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                การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผล       
เชิงสัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีเพศและระดับความสามารถทางภาษาตางกัน และ
ศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวางเพศและระดับความสามารถทางภาษาที่มีตอความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวน 2 องคประกอบ คือ การใชเหตุผลเชิงตัวเลขและการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอก
ทิศทาง   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  จํานวน 485 คน   ไดมาจากการสุมแบบสองขั้นตอน (Two – stage  
Random  Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน
เชิงตัวเลข   แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง   และ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา  ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.914 , 0.852 และ 0.842 ตามลําดับ  
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two – Way  MANOVA) 
และวิเคราะหความแปรปรวนหนึ่งตัวแปร (Univariate Test) ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 
 1. นักเรียนหญิงมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขสูงกวานักเรียนชาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางในความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
คุณภาพแบบบอกทิศทางระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
 2. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาตางกัน มีความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
สัดสวนเชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาสูง จะมีความสามารถใน
การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางสูงกวานักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถทางภาษาปานกลางและต่ํา   และนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาปานกลางมี
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนทั้งสององคประกอบสูงกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถ
ทางภาษาต่ํา 
 3. ไมพบปฏิสัมพันธของเพศและระดับความสามารถทางภาษาที่มีตอความสามารถใน
การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 
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The purposes of this research were (1) to study and compare proportional reasoning 

ability of students whom had different sex and level of verbal ability (2) to study  interaction  
effect on two factors of proportional reasoning ability : numerical proportional reasoning  
ability and qualitative directional  reasoning  ability. The sample group  were 485 students in 
secondary school under the office of Bangkok Education Area I, selected by two stage 
random sampling technique. The instruments used in the research were the test on two 
factors and  the test on verbal ability with reliability  at 0.914 , 0.852 and 0.842 respectively.  
The data were analyzed by two–way multivariate analysis of variance (Two-Way MANOVA) 
and Univariate Test. 

The results  were as follow : 
1. Female  students had numerical proportional reasoning higher than male students 

statisticall significance at .05 level. There was no significant difference on qualitative  
directional  reasoning  ability  between  males  and  females. 

2. Students with different level of  verbal ability had difference numerical proportional 
reasoning ability and qualitative directional reasoning ability statistical significance at .05 
level. The  results  indicated  that  students  with high level of verbal ability  had numerical 
proportional  reasoning  ability  and  qualitative directional reasoning ability higher than 
students  with  verbal  ability in moderate and low level. Student with moderate level of 
verbal  ability  had  proportional  reasoning on two  factors higher  than  students who had 
low level of verbal  ability.   
 3. There was no interaction effect between different sex and level of verbal ability on 
numerical proportional reasoning and qualitative  directional  reasoning. 
 
 



ปริญญานิพนธ 
เร่ือง 

การศึกษาเปรยีบเทยีบความสามารถในการใชเหตุผลเชงิสัดสวนของนกัเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  โรงเรยีนในสงักัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 

ที่มีเพศและระดับความสามารถทางภาษาตางกนั 
ของ 

ธัญญารัตน    อินทรอนนัต 
 

ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวทิยาลัยใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวจิยัและสถิติทางการศึกษา 

ของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

                                     .............................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      (รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  สันตวิัฒนกุล) 

                                  วนัที.่.......เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2552 
 

คณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธ    คณะกรรมการสอบปากเปลา 
 
.............................................ประธาน             ..................................................ประธาน 
( รองศาสตราจารย ชศูรี   วงศรัตนะ )                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนนัท  ศลโกสมุ) 
 
.............................................กรรมการ                         .................................................กรรมการ 
 ( อาจารย  ดร.สุวพร   เซ็มเฮง )                    (รองศาสตราจารย ชูศรี   วงศรัตนะ) 
 
                 .................................................กรรมการ 
       (อาจารย  ดร.สุวพร   เซม็เฮง) 
 
                .................................................กรรมการ 
       (อาจารยชวลติ     รวยอาจณิ) 
 



ประกาศคุณปูการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้  สําเร็จลุลวงไดดวยดี เปนเพราะไดรับความกรุณาชวยเหลืออยางดียิ่ง
จากรองศาสตราจารยชูศรี วงศรัตนะ เปนประธานควบคุมปริญญานิพนธและอาจารย ดร.สุวพร เซ็มเฮง 
เปนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษา พรอมทั้งใหขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
   ปจจุบันการศึกษาของประเทศไทย ดําเนินการในกรอบของรัฐธรรมนูญ 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ซึ่งกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาของประเทศไทย 
เพื่อเตรียมคนเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู นับจากวันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.
2542 มีผลบังคับใช หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐ เอกชน องคการปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน    
ไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรูในหลายเรื่อง  ทั้งการจัดทํานโยบาย  การวางแผน
จัดสรรงบประมาณและการนําแผนสูการปฏิบัติเพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู    และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง (1) ความรู
เร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ  และสังคมโลก 
รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  (2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี    รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ  การบํารุงรักษาและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  (3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา  (4) ความรู และทักษะดาน
คณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง (5) ความรู และทักษะในการประกอบ
อาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 2) 
      คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย  ทําใหมนุษย
มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและ
สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ  วางแผนตัดสินใจและแกปญหาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม และคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจน
ศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ  คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน    
นอกจากนี้ คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและ
อารมณ  สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 2) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบัตเลอร  และคณะที่กลาวถึงประโยชน
ของคณิตศาสตรซึ่งสามารถสรุปไดวาโครงสรางและวิธีการศึกษาคณิตศาสตร เปนสิ่งสําคัญในการชวย
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ใหเกิดความรูพื้นฐานของการศึกษาทั่วไป ทั้งนี้เปนเพราะคณิตศาสตรชวยใหเขาใจในสวนประกอบของ
ทักษะพื้นฐานซึ่งเกี่ยวของกับจํานวนและตัวเลข การถูกฝกใหหัดคิดเปนประจํา ทําใหสามารถคิด
วิเคราะหและแกปญหาไดอยางรวดเร็วจนทําใหเปนคนมีเหตุผล สมองรูจักเปรียบเทียบกระตือรือรนที่
จะหาความรูอยูเสมอ  ความคิดถูกแสดงออกมาใหเห็นไดดวยการแสดงเปนสัญลักษณหรือกราฟ  
พัฒนาความสามารถในการรูจักตัดสินใจ  และแจกแจงคุณคาของสิ่งตางๆ พัฒนาการสังเกตมองเห็น
ความสัมพันธและไมสัมพันธของขอมูล พัฒนาการใชเหตุผลอยางมีอิสระเปนของตัวเอง พัฒนาการ
เห็นคุณคาของความงามทางพีชคณิตซึ่งเปนรากฐานของสิ่งทั้งหลาย การศึกษาอบรมคณิตศาสตร
อยางจริงจังจะทําใหความรูทางคณิตศาสตรไดพัฒนากาวหนาขึ้นทั้งทางรูปแบบและโครงสราง (สุรพล  
เนาวรัตน. 2536: 2; อางอิงจาก Butler; et al. 1960: 43)     
               เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรได
กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายคุณภาพของผูเรียน เมื่อเรียนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานและเมื่อจบในแตละชวงชั้น  ประกอบดวย 6 สาระ คือ  สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ    
สาระที่ 2 การวัด   สาระที่ 3 เรขาคณิต  สาระที่ 4 พีชคณิต สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  
สาระที่ 6 ทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 3) และในทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไดแกความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย 
การใหเหตุผล การสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
การเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตร อ่ืนๆ 
การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเปนรูปแบบหนึ่งของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  ลักษณะและวิธีการ
คํานวณทางคณิตศาสตรเร่ืองสัดสวนเปนที่ยอมรับกันทั่วโลก นํามาใชในการเรียนวิทยาศาสตร 
โดยเฉพาะวิชาเคมีและฟสิกส  สัดสวนจะถูกใชในเรื่องความหนาแนน ความเรง หรือส่ิงที่ใหความสนใจ
ในการสํารวจ และถูกใชในเรื่องความสมดุลของคานและเปรียบเทียบความเทากันของอัตราของจํานวน
สองจํานวน  ในหองเรียนคณิตศาสตรสัดสวนจะถูกใชในเรื่องสามเหลี่ยมคลาย  เมื่อมีปญหาปริมาณ
และในเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติ (Singh. 1998: 9) การที่นักเรียนจะเรียนคณิตศาสตรไดดวยความเขาใจ
นั้นตองเปนผูที่มีความสามารถในการใชเหตุผล ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถฝกฝนและสอนกันได  นักเรียนที่
เรียนคณิตศาสตรไมประสบผลสําเร็จอาจเนื่องมาจากการไมรูจักการใชเหตุผลก็ได    การใชเหตุผลใน
วิชาคณิตศาสตรสวนใหญจะเกี่ยวกับการพิสูจน  กฎ  หรือทฤษฎีบทในเรื่องตางๆแตความจริงแลวยังมี
การใชเหตุผลในรูปแบบอื่น ซึ่งลวนแตมีความสําคัญและเปนพื้นฐานของการศึกษาทางคณิตศาสตร
ทั้งสิ้น เชน การใชเหตุผลเชิงสัดสวน ดังตัวอยางเชน รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ดวยความเร็วเฉลี่ย 52 
กิโลเมตรตอชั่วโมง ในระยะเวลา 3.4 ชั่วโมงรถคันนี้จะแลนไดระยะทางเทาใด หรือซื้อมะนาว100 ผล
ราคา 45 บาท ถานํามาขาย 5 ผล ราคา 2 บาท  อยากทราบวาราคามะนาวที่ซื้อมากับราคาขาย
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อยางไหนมากกวากัน  ปญหาตางๆเหลานี้เรามักจะพบในชีวิตประจําวัน  ดังนั้นการคิดหาคําตอบ
จะตองวิเคราะหกอนวาคําตอบนั้นจะไปในทิศทางใด  จะเพิ่มข้ึนหรือลดลง เลชและคณะ (Lesh; et al.  
1988: 93-95) ใหความเห็นวาการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเปนรูปแบบหนึ่งของการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรซึ่งเกี่ยวของกับความรูสึกของการแปรผันรวมกันและการเปรียบเทียบเชิงหลากหลายของจํานวน
และความสามารถในการจัดเก็บและจัดการกับขอมูลหลายขอมูลไดในใจ  การใหเหตุผลเชิงสัดสวนนั้น
เกี่ยวของอยางยิ่งกับการอางอิงและการพยากรณ ตลอดจนเกี่ยวของกับวิธีคิดเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพดวย  และการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนความสําเร็จสูงสุดในการเรียนเลขคณิตในระดับ
ประถมศึกษาและเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการเรียนอื่นๆที่จะตามมาภายหลัง  ดังนั้นการใหเหตผุลเชงิ
สัดสวนนี้เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในวิชาคณิตศาสตร   
  เฮลเลอร และคณะ (Heller; et al. 1989: 205–220)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่สงผลกระทบ
ตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนนั้นจําแนกได 2 ประเภท  คือ  การใชเหตุผลเชิงคุณภาพ   
(Qualitative Reasoning)  และการใชเหตุผลเชิงตัวเลข (Numerical  Reasoning) สภาครูคณิตศาสตร
แหงชาติสหรัฐอเมริกา (National council of teacher of mathematics.  1989: 82) ไดกลาววาการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนเปนรูปแบบหนึ่งของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  กฎเกณฑจํานวนมากทําใหเกิด
ระเบียบวิธีการของสัดสวนตามมา ในการเรียนวิทยาศาสตรใชสัดสวนในดานการสํารวจความหนาแนน  
ใชเร่ืองความสมดุลของคาน เปรียบเทียบความสมมูลของสองอัตรา  ในการเรียนคณิตศาสตรใช
สัดสวนในการตรวจสอบความคลายของรูปสามเหลี่ยม  ใชแกปญหาในเรื่องการวัด  ใชในการนิยาม
ฟงกชันตรีโกณมิติ  ความสําคัญของการใชเหตุผลเชิงสัดสวนยังอยูในหลักสูตรและเปนมาตรฐานใน
การวัดผลสําหรับการเรียนคณิตศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา  การใชเหตุผลเปนองคประกอบที่
สําคัญที่ทําใหการดําเนินชีวิตของคนเรามีความแตกตางจากสัตวโลก  ในขณะที่นักการศึกษาบางคน  
เชน ครูลิกและรูดนิก (Krulik & Rudnick.  1993: 3-5; Laird.  1990: 85) จัดใหการใหเหตุผลเปนการ
คิดชนิดหนึ่งที่คนเราไดมาซึ่งขอสรุปที่สมเหตุสมผลจากขอมูลที่กําหนด โดยการตั้งขอคาดการณ สราง
สมบัติที่เปนนามธรรมจากความสัมพันธในสถานการณปญหา  จากนั้นจึงตรวจสอบเหตุผลเพื่ออธิบาย
และยืนยันขอสรุป ซึ่งขอสรุปก็คือแนวคิดใหมที่ไดจากขอมูลเกา โดยการคิดที่เร่ิมจากสมมติฐาน 
(premises) กลุมหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง อาจเริ่มจากสมมติฐานหลายๆขอก็ได อาจเริ่มจากสมมติฐานที่
เปนภาษา  ส่ิงที่พบเห็นหรือคิดขึ้นมา  ผลสรุปที่ไดอาจอยูในรูปของภาษาหรือการกระทําที่เปนผล
โดยตรงจากขอสรุปนั้น  ในยุคคณิตศาสตรใหมนี้การใชภาษามีความจําเปนตอการเขาใจสมบัติทาง
คณิตศาสตรเปนอยางมาก (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2545: 10) และ
ทักษะการอานมีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหา ความเขาใจความหมายของคําศัพท
โดยทั่วไป และคําศัพททางคณิตศาสตรเปนการนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา และ
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ทักษะการอานยังมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรในแงวินิจฉัยปญหาและ
สาเหตุในการแกปญหา (สมบูรณ  หมุนแกว.  2534: 20; อางอิงจาก Cramer.  1966: 18-22)  

 ดังนั้น ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีเพศและความสามารถทางภาษา
ตางกันวามีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนตางกันดวยหรือไม และนําผลที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไปปรับปรุงและพัฒนาการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนใหสามารถนําไปใชแก
โจทยปญหาในการเรียนคณิตศาสตร  เปนการฝกการใหเหตุผลของนักเรียนเพื่อนักเรียนจะไดนําไป
ประยุกตใชในการเรียนระดับสูง และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญ เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบความสามารถใน
การใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีเพศและระดับความสามารถทางภาษา
แตกตางกัน  โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และการใชเหตุผลเชิง
คุณภาพแบบบอกทิศทางของนักเรียนที่มีเพศและระดับความสามารถทางภาษาตางกัน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและความสามารถใน
การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและความสามารถใน
การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีระดับ
ความสามารถทางภาษาตางกัน 

4. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธของความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและ
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางที่เกิดจากการสงผลรวมกันของ
ตัวแปรเพศและตัวแปรความสามารถทางภาษา 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาคนควาครั้งนี้   จะทําใหทราบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน  และ
ผลปฏิสัมพันธความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนที่เกิดจากตัวแปร เพศและระดับ
ความสามารถทางภาษา  วามีผลแตกตางกันอยางไร    เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนทั้งในดานการใชเหตุผลเชิงตัวเลข และการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง
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ของนักเรียนใหสามารถนําไปใชแกโจทยปญหาในการเรียนคณิตศาสตรระดับสูง การเรียนวิทยาศาสตร
โดยเฉพาะในวิชาเคมีและฟสิกสและยังนําไปใชแกปญหาที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน  รวมทั้งเปน
สารสนเทศใหกับครูผูสอน   และตัวนักเรียนไดรับรูถึงความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของ
ตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนานักเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 
   
ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 ที่กาํลังศึกษา

ในภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2551 สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ที่เปน
โรงเรียนสหศกึษา ซึง่มีจาํนวน 24 โรงเรียน มีหองเรยีน 228 หองเรียน และมีจาํนวนประชากรทั้งสิ้น  
10,049 คน 

กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปที ่ 2 ทีก่ําลัง

ศึกษาภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2551 ใน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 
จํานวน 485 คน มีจาํนวนหองเรียน 12 หองเรียน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบสองขั้นตอน (Two – stage 
Random Sampling) 

  ตัวแปรที่ศกึษา 
 1. ตวัแปรอิสระ 

1.1 ความสามารถทางภาษา  จําแนกไดดังนี ้
  1.1.1  ความสามารถทางภาษาสูง 
  1.1.2  ความสามารถทางภาษาปานกลาง 
  1.1.3  ความสามารถทางภาษาต่ํา 
 

1.2 เพศ 
   1.2.1 ชาย 
   1.2.2 หญงิ 

 2. ตวัแปรตาม 
  ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน จําแนกเปน 2 องคประกอบ คือ 

2.1 การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตวัเลข (Numerical Proportional Reasoning)  
2.2 การใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทศิทาง (Qualitative Directional Reasoning) 
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   นิยามศพัทเฉพาะ 
       1. ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนใน
การเขาใจเรื่องสัดสวน และการนําความรูเร่ืองสัดสวนไปใชในการแกโจทยปญหาเชิงสัดสวน จําแนก
ออกเปน 2 องคประกอบ ตามแนวคิดของเฮลเลอรและคณะ (Heller; et al. 1989: 205–220) ดังนี้ 

1.1 การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข (Numerical Proportional Reasoning) หมายถึง 
การใชทักษะเกี่ยวกับจํานวนตรรกยะในการเปรียบเทียบอัตราสวนสองอัตราสวน และการเขียนแสดง
ความสัมพันธของปญหาที่เกี่ยวของกับวัตถุหรือบุคคลที่ตางกันในรูปสัดสวนแลวหาจํานวนที่โจทย
ตองการ 

1.2 การใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง (Qualitative Directional Reasoning) 
หมายถึง การใชเหตุผลที่แสดงถึงความสามารถในการเปรียบเทียบและบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของคาอัตราสวน ในปญหาที่เกี่ยวของกับวัตถุหรือบุคคลที่แตกตางกันวาเพิ่มข้ึน ลดลงหรือเทาเดิม  
  2. ความสามารถทางภาษา  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะหเปรียบเทียบและ
ประเมินความสัมพันธรูปแบบตางๆ ระหวางศัพท สํานวน ขอมูล และแนวคิดที่ส่ือในรูปขอความหรือ
บทความ เหตุผลเชิงภาษา การอานอยางมีวิจารณญาณ จําแนกความสามารถทางภาษาเปน 3 ระดับ คือ 
   (1)  ความสามารถทางภาษาสูง  หมายถึง  ผลของคะแนนความสามารถทางภาษาใน
การสอบของนักเรียนที่ไดคะแนนตั้งแต  รอยละ 80 คะแนนขึ้นไป  
   (2)  ความสามารถทางภาษาปานกลาง  หมายถึง  ผลของคะแนนความสามารถทาง
ภาษาในการสอบของนักเรียนที่ไดคะแนนตั้งแต รอยละ 50 – 79 คะแนน 
   (3)  ความสามารถทางภาษาต่ํา  หมายถึง  ผลของคะแนนความสามารถทางภาษาใน
การสอบของนักเรียนที่ไดคะแนนต่ํากวา  50 คะแนน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถในการใชเหตผุลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตผุลเชิง
สัดสวนเชงิคณุภาพแบบบอกทิศทางระหวางนกัเรียนชายและนักเรียนหญงิแตกตางกนั 

2. ความสามารถในการใชเหตผุลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตผุลเชิง
สัดสวนเชงิคณุภาพแบบบอกทิศทางของนักเรียนทีม่ีระดับความสามารถทางตางกนัแตกตางกัน 

3. มีผลปฏิสัมพนัธของการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชงิตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผล
เชิงสัดสวนเชงิคุณภาพแบบบอกทิศทางของนักเรยีน ที่เกิดจากการสงผลรวมกันของตัวแปรเพศและตัว
แปรความสามารถทางภาษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษา เอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ีและงานวิจยัที่เกีย่วของกับความสามารถทางสมอง
และความสามารถดานการใชเหตุผล พบวาการอานมคีวามสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหา 
ความเขาใจความหมายของคําศพัท คําศัพททางเลขคณิตนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา และ
การอานมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของการ
วินิจฉัยปญหาและสาเหตุในการแกปญหา และจากงานวิจัยของซอนเดอรสและเจอซันนาธาดาส
(Saunders and Jesunathadas.  1988: 55-67)  ยังพบวานกัเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการใชเหตผุลเชิงสัดสวนสูงกวานกัเรียนหญงิ ดังนัน้ผูวิจัยจงึสนใจที่จะศึกษาตัวแปรเพศ และระดับ
ความสามารถทางภาษากับความสามารถในการใชเหตผุลเชิงสัดสวน โดยมีลักษณะความสัมพนัธดัง
ภาพประกอบ 1  

     

 
  

                
            
          

 

 

 

 

ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
 

   

    การใชเหตผุลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข 
 

การใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 
 ความสามารถทางภาษา 

 

        ความสามารถทางภาษาสูง 
 ความสามารถทางภาษาปานกลาง 

        ความสามารถทางภาษาต่ํา 
 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 

 ภาพประกอบ 1 รูปแบบความสัมพันธของความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนกับตัวแปรเพศ
และระดับความสามารถทางภาษา 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 

1.1 ความหมายของความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 
1.2 ความสําคัญของความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 

 1.3 องคประกอบที่สงผลตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 
 1.4 กลยุทธในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 

1.5 ลักษณะของปญหาและประเภทของโจทยปญหาที่ใชศกึษาความสามารถในการใชเหตุผล
เชิงสัดสวน 

 1.6 การวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 
2. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถทางภาษา 
 2.1  ความหมายของความสามารถทางภาษา 
 2.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถทางภาษา 

2.3  การวัดความสามารถทางภาษา 
2.4  ภาษากับการใชเหตุผล 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหตัวแปรตามหลายตัว 
 3.1 แนวคิดและความหมายของการวิเคราะหตัวแปรตามหลายตัว 
 3.2 ลักษณะของการวิเคราะหตัวแปรตามหลายตัว 
 3.3 วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัว 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 4.1 งานวิจยัในประเทศ 
 4.2 งานวิจยัตางประเทศ 
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1. เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 
1.1 ความหมายของการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 

 เชียร (Shire.  1987: 3347- A) ไดใหความหมายของ  การใชเหตุผลเชิงสัดสวนวา  หมายถึง  
ความสามารถในการเขาใจเรื่องสัดสวน  และการนําความรูเร่ืองสัดสวนไปใชไดถูกตอง 
 เลช  และคณะ (Lesh; et al.  1988: 93) ไดใหความหมายของการใชเหตุผลเชิงสัดสวนวา  
การใหเหตุผลเชิงสัดสวน  เปนรูปแบบหนึ่งของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  ซึ่งเกี่ยวของกับ
ความรู สึกของการผันแปรรวมกัน และการเปรียบเทียบเชิงหลากหลายของบางจํานวน   และ
ความสามารถในการจัดเก็บและจัดการขอมูลที่ไดในใจ การใหเหตุผลเชิงสัดสวนนั้นเกี่ยวของอยางยิ่ง
กับการอางอิงและการพยากรณ  ตลอดจนเกี่ยวของกับวิธีการคิดเชิงปริมาณและคุณภาพดวย 
 แครเมอร และคณะ (Cramer; et  al.  1989: 31) ใหความหมายของการใชเหตุผลเชิงสัดสวน
วา  หมายถึง  การใชเหตุผลรูปแบบหนึ่งในทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการใชตัวแปรรวม  การ
เปรียบเทียบพหุคูณ และความสามารถในการจําและการจัดกระทําขอมูล การใชเหตุผลเชิงสัดสวนยัง
เกี่ยวของกับการอางอิง  การทํานาย  การเกี่ยวของกับวิธีคิดเชิงคุณภาพ และวิธีคิดเชิงปริมาณ 
 คนูีย และคณะ (พรอมพรรณ  อุดมสิน.  2547: 143; อางอิงจาก Cooney and Others.  
1999: 8-10)ไดใหความหมายของการใชเหตุผลเชิงสัดสวนวา  หมายถึง วิธีการคิดโดยใชความรู
เกี่ยวกับสัดสวนในการคํานวณเพื่อแกปญหาหรือหาคําตอบในเรื่องที่เกี่ยวของกับปริมาณทีเ่พิม่ข้ึน หรอื
ลดลง 
 คารพลัสและคณะ(Karplus; et al.  1983: 219) ใหความหมายของการใชเหตุผลเชิงสัดสวนวา
เปนการใหเหตุผลในระบบของตัวแปร 2 ตัวแปรที่มีอยูในรูปแบบของความสัมพันธของฟงกชันเชิงเสน 
 ลามอน (Lamon.  1993) ไดใหความหมายไววา ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนนั้น
ประกอบดวยความสามารถในการสรางและการแกโจทยปญหาในเชิงสัดสวน 
 เบชร และคณะ(Behr; et al.  1988)  ไดมองการใชเหตุผลเชิงสัดสวนในฐานะที่เปนรูปแบบ
หนึ่งของการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร เกี่ยวของกับตัวแปรรวมและการเปรียบเทียบเชิงการคูณและยัง
หมายถึงความสามารถในการเก็บรวบรวมและการแยกยอยความรู 
 จากความหมายดังกลาว  พอสรุปไดวา ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน  หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนในการเขาใจเรื่องสัดสวนและการนําความรูเร่ืองสัดสวนไปใชในการแกโจทย
ปญหาในเชิงสัดสวน 
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1.2 ความสําคัญของความสามารถในการการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 
บารูดี้ (Baroody.  1993: 2) กลาววา การใชเหตุผลเปนเครื่องมือสําคัญและจําเปนสําหรับ

ผูเรียนในการเรียนคณิตศาสตร และการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย 
 สมาคมครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National  council  of  teachers of      

mathematics.  2006: 75) ไดกลาววา หลักการและมาตรฐานสําหรับเร่ืองสัดสวนของคณิตศาสตรใน
โรงเรียนนั้นมีความสําคัญเชนเดียวกับจํานวนเต็ม  สําหรับการเรียนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
นักเรียนสามารถที่จะพัฒนาเรื่องสัดสวนไดงาย โดยการสํารวจปรากฏการณมากมายที่เกิดขึ้นจริงบนโลก  
สัดสวนกอใหเกิดการใชมาตราสวนบนแผนที่ แทนการวัดระยะทางจริงระหวางเมืองสองเมือง 
เปรียบเทียบอัตราเร็วในการวิ่งของนักวิ่งสองคนวาใครวิ่งไดเร็วกวากัน และใชเปรียบเทียบราคาของพิซ
ซาวาชนิดใดนาซื้อกวากัน เชนเดียวกับการเรียนคณิตศาสตร  ความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆที่พบใน
ระดับมัธยมศึกษานําไปสูเร่ืองสัดสวน  ซึ่งประกอบดวยความคลาย  ความสัมพันธระหวางเสนรอบวง  
และเสนผานศูนยกลางของวงกลม  และความนาจะเปน  นักเรียนสามารถเขาถึงเรื่องนี้ไดโดยใช
สัดสวนเปนโครงรางในการทําความเขาใจ 

สตริคแลนด และเดนนิตโต (Strickland and Denitto.  1989: 11-13) ไดเสนอแนวคิดวา  
ครูสวนใหญไดเสนอมโนทัศนและทักษะทางคณิตศาสตรในเรื่องหนึ่งๆในเนื้อหาที่แคบ  ผลจากสาเหตุ
ดังกลาว  ทําใหนักเรียนจํานวนมากไมเขาใจ  และไมสามารถนําไปประยุกตใชได  นักเรียนอาจไมทราบ
ถึงประโยชนของส่ิงที่ไดเรียนมา  เมื่อครูกําหนดโจทยปญหาขอหนึ่งใหนักเรียนทํา  ปรากฏวานักเรียน
มองไมเห็นความสัมพันธระหวางปญหากับหลักคณิตศาสตรที่เคยเรียนมา  ซึ่งหลักคณิตศาสตรนั้น
สามารถนํามาใชแกโจทยปญหานี้ได    นักเรียนอาจจะมองวาคณิตศาสตรแตละเร่ืองจะแยกหลักและ
กฎเกณฑของแตละเร่ืองออกจากกันโดยเด็ดขาด และไมอาจจะนํามาใชในเร่ืองอื่นได ครูอาจจะแสดง
การแกปญหาใหนักเรียนเห็นโดยใชแนวคิดคณิตศาสตรนี้ในเนื้อหาหลายๆเรื่องใหได ปญหาหลายๆแบบ 
ที่สามารถใชแนวคิดคณิตศาสตรเกี่ยวกับสัดสวนมาชวยแกปญหา จะเห็นไดวาปญหาเหลานี้แกไดโดย
ใชสัดสวน  ซึ่งจะกลาวถึงตัวอยางของปญหาที่สามารถใชสัดสวนมาแกปญหาดังตอไปนี้ 

ตัวอยางที่ 1 ในฤดูแขงขันเบสบอล บิลไดคะแนนเฉลี่ย 2 คะแนน ในทุกๆ 3 คะแนนของ
บอบ   ถาบิลไดคะแนน 20 คะแนน บอบจะไดคะแนนเทาไร 

การหาคําตอบ จากความสัมพันธของคะแนนของบิลตอบอบนํามาเขียนในรูปอัตราสวนได 

3
2 (อัตราสวนแรก)  ถากําหนดให r แทนจํานวนคะแนนของบอบ และคะแนนของบิลเทากับ 20 คะแนน   

สามารถนําจํานวนคะแนนทั้งสองมาเขียนในรูปอัตราสวนที่สองไดในรูป 
20
r  หรือ 

r
20  ในขั้นนี้                    

ครูสามารถชวยย้ํากับนักเรียน  วาอัตราสวนแรกแสดงถึงความสัมพันธของคะแนนของบิลตอบอบ  
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ดังนั้น อัตราสวนที่สองตองเปนอัตราสวนความสัมพันธของคะแนนของบิลตอบอบเชนกัน  เพราะฉะนัน้  
อัตราสวนที่สองคือ 

r
20  นั่นคือ   จะไดสัดสวน 

r
20

3
2
=    แกสมการจะได 30=r   ซึ่งหมายความวา  

บอบไดคะแนน 30 คะแนน     สําหรับนักเรียนที่ยังไมเคยเรียนพีชคณิตมากอน  อาจจะไมมีทักษะใน
การแกสมการ  ปญหานี้ก็สามารถหาคําตอบได  โดยหาสวนของอัตราสวนที่สองวามีคาเทาใด   
นักเรียนตองพิจารณาวาตัวเลข 2 (เศษของอัตราสวนแรก) คูณดวยจํานวนใด   จึงไดผลลัพธเปน 20 
แลวนําจํานวนนั้นมาคูณ  เลข 3  (สวนของอัตราสวนแรก)  ผลลัพธที่ไดจะเปนสวนของอัตราสวนที่สอง  
นั่นคือคําตอบของปญหานั่นเอง  และปญหาหนึ่งที่สามารถนําเรื่องสัดสวนไปใช คือ  ปญหาเกี่ยวกับ
รอยละ  ซึ่งนิยามของรอยละ  เปน  อัตราสวนระหวางจํานวนที่กําหนดใหกับ 100  

ตัวอยางที่ 2   คิมมีมวนวีดีโอทั้งหมด 20 มวน  ซึ่งบรรจุภาพยนตร จํานวน 7 มวน     
อยากทราบวา  คิมมีมวนวีดีโอที่บรรจุภาพยนตรคิดเปนรอยละเทาใด 

การหาคําตอบ  ความสัมพันธระหวางจํานวนมวนภาพยนตร  กับจํานวนมวนวีดีโอทั้งหมด  
สามารถเขียนในรูปอัตราสวนได 

20
7  (อัตราสวนแรก)  และอัตราสวนที่สองเปน 

100
p  จะไดสัดสวน 

10020
7 p

=  ซึ่งคา 35=p  
ดังนั้น  คิมมีมวนวีดีโอที่บรรจุภาพยนตร  คิดเปนรอยละ 35 

นอกจากนี้ยังมีตัวอยางหนึ่งเปนปญหาที่เกี่ยวกับรอยละ  นักเรียนสามารถนําสดัสวนมาใช
หาคําตอบ  เมื่อโจทยกําหนดรอยละมาให 

