมส่ีวนร่วมกนัในการ
คน้ควา้สรุปกฎเกณฑแ์กป้ญัหาต่างๆ ดว้ยตนเองร่วมกบัเพื�อนๆ 
           11. การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนควรสนุกสนานบนัเทงิไปพร้อมกบัการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองจงึจะสรา้งบรรยากาศที�น่าจะตดิตามต่อไปแก่เดก็ 
           12. นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาอยูร่ะหวา่งอาย ุ6 – 12 ปี จะเรยีนได้ดเีมื�อเริ�มเรยีน
โดยครใูชข้องจรงิ อุปกรณ์ ซึ�งเป็นรปูธรรม ตามลาํดบั จะช่วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้ว้ยความเขา้ใจ มใิช่
จาํดงัเช่นการสอนในอดตีที�ผ่านมา ทาํใหเ้หน็วา่วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที�ง่ายต่อการเรยีนรู ้
           13. การประเมนิผลการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการต่อเนื�อง และเป็นส่วนหนึ�ง
ของการเรยีนการสอน ครอูาจใชว้ธิกีารสงัเกต การตรวจแบบฝึกหดั การสอบถาม เป็นเครื�องมอืใน
การวดัผล จะช่วยใหค้รทูราบขอ้บกพร่องของนกัเรยีนและการสอนของตนเอง 
           14. ไม่ควรจาํกดัวธิคีดิคาํนวณหาคาํตอบของเดก็ แต่ควรแนะนําวธิคีดิที�รวดเรว็และ
แม่นยาํใหใ้นภายหลงั 
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           15. ฝึกใหเ้ดก็รูจ้กัตรวจเชค็คาํตอบดว้ยตนเอง 
         จากปรชัญาและหลกัการสอนคณิตศาสตรข์า้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ปรชัญาและหลกัการสอน
คณิตศาสตร์ เป็นสิ�งที�ผู้สอนใช้ยดึเป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์ ซึ�งสิ�งที�ครูผู้สอนต้องรู ้
นอกจากนี�ผู้สอนต้องรู้วธิสีอนคณิตศาสตร์ที�จะนํามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน เพื�อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์ี�วางไว ้
 
5.3  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method) 
         เบล (อนันต์  โพธกิุล. 2543: 22-24 ; อ้างองิจาก Bell.  1978: 240-342 ) ได้เสนอรูปแบบ
ของการสอนแบบสบืสวนสอบสวนในวชิาคณิตศาสตร ์แบ่งเป็น 4 ขั �น คอื ข ั �นสงัเกต ข ั �นอธบิาย ข ั �น
พยากรณ์และทดลองและข ั �นนําไปใช ้ดงันี� 
        1.ขั �นสงัเกต  ผูส้อนจดัสถานการณ์ที�เป็นปญัหาให้ผู้เรยีนเผชญิกบัสถานการณ์ที�ฉงน สงสยั 
หรือพยายามค้นพบหลักการ โดยการสงัเกต วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และตั �งคําถาม ผู้
แกป้ญัหาที�มปีระสทิธภิาพและนักคณิตศาสตร์ที�ประสบความสําเรจ็ที�สุดกค็อื บุคคลที�ต ั �งคําถามดี
ที�สุด 
          คาํถามที�ดทีี�จะนําไปสู่หลกัการที�มปีระโยชน์และคาํถามที�ดจีะมผีลในการแก้ไขปญัหาที�ยาก 
การหาสิ�งที�เป็นประโยชน์และน่าสนใจในการสืบสวนสอบสวนทางคณิตศาสตร์จะต้องดูว่าสิ�งที�
กาํหนดใหค้อือะไร และสบืสวนสอบสวนโดยพจิารณาตามสิ�งที�กาํหนดใหน้ั �นการสบืสวนมไิดต้อ้งการ
ผลเพยีงเท่านั �นควรพจิารณาควรจะสบืสวนสอบสวนใหม้ากกวา่ที�ตอ้งการ 

1) ทาํไมวธิกีารนี�จงึทาํได ้
2) ทาํไมวธิกีารนี�ใหค้าํตอบที�ไม่ถูกตอ้ง 
3) มวีธิทีี�ดกีวา่นี�ไหม 
4) มรีปูแบบทั �วไปไหม 
5) ทฤษฎบีทนี�ทาํใหนึ้กถงึทฤษฎบีทอื�นไหม 
6) ปญัหานี�เป็นปญัหาหนึ�งของปญัหาทั �วไปหรอืไม่ 
7) จะสรุปรปูแบบทั �วไปไดไ้หม 
8) อะไรเป็นขอ้แตกต่างระหวา่งสถานการณ์ทั �งสองเหล่านั �น 
9) มอีะไรคลา้ยคลงึกนัระหวา่งระบบคณิตศาสตรเ์หล่านี� 
10) จากตวัอยา่งที�สงัเกตไดนี้�เป็นตวัแทนของกรณีทั �วไปไดห้รอืไม่ 
11) มตีวัอยา่งคดัคา้นหรอืไม่ 
12) มวีธิทีี�จะแกไ้ขปญัหาดกีวา่นี�ไหม 
13) มอีะไรเกดิขึ�นกบัสิ�งเหล่านี� 
14) มกีารไม่คงเสน้คงวาเกดิขึ�นหรอืไม่ 
15) เรื�องราวหรอืขอ้มลูที�ไดนี้�น่าจะยอมรบัไดห้รอืไม่ 
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16) หลกัการที�หาไดจ้ะขยายต่อไปอกีไหม 
17) ตวัอยา่งต่างๆ ที�แสดงมโนคตคิอือะไร 
                                   ฯลฯ 

            2. ขั �นอธบิาย ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคน้หาคาํตอบ เพื�อขจดัความสงสยัด้วยการใช้เหตุผล
เป็นการวเิคราะห์จากปญัหาไปสู่เหตุ ข ั �นนี�จึงเป็นข ั �นที�รวมรวบความรู้และข้อมูล เพื�อนํามาใช้
แกป้ญัหาหรอืสถานการณ์ต่างๆ ซึ�งม ี2 ประการ 
              ประการที� 1 ในการที�จะแกไ้ขปญัหานั �น ผูแ้กป้ญัหาจะตอ้งมเีทคนิคในการแกป้ญัหาและรู้
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
              ประการที� 2 การแกไ้ขปญัหาจะต้องใช้แหล่งความรู้ รู้จกัวเิคราะหส์งัเคราะห์ความรู้นั �น 
ตลอดจนรวบรวมขอ้มลูและเรยีบเรยีงความรูใ้หม่มรีะบบ การตั �งคาํถามที�นบัวา่เป็นสิ�งสําคญั ควรจะ
มกีารตั �งคาํถามดงัตวัอยา่งต่อไปนี� 
   1. มขีอ้อา้งองิที�เป็นมาตรฐานในเรื�องนี�หรอืเปล่า 
   2. ขอ้อา้งองินั �นหาไดท้ี�ไหน 
   3. แหล่งอื�น ๆ ของความรูค้อือะไร 
   4. แหล่งความรูเ้หล่านี�เชื�อถอืไดเ้พยีงใด 
   5. คุณภาพของความรูท้ี�ไดร้บันี�ดเีพยีงใด 
   6. ความรูนี้�ใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร 
   7. ความรูนี้�เป็นหมวดหมู่และจดัระเบยีบอยา่งไร 
   8. มโนคต ิหลกัการ และวธิกีารใดที�มใีนแหล่งความรู ้
   9. ความรูนี้�สมัพนัธก์บัปญัหาที�กาํลงัพจิารณาหรอืไม ่
   10. ความรูท้ี�นํามาใชส้ามารถแกป้ญัหาไดเ้พยีงไร 
   11. ความรูห้รอืวธิกีารดาํเนินการเหล่านี�จะนําไปใชก้บั    
        สถานการณ์อื�นไดห้รอืไม่ 
 3. ขั �นพยากรณ์และทดสอบ เป็นข ั �นที�นําข้อมูลที�รวบรวมไว้มาอภิปรายปญัหาหรือข้อ
สมมตฐิานที�ต ั �งไว ้และพยากรณ์ผลหรอืทาํการทดลอง เพื�อทดสอบสมมตฐิานนําไปสู่ขอ้สรุปเป็นขั �น
เกิดการค้นพบการแก้ปญัหาในชั �นนี�เป็นการสร้างหลกัการและหาความสมัพนัธ์ต่าง ๆ แยกแยะ
โครงสรา้งและนําไปสู่ขอ้สรุป 
 4. ขั �นนําไปใช้ เป็นข ั �นที�นําเอาความรู้ที�ค้นพบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ข ั �นนี�  ได้แก่ การ
วเิคราะหแ์ละประเมนิกระบวนการสบืสวนสอบสวน ทั �งนี� เพื�อสร้างความเขา้ใจให้ดขี ึ�นและปรบัปรุง
การสบืสวนสอบสวน ในข ั �นนี�เป็นข ั �นพจิารณากระบวนการสบืสวนสอบสวนเนื�อหาทางคณิตศาสตร์
แต่ละเนื�อหายอ่มมวีธิสีบืสวนสอบสวนของมนัเอง จุดประสงค์อนัหนึ�งของผู้สบืสวนสอบสวนในแต่
และเนื�อหา ก็คอื การปรบัปรุงการสืบสวนสอบสวนที�กระทําอยู่และรวบรวมกระบวนการสบืสวน
สอบสวนเพื�อนําไปพฒันาและใชก้บัเนื�อหาอื�น ๆ ต่อไป 
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 สิ�งที�ต้องพิจารณา ก็คือ กระบวนการสืบสวนสอบสวนตั �งแต่ต้นจนจบ วธิีดําเนินการที�
เหมาะสมในการที�จะใช้วเิคราะห์และประเมินกระบวนการสืบสวนสอบสวน ก็คือ การถามและ
พยายามหาคาํตอบตวัอยา่งคาํถามซึ�งจะนํามาใชใ้นข ั �นที� 4 มดีงัต่อไปนี� 

1) วธิดีาํเนินการที�นํามาใชใ้นการแกป้ญัหาเป็นอยา่งไร 
2) อะไรที�เป็นตวักระตุน้ใหค้น้พบนยัทั �วไป 
3) รปูแบบอะไรที�คน้พบ 
4) ความรูแ้ละวธิกีารที�นําไปสู่การคน้พบแบบไม่คงเสน้คงวาคอือะไร 
5) แหล่งความรูอ้ะไรที�ใชม้ากที�สุด 
6) วธิดีาํเนินการอะไรที�เคยทาํและรวบรวมขอ้มลูอยา่งไร 
7) ใชร้ปูแบบการใหเ้หตุผลที�สมเหตุสมผลรปูแบบใดในการแกป้ญัหา 
8) กระบวนการคดิอะไรที�นํามาใชจ้นกระทั �งหาของสรุปได ้
9) วธิกีารแกป้ญัหานําไปใชไ้ดท้ ั �วไปและประยกุตใ์ชก้บัการแกป้ญัหาอื�น ๆ  

ไดไ้หม 
วรียทุธ วเิชยีรโชต ิ(2521: 5-7) ไดแ้บ่งข ั �นของการเรยีนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนเป็น  

5 ขั �น ดงันี� คอื 
 1. ขั �น “สน.” ขั �นของการใหส้งักปัแนวหน้า ซึ�งไดแ้ก่ การเตรยีมความพรอ้ม 

ทางการเรยีนให้ผู้เรยีน โดยการถึงเอาความรู้และประสบการณ์เดมิของผู้เรยีนที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งที�
สอนมาสมัพนัธ์กนัรวมทั �งการปูพื�นความรู้ใหม่ที�จําเป็นสําหรบัการเรยีนรู้เนื�อหาสาระใหม่ให้กบั
ผูเ้รยีนและเป็นการจงูใจใหพ้รอ้มที�จะเรยีน  

 2. ขั �น “ส” คอื ข ั �นของการสงัเกตสถานการณ์ที�เป็นปญัหาขอ้งจติ ในข ั �นนี�จะสรา้ง 
สถานการณ์ที�เป็นปญัหาขอ้งจติขึ�น เพื�อใหผู้เ้รยีนไดส้งัเกตและวเิคราะห์องค์ประกอบและธรรมชาติ
ของปญัหาอย่างละเอียด การเรียนรู้ที�สําคัญในข ั �นนี�ก็คือการเรียนรู้ส ังกัปลักษณะร่วมของ
สถานการณ์ (ความหมายสรุปรวม) ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในสถานการณ์ที�เป็นปญัหาขอ้งจติ 

  3. ขั �น “อ” คอื ข ั �นของการอธบิายปญัหาขอ้งจติ โดยอาศยัความสามารถในการหา 
เหตุผลมาอธบิายถงึสาเหตุของปญัหาขอ้งจติ ส่วนมากการอธบิายมกัจะอยู่ในรูปของความสมัพนัธ์
ระหว่างเหตุกบัผลแบบฟงัก์ชั �น ข ั �นนี�เป็นจุดเริ�มต้นของความสามารถในการสร้างทฤษฎีขึ�นมา
สําหรบัอธบิายปรากฏการณ์ต่าง ๆ การเรยีนที�สําคญัในข ั �นนี�คอื การเรยีนรู้หลกัว่าเมื�อผลปรากฏ
ออกมาในรปูของปญัหาอยา่งนี� อะไรควรจะเป็นเหตุผลหรอืสาเหตุของการเกดิผลอนันั �น 

 4. ขั �น “ท” คอืข ั �นของการทาํนายผล เมื�อเราแปรเหตุ เป็นข ั �นของการตั �งสมมตฐิาน 
เพื�อทดสอบดวูา่ คาํอธบิายในข ั �นที� 3 นั �น ถูกตอ้งมากน้อยประการใด นอกจากนั �นเป็นการคาดคะเน
ผลของสาเหตุต่าง ๆ ทั �งนี�เพื�อฝึกใหผู้เ้รยีนคดิอยา่งรอบคอบแบบ “คดิหน้าคดิหลงั” เสยีก่อน แล้วจงึ
ลงมอืปฏบิตั ิการเรยีนที�สาํคญัข ั �นนี�คอื การเรยีนรูว้ธิกีารแกป้ญัหาโดยนําหลกัการที�เรยีนรู้ในข ั �นที� 3 
มาใช ้
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5. ขั �น “ค” คอื ข ั �นของการควบคุม และสรา้งสรรคท์ั �งสิ�งแวดลอ้มภายนอกและ 
สิ�งแวดล้อมภายใน เป็นข ั �นที�นําผลของการแก้ปญัหามาปฏิบตัมิาใช้ในชีวติจริง เพื�อให้เกิดการ
ควบคุมสิ�งแวดลอ้มภายใน (ทางจติใจ) ขั �นนี�ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมคีวามคดิรเิริ�มสร้างสรรค์ ฉะนั �นการ
เรยีนที�สาํคญัในข ั �นนี�คอื การเรยีนรูว้ธิสีรา้งสรรค ์

นอกจากนี� วรียทุธ วเิชยีรโชต ิ(2521: 33-34) ไดร้ะบุถงึบทบาทของครใูนการสอนดว้ยวธิ ี
สบืสวนสอบสวน ซึ�งสรุปไดด้งันี� 

 1. ครเูป็นผูก้ระตุน้ใหเ้ดก็เกดิการสบืสวนสอบสวน โดยสรา้งสถานการณ์ชกัชวนให ้
เดก็ตั �งคาํถามสอบสวนตามลาํดบัข ั �นของคาํถามแบบสบืสวนสอบสวน 

 2. ครเูป็นผูใ้หก้ารหนุนกาํลงั เมื�อเดก็ถามมากจ็ะใหแ้รงหนุนยอมรบัในคาํถามนั �น 
กล่าวชมและช่วยปรบัปรุงภาษาในคาํถามเพื�อใหเ้ดก็เขา้ใจในคาํถามใหก้ระจ่างดยี ิ�งขึ�น  

 3. ครเูป็นผูท้านกลบั ครจูะเป็นผูท้บทวนคาํถามอยูบ่า้งแต่ไม่มากนกั เพื�อพจิารณา 
ดวูา่นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจอยา่งไรบ้าง อาจตั �งคําถามถามนักเรยีนเกี�ยวกบัเนื�อหาที�ได้เรยีนไปแล้ว
และกท็ี�จะเรยีนบทต่อไป 

 4. ครเูป็นผูแ้นะนําและกาํกบั ครจูะชี�ทางเพื�อใหเ้กดิความคดิตามแนวทางที�ถูกตอ้ง  
เป็นผูก้าํกบัควบคุมเมื�อเดก็ออกนอกลู่นอกทาง 

 5. ครเูป็นผูจ้ดัระเบยีบ ครดูาํเนินการจดัชั �นเรยีนใหเ้หมาะสมกบัวธิกีารเรยีน 
 6. ครเูป็นผูส้รา้งแรงจงูใจ ครสูรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรยีนมกีาํลงัใจในการเรยีน 
 สนั �น มขีนัหมาก (2538 : 294-300) ไดอ้ธบิายถงึวธิสีอนแบบสบืสวนสอบสวนไวว้า่  

เป็นวธิีที�พฒันามาจากแนวคิดของวธิีแก้ปญัหา สืบสวนสอบสวน หมายถึง กระบวนการค้นหา
เหตุผลจากขอ้สงสยัหรอืสิ�งที�อยากรู ้นอกจากนี�ยงักล่าววา่วธิสีอนนี�เป็นกระบวนการต่อเนื�องกบัการ
ค้นพบ (Discovery) การสืบสวนสอบสวนนั �นต้องอาศัยความคิด 2 ประเภท คือ ความคิดเชิง
วเิคราะห ์(Analytical Thinking) ความคดิเชื�อมโยง (Relational Thinking)  
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กระบวนการคดิแบบสบืสวนสอบสวน สามารถเขยีนข ั �นตอนอยา่งเตม็รปูเป็นแผนผงัไดด้งันี� 
 

 
            
 
 (ใช่ – ไม่ใช่)  
 
         

 
    
 
 
กระบวนการสอน 
         คร ู               นกัเรยีน                        นกัเรยีน                คร-ูนกัเรยีน        
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  ขั �นตอนของกระบวนการใชค้วามคดิแบบสบืสวนสอบสวน 
 
นอกจากนี� ยงัไดก้ล่าวถงึผลดขีองวธิสีอนแบบสบืสวนสอบสวน ไวด้งันี� 

                     1. ผูเ้รยีนมคีวามคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์
                     2. ฝึกนิสยัใหผู้เ้รยีนทาํงานร่วมกนั 
                     3.  ฝึกนิสยัการแกป้ญัหาดว้ยหลกัแห่งปญัญา 
                     4. ฝึกทกัษะแห่งวทิยาศาสตร ์

  
 ซึ�งสรุปไดว้า่พฤตกิรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบสบืสวนสอบสวน เป็นบทบาทหรอื
การกระทําของครู โดยครูและนักเรียนมีบทบาทร่วมกัน เน้นการพฒันาความสามารถในการ
แกป้ญัหาดว้ยวธิกีารทางความคดิหาเหตุผล จนค้นพบความรู้หรอืแนวทางแก้ปญัหาที�ถูกต้องด้วย
ตนเอง โดยครูต ั �งคําถามประเภทกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิดหาวธิีการแก้ปญัหาได้เอง และ
สามารถแกป้ญัหานั �นมาใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั 
 
 

สงัเกต ถามปญัหา 

ตั �งคาํถาม 

การวดั คาดคะเน 

ตั �งสมมตฐิาน สบืสวนสอบสวน 

ตอบคาํถาม วเิคราะห์ ทดสอบ พจิารณาตรวจสอบ 

ป้อนคาํถาม 

ปญัหา 

อภปิราย
วางแผน
แกป้ญัหา 

ลงมอืปฏบิตั ิ รว่มกจิกรรม 
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6.  การอบรมเลี
ยงด ู
    6.1  ความหมายของการอบรมเลี�ยงด ู
    การอบรมเลี�ยงดูเป็นขบวนการที�จําเป็นต่อชวีติมนุษยแ์ละถือว่าเป็นขบวนการที�สําคญัยิ�ง
เพราะหากการอบรมเลี�ยงดดู ีจะช่วยสรา้งสรรคบุ์คคลใหเ้ป็นผูใ้หญ่ที�เพยีบพรอ้มไปดว้ยคุณธรรมซึ�ง
เป็นประโยชน์ต่อตวับุคคลและสงัคมเป็นอย่างด ี (ดารุณี บุญวกิ. 2543: 23 ; อ้างองิจาก ลุรางค ์
จนัทรเ์อม. 2520: 28)  ไดม้นีกัวชิาการและนกัจติวทิยาหลายท่านไดก้ล่าวถงึการอบรมเลี�ยงดไูวด้งันี� 
    รดชิน พรียสถ์ (2543: 60-61) ไดก้ล่าววา่ คาํวา่ การอบรมเลี�ยงด ูสามารถแบ่งความหมาย
ออกเป็น 2 ส่วน คอื การอบรม และการเลี�ยงด ู
 การอบรม หมายถงึ การแนะนําสั �งสอนใหค้วามรู ้ใหแ้นวคดิ แนวปฏบิตัถ่ิายทอดบุคลกิภาพ 
ค่านิยม ตลอดจนการทาํตวัเป็นตวัอยา่งในเรื�องต่าง ๆ ใหเ้ดก็มลีกัษณะนิสยัที�พงึประสงค ์
 การเลี�ยงด ูหมายถงึ การดแูลในเรื�องอาหาร ดูแลสุขภาพดูเเลความเป็นอยู่เพื�อสนองความ
ต้องการของเดก็ เลี�ยงดูส่งเสรมิให้เดก็ได้พฒันาการทั �งทางร่างกาย อารมณ์สงัคม และสตปิญัญา 
ตามวยัอนัเหมาะสม 
 ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ อรพนิทร ์ชชูม และงามตา วนินทานนท(์2528: 3) ใหค้วามหมาย 
คําว่า “การอบรมเลี�ยงดู” ว่า หมายถึง การที�ผู้ใกล้ชดิเดก็มกีารตดิต่อเกี�ยวขอ้งกบัเดก็ทั �งทางด้าน
คําพูดและการกระทํา ซึ�งเป็นการสื�อความหมายต่อเด็กทั �งทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ของ
ผูก้ระทาํตลอดจนเป็นการใหผู้เ้ลี�ยงดสูามารถใหร้างวลัหรอืลงโทษเดก็ได ้นอกจากนั �นยงัเป็นโอกาส
ใหเ้ดก็ไดด้แูบบอยา่งการกระทาํของผูเ้ลี�ยงดตูนดว้ย 
 สมคดิ อสิระวฒัน์ (2542: 10) ไดใ้หค้วามหมายการอบรมเลี�ยงด ูโดยกล่าวสรุปวา่การ 
อบรมเลี�ยงดู หมายถึง การเลี�ยงดูที�เป็นกระบวนการที�จะถ่ายทอดความคดิ ความเชื�อ และวธิกีาร
ปฏบิตัขิองแต่ละครอบครวัไดเ้รยีนรูจ้ากสิ�งแวดลอ้ม และจากกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมที�
ต่อเนื�องตลอดชวีติ 
 เครก (สมคดิ อสิระวฒัน์.  2542: 9 ; อา้งองิจาก Craig. 1979) ใหค้วามหมายคาํวา่ 
“การอบรมเลี�ยงดูว่า” หมายถึง กระบวนการที�บุคคลได้เรยีนรู้ในการพฒันา ทศันคต ิ ความเชื�อ 
ค่านิยมความหวงัของสงัคมตลอดจนการปฏบิตัตินให้เหมาะสมกบับทบาทของงานในสงัคมนั �น ๆ
ดว้ย 
 ชาปิโร ( อจัฉรา สุขารมณ์.  2543: 10 ; อา้งองิจาก Shapiro. 1997 ) การอบรมเลี�ยงด ู
หมายถึง การที�แม่หรอืผู้ปกครองปฏิบตัติ่อเดก็โดยการให้คําแนะนํา สั �งสอนให้ความช่วยเหลือ
คุม้ครอง ใหค้วามรกัความอบอุ่นและตอบสนองความต้องการทางกาย และทางใจเพื�อให้เดก็มชีวีติ
อยูแ่ละเจรญิเตบิโตในทุก ๆ ดา้น และเป็นสมาชกิที�ดขีองสงัคม 
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จากความหมายของการอบรมเลี�ยงดูที�กล่าวมาขา้งต้นสรุปได้ว่าการอบรมเลี�ยงดูหมายถึง 
กระบวนการที�พ่อแม่หรอืผู้ปกครองปฏบิตัติ่อเดก็โดยการถ่ายทอดความคดิ ความเชื�อบุคลกิภาพ 
รวมทั �งการลงโทษและการใหร้างวลั ซึ�เป็นการเรยีนรูจ้ากการถ่ายทอดทางวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม 
  

6.2 รปูแบบของการอบรมเลี�ยงด ู
การอบรมเลี�ยงดจูากทางบ้านนับว่ามบีทบาทสําคญัที�สูงสุดต่อการพฒันาทุกด้านของเด็ก

เป็นทั �งแหล่งปลกูฝงัลกัษณะนิสยั ก่อพื�นฐานบุคลกิภาพใหก้บัเดก็ถ่ายทอดแรงจูงใจและค่านิยมต่าง
แก่เดก็โดยเฉพาะบดิามารดาจะเป็นตวัแบบที�สาํคญัที�จะช่วยใหเ้ดก็ไดม้พีฤตกิรรมที�เหมาะสมฉะนั �น
การเรยีนรู้และประสบการณ์ การที�เดก็ได้รบัการอบรมเลี�ยงดูของพ่อแม่ตลอดวยัต้นของชวีติจงึมี
อทิธพิลต่อบุคลกิภาพและพฤตกิรรมของเดก็ตราบจนถงึวยัผูใ้หญ่   (รตันวด ีรอดภริมย.์  2533: 26) 
การอบรมเลี�ยงดมูหีลายรปูแบบทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัวธิกีารปฏบิตั ิความเชื�อและค่านิยมของพ่อแม่ที�มตีอน
เดก็ซึ�งนกัจติวทิยาเละนกัการศกึษาไดพ้ยายามจาํเเนกลกัษณะการอบรมเลี�ยงดทูี�แตกต่างกนัออกไป
ดงันี� 
 ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และคนอื�น ๆ (2528: 4-5) ไดแ้บ่งประเภทของการอบรมเลี�ยงดใูน 
สงัคมไทยโดยทั �วไปออกเป็น 5 ประเภทดงันี� 
 1. การอบรมเลี�ยงดูแบบรกัสนับสนุน หมายถึงการที�พ่อแม่ผู้ปกครองปฏบิตัติ่อเดก็ด้วย
ความรกัใคร่เอาใจใส่ดูแลทุกขสุ์ขแก่เดก็เป็นอย่างมากให้การยอมรบัมคีวามใกล้ชิดสนิทสนมเป็น
กนัเอง เป็นการใหใ้นสิ�งที�เดก็ตอ้งการเดก็ที�ไดร้บัการอบรมเลี�ยงดแูบบนี�จะให้ความสําคญัต่อพ่อแม่
และยอมรบัการอบรมสั �งสอนต่าง ๆ 
 2. การอบรมเลี�ยงดูแบบให้เหตุผล หมายถึง พ่อแม่ผู้ปกครองปฏบิตัติ่อเดก็ด้วยความ
ยตุธิรรม อธบิายเหตุผลแก่เดก็ในขณะที�ส่งเสรมิหรอืขดัขวางการกระทําของเดก็ว่าสมควรหรอืไม่
อยา่งไรมกีารใหร้างวลัหรอืลงโทษอย่างเหมาะสมกบัการกระทําของเดก็มากกว่าการปฏบิตัติ่อเดก็
ตามอารมณ์ ขณะเดยีวกนักย็อมรบัความสามารถและรบัฟงัความคดิเหน็ของเดก็ดว้ย 
 3. การอบรมเลี�ยงดแูบบลงโทษ หมายถึง การที�พ่อแม่ผู้ปกครองใช้วธิลีงโทษทางกายหรอื
ทางจติกบัเดก็อยา่งจงใจเพื�อปรบัพฤตกิรรมของเดก็ โดยใหเ้ดก็ไดร้บัผลจากการกระทํา ด้วยการตก
อยูใ่นสถานการณ์ที�เดก็ไม่พอใจ หรอืในสภาพที�เจบ็ปวดทุกขท์รมาน 
 4. การอบรมเลี�ยงดแูบบควบคุมหมายถงึ การที�พ่อแม่ผูป้กครองออกคาํสั �งใหเ้ดก็ปฏบิตัติาม
แลว้คอยตรวจตราอยา่งใกลช้ดิวา่เดก็ทาํตามที�ตนตอ้งการหรอืไม่ ถ้าไม่ทาํตามจะลงโทษ  เดก็ไม่ได้
รบัความอสิระโอกาสในการตดัสนิใจแกป้ญัหาดว้ยตนเอง ถ้าควบคุมน้อยลงจะปล่อยใหเ้ดก็คดิตดัสนิ
เองวา่ควรทาํหรอืไม่ 
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5. การอบรมเลี�ยงดูแบบให้พึ�งตนเองหมายถึงการที�พ่อแม่ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้เดก็ทํา
กจิกรรมประจาํวนัภายใตก้ารแนะนําและฝึกฝนจากพ่อแม่ผูป้กครอง ทาํใหเ้ดก็ช่วยตนเองได้รวดเรว็
และไม่ตอ้งพึ�งพาผูอ้ ื�นมากเกนิไป 

