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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ และ
เปรียบเทียบกับเกณฑ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2552 โรงเรียนวัดสวางอารมณ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 
หองเรียน จํานวนนักเรียน 42 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
ระยะเวลาทดลองจํานวน 19 ชั่วโมง โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest 
Design สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ t–test for dependent samples และ t–test for one 
sample  
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนทีเ่นนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนทีเ่นนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of this research was to compare academic achievement, analytical 
thinking ability and mathematical communication skills of Mathayomsuksa I students before 
and after learning through inquiry emphasizing on six thinking hat questions and compare 
them to the criterion. 
 The subjects of this study were 42 Mathayomsuksa l students in the second  
semester of the 2010 academic year at Swang-Arom School, Wangnoi, Phanakornsriayu-
thaya. They were randomly selected by using cluster random sampling. The experimental 
group was taught for 19 hours. The One-Group Pretest–Posttest Design was used for the 
study. The data were statistically analyzed by using t–test for dependent samples and t–test 
for one sample. 
 The findings were as follows : 

1. The mathematics achievement of the experimental group after learning through 
inquiry emphasizing on six thinking hat questions was statistically higher than before  
learning at the .01 level of significance. 

2. The mathematics achievement of the experimental group after learning through 
inquiry emphasizing on six thinking hat questions was statistically higher than the 70  
percent criterion at the .01 level of significance. 

3. The analytical thinking ability of the experimental group after learning through 
inquiry emphasizing on six thinking hat questions was statistically higher than before  
learning at the .01 level of significance. 

4. The analytical thinking ability of the experimental group after learning through 
inquiry emphasizing on six thinking hat questions was statistically higher than the 70  
percent criterion at the .01 level of significance. 

5. The mathematical communication skills of the experimental group after learning 
through inquiry emphasizing on six thinking hat questions were statistically higher than  
before learning at the .01 level of significance. 



 
 

6. The mathematical communication skills of the experimental group after learning 
through inquiry emphasizing on six thinking hat questions were statistically higher than the 
70 percent criterion at the .01 level of significance. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สํ า เ ร็จลุล วงได เปนอยาง ดีดวยความมี เมตตากรุณาจาก                
รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและรอง
ศาสตราจารย นิภา ศรีไพโรจน กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ใหความอนุเคราะหดูแล ติดตาม
เอาใจใสและเสียสละเวลาอันมีคาเพ่ือใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและแกไข
ขอบกพรองตางๆ ในการทําวิจัย ตลอดจนรองศาสตราจารย ดร.นพพร แหยมแสง และอาจารย ดร.
สนอง ทองปาน คณะกรรมการสอบปากเปลา ที่ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือใหปริญญานิพนธฉบับ
นี้มีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยประสาท สอานวงศ อาจารยทิพย สมบัติวิชาธร และอาจารย
ชัยวัฒน ปนทรัพยถาวร ที่กรุณาอุทิศเวลาใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา และตรวจแกไขเครื่องมือที่เปน
ประโยชนและมีคาย่ิงตอการทําวิจัยครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณะครูและอาจารยโรงเรียนวัดสวางอารมณที่ใหการชวยเหลือใน
การจัดการเรียนการสอนและในการเก็บรวบรวมขอมูลทําใหการดําเนินการทดลองสําเร็จไปไดดวยดี
ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ใหความรวมมือในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
ตลอดจนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใหความรวมมือในการทดลองครั้งนี้เปนอยางดี นอกจากนี้ 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูเปนกําลังใจและใหการสนับสนุนแกผูวิจัยเสมอมา และขอ
ขอบใจเพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาการมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร) ทุกคนที่คอยหวงใย
และชวยเหลือมาโดยตลอด  
 ทายสุดนี้ ขอขอบคุณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ที่จัด 
ตั้งโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 
และผลักดันใหขาราชการทุนในโครงการ สควค. ไดเขารับการศึกษาตอโดยสนับสนุนทุนการศึกษาใน
การทําวิจัยและทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ซึ่งทําใหผูวิจัยสําเร็จการศึกษาในครั้งนี้ไปไดดวยดี  
 
 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา
และครูอาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรูทั้งปวงแกผูวิจัย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การจัดการศึกษาคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 ควรเปนการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน
(Mathematics for All) เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรที่มีคามีประสิทธิภาพ
และศักยภาพ นอกจากนี้จะตองเปนการจัดการศึกษาที่ชวยเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตใหมีความสุข มี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่
เจริญรุดหนาไปอยางไมหยุดย้ัง (ปานทอง กุลนาถศิริ.  2552: ออนไลน) เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร
เปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและการดํารงชีวิตมนุษย เพราะการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคตตองอาศัยวิชาคณิตศาสตรทั้งสิ้น และใน
ชีวิตประจําวันของคนเราก็ไดใชวิชาคณิตศาสตรอยางไมรูตัว (สิริพร ทิพยคง.  2533: 1) อีกทั้ง
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่
ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม (กรมวิชาการ.  2546: 1) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ 
จึงเปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการศึกษาไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงในกระแสการปฏิรูป
การศึกษาในปจจุบัน ที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของตนเอง การจัด
กิจกรรมคณิตศาสตรจึงควรมีความหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูไดดีที่สุดไมวาในบริบทใดๆ 
(อัมพร มาคะนอง.  2546: คํานํา) แตสภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรเทาที่ผานมาจะเห็น
ไดวายังไมมีคุณภาพที่เพียงพอ อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการดวยกัน เปนตนวาวิธีการสอนที่
ครูนํามาใชในหองเรียนมุงเนนใหนักเรียนทําตามตัวอยางจนจดจําวิธีการจากครูได ครูมักสอนดวย
วิธีการที่ไมมีความหลากหลาย ยึดตัวเองเปนสําคัญ ไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดและไดแสดงออก
เทาที่ควร ทําใหผูเรียนมีศักยภาพในดานทักษะการคิดต่ํา สอดคลองกับการประเมินผลของหลาย
หนวยงานที่พบวา นักเรียนไทยสวนมากขาดทักษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห ทั้งที่คณิตศาสตร
เปนศาสตรหนึ่งที่ผูสอนสามารถใชเปนสื่อในการสอนใหนักเรียนคิดวิเคราะหไดดี แตการจัดกิจกรรม
การสอนไมนําไปสูการพัฒนาการคิดวิเคราะห และการแกปญหาของนักเรียน (เผยผลสัมฤทธิ์“คณิต”
น.ร.ไทยต่ํา. 2550: 27) ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงมุง
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ประการหนึ่งคือ ความสามารถ
ในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิด
อยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
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 สําหรับความสามารถในการคิดวิเคราะหนั้น เปนพ้ืนฐานหรือข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการ
คิดระดับสูง ซึ่งไดแก การแกปญหา การตัดสินใจ การคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดสรางสรรค 
จึงไดมีนักการศึกษา นักคิด และนักจิตวิทยาหลายทานไดศึกษาความสามารถทางสมอง ดานการคิด
วิเคราะห เชน ในป ค.ศ.1956 บลูม (Bloom) ไดเสนอทฤษฎีการคิดวิเคราะหโดย แบงแยกยอย
ออกเปน 3 แบบคือ วิเคราะหความสําคัญ วิเคราะหความสัมพันธ และวิเคราะหหลักการ (Bloom. 
1956: 6-9) และในป ค.ศ.2001 มารซาโน (Marzano.  2001: 60) ไดเสนอทฤษฎีการคิดของมารซา
โน โดยการคิดในข้ันวิเคราะหนั้น สามารถจําแนกเปน 5 ดานยอย คือ ดานการจําแนก ดานการจัด
หมวดหมู ดานการสรุป ดานการประยุกต และดานการคาดการณ เปนตน ซึ่งความสามารถดานการ
คิดวิเคราะหของนักเรียนนั้น สามารถพัฒนาไดจากการจัดประสบการณที่หลากหลาย และจาก
บรรยากาศของการเรียนรูรวมกัน เชน การแลกเปลี่ยนความคิด การชี้แจงเหตุผล การแกปญหา รวม 
ถึงวิธีการสอนของครูที่จะสงผลตอความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน  
 การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนเปนกระบวนการเรียนรูหนึ่ง ที่เนนการพัฒนาทักษะ
การคิดดวยวิธีฝกใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาหาความรู โดยครูผูสอนตั้งคําถามกระตุนใหผูเรียนใช
กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกปญหาที่ถูกตองดวย
ตนเอง (สุวิทย มูลคํา. 2547: 33) ดังนั้นจะพบวา ขอดีของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนคือ บทบาทของครูผูสอนเปลี่ยนจากผูบอกมาเปนผูถาม ซึ่งวิธีดังกลาวจะทําใหนักเรียน
กระตือรือรนมากข้ึน (สมชาย ชูชาติ.  2538: 82) เพราะการใชคําถามมีสวนสําคัญที่จะพัฒนา
กระบวนการคิดของผูเรียน สําหรับในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  การใชคําถามมี
ความสําคัญไมนอยไปกวาการหาคําตอบ ครูผูสอนหลายทานไดใหความสําคัญกับการใชคําถามใน
ชั้นเรียน อยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยพบวา 93% ของคําถามที่ครูผูสอนใชในชั้นเรียนนั้น เปน
คําถามที่วัดความจํา ซึ่งไมใชคําถามที่จะชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการคิด แตในบางครั้ง เมื่อได
ลองใชคําถามที่กระตุนใหนักเรียนคิดแลวกลับตองผิดหวังกับผลที่ได ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
นักเรียนยังขาดประสบการณเก่ียวกับคําถาม จึงตองอาศัยเวลาและการฝกฝนเพ่ือพัฒนาและ
จัดระบบกระบวนการคิด ที่สําคัญอีกสวนหนึ่งก็คือ ครูยังตองพัฒนาเทคนิคการใชคําถามที่สงเสริมให
นักเรียนไดคิดแกปญหาดวยตนเอง (โกสุม กรีทอง.  2551: 40) 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 2) ไดเสนอรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู
แบบการพัฒนากระบวนการคิด จิตพิสัยและการจัดการไวหลายวิธ ีเชน การใชคําถามที่จูงใจหรือทา
ทายใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน ปรารถนาที่จะแสดงความคิดเห็นตอบคําถามนั้นๆ และการตั้ง
คําถามโดยใชหมวกความคิดหกใบ ซึ่งเปนแนวคิดของ เดอ โบโน (De Bono) และไดรับการยอมรับ
วา คําถามสามารถนําไปใชพัฒนาทักษะการคิด อารมณ และความรูสึกของผูเรียนไดอยางเปน
ข้ันตอน โดยการใชสีหมวกเปนเครื่องหมายกําหนดมุมมองหรือทิศทางการคิดดังนี้ หมวกสีขาวเปน
การคิดหาขอมูล ขอเท็จจริงของสถานการณ หมวกสีเขียว เปนการคิดหาแนวความคิดใหมๆ และ
ความคิดสรางสรรค หมวกสีเหลือง เปนการคิดถึงผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคา คิดถึงความ
เปนไปไดและประโยชนที่ไดรับ หมวกสีดํา เปนการคิดถึงผลในทางลบ จุดออน จุดบกพรอง
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ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมวกสีแดง เปนการคิดจากอารมณ ความรูสึก หมวกสีฟา เปนการกําหนด
ปญหา การสรุป (สุนันทา สายวงศ.  2544: 3) โดยบทบาทของครูคือ เปดโอกาสและสงเสริมให
ผูเรียนไดแสดงออกดวยการตั้งคําถามและคิดอยางสรางสรรค สงเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากกลุมดวยการฝกคิด ฝกทํา ใชสื่อการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการคิดของผูเรียน 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2550: 8) ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นที่วา สิ่งสําคัญประการ
หนึ่งที่ครูแตละคนตองทําก็คือ หาวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหผูเรียนไดคิดและใหเหตุผลในทางคณิตศาสตร 
ซึ่งในความเปนจริงแลว อะไรที่สามารถเชื่อมโยงความรู ทักษะ และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
ครูสวนมากสรุปวา การที่นักเรียนมีความมั่นใจในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และสามารถอธิบาย
ไดอยางถูกตองในวิธีที่ตนเองไดทํา (Lee.  1999: คํานํา) 
 การเขียนสื่อสารแนวคิดเปนสิ่งสําคัญ และควรใหนักเรียนไดฝกเขียนแสดงแนวคิดของตน 
เอง เพ่ือใหนักเรียนไดเห็นวา การเขียนเปนสวนสําคัญของการดําเนินการทางคณิตศาสตร นักเรียน
ตองเขาใจวาทําไมจึงตองเขียนอธิบาย นั่นคือเปาหมายของการเขียนตองชัดเจนกับนักเรียน     
(Rowan; & Morrow.  1993: 9-11) ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรข้ันพ้ืนฐาน สาระที่ 6 ซึ่งไดกําหนดทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร มาตรฐาน ค.6.1 วา ใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร เนื่องจากทักษะ/กระบวนการสื่อสารเปนทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนตอการ
เรียนรูในอนาคต จึงจําเปนตองฝกฝนใหนักเรียนมีทักษะ/กระบวนการสื่อสาร ไดแก การสนทนา การ
ซักถาม การอธิบายสิ่งตางๆไดอยางคลองแคลว มีความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ทักษะใน
การนําเสนอ และมีความสามารถทั้งการพูดการเขียนใหผูอ่ืนเขาใจ มีทักษะในการรับฟงขาวสาร
ขอมูลและสามารถวิเคราะหสารที่ไดรับอยางมีเหตุผล สามารถสรุปความรูที่ไดอยางรวดเร็วถูกตอง
ตรงประเด็น ขยายความ แปลความหมายสิ่งที่ตนเองรูไดโดยมีขอสรุปอางอิงอยางมีเหตุผล ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจึงควรมีการปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมกับความเจริญใน
โลกปจจุบัน เพ่ือใหนักเรียนเปนผูที่มีความรูความสามารถดานทักษะและกระบวนการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ.  2542: 1) 
 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร เพ่ือ
เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และเพ่ือใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบกับเกณฑ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ 