ตัวอยางที่ 3   ในตูโชวมีเสื้อยืดสีแดงอยูจํานวน 30 ตัว  คิดเปนรอยละ 20 ของเสื้อทั้งหมด 
อยากทราบวาในรานมีเสื้อยืดทั้งหมดกี่ตัว 

การหาคําตอบ  ความสัมพันธระหวางเสื้อยืดสีแดงกับเสื้อยืดทั้งหมดแทนดวยรอยละที่
กําหนดให  สามารถเขียนในรูปอัตราสวนเปน 

100
20 (อัตราสวนแรก)  ถากําหนดให  แทนจํานวนเสื้อ

ทั้งหมดในราน  ดังนั้น  อัตราสวนที่สองเปน 

t

t
30  สามารถเขียนในรูปสดสวนไดดังนี้ 

t
30

100
20

=  จะได  

 150=t
 ดังนั้นในรานมีเสื้อยืดทั้งหมด 150 ตัว 

สําหรับการวัดความยาว  ระยะทาง  สามารถนําสัดสวนไปใชในการแกปญหาที่ใชมาตรา
สวน  หรือปญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยของการวัดจากระบบหนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่งได  ดังตัวอยาง 

ตัวอยางที่ 4 ชาเลสรางแบบจําลองรถจักรไอน้ํา โดยใชมาตราสวน 1:48 ถาความยาวของ
เครื่องจักรเปน 12 เมตร  อยากทราบวารถจักรไอน้ําจําลองยาวกี่เซนติเมตร  
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การหาคําตอบ    ความสัมพันธของความยาวรถจักรไอน้ําจําลองกับรถจักรไอน้ําจริงเปน  
1 : 48  เขียนในรูปอัตราสวนแรกเปน 

48
1   กําหนดให i  แทน ความยาวของเครื่องจักรจําลอง               

( เซนติเมตร)   ดังนั้น ความยาวรถจักรไอน้ําจริง เปน 1,200 เซนติเมตร สามารถเขียนในรูปสัดสวนเปน 

200,148
1 i
=   จะได    เซนติเมตร 25=i

  ดังนั้น   รถจักรไอน้ําจําลองยาว 25 เซนติเมตร 
ตัวอยางที่ 5  คําแนะนําในใบขับข่ี  กําหนดวา  ขณะขับรถดวยความเร็ว 50 ไมลตอชั่วโมง  

ระยะหยุดรถเปน  189 ฟุต  จงหาระยะหยุดรถในหนวยเปนหลา 
การหาคําตอบ   เราทราบวา 3 ฟุตเปน 1 หลา    สามารถเขียนในรูปอัตราสวนเปน 

1
3              

( อัตราสวนแรก)  ถากําหนดให  แทน  ระยะหยุดรถในหนวยหลา ดังนั้น  อัตราสวนที่สองเปน d
d

189  

สามารถเขียนในรูปสัดสวนเปน   
d

189
1
3
=   จะได 63=d  

ดังนั้น  ระยะรถหยุดเทากับ 63 หลา 
 

การนําสัดสวนไปใชในเรขาคณิตในเรื่องสามเหลี่ยมคลาย  ทําใหทราบวา  ความยาวของ
ดานของสามเหลี่ยมทั้งสองรูปที่สมนัยกันจะเปนสัดสวนกัน 

C

F

A B ED

ตัวอยางที่ 6 กําหนด  และ ABC∆  เปนสามเหลี่ยม 2 รูปที่คลายกัน DEF∆

อัตราสวนของความยาวของดานใน   ตอความยาวดานใน ABC∆ DEF∆  ที่สมนัยกันเปน 
3
4  ถาดาน 

 ยาว 8 เซนติเมตร  อยากทราบวา  ความยาวของดาน  AB DE  เปนกี่เซนติเมตร 
การหาคําตอบ  อัตราสวน 

3
4  เปนความสัมพันธระหวางความยาวดานใน  ตอ

ความยาวดานใน 
ABC∆

DEF∆  ที่สมนัยกัน   กําหนดให  แทน ความยาวของดานd DE  เขียนในรูป
อัตราสวน   ได 

d
8   สามารถเขียนในรูปของอัตราสวนได  

d
8

3
4
=  จะได 6=d  

ดังนั้นความยาวของดาน DE  เทากับ 6 เซนติเมตร 
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ในการเขียนกราฟเสนตรง  สามารถนําเรื่องสัดสวนมาใชแกปญหาไดดังตัวอยาง 
ตัวอยางที่ 7  จุด (3,8) เปนจุดอยูบนเสนตรงเสนหนึ่ง  ที่ลากผานจุดกําเนิด (0,0)  ถาจุด 

 เปนจุดอีกจุดหนึ่งที่อยูบนเสนตรงนี้  จงหาคา    ( y,12 ) y

การหาคําตอบ   จากจุดที่กําหนดให  นํามาเขียนเปนอัตราสวนแรกเปน
8
3  สําหรับจุดทุก

จุดบนเสนตรงนี้   อัตราสวนของ x  ตอ   เปน y
8
3    จุด  ( )y,12 นํามาเขียนในรูปอัตราสวนได 

y
12  

สามารถเขียนในรูปของสัดสวนไดดังนี้    
y

12
8
3
=    จะได 32=y  

ดังนั้น คา    32=y

ปญหาสุดทายคือ   สามารถนําสัดสวนมาใชในปญหาประเภทการบริโภค 
ตัวอยางที่ 8  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนมูลคา 40,000 บาท  ตองจายภาษี 800 บาท  ใน

อัตราการเก็บภาษีเดียวกันนี้  ถาโรงเรือนมูลคา 25,000 บาท   จะเสียภาษีเทาใด 
การหาคําตอบ   นํามูลคาโรงเรือนและภาษีที่ตองจาย  มาเขียนในรูปอัตราสวนแรก   
จะได 

800
000,40    กําหนดให    แทน  จํานวนภาษีที่ตองเสีย  นํามาเขียนในรูปอัตราสวนทีส่อง  

จะได 

t

t
000,25  สามารถนํามาเขียนในรูปสัดสวน 

t
000,25

800
000,40

=  จะได  500=t

 ดังนั้นตองเสียภาษี 500 บาท 
 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การใชเหตุผลเปนเครื่องมือสําคัญและจําเปนสําหรับผูเรียนใน
การเรียนคณิตศาสตร และการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย  ดังตัวอยางปญหาที่กลาวไปแลว
ขางตน   ลวนแตเปนปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันทั้งสิ้น การเพิ่ม การลดของจํานวนวัสดุส่ิงของ 
การวัดความยาว  ระยะทาง  การเปลี่ยนหนวย  ปญหาเกี่ยวกับความคลายในวิชาเรขาคณิต  และ
ปญหาเกี่ยวกับการบริโภค  ซึ่งแตละปญหาเหลานี้สามารถหาคําตอบหรือแกปญหาโดยอาศัยทักษะ
เกี่ยวกับจํานวนตรรกยะและความรูเร่ืองสัดสวน    การใหนักเรียนไดฝกใชเหตุผลเชิงสัดสวนเปนทักษะ
อันสําคัญในการแกปญหาสัดสวนในชีวิตประจําวัน  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงนําตัวอยางปญหา
ดังกลาวมาเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน  
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 1.3 องคประกอบที่สงผลตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 
 เฮลเลอร และคณะ (Heller; et  al.  1989: 205–220) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สงผล
กระทบตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน  ซึ่งจําแนกได 2 ประเภท คือ การใชเหตุผลเชิง
คุณภาพ (Qualitative  Reasoning) และการใชเหตุผลเชิงตัวเลข (Numerical  Reasoning) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การใชเหตุผลเชิงตัวเลข (Numerical   Reasoning)การใชเหตุผลเชิงตัวเลขเปน
องคประกอบหนึ่งที่สงผลตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนดานการแกปญหาสัดสวน ซึ่ง
การใชเหตุผลเชิงตัวเลขในที่นี้ คือ  ความสามารถในการใชทักษะเกี่ยวกับจํานวนตรรกยะ เนื่องจาก
เศษสวนเปนจํานวนตรรกยะ และอัตราสวนเขียนในรูปเศษสวนได  จึงนําเศษสวนนั้นมาใชในการ
แกปญหาสัดสวน เพราะการเทากันของเศษสวนสองจํานวนนั้น  เหมือนโครงสรางของโจทยปญหา
สัดสวน   

2.   การใชเหตุผลเชิงคุณภาพ (Qualitative  Reasoning) การใชเหตุผลเชิงคุณภาพ
นั้นเปนการตัดสินวา  คาของอัตราสวนจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ซึ่งอาจจะเพิ่มข้ึน ลดลง หรือเทาเดิม  
เมื่อเศษและสวนของอัตราสวนมีคาเพิ่มข้ึน  ลดลง  หรือเทาเดิม 

เฮลเลอร  และคณะ (Heller; et al.  1990: 390) ไดแบงลักษณะคาของอัตราสวน
ที่เปล่ียนแปลงไปไดทั้งหมด 9 ลักษณะ  ดังนี้คือ 

 1. เศษเพิ่มข้ึนและสวนเพิ่มข้ึน  คาของอัตราสวนไมสามารถบอกการ
เปลี่ยนแปลงได 

 2. เศษเพิ่มข้ึนและสวนเทาเดิม   คาของอัตราสวนเพิ่มข้ึน 
 3. เศษเพิ่มข้ึนและสวนลดลง   คาของอัตราสวนเพิ่มข้ึน 
 4. เศษเทาเดิมและสวนเพิ่มข้ึน  คาของอัตราสวนลดลง 
 5. เศษเทาเดิมและสวนเทาเดิม   คาของอัตราสวนเทาเดิม 
 6. เศษเทาเดิมและสวนลดลง  คาของอัตราสวนเพิ่มข้ึน 
 7. เศษลดลงและสวนเพิ่มข้ึน  คาของอัตราสวนลดลง 
 8. เศษลดลงและสวนเทาเดิม  คาของอัตราสวนลดลง 
 9.  เศษลดลงและสวนลดลง   คาของอัตราสวนไมสามารถบอกการ

เปลี่ยนแปลงไดซึ่งพอจะสรุปไดเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
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                เศษ 
สวน เพิ่มข้ึน เทาเดิม ลดลง 

เพิ่มข้ึน บอกไมได ลดลง ลดลง 
เทาเดิม เพิ่มข้ึน เทาเดิม ลดลง 
ลดลง เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน บอกไมได 

 
 

  การศึกษาการใชเหตุผลเชิงคุณภาพ  นอกจะศึกษาในลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
คาอัตราสวนแลว   ยังศึกษาการเปรียบเทียบอัตราสวนสองอัตราสวน ซึ่งการศึกษาในสองลักษณะนี้  
จะมีความสําคัญตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน  และยังเปนทักษะพื้นฐานสําคัญในการ
ทําโจทยเกี่ยวกับสัดสวนที่เปนตัวเลข 
 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย สัดสวน จําแนกออกเปน 2 องคประกอบ ตามแนวคิด
ของเฮลเลอรและคณะ(Heller, et al.  1989: 205–220) คือ การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข         
หมายถึง การใชทักษะเกี่ยวกับจํานวนตรรกยะในการเปรียบเทียบอัตราสวนสองอัตราสวน และการ
เขียนแสดงความสัมพันธของปญหาที่เกี่ยวของกับวัตถุหรือบุคคลที่ตางกันในรูปสัดสวนแลวหาจํานวน
ที่โจทยตองการ    และการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางซึ่งหมายถึง การใชเหตุผลที่แสดงถึง
ความสามารถในการเปรียบเทียบและบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงของคาอัตราสวน ในปญหาที่
เกี่ยวของกับวัตถุหรือบุคคลที่แตกตางกันวาเพิ่มขึ้น ลดลงหรือเทาเดิม 

 
 1.4  ลักษณะของปญหาและประเภทของโจทยปญหาที่ใชศึกษาความสามารถในการ
ใชเหตุผลเชิงสัดสวน 
 ลักษณะของปญหาและประเภทของโจทยปญหาที่ใชในการศึกษาความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนนั้น  ลามอน (Lamon.  1993B) ไดแบงประเภทของโจทยปญหาเชิงสัดสวนออกเปน 
4 ประเภทดวยกันดังนี้    

1.ปญหาประเภท part– part –whole เซตยอยของจํานวนทั้งหมด จะถูกเปรียบเทียบ
ดวยคอมพลีเมนท (สวนกลับ)ของมัน เชน เด็กผูชาย กับเด็กผูหญิง หรือคําตอบที่ถูกกับคําตอบที่ผิด 
หรือเปนการเทียบกับจํานวนทั้งหมด เชน เด็กผูชาย 12 คน จากเด็กทั้งหมด 20 คน หรือ คําตอบที่
ถูกตอง 80 ขอ จากคําถาม100 ขอ ตัวอยางโจทยปญหาประเภท part – part –whole เชน คุณครูโจนส
แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 5 คน  แตละกลุมมีนักเรียนหญิง 3 คน  ถาคุณครูโจนสมีนักเรียน
ทั้งหมด 25 คน  อยากทราบวาในชั้นเรียนของเธอมีนักเรียนหญิงกี่คน และนักเรียนชายกี่คน 
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2.ปญหาประเภท Associated  sets   ซึ่งเกี่ยวของกับสองเซตที่มีความสัมพันธกัน  
ซึ่งโดยปกติแลวปริมาณสองปริมาณไมไดมีความสัมพันธกัน เชน ลูกโปงกับเงิน  คนกับพิซซา  คุกกี้กับ
กลอง  เปนตน  ตัวอยางโจทยปญหาประเภทนี้  เชน  เอลเลน   จิม และ สตีฟ  ซื้อลูกโปงสวรรค 3 ลูก 
ในราคา 2 ดอลลาร  พวกเขาตัดสินใจจะกลับไปที่รานอีกครั้งและซื้อลูกโปงใหกับนักเรียนทั้งชั้น  พวก
เขาจะตองจายเงินเทาไรเพื่อซ้ือลูกโปง 24 ลูก 

3.ปญหาประเภท  Well-known  measures   เปนปญหาที่เกี่ยวกับการวัดทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน   ที่แสดงถึงความสัมพันธของสิ่งที่มีตัวตน สามารถวัดได  หรืออัตราที่คนทั่วไปรูจักดี  
เชน  ความเร็ว ซึ่งเปนอัตราสวนของระยะทาง (ไมล ) และเวลา ( ชั่วโมง )  หรือราคาตอหนวย  ซึ่งเปน
อัตราสวนของสิ่งของและเงิน เชน ดร.เดย  ขับรถเปนระยะทาง 156 ไมล  ใชน้ํามันไปทั้งหมด 6 
แกลลอน ถารถของดร.เดย กินน้ํามันในอัตรานี้  เขาจะสามารถขับรถ  561 ไมล โดยใชน้ํามัน 21 
แกลลอนไดหรือไม 

4. ปญหาประเภท Stretching and Shrinking  situations ซึ่งเปนปญหาที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงขนาด  แสดงความสัมพันธระหวางจํานวนตอเนื่องสองจํานวน  เชน  ความสูง  
ความยาว  ความกวาง  หรือเสนรอบวง  เกี่ยวพันกับทั้งการเทียบมาตราสวน  การเพิ่มขนาดที่ซึ่งขยาย 
หรือยืดออก  หรือการเทียบมาตรสวนที่ซึ่งลดหรือหดลง  ตัวอยางโจทยปญหาที่ เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงขนาด   เชน  รูปขนาด 6 ×  8 นิ้วใบหนึ่งถูกอัดขยายใหญจนมีความยาวเพิ่มข้ึนจาก 8 
เปน 12 นิ้ว อยากทราบวาดานกวางของรูปที่ขยายใหมใบนี้เปนเทาไร  

ลามอน (Lamon.  1993: 44) ไดยกตัวอยางของปญหาประเภทตางๆมีไวดังนี้  
 
ชนิดของปญหา ตัวอยาง 

Well-Chunked Measures 

 

นักเรียนไดดูหนาหนึ่งของหนังสือคูมือนักขับและทําการบันทึก
ระยะทางในชวงหยุดพักหลายครั้งในการเดินทางที่เปนระยะ
ทางไกลๆ   หลังจากที่ เกินทางได  2, 5, 7 และ  8 ชั่วโมง
ตามลําดับ ระยะทางก็วัดได 130, 325, 445 และ 510 ไมล
ตามลําดับ อยากทราบวาคนขับรถไดขับรถดวยความเร็วคงที่
ตลอดการเดินทางหรือไม 
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ชนิดของปญหา ตัวอยาง 

Part-Part-Whole 

 

นักเรียนไดดูรูปภาพที่ครูนํามาใหดูในภาพนั้นมีลังไข 2 ลัง  
ลังหนึ่งมีไข 1 โหล (สีขาว 8 ฟองและสีน้ําตาล 4 ฟอง) และอีก
ลังหนึ่งนั้นมีไข 

2
11  โหล (สีขาว 8 ฟองและสีน้ําตาล 8 ฟอง)  

ลังใดมีไขสีน้ําตาลมากกวากันเมื่อเปรียบเทียบกับไขสีขาว 
 

Associated  sets 

 

นักเรียนดูรูปภาพ  มีเด็กผูหญิง 7 คน  พรอมกับพิซซา 3 ชิ้น 
และมีเด็กผูชาย 3 คนพรอมกับพิซซาอีก 1 ชิ้น  อยากทราบวา
ใครมีพิซซามากกวากันผูชายหรือผูหญิง 
 

Stretching / Shrinkers 

 

นักเรียนดูรูปตนไม 2 ตน ตน A สูง 8 ฟุต  ตน B สูง 10 ฟุต  
รูปภาพนี้ถายเมื่อ 5 ปที่ผานมา  ปจจุบันนี้ ตน A สูง 14 ฟุต  
ตน B สูง 16 ฟุต  ตลอด 5 ปที่ผานมาตนไมตนใดที่เพิ่มความ
สูงไดมากที่สุด 
 

 

 เฮลเลอร  และคณะ (Heller; et al.  1989: 209-211) ไดแบงชนิดของอัตราสวนและทิศทาง
ของปญหาที่ใชในการศึกษา ออกเปน 3 ชนิด ไดแก  ความเร็ว  ความเรง ,การแลกเปลี่ยน(การซื้อขาย) 
และการบริโภค และไดเสนอลักษณะของปญหาที่ใชในการศึกษาความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
สัดสวนไว  2  ลักษณะ    คือ ปญหาการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง  (Qualitative  
Directional Reasoning  Problems)   และปญหาการใชเหตุผลเชิงตัวเลข (Numerical  Proportional  
Reasoning  Problems) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ปญหาการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง (Qualitative  Directional 
Reasoning  Problems)   เปนลักษณะของคําถามเชิงคุณภาพแบบใหม  ซึ่งอาจจะมีความสําคัญใน
การทําความเขาใจพัฒนาการของทักษะการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียน   ปญหาการใชเหตุผล
เชิงคุณภาพนี้  เรียกวา  คําถามเชิงทิศทาง (Directional  Questions)คําถามจะถามนักเรียนเกี่ยวกับ
คาของอัตราสวนวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  อาจจะเพิ่มข้ึน  ลดลง  หรือเทาเดิม  เมื่อกําหนดให
เศษและสวนของอัตราสวนมีคาเพิ่มข้ึน   ลดลง   หรือเทาเดิม  แมวาคําถามประเภทนี้เปนคําถามชนิด
ใหม   จะไมปรากฏในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรเลย  แตการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางนี้มี
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ความสําคัญ  และเปนทักษะที่นักเรียนจะตองมีพื้นฐานมากอน  เพื่อนักเรียนจะแกปญหาสัดสวนไดดี
ยิ่งขึ้น  
  ปญหาการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง   แบงออกเปน 2 แบบ คือ  
   1.1 ปญหาการบอกทิศทางของอัตราสวน (Qualitative Ratio Change  
Problems)   เปนปญหาที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคาอัตราสวนเมื่อกําหนดใหคาของเศษและสวน
ของอัตราสวนเปลี่ยนแปลงไป   สวนใหญแลวปญหาในลักษณะนี้ เกี่ยวของกับเหตุการณใน
ชีวิตประจําวัน   เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ตางกัน  เชน วันนี้จักรีวายน้ําได
ระยะทางนอยกวาเดิม  แตใชเวลามากกวาวันกอน  อยากทราบวาความสามารถในการวายน้ําของจักรี
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร   เมื่อเทียบกับวันกอน 
  นักเรียนอาจจะหาคําตอบของปญหานี้ไดโดยใชวิธีการตอไปนี้คือ 
 สมมติให   วันนี้จักรีวายน้ําได       20  เมตร  ในเวลา   3 นาที 
    เมื่อวานจักรีวายน้ําได   30  เมตร  ในเวลา   2 นาที 
  นําอัตราสวนของระยะทางตอเวลาในการวายน้ําของจักรีเมื่อวานและ

วันนี้มาเปรียบเทียบกัน  โดยการคูณไขว 
  อัตราการวายน้ําวันนี้   อัตราการวายน้ําเมื่อวานนี้ 
    

3
20     

2
30  

    220×      330×

      40 <    90

  ดังนั้น 
3

20   <   
2

30  
    นั่นคือ วันนี้ความสามารถในการวายน้ําของจักรีลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน 
 1.2  ปญหาการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ (Qualitative - Comparison  
Problems)  เปนปญหาที่ศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงของคาอัตราสวน  ซึ่งปญหาในลักษณะนี้จะ
เกี่ยวของกับวัตถุ  หรือบุคคลที่แตกตางกัน  เชนสุพัฒนวิ่งไดจํานวนรอบเทากับสุธรรมแตสุพัฒนใช
เวลาในการวิ่งมากกวาสุธรรม  อยากทราบวาใครวิ่งเร็วกวากัน 
 นักเรียนอาจหาคําตอบของปญหานี้ไดโดยใชวิธีการตอไปนี้คือ 
 สมมติให   สุพัฒนวิ่งได   จํานวน  5 รอบ   ใชเวลา   10  นาที 
       สุธรรมวิ่งได    จํานวน 5  รอบ  ใชเวลา    8 นาที    
  จากอัตราการวิ่งทําใหเราทราบวาในจํานวนรอบที่เทากัน  คนที่ใชเวลา
นอยกวาจะวิ่งไดเร็วกวา   นั่นคือ   สุธรรมวิ่งไดเร็วกวาสุพัฒน 
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  2. ปญหาการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข (Numerical  Proportional  Reasoning  
Problems )  ซึ่งปญหาลักษณะนี้แบงออกเปน  2 แบบคือ 
 2.1 ปญหาการหาคาตัวแปร  (Missing  Value  Problems) เปนลักษณะ
ของปญหาที่กําหนดจํานวนในสัดสวนมาให  3  จํานวน   แลวใหนักเรียนหาจํานวนที่ 4 เชน ดําและ
แดงวิ่งรอบสนามดวยความเร็วเทากัน  ถาดําวิ่งได 4 รอบ ใชเวลา 20 นาที อยากทราบวาถาแดงวิ่งได
ระยะทาง 12 รอบ   จะใชเวลากี่นาที 
 การแกปญหาในลักษณะนี้  นักเรียนสามารถทําไดโดยเขียนในรูปสัดสวนไดดังนี้ 
 สมมติให   แดงวิ่งใชเวลา    x    นาที 
 จะไดสัดสวน    

x
12

20
4

=  

    
4

2012×
=x  

    60=x  
 ดังนั้น   แดงใชเวลาในการวิ่ง    60  นาที 
 2.2 ปญหาการเปรียบเทียบเชิงตัวเลข  (Numerical–Comparison  
Problems) เปนลักษณะของปญหาที่กําหนดอัตราสวนมาใหสองอัตราสวน  แลวใหนักเรียน
เปรียบเทียบวา  อัตราสวนใดมีคามากกวา   เชน  สมพรและสุเทพวิ่งรอบสนามทุกเย็น  ถาสมพรวิ่งได 
8 รอบ ใชเวลา 32 นาที   และสุเทพวิ่งได 2 รอบ ใชเวลา 10 นาที  อยากทราบวาใครวิ่งเร็วกวากัน 
 การแกปญหาในลักษณะนี้   นักเรียนสามารถทําไดโดยเขียนอัตราสวน 2 
อัตราสวน  แลวใชการคูณไขวดังนี้ 
  อัตราสวนของระยะทาง  อัตราสวนของระยะทาง 
  ตอเวลาของสมพร  ตอเวลาของสุเทพ 
   

32
8     

10
2  

   108×      322×

    6480 >

 นั่นคือ    
32
8              >

10
2  

 ดังนั้น   สมพรวิ่งเร็วกวาสุเทพ 
 เลช  และคณะ (Lesh; et al.  1988: 93)  ไดศึกษางานวิจัยในอดีต  และแบงโจทยปญหา
เกี่ยวกับสัดสวนเปน 7 ประเภท ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสัมพันธกับปญหา  แตประเภทที่ 3 -7 ไมได
รับความสนใจในแวดวงการสอน ดังนี้ 
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1.โจทยการหาคาตัวแปร  :  
D
C

B
A
=  โดยใหคา 3 คามา ( รวมทั้งคูอัตราที่สมบูรณ 

อันที่ 1 )  เปาหมายคือใหหาสวนที่หายไปของอัตราคูที่ 2 ( ที่เทากับคูแรก ) 
2.ปญหาการเปรียบเทียบ  : 

D
C

B
A

⎯→⎯⎯⎯← ?   อาจใหคามา 4 คา ( คือ A, B ,C 

และ D ) และใหตัดสินวาประโยคใดเปนจริง  ไดแก 
D
C

B
A
<   หรือ 

D
C

B
A
=  หรือ 

D
C

B
A
>  

 
3.โจทยปญหาการเปลี่ยนรูป 

  ( a )  ตัดสินทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
  ใหสองอัตราสวนที่เทากันอยูในรูป  

D
C

B
A
=   ตอจากนั้น หนึ่งหรือสองใน4 

คานี้คือ คือ A, B ,C และ D  ถูกเพิ่มข้ึนหรือลดลง    คาที่แนนอนจํานวนหนึ่งและจุดประสงคของโจทย
ก็คือใหตัดสินวา ความสัมพันธใดตอไปนี้  >  ,  <  หรือ  =  เปนจริงสําหรับคาที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

  ( b )  การเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความเทากัน 
  อสมการที่อยูในรูป 

D
C

B
A
<   ตอจากนั้นใหหาคา  X   เพื่อสัมพันธกับตัวแปร

ใดตัวแปรหนึ่งใน 4 ตัว ( A, B ,C และ D )  เพื่อสรางสมการขึ้น  ตัวอยางเชน  ( )
D
C

B
xA
=

+  
4.โจทยปญหาคาเฉลี่ย  ใหคา 2 คามา ใหหาคาที่ 3 

( a )  คาเฉลี่ยเรขาคณิต 
D
x

x
A
=  

( b )  คาเฉลี่ยฮาโมนิค ( )
( )Bx

xA
B
A

−
−

=  

  5.สัดสวนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนจากอัตราสวนไปเปนอัตรา หรือเศษสวน  เชน 
อัตราสวนของผูชายตอผูหญิงในหองเรียนคือ 15 ตอ 12 ดังนั้นเศษสวนของผูชายตอผูหญิงเปนเทาไร 

6.สัดสวนที่เกี่ยวของกับชื่อหนวย  เชนเดียวกับตัวเลข   3 ฟุต/2วินาที = x ไมล / 
ชั่วโมง หรือ 5 ฟุต / วินาที 

7.โจทยที่ตองตีความ โดยจะใหอัตราสวน(เศษสวน, อัตรา, หรือ quotient)มาในระบบ
ใดระบบหนึ่ง เพื่อบรรยายความสัมพันธเดียวกันนี้  โดยใชระบบอื่นดวย 

คารพลัส (Karplus.  1983: 219) กลาววาการใชเหตุผลเชิงสัดสวนนั้นใหความสําคัญ
ในเร่ืองความสัมพันธของฟงกชันเชิงเสนระหวาง 2 ตัวแปร และตามหลักการพบวากระบวนการของ
การใชเหตุผลเชิงสัดสวนนั้นสามารถสรางขึ้นมาไดโดยอาศัย  การเทียบเคียงตัวแปรภายนอก 2 ตัวแปร
ที่นํามาใชประโยชนคลายกัน   การยอมรับอัตราของตัวแปรภายในที่คงที่และอยูบนความสัมพันธของ
ฟงกชันเชิงเสน  การประยุกตใชขอมูลและความสัมพันธที่กําหนดให  กระบวนการดังกลาวนี้นําไปสู
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ประเภทของปญหา 2 ประเภท ไดแก ปญหาการหาคาตัวแปร (Missing Value) และปญหาดานการ
เปรียบเทียบ (Comparison)  ตัวอยางเชน 

 
ชนิดของปญหา ตัวอยาง 

Missing Value ขับรถดวยความเร็ว 175  กิโลเมตร/ 3 ชั่วโมง จะเดินทางไดกี่กิโลเมตร
เมื่อเดินทางเปนเวลา 12 ชั่วโมง ดวยความเร็วคงที่ 

Comparison รถยนต A แลนดวยความเร็ว180 กิโลเมตร/ 3 ชั่วโมง  รถยนต B แลน
ดวยความเร็ว 400 กิโลเมตร / 17 ชั่วโมง  รถคันใดวิ่งไดเร็วกวากัน 

 
คิวแพทริค และคณะ (Kilpatrick; et al.  2001: 241-243)  ไดแบงปญหาเชิงสัดสวน

ออกเปน 3 ประเภท  คือ 
1. ปญหาการหาคาตัวแปร (Missing  value problems) เชนเงิน 2 ดอลลาร ซื้อ     

ลูกบอลได 3 ลูก  ถาซื้อลูกบอล 24 ลูกจะตองใชเงินกี่ดอลลาร 
2. ปญหาการเปรียบเทียบเชิงตัวเลข (Numerical comparison problems)  คือให

นักเรียนตัดสินสองอัตราสวนที่นําเสนอวาอันไหนนอยหรือมากกวากัน เชน เงิน 2ดอลลาร ซื้อลูกบอล
ได 3 ลูก หรือเงิน 12 ดอลลาร ซื้อลูกบอลได 24 ลูก  อันไหนดีที่สุด 

3. ปญหาการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ (Qualitative comparison problems) เชน
ถามนักเรียนเพื่อประเมินผลที่มีตออัตราสวนของการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ  ในหนึ่งหรือสองปริมาณ
ที่เกี่ยวของกัน (เชนจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับราคาของลูกบอล ถาคุณตองการลูกบอลมาขึ้นแตราคา
ยังคงเดิม) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงจําแนกประเภทโจทยปญหาที่ใชในการวัดความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนออกเปน  2 ลักษณะ คือ 

1. ปญหาการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง (Qualitative Directional Reasoning  
Problems)    

1.1 ปญหาการบอกทิศทางของอัตราสวน (Qualitative Ratio Change Problems)    
1.2 ปญหาการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ (Qualitative  comparison  problems) 

   2. ปญหาการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข (Numerical Proportional Reasoning  
Problems)  ซึ่งปญหาลักษณะนี้แบงออกเปน  2 แบบคือ 