วราภรณ์  รกัวจิยั (2529: 9-14) กล่าวถงึการอบรมเลี�ยงดใูนสงัคมไทย แบ่งวธิกีารอบรม 
เลี�ยงดอูอกเป็น 4 แบบ ดงันี� 
 1. แบบให้ความรกัความอบอุ่นแบบประชาธปิโตย เป็นการอบรมเลี�ยงดูบุตรให้ความรกั 
ความเอาใจใส่ ความเขา้ใจ ใชเ้หตุผลกบับุตร ทาํใหบุ้ตรรูส้กึวา่มไิด้รบัการปฏบิตัดิ้วยความยุตธิรรม 
ให้อสิระแก่บุตรในการทํากจิกรรมต่าง ๆ ยอมรบัความสามารถและให้สทิธิบุตรในการตดัสนิใจ
แกป้ญัหาดว้ยตวัเอง โดยบดิามารดาคอยใหก้าํลงัใจ ใหค้าํปรกึษาแนะนําตามความเหมาะสม 
 2. แบบคาดหวงัเอากบัเดก็ เป็นการอบรมเลี�ยงดูที�บดิามารดาเรยีกร้องเอาจากบุตรโดยจะ
เคี�ยวเขญ็ใหบุ้ตรทาํตามที�บดิามารดาหวงัไว ้บดิามารดาจะกาํหนดวถิชีวีติให้กบับุตร บุตรจะต้องทํา
ตามความตอ้งการของบดิามารดาทุกอยา่ง แมว้า่จะชอบหรอืไม่กต็าม 
 3. แบบปล่อยปละละเลย เป็นการเลี�ยงดทูี�บดิามารดาไม่สนใจที�จะอบรมสั �งสอนบุตรปล่อยให้
บุตรทาํตามอาํเภอใจ โดยไม่แนะแนวทางที�ถูกต้องเหมาะสมให้  ไม่สนใจความเป็นอยู่ของบุดรไม่
ดแูลยามเจบ็ปว่ย ใหค้วามรกัแบบลาํเอยีง หรอืดุด่าลงโทษแรงเกนิเหตุ บางครั �งปล่อยหน้าที�เลี�ยงด ู
ใหเ้ป็นของคนอื�น 
 4. แบบรกัถนอมมากเกนิไป เป็นการอบรมเลี�ยงดูที�บดิามารดาคอยปกป้องบุตรมากเกนิไป
คอยใหค้วามช่วยเหลอืทุกอยา่งจนบุตรไม่รูจ้กัวธิชี่วยเหลอืตนเองหรอืแกป้ญัหาดว้ยตนเอง 

ดุษฎ ีโยเหลา (2535: 15-16) ไดแ้บ่งรปูแบบของการอบรมเลี�ยงด ูดงันี� 
1. การอบรมเลี�ยงดเูบบรกัสนับสนุน หมายถึง การที�บดิามารดายอมรบัชื�นชม ให้ความ

สนบัสนุน ใกลช้ดิและใหค้วามสนใจกบัเดก็ 
 2. การอบรมเลี�ยงดูแบบใช้เหตุผล หมายถึง การที�บดิามารดาในคําอธบิายประกอบการ
สนบัสนุนและหา้มปรามเดก็ในการทํากจิกรรมต่างๆ และมคีวามสมํ�าเสมอและเหมาะสมในการให้
รางวลัหรอืลงโทษ 

3. การอบรมเลี�ยงดูเเบบไม่ใช้เหตุผล หมายถึง การอบรมเลี�ยงดูแบบตรงกนัขา้มกบัการ
เลี�ยงดแูบบใชเ้หตุผล 

4. การอบรมเลี�ยงดูเเบบลงโทษทางจติมากกว่าทางกาย หมายถึงการที�พ่อแม่ลงโทษด้วย
การเฆี�ยน ทุบ ต ีใหเ้จบ็กาย หรอืลงโทษทางจติ ด้วยการดุว่าแสดงอาการไม่พอใจ ทําเป็นเมนิเฉย
แสดงอาการไม่สนใจ ตดัสทิธบิางอยา่ง 

5. การอบรมเลี�ยงดแูบบควบคุม หมายถงึ การที�บดิามารดาออกคาํสั �งใหเ้ดก็ปฏบิตัติามเเละ
คอยควบคุมพฤตกิรรมของเดก็ โดยไม่ปล่อยเป็นอสิระ 
 6. การอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย หมายถึง พฤตกิรรมของผู้ปกครองที�ปฏบิตั ิต่อเดก็ 
โดยที�เดก็มคีวามรูจ้กัวา่ตนเองไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความยตุธิรรมผูป้กครองใหค้วามรกัความ อบอุ่น 
มเีหตุผล ยอมรบันบัถอืความสามารถและความคดิของเดก็ ใหค้วามร่วมมอืในโอกาสอนัที�ควร 
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 7. การอบรมเลี�ยงดแูบบปล่อยปละละเลย หมายถงึ พฤตกิรรมของผูป้กครองที�ปฎบิตัติ่อเดก็ 
โดยที�เดก็รูส้กึวา่ตนเองไม่ไดร้บัการเอาใจใส่ การสนบัสนุนหรอืคาํแนะนําจากผูป้กครอง มกัถูกปล่อย
ใหท้าํอะไรตามใจชอบ ผูป้กครองไม่ใหค้วามอบอุ่นเท่าที�ควร 
 8. การอบรมเลี�ยงดแูบบเขม้งวดกวดขนั หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้ปกครองที�ปฏบิตัติ่อเดก็ 
โดยที�เดก็มคีวามรู้สกึว่าตนเองไม่ได้รบัอสิระเท่าที�ควรต้องอยู่ในระเบยีบวนิัยที�ผู้ปกครอง กําหนด
หรอืถูกควบคุมไม่ใหไ้ดร้บัความสะดวกในการกระทาํที�ตนเองตอ้งการ 
 9. การอบรมเลี�ยงดแูบบใหค้วามรกั หมายถงึ การรบัรู ้ที�เดก็มตี่อการอบรมเลี�องดขูองพ่อแม่
ในลกัษณะที�เป็นผู้แนะนําสนับสนุนและช่วยเหลอื ยนิดทีี�จะอยู่กบับุตรยกย่องคุ้มครองเเละ ทําให้
บุตรมคีวามเชื�อมั �นในตนเอง 
 10. การอบรมเลี�ยงดแูบบลงโทษ หมายลงึ การรบัรูท้ ี�เดก็มตี่อการอบรมเลี�ยงดขูองพ่อ แม่ใน
ลกัษณะที�เป็นการลงโทษทางร่างกายและจติใจ เช่น การเฆี�ยนตดีุว่า การไม่พจิารณาถึงความ
ตอ้งการของเดก็ การตดัสทิธิ 9 เป็นตน้ 
 11. การอบรมเลี�ยงดูแบบเรยีกร้องเอาจากเดก็ หมายถึง การรบัรู้ของเดก็ที�มตี่อการอบรม
เลี�ยงดขูองพ่อแม่ในลกัษณะที�เป็นการควบคุม เรยีกรอ้งเอาจากบุตรจนในความสาํเรจ็มคีวามรู้สกึไม่
พอใจเมื�อบุตรทาํไม่สาํเรจ็ตามเป้าหมายของพ่อแม ่
 วอลช์ (Walsh. 1980: 14-16) ไดแ้บ่งประเภทการอบรมเลี�ยงดขูองพ่อแม่ออกเป็น 3ประเภท
ใหญ่ ๆ ดงันี� 
 1. แบบใตอ้าํนาจ (Authoritarian Parents)   พ่อแม่พยายามป ั �นลูก ควบคุมลูกและประเมนิ
พฤตกิรรมของลกูจากมาตรฐานของตน บางคนอาจนําหลกัศาสนามาใช้ประกอบด้วย พ่อแม่กลุ่มนี�
ต้องการให้ลูกเชื�อจึงมกีารลงโทษเมื�อเด็กแสดงความต้องการที�ขดักบัพ่อแม่ออกมาพ่อแม่จะให้
ความสาํคญักบัค่านิยมบางอยา่งสงูเช่นการรกัษาขนบธรรมเนียมเดมิ เดก็จงึต้องเชื�อฟงัพ่อแม่อย่าง
เครงครดัโดยปราศจากการโตเ้เยง้  
 2. แบบใช้อํานาจกึ�งตามใจ(Authoritative Parents) พ่อแม่ให้อิสระแก่ลูกในสิ�งที� ตน
เหน็สมควร พ่อแม่จะมเีหตุผลและพจิารณาทุกอยา่งโดยยดึทางสายกลาง เดก็จะได้รบัการสนับสนุน
ใหแ้สดงออกโดยอยูใ่นกรอบระเบยีบวนิยั พ่อแม่กลุ่มนี�จะดแูลลกูค่อนขา้งเขม้งวด แต่สิ�งใดไม่สําคญั
เดก็สามารถทาํไดอ้ยา่งอสิระ พ่อแม่จะช่วยลกูวางเป้าหมายในอนาคต และวจิยัใหล้กูบรรลุเป้าหมาย
นั �น ๆ 

3. แบบตามใจ (Permissive Parents) พ่อแม่จะไม่ใชก้ารลงโทษ แต่จะยอมรบัเดก็พ่อเเม่จะ
ปรกึษาพดูคุยกบัครอบครวัเกี�ยวกบัความต้องการ จุดมุ่งหมาย และกฎเกณฑ์ของบ้าน ลูกจะได้รบั
อิสระในการทํากิจกรรมเเละวางมาตรฐานความประพฤติของตน พ่อแม่จะไม่เรียกร้องความ
รบัผดิชอบต่าง ๆ ภายในบา้น บทบาทของพ่อแม่จะเป็นผูแ้นะนํา เป็นที�ปรกึษาใหล้กู แต่ไม่ใชว้ธิกีาร
หล่อหลอมหรอืเปลี�ยนพฤตกิรรมของลูก พ่อแม่กลุ่มนี�ต้องการเหตุผลจากลูกและจะไม่ใช ้ อํานาจ
เหนือลกู 
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ฟาว และเบลคนิ (Faw ; Belklin. 1989: 346) ไดส้รุปรปูแบบวธิกีารอบรมเลี�ยงดไูว ้ 3 
 รปูแบบ คอื 
 1. วธิกีารอบรมเลี�ยงดแูบบมเีหตุผล โดยผู้ปกครองจะดูเเลอบรมให้ความรกั โดยกําหนด
มาตรฐานของพฤตกิรรมต่าง ๆ ใหล้กูทาํตามโดยพจิารณาความต้องการของลูก ความต้องการของ
ผูป้กครองและของสงัคมไปพร้อม ๆ กนั ผู้ปกครองจะอธบิายเหตุผลควบคู่ไปกบัการอบรมสั �งสอน
การลงโทษไม่ใชก้ารลงโทษทางกาย เมื�อเดก็จะได้รบัคําชมเชย การอบรมสั �งสอนจะให้เดก็เป็นตวั
ของดวัเอง และปฏบิตัติามแนวทางของสงัคม 
 2. วธิกีารอบรมเลี�ยงดูแบบเผดจ็การ โดยผู้ปกครองจะควบคุมเดก็ การลงโทษมกัใช้การ
ลงโทษทางกาย และไม่มคีําอธบิายใด ๆ ทั �งสิ�นการให้ความรกั การอบรม และคําชมเชยแก่เดก็มี
น้อย เดก็ไดร้บัการอบรมเลี�ยงดแูบบเผดจ็การจะมกีารควบคมุตนเองสูง พึ�งพาตนเองได้บ้าง ปฎิบตัิ
ตามกฎอย่างเคร่งครดัแม้ตวัเดก็คดิว่าไม่ยุตธิรรมหรอืไม่ถูกต้อง มลีกัษณะสนัโดษ มกัจะไม่พอใจ 
และเป็นกงัวลกบัสิ�งที�ตนไดท้าํไปแลว้ 
 3. วธิกีารอบรมเลี�ยงดแูบบปล่อยตามใจ วธินีี�ผูป้กครองจะดแูล แต่ไม่รูว้า่ทาํอยา่งไรลูกจงึจะ
เชื�อฟงัและประพฤตดิมีกัตามใจลกู ไม่บงัคบัลกู และไมต่ ั �งกฎเกณฑใ์นบา้น ไม่ใช้อํานาจการเป็นพ่อ
แม่ มกัจะอบรมสั �งสอนลกูมากกวา่แบบเผดจ็การ เมื�อลูกขดัขนืกจ็ะทําตามใจ เดก็ที�ได้รบัการอบรม
เลี�ยงดแูบบนี�จะมลีกัษณะไม่มั �นคง พึ�งตนเองและควบคุมตนเองไดน้้อย 
 จะเหน็ไดว้า่มนีกัการศกึษาทั �งไทยและต่างประเทศแบ่งรปูแบบของการอบรมเลี�ยงดไูว ้
หลายประเภท ซึ�งขึ�นอยู่กบัสงัคมและวฒันธรรม สําหรบัการวจิยัครั �งนี�ผู้วจิยัสนใจที�จะศกึษาการ
อบรมเลี�ยงดูแบบประชาธปิไตยเพยีงรูปเเบบเดยีว เนื�องจากการอบรมเลี�ยงดูมบีทบาทสําคญัต่อ
พฒันาการในทุก ๆ ดา้นของเดก็ และการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตยครอบคลุมถงึการใชเ้หตุผล
ในการอบรมเลี�ยงด ูซึ�งเป็นการส่งเสรมิต่อกระบวนการคดิและการใหเ้หตุผลของเดก็ 
 
5.3 การอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธิปไตย 
  นกัวชิาการและนกัจติวทิยาหลายท่านไดก้ล่าวถงึการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตยไว ้
ดงันี� 
 วราภรณ์ รกัวจิยั (2529: 9) กล่าวถึง การอบรมเลี�ยงดูลูกแบบให้ความรกัความอบอุ่นแบบ
ประชาธปิไตยเป็นการอบรมเลี�ยงดูลูกโดยใช้คาถา 3 บท ซึ�งได้แก่ ความรกั ความเอาใจใส่ และ
ความเขา้ใจ ในการอบรมเลี�ยงดูลูกต้องใช้เหตุผลกบัลูกให้ลูกรู้ว่าตนได้รบัการปฏิบตัิด้านความ
ยตุธิรรม การอบรมเลี�ยงดพู่อแม่ทุกคนมคีวามรกัใหล้กูแต่ลกูตอ้งการทั �งความรกั ความอบอุ่น ความ
อาทรห่วงใยไม่ใช่เพยีงแต่ความรกัอยา่งเดยีว วธิกีารเลี�ยงลูกแบบนี�พ่อแม่ต้องให้ความสําคญัแก่ลูก
โดยถือว่าลูกคือส่วนที�มีความสําคญัต่อครอบครวั พ่อแม่ ให้ในสิ�งที�ลูกต้องการจริง ๆ จดั
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ตรงกบัพฒันาการของลูก ถามความเหมาะสมกบัความสามารถทางกาย 
อารมณ์ สงัคมและทกัษะของลกู โดยไม่บงัคบัใหล้กูทาํในสิ�งที�ลกูไม่อยากทาํหรอืไม่สามารถจะทําได้
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ใหก้ารยอมรบัและยกยอ่ง โดยสรา้งความเชื�อมั �นในตนเองใหล้กู ใหอ้สิระแก่ลกูในการกระทาํกจิกรรม
ต่าง ๆ เอาใจใส่และช่วยเหลอื แนะนําลกูตามความเหมาะสมยอมรบัความสามารถและให้สทิธลิูกใน
การตดัสนิใจแก้ปญัหาด้วยตนเอง พ่อแม่คอยให้กําลงัใจ คําปรกึษา ความมั �นคงปลอดภยัแก่ลูก 
ตลอดจนแนะแนวทางการดําเนินชวีติในแต่ละวยัแก่ลูก คอืลูกจะได้เกดิการเรยีนรู้ที�จะอยู่ในสงัคม
อยา่งมคีวามสุข 
 พรสุดา ดษิยวรรธนะ (2534: 46-47) ไดก้ล่าวถงึการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตยตาม 
แนวคดิของแชฟเฟอร์ (Schaefer. 1959) และเบคเกอร์ (Becker. 1964) ว่าการอบรมเลี�ยงดูแบบ
ประชาธปิไตย หมายถงึ การที�เดก็รูส้กึวา่พ่อแม่แสดงความรกัและส่งเสรมิใหเ้ดก็มอีสิระในการคดิ 
ตดัสนิใจและแกป้ญัหาต่าง ๆ เดก็จะไดร้บัความรกัความเสมอภาคในการทาํสิ�งต่าง ๆ 
 มะล ิ อุดมภาพ (2538: 6) ได้กล่าวถึงการอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธปิไตยว่า คอื วธิกีาร
อบรมเลี�ยงดบุูตรหรอืเดก็ในปกครองที�มคีวามรูส้กึวา่ตนเองไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความยุตธิรรมได้รบั 
ความรกั ความอบอุ่น รบัฟงัเหตุผล ยอมรบัความสามารถ ความคดิเหน็ให้ความร่วมมอืตามโอกาส
อนัสมควร ไดร้บัผดิชอบในเรื�องส่วนตวัและมอีสิระตามความเหมาะสม 
 พรพรรณ จนัทรถง (2541: 6) ไดศ้กึษารปูแบบการอบรมเลี�ยงดขูองพ่อแม่กบัการปรบัตวั 
ทางสงัคม และกล่าวถงึการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตยไวว้า่ เป็นรปูแบบหรอืวธิกีารอบรมเลี�ยงดู
ที�เดก็รู้สกึว่าตนเองได้รบัการปฏบิตัดิ้วยความยุดธิรรม ผู้ปกครองหรอืพ่อแม่ให้โอกาสบุตร หรือ
ผู้ปกครองแสดงความคดิเห็นได้อย่างเสรีได้รบัความรกัความอบอุ่น การยอมรบัเหตุผล ความรู้
ความสามารถและความคดิเหน็ของเดก็ รวมทั �งใหค้วามร่วมมอืตามโอกาสอนัเหมาะสม 

สรุปได้ว่า  การอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธปิไตย  หมายถึง  วธิกีารอบรมเลี�ยงดูที�นักเรยีน
รูส้กึวา่ตนเองไดร้บัการปฏบิตัจิากบดิามารดา หรอืผูป้กครองในการใหค้วามรกัความอบอุ่น  ยอมรบั
ในสทิธิ ความสามารถและความคดิเหน็ที�ถูกต้อง  มเีหตุผล  ไม่ตามใจ  หรอืเขม้งวดจนเกนิไป  
ส่งเสรมิใหล้กูมอีสิระพอสมควรในการคดิ  ตดัสนิใจแก้ปญัหาต่าง ๆ ด้วยตนเองและมกีารให้รางวลั
หรอืลงโทษอยา่งเหมาะสม 
 

7.  งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 7.1  งานวิจยัในประเทศ 
         อาํนวย เลศิชยนัต ี(2523: 91-115) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถทางการ
คดิแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์และความสามารถทางสมอง พบว่า องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ
ของความรู ้ความจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช้ การวเิคราะห์ ความถนัดด้านภาษา ความถนัดด้าน
เหตุผล และควานถนดัดา้นมติสิมัพนัธ ์ต่างกม็คีวามสมัพนัธ์กบัความสามารถทางการคดิแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตรส์งูอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั 01  
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 จรรยา ภอูดม (2524: 48-54) ไดท้าํการวจิยัเรื�องความสนัพนัธร์ะหวา่งความสามารถ 
การแกป้Aัหูาทางคณิตศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ 9ทางการเรยีนตามการประเมนิคร ูโดยใชต้วัอยา่งเป็น 
นักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 2 ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษากรุงเทพมหานคร 
จํานวน 6 โรงเรยีน เป็นนักเรยีนชาย 235 คน นักเรยีนหญิง 190 คนเครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั คอื 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ผลวจิยัพบว่า ความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางคณิตศาสตร์มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัผลสมัฤทธิ 9ทางการเรยีนเฉลี�ยทุกวชิาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที�ระดบั.01 และนักเรียนชายกบัหญิงมีความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตรแ์ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัได้ที�ระดบั.01 โดยนักเรยีนหญิงมคีวามมคีวามสามารถใน
การแกป้ญัาทางคณิตศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีนชาย  

 แน่งน้อย ทองธวชั (2526) ไดศ้กึษาควาสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถดา้นเหตุผลเชงิ  
ถ้อยคาํ และความสามารถในการใชนิ้ยามและทฤษฎกีบัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์
ของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4 ปีการศกึษา 2526 โปรแกรมวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และ
โปรแกรมศลิปศาสตร์ คณิตศาสตร์ จํานวน 936 คน ผลการศกึษาปรากฎว่าความสามารถด้าน
เหตุผลเชิงถ้อยคําและความสามารถในการใช้นิยามและทฤษฏีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั.01  

 ทองหล่อ วงษ์อนิทร(์2527: 13) ศกึษาสมรรถภาพทางสมองดา้นการคดิหาเหตุผลความ
เขา้ใจในการอ่าน และความคล่องในการคาํนวณ ซึ�งมผีลต่อการแก้ปญัหาโจทยเ์ลขคณิตศาสตร์ของ
เดก็เกรด 4 จํานวน 523 คน พบว่า สมรรถภาพด้านเหตุผล มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการ
แกป้ญัหาโจทยเ์ลขคณิต 
 สมเจตน์ ไวยากรณ์ (2530: 93) ได้ศกึษารูปแบบการสอนเพื�อส่งเสรมิความสามารถ
ดา้นการใชเ้หตุผลของนกัเรยีนที�พฒันาสาํหรบัการวจิยัครั �งนี� โดยอาศยัแนวคดิของบลมูและคนอื�นๆ
เป็นพื�นฐานโดยเน้นกระบวนการสอนที�เนื�อหาวชิาเป็นสื�อสามารถนําไปให้สอนเนื�อหาใดก็ได้
ประกอบดว้ยกระบวนการสอน 4 ขั �นตอนคอื การวางแผน การสร้างแนวความคดิรวบยอด  การนํา
ความรูไ้ปประยกุต ์ การประเมนิผลจากการตรวจสอบของผู้เชี�ยวชาญด้านการพฒันาหลกัสูตรสรุป
ไดว้า่เมื�อสอนกระบวนการดงักล่าวเเลว้นกัเรยีนจะพฒันาการเกี�ยวกบัการใช้พฤตกิรรมการคดิด้าน
การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์และประเมนิค่า ซึ�งส่งผลให้นักเรยีนมคีวามสามารถด้านการให้เหตุผล
สงูขึ�นการทดลองจดัทาํกบันกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 โรงเรยีนราชนีิบูรณะ จงัหวดันครปฐมโดย
เลอืกนกัเรยีนที�มคีวามสามารถดา้นคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกนั 2 กลุ่ม จดัเป็นกลุ่มทดลองเป็นและ
กลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที�สร้างขึ�นเป็นเวลา 6 สปัดาห์ กลุ่ม
ควบคุมได้รบัการสอนวธิีการที�ครูใช้ตามปกต ิ ผลการทดลองพบว่า รูปแบบการสอนที�สร้างขึ�น
สามารถสอนใหผู้เ้รยีนเกดิพฤตกิรรมการคดิตามทศันะของบลูมและคนอื�นๆได้ทุกระดบัพฤตกิรรม 
เมื�อเปรยีบเทยีบกบัการสอนเเลว้ พบวา่รปูแบบการสอนที�สรา้งขึ�นช่วยใหผูเ้รยีนทุกระดบัการเรยีนมี
ความสามารถดา้นการใหเ้หตุผลในทุกๆดา้นสงูขึ�นอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิต ิส่วนการสอนตามปกติ
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ช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เหตุผลของผู้เรยีนเฉพาะผู้ที�มผีลการเรียนระดบัปานกลาง
เท่านั �น 
 สุภนนัท ์ เสถยีรศร ี(2536: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเพื�อศกึษาผลสมัฤทธิ 9ทางการเรยีน
วชิาคณิตศาสตร์ การคดิอย่างมเีหตุผลของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 2 ที�เรยีนโดยใช้แบบฝึก
กจิกรรมการคดิกบัสอนตามคู่มอืคร ูผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธิ 9ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุผล ของนกัเรยีนที�เรยีนโดยใช้แบบฝึกกจิกรรมการคดิกบัที�เรยีน
ตามคู่มอืต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั.05 
 หสัยา เถียรวทิวสั (2537: 83-86) ที�ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถด้าน
เหตุผลกบัความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที�3 แล้วพบว่าความสามารถ
ดา้นเหตุผลกบัความสามารถในการแกป้ญัหามคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมนียัสําคญัทางสถิตทิี�
ระดบั.01 
 พชัรนิทร ์เปรมประเสรฐิ (2542: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเพื�อศกึษาผลสมัฤทธิ 9ทางการ 
เรยีนวชิาคณิตศาสตร ์และความสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุผล ของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 2 
ที�ได้รบัการสอนโดยเน้นกระบวนการคณิตศาสตร์กบัการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยัพบว่า 
ผลสมัฤทธิ 9ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์และความสามารถในการคดิอย่างมเีหตุผล ของนักเรยีนที�
ไดร้บัการสอนโดยเน้นกระบวนการคณิตศาสตร์กบัการสอนตามคู่มอืครู แตกต่างอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิี�ระดบั0.1 