4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบกับเกณฑ  

5. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ  

6. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบกับเกณฑ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอนคณิตศาสตรและผูที่เก่ียวของกับ
การเรียนการสอนคณิตศาสตรไดใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและทักษะการสื่อสารของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 3 หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 94 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 42 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่
เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก  
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
  2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  2.3 ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
(ชวงชั้นที่ 3) ภาคเรียนที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เรื่อง
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งแบงเนื้อหาออกเปน 
 1. แบบรูปและความสัมพันธ    จํานวน   3  ชั่วโมง 
 2. คําตอบของสมการ     จํานวน   1  ชั่วโมง 
 3. สมบัติของการเทากัน    จํานวน   1  ชั่วโมง 
 4. การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   จํานวน   5  ชั่วโมง 
 5. โจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน   5  ชั่วโมง 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาการดําเนินการทดลอง 19 
ชั่วโมง โดยดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 15 ชั่วโมง ทําการทดสอบกอนเรียน 2 ชั่วโมงและทํา
การทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง โดยผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเอง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน หมายถึง การเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และฝกใหผูเรียนคิดหาคําตอบดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูตั้งคําถามและใชคําถามอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดตามเปนลําดับไปจนสามารถสรุปได ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดการ
เรียนรู 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1 ข้ันสังเกต เปนข้ันที่ผูสอนสรางสถานการณที่เปนปญหาและตั้งคําถามตางๆจาก
สถานการณนั้นๆ เพ่ือใหผูเรียนสังเกตและประเมินสถานการณที่ไดรับ เปนการกระตุนและเราความ
สนใจของผูเรียน  
  1.2 ข้ันอธิบาย เปนข้ันที่ผูสอนกระตุนความคิดของผูเรียนโดยการตั้งคําถามเพ่ือให
ผูเรียนพยายามหาคําอธิบาย หาสาเหตุของปญหา หรือตอบโจทยจากคําถามในข้ันแรก โดย
พยายามใหผูเรียนนําความรู ประสบการณเดิม และขอมูลที่มีอยูมาใชในการแกปญหา เปนการฝก
ความคิดของผูเรียนจากเหตุไปสูผล และจากผลไปสูเหตุ 
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  1.3 ข้ันทํานายและทดสอบ เปนข้ันที่ผูเรียนนําขอมูลทั้งหมดรวมกันอภิปรายความ
เปนไปไดของคําตอบ และทดลองหาคําตอบของปญหาจากวิธีการทั้งหมดที่คาดคะเนไว เพ่ือดูวา
วิธีการใดที่จะสามารถแกปญหาไดดีที่สุด โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียน
ตองการ 
  1.4 ข้ันนําไปใช เปนข้ันที่ผูเรียนนําความรูใหมที่ไดไปปรับใชกับสถานการณหรือ
ปญหาใหมๆ ที่คลายคลึงกัน 
 2. หมวกความคิดหกใบ หมายถึง วิธีการคิดอยางเปนระบบในการพิจารณาสถานการณ
หรือปญหาที่เกิดข้ึน โดยใชสีของหมวกเปนสัญลักษณแทนการคิดหกดาน ซึ่งเปนแนวคิดของ เดอ 
โบโน (De Bono) ดังนี้ 
  2.1 หมวกสีขาว เปนการแสดงการคิดที่ เ ก่ียวกับขอมูลตัวเลขขอเท็จจริงของ
สถานการณ 
  2.2 หมวกสีแดง เปนการแสดงการคิดเก่ียวกับความรูสึก อารมณ 
  2.3 หมวกสีดํา เปนการแสดงการคิดเก่ียวกับผลในทางลบ จุดออน จุดบกพรอง 
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน การสํารวจความเปนไปไดและการตรวจสอบความเหมาะสม 
  2.4 หมวกสีเหลือง เปนการแสดงการคิดเก่ียวกับผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคา 
และประโยชนที่ไดรับ 
  2.5 หมวกสีเขียว เปนการแสดงการคิดหาแนวความคิดใหม ๆ ทางเลือก ความเปนไป
ได และความคิดสรางสรรค 
  2.6 หมวกสีฟา เปนการแสดงการคิดที่เก่ียวของกับการควบคุมสิ่งตางๆใหอยูในระบบ 
ขอสรุป ความคิดรวบยอด การมองเห็นภาพและการดําเนินการที่มีข้ันตอนเปนระบบ 
 3. การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหก
ใบ หมายถึง การจัดการเรียนรูที่ใชวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน ซึ่งมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู 4 
ข้ันตอน คือ ข้ันสังเกต ข้ันอธิบาย ข้ันทํานายและทดสอบ และข้ันนําไปใช โดยในแตละข้ันตอนของ
การจัดการเรียนรูนั้น ผูสอนจะเนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนคิด
ตามเปนลําดับไปจนสามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง สามารถแสดงการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ ดังตาราง 1  
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ตาราง 1 การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ 
 

ข้ันตอนการสอน 
แบบสืบสวนสอบสวน 

การตั้งคําถาม หมวกความคิดหกใบ 

1.ข้ันสังเกต 
-  ผูสอนจัดสถานการณหรือ
กิจกรรมที่กระตุนและเราความสนใจ
ของผูเรียน 

คํ าถามเ พ่ื อกระตุ น ใ หผู เ รี ยน
พิจารณาสถานการณที่กําหนดให
และตอบไดวามีขอมูลอะไรบางที่
เก่ียวของกับปญหานั้น 

