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            การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อสรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่
ผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางมีจํานวน 16 คน เปนนักเรียนโรงเรียนศรีสุขวิทยา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2548 ที่ไดจากการอาสาสมัคร ผูวิจัยดําเนินการสอนโดยใชชุดการเรียน
การสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ใชเวลาสอนทั้งหมด 21 ชั่วโมง ในขณะดําเนินกิจกรรมการ
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ประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียนและเมื่อสอนครบทั้ง 3 หนวยการเรียนแลวทําการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งคะแนนที่ไดจากการประเมินทั้ง 4 สวนดังกลาวรวมเปนผลการ
เรียนรูของนักเรียนซึ่งคิดเปนคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบงคะแนนของแตละสวนดังนี้ คะแนนจาก
แบบประเมินผลตนเองของนักเรียนประจําแตละหนวยการเรียนคิดเปน 10% ของคะแนนเต็ม คะแนน
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เปนฐาน
                ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว
ดวยชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น มีผลการเรียนรูผานเกณฑต้ังแต
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สําคัญ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในระดับมาก
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             Problem-based learning (PBL) has recently become a crucial part in school
vocabulary and has gained acceptance among educational circles. In essence, students
are motivated to learn by problem commonly associated with topics under consideration.
Surface Areas as presented to students in schools is one such area that is worth exploring
with this learning approach. As such, an instructional package for studying Surface Areas
based on PBL is needed to help in the instruction. The research has designed such a
package for this study.
             The main purpose of this study was to determine the effectiveness of this
instructional package when used with students at Mathayomsuksa III level.
             Sixteen Mathayomsuksa III students from Srisukvitaya School, NonSung District,
Nakornratchasima Province voluntarily took part in the study as subjects during the second
semester of the 2005 academic year. They were taught by the researcher over 21 hours.
The package was divided into 3 learning units as following: Surface of Pyramid, Surface of
Cone and Surface of Cylinder. During of performing activity, the students were given self
evaluating check worth 10% as well as a problem-based learning group evaluating check
by the researcher worth 30%. At the end of each learning unit, these students were given
test on Surface Areas worth 30%. At the end of the experiment, these students were given
an achievement test on Surface Areas in 3 units worth 30% and a questionnaire involving
their attitude was also given to find out their preference toward this kind of instruction.
             An analysis of these combined scores at the .01 level of significance revealed that
more than 60% of the subjects scored more than the criterion test of 60%. In addition, the
result of the questionnaire indicated that they have positive attitude toward the problem-
based learning at high level. It is concluded that problem-based learning as used in the
design of this instructional package for Surface Areas is appropriate for students at this
level.
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ประกาศคุณูปการ

ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากผูชวย
ศาสตราจารยสุภาพร ศรีบุรินทร ประธานคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และผูชวย
ศาสตราจารยอภิชัย บวรกิติวงษ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ทานทั้งสองไดเสียสละเวลาอันมีคา
เพื่อใหความรู คําปรึกษาแนะนํา ขอคิดเห็น ในการจัดทํางานวิจัยนี้ทุกขั้นตอน อีกทั้งทําใหผูวิจัยไดรับ
ประสบการณในการทํางานวิจัย ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยรวีวรรณ งามสันติกุล และอาจารยสุวรรณา
คลายกระแส ที่เปนกรรมการในการสอบปริญญานิพนธ และไดใหคําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อใหปริญญา
นิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยยงยุทธ ธนูกฤติ รองศาสตราจารยมัณฑณี กุฎาคาร
และอาจารยทิพยาธร สีแกว ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาใหความชวยเหลือในการตรวจเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา อาจารยหัวหนาสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร และคณะครูอาจารยโรงเรียนศรีสุขวิทยาที่กรุณาใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวก
ในการทดลองใชเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัย ตลอดจนนักเรียนกลุมตัวอยางที่ให
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยเปนอยางดี

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และบุคคลในครอบครัวทุกทาน ที่ใหกําลังใจในการทํา
ปริญญานิพนธฉบับนี้มาโดยตลอด ขอบคุณพี่และเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโทวิชาเอกคณิตศาสตร
ปการศึกษา 2546 ที่ไดแลกเปลี่ยนความรูและใหกําลังใจกันดวยดีเสมอมา

คุณคา ประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมรําลึกและบูชาพระคุณของบิดา
มารดา บูรพคณาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย และใหการ
สนับสนุน ชวยเหลือผูวิจัยตลอดมา

         เมธาวี  พิมวัน
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บทที่ 1
บทนํา

ภูมิหลัง
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด

สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยาง
ถี่ถวน รอบคอบ สามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2545: 1) นอกจากนี้ทุกประเทศตางยอมรับวา
จําเปนตองมีประชากรที่รูเร่ืองคณิตศาสตร เพื่อสามารถจัดการกับความซับซอนและความเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วของสังคม เพราะขอมูลขาวสารตางๆมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ประเด็นความขัดแยงและ
การโตแยงในสังคมทุกวันนี้เปนเรื่องที่ตองใชขอมูลขาวสารเชิงปริมาณมาสนับสนุนมากขึ้น การมีความ
สามารถในการตัดสินขอโตแยงอยางมีเหตุผล ถือเปนหนาที่อยางหนึ่งของประชาชนตอสังคม (สุนีย
คลายนิล.  2547: 13) แตยังพบวาในปจจุบันการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในหลายๆประเทศยัง
ประสบปญหาและยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาของโครง
การวิจัยและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรนานาชาติคร้ังที่ 3 (ค.ศ.1999)
(The Third International Mathematics and Science Study) หรือ TIMSS ที่ไดศึกษาการจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตรในระดับเกรด 8 โดยวิธีบันทึกการเรียนการสอนลงในวีดิทัศนไปศึกษาเพื่อทําการ
วิจัย ประเทศที่ใชเปนกลุมตัวอยางมีทั้งหมด 26 ประเทศ กระจายอยูในทวีปเอเชีย รวมทั้งตะวันออก
กลาง ทวีปอเมริกา ออสเตรเลียและยุโรป ผลการวิจัยปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยการวัดผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนคณิตศาสตรของนานาชาติเปน 513 คะแนน คะแนนของสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และไทย เปน 500
605 และ490 คะแนน ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาผลการศึกษาดังกลาวจะพบขอเท็จ
จริงดังนี้ คือประการแรกดานสภาพการเรียน การสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาโดยทั่วๆ ไป ผู
สอนจะเนนความจําในสูตรบทนิยามและวิธีการหาคําตอบที่ถูกตอง โดยสอนใหผูเรียนแกปญหาโจทย
ดวยวิธีการที่แนนอนวิธีเดียว ประการที่สองดานกระบวนการทางคณิตศาสตร ทางดานการแกปญหา ผู
สอนมักจะใหผูเรียนแกโจทยปญหา โดยการนําเอาสูตรและบทนิยามที่จํามาใชในการแกปญหา ซึ่ง
ลักษณะของโจทยปญหาเปนการฝกใชสูตรและฝกการทําตามขั้นตอนที่ผูสอนสอนไว มากกวาเปนการ
ฝกกระบวนการคิดและการแกปญหา ดานการใหเหตุผลและการพิสูจน ผูสอนมักใชวิธีอธิบาย แสดง
เหตุผลในข้ันตอนตางๆและเขียนอธิบายทั้งหมดบนกระดาน ดานการสื่อสาร ผูเรียนจะสื่อสารกับผูสอน
โดยการตอบคําถามของผูสอนเทานั้น ถาตอบผิดก็จะไมทราบเหตุผล ผูเรียนไมคอยมีโอกาสไดส่ือสาร
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กัน ดานปฏิสัมพันธ ผูสอนและผูเรียนจะมีปฏิสัมพันธกันเฉพาะในเวลาเรียนและหองเรียนเทานั้น และ
ดานการนําเสนอ ผูสอนจะใหผูเรียนใชเวลาสวนใหญในการทําแบบฝกหัดที่เนนความจําลงในสมุดแบบ
ฝกหัด ประการที่สามในดานคุณลักษณะของนักคณิตศาสตร ผูสอนขาดการสงเสริมใหผูเรียนเปนนัก
คณิตศาสตรที่ดี (กิตติ พัฒนตระกุลสุข. 2545: 54-58)

นอกจากนั้นยังมีผลการวิจัยขององคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation
for Economic Cooperation and Development: OECD) จากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(Programme for International  Student Assessment )หรือ PISA เปนการประเมิน การรูเร่ือง
(Literacy) ซึ่งเปนสมรรถนะของนักเรียนที่จะใชความรูและทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกวา
การเรียนรูตามหลักสูตรที่จัดไว โดยมีจุดประสงคเพื่อประเมินวานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ หรือ
เยาวชนที่มีอายุ 15 ปจะไดรับการเตรียมพรอมความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการเปนประชากรที่มี
คุณภาพในอนาคตและมีสวนรวมสรางสังคมไดหรือไมเพียงใด จุดเดนของ PISA ไดแกการประเมินที่
มองไปถึงชีวิตในอนาคต ไมใชการประเมินตามเนื้อหาในหลักสูตรที่เรียนกันอยูในปจจุบัน ซึ่งตางจาก
TIMSS ที่ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรที่จัดไว โครงการ PISA เปนโครงการ
ตอเนื่อง การสํารวจระยะแรก (ค.ศ.2000) เนนดานการอาน  ระยะที่สอง (ค.ศ.2003) เนนดาน
คณิตศาสตรและการแกปญหา สวนระยะที่สาม (ค.ศ.2006) เปนการสํารวจดานวิทยาศาสตร ตามราย
งานผลการประเมินตามโครงการนี้ ระยะที่สอง (ค.ศ.2003) เนนดานคณิตศาสตรและการแกปญหา
จากทั้งหมด 40 ประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานของ OECD เปน  500 คะแนน และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 100  คะแนน ผลปรากฏวาประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4 อันดับ ดัง
นี้คือ เกาหลี  ฮองกง ฟนแลนดและญี่ปุน โดยมีคะแนนเปน  550  548  548  และ 547 คะแนนตาม
ลําดับ สําหรับประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 425 คะแนน ซึ่งมีชวงคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของ OECD และเมื่อ
จัดลําดับคะแนนเฉลี่ยของทุกประเทศโดยเรียงจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปยังต่ําสุด และแบงคะแนนนั้น
ออกเปนสี่สวนเทาๆ กันจากบนลงลาง จะพบวาประเทศไทยมีตําแหนงอยูในตอนตนๆ ของสวนลางสุด
ทั้งนี้พบวานักเรียนไทยไมเคยชินกับการประเมินผลแบบการเขียนตอบหรือใหอธิบายยาวๆ และการที่
ตองตีความ คิด วิเคราะห และสะทอนเอาความคิด หรือปฏิกิริยาของตนที่ตอบสนองตอขอมูลหรือขอ
ความที่ไดอาน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรูปจจุบันยังไมสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนคิดหรือ
แสดงออกไดอยางเต็มที่ จากผลการวิจัยนี้ทําใหไดจุดเนน ตัวชี้วัดและขอบกพรอง ในการเตรียมประชา
กรในอนาคตเพื่อพัฒนาประเทศ (สุนีย คลายนิล.  2547: 12-22; OECD.  2003:
11-46)   ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาคณิตศาสตรจึงจําเปนตองรวมกันหาแนวทาง เพื่อปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
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การจัดการเรียนรูตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดและแกปญหาดวยตนเองโดยอิสระ ซึ่งผูสอน
มีสวนชวยในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูสอนควรทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําและชี้แนะใน
ขอบกพรองของผูเรียน นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการ
รวมคิดรวมแกปญหา ปรึกษาหารืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นดวยเหตุผลซึ่งกันและกัน จะชวยให
ผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรู ทักษะ/กระบวนการคิด และมีประสบการณมากขึ้น (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2545: 187-188) ซึ่งแนวการเรียนการสอนดังกลาวมีความสอด
คลองกับแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning: PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่
มุงนําเสนอสถานการณปญหาที่เกี่ยวของกับโลกแหงความจริง ที่มีแนวทางในการแกปญหาอยาง
หลากหลาย เปนตัวกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะหอยางหลากหลาย โดยใชกระบวนการกลุมเพื่อทํา
ความเขาใจปญหาระบุปญหาใหชัดเจน ศึกษาคนควา และแสวงหาขอมูล ความรูเพิ่มเติม มีการวาง
แผนการแกปญหา ต้ังสมมติฐานและตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม พรอมทั้งมีสวนรวม
ในการประเมินผลการเรียนรูของตนเองและของกลุมดวย (เฉลิม วราวิทย.  2531: ค; มัณฑรา
ธรรมบุศย.  2545: 13; Barrows and Tamblyn. 1980: 18; Edens,  2000: 5)  การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานจะใหผูเรียนเปนศูนยกลางหรือผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงที่จะใชปญหาจริงหรือสถาน
การณจําลองเปนตัวเริ่มตน กระตุนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิจารณในขณะที่ผูเรียน
ทํางานโดยใชปญหาเปนศูนยกลาง หลังจากที่ผูเรียนไดใชความรูพื้นฐานในการทําความเขาใจและ
อธิบายแนวคิดตอปญหานั้นแลว ส่ิงที่ยังหลงเหลืออยูในปญหาซึ่งผูเรียนไมเขาใจ จะเปนประเด็นที่ตอง
เรียนรูตอไปเพื่อใหไดความรูมาอธิบายและแกปญหา โดยผูเรียนจะพัฒนาแผนการเรียนรูที่จะนําไปสู
การสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อการเรียนรูในสวนยอยๆที่เกี่ยวของกับส่ิงที่ไมเขาใจในปญหาใน
การสืบคน ผูเรียนจะไดรับมอบหมายเปนรายบุคคลหรือกลุมใหดําเนินการสืบคน (พวงรัตน บุญญานุ
รักษและ Majumdar.  2544: 42) อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู และถาผูเรียนสามารถ
แกปญหาไดก็จะมีสวนชวยใหจําเนื้อหา ความรูนั้น ไดงายและนานขึ้น ผูเรียนสามารถเห็นความ
สัมพันธ ความตอเนื่อง ความเกี่ยวของระหวางวิชาตางๆ (นภา หลิมรัตน.  2540: 12-14) นอกจากนั้น
จะพบวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และยังสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรู คณิตศาสตรในสาระที่ 6 ที่เนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
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สําหรับการจัดการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร มีผูใหความสนใจศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิธี
การจัดการเรียนรูกันอยางหลากหลาย ดังเชน บทเรียนโปรแกรม (ณัฐ จั่นแยม.  2529) การเรียนแบบ
ศูนยการเรียน (สมศักดิ์ ภักดี.  2536) การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (สังเวียน ปนะกาลัง.  2540) การ
สอนแบบปฏิบัติการ (จิราภรณ สุนทรา.  2541) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมิเดีย (รุงรัตน นภา
คณาพา.  2544)  ผูเรียนเปนผูสรางความรูเองโดยใชส่ือประสม (ประสาน ศิลปะ.  2547) การสอนแบบ
ซิปปา (วนิดา พรชัย.  2548) เปนตน และจากการศึกษาพบวายังไมมีเอกสารหรืองานวิจัยใดที่ใชวิธี
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับเนื้อหานี้มากอนเลย

ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสอนวิชา
คณิตศาสตรสนใจที่จะศึกษาเรื่องพื้นที่ผิว ซึ่งเปนสวนหนึ่งในเนื้อหาเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ที่กําหนด
ไวในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2544 โดยการสรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยครั้งนี้จะทําใหไดชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อีกทั้งยังเปนแนวทางและทางเลือกหนึ่งสําหรับผูสอนวิชาคณิตศาสตร ที่จะ
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความหลากหลายและนาสนใจสําหรับผูเรียนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและสงผลตอการพัฒนาประเทศตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อสรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ความสําคัญของการวิจัย
1.ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 
2. ชุดการเรียนการสอนที่ไดอาจเปนแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสําหรับ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ในระดับมัธยมศึกษา
3. ผลการวิจัยครั้งนี้ อาจนําไปเปนตัวอยางการสรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน สําหรับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ในระดับมัธยมศึกษา
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีสุขวิทยา

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 184 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

ปการศึกษา 2548 โรงเรียนศรีสุขวิทยา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่ไดจากการอาสาสมัคร
จํานวน 16 คน แบงเปนกลุมแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน โดยพิจารณาจากระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางนี้ไมเคยเรียนเนื้อหาเรื่อง
พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมมากอน

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว
2. ตัวแปรตามไดแก

2.1 ผลการเรียนรูของนักเรียนหลังจากเรียนดวยชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหา
เปนฐานเรื่อง พื้นที่ผิว

2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ใชเวลาหลังคาบเรียนปกติ จํานวน 5 ชั่ว

โมงตอสัปดาห โดยใชเวลาสอนวิธีการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานจํานวน 1 ชั่วโมง และใชวิธีการเรียน
รูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว รวมทั้งการทดสอบยอยทายหนวยการเรียนรู รวมเปน 21 ชั่วโมง
สวนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชเวลา 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งหมดที่ใชทดลอง
24 ชั่วโมง

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการเรียนรูโดยใชสถานการณปญหาที่มี

แนวทางในการแกปญหาอยางหลากหลายเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู คิดวิเคราะหปญหา
นั้นใหเขาใจอยางชัดเจน คนควาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางแก
ปญหาอยางเหมาะสม การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูจะเนนการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง
(Self-Directed Learning)และการเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก (Small Group Learning) ผูสอนจะมีบทบาท
เปนผูแนะนําและอํานวยความสะดวกในการเรียน ตลอดจนเปนแหลงการเรียนรูหนึ่งของผูเรียนดวย
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2. การเรียนรูโดยการชี้นําตัวเอง เปนกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียน     
ที่ผูเรียนมีเสรีภาพในการใชความสามารถ ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ซึ่งแรงจูงใจเกิดจากความ
อยากรูจากภายในตัวผูเรียน ผูเรียนจะตองบริหารเวลาและกําหนดการดําเนินงานดวยตนเอง พรอมทั้ง
คัดเลือกประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมดวยตนเอง แสวงหาความรูจากแหลงทรัพยากรการเรียนรู
ตางๆ และทําการประเมินผลดวยตนเอง ตลอดจนการวิพากษวิจารณงานของตนเองดวย  ผูสอนคือผู
สนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือมากกวาเปนผูนําขอมูลความรูมาใหผูเรียน และเปนทรัพยากรการเรียนรู
หนึ่งของผูเรียน ถึงแมวาผูสอนจะเปนผูออกแบบการเรียนรูก็ตาม แตผูเรียนก็สามารถเลือกแนวทางการ
เรียนรูที่เหมาะสมไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถกําหนดแหลงเรียนรูไดเอง เชน ที่บาน หองสมุดหรือ
ที่อ่ืนๆ ตามสะดวก ทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา

3. การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก เปนการเรียนรูที่อาศัยการทํางานเปนกลุม ในกลุมจะมี
สมาชิก 4 คน โดยคละความสามารถ ซึ่งสมาชิกในกลุมจะสลับกันทําหนาที่ประธาน รองประธาน และ
เลขานุการ สวนสมาชิกในกลุมคนอื่นที่เหลือจะมีหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน

4. ชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องพื้นที่ผิว หมายถึงชุดการเรียนการ
สอนที่ใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย

4.1 บทเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ซึ่งเปนเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลม ที่
ผูวิจัยไดเรียบเรียงขึ้นโดยใชแนวทางตามหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมคณิตศาสตร เลม 1 กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประกอบดวย

4.1.1 สาระการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองพื้นที่ผิว แบงเปน 3 หนวยการเรียนดังนี้
หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด
หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย
หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม

4.1.2 ใบกิจกรรมประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ประกอบดวย
4.1.2.1 รายชื่อสมาชิก
4.1.2.2 สถานการณปญหาที่ใชเปนฐานการเรียนรู
4.1.2.3 ปญหาที่เกิดจากการศึกษาสถานการณปญหาที่ใชเปนฐาน
4.1.2.4 กรอบแนวคิด ประกอบดวย

- ขอเท็จจริงจากปญหา
- ประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม
- วิธีการศึกษา / แหลงขอมูล
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4.1.2.5 แนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
4.1.2.6 สรุปผลการศึกษาปญหา

4.1.3 ใบงานประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน เปนโจทยหรือปญหาที่เกี่ยว
กับพื้นที่ผิว ตามแนวทางโจทยหรือปญหาในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมคณิตศาสตร เลม 1
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

4.2 คูมือครู ประกอบดวย
4.2.1 คําชี้แจงการใชชุดการเรียนการสอน
4.2.2 แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย

4.2.2.1 สาระสําคัญ
4.2.2.2 จุดประสงคการเรียนรู
4.2.2.3 สาระการเรียนรู
4.2.2.4 ส่ือการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
4.2.2.5 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
4.2.2.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

4.2.3 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรูสําหรับครู ประกอบดวย
4.2.3.1 สาระการเรียนรู เร่ืองพื้นที่ผิว
4.2.3.2 คําตอบของปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูประจําหนวยการเรียน
4.2.3.3 คําตอบของใบงานประจําหนวยการเรียน
4.2.3.4 คําตอบของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน
4.2.3.5 คําตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว

 5. ผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว หมายถึง คะแนนรวมของนักเรียน
จาก 4 สวน ซึ่งคิดเปนคะแนนเต็ม 100% โดยแบงคะแนนแตละสวนดังนี้

5.1 คะแนนจากแบบประเมินผลตนเองของนักเรียน ประจําแตละหนวยการเรียน
 คิดเปน 10 % ของคะแนนเต็มหรือ 10 คะแนน

5.2 คะแนนจากแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รายกลุม ประจําแตละหนวยการเรียน คิดเปน 30 % ของคะแนนเต็มหรือ 30 คะแนน

5.3 คะแนนจากแบบทดสอบยอยประจําแตละหนวยการเรียน จํานวน 3 หนวยการเรียน
คิดเปน 30% ของคะแนนเต็มหรือ 30 คะแนน
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5.4 คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว คิดเปน 30 %ของ
คะแนนเต็มหรือ 30 คะแนน

6. เกณฑ หมายถึง คะแนนผลการเรียนรูรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
7. นักเรียนมีผลการเรียนรูผานเกณฑ หมายถึง นักเรียนที่ไดคะแนนผลการเรียนรูต้ังแต

รอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม

สมมติฐานในการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว มีผลการเรียนรูผาน

เกณฑมากกวารอยละ 60 ข้ึนไปของจํานวนนักเรียนทั้งหมด



บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาผลการเรียนรูหลังจากเรียนดวยชุดการเรียนการ
สอนโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวของดังนี้

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.1  ประวัติความเปนมาของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.2  ความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.3  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.4  ลักษณะของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.5  กลไกพื้นฐานของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.6  ลักษณะของปญหาในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.7  ข้ันตอนการสรางปญหาในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.8  ข้ันตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.9  การประเมินผลในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนการสอน
2.1  ความหมายของชุดการเรียนการสอน
2.2  องคประกอบของชุดการเรียนการสอน
2.3  ข้ันตอนการสรางชุดการเรียนการสอน
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนการสอน
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.1 ประวัติความเปนมาของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
 ในระยะหลายสิบปที่ผานมามีทฤษฎีการเรียนรูเกิดขึ้นอีกหลายทฤษฎี แตทฤษฎีการเรียนรูที่

นักการศึกษาสวนใหญใหความสนใจกันมาก ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม
(Constructivist Learning Theory) ซึ่งเปนแนวคิดที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
มากที่สุด คือเชื่อวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดสรางความรูที่เปนของตนเองขึ้นมาจากความรูที่มี
อยูเดิมหรือจากความรูที่รับเขามาใหม ใหผูเรียนไดมีการปฏบัิติเอง สรางความรูที่เกิดจากความเขาใจ
ของตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น รูปแบบการเรียนรูที่เกิดจากแนวคิดนี้มีอยูหลายรูปแบบ
เชนการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรูแบบชวยเหลือกัน (Collaborative
Learning) การเรียนรูโดยการคนควาอยางอิสระ (Independent Investigation Method) การเรียนรู
โดยการใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) เปนตน (มัณฑรา ธรรมบุศย. 2545: 12)

ความเปนมาของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีพัฒนาการขึ้นครั้งแรกในชวงปลาย
ค.ศ.1969 โดยคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ (Faculty of Health Sciences) ของมหาวิทยาลัยแมคมาส
เตอร (McMaster University) ที่ประเทศแคนาดา โดยนํามาใชในกระบวนการการจัดการเรียนรูใหกับ
นักศึกษาแพทย และไดขยายไปยังสาขาอื่นๆ เชนวิศวกรรมศาสตร กฎหมาย สถาปตยกรรม ภาษา
ศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนตน ในปจจุบันไดมีการศึกษาและนําการเรียนรู
โดยใชปญหาปนฐานขยายไปสูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามากขึ้น (รังสรรค ทองสุขนอก.
2547: 9; อางอิงจาก Johnson; Finucane; & Prideaux.  1999: 29; Boud; & Feletti.  1998;
Bridges; & Hallinger.  1995; Cerezo.  1999; Albaugh.  2001; Gallagher; et al.  1995; Gordon;
et al.  2001; Zhang.  2002; Illinois Mathematics and Science Academy(IMSA).  1999)

1.2  ความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มาจากคําภาษาอังกฤษ คือ Problem-Based

Learning: PBL เมื่อใชในภาษาไทยมีผูแปลไวแตกตางกัน เชน การเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก การเรียนรูจากปญหา การจัดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนหลัก
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะใชคําวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

 แบรโรวและแทมบลิน (Barrows and Tamblyn.  1980: 18) ไดใหความหมายของการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สรุปไดคือ เปนการเรียนรูที่เปนผลของกระบวนการทํางานที่มุงสรางความ
เขาใจและหาทางแกปญหา ตัวปญหาเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการเรียนรู และเปนตัวกระตุนตอไปใน
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การพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล และการสืบคนขอมูลที่ตองการ เพื่อสรางความเขาใจในตัว
ปญหาและวิธีการแกไขปญหา

การเลเกอร (Gallagher. 1997: 332-362)  ไดใหความหมายวาการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน เปนการเรียนรูที่ผูเรียนตองเรียนรูจากการเรียน โดยผูเรียนจะทํางานรวมกันเปนกลุมเพื่อคน
หาวิธีการแกปญหา โดยจะบูรณาการความรูที่ตองการใหผูเรียนไดรับกับการแกปญหาเขาดวยกัน
ปญหาที่ใชมีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธกับผูเรียน การเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานจะมุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะการเรียนรูมากกวาความรูที่ผูเรียนจะไดมาและพัฒนาผูเรียน
สูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได

บาเรลล (Barell. 1998: 7)  ไดใหความหมายของการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานไววา
เปนกระบวนการของการสํารวจเพื่อจะตอบคําถามสิ่งที่อยากรูอยากเห็น ขอสงสัยและความไมมั่นใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติในชีวิตจริงที่มีความซับซอน ปญหาที่ใชในกระบวนการเรียนรูจะเปน
ปญหาที่ไมชัดเจนมีความยากหรือมีขอสงสัยมาก  มีแนวทางในการแกปญหาอยางหลากหลาย

เฉลิม วราวิทย (2531: ค) ไดใหความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ไววา
เปน วิธีการเรียนรูที่ใชปญหาเปนเครื่องกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะหาความรูเพื่อแกปญหา
โดยเนนใหผูเรียนเปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตองการแสวงหาความรูดวยตนเอง และรูจักการทํางานรวมกัน
เปนทีมภายในกลุมผูเรียนดวยกันอง

ทิศนา แขมมณี (2545: 136) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดสภาพ
การณของการเรียนรูที่ใชปญหาเปนเครื่องมือ ในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผู
สอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรือผูสอนอาจจัดสภาพการณใหผูเรียนเผชิญ
ปญหา ฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขา
ใจในปญหานั้นอยางชัดเจนได

มัณฑรา ธรรมบุศย  (2545: 13) ไดใหความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวา
เปนรูปแบบการเรียนที่เกิดขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยใหผูเรียนสราง
ความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน
เกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและการคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาที่ตนศึกษา

 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เปนกระบวนการเรียนรูโดยใชสถานการณปญหา ที่มีแนวทางในการแกปญหาอยางหลากหลายเปนตัว
กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  คิดวิเคราะหปญหานั้นใหเขาใจอยางชัดเจน คนควาหาความรูเพิ่มเติม
เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาอยางเหมาะสม  การดําเนินกิจกรรม
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การเรียนรูจะเนนการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองและการเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก  ผูสอนจะมีบทบาทเปนผู
แนะนําและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ตลอดจนเปนแหลงการเรียนรูหนึ่งของผูเรียนดวย

1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
นักการศึกษาใหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดังนี้
โนวลส (อาภรณ แสงรัศมี.  2543: 17;  อางอิงจาก Knowles. 1975) มีแนวคิดสนับสนุน

วา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ (Andragogy)
ที่เชื่อวาการเรียนรูจะเรียนไดมากที่สุด เมื่อผูเรียนมีสวนเกี่ยวของในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งทฤษฎี
การเรียนรูของผูใหญต้ังอยูบนขอสมมติฐานการเรียนรู 4 ประการ สามารถสรุปไดดังนี้

1.อัตมโนทัศน เมื่อบุคคลเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะมากขึ้น ความรูสึกรับผิดชอบตอ
ตนเองก็มีมากข้ึนตามลําดับ และถาหากบุคคลรูสึกวาตนเองเจริญวัยและมีวุฒิภาวะถึงขั้นที่จะควบคุม
และนําตนเองได บุคคลก็จะเกิดความตองการทางจิตใจ เพื่อที่จะไดควบคุมและนําตนเอง

2.ประสบการณ บุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีประสบการณเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
ประสบการณตางๆ ที่แตละคนไดรับจะเสมือนแหลงทรัพยากรมหาศาลของการเรียนรู และก็จะ
สามารถรองรับการเรียนรูส่ิงใหมๆ เพิ่มข้ึนอยางกวางขวาง

     3. ความพรอม ผูใหญพรอมที่จะเรียนเมื่อเห็นวาสิ่งที่เรียนไปนั้นมีความหมายและมี
ความจําเปนตอบทบาทและมีสถานภาพทางสังคม ผูใหญเปนผูที่มีหนาที่การงาน มีบทบาทในสังคม
และพรอมที่จะเรียนเสมอ ถาหากสิ่งนั้นมีประโยชนตอตนเอง

     4.แนวโนมตอการเรียนรู ผูใหญเปนผูที่มีบทบาทและสถานภาพทางสังคม การเรียนรู
ของผูใหญจึงเปนการเรียนรูเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน ยึดปญหาเปนศูนยกลางในการเรียนรู

เดลลีส (Delisle. 1997: 1-2) ไดกลาวถึงการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวามีรากฐานมา
จากทฤษฎีทางการศึกษาของจอหน บี ดิวอี้ (John B.Dewey) ซึ่งมีชื่อวา การศึกษาแบบพิพัฒนาการ
(Progressive Education) ที่เนนการเตรียมประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน โดยคํานึงถึง
ความสนใจความถนัดและความตองการทางดานอารมณและสังคมของผูเรียน เนนใหผูเรียนเห็นความ
สําคัญของกิจกรรมและประสบการณ ผูเรียนตองลงมือกระทําดวยตนเอง ผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะแนว
ทางเทานั้น

มิโลและเอฟเวนเซน (Hmelo and Evensen.  2000: 4) ไดกลาวสนับสนุนวาการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานเกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) ซึ่งมีราก
ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจท (Piajet) และไวก็อทสกี (Vygotsky) เชื่อวาการเรียนรูเปน
กระบวนการพัฒนาทางสติปญญาที่ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางความรูเกิด
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จากการที่ผูเรียนรูมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและเกิดการซึมซับหรือดูดซึมประสบการณใหม และปรับ
โครงสรางสติปญญาใหเขากับประสบการณใหม นอกจากนั้นยังมีทฤษฎีการเรียนรูดวยการคนพบ
ของบรูเนอร ซึ่งเชื่อวาการเรียนรูที่แทจริงมาจากการคนพบของแตละบุคคล โดยผานกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูในกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เมื่อผูเรียนเผชิญกับปญหาที่ไมรูทําใหผู
เรียนเกิดความขัดแยงทางปญญาและผลักดันใหผูเรียนไปแสวงหาความรู  และนําความรูใหมมาเชื่อม
โยงกับความรูเดิมเพื่อแกปญหา

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน มีแนวคิดพื้นฐานมาจากกระบวนการสรางความรูใหมบนพื้นฐานของความรูเดิมที่มีอยู เปน
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนจะสรางความรูดวยตนเอง จากการที่ผูเรียนมีการปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม   
ทําใหเกิดเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางปญญา การเรียนรูเกิดจากการลงมือปฏิบัติ การคนพบและสราง
ความรูดวยตนเอง มีปฏิสัมพันธกับกลุมผูเรียนและสิ่งแวดลอม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน อีกทั้งเนื้อหาสาระสถานการณของการเรียนจะตองเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน

1.4  ลักษณะของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ลักษณะของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ไดมีผูกลาวไวดังนี้
แบรโรว (Barrows. 1996: 5-6) กลาวถึงลักษณะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไวดังนี้

1. เปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางภายใตการแนะนําของผูสอนประจํากลุม
ผูเรียนตองรับผิดชอบการเรียนของตนเอง ระบุส่ิงที่ตนตองการรูเพื่อความเขาใจที่ดีข้ึน โดยแสวงหา
ความรูจากแหลงที่จะใหขอมูลขาวสารตางๆ ซึ่งอาจมาจากหนังสือ วารสาร คณาจารย ขอมูลออนไลน
หรือแหลงขอมูลอ่ืน ๆ

2. จัดกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 5-8 คน พรอมกับผูสอนประจํากลุม
เพื่อใหผูเรียนทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยความหลากหลายของบุคคลตาง ๆ

3. ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกหรือผูแนะแนวทาง โดยมีบทบาทที่ไมใชผูบรรยาย
ไมใชผูบอกขอมูล ไมบอกผูเรียนวาคิดถูกหรือผิด แตมบีทบาทในการกระตุนใหผูเรียนตั้งคําถามตนเอง
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดีข้ึนและจัดการแกปญหาดวยตนเอง

4. รูปแบบของปญหามุงเนนใหมีการรวบรวมขอมูลและกระตุนการเรียนรู ปญหาที่นํา
เสนอเปนสิ่งที่ทาทายผูเรียน ที่จะตองเผชิญในการปฏิบัติจริง ตรงประเด็นและกระตุนการเรียนรูใหหา
ทางแกปญหา เปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองเรียนรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
และรวบรวมขอมูลจากศาสตรวิชาตาง ๆ
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5. ปญหาเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคลินิก
6. ความรูใหมไดมาโดยผานการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู

อยางแทจริงในระหวางการเรียนรูดวยตนเอง มีการทํางานรวมกันกับบุคคลอื่น พรอมทั้งไดมีการ
อภิปราย เปรียบเทียบ ทบทวน และโตแยงในสิ่งที่เรียนดวย

สถาบันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลินอยส (Illinois Mathematics and Science
Academy,  2006: Online)  ไดกลาวถึงลักษณะของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไวดังนี้

1. ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะนําเสนอปญหาที่มีแนวทางในการแกปญหา
อยางหลากหลายเปนอันดับแรก และเปนจุดศูนยกลางของเนื้อหาสาระและบริบทของการเรียนรู

2. ปญหาที่เปนศูนยกลางของการเรียนรูจะมีแนวทางในการแกปญหาไดหลากหลาย
มีความซับซอนไมตายตัว มีรูปแบบการแกปญหาไมแนนอน การหาคําตอบมีไดหลายแนวทางซึ่งอาจ
ไมไดคําตอบที่รวดเร็วนัก

3. ในชั้นเรียนผูเรียนมีบทบาทเปนนักแกปญหา ผูสอนจะมีบทบาทเปนผูใหคําแนะนํา
และชวยเหลือ

4. ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ แตความรูนั้นผู
เรียนจะตองสรางขึ้นดวยตนเอง การคิดตองชัดเจนและมีความหมาย

ทิศนา แขมมณี (2545: 136-137) ไดเสนอตัวบงชี้การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ไว 10 ประการ

1. ผูสอนและผูเรียนมีการรวมกันเลือกปญหาที่ตรงกับความสนใจหรือความตองการ
ของผูเรียน

2. ผูสอนและผูเรียนมีการออกไปเผชิญกับสถานการณปญหาจริง หรือผูสอนมีการจัด
สภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา

3.  ผูสอนและผูเรียน มีการรวมกันวิเคราะหปญหาและหาสาเหตุของปญหา
4.  ผูเรียนมีการวางแผน การแกปญหารวมกัน
5.  ผูสอนมีการใหคําปรึกษา แนะนําและชวยอํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการ

แสวงหาแหลงขอมูล การศึกษาขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
6. ผูเรียนมีการศึกษา คนควา และแสวงหาความรูดวยตนเอง
7.  ผูสอนมีการกระตุนใหผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาที่หลากหลาย และ

พิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสม
8.  ผูเรียนมีการลงมือแกปญหา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุป และประเมินผล
9.  ผูสอนมีการติดตามการปฏิบัติงานของผูเรียนและใหคําปรึกษา
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       10. ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู ทั้งทางดานผลงานและกระบวนการ
จากลักษณะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถสรุปลักษณะที่สําคัญไดดังนี้คือ

1. ปญหาหรือสถานการณปญหา จะถูกนําเสนอแกผูเรียนเปนอันดับแรก โดยปญหา
หรือสถานการณปญหาจะกําหนดกรอบและแนวทางในการเรียนรูของผูเรียน

2. เปนกลวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเปนผูกําหนดและรับผิดชอบตอ
การจัดลําดับการเรียนรูดวยตนเอง และเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

3. การเรียนรูจะเกิดขึ้นจากกลุมการเรยีนรูกลุมเล็กๆ ในระหวางการทํางาน
4. ผูสอนเปนผูจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยเปนผูคอยใหความชวยเหลือหรือคอยชี้

แนะแนวทาง และผูเรียนจะเปนผูปฏิบัติเอง
5. ปญหาหรือสถานการณที่นําเสนอ จะมุงเนนการจัดการรวบรวมขอมูลและกระตุน

การเรียนรูของผูเรียนในการหาแนวทางในการแกปญหา ปญหาที่นําเสนอจะมีลักษณะเปนการ
บูรณาการแบบองครวม โดยปญหาอาจมีหลายคําตอบหรือมีแนวทางและวิธีการแกไขปญหาที่หลาก
หลาย

6. ความรูใหมที่ไดรับของผูเรียนมาจากการเรียนรูดวยตนเอง โดยผานทางการลงมือ
ปฏิบัติจริง

7. การประเมินผลการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยใชปญหาและกระบวนการในการ
แกปญหา

1.5  กลไกพื้นฐานของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
จากความหมายแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะพบกล

ไกพื้นฐานที่สําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งมีองคประกอบ 3 ประการตอไปนี้ (รังสรรค
ทองสุขนอก.  2547: 15)

1. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)
2. การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง (Self-Directed Learning)
3. การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก  (Small Group Learning)
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กลไกทั้งสามนี้มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและเกิดขึ้นทุกขณะที่ผูเรียนดําเนินการเรียนรู
ดังภาพประกอบที่ 1

    

ภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธของกลไกการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(รังสรรค ทองสุขนอก.  2547: 16;  อางอิงจาก พิชากร แปลงประสพโชค. ม.ป.ป)

การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง
เปนกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียน ที่ผูเรียนมีเสรีภาพในการใชความ

สามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ซึ่งแรงจูงใจเกิดจากความอยากรูจากภายในตัวผูเรียนเอง ผู
เรียนจะตองบริหารเวลาและกําหนดการดําเนินงานดวยตนเอง พรอมทั้งคัดเลือกประสบการณการ
เรียนรูที่เหมาะสมดวยตนเอง แสวงหาความรูจากแหลงทรัพยากรการเรียนตางๆ และทําการประเมิน
ผลดวยตนเอง ตลอดจนการวิพากษวิจารณงานของตนเองดวย ผูสอนคือผูสนับสนุน สงเสริม  ชวย
เหลือมากกวาเปนผูนําขอมูลความรูมาใหผูเรียน และเปนทรัพยากรการเรียนรูหนึ่งของผูเรียน   ถึงแม
วาผูสอนจะเปนผูออกแบบการเรียนรูก็ตาม แตผูเรียนก็สามารถเลือกแนวทางการเรียนรูที่เหมาะสมได
ดวยตนเอง ตลอดจนสามารถกําหนดแหลงเรียนรูไดเอง เชน ที่บาน หองสมุดหรือที่อ่ืน ๆ ตามสะดวก
ทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา (เฉลิม วราวิทย.  2531: ฆ–ง; พวงรัตน บุญญา-
นุรักษ และ Majumdar.  2544: 66-70;  นิรมล  ศตวุฒิ.  2547: 86-88 )

  การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง
  (Self-Directed Learning)

     การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก
    (Small Group Learning )

     การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
       (Problem-Based Learning)
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การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก
เปนวิธีการเรียนรูที่อาศัยการทํางานเปนทีมหรือกลุม โดยในแตละกลุมจะมีสมาชิก

ประมาณ 3-9 คน ข้ึนอยูกับทรัพยากรการเรียนรู ในแตกลุมประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุ
การ และสมาชิกในกลุมคนอื่นก็จะมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน การเรียนรูโดยใช
กลุมเล็ก จะทําใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง การจัดระบบตนเอง พัฒนาความสามารถในการ
ทํางานรวมกันกับผูอ่ืน ทักษะการใหและการรับขอมูลปอนกลับ ยอมรับความแตกตางทางดานความ
คิด และเรียนรูความแตกตางระหวางบุคคล อีกทั้งยังพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและการประเมินผล
งานอยางมีเหตุผล เพื่อใหการเรียนรูโดยใชกลุมเล็กในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีประสิทธิผลนั้น
ผูสอนจะตองมีความเขาใจในกระบวนการเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก และสามารถสรางประสบการณการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสม โดยผูสอนจะตองอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก ความคิด
รวบยอด บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคลในกลุมใหผูเรียนเขาใจอยางถูกตองเสีย
กอน (พวงรัตน บุญญานุรักษ; และ Majumdar.  2544: 77-90)

1.6 ลักษณะของปญหาในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ปญหาในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนสิ่งที่สําคัญมากเพราะปญหาจะเปนจุดเริ่ม

ตนของกระบวนการเรียนรู เปนตัวนําทางและเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู ไดมีผูเสนอแนวคิดตอ
ลักษณะของปญหาที่ดีในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไวดังนี้

อีเดน (Edens.  2000: 55-56) ไดกลาวถึงลักษณะของปญหาที่ดีสําหรับการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน พอสรุปไดวาปญหาเปนฐานจะถูกนําเสนอในรูปแบบของขอความหรือสถานการณที่
เกี่ยวของโดยตรงกับผูเรียน

1.ปญหาจะตองดึงดูดใจใหผูเรียนอยากคนหาคําตอบ มีการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎี
และการประยุกตใช

2. เปนปญหาปลายเปดและมีลักษณะขัดแยงในบางครั้ง ซึ่งจะทาทายใหผูเรียนได
แสดงการใหเหตุผล และแสดงออกถึงทักษะการคิด

3. ปญหานั้นจะตองมีความซับซอนเพียงพอที่จะทําใหผูเรียนจําเปนตองมีการทํางาน
รวมกันและตองอาศัยคนอื่นชวยในการแกปญหา

4. ปญหาควรจะเกี่ยวของกับสถานการณที่เปนจริง
5. ผูสอนจะตองใชคําถามกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ระดับสูง การใหเหตุผล และการแกปญหา
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สถาบันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลินอยส (2006: Online) ไดกลาวถึงลักษณะ
ปญหาที่ใชในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวามีลักษณะ ดังนี้

1. โครงสรางที่มีลักษณะที่สามารถหาแนวทางในการแกปญหาอยางหลากหลาย เปน
ลักษณะปญหาตามแบบธรรมชาติทั่วไป

2. สถานการณจะมีลักษณะที่ยุงยากซับซอน ไมตายตัว
3. มีการเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เมื่อมีขอมูลใหม ๆ เพิ่มเขามา
4. ไมสามารถแกปญหาไดงาย ๆ หรือรูปแบบการแกปญหาไมแนนอน
5. ไมมีคําตอบที่ถูกตองเสมอไป

1.7 ขั้นตอนการสรางปญหาในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ส่ิงสําคัญอยางยิ่งของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานคือปญหา เพราะปญหาเปนจุดเริ่ม

ตนของกระบวนการเรียนรู โดยจะนําเสนอปญหาเปนตัวกระตุนเปนอันดับแรก ดังนั้นปญหาจะตอง
สามารถนําและกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาจะตองมีความสําคัญตอ
ผูเรียน  ตองเปนการบูรณาการความรูหลากหลายศาสตร ทั้งทักษะที่ตองการใหเกิดและที่มีอยูในชีวิต
จริงเขาดวยกัน นอกจากนี้ยังตองพิจารณาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรการเรียนรู ทั้งที่อยูในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนประกอบดวย ไดมีผูใหแนวคิดในการสรางปญหาสําหรับเปนเครื่องมือในการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน พอจะสรุปไดดังนี้

เดลลีส (Delisle, 1997: 18-25) ไดเสนอขั้นตอนการสรางปญหาไวดังนี้
ข้ันที่ 1 เลือกเนื้อหาและทักษะ โดยพิจารณาจากหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ทักษะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน และระยะเวลาในการเรียนรูของเนื้อหานั้น ๆ
ข้ันที่ 2 กําหนดแหลงการเรียนรู เมื่อเลือกเนื้อหาและทักษะการเรียนรูแลว กอนที่จะ

เขียนปญหา  ผูสอนจะตองกําหนดแหลงการเรียนรูที่ผูเรียนจะทําการคนควา สืบคน ใหเพียงพอ และ
ตองมีความหลากหลายทางขอมูลเพียงพอในการเรียนรู ทั้งในชั้นเรียน  ภายในและภายนอกสถาน
ศึกษา ซึ่งตองมากพอที่จะชวยในการเรียนรูของผูเรียน  ผูสอนจะตองทําการตรวจสอบแหลง
การเรียนรูกอนวามีอยูที่ใดบาง นอกจากนั้นผูสอนเองตองเปนแหลงการเรียนรูอยางหนึ่งของผูเรียนดวย
เชนกัน

ข้ันที่ 3  เขียนปญหา โดยปญหาจะเปนขอความที่มีลักษณะดังนี้
- พัฒนาขึ้นอยางเหมาะสม นั่นคือปญหามีความเหมาะสม สามารถพัฒนาผูเรียน

ทางดานสังคม อารมณ และสติปญหาได
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-  มีพื้นฐานมาจากประสบการณของผูเรียน ปญหาจะตองสอดคลองกับชีวิตจริง
ของผูเรียน

-  อยูบนพื้นฐานของหลักสูตรการเรียนรู ปญหาควรจะสงเสริมทั้งดานความรูและ
ดานทักษะ

-  สามารถใชการเรียนการสอนไดหลากหลายวิธี
-  โครงสรางของปญหามีลักษณะที่สามารถหาแนวทางในการแกปญหาอยาง

หลากหลาย มีปญหายอยซอนอยูในปญหาหลักที่ไมคอยชัดเจนนัก  ผูเรียนจําเปนตองทําการศึกษา คน
ควาเพิ่มเติม อีกทั้งอาจมีวิธีการแกปญหาไดหลากหลาย

ข้ันที่ 4 เลอืกกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อเขียนปญหาขึ้นมาแลวผูสอนจะตองเลือก
กิจกรรมการเรียนรูที่เมื่อดําเนินตามนั้นแลวผูเรียนสามารถมองเห็นแนวทางในการแกปญหาได   กิจ
กรรมการเรียนการสอนที่สรางขึ้นตองมีความสอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียน สามารถพัฒนาทักษะ
ทางการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับผูเรียนขณะที่ดําเนินกิจกรรมนั้นดวย

ข้ันที่ 5 สรางคําถาม เปนการสรางคําถามเพื่อชวยผูเรียนในขณะดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซึ่งจะมีความสอดคลองสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นตอน  คําถามจะตอง
สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดแนวทางในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการแกปญหา

ข้ันที่ 6 กําหนดวิธีการประเมินผล การประเมินผลจะเนนทั้งในดานทักษะและดาน
ความรูในเนื้อหาไปพรอมกัน และการประเมินผลจะตองเปนประเมินผลตามสภาพจริง

รังสรรค ทองสุกนอก (2547: 20-21  อางอิงจาก พิชากร แปลงประสพโชค. ม.ป.ป) ได
กลาววา การเตรียมปญหาในการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานนั้น จะตองคํานึกถึงหลักเกณฑพื้นฐาน
ของกระบวนการเรียนรู ซึ่งมีลักษณะพื้นฐาน สําคัญดังนี้

1. ส่ิงที่ปอนใหผูเรียน คือปญหา ซึ่งเปรียบเสมือนการทาทายใหผูเรียนกาวไปสูสภาว
การณที่ผูเรียนอาจจะมีความคุนเคยหรือไมก็ตาม แตก็จะตระหนักในความจําเปนที่ตองเขาใจปญหา
นั้น 

2. กระบวนการจากปญหาที่ผูเรียนไดมา จะนําผูเรียนเขาสูกระบวนการที่ตองตั้ง
สมมุติฐาน วิเคราะห อภิปราย ฯลฯ เพื่อหาแนวทางการแกปญหา ทั้งนี้โดยเริ่มจากการอาศัยความรู
เดิมที่มีอยูคอนขางจํากัดเปนฐานกอน