 ขอบใจ สาสทิธิ 9 (2545: ง) ไดท้าํการศกึษาเรื�องผลของการเรยีนการสอนโดยเน้นการคดิ
แบบฮวิรสิตกิสท์ี�มตีอ่ผลสมัฤทธิ 9และความสามารถในการใชเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชั �น
ปีที� 2 ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนข ั �นมธัยมศกึษาปีที� 2 ที�ได้รบัการสอนโดยเน้นการคดิแบบฮวิริ
สตกิสค์วามสามารถในการใชเ้หตุผลทางคณิตศาสตรห์ลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั.05 และกลุ่มที�ไดร้บัการสอนโดยเน้นการคดิแบบฮวิรสิตกิสม์คีวามสามารถ
ในการใช้เหตุผลทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที�ได้รบัการสอนแบบปกตอิย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั.05 
 กฤษณะ โสขมุา (2546: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาผลสมัฤทธิ 9ทางการเรยีน เรื�องแบบ
รปูและการใชเ้หตุผลของนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 3 ที�ไดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรเ์รื�องแบบรปูและการให้เหตุผลที�ผู้วจิยัสร้างขึ�น ผลการวจิยัปรากฏว่า นักเรยีนชั �น
ประถมศกึษาปีที� 3 สามารถสอบผ่านเกณฑก์ารเรยีนเรื�องแบบรปูและการให้เหตุผลมากกว่าร้อยละ 
50 ของนกัเรยีนทั �งหมดที�ระดบันยัสาํคญั.01 
 ธนภทัร เตจาภริมณ์ (2546: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธิ 9ในการเรยีน เรื�องการให้
เหตุผลของนกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 และเปรยีบเทยีบความสามารถในการให้เหตุผลก่อนและ
หลงัการทดลองผลการวจิยัปรากฏวา่ นกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 มคีวามสามารถเพยีงพอในการ
เรยีนรูเ้รี�องการใชเ้หตุผลที�ระดบันยัสาํคญั.01 และมคีวามสามารถในการให้เหตุผลหลงัเรยีนสูงกว่า
ความสามารถในการเรยีนก่อนเรยีนที�ระดบันยัสาํคญั . 01 
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7.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
 เลชเซอร์ (Losher. 1971: 2487-A) ได้ศึกษาการคดิหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์กบั
นกัเรยีนเกรด4-5พบวา่ความสามารถในการคดิหาเหตุผลเชงิตรรกศาสตรร์ะหวา่งชั �นมคีวามแตกต่าง
กนัความสามารถในการคดิหาเหตุผลเชงิตรรกศาสตรน์กัเรยีนข ั �นสงูสงูกวา่นกัเรยีนเรยีนข ั �นตํ�า 

 ชอนเบอรเ์กอร ์(schonbergen 1976 11 2536 - A) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศ 
ความถนดัเชงิมติสิมัพนัธ ์และความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งที�
ศกึษาเป็นนักเรียนเกรด 7 จากโรงเรยีนในเมอืงแบงเกอร์ (Bangor) มลรฐัเมน (Maie) ใช้
แบบทดสอบวดัความถนดั 5 ฉบบั คอื  

1. แบบทดสอบ Card Rotations 

2. แบบทดสอบ Form Board 2 
3. แบบทดสอบ Hidden Figures 2 from the NLSMA battery 

4. แบบทดสอบ Cubes comparison from the ETS Kit 

5. แบบทดสอบ space Relations from the differentiaI Aptitude Tests 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ ซึ�งประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย
สามฉบบั วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าสมัประสทิธิ 9สหสมัพนัธพ์หุคณูผลปรากฏว่าความสามารถใน
การแก้ปญัหาทางคณิตศาสดร์ทั �งสามฉบบัมีความสมัพนัธ์กบัความถนัดเชิงมิติสมัพนัธ์อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ
 สโตนวอเดอร์ (stonewater. 1977: 2602 - 2603 - A) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความสามารถในการแก้ปญัหากบัความถนัดทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาที�เรยีน
เทอมแรกของคณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัมชิแิกน จํานวน 27 คน เมื�อวเิคราะห์ผลโดยการ
หาค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลปรากฏว่า ความสามารถในการแก้ปญัหากบัความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์มคีวามสมัพนัธท์างบวกอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

 มูราพกี� (Muraski. 1979: 4104 - A) ได้ทําการศกึษาผลของการสอนอ่านในทาง 
คณิตศาสตร์กบัความสามารถในการแก้ปญัหา กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนเกรด 6 ซึ�งแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม อยา่งละ 13 คน กลุ่มทดลองจะได้รบัการสอนอ่านในทางคณิตศาสดร์ทั �ง 3 
บทเรยีน แต่ละบทเรยีนจะแบ่งออกเป็น 5 เรื�อง ใช้เวลา 5 สปัดาห์ ต่อจากนั �นวดัความสามารถใน
การเเก้ปญัหาของทั �งสองกลุ่ม ปรากฏว่า กลุ่มทดลองมคีวามสามารถในการแก้ปญัหาดกีว่ากลุ่ม
ควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั.05 

 เรย ์(Ray1979-3220-A)ไดร้บัการสอนเปรยีบเทยีบอทิธพิลของการใชค้าํถามในระดบัตํ�า
กบัคาํถามในระดบัสงูที�มตี่อเหตุผลในเรื�องของนามธรรมและการคดิอย่างมเีหตุผลของมธัยมศกึษา
ตอนปลายในวชิาเคมโีดยแบ่งนักเรยีนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 54 คนจดัการเรยีนเหมอืนกนัแต่ระดบั
คําถามในระดบัคําถามต่างกนัเป็นคําถามระดบัสูงกบัคําถามระดบัตํ�า (ความจํา) ในเวลาสอน 24 
สปัดาห ์พบวา่นกัเรยีนกลุ่มที�ใช้คําถามในระดบัสูงสามารถทําขอ้สอบในเรื�องของความสามารถทํา
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ขอ้สอบในเรื�องของความมเีหตุผลเชงินามธรรมและ การคดิอยา่งมเีหตุผล ได้คะแนนสูงกว่าอกีกลุ่ม
หนึ�งอยา่งมนียัสาํคญั 
 รทิ (Writt. 1988: 72-A)  ไดส้าํรวจผลของการใชว้ธิแีกป้ญัหากบักระบวนการให้เหตุผล
โดยเฉพาะยทุธวธิแีกป้ญัทั �ง 4 ขั �นตอนของโพลยา ซึ�งไดแ้ก่ข ั �นทาํความเขา้ใจปญัหาเกี�ยวกบัรูปแบบ
สี�เหลี�ยมจตัุรสัเป็นเครื�องที�ใช้วดัทั �งยุทธวธิแีก้ปญัหาและกระบวนการให้เหตุผล กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และตอนปลาย จากโรงเรยีนในนิวยอร์ก 75 โรง ผลการศกึษา
พบว่าการใช้ยุทธวิธีแก้ปญัหาและกระบวนการให้เหตุผลมีความเกี�ยวข้องโดยตรงกบัวิธีการ
แกป้ญัหาซึ�งบางส่วนของกระบวนการใหเ้หตุผล มคีวามสมัพนัธก์บัตวัปญัหาเป็นอยา่งมากขณะที�อกี
ส่วนหนึ�งของกระบวนการให้เหตุผลมีความเกี�ยวข้องกบัยุทธวธิีการแก้ปญัหา เมื�อพิจาราณาถึง
สดัส่วนของยุทธวธิกีารแก้ปญัหาทั �ง 4ขั �น ตอนของโพลยา พบว่า ในกลุ่มนักเรยีนวธิแีก้ปญัหาได้
สาํเรจ็มขี ั �นดาํเนินการตามแผนแตกต่างกนั ส่วนใหญ่นกัเรยีนที�แกป้ญัหาไม่สาํเรจ็พบความแตกต่าง
กนัในชั �นดําเนินการตามแผนและใช้เวลาส่วนมากในข ั �นทําความเข้าใจปญัหาและข ั �นวางแผน
แก้ปญัหา ทั �งนักเรียนในกลุ่มที�ใช้ยุทธวธิกีารแก้ปญัหาไม่มใีครใช้ข ั �นตอนตรวจสอบกระบวนการ
แกป้ญัหา 
 ลอเดยีน (Laudien.  1999: 3384 -A) ได้ศกึษาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในตํารา
เรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นโดยนําตําราเรยีนคณิตศาสตร์เกรด 7และเกรด 8 ที�ขายตามร้าน
หนังสอื(Commercial) และชุดตําราเรยีนทดลอง (experimentla serier )  เกรด 7 และเกรด 8 มา
วเิคราะหเ์พื�อหาตาํราเรยีนคณิตศาสตรเ์กรด 7 และเกรด 8 ที�ขายตามรา้นหนังสอืกบัชุดตําราเรยีน
ทั �งสองแบบนี�มกีารแสดงการใหเ้หตุผลและการพสิจูน์อยา่งไร โดยพจิารณาจากปญัหาที�ให้ต้องการ
ใชว้ธิกีารใหเ้หตุผลแบบอุปนัย การใช้เหตุผลแบบนิรนัยและวธิกีารอื�นในการแก้ปญัหาผลการวจิยั
แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างระหวา่งตาํราเรยีนที�ขายตามร้านหนังสอืกบัชุดตําราเรยีนทดลองและ
จากตาํราเรยีนเกรด 7 และเกรด 8 ทั �งตาํราเรยีนที�ขายตามร้านหนังสอืกบัชุดตําราเรยีนทดลองควร
จะมกีารเพิ�มการใหเ้หตุผลแบบนิรนยัตามลาํดบั 
 

 
        

 
  
  
  
 
 
  



บทที� 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
ในการวจิยัครั �งนี�  ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั �นตอนดงันี� 
1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 
5. สถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
1.  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

   ประชากรที	ใช้ในการวิจยั   
  ประชากรที�ใช้ในการวจิยัครั �งนี�เป็นนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4    ปีการศกึษา 
2551 สงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษานครปฐมเขต 1  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข ั �น
พื�นฐาน ซึ�งมโีรงเรยีนจาํนวน 13 โรงเรยีน เป็นนกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4 จาํนวน  2,991 คน  
 
  กลุ่มตวัอย่างที	ใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวจิยัครั �งนี�เป็นนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4  ปีการศกึษา 
2551 สงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษานครปฐมเขต 1  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข ั �น
พื�นฐาน   จาํนวน    360     คน   ซึ�งไดม้าโดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบสองข ั �นตอน ( Two  Stage  
Random  Sampling  ) ในการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างที�ระดบัความเชื�อมั �น 95%  โดยมี
ขั �นตอนการสุ่มตามลาํดบัดงันี�   
  1.  สาํรวจขอ้มลูหน่วยสมาชกิของประชากรจากแหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิ คอื  กลุ่มงาน
สารสนเทศ  สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษานครปฐม  เขต 1   จดัทํากรอบของการสุ่ม (Sampling  
Frame)  โดยใชข้นาดของโรงเรยีนเป็นชั �น  จาํแนกเป็นขนาดโรงเรยีนต่าง ๆ ดงัตาราง 1   
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ตาราง 1   จาํนวนนกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4 สงักดัสาํนกังานเขตพื�นฐานการศกึษานครปฐม 
     เขต 1 จาํแนกตามขนาดโรงเรยีน  
 

ขนาด ร.ร ชื�อโรงเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 

ใหญ่ 

พระปฐมวทิยาลยั 
ราชนีิบรูณะ 
วดัหว้ยจรเข ้
ศรวีชิยัวทิยา 
สรินิธรราชวทิยาลยั 
กาํแพงแสนวทิยา 
มธัยมฐานบนิกาํแพงแสน 
คงทองวทิยา 

541 
491 
160 
368 
347 
184 
342 
207 

รวม 2640 

กลาง 
พระปฐมวทิยา 2 
( หลวงพ่อเงนิอนุสรณ์ ) 
โพรงมะเดื�อวทิยาคม 
สระกะเทยีมวทิยาคม 

70 
79 
68 

รวม 217 
เลก็ ศาลาตกึวทิยา 

บา้นหลวงวทิยา 
85 
49 

รวม 134 
รวมทั �งสิ�น 2991 

 

           ที�มา :  กลุ่มงานสารสนเทศ  สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษานครปฐม  เขต 1.(2551) จาํนวน
นกัเรยีนในเขตพื�นที�การศกึษานครปฐมเขต 1. 
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 2.  ทาํการสุ่มแบบแบ่งชั �น  (Stratified  Random  Sampling)  โดยมขีนาดโรงเรยีนเป็นตวั
แปรแบ่งชั �น  (Strata)  และมีโรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling  Unit)  แล้วทําการสุ่ม
โรงเรยีนมารอ้ยละ  50  ของจาํนวนโรงเรยีนทั �งหมด  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน    โรงเรยีน ดงัตาราง
ที� 2 
 
ตารางที� 2  จาํนวนนกัเรยีนในแต่โรงเรยีนที�ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามขนาดโรงเรยีน 
 

ขนาด ร.ร ชื�อโรงเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 

ใหญ่ 
สรินิธรราชวทิยาลยั 
พระปฐมวทิยาลยั 
คงทองวทิยา 
ราชนีิบรูณะ 

347 
541 
207 
491 

รวม 1586 

กลาง 
พระปฐมวทิยา 2 
( หลวงพ่อเงนิอนุสรณ์ ) 
โพรงมะเดื�อวทิยาคม 
 

70 
 
79 
 

รวม 149 
เลก็ บา้นหลวงวทิยา 49 

รวม 49 
รวมทั �งสิ�น 1784 
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3. ทาํการสุ่มแบบแบ่งชั �น (Stratified  Random  Sampling) โดยมโีรงเรยีนเป็นตวัแปรแบ่ง
ชั �น (Strata) และมนีกัเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling  Unit)   ดงัตารางที� 3 
 
ตาราง 3  จาํนวนนกัเรยีนในแต่ละโรงเรยีนที�ใชใ้นการวจิยั 
 

ขนาด ร.ร ชื�อโรงเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 

ใหญ่ 
สรินิธรราชวทิยาลยั 
พระปฐมวทิยาลยั 
คงทองวทิยา 
ราชนีิบรูณะ 

70 
105 
40 
95 

กลาง 
พระปฐมวทิยา 2 
( หลวงพ่อเงนิอนุสรณ์ ) 
โพรงมะเดื�อวทิยาคม 

 
20 
20 

เลก็ บา้นหลวงวทิยา 10 
รวม 360 

  
 หมายเหตุ   โรงเรยีนขนาดเลก็จาํนวนนกัเรยีน 1 – 499 คน 
       โรงเรยีนขนาดกลางจาํนวนนกัเรยีน 500 – 1499  คน 
       โรงเรยีนขนาดใหญ่จาํนวนนกัเรยีน 1500 คนขึ�นไป 
 

4. การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
ขนาดตวัอยา่งดงัปรากฏในตารางที� 3 ผูว้จิยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั �น 

และดําเนินการสุ่มตามหลกัของการสุ่ม  ซึ�งหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างด้วยการอาศยัการประมาณ
ค่าเฉลี�ยของประชากร  โดยใชข้อ้มลูในการประมาณค่าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดงันี� 

4.1  ขนาดของความคลาดเคลื�อน (limit  of  error) เท่ากบั  18 คะแนน จากคะแนนเตม็ 
ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์ ซึ�งผูว้จิยัถอืวา่เป็นขนาดที�เพยีง
พอที�จะนําผลการวจิยัไปใชต้ดัสนิกรณีต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งได ้
          4.2  กาํหนดระดบัความเชื�อมั �น (level of confidence : 1- ∝)  ที�  .95 
          4.3  ค่าประมาณความแปรปรวนของประชากร (σ2) ของโรงเรยีนขนาดใหญ่  โรงเรยีน
ขนาดกลางและโรงเรยีนขนาดเลก็  ได้จากการนําไปทดลองใช้ (Try  out) กบันักเรยีนช่วงชั �นที� 4  
สงักดัสาํนกัเขตพื�นที�การศกึษานครปฐมเขต  1 โรงเรยีนขนาดใหญ่  โรงเรยีนขนาดกลาง  โรงเรยีน
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ขนาดเลก็ ที�มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  150  คน พบวา่ มคีวามแปรปรวนเท่ากบั 
182.43, 188.21 และ 174.06  ตามลําดบั และนําค่าความแปรปรวนนี�ไปประมาณขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป 
     จากขอ้มูลจํานวนประชากรและข้อมูลที�ผู้วจิยัได้กําหนดขึ�นในการประมาณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของการสุ่มแบบแบ่งชั �น (Stratified  
Random  Sampling )  ของ มยุร ี ศรชียั ( 2538:105)  ซึ�งเป็นการหาขนาดตวัอย่างเพื�อประมาณ
ค่าเฉลี�ยและกาํหนดขนาดตวัอยา่งตามสดัส่วนประชากร  ไดจ้าํนวนสมาชกิในกลุ่มตวัอยา่ง 360  คน 
 

5. การตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่ง 
     เนื�องจากในข ั �นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ว ิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม                                           

ตวัอยา่ง จาํนวน 510 คน  ซึ�งมจีาํนวนมากกวา่กลุ่มตวัอย่างที�ประมาณไว ้เนื�องจากว่าเป็นการเกบ็
ขอ้มลูจากนกัเรยีนทั �งหอ้งเรยีน และเพื�อเป็นการป้องกนัความผดิพลาดและไม่เพยีงพอของขอ้มลู ซึ�ง
เกดิจากการที�นกัเรยีนไม่ตั �งใจทาํแบบทดสอบหรอืแบบสอบถามหรอืตอบไม่ครบทุกฉบบั  หลงัจาก
เกบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความเรยีบรอ้ยและคดัเลอืกแบบทดสอบและแบบสอบถาม
ฉบบัสมบรูณ์เพื�อนําไปใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู จาํนวน 360  คน 
            ผู้วิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าความแปรปรวนของคะแนนที�ได้จากแบบทดสอบ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดกลาง  
โรงเรยีนขนาดเลก็ เท่ากบั 166.81, 194.15  และ 173.83  ตามลําดบัซึ�งพบว่าความแปรปรวนที�ใช้
ประมาณค่าดงักล่าวมีค่าใกล้เคียงกบัค่าประมาณความแปรปรวนที�ใช้ในการกําหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างและเมื�อพิจารณาความคลาดเคลื�อนมาตรฐานในการประมาณค่าเฉลี�ย ในภาพรวมจาก
คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เท่ากบั .49  เมื�อนําไปคํานวณค่าความ
คลาดเคลื�อน  (

x
SEZe 2/05.= )  ได้เท่ากบั  .96 ซึ�งน้อยกว่าความคลาดเคลื�อนในการประมาณ

ค่าเฉลี�ยของประชากรที�ผูว้จิยัไดก้าํหนดไวเ้บื�องต้น คอื 1.00  จงึสรุปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการ
วจิยัครั �งนี� มขีนาดเพยีงพอที�จะทาํใหก้ารประมาณค่ามคีวามถูกตอ้ง 

      
2.  เครื�องมอืที�ใช้ในการวิจยั 
 เครื�องมอืที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการทําวจิยัครั �งนี� มจีํานวน  6   ฉบบั  โดยเป็น
แบบทดสอบ 2 ฉบบั  และเป็นแบบสอบถาม  4  ฉบบั ดงันี� 
 ฉบบัที	 1  แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์    เป็นแบบปรนัย
เลอืกตอบ (Multiple  Choice)  ชนิด 4  ตวัเลอืก ครอบคลุมการใหเ้หตุผลเชงิอุปนยัและนิรนัย  ตาม
หลกัสตูรการศกึษาข ั �นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2544  ดา้นละ 15  ขอ้  รวม  30  ขอ้ 
 ฉบบัที	 2  แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์   เป็นแบบปรนัย
เลอืกตอบ (Multiple  Choice)  ชนิด 4  ตวัเลอืก ตามแนวคดิของโพลยา  โดยยดึหลกัสตูรการศกึษา
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ขั �นพื�นฐาน  พุทธศักราช 2544  มีทั �งหมด  6  ข้อปญัหา  ในแต่ละข้อเป็นโจทย์ปญัหา  ที�
ประกอบดว้ยคาํถามยอ่ย  4 ขอ้  ตามลาํดบัข ั �นในการแกป้ญัหาของโพลยา  รวม  24  ขอ้ 
 ฉบบัที	 3  แบบสอบถามเจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประเมนิ
ค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั  จาํนวน  20  ขอ้             

ฉบบัที	 4  แบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร ์ เป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมนิค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั  จาํนวน  25  ขอ้         
 ฉบบัที	 5  แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตร์แบบสบืสวนสอบสวน  เป็น
แบบมาตราส่วนประเมนิค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั  จาํนวน  20  ขอ้   
 ฉบบัที	 6  แบบสอบถามการอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธปิไตย เป็นแบบมาตราส่วนประเมนิ
ค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั  จาํนวน  25  ขอ้            
 

เครื�องมอืที�ผู้วจิยัสร้างขึ�นได้แก่ ฉบบัที� 1 แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตรแ์ละฉบบัที� 5 แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน 
ส่วนฉบบัที� 2, 3, 5, 6 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาจากแบบทดสอบและแบบสอบถามที�มอียูแ่ลว้   
 
 2.1  การสร้างและหาคณุภาพของเครื	องมือที	ใช้ในการวิจยั 
        เครื�องมอืที�ผู้วจิยัสร้างขึ�น  ได้แก่   แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร ์ และแบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน 
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  ผ่านเกณฑ ์

ผ่านการคดัเลอืก 

วิธีดาํเนินการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร ์
 การสรา้งแบบทดสอบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์ สาํหรบัการวจิยัครั �งนี�
ไดด้าํเนินการสรา้งตามข ั �นตอนดงัภาพประกอบดงันี� 
 
 
                                      
  
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                      
           
 
 

                                                 
 
 
 
 
                                                                                                                  
 
                                           
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ลาํดบัข ั �นตอนการสรา้งแบบทดสอบที�ใชใ้นการวจิยั 

ไม่ผ่านการคดัเลอืก 

กาํหนดจุดมุ่งหมายในการสรา้งแบบทดสอบ 
ศกึษาทฤษฎแีนวคดิและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัแบบทดสอบ เขยีนนิยามปฏบิตักิาร 

และกาํหนดแผนการเขยีนขอ้คาํถาม 
วพิากษ์และปรบัแกข้อ้คาํถามกบัอาจารยผ์ูค้วบคุมปรญิญานิพนธ ์

เขยีนขอ้คาํถามตามนิยามปฏบิตักิาร และเป็นไปตามแผนการเขยีนขอ้คาํถาม 

 พจิารณาขอ้คาํถามที�ม ี
ความเที�ยงตรงครอบคลุม 

ตรวจสอบความเที�ยงตรงเชงิพนิิจโดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

ทดลองใชแ้บบทดสอบกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งที�ไมใ่ช่กลุ่มที�จะใชต้อบคาํถามในการวจิยั 
วเิคราะหค์ุณภาพความเชื�อมั �นรายขอ้และค่าความยาก 

ประเมนิค่าความเชื�อมั �นของแบบทดสอบโดยการวเิคราะหซ์ํ�า 

พจิารณาคดัเลอืกคาํถาม 

ตดัทิ�ง ออกแบบและพมิพแ์บบทดสอบสาํหรบัรวบรวมขอ้มลูการวจิยั 
วเิคราะหห์าความเชื�อมั �นของแบบทดสอบ 

การพจิารณาตดัสนิใจวเิคราะหผ์ลการวจิยัและดาํเนินการวจิยัข ั �นต่อไป 

ไม่ผ่านเกณฑ ์
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 จากภาพประกอบ 4 ขั �นตอนในการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตรท์ี�ใชใ้นการวจิยั  มรีายละเอยีดดงันี� 

1.  ผูว้จิยักาํหนดจุดมุ่งหมายเพื�อสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง 
คณิตศาสตร ์

2.  ศกึษาทฤษฎ ี เอกสาร  และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง 
คณิตศาสตร์ทั �งในด้านคํานิยาม  แนวคิด  องค์ประกอบ  ลกัษณะการเขยีนข้อคําถาม  การให้
คะแนนเพื�อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบ 

3.  เขยีนนิยามเชงิปฏบิตักิาร  จากแนวทางการศกึษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง  และจดัทาํ 
แผนการเขยีนขอ้คําถามตามลกัษณะความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  เพื�อทําให้
แบบทดสอบครอบคลุมตามคุณลกัษณะที�ตอ้งการวดั 

4.  เขยีนขอ้คาํถามในแบบทดสอบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์ให ้
สอดคล้องและครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบตักิาร  และเป็นไปตามแผนการเขยีนขอ้คําถาม  โดยมี
รายละเอยีดดงันี� 

4.1 ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นแบบ 5 ตวัเลอืก  ใหผู้ต้อบเลอืกคาํตอบที�ถูกตอ้ง 
เพยีงตวัเลอืกเดยีว 

4.2 สรา้งแบบทดสอบใหค้รอบคลุมลกัษณะการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรท์ั �งสอง 
ดา้น  คอืการใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและการให้เหตุผลแบบนิรนัย  ซึ�งในข ั �นนี�ผู้วจิยัได้ขอ้คําถามด้าน
ละ 20  ขอ้  รวมทั �งฉบบั  40  ขอ้ 

5.   วพิากษ์และปรบัแก้ขอ้คําถามกบัอาจารยผ์ู้ควบคุมวทิยานิพนธ์  เพื�อให้ขอ้คําถามมี
ความเที�ยงตรง และครอบคลุมโครงสรา้งทฤษฎ ี คดัเลอืกขอ้คาํถามและจดัพมิพแ์บบทดสอบ 

6.   นําแบบทดสอบมาตรวจสอบคุณภาพเบื�องต้น โดยให้ผู้เชี�ยวชาญจํานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความเที�ยงตรงเชงิพนิิจ( Face Validity) เพื�อพจิารณาความเหมาะสมของเนื�อหาและความ
ชดัเจนของภาษาในการเขียนข้อคําถาม  และความสอดคล้องของแบบทดสอบกับนิยามเชิง
ปฏบิตักิารในแต่ละด้าน  แล้วคดัเลอืกขอ้คําถามที�มคี่าดชันีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item 
Objective Congruency) ตั �งแต่ 0.5 ขึ�นไป พรอ้มปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตามผู้เชี�ยวชาญ
เสนอ ผลการคดัเลือกได้จํานวนข้อในแต่ละด้าน 18  ข้อ รวมทั �งฉบบั 36  ข้อ  มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.6 ถงึ 1.00 

7.   นําแบบทดสอบที�ไดร้บัมาแกไ้ขปรบัปรุงตามคาํแนะนําของผูเ้ชี�ยวชาญ นําไปทดลองใช ้
(Try out) กบันกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4  โรงเรยีนสงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษานครปฐม
เขต 1  ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนนกัเรยีน 150 คน 

8.   นําคะแนนจากการทดลองใช้มาวเิคราะห์หาค่าความยาก และค่าอํานาจจําแนกรายขอ้
ผลการวเิคราะห์พบว่าได้ค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง .024 ถึง .910 และค่าอํานาจจําแนก(r)อยู่
ระหว่าง  .015  ถึง .624 จากนั �นผู้วจิยัได้คดัเลอืกเฉพาะขอ้สอบที�มคี่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 
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0.20 ถึง 0.80  และมคี่าอํานาจจําแนก (r)  ตั �งแต่ 0.20 ขึ�นไป  โดยให้ครอบคลุมพฤตกิรรมตาม
นิยามของตวัแปร  ผลการพิจารณาคดัเลือกแบบทดสอบที�ผ่านเกณฑ์และได้ปรบัปรุงแก้ไข ได้
แบบทดสอบดา้นละ 15  ขอ้  รวมทั �งฉบบั 30 ขอ้  มคี่าความยาก (P) อยูร่ะหว่าง  0.342 ถึง 0. 776
และค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง  .235  ถงึ .624  