 
หมวกสีขาว 

การคิดที่เก่ียวกับขอมูล
ตัวเลข ขอเท็จจริงของ 
สถานการณ 
 
 

 
หมวกสีแดง 

การคิดเก่ียวกับ
ความรูสึก อารมณ 

 
 
 

 
หมวกสีเหลือง 

การคิดเก่ียวกับผลใน
ทางบวก ขอดี 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
 

 
หมวกสีดํา 

การคิดเก่ียวกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

คําถามเพ่ือใหทราบถึงความรูสึก
ของผูเรียนที่มีตอสถานการณหรือ
กิจกรรมที่จัดข้ึน 

2.ข้ันอธิบาย 
-  ผูเรียนหาเหตุผลเพ่ืออธิบาย
สาเหตุของปญหาจากประสบการณ
เดิมและขอมูลที่มีอยู 

คําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนคิดหา
สาเหตุที่เปนไปไดที่ทําใหเกิด
ปญหาและเสนอทางเลือกในการ
แกปญหา 

 
 

คําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนบอก
ถึงการดําเนินการในการแกปญหา
หรือการวางแผนการแกปญหา 
 

คําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนบอก
ประโยชนของขอมูลที่มีอยูวา
สามารถนํามาใชในการแกปญหา
ไดอยางไร 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ข้ันตอนการสอน 
แบบสืบสวนสอบสวน 

การตั้งคําถาม หมวกความคิดหกใบ 
 

3.ข้ันทํานายและทดสอบ 
-  ผูเรียนทดสอบวิธีการที่นํามาใชใน
การแกปญหาและคาดคะเนผลที่
เกิดข้ึน 

 

คําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียน
พิจารณาความเปนไปไดของ
วิธีการแกปญหาแตละวิธีและเลือก
ทดสอบวิธีที่ดีที่สุดโดยคํานึงถึง 
ขอจํากัดของแตละวิธ ี
 

 
หมวกสีฟา 

การคิดที่เก่ียวของกับ
การควบคุมสิ่งตางๆให
อยูในระบบ ขอสรุป 
ความคิดรวบยอด 

 
 
 

 
หมวกสีเขียว 
การคิดหาแนว 
ความคิดใหม  ๆ

การคิดสรางสรรค 

 

คําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนบอก
ถึงขอดีของวิธีการแกปญหาที่
ผูเรียนเลือกนํามาใช 
 

คําถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็น
ของผูเรียนที่มีตอวิธีการแกปญหา
แตละวิธ ี
 

 

4.ข้ันนําไปใช 
-  ผูเรียนนําหลักการ กฎเกณฑ และ
วิธีแกปญหาที่คนพบไปประยุกตใช
ได 
 

 

คําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียน
สามารถสรุปหลักการ กฎเกณฑ 
ความรูหรือวิธีการแกปญหาไดดวย
ตนเอง 
 
 

คําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียน
สามารถนําหลักการ กฎเกณฑ 
และวิธีแกปญหาที่คนพบไปปรับใช
กับสถานการณใหมได 
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 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งวัดไดจากคะแนนการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ จํานวน 6 ขอ โดยสอดคลองกับ
พฤติกรรมดานความรูและความคิด (Cognitive Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรตามที่ วิลสัน
(Wilson.  1971: 643-685) จําแนกไวเปน 4 ระดับ คือ 
  4.1 ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation) ประกอบดวยความรูความจํา
เก่ียวกับขอเท็จจริง คําศัพท นิยามและความสามารถในการคิดคํานวณตามลําดับข้ันตอนที่เคย
เรียนรูมาแลว 
  4.2 ความเขาใจ (Comprehension) ประกอบดวยความเขาใจเก่ียวกับความคิดรวบ
ยอด หลักการ กฎ การสรุปอางอิงและโครงสรางทางคณิตศาสตร ความสามารถในการเปลี่ยน
รูปแบบปญหาจากแบบหนึ่งไปยังอีกแบบหนึ่ง การติดตามหาเหตุผล การอานและการตีความโจทย 
  4.3 การนําไปใช (Application) ประกอบดวยความสามารถในการแกปญหาที่ประสบ
อยูระหวางเรียน ตลอดจนความสามารถในการเปรียบเทียบ การวิเคราะหขอมูลและการมองเห็นแบบ
ลักษณะโครงสรางที่เหมือนและสมมาตรกัน 
  4.4 การวิเคราะห (Analysis) ประกอบดวยความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน
และไมมีในแบบฝกหัด แตอยูในขอบเขตของเนื้อหาที่เรียน ตลอดจนความสามารถในการคนหา
ความสัมพันธ การพิสูจน การสรางสูตรและทดสอบความถูกตอง 
 5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะ
สวนยอยๆของเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อเรื่องตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญและ
สัมพันธกันอยางไร เปนการคิดพิจารณาอยางมีเหตุมีผลเพ่ือหาขอสรุปหรือหลักการที่จะสามารถ
นํามาใชในการแกปญหาไดอยางถูกตอง โดยการวัดดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหที่ผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก สําหรับในการวิจัยครั้งนี้
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยนําหลักการของบลูม (Bloom) 3 หลักการ คือ หลักการ
วิเคราะหหนวยยอย หลักการวิเคราะหความสัมพันธ และหลักการวิเคราะหหลักการ และทฤษฎีการ
คิดวิเคราะหของมารซาโน (Marzano) 5 ดาน ไดแก ดานการจําแนก ดานการจัดหมวดหมู ดานการ
สรุป ดานการประยุกต และดานการคาดการณ มาบูรณาการรวมกัน เปนการวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห 5 ดาน คือ 
  5.1 ดานการจําแนก หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆและ
เหตุการณที่เหมือนกันและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถ
ระบุตัวอยางหลักฐาน และลักษณะความเหมือน ความแตกตางได 
  5.2 ดานการจัดหมวดหมู หมายถึง ความสามารถในการจัดประเภท จัดลําดับ จัดกลุม
ของสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันเขาดวยกัน โดยยึดโครงสรางลักษณะหรือคุณสมบัติที่เปนประเภท
เดียวกัน 



10 

 

  5.3 ดานการเชื่อมโยง หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล
ตางๆวาสัมพันธกันอยางไร 
  5.4 ดานการสรุป หมายถึง ความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่
กําหนดใหได 
  5.5 ดานการประยุกต หมายถึง ความสามารถในการนําความรูหรือหลักการจากการ
เรียนรูไปใชในสถานการณตางๆ สามารถคาดการณ พยากรณ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได 
 6. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการถายทอดเรื่องราว 
แนวความคิดหรือความคิดเห็นทางคณิตศาสตรของผูเรียนโดยใชการเขียน เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจใน
ความคิดหรือแนวความคิดของตนเอง วัดไดจากแบบทดสอบแบบเขียนตอบฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนําเกณฑการประเมินคณิตศาสตรโดยการสื่อสาร
แนวคิดของ เคนเนด้ี และทิปส (Kennedy and Tipps.  1994: 112; citing Vermont Department 
Education. n.d.: 14-15) ซึ่งจําแนก ออกเปน 3 ดาน คือ ภาษาคณิตศาสตร การใชสัญลักษณทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอแนวคิด มาประยุกตใชเปนเกณฑในการใหคะแนน   
 7. เกณฑ หมายถึง คะแนนข้ันต่ําที่จะยอมรับวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรผานเกณฑ วิเคราะหไดจาก
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน แลวนําคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละเทียบกับเกณฑ โดยในงานวิจัยครั้ง
นี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑรอยละ 70 ข้ึนไปของคะแนนรวม ซึ่งปรับปรุงมาจากเกณฑการตัดสินผลการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545: 126) 
ดังนี้ 
  คะแนน     ความหมาย 
 รอยละ 80-100      มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
         /ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับดีมาก 
 รอยละ 70-79      มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
         /ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับดี 
 รอยละ 60-69      มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
         /ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับปานกลาง 
 รอยละ 50-59      มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
         /ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับพอใช 
 ต่ํากวารอยละ 50      มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
         /ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับตองปรับปรุง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบผานเกณฑรอยละ 70  

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 

4. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบผานเกณฑรอยละ 70  

5. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนทีเ่นนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 

6. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบผานเกณฑรอยละ 70 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชคําถาม

หมวกความคิดหกใบ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
3. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
1.1 ความหมายของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
1.2 รูปแบบและข้ันตอนของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
1.3 บทบาทของครูในการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
1.4 ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
1.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหมวกความคิดหกใบ 
2.1 ความหมายของหมวกความคิดหกใบ 
2.2 ความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบ 
2.3 ประโยชนของหมวกความคิดหกใบ 
2.4 การเรียนการสอนโดยใชหมวกความคิดหกใบ 
2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับหมวกความคิดหกใบ 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
3.2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.3 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
4.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห 
4.2 ทฤษฎีการคิดวิเคราะห 
4.3 องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
4.4 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
4.5 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
4.6 แนวทางการสอนการคิดวิเคราะห 
4.7 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห 
4.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
5.1 ความหมายของการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
5.2 ความสําคัญของการสื่อสาร 
5.3 องคประกอบของการสื่อสาร 
5.4 มาตรฐานการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
5.5 บทบาทของครูในการสงเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
5.6 ประโยชนของการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
5.7 การประเมินการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
5.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 การเรียนการสอนในปจจุบันเนนวา ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได ทําใหเกิดการ
พัฒนาในเชิงทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทําใหนิยามของการสอน
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการนิยามใหสอดคลองกับเปาหมายและวิธีการจัดการเรียนการสอนยุคใหม
ดังนั้น คําวา “การสอน” จึงถูกใชแทนดวยคําวา “การจัดการเรียนรู” ซึ่งสําหรับในงานวิจัยครั้งนี้ ทั้ง 2
คํานี้มีความหมายเปนแบบเดียวกัน 
 1.1 ความหมายของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน”   
 วิธีสอนที่เรียกวา Inquiry ไดมีนักการศึกษาหลายทานเรียกชื่อตางๆกันออกไป เชน “การ
สืบเสาะหาความรู” “การสืบสอบ” “การสืบสวนสอบสวน” “การสืบเรื่องราว” “การสืบคิดคน” เปนตน 
สําหรับการกลาวถึง Inquiry ในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชคําวา “สืบสวนสอบสวน” 
 ซันด; และ โทรวบริดจ (Sund; & Trowbridge.  1967: 73) ไดนิยามการสอนแบบสืบสวน
สอบสวน (Inquiry) วา เปนการคนควาหาความรูหรือความจริง โดยเนนที่ วิธีการหาความจริง
มากกวาอางความจริงซึ่งเปนผลมาจากการคนควา สิ่งสําคัญในการสอนแบบนี้คือ ครูจะตองบอกให
นักเรียนรูจักวิธีการเรียนรู จะเห็นไดวาการสอนแบบสืบสวนสอบสวนนี้ มีความสัมพันธในรูปแบบ
การสอนเปนการสอนที่เนนการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา มุงใหผูเรียนคนควาหา
คําตอบดวยตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งครูจะเปนผูเราเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความสงสัย ชวยจัดสถานการณและอุปกรณใหเหมาะสมกับการแกปญหา และอาจรวมมืออภิปราย
กับนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนไดสังกัปที่ถูกตอง 
 กูด (Good. 1973: 303) ไดใหคําจํากัดความของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนวามี
ลักษณะเปนแบบเดียวกับการสอนโดยวิธีแกปญหา (Problem Solving Approach) โดยระบุลักษณะ
สําคัญคือ 
  1. เปนการเรียนจากกิจกรรมที่จัดข้ึน 
  2. ผูเรียนใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 
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 คาริน ( Carin.  1993: 86 ) กลาววา การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกระบวนการที่เมื่อ
พบปญหาแลวมีการตั้งสมมติฐานหรือหาคําตอบที่เปนไปได ทดสอบสมมติฐานนั้นดวยขอมูลที่
รวบรวมได แลวพยายามที่จะประยุกตขอสรุปนั้นมาเปนความรูใหม โดยมีประเด็นหลักอยูที่
กระบวนการ (Process) มากกวาผลผลิต 
 มัวร; และ ควินน (Moore; & Quinn.  1994: 212) กลาววา การสอนแบบสืบสวนสอบสวน
เปนการเรียนรูที่มุงมั่นเพ่ือจะแกปญหา โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการหาคําตอบ 
 วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2521: 1) กลาววา การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกระบวนการสืบ
แสวงหาความจริง เพ่ือนําไปสูการคนพบตามธรรมชาติ ลักษณะคุณสมบัติตางๆ ตลอดจนคนพบ
กฎเกณฑของธรรมชาติแลวนํากฎเกณฑที่คนพบนั้นมาประยุกตใชอยางสรางสรรค  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 92) ไดใหความหมายของการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนวา เปนกระบวนการตรวจสอบปญหาหรือสถานการณอันหนึ่งอันใดในการคนหาความจริง 
การสืบสวนสอบสวนเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดสถานการณที่เปนปญหาใหผูเรียนเกิด
ความสงสัยสถานการณนั้น จึงเปนปญหาสําหรับผูเรียน ทําใหผูเรียนตองคนหาสาเหตุเพ่ือมาอธิบาย
ปญหานั้นโดยผูเรียนและผูสอนเปนผูสืบสวนสอบ สวนดวยการตั้งคําถาม จุดมุงหมายปลายทางคือ 
ผูเรียนสามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง 
 สมชาย ชูชาติ (2538: 82) กลาววา วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนการสอนที่เปด
โอกาสใหผูเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตรเชนเดียวกับวิธีการสอน
แบบแกปญหา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชสติปญญาของผูเรียน 
 วิชิต สุรัตนเรืองชัย (2540: 82) กลาววา วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน หมายถึง การ
สอนที่เนนใหนักเรียนคนควาความรูดวยตนเองโดยใชการสังเกต สอบถาม และทดลองจนไดขอสรุป 
 วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 16) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
(Inquiry instruction) เปนการใชคําถามที่มีความหมาย เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสืบคนหรือคนหาคําตอบ
ในประเด็นที่กําหนดให เนนการใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 
 กรมวิชาการ (2544: 36) ไดใหความหมายของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนวา หมายถึง
การสอนที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการฝกใหผูเรียนรูจักคนควาหา
ความรู โดยใชกระบวนการคิดหาเหตุผล จนคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง 
โดยครูตั้งคําถามประเภทกระตุนใหผูเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาและสามารถนําวิธีการนั้น
มาแกปญหา 
 ไสว ฟกขาว (2544: 102) กลาววา วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry method) 
เปนวิธีการสอนที่เนนการแสวงหาความรูเพ่ือการแกปญหาโดยใชคําถาม จัดเปนวิธีการสอนที่เปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทของครูผูสอนจะลดลง ผูสอนจะ
เปดโอกาสและชี้แนะใหผูเรียนไดรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น รวมคนควา และสรุปความรูดวย
ตนเองจากการถามตอบ หรือครูและผูเรียนผลัดกันถามก็ได แตรูปแบบที่ผูเรียนเปนผูถามจะ
สอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมากที่สุด 
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 สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา (2545: 136) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวน คือ กระบวนการเรียนรูที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการฝกให
ผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู โดยผูสอนตั้งคําถามกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทางความคิดหา
เหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางการแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง สรุปเปนหลักการ กฎเกณฑ
หรือวิธีการในการแกปญหา และสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในการควบคุมปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือสรางสรรคสิ่งแวดลอมในสภาพการณตางๆ ไดอยางกวางขวาง 
 ทิศนา แขมมณี (2551: 141) กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการ
สืบสวนสอบสวน (Inquiry Instruction) หมายถึง การดําเนินการเรียนการสอนโดยผูสอนกระตุนให
ผูเรียนเกิดคําถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรูเพ่ือนํามาประมวลหาคําตอบหรือ
ขอสรุปดวยตนเอง โดยที่ผูสอนชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูในดานตางๆ ใหแกผูเรียน เชน
ในดานการสืบคนหาแหลงความรู การศึกษาขอมูล การวิเคราะห การสรุปขอมูล การอภิปรายโตแยง
ทางวิชาการและการทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนตน 
 จากการศึกษาคนควาขางตนสรุปไดวา การสอนแบบสืบสวนสอบสวน หมายถึง การเรียน
การสอนที่เนนการฝกใหผูเรียนคิดแกปญหาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งผูสอนเปนผู
ตั้งคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัย มีการตอบโตกันระหวางผูเรียนและผูสอนจนกระทั่ง
ผูเรียน คนพบขอสรุป หลักการหรือกฎเกณฑตางๆดวยตนเองและสามารถนําไปประยุกตใชได 
 1.2 รูปแบบและขั้นตอนของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 บรูเนอร (Bruner.  1966: 89) ไดเสนอกระบวนการสืบสวนสอบสวนไวเปน 4 ข้ัน ซึ่งเปนที่
รูจักกันในชื่อ OEPC Techniques ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  1. ข้ันสังเกต (Observation-O) เปนข้ันที่สําคัญที่สุดอันดับแรกของกระบวนการ
แสวงหาความรู ข้ันสังเกตนี้ครูจัดสถานการณ กิจกรรมหรือสาธิตการทดลองใหผูเรียนสังเกต จะทํา
ใหผูเรียนเกิดปญหาคับของใจ (Conflict) ผูเรียนจะถามเพ่ือใหไดขอมูลแลวจดบันทึกขอมูลเหลานั้น
ไวเปนพ้ืนฐาน เพ่ือจะนํามาประกอบการพิจารณาตั้งสมมติฐานตอไป 
  2. ข้ันอธิบาย (Explanation-E) เมื่อใชการสังเกตการณเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันแรก
แลว ตอไปพยายามอธิบายสถานการณหรือปรากฏการณนั้นๆ วามีอะไรเปนสาเหตุ เพราะเหตุใดจึง
เปนเชนนั้นโดยพยายามหาแนวทางในการอธิบายไวหลายๆ ทางตามแบบของการตั้งสมมติฐาน 
  3. ข้ันทํานายหรือคาดคะเน (Prediction-P) เมื่อทดลองสมมติฐานเพ่ือหาทางอธิบายวา
ปญหาเหลานั้นมีสาเหตุจากอะไรแลวผูเรียนก็พอจับเคาโครงของปญหาไดแนชัดข้ึน ฉะนั้นจะ
สามารถคาดคะเนไดวาถามีสาเหตุเชนเดียวกันอีกจะเกิดอะไรตามมา แมวาจะไมมีสถานการณ
เชนนั้นปรากฏใหเห็นจริงๆ 
  4. ข้ันนําไปใชและสรางสรรค (Control and creativity-C) คือ ข้ันที่สามารถนําแนวคิด
ที่ไดรับไปใชในการแกปญหากับสถานการณอ่ืนๆ ไดอยางถูกตอง 
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 สรุปข้ันตอนของกระบวนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนของบรูเนอร ไดดังภาพประกอบ 2 
 
                                      O                 E             P                 C 
             ความรูเดิม          สังเกต          อธิบาย        ทํานาย      ควบคุมและสรางสรรค 
 

ภาพประกอบ 2  ข้ันตอนของกระบวนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนของบรูเนอร 
 ที่มา: เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.  (2528).  เทคโนโลยีทางการศึกษา.  หนา 180. 
 