3. ส่ิงที่คาดหวัง เปนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนเมื่อผานกระบวนการดังกลาว มีดังตอไป
นี้

-  กําหนดการเรียนรูข้ันตอไปที่จําเปนตอความเขาใจปญหา
-  เสนอแนะแนวทางในการรวบรวมขอมูลมาเพิ่มเติมในการแกปญหา
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-  พิจารณาหาแนวทางแกปญหาอยางมีเหตุผล
-  การประสานสัมพันธความรูที่ไดรับจากการคนควา

จากหลักเกณฑพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู  ในการสรางปญหาจึงตองนํามาพิจารณา
รวมดวย ซึ่งกระบวนการในการสรางปญหามีข้ันตอนดังนี้

ข้ันที่ 1 กําหนด กรอบการเรียนรู
ข้ันแรกในการกําหนดกรอบการเรียนรู  คือการกําหนดประสบการณการเรียนรู ในหลัก

สูตร หรือสาขาวิชาใด ๆ ก็ตาม ส่ิงสําคัญที่ตองกําหนดคือ
1. วัตถุประสงค คือการกําหนดขอบเขตวาตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดานใดบาง

ซึ่งโดยปรกติวัตถุประสงคทางการศึกษา ที่จะตองคํานึงถึงมี 3 ดาน คือ ดานความรู  ดานเจตคติ และ
ดานทักษะ

 2. การกําหนดแนวความคิดหรือหลักเกณฑพื้นฐาน  ที่ผูเรียนควรจะตองเรียนรูเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

ข้ันที่ 2 กําหนดปญหา
การกําหนดปญหาจะตองกําหนดใหสอดคลองกับแนวความคิดที่คาดหวังไววาผูเรียนควร

จะเรียนรูอะไร
ข้ันที่ 3 กําหนดแผนการอภิปราย
คือการสรางคําถามเพื่อใหผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดไปยังแนวความคิดที่

ตองการได โดยใชรูปแบบดังตารางที่ 1

ตาราง 1 รูปแบบของแผนการอภิปราย

     ปญหา (Problem)       คําถาม (Question)   แนวความคิด (Concept )
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ข้ันที่ 4 จัดเตรียมแหลงขอมูล
ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะไมมีการถายทอดความรูจากผูสอนโดยตรง แตผู

เรียนจะเปนผูแสวงหาความรูเอง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการเตรียมแหลงขอมูลไวใหผูเรียน  ซึ่งจําแนกได
เปน 2 อยาง คือ แหลงขอมูลที่เปนบุคคลที่จะใหความรูและแหลงขอมูลที่เปนวัสดุทางการเรียน ที่ผู
เรียนสามารถคนควาได เชนตํารา เอกสารตางๆ อินเตอรเน็ต เทป วิทยุ เปนตน

ข้ันที่  5 กําหนดแผนการประเมินผล
การประเมินผลผูเรียนแบงเปน 2 แบบ คือ

1. การประเมินผลเพื่อบอกความกาวหนาของผูเรียน พิจารณา 2 อยางคือ
1.1 ดูความสอดคลองระหวางขอมูลที่หามาไดกับปญหาที่เรียน
1.2 ดูการประยุกตความรูที่ไดในการแกปญหาที่เกี่ยวของ

2. การประเมินผลรวมในการนําไปใชในสถานการณจริงตอไป
รังสรรค ทองสุขนอก (2547: 21-22) ไดสรุปข้ันตอนในการสรางปญหาเพื่อนําไปใชในการ

วิจัยไวดังนี้
ข้ันที่ 1 กําหนดกรอบของปญหา ไดแก การเลือกเนื้อหาสาระการเรียนรูและจุด

ประสงคการเรียนรูเพื่อกําหนดขอบเขตวาตองการใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอะไรบางใน 3 ดาน ไดแก
ดานความรู ดานเจตคติและดานทักษะกระบวนการ และความคิดรวบยอดหรือหลักเกณฑ พื้นฐานที่
นักเรียนตองเรียนรู เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูที่วางไว

ข้ันที่ 2 กําหนดและสรางปญหา ที่สอดคลองกับความคิดรวบยอดที่คาดหวังไววานัก
เรียนควรจะเรียนรู เมื่อครูเขียนปญหาเสร็จแลวครูลองดําเนินการเรียนรูตามขั้นตอนการเรียนรูดวยเพื่อ
ใหมองเห็นถึงความเปนไปไดในการหาคําตอบ  คําตอบที่ไดมีอะไรบาง มีวิธีใดบางที่สามารถนํามาแก
ปญหา  ความรูใดบางที่เปนฐานในการแกปญหาและหาไดจากแหลงขอมูลใด นั่นคือครูจะสมมติบท
บาทเปนผูเรียน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของปญหาและชวยใหสามารถมองเห็นภาพรวม
การเรียนรูของนักเรียน ที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูและวิธีการ
ประเมินผล

ข้ันที่ 3 สรางคําถามและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู คําถามที่สรางนี้สําหรับครูใช
กระตุนนักเรียนใหเกิดการคิดไปสูแนวคิดรวบยอดที่ตองการ โดยใชรูปแบบเชนเดียวกับตาราง 1

ข้ันที่ 4 กําหนดแหลงขอมูลสําหรับใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรู โดยการชี้นํา
ตนเอง
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ข้ันที่  5 กําหนดการประเมินผล โดยพิจารณาทั้งดานความรูและดานทักษะ ในดานความรูจะ
พิจารณาจากความสอดคลองระหวางขอมูลที่หามากับปญหาที่ให และดูการประยุกตความรูที่ไดใน
การแกปญหาที่เกี่ยวของ ในดานทักษะจะพิจารณาจากการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเพื่อแกปญหา

ในครั้งนี้ผูวิจัยใชข้ันตอนการสรางปญหาของรังสรรค ทองสุกนอก (2547: 26-28 ) เปน
แนวทางในการสรางปญหาสําหรับการวิจัย เนื่องจากเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เชนเดียวกัน

1.8 ขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
มีผูเสนอขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ไวดังนี้
เดลลีส (Delisle. 1997: 26-36) ไดเสนอขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไวดังนี้

ข้ันที่ 1 การเชื่อมโยง (Connecting with the Problem) เปนขั้นตอนเชื่อมโยงความรู
เดิมหรือประสบการณเดิมเขากับประสบการณของผูเรียน หรือกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ผูเรียนตอง
เผชิญกับปญหาตางๆ เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญและคุณคาของปญหานั้นตอการดําเนินชีวิต
ประจําวัน ในขั้นนี้ผูสอนตองพยายามกระตุนใหผูเรียนไดคิดและแสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย
แลวจึงนําเสนอสถานการณปญหาที่เตรียมไว

ข้ันที่ 2 การกําหนดกรอบการศึกษา (Setting Up the Structure) ผูเรียนอานวิเคราะห
สถานการณปญหา แลวรวมกันวางแนวทางในการศึกษาคนควา หาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการ
แกปญหา ในขั้นนี้ผูเรียนจะตองรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนดกรอบการศึกษา 4
กรอบดังนี้

1. แนวคิด / แนวทางในการแกปญหา (Ideas) คือวิธีการ หรือแนวทางในการหา
คําตอบที่นาจะเปนไปได ซึ่งเปรียบเสมือนสมมติฐานที่ต้ังไวกอนการทดลอง

2. ขอเท็จจริง (Facts)  คือขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับปญหานั้น ซึ่งเปนความรู /
ขอมูล ที่ปรากฏอยูในสถานการณปญหาหรือขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดจากการอภิปราย
รวมกัน หรือเปนขอมูลความรูเดิมที่ไดเรียนรูมาแลว

3. ประเด็นที่ตองศึกษาคนควา (Learning Issues) คือขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ปญหาแตผูเรียนยังไมรู จําเปนตองศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการแกปญหา จะอยูในรูปคํา
ถามที่ตองการคําตอบ นิยาม หรือประเด็นการศึกษาอ่ืนๆ ที่ตองการทราบ

4. วิธีการศึกษา (Action Plan) คือวิธีการที่จะดําเนินการ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่
ตองการ โดยระบุวาผูเรียนจะสามารถศึกษาขอมูลไดอยางไร จากใคร แหลงใด
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กรอบการเรียนรูทั้ง 4 กรอบที่กลาวมา สามารถแสดงความสัมพันธกันไดดังตารางตอ
ไปนี้

ตาราง 2 กรอบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

แนวคิด/แนวทาง
ในการแกปญหา ขอเท็จจริง ประเด็นที่ตองศึกษาคนควา วิธีการศึกษา

ข้ันที่ 3 การศึกษาปญหา (Visiting the Problem) ผูเรียนจะใชกระบวนการกลุมใน
การสํารวจปญหาตามกรอบการเรียนรูในขั้นตอนที่ 2 แตละกลุมรวมกันวางแผนการศึกษา คนควา และ
ดําเนินการศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมตามประเด็นที่ตองศึกษาคนควาเพิ่มเติม จากแหลงการเรียน
รูตางๆ แลวนําความรูที่ไดมาเสนอตอกลุม จนไดขอมูลหรือความรูเพียงพอสําหรับการแกปญหา ซึ่งขั้น
นี้ผูเรียนจะมีอิสระในการกําหนดแตละหัวขอเอง ผูสอนจะเปนแคเพียงผูสังเกตและอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรูเทานั้น

ข้ันที่ 4 การรวบรวมความรู ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา (Revisiting the
Problem) หลังจากที่แตละกลุมไดขอมูลครบถวนแลว ใหกลับเขาชั้นเรียนและรายงานผลการศึกษาคน
ควาตอชั้นเรียน หลังจากนั้นใหผูเรียนรวมกันพิจารณาผลการศึกษาคนควาอีกครั้ง วาขอมูลที่ไดเพียง
พอตอการแกปญหาหรือไม ประเด็นใดแปลกใหมนาสนใจ มีประโยชนตอการแกปญหา และประเด็นใด
ที่ไมเปนประโยชนควรจะตัดทิ้ง แลวแตละกลุมรวมกันตัดสินใจเลือกแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมที่
สุดที่จะใชในการแกปญหา ในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
การตัดสินใจ รวมทั้งผูเรียนจะคนพบแนวทางในการแกปญหาใหมๆ จากการแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ข้ันที่ 5 การสรางผลงาน หรือปฏิบัติตามทางเลือก(Producing a Product or
Performance) เมื่อตัดสินใจเลือกแนวทางหรือวิธีการแกปญหาแลว แตละกลุมสรางผลงานหรือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่เลือกไว ซึ่งมีความแตกตางกันไปแตละกลุม
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ข้ันที่ 6 การประเมินผลการเรียนรูและปญหา (Evaluating Performance and the
Problem) เมื่อข้ันตอนการสรางผลงานสิ้นสุดลง ผูเรียนจะทําการประเมิลผลการปฏิบัติงานของตนเอง
ของกลุม และคุณภาพของปญหา พรอมทั้งผูสอนจะทําการประเมินกระบวนการทํางานกลุมของผูเรียน
ดวย

ศูนยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Center for Problem-Based Learning) สถาบัน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลินอยส (อางอิงจาก Torp & Sape. 1998: 33-34) ไดกลาวถึงขั้น
ตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดังนี้

ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมความพรอมของผูเรียน ในขั้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมใหผูเรียน
มีความพรอมในการเปนผูเผชิญกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งการเตรียมความพรอมนี้ข้ึนอยู
กับอายุ ความสนใจ ภูมิหลังของผูเรียน ในการเตรียมความพรอมนี้จะใหผูเรียนไดอภิปรายเกี่ยวเนื่องถึง
เร่ืองที่จะสอนอยางกวางๆ ซึ่งจะตองตระหนักวาการเตรียมความพรอมนี้ไมใชการสอนเนื้อหากอน
เพราะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตางจากการเรียนรูแบบอื่น ตรงที่ความรูหรือทักษะที่ผูเรียนไดรับ
จะเปนผลมาจากการแกปญหา

ข้ันที่ 2 ข้ันศึกษาปญหา ในขั้นนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนกําหนดบทบาทของตนในการ
แกปญหาและกระตุนใหผูเรียนตองการที่จะแกปญหา ซึ่งผูสอนอาจจะใชคําถามในการกระตุนใหผู
เรียนไดอภิปรายและเสนอความคิดเห็นตอปญหา เพื่อมองเห็นถึงความเปนไปไดในการแกปญหา

ข้ันที่ 3 ข้ันนิยามวา เรารูอะไร เราจําเปนตองรูอะไร และแนวคิดของเรา ในขั้นนี้มีจุด
มุงหมายเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาส่ิงที่ตนรู อะไรที่จําเปนตองรู และแนวคิดอะไรที่ไดจากสถาน
การณปญหา สงเสริมใหผูเรียนไดพิจารณาถึงความรูที่ตนเองมีที่เกี่ยวกับสถานการณปญหา  และ
เตรียมใหผูเรียนพรอมที่จะรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปแกปญหา ในขั้นนี้ผูเรียนจะทําความเขาใจปญหา
และพรอมที่จะสํารวจ คนควาหาความรูเพื่อแกปญหา ผูสอนจะใหผูเรียนไดกําหนดสิ่งที่ตนรูจากสถาน
การณปญหา ส่ิงที่จําเปนตองเรียนรูเพิ่มเติมที่จะมาสงเสริมใหสามารถแกปญหาได ซึ่งจะระบุแหลงขอ
มูลสําหรับคนควาและแนวคิดในการแกปญหา โดยเขียนลงตารางอยางสมัพันธกันทั้ง 3 หัวขอดังตา
รางที่ 3

ตาราง 3 รูปแบบการบันทึกสิ่งที่รู ส่ิงที่ตองรูเพิ่มเติมและแนวคิดจากสถานการณปญหา

              ส่ิงที่รู         ส่ิงที่จําเปนตองรู                แนวคิด
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ข้ันที่ 4 ข้ันกําหนดปญหา  จุดหมายในขั้นนี้เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนกําหนดปญหาที่
แทจริงจากสถานการณที่ไดเผชิญ  และกําหนดเงื่อนไขที่ขัดแยงกับเงื่อนไขที่ปรากฏในสถานการณ
ปญหาที่กําหนดให ซึ่งจะชวยใหไดคําตอบของปญหาที่ดี

ข้ันที่ 5 ข้ันการคนควา รวบรวมขอมูลและนําเสนอ ผูเรียนจะชวยกันคนควาขอมูล
ที่จําเปนตองรูจากแหลงขอมูลที่กําหนดไว แลวนําขอมูลเหลานั้นมาเสนอตอกลุมใหเขาใจตรงกัน จุดมุง
หมายในขั้นนี้ ประการแรกเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนวางแผนและดําเนินการรวบรวมขอมูลอยางมีประ
สิทธิภาพ พรอมทั้งเสนอขอมูลนั้นตอกลุม ประการที่สองเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเขาใจวาขอมูลใหม
ที่คนความาทําใหเขาใจปญหาอยางไร และจะประเมินขอมูลใหมเหลานั้นวาสามารถชวยเหลือใหเขา
ใจปญหาไดอยางไรดวย ประการที่สามเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางการสื่อสารและการ
เรียนรูแบบรวมมือซึ่งชวยใหการแกปญหามีประสิทธิภาพ

ข้ันที่ 6 ข้ันการหาคําตอบที่เปนไปได จุดมุงหมายในขั้นนี้เพื่อใหผูเรียนไดเชื่อมโยง
ระหวางขอมูลที่คนความากับปญหาที่กําหนดไวแลวแกปญหาบนฐานขอมูลที่คนความา เนื่องจาก
ปญหาที่ใชในการเรียนรูสามารถมีคําตอบไดหลายคําตอบ ดังนั้นในขั้นนี้ผูเรียนจะตองคนหาคําตอบที่
สามารถเปนไปไดใหมากที่สุด

ข้ันที่ 7 ข้ันประเมินคาของคําตอบ จุดมุงหมายในขั้นนี้เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนทําการ
ประเมินคาสิ่งที่มาชวยในการแกปญหา (ขอมูลที่คนความา) และผลของคําตอบที่ไดในแตละปญหาวา
ทําใหเรียนรูอะไร ซึ่งผูเรียนจะแสดงเหตุผลและรวมกันอภิปรายในกลุม โดยใชขอมูลที่คนความาเปน
พื้นฐาน

ข้ันที่ 8 ข้ันการแสดงคําตอบและการประเมินผลงาน ในขั้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ
สนับสนุนใหผูเรียนเชื่อมโยงและแสดงถึงสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรู ไดความรูมาอยางไรและทําไมความรูนั้น
ถึงสําคัญ ในขั้นนี้ผูเรียนจะเสนอผลงานออกมาที่แสดงถึงกระบวนการเรียนรู ต้ังแตตนจนไดคําตอบ
ของปญหา ซึ่งเปนการประเมินผลงานของตนเองและกลุมไปดวย

ข้ันที่ 9 ข้ันตรวจสอบปญหาเพื่อขยายการเรียนรู ในขั้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียน
รวมกันกําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรูตอไป ผูเรียนจะพิจารณาจากปญหาที่ไดดําเนินการไปแลววามี
ประเด็นอะไรที่ตนสนใจอยากเรียนรูอีก เพราะในขณะดําเนินการเรียนรูผูเรียนอาจจะมีส่ิงที่อยากรูนอก
จากที่ผูสอนจัดเตรียมไวให

จากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 9 การดําเนินการเรียนรูจะดําเนินเปนวงจร หากขั้นตอนใดมี
ขอสงสัยก็ยอนกลับไปยังขั้นกอนหนานั้นได และเมื่อจบจากการเรียนรูปญหาขั้นหนึ่งๆแลว จะกําหนด
ปญหาใหมของการเรียนรูจากขั้นที่ 9 ที่ผูเรียนมีความตองการเรียนรู และในแตละขั้นจะประกอบไป
ดวยการประเมินการเรียนรูไปพรอมดวย



26

เฉลิม วราวิทย (2531: ฆ–ง) ไดเสนอขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไว 3 ข้ัน
ตอน ดังนี้

1. การเตรียมแผนการสอน ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคและเนื้อหาขั้นพื้นฐานที่ผู
เรียนจะตองศึกษาหาความรู การสรางปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงที่ปรากฏอยูในชุมชนหรือ
สังคมนั้นและแนวทางในการประเมินผล เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนแบบการแกปญหาและการแสวง
หาความรูดวยตัวเองของผูเรียน

2. การบริหารการเรียนการสอน ข้ันตอนนี้เปนการนําแผนซึ่งเตรียมไวในขั้นตอนที่ 1
มาใชกับผูเรียน เนื่องจากการเรียนการสอนแบบเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนี้เปนแบบยึดผูเรียนเปน
หลัก ฉะนั้นผูเรียนจะผานกระบวนการเรียนที่สําคัญ 3 ประการคือ

2.1 การระบุปญหา ข้ันตอนนี้ผูเรียนจะไดรับปญหาที่ผูสอนไดสรางไวให และผู
เรียนจะตองคนควาหาความรูใหไดวาปญหาที่แทจริงคืออะไร ใชกระบวนการคิดที่มีเหตุผลดวยวิธีการ
เชื่อมโยงความรูเดิมมาประยุกตใชกับปญหา เพื่อใหเกิดแนวความคิดในส่ิงใหม

2.2 การเรียนการสอนในกลุมยอย การจัดผูเรียนใหเรียนเปนกลุมยอย เปนวิธีการ
ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมความรูเดิมมาชวยในการแก
ปญหาและเกิดความรูใหมในเวลาเดียวกัน ผูเรียนและผูสอนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูความคิดไปใน
ทางที่กําหนดไว ในระยะนี้ผูเรียนจะกําหนดแนวทางการเรียนรูเพื่อนํามาแกปญหาตอไป ดวยการแบง
ภาระหนาที่ใหสมาชิกกลุมไปศึกษาหาความรู

2.3 การแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนขั้นตอนที่ผูเรียนแตละคนจะชวยกันไป
แสวงหาความรูตามความถนัดของแตละบุคคล ผูเรียนจะตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง
ที่มีตอกลุม เลือกประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูที่หามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกับ
สมาชิกในกลุมเพื่อใชในการแกปญหา ระยะนี้ผูเรียนจะมีโอกาสประเมินผลงานของตนเอง และวิพากษ
วิจารณงานของตนเองและผูอ่ืนดวย

3. การประเมินผลการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอนแบบใชปญหา
เปนหลักนี้ เนนใหผูเรียนไดประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุม ฉะนั้นการ
ประเมินผลจึงนิยมใชเพื่อการประเมินผลความกาวหนาของผูเรียน เพื่อผูเรียนจะไดรูวาตนเรียนรูอะไร
และยังบกพรองในจุดใด ผูสอนจะทําการประเมินผลโดยเนนกระบวนการเรียนของผูเรียน และนําขอมูล
มาบอกผูเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอไปมากกวาที่จะประเมินผลรวมแตเพียงอยางเดียว
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สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปข้ันตอนการเรียนรู ซึ่งดัดแปลงจากขั้นตอนการเรียนรู
ของเดลลีส (Delise. 1997: 26-36)  ดังนี้

ข้ันที่ 1 การนําเสนอปญหา ผูสอนนําเสนอปญหาที่เตรียมไวแกผูเรียนโดยที่ผูเรียน
ตองพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหา ผูสอนจะตองเชื่อมโยงปญหากับความรูหรือประสบการณ
เดิมของผูเรียนในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญและคุณคาของปญหา
นั้นตอการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยอาจจะใชการพูดคุยหรือการถามตอบเพื่อกระตุนใหผูเรียนทํา
ความเขาใจและเชื่อมโยงเกี่ยวกับปญหากับชีวิตประจําวัน

ข้ันที่ 2 การวิเคราะหปญหา ข้ันนี้ผูเรียนจะแสวงหาขอมูลขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ
ปญหา ซึ่งอาจเปนขอมูลความรูที่ไดจากปญหาหรือขอมูลความรูเดิมของผูเรียนหรือขอมูลความรูที่ได
จากการอภิปรายกลุม นอกจากนี้ผูเรียนจะตองวิเคราะหถึงขอมูลหรือความรูที่เกี่ยวของกับปญหาแตผู
เรียนยังไมรูและจําเปนตองรวบรวมขอมูล หรือความรูเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรู รวมทั้งวิธีการใหได
มาซึ่งขอมูลความรูดังกลาวนั้น ตามกรอบแนวคิดตอไปนี้

ขอเท็จจริงจากปญหา ประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม วิธีการศึกษา/แหลงขอมูล

- การกําหนดขอเท็จจริงจากปญหา คือขอมูลที่ปรากฏอยูในสถานการณปญหา
นั้น ๆ หรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการอภิปราย หรือเปนขอมูลความรูเดิมที่ไดเรียนรูมาแลว

- ประเด็นที่ตองศึกษาคนควาเพิ่มเติม คือ ขอมูลที่ตองนํามาประยุกตใชแกปญหา
แตผูเรียนยังไมรู จําเปนตองศึกษาคนควาเพิ่มเติม จะอยูในรูปของคําถามที่ตองการคําตอบ บทนิยาม
หรือ ประเด็นการศึกษาที่ตองการทราบ เพื่อนํามาใชในการแกปญหา

- วิธีการศึกษาคนควา คือ วิธีการจะดําเนินการใหไดมาซึ่งความรูหรือขอมูลที่
ตองการ โดยระบุวาผูเรียนสามารถศึกษาขอมูลไดอยางไร จากใครและจากแหลงใด

ข้ันที่ 3 การกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา ผูเรียนนําขอมูลความรูที่รวบ
รวมไดจากขั้นที่ 2 มากําหนดวิธีการหรือแนวทางในการหาคําตอบที่นาจะเปนไปได  ซึ่งเปรียบเสมือน
สมมติฐานที่ต้ังไวกอนการลงมือปฏิบัติหรือลงมือทํา

ข้ันที่ 4 การศึกษาปญหา ข้ันนี้ผูเรียนจะใชกระบวนการกลุมในการสํารวจปญหาตาม
กรอบแนวคิดในข้ันที่ 2 โดยแตละกลุมจะรวมกันวางแผนการศึกษา คนควา และดําเนินการศึกษาหา



28

ขอมูลเพิ่มเติมตามประเด็นที่ตองศึกษาคนควาเพิ่มเติม จากแหลงการเรียนรูตางๆ แลวนําความรูที่ได
มาเสนอตอกลุม เพื่อใหไดขอมูลหรือความรูเพียงพอสําหรับปญหา ซึ่งในข้ันนี้ผูเรียนจะเปนอิสระในการ
กําหนดแตละหัวขอเอง ผูสอนจะเปนเพียงผูสังเกตและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเทานั้น นอก
จากนี้ยังสามารถเปนแหลงการเรียนรูของผูเรียนดวย

ข้ันที่ 5 การสังเคราะหขอมูลและตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา ผูเรียนนําเสนอผล
การศึกษาคนควาตอกลุม ผูเรียนจะรวมกันพิจารณาผลการศึกษา คิดวิเคราะหขอมูล พรอมทั้งตัดสินใจ
เลือกขอมูลและแนวทางในการแกปญหาที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชในการแกปญหา ถาหากวาขอมูลยัง
ไมเพียงพอทั้งกลุมจะตองดําเนินการศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมอีกครั้งกอนที่จะทําการแกปญหา
ตอไป

ข้ันที่ 6 การนําเสนอผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก ในขั้นนี้จะประกอบดวยการ
เสนอผลงานหรือการแกปญหา โดยจะเสนอแผนการดําเนินงานของกลุมทั้งหมด ต้ังแตข้ันตอนที่ 1 ถึง
ข้ันตอนที่ 5 ในขั้นนี้จะเปดโอกาสในผูเรียนในชั้นเรียนประเมินผลงานของกลุมอ่ืนๆ ดวย  ในขั้นนี้ผูสอน
และผูเรียนจะชวยกันสรุปขอมูล หรือความรูที่แตละกลุมไดศึกษาคนความาอีกครั้ง

 ข้ันที่ 7 การสรุปผล ในขั้นนี้จะประกอบดวยการอภิปรายและสรุปความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียน นักเรียนจะทําแบบฝกหัดในใบงาน
ประจําหนวยการเรียน จากนั้นใหนักเรียนจะรวมกันอภิปรายและแสดงวิธีการหาคําตอบ ในขั้นตอนนี้
จะสรุปผลการประเมินผลตนเองโดยผูเรียน และการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานโดยผูสอน



29

จากขั้นตอนดังกลาวสามารถแสดงความสัมพันธของแตละขั้นตอนดังแผนภาพตอไปนี้

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธของข้ันตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

   การนําเสนอผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก

การสรุปผล

การสังเคราะหขอมูล และ
การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา

การนําเสนอปญหา

              การวิเคราะหปญหา
  -   ขอเท็จจริงจากปญหา
  -   ประเด็นที่ตองศึกษาคนควาเพิ่มเติม
  -   วิธีการศึกษา/แหลงขอมูล

    การกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา

การศึกษาปญหา
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1.9 การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ในชั้นเรียนที่ใชการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาหรือแก

ปญหาการเรียนรูของผูเรียน และผูเรียนจะตองรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรูของตนเองและ
ของกลุมดวย  ซึ่งแตกตางจากการเรียนรูแบบเดิมๆ ที่ทําการประเมินเพียงเพื่อวัดความสามารถและ
แบงระดับความสามารถของผูเรียน และผูสอนจะเปนผูประเมินแตเพียงผูเดียว ผูเรียนเปนเพียง
ผูถูกประเมินเทานั้น  การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผูเสนอวิธีในการประเมินไวดังนี้

เดลลีส (Delisle. 1997: 37-47) ไดกลาววาการประเมินผลจะตองบูรณาการตั้งแตข้ัน
ตอนการสรางปญหา ข้ันตอนการเรียนรู ความสามารถและผลงานที่ผูเรียนแสดงออกเขาดวยกัน  โดย
ในแตละการประเมินผลผูเรียนจะมีสวนรวมดวย และการประเมินผลจะดําเนินไปตลอดเวลาของการ
เรียนรู คือต้ังแตสรางปญหาจนถึงรายงานการแกปญหานั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การประเมินผลผูเรียน การประเมินผลความสามารถผูเรียน จะเร่ิมต้ังแตวันแรก
ของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จนกระทั่งวันสุดทายที่ไดเสนอผลงานออกมา ผูสอนจะใชข้ันตอน
การเรียนรูเปนเครื่องมือในการติดตามความสามารถผูเรียน ซึ่งพิจารณาทั้งในดานความรู ทักษะและ
การทํางานกลุม ตัวอยางรูปแบบและคําถามที่ใชเปนแนวทางในการประเมินผลผูเรียนซึ่งเดลลีสสราง
ข้ันตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังตาราง  4

ตาราง 4 รูปแบบและตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการประเมินผลผูเรียนทําโดยผูสอน

การประเมินผลผูเรียนของผูสอน
ข้ันตอนการเรียนรู การประเมินผล

การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู
• ปฏิกิริยาอะไรที่ผูเรียนแสดงออกมาใหเห็น
• ผูเรียนตอบสนองตอเงื่อนไขหรือส่ิงที่จัดใหอยางไร
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ตาราง 4 (ตอ)

การประเมินผลผูเรียนของผูสอน
ข้ันตอนการเรียนรู การประเมินผล

การเชื่อมโยงปญหา
•  ผูเรียนสนองตอบตอปญหาหรือไมและสนองตอบตอปญหา

อยางไร
• ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือไมอยางไร
• ผูเรียนไดเชื่อมโยงแหลงขอมูลและประสบการณเดิมกับปญหา

หรือไม อยางไร
• ผูเรียนไดจัดรวบรวมแนวคิดตอปญหาเขาดวยกันหรือไมอยาง

ไร

การกําหนดกรอบปญหา
• ผูเรียนมีการจัดองคกรกลุมอยางไร ผูเรียนอาสาสมัครเปนผู

บันทึก ผูรายงานหนาชั้นหรือไม หรือวาแคนั่งฟงเพื่อนในกลุม

การศึกษาปญหา
• ผูเรียนมีการเสนอแนวคิดและวิเคราะหหรือไมอยางไร
• ผูเรียนไดพิจารณาขอเท็จจริงจากปญหาหรือไมอยางไร
• ผูเรียนไดสรางจุดประสงคการเรียนรูจากแนวคิดและขอเท็จหรือ

ไม
• ผูเรียนไดกําหนดแหลงขอมูลอยางหลากหลายหรือไมอยางไร

การรวบรวมความรู ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา
• ผูเรียนเชื่อมโยงขอมูลที่หามาไดกับปญหาหรือไมอยางไร
• ผูเรียนไดทําการตรวจสอบแนวคิดหรือสมมุติฐานที่สรางขึ้นหรือ

ไม อยางไร
• ผูเรียนไดประมวลสิ่งที่เรียนรูมาหรือไมอยางไร
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ตาราง 4 (ตอ)

การประเมินผลผูเรียนของผูสอน
ข้ันตอนการเรียนรู การประเมินผล

การสรางผลงาน หรือปฏิบัติผลงานตามทางเลือก
• ผูเรียนทุกคนในกลุมมีสวนรวมหรือไม
•  ผูเรียนใชขอมูลในการตอบปญหาเหมาะสมหรือไม
• ผูเรียนไดแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร

การประเมินผลการเรียนรูและปญหา
• ผูเรียนมีการประเมินผลในกลุมและประเมินผลตนเองหรือไม

อยางไร

การประเมินผลตามรูปแบบในตาราง 4 ผูประเมินสามารถใชในลักษณะบรรยาย นอกจากนี้ผู
สอนอาจจะใชการประเมินผลแบบใหคะแนนเปนระบบอัตราสวนเปนแนวในการประเมินผลก็ได
ดังตาราง 5

ตาราง 5 รูปแบบที่ใชเปนแนวทางในการประเมินผลผูเรียนแบบระบบอัตราสวนทําโดยผูสอน

คะแนน
การประเมินผล ดีมาก

3 คะแนน
ดี

2 คะแนน
พอใช

1 คะแนน
การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู

การเชื่อมโยงกับปญหา

การกําหนดกรอบปญหา
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ตาราง 5 (ตอ)

คะแนน
การประเมินผล ดีมาก

3 คะแนน
ดี

2 คะแนน
พอใช

1 คะแนน
  การศึกษาปญหา
       - การสรางแนวคิดและสมมุติฐาน
       - การพิจารณาทบทวนขอเท็จจริงและขอมูลใน
         ปญหา
       - การกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติม
       - การพัฒนาแผนการเรียนรู

การรวบรวมความรู ตัดสินใจเลือกแนวทางการแก
ปญหา
      - การประเมินทรัพยาการ/ขอมูลที่คนควาได
      - การตรวจสอบแนวคิดและสมมุติฐาน
      - การเชื่อมโยงขอมูลกับปญหา

การสรางผลงาน หรือการปฏิบัติตามทางเลือก
     - การใชขอมูลรวมกับการผลิตผลงาน
     - การมีสวนรวมของผูเรียนในการผลิตผลงาน
     - อ่ืน ๆ

การประเมินผลการเรียนรูและปญหา

2.การประเมินผลตนเองของผูเรียน  การประเมินผลผูเรียนนั้นนอกจากจะเปนหนาที่ของผู
สอนแลว ผูเรียนยังตองมีบทบาทในการประเมินตนเองดวย โดยมีเปาหมายเพื่อประเมินความสามารถ
ของตนที่มีตอการทํางานในกลุมเพื่อทราบบทบาทของตนที่มีตอกลุม โดยมีรูปแบบดังตาราง 6 ตอไปนี้
ตาราง 6 รูปแบบการประเมินผลตนเองของผูเรียน
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กิจกรรมที่ประเมินผล
ดีมาก

3 คะแนน
ดี

2 คะแนน
พอใช

1 คะแนน

ฉันเสนอแนวคิดและขอเท็จจริงตอปญหากับกลุม

ฉันชวยพิจารณาและสรางสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติมกับกลุม

ฉันใชแหลงขอมูลอยางหลากหลายในการศึกษาคนควา

ฉันชวยคิดเพื่อแกปญหากับกลุม

ฉันเสนอขอมูล ความรูใหมๆตอกลุม

ฉันชวยกลุมในการทํางาน

1.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
งานวิจัยตางประเทศ
เอลเชฟเฟ (Elshafei,  1998: Online) ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของ

นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบปกติในวิชาพีชคณิต 2 โดยได
ทําการวิจัยกึ่งทดลองกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐแอตแลนตา จํานวน 15 หอง
เรียน 342 คน แบงเปนหองเรียนแบบปกติ 8 หอง และเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 7 หอง ผลการวิจัย
พบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียน
ที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ  ซึ่งเปนผลมาจากการที่นักเรียนเรียนรูโดยใชปญหา
ฐาน   สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีการรวมกลุมกันแกปญหาและสามารถคิดคนวิธีการแก
ปญหาไดดีกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติ

แม็คคาธี (McCarthy,  2001: Online)  ไดทําการทดลองสอน ดวยวิธีการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานในวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องทศนิยม โดย
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ทําการทดลองกับนักเรียนเกรด 2 กลุมเล็กๆ ในเวลา 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที โดยมีจุดมุง
หมายเพื่อสํารวจความรูที่มีอยูกอนแลวในตัวของนักเรียน และมีการวิเคราะหวาการเรียนรูใชปญหา
เปนฐาน สามารถพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรไดอยางไร จากหลักฐานการบันทึกวิดีโอได
ชี้ใหเห็นวา  นักเรียนมีการพัฒนาความเขาใจในคณิตศาสตรตลอดเวลาที่ไดพยายามหาวิธีแกปญหา
โดยนักเรียนใชภาษาพูดเปนตัวบงชี้ถึงความรูเกี่ยวกับทศนิยมที่ตัวนักเรียนมีอยูกอนแลว และความเขา
ใจความคิดรวบยอดใหมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทศนิยมอยางถูกตอง

งานวิจัยในประเทศ
อาภรณ แสงรัศมี (2543: 77– 83)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการเรียนแบบใชปญหาเปน

หลักตอลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมและความ
พึงพอใจตอการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางจํานวน 32 คน ผลการ
วิจัยปรากฏวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักมีลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง
หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
เรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อีกทั้งมี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนไมแตกตางกัน นอกจากนั้นพบวา
นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับ
มาก

ยุรวัฒน คลายมงคล (2545: 87-89)  ไดทําการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการ
ประยุกตแนวคิดการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักในการเรียนรู  เพื่อสงเสริมสรรถภาพทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร กลุมตัวอยางจํานวน 15
คน การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ข้ันตอนคือ ข้ันแรกเปนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
โดยการประยุกตแนวคิดการใชปญหาเปนหลักในการเรียนรูเพื่อสรางเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร ข้ันที่สองเปนการวิจัยกึ่ง
ทดลองเพื่อทดสอบกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน ผลการวิจัยในขั้นแรกสรุปไดวา กระบวนการ
เรียนการสอนโดยการประยุกตแนวคิดการใชปญหาเปนหลักในการเรียนรูเพื่อสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางคณิตศาสตรประกอบดวยขั้นตอน 7 ข้ันตอน คือ 1)การเตรียมปญหา 2)การสรางความเชื่อมโยงสู
ปญหา 3)การสรางกรอบการศึกษา 4)ศึกษาคนควาโดยกลุมยอย 5)ตัดสินใจหาทางแกปญหา
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 6)การสรางผลงาน 7)ประเมินผลการเรียนรู  และผลการวิจัยในข้ันที่สองพบวาคะแนนเฉลี่ยสมรรถ
ภาพทางคณิตศาสตรในสวนทักษะการแกปญหาและทักษะการเชื่อมโยงของนักเรียนหลังเรียนดวย
กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ราตรี เกตบุตตา(2546: 96–98) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองผลของการเรียนแบบใช
ปญหาเปนหลักตอความสามารถในการแกปญหาและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 70 คน แบงเปนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมกลุมละ 35 คน ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักมีความ
สามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยสําคัญ .05  แตมีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05

รังสรรค ทองสุขนอก (2547:  82-86) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองชุดการเรียนการสอน
ที่ใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู เร่ืองทฤษฎีจํานวนเบื้องตน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยาง
จํานวน 15 คน ที่ไดจากการอาสาสมัคร ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนเรื่อง
ทฤษฎีจํานวนเบื้องตนโดยใชชุดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนฐาน มีผลการเรียนผานเกณฑต้ังแต
รอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม เปนจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัย
สําคัญ  .01

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนการสอน
2.1 ความหมายของชุดการเรียนการสอน

วิชัย วงษใหญ (2525: 25) ไดใหความหมายของชุดการเรียนการสอนวาเปนสื่อการเรียน
ที่อาศัยระบบการผลิตและการนําสื่อการเรียนหลายๆ อยางมาสัมพันธและสงเสริมซึ่งกันและกัน
ส่ือการสอนเหลานี้เรียกวาสื่อประสม (Multi Media) ซึ่งสามารถนําไปใชใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
เพื่อชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สุมานิน รุงเรืองธรรม (2526: 112) ไดใหความหมายของชุดการเรียนการสอนวาเปน
ระบบการผลิตและการนําสื่อการเรียนหลายๆ อยางมาสัมพันธกันและมีคุณคาสงเสริมซึ่งกันและกัน
หรือการนําระบบสื่อประสมที่สอดคลองกับเนื้อหาและประสบการณของแตละหนวยวิชา มาชวยใหการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2.2 องคประกอบของชุดการเรียนการสอน
คารดาเรลลี (Cadarelli.  1973: 150) ไดกําหนดโครงสรางของชุดการเรียนการสอนวา

ตองประกอบดวย
1.หัวขอ

  2. หัวขอยอย
3.จุดมุงหมาย หรือเหตุผล
4. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
5. การสอบกอนเรียน
6. กิจกรรมและการประเมินตนเอง
7. การทดสอบยอย
8. การทดสอบขั้นสุดทาย

กิดานันท มลิทอง (2531: 181) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนการสอน ดังนี้
1. คูมือสําหรับผูสอนและผูเรียนในการใชชุดการเรียนการสอน
2. คําสั่ง เพื่อกําหนดแนวทางในการเรียน
3. เนื้อหาสาระบทเรียน จะจัดอยูในรูปของสื่อตางๆ เชน แผนโปรงใส วีดิทัศน หนังสือ

บทเรียน ฯลฯ
4. กิจกรรมการเรียน  เปนการใหผูเรียนทํารายงาน ทํากิจกรรมที่กําหนดหรือคนควา

ตอจากที่เรียนไปแลวเพื่อใหไดความรูที่กวางขวางขึ้น
5. การประเมินผลแบบทดสอบที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระบทเรียนนั้น

จากความหมายของชุดการเรียนการสอนดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางใน
การสรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ซึ่งประกอบดวยบทเรียนสําหรับนัก
เรียนไวศึกษาคนควา คูมือสําหรับผูสอนและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูสําหรับครู โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

1 บทเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ซึ่งเปนเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลม
ที่ผูวิจัยไดเรียบเรียงขึ้นโดยใชแนวทางตามหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมคณิตศาสตร เลม 1
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประกอบดวย

1.1 สาระการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองพื้นที่ผิว แบงเปน 3 หนวยการเรียนดังนี้
หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด
หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย
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หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม
 1.2 ใบกิจกรรมประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ประกอบดวย

1.2.1 รายชื่อสมาชิก
1.2.2 สถานการณปญหาที่ใชเปนฐานการเรียนรู
1.2.3 ปญหาที่เกิดจากการศึกษาสถานการณปญหาที่ใชเปนฐาน
1.2.4 กรอบแนวคิด ประกอบดวย

- ขอเท็จจริงจากปญหา
- ประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม
- วิธีการศึกษา / แหลงขอมูล

1.2.5 แนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
1.2.6 สรุปผลการศึกษาปญหา

1.3 ใบงานประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน เปนโจทยหรือปญหาที่
เกี่ยวกับพื้นที่ผิว ตามแนวทางโจทยหรือปญหาในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมคณิตศาสตร
เลม 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

2 คูมือครู ประกอบดวย
2.1 คําชี้แจงการใชชุดการเรียนการสอน
2.2 แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย

2.2.1 สาระสําคัญ
2.2.2 จุดประสงคการเรียนรู
2.2.3 สาระการเรียนรู
2.2.4 ส่ือการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
2.2.5 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
2.2.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

2.3 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรูสําหรับครู ประกอบดวย
2.3.1 สาระการเรียนรู เร่ืองพื้นที่ผิว
2.3.2 คําตอบของปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูประจําหนวยการเรียน
2.3.3 คําตอบของใบงานประจําหนวยการเรียน
2.3.4 คําตอบของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน
2.3.5 คําตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว
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2.3 ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนการสอน
กรมสามัญศึกษา (2543: 28–29) เสนอขั้นตอน การสรางชุดการเรียนการสอนตามลําดับ

ดังนี้
1. กําหนดเนื้อหาและประสบการณ โดยอาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณาการเปน

แบบสหวิทยาการก็ได
2. กําหนดหนวยการสอน โดยแบงเนื้อหาออกเปนหนวย โดยประมาณหนวยหนึ่งควร

ถายทอดความรูภายในเวลา 1–2 ชั่วโมง
3. กําหนดหัวเรื่องโดยกําหนดหนวยการสอนยอยและหัวเรื่องวาจะใหประสบการณ

อะไรแกผูเรียนบาง
4. กําหนดสาระสําคัญและหลักการใหสอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง โดยสรุปรวม

แนวคิดสาระและเกณฑสําคัญไว เพื่อเปนแนวทางหาเนื้อหามาสอนใหสอดคลองกัน
5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง โดยกําหนดจุดประสงคทั่วไปกอน

แลวจึงเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองมีเกณฑการเปลี่ยนพฤติกรรมไวทุกครั้ง
6. กําหนดกิจกรรม ใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะเปนแนวทางการ

เลือกและการผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรูตองเปนกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติทุกอยาง
7. กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินใหตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใช

การทดสอบอิงเกณฑเพื่อดูวาหลงัผานกิจกรรมแลวผูเรียนไดเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูตามจุด
ประสงคที่กําหนดไวหรือไม

8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ เมื่อผลิตสื่อการสอนแตละหัวเรื่องแลวก็
จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมู

9. หาประสิทธิภาพของชุดการสอนการเรียนการสอน เพื่อเปนการประกันวาชุดการ
สอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางตองกําหนดเกณฑข้ึนถือหลักที่วาการเรียนรูเปน
กระบวนการเพื่อชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล ดังนั้นเกณฑจึงตองคํานึงถึงกระบวน
การและผลลัพธ โดยกําหนดตัวเลขเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยเปนประสิทธิภาพของกระบวนการ /
ประสิทธิภาพของผลลัพธ นิยมตั้งไวเปน 90/90 สําหรับเนื้อหาที่เปนความจํา 80/80 สําหรับวิชาทักษะ
และ 75/75 สําหรับเจตคติเปนตน

10. ปรับปรุง ใชชุดการเรียนการสอนแลวนําไปใช ซึ่งจะตองตรวจสอบและปรับปรุง
อยูตลอดเวลา
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จากขั้นตอนการสรางชุดการเรียนการสอน ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการสรางชุดการ
เรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน โดยดําเนินการสอดคลองกับที่กรมสามัญศึกษาไดกําหนดไว

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนการสอน
งานวิจัยตางประเทศ
วิวาส (Vivas.  1985: 603-A) ทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาและประเมินคาชุด

การเรียนการสอนเกี่ยวกับกระบวนการคิด ของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุดการ
สอนซ่ึงจะวัดทักษะ 5 ดาน คือ ดานกระบวนการคิด ดานความพรอมในการเรียน ดานความคิดสราง
สรรคดานเชาวปญญาและดานการปรับตัวทางสังคม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 1 จากโรงเรียนเร
นีสคัวเนียร เขตรัฐมิลินดา ประเทศเวเนซูเอลา จํานวน 214 คน แบงเปนกลุมทดลอง 3 หองเรียน
จํานวน 114 คน ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน  กลุมควบคุม 3 หองเรียนจํานวน 100 คน
ไดรับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนมีความ
สามารถเพิ่มข้ึนดานกระบวนการคิด ดานความพรอมในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค
ดานเชาวปญญาและดานปรับตัวทางสังคม  หลังจากไดรับการสอนดวยชุดการเรียนการสอนสูงกวานัก
เรียนที่ไดรับการสอนปกติ

งานวิจัยในประเทศ
สุกัญญา ยีกา (2545: 42–43) ไดสรางชุดการเรียนการสอนเรื่องเรขาคณิตการแปลง

สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เนื้อหาที่ใชเปนเนื้อหาที่อยูนอกเหนือ
จากหลักสูตรปกติ ผลการศึกษาพบวารอยละของคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนการทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียนเปน 71.09 และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปลงเปน
70.17 และคา E1/ E2 เปน 71.09/70.17 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ นอกจากนั้นยังพบวา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สามารถสอบผานเกณฑการเรียนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนนัก
เรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01

เอนก จันทรจรูญ (2545: 51) ไดสรางชุดการเรียนการสอนสําหรับใชพัฒนาความ
สามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชชุดการเรียนการ
สอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยางจํานวน 33 คน ผลการศึกษาพบวาความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยางภายหลังใชชุดการเรียนการสอนสูงกวากอนใชชุดการเรียน
การสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ประสาน ศิลปะ (2547: 49) ไดสรางชุดการเรียนที่ผูเรียนเปนผูสรางความรู เร่ืองพื้นที่ผิว
และปริมาตรโดยใชส่ือเปนรูปธรรม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 48 คน
ผลการศึกษาพบวาชุดการเรียนที่ผูเรียนเปนผูสรางความรู เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใชส่ือรูปธรรม
มีประสิทธิภาพ 89.03/89.24 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 70/70  อีกทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 ที่เรียนจากชุดการเรียนที่ผูเรียนเปนผูสรางความรูเร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใชส่ือรูปธรรม สอบ
ผานเกณฑไดมากกวารอยละ 50 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และมีเจตคติหลังเรียนดีกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01



  บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามหัวขอดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีสุขวิทยา

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 184 คน
การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

ปการศึกษา 2548 โรงเรียนศรีสุขวิทยา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่ไดจากการอาสาสมัคร
จํานวน 16 คน แบงเปนกลุมแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน โดยพิจารณาจากระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางนี้ไมเคยเรียนเนื้อหาเรื่อง
พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมมากอน

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ใชเวลาหลังคาบเรียนปกติ จํานวน 5 ชั่ว

โมงตอสัปดาห โดยใชเวลาสอนวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจํานวน 1 ชั่วโมง และใชวิธีการเรียน
รูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว รวมทั้งการทดสอบยอยทายหนวยการเรียนรูรวมเปน 21 ชั่วโมง
สวนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชเวลา 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งหมดที่ใชทดลอง
24 ชั่วโมง
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก
1. ชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 ประกอบดวย
1.1 บทเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ซึ่งเปนเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลม ที่

ผูวิจัยไดเรียบเรียงขึ้นโดยใชแนวทางตามหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมคณิตศาสตร เลม 1 กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประกอบดวย

1.1.1 สาระการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองพื้นที่ผิว แบงเปน 3 หนวยการเรียนดังนี้
หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด
หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย
หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม

 1.1.2 ใบกิจกรรมประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ประกอบดวย
1.1.2.1 รายชื่อสมาชิก
1.1.2.2 สถานการณปญหาที่ใชเปนฐานการเรียนรู
1.1.2.3 ปญหาที่เกิดจากการศึกษาสถานการณปญหาที่ใชเปนฐานใน

การเรียนรู
1.1.2.4 กรอบแนวคิด ประกอบดวย

- ขอเท็จจริงจากปญหา
- ประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม
- วิธีการศึกษา / แหลงขอมูล

1.1.2.5 แนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
1.1.2.6 สรุปผลการศึกษาปญหา

1.1.3 ใบงานประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน เปนโจทยหรือปญหาที่
เกี่ยวกับพื้นที่ผิว ตามแนวทางโจทยหรือปญหาในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมคณิตศาสตร
เลม 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

1.2 คูมือครู ประกอบดวย
1.2.1 คําชี้แจงการใชชุดการเรียนการสอน
1.2.2 แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
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 1.2.2.1 สาระสําคัญ
1.2.2.2 จุดประสงคการเรียนรู
1.2.2.3 สาระการเรียนรู
1.2.2.4 ส่ือการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1.2.2.5 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.2.2.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

1.2.3 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรูสําหรับครู ประกอบดวย
1.2.3.1 สาระการเรียนรู เร่ืองพื้นที่ผิว
1.2.3.2 คําตอบของปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูประจําหนวยการเรียน
1.2.3.3 คําตอบของใบงานประจําหนวยการเรียน
1.2.3.4 คําตอบของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน
1.2.3.5 คําตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว

2.เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย
2.1 แบบทดสอบยอยประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว
2.3 แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจํา

แตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน
2.4 แบบประเมินตนเองของผูเรียน
2.5 แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว

ชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว  เครื่องมือวัด และประเมินผล
 มีรายละเอียดในการสรางดังนี้

1.ชุดการเรยีนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องพื้นที่ผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ผูวิจัยดําเนินการสรางดังนี้

1.1 การเตรียมงานทางดานวิชาการ ผูวิจัยไดศึกษาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใช
เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ดังนี้

1.1.1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ.  2544)
1.1.2. ศึกษาเนื้อหาเรื่องพื้นที่ผิว จากหนังสือและเอกสารตอไปนี้

1.1.2.1.คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (กรมวิชาการ.
2544)
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1.1.2.2.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม เลม1 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (สสวท.  2548)

1.1.2.3.คูมือครูสาระการเรียนรูเพิ่มเติม เลม 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 (สสวท.  2548)

1.1.2.4 Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics
Addenda Series, Grades k-6: Geometry and Spatial Sense (Gronde, John Del.,et al. 1995)

1.1.2.5 Mathematics for Self-Study: Geometry for the Practical Man
 (Thompson, J. E. 1946)

1.1.2.6 Elementary Geometry from an Advanced Standpoint
(Moise, Edwin E. 1974)

1.1.2.7 Geometry (Travers, Kenneth J., Dalton, LeRoy C. & Layton,
Katherine P.1987)

1.1.2.8 Teaching and Learning Elementary and Middle School
Mathematics (Cruikshank, Douglas E & Sheffield, Linda Jensen.1992)

1.1.2.9 Math in My World (Clements, Douglas H. 1999)
1.1.3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดการเรียนการสอน
1.1.4. ศึกษาหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐาน จากหนังสือและเอกสารตอไปนี้
1.1.4.1 แนวคิดใหมในแพทยศาสตรศึกษา (เฉลิม วราวิทย.  2531)
1.1.4.2 การเรียนรูโดยใชปญหา (พวงรัตน บุญญารักษและMajumdar,Basanti.