9.  นําแบบทดสอบที�คดัเลอืกไวจ้ํานวน 30  ขอ้  ไปตรวจสอบคุณภาพเครื�องมอืทั �งฉบบั  
โดยหาค่าความเชื�อมั �น  (Reliability) ซึ�งใช้สูตรของ KR-20 ของคูเดอร์- ริชาร์ดสนั (Kuder - 
Richardson) ผลการวเิคราะหพ์บวา่  แบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์
มคี่าความเชื�อมั �นทั �งฉบบั เท่ากบั .835 แล้วนําเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์
ก่อนนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

10.  จดัพมิพแ์บบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ฉบบัสมบูรณ์ที�
ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้เพื�อนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง    
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  ผ่านเกณฑ ์

ผ่านการคดัเลอืก 

วิธีดําเนินการสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบ
สืบสวนสอบสวน 

การสรา้งแบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบสบืสวนสอบสวนสําหรบั
การวจิยัครั �งนี�  ไดด้าํเนินการตามขั �นตอนดงัภาพประกอบนี� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่านการคดัเลอืก 

กาํหนดจุดมุ่งหมายในการสรา้งแบบสอบถาม 
ศกึษาทฤษฎแีนวคดิและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัแบบสอบถาม เขยีนนิยามปฏบิตักิาร 

และกาํหนดแผนการเขยีนขอ้คาํถาม 
วพิากษ์และปรบัแกข้อ้คาํถามกบัอาจารยผ์ูค้วบคุมปรญิญานิพนธ ์

เขยีนขอ้คาํถามตามนิยามปฏบิตักิาร และเป็นไปตามแผนการเขยีนขอ้คาํถาม 

ตรวจสอบความเที�ยงตรงเชงิพนิิจโดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

ทดลองใชแ้บบสอบถามกบันกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งที�ไม่ใช่กลุ่มที�จะใชต้อบคาํถามในการวจิยั 
วเิคราะหค์ุณภาพความเชื�อมั �นรายขอ้เพื�อคดัเลอืกขอ้คาํถาม 

ประเมนิค่าความเชื�อมั �นของแบบสอบถามโดยการวเิคราะหซ์ํ�า 

พจิารณาคดัเลอืกคาํถาม 

ตดัทิ�ง ออกแบบและพมิพแ์บบสอบถามสาํหรบัรวบรวมขอ้มลูการวจิยั 
วเิคราะหห์าค่าความเชื�อมั �นของแบบสอบถาม 

การพจิารณาตดัสนิใจวเิคราะหผ์ลการวจิยัและดาํเนินการวจิยัข ั �นต่อไป 

ไม่ผ่านเกณฑ ์

ภาพประกอบ 5 ลาํดบัข ั �นตอนในการสรา้งแบบสอบถามที�ใชใ้นการวจิยั 

 พจิารณาขอ้คาํถามที�ม ี
ความเที�ยงตรงครอบคลุม 
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จากภาพประกอบ 5 ขั �นตอนในการสรา้งแบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครู
คณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวนที�ใชใ้นการวจิยั  มรีายละเอยีดดงันี� 

1.  ผูว้จิยักาํหนดจุดมุ่งหมายเพื�อสรา้งแบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตร ์
แบบสบืสวนสอบสวน 

2.  ศกึษาทฤษฎ ี เอกสาร  และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการสอนของคร ู
คณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวนทั �งในดา้นคาํนิยาม  แนวคดิ  องคป์ระกอบ  ลกัษณะการเขยีนขอ้
คาํถาม  การใหค้ะแนนเพื�อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

3.  เขยีนนิยามเชงิปฏบิตักิาร  จากแนวทางการศกึษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง  และจดัทาํ 
แผนการเขยีนขอ้คําถามตามลกัษณะพฤตกิรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบสบืสวนสอบสวน  
เพื�อทาํใหแ้บบทดสอบครอบคลุมตามคุณลกัษณะที�ตอ้งการวดั 

4.  เขยีนขอ้คาํถามในแบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสบืสวน 
สอบสวนใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมนิยามเชงิปฏบิตักิาร  และเป็นไปตามแผนการเขยีนขอ้คําถาม  
โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

4.1 เป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั  ลกัษณะของ 
แบบทดสอบเป็นแบบ 5 ตวัเลอืก   

4.2 สรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมลกัษณะพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตร ์
แบบสบืสวนสอบสวน  ซึ�งในข ั �นนี�ผูว้จิยัไดข้อ้คาํถาม 30  ขอ้ 

5.   วพิากษ์และปรบัแก้ขอ้คําถามกบัอาจารยผ์ู้ควบคุมวทิยานิพนธ์  เพื�อให้ขอ้คําถามมี
ความเที�ยงตรง และครอบคลุมโครงสรา้งทฤษฎ ี คดัเลอืกขอ้คาํถามและจดัพมิพแ์บบสอบถาม 

6.   นําแบบทดสอบมาตรวจสอบคุณภาพเบื�องต้น โดยให้ผู้เชี�ยวชาญจํานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความเที�ยงตรงเชงิพนิิจ ( Face Validity) เพื�อพจิารณาความเหมาะสมของเนื�อหาและ
ความชดัเจนของภาษาในการเขยีนขอ้คําถาม  และความสอดคล้องของแบบสอบถามกบันิยามเชงิ
ปฏบิตักิารในแต่ละด้าน  แล้วคดัเลอืกขอ้คําถามที�มคี่าดชันีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item 
Objective Congruency)  ตั �งแต่ 0.5 ขึ�นไป พรอ้มปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตามผูเ้ชี�ยวชาญ
เสนอ ผลการคดัเลอืกไดจ้าํนวน  27  ขอ้  มคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.06 ถงึ 1.00 

7.   นําแบบสอบถามที�ไดม้าแก้ไขปรบัปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี�ยวชาญ นําไปทดลองใช ้
(Try out) กบันกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4  โรงเรยีนสงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษานครปฐม
เขต 1  ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนนกัเรยีน 150 คน 

8.   นําคะแนนจากการทดลองใช้มาวเิคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายขอ้ผลการวเิคราะห์
พบวา่ค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง  .058  ถงึ .695 จากนั �นผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกเฉพาะขอ้สอบที�มคี่า
อาํนาจจาํแนก (r)  ตั �งแต่ 0.20 ขึ�นไป  โดยให้ครอบคลุมพฤตกิรรมตามนิยามของตวัแปร  ผลการ
พจิารณาคดัเลอืกแบบสอบถามที�ผ่านเกณฑ์และได้ปรบัปรุงแก้ไข ได้แบบสอบถาม  20  ขอ้  มคี่า
อาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง  .408  ถงึ .695  
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9.  นําแบบสอบถามที�คดัเลอืกไวจ้ํานวน  20  ขอ้  ไปตรวจสอบคุณภาพเครื�องมอืทั �งฉบบั  
โดยหาค่าความเชื�อมั �น  (Reliability) ซึ�งใช้สูตรสมัประสทิธิ <แอลฟา  (∝ - Coefficient) ของ 
(Cronbach) ผลการวเิคราะห์พบว่า  แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบ
สบืสวนสอบสวนมคี่าความเชื�อมั �นทั �งฉบบั เท่ากบั .855 แล้วนําเสนอต่อประธานและกรรมการ
ควบคุมวทิยานิพนธก์่อนนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

10.  จดัพมิพแ์บบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวนฉบบั
สมบรูณ์ที�ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้เพื�อนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง    
 

2.2  การพฒันาและหาคณุภาพเครื	องมือที	ใช้ในการวิจยั  
      ผูว้จิยัไดด้าํเนินการพฒันาเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั จาํนวน 4 ฉบบั โดยมขี ั �นตอน 

การพฒันาและการหาคุณภาพเครื�องมอื ดงันี� 
1. ผูว้จิยันําเครื�องมอื มาคดัเลอืกขอ้คาํถามที�มคีวามสอดคลอ้งครอบคลมุกบันิยามศพัท์

เฉพาะ และคดัเลอืกขอ้ที�มคี่าอาํนาจจาํแนกสงู แลว้นํามาปรบัใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง 
2. นําเครื�องมือที�พฒันาขึ�นเสนอให้ผู้เชี�ยวชาญจํานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ

คุณภาพเบื�องต้น ซึ�งเป็นการหาค่าความเที�ยงตรงเชงิพนิิจ (Face Validity) โดยผู้เชี�ยวชาญเป็นผู้
พจิารณาความถูกตอ้งเหมาะสมของเนื�อหาและคดัเลอืกขอ้คําถามที�มคี่าดชันีความสอดคล้องตั �งแต่ 
0.5 ขึ�นไป  

3. นําเครื�องมอืที�ได้รบัมาแก้ไขปรบัปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี�ยวชาญ ไปทดลองใช ้
(Try Out) กบันกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4  โรงเรยีนสงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษานครปฐม
เขต 1  ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนนกัเรยีน 150 คน 

4.  นําเครื�องมอืมาวเิคราะหห์าคณุภาพ ดงันี� 
      แบบสอบถาม วเิคราะหห์าค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ โดยหาค่าความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item – total Correlation) และคํานวณค่าความเชื�อมั �น โดยใช้สูตร  
การหาค่าสมัประสทิธิ <แอลฟา (∝ – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) 

      แบบทดสอบ วเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และคํานวณค่า
ความเชื�อมั �น โดยใชส้ตูร KR-20 ของคเูดอร-์รชิารด์สนั 

5. จดัเตรยีมแบบวดัฉบบัสมบรูณ์ เพื�อนําไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยั 
โดยผลการพฒันาเครื�องมอื พบวา่ 
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1. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรพ์ฒันาจาก 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์อง  มะลวิรรณ  โคตรส ี(2547: 136 
- 140)  ซึ�งเป็นแบบปรนยัเลอืกตอบ  (Multiple  Choice)  ชนิด 4  ตวัเลอืก ตามแนวคดิของโพลยา  
โดยยดึหลกัสตูรการศกึษาข ั �นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2544 โดยพฒันาขึ�นทั �งหมด  6  ขอ้ปญัหา  ใน
แต่ละขอ้เป็นโจทยป์ญัหา  ที�ประกอบดว้ยคาํถามยอ่ย  4 ขอ้  ตามลาํดบัข ั �นในการแกป้ญัหาของโพล
ยา  รวม  24  ขอ้  มคี่าความยากง่ายระหว่าง 0.237 - 0.788 มคี่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.201 - 
0.816 มคี่าความเชื�อมั �น 0.846 

2.  แบบสอบถามวดัเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตรพ์ฒันาจากแบบสอบถามวดัเจตคติ
ต่อวชิาคณิตศาสตร์ของ กุลธร เสน่หา  (2549: 155 - 156)  เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  
(Rating  Scale)   5  ระดบั   โดยคดัเลอืกขอ้คําถามที�มคีุณภาพตามเกณฑจ์ํานวน 20 ขอ้ มคี่า
อาํนาจจาํแนกระหวา่ง .293 - .741 มคี่าความเชื�อมั �น .833 

3.  แบบสอบถามวดัการรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ พฒันา
จากแบบสอบถามวดัการรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ ของ  วสนัต์  เดือนแจ้ง 
(2546: 148 - 151) เป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั  โดยคดัเลอืกขอ้
คําถามที�มคีุณภาพตามเกณฑจ์ํานวน 25 ขอ้ มคี่าอํานาจจําแนกระหว่าง .302 - .648 มคี่าความ
เชื�อมั �น .920 

4.  แบบสอบถามวดัการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย พฒันาจากแบบสอบถาม
วดัการอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธปิไตย ของ จณิัฐตา  เจยีรพนัธ์  (2548: 133 -135)  เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมนิค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั   โดยคดัเลอืกขอ้คาํถามที�มคีุณภาพตามเกณฑ์
จาํนวน 20 ขอ้ มคี่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.255 – 0.566 มคี่าความเชื�อมั �น 0.913 
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ลกัษณะของเครื	องมือที	ใช้ในการวิจยั   
 
 ฉบบัที	 1  แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัย
เลอืกตอบ (Multiple  Choice)  ชนิด 4  ตวัเลอืก ครอบคลุมการใหเ้หตุผลเชงิอุปนยัและนิรนัย  ตาม
หลกัสตูรการศกึษาข ั �นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2544  ดา้นละ 15  ขอ้  รวม  30  ขอ้ 
  ดงัตวัอยา่ง 
 
คาํชี�แจง  แบบทดสอบฉบบันี�  เป็นขอ้สอบแบบเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  มที ั �งหมด  30  ขอ้  ให้เวลา
ในการทาํขอ้สอบ  50  นาท ี
 
การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั 

(0)   จากแบบรปูต่อไปนี�   
                                                                              

 9    18    27    81  
1 3 5  2 6 10  3 9 15 … a b c 

  
โดยการใชเ้หตุผลแบบอุปนยั 2a + b - c มคี่าเท่ากบัขอ้ใด 

ก. 0    ข.  5   ค.  7  ง. 16 
         เฉลย  ก 

การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 
(00)   กาํหนดเหตใุหด้งัต่อไปนี�  

  เหตุผล 1. นกัเรยีนชายบางคนเป็นคนเรยีนเก่ง 
  เหตุผล 2. คนเรยีนเกง่ทุกคนเป็นคนตรงต่อเวลา 

       ผลสรุปขอ้ใดเป็นไปจรงิ 
ก.  คนตรงต่อเวลาบางคนเป็นคนเรยีนเกง่   
ข.  นกัเรยีนชายบางคนเป็นคนตรงต่อเวลา 
ค.  คนตรงต่อเวลาทุกคนเป็นคนเรยีนเก่ง 
ง.  นกัเรยีนชายบางคนเป็นคนเรยีนเกง่และตรงต่อเวลา 

เฉลย  ข 
วิธีการตรวจให้คะแนนและเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน 
 ถ้าทาํถูก    ใหค้ะแนน  1 คะแนน 
 ถ้าทาํผดิ    ใหค้ะแนน  0 คะแนน 
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ผูว้จิยัใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายคะแนน  ตามเกณฑ์การประเมนิคุณภาพมาตรฐานที� 
5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสตูร  ระดบัตวับ่งชี� (สมศ.) ดงันี� 
 รอ้ยละผลการเรยีน  เกณฑป์ระเมนิคุณภาพ 
 90  ขึ�นไป   ดมีาก 
 65 – 89    ด ี
 50 – 64    พอใช ้
 ตํ�ากวา่ 50   ปรบัปรุง 
 
ดงันั �นเกณฑใ์นการแปลความหมายความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์ ดงันี� 
 
คะแนนเฉลี�ย     การแปลความหมาย 
27.00 - 30.00   คะแนน  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัดมีาก 
19.50 – 26.99   คะแนน นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
    อยูใ่นระดบัด ี
15.00 – 19.49   คะแนน นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
    อยูใ่นระดบัพอใช ้
 0.00 – 14.99   คะแนน นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
    อยูใ่นระดบัปรบัปรุง 
 
 ฉบบัที	 2  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์  เป็นแบบปรนัย
เลอืกตอบ (Multiple  Choice)  ชนิด 4  ตวัเลอืก ตามแนวคดิของโพลยา  โดยยดึหลกัสตูรการศกึษา
ขั �นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2544  มทีั �งหมด  8  ขอ้ปญัหา    ในแต่ละขอ้เป็นขอ้ความสถานการณ์  ที�
ประกอบดว้ยคาํถามยอ่ย  4 ขอ้  ตามลาํดบัข ั �นในการแกป้ญัหาของโพลยาคอื 
  ขั �นที� 1  ทาํความเขา้ใจปญัหา     
  ขั �นที� 2  การวางแผนการแกป้ญัหา   
  ขั �นที� 3  ดาํเนินการตามแผน   
  ขั �นที� 4  ตรวจสอบผล  
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ดงัตวัอยา่ง 
คําชี�แจง  แบบทดสอบฉบบันี�  เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  มีทั �งหมด  6 ปญัหา
สถานการณ์  ขอ้ยอ่ยสถานการณ์ละ 4 ขอ้ รวม 24  ขอ้  ใหเ้วลาในการทาํขอ้สอบ  40  นาท ี
 
  
 
 

(0)  ถ้าใหจ้าํนวนเตม็คู่จาํนวนแรกคอื  x  จากโจทยป์ญัหาจาํนวนเตม็คู่สามจาํนวนนั �น คอื 
 ขอ้ใด 

ก. x,  x +1,  x + 2   
ข. x,  x +2,  x + 3   
ค. x,  x +2,  x + 4   
ง. x,  x +1,  x + 3   

เฉลย  ค 
(00)   ถ้าทาํใหจ้าํนวนเตม็คู่จาํนวนเตม็แรกคอื x จากโจทยป์ญัหาจะสามารถหาค่า x  

   ไดจ้ากขอ้ใด 
ก.  3x + 3 < 195 
ข.  3x + 4 < 195 
ค.  3x + 5 < 195 
ง.  3x + 6 < 195 

           เฉลย ง 
(000) จากคาํตอบของโจทยป์ญัหาจาํนวนเตม็คู่ที�มากที�สุดของคาํตอบคอืจาํนวนใด 

ก.  62  ข.  64  ค.  66  ง.  68 
เฉลย ค  

(0000) จากการหาคาํตอบของโจทยป์ญัหาขอ้ใดเป็นการตรวจสอบคาํตอบที�ถูกตอ้ง 
  1.  จาํนวนเตม็คู่ที�เป็นคาํตอบของโจทยป์ญัหารวมกนัไดน้้อยกวา่ 195 
  2.  195/ 2 เป็นจาํนวนที�อยูร่ะหวา่งจาํนวนเตม็คู่ที�เป็นคาํตอบ 
  3.  จาํนวนเตม็คู่ที�เป็นคาํตอบของโจทยป์ญัหาแต่ละจาํนวนคณู 3 น้อยกวา่ 195 

ก.  ขอ้ 1 และ 2   ข.  ขอ้ 2 และ 3 
ค.  ขอ้ 1 และ 3   ง.   ขอ้ 1, 2 และ 3 

เฉลย ก  
 
 

ถ้าผลบวกของจาํนวนเตม็คู่ 3 จาํนวนที�อยูต่ดิกนัรวมกนัน้อยกวา่ 195 จงหาจาํนวนเตม็คู่ ทั �งสาม
จาํนวนที�มคี่ามากที�สุด 
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วิธีการตรวจให้คะแนนและเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน 
 ถ้าทาํถูก    ใหค้ะแนน  1 คะแนน 
 ถ้าทาํผดิ    ใหค้ะแนน  0 คะแนน 
 

ผูว้จิยัใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายคะแนน  ตามเกณฑ์การประเมนิคุณภาพมาตรฐานที� 
5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสตูร  ระดบัตวับ่งชี� (สมศ.) ดงันี� 
 รอ้ยละผลการเรยีน  เกณฑป์ระเมนิคุณภาพ 
 90  ขึ�นไป   ดมีาก 
 65 – 89    ด ี
 50 – 64    พอใช ้
 ตํ�ากวา่ 50   ปรบัปรุง 
 
ดงันั �นเกณฑใ์นการแปลความหมายความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ ดงันี� 
 
คะแนนเฉลี�ย     การแปลความหมาย 
21.60 - 24.00   คะแนน  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัดมีาก 
15.60 – 21.59   คะแนน นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
    อยูใ่นระดบัด ี
12.00 – 15.59   คะแนน นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
    อยูใ่นระดบัพอใช ้
  0.00 – 11.99   คะแนน นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
    อยูใ่นระดบัปรบัปรุง 
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 ฉบบัที	 3  แบบสอบถามเจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประเมนิ
ค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั  จาํนวน  20  ขอ้      ดงัตวัอยา่ง      
 
คาํชี�แจง  ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้  แล้วเลอืกขดีเครื�องหมาย  √  ลงในช่องที�ตรงกบั
ระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีน 
 

ขอ้ความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที�สุด 

(0) วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที�น่าเบื�อหน่าย........................... 
(00)  วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที�มเีนื�อหาน่าเรยีนรู.้................. 
(00) วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที�ฝึกใหค้นฉลาดขึ�น................. 

......... 

........ 

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

......... 

......... 

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

......... 

......... 

......... 
 
วิธีการตรวจให้คะแนนและเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน 
 แบบสอบถามเจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์เป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า  (Rating  
Scale)  ตามแนวคดิของลเิคริ์ท (Likert’s Scale)  5 ระดบั  คอื  มากที�สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  
น้อยที�สุด   โดยขอ้ความเชงิบวกมเีกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงันี� 
 มากที�สุด  เท่ากบั  5 คะแนน 
 มาก   เท่ากบั  4 คะแนน 
 ปานกลาง  เท่ากบั  3 คะแนน 
 น้อย   เท่ากบั  2 คะแนน 
 น้อยที�สุด  เท่ากบั  1 คะแนน 
 สาํหรบัขอ้ความเชงิลบใหค้ะแนนตรงขา้มกบัขอ้ความเชงิบวก 
 เมื�อรวมคะแนนทั �งหมด  คะแนนสูงสุดจะเท่ากบั  100  คะแนน  และคะแนนที�ตํ�าสุดจะ
เท่ากบั  20  คะแนน  โดยมกีารแปลคะแนนตามเกณฑด์งันี� 
คะแนนเฉลี�ย     การแปลความหมาย 
  90.00-100.00 คะแนน   นกัเรยีนมเีจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัสงู 
  70.00-89.99 คะแนน   นกัเรยีนมเีจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัค่อนขา้งสงู 
  50.00-69.99 คะแนน   นกัเรยีนมเีจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
  30.00-49.99 คะแนน   นกัเรยีนมเีจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ�า 
  20.00-29.99 คะแนน   นกัเรยีนมเีจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัตํ�า 
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 ฉบบัที	 4  แบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร ์ เป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมนิค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั  จาํนวน  25  ขอ้    ดงัตวัอยา่ง 
 
คาํชี�แจง  ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้  แล้วเลอืกขดีเครื�องหมาย  √  ลงในช่องที�ตรงกบั
ระดบัความคดิเหน็ และการปฏบิตัขิองนกัเรยีน 
 

ขอ้ความ 
ระดบัความคดิเหน็และการปฏบิตั ิ

มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที�สุด 

(0)      ขา้พเจา้สามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจในบทเรยีนได.้................... 
(00)    ขา้พเจ้าสามารถเลอืกวธิทีี�เหมาะสมในการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตรแ์ละการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร.์............................ 
(000)  ขา้พเจา้สามารถจาํสตูรคณิตศาสตรไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็........... 

     

 
วิธีการตรวจให้คะแนนและเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน 
 แบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตรเ์ป็นแบบมาตรส่วนประเมนิ
ค่า  (Rating  Scale)  ตามแนวคดิของลเิคริท์ (Likert’s Scale)  5 ระดบั  คอื  มากที�สุด  มาก  ปาน
กลาง  น้อย  น้อยที�สุด   โดยขอ้ความเชงิบวกมเีกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงันี� 
 มากที�สุด  เท่ากบั  5 คะแนน 
 มาก   เท่ากบั  4 คะแนน 
 ปานกลาง  เท่ากบั  3 คะแนน 
 น้อย   เท่ากบั  2 คะแนน 
 น้อยที�สุด  เท่ากบั  1 คะแนน 
 สาํหรบัขอ้ความเชงิลบใหค้ะแนนตรงขา้มกบัขอ้ความเชงิบวก 
 เมื�อรวมคะแนนทั �งหมด  คะแนนสูงสุดจะเท่ากบั  125  คะแนน  และคะแนนที�ตํ�าสุดจะ
เท่ากบั  25  คะแนน  โดยมกีารแปลคะแนนตามเกณฑด์งันี� 
คะแนนเฉลี�ย     การแปลความหมาย 
112.50 -125.00  คะแนน นกัเรยีนมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร ์

อยูใ่นระดบัสงู 
87.50 – 112.49   คะแนน นกัเรยีนมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร ์
    อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสงู 
62.50 – 87.49   คะแนน นกัเรยีนมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร ์
    อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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37.50 – 62.49   คะแนน นกัเรยีนมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร ์
    อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ�า 
25.00 – 37.49   คะแนน นกัเรยีนมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร ์
    อยูใ่นระดบัตํ�า 
 

ฉบบัที	 5  แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตร์แบบสบืสวนสอบสวน  เป็น
แบบมาตราส่วนประเมนิค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั  จาํนวน  20  ขอ้ ดงัตวัอยา่ง   
คาํชี�แจง  ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้  แล้วเลอืกขดีเครื�องหมาย  √  ลงในช่องที�ตรงกบั
สิ�งที�ครทูี�สอนคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนปฏบิตั ิ
 

ขอ้ความ 
ระดบัการปฏบิตัขิองครสูอนคณิตศาสตร ์
มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที�สุด 

(0)    ครสูรา้งสถานการณ์ชกัชวนใหน้กัเรยีนตั �งคาํถามที�เกี�ยวขอ้ง
กบัเนื�อหาที�จะเรยีน  ซึ�งเป็นคําถามที�ทําให้เกดิการเรยีนรู้ด้วยวธิี
แกป้ญัหา 
(00)   ครูให้นักเรยีนคดิหาวธิีแก้โจทยป์ญัหาด้วยการตั �งคําถาม  
แลว้ใหน้กัเรยีนรวบรวมขอ้มลูมาอธบิายวธิแีกป้ญัหานั �น 
 

     

 
วิธีการตรวจให้คะแนนและเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน 
 แบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน  เป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมนิค่า  (Rating  Scale)  ตามแนวคดิของลเิคริท์ (Likert’s Scale)  5 ระดบั  คอื  มากที�สุด  
มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที�สุด   โดยขอ้ความเชงิบวกมเีกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงันี� 
 มากที�สุด  เท่ากบั  5 คะแนน 
 มาก   เท่ากบั  4 คะแนน 
 ปานกลาง  เท่ากบั  3 คะแนน 
 น้อย   เท่ากบั  2 คะแนน 
 น้อยที�สุด  เท่ากบั  1 คะแนน 
 เมื�อรวมคะแนนทั �งหมด  คะแนนสูงสุดจะเท่ากบั  100  คะแนน  และคะแนนที�ตํ�าสุดจะ
เท่ากบั  20  คะแนน  โดยมกีารแปลคะแนนตามเกณฑด์งันี� 
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คะแนนเฉลี�ย     การแปลความหมาย 
  90.00-100.00 คะแนน    นกัเรยีนไดร้บัการสอนคณิตศาสตรโ์ดยครมูพีฤตกิรรมการสอน 

แบบสบืสวนสอบสวนอยูใ่นระดบัสงู 
  70.00-89.99 คะแนน    นกัเรยีนไดร้บัการสอนคณิตศาสตรโ์ดยครมูพีฤตกิรรมการสอน 

แบบสบืสวนสอบสวนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสงู 
  50.00-69.99 คะแนน    นกัเรยีนไดร้บัการสอนคณิตศาสตรโ์ดยครมูพีฤตกิรรมการสอน 

แบบสบืสวนสอบสวนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  30.00-49.99 คะแนน    นกัเรยีนไดร้บัการสอนคณิตศาสตรโ์ดยครมูพีฤตกิรรมการสอน 

แบบสบืสวนสอบสวนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ�า 
  20.00-29.99 คะแนน    นกัเรยีนไดร้บัการสอนคณิตศาสตรโ์ดยครมูพีฤตกิรรมการสอน 

แบบสบืสวนสอบสวนอยูใ่นระดบัตํ�า 
 
 ฉบบัที	 6  แบบสอบถามการอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธปิไตย เป็นแบบมาตราส่วนประเมนิ
ค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั  จาํนวน  25  ขอ้            
 
คาํชี�แจง  ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้  แล้วเลอืกขดีเครื�องหมาย  √  ลงในช่องที�ตรงกบั
สิ�งที�ผูป้กครองปฏบิตัติ่อนกัเรยีน 
 

ขอ้ความ 
ระดบัการปฏบิตัขิองผูป้กครองต่อนกัเรยีน 
มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที�สุด 

(0)      ผูป้กครองชมเชยและใหก้าํลงัใจในการทาํงานของนกัเรยีน 
(00)    ผู้ปกครองสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษของ
โรงเรยีนที�นกัเรยีนสนใจ............................................................ 
(000)  ผู้ปกครองมอบหมายงานบ้านให้นักเรยีนรบัผิดชอบตาม
ความสามารถ........................................................................... 