 เบล (Bell.  1978: 240 - 258) กลาวถึงรูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวนในวิชา
คณิตศาสตรแบงเปน 4 ข้ันคือ ข้ันสังเกต ข้ันอธิบาย ข้ันพยากรณและทดลอง และข้ันนําไปใชดังนี้ 
  1. ข้ันสังเกต ผูสอนจัดสถานการณที่เปนปญหาใหผูเรียนเผชิญกับสถานการณที่ฉงน
สงสัย หรือพยายามคนพบหลักการโดยสังเกต วิเคราะห ประเมินสถานการณและตั้งคําถาม          
ผูแกปญหาที่มีประสิทธิภาพและนักคณิตศาสตรที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด คือ ผูที่ตั้งคําถามดี
ที่สุด คําถามที่ดีจะนําไปสูหลักการที่มีประโยชนและคําถามที่ดีจะมีผลในการแกปญหาที่ยาก การหา
สิ่งที่เปนประโยชนและนาสนใจในการสืบสวนสอบสวนทางคณิตศาสตรจะตองดูวาสิ่งที่กําหนดใหคือ
อะไรและสืบสวนสอบสวนโดยพิจารณาตามสิ่งที่กําหนดใหนั้น การสืบสวนสอบสวนมิไดตองการ
เพียงผลเทานั้นควรจะสืบสวนใหมากกวาที่ตองการ ตัวอยางการตั้งคําถาม เชน 

- ทําไมวิธีการนี้จึงทําได 
- ทําไมวิธีการนี้ไดคําตอบที่ไมถูกตอง 
- มีวิธีที่ดีกวานี้หรือไม 
- มีรูปแบบทั่วไปหรือไม 
- ทฤษฎีบทนี้ทําใหนึกถึงทฤษฎีบทอ่ืนหรือไม 
- ปญหานี้เปนปญหาหนึ่งของปญหาทั่วไปหรือไม 
- จะสรุปเปนรูปแบบทั่วไปไดหรือไม 
- อะไรเปนขอแตกตางระหวางสถานการณทั้งสองเหลานั้น 
- มีอะไรคลายคลึงกันระหวางระบบคณิตศาสตรเหลานี้ 
- จากตัวอยางที่สังเกตไดนี้เปนตัวแทนของกรณีทั่วไปไดหรือไม 
- มีตัวอยางคัดคานหรือไม 
- มีวิธีที่แกปญหาดีกวานี้ไหม 
- มีอะไรเกิดข้ึนกับสิ่งเหลานี้ไหม 
- มีการคงเสนคงวาเกิดข้ึนหรือไม 
- เรื่องราวหรือขอมูลที่ไดนี้นาจะยอมรับไดหรือไม 
- หลักการที่หาไดจะขยายตอไปไดอีกไหม 
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- ตัวอยางตางๆที่แสดงมโนมติคืออะไร 
  ฯลฯ 

  2. ข้ันอธิบาย ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคนหาคําตอบเพ่ือขจัดความสงสัยโดยการใช
เหตุผล เปนการวิเคราะหการแกปญหาไปสูเหตุ ข้ันนี้เปนข้ันรวบรวมความรูและขอมูลเพ่ือนํามา
แกปญหาหรือสถานการณตางๆซึ่งมี 2 ประการ 
   2.1 ในการที่จะแกปญหานั้นผูแกปญหาตองมีเทคนิคในการแกปญหาและเรียนรู
กระบวนการทางคณิตศาสตร 
   2.2 ในการแกปญหาตองรูแหลงความรู รูจักวิเคราะหสังเคราะหความรูนั้น 
ตลอดจนรูจักรวบรวมขอมูลและเรียงความรูใหเปนระบบ การตั้งคําถามนับวาเปนสิ่งสําคัญควรมีการ
ตั้งคําถามดังตัวอยางตอไปนี้ 

- มีขออางอิงที่เปนมาตรฐานในเรื่องนี้หรือเปลา 
- ขออางอิงนั้นหาไดที่ไหน 
- แหลงอ่ืนๆ ของความรูคืออะไร 
- แหลงความรูนั้นเชื่อถือไดเพียงใด 
- คุณภาพของความรูที่ไดรับนี้ดีเพียงใด 
- ความรูนี้ใชประโยชนไดอยางไร 
- ความรูนี้เปนหมวดหมูและจัดระเบียบอยางไร 
- มโนคติ หลักการ และวิธีการใดที่มีในแหลงความรู 
- ความรูนี้สัมพันธกับปญหาที่กําลังพิจารณาหรือไม 
- ความรูที่นํามาใชแกปญหาไดเพียงไร 
- ความรูหรือวิธีการดําเนินการเหลานี้จะนําไปใชกับสถานการณอ่ืนไดไหม  

 3. ข้ันพยากรณและทดสอบ เปนข้ันที่นําขอมูลที่ไดมาอภิปรายปญหาหรือขอสมมติฐาน
ที่ตั้งไว และพยากรณผลหรือทําการทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวนําไปสูขอสรุป เปนข้ันซึ่ง
เกิดการคนพบการแกปญหา ในข้ันนี้เปนการสรางหลักการและความสัมพันธตางๆ แยกแยะ
โครงสรางและนําไปสูขอสรุป ผูที่เก่ียวของในการทดสอบแบบสืบสวนสอบสวนควรมีความสามารถ
พิเศษที่จะวิเคราะหสังเคราะหตลอดจนรูจักประเมินผลงาน กิจกรรมในชวงนี้จะตองรูจักจัดขอมูลเปน
หมวดหมู มองหาความสัมพันธ คนหารูปแบบ และสรุปเปนนัยทั่วไป 
 4. ข้ันนําไปใช เปนข้ันที่นําเอาความรูที่คนพบไปใชใหเกิดประโยชน ไดแก การวิเคราะห
และประเมินกระบวนการสืบสวนสอบสวน ทั้งนี้เพ่ือสรางความเขาใจใหดีข้ึนและปรับปรุงการสืบสวน
สอบสวน ในข้ันนี้เปนการพิจารณากระบวนการสืบสวนสอบสวน เนื้อหาทางคณิตศาสตรแตละ
เนื้อหายอมมีวิธีสืบสวนสอบสวนของมัน จุดประสงคอันหนึ่งของผูสืบสวนสอบสวนในแตละเนื้อหาก็
คือ การปรับปรุงกลวิธกีารสืบสวนสอบสวนที่กระทําอยูและรวบรวมกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพ่ือ
นําไปพัฒนาและใชกับเนื้อหาอ่ืนๆ ตอไป สิ่งที่ตองการพิจารณาก็คือ กระบวนการสืบสวนสอบสวน
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ตั้งแตตนจนจบวิธีการดําเนินการที่เหมาะสมในการที่จะวิเคราะหและประเมินการสืบสวนสอบสวนก็
คือ การถามและพยายามหาคําตอบ ตัวอยางคําถามซึ่งจะนํามาใชในข้ันที่ 4 ตามที่ เบล (Bell.  
1978: 240-258) กลาวไวมีดังตอไปนี้ 

- วิธีการที่จะนํามาใชในการแกปญหาเปนอยางไร 
- อะไรเปนตัวกระตุนใหคนพบนัยทั่วไป 
- รูปแบบอะไรที่คนพบ 
- ความรูและวิธีการที่จะนําไปสูการคนพบแบบไมคงเสนคงวาคืออะไร 
- แหลงความรูอะไรที่ใชมากที่สุด 
- วิธีดําเนินการอะไรที่เคยทําและรวบรวบรวมขอมูลอยางไร 
- ใชรูปแบบการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผลรูปแบบใดในการแกปญหา 
- กระบวนการคิดอะไรที่นํามาใชกระทั่งหาขอสรุปได 
- วิธีการแกปญหานําไปใชไดทั่วไปและประยุกตใชกับการแกปญหาอ่ืนๆได