2.1 ปญหาการหาคาตัวแปร (Missing  value problems) 
2.2 ปญหาการเปรียบเทียบเชิงตัวเลข  (Numerical comparison problems) 
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 1.5 กลยุทธในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 
 ในวิชาคณิตศาสตรปญหาหนึ่งๆอาจแกไดดวยกลวิธีหลายๆกลวิธี ซึ่งนักเรียนอาจใชกลวิธีที่ถูก 
แลวไดคําตอบที่ถูก ใชกลวิธีที่ถูก แตคําตอบที่ไดผิด  ใชกลวิธีที่ผิดเดาคําตอบ นักเรียนอาจจะเลือกใช
กลวิธีใดนั้น    ข้ึนอยูกับนักเรียนมีความเขาใจในปญหาและมีแนวคิดในการแกปญหานั้นอยางไร      
ในปญหาเรื่องสัดสวนก็เชนกัน  ไดมีผูทําการวิจัยศึกษากลวิธีที่ใชในการแกปญหาสัดสวนดังนี้ 
 ฟชเชอร (Fisher.  1988: 161)  ไดศึกษากลวิธีการแกปญหาสัดสวนของครูมัธยมศึกษา  
โดยจําแนกกลวิธีที่ครูใชในการแกปญหาสัดสวนไว 9 กลวิธี คือ 
  1. ไมตอบคําถาม (No Answer) 
  2. การคิดขึ้นเองในใจ (Intuitive) เปนกลวิธีที่ครูใชในการหาคําตอบ ซึ่งคําตอบอาจจะ
ไดจากการเดา หรือการคํานวณเพื่อหาคําตอบ แตคํานวณผิด เชนปญหาสัดสวนตอไปนี้  คนงาน 
จํานวน 9 คน  ตัดหญาในสนามเสร็จในเวลา 5 ชั่วโมง  ถาคนงานเพียง 6 คน ทํางานนี้ใหเสร็จจะใช
เวลากี่ชั่วโมง  ครูอาจจะตอบวางานนี้จะเสร็จภายใน 10 ชั่วโมง  เพราะเวลาที่ใชอาจเปนสองเทาของ
เวลาเดิม 
  3. ใชหลักการบวก (Additive)  เปนการใชกลวิธีที่ผิด  เพราะสนใจแตความแตกตาง
ระหวางจํานวนที่โจทยกําหนดมาให   เชนครูจะใชเหตุผลวา  จํานวนคนงานลดลง 3 คน   เวลาที่ใช
นานกวาเดิม 3 ชั่วโมง  คําตอบจึงเปน  5 + 3 = 8  ชั่วโมง 
  4.  พยายามใชสัดสวน (Proportion  Attempt)  เปนกลวิธีที่ผิดวิธีหนึ่ง  ซึ่งครูทราบวา
ปญหานี้แกโดยใชสัดสวน  แตเขียนความสัมพันธในรูปสัดสวนผิด  อาจจะเปนในลักษณะดังนี้ 
  4.1  ขอผิดพลาดที่เกิดจากการใชสัดสวนตรง  เชน   

69
5 x
=    ซึ่ง 

3
13=x    ชั่วโมง 

  4.2  ขอผิดพลาดที่เกิดจากการใชสัดสวนผกผัน   เชน  
65

9 x
=   ซึ่ง

5
410=x   ชั่วโมง 

  4.3   ขอผิดพลาดที่เกิดจากการใชเหตุผลเชิงสัดสวน เนื่องจากจํานวนคนงานลดลงไป  

3
1   ของคนงานเดิม   ดังนั้นเวลาที่ใชในการทํางานตองเพิ่มข้ึนจากเวลาเดิมไป 

3
1  ของเวลาเดิม   นั่น

คือ  
3
215

3
1

=×   ดังนั้นเวลาที่ใชในการทํางานเทากับ 
3
26

3
215 =+  

  5. กลวิธีผิดอื่นๆ (Incorrect  Other) เปนกลวิธีที่ครูใชหาคําตอบ  แตไมสามารถจัด
เขากับกลวิธีที่ผิดที่ไดกลามาแลวได 
  6. ใชสูตรสัดสวน (Proportion  Formula) เปนกลวิธีที่ถูกวิธีหนึ่งที่ครูใชแกปญหา
สัดสวน  กรณีเปนสัดสวนตรง ครูจะเขียนในรูปการเทากันของสองอัตราสวน แตสําหรับสัดสวนผกผัน  
ครูจะเขียนในรูปการเทากันของสองอัตราสวน หรือเขียนในรูปการเทากันของสองผลคูณ 
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  6.1  สัดสวนตรง  
  งาน 

3
2  ของทั้งหมด  สามารถทําใหเสร็จในเวลา 5 ชั่วโมง 

  งานทั้งหมด 1   สามารถทําใหเสร็จในเวลา   x   ชั่วโมง   นํามาเขียนในรูปการเทากัน
ของสองอัตราสวนไดดังนี้ 

   
x
5

1
3
2

=  

      
2
315 ××=x  

      
2
17=x  

  6.2  สัดสวนผกผัน 
  สามารถเขียนไดใน 2 รูป คือ  
  

56
9 x

=         และ       x×=× 659  

  
2
17=x        

2
17=x  

  7. การใชเหตุผลเชิงสัดสวน  (Proportional  Reasoning) การใชวีนี้ในการแกปญหา
สัดสวน  จะเปนกลวิธีที่ถูกตองกวาการใชสูตรสัดสวน 
  7.1  ชางทาสี  6 คน   ทาสี  

3
2   ของงาน  เสร็จในเวลา  5  ชั่วโมง 

         ชางทาสี  6 คน    ทาสี  
3
1    ของงาน   เสร็จในเวลา  

2
12  ชั่วโมง 

         ดังนั้น   ชางทาสี  6 คน   ทาสีเสร็จใชเวลา  
2
17

2
125 =+     ชั่วโมง 

  7.2  ถาใชคนงาน  
3
2   ของทั้งหมด    ตองใชเวลา  

2
3   ของเวลาเดิม 

         ดังนั้น   
2
175

2
3

=×   ชั่วโมง 
  8.  ใชพีชคณิต (Algebra) เปนกลวิธีที่ถูกวิธีหนึ่ง   ใชสมการพีชคณิตแลวหาคําตอบ  
กลวิธีนี้เปนกลวิธีที่ถูกตองกวาการใชสูตรสัดสวน 
  8.1  เนื่องจาก 

3
2   ของงานทั้งหมดทําเสร็จในเวลา  5  ชั่วโมง 

         นั่นคือ                 5
3

2
=

x  

    
2
17=x  

         ดังนั้นงานทั้งหมดจะเสร็จในเวลา    
2
17    ชั่วโมง 
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  8.2  สมการที่เขียนไดจะขึ้นอยูกับการเทากันของจํานวนชั่วโมง  ซึ่งจะไมเกี่ยวกับ
สัดสวนผกผัน 
    596 ×=× x  
     

2
17=x  

  ดังนั้น   งานทั้งหมดจะทําเสร็จในเวลา    
2
17    ชั่วโมง 

  9. กลวิธีที่ถูกวิธีอ่ืนๆ (Correct  Other) เปนกลวิธีที่ครูใชและใหคําตอบที่ถูกแตไม
สามารถจัดเขาไวในกลวิธีที่ถูกอ่ืนๆได 
 ธอรนตัน และฟูลเลอร (Thornton and Fuller.  1981: 336) ไดศึกษาการแกปญหาระดับ
วิทยาลัย  โดยจําแนกคําตอบของนักศึกษาตามกลวิธีการใชเหตุผลในการแกปญหาไว 5 กลวิธี คือ  
  1.การคิดขึ้นเองในใจ (Intuitive) คําตอบของนักศึกษาที่ไดจากกลวิธีนี้  ไดแก การไม
ตอบหรือการเดาคําตอบ  ซึ่งอาจจะมีหลักฐานการใชเหตุผลบางเล็กนอย  เชน ผมไมเกงคณิตศาสตร 
  2.หลักในการบวก (Additive) คําตอบที่ไดจากการใชกลวิธีนี้ จะไดจากการบวกหรือ
ลบ  เชน  ปญหาภาพฉายเงา (Projection of Shadows) ชายคนหนึ่งสูง 6 ฟุต มีเงา 8 ฟุต    ถาตนไมมี
เงา  18 ฟุต  อยากทราบวาตนไมสูงกี่ฟุต  นักศึกษาคิดวา 6 กับ  8 ตางกันอยู 2  ดังนั้นตนไมสูง 16 ฟุต 
  3.พยายามใชอัตราสวน (Ratio Attempt ) คําตอบของนักเรียนไดจากการพยายามใช
อัตราสวน  แตคําตอบที่ไดนั้นไมถูกเพราะเนื่องจากการเขาอัตราสวนผิดหรือไมสามารถหาคาตัวแปรได 
  4.ใชสูตรอัตราสวน (Ratio Formula) คําตอบนี้นักศึกษาจะใชเหตุผลเชิงสัดสวนใน
การสรางสมการ  แลวหาคาของตัวแปร  เชนในปญหาภาพฉายเงา 
   

188
6 x

=  

  ดังนั้น     
8

186 ×
=x  

   
2
113=x  

  ตนไมสูง    
2
113  ฟุต 

  5.การแปลงหนวย (Conversion) คําตอบที่นักศึกษาตอบมานั้นเกิดจากการแปลง
หนวยของตัวเลขในปญหาจากหนวยหนึ่งมาเปนอีกหนวยหนึ่ง 
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 1.6 การวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 
เฮลเลอร และคณะ (Heller; et al.  1989: 205) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชเหตุผลเชิง

สัดสวนเกี่ยวกับผลของตัวแปรบริบทสองตัวแปรคือ ประเภทของอัตราสวนและสถานการณปญหา 
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของตัวแปรบริบทสองตัวแปรคือ ประเภทของอัตราสวนและสถานการณ
ปญหาที่มีตอความสามารถของนักเรียน เกรด 7 จากการทดสอบการใชเหตุผลเชิงสัดสวนแบบตัวเลข
และแบบคุณภาพ   ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนเกรด 7 จํานวน 254 คน ในเมืองมินเนโซตา  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบการใชเหตุผลเชิงสัดสวน แบบตัวเลขและแบบคุณภาพ  
จํานวน 6 แบบ ซึ่งแตละแบบใชสถานการณปญหาเดียวกัน 

แอลเลี่ยน (Allain.  2000: บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาเครื่องมือการใชเหตุผลเชิงสัดสวน
ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางที่มีความพรอมในการพัฒนา   โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพัฒนา
เครื่องมือสําหรับวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน  ที่มีความเที่ยงตรง  และเชื่อถือได    
กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักเรียนหญิงที่กําลังเรียนอยูระดับเกรด 6-8 จํานวน 70 คน ซึ่งเรียนโปรแกรม
เรงรัดที่โรงเรียนเมริดิทในรัฐโคโรไลนาเหนือ  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยเปนเครื่องมือสําหรับการ
ประเมินการใชเหตุผลเชิงสัดสวนไดสรางขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานของปญหาประเภทตางๆ โดย
แบบทดสอบครั้งนี้ประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวกับปญหาการหาคาตัวแปร  ปญหาการเปรียบเทียบ  
ปญหาของผสม (mixture) ปญหาที่เกี่ยวของกันระหวางเซตสองเซต ปญหาประเภท Part-part–whole 
และปญหาการเปลี่ยนแปลงระหวางจํานวนสองจํานวนที่สัมพันธกันและการวัดจํานวนทั้งสิ้น10ขอ 

สุรพล  เนาวรัตน (2536: 47) ไดศึกษาความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนในดาน
การบอกทิศทางของอัตราสวน  การเปรียบเทียบอัตราสวน และการแกปญหาสัดสวน และเพื่อหา
ความสัมพันธระหวางคะแนนความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในการใชเหตุผลเชิง
สัดสวนชุดโจทยตัวเลข  กับชุดโจทยภาษา  ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จาํนวน 
375 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ชุด คือ 

1. แบบสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน  ชุดโจทยตัวเลข 
2. แบบสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน   ชุดโจทยภาษา 
3. แบบสัมภาษณวิธีคิดหาคําตอบเกี่ยวกับวิธีการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 
โดยแบบสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนชุดโจทยตัวเลข และชุด

โจทยภาษานั้นไดสรางแบบสอบทั้งสองชุดใหสอดคลองใน 3 ดาน คือ 
1.  ดานการบอกทิศทางของอัตราสวน  ขอสอบแตละขอในแบบสอบทั้งสองชุดนั้นจะ

กําหนดลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเศษและสวนในอัตราสวน  เปนลักษณะเดียวกัน  โดยชุดหนึ่งจะ
เปนตัวเลขและอีกชุดหนึ่งจะเปนขอความ 
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2.   ดานการเปรียบเทียบอัตราสวน ขอสอบแตละขอในแบบสอบทั้งสองชุดนั้นจะ
กําหนดตัวเลขในอัตราสวนเปนตัวเลขเดียวกัน 

3.   ดานการแกปญหาสัดสวน  ขอสอบแตละขอในแบบสอบทั้งสองชุดนั้นจะกําหนด
ตัวเลขในสัดสวนและกําหนดตําแหนงของตัวแปรในสัดสวนอยูในตําแหนงเดียวกัน 

 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
สัดสวน โดยสราง 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และ
แบบทดสอบวัคความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางของอัตราสวน 

 
2. เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถทางภาษา 
 2.1  ความหมายของความสามารถทางภาษา 
 บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ (2524: 8-9)  ไดใหความหมายของความสามารถทางภาษา
วา  ความสามารถทางภาษา  หมายถึง  ขีดความสามารถทางสมองอยางหนึ่งของบุคคลเมื่อบุคคล
ไดรับรูความหมายของคํา  หรือประโยคหรือขอความตางๆแลวจะใชวิธีการคิดอยางใดอยางหนึ่งหา
วิธีการ คือ การจํา การคิดอเนกนัย การคิดเอกนัย และการประเมินคา  ซึ่งใหผลการคิดออกมาเปน
รูปแบบตางๆ หนึ่งใน หกแบบ คือ  หนวย  กลุม  สัมพันธ  ระบบ   แปลงรูป และประยุกต  รวมทั้งสิ้น  
30 แบบ กลาวคือ  ความสามารถดานการคิดมีความหมายดังตอไปนี้ 
  การรูและเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการรูจักและแปลความหมาย  คํา หรือ
ขอความที่เคยประสบมาได และรวมทั้งที่เพิ่งประสบมาใหมๆทันทีได 
  การจํา  หมายถึง  ความสามารถในอันที่จะสะสมกักเก็บขอมูลตางๆ จากคําหรือ
ขอความที่กําหนดใหไวได  และพรอมที่จะระลึกถายทอดออกมาในรูปเดิมไดถูกตอง 
  การคิดอเนกนัย   หมายถึง ความสามารถในการใหขอมูลหรือกระจายขอมูลออกไป
หลายทิศหลายทาง   โดยไมจํากัดจํานวน จากคําหรือขอความที่กําหนดใหไวเดิม 

การคิดเอกนัย  หมายถึง  ความสามารถในการลงขอสรุปอยางสมเหตุสมผล  จากคํา 
หรือขอความที่กําหนดไวหลายๆอยาง 

การประเมินคา  หมายถึง   ความสามารถในการหาเกณฑที่เหมาะสม  แลวตัดสินวา
ขอมูลที่เปนคําหรือขอความตางๆที่กําหนดใหนั้นมีความสอดคลองเหมาะเจาะกับเกณฑ 

สวนผลของการคิดมีความหมายดังตอไปนี้ 
หนวย  หมายถึง ผลการคิดที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว และแตกตางไปจากสิ่งอื่นๆ 
กลุม  หมายถึง  ผลการคิด  ที่ออกมาในลักษณะเซตของหนวยตางๆ ที่มีคุณสมบัติ

บางประการรวมกัน 
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สัมพันธ  หมายถึง  ผลการคิดที่เชื่อมโยงความคิดแบบตางๆ  สองพวกเขาดวยกันโดย
มีลักษณะบางประการเปนตัวเกณฑ 

ระบบ  หมายถึง  ผลการคิดที่จัดแบบแผนการเชื่อมโยงผลการคิดหลายๆคูเขาดวยกัน 
อยางเปนระบบแบบใดแบบหนึ่ง 

แปลงรูป   หมายถึง  ผลการคิดที่ออกมาในลักษณะเปลี่ยนแปลงปรับปรุง  ใหคํา
นิยามใหม  ขยายความ  หรือจัดองคประกอบของขอมูลที่กําหนดใหในรูปใหม 

ประยุกต  หมายถึง  ผลการคิดที่คาดหวัง หรือทํานายอะไรบางอยางจากขอมูลที่
กําหนดให 
 สุดใจ กองมะลี (2538: 5) ไดใหความหมายของความสามารถทางภาษาวา ความ  
สามารถทางภาษา  หมายถึง ความสามารถในการเขาใจความหมายของคําขอความตางๆ และเลอืกใช
ภาษาไดอยางเหมาะสม 
 ยุวารินทร  ธนกัญญา (2546: 12) ใหความหมายของความสามารถทางภาษาวา 
ความสามารถทางภาษา  หมายถึง  ความสามารถในการหาคําที่มีความหมายตรงกันขาม และหา
คําตอบของอุปมา – อุปไมย ตามโจทยที่กําหนด 
 กลาวโดยสรุป  ความสามารถทางภาษาหมายถึง  ความรูความเขาใจทางภาษา 
ความสามารถในการวิเคราะห  เปรียบเทียบและประเมินความสัมพันธในรูปแบบตางๆ  ระหวางศัพท  
สํานวน ขอมูลและแนวคิดที่ส่ือในรูปขอความหรือบทความเหตุผลเชิงภาษา และการอานอยางมี
วิจารณญาณ  สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสรางแบบทดสอบโดยมุงวัดความรู  ความเขาใจและ
ความคิดรวบยอดทางภาษาและเหตุผลเชิงภาษาของผูเรียน   โดยครอบคลุมความสามารถในการ
วิเคราะห  เปรียบเทียบ และประเมินความสัมพันธรูปแบบตางๆระหวางศัพท  สํานวน  ขอมูลและ
แนวความคิดที่ส่ือในรูปขอความหรือบทความ  เหตุผลเชิงภาษาและการอานอยางมีวิจารณญาณ 
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 2.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถทางภาษา 
 ทฤษฎีหลายองคประกอบ (Multiple – Factor Theory)  เปนแนวคิดของเทอรสโตน        

(L.L  Thurstone)  เขาไดเสนอทฤษฎีเมื่อ ค.ศ.1933 โดยไดวิจัยโครงสรางสมองอยางกวางขวาง  และ
ไดใชวิธีวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analyais) และไดพบวาความสามารถทางสมองแยกออกเปน
สวนยอยๆหลายกลุม  แตละกลุมทําหนาที่เปนอยางๆไปโดยเฉพาะ หรืออาจจะทํารวมกันบางก็ได  
และพบวาความสามารถทั่วไป (G – Factor) ของสเปยรแมน แทจริงแลวเปนความสามารถทางภาษา
เทานั้น สวนองคประกอบยอยนี้  เทอรสโตนใหชื่อวา ความสามารถปฐมภูมิของสมอง (Primary 
Mental Abilities) ซึ่งประกอบดวยความสามารถของมนุษยที่เห็นไดชัดและสําคัญ 7 ประการดังนี้          
  1.  องคประกอบดานภาษา (Verbal Factor : V) องคประกอบสวนนี้ของสมองจะ
สงผลใหรูถึงความสามารถดานความเขาใจในภาษาและการสื่อสารทั่วๆไป ผูมีองคประกอบดานนี้สูง  
จะมีความสามารถในการอานเอาเรื่อง  อานแบบเขาใจความหมาย    รูความสัมพันธของคํา                
รูความหมายของคําศัพทไดเปนอยางดี 

2.  องคประกอบดานความคลองแคลวในการใชคํา (Word Fluency  factor : W)  
เปนความสามารถในการที่จะใชคาํไดมากในเวลาที่จํากัด เชน ใหหาคําขึ้นตนดวย“ ต ” มาใหมากที่สุด
ในเวลาจํากัด เปนตน  ความสามารถมารถดานนี้จะสงผลใหมีความสามารถดานการเจรจาและการ
ประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรองตอบโตไดทันทีทันใด อยางที่เขาเรียกวามีปฏิภาณไหวพริบในการเจรจา 
ความสามารถนี้ไมเหมือนกับขอแรกที่กลาวมาแลว ขอแรกความสามารถดานภาษาในทางความคิด
ความเขาใจภาษา สวนขอนี้มองผลดานการเจรจาเปนสําคัญดังที่เราเคยเห็นวาบางคนเขียนเกง (V) แต
พูดบรรยาย (W) ผูฟงไมรูเรื่อง  

3. องคประกอบดานจํานวน (Number Factor : N) องคประกอบนี้ สงผลใหมีความ
เขาใจในวิชาคณิตศาสตรตางๆ ไดดี   มีความสามารถมองเห็นความสัมพันธและความหมายของ
จํานวนและมีความแมนยํา คลองแคลวในการบวก  ลบ  คูณ และหารในทางคณิตศาสตรไดอยางดีดวย   

4. องคประกอบดานมิติสัมพันธ (Spatial  Factor : S) ความสามารถดานนี้จะสงผล
ใหคนเขาใจถึงขนาด มิติตางๆ อันไดแก  ความสั้น  ยาว ไกล ใกล และพื้นที่ หรือทรวดทรงที่มีขนาด
และปริมาตรแตกตางกัน สามารถสรางจินตนาการใหเห็นสวนยอยและสวนผสมของวัตถุตางๆ  เมื่อ
นํามาซอนทับกันสามารถรูความสัมพันธของรูปทรงเรขาคณิตเมื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู 

 5. องคประกอบดานการจํา (Memory Factor : M) เปนความสามารถดานความทรงจํา
เร่ืองราวและมีสติระลึกรูจนสามารถถายทอดได   ความจําในที่นี้อาจเปนความจําแบบนกแกวหรือจํา
โดยอาศัยสิ่งสัมพันธได  ซึ่งถือวาเปนความจําในองคประกอบนี้ทั้งนั้น 
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6. องคประกอบดานการสังเกต (Perceptual  Speed  Factor : P) องคประกอบ
สมองดานนี้ไดแก  ความสามารถดานการเห็นรายละเอียด  ความคลายคลึงหรือความแตกตางระหวาง
ส่ิงของตางๆอยางรวดเร็ว  ถูกตอง 

7. องคประกอบดานเหตุผล (Reasoning  Factor : R) บางทีใช Induction หรือ   
General  Reasoning องคประกอบนี้แสดงถึงความสามารถดานวิจารณญาณ หาเหตุผล คนควาหา
ความสําคัญ ความสัมพันธ และหลักการทั้งหลายที่สรางกฎหรือทฤษฎี (ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ.  
2541: 45-47) 

2.3  การวัดความสามารถทางภาษา 
จากการศึกษาแบบทดสอบมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองและความถนัดทางการ

เรียนตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ พบวา มีการวัดความสามารถดานภาษารวมอยูดวยหลายแบบวัด
ดวยกัน ไดแก 

1.แบบทดสอบ PMA (Primary Mental Ability Tests)(ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ.  
2541: 65; อางอิงจาก L.L Thurstone.  1941. Examiner’s Manual PMA Primary Mental Ability : 
p.30) เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นโดย L.L Thurstone เพื่อวัดองคประกอบทางสมองดานตางๆที่สําคัญ
มีตั้งแตระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยม (เกรด1-12) แบบทดสอบ PMA ไดรับการพัฒนาเรื่อยมาจน
ไดรับการรวบรวมแบบทดสอบยอยเปน 5 ดาน  ดังนี้  

1.1 ความสามารถดานภาษา (Verbal Meaning : V) เปนแบบทดสอบวัด
ความสามารถที่แสดงออกมาดวยคําศัพท  หรือความหมายของภาษา   คําพอง   มุงวัดความสามารถ
ในการเขาใจคําเปนหลัก 

 1.2 ความสามารถดานตัวเลข (Number Facility : N)  เปนการวัดความสามารถ
ดานตัวเลขโดยการเปรียบเทียบจํานวนปริมาณที่แตกตางกัน   รวมถึงการคิดคํานวณตัวเลข ปริมาณ 
และโจทยคณิตศาสตรเหตุผลดวย 

 1.3 ความสามารถดานเหตุผล (Reasoning : R) เปนการวัดความสามารถในการ
แกปญหาดวยเหตุผล  เปนพื้นฐานในการจัดเรียงอักษร  ภาพ  อนุกรมใหเปนไปตามแบบแผน  หรือกฎ
ใดกฎหนึ่ง  โดยสามารถอธิบายอยางมีเหตุผลได 

 1.4 ความสามารถในการรับรูอยางรวดเร็ว (Perceptual  Speed : P) เปนการวัด
ความสามารถดานประสาทสัมผัสดานการมองเห็นความเหมือนหรือความแตกตางกันของสิ่งที่
กําหนดใหไดอยางถูกตองแมนยํา  รวดเร็ว 
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 1.5 ความสามารถดานมิติสัมพันธ (Spatial Relation : S) เปนการวัดความสามารถ
ดานการรับรูความสัมพันธของสิ่งที่เปนลักษณะภาพ มิติสัมพันธ อาจเปนภาพทรงเรขาคณิตตางๆ เชน 
การตัดภาพ การหมุนภาพ การประกอบภาพ  เปนตน 

2.แบบทดสอบของสแตนฟอรด – บิเนท  (Standford – Binet)  (ลวน  สายยศ และ 
อังคณา  สายยศ.  2541: 60)  เปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางสมองเปนรายบุคคลตั้งแตเด็ก
อายุ 2 ขวบ  จนถึงผูใหญ  โดยจะวัดดานตางๆ จํานวน 7 ดานดังนี้ 

 2.1  ดานภาษา (Language) อาจจะวัดโดยใหเรียกชื่อวัตถุจากภาพ  นิยามคํา 
หาคําที่มีเสียงพองกัน (คําพอง) 

 2.2  ดานเหตุผล(Reasoning) วัดไดโดยใหตอบปญหาที่ไมใชปญหาคณิตศาสตร  
เปนปญหาทั่วๆไป  ใหทายขอความที่ถามประหลาด ใหคําถามตรรกวิทยางายๆ 

 2.3  ดานความจํา (Memory) เปนการจําประโยคภาษา  การจําตัวเลข 
 2.4  ดานความคิดรวบยอด (Conceptual) เปนการอธิบายสิ่งที่ไดรับรู  เชน

อธิบายสุภาษิต  เร่ืองราวที่ไดอาน   ไดเห็น  หรือลักษณะพื้นฐานที่ส่ิงนั้นเหมือนกัน 
 2.5  ดานเขาใจสังคม (Social  Intelligence) เปนการเขาใจถึงเอกลักษณของ

สังคมและความสัมพันธของเอกลักษณนั้นๆ  การมองภาพแลวสรุปวาภาพนั้นแสดงออกถึงอะไร  
ตองการจะสื่ออะไรใหผูดูเห็น 

 2.6 ดานเหตุผลทางตัวเลข (Numerial Reasoning) เปนการวัดการเปลี่ยนตัวเลข  
ความสัมพันธของตัวเลข  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

 2.7 ดานทักษะการมองเห็น (Visual – Motor) เปนการวัดในดานการประกอบรูป
ใหไดตามที่กําหนด 
 3. แบบวัดความสามารถทางสมองของโอทิส – เลนนอน (Otis – Lennon  Mental 
Ability Tests มีชื่อยอวา OLMAT)(ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.  2541: 63-64) แบบทดสอบนี้
สามารถวัดเปนกลุมได โดยจะวัดความสามารถทางสมองหลายระดับโดยวัดตั้งแตระดับอนุบาล( Primary I) 
จนถึงเกรด 12.9 (Advanced) ในแตละระดับวัดความสามารถดังนี้ 
  3.1 ความเขาใจดานภาษา (Verbal  Comprehenson) การวัดความสามารถดาน
ภาษาคิดเปน 25 – 31 % ของจํานวนขอคําถามทั้งหมด  โดยแยกวัดยอยไดดังนี้ 
  3.1.1 คําที่มีความหมายเหมือนกัน  วัดความสามารถดานหาความหมายและ
นิยามของคําศัพทที่เหมือนหรือคลายคลึงกันที่สุด 
  3.1.2 คําตรงกันขาม   เปนการวัดความสามารถดานหาความหมาย และ
นิยามคําศัพทหรือคําที่มีความหมายตรงกันขาม 
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  3.1.3 ประโยคสมบูรณ  วัดความสามารถในการหาความหมายของภาษามา
เติมลงในประโยคที่เวนวางไวใหสมบูรณมีความหมายที่สุด 
  3.1.4 การกระจายประโยค วัดความสามารถ ความเขาใจโครงรางของ
ประโยค ซึ่งก็เปนความสามารถดานภาษาอยางหนึ่ง  
       3.2 เหตุผลดานภาษา (Verbal  Reasoning) เปนการวัดความสามารถดาน
เหตุผลในรูปแบบทางภาษา  การวัดความสามารถดานนี้มีเปอรเซ็นตการวัด 31 - 40% ของจํานวนขอ
คําถามทั้งหมดแยกวัดรายละเอียดดังนี้ 
   3.2.1 อักษรไขวในตาราง(Word –Letter Matrix) วัดความสามารถในการ
เรียงอักษรใหมีความหมายคลายอนุกรม 2 อนุกรม  ซึ่งแตละอนุกรมมีความหมายสอดคลองกัน  แลว
ใหหาคําที่วางในอนุกรมใดอนุกรมหนึ่ง 
   3.2.2 อุปมาอุปไมยดานภาษา (Verbalanalogies) เปนการวัดความสามารถ
ดานเหตุผลแบบเปรียบเทียบความสัมพันธของสิ่งคูหนึ่ง  แลววิเคราะหวามีความสัมพันธกันแบบใด 
   3.2.3จดัเขาพวกดานภาษา(Verbal Classification)เปนการวัดความสามารถ
ดานเหตุผลแบบจําแนกประเภทวา   ส่ิงใดเปนพวกเดียวกัน หรือส่ิงใดไมเขาพวก 
   3.2.4 สรุปความ (Inference ) เปนการวัดความสามารถดานสรุปผลจากเหตุ
ตางๆ แลวพิจารณาลงสรุปวานาจะเปนอยางไร 
   3.2.5 การเลือกแบบตรรกวิทยา (Logical Selection) เปนการวัด
ความสามารถในการนําหลักตรรกวิทยาไปใช 
  3.3 เหตุผลภาพ (Figuarl  Reasoning) เปนการวัดเหตุผลโดยใชภาพเปน
เครื่องมือวัด  การวัดในดานนี้คิดเปน 19% ของจํานวนขอคําถามทั้งหมด  แบงออกเปน 
   3.3.1 อุปมาอุปไมยภาพ  วัดความสามารถดานการวิเคราะหความสัมพันธ
ของภาพทรงเรขาคณิต 
   3.3.2 อนุกรมภาพ  เปนการวัดความสามารถในการหาเหตุผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของภาพอยางมีระบบ  แลวสามารถบอกไดวาภาพตอไปจะเปนอยางไร 
   3.3.3 ภาพตารางสัมพันธ (Pattern Matrix) เปนการวัดความสามารถ
คลายคลึงกันของอนุกรมภาพ  แตมีหลายอนุกรม สามารถอานไดทั้งทางขึ้นทางขวาง  ภาษาไทยมัก
เรียกวาอนุกรมมิติ 
  3.4 ปริมาณเหตุผล (Quantitative  Reasoning)  เปนการวัดความสามารถใน
ดานตัวเลขและปริมาณสวนมากใชกับคณิตศาสตร  การวัดความสามารถดานนี้คิดเปน 16 -19% ของ
จํานวนขอคําถามทั้งหมด  แบงออกเปน 2 ดานดังนี้ 
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   3.4.1 ดานอนุกรมตัวเลข (Number Series) เปนการวัดความสามารถในการ
หาเหตุผลจากตัวเลขที่เรียงลําดับเอาไววาเกิดจากวิธีการใด   แลวพิจารณาวาตัวเลขตัวตอไปนาจะเปน
ตัวเลขใด 
   3.4.2 เลขคณิตเหตุผล (Arithmetic  reasoning) เปนการแกโจทยเลขที่ไม
ยากนักแตอาศัยเหตุผลเปนพื้นฐานการคิด   หรือตองอาศัยมโนทางคณิตศาสตรมากกวาโจทยธรรมดา 
 4. แบบทดสอบ CAT (Cognitive  Ability Tests) เปนแบบทดสอบที่ใชไดหลายระดับ  
คือตั้งแตระดับ 3 ถึง 12  แบงเนื้อหาออกเปน 3 องคประกอบ คือ ดานภาษา (Verbal)  ดานปริมาณ 
(Quantitative)  และดานภาพ (Nonverbal) ขอคําถามแตละขอจะเรียงจากงายไปสูยากๆ การเริ่มและ
การหยุดในการทําแบบทดสอบแตละระดับแตกตางกัน 
 4.1ดานภาษา (Verbal)  เปนการวัดความสามารถดานคําศัพท   แตไมใชการ
จดจําคําศัพทแบบตรงไปตรงมา   แตจะออกมาในลักษณะใหหาความหมายของคําที่ใกลเคียงกับคําที่
ใหมา  หรือหาคําศัพทที่เหมาะสมมาเติมในชองวางใหไดประโยคที่สมบูรณ  หรือการวดัจากการจาํแนก
ประเภท  (Verbal  Classification)  และการอุปมาอุปไมยดานภาษา (Verbal  analogies) 
 4.2 ดานปริมาณ (Quantitative)  เปนการวัดความคิดทางปริมาณมากกวาจะนํา
โจทยปญหาทางปริมาณมาทดสอบ  ซึ่งมีอยู 3 รูปแบบดังนี้ 
  4.2.1 แบบปริมาณสัมพันธ (Quantitative  Relations) วิธีการออกจะมีเพียง 
1- 2 คอลัมน  แลวหาปริมาณหรือตัวเลขมาบวกหรือลบกัน   จากนั้นจะถามวาคอลัมนไหนมีปริมาณ
มากกวาหรือนอยกวาหรือเทากัน 
  4.2.2  แบบตัวเลขอนุกรม หรือเลขเรียงอันดับ 
  4.2.3  เปนการสรางสมการ (Equation Building) โดยการกําหนดตัวเลขและ
เครื่องหมายมาให  แลวนํามาเรียงใหมใหไดผลลัพธตามที่กําหนดไว 