     

 
วิธีการตรวจให้คะแนนและเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน 
 แบบสอบถามการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย เป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า  (Rating  
Scale)  ตามแนวคดิของลเิคริ์ท (Likert’s Scale)  5 ระดบั  คอื  มากที�สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  
น้อยที�สุด   โดยขอ้ความเชงิบวกมเีกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงันี� 
 มากที�สุด  เท่ากบั  5 คะแนน 
 มาก   เท่ากบั  4 คะแนน 
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 ปานกลาง  เท่ากบั  3 คะแนน 
 น้อย   เท่ากบั  2 คะแนน 
 น้อยที�สุด  เท่ากบั  1 คะแนน 
  
 เมื�อรวมคะแนนทั �งหมด  คะแนนสูงสุดจะเท่ากบั  125  คะแนน  และคะแนนที�ตํ�าสุดจะ
เท่ากบั  25  คะแนน  โดยมกีารแปลคะแนนตามเกณฑด์งันี� 
คะแนนเฉลี�ย     การแปลความหมาย 
112.50 -125.00  คะแนน นกัเรยีนไดร้บัการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย 

อยูใ่นระดบัสงู 
87.50 – 112.49   คะแนน นกัเรยีนไดร้บัการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย 
    อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสงู 
62.50 – 87.49   คะแนน นกัเรยีนไดร้บัการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย 
    อยูใ่นระดบัปานกลาง 
37.50 – 62.49   คะแนน นกัเรยีนไดร้บัการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย 
    อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ�า 
25.00 – 37.49   คะแนน นกัเรยีนไดร้บัการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย 
    อยูใ่นระดบัตํ�า 
  
วิธีดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเป็นขั �นตอนดงันี� 

1. ตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เพื�อขอความ 
อนุเคราะห์จากหวัหน้าสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอย่างใน
การศกึษาคน้ควา้ 

2. ตดิต่อกบัโรงเรยีนที�เลอืกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ขออนุญาตผูบ้รหิารสถานศกึษาและนดั     
หมายวนัเวลาในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 

3. จดัเตรยีมแบบทดสอบและแบบสอบถามใหเ้พยีงพอกบัขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละ 
โรงเรยีนและไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูตาม วนั เวลา ที�ไดน้ดัหมายไว ้ โดยผูว้จิยัเกบ็รวมรวมขอ้มูลด้วย
ตนเอง  ซึ�งก่อนจะให้นักเรยีนทําแบบทดสอบและแบบสอบถามผู้วจิยัขอให้นักเรยีนเขยีนชื�อลงใน
กระดาษคําตอบและแบบสอบถามที�แจกให้ทุกฉบบั แล้วชี�แจงจุดมุ่งหมายของการวจิยัเพื�อให้
นกัเรยีนเกดิความสบายใจและเตม็ใจในการทาํแบบทดสอบและแบบสอบถามโดยไม่มผีลกระทบใดๆ
ต่อนกัเรยีนและอธบิายวธิกีารทาํแบบทดสอบและแบบสอบถาม โดยขอความร่วมมอืจากนักเรยีนใน
การทาํแบบทดสอบและแบบสอบถามดว้ยความตั �งใจและเป็นความจรงิมากที�สุด 
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4. นําแบบทดสอบและแบบสอบถามที�ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของ 
การตอบและคดัเลอืกเฉพาะฉบบัที�สมบรูณ์ไว ้

5. นําขอ้มลูที�สมบรูณ์ทั �งหมดมาลงรหสัแลว้นํามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารตรวจที� 
กาํหนดไว ้

6. นําผลคะแนนที�ไดไ้ปทาํการทดสอบตามขอ้ตกลงเบื�องตน้และวเิคราะหห์าค่าทางสถติ ิ
และทดสอบสมมตฐิานที�ต ั �งไว ้
 
สถิติที�ใช้ในการวิจยั 
 1.  สถติทิี�ใชใ้นการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
     สตูรการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  เพื�อใชใ้นการประมาณค่าเฉลี�ยประชากร  โดย
ใชส้ตูรการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั �น (Stratified  Random  Sampling) ด้วยความเชื�อมั �นร้อยละ  
95 (α  = .05)  ซึ�งมคี่า  

2
αZ  = 1.96  (มยรุ ี ศรชียั. 2538: 105) 
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  เมื�อ n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N  แทน จาํนวนประชากรทั �งหมด 
   k  แทน จาํนวนขนาดของโรงเรยีน 3 ขนาด 
   gN  แทน จาํนวนประชากรในแต่ละชั �น 
   2

gS  แทน ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบวดัความสามารถใน 
การใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์

   gW  แทน 
N

N g  
   e  แทน ความคลาดเคลื�อนในการประมาณค่า 
 
 2.  สถติทิี�ใชห้าคุณภาพเครื�องมอื 
  2.1  การหาความเที�ยงตรงเชงิพนิิจ ( Face Validity) โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC: Index of Item Objective Congruency)  (ล้วน  สายยศ และองัคณา สายยศ.  2543: 248; 
อา้งองิจาก Rovinelli ; & Hambleton.  1977)  ดงันี� 
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   IOC  =  
N

R∑  
  โดย  IOC    แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 
          ∑R   แทน ผลรวมของการพจิารณาของผูเ้ชี�ยวชาญ 
           N     แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
  2.2  หาค่าความยากและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ใหเ้หตุผลและแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็
(CTIA)  วเิคราะหข์อ้สอบ 
  2.3  หาความเชื�อมั �นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลและ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์คาํนวณโดยวธิขีอง  คเูดอร ์- รชิาร์ด
สนั  (Kuder - Richardson)  สตูร  KR - 20  (บุญเชดิ  ภโิญอนนัตพงษ์.  2545: 218) 
 
   tt 2

x
n pqr 1n 1 s

 = − −  
∑  

   
  เมื�อ ttr  แทน  ความเชื�อมั �นของแบบทดสอบ 
   n  แทน  จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบทั �งหมด 
   p  แทน  สดัส่วนของผูท้าํแบบทดสอบแต่ละขอ้ถูก 
   q  แทน  สดัส่วนของผูท้าํแบบทดสอบแต่ละขอ้ผดิ 
   2xs  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 2.4  การแสดงหลกัฐานค่าความเชื�อมั �นของแบบสอบถามโดยใชส้มัประสทิธิ <แอลฟา
(α - Coefficient)  ของครอนบคั  (พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  2543: 125 - 126) ดงันี� 
 

  α  = 



 ∑−− St

Si11n
n 2

2  
 เมื�อ  α  แทน  สมัประสทิธิ <ความเชื�อมั �น 
   n แทน  จาํนวนขอ้คาํถามของเครื�องมอืวดั 
  Si2  แทน  ค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละส่วนยอ่ยหรอืแต่ละขอ้ 
          St2  แทน  ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมทั �งฉบบัของเครื�องมอืวดั 
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3.  สถติทิี�ใชท้ดสอบสมมตฐิาน 
  3.1   หาค่าสถิตพิื�นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี�ย (Mean)  และหาค่าความเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
  3.2  การวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุคูณแบบตวัแปรตามพหุนาม (MMR) ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู  (ปุระชยั  เปี�ยมสมบรูณ์.  2535: 24 – 25) 
 

   
0

∧

∧

∑
Λ=

Σ
 

  เมื�อ 0
∧
Σ  แทน   ค่าประมาณค่าของเมตรกิความแปรปรวนและความ 

แปรปรวนร่วม (Variance – Covariance Matrix) ของ
ความผดิพลาด (Error) ภายใตส้มมตฐิานปฏเิสธ 

Σ̂  แทน   ตวัประมาณค่าของเมตรกิความแปรปรวนและความ   
แปรปรวนร่วม (Variance – Covariance Matrix) ของ
ความผดิพลาด (Error) ภายใตส้มมตฐิานแยง้ 

3.3 สถติขิองเอฟราวว ์ (Rao's F statistics) 
 

1/ s
1/ s

1 ms 1 pq / 2F pq
−Λ + −= ⋅
Λ

 
 
  เมื�อ s แทน  2 2 2 2 2(p q 4) /(p q 5 )− + −  
   m  แทน   ne (p 1 q) / 2− + −  
   p  แทน  จาํนวนตวัแปรตาม 
   q  แทน  จาํนวนตวัแปรอสิระ 
   ne  แทน  องศาความเป็นอสิระของค่าผดิพลาด 
  3.4  ค่าสมัประสทิธิ <สหสมัพนัธ์อย่างง่าย  โดยใช้สูตรสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
(Pearson  Product – Moment  Correlation  Coefficient)  (บุญเชดิ  ภญิโญอนันตพงษ์. 2545: 
119) 
   XY 2 2 2 2

N XY ( X)( Y)r [(N X ) ( x) ][(N Y ) ( Y) ]
−

=
− −

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑  
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  เมื�อ XYr  แทน   ค่าสมัประสทิธิ <สหสมัพนัธ ์
   N  แทน   จาํนวนคนทั �งหมดในกลุ่มตวัอยา่ง 
   X∑    แทน   ผลรวมทั �งหมดของคะแนน X 
   Y∑  แทน   ผลรวมทั �งหมดของคะแนน Y 
   2X∑  แทน   ผลรวมทั �งหมดของคะแนน X แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
   2Y∑  แทน   ผลรวมทั �งหมดของคะแนน Y แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

XY∑  แทน   ผลรวมทั �งหมดของผลคณูระหวา่งคะแนน X  และY   
                คณูกนัแต่ละตวั 

  3.5  ทดสอบความมนียัสาํคญัทางสถติขิองค่าสมัประสทิธิ <สหสมัพนัธ ์ โดยใชส้ตูร  
t – test  (Pedhazur. 1982: 55) 
 
   2

r N 2t 1 r
−=
−

 
  เมื�อ t   แทน  ค่าการแจกแจงแบบท ี
   r แทน  ค่าสมัประสทิธิ <สหสมัพนัธ ์
   N แทน  จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

3.6 หาค่าสมัประสทิธิ <สหสมัพนัธพ์หุคณู  โดยใชส้ตูร (Pedhazer.  1982: 56) 
 

Y.12..k 1 y1 2 y2 k ykR r r ... r= β +β + +β  
 
  เมื�อ Y.12..kR  แทน   สมัประสทิธิ <สหสมัพนัธพ์หุคณู 
   1 2 k, ,...,β β β  แทน   ค่านํ�าหนกัความสาํคญัในรปูคะแนน 

มาตรฐานของตวัแปรอสิระที� 1 ถงึ k 
   y1 y2 ykr , r ,..., r  แทน   สมัประสทิธิ <สหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 

ตามกบัตวัแปรอสิระตวัที� 1  ถงึ  ตวัแปรตวัที� k 
   K  แทน   จาํนวนตวัแปรอสิระตามลาํดบั 

3.7 ทดสอบนยัสาํคญัของสหสมัพนัธพ์หุคณู  โดยใชส้ตูร  F – test  
(Pedhazur. 1982:  57) 

 
2
2
R / kF (1 R ) /(N k 1)=

− − −
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  เมื�อ   F แทน   ค่าการแจกแจงแบบ F 
   R แทน   ค่าสมัประสทิธิ <สหสมัพนัธพ์หุคณู 
   N แทน   จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   K แทน   จาํนวนตวัแปรอสิระ 

3.8 ค่าสมัประสทิธิ <ของตวัพยากรณ์  (ตวัแปรอสิระ) โดยใชส้ตูร 
3.8.1  หาค่านํ�าหนกัความสาํคญัในรปูคะแนนดบิ (Score  Weight ; b)  

โดยใชส้ตูร  (Pedhazur. 1982: 55) 
 yj j j

Sb S=β  
 
เมื�อ  jb  แทน  ค่านํ�าหนกัความสาํคญัของตวัแปรอสิระตวัที� j  ในรปู 

        คะแนนดบิ 
   jβ    แทน  ค่านํ�าหนกัความสาํคญัของตวัแปรอสิระตวัที� j  ในรปู 

        คะแนนมาตรฐาน 
     yS    แทน  ความเบี�ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตวัแปรตาม 
     jS     แทน  ความเบี�ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตวัแปรอสิระตวัที� j 
 
         3.8.2  ทดสอบความมนียัสาํคญัของค่านํ�าหนกัความสาํคญั  โดยใชส้ตูร  
t – test   (Pedhazur. 1982:  28) 
    
   jj bj

bt SE=                    ,  df  =  N – k – 1  
 
  เมื�อ   jt  แทน  ค่าสถติทิี�ใชเ้ปรยีบเทยีบกบัค่าวกิฤตจากการแจกแจงแบบ t 

 jb  แทน  ค่านํ�าหนกัความสาํคญัของตวัแปรอสิระตวัที� j  ในรปู 
        คะแนนดบิ 

   bjSE  แทน  ค่าความคลาดเคลื�อนมาตรฐานของค่านํ�าหนกัความสาํคญั 
   N แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   K แทน  จาํนวนตวัแปรอสิระ 
 
 



บทที� 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สญัลกัษณ์และอกัษรย่อที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครั �งนี� เพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจเกี�ยวกบั

ความหมายในการนําเสนอผลการวเิคราะหท์ี�ตรงกนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ที�ใชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปนี� 
   k  แทน  จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ/แบบสอบถาม 
  Xk  แทน คะแนนสงูสุดต่อฉบบัของแบบสอบถาม 
  X1 แทน เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ 
  X2  แทน  การรบัรูค้วามสามารถตนเองดา้นคณิตศาสตร ์
  X3  แทน  พฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน 
  X4  แทน  การอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย 
  Y1 แทน  ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
  Y2  แทน ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

M แทน ค่าเฉลี�ยของแบบทดสอบ/แบบสอบถาม 
 S  แทน  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบ/แบบสอบถาม 
C.V.  แทน  ค่าสมัประสทิธิ /การกระจาย 
SEb  แทน ค่าความคลาดเคลื�อนมาตรฐานของนํ�าหนกัความสาํคญัในรปูคะแนนดบิ 
r xy  แทน ค่าสมัประสทิธิ /สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั(Pearson Product Moment      

Correlation) 
t แทน  ค่าสถติกิารแจกแจงแบบท ี(t-distribution) 
F แทน  ค่าสถติใินการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
β  แทน  ค่านํ�าหนกัความสาํคญัของตวัแปรอสิระในรปูคะแนนมาตรฐาน     

(Beta-Weight) 
b แทน  ค่านํ�าหนกัความสาํคญัของตวัแปรอสิระในรปูคะแนนดบิ  
df reg  แทน  ชั �นความเป็นอสิระของการถดถอย 
df res  แทน  ชั �นความเป็นอสิระของความคลาดเคลื�อน 
MSreg  แทน  ค่าเฉลี�ยกาํลงัสองของการถดถอย 
MS res  แทน  ค่าเฉลี�ยกาํลงัสองของความคลาดเคลื�อน 
R แทน  ค่าสมัประสทิธิ /สหสมัพนัธพ์หุคณู 
R2  แทน กาํลงัสองของสมัประสทิธิ /สหสมัพนัธพ์หุคณู 
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R2adj  แทน  กาํลงัสองของสมัประสทิธิ /สหสมัพนัธพ์หุคณูที�ปรบัแกแ้ลว้ 
(Adjusted R2) 

Λ  แทน  ค่าวลิคสแ์ลมป์ดา (Wilks’ Lambda)  
p แทน  ค่าความน่าจะเป็น 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในการศกึษาครั �งนี� ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอเป็นลาํดบัดงันี� 

1. ค่าสถติพิื�นฐานของตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์
และความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

2. ค่าสมัประสทิธิ /สหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายระหวา่งตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

3. ค่าสมัประสทิธิ /การถดถอยพหุคณูแบบตวัแปรตามหลายตวั (MMR) ระหวา่งตวัแปร
ปจัจยักบัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
คณิตศาสตร ์

4.  ค่านํ�าหนกัความสาํคญัของตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าสถิติพื
นฐานของตวัแปรปัจจยักบัความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

การวเิคราะห์ข้อมูลในตอนนี� ผู้วจิยัได้นําคะแนนของแบบสอบถามเจตคติต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ (X1) แบบสอบถามการรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ (X2) 
แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน (X3)  แบบสอบถามการอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธิปไตย (X4) กบั แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ (Y1) และแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ (Y2)มาวเิคราะห์หาค่าสถิติพื�นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต (M) ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S) และค่า
สมัประสทิธิ /การกระจาย (C.V.) ปรากฏผลดงัตาราง  4   

 
 



  87

ตาราง 4  ค่าสถติพิื�นฐานของตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละ
ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

 

ตวัแปร k Xk M S C.V. 
แปล

ความหมาย 
เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์(X1)   
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้น 
คณิตศาสตร ์(X2)   
พฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบ
สบืสวนสอบสวน (X3)   การอบรมเลี
ยงดแูบบประชาธปิไตย (X4)   

20 
25 
 
20 
 
25 

100 
125 
 

100 
 

125 

66.72 
83.07 

 
76.07 

 
86.20 

16.18 
18.91 

 
13.68 

 
13.63 

41.23 
43.92 
 

55.60 
 

60.30 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
คอ่นขา้งสงู 

 
ปานกลาง 

ความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตร ์(Y1) 
ความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
คณิตศาสตร ์(Y2) 

30 
 
24 

30 
 
24 

20.20 
 

14.68 

5.72 
 

5.31 

35.31 
 

27.64 

ด ี
 

ปรบัปรงุ 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  ร ับรู้

ความสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตรแ์ละไดร้บัการเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย อยูใ่นระดบัปานกลาง 
การรบัรูพ้ฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง นักเรยีนมี
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีและนักเรียนมีความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัปรบัปรุง 

เมื�อพิจารณาสมัประสิทธิ /การกระจาย(C.V.)ของตวัแปรปจัจยั พบว่า มกีารกระจายอยู่
ระหวา่ง 41.23 – 60.30 โดย การอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตยมกีารกระจายมากที�สุด  เมื�อพจิารณา
สมัประสทิธิ /การกระจาย(C.V.)ของตวัแปรตาม พบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรยีนมสีมัประสทิธิ /การกระจาย 35.31 และความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรยีนมสีมัประสทิธิ /การกระจาย 27.64   
 

2. ค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายระหว่างตวัแปรปัจจยักบัความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี�  ผู้วจิ ัยได้นําตวัแปรปจัจยั อนัได้แก่เจตคติต่อการเร ียน
คณิตศาสตร์ (X1) การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ (X2) พฤติกรรมการสอน
ของครูคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน (X3)  การอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธิปไตย (X4) มา
วเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิ /สหสมัพนัธอ์ยา่งง่าย (rxy) โดยใชส้ตูรสหสมัพนัธข์องเพยีร์สนั ปรากฏผล
ดงัตาราง 5 
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ตาราง 5    ค่าสมัประสทิธิ /สหสมัพนัธอ์ยา่งง่าย (rxy) ระหวา่งตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการ
ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

 

ตวัแปร X1  X2  X3  X4  Y1  Y2  

X1  - .559** .486** .471** .806** .803** 
X2   - .635** .613** .776** .771** 
X3    - .774** .707** .652** 
X4     - .686** .630** 
Y1      - .957** 
Y2       - 

 
** p ≤ .01 

 

จากตารางที� 5  พบวา่  ค่าสมัประสทิธิ /สหสมัพนัธภ์ายในตวัแปรปจัจยัทั �ง 4  ตวัแปร  มคี่า
อยู่ระหว่าง .486 - .744 สมัพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และค่าสมัประสิทธิ /
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปจัจัยกับความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์มคี่าอยูร่ะหวา่ง .630 - .806 โดยที� 

ตวัแปรเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์  (X1)  การรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
คณิตศาสตร ์ (X2)   พฤตกิรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบสบืสวนสอบสวน  (X3)  การอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย  (X4) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกทั �งกบัความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01   

ค่าสมัประสทิธิ /สหสมัพนัธภ์ายในระหว่างตวัแปรตามทั �งสองตวัมคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวก
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01  โดยมคี่าสมัประสทิธิ /สหสมัพนัธ์เท่ากบั .957 แสดงว่าเป็นไป
ตามข้อตกลงเบื�องต้นของการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรพหุ 
(Multivariate  Multiple  Regression  Analysis: MMR) 
 เนื�องจากตวัแปรอสิระสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี�ระดบั .01 ผู้วจิยัจงึนําตวัแปร
อสิระมาทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร  เพื�อศกึษาปญัหาเกี�ยวกบัความเป็นพหุสมัพนัธ์ร่วม  
(Multicollinearity) โดยทดสอบจากค่า  Tolerance  ซึ�งพบวา่ค่า Tolerance ของตวัแปรอสิระตวัใดมี
ค่าน้อยจนเข้าใกล้ศูนย์  แสดงว่าตวัแปรอิสระตวันั �นมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระตวัอื�นมาก 
(กลัยา  วานิชบญัชา. 2549: 370) และทดสอบค่า  VIF  (Variance  Inflation  Factor)  ซึ�งหาก
พบว่าค่า VIF มีค่าเกิน 10 ถือว่าตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนั หรือเกิดปญัหาความเป็นพหุ
สมัพนัธ์ร่วม  (อุมาพร  เทยีมทดั.  2550: 107 อ้างองิจาก Neter ; Wasserman; & Kutner. 
1990:409)  ดงัแสดงในตาราง 6    
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ตาราง  6  ค่า  Tolerance และ VIF เพื�อทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ 
 
                                  ตวัแปร Collinearity  Statistics 

Tolerance VIF 
เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์(X1)   
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้น คณิตศาสตร ์(X2)   
พฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน (X3)   การอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย (X4)   

.464 

.456 

.349 

.252 

3.101 
2.907 
4.441 
5.318 

 
 จากตาราง 6  พบว่ า   ค่ า   Tolerance  ของตัวแปรอิสระมีค่ าตั �ง แต่  .252 -.464                  
และค่า  VIF  มคี่าตั �งแต่ 2.907 – 5.318  ซึ�งค่า  Tolerance  มคี่าไม่เขา้ใกล้ 0  และค่า  VIF  มคี่า
ไม่เกิน 10  แสดงว่าตวัแปรอสิระมีความสมัพนัธ์กนัน้อย  ผลที�ได้จากค่า  Tolerance  และ VIF  
ใหผ้ลที�สอดคลอ้งกนั จงึสรุปวา่ตวัแปรที�ศกึษาไม่เกดิปญัหาความสมัพนัธ์กนัมากของตวัแปรอสิระ
หรอืที�เรยีกว่าเกดิปญัหาความเป็นพหุสมัพนัธ์ร่วม (Multicollinearity) ผู้วจิยัจงึทําการวเิคราะห์ใน
ขั �นตอนต่อไป 
 

3.   ค่าสมัประสิทธิ�การถดถอยพหคุณูแบบตวัแปรตามหลายตวั (MMR) ระหว่าง
ตวัแปรปัจจยักบัความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที� 5 พบว่า  ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถิตทิี�ระดบั .01 ดงันั �นผู้วจิยัจงึนําตวัแปรปจัจยัซึ�งได้แก่  เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
(X1) การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ (X2) พฤติกรรมการสอนของครู
คณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน (X3)  การอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธิปไตย (X4)  มาวเิคราะห์
การถดถอยพหุคณูแบบตวัแปรตามหลายตวั (Multivariate  Multiple Regression  Analysis: MMR) 
ดว้ยการวเิคราะหห์าค่าวลิลแ์ลมดา (Wilks’ Lambda)  พลิไลส์ (Pillais) และ โฮเทลลงิ (Hotellings)   
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถติดิว้ย F-test (Rao’s F-statistics) แลว้วเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณแบบ
ตวัแปรเอกนาม  (Univariate  Muliiple  Regression: MR) ของตวัแปรปจัจยักบัตวัแปรตามแต่ละ
ตวั  คอื  ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Y1) และความสามารถในการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร ์ (Y2)  และทดสอบนยัสาํคญัทางสถติดิว้ย F-test ดงัตาราง 7 
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ตาราง 7  ค่าการทดสอบนยัสาํคญัของสหสมัพนัธพ์หุคณูที�วเิคราะหแ์บบตวัแปรพหุนามและเอกนาม 
 

การทดสอบนยัสาํคญัของสหสมัพนัธพ์หุคณูที�วเิคราะหแ์บบตวัแปรพหุนาม 
Multivariate test of Significance (S = 2, M = 0, N = 360) 

ตวัสถติ ิ ค่า Approx.F dfhy dfrr p 
Pillais  
Hotellings 
 Wilks’ Lambda (Λ ) 

.785 
2.428 
.274 

62.213 
116.274 
87.298 

8 
8 
8 

770 
766 
768 

.000 

.000 

.000 
การทดสอบนยัสาํคญัของสหสมัพนัธพ์หุคณูที�วเิคราะหแ์บบตวัแปรตามเอกนาม 

             ตวัแปรตาม R R2 R2adj  MSreg MSres F p 
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตร ์(Y1) .834 .696 .693 2217.777 10.053 220.592** .000 
ความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
คณิตศาสตร ์(Y2) .820 .673 .669 1846.174 9.319 198.105** .000 

 

** p ≤ .01 
 

 

จากตาราง 7 พบว่า การวเิคราะห์ค่า  Wilks’ Lambda (Λ ) เท่ากบั .274  (Approx. F 
= 87.298, p<.000) แสดงวา่กลุ่มตวัแปรปจัจยัมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มตวัแปรตามมนียัสาํคญัทางสถิติ
ที�ระดบั .01  

การวเิคราะห์แบบตวัแปรเอกนามเพื�อศกึษาค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณระหว่างกลุ่มตวัแปร
ปจัจยั กบัตวัแปรตามแต่ละตวัพบว่า  ค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณระหว่างตวัแปรปจัจยักบัความสามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Y1)  มีค่าเท่ากบั .834  ซึ�งมนีัยสําคญัทางสถิตทิี�ระดบั  .01  ( F = 
220.592, p < .000)  โดยมคี่าความแปรผนัร่วมกนัระหวา่งตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ เท่ากบั 69.3 % ค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณระหว่างตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการ
แก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ (Y2)  มคี่าเท่ากบั .820 ซึ�งมนีัยสําคญัทางสถิตทิี�ระดบั  .01  ( F = 198.105       
, p < .000)  โดยมคี่าความแปรผนัร่วมกนัระหว่างตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร ์ เท่ากบั 66.9 % 
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4.  ค่านํ
าหนักความสาํคญัของตวัแปรปัจจยักบัความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