2544)
1.1.4.3 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูโดยใช PBL (มัณฑรา ธรรมบุศย.  2545)
1.1.4.4 Problem-Based Learning in Medicine and Beyond (Barrows, H.S.

1996)
1.1.4.5 Problem-Based Learning: An Approach to Medical Education

(Barrows, H. S. and Tamblyn,R. M.  1980)
1.1.4.6 How to Use Problem-Based Learning in the Classroom (Delisle,

Robert.  1997)
1.1.4.7 Introduction to PBL (Illinois Mathematics and Science Academy.

2001: Online)
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1.2 สรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้

1.2.1 สรางบทเรียนของชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดําเนินการดังนี้

1.2.1.1 กําหนดกรอบสาระการเรียนรูและจํานวนชั่วโมงของบทเรียนเรื่องพื้นที่ผิว
ดังนี้

1. พื้นที่ผิวของพีระมิด จํานวน 7 ชั่วโมง ดังนี้
ชั่วโมงที่ 1-5 ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว

ของพีระมิด
ชั่วโมงที่ 6 สรุปความคิดรวบยอดเรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด และสรุปผล

การประเมินตนเองของผูเรียน และการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รายกลุมโดยผูสอน

ชั่วโมงที่ 7 ทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 1
2. พื้นที่ผิวของกรวย จํานวน 7 ชั่วโมง ดังนี้

ชั่วโมงที่ 1-5 ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว
ของกรวย

ชั่วโมงที่ 6 สรุปความคิดรวบยอดเรื่องพื้นที่ผิวของกรวย และสรุปผลการ
ประเมินตนเองของผูเรียน และการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานราย
กลุมโดยผูสอน

ชั่วโมงที่ 7 ทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 2
3. พื้นที่ผิวของทรงกลม จํานวน 7 ชั่วโมง ดังนี้

ชั่วโมงที่ 1-5 ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว
ของทรงกลม

ชั่วโมงที่ 6 สรุปความคิดรวบยอดเรื่องพื้นที่ผิวของทรงกลม และสรุปผล
การประเมินตนเองของผูเรียน และการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รายกลุมโดยผูสอน

ชั่วโมงที่ 7 ทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 3
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1.2.1.2 ศึกษาและกําหนดวัตถุประสงคและแนวคิดในการเรียนรูที่ผูเรียนจะตอง
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

1.2.1.3 สรางสถานการณปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรู โดยมีข้ันตอนในการ
สรางสถานการณปญหาดังนี้

ข้ันที่ 1 กําหนดกรอบการเรียนรู ในขั้นตอนนี้จะกําหนดวัตถุประสงคของการ
เรียนรู และกําหนดแนวความคิดในการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรู ซึ่งวัตถุประสงคเปนการ
กําหนดขอบเขตวาตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดานใดบาง (ดานความรู ดานเจตคติ ดานทักษะ
กระบวนการ) และความคิดรวบยอด หรือหลักเกณฑพื้นฐานที่ผูเรียนตองเรียนรู เพื่อใหบรรลุตามจุด
ประสงคการเรียนรูที่วางไว

ข้ันที่ 2 กําหนดและสรางสถานการณปญหา เปนการกําหนดสถานการณ
ปญหาใหสอดคลองกับความคิดรวบยอดในแตละหนวยการเรียนรู ที่คาดหวังไววาผูเรียนควรจะเรียนรู

ข้ันที่ 3 สรางคําถามและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูสอนกระตุนผู
เรียนใหเกิดความคิดเพื่อนําไปสูความคิดรวบยอดที่ตองการแลวสรางรูปแบบความสัมพันธ เพื่อใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดังตาราง

ตาราง 7 รูปแบบความสัมพันธของปญหาและคําถามที่ผูสอนกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูเพื่อนํา
      ไปสูความคิดรวบยอดที่ตองการ

             ปญหา                คําถาม       ความคิดรวบยอด
สถานการณปญหา(1)
สถานการณปญหา (2)

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

…………………………….
……………………………

ข้ันที่ 4 กําหนดแหลงการเรียนรูจากปญหา เปนการกําหนดแหลงขอมูลไวสําหรับ
ใหผูเรียนไดศึกษา คนควาและเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง

ข้ันที่ 5 กําหนดแผนการวัดผลการเรียนรู โดยพิจารณาทั้งดานความรู ดานทักษะ
กระบวนการและเจตคติ การวัดผลการเรียนรูดานความรูจะพิจารณาจากความสอดคลองระหวางขอ
มูลที่ผูเรียนหามากับสถานการณปญหาที่ใหไป และดูการประยุกตความรูที่ไดในการแกปญหาที่เกี่ยว
ของในดานทักษะกระบวนการเรียนรูและเจตคติ จะพิจารณาจากการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเพื่อแก
ปญหา โดยใชวิธีการสังเกตในลักษณะตางๆ เชน การประเมินตนเอง การสังเกตโดยกลุมเพื่อน และ
การสังเกตโดยผูสอน
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1.2.1.4 เขียนบทเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ซึ่งเปนเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด
กรวยและทรงกลม ที่ผูวิจัยไดเรียบเรียงขึ้นโดยใชแนวทางตามหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม
คณิตศาสตร เลม 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย

1.2.1.4.1 หนวยการเรียนจํานวน 3 หนวยการเรียนไดแก
            หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด
            หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย
            หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม

หนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยนี้ใชเปนเอกสารประกอบการคนควาของนักเรียน ซึ่งจัดวางไวที่แหลงการ
เรียนรูที่เตรียมไว

1.2.1.4.2 ใบกิจกรรมประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ประกอบ
ดวย

1.2.1.4.2.1 รายชื่อสมาชิก
1.2.1.4.2.2 สถานการณปญหาที่ใชเปนฐานการเรียนรู
1.2.1.4.2.3 ปญหาที่เกิดจากการศึกษาสถานการณปญหาที่ใชเปนฐาน
1.2.1.4.2.4 กรอบแนวคิด ประกอบดวย

      - ขอเท็จจริงจากปญหา
      - ประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม

                    - วิธีการศึกษา / แหลงขอมูล
1.2.1.4.2.5 แนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
1.2.1.4.2.6 สรุปผลการศึกษาปญหา

1.2.1.4.3. ใบงานประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน เปนโจทยหรือ
ปญหาที่เกี่ยวกับพื้นที่ผิว ตามแนวทางโจทยหรือปญหาในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม
คณิตศาสตร เลม 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.2.2. สรางคูมือครูของชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดําเนินการดังนี้

1.2.2.1 สรางคูมือการใชชุดการเรียนการสอน ประกอบดวย
1.2.2.1.1 วัตถุประสงคของชุดการเรียนการสอน
1.2.2.1.2 แผนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
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1.2.2.1.3 การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
1.2.2.1.4 บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

1.2.2.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิว สําหรับชุดการเรียนการสอนโดย
ใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย

1.2.2.2.1 สาระสําคัญ
1.2.2.2.2 จุดประสงคการเรียนรู
1.2.2.2.3 สาระการเรียนรู
1.2.2.2.4 ส่ือการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1.2.2.2.5 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.2.2.2.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

1.2.2.3 สรางเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูสําหรับครู ประกอบดวย
1.2.2.3.1 คําชี้แจงการใชชุดการเรียนการสอน
1.2.2.3.2 แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย

1.2.2.3.2.1 สาระสําคัญ
1.2.2.3.2.2 จุดประสงคการเรียนรู
1.2.2.3.2.3 สาระการเรียนรู
1.2.2.3.2.4 ส่ือการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1.2.2.3.2.5 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.2.2.3.2.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

1.2.2.3.3 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรูสําหรับครู ประกอบดวย
1.2.2.3.3.1 สาระการเรียนรู เร่ืองพื้นที่ผิว
1.2.2.3.3.2 คําตอบของปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูประจําหนวย

การเรียน
1.2.2.3.3.3 คําตอบของใบงานประจําหนวยการเรียน
1.2.2.3.3.4 คําตอบของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน
1.2.2.3.3.5 คําตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 เร่ืองพื้นที่ผิว
1.3 นําชุดการเรยีนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ที่ผูวิจัยเรียบเรียงขึ้น

เสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญอีก 3 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
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ในดานความตรงตามจุดประสงค ความเที่ยงตรงของเนื้อหา กิจกรรมและความเหมาะสมของภาษา
ตรวจสอบความถูกตอง ชี้แนะขอบกพรอง และใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข

1.4 นําชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว มาปรับปรุงแกไขตามขอ
คิดเห็นของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และผูเชี่ยวชาญในขอที่ 1.3

1.5 นําชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ที่ผูวิจัยไดปรับปรุงแลวใน
ขอ 1.4 เสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญใหพิจารณาอีกครั้ง แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย

1.6 นําชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ที่ผูวิจัยไดปรับปรุงแลว
ตามขอ 1.5 ไปทดลองใชกับนักเรียนจํานวน 8 คน (2 กลุม) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อดูความเหมาะสม
ของเนื้อหา ภาษาที่ใชและเวลาในการทดลอง

1.7 นําชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ในขอที่ 1.6 มาปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง แลวนําชุดการเรียนการสอนที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปใชทดลองกับกลุมตัวอยางตอ
ไป

2. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย
2.1 แบบทดสอบยอยประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน เปนแบบทดสอบ

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดผลการเรียนรูประจําแตละหนวยทั้ง 3 หนวยการเรียน โดยใหผูเรียนทดสอบหลัง
จากที่เสร็จส้ินการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียน มีลักษณะเปนแบบทดสอบอัตนัย
หนวยการเรียนละ 5 ขอ ใชเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง การสรางแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน
ดําเนินการดังนี้

2.1.1 วิเคราะหสาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูในแตละหนวยการเรียน
2.1.2 สรางแบบทดสอบยอยประจําหนวย หนวยการเรียนละ 10 ขอ ใหสอดคลองกับ

สาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูในแตละหนวยการเรียน แลวนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอ
ตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญอีก 3 คน ไดพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูโดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC)

2.1.3 กําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบยอยประจําหนวยหนวย
การเรียน โดยใชแนวทางของเกณฑการตรวจใหคะแนนของกรมวิชาการ (2546ก.  121) ดังตารางที่ 8
ตอไปนี้
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ตาราง 8 เกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน

คะแนน /
ความหมาย

การแสดงการหาคําตอบที่ปรากฏใหเห็น

4 : ดีมาก

3 : ดี

2 : พอใช

1:ควรแกไข

0:ตองปรับ
ปรุง

• แสดงวิธีหาคําตอบที่แสดงถึงการเลือกความรูมาใชไดเหมาะสม แสดง
วิธีหาคําตอบไดชัดเจน  เขียนแสดงคําตอบไดครบถวน สมบูรณ และคําตอบถูก
ตอง

• แสดงวิธีหาคําตอบที่แสดงถึงการเลือกความรูมาใชไดเหมาะสม แสดงวิธี
หาคําตอบยังไมชัดเจนนัก แตอยูในแนวทางที่ถูกตอง เขียนแสดงคําตอบได ถูกตอง
ครบถวน

• แสดงวิธีหาคําตอบที่แสดงถึงการเลอืกความรูมาใชไดเหมาะสม แสดงวิธี
หาคําตอบชัดเจนอยูในแนวทางที่ถูกตองและไดคําตอบที่ถูกตอง แตไมเขียนแสดง
คําตอบใหครอบคลุมคําถาม หรือแสดงคําตอบไมตรงกับคําถาม หรือ
• แสดงวิธีหาคําตอบที่แสดงถึงการเลือกความรูมาใชไดเหมาะสม
แสดงวิธีหาคําตอบยังไมชัดเจน หรือไมแสดงวิธีหาคําตอบ แตไดคําตอบถูกตอง
ครบถวน หรือ
• แสดงวิธีหาคําตอบที่แสดงถึงการเลือกความรูมาใชไดอยางเหมาะสมแต
การแสดงวิธีหาคําตอบยังไมชัดเจนสมบูรณ และเขียนแสดงคําตอบไมถูกตอง ขาด
การตรวจสอบคําตอบ

• เลือกความรูมาใชในการแสดงวิธีหาคําตอบยังไมชัดเจน แตอยูใน
แนวทางที่ถูกตอง คําตอบไมถูกตอง หรือ
• เลือกความรูมาใชไดเหมาะสมแตพยายามหาคําตอบดวยวิธีที่ไม
เหมาะสมเพียงแนวทางเดียวที่ไมสามารถหาคําตอบได และไมคิดหาวิธีอ่ืน

• เลือกความรูมาใชไมถูกตอง หรือไมแสดงวิธีหาคําตอบ หรือคัดลอกขอมูล
จากโจทยแตไมแสดงถึงความเขาใจ หรือไมตอบสนองสิ่งที่สัมพันธกับโจทย



52

2.1.4 นําแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ที่ผานการ
ตรวจพิจารณาจากขอ 2.1.2 แลวคัดเลือกขอสอบจากแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนทั้ง 3
หนวยการเรียน ที่มีคา IOC เฉลี่ยตั้งแต 0.5 ข้ึนไป

2.1.5 นําแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน จากขอ 2.1.4 ไปหาคาความยาก
งายและคาอํานาจจําแนก โดยนําไปทดสอบกับนักเรียนจํานวน 8 คน (2 กลุม) กลุมเดียวกับที่ใช
ทดลองชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว แลวคัดเลือกแบบทดสอบทั้ง 3 หนวย
การเรียนที่มีคาความยากงาย 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก 0.20 ข้ึนไป หนวยการเรียนละ 5 ขอ
พรอมทั้งหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน โดยวิธีหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α –Coeffcient) ของครอนบัค ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบยอย ประจํา
หนวยการเรียนที่ 1  2 และ 3  เทากับ 0.89  0.96 และ 0.86 ตามลําดับ

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสราง
ข้ึนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว โดยใหผูเรียนทดสอบหลังจากผานการเรียนรูครบทั้ง 3
หนวยการเรียนแลว มีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 12 ขอ ใชเวลา 2 ชั่วโมง การสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ดําเนินการดังนี้

2.2.1 วิเคราะหสาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูในแตละหนวยการเรียน
2.2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว จํานวน 20 ขอ ให

สอดคลองกับสาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูทั้ง 3 หนวยการเรียน แลวนําแบบทดสอบที่ผู
วิจัยสรางขึ้นเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญอีก 3 คน เพื่อพิจารณาตรวจ
สอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC)

2.2.3 กําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เร่ืองพื้นที่ผิว โดยใชแนวทางของเกณฑการตรวจใหคะแนนเชนเดียวกับการตรวจใหคะแนนแบบ
ทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน แสดงดังตาราง 8 หนา 51

2.2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ที่ผานการตรวจ
พิจารณาจากขอ 2.2.2 แลว คัดเลือกแบบทดสอบขอที่มีคา IOC เฉลี่ยตั้งแต 0.5 ข้ึนไป

2.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ขอ 2.2.4 ไปหาคา
ความยากงาย และคาอํานาจจําแนก โดยนําไปทดสอบกับนักเรียนจํานวน 8 คน (2 กลุม) กลุมเดียวกับ
ที่ใชทดลองชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว แลวคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคา
ความยากงาย 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก 0.20 ข้ึนไป ใหไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องพื้นที่ผิว จํานวน 12 ขอ พรอมกับหาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
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(α –Coeffcient) ของครอนบัค ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้น
ที่ผิว เทากับ 0.94

2.3 แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม เปน
แบบประเมินผลที่ใชประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนเปนรายกลุม ซึ่งมีกระบวนการ
สรางดังนี้

2.3.1 ศึกษาการสรางแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน และเกณฑการตรวจใหคะแนนจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.3.2 สรางแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รายกลุม ตามแนวทางการประเมินผลของ เดลลีส (Delisle.  1997: 43) และสรางเกณฑการตรวจให
คะแนนโดยปรับจากเกณฑการตรวจใหคะแนนของ รังสรรค ทองสุกนอก (2547: 58-62) มีรายละเอียด
ดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 การนําเสนอปญหา
3  คะแนน  :  แสดงความคิดเห็นตอปญหามากอยางหลากหลาย และมีความสําคัญตอ

     การแกปญหา  อธิบายปญหาไดอยางชัดเจน  ทุกคนในกลุมเขาใจปญหา
    ตรงกัน  ระบุปญหายอยไดเปนขอ ๆ ชัดเจนและครอบคลุม

     2  คะแนน  :  แสดงความคิดเห็นตอปญหามากขึ้นและมีความสําคัญตอการแกปญหา
      อธิบายปญหาไดอยางชัดเจนแตมีบางคนในกลุมยังไมคอยเขาใจ

1  คะแนน  :  แสดงความคิดเห็นตอปญหานอยและไมคอยสัมพันธกับการแกปญหา
    พยายามที่จะอธิบายปญหาแตไมชัดเจน ระบุปญหายอยไมคอยชัดเจน

0  คะแนน  :  ไมแสดงความคิดเห็นตอปญหาและไมสามารถระบุปญหายอยได

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหปญหา
3  คะแนน  :  สามารถกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติมไดเพียงพอกับการใหไดขอมูล

    เพื่อแกปญหา กําหนดวิธีการศึกษาคนควาและกําหนดแหลงขอมูลได
    ชัดเจนสามารถมองเห็นแนวทางของการดําเนินการ เพื่อคนควาได

        อยางดี สมาชิกในกลุมแสดงถึงความรวมมือกันในการทํางาน
2  คะแนน  :  สามารถกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติมไดเพียงพอกับการใหไดขอมูลเพื่อ

    แกปญหา กําหนดวิธีการศึกษาคนควาและกําหนดแหลงขอมูลไมคอย
    ชัดเจนแตสมาชิกในกลุมแสดงถึงความรวมมือกันในการทํางาน
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1  คะแนน  :  สามารถกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติมแตไมเพียงพอกับความจําเปนที่จะ
    ไดขอมูลเพื่อมาแกปญหา กําหนดวิธีการศึกษาคนควาและกําหนด
    แหลงขอมูลไมชัดเจนแตสมาชิกในกลุมแสดงถึงความรวมมือกันในการ

                                        ทํางาน
0  คะแนน  :  ไมสามารถกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติม วิธีการศึกษาคนควาและ

   แหลงขอมูลได อีกทั้งสมาชิกในกลุมไมรวมมือกันทํางาน

ข้ันตอนที่ 3 การกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
3  คะแนน  : สามารถกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหาไดดี มีความสัมพันธ

        กับปญหาแตละปญหา แตละขอเปนแนวทางของคําตอบของปญหา
        ยอยที่ดี  สมาชิกกลุมแสดงถึงความรวมมือกัน

2  คะแนน  :  สามารถกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา มีความสัมพันธกับ
    ปญหายอยที่สรางไวเปนแนวทางของคําตอบของปญหาที่ดี  แตมีบาง
    ขอไมเปนแนวทางคําตอบของปญหา  สมาชิกกลุมแสดงถึงความรวมมือ

         กันในการทํางาน
1  คะแนน  :  สามารถกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา แตไมคอยมี

    ความสัมพันธกับปญหายอย ทุกขอเปนแนวทางของคําตอบของปญหาได
         ไมคอยดี แตสมาชิกในกลุมแสดงถึงความรวมมือกันในการทํางาน

0  คะแนน  :  ไมสามารถกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา และสมาชิกในกลุม
    ไมแสดงถึงความรวมมือกันในการทํางาน

ข้ันตอนที่ 4 การศึกษาปญหา
3  คะแนน  : สามารถแสดงถึงการดําเนินการศึกษา คนควาตามแผนที่กําหนดไวจาก

    แหลงขอมูลที่หลากหลาย และทําการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการกําหนด
    เสนอสิ่งที่ตนเองศึกษามาใหกลุมรับทราบเปนระยะๆ และแสดงถึงการแบง

         งานอยางเปนระบบ รวมทั้งการสื่อสารและมีความรวมมือกันในการทํางาน
    และแสดงถึงความกระตือรือรน ที่จะศึกษาดวยตนเอง

2  คะแนน  : สามารถแสดงถึงการดําเนินการศึกษา คนควาตามแผนที่กําหนดไวจาก
   แหลงขอมูลที่หลากหลาย และทําการศึกษาอยางตอเนื่อง แตไมนําเสนอสิ่ง

                                       ที่ตนเองศึกษามาใหกลุมทราบเปนระยะๆ  แตวายังแสดงถึงการแบงงานกัน
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                                        อยางเปนระบบ รวมทั้งการสื่อสารและมีความรวมมือกันในการทํางาน และ
    แสดงถึงความกระตือรือรน ที่จะศึกษาดวยตนเอง

1  คะแนน  :  สามารถแสดงถึงการดําเนินการศึกษา คนควาตามแผนที่กําหนดไวจาก
    แหลงขอมูลที่ไมหลากหลาย และทําการศึกษาอยางไมตอเนื่อง ไม

                                        เชื่อมโยงกับขอมูลที่ไดกับกลุม แตแสดงถึงการแบงงานกันอยางเปนระบบ
0  คะแนน  :  ไมสามารถดําเนินการศึกษาคนควาไดและสมาชิกไมรวมมือกันในการ

    ทํางานกลุม

ข้ันตอนที่ 5 การสังเคราะหขอมูล และตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา
3  คะแนน  :  ผูเรียนไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสังเคราะห และเชื่อมโยงสู

              ปญหา สามารถนําขอมูลที่หามาใชแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล ได
    คําตอบของปญหาที่ดี ผูเรียนในกลุมแสดงทักษะการวิเคราะหขอมูล

         การสื่อสารและมีความรวมมือกันในการทํางาน
2  คะแนน  :  ผูเรียนไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสังเคราะห และเชื่อมโยงสู

                                        ปญหา สามารถนําขอมูลที่หามาใชแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล แตได
                                        คําตอบของปญหาที่ไมดี ผูเรียนในกลุมมีความเขาใจในขอมูลที่ไดศึกษามา
                                        สมาชิกในกลุมแสดงถึงการใชทักษะการวิเคราะหขอมูล การสื่อสาร และมี

              ความรวมมือกันในการทํางาน
1  คะแนน  :  ผูเรียนไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสังเคราะห แตไมสามารถ

    เชื่อมโยงสูปญหาได ไมสามารถนําขอมูลที่หามาใชแกปญหาได ผูเรียนใน
         กลุมมคีวามเขาใจในขอมูลที่ไดศึกษามาบาง สมาชิกในกลุมแสดงถึงการ

               ใชทักษะการวิเคราะหขอมูล การสื่อสาร และมีความรวมมือกันในการ
              ทํางาน

0  คะแนน :  ผูเรียนไมสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสังเคราะห และไม
                                       สามารถเชื่อมโยงสูปญหาได
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ข้ันตอนที่ 6 การนําเสนอผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก
3  คะแนน  :  ผูเรียนในกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผลการศึกษาไดอยางเขาใจ

         สามารถแสดงถึงการดําเนินการเรียนรูของกลุมไดอยางชัดเจน  อธิบาย
         ความรูหรือขอมูลที่คนควา ไดอยางเขาใจ  ความรูที่หามาไดมากและลึกซึ้ง
        มีความพรอมในการรายงาน

2  คะแนน  : ผูเรียนในกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผลการศึกษาไดอยางเขาใจ
    สามารถแสดงถึงการดําเนินการเรียนรูของกลุมไดอยางชัดเจน  อธิบาย
    ความรูหรือขอมูลที่คนควาไดอยางเขาใจ  แตความรูที่หามาไดทั้งหมดยัง

        ไมมาก  มีความพรอมในการรายงาน
1  คะแนน  :  ผูเรียนในกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผลการศึกษา แตไมสามารถ

         แสดงถึงการดําเนินการเรียนรูของกลุมไดอยางชัดเจน  อธิบายขอมูลที่
    ศึกษามาไมคอยเขาใจ  เตรียมความพรอมในการรายงานนอย

 0  คะแนน :  ไมนําเสนอ

ข้ันตอนที่ 7 การสรุปผล
3  คะแนน  :  ผูเรียนทําการประเมินผลตนเอง สรุปผลการเรียนรู แสดงประเด็นที่

    ตนเองสนใจศึกษาตออยางหลากหลาย
2  คะแนน  :  ผูเรียนทําการประเมินผลตนเอง สรุปผลการเรียนรู แสดงประเด็นที่ตนเอง

                                       สนใจศึกษาตอเล็กนอย
1  คะแนน  :  ผูเรียนทําการประเมินผลตนเอง สรุปผลการเรียนรู แตไมแสดงประเด็นที่

                                       ตนเองสนใจศึกษาตอ
0  คะแนน  :  ผูเรียนทําการประเมินผลตนเองแตไมสามารถสรุปผลการเรียนรู

2.3.3 หลังจากนั้นนําแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รายกลุม และเกณฑการตรวจใหคะแนนใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ตรวจ
สอบและปรับปรุง แลวนํามาปรับปรุงอีกครั้งใหพรอมที่จะนําไปใชในการวิจัย ซึ่งแบบประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม มีรายละเอียดดัง ตาราง 9 ตอไปนี้
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ตาราง  9 แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม

                              ข้ันตอนการเรียนรู คะแนน
1. ข้ันการนําเสนอปญหา
 2. ข้ันการวิเคราะหปญหา
 3. ข้ันการกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
 4. ข้ันการศึกษาปญหา
 5. ข้ันการสังเคราะหขอมูลและตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา
6.  ข้ันการนําเสนอผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก
7. ข้ันการสรุปผล

2.4 แบบประเมินผลตนเองของผูเรียน เปนแบบประเมินผลที่ใชประเมินผลการดําเนินกิจ
กรรมการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน มีกระบวนการสรางดังนี้

2.4.1 ศึกษาการสรางแบบประเมินผลตนเองของผูเรียนในการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและเกณฑการตรวจใหคะแนนจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.4.2 สรางแบบประเมินผลตนเองของผูเรียน ตามแนวทางการประเมินตนเองของผู
เรียนของ เดลลีส (Delisle. 1997: 45) และสรางเกณฑการตรวจใหคะแนน เปนเกณฑ 4 ระดับ ดังนี้

ถาเลือกตอบ
ดีมาก ให   3   คะแนน
ดี ให   2   คะแนน
พอใช ให   1   คะแนน
ปรับปรุง ให   0   คะแนน

2.4.3 นําแบบประเมินผลตนเองของผูเรียนและเกณฑการตรวจใหคะแนนใหคณะ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงอีก
คร้ัง ซึ่งแบบประเมินตนเองของผูเรียน มีรายละเอียดดังตาราง 10 ตอไปนี้
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ตารางที่ 10 แสดงแบบประเมินผลตนเองของผูเรียน

ระดับการประเมิน
กิจกรรมที่ประเมินผล ดี

มาก
ดี พอใช ปรับปรุง

1. ฉันเสนอแนวคิดและขอเท็จจริงตอปญหากับกลุม
2. ฉันชวยพิจารณาและสรางสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติมกับกลุม
3. ฉันใชแหลงขอมูลอยางหลากหลายในการศึกษาคนควา
4. ฉันชวยคิดเพื่อแกปญหากับกลุม
5. ฉันเสนอขอมูล ความรูใหมๆ ตอกลุม
6. ฉันชวยกลุมในการทํางาน
7. ฉันมีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรูจากแหลงตางๆ
8. ฉันศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติม

2.5 แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว เปนแบบวัด
ความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานภายหลังได
ผานกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานแลว ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับของลิเคิรท (Likert’s Scale) แบงออกเปน 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน ประกอบดวย เพศ อายุและผลการเรียน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 20 ขอ
แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว มีข้ันตอน

ดําเนินการสรางดังนี้
2.5.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
2.5.2 กําหนดวัตถุประสงคของการวัดความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว
2.5.3 สรางแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่

ผิว โดยใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย 5
ดาน คือ ผูสอน กระบวนการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และประโยชน
ที่ไดรับจากการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 20 ขอ โดยดัดแปลงจากแบบวัดความพึงพอใจ
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ตอการเรียนการสอนของ อาภรณ แสงรัศมี (2546: 106-109) และประเมินผลความพึงพอใจโดยใช
เกณฑการประเมินของ ประคอง กรรณสูตร (2538: 7) ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49 หมายถึง         ความพึงพอใจนอยที่สุด
1.50 – 2.49 หมายถึง         ความพึงพอใจนอย
2.50 – 3.49 หมายถึง         ความพึงพอใจปานกลาง
3.50 – 4.49 หมายถึง         ความพึงพอใจมาก
4.50 – 5.00 หมายถึง         ความพึงพอใจมากที่สุด

2.5.4 นําแบบวัดความพึงพอใจที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธและผูเชี่ยวชาญอีก 3 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานความเที่ยงตรงตามจุดประสงค
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูและความเหมาะสมของภาษา ตรวจสอบความถูกตอง ชี้
แนะขอบกพรองและใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข

2.5.5 นําแบบวัดความพึงพอใจ มาปรับปรุงแกไขตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญในขอ 2.5.4

2.5.6 นําแบบวัดความพึงพอใจที่ไดปรับปรุงแกไขแลวในขอ 2.5.5 เสนอตอคณะ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย

2.5.7 นําแบบวัดความพึงพอใจที่ไดปรับปรุงแกไขแลวในขอ 2.5.6 ไปทดสอบกับ
นักเรียน 8 คน (2 กลุม) กลุมเดียวกับที่ใชทดลองชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α –Coeffcient) ของครอน
บัค ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.99

2.5.8 นําแบบวัดความพึงพอใจในขอ 2.5.7 ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. กอนปฏิบัติกิจกรรมการใชชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ผูวิจัย

ไดแนะนําวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยครอบคลุม ความเปนมา
ความหมาย ลักษณะที่สําคัญ ข้ันตอนในการเรียนรู และบทบาทของนักเรียนในการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน ใชเวลา 1 ชั่วโมง

2. ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางดวยชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
เร่ืองพื้นที่ผิว ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชเวลาสอนหลังคาบเรียนปกติ ซึ่งหนวยการเรียนแตละหนวย ใช
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เวลา 7 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 21 ชั่วโมง ซึ่งแตละชั่วโมงของการดําเนินกิจกรรมในแตละหนวยการเรียน
จะดําเนินการตามตาราง 11  

ตาราง 11 แสดงลําดับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

ข้ันตอน
การเรียนรู

กิจกรรมการเรียนรู

ข้ันนําเขาสูบทเรียน

     - หนวยการเรียนที่ 1 เตรียมความพรอมของนักเรียนดวยการนําเสนอ
สถานการณที่ใกลเคียงกับเร่ืองที่จะเรียนรูตามขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน
     -หนวยการเรียนที่ 2 และ 3 ผูสอนจะแจงผลการทดสอบยอยของหนวย
การเรียนที่ผานมา พรอมทั้งแนะขอบกพรองในการทําแบบทดสอบ แลว
เตรียมความพรอมของนักเรียนดวยการนําเสนอสถานการณที่ใกลเคียงกับ
เร่ืองที่จะเรียนรูตามขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

ข้ันกิจกรรมการเรียนรู

ชั่วโมงที่ 1
     ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนที่ 1-3  ของขั้นตอนการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดังนี้

     ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอปญหา
     ข้ันนี้ผูสอนจะเสนอสถานการณปญหาที่มีความสัมพันธกับเนื้อหาที่จะ
สอนและปญหาที่จะใชในการกระตุนการเรียนรู  ใหนักเรียนรวมกัน
อภิปรายเพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนกอนที่จะเจอปญหา เมื่อผู
สอนเสนอปญหาแลวสมาชิกในกลุมจะตองเสนอแนวคิดตอปญหาในแง
ของแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหาและกําหนดขอเท็จจริงที่ปรากฏ
อยูในปญหา หากในกลุมมีผูที่มีประสบการณสัมพันธกับปญหานั้นใหนํา
เสนอตอกลุม
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ตาราง 11 (ตอ)

ข้ันตอน
การเรียนรู

กิจกรรมการเรียนรู

ข้ันกิจกรรมการเรียนรู
(ตอ)

      ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหปญหา
         1.  กําหนดขอเท็จจริงจากปญหา นักเรียนตองชวยกันกําหนดขอมูล
ความรูที่เกี่ยวของกับปญหานั้น ซึ่งเปนความรูที่ปรากฏอยูในสถานการณ
ปญหาหรือขอเท็จจริง โดยการรวมอภิปรายเกี่ยวกับปญหานั้น
          2.  กําหนดประเด็นที่ตองศึกษา คนควา เปนการกําหนดวาจะตอง
คนควาหาอะไรเพื่อที่สามารถนําสิ่งนั้นมาตรวจสอบแนวทางการแกปญหา
ที่ไดต้ังไว เปนการวางเปาหมายของการเรียนรู
          3.  กําหนดวิธีการเรียนรูหรือแหลงขอมูลที่สอดคลองกับปญหา

     ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
     นักเรียนนําขอมูลความรูที่รวบรวมไดจากขั้นที่ 2 มากําหนดวิธีการหรือ
แนวทางในการหาคําตอบที่นาจะเปนไปได กอนการลงมือปฏิบัติหรือลง
มือทํา

ชั่วโมงที่ 2
     ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนที่ 4 ของขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน

     ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาปญหา
     เมื่อเตรียมการการศึกษาคนควาแลว สมาชิกแตละคนของกลุมจะมี
หนาที่ความรับผิดชอบในการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมจากภายนอกกลุม
โดยสามารถหาไดจากแหลงขอมูลตางๆ ที่กําหนดไวแลว ซึ่งการศึกษาคน
ควาจะทําเปนรายกลุมหรือเปนรายบุคคลก็ได ในการศึกษาคนควาสมาชิก
ในกลุมจะตองศึกษาอยางละเอียดใหเขาใจ สามารถอธิบายใหสมาชิกคน
อ่ืนเขาใจได พรอมทั้งมีการบันทึกการศึกษาคนควานั้น
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ตาราง 11 (ตอ)

ข้ันตอน
การเรียนรู

กิจกรรมการเรียนรู

ข้ันกิจกรรมการเรียนรู
(ตอ)

ชั่วโมงที่ 3
     ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนที่ 4 ของขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน ตอจากคาบเรียนที่ 2

ชั่วโมงที่ 4
     ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนที่ 5 ของขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน

     ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะหขอมูลและตัดสินใจเลือกแนวทางแก
ปญหา
    ในขั้นนี้นักเรียนจะสังเคราะหขอมูลที่ไดศึกษาคนความาวาเพียงพอกับ
การแกปญหาหรือไม  ถาเพียงพอก็สามารถนําไปตรวจสอบแนวทางที่เปน
ไปไดในการแกปญหาและลงมือแกปญหา ถาไมเพียงพอกลุมจะตอง
ศึกษาคนควา เพิ่มเติม พรอมทั้งรวมกันทบทวนขอมูลความรูที่ไดศึกษามา
อีกครั้ง โดยอาจจะกําหนดขอมูลจากโจทย วิธีการศึกษาคนควา และแหลง
ขอมูลใหม

ชั่วโมงที่ 5
     ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนที่ 6 ของขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานดังนี้

     ขั้นตอนที่ 6 การนําเสนอผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก
     ข้ันนี้เปนการเสนอผลงานหรือผลการแกปญหา โดยจะเสนอแผนการ
ดําเนินงานของกลุมทั้งหมด ต้ังแตข้ันตอนที่ 1- 5  ในขั้นนี้จะเปดโอกาสให
นักเรียนในชั้นเรียนประเมินผลงานของกลุมอ่ืนดวย ในขั้นนี้ผูสอนและผู
เรียนจะชวยกันสรุปขอมูลหรือความรูที่แตละกลุมไดศึกษาคนความาอีก
คร้ัง
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ตาราง  11 (ตอ)

ข้ันตอน
การเรียนรู

กิจกรรมการเรียนรู

ข้ันสรุป

ชั่วโมงที่ 6
     ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนที่ 7 ของขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานดังนี้

     ขั้นตอนที่ 7 การสรุปผล
     ผูสอนใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียน แลวใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดในใบงานประจําหนวยการเรียน ใชเวลา 30 นาที จากนั้นใหนัก
เรียนรวมกันอภิปรายและแสดงวิธีการหาคําตอบ หากมีขอสงสัยหรือไม
เขาใจ ผูสอนจะใหนักเรียนรวมกนัอภิปรายในประเด็นนั้นๆอีกครั้ง จนได
คําตอบที่ถูกตอง

     ในขั้นตอนนี้ผูสอนจะสรุปผลการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม และขณะเดียวกันผูเรียนจะสรุปผล
การประเมินผลตนเองดวย

การทดสอบยอย
ประจําหนวยการเรียน

ชั่วโมงที่ 7
     นักเรียนทําการทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน หนวยการเรียนละ 5
ขอ เวลา 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ
     แตละชั่วโมงของแตละหนวยการเรียนนั้น นักเรียนจะรวมกันสรุปความ
กาวหนาของการดําเนินการเรียนรู รวมทั้งปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ขณะดําเนินการเรียนรู
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3. ในขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยจะทําการวัดและประเมินผลการดําเนินกิจ
กรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนซึ่งสวน
ใหญจะดําเนินกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน ยกเวน ชั่วโมงที่ 2-3 ข้ันตอนที่ 4 การศึกษาปญหา ที่นัก
เรียนตองรวมกันศึกษา คนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาแกปญหา ผูวิจัยไดจัดมุมความรูซึ่งจะ
ประกอบดวย บทเรียนเรื่องพื้นที่ผิวซึ่งผูวิจัยไดเรียบเรียงขึ้น หนังสือ คูมือตางๆ และวีดิทัศนตางๆ ที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและสถานการณปญหาที่กําหนดให เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับการศึกษา
คนควาของนักเรียนที่หองสมุดของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับการเรียนรูและเพื่อประ
สิทธิภาพของการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม ในขณะเดียว
กันก็ใหนักเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนรูดวย  ในชั่วโมงที่ 7 ผู
สอนจะใหนักเรียนทําการทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน หนวยการเรียนละ 5 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง
พรอมทั้งตรวจใหคะแนนและแจงผลการทดสอบในชั่วโมงตอไป เมื่อสอนจบทั้ง 3 หนวยการเรียนแลว
ใหนักเรียนทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว จํานวน 12 ขอ ใชเวลา 2 ชั่วโมง
พรอมทั้งตรวจใหคะแนน ภายหลังการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียบรอยแลวใหนักเรียนตอบ
แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว

4. เมื่อดําเนินการทดสอบครบตามที่กําหนดแลว ผูวิจัยไดรวบรวมคะแนนที่ไดจากทําการ
ทดสอบนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จากเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ทั้ง 5 ฉบับ คือ คะแนนจากการ
ทําแบบประเมินผลตนเองของนักเรียนประจําแตละหนวยการเรียน คะแนนจากการทําแบบประเมินผล
การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําแตละหนวยการเรียน คะแนนจาก
การทําแบบทดสอบยอยประจําแตละหนวยการเรียน คะแนนจากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องพื้นที่ผิว และคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่
ผิว เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. หาคาสถิติพื้นฐานของคะแนนที่ไดจากแบบประเมินผลตนเองของนักเรียนประจําแตละ

หนวยการเรียน แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําแต
ละหนวยการเรียน แบบทดสอบยอยประจําแตละหนวยการเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. ทดสอบสมมติฐานวาจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เร่ืองพื้นที่ผิว มีผลการเรียนรูผานเกณฑเปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ข้ึนไปของจํานวนนักเรียนทั้ง
หมด โดยใชการทดสอบทวินาม (Binomial Test)
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3. วิเคราะหแบบทดสอบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว
ซึ่งวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินผลความพึงพอใจโดยใช
เกณฑการประเมินของ ประคอง กรรณสูตร (2538: 7) ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49 หมายถึง            ความพึงพอใจนอยที่สุด
1.50 – 2.49 หมายถึง            ความพึงพอใจนอย
2.50 – 3.49 หมายถึง            ความพึงพอใจปานกลาง
3.50 – 4.49 หมายถึง            ความพึงพอใจมาก
4.50 – 5.00 หมายถึง            ความพึงพอใจมากที่สุด

4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
4.1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ ไดแก สถิติหาคาความยากงาย คา

อํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น
4.3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบทวินาม (Binomial Test)



บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจากการ
เรียนดวยชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิวที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผูวิจัยไดเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้

1. คาเฉลี่ยเลขคณิต  ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของผลการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิว
ซึ่งไดจากคะแนนของแบบประเมินผลตนเองของนักเรียนประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน
แบบประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวย
การเรียน แบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว

2. คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบประเมินผล
ตนเองของนักเรียน ประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ไดแก พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย
และทรงกลม

3. คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบประเมินผล
การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวย
การเรียน ไดแกพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม

4. คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบทดสอบยอย
ประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ไดแกพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม

5. คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว

6. คารอยละของจํานวนนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดผลการเรียนรู
เร่ืองพื้นที่ผิว ต้ังแตรอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม

7.การทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีผลการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิว มีคะแนนผาน
เกณฑต้ังแตรอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม เปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียนทั้ง
หมด

8.คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบวัดความ
พึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ขอมูลที่นํามาวิเคราะหคือ ผลการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิว ของนักเรียนกลุมตัว

อยางซึ่งประกอบดวยคะแนนจาก 4 สวน คือ คะแนนจากแบบประเมินผลตนเองของนักเรียนประจําแต
ละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน คะแนนจากแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน คะแนนจากแบบ
ทดสอบยอยประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว นอกจากนี้ไดวิเคราะหคะแนนที่ไดจากแบบวัดความพึงพอใจตอการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผลการวิเคราะหขอมูลเปนดังนี้

1. คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของผลการเรียนรูเรื่อง พื้น
ที่ผิว

ผลการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิว หมายถึงคะแนนรวมของนักเรียนจาก 4 สวน ซึ่งคิดเปนคะแนนเต็ม
100 % หรือ 100 คะแนน โดยแบงคะแนนแตละสวนดังนี้

1. คะแนนจากแบบประเมินผลตนเองของนักเรียนประจําแตละหนวยการเรียน
 คิดเปน 10 % ของคะแนนเต็มหรือ 10 คะแนน

2. คะแนนจากแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รายกลุมประจําแตละหนวยการเรียน คิดเปน 30 % ของคะแนนเต็มหรือ 30 คะแนน

3. คะแนนจากแบบทดสอบยอยประจําแตละหนวยการเรียน จํานวน 3 หนวยการ
เรียนคิดเปน 30% ของคะแนนเต็มหรือ 30 คะแนน

4. คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว คิดเปน 30 %ของ
คะแนนเต็มหรือ 30 คะแนน

ผลการวิเคราะหผลการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิว ปรากฏดังตารางที่ 12

ตาราง 12 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของผลการเรียนรู เร่ืองพื้นที่ผิว

กลุมตัวอยาง จํานวนนักเรียน
(คน)

คะแนนเต็ม
(คะแนน)

คาเฉลี่ยเลขคณิต
( x )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 16 100 71.18 3.83
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จากตาราง 12 แสดงใหเห็นวาผลการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิวของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ย
เลขคณิตของคะแนนเปน 71.18 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเปน 3.83

จากหัวขอที่ 1 ผลการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิวของนักเรียนกลุมตัวอยางประกอบดวยคะแนนจาก 4
สวน ซึ่งคิดเปนคะแนนเต็ม 100 % หรือ 100 คะแนน เมื่อวิเคราะหคะแนนทั้ง 4 สวน จะปรากฏราย
ละเอียดอยูในหัวขอที่ 2-5 ต้ังแตตาราง13 - 25

2. คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบ
ประเมินผลตนเองของนักเรียนประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ไดแกพื้นที่ผิวของ
พีระมิด กรวย และทรงกลม ปรากฏผลดังตาราง 13

ตาราง 13 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบประเมินผล
      ตนเองของนักเรียนประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

คาเฉลี่ย
เลขคณิตคิด
เปนรอยละของ
คะแนนเต็ม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

16 10 8.48 84.80 0.30

จากตาราง 13 แสดงแสดงใหเห็นวาคะแนนจากแบบประเมินผลตนเองของนักเรียน ประจํา
หนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเปน 8.48
คิดเปนรอยละ 84.80 ของคะแนนเต็ม และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเปน 0.30

คะแนนของนักเรียนที่ไดมาจากแบบประเมินผลตนเองของนักเรียนประจําหนวยการเรียนทั้ง
3 หนวยการเรียน คิดเปนคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเปนคะแนนที่ปรับมาจากคะแนนรวมของแบบ
ทดสอบยอยทั้ง 3 หนวยการเรียนรวม 9.99 คะแนน (แตละหนวยการเรียนมีคะแนนเต็มเปน 3.33
คะแนน) เมื่อวิเคราะหคะแนนแตละหนวยการเรียน จะปรากฏผลดังตาราง 14-16
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ตาราง 14 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบประเมินผล
      ตนเองของนักเรียน ประจําหนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

คาเฉลี่ย
เลขคณิตคิด
เปนรอยละของ
คะแนนเต็ม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

16 3.33  2.80 84.08   0.14

จากตาราง 14 แสดงใหเห็นวาคะแนนจากแบบประเมินผลตนเองประจําหนวยการเรียนที่ 1
เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิดของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเปน 2.80 คิดเปน
รอยละ 84.08 ของคะแนนเต็ม และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเปน 0.14

ตาราง 15 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบประเมินผล
      ตนเองของนักเรียนประจําหนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

คาเฉลี่ย
เลขคณิตคิด
เปนรอยละของ
คะแนนเต็ม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

16 3.33  2.77 83.18   0.20

จากตาราง 15 แสดงใหเห็นวาคะแนนจากแบบประเมินผลตนเองประจําหนวยการเรียนที่ 2
เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวยของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเปน 2.77 คิดเปน
รอยละ 83.18 ของคะแนนเต็ม และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเปน 0.20
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ตาราง 16 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบประเมินผล
      ตนเองของนักเรียนประจําหนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

คาเฉลี่ย
เลขคณิตคิด
เปนรอยละของ
คะแนนเต็ม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

16 3.33 2.91 87.39   0.10

จากตาราง 16 แสดงใหเห็นวาคะแนนจากแบบประเมินผลตนเองประจําหนวยการเรียนที่ 3
เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลมของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเปน 2.91 คิดเปน
รอยละ 87.39 ของคะแนนเต็ม และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเปน 0.10
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3. คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําหนวยการ
เรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ไดแก พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม ปรากฏผลดัง
ตาราง 17