 4.3 ดานภาพ (Nonverbal) เปนการวัดดานเหตุผลมีทั้งหมด 3 รูปแบบดังนี้ 
 4.3.1  แบบจําแนกประเภทภาพ  (Figuarl  Classification)   คือมีภาพที่มีอะไร

รวมกันอยู 3 ภาพ  แลวใหหาภาพในคําตอบที่อยูในลักษณะภาพเดียวกับภาพตัวอยาง 
 4.3.2  แบบอุปมาอุปไมยภาพ 

 4.3.3  แบบ  Form synthesis   คือ กําหนดภาพมาให 3 ภาพ   แลวถามวาเอา
ภาพรวมกันจะไดภาพใด   ซึ่งเปนการพิจารณาภาพที่เปนขอคําถามที่ไมยุงยากมากนัก 
 5. แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน   (Scholastic  Aptitude Test : SAT)       
(สุธาทิพย  นวลหงส.  2542: 23) แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน  SAT  สรางโดยคณะกรรมการ
วิทยาลัย  (The  College Board) ของสหรัฐอเมริกา  บางทีก็เรียกวา  กรรมการวัดสอบเขาวิทยาลัย      
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(College Entrance Examination Board) แตผูดําเนินการทําชุดขอสอบจริงๆเปน EST  (Educational 
Testing Service)  แบบทดสอบ SAT จะประกอบดวยองคประกอบใหญๆ 2 องคประกอบ  คือ 
 5.1 ความสามารถดานคณิตศาสตร (Mathematical Ability) เปนการออกแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการมองเห็นมโนภาพ (concept) ของเลขคณิตและพีชคณิตแบบตางๆ
ทักษะทางเราขาคณิต  และความเขาใจในตารางตัวเลข  กราฟ  และการเปรียบเทียบปริมาณ 
 5.2 ความสามารถดานภาษา(Verbal Ability)การวัดความสามารถดานนี้นิยมวัด
ในเรื่องของคําตรงขาม (Antonyms) อุปมาอุปไมยภาษา (Analogy) การเติมประโยคสมบูรณ
(Sentence–Completion)และความเขาใจในการอานบทความ (Reading – Comprehension) 
 ในการสรางแบบทดสอบ SAT จะแบงออกเปน  5 ชุด(Section) ดังนี้ 
 
  ชุดที่ 1  เปนแบบทดสอบคณิตศาสตร    จํานวน 25 ขอ  ใหเวลา 30 นาที 
  ชุดที่ 2  เปนแบบทดสอบดานภาษาทั้ง 4 แบบ จํานวน 45 ขอ  ใหเวลา 30 นาที 
  ชุดที่ 3  เปนแบบทดสอบคณิตศาสตร    จํานวน 35 ขอ  ใหเวลา 30 นาที 

ชุดที่ 4  เปนแบบทดสอบดานภาษา  เนนความสามารถทางการเขียน จํานวน 50 ขอ  
ใหเวลา 30 นาที 

  ชุดที่ 5  เปนแบบทดสอบทางภาษาทั้ง 4   แบบจํานวน   40 ขอ  ใหเวลา 30 นาที 
 ในแตละชุด การเรียงขอสอบจะเรียงจากงายไปหายาก ซึ่งกอนจะเรียงจะมีการวิเคราะหอยาง
ดีทุกขอ  การออกขอสอบตองเปนผูมีความรูความสามารถอยางสูงทางวิชาการ  และการสรางขอสอบมี
ผลงานเปนที่ยอมรับจริงๆ ไมใชผูเชี่ยวชาญสมมติไรผลงาน 
 การใหคะแนนแบบทดสอบ SAT จะตางจากแบบทดสอบอื่นๆ ตรงที่จะนําขอผิดมาหักคะแนน
ออกดวยโดยใชสูตร 
  คะแนนแบบทดสอบยอย  =  คะแนนขอถูก   -  จํานวนคะแนนขอผิด / 4 
 หมายเหตุ :  จํานวนคะแนนขอผิดหารดวย 4  ในกรณีที่มี 5 ตัวเลือก   ถาตัวเลือกใดมี 4 
ตัวเลือก (ชุด 3) จํานวนคะแนนขอผิดจะหารดวย 3 
 ความสามารถทางภาษา (Verbal Ability) เปนตัวบงชี้ทางการศึกษาที่แสดงถึงคุณลักษณะ
ทางจิตวิทยาที่เรียกวา  เชาวปญญาที่ตกผลึก (Crystallized Intelligence) ซึ่งสามารถวัดไดดวย
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนดานความสามารถทางภาษา คือ วัดความรู  ความเขาใจ และ
เหตุผลเชิงภาษาของผูเรียนโดยคลอบคลุมพื้นฐานความรูความเขาใจทางภาษา  ความสามารถในการ
วิเคราะห  เปรียบเทียบ  ประเมินความสัมพันธรูปแบบตางๆ ระหวางคําศัพท  สํานวน  ขอมูล และ
แนวคิดที่ส่ือในรูปขอความหรือบทความ เหตุผลเชิงภาษา (Verbal Reasoning) และการอานอยางมี
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วิจารณญาณ (Critical Reading) ซึ่งมีลักษณะของโจทยคําถาม 3 แบบคือ  การเติมขอความใหได
ใจความสมบูรณ  อุปมาอุปไมยทางภาษา (Word  Analogy)    และการอานอยางมีวิจารณญาณ         
(Critical Reading) (ชอบ  ลีซอ.  2540: 7-8) แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนนั้นเปน
แบบทดสอบที่วัดองคประกอบตามทฤษฎีหลายองคประกอบของเทอรสโตนเปนสําคัญ  ซึ่งสมรรถภาพ
ดานภาษาเปนการสื่อความหมายกันระหวางบุคคล  การวัดสมรรถภาพทางดานภาษาเปนการวัด
ความสามารถในการเขาใจความหมายในสิ่งที่ผูสงสื่อสารออกมา  ไดแก  พวกภาษาที่เปนถอยคํา  
สํานวน  ตลอดจนสัญลักษณตางๆ  การวัดดูวาบุคคลใดสามารถที่จะเขาใจสิ่งเหลานี้ไดมากนอย
เพียงใดสามารถวัดไดโดยใชแบบทดสอบหลายลักษณะดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2545: 
293-230) 
  แบบที่ 1 หาคํา หรือขอความที่มีความหมายใกลเคียง 
  แบบที่ 2 หาคํา หรือขอความที่มีความหมายตรงขาม 
  แบบที่ 3 หาคํา หรือขอความที่สัมพันธเกี่ยวของ 
  แบบที่ 4 หาคํา หรือขอความที่มีความหมายตางจากพวก 
  แบบที่ 5 หาคํา หรือขอความที่มีความหมายประเภทเดียวกับที่กําหนดให 
  แบบที่ 6 ความเขาใจภาษา  เปนการแปลความ  ตีความ  และขยายความจากคํา 
ขอความ เร่ืองราว   และเหตุการณตางๆ 
 จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา  กระบวนการคิดของมนุษยจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยภาษา
เปนเครื่องบันทึกความหมาย แลวถายทอดความหมายนั้นผานไปยังสมอง  ซึ่งกระบวนการคิดของ
มนุษย เปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่ เ รียกวาการสื่อสารภายในตัวบุคคล  ( Intrapersonal 
Communication)  เปนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง เมื่อคนเราใชความคิดก็จะกําหนดสัญลักษณ
หรือรหัสข้ึนมาเพื่อแทนความหมายหรือแทนความคิด  แลวสื่อความคิดนั้นกับตนเอง (กุสุมา  กูใหญ.  
2543: 38) และการคิดที่มีประสิทธิภาพจะตองอาศัยความสามารถทางภาษาที่เปนสัญลักษณแทน
ประสบการณที่จะชวยใหมนุษยเกิดมโนภาพสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เปนนามธรรมใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้น
ในสมอง นั่นคือภาษาเปนตัวที่กําหนดขอบเขตของความสามารถทางการคิด   และมีสวนเชื่อมโยงสิ่งที่
เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมสามารถที่จะทําความเขาใจไดงายขึ้นและความสามารถทางภาษานั้น
สามารถวัดไดดวยแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน 
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2.4 ภาษากับการใชเหตุผล 
เหตุผลเกี่ยวของกับภาษาเพราะ เหตุผลนั้นมีอยูในความคิดของคนเรา ถาเราคิดถึงเหตุผล

บางอยางแลวอยูเฉยๆ ไมแสดงออกมาคนอื่นก็ไมอาจจะรูได เมื่อเราตองการใหคนอื่นรับรูเหตุผลที่อยู
ในความคิดเราก็ตองแสดงออกมาในรูปของภาษา ภาษาเปนสื่อความคิด นอกจากมนุษยจะใชภาษา
เปนสื่อเพื่อแสดงเหตุผลแลว เรายังใชภาษาแสดงอารมณและความรูสึกดวย เครื่องมือในการแสดงออก
ที่เรียกวาภาษานี้มีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาที่แสดงออกทางหนาตาและกิริยาทาทาง มนุษย
รูจักใชภาษากันมานานและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเร่ือยๆ จนสามารถสื่อความหมายไดละเอียด
ซับซอนมากยิ่งขึ้นทุกที แตก็ยังไมมีภาษาใดในโลกที่จะทําหนาที่สื่อความคิด ไดสมบูรณเต็มที่ คือ 
สามารถทําใหคนเราเขาใจความคิดของกันและกันไดอยางชัดเจนแจมแจง  มีบอยครั้งที่ความสับสน
ทางภาษาเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิดได    มีการตีความที่ไมตรงกัน ผูพูดคิดอยางหนึ่งแตดวยความ
บกพรองทางภาษาพอพูดออกไปแลวผูฟงกลับตีความผิดเขาใจไปอีกอยางหนึ่ง เชน ตาของผมเจ็บ 
อาจหมายถึง ตาที่เปนอวัยวะหรือตาที่เปนคนก็ได  

ภาษาที่เราใชกันอยูทุกวันนี้มีโครงสรางที่เร่ิมตนจากหนวยยอยที่สุดคือ คํา(word) แลวเอาคํา
มาจัดเรียงลําดับเกิดเปนประโยค(sentence) ประโยคมีอยูหลายชนิด แตประโยคที่จะถือวามี
ความหมายในทางตรรกวิทยานั้นตองเปนประโยคที่ยืนยันไดวาจริงหรือปฏิเสธไดวาเท็จเทานั้น เพราะ
ประโยคที่มีคาของความจริงเท็จในตัวเองเทานั้นจึงจะนําไปใชในการอางเหตุผลได สวนประโยคคําสั่ง 
ขอรอง อุทาน คําถาม ไมมีคุณสมบัติดังกลาวจึงไมมีความหมายใดๆ ในเชิงตรรกวิทยา ตรรกวิทยา
สนใจภาษาที่มีความหมาย คือ แสดงขอเท็จจริง สวนภาษาที่แสดงอารมณความรูสึกนั้น ตรรกวิทยาถือ
วาไรสาระ ซึ่งนอกจากจะไมอาจนํามาใชในการอางเหตุผลแลวยังจะเปนอุปสรรคทําใหเกิดความสับสน
อีกดวย ดวยเหตุนี้ นักตรรกวิทยาจึงไดสรางภาษาของตนเองขึ้นมาเพื่อแสดงความหมายที่ชัดเจนที่สุด 
รัดกุมที่สุดโดยไมมีเร่ืองของอารมณความรูสึกใดๆ เขามาเกี่ยวของ  ภาษาในทางตรรกวิทยาจึงไม
เหมือนภาษาในทางไวยากรณที่เราเคยเรียนกันมาแลว ในทางภาษาตามระเบียบไวยากรณ ประโยค “ 
ฝนตกแตแดดออก ” กับ ประโยค “ ฝนตกและแดดออก ” เปนประโยคที่มีความหมายแตกตางกัน 
กลาวคือ ประโยคแรกแสดงความรูสึกขัดแยง แตในทางตรรกวิทยาทั้งสองประโยคนี้มีความหมาย
เหมือนกัน คือ ยืนยันวามีปรากฏการณสองอยางเกิดขึ้นพรอมๆ กัน คือฝนตกกับแดดออกสวนที่วา
ปรากฏการณดังกลาวนี้ควรจะเกิดขึ้นพรอมกันหรือไมนั้น  เปนเรื่องความรูสึกของผูพูดซึ่งตรรกวทิยาถอื
วาไมมีความหมายแตประการใด    

จากการศึกษาวิจัยของ แจคสัน  และฟลลิปส (Jackson and Phillips.  1983: 337-344) ได
ทําการวิจัยเรื่อง  การสอนคําศัพทในเรื่องอัตราสวนและสัดสวนของนักเรียนเกรด 7  เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง  อัตราสวนและสัดสวนของนักเรียนเกรด 7  ดวยวิธีสอนคําศัพท  
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ตัวอยางประชากรประกอบดวย  นักเรียนจํานวน 213 คน โดยเปนกลุมทดลองจํานวน 111 คน ในการ
เรียนการสอน  จะไดทํากิจกรรมเกี่ยวกับคําศัพทในเรื่องเกี่ยวกับอัตราสวนและสัดสวนทุกวัน เปนเวลา 
4 สัปดาห  และกลุมควบคุมมีนักเรียนจํานวน 102 คน  ไดเรียนแบบเดียวกันแตไมไดทํากิจกรรม
เกี่ยวกับคําศัพท  ผลการวิจัยพบวา  คาเฉลี่ยเลขคณิตของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติโดยเฉพาะโจทยปญหาที่ตองคิดคํานวณและกิจกรรมเกี่ยวกับคําศัพท  จะทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน และยังไดพัฒนาความเขาใจของนักเรียน     

จากขางตนจะพบวาภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรูของมนุษย และมีความ
เกี่ยวของกับการใชเหตุผลเปนอยางมาก  นอกจากเราจะใชภาษาเพื่อการสื่อสารระหวางบุคคล เพื่อ
แสดงความคิด อารมณและความรูสึกแลวเรายังใชภาษาเพื่อส่ือแสดงเหตุผล  ดังนั้นดวยเหตุผล
ดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนที่
มีความสามารถทางภาษาตางกัน 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิเคราะหตัวแปรตามหลายตัว 
 3.1 แนวคิดและความหมายของการวิเคราะหตัวแปรตามหลายตัว 
  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัว (Multivariate  Analysis  of  
Variance ใชตัวยอวา MANOVA)(บุญชม  ศรีสะอาด.  2538: 67-69) เปนเทคนิคที่ใชวิเคราะหขอมูลที่
มีตัวแปรอิสระต้ังแต 1 ตัวขึ้นไป มีกลุมตัวอยางตั้งแตสองกลุมข้ึนไป ตามจํานวนระดับ หรือประเภท
ยอยของตัวแปรอิสระโดยมุ

1 2

งทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับคาเฉลี่ยในตัวแปรตามของกลุม
เหลานั้นตั้งแต 2 ตัวแปรตามขึ้นไป 
 3.2 ลักษณะของการวิเคราะหตัวแปรตามหลายตัว    
  ลักษณะการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัว  แบงออกเปน 
  3.3.1 กรณีการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัวแบบทางเดียว         
(one-way MANOVA) จะมีตัวแปรอิสระตัวเดียว  ซึ่งมีระดับหรือประเภทตั้งแต 2 ระดับ  หรือประเภท
ข้ึนไป ในตัวอยางนี้เปนรูปแบบขอมูลที่จะวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัวแบบทาง
เดียวอยางงาย  ตัวแปรอิสระมีตัวเดียว  ซึ่งมี 3 ระดับหรือประเภท  จึงมีกลุมตัวอยาง 3 กลุม แตละ
กลุมมีจํานวนเทากันหรือไมเทากันก็ได  ตัวแปรตามมี 2 ตัวแปรคือ  กับ  ซึ่งวัดจากสมาชิกคน
เดิม  จุด(.) แทนคาที่วัดจากสมาชิกของกลุมตัวอยาง 

X X

 
 
 



 37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ

 
 
MAN
วิเคร
A กับ
กลุม
สมา

 

ภาพ
 
กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 

                         1X 2X                          1X 2X                           1X 2X

                            
.
.
.
.

.

.

.

.

 

                            
.
.
.
.

.

.

.

.

                               
.
.
.
.

.

.

.

.

 

ประกอบ 2  ตัวอยางลักษณะขอมูลที่ทําการวิเคราะหแบบ one-way MANOVA ที่มี 3 กลุม       
ตัวแปรตามมี 2 ตัว 

3.3.2 กรณีการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัวแบบสองทาง      ( two - way 
OVA ) จะมีตัวแปรอิสระ 2 ตัว ในตัวอยางตามภาพประกอบ 3   เปนรูปแบบลักษณะขอมูลที่จะ
าะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัวแบบสองทางอยางงาย   ตัวแปรอิสระมี 2 ตัวแปร คือ 
 B มี 2 ระดับหรือประเภท   สวนตัวแปร B  มี 3 ระดับหรือประเภท   จึงมีกลุมตัวอยาง 632 =×  
ยอย   ตัวแปรตามมี 2 ตัวแปร คือ  กับ  ซึ่งวัดจากสมาชิกคนเดิม    จุด(.) แทนคาที่วัดจาก
ชิกของกลุมตัวอยาง 
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ประกอบ 3  ตัวอยางลักษณะขอมูลที่ทําการวิเคราะหแบบ two - way MANOVA  ที่มี 6 กลุม      
ตัวแปรตามมี 2 ตัว 
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 3.3 วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัว 
  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัวโดยใชแลมดา ( )ของ Wilks 
เพื่อคํานวณหา F ตามวิธีของ Rulon และ Brooks โดยใชสูตรตอไปนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2538: 69-
80; อางอิงจาก Kerlinger; & Pedhazur.  1973: 356; citing Rulon; Brooks.  1968) 
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   แทน จํานวนสมาชิกทั้งหมด N

   แทน จํานวนกลุมทดลอง k

   แทน จํานวนตัวแปรตาม t

W        แทน จํานวน determinant ของเมตริกซของผลรวมของกําลังสองและ
ผลรวมของผลคูณภายในกลุม 

T         แทน จํานวน determinant  ของเมตริกซของผลรวมของกําลังสองและ
ผลรวมของผลคูณทั้งหมด 
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  กรณีที่มีมากกวา 2 กลุม  ก็ขยายเมตริกซของ W   และ T ตามจํานวนกลุมโดยใชหลัก
เดียวกันในการวิเคราะหจะเริ่มจากการคํานวณหา W และ T  เพื่อแทนในสูตร (2) หาคา  Λ

เนื่องจากการคํานวณมีความซับซอนมาก  จึงตองอาศัยคอมพิวเตอรในการวิเคราะหคา F ตามสูตร (1) 
มี   เปน    และมี  เปน 1df ( 1−kt ) 2df vms −  
 
4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 4.1 งานวิจัยในประเทศ 

สุรพล  เนาวรัตน (2536: 108) ไดศึกษาความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เครื่องมือที่ใช มี 3 ชุด คือ แบบสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
สัดสวน ชุดโจทยตัวเลข และชุดโจทยภาษา และแบบสัมภาษณวิธีคิดหาคําตอบเกี่ยวกับการใชเหตุผล
เชิงสัดสวน ผลการวิจัยพบวา   นักเรียนมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน ชุดโจทยตัวเลข  
โดยรวมคิดเปนรอยละเฉลี่ย 74.67    ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนชุดโจทยภาษาโดยรวม
คิดเปนรอยละเฉลี่ย  86.43   และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน  ชุดโจทยตัวเลข  และ
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน  ชุดโจทยภาษาของนักเรียน  มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.6532 

จิตอารีย  ปญญาแจงสกุล (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการ
อานเพื่อการวิเคราะหโจทยปญหาคณิตศาสตร   ทักษะการนําหลักการหรือทฤษฎีที่ไดเรียนรูแลวมาใช  
ทักษะการแปลงภาษาโจทยใหเปนภาษาคณิตศาสตร   ทักษะการคิดคํานวณ  ทักษะการตรวจสอบ
ผลลัพธ  สมรรถภาพทางจํานวน  สมรรถภาพทางภาษา  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  และความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร  กับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 7 ฉบับ คือ  แบบทดสอบ
ทักษะทางคณิตศาสตร  แบบทดสอบสมรรถภาพทางจํานวน   แบบทดสอบสมรรถภาพทางภาษา   
แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   แบบทดสอบความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร  และแบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหา การวิเคราะหขอมูลใชการ
วิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์
เสนทาง (Path  Coefficient) ผลการวิจัยพบวา    ตัวพยากรณทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ตัวพยากรณ
ที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการแกโจทยปญหาสูงสุด คือ ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร  
รองลงมาคือ ทักษะการคิดคํานวณ  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .676 และ .609 ตามลําดับ  
สวนตัวพยากรณที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรต่ําสุดคือ 
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แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .280 และตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุ
โดยตรงตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ไดแก ทักษะการแปลงภาษาโจทยใหเปน
ภาษาคณิตศาสตร  ทักษะการคิดคํานวณ  ทักษะการตรวจสอบผลลัพธ  และความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร  และตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางออมตอความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรไดแก  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  สมรรถภาพทางภาษา  และสมรรถภาพทางจํานวน 
 4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

เฮลเลอร และคณะ (Heller; et al.  1990: 388) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชเหตุผลเชิง
คุณภาพ และเชิงตัวเลขเกี่ยวกับเศษสวนและอัตราสวนของนักเรียนเกรด 7 และ เกรด 8 วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการใชเหตุผลแบบบอกทิศทางเกี่ยวกับอัตราสวนกับการใชเหตุผลเชิง
ตัวเลขในปญหาที่ เกี่ยวกับสัดสวนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน   นอกจากนี้ศึกษา
ความสามารถในการทําแบบฝกหัดทําเศษสวนลวนๆวามีความสัมพันธกับความสามารถในการแก
โจทยภาษาที่มีโครงสรางทางคณิตศาสตรคลายคลึงกันหรือไม ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนเกรด 7 
จํานวน 421 คน และนักเรียนเกรด 8 จํานวน 492 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบโจทย
ภาษาและแบบสอบเศษสวน  ซึ่งมีลักษณะคูขนานกัน  ผลการวิจัยพบวา  ความสัมพันธระหวางสเกล
วัดทิศทางและตัวเลขมีคา  0.38 สําหรับนักเรียนเกรด  7 และ  0.45  สําหรับนักเรียนเกรด  8               
การวิเคราะหสมการถดถอย พบวา คะแนนทิศทางสูงมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการแกปญหา
สัดสวนเชิงตัวเลขสูงดวย   ความสัมพันธระหวางปญหาที่เปนทํานองเดียวกันเชิงคณิตศาสตรใน
แบบทดสอบเกี่ยวกับเศษสวนคะแนนสอบที่เปนโจทยปญหาชี้ใหเห็นวา นักเรียนไมไดใชความคลายใน
โครงสรางของตัวเลขใหเปนประโยชน  แมวาจํานวนในปญหาทั้งสองแบบนั้นจะเปนจํานวนเดียวกัน 

แครเมอร (สมบูรณ  หมุนแกว.  2534: 20; อางอิงจาก Kramer.  1966: 18-22)ไดศึกษา
ถึงความสัมพันธของทักษะการอาน ที่มีผลตอความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 7 โดยใชแบบทดสอบซึ่งประกอบดวยโจทยปญหาที่เกี่ยวของกับการหาเหตุผลทาง
คณิตศาสตร  แบบทดสอบวัดความสามารถทางสมอง  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานในใจ   
สเกลการวิเคราะหระดับความสามารถในการอานและแบบทดสอบวัดขอบกพรองในการอานในใจ     
ซึ่งไดผลวิจัยดังนี้คือ 

1. การอานมีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหา  จึงควรมีการปรับปรุงดาน
การสอนอานเพื่อเปนพัฒนาความสามารถในการแกปญหา  นั่นคือ ความสามารถในการแกปญหาจะ
เพิ่มข้ึน  ถาความสามารถในการอานและการคิดคํานวณเพิ่มข้ึน 

2. ทักษะที่นักเรียนกลุมเกง  กลุมออนตางกันคือ ทักษะการอานที่เกี่ยวของกับคําศัพททั้ง
ในเนื้อเร่ือง (Vocabulary in Context) คําศัพททั่วๆไป (ocabulary Isolated Words) และศัพททางเลข
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คณิต (Arithmetic  Vocabulary)แสดงใหเห็นวา ความเขาใจความหมายของคําศัพททั่วๆไป และ
คําศัพททางเลขคณิตเปนทางนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา 

3. ทักษะการอานมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
แงวินิจฉัยปญหา  และสาเหตุในการแกปญหา 

แจคสัน  และฟลลิปส (Jackson  and Phillips.  1983: 337-343) ไดทําการวิจัยเรื่อง  การ
สอนคําศัพทในเร่ืองอัตราสวนและสัดสวนของนักเรียนเกรด 7  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
เร่ือง  อัตราสวนและสัดสวนของนักเรียนเกรด 7  ดวยวิธีสอนคําศัพท  ตัวอยางประชากรประกอบดวย  
นักเรียนจํานวน 213 คน โดยเปนกลุมทดลองจํานวน 111 คน ในการเรียนการสอน  จะไดทํากิจกรรม
เกี่ยวกับคําศัพทในเร่ืองเกี่ยวกับอัตราสวนและสัดสวนทุกวัน เปนเวลา 4 สัปดาห  และกลุมควบคุมมี
นักเรียนจํานวน 102 คน  ไดเรียนแบบเดียวกันแตไมไดทํากิจกรรมเกี่ยวกับคําศัพท  ผลการวิจัยพบวา  
คาเฉลี่ยเลขคณิตของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยเฉพาะโจทยปญหา
ที่ตองคิดคํานวณและกิจกรรมเกี่ยวกับคําศัพท  จะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน และยังไดพัฒนา
ความเขาใจของนักเรียน 

โทมัส (สมบูรณ  หมุนแกว.  2534: 20; อางอิงจาก Thomas.  1978: 229-A) ไดทําการ
วิจัยเกี่ยวกับตัวแปรที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  โดยศึกษาตัวแปรดาน
การอาน 4 ประการ คือ การเปรียบเทียบคําศัพท  ความรูเกี่ยวกับคําศัพททั่วไป และศัพทเฉพาะ   
ความเขาใจในการอาน  และการแกปญหาเกี่ยวกับคําศัพททางคณิตศาสตร  ที่สงผลตอความสามารถ
ในการแกปญหาของนักเรียน โดยใหกลุมตัวอยางประชากรเรียนคณิตศาสตรดวยวิธีรูคําศัพทตางๆดวย
ตนเอง  กับเรียนแบบธรรมดา ผลการวิจัยพบวา การสอนคําศัพท  การอานเพื่อความเขาใจ  และการ
ฝกทักษะยอยทําใหนักเรียนในกลุมทดลองมีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เชียร (Shier.  1987: 3347-A) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของการใชเหตุผลเชิง
สัดสวนในวัยรุนของฟลิปปนส  วัตถุประสงคของการวิจัย  เพื่อศึกษาการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศฟลิปปนส  โดยศึกษาองคประกอบที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติใน
การแกปญหาเกี่ยวกับสัดสวนและเพื่อศึกษากลวิธีประเภทตางๆที่ใชในการแกปญหาดงักลาว  ตวัอยาง
ประชากรประกอบดวยนักเรียนจํานวน 369 คน   เรียนในเกรด 7, 8, 9 และ 10 ตามลําดับ  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  จํานวน 3 โรงเรียน แบบทดสอบประกอบดวย  แบบทดสอบสัดสวนตรง  คือ นายเตี้ยและ
นายสูง และ TORT (Test  of  Response  Types) สวนแบบทดสอบผกผัน  คือ  แบบทดสอบความ
สมดุล   ตัวแปรที่ศึกษาไดแก  ระดับชันที่เรียน    ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพศ  ความเปนอิสระ
และความพึ่งพา   ความสามารถดานมิติ สัมพันธ  และระดับคะแนนที่ ไดในวิชาคณิตศาสตร    
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ผลการวิจัยพบวา  ผลกระทบของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีตอการปฏิบัติในแบบทดสอบเรื่อง  
สัดสวนมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับสูงโดยทั่วไปการปฏิบัติจะพัฒนาข้ึนตามระดับช้ันเรียน  และเพศ
ชายจะทําไดดีกวาเพศหญิง  ความสามารถในเรื่องมิติสัมพันธ  ความเปนอิสระ  และความพึ่งพา  
ระดับคะแนนในวิชาคณิตศาสตรมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคะแนนการทดสอบความ
สมดุล  แตไมมีความสัมพันธกับคะแนน TORT นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  ใชหลกัการบวก  
สวนนักเรียนที่มีสติปญญาเลิศ  ใชกลวิธีการใชเหตุผลอยางถูกตองในทุกระดับช้ัน 

เบซุค (สุรพล  เนาวรัตน.  2536: 40; อางอิงจาก Bezuk.  1987: 2932-A) ไดทําการวิจัย
เร่ืองตัวแปรที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติและกลวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับโจทยปญหาและการใชเหตุผล
เชิงสัดสวนของนักเรียน  เกรด 7 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของตัวแปรงาน  ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนในเรื่อง  จํานวนตรรกยะที่มีตอการปฏิบัติและกระบวนการแกปญหาที่นักเรียนเกรด 7 ใชใน
การหาคาของตัวแปรในปญหาการใชเหตุผลเชิงสัดสวน  ตัวแปรงานที่ศึกษาแก   ก.  ลําดับการ
นําเสนอของขอมูลในปญหา และ  ข. ประเภทของอัตราสวนเชิงตัวเลขระหวางจํานวนในปญหา    
ประเภทของลําดับการนําเสนอของขอมูล เรียกวา อัตรา อัตราสวน อัตราผกผัน และอัตราสวนผกผัน  
ประเภทของอัตราสวนเชิงตัวเลข  ไดแก อัตราสวนจํานวนเต็มทั้งระหวางคูอันดับและภายในคูอันดับ    
อัตราสวนจํานวนเต็มภายในคูอัตรา อัตราสวนจํานวนเต็มระหวางคูอัตราและไมมีอัตราสวนจาํนวนเตม็   
เครื่องมือเปนแบบสอบอัตนัยนําคําตอบมาวิเคราะห   โดยการวิเคราะหความแปรปรวน  หลังจากนั้น
สัมภาษณรายบุคคล  ผลการวิจัยพบวา   ตัวแปรที่ศึกษามีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการ
ปฏิบัติของนักเรียนเชนเดียวกับผลสัมฤทธิ์เร่ือง จํานวนตรรกยะ  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยภายหลัง  
พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับของผลสัมฤทธิ์   สามในสี่เปนประเภทของ
อัตราสวนเชิงตัวเลข  และสามในสี่เปนประเภทของการจัดอันดับของขอมูล   นักเรียนที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์เร่ืองจํานวนตรรกยะสูงกวาใชกลวิธีเทียบตอหนึ่งหนวยมาก    ในปญหาที่มีหนวยจํานวน
เต็ม  และใชหลักการบวกและกลวิธีที่ไมถูกตองใชมากในปญหาที่เทียบตอหนึ่งหนวยที่ไมใชจํานวนเต็ม  
นักเรียนหลายคนใชกลวิธีที่มากกวาหนึ่งกลวิธี   นักเรียนไมคอยเลือกกลวิธีตางๆโดยอาศยัลักษณะของ
ตัวเลขเกี่ยวกับลักษณะลําดับของปญหา 