การวเิคราะหข์อ้มลูในตอนนี� ผูว้จิยัไดห้าค่านํ�าหนกัความสาํคญัของตวัแปรปจัจยั ไดแ้ก่ 
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (X1) การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ (X2) 
พฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน (X3)  การอบรมเลี�ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย (X4)   มาวเิคราะหค์่านํ�าหนกัความสาํคญัและทดสอบนยัสาํคญัทางสถิต ิด้วยค่า  t-
test ดงัแสดงในตาราง 8, 9, และ 10 
ตาราง 8   ค่านํ�าหนกัความสาํคญัสมัพทัธข์องตวัแปรปจัจยัที�ส่งผลต่อความสามารถในการใหเ้หตผุล

ทางคณิตศาสตร ์
 

ตวัแปร
ตาม 

ตวัแปร
ปจัจยั β  ลาํดบัที� b SEb t p 

Y1 
 

X1 
X2  
X3  
X4  

.326 

.351 

.256 
  -.030 

2 
1 
3 
4 

.115 

.106 

.107 
   -.012 

.025 

.017 

.053 

.052 

4.700** 
6.335** 
2.023* 
-.250 

.000 

.000 

.044 

.802 
                  R = .834            R2 = .696             R2adj  = .693              F = 220.592**  

 

** p ≤ .01 , * p ≤ .05 
 

จากตาราง 8   พบวา่ เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (X1) การรบัรู้ความสามารถ
ของตนเองด้านคณิตศาสตร์ (X2) ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  พฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบ
สืบสวนสอบสวน (X3) ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในทางบวกอย่างม ีนัยสําคญัทางสถิต ิที�ระดบั .05  การอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธปิไตย (X4) ส่งผลต่อ
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรอ์ยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ  
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ตาราง 9   ค่านํ�าหนกัความสาํคญัสมัพนัธข์องตวัแปรปจัจยัที�ส่งผลต่อความสามารถในการแกป้ญัหา
ทางคณิตศาสตร ์

 

ตวัแปร
ตาม 

ตวัแปร
ปจัจยั β  ลาํดบัที� b SEb t p 

Y2  
 

X1 
X2  
X3  
X4  

.458 

.320 

.187 
-.102 

1 
2 
3 
4 

.150 

.090 

.072 
-.040 

.024 

.016 

.051 

.050 

6.373** 
5.565** 
1.427 

   -.802 

.000 

.000 

.154 

.423 
                  R =  .823             R2 =  .673           R2adj  =  .669             F = 198.105**  

 
** p ≤ .01  

 

จากตาราง 9   พบวา่ เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (X1) การรบัรู้ความสามารถ
ของตนเองด้านคณิตศาสตร์ (X2) ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ในทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  ส่วนพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์
แบบสืบสวนสอบสวน (X3)และการอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธิปไตย (X4) ส่งผลต่อความสามารถ
ในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรอ์ยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ  
 
ตาราง 10  สรุปค่านํ�าหนกัความสาํคญัของตวัแปรปจัจยัทั �ง 4 ตวั  ที�ส่งผลต่อตวัแปรตาม 2 ตวั  
     ไดแ้ก่ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์(Y1)  และความสามารถในการแกป้ญัหา 
     ทางคณิตศาสตร ์(Y2) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
  

                           Y1                           Y2 

β  t β  t 

X1  
X2  

X3  

X4  

.326 

.351 

.256 
       -.030 

4.700** 
6.335** 
2.023* 
-.250 

.458 

.320 

.187 
-.102 

6.373** 
5.565** 
1.427 

       -.802 

 
** p ≤ .01 , * p ≤ .05 
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            จากตาราง 10   พบวา่ เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (X1) ส่งผลต่อความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Y1) และความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ 
(Y2) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ 
(X2) ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Y1) และความสามารถในการ
แก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ (Y2) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  พฤติกรรมการสอนของ
ครูคณิตศาสตร์แบบส ืบสวนสอบสวน (X3) ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ (Y1) ที�ระดบั .05 แต่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ 
(Y2) อย่างไม่ม ีนัยสําคญัทางสถิต ิ การอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธ ิปไตย (X4) ส่งผลต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Y1) และความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร์ (Y2) อย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ    
 



บทที� 5 
สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
สงัเขปความมุง่หมาย  สมมติฐานและวิธีดาํเนินการวิจยั 
 

การวจิยัครั 
งนี
เป็นการวจิยัเรื�องการศกึษาปจัจยับางประการที�ส่งผลต่อความสามารถใน
การใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชั 
นมธัยมศกึษาปีที� 4  
สงักดัสาํนกังานเขตพื
นที�การศกึษานครปฐม เขต 1  มคีวามมุ่งหมายสาํคญัเพื�อ  ศกึษาตวัแปรปจัจยั
ไดแ้ก่  เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์   การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์  
พฤต ิกรรมการสอนของคร ูคณิตศาสตร ์แบบส ืบสวนสอบสวน  การอบรมเลี 
ยงด ูแบบ
ประชาธิปไตย  ว่าอยู่ในระดบัใด  มีความสมัพนัธ์และส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์หร ือไม่  โดยผู้วจิยัได้
กําหนดสมมติฐานของการวจิ ยัว ่า   ตวัแปรปจัจยั 4 ตวัแปร ได้แก่  เจตคติต่อการเร ียน
คณิตศาสตร์   การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์  พฤติกรรมการสอนของครู
คณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน  การอบรมเลี
ยงดูแบบประชาธิปไตย  กบัตวัแปรตาม 2 ตวั  
ได้แก่  ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั 
นมธัยมศึกษาปีที� 4 มีความสมัพนัธ์กนัเมื�อวเิคราะห์แบบตวัแปรพหุ
นาม (Multivariate  Multiple  Regression  Analysis: MMR)  และวเิคราะห์แบบตวัแปรเอกนาม
(Univariate  Muliiple  Regression: MR)  และตวัแปรปจัจยัอย่างน้อยหนึ�งตวัส่งผลต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก ้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั 
นมธัยมศึกษาปีที� 4   

กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวจิยัครั 
งนี
เป็นนักเรยีนชั 
นมธัยมศกึษาปีที� 4  ปีการศกึษา 2551 
สงักดัสาํนกังานเขตพื
นที�การศกึษานครปฐมเขต 1  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข ั 
นพื
นฐาน   
จาํนวน    360     คน   ซึ�งไดม้าโดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบสองข ั 
นตอน (Two  Stage  Random  
Sampling)  เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั 
งนี
  มีจํานวน  6  ฉบบั ได้แก่ ฉบบัที� 1  
แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์    เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 
(Multiple  Choice)  ชนิด 4  ตวัเลอืก ครอบคลุมการให้เหตุผลเชงิอุปนัยและนิรนัย  ตามหลกัสูตร
การศกึษาข ั 
นพื
นฐาน  พุทธศกัราช 2544  ดา้นละ 15  ขอ้  รวม  30  ขอ้  ฉบบัที� 2  แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์   เป็นแบบปรนัยเลอืกตอบ (Multiple  Choice)  
ชนิด 4  ตวัเลอืก ตามแนวคดิของโพลยา  โดยยดึหลกัสตูรการศกึษาข ั 
นพื
นฐาน  พุทธศกัราช 2544  
มทีั 
งหมด  6  ขอ้ปญัหา  ในแต่ละขอ้เป็นโจทยป์ญัหา  ที�ประกอบดว้ยคาํถามยอ่ย  4 ขอ้  ตามลาํดบั
ขั 
นในการแกป้ญัหาของโพลยา  รวม  24  ขอ้  ฉบบัที� 3  แบบสอบถามวดัเจตคตติ่อการเรยีนวชิา



  95

คณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั  จํานวน  20  ข้อ      
ฉบบัที� 4  แบบสอบถามวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร์  เป็นแบบมาตราส่วน
ประเมนิค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั  จาํนวน  25  ขอ้   ฉบบัที� 5  แบบสอบถามวดัพฤตกิรรม
การสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน  เป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า  (Rating  Scale)   
5  ระดบั  จํานวน  20  ขอ้  ฉบบัที� 6  แบบสอบถามวดัการอบรมเลี
ยงดูแบบประชาธปิไตย เป็น
แบบมาตราส่วนประเมนิค่า  (Rating  Scale)   5  ระดบั  จาํนวน  25  ขอ้   เครื�องมอืทั 
ง 6 ฉบบั  มี
ความเชื�อมั �น  .835, .846, .833, .920, .855 และ .913  ตามลาํดบั 

การวเิคราะหข์อ้มลู  ไดด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูเบื
องตน้  เพื�อให้ทราบลกัษณะของกลุ่ม
ตวัอย่างและลกัษณะของการแจกแจงของตวัแปรแต่ละตวั  โดยวเิคราะห์หาค่าสถิติพื
นฐาน  แล้ว
ทดสอบความตกลงเบื
องตน้ของการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบตวัแปรตาม
หลายตวั (Multivariate  Multiple  Regression  Analysis: MMR) หลงัจากนั 
นจงึทดสอบสมมตฐิาน
โดยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรตามหลายตวั  โดยใช้เกณฑ์อตัราส่วนไลลิฮูด 
(Likelihood  Ratio  Criterion) และสถติเิอฟของราวว ์หรอื “ราวว ์– เอฟ” (Rao’s F statistic) ซึ�งถ้า
พบวา่การถดถอยพหุคณูแบบตวัแปรตามหลายตวั (MMR) มนีัยสําคญั  จะทําการวเิคราะห์ถดถอย
พหุคณูแบบตวัแปรเอกนาม (Univariate  Multiple  Regression: MR)  โดยวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ 7
สหสมัพนัธ์ (r) ระหว่างตวัแปรปจัจยักบัตวัแปรตามแต่ละตวั โดยใช้สูตรการหาค่าสมัประสิทธิ 7
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั และทาํการทดสอบนยัสาํคญัของค่าสมัประสทิธิ 7สหสมัพนัธ์ (r)  โดยใช้การ
ทดสอบค่าท ี(t-test) และวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ 7สหสมัพนัธพ์หุคณู (R) ระหวา่งตวัแปรปจัจยักบัตวั
แปรตามแต่ละตวั  และทาํการทดสอบนยัสาํคญัของค่าสมัประสทิธิ 7สหสมัพนัธพ์หุคณู (R) โดยใชก้าร
ทดทดสอบค่า F (F-test) แลว้คาํนวณกาํลงัสองของค่าสมัประสทิธิ 7สหสมัพนัธ์พหุคูณที�ปรบัแก้แล้ว 
(Adjusteed of R2)  จากนั 
นจงึคาํนวณค่านํ
าหนกัความสาํคญั (Beta-Weight) ของตวัแปรปจัจยัโดย
การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบปกต ิ(Enter) และทดสอบนยัสาํคญั (Test of Significance) ของค่า
นํ
าหนกัความสาํคญั โดยใชก้ารทดสอบค่าท ี(t-test)   
 

สรปุผลการวิจยั 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี� 

1. ผลการวเิคราะหค์่าสถิตพิื
นฐานของการศกึษาตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ พบว่านักเรยีนมีเจตคตติ่อ
วิชาคณิตศาสตร์  ร ับรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์  และได้ร ับการเลี
ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย อยู่ในระดบัปานกลาง  การรบัรู้พฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบสบืสวน
สอบสวนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสงู นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัดี
และนกัเรยีนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัปรบัปรุง 
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   2.  ผลการวเิคราะหค์่าความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยับางประการได้แก่  เจตคตติ่อการเรยีน
วชิาคณิตศาสตร ์การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์  พฤติกรรมการสอนของครู
คณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน   การอบรมเลี
ยงดูแบบประชาธิปไตย กบัความสามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์มีดงันี
 

  ผลวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรพหุนาม (Multivariate  Multiple  
Regression  Analysis: MMR)  พบว่า ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์พหุคูณระหว่างตวัแปรปจัจยั
ทั 
ง 4 ตวัแปรกบัตวัแปรตามทั 
ง  2 ตวัแปร ได้แก่ ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ มีค่า  Wilks’ Lambda (Λ ) 
เท่ากบั .274 (Approx. F = 87.298, p<.000) แสดงว่ากลุ่มตวัแปรปจัจยัมคีวามสมัพนัธ์กบักลุ่มตวั
แปรตามอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 

 ผลการวเิคราะหแ์บบตวัแปรเอกนาม (Univariate  Muliiple  Regression:  MR) เพื�อ
ศกึษาค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณระหว่างกลุ่มตวัแปรปจัจยั กบัตวัแปรตามแต่ละตวัพบว่า  ค่าสหสมัพนัธ์
พหุคูณระหว่างตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Y1)  มคี่าเท่ากบั .834  ซึ�งมนียัสาํคญัทางสถิตทิี�ระดบั  .01  ( F = 220.592, p < .000)  โดยมคี่าความแปรผนัร่วมกนัระหว่างตวั
แปรปจัจยักบัความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เท่ากบั 69.3% ค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณ
ระหว่างตวัแปรปจัจยักบัความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ (Y2)  มคี่าเท่ากบั .820 ซึ�งมีนยัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั  .01  ( F = 198.105 , p < .000)  โดยมคี่าความแปรผนัร่วมกนัระหว่างตวัแปร
ปจัจยักบัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ เท่ากบั 66.9 % 

 3. ผลการวิเคราะห์หาค่านํ
 าหนักความสําคัญระหว่างตัวแปรปจัจ ัยที�ส่งผลต่อ
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์
พบวา่ เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์และการรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ 
ส่งผลต่อทั 
งความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์  
อย่างม ีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  พฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบสืบสวน
สอบสวน  ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที�ระดบั .05 แต่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์อย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ การอบรมเลี
ยงดู
แบบประชาธ ิปไตย ส่งผลต่อทั 
งความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการ
แก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์อย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ    
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อภิปรายผล 
จากการวเิคราะหแ์ละสรุปผลการวจิยั สามารถอภปิรายผลในประเดน็สาํคญัไดด้งันี
 

 1. นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  ร ับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
คณิตศาสตร์  และได้รบัการเลี
ยงดูแบบประชาธปิไตย อยู่ในระดบัปานกลาง  การรบัรู้พฤตกิรรมการ
สอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสงู นกัเรยีนมคีวามสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดแีละนักเรยีนมคีวามสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์อยู่
ในระดบัปรบัปรุง ซึ�งผลการวจิยัที�พบวา่นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดบัดนีั 
นสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ จณิัฐตา  เจยีรพนัธุ์ (2548:85) ที�ได้ศกึษาความสมัพนัธ์เชงิ
เหตุกบัคุณลกัษณะบางประการกบัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนช่วงชั 
น
ที� 4 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ซึ�งพบวา่ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ซึ�งเป็นตวัแปรตามมี
ค่าเฉลี�ยประชากรอยูร่ะหวา่ง 20.776 – 21.724  จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน แสดงวา่นักเรยีนส่วนใหญ่
มคีวามสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรส์งูและสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ กติตศิกัดิ 7  แก้ง
ทอง (2547:73) ได้ศึกษาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื�องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั 
น
มธัยมศกึษาในโรงเรยีนสงักดักรมสามญัศกึษา เขตการศกึษา 11  ที�มผีลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนต่างกนั 
ซึ�งพบวา่  นกัเรยีนชั 
นมธัยมศกึษาปีที� 3 มคีวามสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดบั
มากที�สุด โดยนกัเรยีนที�มผีลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนอยู่ในระดบัสูงและปานกลาง มคีวามสามารถในการ
ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัมากที�สุด  

 และจากผลการศกึษาพบวา่นกัเรยีนมคีวามสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์
อยู่ในระดบัปรบัปรุงนั 
นสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ นิกร  ขวญัเมอืง (2545: 53-54) ที�ได้ศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างเมตาคอคนิชนัและการอบรมเลี
ยงดูกบัความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชั 
นมธัยมศกึษาปีที� 2 ซึ�งพบว่า ค่าของคะแนนเฉลี�ยของความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางคณิตศาสตร์ มคี่าเท่ากบั 7.85 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน  แสดงว่านักเรยีนส่วนใหญ่
ขาดความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาทางคณิตศาสตรซ์ึ�งจะเหน็ได้จากคะแนนเฉลี�ยตํ�ากว่าครึ�งหนึ�ง
ของคะแนนเตม็มากและสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วรรณี  เทพสุวรรณ (2546:64) ที�ได้ศึกษา
ความสัมพนัธ์ทางสมองบางประการกบักระบวนการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั 
น
มธัยมศกึษาปีที� 2 ซึ�งผลการวจิยัพบวา่ ในส่วนกระบวนการแกป้ญัหา มคีะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 8.75 จาก
คะแนนเตม็ 20 คะแนน  แสดงว่านักเรยีนส่วนใหญ่มคีวามสามารถในกระบวนการการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตรต์ํ�า 

2.  ผลการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบตวัแปรพหุนาม  พบว่า กลุ่มตวัแปรอสิระ ได้แก่  
เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การรบัรู ้ความสามารถของตนเองด ้านคณิตศาสตร์  
พฤต ิกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์แบบส ืบสวนสอบสวน   การอบรมเลี 
ยงด ูแบบ
ประชาธิปไตย กบักลุ่มตวัแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง
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สถิติที�ระดบั .01 ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที� 1.1 โดยผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบตวัแปรเอกนามพบว่า  ตวัแปรปจัจยักบัตวัแปรตามแต่ละตวั มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที� 1.2 ทั 
งนี
เพราะ  ความสามารถ
ในการให้เหตุผลและความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ ซึ�งเป็นทกัษะที�สาํคญัที�
จะทาํให้นักเรียนมีศกัยภาพทางคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระที� 6 ทกัษะ / 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ม ีความเกี�ยวข้องกบั เจตคติต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  
การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์  พฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์
แบบสืบสวนสอบสวน  และการอบรมเลี
ยงดูแบบประชาธิปไตย  กล่าวคือ  นักเรียนที�ม ีเจต
คติต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์สูง  มีการรบัรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์สูง  ได้รบัการ
สอนคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวนสูง  และได้รบัการอบรมเลี
ยงดูแบบประชาธิปไตยสูง 
จะมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร์สูง  สอดคล้องกบัผลการศึกษาของนิพนธ์ พูนสิน (2545:121 -124) พบว่า เจต
คติต่อวชิาคณิตศาสตร์ พฤติกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการสอนของครู
คณิตศาสตร์กบัผลสมัฤทธิ 7ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก  

การรบัรูค้วามสามารถในการเรยีนทางคณิตศาสตร์มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ทั 
งความสามารถในการใหเ้หตุผลและการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร์ ทั 
งนี
อาจเนื�องมาจาก การที�
นกัเรยีนรบัรูว้า่ตนเองมนิีสยัในการเรยีนวชิาคณิตศาสตรอ์ยา่งไร มคีวามสามารถทางคณิตศาสตร์
มากน้อยแค่ไหน กอ็าจส่งเสรมิความสามารถของนักเรยีนที�มอียู่ในตวัเองให้มากขึ
น หรือเมื�อ
นกัเรยีนมคีวามสามารถดา้นคณิตศาสตรส์งูทําให้นักเรยีนรบัรู้ตนเองมากขึ
นและทําให้เกดิความ
พยายาม สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ศริวิฒัน์  ลําพุทธา (2545:114-115) ที�พบว่า นักเรยีนที�
มเีชาวน์ปญัญาสงูกวา่ปกตมิอีตัมโนทศัน์สงูกวา่นกัเรยีนที�มรีะดบัเชาวน์ปญัญาตํ�ากวา่ปกต ิ  

พฤตกิรรมการสอนของครูแบบสบืสวนสอบสวนมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัทั 
ง
ความสามารถในการใหเ้หตุผลและการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ทั 
งนี
เพราะการสอนคณิตศาสตร์
แบบสบืสวนสอบสวนเป็นการกระตุ้นให้นักเรยีนใช้ความคดิหาวธิกีารแก้ปญัหาได้เอง นักเรยีน
พยายามหาสาเหตุดว้ยการใชค้าํถาม เป็นการเน้นการพฒันาความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ทําให้
นกัเรยีนมคีวามสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตรส์งูดว้ยสอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ สริลิกัษณ์ วงศ์เพชร (2542:130-131) และกชกร  รุ่งหวัไผ่ (2547:117) ที�พบว่า การสอน
แบบสบืสวนสอบสวน มผีลทาํใหน้กัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรส์งูดว้ย   

การอบรมเลี
ยงดแูบบประชาธปิไตยมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัทั 
งความสามารถ
ในการให้เหตุผลและการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ ทั 
งนี
 เพราะ การอบรมเลี
ยงดูแบบ
ประชาธปิไตยเป็นการยอมรบัในสทิธ ิความสามารถ ความคดิเหน็ที�ถูกตอ้ง  มเีหตุผลและส่งเสรมิ
ใหน้กัเรยีนมอีสิระในการคดิตดัสนิใจแกป้ญัหาต่าง ๆ ด้วยตนเองสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ 
พชัรินทร์  ไชยวงศ์ (2545:49) พบว่า การอบรมเลี
ยงดูแบบประชาธิปไตย มีความสมัพนัธ์
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ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองที�ใช้การอบรมเลี
ยงดูแบบ
ประชาธปิไตย มแีนวโน้มทาํใหร้ะดบัความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็สงูตามไปดว้ย 

3. จากผลการวเิคราะหค์่านํ
าหนกัความสําคญัของตวัแปรปจัจยัได้แก่เจตคตติ่อการ
เรยีนวชิาคณิตศาสตร ์การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์  พฤติกรรมการสอน
ของครูคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน   การอบรมเลี
ยงดูแบบประชาธิปไตย กบักลุ่มตวั
แปรตาม  ได้แก่  ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ พบวา่  มตีวัแปรปจัจยัอยา่งน้อยหนึ�งตวัที�ส่งผลต่อความสามารถใน
การใหเ้หตุผลและความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ซึ�งเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที� 2 

   ตวัแปรเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลและ
ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี�ระดบั .01  เนื�องจาก
เจตคตเิป็นเรื�องของความรู้สกึนึกคดิ  ความเชื�อ ที�มอีทิธพิลต่อการคดิและการกระทําของบุคคล  
การที�นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงย่อมสนับสนุนให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ด ี 
ก่อใหเ้กดิความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตรซ์ึ�งเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ ซึ�งสอดคล้องกบัคํากล่าวของ เฉลยีว บุษเนียร 
(2530:45) โดยสรุปไวว้า่  เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์มคีวามสําคญัมากต่อการเรยีนการสอนวชิา
คณิตศาสตร์  นั �นคือ  ถ้านักเรียนมีเจตคติที�ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์จะทําให้นักเรียนเรียนวชิา
คณิตศาสตรไ์ดด้เีขา้ใจและตั 
งใจเรยีนยอ่มส่งผลถงึผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีน  

 ตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตรส่์งผลต่อความสามารถ
ในการใหเ้หตุผลและความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี�
ระดบั .01  เป็นเพราะวา่นกัเรยีนที�รบัรูค้วามสามารถของตนเองไดด้ยีอ่มแสดงออกหรอืกระทําสิ�ง
ต่าง ๆ ได้ดตีามศกัยภาพของตนเอง  ดงัที�  จติตมิา  จูมทอง (2538:12) กล่าวว่า  การที�บุคคล
ตดัสนิเกี�ยวกบัความสามารถของตนเองที�มอียู่ว่าจะนําทกัษะต่าง ๆ ของตนเองมาใช้ได้หรอืไม่
ระดบัใด  ซึ�งจะเกี�ยวขอ้งกบัทกัษะที�ตนเองมอียู่และทกัษะที�ได้รบัการฝึกฝนเพิ�มเพื�อใช้ในการ
ตดัสนิใจวา่ตนสามารถทาํอะไรไดด้ดีว้ยทกัษะที�ตนเองมอียู่  อกีทั 
งยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของ  จริาภรณ์  กุณสทิธิ 7 (2541:92) ที�พบวา่  การรบัรูค้วามสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์
ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ 7ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั 
นมธัยมศึกษาปีที� 3  และ
การศกึษาของ วสนัต์  เดือนแจ้ง (2546:74)  พบว่า  การรบัรู้ความสามารถของตนเองด้าน
คณิตศาสตรส่์งผลต่อความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชั 
นมธัยมศกึษาปี
ที� 3     

การที�ตวัแปรพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตรส่์งผลต่อความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตสาสตรท์ี�ระดบั .05 แต่ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร์
และตวัแปรการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตยไม่ส่งผลต่อทั �งความสามารถในการให้เหตุผลและ
การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์อาจเป็นเพราะธรรมชาตขิองวชิาคณิตศาสตร์ต้องอาศยัการฝึกฝน



  100

อยูเ่สมอใหเ้กดิการถูกตอ้ง รวดเรว็  แม่นยาํ  ซึ�งการที�นกัเรยีนจะมคีวามสามารถดา้นคณิตศาสตร์
ไดด้หีรอืไม่นั �น  ขึ�นอยู่กบัความรู้สกึนึกคดิและความตั �งใจของนักเรยีนเองมากกว่าองค์ประกอบ
ภายนอก สอดคล้องกับ แซนฟอร์ด (เอนก เตชะสุวรรณ. 2542:2; อ้างอิงจาก Sanford. 
1965:195) ได้กล่าวถึงความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ว่า องค์ประกอบด้านสติปญัญา
สามารถทาํนายผลสมัฤทธิ 2ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตรไ์ดด้กีวา่องคป์ระกอบอื�น ๆ  

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวจิยัครั 
งนี
มขีอ้เสนอแนะไวด้งันี
 

 1. ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้
 ผลการวจิยัพบวา่  ปจัจยัที�ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

และความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรค์อื  เจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์และการ
รบัรู้ความสามารถตนเองด้านคณิตศาสตร์  ดงันั 
น  ผู้บริหาร  ครูและผู้ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการ
จดัการเรยีนการสอน  ควรจดักจิกรรมเพื�อให้นักเรยีนมเีจตคตทิี�ดตี่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์และ
หาวธิทีี�จะทําให้นักเรียนรบัรู้ถึงความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์  และส่งเสริมการจดั
ก ิจกรรมการ เร ียนการสอนที�ทําให ้น ักเ ร ียนตระหนัก ในค ุณค่าและม ีเจตคต ิที �ด ีต ่อวชิ า
คณิตศาสตร์ 

  
 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครั 
งต่อไป 

2.1  ควรศึกษาในลักษณะของวิจ ัยเชิงทดลอง  หรือออกแบบวิธีการว ัด
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์
ในรปูของการฝึกปฏบิตักิารจรงิ 

 
2.2  ควรศกึษาปจัจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบั การจดับรรยากาศในหอ้งเรยีนคณิตศาสตร์

รวมทั 
งคุณลกัษณะของผู้เรียนที�เอื
อต่อความสามารถในการให้เหตุผลและการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร ์เช่น ความละเอยีดรอบคอบ  ความสามารถในการสื�อสารทั 
งการพดูและการเขยีน  
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ตาราง 11 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถในการใหเ้หตุผล 
     ทางคณิตศาสตร ์
ขอ้ที� IOC ผลการคดัเลอืก ขอ้ที� IOC ผลการคดัเลอืก 

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

1 
1 

0.4 
1 
1 

0.6 
1 
1 
1 

0.8 
1 
1 
1 

0.4 
1 
1 

0.8 
1 

0.8 
1 
 

คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
ตดัทิ�ง 

คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
ตดัทิ�ง 

คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้

 