ตาราง 17 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบประเมินผลการ
      ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการ
      เรียน

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

คาเฉลี่ย
เลขคณิตคิด
เปนรอยละของ
คะแนนเต็ม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 16 30 17.02 56.73  1.27

จากตาราง 17 แสดงใหเห็นวาคะแนนจากแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง
มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเปน 17.02 คิดเปนรอยละ 56.73 ของคะแนนเต็ม และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนเปน 1.27

คะแนนของนักเรียนที่ไดมาจากแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานรายกลุมประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน คิดเปนคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อ
วิเคราะหคะแนนแตละหนวยการเรียน จะปรากฏผลดังตาราง 18-20
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ตาราง 18 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบประเมินผลการ
      ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําหนวยการเรียนที่1 เร่ืองพื้นที่ผิวของ
      พีระมิด

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

คาเฉลี่ย
เลขคณิตคิด
เปนรอยละของ
คะแนนเต็ม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 16 10 4.29 42.90  0.92

จากตาราง 18 แสดงใหเห็นวาคะแนนจากแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําหนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิดของนักเรียนกลุมตัวอยาง
มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเปน 4.29 คิดเปนรอยละ 42.90 ของคะแนนเต็ม และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนเปน 0.92

ตาราง 19 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบประเมินผลการ
      ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําหนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิว
      ของกรวย

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

คาเฉลี่ย
เลขคณิตคิด
เปนรอยละของ
คะแนนเต็ม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

16 10 6.19 61.90  0.60
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จากตาราง 19 แสดงใหเห็นวาคะแนนจากแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําหนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวยของนักเรียนกลุมตัวอยาง
มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเปน 6.19 คิดเปนรอยละ 61.90 ของคะแนนเต็ม และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนเปน 0.60

ตาราง 20 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบประเมินผลการ
      ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําหนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิว
      ของทรงกลม

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

คาเฉลี่ย
เลขคณิตคิด
เปนรอยละของ
คะแนนเต็ม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

16 10 6.55 65.50 0.21

จากตาราง 20 แสดงใหเห็นวาคะแนนจากแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานรายกลุมประจําหนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลมของนักเรียนกลุมตัว
อยาง มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเปน 6.55 คิดเปนรอยละ 65.50 ของคะแนนเต็ม และสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐานของคะแนนเปน 0.21
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4. คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบ
ทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ไดแก พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย
และทรงกลม ปรากฏผลดังตาราง 21

ตาราง 21 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบทดสอบยอย
     ประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

คาเฉลี่ย
เลขคณิตคิด
เปนรอยละของ
คะแนนเต็ม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

16 30 24.31      81.03 1.47

จากตาราง 21 แสดงใหเห็นวาคะแนนจากแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวย
การเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเปน 24.31 คิดเปนรอยละ 81.03
ของคะแนนเต็ม และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเปน 1.47

คะแนนของนักเรียนที่ไดมาจากแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน
คิดเปนคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อวิเคราะหคะแนนแตละหนวยการเรียน จะปรากฏผลดังตาราง
 22-24
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ตาราง 22 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบทดสอบยอย
     ประจําหนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

คาเฉลี่ย
เลขคณิตคิด
เปนรอยละของ
คะแนนเต็ม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

16 10 7.47 74.70 0.92

จากตาราง 22 แสดงใหเห็นวาคะแนนจากแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 1 เร่ือง
พื้นที่ผิวของพีระมิดของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเปน 7.47 คิดเปน
รอยละ 74.70 ของคะแนนเต็ม และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเปน 0.92

ตาราง 23 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบทดสอบยอย
     ประจําหนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

คาเฉลี่ย
เลขคณิตคิด
เปนรอยละของ
คะแนนเต็ม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

16 10 8.53 85.30 0.35

จากตาราง 23 แสดงใหเห็นวาคะแนนจากแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 2 เร่ือง
พื้นที่ผิวกรวย ของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเปน 8.53 คิดเปนรอยละ 85.30
ของคะแนนเต็ม และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเปน 0.35
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ตาราง 24 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบทดสอบยอย
     ประจําหนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

คาเฉลี่ย
เลขคณิตคิด
เปนรอยละของ
คะแนนเต็ม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

16 10 8.31 83.10 0.93

จากตาราง 24 แสดงใหเห็นวาคะแนนจากแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 3 เร่ือง
พื้นที่ผิวของทรงกลมของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเปน 8.31 คิดเปนรอยละ
83.10 ของคะแนนเต็ม และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเปน 0.93

5. คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ปรากฏผลดังตาราง 25

ตาราง 25 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบทดสอบ
     วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม

(คะแนน)

คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

คาเฉลี่ย
เลขคณิตคิด
เปนรอยละของ
คะแนนเต็ม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(s)

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

16 30 21.37 71.23 2.62
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จากตาราง 25 แสดงใหเห็นวาคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ของ
นักเรียนกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเปน 21.37 คิดเปนรอยละ 71.23 ของคะแนนเต็ม
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเปน 2.62

6. คารอยละของจํานวนนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดผลการเรียน
รูเรื่องพื้นที่ผิว ต้ังแตรอยละ 60 คะแนน ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ปรากฏผลดังตาราง 26

ตาราง 26 คารอยละของจํานวนนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดผลการเรียนรู
      เร่ืองพื้นที่ผิว ต้ังแตรอยละ 60 คะแนน ข้ึนไปของคะแนนเต็ม

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

จํานวนนักเรียนที่ได
คะแนนตั้งแตรอยละ 60
ข้ึนไปของคะแนนเต็ม(คน)

คารอยละของจํานวนนักเรียน
ที่ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60

ข้ึนไปของคะแนนเต็ม

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

16 16 100

จากตาราง 26 แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมตัวอยางที่ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไปของ
คะแนนเต็ม มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
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7. การทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีผลการเรียนรูเรื่องพื้นที่ผิว มีคะแนน
ผานเกณฑต้ังแตรอยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม เปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด ปรากฏผลดังตารางที่ 27

ตาราง 27 การทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีผลการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิว มีคะแนนผานเกณฑ
      ต้ังแตรอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม เปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด

กลุมตัวอยาง
จํานวน
นักเรียน

(คน)

จํานวนนักเรียนที่ได
คะแนนตั้งแตรอยละ

60 ข้ึนไปของ
คะแนนเต็ม (คน)

คาสัดสวนของจํานวนนัก
เรียนที่ไดคะแนนตั้งแตรอย
ละ 60 ข้ึนไปของคะแนน

เต็ม

p-value

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 16 16 1 .00

จากตาราง 27 แสดงใหเห็นวาจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีผลการเรียนเรื่อง
พื้นที่ผิว มีคะแนนผานเกณฑต้ังแตรอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม เปนจํานวนมากกวารอยละ 60
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสําคัญ .01 ( p-value < .01)
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8.คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบวัด
ความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ปรากฏผลดังตาราง 28

ตาราง 28 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนจากแบบวัดความ
      พึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

ขอที่ ขอความ
คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

สวนเบี่ยง
เบนมาตร
ฐาน(s)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

1 นักเรียนพึงพอใจที่ครูไมใชวิธีสอนแบบบรรยายเนื้อหาใหแก
นักเรียน 3.88 0.60 มาก

2 นักเรียนพึงพอใจที่ครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคนหาคํา
ตอบดวยตนเอง 4.00 0.79 มาก

3 นักเรียนพึงพอใจที่ครูแนะนําและจัดเตรียมเอกสาร ตําราสื่อ
การเรียนอื่นๆ ใหแกนักเรียน 4.56 0.71 มากที่

สุด
4 นักเรียนพึงพอใจบทบาทของครูในกิจกรรมการเรียนการสอน 4.38 0.60 มาก

5 นักเรียนชอบวิธีการเรียนที่เร่ิมดวยสถานการณปญหากอน
การเรียนรูเนื้อหา 4.06 0.56 มาก

6 นักเรียนพึงพอใจกับสถานการณปญหาที่ครูกําหนดให 3.81 0.63 มาก

7 นักเรียนชอบการวิเคราะหปญหา และแสวงหาความรูมาแก
ปญหา 4.25 0.75 มาก

8 นักเรียนพึงพอใจที่ไดกําหนดวัตถุประสงคการเรียนและวาง
แผนการเรียนรูดวยตนเอง 4.38 0.48 มาก

9 นักเรียนชอบการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล และทําความ
เขาใจเนื้อหาดวยตนเอง 4.50 0.62 มากที่

สุด
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ตาราง 28 (ตอ)

ขอที่ ขอความ
คาเฉลี่ย
เลขคณิต

( x )

สวนเบี่ยง
เบนมาตร
ฐาน(s)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

10 นักเรียนชอบความมีอิสระในการเรียนรู และรวมมือกับกลุม
ในการทํางานเพื่อแกปญหา 4.75 0.44 มากที่

สุด
11 นักเรียนชอบการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ๆ 3.81 0.73 มาก
12 นักเรียนพึงพอใจตอการรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 4.38 0.60 มาก

13 นักเรียนชอบบรรยากาศในการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน 4.06 0.56 มาก

14 นักเรียนชอบการเรียนรูจากประสบการณจริงดวยการปฏิบัติ
งาน เรียนรูดวยตนเองและกลุมเพื่อน 4.44 0.6.1 มาก

15 นักเรียนพึงพอใจวิธีการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองการ
ประเมินผลโดยเพื่อนและครู 4.44 0.61 มาก

16 นักเรียนชอบการมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของ
ตนเองและเพื่อน 4.19 0.53 มาก

17 นักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาไดลึกซึ้งมากขึ้น 4.13 0.33 มาก

18 นักเรียนพึงพอใจที่จะเรียนแบบใชปญหาเปนฐานในโอกาส
ตอไป 3.38 0.60 มาก

19 นักเรียนพึงพอใจการเรียนรูดวยตนเองและการทํางานเปน
กลุม 4.50 0.62 มากที่

สุด

20 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ในระดับใด 4.31 0.58 มาก

รวมทั้งฉบับ 4.21 0.57 มาก
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จากตาราง 28 พบวาจากคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ทั้งหมด 20 ขอ มีคําถามจํานวน 4 ขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใน
ระดับมากที่สุดซึ่งไดแก ขอที่1) นักเรียนพึงพอใจที่ครูไมใชวิธีสอนแบบบรรยายเนื้อหาใหแกนักเรียน
 ขอที่9) นักเรียนชอบการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล และทําความเขาใจเนื้อหาดวยตนเอง
ขอที่10) นักเรียนชอบความมีอิสระในการเรียนรู และรวมมือกับกลุมในการทํางานเพื่อแกปญหา และ
ขอที่19) นักเรียนพึงพอใจการเรียนรูดวยตนเองและการทํางานเปนกลุม สวนคําถามที่เหลืออีก 16 ขอ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในระดับมาก โดยภาพรวมจากคําถามทั้ง
หมด 20 ขอ นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในระดับมาก



บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อสรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

สมมติฐานในการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว มีผลการเรียนรูผาน

เกณฑต้ังแตรอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม มีจํานวนมากกวารอยละ 60 ข้ึนไปของจํานวนนักเรียนทั้ง
หมด

วิธีดําเนินการวิจัย
1.กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2548 โรงเรียนศรีสุขวิทยา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่ไดจากการอาสาสมัคร
จํานวน 16 คน แบงเปนกลุมแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน โดยพิจารณาจากระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางนี้ไมเคยเรียนเนื้อหาเรื่อง
พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมมากอน

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังตอไปนี้
2.1 บทเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ซึ่งเปนเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลม

ที่ผูวิจัยไดเรียบเรียงขึ้นโดยใชแนวทางตามหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมคณิตศาสตร เลม 1
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประกอบดวย
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2.1.1 สาระการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองพื้นที่ผิว แบงเปน 3 หนวยการเรียนดังนี้
หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด
หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย
หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม

 2.1.2 ใบกิจกรรมประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ประกอบดวย
2.1.2.1 รายชื่อสมาชิก
2.1.2.2 สถานการณปญหาที่ใชเปนฐานการเรียนรู
2.1.2.3 ปญหาที่เกิดจากการศึกษาสถานการณปญหาที่ใชเปนฐานใน

การเรียนรู
2.1.2.4 กรอบแนวคิด ประกอบดวย

- ขอเท็จจริงจากปญหา
- ประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม
- วิธีการศึกษา / แหลงขอมูล

2.1.2.5 แนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
2.1.2.6 สรุปผลการศึกษาปญหา

2.1.3 ใบงานประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน เปนโจทยหรือปญหาที่
เกี่ยวกับพื้นที่ผิว ตามแนวทางโจทยหรือปญหาในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมคณิตศาสตร
เลม 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

2.2 คูมือครู ประกอบดวย
2.2.1 คําชี้แจงการใชชุดการเรียนการสอน
2.2.2 แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย

2.2.2.1 สาระสําคัญ
2.2.2.2 จุดประสงคการเรียนรู
2.2.2.3 สาระการเรียนรู
2.2.2.4 ส่ือการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
2.2.2.5 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
2.2.2.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
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2.2.3 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรูสําหรับครู ประกอบดวย
2.2.3.1 สาระการเรียนรู เร่ืองพื้นที่ผิว
2.2.3.2 คําตอบของปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูประจําหนวยการเรียน
2.2.3.3 คําตอบของใบงานประจําหนวยการเรียน
2.2.3.4 คําตอบของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน
2.2.3.5 คําตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว

2.3. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย
2.3.1 แบบประเมินผลตนเองของผูเรียน
2.3.2 แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม

ประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน
2.3.3 แบบทดสอบยอยประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน
2.3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว
2.3.5 แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว

3.วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 กอนปฏิบัติกิจกรรมการใชชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่อง

พื้นที่ผิว  ผูวิจัยไดแนะนําวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยครอบคลุม
ความเปนมา ความหมาย ลักษณะที่สําคัญ ข้ันตอนในการเรียนรู  และบทบาทของนักเรียนในการเรียน
รูโดยใชปญหาเปนฐาน ใชเวลา 1 ชั่วโมง

3.2 ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหา
เปนฐานในการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิว ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใชเวลาสอนหลังคาบเรียนปกติ ซึ่งหนวยการเรียน
แตละหนวย ใชเวลา 7 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 21 ชั่วโมง แตละชั่วโมงของการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูใน
แตละหนวยการเรียนจะดําเนินการตามตาราง 11 หนา 60-63

3.3 ในขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยจะทําการวัดและประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมโดยบันทึกลงในแบบประเมินผลการดําเนินกิจ
กรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่ผูวิจัยสรางขึ้นดังตาราง 9 หนา 57  และมีเกณฑการใหคะแนน
ดังรายละเอียดในหนา 53 -56 ในขณะเดียวกันนักเรียนจะทําการประเมินผลตนเองลงในแบบประเมิน
ผลตนเองของนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดังตาราง 10 หนา 58  และหลังจากเสร็จส้ินการดําเนินกิจ
กรรมการเรียนรูแตละหนวยการเรียนใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบยอยประจําแตละหนวย
การเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน หนวยการเรียนละ 5 ขอ ใชเวลาทํา 1 ชั่วโมง พรอมทั้งตรวจใหคะแนน
ตามเกณฑที่ผูวิจัยสรางขึ้นดังตาราง 8 หนา 51
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3.4 หลังจากจบการเรียนรูทั้ง 3 หนวยการเรียนแลว ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพื้นที่ผิวที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 12 ขอ ใชเวลา 2 ชั่วโมง และใหนัก
เรียนทําแบบวัดความพึงพอใจ จํานวน 20 ขอ  ใชเวลา  30  นาที

3.5. เมื่อดําเนินการทดลองเสร็จส้ินครบตามที่กําหนดแลว ผูวิจัยไดรวบรวมคะแนน
ทั้ง 4 สวน จากนักเรียนกลุมตัวอยาง ไดแก คะแนนจากการทําแบบประเมินผลตนเองของนักเรียน
ประจําแตละหนวยการเรียน คะแนนจากการทําแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรายกลุมประจําแตละหนวยการเรียน คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยประจําแตละ
หนวยการเรียน คะแนนจากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว มาหาคาสถิติพื้นฐาน
และทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ที่วานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เร่ืองพื้นที่ผิว มีผลการเรียนรูผานเกณฑต้ังแตรอยละ 60 ข้ึนไปเปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ข้ึนไป
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด สวนคะแนนที่ไดจากแบบวัดความพึงพอใจผูวิจัยนํามาวิเคราะหหาคา
เฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมทั้งแปลผลระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

สรุปผลการวิจัย
1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ดวยชุดการเรียน

การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น มีผลการเรียนรูผานเกณฑต้ังแตรอยละ 60 ข้ึนไปของ
คะแนนเต็ม เปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ข้ึนไปของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01 ดัง
นั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถในการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิว โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่ผูวิจัยสรางขึ้น

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ดวยชุดการเรียน
การสอนโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น มีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใน
ระดับความพึงพอใจมาก

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนเรื่องพื้นที่ผิว ดวยชุดการเรียน

การสอนโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น มีผลการเรียนรูผานเกณฑต้ังแตรอยละ 60 ข้ึนไปของ
คะแนนเต็ม เปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด และมีระดับความพึงพอใจมาก
นั้น อาจเนื่องมาจาก
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1. นักเรียนในกลุมตัวอยางเปนนักเรียนอาสาสมัครซึ่งมีความสนใจใฝเรียนคณิตศาสตร แม
วาจะเคยเรียนเรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมแลวในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน แตไมมี
เนื้อหาเรื่องพื้นที่ผิว ดังนั้นนักเรียนกลุมนี้จึงเห็นประโยชนและตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมให
ครบถวนสมบูรณเพื่อประโยชนตอการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป อีกทั้งนักเรียนกลุมนี้ยังมีความ
สามารถทางคณิตศาสตรในระดับคอนขางสูง ซึ่งดูไดจากผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2
ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ไดเกรดเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ข้ึนไปทุกคน ทําให
นักเรียนกลุมตัวอยางนี้มีความสามารถในการเรียนรูเนื้อหาเรื่องพื้นที่ผิวและกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน นอกจากนี้นักเรียนยังใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี ถึงแมวากิจ
กรรมการเรียนรูนี้ไมมีผลตอระดับผลการเรียนปกติ แตนักเรียนก็มีความตั้งใจและมุงมั่นคนควาหา
ความรูเพื่อใชในการแกปญหา อีกทั้งมีความกระตือรือรนในทุกๆ ข้ันตอนการเรียนรู ดังนั้นนักเรียนจึง
สามารถเรียนรูและเขาใจในสิ่งที่เรียนรูไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการศึกษา
แบบมนุษยนิยม (อารี พันธมณี.  2544: 182;  มนสภรณ วิฑูรเมธา.  2544: 59) ที่กลาววาการเรียนรู
ใดๆ ถาผูเรียนมีความรูสึกอยากเรียน เต็มใจและพรอมที่จะเรียนแลว จะทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางรวด
เร็วและเขาใจ

2. การจัดรูปแบบบทเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ซึ่งใชเปนสวนหนึ่งของแหลงการเรียนรูที่ผูวิจัยเรียบ
เรียงขึ้น มีความเหมาะสม นาสนใจและสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เนื่องจาก

2.1 สาระการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองพื้นที่ผิวของแตละหนวยการเรียน ประกอบดวยสาระ
สําคัญและตัวอยางโจทยที่ครอบคลุมสาระสําคัญและใกลเคียงกับชีวิตประจําวัน ตามแนวทางของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูและนําไป
สูการคนพบคําตอบของปญหานั้น

2.2 ใบกิจกรรมประจําแตละหนวยการเรียน ประกอบดวยปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียน
รูสองปญหา โดยแตละปญหามีความแตกตางกันในดานขอมูลที่กําหนดให แตมีแนวคิดในการแก
ปญหาคลายคลึงกันและมีความยากงายใกลเคียงกัน การจัดใหมีปญหาในลักษณะดังกลาวชวย
กระตุนใหนักเรียนสนใจ อยากรูอยากเห็นถึงประเด็นที่เหมือนและแตกตางกันของทั้งสองปญหา อันนํา
ไปสูการคนควา การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู การเรียนรูเพื่อการหาคําตอบของปญหาและได
เห็นตัวอยางปญหาที่หลากหลายมากขึ้น  ทําใหนักเรียนเห็นจุดหมายของการเรียนรูในแตละเรื่องไดชัด
เจนขึ้น

2.3 ใบงานประจําแตละหนวยการเรียน ประกอบดวยโจทยหรือปญหาที่ครอบคลุมสาระ
สําคัญของแตละสาระการเรียนรู ซึ่งเมื่อนักเรียนไดทําแบบฝกหัดดวยตนเองหลังจากนั้นไดรวมกับ
เพื่อนอภิปรายและหาคําตอบของแบบฝกหัด ทําใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู เกิดการเรียนรูรวมกัน
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ทั้งชั้นเรียน ในขณะรวมกันอภิปรายนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น มีการผลัดเปลี่ยนกันออกไปแสดงวิธี
การหาคําตอบหนาชั้นเรียน นักเรียนไดซักถามและตอบโตกันอยางเปนกันเอง ทําใหนักเรียนสนุกสนาน
สรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ดี นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางและเกิดความเขาใจในเนื้อหา
มากขึ้น นอกจากนี้นักเรียนไดทราบถึงการเรียนรูและขอบกพรองของตนเอง พรอมทั้งสามารถแกไขขอ
บกพรองของตนโดยไมขัดเขิน

ดวยการจัดรูปแบบบทเรียนดังกลาวจึงทํานักเรียนเกิดความนาสนใจที่จะเรียนรู ซึ่งสอดคลอง
กับหลักการพื้นฐานของการศึกษาแบบมนุษยนิยมที่ทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู (มนส
ภรณ วิฑูรเมธา, 2544: 59) ที่กลาววาผูเรียนจะเรียนรูก็ตอเมื่อบทเรียนที่ผูเรียนสนใจและตองการจะ
เรียนรู

3. กิจกรรมการเรียนรูที่ไดวางแผนไวชวยเสริมสรางกระบวนการคิดวิเคราะห การใหเหตุผล
การแกปญหา และการทํางานรวมกันกับผูอ่ืนใหกับนักเรียน ผูวิจัยไดใชข้ันตอนการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานที่ไดดัดแปลงจากขึ้นตอนการเรียนรูของเดลลีส (Delisle.  1997: 26-36) มี 7 ข้ันตอนดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการนําเสนอปญหา
ข้ันตอนที่ 2 ข้ันการวิเคราะหปญหา
ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการศึกษาปญหา
ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการสังเคราะหขอมูลและการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา
ข้ันตอนที่ 6 ข้ันการนําเสนอผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก
ข้ันตอนที่ 7 ข้ันการสรุปผล

(รายละเอียดของแตละขั้นตอนดูไดจากขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในบทที่ 2 หนา 27-28)
จากการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นตอนจะพบวา ในขั้นตอนที่ 1 ทําใหนักเรียนมี

ความตื่นตัว ใหความสนใจ มีความอยากรูอยากเห็นและพยายามทําความเขาใจปญหา นักเรียนจะได
ฝกการคิดเชื่อมโยงปญหาเขากับชีวิตประจําวันหรือประสบการณเดิม ข้ันตอนที่ 2 และ 3 ทําใหนัก
เรียนรูจักคิดวิเคราะหปญหาและความรูที่เกี่ยวของกับปญหา ไดฝกการใหเหตุผลและเชื่อมโยงความรูที่
มีอยูเดิมกับสถานการณปญหาที่ไดพบ พรอมทั้งไดฝกทักษะการวางแผนการเรียนรูดวยตนเองที่
สามารถนําไปใชไดกับการแกปญหา ข้ันตอนที่ 4 นักเรียนไดฝกทักษะการเรียนรูและทําความเขาใจกับ
เนื้อหาความรูดวยตนเอง เปนการฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืนในกลุมและฝกการทํางานเปนทีม ไดฝก
การแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการสื่อสารกับบุคคลอื่นดวย ข้ันตอนที่ 5 นักเรียนเกิดทักษะ การคิด
สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหและจากการหาความสัมพันธของสิ่งที่ศึกษามา และตัดสินใจได
วาเพียงพอที่จะแกปญหานั้นหรือไม อยางไร ทําใหเกิดการเชื่อมโยงความรูที่หามาไดกับวิธีการหาคํา
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ตอบของปญหา ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาทางดานการแกปญหาอีกทางหนึ่ง ข้ันตอนที่ 6 นักเรียนเกิด
ทักษะการนําเสนอผลงานและผลการเรียนรูจากการออกมารายงานผลงานของกลุม พรอมทั้งฝกการ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนที่มีแนวคิดไมตรงกันได ข้ันตอนที่ 7  ผลจากการรวมกันอภิปรายและ
ฟงรายงานของแตละกลุมทําใหนักเรียนไดรับความรูในเนื้อหาและเกิดความคิดรวบยอดพรอมทั้ง นัก
เรียนเกิดทักษะการแกปญหาจากการฝกทําแบบฝกหัดในใบงานประจําหนวยการเรียน นักเรียนไดรวม
กันอภิปรายเพื่อหาคําตอบของปญหา ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันกับผูอ่ืน อีกทั้งขั้นตอนนี้ ผูสอนจะ
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมใหนักเรียนทราบ
และนักเรียนไดสรุปผลการประเมินผลตนเองดวย ทําใหนักเรียนทราบถึงการเรียนรูของตนเองและ
ประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไขในการเรียนรูตอไป

ข้ันตอนการเรียนรูนี้ นักเรียนตองเปนผูที่ชี้นําตนเองในการเรียนรู คือจะเปนผูที่กําหนดแผน
การเรียนรูดวยตนเอง ศึกษาคนควาตามแผนการเรียนรูที่วางไว และประเมินผลสิ่งที่ไดศึกษาคนความา
นอกจากนี้ยังไดอาศัยกระบวนการกลุมเปนตัวขับเคลื่อนการเรียนรูดวย ดังนั้นนักเรียนจึงเกิดการเรียนรู
ดวยความเขาใจ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ รังสรรค ทองสุขนอก (2547: 84-85) ที่พบวานัก
เรียนเกิดการเรียนรูอยางเขาใจเมื่อเรียนดวยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับการศึกษาของ มารตอน และซัลโจ (พวงรัตน บุญญานุรักษ; และ Majumdar.  2544: 52;
อางอิงจาก Marton; & Saljo.  1976: 115-127) ที่พบวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานทําใหผูเรียนมี
ความเขาใจเนื้อหาความรูและจดจําไดนานยิ่งขึ้น

4. ปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดทักษะ
ตางๆได เพราะปญหามีความยุงยากซับซอนและทาทาย ซึ่งจะกระตุนใหนักเรียนสนใจ อยากรูอยาก
เห็นและแสวงหาความรูเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการแกปญหา อีกทั้งปญหาตองใชข้ันตอนหลายขั้น
ตอนในการหาคําตอบและมีแนวทางในการหาคําตอบที่ทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะและความ
สามารถดานการแกปญหา ดังนั้นนักเรียนจึงเรียนรูไดดี ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ราตรี เกต
บุตตา (2547: 96-98)  ที่พบวา นักเรียนที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักมีผลการเรียนสูงกวานักเรียนที่
เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานยังทําใหนักเรียนไดฝกการเชื่อมโยงความรูและขอมูลตางๆเขาดวยกันเพื่อการแกปญหาดวย ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ยุรวัฒน คลายมงคล (2545: 87-89) ที่พบวาคะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพ
ทางคณิตศาสตรในสวนทักษะการเชื่อมโยงของนักเรียนหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน
จากการประยุกตแนวคิดการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานสูงกวาเกณฑที่กําหนด

5. การเรียนรูโดยการชี้นําตนเองในกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน นักเรียนตองรับ
ผิดชอบการเรียนรูของตนเอง ทําใหทราบถึงการเรียนรูและปญหาในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลอง
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กับผลการศึกษาของ รังสรรค ทองสุขนอก (2547: 85) ที่พบวานักเรียนเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง นัก
เรียนไดทราบความกาวหนาในการเรียนรูของตนเองตลอดเวลา ทราบถึงปญหาตางๆที่เกิดขณะเรียนรู
และแกไขปญหาเหลานั้นไดทันเวลาดวยตนเอง นอกจากนี้การเรียนรูโดยการชี้นําตนเองนักเรียนยัง
สามารถเรียนรูไดจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ไมจํากัดเรื่องสถานที่และเวลา ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของพวงรัตน บุญญานุรักษ และ มาจัมดาร (2544: 77-90) ที่กลาววา การดําเนินการเรียนรูของ
นักเรียนนั้นนอกจากจะใชเวลาและสถานที่ซึ่งครูจัดเตรียมไวแลวนักเรียนยังสามารถเลือกเวลาและ
สถานที่ในการเรียนรูไดเอง ทําใหการเรียนรูของนักเรียนเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา

6. การเรียนรูโดยใชกลุมเล็กในกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานชวยใหนักเรียนได
พัฒนาทักษะดานตางๆ นักเรียนจึงเรียนรูไดดี การเรียนรูโดยใชกลุมเล็กนี้จะมีสมาชิกกลุมๆละ  4 คน
ทําใหนักเรียนเกิดความคุนเคย กลาที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิพากษวิจารณไดอยางสราง
สรรค ทําใหการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเปนไปดวยดี ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการทํางานรวมกัน
กับผูอ่ืน พัฒนาทักษะการสื่อสารและการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน อีกทั้งไดอภิปรายและรวมกันหา
ขอสรุปที่ดีที่สุดสําหรับกลุมตนเอง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ รังสรรค ทองสุขนอก (2547: 85)
ที่พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ทําใหนักเรียนพัฒนาลักษณะนิสัยการ
เรียนรูดวยตนเอง พัฒนาทักษะการแสดงออกและการยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน และทําใหเรียน
รูไดดี

7. ผูวิจัยไดทําการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงตลอดระยะเวลาการทดลองทั้งในดาน
ความรูและความสามารถที่นักเรียนแสดงออก ตามแนวทางการประเมิลผลในการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน ของ เดลลีส (delisle.  1997: 37-47) นั้น ทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาและประเมินผล
ตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรูไดเปนอยางดี ในงานวิจัยครั้งนี้ไดประเมินผลการเรียนของนักเรียนจาก 4
สวนซึ่งคิดเปนคะแนนเต็ม 100% หรือ 100 คะแนน โดยแบงเปน คะแนนจากแบบประเมินผลตนเอง
ของนักเรียนประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน รวมเปน 10% ของคะแนนเต็มหรือ 10
คะแนน คะแนนจากแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม
ประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน รวมเปน 30%ของคะแนนเต็มหรือ 30 คะแนน
คะแนนจากแบบทดสอบยอยประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียนรวมเปน 30% ของ
คะแนนเต็มหรือ 30 คะแนน และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิวรวม
เปน 30% ของคะแนนเต็มหรือ 30 คะแนน ซึ่งการประเมินผลจากการทดสอบยอยและการดําเนินกิจ
กรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมของแตละหนวยการเรียนนั้นจะชวยใหนักเรียน สามารถ
ประเมินผลตนเองทั้งในดานความรูและความสามารถของตนเองอยางแทจริง เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
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ตนเอง นอกจากนี้ยังทําใหครูสามารถแกไขขอบกพรองทางการเรียนรูของนักเรียนไดทันเวลาและยัง
สรางความกระตือรือรนในการเรียนรูใหกับนักเรียนดวย สอดคลองกับงานวิจัยของสุนันท
 แสงงามมงคล (2541: 33) ที่พบวาการทดสอบยอยในแตละคาบทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่
จะพยายามทําความเขาใจเนื้อหานั้นมากยิ่งขึ้น

ขอสังเกตจากการวิจัย
จากการสอนเรื่องพื้นที่ผิว โดยใชชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อศึกษา

ผลการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดขอสังเกตบางประการดังนี้
1.ปญหาการใชชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ผูวิจัยพบวาระยะแรกนักเรียนยัง

ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูไดไมดีนัก แตเวลาตอมาเมื่อนักเรียนมีความคุนเคยและเขาใจในขั้นตอนการ
เรียนรูมากขึ้น นักเรียนก็สามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนรูไดดีข้ึนตามลําดับ ทั้งนี้เพราะนักเรียนยังไม
คุนเคยและยังไมคอยเขาใจในขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และที่สําคัญนักเรียนยังมีความ
เคยชินกับการเปนผูรับความรูจากครูโดยตรง โดยครูจะเปนผูกําหนดกิจกรรมการเรียนรูเปนสวนใหญ
สวนนักเรียนจะเปนผูทําตามที่ครูบอกหรือไดรับมอบหมาย และความรูตางๆนักเรียนจะไดรับกอนการ
เผชิญกับปญหา ซึ่งตรงขามกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่นักเรียนจะตองทําหนาที่ในการวาง
แผนการเรียนรูและศึกษาหาความรูดวยตนเอง โดยใชปญหาเปนตัวขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู นัก
เรียนจะไดรับความรูหลังจากการดําเนินการแกปญหา อยางไรก็ตามเมื่อประเมินจากการจัดกิจ
กรรมการเรียนรูทั้ง 3 หนวยการเรียนยังพบปญหาอยูบาง เชน การระบุปญหายอยซึ่งพบวานักเรียนยัง
ระบุปญหาไดไมเหมาะสม และขั้นการกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหาพบวานักเรียนยังไม
สามารถกําหนดแนวทางในการแกปญหาใหสอดคลองกับปญหายอยที่ระบุไวไดหรือนักเรียนกําหนด
แนวทางในการแกปญหาไดแตยังไมสมเหตุสมผล อีกทั้งยังไมใชแนวทางในการแกปญหา

2.ปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูจะมีลักษณะยุงยาก ซับซอน ดังนั้นครูตองเตรียมคําถาม
นําเพื่อใชกระตุนใหนักเรียนเกิดความเขาใจและเห็นแนวทางในการเรียนรูได แตตองใชอยางระมัดระวัง
จะใชก็ตอเมื่อพบวานักเรียนและกลุมไดพยายามดวยตนเองแลว แตยังติดขัดหรือไมเขาใจและครู
พิจารณาแลววาควรจะแนะแนวทางโดยการใชคําถามนํา ซึ่งการใชคําถามนําควรใชเทาที่จําเปนและไม
เปนการปดกั้นความคิดของนักเรียน มิฉะนั้นนักเรียนจะคอยใหครูถามนํากอนเสมอ ทําใหนักเรียนไม
เกิดการเรียนรูเทาที่ควร

3.ปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูคร้ังนี้ ผูวิจัยใชปญหาหนวยการเรียนละสองปญหา โดยแต
ละปญหาจะมีความแตกตางกันในดานขอมูลที่กําหนดให แตมีแนวคิดในการแกปญหาคลายคลึงกัน
และมีความยากงายใกลเคียงกัน ผูวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูแบบนี้ทําใหนักเรียนไดเห็นตัวอยาง
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ปญหาที่หลากหลายมากขึ้น จากการที่แตละกลุมพยายามหาทางในการแกปญหาดวยตนเอง มีการ
แลกเปลี่ยนความรูกันระหวางกลุม เกิดการรวมกันอภิปรายถึงประเด็นที่แตกตางและเหมือนกันของ
ปญหา มีการระดมความรูความคิดในการหาแนวทาง แลวนําความรูและแนวคิดนั้นกลับมาปรึกษา
หารือเพื่อการแกปญหาของกลุมตนเองอีกครั้ง ซึ่งในชวงการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ในหนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด ผูวิจัยพบวามีนักเรียนบางคนไมพยายามที่จะคิดหรือหา
แนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง แตมีการพยายามที่จะลอกเลียนแบบการคิดของกลุมอ่ืนที่มีสถาน
การณปญหาเดียวกัน ดังนั้นในชวงการทดลองจริงผูวิจัยไดทําการปองกันและแกไขปญหาลักษณะนี้
โดยการเนนและชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการศึกษาคนควาและการฝกการแกปญหาดวยตนเองใหกับ
ทั้งชั้นเรียนกอนที่จะทําการเรียนการสอนในแตละหนวยการเรียน ซึ่งพบวาทุกกลุมไดพยายามศึกษา
คนควาหาความรูเพื่อการแกปญหาดวยตนเอง และมีการอภิปรายรวมกันกับกลุมอ่ืนในลักษณะเพื่อ
การระดมความรูความคิดในการแกปญหา นําความรูที่ไดจากการอภิปรายกับกลุมอ่ืนมาอภิปรายใน
กลุมของตนเองเพื่อรวมกันหาแนวทางการแกปญหาของกลุมตนเองอีกครั้ง

4.เวลาที่ใชในการเรียนรูนั้นจะตองมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและความยากงาย ซับซอนของ
สถานการณปญหา โดยเฉพาะในขั้นตอนการศึกษาปญหาซึ่งขั้นตอนนี้นักเรียนทําการศึกษาคนควา หา
ความรูมาใชในการแกปญหา และขั้นตอนการสังเคราะหขอมูลและการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก
ปญหาซึ่งขั้นตอนนี้ทั้งกลุมรวมกันแกปญหาจากความรูและขอมูลที่ไดศึกษามา

5.นักเรียนที่ประสบผลสําเร็จในกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานคือนักเรียนที่มีความ
สนใจในการเรียน มีความเอาใจใส และมคีวามตื่นตัวในการแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา ผูวิจัยพบวา
อุปสรรคการเรียนรูของนักเรียนกลุมตัวอยางในชวงแรกของการทดลองคือนักเรียนมีการคิดที่นอยมาก
และไมพยายามจะคิด นักเรียนยังเคยชินกับการเรียนรูแบบเดิมๆที่รอรับความรูและความชวยเหลือจาก
ครู นักเรียนจะเนนการหาคําตอบของปญหามากกวาความรูที่จะไดรับ วิธีการแกปญหานี้ครูจะตอง
กระตุนใหนักเรียนคิดดวยการใชคําถามอยางตอเนื่อง  และในการสรุปความรูของแตละหนวยการเรียน
ครูตองใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปผลการแกปญหา โดยมีครูคอยเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม
ครอบคลุมหรือยังไมเปนไปตามแนวทางการเรียนรู เพื่อเปนการฝกใหนักเรียนไดคิดแลวชวยใหนักเรียน
เกิดความมั่นใจในการเรียนรูและแกปญหาดวยตนเอง

6.ลักษณะของกลุมที่จะประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานนั้น ผูวิจัยพบวา เปนกลุมที่มีผูนําที่มีความสามารถในการจัดการกลุมและรูจักใชกระบวนการก
ลุมไดอยางดี ทั้งกลุมมีความคุนเคยกัน มีบรรยากาศการทํางานกลุมที่ดี สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ
ทํางาน สมาชิกพยายามรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและรวมหาแนวทางแกปญหารวมกัน กลุมมีการ
ประชุมเพื่อรวมกันปรึกษาหารือกันอยูตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาเรียนอยางตอเนื่อง
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7. ครูจะตองเตรียมทรัพยากรทางการเรียนรู หรือแหลงการเรียนรูใหมากที่สุด และควรมีความ
หมาย เอื้อตอการคนควา การแสวงหาความรูของนักเรียน โดยครูวิเคราะหจากปญหาที่ใชเปนฐานใน
การเรียนรูวานักเรียนจําเปนตองใชทรัพยากรการเรียนรูอะไรบาง นอกจากนี้ครูตองกําหนดบทบาทของ
ตนเองใหชัดเจน ระวังคําแนะนําของตนเองวาตองไมเปนการชี้แนะแนวทางมากเกินไปจนเปนการสกัด
กั้นการคิดของนักเรียน และเคยชินกับการถามครูหรือขอคําแนะนําจากครูตลอดเวลา

8. การประเมินผลการเรียนรูนั้นครูและนักเรียนจะตองทําอยางตอเนื่อง และเมื่อพบปญหาที่
จะขัดขวางการเรียนรูของนักเรียน ครูจะตองทําการแกไขปญหานั้นทันที โดยถาหากปญหานั้นเกิดขึ้น
เฉพาะรายบุคคล ครูก็สามารถใหสมาชิกคนอื่นในกลุมชวยแนะนําหรือแนะแนวทาง โดยมีครูเปนผู
สังเกตการณ แตถาปญหาที่พบนั้นเปนของกลุม ครูจะตองใหคําแนะนําทันที เพื่อใหนักเรียนสามารถ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตอไปได

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป

1.1 เนื่องจากการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
ยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ซึ่งชุดการ
เรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นมีพื้นฐานความคิดดังกลาวเชน
เดียวกัน ดังนั้นชุดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรและวิชาอื่น ๆ ได

1.2 ในการนําชุดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใชหรือเปนตัวอยางในการจัดการ
เรียนรู ครูจะตองศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจากคําชี้แจงการใชชุดการเรียนการสอน
กอน เพื่อใหเขาใจหลักการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และตองศึกษาแผนการจัดการเรียนรูให
เขาใจเพื่อจะไดนําหลักการจัดการเรียนรูไปใชในการเรียนการสอนจริง นอกจากนี้ครูจะตองใหความ
สําคัญในเรื่องตอไปนี้ดวย

1.2.1 ปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรู เนื่องจากในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน ปญหาถือวาเปนองคประกอบหลัก ครูจะตองใหความสําคัญในการสรางปญหาที่ใชเปนฐาน
การเรียนรูใหมาก กลาวคือครูตองสรางปญหาใหมีลักษณะเปนปญหาปลายเปด หรือมีความยุงยากซับ
ซอนเพียงพอที่จะกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ใหนักเรียนคิดไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมเนื้อ
หาใหไดมากที่สุด นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความสนใจและความรูพื้นฐานของผูเรียนดวย ครูจะตอง
เตรียมคําถามไวกระตุนความคิดของนักเรียนสําหรับปญหาแตละปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูดวย
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1.2.2 ปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูในแตละหนวยการเรียน ครูอาจจะใชปญหาที่
มีลักษณะแตกตางกันในดานเนื้อหา เงื่อนไขและขอกําหนด แตมีแนวทางในการหาคําตอบที่คลายคลึง
กันและความยากงายของปญหาใกลเคียงกัน เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่หลาก
หลาย การที่จัดกิจกรรมการเรียนรูลักษณะนี้ ผูสอนจะตองใหความสําคัญกับการสรางปญหาที่ใชเปน
ฐานในลักษณะนี้เปนอยางยิ่ง ทุกปญหาที่ใชเปนฐานจะตองกระตุนใหนักเรียนไดใชความรู ความ
สามารถเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาครบอยางถวน ครอบคลุมสาระการเรียนรูที่ตองการ และตอง
สงเสริมใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหายิ่งขึ้นเมื่อนักเรียนไดรวมกันอภิปราย

1.2.3 การจัดเวลาสําหรับการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานจะตองจัดใหนัก
เรียนมีเวลาที่จะศึกษาคนควา สังเคราะหขอมูลความรูตางๆเพื่อการแกปญหาอยางเพียงพอ เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระการเรียนรูและความยากงายของสถานการณปญหาที่ใชเปนฐานดวย

1.2.4 การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนจะตองประเมินผลทางดานความรูและ
ความสามารถควบคูกันไป เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลตองไมใชเพียงแคแบบทดสอบอยางเดียว
ควรใชการดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนการเรียนรูมาเปนเครื่องมือในการประเมินผลดวย อีกทั้งควร
ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูตนเองและทําการประเมินผลการเรียนรูของผูอ่ืน
ดวย

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรนําชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไป

ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองอีกครั้งกับกลุมตัวอยางอื่น ๆ ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อหาขอสรุปที่
แนนอนยิ่งขึ้น

2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในเนื้อหาอ่ืน ๆ ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร

2.4 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตรโดยใชปญหาเปนฐานกับชั้น
เรียนปกติ
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ภาคผนวก ก
คุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

- คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบยอย
ประจําหนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด หนวยการเรียนที่ 2 พื้นที่ผิวของกรวย

      และหนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม
- คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์เร่ืองพื้นที่ผิว
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ตาราง 29 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบยอย
      หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
1
2
3
4
5

0.42
0.75
0.58
0.67

                     0.75

0.83
0.50
0.83
0.67
0.50

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบยอยหนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด คํานวณ
โดยใชวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α –Coeffcient) มีคาเทากับ 0.89

ตาราง 30 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบยอย
      หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
1
2
3
4
5

0.58
0.42
0.42
0.58

                     0.58

0.83
0.83
0.83
0.83
0.83

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบยอยหนวยการเรียนที่ 2เร่ือพื้นที่ผิวของกรวย คํานวณโดยใช
วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α –Coeffcient) มีคาเทากับ 0.96
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ตาราง 31 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบยอย
      หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
1
2
3
4
5

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

0.83
0.83
0.83
0.50
0.83

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบยอยหนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม คํานวณ
โดยใชวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α –Coeffcient) มีคาเทากับ 0.86

ตาราง 32 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผล
      สัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.50
0.63
0.63
0.50
0.38
0.58
0.38
0.50
0.38
0.50
0.63
0.38

0.67
0.75
0.75
0.67
0.75
0.50
0.75
0.50
0.75
0.67
0.75
0.75
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คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เร่ืองพื้นที่ผิว คํานวณโดยใชวิธีการหา
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( α –Coeffcient) มีคาเทากับ 0.94
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ภาคผนวก ข
ขอมูลที่ไดจากการทดลอง

- คะแนนจากแบบประเมินผลตนเองของนักเรียน ประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวย
การเรียน ไดแก พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม

- คะแนนจากแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม
ประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ไดแก พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และ
ทรงกลม

-  คะแนนจากแบบทดสอบยอย ประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน
ไดแก พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม

- คะแนนผลการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิวของนักเรียนกลุมตัวอยาง
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ตาราง 33 คะแนนของนักเรียนจากแบบประเมินผลตนเอง ประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการ
      เรียน คือ หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย
      และหนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม

แบบประเมินผลตนเอง
ประจําแตละหนวยการเรียน

(คะแนนเต็มหนวยการเรียนละ 3.33 คะแนน)นักเรียน
คนที่

หนวยการ
เรียนที่ 1

หนวยการ
เรียนที่ 2

หนวยการ
เรียนที่ 3

คะแนนเต็ม
9.99 คะแนน

ปรับคะแนน
เต็ม 9.99
คะแนนเปน
คะแนนเต็ม
10 คะแนน

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

2.64
2.64
2.78
2.64
2.91
2.78
3.05
2.64
2.78
3.05
2.64
2.91
2.78
2.78
3.05
2.78

2.64
2.91
2.64
2.50
2.78
2.91
2.22
2.91
2.91
2.78
2.64
2.78
2.91
2.91
3.05
2.78

3.05
2.78
2.91
2.78
2.91
3.05
2.91
2.91
2.91
2.91
2.78
2.78
3.05
3.05
2.91
2.78

8.33
8.33
8.33
7.91
8.60
8.74
8.19
8.46
8.60
8.74
8.05
8.46
8.74
8.74
9.02
8.33

8.33
8.33
8.33
7.92
8.61
8.75
8.19
8.47
8.61
8.75
8.06
8.47
8.75
8.75
9.03
8.33
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ตาราง 34 คะแนนของนักเรียนจากแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
      รายกลุม ประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน คือ หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของ
      พีระมิด หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย และหนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของ
      ทรงกลม

แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม

ประจําแตละหนวยการเรียน
(คะแนนเต็มหนวยการเรียนละ 10 คะแนน)

นักเรียน
คนที่

หนวยการ
เรียนที่ 1

หนวยการ
เรียนที่ 2

หนวยการ
เรียนที่ 3

คะแนน
เต็ม 30 คะแนน

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

2.86
2.86
2.86
2.86
5.24
5.24
5.24
5.24
4.76
4.76
4.76
4.76
4.29
4.29
4.29
4.29

6.19
6.19
6.19
6.19
6.67
6.67
6.67
6.67
5.24
5.24
5.24
5.24
6.67
6.67
6.67
6.67

6.19
6.19
6.19
6.19
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67
6.67

15.24
15.24
15.24
15.24
18.57
18.57
18.57
18.57
16.67
16.67
16.67
16.67
17.62
17.62
17.62
17.62
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ตาราง 35 คะแนนของนักเรียนจากแบบทดสอบยอย ประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน
      คือหนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย และ
      หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม

แบบประเมินทดสอบยอย
ประจําแตละหนวยการเรียน

(คะแนนเต็มหนวยการเรียนละ 10 คะแนน)นักเรียน
คนที่

หนวยการ
เรียนที่ 1

หนวยการ
เรียนที่ 2

หนวยการ
เรียนที่ 3

คะแนน
เต็ม 30  คะแนน

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

6.00
7.00
7.50
6.50
8.00
8.00
8.00
6.50
9.00
6.50
8.50
7.50
7.50
9.00
7.50
6.50

8.50
8.50
9.00
8.50
9.00
8.50
8.50
9.00
8.50
8.00
8.50
8.50
8.00
8.00
9.00
8.50

7.50
8.00
8.00
8.50
9.50
8.50
7.00
9.50
8.00
6.50
8.00
7.50
8.50
9.00
9.50
9.50

22.00
23.50
24.50
23.50
26.50
25.00
23.50
25.00
25.50
21.00
25.00
23.50
24.00
26.00
26.00
24.50
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ตาราง 36 คะแนนของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พื้นที่ผิว