เรฟเวน (Reven.  1987: 565-570) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาสัดสวนของ
นักเรียน  โดยไมนําเอาเนื้อหาวิทยาศาสตรที่มีอยูในแบบเรียนมาเปนคําถาม  แตนําเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันมาเปนคําถามเพื่อทดสอบความสามารถในการแกปญหาสัดสวนระหวางนักเรียนเกรด 9 
กับนักเรียนเกรด 11 วาแตกตางกันหรือไม   ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนเกรด 9 อายุเฉลี่ย 14 ป 9 
เดือน  จํานวน 24 คน  และนักเรียนเกรด 11 อายุเฉล่ีย 16 ป 6 เดือน  จํานวน 24 คน  เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยประกอบดวยสถานการณปญหา 3 สถานการณ  ซึ่งตองอาศัยความสามารถในการใชเหตุผล
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เชิงสัดสวนมาแกปญหา  เชน สถานการณปญหาที่ 1 ใหนักเรียนตัดสินใจวา  ควรจะปลูกตนไมชนิดใด
ตอไปนี้ลงในพื้นที่ที่กําหนดให ถาบริเวณพื้นที่นั้นไมมีโรคและแมลงรบกวน  ปลูกตนไพนใหผลผลิต  
จํานวน 1,000 ตน   ตนสปรูคใหผลผลิต  จํานวน 700 ตน  ตนบีชใหผลผลิต  จํานวน 600 ตน  และตน
โอคใหผลผลิต  จํานวน 500 ตน  แตถาบริเวณพื้นที่นั้น  มีโรคระบาดตนไพนจะใหผลผลิตลดลง  
จํานวน 400 ตน  ตนสปรูคจะใหผลผลิตลดลง จํานวน 100 ตน  ตนบีชใหผลผลิต จํานวน 200  ตน   
และตนโอคใหผลผลิต  จํานวน 400 ตน   นอกจากนี้ยังมีสถานการณปญหาในทํานองเดียวกันนี้อีก     
2 ปญหา  ใหนักเรียนตอบพรอมทั้งแสดงเหตุผล  ผลการศึกษาคําตอบของนักเรียนทั้งสองกลุม  พบวา 
นักเรียนเกรด 9 สวนใหญจะแกปญหาโดยใชอัตราสวนสูงสุดซึ่งพิจารณาจากผลผลติที่ได  โดยไม
พิจารณาผลผลิตที่ลดลง  สวนนักเรียนเกรด 11 แกปญหาโดยใชอัตราสวนสูงสุดและต่ําสุดมาพิจารณา
รวมกัน  โดยการพิจารณาผลผลิตที่ไดรวมกับผลผลิตที่ลดลง  กอนที่จะตัดสินใจปลูกตนไมชนิดใด  
แสดงใหเห็นวานักเรียนเกรด 11  มีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนสูงกวานักเรียนเกรด 9 
จากการวิจัยนี้อาจกลาวไดวา  นักเรียนที่ศึกษาในระดับช้ันที่สูงนั้น  อายุมากขึ้น  มีประสบการณมาก
ข้ึนจะแกปญหาสัดสวนไดดีกวานักเรียนที่ศึกษาในระดับช้ันที่ต่ํากวา และมีอายุนอยกวา 

ซอนเดอรส และเจอซันนาธาดาส (Saunders and Jesunathadas.  1988: 55-67) ได
วิจัยเพื่อศึกษาเนื้อหาวิชาที่นักเรียนคุนเคย คือ เรียนผานมาแลวและเนื้อหาวิชาที่ไมคุนเคย หรือยังไม
เคยผานการเรียนเรื่องนั้นมากอน    จะมีผลตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนหรือไม  โดยใช
ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนเกรด 9 จํานวน 76 คน ( ชาย 34 คนหญิง 42 คน )  เครื่องมือที่ใช คือ 
แบบทดสอบวัดความสามารถดานสัดสวนที่มีคําหรือมโนทัศนจากเนื้อหาที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลว  
และทดสอบวัดความสามารถดานสัดสวนที่มีคําหรือมโนทัศนจากเนื้อหาที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลว  
และทดสอบวัดความสามารถดานสัดสวนที่มีคําหรือมโนทัศนจากเนื้อหาที่นักเรียนยังไมไดเรียนรูมา
กอน  โดยนําเนื้อหามาจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน เกรด10,11และ12 ซึ่งนักเรียนเกรด 9 
ยังไมไดเรียน  และลักษณะของแบบทดสอบทั้งสองฉบับ  แบงระดับความยากงายออกเปน  3 ระดับคือ 
  ระดับที่ 1 ปญหาดานสัดสวนที่ใชอัตราสวนของจํานวนตัวเลขนอยๆ เชน 2 : 3 หรือ    
3 : 2  และ 4 : 5  หรือ  5  : 4  
  ระดับที่ 2 ปญหาสัดสวนที่มีความยากเพิ่มขึ้นกวาระดับที่ 1 โดยใชอัตราสวนของ
ตัวเลขที่มากขึ้น   เชน   อัตราสวน 4 : 15  หรือ  15 : 4  และ  5 : 18 หรือ 18 : 5   
  ระดับที่ 3 ปญหาสัดสวนที่มีความยากสูงสุด   คือ ใชอัตราสวนของตัวเลขที่เปน
ทศนิยม เชน อัตราสวนของ 4 : 8.9   หรือ 8.9 : 4  และ  8 : 5.4 หรือ 5.4  : 8   
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  แบบทดสอบไดผานการตรวจสอบและปรับปรุงเปนขั้นตอนโดยคาความเชื่อมั่น
คํานวณไดจากสูตรคูเดอร-ริชารดสัน สูตร 20 มีคาเทากับ 0.88  ตัวอยางของแบบทดสอบที่เปน
แบบทดสอบที่คุนเคย 
  1. รานขายของชําแหงหนึ่งติดราคาเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลชนิดหนึ่ง  จํานวน 4 
แกลลอน  ในราคา 5 ปอนด   ถามีเงิน 30 ปอนด  จะซื้อเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลชนิดนี้ไดกี่แกลลอน 
(ความยากระดับที่ 1) 
  2. ถาสี 1.4  แกลลอน  ใชทาผนังหองได 5.5 สวน  ถาขนาดของผนังหองแตละสวน
เทาเดิม จะทาสีผนังหอง 12 สวน  ตองใชกี่แกลลอน (ความยากระดับที่ 3)  
 ผลการวิจัยพบวา คะแนนความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนจาก
แบบทดสอบที่มีเนื้อหาคุนเคย  สูงกวาคะแนนความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนจาก
แบบทดสอบที่อาศัยเนื้อหาไมคุนเคยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามเพศในตัว
แปรเนื้อหาวิชาที่นักเรียนคุนเคยและระดับความยากทั้งระดับที่ 1 , 2 และ 3 ทั้งในเนื้อหาวิชาที่คุนเคย
และไมคุนเคย นักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนสูงกวานักเรียน
หญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    และมีความสัมพันธระหวางเนื้อหาที่คุนเคยกับระดับ
ความยาก 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควาดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
3. ข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
4. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ที่เปนโรงเรียน
สหศึกษา ซึ่งมีจํานวน 24 โรงเรียน มีหองเรียน 228 หองเรียน และมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 10,049 คน  
โดยมีรายละเอียดตามตาราง 1 

 
 

ตาราง 1 จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2551 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

จํานวนนักเรียน(คน) ขนาดของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน (จํานวนหองเรียน) 
ชาย หญิง รวม 

ศีลาจารพิพัฒน   (8) 152 184 336 
เจาพระยาวิทยาคม   (8) 179 148 327 
วัดนอยนพคุณ   (7) 119 128 247 
พุทธจักรวิทยา   (6) 96 122 218 
มักกะสันพิทยา    (7) 134 113 247 
สุวรรณสุทธารามวิทยา   (7) 144 102 246 
วัดสังเวช   (5) 70 101 171 

เล็ก 

พิบูลยประชาสรรค(5) 88 110 198 
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ตาราง 1 (ตอ)     
จํานวนนักเรียน(คน) ขนาดของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน (จํานวนหองเรียน) 
ชาย หญิง รวม 

สันติราษฎรวิทยาลัย   (10) 212 238 450 
ราชวินิต มัธยม   (9) 249 222 471 
วชิรธรรมสาธิต   (10) 227 219 446 
ยานนาเวศวิทยาคม  (12) 253 214 467 
สิริรัตนาธร   (12) 250 287 537 
ราชนันทาจารยสามเสนวิทยาลัย 2  (10) 255 217 472 
กุนนทรีรุทธารามวิทยาคม  (9) 243 215 458 
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย  (8) 202 173 375 
มัธยมวัดธาตุทอง  (10) 167 228 395 

กลาง 

วัดราชาธิวาส   (10) 167 214 381 
สุรศักดิ์มนตรี   (15) 409 360 769 
โยธินบูรณะ   (13) 304 279 583 
สามเสนวิทยาลัย   (11) 288 279 567 
ศรีอยุธยา   (12) 239 353 592 
นนทรีวิทยา   (12) 305 258 563 
พระโขนงพิทยาลัย   (12) 293 240 533 

ใหญ 

รวม (228) 5,045 5,004 10,049 
        
        ที่มา:สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
หมายเหตุ   โรงเรียนขนาดเล็ก  :       จํานวนนักเรียน      1 - 1,500  คน         
  โรงเรียนขนาดกลาง :       จํานวนนักเรียน   1,501 – 2,500  คน        
  โรงเรียนขนาดใหญ  :       จํานวนนักเรียน    2,501  คนขึ้นไป 
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กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2551  จํานวน 
485 คน  มีจํานวนหองเรียน 12 หองเรียน  ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบสองข้ันตอน(Two – stage  
Random  Sampling)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  สํารวจขอมูลหนวยสมาชิกของประชากรจากแหลงทุติยภูมิ คือ สํานักนโยบายและแผน  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  แลวจัดทํา
กรอบของการสุม (Sampling   Frame) โดยมีขนาดโรงเรียนเปนชั้น  (Strata)  

2.  การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นและดําเนินการสุม

ตามหลักของการสุมซึ่งหาขนาดของกลุมตัวอยางดวยการอาศัยการประมาณคาเฉลี่ยของประชากร  
โดยใชขอมูลในการประมาณคาของกลุมตัวอยางดังนี้ 

  2.1 กําหนดขนาดความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา 0.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน ซึ่งผูวิจัยเห็นวามีความเพียงพอที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชในกรณีตางๆที่เกี่ยวของได 

  2.2 กําหนดระดับความเชื่อมั่น(level of confidence : 1- α ) ที่ .95  
  2.3 คาประมาณของความแปรปรวน ( ) ของโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาด

กลางและโรงเรียนขนาดใหญ ไดจากการนําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช (Try out)  กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1(กรมสามัญเดิม)   
จํานวน 3 หองเรียน (122 คน) จากโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ ซึ่ง
มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  พบวามีคาความแปรปรวนเทากับ 33.48 , 26.91 และ 25.27 
ตามลําดับ   แลวนําคาความแปรปรวนที่ไดไปประมาณคาของกลุมตัวอยาง 

2σ

  2.4 คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ดวยสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบ
แบงชั้นโดยใชสูตร(มยุรี  ศรีชัย.  2538: 105) 
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  เมื่อ    แทน ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด n

gn  แทน จํานวนสมาชิกของกลุมตัวอยางในชั้นที่  g

N  แทน จํานวนสมาชิกทั้งหมดของประชากร 
   K  แทน จํานวนชั้นที่สมาชิกของประชากรทั้งหมดถูกแบง 
    แทน จํานวนสมาชิกของประชากรในชั้นที่  gN g

    แทน คาความแปรปรวนของประชากรในชั้นที่  2
gσ g

gW  แทน  
N
N g  

e  แทน  ขนาดของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา 
วิธีคํานวณ 

  =N 10,049    =K   3    =e  0.5    =α  0.05 
   33.48   26.91   25.27 =2

1σ =2
2σ =2

3σ

  =1N 1,990  =2N   4,452  =3N  3,607 
 

หาสัดสวนของแตละขั้นตอนของประชากรดังนี้ 

  ==
N
NW 1

1 10049
1990      =    0.20 

 

  ==
N
NW 2

2 10049
4452      =    0.44 

 

  ==
N
N

W 3
3 10049

3607      =    0.36 
 

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )([ ])27.25360791.26445248.331990

4
25.010049

27.25360791.26445248.331990
2

222

+++

++
=n  

 

  42334.423
47.977,588,6

09.393,375,789,2
≈==n    

 

นั่นคือ   จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมดที่จะตองสุมใหไดอยางนอยเทากับ 423 คน โดยแต
ละชั้นมีขนาดกลุมตัวอยางดังตอไปนี้ 

  ชั้นที่ 1       == nWn 11    83.83    ≈   84   คน 
  ชั้นที่ 2  == nWn 22   187.55  ≈   188  คน 
  ชั้นที่ 3  == nWn 33 151.95   ≈   152  คน 
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3. ดําเนินการเลือกกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 3.1 ทําการสุมแบบแบงชั้น(Stratified Random Sampling)มีขนาดโรงเรียนเปน

ชั้น(Strata) และมีโรงเรียน เปนหนวยการสุม(Unit of Sampling) แลวทําการสุมโรงเรียนมา รอยละ 40 
ของจํานวนโรงเรียนในแตละชั้น  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  9 โรงเรียน 

 3.2 คํานวณหองเรียนที่นํามาเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควา แลวทําการ
สุมหองเรียนตามสัดสวนของแตละชั้น ไดจํานวนหองเรียนและนักเรียนจากโรงเรียนดังแสดงไวใน
ตาราง 2 

 

ตาราง 2  จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน โรงเรียน  จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรยีน  
พิบูลยประชาสรรค    
มักกะสันพิทยา  
ศีลาจารพิพัฒน    

1 
1 
1 

35 
31 
35 

 
เล็ก 

 
รวม 3 101  (84) 

มัธยมวัดธาตุทอง   
วชิรธรรมสาธิต    
สิริรัตนาธร    
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย  

1 
2 
1 
1 

32 
85 
48 
46 

กลาง 

รวม 5 211 (188) 
พระโขนงพิทยาลัย    
นนทรีวิทยา    

2 
2 

82 
91 ใหญ 

รวม 4 173 (152) 
รวม 12 485   (423) 

 

        จํานวนที่อยูในเครื่องหมายวงเล็บเปนจํานวนที่ไดจากการคํานวณ 
 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 
485 คน  ซึ่งผูวิจัยเก็บขอมูลเกินขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณไวเนื่องจากในการเก็บขอมูลผูวิจัยใน
คร้ังนี้ตองเก็บในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร จึงตองใชนักเรียนทั้งหองในการทําแบบทดสอบ   
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2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้   มีจํานวน 3 ฉบับ 
 

ฉบับที่ 1  เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชงิตัวเลข ซึ่งผูวิจยั
สรางขึ้นเอง แบบทดสอบฉบบันี้แบงเปน 2 ตอน  มีขอคําถามทั้งหมด  30   ขอ  ดงันี ้

ตอนที่ 1  เขียนแสดงความสัมพันธ ของโจทยปญหาในรูปสัดสวน และหาคาํตอบ    
จํานวน 15  ขอ 

ตอนที่ 2  การใชทักษะเกี่ยวกับจํานวนตรรกยะในการเปรียบเทียบอตัราสวนสอง
อัตราสวน  เปนลักษณะขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   

   จํานวน 15  ขอ 
ฉบับที่ 2  เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง ซึ่ง

ผูวิจัยสรางขึ้นเองเปนลักษณะขอสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 29 ขอ  ประกอบดวย
ขอคําถามที่ใชวัดความสามารถในการใหเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางของอัตราสวน จํานวน 14 
ขอ และเปนการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ จํานวน 15 ขอ 

ฉบับที่ 3   เปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา  มีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก  มีตัวถูก 1 ตัวเลือก  จํานวน  30 ขอ ซึ่งจําแนกเปน 3 ตอน 

 ตอนที่ 1 การเติมคําหรือกลุมคําในชองวาง  จํานวน 10 ขอ 
 ตอนที่ 2 การอุปมาอุปมัยทางภาษา  จํานวน  10 ขอ 
 ตอนที่ 3 การอานอยางมีวิจารณญาณ  จํานวน 10 ขอ 
จากแบบวัดทั้งสองฉบับขางตน  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเองจํานวน 2 ฉบับ คือแบบทดสอบ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงตัวเลข  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง  และพัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของสาวิตรี  เขาใจการ   1 ฉบับคือ 
แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา 
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3. ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 3.1 วิธีดําเนินการสรางแบบทดสอบ 

ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบตามขั้นตอน ดังนี้ 

กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบ 

ศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ศึกษามาตรฐานการเรียนรู และเนื้อหาวิชา 

สรางตารางวิเคราะหรายละเอียด 

สรางขอสอบตามตารางวิเคราะหรายละเอียด 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยผูเชี่ยวชาญ 

 
  
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4  ข้ันตอนการสราง  และการหาคุณภาพแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 

  ใชเหตุผลเชิงตัวเลขและการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 

ไมผานเกณฑ 

ตัดทิ้ง 
ไมผานเกณฑ 

ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ  (IOC )    4.0≥
 

คัดเลือกขอคําถาม ตัดทิ้ง จากคา IOC 
ปรับปรุงขอคําถาม 

จัดพิมพเปนแบบทดสอบเพื่อใชในการวจิัย 

ทดลองใชกับนกัเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่เก็บจริง  นํามาวิเคราะหคุณภาพรายขอ 
ผานเกณฑ         (IOC ≥ )    5.0

คัดเลือกขอคําถาม 
จากคาอํานาจจําแนก 

 

วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น 



   52
 

จากภาพประกอบ 4  ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
ตัวเลขและการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง  ผูวิจัยไดดําเนนิตามลาํดับข้ันตอนดังตอไปนี ้
 1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบครั้งนี้    เพื่อทดสอบวัดความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวน      
 2. ศกึษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน   
 3. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู หลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชวง
ชั้นที่ 3   และเนื้อหาวิชา   
 4. สรางตารางรายละเอียดของมาตรฐานการเรียนรูเพื่อใชในการสรางแบบทดสอบ  ดังนี้ 

มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน 
การเรียนรูชวงชั้น 

ประเภท 
ของปญหา 

แบบ 
ทดสอบ 

ปญหาการ
บอกทิศทาง
ของอัตราสวน 

 
 
15 ขอ 
 
 

 
 
ปญหาการ
ใชเหตุผล
เชิงคุณภาพ
แบบบอก
ทิศทาง 

ปญหา 
การ

เปรียบเทยีบ
เชิงคุณภาพ 

 

 
 
15 ขอ 

 
ปญหา 

การหาคาตัว
แปร 

 
 

 
 
15 ขอ 

สาระที ่1 : จํานวนและการ
ดําเนนิการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจความ
หลากหลายของการแสดง
จํานวนและการใชจํานวนใน
ชีวิตจริง 
สาระที ่6 :  ทกัษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร 
มาตรฐาน ค 6.2 มี
ความสามารถในการใหเหตผุล 
มาตรฐาน ค 6.4 
มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรูตางๆทาง
คณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆได 

 
 
เขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน  
สัดสวน  รอยละและ
นําไปใชในการแกปญหาได 
 
-สามารถแสดงเหตุผลโดย
อางอิงความรู  ขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงหรือสราง
แผนภาพ 
-เชื่อมโยงความรู เนื้อหา
ตางๆในคณิตศาสตร และ
นําความรูหลกัการ  
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร  ไปเชื่อมโยง
กับศาสตรอ่ืนๆ 
-นําความรูทกัษะที่ไดจาก
การเรียนคณิตศาสตรไป
ประยุกตในการเรียนรูส่ิง
ตางๆและในการดํารงชีวิต 

 
 
 
ปญหาการ
ใชเหตุผล
เชิงตัวเลข 
 
 

ปญหาการ
เปรียบเทยีบ
เชิงตัวเลข 

 
 
15 ขอ 
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 5. เขียนแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางตามสรางตาราง
รายละเอียดของมาตรฐานการเรียนรูเพื่อใชในการสรางแบบทดสอบ   ซึ่งผูวิจัยไดสรางเผื่อไวรอยละ 20 
ของจํานวนขอสอบที่กําหนดในแตละฉบับ  ดังนั้นแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
สัดสวนเชิงตัวเลข จํานวนขอคําถามในแบบทดสอบที่ตองการคือ 30 ขอ  ดังนั้นตองสรางเพิ่มเปน 36 
ขอ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง จํานวนขอคําถาม
ที่ตองการคือ 30 ขอ ดังนั้นตองสรางเพิ่มเปน 36 ขอ 

6. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นมาขอคําแนะนําจากอาจารยที่ควบคุมปริญญานิพนธเพื่อให
ขอคําถามมีความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น  แลวปรับปรุงขอคําถามตามคําแนะนํา 

7. นําแบบทดสอบที่พิจารณาแลวตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยผูเชี่ยวชาญ   ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดผลการศึกษาและหรือ
ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาคณิตศาสตร และมีประสบการณในการสอนคณิตศาสตร จํานวน 5 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ  ซึ่งใหความคิดเห็นเกี่ยวกับขอคําถามแตละขอ  
และใหคาคะแนนความคิดเห็นวาขอคําถามนั้นสามารถวัดไวสอดคลองตามหลักวิชาและคุณลักษณะที่
ตองการจะวัดหรือไม  จากนั้นผูวิจัยนําคาคะแนนที่ไดมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

8. คัดเลือกขอคําถามโดยพิจารณาคา IOC ท่ีคํานวณได  โดยใชเกณฑคา IOC ตั้งแต 0.5 
ข้ึนไป ถือวาขอนั้นนําไปใชได  ซึ่งผลการพิจารณาเปนดังนี้  
      8.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข ผูวิจัยได
คัดเลือกขอคําถามที่ผานเกณฑสามารถนําไปใชได  จํานวน 33 ขอ ซึ่งมีคา IOC ตั้งแต .6 ถึง 1 และ
คัดเลือกขอคําถามที่ตองปรับปรุง ซึ่งมีคา IOC เทากับ .4  ไวจํานวน 2 ขอ  
  8.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางผูวิจัย
ไดคัดเลือกขอคําถามที่ผานเกณฑสามารถนําไปใชได  จํานวน 33 ขอ ซึ่งมีคา IOC ตั้งแต .6 ถึง 1 และ
ขอคําถามที่ตองปรับปรุง ซึ่งมีคา IOC เทากับ .4 จํานวน 1 ขอ 

9. นําขอคําถามที่ตองปรับปรุงในขอ 8 ไปแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแตละ
ทาน   และนําขอคําถามทุกขอที่ผานเกณฑมาปรับปรุงอีกครั้งโดยพิจารณาจากความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อใหแบบทดสอบมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

10. นําแบบทดสอบที่ผานการคัดกรองและปรับปรุงไปจัดชุด  และกําหนดวิธีการ
ดําเนินการสอบเพื่อนําแบบทดสอบไปทดลองใช(Try Out) เพื่อพัฒนาคุณภาพของแบบทดสอบกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ของโรงเรียนนนทรีวิทยา  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย  และโรงเรียน
มักกะสันพิทยาคม จํานวน 122 คน  ซึ่งอยูในประชากรกลุมเปาหมาย   นํากระดาษคําตอบมาตรวจให
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คะแนน   หากตอบถูกให 1 คะแนน  หากตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ขอให 0 คะแนน   
แลวรวมคะแนนของแตละฉบับจากนั้นนํามาวิเคราะหคุณภาพรายขอ  คือ หาคาความยาก (P) และคา
อํานาจจําแนก(r) ของแบบทดสอบแตละขอดวยโปรแกรม TAP   พรอมพิจารณาคัดเลือกขอที่มีความ
ยากตั้งแต .20 ถึง .80 และพิจารณาวาขอสอบแตละขอสามารถจําแนกผูสอบตามความสามารถของ
แตละคนไดดีเพียงใด โดยคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ข้ึนไป  ผลการพิจารณาเปนดังนี้ 

 10.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  จํานวน 34 
ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.230 ถึง 0.779 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.318 ถึง 0.912  ผูวิจัย
พิจารณาคัดเลือกไว  30 ขอ  โดยพิจารณาตามตารางวิเคราะหรายละเอียดของแบบทดสอบ  ซึ่งมีคา
ความยากตั้งแต 0.246 ถึง 0.770  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.318 ถึง 0.912 
  10.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง  
จํานวน 36 ขอ มีความยากตั้งแต 0.090 ถึง 0.705  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต -0.142 ถึง 0.739  
พิจารณาคัดเลือกไว 29 ขอ  ซึ่งมีคาความยากตั้งแต 0.287 ถึง 0.705  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 
0.301 ถึง 0.714  

11. ผูวิจัยนําคะแนนจากขอคําถามที่คัดเลือกในขั้นตอนที่ 10 มาวิเคราะหเพื่อหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) รายฉบับของแบบทดสอบ   โดยใชสูตรความเชื่อมั่นของคูเดอร-ริชารดสัน  สูตร 
KR-20  ซึ่งผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 

 11.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข จํานวน 30 
ขอ  มีคาความเชื่อมั่น 0.914 

 11.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง  
จํานวน 29 ขอ มีคาความเชื่อมั่น 0.852 

12. จากการพิจารณาคุณภาพของแบบทดสอบทั้งคุณภาพรายขอ และคุณภาพรายฉบับ
ผูวิจัยเชื่อวา   แบบทดสอบทั้งสองฉบับมีคุณภาพเพียงพอในการนําไปใช  จึงจัดพิมพแบบทดสอบที่
คัดเลือกไวเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยตอไป 
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3.2 การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ในการพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน

ดังนี้   
1. ศึกษาลักษณะของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน จากวารสารวัดผลการศกึษา

ของ ชอบ  ลีซอ(2540. 6-40) ซึ่งใชวัดความสามารถของผูเรียนใน 3 ดานคือ ความสามารถทางภาษา  
ความสามารถทางการคิดคํานวณ  และความสามารถเชิงวิเคราะห  โดยในการวัดความสามารถทาง
ภาษานั้นใชลักษณะของโจทยหรือคําถาม 3 แบบ คือ การเติมขอความใหไดใจความสมบูรณ  การ
อุปมาอุปไมยทางภาษา และการอานอยางมีวิจารณญาณ 

2. ศึกษาและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาของ สาวิตรี  เขาใจการ          
(2549: 157-161) ซึ่งมีจํานวน 30 ขอ  

3. นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ของโรงเรียนนนทรีวิทยา  โรงเรียน
มัธยมวัดมกุฎกษัตริยและโรงเรียนมักกะสันพิทยาคม  จํานวน 122 คน  

4. นําผลการทดสอบมาทําการวิเคราะหหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบ  โดยมีคาความยากอยูระหวาง 0.262 ถึง 0.787 คาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.235 ถึง 0.670 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.842 ในครั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกขอ
คําถามไวทั้งหมด 
 
ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
ฉบับที่ 1  เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงตวัเลข  
ตอนที่ 1  เขียนแสดงความสัมพันธ ของโจทยปญหาในรูปสัดสวน และหาคาํตอบ     

01) แอปเปล 15 ผล  ราคา 345 บาท  ถาซื้อแอปเปล 64 ผล จะตองจายเงนิเทาใด 
       เขียนในรูปสัดสวนไดดังนี ้………

x
64

345
15

= ………..       ตอบ   .......1,472 บาท......... 
02) ถาแดงวิง่รอบสนาม 3 รอบ ใชเวลา 20 นาที อยากทราบวา ถาแดงวิ่งรอบสนาม 12  รอบ 

ดวยความเร็วคงที่จะใชเวลากี่นาท ี
        เขียนในรูปสัดสวนไดดังนี ้………

x
12

20
3
= ………..       ตอบ   ....... 80 นาที ......... 
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ตอนที่ 2  การใชทักษะเกี่ยวกับจํานวนตรรกยะในการเปรียบเทียบอัตราสวนสองอัตราสวน   
03)  รถยนต A แลนดวยความเร็ว180 กิโลเมตร/ 3 ชั่วโมง    รถยนต B แลนดวยความเร็ว 440 

กิโลเมตร/ 15 ชั่วโมง 
          ก.   รถยนต A แลนไดเร็วกวา รถยนต B 
          ข.   รถยนต B แลนไดเร็วกวา รถยนต A 
          ค.   รถทั้งแลนดวยความเร็วเทากัน 
          ง.    ไมสามารถบอกได          (ตอบขอ ก.) 

04)  น้ําหอมกลิ่น A150 ลูกบาศกเซนติเมตร จะมีหัวน้ําหอม 5 ลูกบาศกเซนติเมตร สวน
น้ําหอมกลิ่น B 175 ลูกบาศกเซนติเมตร  มีหัวน้ําหอมผสมอยู 7 ลูกบาศกเซนติเมตร น้ําหอมกลิ่นใดมี
ความเขมขนมากกวากัน 
          ก.   กลิ่น A 
          ข.   กลิ่น B 
          ค.   เทากัน 
          ง.   ไมสามารถบอกได      (ตอบขอ    ก.) 
 

วิธีการตรวจใหคะแนนและการแปลความหมายคะแนนของแบบวัดความสามารถในการ
ใชเหตุผลเชิงตัวเลข 

ตอนที่ 1 สามารถเขียนแสดงความสัมพันธในรูปสัดสวนและหาคําตอบได    ใหคะแนน    
1 คะแนน  ถาไมตอบหรือตอบไมครบให 0 คะแนน  

ตอนที่ 2 ตอบถูกให คะแนน 1 คะแนนและตอบผิดหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกใหคะแนน 
0 คะแนน 

 
     คะแนนเฉลี่ย                 การแปลความหมาย 
 

   22.50 – 30.00 นักเรียนมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขในระดับสูง 
   15.00 – 22.49 นักเรียนมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขในระดับ 

ปานกลาง 
   00.00 – 14.99 นักเรียนมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขในระดับตํ่า 
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ฉบับที่ 2  เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง  
01)  วันนี้สุริยาวายน้ําไดระยะทางนอยกวาเดิม แตใชเวลามากกวาวันกอน อยากทราบวา

ความสามารถในการวายน้ําของสุริยาเปลี่ยนแปลงอยางไรเมื่อเทียบกับวันกอน 
ก.   เพิ่มข้ึน   
ข.   เทาเดิม    
ค.   ลดลง  
ง.   ไมสามารถบอกได      ( ตอบขอ ค.  ) 

02)  สัปดาหนี้สุดาใชเวลาในการพับนกกระดาษมากขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาหที่แลว  และ
สามารถพับนกกระดาษไดจํานวนมากขึ้นดวย  อยากทราบวาความสามารถในการพับนกกระดาษของ
สุดาเปลี่ยนแปลงอยางไรเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับวันกอน 

ก.   เพิ่มข้ึน   
ข.   เทาเดิม    
ค.   ลดลง  
ง.   ไมสามารถบอกได      ( ตอบขอ ง. ) 
 

03) นทีวิ่งไดจํานวนรอบเทากับพีรวิชญ แตนทีใชเวลาในการวิ่งมากกวาพีรวิชญอยากทราบวา    
ใครวิ่งเร็วกวากัน 

ก. นทีวิ่งไดเร็วกวาพีรวิชญ 
ข. พีรวิชญวิ่งไดเร็วกวานที 
ค. ทั้งนทีและพีรวิชญเร็วเทาๆกัน 
ง.    ไมสามารถบอกไดวาใครวิ่งเร็วกวากัน     ( ตอบขอ  ข. ) 

04) กระรอกพับถุงกระดาษไดจํานวนถุงนอยกวากระแต  และใชเวลาในการพับนอยกวา
กระแต  อยากทราบวากระรอกและกระแตใครพับถุงไดเร็วกวากัน 

ก. กระรอกพับถุงไดเร็วกวากระแต 
ข. กระแตพับถุงไดเร็วกระรอก 
ค. ทั้งกระรอกและกระแตพับถุงไดเร็วเทากัน 
ง.    ไมสามารถบอกได      ( ตอบขอ  ง.) 