ไหม 
 วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2521: 21-22) ไดกลาวถึงข้ันตอนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน
ทั้งหมด 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 ข้ันการใหสังกัปแนวหนา (สน.) คือ ข้ันที่ครูปูพ้ืนฐานความพรอมใหผูเรียนทั้ง
ในดานความรูและการสรางแรงจูงใจ ใหนักเรียนเกิดความกระหายใครจะแสวงหาความจริง 
  ข้ันที่ 2 ข้ันสังเกต (ส.) คือ ข้ันที่ครูสรางสถานการณใหนักเรียนไดสังเกต ซึ่งสวนใหญ
จะเปนสถานการณที่เปนปญหาหรือเปนการแสดงละครปริศนา ในข้ันนี้ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกการ
คิดวิเคราะห 
  ข้ันที่ 3 ข้ันอธิบาย (อ.) คือ ข้ันที่ครูกระตุนใหนักเรียนหาคําอธิบายหรือหาสาเหตุของ
ปญหาของจติในรูปของการใหเหตุผล ในข้ันนี้นักเรียนมีโอกาสฝกการตั้งสมมติฐาน ทฤษฎีฝกการคิด
แบบมีเหตุผล และฝกการวิเคราะหระบบจากผลไปหาเหตุหรือจากปญหาไปหาสาเหตุ 
  ข้ันที่ 4 ข้ันทํานายและทดสอบ (ท.) คือ ข้ันที่ครูจะชวยใหนักเรียนรูจักหาวิธีที่จะพิสูจน
คําอธิบายหรือทฤษฎีที่นักเรียนไดชวยกันสรางข้ึน โดยการฝกใหรูจักการทํานายผลเมื่อเราแปรคา
สาเหตุ และฝกใหรูจักการแกปญหาดวยการตั้งสมมติฐานเชิงทํานาย ตลอดจนการทดสอบสมมติฐาน
นั้น 
  ข้ันที่ 5 ข้ันควบคุมและคิดสรางสรรค (ค.) คือ ข้ันที่ครูสงเสริมใหนักเรียนนําเอา
หลักการ กฎเกณฑ และวิธีแกปญหาที่คนพบไปใชปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการ
ควบคุมและสรางสรรคสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของมนุษย 
 ซึ่งทุกข้ันตอนที่กลาวมานี้ ครูใชคําถามเปนสื่อสําคัญในการสอนและเราใหนักเรียนถาม
คําถาม เพ่ือการสืบสวนสอบสวนเปนข้ันๆ จนสามารถคนพบความจริง ดังภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 ข้ันตอนของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 ที่มา: วีรยุทธ วิเชียรโชต.ิ  (2521).  จิตวิทยาการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน.  
หนา 21. 
 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 96-97) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนในวิชาคณิตศาสตร ไวดังนี้วา 
  ข้ันที่ 1 สอนผูเรียนวาจะใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนอยางไรและจะเรียน
คณิตศาสตรโดยการผานการสืบสวนสอบสวนก็คือ การอธิบาย และอภิปราย 4 ข้ันตอนของ
กระบวนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ผูเรียนควรอภิปรายเก่ียวกับการตั้งคําถามและกิจกรรมซึ่ง
กําหนดใหภายใตกระบวนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ผูเรียนควรรวบรวมคําถามและกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนเพ่ือใชในแตละข้ันของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนใหประสบความสําเร็จ 
  ข้ันที่ 2 ในข้ันนี้ผูสอนควรจะแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงการเรียนรูและวิธีรวบรวม
ขอมูลเพ่ือใชในการแกปญหา ผูสอนควรจะฝกใหผูเรียนรูจักการวิเคราะห สังเคราะหดวยวิธีการฝก
ตั้งคําถามเพ่ือมองเห็นแนวทางวาจะรวบรวมขอมูลอยางไร 
  ข้ันที่ 3 เปนข้ันที่จัดรวบรวมขอมูลเพ่ือหาแนวทางสรุปปญหา ในข้ันนี้ผูเรียนควร
ทํางานตามลําพังหรือเปนกลุมยอย ผูสอนชวยเหลือเพียงเล็กนอย ผูเรียนใชคําถามเพ่ือนําไปสูการ
แกปญหา กระบวนการสืบสวนสอบสวนจึงไปเปนอยางชาๆ ขอสําคัญก็คือ ผูสอนตองหลีกเลี่ยงการ
แทรกแซงและบอกผูเรียนวาทําอยางไร 
  ข้ันที่ 4 การวิเคราะหและประเมินวิธีการสืบสวนสอบสวน เปนเรื่องที่สําคัญที่สุดของ
กระบวนการสืบสวนสอบสวน ในข้ันนี้ผูเรียนจะตั้งคําถามวาฉันไดเรียนรูเก่ียวกับอะไรบาง ผูเรียนจะ
เขาใจดีย่ิงข้ึนโดยการประเมินดวยตนเอง คําถามจะมีทั้งของครูผูสอนและผูเรียน ผูเรียนควรตอบ
คําถามทุกคําถาม ผูสอนควรมีบทบาทมากข้ึนในการถามนําเพ่ือใหผูเรียนไดวิเคราะหและประเมิน



20 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนผูเรียนควรจะถามตัวเองวา “ ฉันไดเรียนอะไรเก่ียวกับคณิตศาสตรและฉันเรียนรู
เก่ียวกับการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกลวิธีสืบสวนสอบสวนอยางไร ” 
 วิชิต สุรัตนเรืองชัย (2540: 82) กลาวถึง ข้ันตอนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนไว 4 ข้ัน
ดังนี้ 
  1. สังเกต เปนข้ันตอนที่ครูผูสอนกําหนดสถานการณปญหา หรือเรื่องราว หรือการ
ทดลองที่นาสนใจใหนักเรียนสังเกตและเกิดความสงสัยข้ึน หากนักเรียนสังเกตแลวไมเกิดความสงสัย
หรือเกิดปญหาข้ึน ครูผูสอนอาจชี้นําปญหาใหนักเรียนก็ได 
  2. ทํานาย เปนข้ันตอนที่นักเรียนคาดเดาคําตอบของปญหาที่สงสัย โดยกอนที่จะ
ทํานายนักเรียนจะทําการสืบสวนสอบสวนโดยใชคําถามตางๆกับครูเพ่ือใหไดขอมูลมากที่สุด ครูจะ
ตอบเพียงกวางๆในหลักการ ไมตอบคําตอบโดยตรง เพ่ือกระตุนใหนักเรียนใชคําถามอยาง
กวางขวาง ลึกซึ้ง จากนั้นนักเรียนจะทํานายคําตอบของปญหาในข้ันตอนแรก 
  3. ทดลอง เปนข้ันตอนที่นักเรียนดําเนินการพิสูจนคําตอบที่คาดเดาหรือทํานายไววา
ถูกตองหรือไม โดยการทดลองตามแนวทางที่ครูผูสอนเตรียมไว หรือหากเปนปญหาที่ไมตองทดลอง
เพ่ือหาคําตอบก็อาจใชการศึกษาคนควาหรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือพิสูจนคําทํานายดังกลาว 
  4. สรุป เปนข้ันตอนการสรุปผลการทดลองหรือศึกษาคนควาวาคําตอบที่ทํานายไว ถูก
หรือผิดและสรุปเปนองคความรูใหมตอไป 
 วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 17) กลาวถึง ข้ันตอนกระบวนการสืบสวนสอบสวน (Inquiry 
process) ไว 5 ข้ัน ดังนี้ 
  1. กําหนดปญหา 
   - จัดสถานการณหรือเรื่องราวที่นาสนใจเพ่ือกระตุนใหผูเรียน สังเกต สงสัยใน
เหตุการณหรือเรื่องราว 
   - กระตุนใหผูเรียนระบุปญหาจากการสังเกตวาอะไรคือปญหา 
  2. กําหนดสมมติฐาน 
   - ตั้งคําถามใหผูเรียนรวมกันระดมความคิด 
   - ใหผูเรียนสรุปสิ่งที่คาดวาจะเปนคําตอบของปญหานั้น 
  3. รวบรวมขอมูล 
   - มอบหมายใหผูเรียนไปคนควาหาขอมูลจากเอกสารหรือแหลงขอมูลตางๆ 
   - ใหผูเรียนวิเคราะหและประเมินวา ขอมูลนั้นมีความเก่ียวของกับปญหาหรือไมมี
ความถูกตองนาเชื่อเพียงไร 
  4. ทดสอบสมมติฐาน 
   - ใหผูเรียนนําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายเพ่ือสนับสนุนสมมติฐาน 
  5. สรางขอสรุป 
   - ใหผูเรียนสรุปวาปญหานั้นมีคําตอบหรือขอสรุปอยางไร อาจสรุปในรูปของ
รายงานหรือเอกสาร 
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 กรมวิชาการ (2544:  36-37) กลาวถึง ข้ันตอนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนไว 5 ข้ันดังนี้ 
  1. ข้ันการสังกัปแนวหนา คือ ข้ันที่ครูปูพ้ืนฐานความพรอมในดานความรูใหแกนักเรียน 
  2. ข้ันสังเกต คือ ครูสรางสถานการณที่เปนปญหาหรือเปนการแสดงละครปริศนา
เพ่ือใหนักเรียนสังเกตสภาพการณหรือสิ่งแวดลอมที่เปนปญหานั้นๆ ข้ันนี้ครูสงเสริมใหนักเรียนฝก
คิดวิเคราะห ทําความเขาใจ แปลความหมาย และจัดโครงสรางความคิดในรูปแบบตางๆเพ่ือให
สอดคลองกับสภาพปญหา และสรางแรงจูงใจใหนักเรียนเกิดความกระหายใครจะแสวงหาความจริง 
  3. ข้ันอธิบาย เปนข้ันที่ครูกระตุนใหนักเรียนหาคําอธิบายหรือสาเหตุของปญหาในรูป
ของเหตุผล ข้ันนี้นักเรียนฝกการตั้งทฤษฎีหรือสมมติฐานเพ่ืออธิบายที่มาสาเหตุของปญหานั้น เปน
การฝกวิเคราะหระบบจากผลไปหาเหตุ 
  4. ข้ันทํานาย ใหนักเรียนรูจักหาแนวทางหรือวิธีที่จะพิสูจนทํานายผลหรือพยากรณได
วาผลจะเปนอยางไร จะเกิดอะไรข้ึน เปนการทดสอบสมมติฐานหรือพิสูจนทฤษฎีที่ตั้งข้ึน 
  5. ข้ันควบคุมและสรางสรรค เปนการสงเสริมใหนักเรียนนําหลักการ กฎเกณฑและ
วิธีการแกปญหามาใชประโยชนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในสภาพการณตางๆ ได
อยางกวางขวาง ลักษณะพิเศษของวิธีสอนแบบนี้คือ กาวไกลวาการสอนแบบวิทยาศาสตรในดานที่
คิดไปถึงการใชประโยชนตอไปดวย ไมจํากัดเฉพาะแตการแกปญหาที่เกิดข้ึนเทานั้น 
 ไสว ฟกขาว (2544: 102-104) กลาวถึงข้ันตอนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนไว 6 ข้ันดังนี้ 
  1. ข้ันนําเสนอสถานการณหรือสิ่งที่เปนปญหา โดยครูอาจเลาเรื่องโดยใชสื่อ/อุปกรณ
ภาพประกอบหรือนําของจริงมาแสดงก็ได 
  2. ข้ันสงัเกต ครูใหผูเรียนสังเกตสิ่งที่ครูนําเสนอโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรืออาจใช
เครื่องมือบางอยางชวยก็ได 
  3. ข้ันอธิบาย ครูใหผูเรียนคิดสาเหตุของปญหาแลวตั้งสมมติฐานเก่ียวกับปญหานั้น
จากความรูและประสบการณเดิมของผูเรียน 
  4. ข้ันทดสอบ ครูใหผูเรียนชวยกันตั้งคําถามเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหาใหมาก
ที่สุดเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยครูจะไมพยายามตอบคําถามในลักษณะที่จะอธิบายคําตอบของ
ปญหา แตอาจตอบเพียง“ใช”หรือ“ไมใช”เทานั้น นอกจากการถามแลว ครูอาจใหผูเรียนศึกษาหรือทํา
การทดลองเพ่ือพิสูจนสมมติฐานดวยก็ไดในกรณีที่เรื่องไมยุงยากและใชเวลาไมมาก 
  5. ข้ันสรุป ครูใหผูเรียนสรุปความรูที่ไดจากข้ันทดสอบเพ่ืออธิบายคําตอบของปญหา 
  6. ข้ันนําความรูไปใช ครูกระตุนใหผูเรียนนําความรูที่ไดประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 
 สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา (2545: 138-141) กลาวถึงข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนเปน 5 ข้ันตอน สรุปไดดังนี้ 
  1. ข้ัน“สน”คือ ข้ันของการใหสังกัปแนวหนา ซึ่งไดแก การเตรียมความพรอมทางการ
เรียนใหกับผูเรียน โดยการดึงเอาความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนที่เก่ียวของกับสิ่งที่สอนมา
ใหสัมพันธกัน รวมทั้งปูพ้ืนฐานความรูใหมที่จําเปนสําหรับการเรียนรู เนื้อหาสาระใหมใหกับผูเรียน 
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  2. ข้ัน“ส”คือ ข้ันของการสังเกตสถานการณที่เปนปญหา ในข้ันนี้จะสรางสถานการณ
ปญหาข้ึน เพ่ือใหผูเรียนไดสังเกตและวิเคราะหองคประกอบและธรรมชาติของปญหาอยางละเอียด
การเรียนรูที่สําคัญในข้ันนี้ คือ การเรียนรูสังกัป ลักษณะรวมของสถานการณขององคประกอบตางๆ
ในสถานการณที่เปนปญหา 
  3. ข้ัน“อ”คือ ข้ันของการอธิบายปญหาของใจ โดยอาศัยความสามารถในการหาเหตุผล
มาอธิบายถึงสาเหตุของปญหา สวนมากการอธิบายมักจะอยูในรูปของความสัมพันธระหวางเหตุและ
ผลแบบฟงกชัน ข้ันนี้เปนจุดเริ่มตนของความสามารถในการสรางทฤษฎีข้ึนมาสําหรับอธิบาย
ปรากฏการณตางๆ การเรียนที่สําคัญที่สุดในข้ันนี้ คือ การเรียนรูหลักวา เมื่อปรากฏผลออกมาในรูป
ของปญหาอยางนี้อะไรควรจะเปนเหตุหรือสาเหตุของการเกิดผลอันนั้น 
  4. ข้ัน “ท” คือ ข้ันของการทํานายผลเมื่อเราแปลเหต ุเปนข้ันตอนของการตั้งสมมติฐาน
เพ่ือจะทดสอบดูวาคําอธิบายข้ันที่ 3 วาถูกตองมากนอยเพียงใด และยังเปนการคาดคะเนผลของ
สาเหตุตางๆ ทั้งนี้เพ่ือฝกใหผูเรียนคิดอยางรอบคอบ การเรียนที่สําคัญในข้ันนี้ คือ การเรียนรูวิธี
แกปญหาโดยนําหลักการที่เรียนรูในข้ันที่ 3 มาใช 
  5. ข้ัน“ค”คือ ข้ันของการควบคุมและสรางสรรคทั้งสิ่งแวดลอมภายนอกและภายใน เปน
ข้ันที่นําผลของการแกปญหามาปฏิบัติใชในชีวิตจริง เพ่ือใหเกิดการควบคุมสิ่งแวดลอมภายใน (ทาง
จิตใจ) ข้ันนี้สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ฉะนั้นการเรียนที่สําคัญในข้ันนี้ คือ การเรียนรูวิธี
สรางสรรค  
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา ข้ันตอนการการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนไป
ในแนวเดียวกัน โดยเริ่มตนดวยการที่ผูสอนสรางสถานการณหรือปญหาใหกับนักเรียน อาจจะเปน
การพูดหรือการใชคําถามเพ่ือสรางความสนใจใหกับผูเรียน ใหผูเรียนไดรวมกันคิด สังเกต คาดคะเน
แนวทางในการแกปญหา ลงมือปฏิบัติการแกปญหา สรุปผลการแกปญหา และนําความรูใหมที่ไดไป
ใช แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปเปนข้ันตอน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันสังเกต เปนข้ันที่ผูสอนสรางสถานการณที่เปนปญหาและตั้งคําถามตางๆจาก
สถานการณนั้นๆ เพ่ือใหผูเรียนสังเกตและประเมินสถานการณที่ไดรับ เปนการกระตุนและเราความ
สนใจของผูเรียน 