นักเรียน
คนที่

คะแนน
เต็ม 30 คะแนน

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

24.38
22.50
20.00
16.88
24.38
24.38
20.00
23.13
18.13
24.38
18.75
22.50
18.13
23.75
21.25
19.38
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ตาราง 37 คะแนนผลการเรียนรู เร่ืองพื้นที่ผิวของนักเรียนกลุมตัวอยาง

ผลการเรียนรู

นักเรียน
คนที่

คะแนนจากแบบ
ประเมินผลตนเอง
ของนักเรียนประจํา

หนวย
การเรียนทั้ง 3 หนวย

การเรียน
(คะแนนเต็ม 10

คะแนน)

คะแนนจากแบบ
ประเมินผลกิจ
กรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปน
ฐาน ประจําหนวย
การเรียนทั้ง 3
หนวยการเรียน
(คะแนนเต็ม 30

คะแนน)

คะแนนจาก
แบบทดสอบ
ยอยประจํา

หนวยการเรียน
ทั้ง 3 หนวย
การเรียน

(คะแนนเต็ม 30
คะแนน)

คะแนนจาก
แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
(คะแนนเต็ม
30 คะแนน)

คะแนน
รวม
100

คะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

8.33
8.33
8.33
7.92
8.61
8.75
8.19
8.47
8.61
8.75
8.06
8.47
8.75
8.75
9.03
8.33

15.24
15.24
15.24
15.24
18.57
18.57
18.57
18.57
16.67
16.67
16.67
16.67
17.62
17.62
17.62
17.62

22.00
23.50
24.50
23.50
26.50
25.00
23.50
25.00
25.50
21.00
25.00
23.50
24.00
26.00
26.00
24.50

24.38
22.50
20.00
16.88
24.38
24.38
20.00
23.13
18.13
24.38
18.75
22.50
18.13
23.75
21.25
19.38

69.94
69.57
68.07
63.53
78.06
76.70
70.26
75.17
68.90
70.79
68.48
71.14
68.49
76.12
73.90
69.82
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ภาคผนวก ค

ชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3



113

คําชี้แจง

ชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัย
เรียบเรียงขึ้น เนื้อหาสวนหนึ่งผูวิจัยไดนํามาจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม คณิตศาสตร เลม
1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อใหนักเรียนกลุมตัวอยางไดรับความรูทางดานสาระการเรียนรูครบตามหลักสูตรเชนเดียว
กับนักเรียนคนอื่นๆ ที่เรียนเรื่องนี้ในหนังสือสาระการเรียนรูเพิ่มเติม คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับตัวอยางตางๆนั้นผูวิจัยได
จัดลําดับความงายยากใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน นอกจากนี้ผู
วิจัยยังไดเพิ่มเติมสวนสรุปเกี่ยวกับสาระการเรียนรูของแตละหนวยไวทายหนวยการเรียนเพื่อใหนัก
เรียนไดรับความรูที่สมบูรณและถูกตอง
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ชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู เรื่องพื้นที่ผิว
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3

ประกอบดวย
1. บทเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ประกอบดวยสาระการเรียนรู ใบกิจกรรมและใบงานเกี่ยวกับ

พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลม
1.1 สาระการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองพื้นที่ผิว แบงเปน 3 หนวยการเรียนดังนี้

หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด
หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย
หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม

1.2 ใบกิจกรรมประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ประกอบดวย
1.2.1 รายชื่อสมาชิก
1.2.2 สถานการณปญหาที่ใชเปนฐานการเรียนรู
1.2.3 ปญหาที่เกิดจากการศึกษาสถานการณปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรู
1.2.4 กรอบแนวคิด ประกอบดวย

- ขอเท็จจริงจากปญหา
- ประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม
- วิธีการศึกษา / แหลงขอมูล

1.2.5 แนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
1.2.6 สรุปผลการศึกษาปญหา

1.3 ใบงานประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน

2 คูมือครู ประกอบดวย
2.1 คําชี้แจงการใชชุดการเรียนการสอน
2.2 แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย

2.2.1 สาระสําคัญ
2.2.2 จุดประสงคการเรียนรู
2.2.3 สาระการเรียนรู
2.2.4 ส่ือการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
2.2.5 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
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2.2.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
2.3 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรูสําหรับครู ประกอบดวย

2.3.1 สาระการเรียนรู เร่ืองพื้นที่ผิว
2.3.2 คําตอบของปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูประจําหนวยการเรียน
2.3.3 คําตอบของใบงานประจําหนวยการเรียน
2.3.4 คําตอบของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน
2.3.5 คําตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว

หมายเหตุ ในปริญญานิพนธฉบับนี้ไดเสนอเพียงบทเรียนและคูมือครูเร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด เพื่อเปน
ตัวอยาง สวนปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูในใบกิจกรรมประจําแตละหนวยการเรียนและเฉลยคํา
ตอบนั้น ผูวิจัยไดเสนอไวครบทุกหนวยการเรียน หากมีผูใดสนใจสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู
เร่ืองพื้นที่ผิวสวนที่เหลืออีก 2 หนวยการเรียน สามารถติดตอกับผูชวยศาสตราจารยสุภาพร
ศรีบุรินทร หรือผูวิจัยโดยตรง
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บทเรียนเรื่องพื้นที่ผิว

- หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด
- ใบกิจกรรมประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน
-   ใบงานประจําหนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด
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พีระมิด

พีระมิด เปนทรงสามมิติที่มีฐานเปนรูปเหล่ียมใดๆ มียอดแหลมซึ่งไมอยูบนระนาบเดียวกับ
ฐานและหนาทุกหนาเปนรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดรวมกัน การเรียกชื่อพีระมิดจะเรียกตามลักษณะของ
ฐาน พีระมิดที่มีสันยาวเทากันทุกเสนเรียกวาพีระมิดตรง พีระมิดแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือพีระมิด
ตรง และพีระมิดเอียง ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะพีระมิดตรง

การเรียกชื่อ พีระมิด เรียกตามลักษณะของฐาน  เชนฐานเปนรูปสามเหลี่ยม เรียกวาพีระมิด
สามเหลี่ยม เปนตน และเรียกสวนประกอบตางๆ  ของพีระมิด ดังรูป

หนวยการเรียนที่ 1
เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด

ฐาน

สัน

ยอด

สวนสูง

สัน

สูงเอียง

หนา(ผิวขาง)

พีระมิดตรง

ยอด

สูงเอียง

สัน

ฐาน

สวนสูง

สัน สัน

พีระมิดสี่เหลี่ยม

สวนสูง

ฐาน

สัน

สัน สัน

ยอด

สัน

พีระมิดหาเหลี่ยม

ฐ า น

พีระมิดสามเหลี่ยม

สั
น

สั
น

ส ว น
ส ง

สู ง
เ อี ย ง

ย อ
ด



118

สวนสูงเอียง

ใหนักเรียนพิจารณาพีระมิดฐานสามเหลี่ยมดานเทาดังรูป

กําหนดให OA ,OB และ OC   เปนสันของพีระมิด
               รูป OBCOAB ∆∆ , และ OAC∆  เปนหนาของพีระมิด

 OX ,OY  และ OZ   เปนสวนสูงของรูปสามเหลี่ยมแตละรูปตามลําดับ
1. OA=OB=OC  เพราะเปนความยาวของสันพีระมิดตรง
2. AB=BC=CA   เพราะเปนความยาวของดานของรูปสามเหลี่ยมดานเทา
3. รูป OAB∆ ,รูป OBC∆ และรูป OAC∆  เทากันทุกประการ  เพราะรูปสามเหลี่ยมแตละคู

มีความยาวของดานเทากันสามคู  ซึ่งเปนความสัมพันธแบบ ด.ด.ด.
4. หนาทุกหนาของพีระมิดมีพื้นที่เทากัน เพราะรูปสามเหลี่ยมที่เปนหนาทั้งสามหนาเปนรูป

สามเหลี่ยมที่เทากันทุกประการ
5. OX=OY=OZ  เพราะเปนความสูงของรูปสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่เทากันและมีฐานยาวเทากัน
6. สวนสูงเอียงของพีระมิดที่มีฐานเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา แตละเสนจะยาวเทากัน
7. พีระมิดที่มีฐานเปนรูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทา  จะมีสูงเอียงทุกเสนยาวเทากัน

O

C

X Y
B

ZA



119

สูงเอียงเทากันหรือไม

นักเรียนพิจารณาสวนสูงเอียงของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผาดังรูป  ตอไปนี้

กําหนดให  ABCD เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผามี AB  ยาวกวา OXBC ,  และ OY   ต้ังฉากกับ
AB   และ BC  ที่จุด X และจุด Y ตามลําดับ

1. OA=OB=OC =OD เพราะเปนความยาวของสันของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผา
2. AX=BX และ BY=CY เทากัน เพราะOX  และ OY  เปนสวนสูงของรูปสามเหลี่ยม

หนาจั่ว  ซึ่งจะแบงครึ่งฐาน
3. BX  ยาวกวาBY  เพราะ AB  ยาวกวา BC

4. 2222 BYOYBXOX +=+   เพราะ ตางก็เทากับ 2OB  โดยทฤษฎีบทพีทาโกรัส
5. OX  ส้ันกวา OY  เพราะ BX  ยาวกวา BY

6. สวนสูงเอียงของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผายาวไมเทากัน เพราะ OX  ส้ันกวา OY

พีระมิดที่มีฐานเปนรูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทา
 จะมีสวนสูงเอียงทุกเสนยาวเทากัน

D

O

C
A

X
B

Y
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นักเรียนพิจารณาปญหาตอไปนี้
ปราโมทยรับจางทาสีหลังคาดานนอกของศาลาพักผอน  ถาปราโมทยจะประมาณพื้นที่ที่ตอง

ทาสีทั้งหมด  เขาจะตองคํานวณหาสิ่งใดบาง เมื่อกําหนดหลังคา มีลักษณะดังรูป

จากรูปจะเห็นวาหลังคามีลักษณะเปนพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมมุมฉาก  เมื่อพิจารณาสวนหลังคา
ที่ตองทาสีจะเปนสวนที่แรงเงาดังรูป

พื้นที่ของสวนที่แรเงาทั้งหมดคือ พื้นที่ผิวขาง ของพีระมิด  และถานําพื้นที่ของสวนใตหลังคา
ซึ่งเปนฐานของพีระมิดมารวมดวยจะเรียกพื้นที่ทั้งหมดวา  พื้นที่ผิว  ของพีระมิด

ตัวอยาง

จากรูป  พื้นที่สวนที่แรเงาสีเขมทั้งหมด คือ พื้นที่ผิวขางของ
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่สวนที่แรเงาจาง คือ พื้นที่ฐาน
ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส

พื้นที่ของสวนที่แรเงาทึบรวมกับพื้นที่ของสวนที่แรเงาจาง  เทากับ พื้นที่ผิวของพีระมิด
     หรือ  พื้นที่ผิวขางของพีระมิดรวมกับพื้นที่ฐานของพีระมิด          เทากับ พื้นที่ผิวของพีระมิด

พื้นที่ผิวของพีระมิดเทากับผลบวกของพื้นที่ผิว
ขางของพีระมิดกับพื้นที่ฐานของพีระมิด
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พื้นที่ผิวเปนเทาใด

จากรูปที่กําหนดใหขางลางนี้ถาพับตามแนวเสนประใหไดพีระมิด แลวจะพบวา

1. พีระมิดที่ไดมีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส
2. พื้นที่ฐานของพีระมิดเทากับ  196  ตารางเซนติเมตร
3. นักเรียนสามารถคํานวณหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมที่เปนหนาดานขางของพีระมิดได

โดยนําความรูเร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาใชในการคํานวณ  และคํานวณได 24  เซนติเมตร
4. ความสูงของรูปสามเหลี่ยมที่หาไดเปนความยาวของสวนสูงเอียง
5. พื้นที่ผิวขางของพีระมิด  672  ตารางเซนติเมตร
6. พีระมิดนี้มีพื้นที่ผิว  868  ตารางเซนติเมตร

พื้นที่ผิวขางหาไดอยางไร

                                         ใหนักเรียนพิจารณาการหาพื้นที่ผิวขางของพีระมิด ที่มีฐานเปนรูปหลาย
                                           เหลี่ยมดานเทามุมเทา  มีสวนสูงเอียงยาวเทากันทุกเสน  ดังรูป ก
                                           กําหนด เปนพีระมิดฐานแปดเหลี่ยมดานเทามุมเทา
                                          มีฐานยาวดานละ  a หนวย และสวนสูงเอียง ยาว  l

จากพีระมิดที่กําหนดให  จะเห็นวาพื้นที่ผิวของพีระมิดมี 2 สวน คือ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
ทั้งหมดดังรูป ข.  เปนพื้นที่ผิวขาง และพื้นที่ของรูปแปดเหลี่ยมดังรูป ค  เปนพื้นที่ฐาน

รูป ก.

l

a

l
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1.  รูปสามเหลี่ยมในรูป ข  มี  8  รูป แตละรูปมีพื้นที่ 
2
1  al  ตารางหนวย

2.  พื้นที่ผิวขางของพีระมิดรูป ก  เปน ll ××=× aa 8
2
1

2
18   ตารางหนวย

3.  ถาให p แทนความยาวรอบรูปของฐานของแปดเหลี่ยมดานเทารูป ค  นั่นคือ p=8a
4.  พื้นที่ผิวขางของพีระมิดรูป ก เปน 

2
1 pl ตารางหนวย

รูป ข.

รูป ค

a

a

a
a

a

a

a
a

l

a a a a a a a a
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ตัวอยาง1   จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิด ซึ่งสูง 24 นิ้ว และฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ยาวดานละ
36 นิ้ว
วิธีทํา

วิธีที่ 1

การหาพื้นที่ผิวขาง
พื้นที่ผิวขางของพีระมิด 1 ดาน

ตารางนิ้ว 540

3036
2
1

สูงเอียงฐาน

=

××=

××=
2
1

พื้นที่ผิวขางทุกดาน   = 540 ×4
= 2,160 ตารางนิ้ว

พื้นที่ฐานของพีระมิด = 36 ×36
= 1,296 ตารางนิ้ว

∴พื้นที่ผิวทั้งหมด     = 2,160 + 1,296
ตอบ  = 3,456 ตารางนิ้ว

ความสูงเอียงของพีระมิด  หาไดดังนี้
( ) ( ) ( )222 XYOXOY +=

=  22 1824 +

( )2OY = 900
( )OY = 30

ตอบ   สูงเอียงของพีระมิด = 30 นิ้ว

พื้นที่ผิวขางของพีระมิดที่มีฐานเปนรูปหลายเหลี่ยมดานเทา
มุมเทา เทากับ 

2
1  X ความยาวรอบรูปของฐาน X สูงเอียง

ดานตรงขามมุมฉากคือสูง
เอียงของพีระมิดสูงตรง24 นิ้ว

36 นิ้ว

36 นิ้ว

X Y
ฐานรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

18
2

36
==  นิ้ว

o

ก า ร ห า
ค ว า ม ส ง

24 นิ้ว

O

C

BA

D

YX

36

36
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วิธีที่ 2
กําหนดให  ABCD เปนฐานของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ฐานมีดานยาวดานละ 14 เซนติเมตร
O เปนจุดยอดของพีระมิด
 OY  เปนสวนสูงเอียง
ดังรูป จาก ∆  OXY เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
มี OX = 24 เซนติเมตร และ XY = 7

2
14

=

        เซนติเมตร โดยทฤษฎีบทพีทาโกรัส
        จะได  222 XYOXOY +=

         22 724 +=

         625=
        ดังนั้น OY    = 25 เซนติเมตร

เนื่องจาก  พื้นที่ผิวขางของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส
          =  ×

2
1 ความยาวรอบรูปของฐาน ×  สูงเอียง

พื้นที่ผิวขางของพีระมิด    =   ( ) 25144
2
1

×××

          =   700 ตารางเซนติเมตร
                 พื้นที่ฐานของพีระมิด        =  14×14

                                                                                 =   196 ตารางเซนติเมตร
    ดังนั้น  พื้นที่ผิวของพีระมิดเทากับ  700 + 196  = 896 ตารางเซนติเมตร
    ตอบ  พื้นที่ผิวของพีระมิดเทากับ  896   ตารางเซนติเมตร

ตัวอยาง 2 พีระมิดฐานรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาซึ่งมีฐาน กวาง 12 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว สูง 8 นิ้ว จงหาพื้นที่ผิว
ของพีระมิดนี้
วิธีทํา   หาพื้นที่ผิวขาง
เนื่องจากพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผา  จะมีความสูงเอียงดานกวาง และ
ความสูงเอียงดานยาวไมเทากัน  จึงตองหาความสูงเอียงดานยาว และ
ดานกวางกอน
หาความสูงเอียงดานยาว
    ( ) ( ) ( )222 BCABAC +=

24 นิ้ว

O

C

BA

D

YX

36

36

E

F

G D
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2
2

2
128 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

22 68 +=

             3664 +=

              100=

            ( ) 10=AC
               ∴ ความสูงเอียงของดานยาว  = 10 นิ้ว

ดังนั้นพื้นที่ผิวขางของดาน ยาว  ×2 [พื้นที่รูปสามเหลี่ยม ADE]

     ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×××= 1030
2
12

     300=   ตารางนิ้ว
หาความสูงเอียงของดานกวาง  ดังนี้

( ) ( ) ( )222 BDABAD +=

            
2

2

2
308 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

            22 158 +=

            22564 +=

            289=

   ( ) 17=AD
∴ความสูงเอียงของดานกวาง  = 17 นิ้ว
ดังนั้นพื้นที่ผิวขางของดานกวาง  ×= 2 [พื้นที่รูปสามเหลี่ยม AGE]

    ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×××= 1712
2
12

     1712×=

     1712×=
     204=    ตารางเซนติเมตร

∴ พื้นที่ผิวขางของพีระมิด   =    300 + 204
             =    504 ตารางเซนติเมตร

∴พื้นที่ฐานของพีระมิด       =   12×30
             =   360 ตารางเซนติเมตร
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∴พื้นที่ผิวขางทั้งหมดของพีระมิด  =  พื้นที่ผิวขาง + พื้นที่ฐาน
         =  504 + 360
         =  864 ตารางเซนติเมตร

ตอบ  พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิด  = 864 ตารางเซนติเมตร

ตัวอยาง 3 พีระมิดฐานหกเหลี่ยมดานเทามุมเทามีฐานยาวดานละ 10 เซนติเมตร สวนสูงเอียงยาว 12
เซนติเมตร เมื่อกําหนดให 732.13 ≈   จงหา

1. พื้นที่ฐานของพีระมิด
2. พื้นที่ผิวขางของพีระมิด
3. พื้นที่ผิวของพีระมิด

วิธีทํา 1)  กําหนดให รูปหกเหลี่ยม ABCDEF เปนฐานของพีระมิดฐาน
หกเหลี่ยมดานเทามุมเทาที่แตละดานยาว 10 เซนติเมตร ดังรูป
หาสวนสูงของสามเหลี่ยมแตละรูปดังนี้
∴จากรูป ρAPF จะได      10=PA  เซนติเมตร

5
5

10
==GA  เซนติเมตร

      ∴   222 GAPAPG −=

       22 510 −=

            752 =PG

3575 ==PG
∴พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม APE

สูงฐาน××=
2
1

355
2
1

××=

325=

ดังนั้น  พื้นที่ของ ρAPE  325=   ตารางเซนติเมตร
ดังนั้น   พื้นที่ฐานของพีระมิด
         = 8.259732.12563256 ≈××≈×   ตารางเซนติเมตร

A

B

CD

E

F 1

P
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2)  พื้นที่ผิวขางของพีระมิดฐานหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา
      = 

2
1
×  ความยาวรอบรูปของฐาน ×  สูงเอียง

∴  พื้นที่ผิวขางของพีระมิด = 
2
1
×  (6×10) ×12

                                         = 360 ตารางเซนติเมตร
3) พื้นที่ผิวของพีระมิด = พื้นที่ผิวขาง + พื้นที่ฐาน

                            จะได พื้นที่ผิวของพีระมิด ≈  360 + 259.8
                                                                                                    = 619.8 ตารางเซนติเมตร

ตอบ  
⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

เมตรตารางเซนติ  619.8ประมาณ ของพีระมิดพื้นที่ผิว
เมตรตารางเซนติ  360ะมิดเปน  ขางของพีรพื้นที่ผิว

เมตรตารางเซนติ 256.8ประมาณ ของพีระมิดพื้นที่ฐาน
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สรุปสาระการเรียนรู
พีระมิดตรง

การเรียกชื่อพีระมิด เรียกตามลักษณะของฐาน เชน พีระมิดหกเหลี่ยม จะมีฐานเปนรูป
หกเหลี่ยม และเรียกสวนประกอบตางๆ ของพีระมิดดังรูป

พื้นที่ผิวของพีระมิด

พื้นที่ผิวขาง 1 ดาน  =
2
1
×  ฐาน ×  สูงเอียง

พื้นที่ผิวทั้งหมด   = พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวขางทุกดาน

ในกรณีที่เปนพีระมิดตรงและมีฐานเปนรูปเหลี่ยมดานเทามุมเทา
พื้นที่ผิวขางทุกดาน  =

2
1
×  ความยาวเสนรอบฐาน  ×  สูงเอียง

สัน

ยอด

สวนสูง

ฐาน

สัน สัน

สัน

พีระมิดหกเหลี่ยม
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ใบกิจกรรมที่ 1

หนวยการเรียนที่ 1                             เรื่อง พื้นที่ผิวของพีระมิด
ชื่อ..............................................................................................................................................

สมาชิกกลุมของกลุมที่ ..................
1..........................................................................................
2..........................................................................................
3.........................................................................................
4.........................................................................................

สถานการณปญหาที่ใชเปนฐานการเรียนรู
1.เร่ือง โลรางวัล (1)
โรงเรียนศรีสุขวิทยาไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดงานวันภาษาไทย พรอมทั้งไดรับมอบหมาย

ใหเตรียมโลรางวัล ซึ่งแบงออกเปนโลรางวัลชนะเลิศจํานวน 52 รางวัล และโลรางวัลชนะเลิศรวม
สําหรับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศมากที่สุดอีก 1 รางวัล ลักษณะของโลรางวัลชนะเลิศเปนรูป
จําลองศิลาจารึก โดยสวนตัวศิลาจารึกมีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 3 นิ้ว มีสวนสูงเปน 4.2
นิ้ว และสวนปลายยอดของศิลาจารึกเปนปลายแหลม สําหรับโลรางวัลชนะเลิศรวมสวนตัวโลเปน
ปริซึมฐานหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา ยาวดานละ 3 นิ้ว มีสวนสูง 6.2 นิ้วและสวนปลายยอดเปนปลาย
แหลม นอกจากนั้นโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกมีปริมาตรทั้งหมด 40.2 ลูกบาศกนิ้ว และพื้นที่
ผิวปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวมเปน 2.029 เทาของพื้นที่ผิวปลายยอดของโลชนะเลิศรูปศิลา
จารึก ในครั้งนี้ผูออกแบบไดจัดเตรียมแผนพลาสติกใสขนาด 3 x 50 ตารางนิ้ว จํานวน 29 แผน ไว
สําหรับทําโลรางวัลทั้งหมด ยกเวนฐานของโลรางวัลชนะเลิศรวมที่เปนรูปหกเหลี่ยมดานเทามุมเทานัก
เรียนไมตองตัดเองเพราะไดจัดเตรียมฐานสําเร็จรูปใหแลว  นอกจากนั้นยังกลาววาจํานวนแผน
พลาสติกที่จัดเตรียมใหนี้เพียงพอสําหรับการทําโลรางวัลทั้งหมด นักเรียนคิดวาผูออกแบบกลาวถูกตอง
หรือไม มาลองชวยกันตรวจสอบและทดลองทําโลรางวัลชนะเลิศดวยกระดาษกลุมละ 1 อัน
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2. เร่ืองโลรางวัล (2)
โรงเรียนศรีสุขวิทยาไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดงานวันภาษาไทย พรอมทั้งไดรับมอบหมาย

ใหเตรียมโลรางวัล ซึ่งแบงออกเปนโลรางวัลชนะเลิศจํานวน 52 รางวัล และโลรางวัลชนะเลิศรวม
สําหรับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศมากที่สุดอีก 1 รางวัล ลักษณะของโลรางวัลชนะเลิศเปนรูป
จําลองศิลาจารึก โดยสวนตัวศิลาจารึกมีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 2.4 นิ้ว มีสวนสูงเปน
3.6 นิ้ว และสวนปลายยอดของศิลาจารึกเปนปลายแหลม  สําหรับโลรางวัลชนะเลิศรวม สวนตัวโลเปน
ปริซึมฐานหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา ยาวดานละ2.4 นิ้ว มีสวนสูง 4.2 นิ้วและสวนปลายยอดเปนปลาย
แหลม นอกจากนั้นโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกมีปริมาตรทั้งหมด 21.696 ลูกบาศกนิ้ว และ
พื้นที่ผิวปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกเปน 0.34667 เทาของพื้นที่ผิวปลายยอด
ของโลรางวัลชนะเลิศรวม ในครั้งนี้ผูออกแบบไดจัดเตรียมแผนพลาสติกใสขนาด 2.4 x 50 ตารางนิ้ว
จํานวน 24 แผน ไวสําหรับทําโลรางวัลทั้งหมด ยกเวนฐานของโลรางวัลชนะเลิศรวมที่เปนรูปหกเหลี่ยม
ดานเทามุมเทา ที่นักเรียนไมตองตัดเองเพราะไดจัดเตรียมฐานสําเร็จรูปใหแลว  นอกจากนั้นยังกลาว
วาจํานวนแผนพลาสติกที่จัดเตรียมใหนี้เพียงพอสําหรับการทําโลรางวัลทั้งหมด นักเรียนคิดวาผูออก
แบบกลาวถูกตองหรือไม มาลองชวยกันตรวจสอบและทดลองทําโลรางวัลชนะเลิศดวยกระดาษกลุม
ละ 1 อัน

ปญหาที่เกิดจากการศึกษาสถานการณปญหา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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กรอบแนวคิด

ขอเท็จจริงจากปญหา ประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม วิธีการศึกษา/แหลงขอมูล
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แนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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สรุปผลการศึกษาปญหา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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 ใบกิจกรรมที่ 2
หนวยการเรียนที่ 2                                 เรื่อง พื้นที่ผิวของกรวย
ชื่อ..............................................................................................................................................

สมาชิกกลุมของกลุมที่ ..................
1..........................................................................................
2..........................................................................................
3.........................................................................................
4.........................................................................................

สถานการณปญหาที่ใชเปนฐานการเรียนรู
1.เร่ืองเสาสามตน (1)
ประตูทางเขาสวนสนุกแหงหนึ่ง มีเสาอยู 3 ตน ซึ่งแตละตนจะมีสวนของตัวเสาเปนเสากลม

ตรง มีสวนปลายเปนยอดแหลม  โดยเสาอันกลางมีสวนตัวเสาสูง 4 เมตร สวนสูงทั้งหมดของตนเสา
เปน 

4
7 เทาของสวนตัวเสา และความยาวรอบตัวเสาเปน 

7
67  เมตร  สวนเสาที่อยูขางๆทั้ง 2 ตน มี

ขนาดเทากันและมีความสูงจากพื้นดินถึงยอดแหลมรวมกันสองตนเปน 
5
111  เมตร  เสาแตละตนมี

ความยาวรอบตัวเสาเปน 
7
26  เมตร  และความสูงของสวนตัวเสากลมทั้งสองตนรวมกันเปน

15
22  เทา

ของความสูงของสวนปลายยอดของเสากลาง นอกจากนี้เสาขางทั้งสองตนมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันเปน
36.456 ตารางเมตร ทางสวนสนุกมีนโยบายจะทาสีใหมโดยสวนตัวเสาจะทาสีชมพูและสวนปลายยอด
เสาจะทาสีสม คาแรงในการทาสีสวนตัวเสาคิดตารางเมตรละ 275 บาท แตสวนปลายยอดจะแพงกวา
ตารางเมตรละ 50 บาท แตเมื่อจายคาแรงเรียบรอยแลว ผูออกแบบเสาทั้ง 3 ตนนี้บอกวาไดแจงขอมูล
เกี่ยวกับรัศมีของเสากลางนอยกวารัศมีจริงไป 0.45 เมตร ดังนั้นทางฝายชางทาสีจึงตองการคาแรงสวน
ที่ขาดหายไป อยากทราบวาทางสวนสนุกจะตองจายเงินคาแรงเพิ่มเติมเทาใดและรวมทั้งสิ้นแลวตอง
จายเงินเปนจํานวนเทาใด
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2. เร่ืองเสาสามตน (2)
ประตูทางเขาสวนสนุกแหงหนึ่ง มีเสาอยู 3 ตน ซึ่งแตละตนจะมีสวนของตัวเสาเปนเสากลม

ตรง มีสวนปลายเปนยอดแหลม  โดยเสาอันกลางมีสวนตัวเสาสูง 
2
14  เมตร สวนตัวเสาสูงเปน 

7
9 เทา

ของปลายยอด  ความยาวรอบตัวเสาเปน 
7
67  เมตร  สวนเสาที่อยูขางๆทั้ง 2 ตน มีขนาดเทากันและมี

ความสูงจากพื้นดินถึงยอดแหลมรวมกันสองตนเปน 
5
113  เมตร  เสาแตละตนมีความยาวรอบตัวเสา

เปน 
7
26  เมตร  และความสูงของสวนตัวเสากลมทั้งสองตนรวมกันเปน

35
42  เทาของความสูงของสวน

ปลายยอดของเสากลาง นอกจากนี้เสาขางทั้งสองตนมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันเปน 42.54  ตารางเมตร
ทางสวนสนุกมีนโยบายจะทาสีใหมโดยสวนตัวเสาจะทาสีชมพูและสวนปลายยอดเสาจะทาสีสม คา
แรงในการทาสีสวนตัวเสาคิดตารางเมตรละ 265 บาท แตสวนปลายยอดจะแพงกวาตารางเมตรละ 55
บาท แตเมื่อจายคาแรงเรียบรอยแลว ผูออกแบบเสาทั้ง 3 ตนนี้บอกวาไดแจงขอมูลเกี่ยวกับรัศมีของ
เสากลางนอยกวารัศมีจริงไป 0.53 เมตร ดังนั้นทางฝายชางทาสีจึงตองการคาแรงสวนที่ขาดหายไป
อยากทราบวาทางสวนสนุกจะตองจายเงินคาแรงเพิ่มเติมเทาใดและรวมทั้งสิ้นแลวตองจายเงินเปน
จํานวนเทาใด

ปญหาที่เกิดจากการศึกษาสถานการณปญหา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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กรอบแนวคิด

ขอเท็จจริงจากปญหา ประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม วิธีการศึกษา/แหลงขอมูล
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แนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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สรุปผลการศึกษาปญหา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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 ใบกิจกรรมที่ 3

หนวยการเรียนที่ 3                             เรื่อง พื้นที่ผิวของทรงกลม
ชื่อ..............................................................................................................................................

สมาชิกกลุมของกลุมที่ ..................
1..........................................................................................
2..........................................................................................
3.........................................................................................
4.........................................................................................

สถานการณปญหาที่ใชเปนฐานการเรียนรู :
1.เร่ืองลูกบอลสามสี(1)
แดงมีลูกบอลอยู 3 ขนาด คือ ขนาดเล็กจํานวน 21 ลูก ขนาดกลางจํานวน 9 ลูกและ

ขนาดใหญจํานวน 4 ลูก  ลูกบอลแตละลูกจะมีแถบสี แดง เหลืองและน้ําเงิน สลับกัน รวมทั้งหมด 9
แถบ แตละแถบของลูกบอลแตละขนาดจะมีพื้นที่เทากันและสองแถบของลูกบอลขนาดใหญมีพื้นที่เปน
1,315.502 ตารางเมตร  รัศมีของลูกบอลขนาดใหญเปน 38.75 เทาของลูกบอลขนาดเล็ก และรัศมีของ
ลูกบอลขนาดกลางเปน 0.419 เทาของลูกบอลขนาดใหญ ถาแดงนําแถบสีเดียวกันเพียงหนึ่งสีของลูก
บอลทุกลูกทุกขนาดมารวมกันจะมีพื้นที่เทากับพื้นที่ผิวของลูกบอลที่มีรัศมีเทากับเทาใด

2.เร่ืองลูกบอลสามสี (2)
แดงมีลูกบอลอยู 3 ขนาด คือ ขนาดเล็กจํานวน 19 ลูก ขนาดกลางจํานวน 8 ลูกและ

ขนาดใหญจํานวน 5 ลูก ลูกบอลแตละลูกจะมีแถบสี แดง เหลืองและน้ําเงิน สลับกัน รวมทั้งหมด 9
แถบแตละแถบของลูกบอลแตละขนาดจะมีพื้นที่เทากันและหาแถบของลูกบอลขนาดกลางมีพื้นที่เปน
504.605 ตารางเมตร รัศมีของลูกบอลขนาดกลางตอขนาดเล็กเปน 17.347 และรัศมีของลูกบอลขนาด
ใหญตอลูกบอลขนาดกลางเปน 1.824 ถาแดงนําแถบสีเดียวกันเพียงหนึ่งสีของลูกบอลทุกลูกทุกขนาด
มารวมกันจะมีพื้นที่เทากับพื้นที่ผิวของลูกบอลที่มีรัศมีเทากับเทาใด
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ปญหาที่เกิดจากการศึกษาสถานการณปญหา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กรอบแนวคิด

ขอเท็จจริงจากปญหา ประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม วิธีการศึกษา/แหลงขอมูล
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แนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….



143

สรุปผลการศึกษาปญหา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..



144

ใบงานที่ 1
หนวยการเรียนที่ 1                   เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด

1.จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีฐานยาวดานละ 12 เซนติเมตร สวนสูงเอียงยาว 12
เซนติเมตร
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

2. จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งมีดานประกอบมุมฉากยาว 32 เซนติเมตร และ 10
เซนติเมตรและมีความสูง 12 เซนติเมตร
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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3. พีระมิดทําดวยไมอันหนึ่งมีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 6 เมตร และพีระมิดสูง 4 เมตร ถา
ตองการทาสีพื้นผิวของพีระมิดนี้ จะเสียคาทาสีเทาไร เมื่อคาทาสีตารางเมตรละ 75.50 บาท
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

4.พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีดานยาวดานละ 12 เซนติเมตรและสันของพีระมิดนี้ยาวเทากับ
สันของพีระมิดฐานหาเหลี่ยมดานเทามุมเทาซึ่งยาวดานละ 8 เซนติเมตรและมีพื้นที่ผิวขางเปน 120 ตา
รางเซนติเมตร อยากทราบวาพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีพื้นที่ผิวขางเทาใด
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
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5.ลูกบาศกลูกหนึ่งมีพื้นที่ผิวทั้งหมด 864 ตารางเซนติเมตร พื้นที่แตละหนาเทากับพื้นที่ฐานของพีระมิด
รูปหนึ่งและมีความสูงเทากัน จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดรูปนี้
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

6.รูปจําลองศิลาจารึกมีสวนลางเปนปริซึมส่ีเหลี่ยมจัตุรัส สวนบนเปนพีระมิดดังรูป ฐานของทั้งสองเปน
รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่ยาวดานละ 10 นิ้ว และปริมาตรทั้งหมดของรูปจําลองศิลาจารึกเทากับ 2,800  ลูก
บาศกนิ้ว  ถาสวนลางสูง 24 นิ้ว จงหา สูงเอียงของพีระมิดและพื้นที่ผิวขางทั้งหมดของรูปจําลองศิลา
จารึก

วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

24

10



147

คูมือครู

-   คําชี้แจงการใชชุดการเรียนการสอน
-   แผนการจัดการเรียนรู
-   เอกสารประกอบการจัดการเรียนรูสําหรับครู ประกอบดวย

-   สาระการเรียนรู เร่ืองพื้นที่ผิว
-   คําตอบของปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูประจําหนวยการเรียน
-   คําตอบของใบงานประจําหนวยการเรียน
-   คําตอบของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน
-   คําตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว
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คําชี้แจงการใชชุดการเรียนการสอน

หลักการและเหตุผล
แนวการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ระบุไววาผู

เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวน
การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ปจจุบัน
การจัดการเรียนรูตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดและแกปญหาดวยตนเองโดยอิสระ จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ใหผูเรียนเรียนรูรวมกนัเปนกลุม มีการรวมคิดรวมแกปญหา ปรึกษาหารือ อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นดวยเหตุผลซึ่งกันละกัน จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรู ทักษะ/กระบวนการคิด และ
มีประสบการณมากขึ้น ซึ่งแนวการจัดการเรียนรูดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning: PBL) จะใหผูเรียนเปนศูนย
กลางหรือผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมุงที่จะใชปญหาจริงหรือสถานการณจําลองเปนตัวเริ่มตน กระตุนการ
เรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิจารณในขณะที่ผูเรียนทํางานโดยใชปญหาเปนศูนยกลาง หลัง
จากที่ผูเรียนไดใชความรูพื้นฐานในการทําความเขาใจและอธิบายแนวคิดตอปญหานั้นแลว ส่ิงที่ยังหลง
เหลืออยูในปญหาซึ่งผูเรียนไมเขาใจ จะเปนประเด็นที่ตองเรียนรูตอไปเพื่อใหไดความรูมาอธิบายและ
แกปญหา โดยผูเรียนจะพัฒนาแผนการเรียนรูที่จะนําไปสูการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อการ
เรียนรูในสวนยอยๆ ที่เกี่ยวของกับส่ิงที่ไมเขาใจในปญหาในการสืบคน ผูเรียนจะไดรับมอบหมายเปน
รายบุคคลหรือกลุมใหดําเนินการสืบคน อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูและถาผูเรียน
สามารถแกปญหาไดก็จะมีสวนชวยใหจําเนื้อหา ความรูนั้น ไดงายและนานขึ้น ผูเรียนสามารถเห็น
ความสัมพันธความตอเนื่อง ความเกี่ยวของระหวางวิชาตางๆ

ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางชุดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดใชข้ันตอนใน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 7 ข้ันตอน คือ ข้ันการนําเสนอปญหา การวิเคราะหปญหา การกําหนด
แนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา การศึกษาปญหา การสังเคราะหขอมูลและการตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแกปญหา การนําเสนอผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก และการสรุปผล โดยในแตละขั้นตอน
จะมีการประเมินผลการเรียนรูตลอดเวลา ผูวิจัยเชื่อวาชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานที่
สรางขึ้นจะเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูและความสามารถทางการเรียนของ
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นักเรียนเรื่องพื้นที่ผิว และเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูสําหรับวิชาคณิตศาสตรในเนื้อหาอื่น ๆ ตอ
ไป

วัตถุประสงคของชุดการเรียนการสอน
เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาผลการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิว สําหรับนักเรียนระดับมัธยม

ศึกษาปที่ 3

องคประกอบของชุดการเรียนการสอน
ชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3ประกอบดวย
1.บทเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ซึ่งเปนเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลม ที่ผูวิจัย

ไดเรียบเรียงขึ้นโดยใชแนวทางตามหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมคณิตศาสตร เลม 1 กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประกอบดวย

1.1 เปนสาระการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองพื้นที่ผิว แบงเปน 3 หนวยการเรียนดังนี้
หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด
หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย
หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม

1.2 ใบกิจกรรมประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน ประกอบดวย
 1.2.1 รายชื่อสมาชิก
 1.2.2 สถานการณปญหาที่ใชเปนฐานการเรียนรู
 1.2.3 ปญหาที่เกิดจากการศึกษาสถานการณปญหาที่ใชเปนฐาน
 1.2.4 กรอบแนวคิด ประกอบดวย

- ขอเท็จจริงจากปญหา
- ประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม
- วิธีการศึกษา / แหลงขอมูล

  1.2.5 แนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
  1.2.6 สรุปผลการศึกษาปญหา
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1.3 ใบงานประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน เปนโจทยหรือปญหาที่เกี่ยว
กับพื้นที่ผิว ตามแนวทางโจทยหรือปญหาในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมคณิตศาสตร เลม 1
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

2. คูมือครู ประกอบดวย
2.1 คําชี้แจงการใชชุดการเรียนการสอน
2.2 แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย

2.2.1 สาระสําคัญ
2.2.2 จุดประสงคการเรียนรู
2.2.3 สาระการเรียนรู
2.2.4 ส่ือการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
2.2.5 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
2.2.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

2.3 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรูสําหรับครู ประกอบดวย
    2.3.1 สาระการเรียนรู เร่ืองพื้นที่ผิว
    2.3.2 คําตอบของปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูประจําหนวยการเรียน
    2.3.3 คําตอบของใบงานประจําหนวยการเรียน
    2.3.4 คําตอบของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน
    2.3.5 คําตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว

แผนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
การดําเนินการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ที่สรางขึ้น

นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. กอนปฏิบัติกิจกรรมการใชชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว ผูวิจัย

ไดแนะนําการวิธีเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานแกนักเรียน โดยครอบคลุม ความเปนมา ความหมาย
ลักษณะสําคัญ ข้ันตอนในการเรียนรูพรอมตัวอยาง และบทบาทของนักเรียนในการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง

2. ดําเนินการสอนเรื่องพื้นที่ผิว โดยใชชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งผูวิจัยได
แบงเปน 3 หนวยการเรียนดังนี้
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1) พื้นที่ผิวของพีระมิด จํานวน 7 ชั่วโมง ดังนี้
ชั่วโมงที่ 1-5 ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิวของ

พีระมิด
ชั่วโมงที่ 6 สรุปความคิดรวบยอดเรื่อง พื้นที่ผิวของพีระมิด และสรุปผลการประเมิน

ผลตนเองของผูเรียน และการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม
โดยผูสอน

ชั่วโมงที่ 7 ทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 1
2) พื้นที่ผิวของกรวย จํานวน 7 ชั่วโมง ดังนี้

ชั่วโมงที่ 1-5 ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย
ชั่วโมงที่ 6 สรุปความคิดรวบยอดเรื่องพื้นที่ผิวของกรวย และสรุปผลการประเมินตน

เองของผูเรียน และการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมโดยผู
สอน

ชั่วโมงที่ 7 ทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 2
3) พื้นที่ผิวของทรงกลม จํานวน 7 ชั่วโมง ดังนี้

ชั่วโมงที่ 1-5 ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง พื้นที่ผิวของ
ทรงกลม

ชั่วโมงที่ 6 สรุปความคิดรวบยอดเรื่องพื้นที่ผิวของทรงกลม และสรุปผลการประเมิน
ผลตนเองของผูเรียน และการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม
โดยผูสอน

ชั่วโมงที่ 7 ทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 3
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว ใชเวลา 2 ชั่วโมง

การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน

เร่ืองพื้นที่ผิว
1. การเตรียมการสอน

1.1 ครูควรศึกษาและทําความเขาใจแผนการเรียนรูและเอกสารเพิ่มเติมสําหรับครูในแต
ละหนวยการเรียนใหเขาใจอยางถองแท ทําความเขาใจกับเนื้อหาในแตละหนวยการเรียนจากบทเรียน
เร่ืองพื้นที่ผิวที่ผูวิจัยสรางขึ้น



152

1.2 ฝกทํากิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนกอนที่จะใหนักเรียนทําเพื่อใหครู
มองเห็นภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนวานาจะมีปญหาติดขัดในสวน
ใด จะไดเตรียมคําถามไวสําหรับกระตุนการคิดของนักเรียน หรือจะไดจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู
เพิ่มเติมไวตามความตองการนักเรียน

1.3 ทําความเขาใจการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน
ฐาน และศึกษาบทบาทของครูในการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน

1.4 จัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรูตาง ๆ ที่นักเรียนนาจะตองการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ใหพรอมมากที่สุด นอกจากนี้ครูตองจัดสภาพหองเรียนใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชกลุมเล็ก นอกจากนี้ครูตองจัดสภาพหองเรียนใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกลุม
เล็ก

2. การดําเนินการเรียนรู
ในการดําเนินการเรียนรูแตละคาบเรียนจะแบงขั้นการเรียนรูออกเปน 3 ข้ัน คือข้ันนําเขาสูบท

เรียน ข้ันกิจกรรมการเรียนรู และขั้นสรุป โดยในขั้นกิจกรรมการเรียนรูจะดําเนินการตามขั้นตอนการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งมี 7 ข้ันตอน คือ ข้ันการนําเสนอปญหา การวิเคราะหปญหา การ
กําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา การศึกษาปญหา การสังเคราะหขอมูลและการตัดสินใจ
เลือกแนวทางการแกปญหา การนําเสนอผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก และการสรุปผล มีราย
ละเอียดดังนี้

ตาราง 38 แสดงลําดับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

ข้ันตอน
การเรียนรู

กิจกรรมการเรียนการสอน

ข้ันนําเขาสูบทเรียน

    - หนวยการเรียนที่ 1 เตรียมความพรอมของนักเรียนดวยการนําเสนอ
สถานการณที่ใกลเคียงกับเร่ืองที่จะเรียนรูตามขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน
     -หนวยการเรียนที่ 2 และ 3 ผูสอนจะแจงผลการทดสอบยอยของหนวย
การเรียนที่ผานมา พรอมทั้งแนะขอบกพรองในการทําแบบทดสอบ แลว
เตรียมความพรอมของนักเรียนดวยการนําเสนอสถานการณที่ใกลเคียงกับ
เร่ืองที่จะเรียนรูตามขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
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ตาราง 38 (ตอ)

ข้ันตอน
การเรียนรู

กิจกรรมการเรียนการสอน

ข้ันกิจกรรมการเรียนรู

ชั่วโมงที่ 1
     ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนที่ 1-3  ของขั้นตอนการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดังนี้

     ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอปญหา
      ข้ันนี้ผูสอนจะเสนอสถานการณปญหาที่มีความสัมพันธกับเนื้อหาที่จะ
สอนและปญหาที่จะใชในการกระตุนการเรียนรู  ใหนักเรียนรวมกัน
อภิปรายเพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนกอนที่จะเจอปญหา เมื่อผู
สอนเสนอปญหาใหแลวสมาชิกในกลุมจะตองเสนอแนวคิดตอปญหาในแง
ของแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหาและกําหนดขอเท็จจริงที่ปรากฏ
อยูในปญหา หากในกลุมมีผูที่มีประสบการณสัมพันธกับปญหานั้นให
เสนอตอกลุม

      ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหปญหา
      ประกอบดวย
         1.  กําหนดขอเท็จจริงจากปญหา  นักเรียนตองชวยกันกําหนดขอมูล
ความรูที่เกี่ยวของกับปญหานั้น  ซึ่งเปนความรูที่ปรากฏอยูในสถานการณ
ปญหาหรือขอเท็จจริง  โดยการรวมอภิปรายเกี่ยวกับปญหานั้น
          2.  กําหนดประเด็นที่ตองศึกษา คนควา  เปนการกําหนดวาจะตอง
คนควาหาอะไรเพื่อที่สามารถนําสิ่งนั้นมาตรวจสอบแนวทางการแกปญหา
ที่ไดต้ังไว เปนการวางเปาหมายของการเรียนรู

   3.  กําหนดวิธีการเรียนรู หรือแหลงขอมูลที่สอดคลองกับปญหา
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ตาราง 38 (ตอ)

ข้ันตอน
การเรียนรู

กิจกรรมการเรียนการสอน

ข้ันกิจกรรมการเรียนรู
(ตอ)

     ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
     นักเรียนนําขอมูลความรูที่รวบรวมไดจากขั้นที่ 2 มากําหนดวิธีการหรือ
แนวทางในการหาคําตอบที่นาจะเปนไปได  กอนการลงมือปฏิบัติหรือลง
มือทํา

ชั่วโมงที่ 2
     ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนที่ 4 ของขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน

     ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาปญหา
     เมื่อเตรียมการการศึกษาคนควา แลวสมาชิกแตละคนของกลุมจะมี
หนาที่ความรับผิดชอบในการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมจากภายนอกกลุม
โดยสามารถหาไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ที่กําหนดไวแลว ซึ่งการศึกษา
คนควาจะทําเปนรายกลุมหรือเปนรายบุคคลก็ได ในการศึกษาคนควา
สมาชิกในกลุมจะตองศึกษาอยางละเอียดใหเขาใจ สามารถอธิบายให
สมาชิกคนอื่นเขาใจได  พรอมทั้งมีการบันทึกการศึกษาคนควานั้น

ชั่วโมงที่ 3
     ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนที่ 4 ของขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน ตอจากคาบเรียนที่ 2

ชั่วโมงที่ 4
     ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนที่ 5 ของขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน
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ตาราง  38 (ตอ)

ข้ันตอน
การเรียนรู

กิจกรรมการเรียนการสอน

ข้ันสรุป

     ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะหขอมูลและตัดสินใจเลือกแนวทางแก
ปญหา
     ในขั้นนี้นักเรียนจะสังเคราะหขอมูลที่ไดศึกษาคนความาวาเพียงพอกับ
การแกปญหาหรือไม  ถาเพียงพอก็สามารถนําไปตรวจสอบแนวทางที่เปน
ไปไดในการแกปญหาและลงมือแกปญหา ถาไมเพียงพอกลุมจะตอง
ศึกษาคนควาเพิ่มเติม พรอมทั้งรวมกันทบทวนขอมูลความรูที่ไดศึกษามา
อีกครั้ง โดยอาจจะกําหนดขอมูลจากโจทย วิธีการศึกษาคนควา และแหลง
ขอมูลใหม

ชั่วโมงที่ 5
     ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนที่ 6 ของขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานดังนี้