วิธีการตรวจใหคะแนนและการแปลความหมายคะแนนของแบบวัดความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 

ตอบถูกใหคะแนน 1 คะแนน  และตอบผิดหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกใหคะแนน 0 คะแนน 
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     คะแนนเฉลี่ย                 การแปลความหมาย 
 

   21.75 – 29.00 นักเรียนมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงคุณภาพแบบ 
บอกทิศทางในระดับสูง 

   14.50 – 21.74 นักเรียนมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงคุณภาพแบบ 
บอกทิศทางในระดับปานกลาง 

   00.00 – 14.49 นักเรียนมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงคุณภาพแบบ 
บอกทิศทางในระดับตํ่า 
 

ฉบับที่ 3 แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา แบงออกเปน 3 ตอน คือ การเติมคําในชองวางให
ไดใจความที่สมบูรณ   การอุปมาอุปไมยทางภาษา  และการอานอยางมีวิจารณญาณดังนี้ 

ตอนที่ 1 การเติมคําในชองวางใหไดใจความที่สมบูรณ 
 01)  เมื่อความขัดแยงระหวางคนในชาติเดียวกันไมสามารถ....................ได  สงครามปฏิวัติ

จึงกลายเปน......................เพื่อใหบรรลุถึงซึ่งเปาหมายโดยตองยึดอํานาจรัฐ 
  ก. หาจุดจบ, จุดเริ่มตน 

ข. บรรเทาลง, วิธีการ 
ค. ผอนปรน, ทางออก 
ง. คลี่คลาย, จุดเริ่มตน 
จ. คลี่คลาย,  ทางออก     ( คําตอบคือขอ  จ. ) 

02)   การพัฒนาบุคคลใหมี.....................พรอมที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมี.................
จะตองพัฒนาบุคคลนั้นใหเปนผูที่มีความรูและทักษะตางๆ 

ก. คุณภาพ, ศักยภาพ 
ข. คุณภาพ, ความสุข 
ค. ศักยภาพ, คุณภาพ 
ง. ความสุข, คุณภาพ 
จ. ความสุข, ศักยภาพ      ( คําตอบคือขอ  ข. ) 
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ตอนที่ 2 การอุปมาอุปไมยทางภาษา   
03)  ไมบรรทัด :  ?         ?  :  น้ําหนัก  

ก. ความกวาง, ความยาว 
ข. ความยาว, ไมโปรแทกเตอร 
ค. ความสูง,  ตาชั่ง 
ง. ความรอน, เทอรโมมิเตอร 
จ. ความยาว, ตาชั่ง     (คําตอบคือขอ  จ. ) 

04)   รถไฟ   :  ?        เรือ  :  ? 
ก. ราง, น้ํา 
ข. ถนน, ลําน้ํา 
ค. เครื่อง, พาย 
ง. ทาง, คลอง 
จ. ตู, ลํา      (คําตอบคือขอ  ก.) 
 

ตอนที่ 3 การอานอยางมีวิจารณญาณ 
“ตนไมที่ไดรับการดูแลใหน้ํา ใหปุย  ไปบํารุงลําตนจนสมบูรณ  เมื่อถึงเวลาแลวยอมออก

ดอกออกผลใหแกเจาของฉันใด  คนที่ไดรับการเล้ียงดูจนเติบใหญ  เมื่อมีโอกาสยอมตอบแทนคุณพอ
แม  ฉะนั้นทองคําแทหรือไม  โดนไฟก็รู  คนดีแทหรือไมใหดูตรงที่เลี้ยงพอแม  ถาดีจริงตองเลี้ยงพอแม  
ถาไมเลี้ยงแสดงวาไมดีจริง  เปนพวกทองชุบทองเก” 

05)   จากขอความนี้ใหแงคิดในเร่ืองใด 
ก. การดูแลตนไม 
ข. การเลี้ยงดูบุตร 
ค. ลักษณะของคนดี 
ง. ผลของการเปนคนดี 
จ. การตอบแทนบุญคุณพอแม    ( คําตอบคือขอ  ค.) 
 

“แนวทางที่เหมาะสมในการระบายออกทางอารมณของวัยรุนคือกิจกรรมที่ตองใชพลังกาย
และพลังใจ แตปจจุบันวัยรุนจํานวนมากตองคร่ําเครงกับการแขงขัน  ตองกมหนากมตาอยูกับตํารา
วิชาการ  เวลาวางตนขวนขวายหาที่เรียนพิเศษเพิ่มเติม  จนลืมที่จะแบงเวลามาสนใจในการเขารวม
กิจกรรมดีๆที่เปนประโยชน..” 
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06)   เพราะเหตุใดเด็กวัยรุนที่คร่ําเครงเหลานั้นจะตองหาทางระบายออกทางอารมณให
เหมาะสม 

ก. เพื่อลดความขัดแยงทางสังคม 
ข. เพื่อลดความเห็นแกตัว 
ค. เพื่อหันมาเอาใจใสสังคมบาง 
ง. เพื่อสรางโอกาสใหกับตนเอง 
จ. เพื่อผอนคลายความเครียด    (คําตอบคือขอ  จ.) 

 การใหคะแนนของแบบวัดความสามารถทางภาษาคือ ตอบถูกใหคะแนน 1 คะแนนและตอบ
ผิดหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกใหคะแนน 0 คะแนน 
 
4.  วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 

1. ติดตอขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดวยวาจากอน
เพื่อช้ีแจงรายละเอียด และขออนุญาตเดินทางไปเก็บขอมูล 

2. ติดตอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนลายลักษณอักษร และ
นัดหมายชวงเวลา และสถานที่ที่จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

3. จัดเตรียมขอสอบใหเพียงพอและมีจํานวนมากกวากลุมตัวอยางประมาณรอยละ 20 
เพื่อคัดเลือกแบบทดสอบและเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนไมตั้งใจในการตอบ   

4. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองในชวงวันที่ 27 – 30 มกราคม 2552 และ 2 – 7 
กุมภาพันธ 2552 โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ดังนี้ 

4.1 ขอความอนุเคราะหจากอาจารยผูสอนของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางชี้แจงให
นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการตอบแบบทดสอบ ซึ่งนําไปเปนสวนหนึ่งของคะแนนเก็บ
ระหวางเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรได 

4.2 สรางแรงจูงใจในการตอบแบบทดสอบโดยแจงใหทราบวา  นักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยางเสมือนเปนตัวแทนของโรงเรียนในการใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ซึ่งเปนผลดีกับ
โรงเรียนและตัวนักเรียนเอง  อีกทั้งยังเปนประโยชนในการนําขอมูลไปทําการศึกษาวิจัยอีกดวย 

4.3 ควบคุมเวลาในการตอบแบบทดสอบ และชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 
2 ชวง  ดังนี้ 
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4.3.1 ชวงเชา   เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอก
ทิศทาง 

4.3.2 ชวงบาย  เก็บขอมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา 
  4.4 ในการเก็บรวบรวมขอมูลแตละครั้ง  ผูวิจัย และผูคุมการสอบชี้แจงวัตถุประสงค
และวิธีการตอบแบบทดสอบแตละฉบับใหชัดเจนเพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน 
       5. ขอความอนุเคราะหจากครูผูสอนในรายวิชาคณิตศาสตร   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ของโรงเรียนกลุมตัวอยางชวยดําเนินการทดสอบให ระหวางวันที่ 9 -13  กุมภาพันธ  2552 ใน 3 
โรงเรียนที่ผูวิจัยไมสามารถคุมสอบดวยตนเองได คือ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  โรงเรียนศีลจาร-
พิพัฒน และโรงเรียนพิบูลยประชาสรรค และขอความกรุณาใหครูผูคุมสอบชี้แจงนักเรียนเชนเดียวกับที่
ผูวิจัยเก็บขอมูลเอง 

6. นําแบบทดสอบที่ไดจากกลุมตัวอยาง  มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว 
7. นําคะแนนที่ไดจากการตรวจมาวิเคราะห  โดยวิธีการทางสถิติ 

 

5.   การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ  ตามเกณฑการตรวจใหคะแนนที่ตั้งไว 

2. วิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. หาคารอยละของตัวแปรอิสระ   และแบงกลุมนักเรียนตามความสามารถทางภาษาของ

นักเรียน  โดยผูวิจัยแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  ตามเกณฑที่ตั้งไวดังนี้ 
(1 ) ความสามารถทางภาษาสูง  หมายถึง ผลของคะแนนความสามารถทางภาษาใน

การสอบของนักเรียน ที่ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 คะแนน ข้ึนไป  จํานวน 107 คน 
(2)  ความสามารถทางภาษาปานกลาง  หมายถึง ผลของคะแนนความสามารถทาง

ภาษาในการสอบของนักเรียน ที่ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 50-79  คะแนน  จํานวน 196 คน 
(3) ความสามารถทางภาษาต่ํา  หมายถึง ผลของคะแนนความสามารถทางภาษาใน

การสอบของนักเรียน ที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 50  คะแนน   จํานวน 182 คน 
4. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนและศึกษาผลปฏิสัมพันธ

ระหวางตัวแปรเพศกับความสามารถทางภาษาที่มีตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนทั้งสอง
องคประกอบของนักเรียน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบตัวแปรอิสระสองตัว (Two  
factor  Multivariate  Analysis  of  Variance : Two  factor  MANOVA)  
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5. เมื่อพบความแตกตางของความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนโดยรวมแลว
เปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนในแตละองคประกอบของนักเรียน ดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนหนึ่งตัวแปร (Univariate Test) และทดสอบภายหลังดวยวิธีการ LSD ของฟช
เชอร (Fisher)  

 
6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ 
1.1   หาคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช

เหตุผลเชิงสัดสวน และแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา โดยพิจารณาจากคาดัชนีความ
สอดคลอง  โดยใชสูตรของโรวิเนลลีเบลตัน  (ลวน  สายยศและ
อังคณา  สายยศ.  2540: 249) 

Index( of ): IOCcongruency

 

   =  IOC
N

R∑  
 

 เมื่อ     แทน  ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 IOC

  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด ∑R

  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด N

 
1.2   หาความยากงายรายขอของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิง

สัดสวนโดยใชสูตร  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 158)  
[ ]

N
LHp +

=  
 

  เมื่อ   p   แทน  คาความยากงายของขอคําถาม 
      H  แทน จํานวนคนในกลุมสูงตอบถูก 
      L  แทน จํานวนคนในกลุมตํ่าตอบถูก 
       แทน จํานวนคนทั้งหมดในกลุมสูงและกลุมตํ่า N
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1.3  หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน  
โดยใชสูตร  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 163)  
 

HN
LHr −

=  

 
  เมื่อ   r   แทน  คาอํานาจจําแนกของขอคําถาม 

      H  แทน จํานวนคนในกลุมสูงตอบถูก 
      L  แทน จํานวนคนในกลุมตํ่าตอบถูก 
       แทน จํานวนคนในกลุมสูง HN

 
1.4 หาคาความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผล

เชิงสัดสวน  และแบบทดสอบความสามารถทางภาษาโดยใชสูตรความเชื่อมั่นของคูเดอร - ริชารดสัน  
สูตร KR -20  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 218)  

 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

21
1 x

tt S
pq

K
Kr  

 
เมื่อ         แทน    คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด ttr

        K      แทน    จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
     แทน   สัดสวนของผูตอบถูกหรือความยากของแตละขอ p

q     แทน   สัดสวนของผูตอบผิด  ซึ่งเทากับ p−1  
         แทน    คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับของเครื่องมือวัด 2

ts

 
2. สถิติที่ใชในการวิจัย 

2.1  สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา (Standard  Error of Estimate) และการประมาณ
คาเฉลี่ยประชากร ( )µ แบบชวง ที่ระดับความเชื่อมั่น ( ) %1001 α−  โดยใชสูตร (กัลยา  วานิชยบัญชา.  
2542: 62) 
   

n
ZX

n
ZX σµσ

αα
2121 −−

+<<−  
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2.2  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนในภาพรวม  โดยใช

การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบตัวแปรอิสระ 2 ตัว (Two  factor Multivariate Analysis  of 
Variance : Two  factor  MANOVA) ดวยคา  Wilks’ Λ  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2538: 69-80; อางอิง
จาก Kerlinger; & Pedhazur.  1973: 356; citing Rulon; Brooks.  1968) 

2.3  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนนักเรียนชาย
และนักเรียนหญิง   นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาตางกัน และศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวางตัว
แปรเพศกับสมมรรถภาพทางภาษาที่มีผลตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนโดยรวมของ
นักเรียน  (Interaction  Effect  in a two – factor  MANOVA)   ดวยสถิติทดสอบ F   จากสูตร 
 

  ( )1
1

1

1

−
−

⋅
Λ

Λ−
=

kt
vmsF

S

S
 …………………………………………(1) 

 

  
T
W

=Λ    …………………………………………(2) 

 
  

2
22 −−−

=
ktNm  …………………………………………(3) 

 

  ( )
( ) 51

41
22

22

−−+
−−

=
kt

kts        …………………………………………(4) 

 
( )

2
21 −−

=
ktv         …………………………………………(5) 

 
   แทน จํานวนสมาชิกทั้งหมด N

   แทน จํานวนกลุมทดลอง k

   แทน จํานวนตัวแปรตาม t

W        แทน จํานวน determinant ของเมตริกซของผลรวมของกําลังสองและ
ผลรวมของผลคูณภายในกลุม 

T         แทน จํานวน determinant  ของเมตริกซของผลรวมของกําลังสองและ
ผลรวมของผลคูณทั้งหมด 
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2.4  เปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนโดยรวมของนักเรียนดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนหนึ่งตัวแปร ( Univariate Test ) 

2.5  ทดสอบนัยสําคัญระหวางคาเฉลี่ยโดยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณ  โดยวิธีการ LSD ของ 
ฟชเชอร (Fisher ) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้นี้เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการนาํเสนอและแปลความหมายของผลการ
วิเคราะหขอมลู   ผูวิจัยจงึกาํหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมลู  ดังนี ้
  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง n

K แทน คะแนนเต็ม 
 X  แทน คะแนนเฉลีย่ 

S  แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
XS  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคาเฉลี่ย 

SS  แทน ผลบวกกาํลังสองของคาความแตกตางระหวางขอมูลและคาเฉลี่ยของกลุม
ขอมูล(Sum of Squares) 

MS  แทน  คาเฉลี่ยของผลบวกกาํลังสอง (Mean Square) 
F  แทน คาสถิติทดสอบเอฟ 
df  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 
SSCP  แทน เมทริกซผลบวกของกําลงัสองและของผลคณูระหวางกลุมขอมูล (Sum of 

Squares  and  Cross  Products) 
Λ'Wilks แทน คาสถิติทดสอบ แลมปดา (Λ )ของวิลคส (Wilks) 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2   โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 ที่มีเพศและระดับ
ความสามารถทางภาษาตางกัน  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 

1. ผลการศึกษาความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปที่ 2   โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ดังนี้ 
  1.1 คาสถิติพื้นฐาน  ไดแก คาเฉลี่ย   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน    การประมาณคาเฉลี่ยประชากรของความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  
และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง  จําแนกตามเพศและความสามารถ
ทางภาษา 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ขอที่ 2 และขอที่ 3 เกี่ยวกับ
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน  ดังนี้ 

2.1 คาสถิติทดสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ  ไดแก  
คาทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม  และคาการทดสอบความเปนเอกพันธของความ
แปรปรวนของตัวแปรตามดานความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และความสามารถ
ในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 

2.2   การเปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนที่มีเพศ
และระดับความสามารถทางภาษาตางกัน   และศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรเพศกับระดับ
ความสามารถทางภาษา ที่สงผลตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียน  โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบตัวแปรอิสระสองตัว (Two factor Multivariate Analysis of 
Variance : Two – Way  MANOVA)   และเปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนใน
แตละองคประกอบของนักเรียนดวยการวิเคราะหความแปรปรวนหนึ่งตัวแปร(Univariate  Test) และ
ทดสอบภายหลังดวยวิธีการ  LSD ของฟชเชอร (Fisher) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2   โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1  ที่มีเพศ
และระดับความสามารถทางภาษาตางกัน   ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 

1. ผลการศึกษาความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ดังนี้ 

จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1  ผูวิจัยไดนําเสนอคาสถิติพื้นฐานของความสามารถ
ในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงคุณลักษณะ
แบบบอกทิศทาง ในรูปของคาเฉลี่ย   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  รวมทั้งการประมาณคาเฉลี่ยประชากร
โดยจําแนกตามเพศ และระดับความสามารถทางภาษา  รายละเอียดดังตาราง 3 - 4 
 
ตาราง 3 คาสถิติพื้นฐานและการประมาณคาเฉลี่ยประชากรดวยระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ของ  

การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางจําแนกตามเพศ 
 

ความสามารถใน 
การใชเหตุผล เพศ n  X  S  XS  

การประมาณ
คาเฉลี่ย
ประชากร 

การแปล
ความหมาย 

ชาย 
หญิง 

229 
256 

15.88 
16.89 

5.75 
5.44 

.38 

.34 
15.14-16.62 
16.22-17.56 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

เชิงสัดสวนเชิงตัวเลข 
(k=30) 

รวม 485 16.42 5.60 .25 15.92-16.92 ปานกลาง 
ชาย 
หญิง 

229 
256 

18.53 
18.99 

5.44 
5.50 

.35 

.34 
17.83-19.23 
18.32-19.66 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

เชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 
(k=29) 

รวม 485 18.77 5.47 .25 18.28-19.26 ปานกลาง 
 
จากตาราง  3 พบวา  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 มี

ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพ
แบบบอกทิศทางอยูในระดับปานกลาง  
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ตาราง  4  คาสถิติพื้นฐานและการประมาณคาเฉลี่ยประชากรดวยระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ของ
การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง จําแนกตาม
ระดับความสามารถทางภาษา 

 

ความสามารถใน 
การใชเหตุผล 

ความสามารถ 
ทางภาษา n  X  S  XS  

การประมาณ
คาเฉลี่ย
ประชากร 

การแปล
ความหมาย 

สูง 
ปานกลาง 

ต่ํา 

107 
196 
182 

23.04 
17.16 
11.73 

3.58 
3.48 
3.85 

.34 

.25 

.29 

22.46-23.62 
16.67-17.65 
11.17-12.29 

สูง 
ปานกลาง 

ต่ํา 
เชิงสัดสวนเชิงตัวเลข 

รวม 485 16.42 5.60 .25 15.92-16.62 ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 
ต่ํา 

107 
196 
182 

24.42 
20.18 
13.94 

3.66 
3.67 
3.63 

.35 

.26 

.27 

23.83-25.01 
19.67-20.69 
13.42-14.46 

สูง 
ปานกลาง 

ต่ํา 
เชิงคุณภาพแบบ 
บอกทิศทาง 

รวม 485 18.77 5.47 .25 18.28-19.26 ปานกลาง 
 

จากตาราง  4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีความสามารถในการใชเหตุผล
เชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางอยูในระดับปานกลาง 

นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาสูงมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
สัดสวนเชิงตัวเลข  และมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางอยูในชวงระหวาง
ระดับสูง   

นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาปานกลางจะมีความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางอยูใน
ระดับปานกลาง   

นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาต่ํา มีความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
ตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางอยูในระดับตํ่า   
  จากตาราง 3 และตาราง 4 สรุปผลการวิเคราะหความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
สัดสวนเชิงตัวเลข และการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง จําแนกตามเพศและระดับ
ความสามารถทางภาษา ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 5 
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ตาราง 5   คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและ
การใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง ของนักเรียนชายและหญิงที่มีระดับความสามารถทาง
ภาษาสูง ปานกลาง และต่ํา 

 
เพศ 

ชาย หญิง 
รวม ความสามารถ

ใน 
การใชเหตุผล 

ความสามารถ 
ทางภาษา 

n  X  S  n  X  S  n  X  S  
สูง 

ปานกลาง 
ต่ํา 

50 
95 
84 

22.76 
16.79 
10.76 

3.71 
3.57 
3.50 

57 
101 
98 

23.28 
17.51 
12.55 

3.47 
3.38 
3.97 

107 
196 
182 

23.04 
17.16 
11.73 

3.57 
3.48 
3.85 

เชิงสัดสวน
เชิงตัวเลข 

รวม 229 15.88 5.75 256 16.89 5.44 485 16.42 5.60 
สูง 

ปานกลาง 
ต่ํา 

50 
95 
84 

24.40 
19.77 
13.63 

3.60 
3.52 
3.57 

57 
101 
98 

24.44 
20.56 
14.20 

3.75 
3.79 
3.67 

107 
196 
182 

24.42 
20.18 
13.94 

3.66 
3.67 
3.63 

เชิงคุณภาพ
แบบบอก
ทิศทาง 

รวม 229 18.53 5.44 256 18.99 5.50 485 18.77 5.47 
 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสามารถในการใชเหตุผล
เชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

2.2  คาสถิติทดสอบตามขอตกลงเบื้องตน ของการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ 
(Stvens, J.  1996: 238)   ซึ่งมีรายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 2.2.1  ทดสอบความสัมพันธภายในกลุมของตัวแปรตามทั้งหมด โดยหาคา
สหสัมพันธอยางงาย  ตามวิธีของเพียรสัน  (Pearson  Product  Moment Correlation) และวิเคราะห
โดยวิธีการของ Barlett’s  Test  of  Sphericity   เพื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนสําหรับการวิเคราะห
ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA)  รายละเอียดดังตาราง 6  
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ตาราง 6  คาความสัมพันธ  และคาการทดสอบความสัมพันธระหวางความสามารถในการใชเหตุผล
เชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 

 

ตัวแปร 
การใชเหตุผลเชิง
สัดสวนเชิงตัวเลข 

การใชเหตุผลเชิงคุณภาพ
แบบบอกทิศทาง 

p 

การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข 
การใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 

1.000 
 

.738* 
1.000 

.000 

Bartlett’s  Test  of  Sphericity  =   85.413 
 
 

จากตาราง 6 พบวา  ตัวแปรความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และ
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาความสัมพันธ r = .738*  และเมื่อตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปรตาม
ดวยวิธีการของ บารทเลตต ไดคา Barlett’s  Test  of  Sphericity = 85.413  ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05  แสดงวาตัวแปรตามคือ ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และ
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางมีความสัมพันธกัน ซึ่งเปนไปตามขอตกลง
เบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ  

 
 2 .1 .2   ทดสอบความเปน เอกพันธของความแปรปรวนของคะแนน

ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพ
แบบบอกทิศทางดวยสถิติทดสอบ Lavene และทดสอบความเปนเอกพันธของเมตริกซความ
แปรปรวน-แปรปรวนรวมของการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบ
บอกทิศทางดวยสถิติบอกซ (Box Test)  ซึ่งปรากฏ  ดังตาราง  7  
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ตาราง 7   ผลการวิเคราะหความเปนเอกพันธของความแปรปรวนของตัวแปรการใชเหตุผลเชิงสัดสวน
เชิงตัวเลข และการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 

 

ตัวแปร 
Bartlett – Box 

F 
p 

การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข 
การใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 

1.402 
0.469 

.222 

.799 
Box’s M  = 24.331   ,   F  =  1.604    ,  p  =  .064 

 
จากตาราง  7  พบวา  มีความแตกตางของความแปรปรวน อยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติทุกตัวแปร  จึงกลาวไดวา  คาความแปรปรวนในแตละตัวแปร (Univariate  Varience  of  
Homogeneity)  จากกลุมตัวอยางมีความเปนเอกพันธกัน 

เมื่อทําการทดสอบความเปนเอกพันธของเมตริกซ  ความแปรปรวน - แปรปรวนรวม
ของความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  และความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
คุณภาพแบบบอกทิศทาง  ดวยสถิติบอกซ (Box Test)  ซึ่งมีคา Box’s M = 24.311  คา F = 1.604 
และคา p = .064  ซึ่งมากกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด (.05) แสดงวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  จึงไม
สามารถปฏิเสธ    นั่นคือ  เมตริกซความแปรปรวน – แปรปรวนรวม (Variance – covariance  
matrix) ของความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  และความสามารถในการใชเหตุผล
เชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง มีคาเทากันในทุกกลุม ซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการทดสอบ  
สําหรับการใชเทคนิคการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA)  

0H

จากผลการทดสอบตามตาราง 6 และตาราง 7 ที่พบวา  ตัวแปรตางๆมีความสัมพันธ
กันและมีความเปนเอกพันธของเมตริกซความแปรปรวน-แปรปรวนรวมของขอมูล  ซึ่งเปนไปตาม
ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ    ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหความ
แปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two – Way   MANOVA)  เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
 

2.2  การเปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงตัวเลข และความสามารถใน
การใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง  ของนักเรียนที่มีเพศตางกัน  เปรียบเทียบการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงตัวเลข และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอก
ทิศทางของนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาตางกัน  และศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรเพศ
และระดับความสามารถทางภาษา  ที่สงผลตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงตัวเลข และ
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ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางของนักเรียน ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two–Way MANOVA) ซึ่งมีการวิเคราะหรายละเอียดขอมูลดังตาราง 8  
 
ตาราง 8  การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two – Way MANOVA) ของ     

ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอก
ทิศทางจําแนกตามเพศและระดับความสามารถทางภาษา 

 
ความสามารถในการใชเหตุผล 

แหลงความแปรปรวน df เชิงสัดสวน 
เชิงตัวเลข 

เชิงคุณภาพแบบ
บอกทิศทาง 

Λ'Wilks
 

การ
ทดสอบ 

 F

p 

เพศ 1 114.291 
53.179 

 
24.744 .982 4.397* .013 

ระดับความสามารถทางภาษา 2 8849.854 
8353.463 

 
8042.174 .337 172.413* .000 

ปฏิสัมพันธของเพศกับระดับ
ความสามารถทางภาษา 

2 37.577 
3.969 

 
9.949 .992 1.010 .401 

    
  

จากตาราง  8  พบวา  นักเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีระดับความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนเชงิตัวเลข    และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางตางกนั  
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  โดยพบวา มีคา  Λ'Wilks  เทากับ .982 ซึ่งมีคา F = 4.397เปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัยขอที1่ และนกัเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาตางกันจะมีความสามารถ
ในการใชเหตผุลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง
ตางกนั อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ.05โดยพบวามคีา Λ'Wilks เทากับ .337 ซึ่งมีคา F = 172.413 
เปนไปตามสมมติฐานการวิจยัขอที่ 2 แตไมพบผลปฏิสัมพันธระหวางเพศและระดับความสามารถทาง
ภาษา ที่มีตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชงิคุณภาพ
แบบบอกทิศทาง ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจยัขอที่ 3  สามารถแสดงผลการวเิคราะหดวยกราฟ
เสน  จะไดผลปรากฏดังภาพประกอบ 5 และ ภาพประกอบ 6 
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ภาพป
ภา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพป

ภา
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ระกอบ 5  กราฟเสนแสดงความไมมีผลปฏิสัมพันธระหวางเพศและระดับความสามารถทาง
ษาที่มีตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  

10.76

22.76

16.79

23.28

17.51

12.55
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ระกอบ 6  กราฟเสนแสดงความไมมีผลปฏิสัมพันธระหวางเพศและระดับความสามารถทาง
ษาที่มีตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 
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2.3  จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทางในตาราง 8 ดังกลาว  
จึงตองตรวจสอบตอไปวานักเรียนที่มีเพศตางกัน  และนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษา
ตางกันนั้น  มีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนตางกันอยางไร โดยเปรียบเทียบความสามารถ
ในการใชเหตุผลเชิงตัวเลขและการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางของนักเรียนดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนหนึ่งตัวแปร (Univariate  Test)   และทดสอบภายหลังดวยวิธีการ  LSD ของ
ฟชเชอร (Fisher) ซึ่งปรากฏผลตามตาราง  9 -11 
 
ตาราง 9   การวิเคราะหความแปรปรวนของความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  และ

ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางของนักเรียนที่มีเพศตางกัน 
 
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน SS MS F p 

การใชเหตุผลเชิงตัวเลข 
การใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 

114.291 
24.744 

114.291 
24.744 

8.780 
1.854 

.003 

.174 
  
   

จากตาราง 9 พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความสามารถในการใชเหตุผล
เชิงสัดสวนเชิงตัวเลขตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยใน
ตาราง 3  พบวานักเรียนหญิงมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขสูงกวานักเรียนชาย 
แตไมพบความแตกตางในความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางของนักเรียนชาย
และนักเรียนหญิง 
 
ตาราง 10    การวิเคราะหความแปรปรวนของความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  

และความสามารถในการใช เหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางของนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถทางภาษาตางกัน 

 
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน SS MS F p 

การใชเหตุผลเชิงตัวเลข 
การใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 

8849.854 
8042.174 

4424.927 
4021.087 

339.934* 
301.271* 

.000 

.000 
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จากตาราง 10  พบวา นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาสูง ปานกลาง และ
ต่ํา มีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
คุณภาพแบบบอกทิศทางตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
  จากความแตกตางของคาเฉลี่ยความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข 
และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง  ผูวิจัยไดทําการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู  ดวยวิธีการ LSD ของฟชเชอร (Fisher) เพื่อคนหาวาระดับ
ความสามารถทางภาษาของนักเรียนคูใดบางที่มีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข 
และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางตางกัน ซึ่งปรากฏดังตาราง 11 
 
ตาราง 11  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิง

ตัวเลข และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง จําแนกตามตัวแปรระดับ
ความสามารถทางภาษาของนักเรียน 

 
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย  
ต่ํา ปานกลาง สูง 

ความสามารถ 
ในการใชเหตุผล 

ความสามารถทางภาษา 

x  11.725 17.158 23.04 
11.725 
17.158 
23.04 

- 5.433* 
- 

11.312* 
5.879* 

- 

 
เชิงสัดสวนเชิงตัวเลข 

ต่ํา 
ปานกลาง 

สูง 
x  13.940 20.179 24.420 

 
เชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 

ต่ํา 
ปานกลาง 

สูง 

13.940 
20.179 
24.420 

- 6.239* 
- 

10.481* 
4.241* 

- 
  

* p <.05 
 

  ผลจากตาราง 11 พบวานักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอยูในระดับสูงจะมี
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขสูงกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทาง
ภาษาระดับปานกลางและระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และนักเรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาระดับปานกลางจะมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขสูง
กวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาระดับตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05           
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สวนความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางนั้นนักเรียนที่มีความสามารถทาง
ภาษาอยูในระดับสูงจะมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง สูงกวานักเรียนที่
มีระดับความสามารถทางภาษาระดับปานกลางและระดับตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับปานกลางจะมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
คุณภาพแบบบอกทิศทางสูงกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาระดับตํ่า  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
สัดสวนเชิงตัวเลข และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีเพศและระดับความสามารถทางภาษาตางกัน   รวมทั้งศึกษาผลปฏิสัมพันธ
ระหวางเพศ และระดับความสามารถทางภาษาที่มีตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิง
ตัวเลข และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่เปนโรงเรียนสหศึกษา  จํานวนทั้งสิ้น 485 คน ที่ไดมาโดยการสุม
แบบสองขั้นตอน (Two – stage  Random  Sampling) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  มีจํานวน 3 ฉบับ  โดยฉบับที่ 1 เปนแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  มีจํานวน 30 ขอ  มีคาความเชื่อมั่น เทากับ  0.914    ฉบับที่ 2 เปน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางจํานวน 29 ขอ มีคาความ
เชื่อมั่น เทากับ 0.852 และฉบับที่ 3 เปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา จํานวน 30 ขอ  มีคา
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.842 
 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน และแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางภาษา ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  จากนั้นทําการ
ตรวจผลการทําแบบทดสอบของนักเรียน  นําขอมูลขอมูลที่ไดมาจําแนกกลุมผูเรียนตามเพศและระดับ
ความสามารถทางภาษา  แลวนํามาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค  โดยการหาคาสถิติพื้นฐานของ
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพ
แบบบอกทิศทาง จําแนกตามเพศและระดับความสามารถทางภาษา  วิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ
แบบสองทาง (Two – Way  MANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางจําแนก
ตามเพศ และระดับความสามารถทางภาษา  รวมทั้งศึกษาผลปฏิสัมพันธของตัวแปรเพศและระดับ
ความสามารถทางภาษาที่มีตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  และความสามารถ
การใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง  การเปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน
ในแตละองคประกอบดวยการวิเคราะห ความแปรปรวนหนึ่งตัวแปร (Univariate  Test) และทดสอบ
ภายหลังดวยวิธีการ LSD ของ (Fisher) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ผลการวิจัยพบวา 