2. ข้ันอธิบาย เปนข้ันที่ผูสอนกระตุนความคิดของผูเรียนโดยการตั้งคําถาม เพ่ือใหผูเรียน
พยายามหาคําอธิบาย หาสาเหตุของปญหาหรือตอบโจทยจากคําถามในข้ันแรก โดยพยายามให
ผูเรียนนําความรูประสบการณเดิมและขอมูลที่มีอยูมาใชในการแกปญหา เปนการฝกความคิดของ
ผูเรียนจากเหตุไปสูผลและจากผลไปสูเหตุ  

3. ข้ันทํานายและทดสอบ เปนข้ันที่ผูเรียนนําขอมูลทั้งหมดรวมกันอภิปรายความเปนไปได
ของคําตอบและทดลองหาคําตอบของปญหาจากวิธีการทั้งหมดที่คาดคะเนไวเพ่ือดูวาวิธีการใดที่จะ
สามารถแกปญหาไดดีที่สุด โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนตองการ 

4. ข้ันนําไปใช เปนข้ันที่ผูเรียนนําความรูใหมที่ไดไปปรับใชกับสถานการณหรือปญหา
ใหมๆ ที่คลายคลึงกัน 
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 1.3 บทบาทของครูในการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 คาลาฮาน; และคนอ่ืนๆ (Callahan; et al.  1998: 261-262) ไดกลาวถึง บทบาทของครูใน
การสอนแบบสืบสวนสอบสวน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1. ครูมีหนาที่ใหคําแนะนํากับนักเรียนมากกวาบอกใหนักเรียนทําตาม 
2. ครูตั้งคําถาม เลือกประเด็นที่นาสนใจเพ่ือกระตุนใหนักเรียนคิดและพยายามคนหา

คําตอบ 
3. ในขณะที่นักเรียนคนหาคําตอบ ครูควรแนะนําในการคนพบโดยหาความชัดเจนกับ

ปญหา 
4. ครูพยายามสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่เปนการสงเสริมการสรางขอคาดเดา การ

ตั้งขอสงสัยและการคิดแกปญหา 
5. สนับสนุนใหนักเรียนตั้งสมมติฐานและเปดโอกาสใหนักเรียนไดตรวจสอบ

สมมติฐานดวยตนเอง 
6. ชวยนักเรียนในการวิเคราะหและประเมินความคิดของตนเอง โดยเปดโอกาสใหมี

การอภิปรายเปดในชั้นเรียนและพยายามกระตุนใหนักเรียนพยายามคิดโดยไมมีการขมขูเมื่อคําตอบ
ไมเปนไปตามที่คาดหวัง 
 วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2521: 33-34) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการสอนแบบสืบสวน
สอบสวน ซึ่งสรุปไดดังนี ้

1. ครูเปนผูกระตุนใหเกิดการสืบสวนสอบสวนโดยการสรางสถานการณย่ัวยุใหเด็กตั้ง
คําถามสอบสวนตามลําดับข้ันของคําถามแบบสืบสวนสอบสวน 

2. ครูเปนผูใหการหนุนกําลัง เมื่อเด็กถามมาก็จะใหแรงหนุนยอมรับในคําถามนั้น 
กลาวชมและชวยปรับปรุงภาษาในคําถามเพ่ือใหนักเรียนเขาใจในคําถามใหกระจางดีย่ิงข้ึน 

3. ครูเปนผูทานกลับ ครูจะทบทวนคําถามอยูบางแตไมมากนักเพ่ือพิจารณาดูวา
นักเรียนมีความเขาใจอยางไรบาง อาจตั้งคําถามถามนักเรียนเก่ียวกับเนื้อหาที่ไดเรียนไปแลวกอนที่
จะเรียนบทตอไป 

4. ครูเปนผูแนะนําและกํากับ ครูจะชี้ทางเพ่ือใหเกิดความคิดตามแนวทางที่ถูกตอง
เปนผูกํากับควบคุมเมื่อเด็กออกนอกลูนอกทาง 

5. ครูเปนผูจัดระเบียบ ครูดําเนินการจัดชั้นเรียนใหเหมาะสมกับวิธีการเรียน 
6. ครูเปนผูสรางแรงจูงใจ ครูชวยสรางแรงจูงใจใหนักเรียนมีกําลังใจในการเรียน 

 กรมวิชาการ (2544: 36); และ พิมพันธ เดชะคุปต (2544: 57) กลาวถึง บทบาทของครูใน
การสอนแบบสืบสวนสอบสวนสรุปไดดังนี ้

1. เปนผูกระตุน (catalyst) ใหนักเรียนคิด โดยกําหนดปญหาแลวใหนักเรียนวางแผน
หาคําตอบเอง หรือกระตุนใหนักเรียนกําหนดปญหาและหาสาเหตุของปญหานั้นดวยการตั้งคําถาม 