     ขั้นตอนที่ 6 การนําเสนอผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก
     ประกอบดวยการเสนอผลงานหรือผลการแกปญหา โดยจะเสนอแผน
การดําเนินงานของกลุมทั้งหมด ต้ังแตข้ันตอนที่ 1- 5  ในขั้นนี้จะเปด
โอกาสใหนักเรียนในชั้นเรียนประเมินผลงานของกลุมอ่ืนดวย ในขั้นนี้ผู
สอนและผูเรียนจะชวยกันสรุปขอมูลหรือความรูที่แตละกลุมไดศึกษาคน
ความาอีกครั้ง

ชั่วโมงที่ 6
     ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนที่ 7 ของขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานดังนี้
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ตาราง  38 (ตอ)

ข้ันตอน
การเรียนรู

กิจกรรมการเรียนการสอน

การทดสอบยอย
ประจําหนวยการเรียน

     ขั้นตอนที่ 7 การสรุปผล
      ผูสอนใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียน แลวใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดในใบงานประจําหนวยการเรียน ใชเวลา 30 นาที จากนั้นใหนัก
เรียนรวมกันอภิปรายและแสดงวิธีการหาคําตอบ หากมีขอสงสัยหรือไม
เขาใจ ผูสอนจะใหนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นนั้นๆอีกครั้ง จนได
คําตอบที่ถูกตอง

     ในขั้นตอนนี้ผูสอนจะสรปุผลการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม และขณะเดียวกันผูเรียนจะสรุปผล
การประเมินผลตนเองดวย
ชั่วโมงที่ 7
     นักเรียนทําการทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน หนวยการเรียนละ 5
ขอ เวลา 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ
     แตละชั่วโมงของแตละหนวยการเรียนนั้น นักเรียนจะรวมกันสรุปความ
กาวหนาของการดําเนินการเรียนรู รวมทั้งปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ขณะดําเนินการเรียนรู

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย
3.1 เครื่องมือในการประเมินผล

3.1.1 แบบประเมินผลตนเองของนักเรียนประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวย
การเรียน

3.1.2. แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม
ประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน

3.1.3 แบบทดสอบยอยประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน
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3.1.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนที่ไมไดนํามาคิดเปนคะแนนผลการ

เรียนรู คือใบงานที่มีไวสําหรับการสรุปส่ิงที่นักเรียนไดศึกษาคนความา เปนการประเมินความรูที่
นักเรียนเปนผูทําเอง

3.2 เกณฑการใหคะแนน
3.2.1 เกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการ

เรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว

ตาราง 39 เกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน ทั้ง 3 หนวยการเรียน
      และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิว

คะแนน /
ความหมาย

การแสดงการหาคําตอบที่ปรากฏใหเห็น

4 : ดีมาก

3 : ดี

2 : พอใช

• แสดงวิธีหาคําตอบที่แสดงถึงการเลือกความรูมาใชไดเหมาะสม แสดง
วิธีหาคําตอบไดชัดเจน  เขียนแสดงคําตอบไดครบถวน สมบูรณ และคําตอบถูก
ตอง

• แสดงวิธีหาคําตอบที่แสดงถึงการเลือกความรูมาใชไดเหมาะสมแสดงวิธี
หาคําตอบยังไมชัดเจนนัก แตอยูในแนวทางที่ถูกตอง เขียนแสดงคําตอบได ถูกตอง
ครบถวน

• แสดงวิธีหาคําตอบที่แสดงถึงการเลือกความรูมาใชไดเหมาะสม แสดงวิธี
หาคําตอบชัดเจนอยูในแนวทางที่ถูกตองและไดคําตอบที่ถูกตอง แตไมเขียนแสดง
คําตอบใหครอบคลุมคําถาม หรือแสดงคําตอบไมตรงกับคําถาม หรือ
•  แสดงวิธีหาคําตอบที่แสดงถึงการเลือกความรูมาใชไดเหมาะสม
แสดงวิธีหาคําตอบยังไมชัดเจน หรือไมแสดงวิธีหาคําตอบ แตไดคําตอบถูกตอง
ครบถวน หรือ
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 ตาราง 39 (ตอ)

คะแนน /
ความหมาย

การแสดงการหาคําตอบที่ปรากฏใหเห็น

2 : พอใช
(ตอ)

1 : ควรแกไข

0 : ตองปรับ
ปรุง

• แสดงวิธีหาคําตอบที่แสดงถึงการเลือกความรูมาใชไดอยางเหมาะสมแต
การแสดงวิธีหาคําตอบยังไมชัดเจนสมบูรณ และเขียนแสดงคําตอบไมถูกตอง ขาด
การตรวจสอบคําตอบ

• เลือกความรูมาใชในการแสดงวิธีหาคําตอบยังไมชัดเจน แตอยูใน
แนวทางที่ถูกตอง คําตอบไมถูกตอง หรือ
• เลือกความรูมาใชไดเหมาะสมแตพยายามหาคําตอบดวยวิธีที่ไม
เหมาะสมเพียงแนวทางเดียวที่ไมสามารถหาคําตอบได และไมคิดหาวิธีอ่ืน

• เลือกความรูมาใชไมถูกตอง หรือไมแสดงวิธีหาคําตอบ หรือคัดลอกขอมูล
จากโจทยแตไมแสดงถึงความเขาใจ หรือไมตอบสนองสิ่งที่สัมพันธกับโจทย
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3.2.2 เกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานรายกลุม

                     การตรวจใหคะแนน
แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม

ข้ันตอนที่ 1 การนําเสนอปญหา
3  คะแนน  : แสดงความคิดเห็นตอปญหามากอยางหลากหลาย และมีความสําคัญตอ

    การแกปญหา  อธิบายปญหาไดอยางชัดเจน  ทุกคนในกลุมเขาใจปญหา
   ตรงกัน  ระบุปญหายอยไดเปนขอ ๆ ชัดเจนและครอบคลุม

2  คะแนน  : แสดงความคิดเห็นตอปญหามากขึ้นและมีความสําคัญตอการแกปญหา
     อธิบายปญหาไดอยางชัดเจนแตมีบางคนในกลุมยังไมคอยเขาใจ

1  คะแนน  : แสดงความคิดเห็นตอปญหานอยและไมคอยสัมพันธกับการแกปญหา
   พยายามที่จะอธิบายปญหาแตไมชัดเจน ระบุปญหายอยไมคอยชัดเจน

0 คะแนน  :  ไมแสดงความคิดเห็นตอปญหาและไมสามารถระบุปญหายอยได

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหปญหา
3  คะแนน  : สามารถกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติมไดเพียงพอกับการใหไดขอมูล

   เพื่อแกปญหา กําหนดวิธีการศึกษาคนควา และกําหนดแหลงขอมูลได
   ชัดเจนสามารถมองเห็นแนวทางของการดําเนินการ เพื่อคนควาได

       อยางดี สมาชิกในกลุมแสดงถึงความรวมมือกันในการทํางาน
2  คะแนน  : สามารถกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติมไดเพียงพอกับการใหไดขอมูลเพื่อ

   แกปญหา กําหนดวิธีการศึกษาคนควา และกําหนดแหลงขอมูลไมคอย
   ชัดเจนแตสมาชิกในกลุมแสดงถึงความรวมมือกันในการทํางาน

1  คะแนน  : สามารถกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติมแตไมเพียงพอกับความจําเปนที่จะ
   ไดขอมูลเพื่อมาแกปญหา กําหนดวิธีการศึกษาคนควาและกําหนด
   แหลงขอมูลไมชัดเจนแตสมาชิกในกลุมแสดงถึงความรวมมือกันในการ

                                       ทํางาน
0  คะแนน   : ไมสามารถกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติม วิธีการศึกษาคนควาและ

    แหลงขอมูลได อีกทั้งสมาชิกในกลุมไมรวมมือกันทํางาน
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ข้ันตอนที่ 3 การกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
3  คะแนน  : สามารถกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหาไดดี มีความสัมพันธ

        กับปญหาแตละปญหา แตละขอเปนแนวทางของคําตอบของปญหา
        ยอยที่ดี  สมาชิกกลุมแสดงถึงความรวมมือกัน

2  คะแนน  : สามารถกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา มีความสัมพันธกับ
   ปญหายอยที่สรางไวเปนแนวทางของคําตอบของปญหาที่ดี  แตมีบางขอ
   ไมเปนแนวทางคําตอบของปญหา สมาชิกกลุมแสดงถึงความรวมมือกัน
   กันในการทํางาน

1  คะแนน  : สามารถกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา แตไมคอยมีความ
   สัมพันธกับปญหายอย ทุกขอเปนแนวทางของคําตอบของปญหาไดไมคอย

        ดี แตสมาชิกในกลุมแสดงถึงความรวมมือกันในการทํางาน
 0  คะแนน  : ไมสามารถกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา และสมาชิกในกลุม

    ไมแสดงถึงความรวมมือกันในการทํางาน

ข้ันตอนที่ 4 การศึกษาปญหา
3  คะแนน  : สามารถแสดงถึงการดําเนินการศึกษา คนควาตามแผนที่กําหนดไวจาก

    แหลงขอมูลที่หลากหลาย และทําการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการกําหนด
    เสนอสิ่งที่ตนเองศึกษามาใหกลุมรับทราบเปนระยะๆ และแสดงถึงการแบง

         งานอยางเปนระบบ รวมทั้งการสื่อสารและมีความรวมมือกันในการทํางาน
    และแสดงถึงความกระตือรือรน ที่จะศึกษาดวยตนเอง

2  คะแนน  : สามารถแสดงถึงการดําเนินการศึกษา คนควาตามแผนที่กําหนดไวจาก
   แหลงขอมูลที่หลากหลาย และทําการศึกษาอยางตอเนื่อง แตไมนําเสนอสิ่ง

                                       ที่ตนเองศึกษามาใหกลุมทราบเปนระยะๆ  แตวายังแสดงถึงการแบงงานกัน
                                       อยางเปนระบบ รวมทั้งการสื่อสารและมีความรวมมือกันในการทํางาน และ

   แสดงถึงความกระตือรือรน ที่จะศึกษาดวยตนเอง
1  คะแนน  : สามารถแสดงถึงการดําเนินการศึกษา คนควาตามแผนที่กําหนดไวจาก

   แหลงขอมูลที่ไมหลากหลาย และทําการศึกษาอยางไมตอเนื่อง ไม
                                       เชื่อมโยงกับขอมูลที่ไดกับกลุม แตแสดงถึงการแบงงานกันอยางเปนระบบ

0  คะแนน  : ไมสามารถดําเนินการศึกษาคนควาไดและสมาชิกไมรวมมือกันในการ
   ทํางานกลุม
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ข้ันตอนที่ 5 การสังเคราะหขอมูล และตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา
3  คะแนน  : ผูเรียนไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสังเคราะห และเชื่อมโยงสู

             ปญหา สามารถนําขอมูลที่หามาใชแกปญหาไดอยางมีสมเหตุสมผล ได
   คําตอบของปญหาที่ดี ผูเรียนในกลุมแสดงทักษะการวิเคราะหขอมูล

                                       การสื่อสารและมีความรวมมือกันในการทํางาน
2  คะแนน  : ผูเรียนไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสังเคราะห และเชื่อมโยงสู

                                       ปญหา สามารถนําขอมูลที่หามาใชแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล แตได
                                       คําตอบของปญหาที่ไมดี ผูเรียนในกลุมมีความเขาใจในขอมูลที่ไดศึกษามา
                                       สมาชิกในกลุมแสดงถึงการใชทักษะการวิเคราะหขอมูลการสื่อสาร และมี

   ความรวมมือกันในการทํางาน
1  คะแนน  : ผูเรียนไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสังเคราะห แตไมสามารถ

   เชื่อมโยงสูปญหาได ไมสามารถนําขอมูลที่หามาใชแกปญหาได ผูเรียนใน
        กลุมมีความเขาใจในขอมูลที่ไดศึกษามาบาง สมาชิกในกลุมแสดงถึงการ

             ใชทักษะการวิเคราะหขอมูล การสื่อสาร และมีความรวมมือกันในการ
                   ทํางาน
0  คะแนน  : ผูเรียนไมสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสังเคราะห และไม

                                       สามารถเชื่อมโยงสูปญหาได

ข้ันตอนที่ 6 การนําเสนอผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก
3  คะแนน  : ผูเรียนในกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผลการศึกษาไดอยางเขาใจ

        สามารถแสดงถึงการดําเนินการเรียนรูของกลุมไดอยางชัดเจน  อธิบาย
        ความรูหรือขอมูลที่คนควา ไดอยางเขาใจ  ความรูที่หามาไดมากและลึกซึ้ง

   มีความพรอมในการรายงาน
2  คะแนน  : ผูเรียนในกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผลการศึกษาไดอยางเขาใจ

   สามารถแสดงถึงการดําเนินการเรียนรูของกลุมไดอยางชัดเจน  อธิบาย
   ความรูหรือขอมูลที่คนควาไดอยางเขาใจ  แตความรูที่หามาไดทั้งหมดยัง

        ไมมาก  มีความพรอมในการรายงาน
1  คะแนน  : ผูเรียนในกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผลการศึกษา แตไมสามารถ

        แสดงถึงการดําเนินการเรียนรูของกลุมไดอยางชดัเจน  อธิบายขอมูลที่
   ศึกษามาไมคอยเขาใจ  เตรียมความพรอมในการรายงานนอย
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 0 คะแนน : ไมนําเสนอ

ข้ันตอนที่ 7 การสรุปผล
3  คะแนน  : ผูเรียนทําการประเมินผลตนเอง สรุปผลการเรียนรู แสดงประเด็นที่

   ตนเองสนใจศึกษาตออยางหลากหลาย
2  คะแนน  : ผูเรียนทําการประเมินผลตนเอง สรุปผลการเรียนรู แสดงประเด็นที่ตนเอง

                                       สนใจศึกษาตอเล็กนอย
1  คะแนน  : ผูเรียนทําการประเมินผลตนเอง สรุปผลการเรียนรู แตไมแสดงประเด็นที่

                                       ตนเองสนใจศึกษาตอ
0  คะแนน  : ผูเรียนทําการประเมินผลตนเองแตไมสามารถสรุปผลการเรียนรู

 3.3 ผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิว
3.3.1 คะแนนจากแบบประเมินผลตนเองของนักเรียน ประจําแตละหนวยการเรียน

 คิดเปน 10 % ของคะแนนเต็มหรือ 10 คะแนน
3.3.2 คะแนนจากแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานรายกลุมประจําแตละหนวยการเรียน คิดเปน 30 % ของคะแนนเต็มหรือ 30 คะแนน
3.3.3 คะแนนจากแบบทดสอบยอยประจําแตละหนวยการเรียน จํานวน 3 หนวยการ

เรียนคิดเปน 30% ของคะแนนเต็มหรือ 30 คะแนน
3.3.4 คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว คิดเปน 30 %

ของคะแนนเต็มหรือ 30 คะแนน

บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีดังนี้
1. บทบาทของครู

1.1 เปนผูออกแบบการเรียนรู ครูจะตองพิจารณาเลือกเนื้อหาสาระความรู ทักษะที่
ตองการใหนักเรียนไดรับ รวมถึงคัดเลือกกิจกรรมการเรียนรูที่จะสามารถสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
ใหเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได และสรางปญหาที่ใชเปนตัวกระตุนการเรียนรูของนัก
เรียน ซึ่งทั้งหมดนี้จะใชฐานขอมูลการพิจารณาจากความสนใจ ประสบการณ ความรู ความสามารถ
ของนักเรียน
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1.2 ครูเปนผูแนะนํา เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับนักเรียน ครูจะไมสอน
หรือชี้แนะโดยตรง แตจะใชคําถามในการกระตุนใหนักเรียนไดคิด ในขณะเรียนรูครูจะตองเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดคิดมากที่สุด ครูจะตองสงเสริมนักเรียนใหเกิดการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง เพื่อสรางองค
ความรูดวยตัวเอง

1.3 เปนผูประเมินผลนักเรียนทั้งในดานทักษะ ดานความรูและดานพฤติกรรม การ
ประเมินผลจะทําตั้งแตการสรางปญหาจนเสร็จสิ้นการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู

2. บทบาทของนักเรียน
2.1 นักเรียนจะตองมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู บอกถึงความสนใจ ความถนัด

ประสบการณตาง ๆ ที่ตนมีใหกับครูเพื่อรับทราบและแสดงความคิดเห็นในการคัดเลือกกิจกรรมการ
เรียนรูและการสรางปญหา

2.2 นักเรียนจะตองเปนผูที่สรางองคความรูดวยตนเอง โดยมีปญหาเปนตัวกระตุน นัก
เรียนจะเปนผูกําหนดทิศทางการเรียนรูของตนเองตามขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
นักเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง

2.3 นักเรียนจะตองเปนผูประเมินผลตนเองเพื่อทราบความกาวหนาในการเรียนรู เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนรูของตนเอง

ขั้นตอนในการสรางปญหาสําหรับใชเปนฐานในการเรียนรู
ผูวิจัยดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้
ข้ันที่ 1 กําหนดกรอบการเรียนรู ในขั้นตอนนี้จะกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู และ

กําหนดแนวความคิดในการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรู ซึ่งวัตถุประสงค เปนการกําหนดขอบเขต
วาตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดานใดบาง (ดานความรู ดานเจตคติ ดานทักษะกระบวนการ) และ
ความคิดรวบยอด หรือหลักเกณฑพื้นฐานที่ผูเรียนตองเรียนรู เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูที่
วางไว

ข้ันที่ 2 กําหนดและสรางสถานการณปญหา เปนการกําหนดสถานการณปญหาใหสอดคลอง
กับความคิดรวบยอดในแตละหนวยการเรียนรู ที่คาดหวังไววาผูเรียนควรจะเรียนรู

ข้ันที่ 3 สรางคําถามและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
คิดไปสูความคิดรวบยอดที่ตองการ แลวสรางรูปแบบความสัมพันธ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมมีการเรียน
รูดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 40 รูปแบบความสัมพันธของปญหาและคําถามที่ผูสอนกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูเพื่อ
     นําไปสูความคิดรวบยอดที่ตองการ

             ปญหา                คําถาม       ความคิดรวบยอด
สถานการณปญหา(1)
สถานการณปญหา (2)

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

…………………………….
……………………………

ข้ันที่ 4 กําหนดแหลงการเรียนรูจากปญหา เปนการกําหนดแหลงขอมูลไวสําหรับใหผูเรียนได
ศึกษา คนควาและเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง

ข้ันที่ 5 กําหนดแผนการวัดผลการเรียนรู โดยพิจารณาทั้งดานความรู ดานทักษะกระบวนการ
และเจตคติ การวัดผลการเรียนรูดานความรูจะพิจารณาจากความสอดคลองระหวางขอมูลที่ผูเรียนหา
มากับสถานการณปญหาที่ใหไป และดูการประยุกตความรูที่ไดในการแกปญหาที่เกี่ยวของ ในดาน
ทักษะกระบวนการเรียนรูและเจตคติ จะพิจารณาจากการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเพื่อแกปญหา โดย
ใชวิธีการสังเกตในลักษณะตางๆ เชน การประเมินตนเอง การสังเกตโดยกลุมเพื่อน และการสังเกตโดย
ผูสอน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2

หนวยการเรียนที่ 1 เรื่อง พื้นที่ผิวของพีระมิด                                        จํานวน 7 คาบเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1. สาระสําคัญ
พีระมิด เปนทรงสามมิติที่มีฐานเปนรูปเหล่ียมใดๆ มียอดแหลมซึ่งไมอยูบนระนาบเดียวกับ

ฐานและหนาทุกหนาเปนรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดรวมกัน การเรียกชื่อพีระมิดจะเรียกตามลักษณะของ
ฐาน พีระมิดที่มีสันยาวเทากันทุกเสนเรียกวาพีระมิดตรง พีระมิดแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือพีระมิด
ตรง และพีระมิดเอียง ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะพีระมิดตรง

พื้นที่ผิวของพีระมิด เทากับผลบวกของพื้นที่ฐานของพีระมิดกับพื้นที่ผิวขางของพีระมิด
พื้นที่ผิวขางของพีระมิด เทากับผลบวกของพื้นที่ของหนาทุกหนาของพีระมิด
พื้นที่ผิวขางของพีระมิดตรงที่มีฐานเปนรูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทา เทากับ 

2
1  x ความ

ยาวรอบรูปของฐาน x สูงเอียง

2. จุดประสงคการเรียนรู
1.นักเรียนสามารถหาพื้นที่ผิวของพีระมิดได
2.นักเรียนสามารถแกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิดได
3.นักเรียนสามารถตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

3. สาระการเรียนรู
1. พื้นที่ผิวของพีระมิด
2. สถานการณปญหา :

2.1 เร่ือง โลรางวัล (1)
โรงเรียนศรีสุขวิทยาไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดงานวันภาษาไทย พรอมทั้งไดรับมอบหมาย

ใหเตรียมโลรางวัล ซึ่งแบงออกเปนโลรางวัลชนะเลิศจํานวน 52 รางวัล และโลรางวัลชนะเลิศรวม
สําหรับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศมากที่สุดอีก 1 รางวัล ลักษณะของโลรางวัลชนะเลิศเปนรูป
จําลองศิลาจารึก โดยสวนตัวศิลาจารึกมีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 3 นิ้ว มีสวนสูงเปน 4.2
นิ้ว และสวนปลายยอดของศิลาจารึกเปนปลายแหลม สําหรับโลรางวัลชนะเลิศรวม
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สวนตัวโลเปนปริซึมฐานหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา ยาวดานละ 3 นิ้ว มีสวนสูง 6.2 นิ้วและสวนปลาย
ยอดเปนปลายแหลม นอกจากนั้นโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกมีปริมาตรทั้งหมด 40.2 ลูก
บาศกนิ้ว และพื้นที่ผิวปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวมเปน 2.029 เทาของพื้นที่ผิวปลายยอดของโล
รางวัลชนะเลิศรูปศิลาจารึก ในครั้งนี้ผูออกแบบไดจัดเตรียมแผนพลาสติกใสขนาด 3 x 50 ตารางนิ้ว
จํานวน 29 แผน ไวสําหรับทําโลรางวัลทั้งหมด ยกเวนฐานของโลรางวัลชนะเลิศรวมที่เปนรูปหกเหลี่ยม
ดานเทามุมเทานักเรียนไมตองตัดเองเพราะไดจัดเตรียมฐานสําเร็จรูปใหแลว  นอกจากนั้นยังกลาววา
จํานวนแผนพลาสติกที่จัดเตรียมใหนี้เพียงพอสําหรับการทําโลรางวัลทั้งหมด นักเรียนคิดวาผูออกแบบ
กลาวถูกตองหรือไม มาลองชวยกันตรวจสอบและทดลองทําโลรางวัลชนะเลิศดวยกระดาษกลุมละ 1
อัน

2.2. เร่ืองโลรางวัล (2)
โรงเรียนศรีสุขวิทยาไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดงานวันภาษาไทย พรอมทั้งไดรับมอบหมาย

ใหเตรียมโลรางวัล ซึ่งแบงออกเปนโลรางวัลชนะเลิศจํานวน 52 รางวัล และโลรางวัลชนะเลิศรวม
สําหรับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศมากที่สุดอีก 1 รางวัล ลักษณะของโลรางวัลชนะเลิศเปนรูป
จําลองศิลาจารึก โดยสวนตัวศิลาจารึกมีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 2.4 นิ้ว มีสวนสูงเปน
3.6 นิ้ว และสวนปลายยอดของศิลาจารึกเปนปลายแหลม  สําหรับโลรางวัลชนะเลิศรวม สวนตัวโลเปน
ปริซึมฐานหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา ยาวดานละ2.4 นิ้ว มีสวนสูง 4.2 นิ้วและสวนปลายยอดเปนปลาย
แหลม นอกจากนั้นโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกมีปริมาตรทั้งหมด 21.696 ลูกบาศกนิ้ว และ
พื้นที่ผิวปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกเปน 0.34667 เทาของพื้นที่ผิวปลายยอด
ของโลรางวัลชนะเลิศรวม ในครั้งนี้ผูออกแบบไดจัดเตรียมแผนพลาสติกใสขนาด 2.4 x 50 ตารางนิ้ว
จํานวน 24 แผน ไวสําหรับทําโลรางวัลทั้งหมด ยกเวนฐานของโลรางวัลชนะเลิศรวมที่เปนรูปหกเหลี่ยม
ดานเทามุมเทา ที่นักเรียนไมตองตัดเองเพราะไดจัดเตรียมฐานสําเร็จรูปใหแลว  นอกจากนั้นยังกลาว
วาจํานวนแผนพลาสติกที่จัดเตรียมใหนี้เพียงพอสําหรับการทําโลรางวัลทั้งหมด นักเรียนคิดวาผูออก
แบบกลาวถูกตองหรือไม มาลองชวยกันตรวจสอบและทดลองทําโลรางวัลชนะเลิศดวยกระดาษกลุม
ละ 1 อัน

4. แหลงการเรียนรู
4.1 บทเรียนเรื่อง พื้นที่ผิวของพีระมิด
4.2 หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร
4.3 หองสมุดโรงเรียน
4.4 แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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4.5 หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
4.6 ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร

5. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ 1
5.1 ขั้นการนําเสนอปญหา

5.1.1 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ที่ไดสอน
ไปแลวในแผนการสอนที่ 1 อีกครั้ง พรอมทั้งใหนักเรียนซักถามในประเด็นที่ไมเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน

5.1.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละๆ 4 คน และใหนักเรียนเลือก ประธาน รอง
ประธาน เลขานุการ พรอมทั้งแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหกับสมาชิกภายในกลุมที่เหลือ

5.1.3 ครูแจกใบประเมินผลตนเอง สําหรับกิจกรรมที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิดเพื่อใหนัก
เรียนทําการประเมินผลการเรียนรูของตนเองควบคูไปกับการทํากิจกรรมการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน

5.1.4 ครูสนทนากับนักเรียนดังนี้”นักเรียนคนใดบางที่เคยประดิษฐรูปจําลอง อะไรบาง”
5.1.5 เมื่อนักเรียนชวยกันตอบแลวครูถามตอดังนี้”รูปจําลองและของจริงนั้นจะเหมือน

หรือแตกตางกันในประเด็นใดบาง” พรอมทั้งใหนักเรียนชวยกันเสนอและรวมอภิปรายพอสมควร
5.1.6 หลังจากนั้น ครูถามตอไปวา “นักเรียนเคยเห็นรูปจําลองอะไรบาง” เมื่อนักเรียน

ชวยกันตอบพอสมควรแลว ครูถามตอวา “รูปจําลองใดบางที่แสดงถึงความเปนไทยและแสดงถึงความ
เปนไทยในดานใด”

5.1.7 เมื่อนักเรียนรวมกันอภิปรายเสร็จแลว ครูถามตอดังนี้ “เนื่องในโอกาสวันภาษาไทย
และโรงเรียนศรีสุขวิทยาไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดงานวันภาษาไทยของสหวิทยาเขตที่จะถึงนี้ ถา
จะทําโลรางวัลใหเปนรูปจําลอง นักเรียนคิดวาควรจะทํารูปจําลองของสิ่งใด จึงจะสื่อใหเห็นถึงภาษา
ไทยและความภาคภูมิใจที่เรามีภาษาเปนของตนเอง” ครูใหนักเรียนรวมกันเสนอและอภิปรายพอสม
ควร

5.1.8 ครูนําเสนอสถานการณปญหา ในใบกิจกรรมที่ 1 และใหแตละกลุมจับสลากเลือก
สถานการณปญหา โดย 2 กลุม จะไดสถานการณปญหาที่ 1 และ อีก 2กลุมที่เหลือจะไดสถานการณที่
2 หลังจากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาทําความเขาใจ เพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดตอปญหา
ครูใหนักเรียนระบุปญหายอยจากสถานการณปญหาหลัก โดยเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการระบุ
ปญหายอย ถานักเรียนไมมีแนวคิด ครูอาจชวยโดยใชคําถามกระตุนเปนแนวทางได ดังนี้

- นักเรียนจะตรวจสอบไดอยางไรวาผูออกแบบกลาวไดถูกตอง
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   (คําถามนี้ตองการกระตุนใหนักเรียนตรวจสอบตนเองวามีขอสงสัยในวิธีการตรวจสอบ
คํากลาวของผูออกแบบวาถูกตองหรือไม นักเรียนอาจจะระบุปญหายอยวา “จะตรวจสอบไดอยางไรวา
คํากลาวของผูออกแบบถูกตอง”)

-นักเรียนทราบลักษณะของโลรางวัลทั้งสองแบบหรือไม
 (คําถามนี้ตองการกระตุนใหนักเรียนพิจารณาเพื่อระบุลักษณะ รูปทรงและขนาดของโล

รางวัลทั้งสองแบบ จากคําถามนี้นักเรียนอาจระบุปญหายอยไดวา “ลักษณะโลรางวัลทั้งสองแบบมี
ลักษณะตางกันอยางไร”)

- ความสัมพันธของโลรางวัลทั้งสองแบบเปนอยางไร
  (คําถามนี้ตองการกระตุนใหนักเรียนบอกความสัมพันธระหวางโลทั้งสองแบบ นักเรียน

อาจจะระบุปญหายอยวา “โลรางวัลทั้งสองแบบมีความสัมพันธกันอยางไร”)
- นักเรียนจะวางแผนการตัดแผนพลาสติกอยางไร
  (คําถามนี้ตองการกระตุนใหนักเรียนพิจารณาถึงลักษณะและความสัมพันธระหวางดาน

ประกอบของโลรางวัลทั้งสองกับขนาดของแผนพลาสติกที่กําหนดให ถานักเรียนยังไมสามารถ
พิจารณาและบอกลักษณะความสัมพันธของดานประกอบของโลรางวัลทั้งสองแบบไดก็ใหระบุเปน
ปญหายอย)

5.1.9 ครูคอยตรวจสอบความชัดเจนในการทําความเขาใจปญหาและการระบุปญหายอย
ของแตละกลุม ถากลุมใดยังระบุปญหาไมชัดเจน ครูตองคอยกระตุนและชวยเหลือใหนักเรียนเขาใจ
ปญหาไดชัดเจน

5.1.10 นักเรียนแตละกลุมศึกษาปญหา รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกันใน
กลุม เพื่อสรุปเปนขอมูลของกลุม หากมีประเด็นใดที่นักเรียนยังไมเขาใจ ครูใหกลุมชวยเหลือสมาชิกใน
กลุมทุกคนใหมีความเขาใจที่สอดคลองและตรงกัน

 5.2 ขั้นการวิเคราะหปญหา
5.2.1 ครูใหนักเรียนพิจารณากรอบแนวคิดในใบกิจกรรมที่ 1 เพื่อใหนักเรียนศึกษาทํา

ความเขาใจ

ขอเท็จจริงจากปญหา ประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม วิธีการศึกษา/แหลงขอมูล
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ครูชี้แจงเพิ่มเติมใหนักเรียนทราบวา การวิเคราะหปญหาเพื่อนําไปสูการหาแนวทาง
การแกปญหา ข้ันนี้นักเรียนจะตองรวมกันวิเคราะหปญหายอยแตละขอ ซึ่งตองอาศัยเหตุผลและพื้น
ฐานความรูเดิมและเพื่อใหไดความรูที่ตองการ นักเรียนจะตองแบงประเด็นที่จะศึกษาและวางแผนขั้น
ตอนการดําเนินงานตามกรอบแนวคิด  ดังนี้

- การกําหนดขอเท็จจริงจากปญหา คือขอมูลที่ปรากฏอยูในสถานการณปญหานั้น ๆ
หรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการอภิปราย หรือเปนขอมูลความรูเดิมที่ไดเรียนรูมาแลว

- ประเด็นที่ตองศึกษาคนควาเพิ่มเติม คือ ขอมูลที่ตองนํามาประยุกตใชแกปญหา แต
ผูเรียนยังไมรู จําเปนตองศึกษาคนควาเพิ่มเติม จะอยูในรูปของคําถามที่ตองการคําตอบ บทนิยามหรือ
ประเด็นการศึกษาที่ตองการทราบ เพื่อนํามาใชในการแกปญหา

- วิธีการศึกษาคนควา คือ วิธีการจะดําเนินการใหไดมาซึ่งความรูหรือขอมูลที่ตองการ
โดยระบุวาผูเรียนสามารถศึกษาขอมูลไดอยางไร จากใครและจากแหลงใด

โดยครูอาจใชคําถามกระตุนดังนี้
ขอเท็จจริงจากปญหา

- จากสถานการณปญหานี้นักเรียนทราบอะไรแลวบาง
- อะไรคือขอเท็จจริงจากสถานการณปญหา
-  ความรูที่เกี่ยวของกับสถานการณปญหานี้มีอะไรบาง
-  เราเคยมีประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองนี้หรือไม

การกําหนดประเด็นที่ตองศึกษาคนควา
- จากสถานการณปญหา ประเด็นที่เรายังไมทราบมีอะไรบาง
- ประเด็นที่จําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมมีอะไรบาง

การกําหนดวิธีการเรียนรู หรือแหลงขอมูลที่สอดคลองกับปญหา
- นักเรียนจะมีวิธีการศึกษาหาความรูในสิ่งที่ยังไมทราบเหลานั้นไดอยางไร
-  แหลงขอมูลหรือแหลงที่สามารถคนควาหาขอมูลได มีอะไรและอยูที่ใดบาง

5.2.2. หลังจากกระตุนดวยคําถามแลวครูปลอยใหนักเรียนมีอิสระที่จะอภิปรายกันเองใน
กลุมชวยกันสรุปความคิดเพื่อเขียนลงในใบกิจกรรมที่ 1 ที่ครูแจกให หากมีขอสงสัยใหถามครูเพิ่มเติม

5.3 ขั้นการกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
5.3.1. หลังจากที่กลุมรวมกันรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว นักเรียนจะรวมทําการตรวจ

สอบดูวาเหมาะสมหรือไม ยังมีประเด็นใดที่ตองอภิปรายเพิ่มเติมบาง เมื่อเห็นวาเหมาะสมแลวก็
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ใหแตละกลุมรวมกันกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหากอนการลงมือปฏิบัติลงในใบกิจกรรม
ที่ 1

5.3.2 ครูตรวจสอบความชัดเจน และความสมเหตุสมผลของแนวทางที่เปนไดในการแก
ปญหา หากพบวายังไมสมเหตุสมผลหรือไมมีทางที่จะเปนไปได ครูสามารถซักถามถึงเหตุผลในการตัด
สินใจนั้น ๆ และแนะใหลองรวมกันอภิปรายอีกครั้ง

5.3.3 ครูสังเกตพฤติกรมของนักเรียนควบคูไปกับการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูของนัก
เรียนเพื่อเปนการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของหนวยการเรียน
เร่ือง พื้นที่ผิวของพีระมิด ต้ังแตข้ันการนําเสนอปญหา การวิเคราะหปญหา และกําหนดแนวทางที่เปน
ไปไดในการแกปญหา

ชั่วโมงที่ 2-3
5.4 ขั้นการศึกษาปญหา

5.4.1 แตละกลุมประชุมแบงประเด็นที่ตองศึกษา คนควาเพิ่มเติมโดยใหสมาชิกแตละคน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ

5.4.2 ครูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับนักเรียนโดยการจัดแหลงการเรียนรูซึ่ง
ประกอบดวยบทเรียนสําหรับนักเรียน หนังสือแบบเรียน หนังสือคูมือ หนังสือที่คาดวาจะเกี่ยวของกับ
สถานการณปญหาและอุปกรณตาง ๆ ที่อํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนรูของนักเรียน ไวในหอง
สมุดของโรงเรียนและนักเรียนยังสามารถศึกษาคนควาในเวลานอกชั่วโมงเรียนเพิ่มเติมไดดวย ทั้งนี้เพื่อ
ใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้น

5.4.3 ครูเนนถึงเรื่องระเบียบวินัยในการศึกษาคนควาและความรับผิดชอบตอหนาที่ใน
การเรียนรูของตนเองและกลุม

5.4.4 นักเรียนทําการศึกษาคนควาขอมูล อาจจะทําเปนรายกลุมหรือเปนรายบุคคลก็ได
โดยในการศึกษาคนควาสมาชิกในกลุมจะตองศึกษาอยางละเอียดใหเขาใจและสามารถอธิบายสิ่งที่ได
ศึกษามาใหกับสมาชิกคนอื่นเขาใจได ครูจะคอยเอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหกับนักเรียน
และตอบคําถามนักเรียน หากพบวากลุมใดมีปญหาในการศึกษาขอมูล ยังไดขอมูลไมเพียงพอสําหรับ
การแกปญหา กลุมนั้นสามารถดําเนินการศึกษาคนควาตอเองนอกชั่วโมงเรียนได

5.4.5 ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานรายกลุม
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ชั่วโมงที่ 4
5.5 ขั้นการสังเคราะหขอมูลและตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา

5.5.1 สมาชิกจะกลับเขากลุมและนําเสนอผลการศึกษาคนควาที่ตนเองรับผิดชอบตอ
กลุม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมกันอภิปรายหาขอสรุปรวมกัน พรอมทั้งรวมกันวิเคราะห
ความรูที่ไดมานั้นวาเพียงพอที่จะนํามาแกไขปญหาหรือไม ถาเพียงพอก็สามารถนําไปตรวจสอบแนว
ทางที่เปนไปไดการแกปญหา ถายังไมเพียงพอกลุมตองชวยกันศึกษาคนควา เพิ่มเติมพรอมทั้งรวมกัน
ทบทวนขอมูลความรูที่ไดมานั้นอีกครั้ง โดยการกลับไปตรวจสอบกรอบแนวคิดอีกครั้ง เพื่อกําหนดแนว
ทางการแกปญหาใหมอีกครั้ง

5.5.2 ครูสังเกตนักเรียน ถาพบกลุมที่มีปญหาในการวิเคราะหความรู ครูตองกระตุนนัก
เรียนในกลุมนั้นใหรวมกันทําความเขาใจและรวมกันอภิปรายอีกครั้ง

5.5.3 ครูเอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูและตอบคําถามใหกับนักเรียน
5.5.4 ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนเพื่อประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม

ชั่วโมงที่ 5
5.6 ขั้นการนําเสนอผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก

5.6.1 ครูใหนักเรียนสงตัวแทนกลุมเพื่อรายงานผลการศึกษาคนควา และการแกปญหา
กลุมใหเวลากลุมละ 15 นาที โดยใหรายงานตามหัวขอดังนี้ สมาชิกกลุม ปญหา ขอเท็จจริงจากปญหา
ประเด็นที่ตองศึกษาคนควา วิธีการศึกษาและแหลงขอมูล การแกปญหาและเปดโอกาสใหนักเรียนคน
อ่ืนนั้น ๆ ซักถามได เพื่อเปนการเรียนรูขอมูลเพิ่มเติมหรือขอมูลที่แปลกแตกตางกันออกไป

5.6.2 ครูคอยจดบันทึกในประเด็นที่นักเรียนรายงานยังไมชัดเจนเพื่อเปนประเด็นสนทนา
หลังจากจบการรายงานของทุกกลุม

5.6.3 เมื่อนักเรียนแตละกลุมรายงานผลของการศึกษามาเสร็จ ครูนํานักเรียนสูการ
อภิปรายประเด็นที่ศึกษาคนความาทั้งหมดที่บางกลุมยังรายงานไมชัดเจน

5.6.4 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
จากกิจกรรมที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด ในแงของปญหาที่พบเจอในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
และสิ่งที่สงเสริมการเรียนรู
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ชั่วโมงที่ 7
5.7 ขั้นการสรุปผล

5.7.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความรูที่ไดจากการทํา
กิจกรรมการเรียนรูการศึกษาคนควา เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด ถาหากวายังมีสวนที่ไมสมบูรณ ครูจะ
กระตุนใหนักเรียนคิดและรวมกันอภิปรายในประเด็นนั้นอีกครั้ง

5.7.2 ครูแจกใบงานที่ 1 และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเปนรายบุคคลใชเวลา 30 นาที
5.7.3 เมื่อครบกําหนดเวลาแลวครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายสิ่งที่สถานการณปญหา

ตองการ ความรูที่จะนํามาใชในการหาคําตอบ แนวทางการหาคําตอบ และแสดงวิธีการหาคําตอบทีละ
ขอ หากมีขอสงสัยหรือไมเขาใจ ผูสอนจะใหนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นนั้น ๆ อีกครั้งจนไดคํา
ตอบที่ถูกตอง

5.7.4 ครูสังเกตเพื่อประเมินผลการเรียนรูในขั้นนี้ จากนั้นผูสอนจะสรุปผลการประเมินผล
การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม และขณะเดียวกันใหนักเรียนสรุปผลการ
ประเมินตนเองอีกครั้ง

ชั่วโมงที่ 7
ทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด

6. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
6.1 ประเด็นการประเมิน

6.3.1 ดานความรู
6.3.1.1 แบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด   

6.3.2 ดานทักษะ
6.3.1.1 นักเรียนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง
6.3.1.2 ครูผูสอนประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

รายกลุม
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7.บันทึกหลังการสอน
7.1 สรุปผลการเรียนรู.......................................................................................................
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....................................................................................................................................................
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรูสําหรับครู

- สาระการเรียนรู เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด
- คําตอบของปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูประจําหนวยการเรียน
       - หนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด

- หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวของกรวย
- หนวยการเรียนที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวของทรงกลม

- คําตอบของใบงานประจําหนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด
- คําตอบของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 1 เร่ืองพื้นที่ผิวของพีระมิด
- คําตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว
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สาระการเรียนรู เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด

พีระมิด เปนทรงสามมิติที่มีฐานเปนรูปเหล่ียมใดๆ มียอดแหลมซึ่งไมอยูบนระนาบเดียวกับ
ฐานและหนาทุกหนาเปนรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดรวมกัน การเรียกชื่อพีระมิดจะเรียกตามลักษณะของ
ฐาน พีระมิดที่มีสันยาวเทากันทุกเสนเรียกวาพีระมิดตรง พีระมิดแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือพีระมิด
ตรง และพีระมิดเอียง ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะพีระมิดตรง

การเรียกชื่อ พีระมิด เรียกตามลักษณะของฐาน  เชนฐานเปนรูปสามเหลี่ยม เรียกวาพีระมิด
สามเหลี่ยม เปนตน และเรียกสวนประกอบตางๆ  ของพีระมิด ดังรูป

ฐาน

สัน

ยอด

สวนสูง

สัน

สูงเอียง

หนา(ผิวขาง)

พีระมิด
ตรง

ยอด

สูงเอียง

สัน

ฐาน

สวนสูง

สัน สัน

พีระมิดสี่
เหลี่ยม

สวนสูง

ฐาน

สัน

สัน
สัน

ยอด

สัน

พีระมิดหาเหลี่ยม

ฐ า น

พีระมิดสามเหลี่ยม

สั
น

สั
น

ส ว น
ส ง

สู ง
เ อี ย ง

ย อ
ด
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พื้นที่ผิวของพีระมิด

พื้นที่ผิวขาง 1 ดาน  =
2
1
×  ฐาน ×  สูงเอียง

พื้นที่ผิวทั้งหมด   = พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวขางทุกดาน

ในกรณีที่เปนพีระมิดตรงและมีฐานเปนรูปเหลี่ยมดานเทามุมเทา
พื้นที่ผิวขางทุกดาน  =

2
1
×  ความยาวเสนรอบฐาน  ×  สูงเอียง

สัน

ยอด

สวนสูง

ฐาน

สัน สัน

สัน

พีระมิดหกเหลี่ยม
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คําตอบของปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูประจําหนวยการเรียน
หนวยการเรียนที่ 1 พื้นที่ผิวของพีระมิด

**********************************************************************************************************
1.เร่ือง โลรางวัล (1)
โรงเรียนศรีสุขวิทยาไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดงานวันภาษาไทย พรอมทั้งไดรับมอบหมาย

ใหเตรียมโลรางวัล ซึ่งแบงออกเปนโลรางวัลชนะเลิศจํานวน 52 รางวัล และโลรางวัลชนะเลิศรวม
สําหรับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศมากที่สุดอีก 1 รางวัล ลักษณะของโลรางวัลชนะเลิศเปนรูป
จําลองศิลาจารึก โดยสวนตัวศิลาจารึกมีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 3 นิ้ว มีสวนสูงเปน 4.2
นิ้ว และสวนปลายยอดของศิลาจารึกเปนปลายแหลม สําหรับโลรางวัลชนะเลิศรวมสวนตัวโลเปน
ปริซึมฐานหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา ยาวดานละ 3 นิ้ว มีสวนสูง 6.2 นิ้วและสวนปลายยอดเปนปลาย
แหลม นอกจากนั้นโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกมีปริมาตรทั้งหมด 40.2 ลูกบาศกนิ้ว และพื้นที่
ผิวปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวมเปน 2.029 เทาของพื้นที่ผิวปลายยอดของโลชนะเลิศรูปศิลา
จารึก ในครั้งนี้ผูออกแบบไดจัดเตรียมแผนพลาสติกใสขนาด 3 x 50 ตารางนิ้ว จํานวน 29 แผน ไว
สําหรับทําโลรางวัลทั้งหมด ยกเวนฐานของโลรางวัลชนะเลิศรวมที่เปนรูปหกเหลี่ยมดานเทามุมเทานัก
เรียนไมตองตัดเองเพราะไดจัดเตรียมฐานสําเร็จรูปใหแลว  นอกจากนั้นยังกลาววาจํานวนแผน
พลาสติกที่จัดเตรียมใหนี้เพียงพอสําหรับการทําโลรางวัลทั้งหมด นักเรียนคิดวาผูออกแบบกลาวถูกตอง
หรือไม มาลองชวยกันตรวจสอบและทดลองทําโลรางวัลชนะเลิศดวยกระดาษกลุมละ 1 อัน

วิธีทํา  จากโจทยเราทราบขนาดของโลรางวัลชนะเลิศซึ่งเปนรูปจําลองศิลาจารึก โดยมีสวนตัวศิลา
จารึกมีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3 x 3 ตารางนิ้วและมีสวนสูง 4.2 นิ้ว และมีสวนปลายเปน
ยอดแหลม

สามารถหาสูงเอียงของปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกไดดังนี้
ให สูงตรงของปลายยอดโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกยาว 1h  นิ้ว
ปริมาตรของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก

=   ปริมาตรของสวนตัวศิลา + ปริมาตรของสวนปลายยอด
40.2             =   ( พื้นที่ฐาน x สูง)  + ( 

3
1 x พื้นที่ฐาน x  สูงตรง)

40.2             =   ( )( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×××+×× 133

3
12.433 h

40.2             =    37.8   +  3 1h

         2.4         =    3 1h
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          1h         =   
3
4.2

                         =    0.8  
∴สูงตรงของปลายยอดของโลรางวัลรูปจําลองศิลาจารึกยาว 0.8 นิ้ว
จะหาสูงเอียงของสวนปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกไดดังนี้
ให  สูงเอียงของปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกยาว  2h  นิ้ว
หาสูงเอียงของปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก ( 2h ) ดังนี้

           ( ) ( )222
2 5.18.0 +=h

              25.264.0 +=

                         89.2=

                          7.12 =h
∴สูงเอียงของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกยาว 1.7 นิ้ว หรือเปนสวนสูงของหนา

ดานขางซึ่งเปนดานประกอบสวนปลายยอดที่เปนรูปสามเหลี่ยม
นั่นคือสวนสูงของดานประกอบปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศยาว  1.7 นิ้ว
Qโลรางวัลชนะเลิศรวมมีตัวโลเปนทรงปริซึมฐานหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา ยาวดานละ 3 นิ้ว

 สูง 6.2 นิ้ว และสวนปลายยอดเปนปลายแหลม
ให   สูงเอียงของสวนปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวมยาว  3h   นิ้ว

 พื้นที่ผิวปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวม = 2.029 เทาของพื้นที่ผิวปลายยอดของ
                            โลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก

                 ∴
2
1
×ความยาวรอบฐาน× 3h   =  2.029 ×

2
1
×  ความยาวรอบฐาน× 2h

                                    ( ) 336
2
1 h×××   =  ( ) 7.134

2
1029.2 ××××

                                39h   = 7.16029.2 ××

                     = 2.2995
              3h   ≈   2.3  นิ้ว

∴สูงเอียงของโลรางวัลรวมชนะเลิศรวมยาวประมาณ 2.3 นิ้ว หรือเปนสวนสูงของดาน
ประกอบสวนปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวมซึ่งเปนรูปสามเหลี่ยม

นั่นคือสวนสูงของดานประกอบปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวมยาวประมาณ 2.3 นิ้ว
นั่นคือ เมื่อกําหนดแผนพลาสติกขนาด 3 x 50  ตารางนิ้วใหจะได
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   1. โลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก สวนตัวศิลาจารึกมีฐานเปนรูปส่ี
เหลี่ยมจัตุรัส ดานยาวดานละ 3 นิ้ว และสูง 4.2 และสวนปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลอง
ศิลาจารึกเปนปลายแหลมสูง 0.8 นิ้ว และ สูงเอียง 1.7 นิ้ว

1.1.ดานประกอบสวนตัวโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา
ขนาด 3 x 4.2  ตารางนิ้ว

∴ โลรางวัล 1 อัน มีดานประกอบสวนตัวโล 4 ดาน
  นั่นคือ โลรางวัล จํานวน 52 อัน  จะมี  52 x 4  =  208  ชิ้น

แผนพลาสติกหนึ่งแผน ตัดได    905.11
2.4

50
≈  ชิ้น

หรือ คิดเปน 11 ชิ้น เหลือเศษประมาณ 3.8 นิ้ว
∴ ถาทั้งหมดตองใช 208 ชิ้น จะใชแผนพลาสติก 909.18