1.1  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางอยูใน
ระดับปานกลาง     
  1 .2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่มี ระดับความสามารถทางภาษาสูงมี
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพ
แบบบอกทิศทางอยูในระดับสูง    นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาปานกลางจะมี
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพ
แบบบอกทิศทางอยูในระดับปานกลาง  สวนนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาต่ํา ก็จะมี
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอก
ทิศทางอยูในระดับตํ่า 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  และความสามารถ
ในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางของนักเรียนที่มีเพศและระดับความสามารถทางภาษา
ตางกัน  พบวา 
  2.1 นักเรียนหญิงมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขสูงกวา
นักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมพบความแตกตางในความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
  2.2 นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาตางกัน มีความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และความสามารถในการใชตุผลเชิงคุณลักษณะแบบบอกทิศทางตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู   โดยการทดสอบ
ภายหลังดวยวิธีการ  LSD ของฟชเชอร (Fisher)  พบวานักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอยูใน
ระดับสูงจะมีความสามารถในการใช เหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขสูงกวานักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถทางภาษาระดับปานกลางและระดับตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ
นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับปานกลางจะมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิง
ตัวเลขสูงกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาระดับตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางนั้นนักเรียนที่มีความสามารถทาง
ภาษาอยูในระดับสูงจะมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง สูงกวานักเรียนที่
มีระดับความสามารถทางภาษาระดับปานกลางและระดับตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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และนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับปานกลางจะมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
คุณภาพแบบบอกทิศทางสูงกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.3 ผลการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางเพศและระดับความสามารถทางภาษา พบวา  
ไมพบผลปฏิสัมพันธของเพศและระดับความสามารถทางภาษาที่มีตอความสามารถในการใชเหตุผล
เชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย  สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
  1.1 นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิง
ตัวเลข และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางอยูในระดับปานกลาง จากการ
สังเกตในการทําแบบทดสอบของนักเรียนคะแนนที่นักเรียนไดไมสูงนัก  บางคนไมสามารถเขียนแสดง
ความสัมพันธในรูปสัดสวนและหาคําตอบได   ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนมองไมเห็นความสัมพันธ
ระหวางปญหากับหลักคณิตศาสตรที่เคยเรียนมา   ซึ่งหลักคณิตศาสตรนั้นสามารถนํามาใชแกโจทย
ปญหานี้ได    นักเรียนอาจจะมองวา   คณิตศาสตรแตละเรื่องจะแยกหลัก และกฎเกณฑของแตละเรื่อง
ออกจากกันโดยเด็ดขาด และไมอาจจะนํามาใชในเรื่องอื่นได  การที่นักเรียนมีระดับความสามารถใน
การใชเหตุผลเชิงสัดสวนไมสูงอาจจะขึ้นอยูกับ ระดับชั้นที่ศึกษา  อายุ และประสบการณ ของแตละคน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเรฟเวน (Reven.  1987: 565-570) ที่พบวา นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นที่
สูงนั้น  อายุมากขึ้น  มีประสบการณมากขึ้นจะแกปญหาสัดสวนไดดีกวานักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นที่
ต่ํากวาและมีอายุนอยกวา และสอดคลองกับงานวิจัยของซอนเดอรสและเจอซันนาธาดาส (Saunders  
and Jesunathadas.  1988: 55-67) ที่พบวา คะแนนความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของ
นักเรียนจากแบบทดสอบที่มีเนื้อหาคุนเคย  สูงกวาคะแนนความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน
จากแบบทดสอบที่อาศัยเนื้อหาไมคุนเคยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ
ระหวางเนื้อหาที่คุนเคยกับระดับความยาก 

 1.2  นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาสูงมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
สัดสวนเชิงตัวเลข และมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางอยูในระดับสูง  
นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาปานกลางจะมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิง
ตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางอยูในระดับปานกลาง  สวน
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นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาต่ํา ก็จะมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงตัวเลขและ
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางอยูในระดับตํ่า ทั้งนี้เพราะ ในการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนในครั้งนี้นั้นตองอาศัยทักษะทางภาษา ใน
เร่ืองของการอานและการวิเคราะหโจทยปญหา   ซึ่งนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงจะสามารถ
อานและวิเคราะหโจทยปญหาไดดีกวานักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาต่ํา ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ โทมัส (สมบูรณ  หมุนแกว.  2534: 20 ; อางอิงจาก Thomas.  1978: 229-A) ที่พบวา 
การสอนคําศัพท  การอานเพื่อความเขาใจ  และการฝกทักษะยอยทําใหนักเรียนในกลุมทดลองมี
ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  และความสามารถ
ในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางของนักเรียนที่มีเพศและระดับความสามารถทางภาษา
ตางกัน  ผลการวิจัยพบวา 
  2.1 นักเรียนหญิงมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขสูงกวา
นักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมพบความแตกตางในความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจากขอคนพบดังกลาวไม
สอดคลองกับงานวิจัยของซอนเดอรสและเจอซันนาธาดาส (Saunders and Jesunathadas.  1988: 
55-67)ที่ศึกษากับนักเรียนในเกรด 9 พบวา นักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใชเหตุผล
เชิงสัดสวนสูงกวานักเรียนหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะความ
แตกตางทางดานอายุและระดับช้ันที่ศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของแตละประเทศ 

2.2 นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาตางกัน มีความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข และความสามารถในการใชตุผลเชิงคุณลักษณะแบบบอกทิศทางตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู   โดยการทดสอบ
ภายหลังดวยวิธีการ  LSD ของฟชเชอร (Fisher)  พบวานักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอยูใน
ระดับสูงจะมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผล
เชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางสูงกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาระดับปานกลางและ
ระดับตํ่า และนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับปานกลางจะมีความสามารถในการใชเหตุผล
เชิงสัดสวนเชิงตัวเลขสูงกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาระดับตํ่า  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 
นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงจะสามารถอานและวิเคราะหปญหาในแบบทดสอบไดดีกวา
นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาในระดับตํ่า   ทําใหความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิง
ตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง ของนักเรียนที่จําแนกตามระดบั
ความสามารถทั้งสองระดับตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแจคสัน  และฟลลิปส (Jackson  and 
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Phillips.  1983: 337-344) ไดทําการวิจัยเรื่อง  การสอนคําศัพทในเรื่องอัตราสวนและสัดสวนของ
นักเรียนเกรด 7  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง  อัตราสวนและสัดสวนของนักเรียนเกรด 7  
ดวยวิธีสอนคําศัพท  ซึ่งพบวา  คาเฉลี่ยเลขคณิตของทํากิจกรรมเกี่ยวกับคําศัพทในเรื่องเกี่ยวกับ
อัตราสวนและสัดสวนทุกวัน สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยเฉพาะโจทยปญหาที่
ตองคิดคํานวณและกิจกรรมเกี่ยวกับคําศัพท  จะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน และยงัไดพฒันาความ
เขาใจของนักเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของแครเมอร (สมบูรณ  หมุนแกว.2534: 20; อางอิงจาก 
Kramer.  1966: 18-22) ที่พบวา การอานมีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหา   ความ
เขาใจความหมายของคําศัพททั่วๆไป   และคําศัพททางเลขคณิตเปนทางนําไปสูการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหา  และทักษะการอานมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงวินิจฉัยปญหา  และสาเหตุในการแกปญหา 
     3. ผลการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางเพศและระดับความสามารถทางภาษา พบวา  ไมมีผล
ปฏิสัมพันธของเพศและระดับความสามารถทางภาษาที่มีตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน
เชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะจาก
ตาราง 4 พบวา ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่มีความสามารถทางภาษาสูงจะมีความสามารถใน
การใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางอยู
ในระดับสูง แตการที่นักเรียนมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและการใชเหตุผล
เชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางตางกัน  อาจขึ้นอยูกับเพศหรือระดับความสามารถทางภาษาเพียงอยาง
ใดอยางหนึ่งเทานั้น   หรือ อาจเปนเพราะพบความแตกตางในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข
ระหวางเพศชายและเพศหญิง แตไมพบความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิงในการใชเหตุผล
เชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง  จึงไมพบปฏิสัมพันธรวมกันระหวางเพศและระดับความสามารถทาง
ภาษาที่มีตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบ
บอกทิศทาง แตมีตัวแปรอื่นที่รวมกับความสามารถทางภาษาที่จะสงผลตอความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนที่พบคือ งานวิจัยของ เรฟเวน (Reven.  1987 : 565-570) ที่พบวานักเรียนที่ศึกษา
ในระดับช้ันที่สูงนั้น  อายุมากขึ้น มีประสบการมากขึ้น จะแกปญหาสัดสวนไดดีกวานักเรียนที่ศึกษาใน
ระดับช้ันที่ต่ํากวา  และมีอายุนอยกวา 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลวิจัยไปใช 

จากการศึกษาพบวาทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
สัดสวนเชิงตัวเลข   และความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางอยูในระดับ     
ปานกลาง โดยนักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข  และ
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางสูงกวานักเรียนชาย   และนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถทางภาษาตางกัน จะมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและ
ความสามารถในการใช เหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางตางกัน   โดยนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถทางภาษาสูงจะมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนอยูในระดับปานกลาง-สูง  
แตนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาต่ําก็จะมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนต่ํา  
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

1.1   เนื่องจากพบวานักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงมีความสามารถในการใช
เหตุผลเชิงสัดสวนอยูในระดับสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถในการใชเหตุผลปานกลางและต่ํา  
ดังนั้นควรมีการปรับปรุงความสามารถทางภาษาของนักเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของการอานเพื่อ
วิเคราะหโจทยเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวน 

1.2  ควรฝกการแกโจทยปญหาเชิงสัดสวนใหกับนักเรียนโดยใชโจทยปญหาที่เกี่ยวของกับ
สถานการณหรือเหตุการณที่นักเรียนไดพบเห็นในชีวิตประจําวันในรูปโจทยปญหาเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข
และการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
                  2.1 ควรเลือกตัวแปรอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิง
ตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทางอีกเพื่อที่จะไดนําผลการวิจัยมา
เปนสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนเรื่องสัดสวนและประยุกตใชกับศาสตรอ่ืนๆได 
       2.2 ควรศึกษารูปแบบในการแกปญหาเชิงสัดสวนของของนักเรียนวานักเรียนใชวิธีการใน
การแกปญหาอยางไร โดยการสัมภาษณหรือใหนักเรียนเขียนแสดงวิธีการหาคําตอบ 
       2.3 ควรศึกษาตอวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนหญิงมีความสามารถในการใชเหตุผล
เชิงสัดสวนเชิงตัวเลขและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพสูงกวานักเรียนชาย 
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ตาราง 12  คาความสอดคลอง(IOC)ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตผุลเชิงสัดสวน 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ ขอ 
1 2 3 4 5 

คาความ
สอดคลอง 

ผลการ
คัดเลือก 

ขอ 
1 2 3 4 5 

คาความ
สอดคลอง 

ผลการ
คัดเลือก 

1 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 31 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
2 1 1 0 1 1 0.80 คัดเลือกไว 32 -1 1 1 0 1 0.40 คัดเลือกไว 
3 1 0 1 1 1 0.80 คัดเลือกไว 33 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
4 1 1 1 0 1 0.80 คัดเลือกไว 34 0 1 1 1 1 0.80 คัดเลือกไว 
5 1 -1 0 0 1 0.20 คัดออก 35 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
6 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 36 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
7 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 37 1 0 1 1 1 0.80 คัดเลือกไว 
8 1 0 0 -1 1 0.20 คัดออก 38 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
9 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 39 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
10 1 -1 1 1 1 0.60 คัดเลือกไว 40 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
11 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 41 1 0 0 0 1 0.40 คัดเลือกไว 
12 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 42 1 1 1 -1 1 0.60 คัดเลือกไว 
13 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 43 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
14 1 1 1 0 1 0.80 คัดเลือกไว 44 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
15 1 -1 1 1 1 0.60 คัดเลือกไว 45 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
16 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 46 1 1 1 0 1 0.80 คัดเลือกไว 
17 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 47 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
18 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 48 1 1 1 0 1 0.80 คัดเลือกไว 
19 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 49 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
20 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 50 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
21 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 51 1 -1 1 1 1 0.60 คัดเลือกไว 
22 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 52 1 0 -1 1 1 0.40 คัดเลือกไว 
23 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 53 1 -1 1 1 1 0.60 คัดเลือกไว 
24 1 0 1 1 1 0.80 คัดเลือกไว 54 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
25 1 0 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 55 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
26 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 56 1 0 0 1 1 0.60 คัดเลือกไว 
27 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 57 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
28 1 0 1 1 1 0.80 คัดเลือกไว 58 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
29 1 0 1 1 1 0.80 คัดเลือกไว 59 1 1 0 1 1 0.80 คัดเลือกไว 
30 1 -1 1 1 1 0.60 คัดเลือกไว 60 1 1 0 1 1 0.80 คัดเลือกไว 
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ตาราง 12  (ตอ) 
ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ ขอ 

1 2 3 4 5 
คาความ
สอดคลอง 

ผลการ
คัดเลือก 

ขอ 
1 2 3 4 5 

คาความ
สอดคลอง 

ผลการ
คัดเลือก 

61 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 67 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
62 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 68 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
63 1 -1 1 1 1 0.60 คัดเลือกไว 69 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
64 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 70 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
65 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 71 1 0 1 1 1 0.80 คัดเลือกไว 
66 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 72 1 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว 
 

 ตาราง 13  คาความยาก และคาอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงตัวเลข 
 

ขอ คาความยาก 
คาอํานาจ
จําแนก 

หมายเหตุ ขอ คาความยาก 
คาอํานาจ
จําแนก 

หมายเหตุ 

1 0.607 0.667 คัดเลือกไว 18 0.328 0.524 คัดเลือกไว 
2 0.615 0.818 คัดเลือกไว 19 0.770 0.365 คัดเลือกไว 
3 0.385 0.912 คัดเลือกไว 20 0.648 0.637 คัดเลือกไว 
4 0.418 0.853 คัดเลือกไว 21 0.664 0.455 คัดเลือกไว 
5 0.361 0.763 คัดเลือกไว 22 0.770 0.487 คัดออก 
6 0.508 0.792 คัดเลือกไว 23 0.410 0.553 คัดเลือกไว 
7 0.410 0.734 คัดเลือกไว 24 0.433 0.403 คัดเลือกไว 
8 0.475 0.971 คัดเลือกไว 25 0.779 0.365 คัดออก 
9 0.426 0.645 คัดเลือกไว 26 0.648 0.578 คัดเลือกไว 

10 0.230 0.470 คัดออก 27 0.697 0.488 คัดเลือกไว 
11 0.246 0.411 คัดเลือกไว 28 0.443 0.643 คัดเลือกไว 
12 0.459 0.879 คัดเลือกไว 29 0.623 0.103 คัดออก 
13 0.418 0.703 คัดเลือกไว 30 0.352 0.463 คัดเลือกไว 
14 0.336 0.853 คัดเลือกไว 31 0.246 0.318 คัดเลือกไว 
15 0.213 0.381 คัดเลือกไว 32 0.418 0.552 คัดเลือกไว 
16 0.336 0.911 คัดเลือกไว 33 0.434 0.463 คัดเลือกไว 
17 0.730 0.516 คัดเลือกไว 34 0.451 0.346 คัดเลือกไว 
 
คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลสัดสวนเชงิตัวเลข เทากับ  0.914 
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ตาราง 14 คาความยาก และคาอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
คุณภาพแบบบอกทิศทาง 

 

ขอ คาความยาก 
คาอํานาจ
จําแนก 

หมายเหตุ ขอ คาความยาก 
คาอํานาจ
จําแนก 

หมายเหตุ 

1 0.705 0.714 คัดเลือกไว 19 0.295 0.621 คัดเลือกไว 
2 0.098 0.118 คัดออก 20 0.492 0.247 คัดออก 
3 0.631 0.625 คัดเลือกไว 21 0.467 0.739 คัดเลือกไว 
4 0.639 0.510 คัดเลือกไว 22 0.303 0.329 คัดเลือกไว 
5 0.115 -0.085 คัดออก 23 0.320 0.417 คัดเลือกไว 
6 0.443 0.448 คัดเลือกไว 24 0.336 0.241 คัดเลือกไว 
7 0.369 0.300 คัดเลือกไว 25 0.328 0.330 คัดเลือกไว 
8 0.492 0.508 คัดเลือกไว 26 0.156 0.122 คัดออก 
9 0.631 0.741 คัดเลือกไว 27 0.500 0.739 คัดเลือกไว 

10 0.590 0.682 คัดเลือกไว 28 0.475 0.653 คัดเลือกไว 
11 0.090 -0.027 คัดออก 29 0.320 0.592 คัดเลือกไว 
12 0.582 0.739 คัดเลือกไว 30 0.516 0.306 คัดเลือกไว 
13 0.582 0.712 คัดเลือกไว 31 0.500 0.536 คัดเลือกไว 
14 0.549 0.740 คัดเลือกไว 32 0.533 0.421 คัดเลือกไว 
15 0.426 0.447 คัดเลือกไว 33 0.516 0.566 คัดเลือกไว 
16 0.402 0.301 คัดเลือกไว 34 0.434 0.448 คัดเลือกไว 
17 0.287 0.503 คัดเลือกไว 35 0.475 0.510 คัดเลือกไว 
18 0.131 -0.142 คัดออก 36 0.246 0.240 คัดออก 
 
คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคุณภาพแบบบอกทิศทาง 
  เทากบั  0.852 
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ตาราง 15  คาความยาก และคาอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา 
 

ขอ คาความยาก 
คาอํานาจ
จําแนก หมายเหตุ ขอ คาความยาก 

คาอํานาจ
จําแนก หมายเหตุ 

1 0.713 0.398 คัดเลือกไว 16 0.639 0.361 คัดเลือกไว 
2 0.664 0.682 คัดเลือกไว 17 0.475 0.647 คัดเลือกไว 
3 0.680 0.595 คัดเลือกไว 18 0.639 0.566 คัดเลือกไว 
4 0.623 0.363 คัดเลือกไว 19 0.262 0.670 คัดเลือกไว 
5 0.508 0.590 คัดเลือกไว 20 0.500 0.531 คัดเลือกไว 
6 0.369 0.499 คัดเลือกไว 21 0.541 0.529 คัดเลือกไว 
7 0.385 0.647 คัดเลือกไว 22 0.664 0.390 คัดเลือกไว 
8 0.418 0.797 คัดเลือกไว 23 0.631 0.416 คัดเลือกไว 
9 0.557 0.504 คัดเลือกไว 24 0.361 0.467 คัดเลือกไว 

10 0.418 0.618 คัดเลือกไว 25 0.492 0.320 คัดเลือกไว 
11 0.754 0.511 คัดเลือกไว 26 0.459 0.235 คัดเลือกไว 
12 0.639 0.416 คัดเลือกไว 27 0.508 0.410 คัดเลือกไว 
13 0.787 0.363 คัดเลือกไว 28 0.541 0.558 คัดเลือกไว 
14 0.689 0.450 คัดเลือกไว 29 0.607 0.268 คัดเลือกไว 
15 0.533 0.359 คัดเลือกไว 30 0.295 0.494 คัดเลือกไว 

 
 

คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา  เทากับ  0.842 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
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คณะศึกษาศาส
แบบทดสอบวัดความส

☺☺☺☺☺☺
 

คําชี้แจง 
 แบบทดสอบฉบับนี้มจีุดมุงหมายเพ
มัธยมศึกษาปที่ 2 
 ขอมูลที่ไดจากการทดสอบครั้งนี้จะ
แกปญหาเชิงสัดสวนและเนื้อหาวิชาที่ใชสัด
ครูผูสอน   จึงขอใหนักเรียนทําแบบทดสอบอ
 แบบทดสอบฉบับนี้แบงเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1  เขียนแสดงความสัมพันธ ของโจทยป

ใหนักเรียนเขียนแสดงความสัมพันธ ข
0) แอปเปล 15 ผล  ราคา 345 บาท

       เขียนในรูปสัดสวนไดดังนี้ ………
345
15

=

ตอนที่ 2  การใชทักษะเกี่ยวกับจํานวนตรรกยะ
 ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่นักเรียนคิด
กระดาษคําตอบ  ดังตัวอยาง 
 00)  น้ําสมชนิด  A ประกอบดวยเนื้อ
สม 15 สวน ตอน้ําเชื่อม 25 สวน น้ําสมชนิดใด
 ก. ชนิด A   
 ค. เทากัน   
คําตอบคือขอ ขอ ก. 

 

ขอ ก ข ค ง 
00     
01     

 
 ถานักเรียนตองการเปลี่ยนคําตอบใ

  ใหตรงกับตัวเลือกใหม    ดังตัวอยางขา
 
     

 

 
ตร     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 1 
ามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนเชิงตัวเลข 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ื่อวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนชั้น

เปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการใชเหตุผลเชิงสัดสวน การ
สวนในการแกปญหาของนักเรียน  รวมทั้งเปนสารสนเทศใหกับ
ยางตั้งใจ และเต็มความสามารถ 
  มีขอคําถามทั้งหมด  30   ขอ  ดังนี้ 
ญหาในรูปสัดสวน และหาคําตอบ    จํานวน 15  ขอ 
องโจทยปญหาในรูปสัดสวน และหาคําตอบ  ดังตัวอยาง 
  ถาซื้อแอปเปล 64 ผล จะตองจายเงินเทาใด 

x
64 ………..       ตอบ   .......1,472 บาท......... 

ในการเปรียบเทียบอัตราสวนสองอัตราสวนจํานวน 15  ขอ 
วาถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  แลวทําเครื่องหมาย  ลงใน

สม 15 สวน ตอน้ําเชื่อม 23 สวน และน้ําสมชนิด Bประกอบดวย เนื้อ
มีความเขมขนกวากัน 

 ข. ชนิด B 
 ง. ไมสามารถบอกได 

 ขอ ก ข ค ง 
 02     
 03     

หม  ใหทําเครื่องหมาย          ทับคําตอบเดิม แลวทําเครื่องหมาย 
งตน 

  นางสาวธัญญารัตน     อินทรอนันต 
สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ตอนที่ 1    เขียนแสดงความสัมพันธ ของ
โจทยปญหาในรูปสัดสวน และหาคําตอบ  
  

1. ปรัชญาขบัรถดวยความเร็ว 175 กิโลเมตรใน
เวลา 3 ชั่วโมง เมื่อเดินทางเปนเวลา 12 ชั่วโมง 
ดวยความเร็วคงที่จะเดินทางไดระยะทางเทาใด 
 

2. ถาแดงวิ่งรอบสนาม 3 รอบ  ใชเวลา 20 นาท ี 
อยากทราบวา  ถาแดงวิ่งรอบสนาม 12 รอบ 
ดวยความเร็วคงที่จะใชเวลากีน่าที 
 

3. บานเรือนไทยจําลองหลังหนึ่ง วัดความยาว
ได 80 เซนติเมตร ความกวาง 50 เซนติเมตร 
และสูง 24 เซนติเมตร  ถาสรางบานเรือนไทย
จริงตามแบบจาํลองใหมีความยาว 10  เมตร    
ความสูงของบานเรือนไทยหลังนี้เปนเทาไร 
 

4. ผังสนามฟุตบอลแหงหนึ่งใชมาตราสวน           
1 เซนติเมตร : 4 เมตร ถาสนามฟุตบอลจริงมี
ความยาวของสนามเปน 104 เมตรแลวความ
ยาวของสนามในแผนผังจะเปนกี่เซนติเมตร 
 

5. เครื่องจักรเครื่องหนึ่งปมฝาขวดได 720 ฝา 
ภายในเวลา 2 นาที ถาเครื่องจักรมีเวลาปม
ภายใน 50 วินาที จะไดฝาขวดกี่ฝา 
 

6. พอคาขายสมุด 12 เลมราคา 30 บาท ถาขาย
สมุดไดเงิน 100 บาท เขาจะขายสมุดไดกี่เลม 
 

7. รถไฟขบวนหนึ่ง แลนไดระยะทาง 190 
กิโลเมตร ในเวลา 2 ชัว่โมงโดยสม่ําเสมอ ถา
ตองการแลนใหไดระยะทาง  950  กิโลเมตร  
จะตองใชเวลากี่ชั่วโมง 

8.  แมคาติดราคาขายไขไกไว  8  ฟอง 20 บาท   ถามี
เงิน 210 บาท จะซือ้ไขไกไดกีฟ่อง 
 

9.  สุดาซื้อดอกกหุลาบจากรานขายดอกไมในราคา 4 
ดอก 25 บาท  ถาสุดาซื้อดอกกุหลาบ 52 ดอก สุดา
จะตองจายเงินกี่บาท 
 

10. เหลาชนิดหนึ่งบรรจุอยูในขวด 750 ลูกบาศก
เซนติเมตร เหลาชนิดนี้ทุกขวดมีแอลกอฮอลผสมอยู 
227.5 ลูกบาศกเซนติเมตร ถาแบงเหลานี้ใสขวด 150 
ลูกบาศกเซนติเมตรเหลาชนิดนี้จะมีแอลกอฮอลผสมอยู
กี่ลูกบาศกเซนติเมตรในแตละขวด 
 

11. ถาหัวใจเราเตน 72 คร้ังในหนึ่งนาที อยากทราบวา
ใน10 วินาที  หวัใจเราจะเตนกี่คร้ัง 
 

12. รานคาติดราคาขายแผนซีดีไว 5 แผน 79 บาท ถา
นภาตองการซือ้แผนซีดี 35 แผน  จะตองจายเงินกี่บาท 
 

13. รูปถาย 86× นิ้ว ใบหนึ่งถูกอัดขยายใหมใหมีความ
ยาวเพิ่มขึ้น จาก 8 นิ้วเปน 32 นิ้ว ดวยสัดสวนเดิม   
อยากทราบวาความกวางของรูปท่ีขยายใหมนี้เปนเทาไร 
 

14. น้ําผลไม 25% หมายถึง น้ําผลไม 100 ลูกบาศก
เซนติเมตร จะมีน้ําผลไมแทอยู 25 ลูกบาศกเซนติเมตร 
อีก 75 ลูกบาศกเซนติเมตรเปนน้ําหรือส่ิงอื่นเจือปนอยู  
ถาน้ําผลไม 750 ลูกบาศกเซนติเมตร จะมีน้ําหรือส่ิงอื่น
เจือปนอยูกี่ลูกบาศกเซนติเมตร 
 
15. ชายคนหนึ่งสูง 5 ฟุต ยืนอยูกลางแดด มีเงาทอด
ยาวบนพื้นดิน 7 ฟุต ในเวลาเดียวกันถาตนไมมีเงาทอด
ยาวบนพื้นดิน 42 ฟุต อยากทราบวาตนไมจะสูงกี่ฟุต 
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ตอนที่ 2  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่นักเรียน 
คิดวาถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  แลวทํา
เครื่องหมาย   ลงในกระดาษคําตอบ 
 

16. รถยนต A แลนดวยความเร็ว180 กิโลเมตร /     
3  ชัว่โมง  รถยนต B แลนดวยความเร็ว 440 
กิโลเมตร /15 ชัว่โมง รถยนตคันใดแลนไดเร็ว  
กวากัน 

      ก.   รถยนต A แลนไดเร็วกวา รถยนต B             
 ข.   รถยนต B แลนไดเร็วกวา รถยนต A 
     ค.   รถทั้งสองแลนดวยความเร็วเทากัน  
 ง.   ไมสามารถบอกได 
 

17. น้ําหอมกลิ่น A 150 ลูกบาศกเซนติเมตร     
จะมีหัวน้ําหอมผสมอยู 5 ลูกบาศกเซนติเมตร 
สวนน้ําหอมกลิ่น B  175 ลูกบาศกเซนติเมตร  
มีหัวน้ําหอมผสมอยู 7 ลูกบาศกเซนติเมตร  
น้ําหอมกลิ่นใดมีความเขมขนมากกวากัน 
ก.   กลิ่น A              
ข.   กลิ่น B 
ค.   เทากัน   
ง.   ไมสามารถบอกได 
 

18. ชาวนาสูบน้ําเขานาโดยใชเครื่องสูบสอง
เครื่อง เครื่องสูบน้ําเครื่องที่หนึ่งสูบน้ําได 100 ลิตร
ตอนาที  เครื่องสูบน้ําเครื่องที่สองสูบน้ําได 6,400 
ลิตรตอชั่วโมง ในเวลา 1 ชัว่โมง   เครื่องสูบน้ํา
เครื่องใดสูบน้ําไดมากกวา 

      ก.   เครื่องที่หนึ่ง      
 ข.   เครื่องที่สอง 

ค.   เทากัน              
ง.   ไมสามารถบอกได 

19. ถาหัวใจของนกเตน  6  คร้ัง ในทุกๆ  5 วินาที   
สวนหัวใจของแนนเตน 72 คร้ังใน 1 นาที     หวัใจ
ของใครเตนเร็วกวากัน 
 ก.   นก  ข.   แนน 
 ค.   เทากัน  ง.   ไมสามารถบอกได 
 

20. มอเตอร A หมุนดวยอัตราเร็ว 75 รอบตอวินาที  
และมอเตอร B หมุนดวยความเร็ว 4,500 รอบตอนาที   
มอเตอรใดหมนุไดเร็วกวากัน    
 ก.   มอเตอร A   
 ข.   มอเตอร B 
 ค.   เทากัน                
 ง.   ไมสามารถบอกได 
 

21. รถไฟขบวน A  แลนไดทาง 150 กิโลเมตร      
ในเวลา 20 นาที    สวนรถไฟขบวน B แลนไดทาง 
120 กิโลเมตร ในเวลา 16 นาที รถไฟขบวนใดแลน
ดวยอัตราเร็วสูงกวากัน 
 ก.   รถไฟขบวน A  
 ข.   รถไฟขบวน B 
 ค.   เทากัน   
 ง.   ไมสามารถบอกได 
 

22. น้ําสมชนิด A ประกอบดวยเนื้อสม 12 สวน     
ตอน้ําเชื่อม 23 สวน  และ น้ําสมชนิด B 
ประกอบดวยเนื้อสม 14 สวน  ตอน้ําเชือ่ม 25 สวน 
น้ําสมชนิดใดมคีวามเขมขนกวากัน 
   ก.   น้ําสมชนิด A    
 ข.   น้ําสมชนิด B 
 ค.   เทากัน              
 ง.   ไมสามารถบอกได 
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23. รถจักรยานยนตA แลนไดระยะทาง 150 กิโลเมตร 

ในเวลา
2
12 ชั่วโมง สวนรถจักรยานยนต B แลนได

ระยะทาง 350 กิโลเมตร ในเวลา 4 ชัว่โมง 
รถจักรยานยนตคันใดแลนดวยอัตราเร็วสูงกวากัน 
 ก.   รถจักรยานยนต A    
 ข.   รถจักรยานยนต B 
 ค.   เทากัน    
 ง.   ไมสามารถบอกได 
  

24. ชาวนาผสมน้ํายาเพื่อฉีดกําจดัวัชพืชในนาขาว  
โดยในครั้งแรกผสมโดยใชน้ํายา 6 ชอนตอน้าํ 9 ลิตร  
ครั้งหลังใชน้ํายา 8 ชอน ตอน้ํา 9 ลิตร น้ํายาทีผ่สม
ครั้งใดมีความเขมขนกวากัน 

ก.   ครั้งแรก       ข.   ครั้งหลัง 
ค.   เทากัน  ง.   ไมสามารถบอกได 

 

25. เครื่องบินสายการบิน A  บินไดระยะทาง 300 
ไมลตอชั่วโมง สวนเครื่องบินสายการบิน B บนิได
ระยะทาง 200 ไมล ในเวลา 40 นาที เครื่องบิน
สายการบินใดบินไดเร็วกวากัน 
ก.   สายการบนิ A  
ข.   สายการบนิ B 

  ค.   เทากัน   
 ง.   ไมสามารถบอกได  
 

26. นิดปลอยวัตถุ 2 ชิ้นลงมาจากยอดตึกสูง 
1,000 ฟุต ถาวตัถุ Aตกลงมาได 450 ฟุต ในเวลา 
5 วินาที สวนวตัถุ B ตกลงมาได 500 ฟุต ในเวลา  
6 วินาที   อยากทราบวาวัตถุใดจะตกถึงพื้นกอน 
ก.   วัตถุ A          ข.   วัตถ ุB 

  ค.   เทากัน          ง.   ไมสามารถบอกได 
 

27. นกซื้อดินสอจากราน  A 12 แทง ราคา 30 บาท 
และซื้อสมุดจากราน B   5 เลม ราคา 30 บาท ราน
ใดขายของถูกกวากัน 
   ก.   ราน A ข.   ราน B 
 ค.   เทากัน           ง.   ไมสามารถบอกได 
 

28. ออมและออยแขงกันเปาลูกโปง  โดยออมเปาได 
18 ลูก ใชเวลา 3 นาที   สวนออยเปาลูกโปง     1 ลูก 
ใชเวลา 10 วินาที  อยากทราบวาในเวลา 3 นาที 
ใครเปาลูกโปงไดจํานวนมากกวากัน 
  ก.   ออม ข.   ออย 
 ค.   เทากัน ง.   ไมสามารถบอกได 
  

29. ในการพิมพแผนปลิว  โรงพมิพ A พิมพ 70 ชุด 
โรงพิมพตองลงทุนคาหมึก  และกระดาษ     210 
บาท  สวนโรงพิมพ B พิมพ 100 ชุด  โรงพิมพตอง
ลงทุนหมึกและกระดาษ 320 บาท โรงพมิพใดเสีย
คาใชจายในการลงทุนสูงกวากัน 
 ก.   โรงพิมพ A  
 ข.   โรงพิมพ B 
 ค.   เทากัน  
 ง.   ไมสามารถบอกได 
 

30. โรงสีขาว A สีขาวเปลือกครั้งละ 1 ถังจะได
ขาวสาร 12 ลิตร สวนโรงสีขาว B สีขาวเปลือกครั้ง
ละ 30 ลิตร จะไดขาวสาร 15 ลิตร  ถาสีขาวเปลือก
ในปริมาณที่เทากัน โรงสีใดจะไดปริมาณขาวสาร
มากกวากัน ( 1ถัง = 20 ลิตร ) 
 ก.   โรงสีขาว A      
 ข.   โรงสีขาว B 

ค.   เทากัน             
ง.   ไมสามารถบอกได 
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  ฉบับที่ 2 
คณะศึกษาศาสตร     มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงคณุภาพแบบบอกทิศทาง 
   

 

คําชี้แจง 
 แบบทดสอบฉบับนี้มจีุดมุงหมายเพื่อวัดความสามารถในการใชเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 
 ขอมูลที่ไดจากการทดสอบครั้งนี้จะเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการใชเหตุผลเชิงสัดสวน การ
แกปญหาเชิงสัดสวนและเนื้อหาวิชาที่ใชสัดสวนในการแกปญหาของนักเรียน  รวมทั้งเปนสารสนเทศใหกับ
ครูผูสอน   จึงขอใหนักเรียนทําแบบทดสอบอยางตั้งใจ และเต็มความสามารถ 
 
 แบบทดสอบฉบับนี้  มีขอคําถามทั้งหมด  30   ขอ  มีคะแนนขอละ 1 คะแนน 
 ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  แลวทําเครื่องหมาย  ลงใน
กระดาษคําตอบ  ดังตัวอยาง 
 
 00)  สัปดาหนี้สุดาใชเวลาในการพับถุงกระดาษมากขึ้นเมือ่เทียบกับสัปดาหที่แลว  และสามารถพับถุง
กระดาษไดจํานวนมากขึ้นดวย อยากทราบวาความสามารถในการพับถุงกระดาษของสุดาเปลี่ยนแปลงอยางไร 

 ก.   เพิ่มขึ้น    ข.   เทาเดิม                     
 ค.   ลดลง      ง.   ไมสามารถบอกได 

คําตอบคือขอ ขอ ง. 
 