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

1 
1 

0.6 
1 

0.4 
1 

.08 
1 
1 
1 
1 

0.2 
1 
1 
1 

0.8 
1 
1 
1 
1 
 

คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
ตดัทิ�ง 

คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
ตดัทิ�ง 

คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
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ตาราง 12   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถในการแกป้ญัหาทาง   
     คณิตศาสตร ์
 

ขอ้ที� IOC ผลการคดัเลอืก ขอ้ที� IOC ผลการคดัเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

1 
1 
1 
0.8 
1 
0.6 
1 
0.8 
1 
1 
1 
1 
1 
0.8 
1 
0.8 

คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

1 
1 
1 
1 
1 
0.6 
1 
1 
1 
0.8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
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ตาราง 13  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของคร ู
     แบบสบืสวนสอบสวน 
 

ขอ้ที� IOC ผลการคดัเลอืก ขอ้ที� IOC ผลการคดัเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
0.2 
1 
1 
0.8 
1 
0.4 
1 
1 
0.8 
1 
1 
0.6 
0.8 

คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
ตดัทิ�ง 

คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
ตดัทิ�ง 

คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 
1 
0.8 
1 
1 
0.8 
1 
0.8 
0.8 
0.4 
1 
1 
0.6 
1 
1 

คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
ตดัทิ�ง 

คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
คดัเลอืกไว ้
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ตาราง 14 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจาํแนกรายขอ้ (r) ของแบบทดสอบความสามารถในการให ้ 
      เหตุผลทางคณิตศาสตร ์
 

ข้อที� p r ผลการ
คดัเลือก ข้อที� p r ผลการ

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

.642 

.591 

.533 

.574 

.586 

.617 

.617 

.342 

.586 

.921 

.616 

.024 

.485 

.432 

.436 

.531 

.625 

.251 

.693 

.421 
 

.024 

.724 

.714 

.472 

.343 

.462 

.458 

.262 

.413 

.162 

.314 

.015 

.245 

.023 

.316 

.235 

.467 

.298 

.441 

.336 
 

ตดัทิ�ง 
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
ตดัทิ�ง 
นําไปใช ้
ตดัทิ�ง 
นําไปใช ้
ตดัทิ�ง 
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
ตดัทิ�ง 
นําไปใช ้
นําไปใช ้

 

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

.702 

.516 

.651 

.683 

.646 

.652 

.776 

.910 

.741 

.573 

.662 

.346 

.531 

.642 

.404 

.241 

.642 

.642 

.432 

.541 

.296 

.304 

.556 

.413 

.546 

.319 

.276 

.254 

.543 

.697 

.465 

.421 

.653 

.496 

.317 

.274 

.498 

.396 

.572 

.465 

นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
ตดัทิ�ง 
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
ตดัทิ�ง 
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้

 
ค่าความเชื�อมั �น (α ) ของแบบทดสอบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
มคี่าเท่ากบั .835 
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ตาราง 15 ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (r) ของแบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตร ์
     แบบสบืสวนสอบสวน 
 ข้อที� r ผลการคดัเลือก ข้อที� r ผลการคดัเลือก 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

.619 

.748 

.585 

.408 

.058 

.471 

.453 

.200 

.498 

.152 

.422 

.627 

.436 

.395 

.508 

นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
ตดัทิ�ง 
นําไปใช ้
นําไปใช ้
ตดัทิ�ง 
นําไปใช ้
ตดัทิ�ง 
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
ตดัทั �ง 
นําไปใช ้

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

.243 

.435 

.475 

.609 

.348 

.596 

.586 

.612 

.561 

.697 

.642 

.598 

.554 

.465 

.452 

ตดัทิ�ง 
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
ตดัทิ�ง 
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้
นําไปใช ้

 ค่าความเชื�อมั �น (α ) ของแบบแบบสอบถามพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตร ์
แบบสบืสวนสอบสวนมคี่าเท่ากบั .855 
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ภาคผนวก ค 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 
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เครื�องมอืที�ใช้ในการวิจยั 
 

เรื�อง   
 การศึกษาปัจจยับางประการที�ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ก้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนชั ,น
มธัยมศึกษาปีที� 4  สงักดัสาํนักงานเขตพื,นที�การศึกษานครปฐม  เขต 1  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

   รุจริตัน์  พรหมรกัษ ์
นิสติปรญิญาโท การวจิยัและสถติทิางการศกึษา 

                       มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

คาํชี,แจง 
 

1.  เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัครั �งม ี มที ั �งหมด  6  ฉบบั  ดงันี� 
ฉบบัที� 1  แบบทดสอบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์    

  ฉบบัที� 2  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์
  ฉบบัที� 3  แบบสอบถามวดัเจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ 

  ฉบบัที� 4  แบบสอบถามวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้น 
     คณิตศาสตร ์  

  ฉบบัที� 5  แบบสอบถามวดัพฤตกิรรมการสอนของครคูณิตศาสตร ์
                                แบบสบืสวนสอบสวน 
  ฉบบัที� 6  แบบสอบถามวดัการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธปิไตย 
  

2.  แบบทดสอบฉบบัที� 1 และฉบบัที� 2  ใหท้าํลงในกระดาษคาํตอบที�แจกให ้ ส่วน  
 แบบสอบถาม  ฉบบัที� 3,  4,  5,  6   ใหน้กัเรยีนทาํลงในแบบสอบถาม  โดยให ้
 นกัเรยีนปฏบิตัติามคาํชี�แจงของแบบทดสอบและแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

 
3. การวิจ ัยครั �งนี�มีประโยชน์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงขอให้นักเรียนทํา

แบบทดสอบ/แบบสอบถามดว้ยความตั �งใจและเตม็ความสามารถ   
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คาํชี,แจง   แบบทดสอบฉบบันี,มีจาํนวน  30  ข้อ  ให้นักเรียนทาํเครื�องหมาย X ใน � ของ 
ตวัเลือกที�ถกูต้องที�สดุ ลงในกระดาษคาํตอบ ให้เวลาในการทาํแบบทดสอบ  50  นาที 
 

1.  ถ้าใชเ้หตุผลแบบอุปนยัพจิารณาระหวา่งพจน์ของลาํดบั 3,  6,  11,  18,  27, …. แลว้ 
 พจน์ที� 12 ขอลาํดบัคอืขอ้ใดต่อไปนี� 

ก . 134    ข. 142    ค. 146   ง. 152 
 

2. จากแบบรปูต่อไปนี�   
                                                                              

 9    18    27    81  
1 3 5  2 6 10  3 9 15 … a b c 

  
โดยการใชเ้หตุผลแบบอุปนยั 2a + b - c มคี่าเท่ากบัขอ้ใด 

ก. 0    ข.  5   ค.  7  ง. 16 
 

3. พจิารณาแบบรปูที�กาํหนดให ้ 3, 8, 15,  A,  35,  48 ค่า A  ควรเป็นจาํนวนใด 
ก. 20   ข.  24     ค.  25    ง. 30 

 
4. พจิารณารปูแบบที�กาํหนดให ้ 1,  7,  8,  15,  23,  A 

  1 , 4,  4,  16,  64,  B 
A และ B  คอืจาํนวนใดตามลาํดบั 

ก. 38, 80   ข.  38, 1024    ค. 64, 128   ง.  64, 80 
 
 
 
 

ฉบบัที� 1 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์
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5.  1⋅2     หารลงตวัดว้ย  2 
1⋅2⋅3  หารลงตวัดว้ย  6 
1⋅2⋅3⋅4  หารลงตวัดว้ย  … 
1⋅2⋅3⋅4⋅5 หารลงตวัดว้ย  … 
เหตุ 1.    2 และ 6  เกดิจากการนําเลข  2 จาํนวนทา้ยมาคณูกนั  ดงันั �น  1⋅2⋅3⋅4 หารลง 

  ตวัดว้ย 12  และ 1⋅2⋅3⋅4⋅5  หารลงตวัดว้ย  20 
เหตุ 2.    6  เกดิจากการนําผลลพัธต์วัก่อนหน้าคณูดว้ย 3  คอื  2×3 ดงันั �น  1⋅2⋅3⋅4  หาร 
            ลงตวัดว้ย  6×3 = 18 
เหตุ 3.    2  เป็น ค.ร.น. ของ  1, 2    6 เป็น ค.ร.น. ของ 1, 2, 3   ดงันั �น  1⋅2⋅3⋅4 หารลง 
            ตวัดว้ย  ค.ร.น. ของ 1, 2, 3,  4  คอื  12  และ 1⋅2⋅3⋅4⋅5 หารลงตวัดว้ย  ค.ร.น.  
            ของ  1, 2, 3, 4, 5  คอื  60 

 เหตุในขอ้ใดสอดคลอ้งกบัขอ้มลูขา้งตน้   
ก.  เหตุผลที� 1 และ 2  ข.  เหตุผลที� 2 และ 3  
ค.  เหตุผลที� 1 และ 3   ง.  เหตุผลที� 1, 2 และ 3   

 
6.       

 
 
 
 
 
ขอ้ใดคอืผลบวกของ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ...+ 55 

ก. 784  ข. 729  ค.  676  ง.  625 
 

7. 1, 9, 25, 49, ... จงหาพจน์  n   
ก.  2n-1   ข.  (2n -1 ) (2n -2 ) 
ค. 

2

)2( 2n   ง.   (2n-1) 
 
 
 

• • • • 1 
• • • • 3 
• • • • 5 
• • • • 7 
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8. 4, 16, 36, 64, 100, … จงหาพจน์ที� n  
ก. 2n  ข. 2n2  ค.  (2n)2 ง.  (2n2)2 

 
9. 5(6) = 6(6 – 1 ) 

5(6) + 5(36) = 6(36 – 1 ) 
5(6) + 5(36)+ 5(216) = 6(216 – 1 ) 
………………………. = …………….  
จากรปูแบบที�กาํหนดใหข้อ้ใดถูกตอ้ง 

ก.  5(6) + 5(36)+ 5(216)+5(342) = 6(342 – 1 ) 
ข.  5(6) + 5(36)+ 5(216)+5(864) = 6(864 – 1 ) 
ค.  5(6) + 5(36)+ 5(216)+5(1296) = 6(1296 – 1 ) 
ง.  5(6) + 5(36)+ 5(216)+5(7776) = 6(7776 – 1 ) 

 
10. พจิารณาจากการบวกต่อไปนี�  

2 + 4 + 6 + 8   =  2 × 10 
       10 
       10 
 
2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12  = 3 ×14 
            14 

                      14 
                      14  
 ดงันั �น  2 + 4 + 6 + …+ 100 + 102 + 104   เท่ากบัเทา่ใด 

ก.  2956  ข.  2856  ค.  2756  ง.  2656 
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11. พจิารณาการหาผลบวกของจาํนวนตั �งแต่  1  ถงึ  50  โดยใชว้ธิกีารดงันี�  
1 + 2 + 3 + … + 48 + 49 + 50 
                 51 
                 51 
                 51 

จะเหน็วา่  1 + 2 + 3 + … + 48 + 49 + 50 = 51 × 25 = 1,275 
จงใชว้ธิขีา้งตน้หาผลบวกของ  1 + 2 + 3 + … + 150 

ก.  7,225  ข.  10,250  ค.  11,325 ง.  15,450 
 

12.  จากแบบรปูที�กาํหนดให ้ จงหาจาํนวนจุดของรปูที�อยูถ่ดัไป 
 
(1)                        (2)                                (3)                                   (4)… 
 
 

ก.  12  จุด  ข.  14  จุด  ค.  16  จุด ง.  18  จุด 
 

13.  จากรปูที�กาํหนดให ้ถ้าเรยีงต่อไปอกี 2 รอบ  จะตอ้งใชร้ปูหกเหลี�ยมทั �งหมดกี�รปู 
 
 

                                           
 

 
 
 
 

ก.  59  รปู  ข.  60  รปู   ค.  61 รปู ง.  62  รปู 
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14.  พจิารณาความสมัพนัธ ์
15  16  8  18  9  12 
 18    23    ?  
2  3  5  15  7  10 

  จากรปู จงหาตวัเลขในช่องสี�เหลี�ยมที�กาํหนดให ้
ก.  17   ข.  18  ค.  19  ง.  20 

 
15. จากตารางความสมัพนัธต์วัเลขในขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 

ก.  9    ข.  11   ค.  12  ง.  14 
16. กาํหนดเหตุใหด้งัต่อไปนี�  

เหตุผล  1. นกัเรยีนชายบางคนเป็นคนเรยีนเก่ง 
เหตุผล  2. คนเรยีนเก่งทุกคนเป็นคนตรงต่อเวลา 
ผลสรุปขอ้ใดเป็นไปจรงิ 

ก.  คนตรงต่อเวลาบางคนเป็นคนเรยีนเกง่   
ข.  นกัเรยีนชายบางคนเป็นคนตรงต่อเวลา 
ค.  คนตรงต่อเวลาทุกคนเป็นคนเรยีนเก่ง 
ง.  นกัเรยีนชายบางคนเป็นคนเรยีนเกง่และตรงต่อเวลา 
 

17. กาํหนดเหตุผลใหด้งัต่อไปนี� 
เหตุผล   1.  ผูห้ญงิทุกคนเป็นคนมเีหตุผลและบางคนชอบคณิตศาสตร ์

             2.  ผูท้ี�ชอบคณิตศาสตรท์ุกคนกเ็ป็นคนมเีหตผุล 
ผลสรุปขอ้ใดทาํใหส้มเหตุสมผล 

 ก.  คนมเีหตผุลบางคนเป็นผูท้ี�ชอบคณิตศาสตร ์ ข.  วชิาคณิตศาสตรท์าํใหค้นมเีหตุผล 
 ค.  คนมเีหตผุลทุกคนชอบคณิตศาสตร ์       ง.  คนที�มเีหตุผลเป็นผูห้ญงิ 

1 2 3 4 
4 5 7 10 
5 7 11 14 
9 12 17 24 
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 18.  เหตุผล 1. แม่ทุกคนเป็นคนใจด ี
   2. ไม่มคีนใจดคีนใดเป็นคนดุรา้ย 

จากเหตุทั �งสองขอ้ดงักล่าวขอ้ใดถูกตอ้ง 
  ก.  ไม่มผีลสรุปที�ทาํใหส้มเหตุสมผล 
  ข.  ไม่มแีม่คนใดเป็นคนดุรา้ย เป็น ผลสรุปที�ทาํใหส้มเหตุสมผล 
  ค.  มคีนดุรา้ยบางคนเป็นแม ่ เป็น ผลสรุปที�ทาํใหส้มเหตุสมผล 
  ง.   มแีม่บางคนเป็นคนดุรา้ย  เป็น ผลสรุปที�ทาํใหส้มเหตุสมผล 
 
 19.  ขอ้ความในขอ้ใดต่อไปนี�สมเหตุสมผล 
  ก.  ไม่มนีกัการเมอืงคนใดเสยีสละ เพราะวา่ไม่มนีกัการเมอืงคนใดเป็นผูม้อีุดมคต ิ

     และผูเ้สยีสละทุกคนเป็นผูม้อีุดมคต ิ
ข. คนที�มคีวามอดทนเป็นครทูี�ดคีนที�มคีวามสามารถฉลาดน้อยมคีวามอดทน

ดงันั �นคนที�ลาดน้อยเป็นครทูี�ด ี
ค. เพชรบางชนิดเป็นหนิมคี่า สารประกอบคารบ์อนบางชนิดไม่ใชเ้พชรดงันั �น  

สารประกอบคารบ์อนบางชนิดไม่ใชห้นิมคี่า 
ง. คนที�อ่อนแอทุกคนเรยีนพละศกึษาเพราะวา่นกัเรยีนทุกคนตอ้งเรยีนพละศกึษา 

และคนที�เรยีนพลศกึษาบางคนอ่อนแอ 
 
 20.  จงพจิารณาแผนภาพจากเหตุต่อไปนี� 

เหตุ  1. นกัเรยีนที�เรยีนเกง่ทุกคนเป็นคนขยนั 
  2. นกัเรยีนขยนับางคนเป็นคนเรยีบรอ้ย 
  3. แดงเป็นนกัเรยีนที�เรยีนเก่งและเป็นคนเรยีบรอ้ย 

จากเหตุผลดงักล่าวสามารถเขยีนเป็นแผนภาพไดก้ี�กรณ ี
ก. 1 กรณ ี  ข.  2 กรณ ี ค.  3 กรณ ี  ง.  4 กรณ ี

 
 21.  จากเหตุที�กาํหนดใหต้่อไปนี� 
  1.  คนขยนัทุกคนไม่ใชค้นยากจน 
  2.  คนยากจนบางคนเป็นคนไม่ด ี
  3.  ไม่มคีนไม่ดเีป็นคนขยนั 
  4.  นายแดงเป็นคนขยนั 

ผลสรุปขอ้ใดทาํใหก้ารใชเ้หตุผลสมเหตผุล 
  ก.   นายแดงเป็นคนยากจน  ข.  นายแดงเป็นคนไม่ด ี
  ค.   นายแดงเป็นคนด ี   ง.  คนไม่ดบีางคนเป็นคนขยนั 
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นกัเรียน

คนเรียนเก่ง
คนดื�อ

คนขยนั

คนที�ร ับผิดชอบ
คนที�เรียนเก่ง

สิตา

สิ�งที�เป็นของดีเครื�องสําอางค์

สิ� งที�มีราคาแพง

1 2 3 4

สิ�งที�มีราคาแพง

เครื�องสําอางค์
สิ�งที� เป็นของดี

แผนภาพขอ้ 22  และ 23  จงเลอืกผลสรุปที�สอดคลอ้งกบัแผนภาพที�กาํหนดให ้
 22.   
 
 
 
 
 
  ก.  นกัเรยีนที�ดื�อบางคนเรยีนเก่ง      

ข.  คนเรยีนเก่งและดื�อบางเป็นนกัเรยีน 
  ค.  นกัเรยีนทุกคนเป็นคนดื�อและเรยีนไม่เกง่      

ง.  นกัเรยีนทุกคนดื�อและเรยีนเก่ง 
 
    23.   
 
 
 
 
 
  ก.  คนเรยีนเกง่เป็นคนรบัผดิชอบ 
  ข.  สติาเป็นคนที�รบัผดิชอบจงึเรยีนเกง่และขยนั 
  ค.  คนขยนับางคนเรยีนเกง่และรบัผดิชอบ 
  ง.  สติาเป็นคนที�รบัผดิชอบแมจ้ะไมใ่ชค้นขยนัแต่กเ็รยีนเก่ง 
 
    24.  กาํหนดเหตุ 
  1)  เครื�องสาํอางบางชนิดเป็นของด ี
  2)  ของดทีุกคนมรีาคาแพง 

นํามาเขยีนแผนภาพไดด้งันี� 
กรณีที� 1       กรณีที� 2   
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พื�นที�แรงเงาในกรณีที� 1 มคีวามหมายตรงกนักบัพื�นที�ในกรณีที� 2  
ก.  1  ข.  2  ค.  3  ง.  4 

 
 25. กาํหนดเหตุ 
 1.  รปูสี�เหลี�ยมจตัุรสั คอื รปูสี�เหลี�ยมผนืผา้ดา้นหนึ�งที�มดีา้นเท่ากนัทั �งสี�ดา้น 
 2.  รปูสี�เหลี�ยมผนืผา้ คอื รปูสี�เหลี�ยมดา้นขนานทาํมุมทั �งสี�เป็นมุมฉาก 

จากเหตุขา้งตน้ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 
  ก.  รปูสี�เหลี�ยมดา้นขนานมดีา้นเท่ากนัทั �งสี�ดา้น 
  ข.  รปูสี�เหลี�ยมผนืผา้เป็นรปูสี�เหลี�ยมดา้นขนาน 
  ค.  รปูสี�เหลี�ยมดา้นขนานทุกรปูมมีมุทั �งสี�มุมเป็นมุมฉาก 
  ง.  รปูสี�เหลี�ยมจตัุรสัเป็นรปูสี�เหลี�ยมดา้นขนานทมีมีุมทั �งสี�เป็นมุมฉาก 
  
 26.  ผลบวกของมุมภายในของรปูสามเหลี�ยมใด ๆ เป็น  180  องศา   
  1.  สามเหลี�ยม ABC  มุม A มขีนาด 65 องศา   มุม B รวมกบัมุม C เท่ากบักี�องศา   
  2.  สามเหลี�ยม XYZ  มุม X มขีนาด 72 องศา และมุม y เท่ากบั มุม Z  มุมY มขีนาดเท่าไร 
  คาํตอบในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 คอืขอ้ใด 

ก.  115 และ108  องศา  ข.  115 และ  54  องศา 
ข.  125 และ 54  องศา   ง.   125 และ 56  องศา      

 
  27.  พจิารณาการใหเ้หตุผลในแต่ละขอ้ต่อไปนี� 

1) กาํหนดให ้ 1.  เสน้ทแยงมุมของรปูสี�เหลี�ยมขนมเปียกปนูตั �งฉากซึ�งกนัและกนั 
2.  QRST เป็นรปูสี�เหลี�ยมขนมเปียกปนูม ีQS และ RT เป็นเสน้ทแยงมุม    
ผล QS ตั �งฉากกบั RT 

2) กาํหนดให ้ 1.   XYZ เป็นรปูสามเหลี�ยมมุมฉาก 
   2.  มุม X กาง 60 องศา  

ผล  มุม Y 30 องศา 
ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. 1 และ 2 สมเหตุสมผล   
ข. 1 สมเหตุสมผลแต่ 2 ไม่สมเหตุสมผล 
ค. 1 ไม่สมเหตุสมผลแต่ 2 สมเหตุสมผล 
ง. 1 และ 2 ไมส่มเหตุสมผล 
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 28. กาํหนดเหตุ  1.  ลกูเต๋าม ี6 หน้า 
   2.  ทอดลกูเต๋า 1 ครั �ง 
   3.  เอ  ทาํนายวา่ ลกูเต๋าจะขึ�นแตม้คู่ 
   4.  บ ี ทาํนายวา่ ลกูเต๋าจะขึ�นแตม้คี� 

ขอ้สรุปในขอ้ใดเป็นขอ้สรุปที�สมเหตุสมผล 
ก. เอทาํนายถูกแต่บ ีทาํนายผดิ   
ข. เอ ทาํนายผดิแต่บ ีทาํนายถูก 
ค. เอ ทาํนายถูกมากกวา่ บ ี 
ง. เอ กบั บ ีมโีอกาสทาํนายถูกเท่ากนั 

 
  29.  จาํนวนตรรกยะทุกจาํนวนเป็นจาํนวนจรงิ จาํนวนตรรกยะบางจาํนวนเป็นจาํนวนเตม็ดงันี� 
  ก.  จาํนวนจรงิทุกจาํนวนเป็นจาํนวนเตม็ 
  ข.  จาํนวนจรงิบางจาํนวนไม่เป็นจาํนวนเตม็ 
  ค.  จาํนวนจรงิบางจาํนวนเป็นจาํนวนเตม็ 
  ง.  จาํนวนเตม็บางจาํนวนไม่เป็นจาํนวนเตม็ 
 
  30.  กาํหนดเหตุ    1.  X ⊂ Y 
   2.  Z ⊂ Y  
   3.  X ≠ ∅  ,  Z  ≠∅  
   4.  X ∩ Y  =  ∅ 
 ขอ้สรุปที�ไมส่มเหตสุมผลคอืขอ้ใด 

ก.  Y ≠ ∅ 
ข.  X – Z ≠ ∅ 
ค.  X – Y = ∅ 
ง. X ∪ Z = Y 

 
 

*******************************************************************  
 

       ขอบคุณที�ต ั �งใจทาํขอ้สอบนะคะ
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คาํชี,แจง   1.  แบบทดสอบฉบบันี,มีโจทยปั์ญหา 6 โจทย ์แต่ละโจทยปั์ญหามีคาํถามย่อย 4 ข้อ 
รวมมีแบบทดสอบทั ,งหมด 24 ข้อ ให้นักเรียนทาํเครื�องหมาย X ลงใน � ของตวัเลือกที�
ถกูต้องที�สดุ ลงในกระดาษคาํตอบให้เวลาในการทาํแบบทดสอบ  40  นาที   
 
จงพิจารณาโจทยปั์ญหาข้อที� 1 แล้วตอบปัญหาข้อที� 1 – 4  
 
      
 
 
 
 
 

1.  จากโจทยป์ญัหาขอ้ใดไม่เกี�ยวกบัการคดิหาคาํตอบของปญัหา 
  ก.  จาํนวนผูท้ี�ไดร้บัปากจะมางาน 
  ข.  จาํนวนผูท้ี�ไดร้บัปากวา่จะมาและมาจรงิ 
  ค.  จาํนวนผูไ้ม่มางาน 
  ง.  จาํนวนผูท้ี�ไมร่บัปากวา่มางาน 
 

2.  จากโจทยป์ญัหา  ถ้ากาํหนด  A แทนเขตของผูท้ี�รบัปากวา่จะมา 
      B แทนเขตของผูท้ี�มาในงานนี�จรงิ 

ผูท้ี�ไดร้บัปากวา่จะมางานแต่ไม่มาจะแกป้ญัหาจากขอ้ใด 
ก.  A ∩ B  
ข.  A ∪  B 
ค.  A – B  
ง.  B – A    

 
3.  ผูท้ี�มางานนี�มกีี�เปอรเ์ซน็ตข์องผูท้ี�ไดร้บับตัรเชญิทั �งหมด 

  ก.  56.24 %   ข.  57.89% 
  ค.  62.43%   ง.  65.32% 

ฉบบัที� 2 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

จากการสอบถามผูท้ี�มบีตัรรบัเชญิสาํหรบังานพธิอียา่งหนึ�งพบวา่ผูท้ี�ไดร้บัปากจะมางานนี�แน่ๆ 66% 
พอถงึวนันี� พบวา่ผูท้ี�รบัปากวา่จะมาและมาไดถ้งึ 90 %  ของจาํนวนผูท้ี�มงีานนี�ทั �งหมด ขณะเดยีวกนั
ในจาํนวนผูท้ี�ไม่ไดม้างานนี� มผีูท้ ี�รบัปากวา่จะมามถีงึ 33 % ดงันั �น ผูท้ี�มาในงานนี�มกีี�เปอรเ์ซน็ตข์องผู้
ที�ไดร้บับตัรเชญิทั �งหมด 
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4.  ถ้ากาํหนดใหผู้ไ้ดร้บับตัรเชญิ 100 คน เป็นผูร่้วมงานนี�จรงิ x คน ขอ้ใดคอืวธิกีารหา 
    จาํนวนของผูท้ไีมม่างานแต่รบัปากวา่จะมา 

 
ก.    

100

33
)100( x−   ข.   

100

66
)100( x−  

 
ค.     