11
208

≈  แผน
หรือ ตองใช 18 แผนกับอีก 42 นิ้ว ( 10 ชิ้น)
พลาสติกแผนที่ 19  จะเหลือเศษประมาณ 8 นิ้ว

1.2 ดานประกอบสวนปลายยอด เปนรูปสามเหลี่ยมดานเทามุมเทามี ฐานยาว 3 นิ้ว
และสูง 1.7 นิ้ว

∴ โลรางวัล 1 อัน มีดานประกอบสวนปลายยอด 4 ดาน
นั่นคือ โลรางวัล จํานวน 52 อัน จะมี  52 x 4  =  208  ชิ้น
แผนพลาสติกหนึ่งแผน ตัดได    412.29

7.1
50

≈  ชิ้น
หรือ คิดเปน 29 ชิ้น เหลือเศษประมาณ 0.7 นิ้ว
∴ ถาทั้งหมดตองใช 208 ชิ้น จะใชแผนพลาสติก 172.7

29
208

≈  แผน
หรือ ตองใช 7 แผนกับอีก 8.5 นิ้ว ( 5 ชิ้น)
พลาสติกแผนที่ 8 จะเหลือเศษประมาณ 41.5 นิ้ว

1.3 ฐานของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก เปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด
3 x 3 นิ้ว

∴ โลรางวัล 1 อัน มีฐาน 1 อัน
นั่นคือ โลรางวัล จํานวน 52 อัน จะมีฐาน 52 x 1  =  52  ชิ้น

   แผนพลาสติกหนึ่งแผน ตัดได        667.16
3

50
≈  ชิ้น

3

4.2

50

50
3

1.7
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หรือ คิดเปน 16 ชิ้น เหลือเศษประมาณ  2  นิ้ว
∴ ถาทั้งหมดตองใช 52 ชิ้น จะใชแผนพลาสติก 25.3

16
52

≈  แผน
หรือ ตองใช 3 แผนกับอีก 18  นิ้ว ( 2 ชิ้น)
พลาสติกแผนที่ 4 จะเหลือเศษประมาณ  44  นิ้ว

2. โลรางวัลชนะเลิศรวม มีตัวโลเปนทรงปริซึมหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา ยาวดานละ 3
นิ้ว และสูง 6.2 นิ้ว สวนปลายยอดเปนปลายแหลม

2.1.ดานประกอบสวนตัวโลรางวัลชนะเลิศรวม เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด
3 x 6.2  ตารางนิ้ว

∴ โลรางวัล จํานวน 1 อัน จะมี 1 x 6  =  6  ชิ้น
 คิดเปน   6 x 6.2  =  37.2 นิ้ว

                                   ∴ ใชสวนที่เหลือเศษจากการตัดฐานของโลรางวัลชนะเลิศ
                                                     รูป       จําลองศิลาจารึก จะได   44 - 37.2  =  6.8 นิ้ว

        ดังนั้นพลาสติกแผนที่ 4 ที่เหลือจากการตัดฐานโลรางวัล
ชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก และ ดานประกอบสวนตัวโลของโลรางวัลชนะเลิศรวม จะเหลือเศษ
ประมาณ 50 – 6.8 = 43.2 นิ้ว

2.2 ดานประกอบสวนปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวม เปนรูปสามเหลี่ยมดาน
เทามุมเทามี ฐานยาว 3 นิ้ว และสูง 2.3 นิ้ว

∴ โลรางวัล จํานวน 1 อัน จะมี 1 x 6  =  6   ชิ้น
 คิดเปน      6x 2.3  =  13.8  นิ้ว

                        ∴ ใชสวนที่เหลือเศษจากการตัดดานประกอบปลายยอดของ
       โลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก
        จะได   41.5-13.8  = 27.7  นิ้ว

      ดังนั้นพลาสติกแผนที่ 9 ที่เหลือจากการตัดดานประกอบปลายยอดของโลรางวัล
ชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก และ ดานประกอบสวนปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวม จะเหลือเศษ
ประมาณ 50 – 27.7 = 22.3 นิ้ว

3

3

50

3

6.2

44

41.5
3

2.3
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จะพบวาใชแผนพลาสติกขนาด 3 x  50  ตารางนิ้ว ดังนี้
1. ดานประกอบสวนตัวโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก คิดเปน 18 แผน กับอีก

3 x 42 ตารางนิ้ว หรือ คิดเปน 19 แผน
2.ดานประกอบของสวนปลายยอดโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก และดาน

ประกอบปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวม คิดเปน 7 แผน กับอีก 3 x 22.3  ตารางนิ้ว หรือคิด
เปน 8 แผน

3.ฐานของรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกและดานประกอบสวนตัวโลรางวัลชนะเลิศ
รวมคิดเปน 3 แผน กับอีก 3 x 43.2   ตารางนิ้ว หรือคิดเปน 4 แผน
            ∴ ดังนั้นจะใชแผนพลาสติกทั้งหมด 19 + 8 + 4 = 31 แผน

ตอบ จะพบวาผูออกแบบกลาวไมถูกตองเพราะตองใชแผนพลาสติกอยางนอย 31 แผน

2. เร่ืองโลรางวัล (2)
โรงเรียนศรีสุขวิทยาไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดงานวันภาษาไทย พรอมทั้งไดรับมอบหมาย

ใหเตรียมโลรางวัล ซึ่งแบงออกเปนโลรางวัลชนะเลิศจํานวน 52 รางวัล และโลรางวัลชนะเลิศรวม
สําหรับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศมากที่สุดอีก 1 รางวัล ลักษณะของโลรางวัลชนะเลิศเปนรูป
จําลองศิลาจารึก โดยสวนตัวศิลาจารึกมีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 2.4 นิ้ว มีสวนสูงเปน
3.6 นิ้ว และสวนปลายยอดของศิลาจารึกเปนปลายแหลม  สําหรับโลรางวัลชนะเลิศรวม สวนตัวโลเปน
ปริซึมฐานหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา ยาวดานละ2.4 นิ้ว มีสวนสูง 4.2 นิ้วและสวนปลายยอดเปนปลาย
แหลม นอกจากนั้นโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกมีปริมาตรทั้งหมด 21.696 ลูกบาศกนิ้ว และ
พื้นที่ผิวปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกเปน 0.34667 เทาของพื้นที่ผิวปลายยอด
ของโลรางวัลชนะเลิศรวม ในครั้งนี้ผูออกแบบไดจัดเตรียมแผนพลาสติกใสขนาด 2.4 x 50 ตารางนิ้ว
จํานวน 24 แผน ไวสําหรับทําโลรางวัลทั้งหมด ยกเวนฐานของโลรางวัลชนะเลิศรวมที่เปนรูปหกเหลี่ยม
ดานเทามุมเทา ที่นักเรียนไมตองตัดเองเพราะไดจัดเตรียมฐานสําเร็จรูปใหแลว  นอกจากนั้นยังกลาว
วาจํานวนแผนพลาสติกที่จัดเตรียมใหนี้เพียงพอสําหรับการทําโลรางวัลทั้งหมด นักเรียนคิดวาผูออก
แบบกลาวถูกตองหรือไม มาลองชวยกันตรวจสอบและทดลองทําโลรางวัลชนะเลิศดวยกระดาษกลุม
ละ 1 อัน
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วิธีทํา  จากโจทยเราทราบขนาดของโลรางวัลชนะเลิศซึ่งเปนรูปจําลองศิลาจารึก โดยมีสวนตัวศิลา
จารึกมีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2.4 x 2.4 ตารางนิ้วและมีสวนสูง 3.6 นิ้ว มีสวนปลายเปนยอด
แหลม

สามารถหาสูงเอียงของปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก ไดดังนี้
ให สูงตรงของปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกยาว 1h  นิ้ว
ปริมาตรของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก

                                                               =  ปริมาตรของสวนตัวศิลา  + ปริมาตรของสวนปลายยอด
21.696         =   ( พื้นที่ฐาน x สูง)  + ( 

3
1 x พื้นที่ฐาน x  สูงตรง)

21.696         =   ( )( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×××+×× 14.24.2

3
16.34.24.2 h

      21.696         =   20.736  +  176.5
3
1 h××

21.696 – 20.736           =   176.5
3
1 h××

   0.96          =    176.5
3
1 h××

        1h         =  
76.5

396.0 ×

      =   0.5   
∴สูงตรงของปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกเปน 0.5 นิ้ว
จะหาสูงเอียงของสวนปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกไดดังนี้
ให  สูงเอียงของปลายยอดโลรูปจําลองศิลาจารึกยาว  2h   นิ้ว
หาสูงเอียงของปลายยอดโลรูปจําลองศิลาจารึก ( 2h ) ดังนี้

( )
2

22
2 2

4.25.0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=h

     ( ) ( )22 2.15.0 +=

      44.125.0 +=

                 69.1=

                               3.12 =h
∴ สูงเอียงของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกยาว 1.3 นิ้ว หรือเปนสวนสูงของหนา

ดานขางซึ่งเปนดานประกอบสวนปลายยอดที่เปนรูปสามเหลี่ยม
นั่นคือสวนสูงของดานประกอบปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศยาว  1.3 นิ้ว
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โลรางวัลชนะเลิศรวมมีตัวโลเปนทรงปริซึมฐานหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา ยาวดานละ 2.4 นิ้ว
สูง 4.2 นิ้ว และสวนปลายยอดเปนปลายแหลม

ให   สูงเอียงของสวนปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวมยาว 3h   นิ้ว
      จากพื้นที่ปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก
                                        = 0.34667 เทาของพื้นที่ปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวม
          ∴ 

2
1
×ความยาวรอบฐาน× 2h   =   0.34667 ×

2
1
×  ความยาวรอบฐาน× 3h

             ( ) 3.14.24
2
1

××    =   ( ) 34.26
2
134667.0 h×××

                6.24    =   32.734667.0 h×

                              3h         =   
2.7

1
34667.0

24.6
×

                    ≈     2.499975
                    ≈    2.50    นิ้ว

∴ สูงเอียงของโลรางวัลชนะเลิศรวมยาวประมาณ 2.5  นิ้วหรือ เปนสวนสูงของดานประกอบ
สวนปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวมซึ่งเปนรูปสามเหลี่ยม

∴สวนสูงของดานประกอบปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวมยาวประมาณ 2.50  นิ้ว
นั่นคือ เมื่อกําหนดแผนพลาสติกขนาด 2.4 x  50  ตารางนิ้ว ใหจะได

1. โลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก สวนตัวศิลาจารึกมีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส
ดานยาวดานละ 2.4  นิ้ว และสูง 3.6 และสวนปลายยอดของโลรางวัลรูปจําลองศิลาจารึกเปนปลาย
แหลม สูง 0.5 นิ้ว และสูงเอียง 1.3 นิ้ว

1.1.ดานประกอบสวนตัวโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา
ขนาด  2.4 x 3.6   ตารางนิ้ว

∴ โลรางวัล 1 อัน มีดานประกอบสวนตัวโล 4 ดาน
นั่นคือ โลรางวัล จํานวน 52 อัน     จะมี  52 x 4  =  208  ชิ้น
แผนพลาสติกหนึ่งแผน ตัดได    889.13

6.3
50

≈

หรือ คิดเปน 13 ชิ้น เหลือประมาณเศษ 3.2 นิ้ว
∴ ถาทั้งหมดตองใช 208 ชิ้น จะใชแผนพลาสติก 16

13
208

=  แผน
หรือ ตองใช 16 แผน  ไมเหลือเศษ

2.4

3.6

50
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1.2 ดานประกอบสวนปลายยอดของโลรางวัลรูปจําลองศิลาจารึก เปนรูปสามเหลี่ยม
ดานเทามุมเทามี ฐานยาว 2.4 นิ้ว และสูง 1.3 นิ้ว

∴ โลรางวัล 1 อัน มีดานประกอบสวนตัวโล 4 ดาน
นั่นคือ โลรางวัล จํานวน 52 อัน    จะมี   52 x 4  =  208  ชิ้น
แผนพลาสติกหนึ่งแผน ตัดได    462.38

3.1
50

≈  ชิ้น
หรือ คิดเปน 38 ชิ้น เหลือเศษประมาณ0.6 นิ้ว
 ∴ ถาทั้งหมดตองใช 208 ชิ้น จะใชแผนพลาสติก 474.5

38
208

≈  แผน
หรือ ตองใช 5 แผนกับอีก 13 นิ้ว ( 10 ชิ้น)
       แผนที่ 6 จะเหลือเศษยาวประมาณ 37 นิ้ว

1.3 ฐานของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก เปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด
 2.4 x 2.4 นิ้ว

∴ โลรางวัล 1 อัน มีดานฐาน 1 อัน
นั่นคือ โลรางวัล จํานวน 52 อัน  จะมีฐาน  52 x 1  =  52  ชิ้น
แผนพลาสติกหนึ่งแผน ตัดได    =  833.20

4.2
50

≈  ชิ้น
หรือ คิดเปน 20 ชิ้น เหลือเศษประมาณ 2 นิ้ว
∴ ถาทั้งหมดตองใช 52 ชิ้น จะใชแผนพลาสติก 6.2

20
52

≈  แผน
หรือ ตองใช 2 แผนกับอีก 28.8  นิ้ว ( 12 ชิ้น)
 แผนที่ 3 จะเหลือเศษยาวประมาณ 21.2 นิ้ว

2. โลรางวัลชนะเลิศรวม มีตัวโลเปนทรงปริซึมหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา ดานยาวดานละ
2.4  นิ้ว และสูง 4.2 นิ้ว สวนปลายยอดเปนปลายแหลม

2.1.ดานประกอบสวนตัวโลรางวัลชนะเลิศรวม เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด
 2.4 x 4.2 ตารางนิ้ว

∴ โลรางวัล จํานวน 1 อัน  จะมี 1 x 6   =  6  ชิ้น
 คิดเปน     6 x 4.2  =  25.2 นิ้ว

50

2.4

1.3

2.4

2.4

50



185

                          ∴ ใชสวนที่เหลือเศษจากการตัดฐานของโลรางวัลชนะเลิศ
                                                                 รูปจําลองศิลาจารึก จะได   37 – 25.2 = 11.8 นิ้ว

         ดังนั้นพลาสติกแผนที่ 3 ที่เหลือจากการตัดฐานโลรางวัล
ชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก และ ดานประกอบสวนตัวโลของโลรางวัลชนะเลิศรวม จะเหลือเศษ
ประมาณ 50 – 11.8  = 38.2  นิ้ว

2.2 ดานประกอบสวนปลายยอดของโลรางวัลชนะเลิศรวม เปนรูปสามเหลี่ยมดาน
เทามุมเทามี ฐานยาว 2.4 นิ้ว และสูง 2.5 นิ้ว

∴ โลรางวัล จํานวน 1 อัน จะมี  1 x 6 = 6  ชิ้น
         คิดเปน       6x 2.5 = 15  นิ้ว

                     ∴ ใชสวนที่เหลือเศษจากการตัดดานประกอบปลายยอด
                                                                 ของโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก

         จะได   28.8 - 15   = 13.8  นิ้ว
       ดังนั้นพลาสติกแผนที่ 6 ที่เหลือจากการตัดดานประกอบสวนปลายยอดของโลรางวัล
ชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกและโลรางวัลชนะเลิศรวม จะเหลือเศษประมาณ 50 – 13.8  = 36.2  นิ้ว

จะพบวาใชแผนพลาสติกขนาด 2.4 x 50  ตารางนิ้ว ดังนี้
1.ดานประกอบสวนตัวโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึก คิดเปน 16 แผน
2.ดานประกอบของสวนปลายยอดโลรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกและดาน

ประกอบสวนตัวโลรางวัลชนะเลิศรวม คิดเปน 5 แผนกับอีก 2.4 x 38.2  ตารางนิ้ว หรือคิดเปน 6  แผน
3.ฐานของรางวัลชนะเลิศรูปจําลองศิลาจารึกและดานประกอบปลายยอดของโลรางวัล

ชนะเลิศรวม คิดเปน 2 แผน กับอีก 2.4 x 36.2   ตารางนิ้ว หรือคิดเปน 3 แผน
            ∴ ดังนั้นจะใชแผนพลาสติกทั้งหมด 16 + 6 + 3 = 25 แผน
           ตอบ  จะพบวาผูออกแบบกลาวไมถูกตองเพราะตองใชแผนพลาสติกอยางนอย 25 แผน

28.8

2.4

2.5

4.2

37

2.4
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คําตอบของปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูประจําหนวยการเรียน
หนวยการเรียนที่ 2 พื้นที่ผิวของกรวย

**********************************************************************************************************
1 เร่ืองเสาสามตน (1)
ประตูทางเขาสวนสนุกแหงหนึ่ง มีเสาอยู 3 ตน ซึ่งแตละตนจะมีสวนของตัวเสาเปนเสา

กลมตรง มีสวนปลายเปนยอดแหลม  โดยเสาอันกลางมีสวนตัวเสาสูง 4 เมตร สวนสูงทั้งหมดของตน
เสาเปน 

4
7 เทาของสวนตัวเสา และความยาวรอบตัวเสาเปน 

7
67  เมตร  สวนเสาที่อยูขางๆทั้ง 2 ตน มี

ขนาดเทากันและมีความสูงจากพื้นดินถึงยอดแหลมรวมกันสองตนเปน 
5
111  เมตร  เสาแตละตนมี

ความยาวรอบตัวเสาเปน 
7
26  เมตร  และความสูงของสวนตัวเสากลมทั้งสองตนรวมกันเปน

15
22  เทา

ของความสูงของสวนปลายยอดของเสากลาง นอกจากนี้เสาขางทั้งสองตนมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันเปน
36.456 ตารางเมตร ทางสวนสนุกมีนโยบายจะทาสีใหมโดยสวนตัวเสาจะทาสีชมพูและสวนปลายยอด
เสาจะทาสีสม คาแรงในการทาสีสวนตัวเสาคิดตารางเมตรละ 275 บาท แตสวนปลายยอดจะแพงกวา
ตารางเมตรละ 50 บาท แตเมื่อจายคาแรงเรียบรอยแลว ผูออกแบบเสาทั้ง 3 ตนนี้บอกวาไดแจงขอมูล
เกี่ยวกับรัศมีของเสากลางนอยกวารัศมีจริงไป 0.450 เมตร ดังนั้นทางฝายชางทาสีจึงตองการคาแรง
สวนที่ขาดหายไป อยากทราบวาทางสวนสนุกจะตองจายเงินคาแรงเพิ่มเติมเทาใดและรวมทั้งสิ้นแลว
ตองจายเงินเปนจํานวนเทาใด
วิธีทํา พิจารณาเสากลาง

ให สวนตัวเสาของเสากลางยาว 1h  เมตร
Qสวนสูงของตัวเสา ( 1h ) ยาว   4 เมตร
∴ สวนสูงทั้งหมดของตัวเสา   =  

4
7  เทาของสวนตัวเสา

   =  4
4
7
×

 สวนสูงทั้งหมดของตนเสายาว  7 เมตร
                                                         และจะไดวา สวนปลายยอดของเสาสูง  3 เมตร

33

4

เสากลาง
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Q  ความยาวรอบสวนตัวเสายาว 
7
67     เมตร

ให  รัศมีของเสากลางยาว  1r  เมตร   จะได
                                            12 rπ     =  

7
55

                                     
7
55

7
222 1 ≈×× r

                                                        
2
1

22
7

7
55

1 ××=r

                 
4
11

44
55

==

∴เสากลางมีรัศมี( 1r )ยาวประมาณ 
4
11  เมตร

สวนปลายยอดของเสากลางมีลักษณะเปนปลายแหลม  
ให สูงเอียงของสวนปลายยอดของเสากลาง ยาว 1l  เมตร
หาสูงเอียงของสวนปลายยอดของเสากลาง( 1l ) ดังนี้

2
22

1 4
113 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=l

     
2

4
59 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

     
16
259 +=

     
16

25144 +
=

     
16
169

=

   
4

13
1 =l

∴สวนปลายยอดของเสากลางมีสูงเอียงยาว  
4

13  เมตร
พื้นที่ผิวของสวนตัวตนเสากลาง  =    112 hrπ

      =   4
4
112 ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛××π

     =   4
4
52 ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛××π

      =   52 ××π

      =    π10
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     ≈
7
2210×

     = 
7

220

     ≈  31.429   ตารางเมตร
∴พื้นที่ผิวของสวนตัวตนเสากลางประมาณ 31.429 ตารางเมตร
พื้นที่ผิวของสวนปลายยอดเสากลาง =  11lrπ

           = 
4

13
4
11 ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×π

           ≈
4

13
4
5

7
22

××

           = 
4

13
2
5

7
11

××

           = 
56
715

           ≈  12.768 ตารางเมตร
∴พื้นที่ผิวของสวนปลายยอดประมาณ 12.768  ตารางเมตร

พิจารณาเสาขางทั้ง 2 ตน
เสาขาง 2 ตน มีขนาดเทากัน
มีความสูงรวมกันยาว 

5
111  เมตร

∴เสาขางแตละตนจะสูง    
2
1

5
111 ×    

2
1

5
56

×=   

                               
5
28

=

                      นั่นคือเสาขางแตละตนสูงตนละ 
5
28  หรือ 

5
35  เมตร

ให สวนตัวเสาขางแตละตนสูง   2h   เมตร
ความสูงของสวนตัวเสาขางทั้งสองตนเทากับ 

15
22  เทาของความสูงของสวน
     ปลายยอดของเสากลาง

   3
15
22 ×=

  3
15
32

×=

                
5

32
=
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∴สวนตัวเสาขางแตละตน( 2h )มีความสูง     
2
1

5
32

×=

                      
5

16
=   เมตร

จะไดสวนปลายยอดสูง 
5

12
5

16
5
28

=−  เมตร

ปลายยอดของเสาขางแตละตนจะสูง 
5

12  หรือ 
5
22 เมตร

ใหรัศมีของเสาขางแตละตนยาว 2r  เมตร
ความยาวรอบสวนตัวเสาของเสาขาง  = 

7
26  = 

7
44  เมตร

                22 rπ      =   
7
44

                    2r     =   
π2
1

7
44

×

                           ≈   
2
1

22
7

7
44

××

                           ≈     1
∴เสาขางแตละตนมีรัศมี( 2r )ยาวเทากับ 1 เมตร
สวนปลายยอดของเสาขางแตละตนมีลักษณะเปนปลายแหลม  
ให สูงเอียงของสวนปลายยอดของเสาขางแตละตนยาว 2l  เมตร
สูงเอียงของสวนปลายยอดของเสาขางแตละตน ( 2l ) ดังนี้

  ( )2
2

2
2 1

5
22 +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=l

       2
2

1
5

12
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

       1
25

144
+=

       
25
25

25
144

+=

       
25

169
=

      
5
32

5
13

2 ==l

∴สวนปลายยอดของเสาขางแตละตนมีสูงเอียง ( 2l )ยาว 
5
32  เมตร
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พื้นที่ผิวของสวนตัวเสาของเสาขาง   hr22π=

                             
5

161
7
222 ×××≈

                              
5

16
7
44

×=

                              
35
704

=

                              114.20≈
∴ เสาขาง 2 ตน จะมีพื้นที่ผิวของสวนตัวเสา 114.202×  228.40=  ตร.เมตร
พื้นที่ผิวของสวนปลายยอดของเสาขาง  22lrπ=

  
5
321

7
22

××≈

  171.8=   ตารางเมตร
 ดังนั้นจะพบวา

เสากลาง มี พื้นที่ผิวของสวนตัวเสาเปน              31.429        ตารางเมตร
พื้นที่ผิวของสวนปลายยอดเสาเปน    12.768        ตารางเมตร

เสาขางทั้งสองตน มีพื้นที่ผิวของสวนตัวเสาเปน  2(20.147)   =  40.228 ตารางเมตร
      พื้นที่ผิวของสวนปลายยอดเสาเปน   2(8.171)     =  16.342   ตารางเมตร

คาแรงในการทาสีสวนตัวเสาทั้ง 3 ตน คิดตารางเมตรละ 275 บาท
∴คิดเปนเงิน   ( 31.429 + 40.228)   x  275    =   71.657 x 275

                                =   19,705.675   บาท
คาแรงในการทาสีสวนปลายยอดเสาทั้ง 3 ตน
คิดแพงกวาการทาสวนตัวเสา ตารางเมตรละ  50 บาท
คาแรงตารางเมตรละ 275 + 50 =  325  บาท
คิดเปนเงินคาทาสีสวนปลายยอดทั้งสามตน   =   (12.768+16.342) x 325

          =   29.11 x 325
                        =   9,460.75   บาท

ดังนั้น รวมเปนเงินคาทาสีทั้งหมด  =   คาแรงทาสีสวนตัวเสาทั้งสามตน
                            + คาแรงทาสีสวนปลายเสาขางทั้งสามตน

         =  19,705.675 + 9,460.75  =  29,166.425  บาท
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แตผูออกแบบแจงขอมูลเกี่ยวกับรัศมีของเสากลางนอยกวารัศมีของเสาจริง  0.450 เมตร
จากขอมูลเดิมเสากลางมีรัศมี ( 1r )ยาว    

4
11   เมตร

ใหรัศมีจริงของเสากลางยาว  3r  เมตร
เสากลางมีรัศมีจริง ( 3r ) =   

4
11  + 0.45

          =    1.25 + 0.45
      =     1.7 เมตร

∴รัศมีจริงของเสากลาง( 3r ) ยาว  1.7 เมตร
ใหเสากลางมีสวนตัวเสาสูง 3h  เมตร
พื้นที่ผิวจริงของสวนตัวเสากลาง   =  132 hrπ

       =  ( ) 47.12 ×××π

      ≈   ( ) 47.1
7
222 ×××

      743.42=    ตารางเมตร
∴สวนตัวเสากลางมีพื้นที่ผิวจริงประมาณ  42.743 ตารางเมตร
สวนปลายยอดเสากลางจะมีลักษณะเปนปลายแหลม
ให สูงเอียงจริงของปลายยอดยาว   3l   เมตร

              ( )222
3 7.13 +=l

     89.29 +=

     89.11=

                448.33 ≈l

สวนปลายยอดของเสากลางแตละตนมีสูงเอียงจริง( 3l )ยาวประมาณ 3.448 เมตร
พื้นที่ผิวจริงของสวนปลายยอด   =   3lrπ

     ≈    448.37.1
7
22

××

                   ≈    18.422   ตารางเมตร
∴สวนปลายยอดของเสากลางมีพื้นที่ผิวจริงยาวประมาณ  18.422 ตารางเมตร
คาแรงในการทาสีสวนตัวเสาของเสากลางตามขอมูลใหม คิดตารางเมตรละ 275  บาท
พื้นที่ผิวของสวนตัวเสา   = 42.743 ตารางเมตร

คิดเปนเงินคาทาสีสวนตัวเสา  = 42.743 x 275 = 11,754.325   บาท
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คาแรงในการทาสีสวนปลายยอดของเสากลางตามขอมูลใหม
คิดแพงกวาสวนตัวเสาตารางเมตรละ 50 บาท
ดังนั้นคิดตารางเมตรละ 275 + 50 = 325 บาท
พื้นที่ผิวของสวนปลายยอด   = 18.422   ตารางเมตร

คิดเปนเงินคาทาสีสวนปลายยอดทั้งหมด  = 18.422   x  325  =  5,987.15 บาท
เงินคาทาสีเสากลางตามขอมูลใหม =  คาทาสีสวนตัวเสา +  คาทาสีสวนปลายเสา

                          =  11,754.325 +  5,987.15  บาท
                       =   17,741.475   บาท

จากขอมูลเดิมจายเงินคาแรงในการทาสีเสากลาง =  ( ) ( )325768.12275429.31 ×+×

               =  8,642.975 + 4,149.6
               =  12,792.575  บาท

ดังนั้น จะจายเงินคาแรงในการทาสีเสากลางเพิ่ม
        = คาแรงทาสีตามขอมูลใหม – คาแรงทาสีตามขอมูลเดิม
        =   17,741.475 – 12,792.575

               =   4,948.9 บาท
ดังนั้นทางสวนสนุกจะตองจายเงินทั้งหมด

         =   เงินที่จายครั้งแรก + เงินสวนที่ตองจายเพิ่ม
               =   29,166.425 + 4,948.9

         =    34,115.325  บาท
ตอบ จะตองจายเงินเพิ่มจํานวน  4,948.9 บาท

                       และรวมจายเงินทั้งหมดเปน 34,115.325 บาท 
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2. เร่ืองเสาสามตน (2)
ประตูทางเขาสวนสนุกแหงหนึ่ง มีเสาอยู 3 ตน ซึ่งแตละตนจะมีสวนของตัวเสาเปนเสา

กลมตรง มีสวนปลายเปนยอดแหลม  โดยเสาอันกลางมีสวนตัวเสาสูง 
2
14  เมตร สวนตัวเสาสูงเปน 

7
9

เทาของปลายยอด  ความยาวรอบตัวเสาเปน 
7
67  เมตร  สวนเสาที่อยูขางๆทั้ง 2 ตน มีขนาดเทากัน

และมีความสูงจากพื้นดินถึงยอดแหลมรวมกันสองตนเปน 
5
113  เมตร  เสาแตละตนมีความยาวรอบตัว

เสาเปน 
7
26  เมตร  และความสูงของสวนตัวเสากลมทั้งสองตนรวมกันเปน

35
42  เทาของความสูงของ

สวนปลายยอดของเสากลาง นอกจากนี้เสาขางทั้งสองตนมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันเปน 42.54  ตาราง
เมตร ทางสวนสนุกมีนโยบายจะทาสีใหมโดยสวนตัวเสาจะทาสีชมพูและสวนปลายยอดเสาจะทาสีสม
คาแรงในการทาสีสวนตัวเสาคิดตารางเมตรละ 265 บาท แตสวนปลายยอดจะแพงกวาตารางเมตรละ
55 บาท แตเมื่อจายคาแรงเรียบรอยแลว ผูออกแบบเสาทั้ง 3 ตนนี้บอกวาไดแจงขอมูลเกี่ยวกับรัศมีของ
เสากลางนอยกวารัศมีจริงไป 0.53 เมตร ดังนั้นทางฝายชางทาสีจึงตองการคาแรงสวนที่ขาดหายไป
อยากทราบวาทางสวนสนุกจะตองจายเงินคาแรงเพิ่มเติมเทาใดและรวมทั้งสิ้นแลวตองจายเงินเปน
จํานวนเทาใด
วิธีทํา พิจารณาเสากลาง

ใหสวนสูงของตัวเสากลางยาว 1h  เมตร
สวนสูงของตัวเสา ( 1h ) ยาว  

2
14   เมตร

∴ สวนสูงของตนเสา   =  
7
9  เทาของสวนปลายยอด

                         
2
14    = ×

7
9 สวนสูงของปลายยอด

      สวนสูงของปลายยอด         =  
9
7

2
14 ×

                   =  
9
7

2
9
×

                  =  
2
7  = 

2
13

 ∴ สวนสูงของปลายยอดของเสากลางสูง 
2
13   เมตร
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ความยาวรอบสวนตัวเสายาว  
7
67     เมตร

ให รัศมีของเสากลางยาว  1r    เมตร 
                                             12 rπ        =   

7
67

                
7
55

7
222 1 ≈×× r

                        
2
1

22
7

7
55

1 ××=r

                
4
11

44
55

==

∴ เสากลางมีรัศมี ( 1r ) ยาวประมาณ 
4
11  เมตร

สวนปลายยอดของเสากลางมีลักษณะเปนปลายแหลม  
ให สูงเอียงของสวนปลายยอดของเสากลางยาว  1l   เมตร
หา สูงเอียงของสวนปลายยอดของเสากลาง ( 1l ) ดังนี้

              
22

2
1 4

11
2
13 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=l

                      
22

4
5

2
7

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

     
16
25

4
49

+=

                   
16

25196 +
=

     
16
221

=

                
4
221

1 =l

∴ สวนปลายยอดของเสากลางมีสูงเอียง( 1l ) ยาว 
4
221  เมตร

พื้นที่ผิวของสวนตัวตนเสากลาง =  112 hrπ

                    =  
2
14

4
112 ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛××π

                   =  
2
9

4
5

7
222 ×××

                     ≈    35.357 ตารางเมตร
∴ พื้นที่ผิวของสวนตัวตนเสากลางประมาณ  35.357  ตารางเมตร



195

พื้นที่ผิวของสวนปลายยอดเสากลาง =   11lrπ

                        =    
4
221

4
11 ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×π

          ≈  
4
221

4
5

7
22

××

          ≈  14.600 ตารางเมตร
∴พื้นที่ผิวของสวนปลายยอดประมาณ 14.600 ตารางเมตร

พิจารณาเสาขางทั้ง 2 ตน
เสาขางทั้ง 2 ตน มีขนาดเทากัน
มีความสูงรวมกันเปน  

5
113 เมตร

                                                         เสาขางแตละตนสูง     
2
1

5
113 ×  

2
1

5
66

×=

                                    
5
33

=

นั่นคือเสาขางแตละตนสูงตนละ 
5
33  หรือ 

5
36  เมตร

ให สวนสูงของสวนตัวเสาของเสาขางแตละตนยาว 2h  เมตร
     ความสูงของสวนตัวเสาขางทั้งสองตนเทากับ

35
42  เทาของความสูงของสวนปลายยอด
    ของเสากลาง

 
2
13

35
42 ×=

2
7

35
74

×=

5
37

=    

ดังนั้นเสาขางแตละตนมีสวนตัวเสา( 2h ) ยาว 
2
1

5
37

×=

                        
10
37

=   เมตร

จะไดสวนปลายยอดของเสาขางสูง 
10
29

10
37

10
66

10
37

5
33

=−=− เมตร

∴ปลายยอดของเสาขางแตละตนสูง 
10
29  หรือ 

10
92  เมตร

10
92

10
73
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ให รัศมีของเสาขางแตละตนยาว  2r  เมตร
ความยาวรอบสวนตัวเสาของเสาขาง  =  

7
44  เมตร

                        22 rπ   =  
7
44     

                     2r   =  
2
1

22
7

7
44

××

                              2r    =  1
∴เสาขางแตละตนมีรัศมี ( 2r )ยาว 1 เมตร
สวนปลายยอดของเสาขางมีลักษณะเปนปลายแหลม
ให สูงเอียงของสวนปลายยอดของเสาขาง ยาว  2l  เมตร

             ( )2
2

2
2 1

10
92 +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=l

    2
2

1
10
29

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

    
100
100

100
841

+=

    
100
941

=

              
10
941

2 =l

∴สวนปลายยอดของเสาขางแตละตนมีสูงเอียง ( 2l ) ยาว   
10
941  เมตร

พื้นที่ผิวของสวนตัวเสาของเสาขาง  222 hrπ=

                       
10
371

7
222 ×××≈

         
10
37

7
44

×=

         257.23≈   ตารางเมตร
∴ เสาขางแตละตนจะมีพื้นที่ผิวสวนตัวเสา 257.23  ตารางเมตร
พื้นที่ผิวของสวนปลายเสาของเสาขาง  22lrπ=

              
10
9411

7
22

××=

              641.9=  ตารางเมตร
∴เสาขางแตละตนจะมีพื้นที่ผิวสวนปลายยอด 641.9   ตารางเมตร
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ดังนั้นจะพบวา
 เสากลาง มีพื้นที่ผิวของสวนตัวเสาเปน        35.357     ตารางเมตร

      พื้นที่ผิวของสวนปลายยอดเปน   14.600     ตารางเมตร
เสาขางทั้งสองตน มีพื้นที่ผิวของสวนตัวเสาเปน    2(23.257)   =   46.514    ตารางเมตร

           พื้นที่ผิวของสวนปลายยอดเปน   2(9.641)  =  19.289   ตารางเมตร
คาแรงในการทาสีสวนตัวเสาทั้ง 3 ตน คิดตารางเมตรละ 265 บาท

∴ คิดเปนเงิน   ( 35.357 + 46.514) x 265  =  81.871 x 265
                    =  21,695.815   บาท

คาแรงในการทาสีสวนปลายยอดเสาทั้ง 3 ตน
 คิดแพงกวาการทาสวนตัวเสาตารางเมตรละ  55 บาท

คาแรงตารางเมตรละ 265 + 55  =  320  บาท
คิดเปนเงินคาทาสีสวนปลายยอดทั้งสามตน =  (14.60+19.289) x 320

                      =  33.889 x 320
                      =  10,844.48   บาท

ดังนั้น รวมเปนเงินคาทาสีทั้งหมด   =  คาแรงทาสีสวนตัวเสาทั้งสามตน
+ คาแรงทาสีสวนปลายเสาทั้งสามตน

         =  21,695.815  + 10,844.48  =  32,540.295  บาท
แตผูออกแบบแจงขอมูลเกี่ยวกับ รัศมีของเสากลางนอยกวารัศมีจริงไป 0.53 เมตร
จากขอมูลเดิมเสากลางมีรัศมี ( 1r ) ยาว  

4
11  เมตร

เสากลางมีรัศมีจริง ( 3r ) ยาว   =  
4
11 + 0.53

                       =  1.25 + 0.53
                       =  1.78  เมตร

∴รัศมีจริงของเสากลาง ( 3r ) ยาว 1.78 เมตร
เสากลาง ( 1h ) สูง 

2
14  เมตร

พื้นที่ผิวจริงของสวนตัวเสากลาง   =  132 hrπ

                       =  ( )
2
1478.12 ×××π

      ≈  ( )
2
978.1

7
222 ×××

                   ≈     50.349   ตารางเมตร
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∴สวนตัวเสากลางมีพื้นที่ผิวจริงยาวประมาณ  50.349    ตารางเมตร
สวนปลายยอดเสากลางมีลักษณะเปนปลายแหลม
∴ปลายยอดของเสากลางสูง 

2
13  เมตร

ให สูงเอียงของเสากลางยาว  3l   เมตร

                                   ( )2
2

2
3 78.1

2
13 +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=l

                ( )2
2

78.1
2
7

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

               ( )278.1
4
49

+=  

                                      168.325.12 +=

                   418.15=

          927.33 =l

∴สวนปลายแหลมของเสากลางมีสูงเอียง( 3l )ประมาณ 3.927  เมตร
พื้นที่ผิวของสวนปลายยอด         =   33lrπ

       =   927.378.1
7
22

××

     ≈    21.969   ตารางเมตร
∴สวนปลายยอดของเสากลางแตละตนมีพื้นที่ผิวจริงประมาณ  21.969   ตารางเมตร
คาแรงในการทาสีสวนตัวเสาของเสากลางตามขอมูลใหม คิดตารางเมตรละ 265 บาท
พื้นที่ผิวของสวนตัวเสา     50.349    ตารางเมตร

คิดเปนเงินคาทาสีสวนตัวเสา      =  50.349 x 265  = 13,342.485  บาท
คาแรงในการทาสีสวนปลายยอดของเสากลางตามขอมูลใหม
คิดแพงกวาสวนตัวเสาตารางเมตรละ 55 บาท
ดังนั้นคิดตารางเมตรละ 265 + 55 = 320  บาท
พื้นที่ผิวของสวนปลายยอด   21.969   ตารางเมตร

คิดเปนเงินคาทาสีสวนปลายยอดทั้งหมด  = 21.969 x  320 = 7,030.08   บาท
เงินคาทาสีเสากลางตามขอมูลใหม = คาทาสีสวนตัวเสา + คาทาสีสวนปลาย

          =   13,342.485  + 7,030.08
         =   20,372.565   บาท
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จากขอมูลเดิมจายเงินคาแรงในการทาสีเสากลาง =  ( ) ( )32060.14265357.35 ×+×

               =   9,369.605 + 4,672
               =   14,041.605   บาท

ดังนั้น จะจายเงินคาแรงในการทาสีเสากลางเพิ่ม
        = คาแรงทาสีตามขอมูลใหม – คาแรงทาสีตามขอมูลเดิม
        =   20,372.565   –  14,041.605
        =   6,330.96   บาท

ดังนั้นทางสวนสนุกจะตองจายเงินทั้งหมด
        =   เงินสวนที่จายครั้งแรก + เงินสวนที่ตองจายเพิ่ม
         =   32,540.295 + 6,330.96

                                                   =   38,871.255  บาท
 ตอบ จะตองจายเงินเพิ่มจํานวน   6,330.96   บาท

                              และรวมจายเงินทั้งหมดเปน  38,871.255  บาท
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คําตอบของปญหาที่ใชเปนฐานในการเรียนรูประจําหนวยการเรียน
หนวยการเรียนที่ 3 พื้นที่ผิวของทรงกลม

**********************************************************************************************************
1 .เร่ือง ลูกบอลสามสี(1)
แดงมีลูกบอลอยู 3 ขนาด คือ ขนาดเล็กจํานวน 21 ลูก ขนาดกลางจํานวน 9 ลูกและ

ขนาดใหญจํานวน 4 ลูก  ลูกบอลแตละลูกจะมีแถบสี แดง เหลืองและน้ําเงิน สลับกัน รวมทั้งหมด 9
แถบ แตละแถบของลูกบอลแตละขนาดจะมีพื้นที่เทากันและสองแถบของลูกบอลขนาดใหญมีพื้นที่เปน
1,315.502 ตารางเมตร  รัศมีของลูกบอลขนาดใหญเปน 38.75 เทาของลูกบอลขนาดเล็ก และรัศมีของ
ลูกบอลขนาดกลางเปน 0.419 เทาของลูกบอลขนาดใหญ ถาแดงนําแถบสีเดียวกันเพียงหนึ่งสีของลูก
บอลทุกลูกทุกขนาดมารวมกันจะมีพื้นที่เทากับพื้นที่ผิวของลูกบอลที่มีรัศมีเทากับเทาใด

วิธีทํา   จากโจทยจะพบวา ลูกบอลแตละลูกมีแถบสีทั้งหมด 9 แถบ โดยแบงเปนสีละ 3 แถบ
ให     รัศมีของลูกบอลขนาดใหญยาว 1r     เมตร

   รัศมีของลูกบอลขนาดกลางยาว 2r   เมตร
     รัศมีของลูกบอลขนาดเล็ก ยาว 3r    เมตร

สองแถบของลูกบอลขนาดใหญมีพื้นที่     =   1,315.502    ตารางเมตร
หนึ่งแถบ จะมีพื้นที่       =   751.657

2
502.315,1

=  ตารางเมตร
∴พื้นที่ผิวของลูกบอลขนาดใหญ   =   9 x 657.751   ตารางเมตร

                                                                 =   5,919.759     ตารางเมตร
ลูกบอลขนาดใหญมีทั้งหมด 4 ลูก
∴รวมพื้นที่ผิวทั้งหมดของลูกบอลขนาดใหญ     =  5,919.759  x 4     ตารางเมตร

              =  23,679.036       ตารางเมตร
 ดังนั้นจะไดวาแตละสีมีพื้นที่ = 

3
036.679,23        ตารางเมตร

=  7,893.012         ตารางเมตร
∴ลูกบอลขนาดใหญจะมีพื้นที่ที่เปนสีเดียวกันหนึ่งสีรวมทั้งสิ้น  7,893.012 ตารางเมตร
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หารัศมีของลูกบอลขนาดใหญไดดังนี้
พื้นที่ผิวของลูกบอลขนาดใหญ           =  2

14 rπ

        5,919.759   =  2
17

224 r××

                                2
1r  ≈  

22
7

4
759.919,5

×

            =  470.890
        1r  ≈   21.7

∴รัศมีของลูกบอลขนาดใหญ( 1r )ยาวประมาณ 21.7 เมตร
รัศมีของลูกบอลขนาดใหญ               =   38.75 เทาของลูกบอลขนาดเล็ก

                       21.7   =  38.75 ×  3r

              3r   =  
75.38
7.21

             =  0.56
รัศมีของลูกบอลขนาดเล็ก( 3r ) ยาว   0.56  เมตร
พื้นที่ผิวของลูกบอลขนาดเล็ก              =  2

34 rπ

                            ≈  ( )256.0
7
224 ××

              ≈   3.942   ตารางเมตร
∴ลูกบอกขนาดเล็กมีพื้นที่ผิวประมาณ  3.942  ตารางเมตร
ลูกบอลขนาดเล็กมีทั้งหมด 21 ลูก
∴รวมพื้นที่ผิวทั้งหมดของลูกบอลขนาดเล็ก  ≈    3.942 x 21     ตารางเมตร

           =    82.782       ตารางเมตร
ดังนั้นจะไดวาแตละสีมีพื้นที่                         ≈   

3
782.82        ตารางเมตร

          =   27.594         ตารางเมตร
∴ลูกบอลขนาดเล็กจะมีพื้นที่ที่เปนสีเดียวกันหนึ่งสีรวมทั้งสิ้นประมาณ  27.594  ตารางเมตร
รัศมีของลูกบอลขนาดกลาง             =  0.419 เทาของลูกบอลขนาดใหญ

           =   0.419 x 21.7
           =   9.092

 ∴ลูกบอลขนาดกลางมีรัศมีประมาณ 9.092  ตารางเมตร
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พื้นที่ของลูกบอลขนาดกลาง       =  2
24 rπ

     ≈   ( )2092.9
7
224 ××

                   = 1,039.210  ตารงเมตร
Qลูกบอลขนาดกลางมีทั้งหมด  9  ลูก
รวมพื้นที่ผิวทั้งหมดของลูกบอลขนาดกลาง      =  1,039.210  x  9     ตารางเมตร

              =  9,352.89   ตารางเมตร
 ดังนั้นจะไดวาแตละสีมีพื้นที่ = 

3
89.352,9   ตารางเมตร

=  3,117.63   ตารางเมตร
ลูกบอลขนาดกลางจะมีพื้นที่ที่เปนสีเดียวหนึ่งสีกันรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,117.63   ตร.เมตร
เมื่อนําแถบสีเดียวกันเพียงหนึ่งของลูกบอลทุกลูกทุกขนาดมารวมกัน  จะได

 =   7,893.012 + 3,117.63 + 27.594
=   11,038.236   ตารางเมตร

จากสูตร พื้นที่ของทรงกลม         =  24 rπ

     11,038.236   =  2

7
224 r××

      2r   =  
224

7236.038,11
×

×

     ≈   878.042
       r   ≈   29.632  เมตร

ตอบ  แตละแถบสีของลูกบอลทุกลูกทุกขนาดจะมีพื้นที่เทากับพื้นที่ผิว
                        ของทรงกลมที่มีรัศมีประมาณ   29.632   เมตร
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2. เร่ือง ลูกบอลสามสี (2)
แดงมีลูกบอลอยู 3 ขนาด คือ ขนาดเล็กจํานวน 19 ลูก ขนาดกลางจํานวน 8 ลูกและ

ขนาดใหญจํานวน 5 ลูก  ลูกบอลแตละลูกจะมีแถบสี แดง เหลืองและน้ําเงิน สลับกัน รวมทั้งหมด 9
แถบแตละแถบของลูกบอลแตละขนาดจะมีพื้นที่เทากันและหาแถบของลูกบอลขนาดกลางมีพื้นที่เปน
504.605 ตารางเมตร  รัศมีของลูกบอลขนาดกลางตอขนาดเล็กเปน 17.347 และรัศมีของลูกบอล
ขนาดใหญตอลูกบอลขนาดกลางเปน 1.824 ถาแดงนําแถบสีเดียวกันเพียงหนึ่งสืของลูกบอลทุกลูกทุก
ขนาดมารวมกันจะมีพื้นที่เทากับพื้นที่ผิวของลูกบอลที่มีรัศมีเทากับเทาใด

วิธีทํา     จากโจทยจะพบวา ลูกบอลแตละลูกมีแถบสีทั้งหมด 9 แถบ โดยแบงเปนแถบสีละ 3 แถบ
              ให    รัศมีของลูกบอลขนาดใหญยาว   1r     เมตร

  รัศมีของลูกบอลขนาดกลางยาว  2r   เมตร
         รัศมีของลูกบอลขนาดเล็ก ยาว  3r    เมตร
 หาแถบของลูกบอลขนาดกลางมีพื้นที่   =  504.605    ตารางเมตร

หนึ่งแถบ จะมีพื้นที่       =  921.100
5
605.504

=  ตารางเมตร
พื้นที่ผิวของลูกบอลขนาดกลาง  =  9 x 100.921    ตารางเมตร

                                                             = 908.289     ตารางเมตร
ลูกบอลขนาดกลางมีทั้งหมด 8 ลูก
∴รวมพื้นที่ผิวทั้งหมดของลูกบอลขนาดกลาง     =  908.289 x 8     ตารางเมตร

                 =  7,266.312       ตารางเมตร
ดังนั้นจะไดวาแตละสีมีพื้นที่                 = 

3
312.266,7        ตารางเมตร

 =  2,422.104        ตารางเมตร
ลูกบอลขนาดกลางจะมีพื้นที่ที่เปนสีเดียวกันหนึ่งสีรวมทั้งสิ้น  2,422.104   ตารางเมตร
หารัศมีของลูกบอลขนาดกลางไดดังนี้
พื้นที่ผิวของลูกบอลขนาดกลาง             = 2

24 rπ

                   08.289  =  2
27

224 r××

                                   2
2r   ≈   

4
1

22
7289.908 ××

                   ≈   72.250
                         2r   ≈   8.500

 ∴รัศมีของลูกบอลขนาดกลาง( 2r )ประมาณ  8.500  เมตร
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รัศมีของลูกบอลขนาดกลางตอขนาดเล็ก    = 17.347
                                   

3

2

r
r  = 17.347

                    
3

5.8
r

  = 17.347

              3r  = 
347.17
5.8

       ≈   0.490 เมตร
รัศมีของลูกบอลขนาดเล็ก( 3r )ประมาณ   0.490  เมตร
พื้นที่ของลูกบอลขนาดเล็ก      =   2

34 rπ

  ≈    ( )249.0
7
224 ××

         =    3.018   ตารางเมตร
 ∴ลูกบอลขนาดเล็กมีพื้นที่ผิวประมาณ 3.018 ตารางเมตร
ลูกบอลขนาดเล็กมีทั้งหมด 19 ลูก
∴รวมพื้นที่ผิวทั้งหมดของลูกบอลขนาดเล็ก       =   3.018  x 19     ตารางเมตร

               =   57.342       ตารางเมตร
ดังนั้นจะไดวาแตละสีมีพื้นที่                        =  

3
342.57        ตารางเมตร

              =   19.114         ตารางเมตร
∴ลูกบอลขนาดเล็กจะมีพื้นที่ที่เปนสีเดียวกันหนึ่งสีรวมทั้งสิ้น  19.114  ตารางเมตร
รัศมีของลูกบอลขนาดใหญตอขนาดกลาง = 1.824

                        
2

1

r
r           =   1.824

       
5.8

1r             =   1.824
   1r          =   1.824 x 8.5

                                                                           =  15.504
∴ลูกบอลขนาดใหญ( 1r )มีรัศมีเปน 15.504  ตารางเมตร
พื้นที่ของลูกบอลขนาดใหญ       =   2

14 rπ

     ≈   ( )2504.15
7
224 ××

                   =   3,021.845  ตารางเมตร
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ลูกบอลขนาดใหญมีทั้งหมด  5  ลูก
รวมพื้นที่ผิวทั้งหมดของลูกบอลขนาดใหญ         ≈   3,021.845  x  5     ตารางเมตร

               =  15,109.225       ตารางเมตร
 ดังนั้นจะไดวาแตละสีมีพื้นที่ ≈  

3
225.109,15        ตารางเมตร

=  5,036.408        ตารางเมตร
∴ลูกบอลขนาดใหญจะมีพื้นที่ที่เปนสีเดียวกันหนึ่งสีรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,036.408 ตร.เมตร
เมื่อนําแถบสีเดียวเพียงหนึ่งสีกันของลูกบอลทุกลูกทุกขนาดมารวมกัน

 =   5,036.408 + 2,422.104 + 19.114
=   7,477.626    ตารางเมตร

จากสูตร พื้นที่ของทรงกลม       =  24 rπ

     7,477.626  =  2

7
224 r××

          2r   =  
224

7626.477,7
×

×

               ≈   594.811
         r  ≈   24.389   ตารางเมตร

ตอบ แตละแถบสีของลูกบอลทุกลูกทุกขนาดจะมีพื้นที่เทากับพื้นที่ผิว
                         ของทรงกลมที่มีรัศมีประมาณ  24.389   เมตร
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คําตอบใบงานที่ 1
หนวยการเรียนที่ 1                   เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด

1.จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีฐานยาวดานละ 12 เซนติเมตร สวนสูงเอียงยาว 12
เซนติเมตร
วิธีทํา     พื้นที่ผิวของพีระมิด = พื้นที่ผิวขาง + พื้นที่ฐาน

                 = ( ×
2
1 ความยาวรอบฐาน× สูงเอียง)

        +(ดาน x ดาน )

                 = ( ) ( )121212124
2
1

×+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×××

                                = 288 + 144
                                = 432   ตารางเซนติเมตร
     ตอบ พีระมิดมีพื้นที่ผิว 432 ตารางเซนติเมตร

2.จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งมีดานประกอบมุมฉากยาว 32 เซนติเมตร และ 10
เซนติเมตรและมีความสูง 12 เซนติเมตร
วิธีทํา   จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABD

        222 BDABAD +=

                 
2

2

2
1012 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

                                22 512 +=

   25144 +=

   169=

          13=AD
∴ สูงเอียง ซึ่งลากจากจุด A มายังดานยาวของฐานยาว 13   เซนติเมตร
จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากABC จะไดวา

        222 BCABAC +=

     
2

2

2
3212 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

12 ซม

12 ซม

E

G 12 ซม 

B C

D

A

F
12 ซม

B32 10

13

A

12
B

C    D
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   22 1612 +=

                               256144 +=

     400=

                                20=AC
∴ สูงเอียงซึ่งลากจากจุด A มายังดานกวางยาว 20 เซนติเมตร

พื้นที่ผิวดานขางของพีระมิด = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×××+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××× 1332

2
122010

2
12

     =  200 + 416
     =  616 ตารางเซนติเมตร

 พื้นที่ฐาน  = 3201032 =×  ตารางเซนติเมตร
 ∴ พื้นที่ผิวทั้งหมด = 200 + 416 + 320 = 936 ตารางเซนติเมตร
ตอบ  พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดเปน 936   ตารางเซนติเมตร

3.พีระมิดทําดวยไมอันหนึ่งมีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 6 เมตร และพีระมิดสูง 4 เมตร ถา
ตองการทาสีพื้นผิวของพีระมิดนี้ จะเสียคาทาสีเทาไร เมื่อคาทาสีตารางเมตรละ 75.50 บาท
วิธีทํา ให  สูงเอียงของพีระมิดยาว l  เมตร

หาสูงเอียง (l ) ของพีระมิด ดังนี้
            222 34 +=l

                   916 +=

                 25=

                                       5=l
∴สูงเอียงของพีระมิดยาว 5 เมตร

            พื้นที่ผิวของพีระมิด = พื้นที่ผิวขาง + พื้นที่ฐาน

                                          ( )6656
2
14 ×+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×××=

                             96=   ตารางเมตร
คาทาสีตารางเมตรละ 75.50 บาท
∴ดังนั้น จะจายเงินทั้งหมด = 96 x 75.50 =7,248 บาท
ตอบ เสียเงินคาทาสีเปนจํานวน 7,248 บาท

F
B

o

C

E

4 ม.