ขอ ก ข ค ง  ขอ ก ข ค ง 
00      02     
01      03     

 
 ถานักเรียนตองการเปลี่ยนคําตอบใหม  ใหทําเครื่องหมาย          ทับคําตอบเดิม แลวทําเครื่องหมาย   
ใหตรงกับตัวเลือกใหม    ดังตัวอยางขางตน 
 
 

       นางสาวธัญญารัตน     อินทรอนันต 
สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ใชตอบคําถามขอ 1 – 15 
 

ก.   เพิ่มขึ้น ข.   เทาเดิม                     
6. วันนี้นรินทรนําเงินจํานวนนอยกวาเมื่อวันกอนไปซื้อ
ทองคําแทง   แตไดทองคําแทงหนักเทาเดิม อยาก
ทราบวาราคาของทองคําแทงเปลี่ยนแปลงอยางไร ค.   ลดลง   ง.   ไมสามารถบอกได 

 
 

1. ในชั่วโมงการงานอาชพีฯ ครูใหนักเรียนละลาย
น้ําเกลือเพื่อทําไขเค็ม โดยครูกําหนดปริมาณน้ําและ
เกลือใหนักเรียน แตชิดกลับใสเกลือเทาที่กําหนด   
แตใชน้ํานอยกวาที่ครูกําหนด  อยากทราบวาความ
เขมขนของน้ําเกลือของชิดแตกตางจากน้ําเกลือของ
ครูอยางไร 
 
2. วันนี้ปรัชญาขบัรถไดระยะทางนอยกวาเมื่อวาน  
แตใชเวลาในการเดินทางเทาเดิมความเร็วในการขับ
รถของปรัชญาเปลี่ยนแปลงอยางไร  
 
3. วันนี้สุริยาวายน้ําไดระยะทางนอยกวาเดิม แตใช
เวลามากกวาวนักอน   อยากทราบวาความสามารถ
ในการวายน้ําของสุริยาเปลี่ยนแปลงอยางไร 
 
4. หลังจากที่รถยนตของปอเปลีย่นจากน้ํามันมาใช
แกส รถยนตสามารถแลนไดระยะทางมากขึ้น  แตใช
เวลาเดินทางเทาเดิม ประสิทธภิาพของรถยนตปอ
เปลี่ยนแปลงอยางไร หลังเปล่ียนมา ใชแกส 
 
5. วันนี้จอหนนําเงินดอลลารของสหรัฐอเมริกา
จํานวนเทาเดิมมาแลกเปนเงินบาทไทย แตกลับได
เงินบาทนอยกวาเมื่อวาน อยากทราบวาคาของเงิน
บาทไทยเปลี่ยนแปลงอยางไร 
      
 
 

 
 

 
7.  หลังจากเปลี่ยนหมึกชนิดใหมใชกับเครื่องพมิพ   
ปรากฏวาสามารถพิมพงานไดจํานวนมากขึน้ใชเวลา
ในการพิมพเทาเดิม   ประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ
เปลี่ยนแปลงอยางไรหลังจากใชหมึกชนิดใหม 
 
8.  ฟาใสผสมสีน้ําสองสี คือสีขาวและสีเขียว เพื่อ
ระบายสีใบไม    ในครั้งนี้ฟาใสใชสีขาวมากขึน้และ   
ใชสีเขียวนอยลงอยากทราบวาความเขมขนของสีเขียว
ที่ฟาใสผสมครั้งนี้เปลี่ยนแปลงอยางไร 
 
9.  ในแตละเดือนที่ผานมารานขาวตมจะซือ้นํ้ายาลาง
จานเดือนละหนึ่งขวด  แตในเดือนนี้ เขาซื้อนํายาลาง
จานขวดเล็กกวาเดิม  แตใชไมหมด อยากทราบวา
อัตราการใชน้ํายาลางจานของรานขาวตมเปล่ียนแปลง
อยางไร หากมจีํานวนจานที่ตองลางเทาเดิม 
 
10. คุณครูซื้อลูกอมมาแจกนักเรียนเหมือนเชนทุกวัน   
วันนี้คุณครูจายคาลูกอมนอยกวาทุกวันแตกลับได
จํานวนลูกอมเทาเดิม   อยากทราบวาราคาของลูกอม
เปลี่ยนแปลงอยางไร 

 
11. กบเปนชางเย็บผา  วันนี้กบเยบ็ปลอกหมอนได
มากกวาทุกวันแตใชเวลาในการเย็บเทากับวันกอน 
อยากทราบวาความสามารถในการเย็บผาของกบ
เปลี่ยนแปลงอยางไร 
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12. แมจายเงินใหแอนเปนรายเดือนเทากันทุกเดือน  
แตเดือนนี้แมมีรายจายเพิ่มขึ้นจึงใหแอนนอยลง 
อยากทราบวาในเดือนนี้อัตราการใชเงินของแอนใน
แตละวันเปล่ียนแปลงอยางไร 
 
13. บริษัทผลิตครีมอาบน้ํายี่หอหนึ่ง ปรับปรุง
รูปแบบผลิตภณัฑใหม โดยเพิ่มขนาดของภาชนะ
บรรจุ และเพิ่มปริมาณครีมอาบน้ํา อยากทราบวา
คุณภาพของครีมอาบน้ําเปล่ียนแปลงอยางไร 
 
14. วันนี้สหกรณรานคาของโรงเรียนสั่งไอศกรีมมา
ขายใหกับนักเรียนจํานวนมากกวาทุกวันและ
สามารถขายไดจนหมด อยากทราบวา ความ
ตองการซื้อไอศกรีมของนักเรียนเปลี่ยนแปลง
อยางไร 
 
15. กระรอกพับถุงกระดาษไดจํานวนถุงนอยกวา
กระแต  และใชเวลาในการพับนอยกวากระแต  
อยากทราบวากระรอกและกระแตใครพับถุงไดเร็ว
กวากัน 

ก.  กระรอก                
ข.  กระแต   
ค. เทากัน                  
ง.  ไมสามารถบอกได 

 
16. ในการผสมน้ํายากําจัดแมลง  ครั้งแรกใชน้ํายา
มากกวาน้ํา ครั้งหลังใชน้ํายาเทากับน้ํา น้ํายากําจัด
แมลงครั้งไหนมีความเขมขนมากวากัน 
 ก.   ครั้งแรก  ข.   ครั้งหลัง 
      ค.   เทากัน  ง.   ไมสามารถบอกได 
 

 
17. นพรับปูกระเบือ้งในหองประชมุสองหองซึ่งมี
พื้นที่เทากันแตใชกระเบือ้งขนาดเล็กและขนาดใหญ 
สมมติวา  นพใชเวลาในการปกูระเบื้องแตละแผน
เทากัน อยากทราบวานพจะใชเวลาปูกระเบื้องใน
หองที่ใชกระเบือ้งขนาดเล็ก  หรือขนาดใหญนอย
กวากัน 

   ก. ขนาดเล็ก  ข.   ขนาดใหญ 
 ค. เทากัน  ง.  ไมสามารถบอกได 
 

18. ตอมและตอยชงกาแฟสําเร็จรูปดื่ม  โดยถวย
กาแฟของตอมใหญกวาของตอย   และใสน้ํารอน
คร่ึงถวยเหมือนกันตอม  ใสกาแฟนอยกวาตอย  
อยากทราบวากาแฟถวยของใครมีความเขมขน
มากกวากัน 
      ก.   ตอม         ข.  ตอย 
      ค.   เทากัน  ง.  ไมสามารถบอกได 
 
19. นกและแนนเรียนอยูหองเดียวกัน นกสามารถ
ทองจําคําศัพทภาษาอังกฤษไดเทากับแนน  แตนก
ใชเวลาในการฝกทองจํามากกวาแนนใครสามารถ
ทองจําคําศัพทของใครดีกวากนั 
    ก.   นก ข.   แนน 
  ค.   เทากัน ง.   ไมสามารถบอกได 
 

20. ในการแขงขันฟุตซอลรอบชิงชนะเลิศระหวาง
ทีมชาติสเปนกับทีมชาตบิราซลิ  ในครึ่งแรก
บราซิล   ยิงประตูไดมากกวาสเปน แตในครึ่งหลัง
สเปนยิงประตูไดมากวาบราซลิ อยากทราบวาทีม
ชาติใด   มีความสามารถมากกวากัน 

   ก.   ทีมชาติสเปน ข.   ทีมชาติบราซิล 
 ค.   เทากัน ง.   ไมสามารถบอกได
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21. ออมหยิบถวยมาสองถวยสีขาวและสีดําขนาด
เทากัน ใสน้ํารอนในถวยสีขาวนอยกวาสีดํา เติม
น้ําตาลในถวยถวยสีขาวมากกวาสีดํา ถวยใดจะมี
ความหวานมากกวากัน 
   ก.   สีขาว         ข.   สีดํา 
   ค.   เทากัน ง.   ไมสามารถบอกได
  

  ก.   เคน ข.   หนุม 
 ค.   เทากัน ง.   ไมสามารถบอกได
  

26. หลังจากนําเครื่องถายเอกสารไปซอม ทําให
เครื่องถายเอกสาร   ถายเอกสารไดจํานวนแผนเทา
เดิมแตใชเวลานอยกวากอนซอมอยากทราบวา
ประสิทธิภาพของเครื่องถายเอกสารกอนซอม หรือ
หลังซอมดีกวากัน 22. นุนวายน้ําไดระยะทางมากกวาอารทแตใชเวลา

นอยกวาอารท อยากทราบวานุนและอารทใครวาย
น้ําไดเร็วกวากัน 

   ก.   กอนซอม ข.   หลังซอม 
 ค.   เทากัน ง.   ไมสามารถบอกได
   ก.   นุน ข.   อารท 

 ค.   เทากัน ง.   ไมสามารถบอกได 
 

27. ลุงชมนําขาวเปลือกไปจาํนําที่โรงรับจํานําขาว  
ปนี้ลุงชมนําขาวเปลือกไปจํานาํเทากับปที่แลวแตได
เงินนอยปที่แลว   อยากทราบวาราคาขาวปใดสูง
กวากัน 

23. ในการแขงขันขี่มาขามส่ิงกีดขวาง มาที่ตอมขีว่ิ่ง
ไดระยะทางมากกวามาที่ตายขี่ แตใชเวลาในการวิ่ง
ตางกันอยากทราบวามาตัวใดวิ่งเร็วกวากัน  ก.   ปนี ้ ข.   ปที่แลว 

 ค.   เทากัน ง.   ไมสามารถบอกได
  

 ก.   มาที่ตอมขี่ ข.   มาที่ตายขี่ 
 ค.   เทากัน ง.   ไมสามารถบอกได 
 28. ฟารมของนาย ก  เลี้ยงโคนมไวมากกวาฟารม

ของนาย ข  แตฟารมโคนมของนาย ก สามารถเก็บ
นมไดนอยกวาฟารมของนาย ข  อัตราการใหนมของ
ฟารมโคนมใดสูงกวากัน 

24. ยศเทน้ําจากขวดขนาดเทากันใสแกวสองชุด ใน
ชุดเดียวกันแกวจะมีขนาดเทากันและมีจํานวนแกว
เทากันทั้งสองชุด   แกวชุดแรกเมื่อเทน้ําใสทั้งหมด
แลวปรากฏวาน้ํายังเหลือในขวด สวนแกวชุดหลัง  
เมื่อเทน้ําใสแกวจนน้ําหมดขวดแลวยังมีแกวที่ยัง
ไมไดใสน้ําอีก อยากทราบวาแกวชุดใดมีขนาดใหญ
กวากัน 

 ก.   ฟารมของนาย ก     
 ข.   ฟารมของนาย ข 
 ค.   เทากัน         
 ง.   ไมสามารถบอกได  

 

   ก.   ชุดแรก          ข.   ชุดหลัง 
 ค.   เทากัน         ง.   ไมสามารถบอกได 
  

29. ในกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ ลูกเสือ
หมูที่หนึ่งออกเดินทางกอนหมูที่สอง แตเดินถึง
จุดหมายพรอมหมูที่สอง อยากทราบวาลูกเสือหมูใด
ใชเวลาในการเดินทางนอยกวากัน 

25. เคนและหนุมตัดหญาที่สนามหญาหนาบาน
ของตนเอง  โดยที่สนามหญาหนาบานเคนกวางกวา
สนามหญาหนาบานหนุม แตทั้งสองคนใชเวลาใน
การตัดเทากัน    อยากทราบวาใครตัดหญาไดเร็ว
กวากัน 

 ก.   หมูที่หนึ่ง        ข.   หมูที่สอง 
 ค.   เทากัน ง.   ไมสามารถบอกได 
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คณะศึกษาศาสตร     มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา 
   

 
คําชี้แจง 
 แบบทดสอบฉบับนี้มจีุดมุงหมายเพื่อวัดความสามารถทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 ซึ่ง
เปนความสามารถที่นักเรียนสะสมมาอันเนื่องมาจากการเรียนการสอนและประสบการณตางๆ ขอมูลจาก
แบบทดสอบจะสะทอนระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียนแตละคน 
 ดังนั้นจึงขอใหนักเรียนตั้งใจทําแบบทดสอบดวยความตั้งใจมากที่สุด และเต็มความสามารถ  
 แบบทดสอบฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน  มีขอคําถามทั้งหมด 30 ขอ  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เติมคาํหรือขอความในชองวางใหไดใจความสมบูรณ จํานวน 10 ขอ 

ตอนที่ 2  การอปุมาอุปมัยทางภาษา     จํานวน 10 ขอ 
ตอนที่ 3  การอานอยางมีวจิารณญาณ     จํานวน 10 ขอ 

 
 ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่นักเรียนคิดวาถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  แลวทําเครื่องหมาย  ลงใน
กระดาษคําตอบ  ดังตัวอยาง 
 00)  นาฬิกาปลุกของฉันเรือนนี้เปนนาฬิกาแบบเกา.....................เสียแลว 
  ก. มอซอ 
  ข. ซอมซอ 
  ค. คร่ําครึ 
  ง. คร่ําครา 

คําตอบคือขอ ขอ ง. 
 

ขอ ก ข ค ง  ขอ ก ข ค ง 
00      02     
01      03     

 
 ถานักเรียนตองการเปลี่ยนคําตอบใหม  ใหทําเครื่องหมาย          ทับคําตอบเดิม แลวทําเครื่องหมาย   
ใหตรงกับตัวเลือกใหม    ดังตัวอยางขางตน 
       นางสาวธัญญารัตน     อินทรอนันต 

สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  เติมคําหรือขอความในชองวางใหได
ใจความสมบรูณ 
คําชี้แจง ขอ 1-10 ใหนักเรียนพิจารณาคําหรอื
กลุมคําในตัวเลือกใด เมือ่เติมในชองวางแลวใหได
ใจความสมบูรณที่สุด 
1.กลองโทรทัศนเปน......ทีช่วยใหเราเห็นสิ่งตางๆที่
อยูไกลไดเหมือนอยูใกลเขามา  เราจึงเห็น.....ไดมาก
ขึ้น 
 ก. เครื่องมือ , รายละเอียด 
 ข. เครื่องมือ , เร่ืองราว 
 ค. อุปกรณ , จดุบกพรอง 
 ง. อุปกรณ , เร่ืองราว 
 จ. เครื่องมอื , จุดบกพรอง 
2.เด็กหลายคนที่ชอบ............ผลงานจากชวง
วันหยุดหรือเก็บงานศิลปะของเขาไวดวย............ 
ตอส่ิงเหลานั้น 
 ก. เก็บออม , ความหวงแหน 
 ข. รวบรวม , ความเอาใจใส 
 ค. สะสม , ความภาคภูมใิจ 
 ง. เก็บออม , ความภาคภมูิใจ 
 จ. รวบรวม , ความหวงแหน 
3.เขาหันมามองและสะดุงโหยงดวยความ
................ที่ไดเห็นสัตวที่นากลัว.......................เขา
อยางหิวโหย 
 ก. ตื่นเตน , เพงเล็ง 
 ข. สะเทือนใจ , มอง 
 ค. ตกใจ , จอง 
 ง. สะเทือนใจ , จอง 
 จ. ประหลาดใจ , เพงเล็ง 
     
 

4.นับตั้งแตรัฐบาล.............โครงการอิสเทอรนซี
บอรด ราคาที่ดนิที่มาบตาพุดก็...........อยางรวดเร็ว 
 ก. อนุมัติ , เพิ่มขึ้น 
 ข. ผอนผัน ,พุงขึ้น 
 ค. ผอนปรน , เปลี่ยนแปลง 
 ง. อนุมัติ , ลอยตัว 
 จ. ยินยอม , ปรับตัว 
5.การพัฒนาบคุคลใหมี.......พรอมท่ีจะดํารงชีวิตอยู
ในสังคมอยางมี.........จะตองพัฒนาบุคคลนั้นให
เปนผูที่   มีความรูและทักษะตางๆ 
 ก. คุณภาพ , ศักยภาพ 
 ข. คุณภาพ , ความสุข 
 ค. ศักยภาพ , คุณภาพ 
 ง. ความสุข , คุณภาพ 
 จ. ความสุข , ศกัยภาพ 
6.นักดาราศาสตรเชื่อวากลุมดาวทั้งหลายที่เรียกวา
กาแลกซีนี้กําลัง..............ออกจากกันทุกกาแลกซี  
ดังนั้นจักรวาลจึงกําลัง.............ขึ้นทุกท ี
 ก. แยกตัว , ขยายใหญ 
 ข. แบงแยก , หางไกล 
 ค. หางไกล , ขยายใหญ 
 ง. เคลื่อนที่ , แผกวาง 
 จ. แยกตวั , หางไกล 
7.เมื่อความขัดแยงระหวางคนในชาติเดียวกันไม
สามารถ...............ได  สงครามปฏิวัตจิึงกลายเปน
.........เพือ่ใหบรรลุถึงเปาหมายโดยตองยึดอํานาจรัฐ 
 ก. หาจุดจบ , จุดเริ่มตน 
 ข. บรรเทาลง , วิธีการ 
 ค. ผอนปรน , ทางออก 
 ง. คล่ีคลาย , จดุเริ่มตน 
 จ. คลี่คลาย , ทางออก 
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8.การแขงขันเปน.....................เบื้องตนในการ
............เอาตัวรอดและเปนลักษณะของสังคมเมือง 
 ก. สัญชาตญาณ , ปกปอง 
 ข. สัญชาตญาณ ,ดิ้นรน 
 ค. การกระทํา , ปกปอง 
 ง. พฤติกรรม , ปองกัน 
 จ. พฤติกรรม , ตอสู 
9.การตัดสินใจ..............ในชวีติประจําวันลวนแต
ตอง.............เร่ืองที่ใชเหตุผลทังสิ้น 
 ก. เลือกวิถีทาง , อาศัย 
 ข. เลือกวิถีทาง , พิจารณา 
 ค. แกปญหา , พิจารณา 
 ง. เร่ืองตางๆ , มอง 
 จ. แกปญหา , อาศัย 
10.คนเรานั้นโหยหาความดีงามไมนอยไปกวา
อากาศและอาหาร  ทั้งนี้เพราะในสวนลึกแหงจิตใจ
ของทุกคนลวนตองการความดีงามเปนเครื่อง.........
แมวาความสนุกสนาน ตื่นเตนจะมีเสนห........จิตใจ 
 ก. ตกแตง , เยายวน 
 ข. หลอเลี้ยง , ดึงดูด 
 ค. ยึดเหนี่ยว , ลอลวง 
 ง. ตกแตง , ดึงดูด 
 จ. หลอเลี้ยง , ลอลวง 
ตอนที่ 2 การอุปมาอุปมัยทางภาษา 
คําชี้แจง ขอ 11-20 ใหนักเรียนพิจารณา
ตัวเลือกใดทีม่ีความสัมพันธในลักษณะเดียวกับ
ที่โจทยกําหนดใหมากที่สุด 
11. รถไฟ  :  ?        เรือ  :  ? 
 ก. ราง , น้ํา 
 ข. ทาง , คลอง 
 ค. ถนน , ลําน้ํา 
 ง. ตู , ลํา 
 จ. เครื่อง , พาย 

 
12. ความสุข :  ความทุกข     ?  :  ความเกลียด
ชัง 
 ก. ความเอื้อเฟอ 
 ข. ความรัก  
 ค. ความเมตตา 
 ง. ความอบอุน 
 จ. ความชวยเหลือ 
13. ไมบรรทัด  :  ?        ?  :  น้ําหนัก 
 ก. ความกวาง , ความยาว 
 ข. ความยาว , ไมโปรแทกเตอร 
 ค. ความสูง , ตาชั่ง 
 ง. ความรอน , เทอรโมมิเตอร 
 จ. ความยาว , ตาชั่ง 
14. เหนื่อยลา :  ?        ?  :  รักษา 
 ก. อิดโรย ,ผิดปกติ 
 ข. เลิกลม , หมอ 
 ค. พักผอน , ปวยไข 
 ง. นอนหลับ , ดูแล 
 จ. ออนแรง , สมบัต ิ
15. บานเมือง :  กฎหมาย        ?  :  ? 
 ก. นักเลง :  ปน 
 ข. ขาศึก :  อาวุธ 
 ค. หมอ  :  ยา 
 ง. ทหาร :  วินัย 
 จ. ครู  : คําสังสอน 
16. เบรก  :  รถยนต        ?  :  เรือ 
 ก. หางเสือ 
 ข. น้ํามัน 
 ค. คนขับ 
 ง. สมอ 
 จ. ใบพัด 
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17. ส่ังสอน  :  ความรู       ?  :  ? 
 ก. ฝกฝน :  ชํานาญ 
 ข. อบรม :  ปฏบิัติ 
 ค. ทํางาน :  เหนื่อย 
 ง. ตักเตือน :  เชื่อฟง 
 จ. วิชา :  เรียนรู 
18. สงคราม  :  การสูญเสีย        ?  :  ? 
 ก. เสียงดัง :  หนวกหู 
 ข. ไวรัส :  คอมพิวเตอร 
 ค. โรคระบาด :  คนตาย 
 ง. ฝนตก :  น้ําทวม 
 จ. รองไห :  เสียน้ําตา 
19. ขาว :  กลา        ?  :  ? 
 ก. มนุษย :  ทารก 
 ข. ตนไม :  ดิน 
  ค. กลวย :  หนอ 
 ง. ผลไม :  รากแกว 
 จ. ครอบครัว :  อบอุน 
20. บาน  :  ร้ัว        ?  :  ? 
 ก. รางกาย :  เส้ือผา 
 ข. ประเทศ :  ทหาร 
 ค. ตนไม :  เปลือก 
 ง. หมูบาน :  ครัวเรือน 
 จ. รถ :  ตัวถัง 
 
ตอนที่ 3  การอานอยางมีวิจารณญาณ 
คําชี้แจง  ขอ21-24 ใหนักเรียนอานขอความที่
กําหนดใหแลวตอบคําถามในแตละขอ  โดยใช
ความรูจากขอความที่กําหนดให 
“ แนวทางอันเหมาะสมในการระบายออกทาง
อารมณของวัยรุนคือ  กิจกรรมที่ไดใชพลังกาย  พลัง
ใจ  และพลังความคิดในทางที่เกิดประโยชน  แตใน
ปจจบุันวัยรุนจาํนวนมากตองคร่ําเครงกับการ 

แขงขัน  ตองกมหนากมตาอยูกับตําราวิชาการเวลา
วางก็ตองขวนขวายหาที่เรียนพิเศษเพิ่มจนจนลืมที่
จะแบงเวลามาสนใจกับการเขารวมกิจกรรมดีๆ  ที่
เปนประโยชน  ” 
21. การกระทําของวัยรุนขอใดที่ตรงกับการกระทํา
ดังกลาวมากที่สุด 
 ก. สมชายไปเลนกีฬา 
 ข. สมหวังเลนดนตรีไทย 
 ค. สมศรีเรียนพิเศษทุกเย็น 
 ง. สมทรงเขาชมรมรักษส่ิงแวดลอม 
 จ. สมหญิงเปนสมาชิกสภานักเรียน 
22. เพราะเหตุใดวัยรนที่ครํ่าเครงเหลานั้นจะตอง
หาทางระบายออกทางอารมณใหเหมาะสม 
 ก. เพื่อลดความขัดแยงทางสังคม 
 ข. เพื่อลดความเห็นแกตัว 
 ค. เพื่อหันมาเอาใจใสสังคมบาง 
 ง. เพื่อสรางโอกาสใหกับตนเอง 
 จ. เพือ่ผอนคลายความเครียด 
23.ขอความนี้มุงใหความสําคญักับส่ิงใด 
 ก. การแขงขัน 
 ข. การแบงเวลา 
 ค. การพัฒนาจติใจ 
 ง. การพัฒนาสมอง 
 จ. การพัฒนารางกาย 
24.วัยรุนในปจจุบันสามารถใชพลังความคิดใหเกิด
ประโยชนกบัสังคมไดอยางไร 
 ก. ตั้งใจเรียนหนังสือ 
 ข. เลนกีฬาเปนประจํา 
 ค. รวมกิจกรรมคายอาสาพฒันา 
 ง. แขงขันฟุตบอลกับตางโรงเรียน 
 จ. แบงเบาภาระของผูปกครอง 
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คําชี้แจง  พิจารณาบทรอยกรองตอไปนี้ แลว
ตอบคาํถามขอ 25  
“ จบัปนยืนหยดั    ปองปดเหตุการณ 
แมเจ็บสังขาร  ฤาเสียชีพไป 
เพื่อนยอมเพื่อชาต ิ องอาจเกรียงไกร 
เพื่อนยอมเพื่อได  พิทักษราชา ” 
25. ใจความสําคัญของบทประพันธคือขอใด 
 ก. เสียชีพอยาเสียสัตย 
 ข. ความอดทนของคนไทย 
 ค. รักชาติยิ่งชีพ 
 ง. พระราชาเปนสงาแหงแควน 
 จ. ประเทศชาตเิปนบานทหารเปนรั้ว 
 
คําชี้แจง  พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบ
คําถามขอ 26 
 “ ตนไมที่ไดรับการดูแลใหน้ําใหปุย  ไปบํารุงลําตน
จนสมบูรณ  เมือ่ถึงเวลายอมออกดอกออกผลใหแก
เจาของฉันใด   คนที่ไดรับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ  
เมื่อมีโอกาสยอมตอบแทนคุณพอแมฉันนั้น   ทองคํา
แทหรือไมแท   โดนไฟก็รู  คนดีแทหรือไมใหดูตรงที่
เล้ียงพอแม  ถาดีจริงตองเลี้ยงพอแม  ถาไมเล้ียง
แสดงวาไมดีจริง  เปนพวกทองชุบทองเก ” 
26.จากขอความนี้ใหแงคิดในเรื่องใด 
 ก. การดูแลตนไม 
 ข. การเลี้ยงดูบุตร 
 ค. ลักษณะของคนดี 
 ง. ผลของการเปนคนดี 
 จ. การตอบแทนคุณพอแม 
 
 
 

 
คําชี้แจง  พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบ
คําถามขอ 27-30 
“ เมื่อมั่งมีมิตรมากมายไมหมางเมิน   เมือ่มอดมวย
มิตรหมูหมาไมมามอง ” 
27.คําวา  “ มั่งมี ”  นาจะหมายถึงอะไรนอยที่สุด 
 ก. เจริญ 
 ข. ทันสมัย 
 ค. รุงเรือง 
 ง. รุงโรจน 
 จ. กาวหนา 
28. คําวา  “ มติรหมูหมา ”  นาจะไดแกเพื่อนชนิดใด 
 ก. เพื่อนรัก 
 ข. เพื่อนแท 
 ค. เพื่อนกิน 
 ง. เพื่อนตาย 
 จ. เพือ่นเกา 
29. คําวา  “ มอดมวย ”  นาจะหมายถึงอะไร 
 ก. ตกอับ 
 ข. ลาหลัง 
 ค. พายแพ 
 ง. ฝดเคือง 
 จ. พลัดพราก 
30. ขอความนีก้ลาวถึงเรื่องอะไร 
 ก.ความโลภ 
 ข.ความประมาท 
 ค.ความไมแนนอน 
 ง.ความไมรูจักพอ 
      จ.ความสุรุยสุราย 
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