100

33x    ง.   
100

66x
 

 
 
จงพิจารณาโจทยปั์ญหาข้อที� 2 แล้วตอบปัญหาข้อที� 5 – 8  
 
      
 
 
 

5. จากโจทยป์ญัหารปูสี�เหลี�ยมผนืผา้มเีสน้ทแยงมมุสั �นกวา่ 5 หน่วย  ถ้ากาํหนดให ้ 
x แทนความกวา้ง  และ y  แทนความยาวสามารถเขยีนความสมัพนัธไ์ดด้งัขอ้ใด 

 ก.  5<+ yx      ข.   522 <+ yx  
ค.  5<+ yx                 ง.   522 <+ yx  

 

6. เมื�อกาํหนดใหx้ แทนความกวา้งและ y แทน ความยาว สามารถเปลี�ยนรปู  y  ใหเ้ป็น x 
ไดด้งัขอ้ใด 

ก.    
2

14 x
y

−
=   ข.  xy −= 14  

ค.    xy −= 7    ง.  7−= xy  
 

7. จากโจทยป์ญัหาขอ้ใดคอื ค่า x  
ก.  5.33 ≤< x   ข.   5.33 << x  
ค.    45.3 <≤ x       ง.   45.3 << x  

 
 
 

ในการดดัลวดที�ยาว 14 หน่วย ใหเ้ป็นรปูสี�เหลี�ยมผนืผา้ ซึ�งมเีสน้ทแยงมุมสั �นกวา่ 5 หน่วย ถ้าให ้x 
แทนความยาวของดา้นที�ส ั �นกวา่ของรปูสี�เหลี�ยมนี� จงหาค่า x 
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 8.  ขอ้ใดต่อไปนี�ถูกตอ้ง 
ก.  ความยาวของรปูสี�เหลี�ยมผนืผา้รปูนี�มคี่าอยูร่ะหวา่ง 3.5 กบั 4 หน่วย 
ข.  ดา้นกวา้งของรปูสี�เหลี�ยมผนืผา้ซึ�งยาวครึ�งหนึ�งของดา้นยาว 
ค.  รปูสี�เหลี�ยมผนืผา้รปูนี�ดา้นกวา้งบวกดา้นยาวเท่ากบัเสน้ทแยงมุม 
ง.  สามารถดดัลวดใหเ้ป็นสี�เหลี�ยมผนืผา้ที�มพีื�นที� 12 ตารางหน่วยได ้

 
จงพิจารณาโจทยปั์ญหาข้อที� 3 แล้วตอบปัญหาข้อที� 9 – 12  
 
      
 
 

9. ถ้าใหจ้าํนวนเตม็คู่จาํนวนแรกคอื  x  จากโจทยป์ญัหาจาํนวนเตม็คู่สามจาํนวนนั �น คอื 
ขอ้ใด 

ก. x,  x +1,  x + 2   
ข. x,  x +2,  x + 3   
ค. x,  x +2,  x + 4   
ง. x,  x +1, x + 3   
 

10.   ถ้าทาํใหจ้าํนวนเตม็คู่จาํนวนเตม็แรกคอื x จากโจทยป์ญัหาจะสามารถหาค่า x  
 ไดจ้ากขอ้ใด 

ก.  3x + 3 < 195 
ข.  3x + 4 < 195 
ค.  3x + 5 < 195 
ง.  3x + 6 < 195 

 
11.  จากคาํตอบของโจทยป์ญัหาจาํนวนเตม็คูท่ี�มากที�สุดของคาํตอบคอืจาํนวนใด 

ก.  62  ข.  64  ค.  66  ง.  68 
 

12.  จากการหาคาํตอบของโจทยป์ญัหาขอ้ใดเป็นการตรวจสอบคาํตอบที�ถูกตอ้ง 
  1.  จาํนวนเตม็คู่ที�เป็นคาํตอบของโจทยป์ญัหารวมกนัไดน้้อยกวา่ 195 
  2.  195/ 2 เป็นจาํนวนที�อยูร่ะหวา่งจาํนวนเตม็คู่ที�เป็นคาํตอบ 
  3.  จาํนวนเตม็คู่ที�เป็นคาํตอบของโจทยป์ญัหาแต่ละจาํนวนคณู 3 น้อยกวา่ 195 

ก.  ขอ้ 1 และ 2   ข.   ขอ้ 2 และ 3 
ค.  ขอ้ 1 และ 3   ง.   ขอ้ 1, 2 และ 3 

ถ้าผลบวกของจาํนวนเตม็คู่ 3 จาํนวนที�อยูต่ดิกนัรวมกนัน้อยกวา่ 195 จงหาจาํนวนเตม็คู่ ทั �งสาม
จาํนวนที�มคี่ามากที�สุด 
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จงพิจารณาโจทยปั์ญหาข้อที� 4 แล้วตอบปัญหาข้อที� 13 – 16  
 
      
 
 
 

13. ขอ้ใดไม่เกี�ยวกบัการคดิหาคาํตอบของปญัหา 
ก.  ความกวา้งของตูก้ระจก 
ข.  ความยาวของตูก้ระจก 
ค.  ความหนาของตูก้ระจก 
ง.  ความสงูของตูก้ระจก 
 

14. นํ�าในตูก้ระจกสงูเท่าไร 
ก.  39.50  เซนตเิมตร 
ข.  40.00  เซนตเิมตร 
ค.  49.50  เซนตเิมตร 
ง.  50.00  เซนตเิมตร 
 

15.  เราตอ้งใส่นํ�าในตูก้ระจกกี�ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
ก.  94,800  ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
ข.  96.000  ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
ค.  118,800 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
ง.   120,000  ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
 

16.  วธิกีารในขอ้ใดสามารถนําไปใชใ้นการหาคาํตอบของปญัหาที� 2 ได ้
ก.   10)506040( −××    
ข.   )50.01050(6040 −−××                     
ค.   )106040()506040( ××−××                                     
ง.   )5.06040()506040( ××−××    

 
 
 
 
 

ตูเ้ลี�ยงปลาทาํดว้ยกระจกหนา  0.50 เซนตเิมตร วดัภายในตูก้ระจกกวา้ง 40 เซนตเิมตร  
ยาว 60 เซนตเิมตรและสงู 50เซนตเิมตร  ถ้าตอ้งการใส่นํ�าตํ�ากวา่ขอบบน 10 เซนตเิมตร  จะตอ้งใส่
นํ�ากี�ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
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จงพิจารณาโจทยปั์ญหาข้อที� 5 แล้วตอบปัญหาข้อที� 17 – 20  
 
      
 
 
 

17.  ขอ้ใดไม่เกี�ยวกบัการคดิหาคาํตอบของปญัหา 
ก.  จาํนวนหลกั 
ข.  ความสงูของเสาอากาศ 
ค.  ระยะห่างระหวา่งหลกัยดึ 4 ตน้ 
ง.  ระยะห่างระหวา่งเสาอากาศกบัหลกัยดึ 
 

18.  หวัเสาอากาศกบัหวัหลกัยดึ 1 ตน้ ตอ้งใชเ้สน้ลวดโยงยาวกี�เมตร 
ก.  12 เมตร 
ข.  13 เมตร 
ค.  14 เมตร 
ง.  15 เมตร 
 

19.  เสน้ลวดทั �งหมดที�ใชใ้นการโยงหวัเสาอากาศยาวกี�เมตร 
ก.  48 เมตร 
ข.  52 เมตร 
ค.  56 เมตร 
ง.  60 เมตร 
 

20.  วธิกีารในการแกป้ญัหาที� 3 คลา้ยกบัวธิกีารแกป้ญัหาขอ้ใดมากที�สุด 
ก.  ปรชีาเดนิทางทศิเหนือ 400 เมตร แลว้เลี�ยวไปทางทศิตะวนัออก 300 เมตร  
     ปรชีาอยูห่่างจากจุดเริ�มตน้กี�เมตร 
ข. ตาํรวจตอ้งการลอ้มที�เกดิเหตุดว้ยเชอืกเป็นรปูสี�เหลี�ยมจตัุรสัยาวดา้นละ 8 

เมตร ตอ้งใชเ้ชอืกยาวกี�เมตร 
ค. สี�เหลี�ยมจตัุรสัรปูหนึ�งมพีื�นที� 144 ตารางเซนตเิมตร ถ้าลดความยาวของ 

สี�เหลี�ยมจตัุรสัดา้นละ 1 เซนตเิมตรเสน้รอบรปูนี�ยาวกี�เซนตเิมตร 
ง. ในการแขง่ขนัรถ ถ้านาย ก. ขบัรถดว้ยอตัราเรว็ 200 กโิลเมตรต่อชั �วโมง นาย 

ข ขบัดว้ยอตัราเรว็ 195 กโิลเมตรต่อชั �วโมงเมื�อเวลาผ่านไป 2 ชั �วโมง นาย ก 
อยูห่่างนาย ข กี�กโิลเมตร 

เสาอากาศสงู 13 เมตร ตอ้งใชล้วดโยงหวัหลกัยดึ จาํนวน 4 ตน้ ซึ�งหลกัยดึแต่ละตน้สงู 1 เมตร และ
อยูห่่างจากเสาอากาศ 9 เมตร จงหาความยาวของเสน้ลวดทั �งหมด ที�ใชใ้นการโยงหวัเสาอากาศ 
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จงพิจารณาโจทยปั์ญหาข้อที� 6 แล้วตอบปัญหาข้อที� 21 – 24  
 
 

 
 

 
 
 
 
 21.  วธิกีารหาพื�นที�ของสามเหลี�ยม ABD ไม่จาํเป็นตอ้งหาความยาวของดา้นในขอ้ใด 
  ก.  ดา้น AC   ข.  ดา้น CD 
  ค.  ดา้น BD   ง.  ดา้น  AD 
 
 22.  จากรปูหาความยาวของดา้น AC จากขอ้ใดต่อไปนี� 
  ก.  sin  30°   ข.  sin  60° 
  ค.  tan  30°   ง.  tan  60° 
 
 23.  พื�นที�ของรปูสามเหลี�ยม ABD  เท่ากบัขอ้ใดต่อไปนี� 

 ก.   34    ข.  328   

ค.   332     ง.  336   

 
 24.  ขอ้ใดคอืวธิกีารหาพื�นที�ของสามเหลี�ยม ABD 

 ก.   34)612(
2

1
×+×     

ข.   34)412(
2

1
×+×    

ค.   34)212(
2

1
×+×   

ง.    3412
2

1
××   

*******************************************************************  
   ขอบคุณที�ต ั �งใจทาํขอ้สอบนะคะ 

6030
C

A

D

 

กาํหนดรปูสามเหลี�ยม ABD  ซึ�งมุม ABD = 30° 
และ มุม ABD = 60° ดงัรปู ถ้าดา้น AC ตั �งฉาก
กบัดา้น BD โดยที� BC ยาว 12 หน่วย พื�นที�ของ
รปูสามเหลี�ยม ABD เท่ากบัเท่าใด 
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คาํชี,แจง  แบบสอบถามฉบบันี�ม ี20 ข้อ  ให้นักเรียนพิจารณาขอ้ความแต่ละข้อ  แล้วเลือกขดี
เครื�องหมาย  √  ลงในช่องที�ตรงกบัระดบัความรูส้กึ / ความคดิเหน็ของนกัเรยีน 
 

ขอ้ความ 
ระดบัความรูส้กึ / ความคดิเหน็ 

มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที�สุด 

 
1. วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที�น่าเบื�อหน่าย........................... 
2. วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที�มเีนื�อหาน่าเรยีนรู.้................... 
3. วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที�ฝึกใหค้นฉลาดขึ�น................... 
4. วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที�เรยีนแลว้รูส้กึสนุก................... 
5. ถ้าขา้พเจา้เลอืกไดจ้ะไม่เลอืกเรยีนวชิาคณิตศาสตร.์......... 
6. วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที�สรา้งความเครยีดใหแ้ก่ขา้พเจา้ 
7. เวลาเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์า้พเจา้ไม่เคยง่วงนอน............ 
8. วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที�คนขยนัเท่านั �นจะเรยีนไดด้.ี..... 
9. วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที�มคีุณค่าควรแก่การเรยีนรู.้....... 
10. วชิาแรกที�คดิหนีเรยีนคอืวชิาคณิตศาสตร.์....................... 
11. ขา้พเจา้ชอบร่วมกจิกรรมเกี�ยวกบัวชิาคณิตศาสตร.์......... 
12. ถ้าเลอืกไดข้า้พเจา้จะเลอืกเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์ป็น 

อนัดบัแรก.................................................................... 
13. ขา้พเจา้สามารถดาํรงชวีติไดอ้ยา่งเป็นปกตสุิขโดยไม่ต้อง

ใชค้วามรูเ้กี�ยวกบัคณิตศาสตร.์...................................... 
14. ขา้พเจ้าชอบอ่านหนังสอื  ตํารา  หรอืเรื�องราวเกี�ยวกบั

วชิาคณิตศาสตร.์.......................................................... 
15. คาํถามหรอืการบา้นวชิาคณิตศาสตรท์าํใหรู้ส้กึหนกัใจ..... 
16. วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาที�ทําให้เกดิความกระตอืรอืร้นที�

จะศกึษาคน้ควา้ต่อ....................................................... 
17. ขา้พเจา้ชอบคน้ควา้ความรู้คณิตศาสตร์เพิ�มเตมิจากที�ครู

สอน............................................................................ 
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ฉบบัที� 3 
แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
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ขอ้ความ 
ระดบัความรูส้กึ / ความคดิเหน็ 

มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที�สุด 

 
18. วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที�สาํคญัแต่ขา้พเจา้ไม่ชอบ......... 
19.  วชิาคณิตศาสตรช์่วยฝึกใหค้ดิอยา่งมเีหตุผล................... 
20.  วชิาคณิตศาสตรช์่วยฝึกการแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบ......  

 

 
......... 
......... 
......... 
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คาํชี,แจง  แบบสอบถามฉบบันี�มี 25 ข้อ  ให้นักเรียนพจิารณาข้อความแต่ละข้อ  แล้วเลือกขดี
เครื�องหมาย  √  ลงในช่องที�ตรงกบัระดบัความคดิเหน็ และการปฏบิตัขิองนกัเรยีน 
 

ขอ้ความ 
ระดบัความคดิเหน็และการปฏบิตั ิ

มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที�สุด 

 
1. ขา้พเจา้สามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจบทเรยีนคณิตศาสตร…์….. 
2. ขา้พเจา้แสดงข ั �นตอนในการแกป้ญัหาโจทยท์าง 

คณิตศาสตรไ์ด.้............................................................. 
3. ขา้พเจ้าคํานวณหาคําตอบจากโจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์

ได.้.............................................................................. 
4. ข้าพเจ้าคิดและรู้ว่าสิ�งใดเป็นสิ�งสําคัญในการเรียน

คณิตศาสตร.์................................................................. 
5. ขา้พเจ้าสามารถอธบิายเนื�อหาวชิาคณิตศาสตร์ให้เพื�อน

เขา้ใจได.้..................................................................... 
6. ขา้พเจา้คดิคาํตอบตามที�ผูส้อนถามได.้........................... 
7. ขา้พเจา้ทาํความเขา้ใจในเนื�อหาวชิาคณิตศาสตร์ที�เรยีนรู้

มาแลว้ไดด้ว้ยตนเอง..................................................... 
8. ขา้พเจ้าเขา้ใจในบทเรยีนทนัท ีหลงัจากผู้สอนอธบิายให้

ฟงัในชั �นเรยีน............................................................... 
9. ข้าพเจ้ามีความชํานาญในการแก้ไขปญัหาที�เกี�ยวกับ

คณิตศาสตร.์................................................................ 
10. ข้าพเจ้าสามารถสรุปประ เด็นสําคัญของบทเรียน

คณิตศาสตรไ์ด.้........................................................... 
11. ขา้พเจา้สามารถทาํการบา้นโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ด.้.. 
12. ขา้พเจา้สามารถสรา้งโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ด.้........... 
13. ข้าพเจ้าสามารถทําการบ้านคณิตศาสตร์ได้ เพราะ

นกัเรยีนตั �งใจเรยีนในชั �น.............................................. 
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ฉบบัที� 4 
แบบสอบถามการรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร ์
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ขอ้ความ 
ระดบัความคดิเหน็และการปฏบิตั ิ

มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที�สุด 

14. ข้าพเจ้าเลือกวิธีการที�จําเป็นมาใช้ในการแก้ปญัหา
คณิตศาสตร.์................................................................ 

15. ขา้พเจา้ตอบคาํถามของครใูนวชิาคณิตศาสตรไ์ด.้............ 
16. ขา้พเจา้นําความรูใ้นชั �วโมงเรยีนวชิาคณิตสาสตร์มาตอบ

ขอ้สอบได.้................................................................... 
17. ขา้พเจา้คดิแกป้ญัหาทางคณิตสาสตรร์ปูแบบใหม่ๆได.้.... 
18. ขา้พเจา้หาวธิแีกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ดห้ลายวธิ.ี..... 
19. ขา้พเจา้ทาํความเขา้ใจคุณสมบตัติ่างๆในวชิาคณิตศาสตร์

ได.้............................................................................. 
20. ขา้พเจา้ทาํการวชิาคณิตศาสตรเ์สรจ็เรว็และถูกตอ้ง........ 
21. ข้าพเจ้ามีความมั �นใจกับความรู้เนื�อหาคณิตศาสตร์ที�

จาํเป็นตอ้งใช.้............................................................. 
22. ข้าพเจ้าถามครูเมื� อมีปญัหาเกี�ยวกับบทเรียนวิชา

คณิตศาสตร.์............................................................... 
23. ขา้พเจา้คน้ควา้เพิ�มเตมิดว้ยตนเองเมื�อมขีอ้สงสยัเกี�ยวกบั 

วชิาคณิตศาสตร.์......................................................... 
24. ขา้พเจา้มคีวามกระตอืรอืร้นในการทําแบบฝึกหดัคํานวณ

วชิาคณิตศาสตร.์.......................................................... 
25. ขา้พเจา้ตั �งใจเรยีนวชิาคณิตศาสตรท์ี�ครสูอน.................... 
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คาํชี,แจง  แบบสอบถามฉบบันี�ม ี20  ข้อ  ให้นักเรียนพจิารณาขอ้ความแต่ละข้อ  แล้วเลือกขดี
เครื�องหมาย  √  ลงในช่องที�ตรงกบัสิ�งที�ครทูี�สอนคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนปฏบิตั ิ
 

ขอ้ความ 
ระดบัการปฏบิตัขิองครสูอนคณิตศาสตร ์
มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที�สุด 

 
1. ครมูกีารตั �งประเดน็แลว้ใหโ้อกาสนกัเรยีนสรุปแนวคดิของ

ตนเองหรอือภปิรายผลของกลุ่มหน้าชั �นเรยีน……………. 
2. ครูแบ่งกลุ่มย่อยเพื�อให้โอกาสนักเรียนได้แสดงและ

แลกเปลี�ยนความคดิเหน็เกี�ยวกบัประเด็นหรอืเนื�อหาใน
วชิาภายในกลุ่ม............................................................. 

3. ครูชี�แนะให้นักเรยีนรู้จกัฟงัเพื�อนและแสดงความคดิเห็น
ขณะทาํการอภปิรายในชั �นเรยีน...................................... 

4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วให้โจทย์ปญัหา
เพื�อร่วมกนัอภปิรายหาคาํตอบ....................................... 

5. เมื�อนักเรียนเข้ากลุ่มอภิปรายครูคอยให้คําชี�แนะและ
ช่วยเหลอืเมื�อการอภปิรายในกลุ่มของนกัเรยีนมปีญัหา.... 

6. เมื�อบรรยายเสร็จ ครูให้นักเรยีนศกึษาเพิ�มเติมด้วยการ
กาํหนดหวัขอ้เพื�อใหน้กัเรยีนไดอ้ภปิรายร่วมกนั.............. 

7. ในการอภปิรายครใูหน้กัเรยีนเป็นผูส้รุปเองแต่ถ้านักเรยีน
สรุปไดไ้ม่ชดัเจน ครจูงึช่วยสรุป..................................... 

8. ครูนําข้อสรุปที�ได้จากอภิปรายมาใช้สรุปเนื�อหาใน
บทเรยีน...................................................................... 

9. ครูให้นักเรยีนแสดงความคิดเห็นหลงัจากการอภิปราย
สิ�นสุดและเขยีนสรุปสาระสั �นๆของการอภปิราย............... 

10. ครนํูาประเดน็ปญัหาที�เกี�ยวขอ้งกบับทเรยีนมาให้นักเรยีน
อภปิรายเพื�อนําไปสู่การเรยีนรู.้...................................... 
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ฉบบัที� 5 
แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครคูณิตศาสตรแ์บบสืบสวนสอบสวน 



143 
 

 
 

ขอ้ความ 
ระดบัการปฏบิตัขิองครสูอนคณิตศาสตร ์
มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที�สุด 

 
11. ครูสร้างสถานการณ์ชักชวนให้นักเรียนตั �งคําถามที�

เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาที�จะเรียนซึ�งเป็นคําถามที�ทําให้เกิด
การเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารแกป้ญัหา………………………….. 

12. เมื�อมกีารเรยีนรู้เนื�อหาใหม่ ครูได้ให้ความรู้ใหม่ที�จําเป็น
ต่อการเรยีนรูแ้ละเอาความรูเ้ดมิมาสมัพนัธก์บัสิ�งที�สอน.... 

13. ครตู ั �งคาํถามกระตุน้ใหน้กัเรยีนใชค้วามคดิหาวธิแีกป้ญัหา
ไดเ้องและสามารถนําวธิแีกป้ญัหานั �นมาใชป้ระโยชน์....... 

14. ครเูป็นผูต้ ั �งคาํถามกบันกัเรยีนเกี�ยวกบัเนื�อหาที�ไดเ้รยีนไป
แลว้ ก่อนที�จะเรยีนบทต่อไป......................................... 

15. ครูให้นักเรยีนคิดหาวธิกีารแก้ปญัหาด้วยการตั �งคําถาม
แล้วให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลมาอภิปรายแนวทางการ
แกป้ญัหานั �น................................................................ 

16. ครูพยายามจดัสถานการณ์หรือเรื�องราวที�น่าสนใจเพื�อ
กระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิการสงัเกต................................... 

17. หากนักเรียนมีความรู้เดิมไม่เพียงพอ ครูจะแนะนําให้
นักเรยีนไปสบืค้นขอ้มูลความรู้เพิ�มเตมิจากแหล่งเรยีนรู้
ต่างๆ........................................................................... 

18. ครูจดักจิกรรมระดมสมองเพื�อให้นักเรียนช่วยกนัคดิหา
คาํตอบหรอืคาํอธบิายของปญัหาควรจะเป็นอยา่งไร......... 

19. ครูจดัสภาพการเรียนการสอนที�เปิดโอกาสให้นักเรียน
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองอยา่งแทจ้รงิ............................ 

20. ครูพยามให้นักเรียนสามารถสรุปหลกัการหรือกฎทาง
คณิตศาสตรท์ี�สบืคน้ไดด้ว้ยตนเอง.................................. 
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คาํชี,แจง  แบบสอบถามฉบบันี�มี 25 ข้อ  ให้นักเรียนพจิารณาข้อความแต่ละข้อ  แล้วเลือกขดี
เครื�องหมาย  √  ลงในช่องที�ตรงกบัสิ�งที�ผูป้กครองปฏบิตัติ่อนกัเรยีน 
 

ขอ้ความ 
ระดบัการปฏบิตัขิองผูป้กครองต่อนกัเรยีน 
มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที�สุด 

 
1. ผูป้กครองชมเชยและใหก้าํลงัใจในการทาํงานของ 

นกัเรยีน....................................................................... 
2. ผู้ปกครองสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกจิกรรมพิเศษของ

โรงเรยีน...................................................................... 
3. ผูป้กครองมอบหมายงานบ้านให้นักเรยีนรบัผดิชอบตาม

ความสามารถ............................................................... 
4. เมื�อนกัเรยีนทาํผดิระเบยีบของครอบครวัผูป้กครอง 

จะชี�แจงความผดิก่อนลงโทษ.......................................... 
5. เมื�อนกัเรยีนเสนอความคดิเหน็ผูป้กครองยนิดรีบัฟงั......... 
6. ผูป้กครองใหอ้สิระนกัเรยีนในการคบหาเพื�อนตามสมควร. 
7. เมื�อผลการเรยีนบางวชิาของนกัเรยีนลดลงผูป้กครอง 

จะพดูใหก้าํลงัใจ........................................................... 
8. ผูป้กครองยนิดใีหค้าํปรกึษาเมื�อนกัเรยีนมปีญัหา……….. 
9. ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้นักเรยีนมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปญัหาในครอบครวั...................................................... 
10. นกัเรยีนสามารถใหค้วามคดิเหน็เกี�ยวกบัการจดัตกแต่งที�

อยูอ่าศยัได.้................................................................. 
11. เมื�อนกัเรยีนทาํด ีผูป้กครองจะยกยอ่งชมเชย................. 
12. ผูป้กครองใหส้ทิธนิกัเรยีนในการจดัตารางเวลาในการทํา

การบา้นเอง................................................................. 
13. ผูป้กครองใหค้าํปรกึษาเมื�อนกัเรยีนมปีญัหาในการเรยีน... 
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ฉบบัที� 6 
แบบสอบถามการอบรมเลี�ยงดแูบบประชาธิปไตย 
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ขอ้ความ 
ระดบัการปฏบิตัขิองผูป้กครองต่อนกัเรยีน 
มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที�สุด 

 
14. เมื�อนักเรยีนทําผิด ผู้ปกครองจะอธบิายถึงความผิดและ

แนวทางการปฏบิตัตินใหม่ให.้...................................... 
15. ผูป้กครองรบัฟงัและใหค้าํแนะนํา เมื�อนกัเรยีนมปีญัหากบั

เพื�อนร่วมหอ้ง............................................................... 
16. ผู้ปกครองให้โอกาสนักเรยีนอธิบายเหตุผลในเรื�องที�ไม่

เขา้ใจกนั..................................................................... 
17. ผูป้กครองยนิดเีขา้ร่วมกจิกรรมของโรงเรยีนกบันกัเรยีน... 
18. ผูป้กครองสนบัสนุนให้นักเรยีนได้แสดงความสามารถใน

ดา้นต่างๆตามที�สนใจ.................................................... 
19. ทุกคนในครอบครวัมสีทิธใินการเสนอความคดิเหน็ในเรื�อง

ส่วนรวม........................................................................ 
20. ผูป้กครองมกัแสดงความรกัและใหค้วามอบอุ่นแก่นกัเรยีน 
21. ผูป้กครองใหโ้อกาสนกัเรยีนในการแกไ้ขปญัหา เพื�อสร้าง

ความมั �นใจในตนเอง..................................................... 
22. ผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนไปเที�ยวนอกบ้านได้ตาม

สมควรเมื�อเหน็วา่ไม่มอีนัตรายหรอืเสยีหาย..................... 
23. ผู้ปกครองให้ความสนใจ ดูแล จดัหาอุปกรณ์การเรียน

เท่าที�จาํเป็นใหก้บันกัเรยีน............................................ 
24. ผูป้กครองอนุญาตใหน้กัเรยีนพาเพื�อนมาเที�ยวที�บา้น....... 
25. ในวนัหยุดพกัผ่อน ครอบครวัของนักเรยีนมกัมกีิจกรรม

ทาํร่วมกนั.................................................................... 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 
 
ชื�อ ชื�อสกุล   นางสาวรุจริตัน์  พรหมรกัษ ์
วนัเดอืนปีเกดิ   18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2522 
สถานที�เกดิ   จงัหวดัน่าน 
สถานที�อยูป่จัจุบนั  109  หมู ่11  ตาํบลวงันํ�าเขยีว  อาํเภอกําแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม  73140 
ตาํแหน่งหน้าที�การงานปจัจุบนั คร ู 
สถานที�ทาํงานปจัจุบนั  โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั  จงัหวดันครปฐม  

สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษานครปฐม  เขต 1  
ประวตักิารศกึษา   

  พ.ศ. 2541  มธัยมศกึษาตอนปลาย 
    จากโรงเรยีนปวั  จงัหวดัน่าน 

  พ.ศ. 2545  ศกึษาศาสตรบณัฑติ (คณิตศาสตร)์ 
    จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

  พ.ศ. 2553  การศกึษามหาบณัฑติ (สาขาวชิาการวจิยัและสถติทิางการศกึษา) 
    จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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