A

D

6 ม.
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4.พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีดานยาวดานละ 12 เซนติเมตรและสันของพีระมิดนี้ยาวเทากับ
สันของพีระมิดฐานหาเหลี่ยมดานเทามุมเทาซึ่งยาวดานละ 8 เซนติเมตรและมีพื้นที่ผิวขางเปน 120 ตา
รางเซนติเมตร อยากทราบวาพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีพื้นที่ผิวขางเทาใด
วิธีทํา  จากพีระมิดฐานหาเหลี่ยมดานเทามุมเทา

หาสูงเอียงไดดังนี้
∴พื้นที่ผิวขางของพีระมิด = ×

2
1 ความยาวรอบฐาน× สูงเอียง

          120         = ( )××× 85
2
1  สูงเอียง

       สูงเอียง      = 6 เซนติเมตร
 หาความยาวของสัน  จากรูปสามเหลี่ยม ABC

ให AC แทนความยาวของสันของพีระมิดมีหนวยเปนเซนติเมตร
ดังนั้น    222 46 +=AC

         1636 +=

          52=
   52=AC  เซนติเมตร

∴ สันของพีระมิดฐานหาเหลี่ยมดานเทามุมเทายาว 52 ชม.
จากกําหนดใหสันของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวเทากับสันของพีระมิดฐานหาเหลี่ยมดาน
เทามุมเทา
ดังนั้น พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมดานเทามุมเทามีสันยาว  52  เซนติเมตร
ให  สูงเอียงของพีระมิดยาว l  เซนติเมตร
หาสูงเอียง( l )ของพีระมิด ดังนี้

 ( ) 222 652 −=l

       3652 −=

      16=

  4=l
∴ สูงเอียงของพีระมิดยาว 4 เซนติเมตร
พื้นที่ผิวขางของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส  =  [ 

2
1 Xความยาวรอบฐาน X สูงเอียง]

         = ( ) 4124
2
1

×××

        =   96   ตารางเซนติเมตร
ตอบ พื้นที่ผิวขางของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเปน 96 ตารางเซนติเมตร

A

B C
D

. 6ซม..

4 ซม.4ซม.

   B

A

   C   D
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5.ลูกบาศกลูกหนึ่งมีพื้นที่ผิวทั้งหมด 864 ตารางเซนติเมตร พื้นที่แตละหนาเทากับพื้นที่ฐานของพีระมิด
รูปหนึ่งและมีความสูงเทากัน  จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดรูปนี้
วิธีทํา ลูกบาศกมีขนาดของความยาว  ความกวางและความสูง เทากัน

      สมมุติความยาวของลูกบาศกเทากับ l  ตารางเมตร
พื้นที่ผิวของลูกบาศก     = 6 X (พื้นที่ของดานประกอบลูกบาศก)

   864    = 6 X (l X l )
  144     = l X l

     12 X 12  = l X l
      l     = 12

∴ลูกบาศกมี ความยาว  ความกวางและความสูงเทากับ 12 เซนติเมตร
พีระมิดมีขนาดของฐานเทากับพื้นที่แตละหนาและมีความสูงเทากับลูกบาศก
∴ พีระมิดมีฐานยาว  12 เซนติเมตร กวาง 12 เซนติเมตรและสวนสูง 12 เซนติเมตร
ให สูงเอียงของพีระมิดยาว  l  เซนติเมตร
หาสูงเอียง( l )ของพีระมิด  ดังนี้

       2l = 2
2

12122 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

           = 144 + 36
           = 180
       l = 56

∴สูงเอียงของพีระมิดยาว 56  เซนติเมตร
ดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดของพีระมิด =  พื้นที่ผิวขาง + พื้นที่ฐาน

                      =   [ 
2
1 Xความยาวรอบฐาน X สูงเอียง] + พื้นที่ฐาน

                 =   ( ) 14456124
2
1

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×××

                     =  ( ) 1445348 +×

                     =  1445144 +   ตารางเซนติเมตร
ตอบ พื้นที่ทั้งหมดของพีระมิดนี้ เปน 1445144 +   ตารางเซนติเมตร
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6.รูปจําลองศิลาจารึกมีสวนลางเปนปริซึมส่ีเหลี่ยมจัตุรัส สวนบนเปนพีระมิดดังรูป ฐานของทั้งสองเปน
รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่ยาวดานละ 10 นิ้ว และปริมาตรทั้งหมดของรูปจําลองศิลาจารึกเทากับ 2,800  ลูก
บาศกนิ้ว  ถาสวนลางสูง 24 นิ้ว จงหา สูงเอียงของพีระมิดและพื้นที่ผิวขางทั้งหมดของรูปจําลองศิลา
จารึก
วิธีทํา  ปริมาตรของศิลาจารึก    = ปริมาตรของปริซึม + ปริมาตรของพีระมิด

  2,800    =  [พื้นที่ฐาน X สูง] +  [
3
1 Xพื้นที่ฐาน X สูงตรง]

    2,800    =  [(10X10) X 24] + [
3
1  X (10X10) X สูงตรง]

  =  [2,400 + 
3

100 Xสูงตรง]

     400   =  
3

100  X สูงตรง
      12   = สูงตรง

∴ความสูงของพีระมิดยาว  12 นิ้ว
ดังนั้น ให สูงเอียงของพีระมิดยาว  l  นิ้ว
หาสูงเอียง (l ) ไดดังนี้

            2l = 
2

2

2
1012 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

        = 22 512 +

                            = 144 + 25
                             = 169

                       l    = 13 นิ้ว
∴ สูงเอียงของพีระมิดเทากับ 13  นิ้ว
พื้นที่ผิวทั้งหมดของศิลาจารึก  = พื้นที่ผิวของปริซึม + พื้นที่ผิวขางของพีระมิด

          =  [(พื้นที่ฐาน)+(พื้นที่ผิวขางของปริซึม)]
                    +[

2
1 x ความยาวรอบฐาน x สูง]

                  =  [(10x10)+4x(10x24)]+[
2
1 x4(10)x13]

                        = (10 + 960) + 260
                       = 1,320 ตารางนิ้ว

ตอบ  1)  สูงเอียงของพีระมิดยาว 13  นิ้ว
    2)  พื้นที่ผิวทั้งหมดของศิลาจารึกยาว เทากับ 1,320 ตารางนิ้ว

24

10
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คําตอบ
แบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 1

เรื่อง พื้นที่ผิวของพีระมิด

1. พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานยาวดานละ 18 เซนติเมตร และมีสูงเอียงยาว 41 เซนติเมตร
จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมด
 วิธีทํา        เนื่องจากพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิด = พื้นผิวขาง + พื้นที่ฐาน

พื้นที่ผิวขางของพีระมิด   =   
2
1
×  ความยาวรอบรูปของฐาน ×  สูงเอียง

          =  ( ) 41184
2
1

×××

         =  1,476  ตารางเซนติเมตร
∴พื้นที่ฐานของพีระมิด  = ดาน x ดาน

         =  18 x 18
         =   324  ตารางเซนติเมตร

∴พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิด = 1,476 + 324 = 1,800 ตารางเซนติเมตร
ตอบ  พีระมิดมีพื้นที่ผิว 1,800 ตารางเซนติเมตร

2. พีระมิดฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ฐานยาวดานละ 6 นิ้ว มีสันยาว 34  นิ้ว   จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมด
วิธีทํา จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AFC

ให  AF แทนสูงเอียงของพีระมิดมีหนวยเปนนิ้ว
หาสูงเอียงของพีระมิด (AF) ดังนี้

∴ 222 CFACAF −=

( ) 22
334 −=

              25=

       5=AF
 ∴สูงเอียงของพีระมิดสูง 5 นิ้ว
 พื้นที่ผิวขางของพีระมิด      = 

2
1
×  ความยาวรอบรูปของฐาน ×  สูงอียง

             =  ( ) 546
2
1

×××

             =   60   ตารางนิ้ว

18

      18

41

A

6

34

B C

DE

    F
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พื้นที่ฐานของพีระมิด     =  ดาน x ดาน
                      = 6 x 6  = 36  ตารางนิ้ว

พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิด = พื้นที่ผิวขาง + พื้นที่ฐาน
            =  60 + 36
            =  96  ตารางนิ้ว

ตอบ พีระมิดมีพื้นที่ผิวทั้งหมด 96  ตารางนิ้ว

3. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสวัดโดยรอบยาว 24 เซนติเมตร พีระมิดนี้สูง 4 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวทั้ง
หมด
วิธีทํา ความยาวรอบฐานของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส  24 ตารางเซนติเมตร

∴ ฐานแตละดานยาวเปน 6
4
24

=   ซม.

ดังนั้น 6=BC ซม.  3
2
6
==FG  ซม.

จากรูปสามเหลี่ยม AFG
ให AG แทนสูงเอียงของพีระมิดมีหนวยเปนเซนติเมตร
หา สูงเอียงของพีระมิด (AG) ดังนี้

Q  222 FGAFAG +=

               22 34 +=

 25=

    ∴ 5=AG
∴สูงเอียงของพีระมิดยา 5 เซนติเมตร

  พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิด = พื้นที่ผิวขาง + พื้นที่ฐาน
          = (

2
1
×  ความยาวรอบรูปของฐาน ×  สูงเอียง)+(ดาน x ดาน)

      = ( )66524
2
1

×+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××

      = 60 + 36
      =  96  ตารางเซนติเมตร
ตอบ พีระมิดมีพื้นที่ผิวทั้งหมด 96  ตารางเซนติเมตร

3 ซม.

4 ซม.E

G

B C

D

A

F
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4.พีระมิดฐานหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา มีฐานยาวดานละ 8 เซนติเมตร สันของพีระมิดนี้ยาว 10
เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมด
วิธีทํา ดานขางแตละดานของพีระมิดมีลักษณะดังรูป ABC∆

จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ADC
ให AD แทนสูงเอียงของพีระมิดมีหนวยเปนเซนติเมตร
หาสูงเอียงของพีระมิด (AD) ดังนี้
                            222 410 −=AD

                      16100 −=

          84=
∴สวนสูงเอียง(AD) ยาว 212  เซนติเมตร

พื้นที่ผิวขางของพีระมิด = 
2
1
× ความยาวรอบรูปของฐาน ×  สูงเอียง

      = ( ) 21268
2
1

×××   ตารางเซนติเมตร
      =  2148   ตารางเซนติเมตร

ฐานของพีระมิดเปนรูปหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา
และฐานยาวดานละ 8 เซนติเมตร                             

พื้นที่รูปหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา     = 
4
3
× (ดาน)2 6×

           =  ( ) 68
4
3 2

××

           = 3166×  
พื้นที่ฐานของพีระมิด         = 3963166 =×  ตารางเซนติเมตร
∴พีระมิดพื้นที่ผิวทั้งหมด  2148  + 396  ตารางเซนติเมตร
ตอบ พีระมิดมีพื้นที่ผิวทั้งหมดเปน  2148  + 396  ตารางเซนติเมตร

B C

A

D
   4 ซม.

10 ซม.

   4 ซม.
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5. พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 20 เซนติเมตร ยาว 36 เซนติเมตร มีปริมาตร 5,760 ลูกบาศก
เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดนี้
 วิธีทํา  ปริมาตรของพีระมิด =

3
1
× พื้นที่ฐาน × สูงตรง

5,760       =  ( )××× 3620
3
1 สูงตรง

สูงตรง      =  
3620

35760
×
×

               24= เซนติเมตร.
สวนสูงของพีระมิดยาว 24 เซนติเมตร
จากรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC
ให  AC แทนสูงเอียงของดานกวางมีหนวยเปน ซม.
หาสูงเอียงของดานกวาง (AC) ดังนี้

     
2

22

2
3624 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=AC

              324576 +=

                900=
          30=AC  ซม.
∴สูงเอียงของดานกวางเทากับ 30 เซนติเมตร

พื้นที่ผิวขางดานกวาง 2 ดาน = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×× 3020

2
12

600=   ตร.ซม.

จากรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ADE
ให  AE แทนสูงเอียงของดานกวางมีหนวยเปน ซม.
หาสูงเอียงของดานยาว (AE) ดังนี้

     
2

22

2
2024 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=AE

                                                                                      100576 +=

                            676=

                                    26=AE
∴สูงเอียงของดานยาวเปน 26 เซนติเมตร

A

B C

24

2
36

A

D E

24

2
20

B36 20

13

A

B
C

    E
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พื้นที่ผิวดานขางยาว 2 ดาน = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××× 2636

2
12

                           =  936   ตร.ซม.
        พื้นที่ฐานของพีระมิด  = 20 x 36  =  720  ตร.ซม.

∴พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิด= 600+936+720 = 2,256   ตร.ซม.
ตอบ พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดเปน  2,256   ตารางเซนติเมตร
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คําตอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง พื้นที่ผิว

แบบทดสอบแตละขอตอไปนี้ ใหนักเรียนเลือกใชคา π  ประมาณ 
7
22  หรือ 3.14 ตามความเหมาะสม

1. พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานยาวดานละ 6 เซนติเมตร และมีสันยาว 5 เซนติเมตร พีระมิดจะ
มีพื้นที่ผิวกี่ตารางเซนติเมตร
 วิธีทํา หาพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิด

จากรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก CEF
ให EF แทนสูงเอียงของพีระมิดมีหนวยเปนเซนติเมตร
หาสูงเอียงของพีระมิด (EF) ดังนี้

   222 CFEFEC +=

                      222 35 += EF

                 9252 −=EF

                           16=

                      4=EF
∴สูงเอียงของพีระมิด (EF) ยาว 4 เซนติเมตร

                 พื้นที่ผิวขางของพีระมิด = ×
2
1 ความยาวรอบฐาน× สูงเอียง

       = ( ) 464
2
1

×××

       = 48  ตารางเซนติเมตร
                    พื้นที่ฐาน  =  6 ×6 = 36 ตารางเซนติเมตร
                  ∴พื้นที่ผิวของพีระมิด = 48 + 36 = 84 ตารางเซนติเมตร

ตอบ  พีระมิดมีพื้นที่ผิว 84 ตารางเซนติเมตร

2. พีระมิดตรงฐานแปดเหลี่ยมดานเทามุมเทา มีสันยาว 25 เซนติเมตร สูงเอียงยาว 24 เซนติเมตร มี
พื้นที่ผิวขางเทาไร
วิธีทํา  พิจารณาดานขางแตละดานของพีระมิด ดังรูป

จะหา DC ดังนี้
  222 2425 DC+=

            222 2425 −=DC

D

F

A 6 ซม. B

C

E

5 ซม.

B C

A

D

24 ซม.
25 ซม.
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     576625 −=

                                                                49=

                                               7=DC
∴จะไดความยาวของ BC เทากับ  2x 7 = 14 เซนติเมตร

        ดานแตละดานจะยาว 14 เซนติเมตร
พื้นที่ผิวขางของพีระมิด  = ×

2
1 ความยาวรอบฐาน× สูงเอียง

        = 4)148(
2
1

×××

                   =  1,344   ตารางเซนติเมตร
           ตอบ พีระมิดฐานแปดเหลี่ยมจะมีพื้นที่ผิวขาง 1,344  ตารางเซนติเมตร

3. ตองการตัดกระดาษแข็งมาทําปายประกาศทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานเปด ฐานยาวดานละ
12 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร จะตองใชกระดาษแข็งมีพื้นที่อยางนอยกี่ตารางเซนติเมตร
วิธีทํา นั้นคือการหาพื้นที่ผิวขางของพีระมิด

จากรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก AOD
ให AD แทนสูงเอียงของพีระมิดมีหนวยเปนเซนติเมตร
หาสูงเอียงของพีระมิด (AD) ดังนี้

 222 ODAOAD +=
2

2

2
128 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

22 68 +=

3664 +=
= 100

      10=AD
∴สูงเอียงของพีระมิด (AD)ยาว 10 เซนติเมตร
พื้นที่ผิวขางของพีระมิด  = ×

2
1 ความยาวรอบฐาน× สูงเอียง

                                                        = 10)124(
2
1

×××

                      = 240   ตารางเซนติเมตร
 ตอบ ตองใชกระดาษแข็งมีพื้นที่อยางนอย 240 ตารางเซนติเมตร

D
C

o

B

A

8 ซม.

12
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4. พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ฐาน 144 ตารางเมตร สูง 8 เมตร จะมีพื้นที่ผิวทั้งหมดเปนเทา
ไร
วิธีทํา                  กําหนด พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังรูป

พื้นที่รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  ABCD = ดาน x ดาน
  = 144

   = 12 x 12  ตารางเมตร
∴ดานของฐานแตละดานยาว 12 เมตร
จากรูปสามเหลี่ยม EOF
ให AF แทนสูงเอียงของพีระมิดมีหนวยเปนเมตร
หาสูงเอียงของพีระมิด (AF) ดังนี้

     222 OFEOEF +=

             
2

2

2
128 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

             3664 +=

                           100=

                         10=AF
 ดังนั้น สูงเอียง (AF) ยาว  10  เมตร
∴พื้นที่ผิวขางของพีระมิด  =  ×

2
1 ความยาวรอบฐาน× สูงเอียง

          =  10)124(
2
1

×××

               =  240  ตารางเมตร
       ∴พื้นที่ผิวของพีระมิดทั้งหมด     =   พื้นที่ฐาน  +  พื้นที่ผิวขาง

                       =  144 + 240
                                  =   384  ตารางเมตร

ตอบ  พีระมิดนี้มีพื้นที่ผิวทั้งหมด 384 ตารางเมตร

F
B

o

C

E

8 ซม.

A

D
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5.กรวยกลมมีเสนผานศูนยกลางของฐานยาว 6 เซนติเมตร และมีพื้นที่ผิวขางเทากับ 39π  ตาราง
เซนติเมตร กรวยนี้มีสูงเอียงยาวกี่เซนติเมตร
วิธีทํา  ให  รัศมีของกรวยกลมยาว r  เซนติเมตร

เสนผานศูนยกลาง 6 เซนติเมตร
∴จะมี รัศมี ( r )ยาว   3  เซนติเมตร
ให สูงเอียงของกรวยกลมยาว l  เซนติเมตร
พื้นที่ผิวขางของกรวย    lrπ=

       ππ 393 =×× l

    
π
π

3
39

=l

       13=
สูงเอียงยาว 13 เซนติเมตร
ตอบ  กรวยนี้มีสูงเอียงยาว  13  เซนติเมตร

6. กระโจมรูปกรวยกลมสูง 24 ฟุต ถาเสนผานศูนยกลางของฐานของกระโจมยาว 64 ฟุต อยากทราบ
วากระโจมนี้มีพื้นที่ผิวขางเทาไร ( 14.3≈π )
วิธีทํา  ให  รัศมีของกระโจมรูปกรวยยาว r  ฟุต

เสนผานศูนยกลางของฐานของกระโจมยาว 64 ฟุต
∴รัศมี( r )ของฐานยาว  32 ฟุต
ให สูงเอียงของกระโจมรูปกรวยยาว l  เซนติเมตร
หาสูงเอียงของกระโจมรูปกรวย (l ) ดังนี้

   222 3224 +=l

          024,1576 +=

           600,1=

          40=l
∴ สูงเอียงยาว  40 ฟุต
พื้นที่ผิวขางของกรวย lrπ=

    403214.3 ××≈
    2.019,4=  ตารางฟุต

ตอบ พื้นที่ผิวขางของกรวยประมาณ 4,019.2 ตารางฟุต

64

24

BC

AA

O
3
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7. ตองการทําถวยไอศกรีมทรงกรวยสูง 8 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางของฐานยาว 6 เซนติเมตร
จํานวน 200 ถวย จะตองใชกระดาษอยางนอยเทาไร (ไมคิดสวนที่ทับกัน และ กําหนดให 14.3≈π

และ 544.873 ≈ )
วิธีทํา  ให  รัศมีของถวยไอศกรีมยาว  r เซนติเมตร

จากเสนผานศูนยกลางของถวยไอศกรีมยาว 6 เซนติเมตร
∴ รัศมี( r ) ยาว  3  เซนติเมตร
ให  สูงเอียงของถวยไอศกรีมยาว l เซนติเมตร
หาสูงเอียงของถวยไอศกรีม (l ) ดังนี้

  222 38 +=l

               964 +=

            73=

                   544.873 ≈=l

∴สูงเอียงของถวยไอศกรีม (l ) ยาว  73  หรือสูงประมาณ 8.544 ซม.
  พื้นที่ผิวขางของกรวย  lrπ=

       73314.3 ××≈

       544.8314.3 ××=
       484.80≈  ตารางเซนติเมตร

ดังนั้นถวยไอศกรีม 1 ถวยใชกระดาษประมาณ 80.484 ตารางเซนติเมตร
ทําถวยไอศกรีม 200 ถวย

  จะใช กระดาษทั้งหมดประมาณ 200 x 80.484
  =16,096.8   ตารางเซนติเมตร

ตอบ ใชกระดาษทั้งหมดประมาณ 16,096.8   ตารางเซนติเมตร

8. เจดียฐานวงกลม มีรัศมีฐานยาว 3.5 เมตร และเจดียสูง 4.8 เมตร ถาตองการทาสีโดยรอบเจดียจะ
เสียคาทาสีตารางเมตรละ 100 บาท ดังนั้นจะเสียคาทาสีทั้งหมดกี่บาท( 941.529.35 ≈ )
วิธีทํา ให  รัศมีของฐานเจดียยาว r  เมตร  

ใหเจดียฐานวงกลมมีสูงเอียงยาว l  เมตร
จากรูป จะไดวา

( ) ( )222 5.38.4 +=l

      = 23.04 + 12.25
4 ซม.

8 ซม.

8

6
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     = 35.29
          l      ≈   5.941  เมตร
∴เจดียฐานวงกลมมีสูงเอียง ( l )  ยาวประมาณ 5.94 เมตร
พื้นที่ผิวขางของเจดีย = lrπ

   ≈  941.55.3
7
22

××

   = 65.351 ตารางเมตร
∴เจดียมีพื้นที่ผิวขาง 65.351 ตารางเมตร
จะตองเสียคาทาสีตารางเมตรละ 100 บาท
ดังนั้นจะเสียเงินคาทาสีทั้งหมดประมาณ 65.351 x 100 = 6,535.1 บาท
ตอบ เสียเงินคาทาสีทั้งหมดประมาณ  6,535.1 บาท

9. ลูกบอลลูกหนึ่งวัดความยาวของเสนรอบลูกไดประมาณ 55 เซนติเมตร อยากทราบวาลูกบอลลูกนี้มี
พื้นที่ผิวเทาใด
วิธีทํา ให  รัศมีของลูกบอลยาว r  หนวย

ลูกบอลมีลักษณะเปนทรงกลม
ความยาวของเสนรอบลูกบอล rπ2=

                                              rπ255 =

                                         
π2

55
=r

พื้นที่ผิวของลูกบอล    =   24 rπ

                                 =  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛××

ππ
π

2
55

2
554

                                 = 
7
22

5555×

                                  = 
22
75555 ××

                                  =   962.5 ตารางเซนติเมตร
ตอบ ลูกบอลมีพื้นที่ผิวประมาณ 962.5  ตารางเซนติเมตร

55 ซม.
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10. ตองการทาสีโดมรูปคร่ึงวงกลม  เสนผานศูนยกลางยาว 2 เมตร จะตองใชสีกี่ลิตร เมื่อ สี 1 ลิตร
ทาได 1.5 ตารางเมตร( 14.3≈π )
วิธีทํา ให รัศมีของโดมรูปคร่ึงวงกลมยาว r  เมตร

โดมนี้มีเสนผานศูนยกลางยาว   2   เมตร
∴รัศมี ( r )  ยาวเทากับ 1 เมตร

              พื้นที่ผิวของทรงกลม           =   24 rπ

            ≈   2114.34 ××
            = 12.56 ตารางเมตร

ดังนั้น พื้นที่คร่ึงหนึ่งเปน 6.28 ตารางเมตร
สี 1 ลิตร ทาได 1.5  ตารางเมตร
ดังนั้นจะตองใชสีทั้งหมด     

5.1
28.6

≈

  = 187.4

ตอบ  จะตองใชสีทั้งหมดประมาณ 4.187  ลิตร

11. ตองการทําลูกโลกจําลอง 2 ขนาด ดวยแผนสังกะสี โดยลูกแรกมีเสนผานศูนยกลาง 28 เซนติเมตร
และลูกที่2 มีเสนผานศูนยกลางเปนครึ่งหนึ่งของลูกแรก จะตองใชสังกะสีทั้งหมดกี่ตารางเซนติเมตร
( 14.3≈π )
วิธีทํา ให  รัศมีของลูกโลกจําลองลูกแรกยาว       1r    เซนติเมตร

 รัศมีของลูกโลกจําลองลูกที่สองยาว   2r   เซนติเมตร

ลูกโลกจําลองลูกแรกมีเสนผานศูนยกลาง   28  เซนติเมตร
∴รัศมี ( 1r ) ยาวเทากับ  14    เซนติเมตร
พื้นที่ผิวของลูกโลกจําลองลูกแรก =   2

14 rπ

            =  2144 ××π

            =   141414.34 ×××

            =   2461.76    ตารางเซนติเมตร

2 เมตร
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ลูกโลกจําลองลูกที่สอง มีเสนผานศูนยกลาง  14
2
28

=   เซนติเมตร
∴รัศมี ( 2r ) ยาวเทากับ   7    เซนติเมตร
พื้นที่ผิวของลูกโลกจําลองลูกที่สอง    =    2

24 rπ

    =   274 ××π

   ≈   7714.34 ×××
    =   615.44  ตารางเซนติเมตร

ดังนั้นจะใชสังกะสีทั้งหมดประมาณ 2461.76 + 615.44 = 3,077.2   ตารางเซนติเมตร
ตอบ จะใชสังกะสีทั้งหมดประมาณ  3,077.2   ตารางเซนติเมตร

12. ลูกบอลพลาสติกลูกหนึ่ง เมื่อเปาลมเขาเต็มที่แลวมีรัศมียาว 26 เซนติเมตร สวนผิวโคงที่เปน
พลาสติก มี 3 สีสลับกัน รวมทั้งหมด 9 แถบแตละแถบมีพื้นที่เทากัน จงหาพื้นที่ของแตละแถบ
( 14.3≈π )   
วิธีทํา  ให รัศมีของลูกบอลพลาสติกยาว  r  เซนติเมตร

ลูกบอลเมื่อเปาลมเขาเต็มที่มีรัศมี( r ) ยาว  26 เซนติเมตร
∴ พื้นที่ผิวของลูกบอล       =   24 rπ

                 2264 ××= π

                        67614.34 ××=
                        = 8,490.56   ตารางเซนติเมตร

สวนผิวโคงเปนแถบสีทั้งหมด  9 แถบ
∴ แตละแถบจะมีพื้นที่ประมาณ    396.943

9
56.490,8

=    ตารางเซนติเมตร
ตอบ แตละแถบจะมีพื้นที่ประมาณ 943.396 ตารางเซนติเมตร
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

-   แบบประเมินผลตนเองของนักเรียนประจําแตละหนวยการเรียน
    ทั้ง 3 หนวยการเรียน
-   แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานราย
    กลุมประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน
-   แบบทดสอบยอยประจําแตละหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวยการเรียน
-   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพื้นที่ผิว
-   แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ืองพื้นที่ผิว



225

แบบประเมินผลตนเองของผูเรียน
 

หนวยการเรียนที่ 1                               เรื่อง พื้นที่ผิวของพีระมิด
ชื่อ.....................................................................................

คําชี้แจง     ใหนักเรียนทําเครื่องหมายถูก( / ) ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของ
                  ตนเองมากที่สุด

รายการ มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

1.ฉันเสนอแนวคิดและขอเท็จจริงตอปญหากับกลุม.............
2.ฉันชวยพิจารณาและสรางสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติมกับกลุม..
3.ฉันใชแหลงขอมูลอยางหลากหลายในการศึกษาคนควา....
4.ฉันชวยคิดเพื่อแกปญหากับกลุม.....................................
5.ฉันเสนอขอมูล ความรูใหม ๆ ตอกลุม..............................
6.ฉันชวยกลุมในการทํางาน...............................................
7.ฉันมีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรูจากแหลงตาง ๆ ..
8.ฉันศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติม......................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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แบบประเมินผลตนเองของผูเรียน
 

หนวยการเรียนที่ 2                               เรื่อง พื้นที่ผิวของกรวย
ชื่อ.....................................................................................

คําชี้แจง     ใหนักเรียนทําเครื่องหมายถูก( / ) ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของ
                  ตนเองมากที่สุด

รายการ มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

1.ฉันเสนอแนวคิดและขอเท็จจริงตอปญหากับกลุม.............
2.ฉันชวยพิจารณาและสรางสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติมกับกลุม..
3.ฉันใชแหลงขอมูลอยางหลากหลายในการศึกษาคนควา....
4.ฉันชวยคิดเพื่อแกปญหากับกลุม.....................................
5.ฉันเสนอขอมูล ความรูใหม ๆ ตอกลุม..............................
6.ฉันชวยกลุมในการทํางาน...............................................
7.ฉันมีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรูจากแหลงตาง ๆ ..
8.ฉันศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติม......................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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แบบประเมินผลตนเองของผูเรียน
 

หนวยการเรียนที่ 3                              เรื่อง พื้นที่ผิวของทรงกลม
ชื่อ.....................................................................................

คําชี้แจง     ใหนักเรียนทําเครื่องหมายถูก( / ) ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของ
                  ตนเองมากที่สุด

รายการ มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

1.ฉันเสนอแนวคิดและขอเท็จจริงตอปญหากับกลุม.............
2.ฉันชวยพิจารณาและสรางสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติมกับกลุม..
3.ฉันใชแหลงขอมูลอยางหลากหลายในการศึกษาคนควา....
4.ฉันชวยคิดเพื่อแกปญหากับกลุม.....................................
5.ฉันเสนอขอมูล ความรูใหม ๆ ตอกลุม..............................
6.ฉันชวยกลุมในการทํางาน...............................................
7.ฉันมีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรูจากแหลงตาง ๆ ..
8.ฉันศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติม......................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................



228

แบบประเมินผล
การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม

ประจําหนวยการเรียนที่ 1                                เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด
กลุมที่................................

ข้ันตอนการเรียนรู คะแนน

1. ข้ันการนําเสนอปญหา………………………………………………

 2. ข้ันการรวบรวมขอมูล…………………………………………………

 3. ข้ันการกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา…………………

 4.  ข้ันการศึกษาปญหา...………………………………………………

 5.  ข้ันการสังเคราะหขอมูล และ ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา.......

 6.  ข้ันการนําเสนอและปฏิบัติตามทางเลือก………………………….

 7.  ข้ันการสรุปผล.............................................................................

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

…………………………

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….
                                          สรุปคะแนน
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แบบประเมินผล
การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม

ประจําหนวยการเรียนที่ 2                                   เรื่องพื้นที่ผิวของกรวย
กลุมที่................................

ข้ันตอนการเรียนรู คะแนน

1. ข้ันการนําเสนอปญหา………………………………………………

 2. ข้ันการรวบรวมขอมูล…………………………………………………

 3. ข้ันการกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา…………………

 4.  ข้ันการศึกษาปญหา...………………………………………………

 5.  ข้ันการสังเคราะหขอมูล และ ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา.......

 6.  ข้ันการนําเสนอและปฏิบัติตามทางเลือก………………………….

 7.  ข้ันการสรุปผล.............................................................................

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

…………………………

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….
                                          สรุปคะแนน



230

แบบประเมินผล
การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุม

ประจําหนวยการเรียนที่ 3                 เรื่องพื้นที่ผิวของทรงกลม
กลุมที่................................

ข้ันตอนการเรียนรู คะแนน

1. ข้ันการนําเสนอปญหา………………………………………………

 2. ข้ันการรวบรวมขอมูล…………………………………………………

 3. ข้ันการกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา…………………

 4.  ข้ันการศึกษาปญหา...………………………………………………

 5.  ข้ันการสังเคราะหขอมูล และ ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา.......

 6.  ข้ันการนําเสนอและปฏิบัติตามทางเลือก………………………….

 7.  ข้ันการสรุปผล.............................................................................

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

…………………………

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….
                                          สรุปคะแนน
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แบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนที่ 1
เรื่อง พื้นที่ผิวของพีระมิด

1. พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานยาวดานละ 18 เซนติเมตร และมีสูงเอียงยาว 41 เซนติเมตร
จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมด
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. พีระมิดฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ฐานยาวดานละ 6 นิ้ว มีสันยาว 34  นิ้ว   จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมด
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสวัดโดยรอบยาว 24 เซนติเมตร พีระมิดนี้สูง 4 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวทั้ง
หมด
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4.พีระมิดฐานหกเหลี่ยมดานเทามุมเทา มีฐานยาวดานละ 8 เซนติเมตร สันของพีระมิดนี้ยาว 10
เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมด
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
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5. พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 20 เซนติเมตร ยาว 36 เซนติเมตร มีปริมาตร 5,760 ลูกบาศก
เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดนี้
 วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน 2
 เรื่อง พื้นที่ผิวของกรวย

แบบทดสอบแตละขอตอไปนี้ ใหนักเรียนเลือกใชคา π  ประมาณ 
7
22  หรือ 3.14 ตามความเหมาะสม

1. ตองการทําหมวกกระดาษรูปกรวยกลม ใชในวันงานคริสตมาสใหหมวกมีความยาวรอบฐาน 56
เซนติเมตร สูงเอียง 25 เซนติเมตร จะตองใชกระดาษมีพื้นที่ผิวอยางนอยเทาไร
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. กรวยตันอันหนึ่งมีพื้นที่ผิวทั้งหมดของกรวย 704 ตารางเซนติเมตร มีเสนรอบวงของฐานยาว 44
เซนติเมตร และสูง 24 เซนติเมตร กรวยนี้จะมีสูงเอียงเทาไร
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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3. ถาสรางกระโจมรูปกรวยกลมใหมีความสูง 24 ฟุต และสูงเอียง 25 ฟุต โดยใชผาทํากระโจมและ
ปูพื้นภายในใหเต็มพอดี จะตองใชผาอยางนอยเทาไร
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4.กรวยกลมอันหนึ่งมีเสนผานศูนยกลางของฐานยาว 70 นิ้ว สูง 120 นิ้ว จงหาพื้นที่ผิวขางของกรวยนี้
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................
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5.มีกระดาษไขขนาด 780π  ตารางเซนติเมตร ถาตองการทําถวยไอศกรีมทรงกรวย สูง 12 เซนติเมตร
และเสนผานศูนยกลาง 10 เซนติเมตร อยากทราบวาจะไดถวยไอศกรีมมากที่สุด
กี่ถวย
 วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียน 3
เรื่อง พื้นที่ผิวของทรงกลม

แบบทดสอบแตละขอตอไปนี้ ใหนักเรียนเลือกใชคา π  ประมาณ 
7
22  หรือ 3.14 ตามความเหมาะสม

1. อาคารแหงหนึ่งหลังคาเปนรูปคร่ึงทรงกลม มีเสนรอบฐานยาว 88 เมตร จงหาพื้นที่ผิวของหลังคา
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….....

2. ทรงกลมมีปริมาตร 4,500π  ลูกบาศกนิ้ว จะมีพื้นที่ผิวกี่ตารางนิ้ว
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. ลูกบอลลูกหนึ่ง มีรัศมียาว 3.5 นิ้ว สวนผิวโคงของลูกบอล ทําเปนแถบสีตาง ๆ กัน รวม 8 แถบโดย
แตละแถบมีเนื้อที่เทากัน จงหาวาแถบสีแตละแถบมีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. เมื่อผาทรงกลมตันออกเปนสองซีกเทา ๆ กัน ไดพื้นที่หนาตัด 154 ตารางเซนติเมตร ทรงกลมทั้งลูก
มีพื้นที่ผิวเทาใด
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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5. ใชกระดาษพื้นที่ 24 ตารางเซนติเมตรในการหอช็อกโกแลตหนึ่งอัน ซึ่งทําเปนรูปทรงกลมเสนผาน
ศูนยกลาง 2 เซนติเมตร โดยใชหมดแผนพอดี แสดงวาในการหอนี้จะตองเสียกระดาษใหกับสวนที่ทับ
ซอนไปเปนพื้นที่เทาใด
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง พื้นที่ผิว

แบบทดสอบแตละขอตอไปนี้ ใหนักเรียนเลือกใชคา π  ประมาณ 
7
22  หรือ 3.14 ตามความเหมาะสม

1. พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานยาวดานละ 6 เซนติเมตร และมีสันยาว 5 เซนติเมตร พีระมิดจะ
มีพื้นที่ผิวกี่ตารางเซนติเมตร
 วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

2. พีระมิดตรงฐานแปดเหลี่ยมดานเทามุมเทา มีสันยาว 25 เซนติเมตร สูงเอียงยาว 24 เซนติเมตร มี
พื้นที่ผิวขางเทาไร
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
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3. ตองการตัดกระดาษแข็งมาทําปายประกาศทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานเปด ฐานยาวดานละ
12 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร จะตองใชกระดาษแข็งมีพื้นที่อยางนอยกี่ตารางเซนติเมตร
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

4. พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ฐาน 144 ตารางเมตร สูง 8 เมตร จะมีพื้นที่ผิวทั้งหมดเปนเทา
ไร
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
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5.กรวยกลมมีเสนผานศูนยกลางของฐานยาว 6 เซนติเมตร และมีพื้นที่ผิวขางเทากับ 39π  ตาราง-
เซนติเมตร กรวยนี้มีสูงเอียงยาวกี่เซนติเมตร
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

6. กระโจมรูปกรวยทรงกลมสูง 24 ฟุต ถาเสนผานศูนยกลางของฐานของกระโจมยาว 64 ฟุต อยาก
ทราบวากระโจมนี้มีพื้นที่ผิวขางเทาไร ( 14.3≈π )
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................
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7. ตองการทําถวยไอศกรีมทรงกรวยสูง 8 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางของฐานยาว 6 เซนติเมตร
จํานวน 200 ถวย จะตองใชกระดาษอยางนอยเทาไร (ไมคิดสวนที่ทับกัน และ กําหนดให 14.3≈π

และ 544.873 ≈ )
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

8. เจดียฐานวงกลม มีรัศมีฐานยาว 3.5 เมตร และเจดียสูง 4.8 เมตร ถาตองการทาสีโดยรอบเจดียจะ
เสียคาทาสีตารางเมตรละ 100 บาท ดังนั้นจะเสียคาทาสีทั้งหมดกี่บาท( 941.529.35 ≈ )
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
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9. ลูกบอลลูกหนึ่งวัดความยาวของเสนรอบลูกไดประมาณ 55 เซนติเมตร อยากทราบวาลูกบอลลูกนี้มี
พื้นที่ผิวเทาใด
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

10. ตองการทาสีโดมรูปคร่ึงวงกลม  เสนผานศูนยกลางยาว 2 เมตร จะตองใชสีกี่ลิตร เมื่อ สี 1 ลิตร
ทาได 1.5 ตารางเมตร( 14.3≈π )
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
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11. ตองการทําลูกโลกจําลอง 2 ขนาด ดวยแผนสังกะสี โดยลูกแรกมีเสนผานศูนยกลาง 28 เซนติเมตร
และลูกที่2 มีเสนผานศูนยกลางเปนครึ่งหนึ่งของลูกแรก จะตองใชสังกะสีทั้งหมดกี่ตารางเซนติเมตร
( 14.3≈π )
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

12. ลูกบอลพลาสติกลูกหนึ่ง เมื่อเปาลมเขาเต็มที่แลวมีรัศมียาว 26 เซนติเมตร สวนผิวโคงที่เปน
พลาสติก มี 3 สีสลับกัน รวมทั้งหมด 9 แถบแตละแถบมีพื้นที่เทากัน จงหาพื้นที่ของแตละแถบ
( 14.3≈π )   
วิธีทํา..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
กรุณาเติมขอความลงในชองวางและกาเครื่องหมาย  ⁄ ลงใน (  ) ที่ตรงกับความเปนจริงหรือ

ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
1. ชื่อ ………………………………………………………
2. เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง
3. อายุ ...................... ป
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม …..........................................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ⁄ ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด

     5    หมายถึง    พึงพอใจมากที่สุด
4    หมายถึง    พึงพอใจมาก
3    หมายถึง    พึงพอใจปานกลาง
2    หมายถึง    พึงพอใจนอย
1    หมายถึง    พึงพอใจนอยที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1

1 นักเรียนพึงพอใจที่ครูไมใชวิธีสอนแบบบรรยายเนื้อหาใหแกนัก
เรียน

2 นักเรียนพึงพอใจที่ครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคนหาคําตอบ
ดวยตนเอง

3 นักเรียนพึงพอใจที่ครูแนะนําและจัดเตรียมเอกสาร ตําราสื่อการ
เรียนอื่นๆ ใหแกนักเรียน

4 นักเรียนพึงพอใจบทบาทของครูในกิจกรรมการเรียนการสอน

5 นักเรียนชอบวิธีการเรียนที่เร่ิมดวยสถานการณปญหากอนการ
เรียนรูเนื้อหา

6 นักเรียนพึงพอใจกับสถานการณปญหาที่ครูกําหนดให
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ระดับความพึงพอใจ
ขอที่ ขอความ

5 4 3 2 1

7 นักเรียนชอบการวิเคราะหปญหา และแสวงหาความรูมาแก
ปญหา

8 นักเรียนพึงพอใจที่ไดกําหนดวัตถุประสงคการเรียนและวางแผน
การเรียนรูดวยตนเอง

9 นักเรียนชอบการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล และทําความเขา
ใจเนื้อหาดวยตนเอง

10 นักเรียนชอบความมีอิสระในการเรียนรู และรวมมือกับกลุมใน
การทํางานเพื่อแกปญหา

11 นักเรียนชอบการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ๆ
12 นักเรียนพึงพอใจตอการรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง

13 นักเรียนชอบบรรยากาศในการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน

14 นักเรียนชอบการเรียนรูจากประสบการณจริงดวยการปฏิบัติ
งาน เรียนรูดวยตนเองและกลุมเพื่อน

15 นักเรียนพึงพอใจวิธีการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองและ
การประเมินผลโดยครู

16 นักเรียนชอบการมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของตน
เองและเพื่อน

17 นักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาไดลึกซึ้งมากขึ้น

18 นักเรียนพึงพอใจที่จะเรียนแบบใชปญหาเปนฐานในโอกาสตอ
ไป

19 นักเรียนพึงพอใจการเรียนรูดวยตนเองและการทํางานเปนกลุม

20 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานใน
ระดับใด
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ภาคผนวก จ

รายนามผูเชี่ยวชาญ
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รายนามผูเช่ียวชาญ

รายนามผูเชี่ยวชาญที่ชวยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามจุดประสงคการเรียนรูและความเที่ยง
ตรงของเนื้อหาของชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู แบบประเมินผลตนเองของ
ผูเรียน แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายกลุมและแบบวัดความ
พึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  และตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและจุด
ประสงคการเรียนรู โดยใชดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบยอยประจําแตละหนวยการเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และผู
เชี่ยวชาญอื่นๆ อีก 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

1. รองศาสตราจารยยงยุทธ ธนูกฤติ
  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.  รองศาสตราจารยมัณฑณี กฎาคาร
                  อาจารยประจําหมวดวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. อาจารยทิพยาธร สีแกว
หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร โรงเรียนศรีสุขวิทยา
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ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย

ชื่อ ชื่อสกุล      นางสาวเมธาวี พิมวัน
วันเดือนปเกิด      27 พฤศจิกายน 2518
สถานที่เกิด      อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่อยูปจจุบัน      75 หมูที่ 4 ตําบลราษฎรเจริญ อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย

     จังหวัดมหาสารคาม 44110
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน   คศ.1
สถานที่ทํางานปจจุบัน      โรงเรียนศรีสุขวิทยา ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง

     จังหวัดนครราชสีมา 30160
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2531      ประถมศึกษา
     จาก โรงเรียนบานโนนมวง อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
     จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2534      มัธยมศึกษาตอนตน
     จาก โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
     จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2537      มัธยมศึกษาตอนปลาย
     จาก โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
     จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2541      ครุศาสตรบัณฑิต
     จาก สถาบันราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2549      การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
     จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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