2. เปนผูใหการเสริมแรง (reinforcer) โดยการใหรางวัล กลาวชม เพ่ือใหกําลังใจ เพ่ือ
เกิดพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบตอเนื่อง 
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3.  เปนผูใหขอมูลยอนกลับ (feedback actor) โดยการบอกขอดีขอบกพรองแก
นักเรียน 

4. เปนผูแนะนําและกํากับ (guide and director) เปนผูแนะนําเพ่ือใหเกิดความคิดและ
กํากับควบคุมมิใหออกนอกลูนอกทาง 

5.  เปนผูจัดระเบียบ (organizer) เปนผูจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม รวมทั้งอุปกรณ
สื่อการสอนแกนักเรียน 
 สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา (2545 : 142) กลาวถึง บทบาทผูสอนในการจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวน ไวดังนี ้

1. กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ คิดปญหา วางแผนและแกปญหาอยางเปนข้ันตอน 
มีเหตุผลดวยตนเอง 

2. กระตุนใหผูเรียนหาวิธีการแกปญหาหลายๆ วิธีและใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรชวยในการแกปญหา 

3. เสริมแรงหรือใหกําลังใจแกผูเรียน 
4. ชวยเหลือ แนะนํา กํากับอยางใกลชิด ตลอดจนเปนผูอํานวยความสะดวกเพ่ือให

กระบวนการเรียนรูดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย 
5. จัดเตรียมแหลงการเรียนรูที่สําคัญใหแกผูเรียน 
6. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
7. เปนผูใหขอมูลยอนกลับทั้งขอดีและขอบกพรองแกผูเรียน 

 จากการศึกษาคนควาขางตนสรุปไดวา บทบาทของครูในการสอนแบบสืบสวนสอบสวน คือ
ครูควรจัดสถานการณปญหาหรือกิจกรรมตางๆ ที่ย่ัวยุใหผูเรียนอยากที่จะเรียนรูหรืออยากที่จะคนหา
คําตอบของปญหานั้น เปนผูคอยกระตุนการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและฝกให
ผูเรียนไดใชความคิดอยางเปนข้ันตอนจนกระทั่งผูเรียนสามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง รวมถึงการ
ใหกําลังใจหรือเสริมแรงใหกับผูเรียนอีกดวย  

1.4 ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 สุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 94-95); และ ภพ เลาหไพบูลย (2537: 126) ไดสรุปขอดีและ
ขอจํากัดของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนไวดังนี ้
 ขอดี 

1. นักเรียนไดฝกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร 
2. ใหนักเรียนรูจักอภิปราย และทํางานรวมกันอยางมีเหตุผล 
3. ใหนักเรียนรูจักสังเกตและวิเคราะหสถานการณหรือปญหานั้นโดยละเอียด 
4. นักเรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางเต็มที่ ไดศึกษาคนควาดวยตนเองจึงมี

ความอยากเรียนรูอยูตลอดเวลา 
5. นักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 
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6. นักเรียนมีโอกาสไดฝกความคิดและฝกการกระทํา ทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบ
ความคิดและวิธีสืบสวนสอบสวนดวยตนเอง ทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได กลาวคือ 
ทําใหสามารถจดจําไดนานและนําไปใชในสถานการณใหมอีกดวย 

7. นักเรียนจะเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 ขอจํากัด 

1. ถาสถานการณที่สรางข้ึนไมชวนสงสัยจะทําใหนักเรียนเบ่ือและไมอยากเรียน
โดยวิธีนี ้

2. ถาครูควบคุมมากเกินไปก็จะไมเปดโอกาสใหผูเรียนสืบสวนสอบสวนดวยตนเอง 
3. ใชเวลามากในการสอนแตละครั้ง 
4. นักเรียนที่มีสติปญญาต่ําและเนื้อหาวิชาคอนขางยาก นักเรียนอาจจะไม

สามารถศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
 สมชาย ชูชาต ิ(2538: 82); วิชิต สุรัตนเรืองชัย (2540: 82); และ ไสว ฟกขาว (2544: 102-
103) กลาวถึงขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนไว สรุปไดดังนี ้
 ขอดี 
  1. ผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน เพราะเขาจะตองกํากับการเรียนการ
สอนดวยตนเอง ดังนั้นบทบาทของผูเรียนจึงเปนผูมีความกระฉับกระเฉงไมเปนผูที่เฉ่ือยชาตอไป 
  2. เปนการเรียนโดยการเนนดวยปญหา จะมีประโยชนตอผูเรียนในแงที่วาฝกให
เขาเปนผูที่รูจักลักษณะวิธีการแกปญหา 
  3. เปนการเรียนที่ฝกทักษะและความสามารถในการตัดสินใจ 
  4. ผูเรียนไดมีสวนรวมคิดอยางมีเหตุผล และสรุปความรูไดดวยตนเอง 
  5. บทบาทของครูผูสอนเปลี่ยนจากผูบอกมาเปนผูถาม ซึ่งวิธีการดังกลาวจะทําให
ผูเรียนกระตือรือรนมากข้ึน 
  6. เปนการยอมรับเจตคติของผูเรียนแตละคนโดยเฉพาะในเรื่องคานิยมและเจตคติ
ของผูเรียน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาคานิยมและเจตคติไปในดานที่ดีดวย 
  7. บทบาทของครูผูสอนเปลี่ยนแปลงไป ไมเปนผูควบคุมการเรียนการสอน
กลายเปนผูเรียนไปกับผูเรียนดวย 
  8. ไมสงเสริมการเรียนในเชิงแขงขันเพ่ือคะแนน แตผูเรียนสามารถเรียนไปโดยมุง
ที่จะบรรลุเปาหมายของตนเอง 
  9. บรรยากาศการเรียนนาสนใจ มีความเปนกันเองระหวางผูเรียนและผูสอน 
  10. สงเสริมการแสดงออกของผูเรียน 
 ขอจํากัด 
  1. เตรียมสถานการณที่จะกอใหเกิดปญหาใหแกผูเรียนลําบาก เพราะตองควบคุม
ใหผูเรียนเกิดความสงสัยในปญหาที่กําหนดไวแลว 
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  2. ในกรณีที่นําการสอนแบบสืบสวนสอบสวนมาใชกับกลุมผูเรียนที่มิใชรายบุคคล
ผูเรียนอาจไมมีโอกาสรวมกิจกรรมทุกคน มีผูเรียนเพียงบางคนเทานั้นที่มีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น การตัดสินใจ 
  3. การสอนแบบสืบสวนสอบสวนนั้นเปนวิธีที่มุงใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล วิธีการ
ดังกลาวตองใชเวลามากพอสมควร แตการสอนในชั้นเรียนสวนใหญผูสอนมักมีแนวโนมที่จะเรงรัด 
คําตอบหรือขอโตตอบของผูเรียนเสมอ 
  4. ในบางครั้งผูเรียนเกิดความรูสึกวาปญหาหรือประเด็นที่ผูสอนหยิบยกข้ึนมาเพ่ือ
การสืบเสาะหาความรูนั้น แทจริงแลวผูสอนมีคําตอบอยูในใจไวกอน ซึ่งดูเหมือนวาผูเรียนถูกตะลอม
ใหเปนไปตามสิ่งที่ผูสอนคิดไวแลว 
  5. เหมาะกับวิชาที่ตองใชเหตุผล 
 สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา (2545: 148-150) กลาวถึง ขอดีและขอจํากัดของการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนไว ดังนี ้
 ขอดี 
  1. ผูเรียนไดรูวิธีคนหาความรูและการแกปญหาดวยตนเอง 
  2. ความรูที่ไดมีคุณคามีความหมายสําหรับผูเรียน เปนประโยชนและจดจําไดนาน 
สามารถเชื่อมโยงความรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
  3. เปนวิธีการที่ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู มีความอิสระมีชีวิตชีวาและ 
สนุกสนานกับการเรียนรู 
  4. ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิธีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 ขอจํากัด 
  1. ใชเวลามากในการเรียนรูแตละครั้ง และบางครั้งอาจไดสาระการเรียนรูไม
ครบถวนตามที่กําหนด 
  2. ถาปญหาหรือสถานการณงายหรือยากเกินไป ไมเราใจหรือไมนาสนใจ จะทําให
ผูเรียนเกิดการเบ่ือหนายไมอยากเรียน 
  3. เปนวิธีการที่มีการลงทุนสูง ซึ่งบางครั้งอาจไดผลไมคุมคากับการลงทุน 
  4. ผูสอนตองใชเวลาในการวางแผนมาก 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา ขอดีของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนก็คือ เปน
วิธีที่เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง มีอิสระทางความคิด คนหาความรูและการแกปญหาดวยตนเอง 
ทําใหผูเรียนมีชีวิตชีวาในการเรียน เกิดความรูที่คงทน สวนขอจํากัดของวิธีการสอนนี้ก็คือ การรอ
เวลาเพ่ือใหนักเรียนคนพบขอสรุปดวยตนเองอาจใชเวลามากทําใหเสียเวลาในการเรียนเนื้อหาตอๆ 
ไป และถาจัดสถานการณปญหาที่ไมดึงดูดความสนใจของผูเรียนหรือไมมีการวางแผนการสอน อาจ
ทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายได   
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1.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
งานวิจัยตางประเทศ 

 เดวิส (Davis.  1979: 4164-A)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบสืบสวนสอบสวนที่
ใชการเรียนชี้แนะแนวทางกับการสอนแบบครูบอกความรูตามตํารา ที่สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติตอวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จํานวน 103 คน แบง
ออกเปนกลุมทดลอง 51 คน ซึ่งไดรับการสอบแบบสืบสวนสอบสวนที่มีการแนะแนวทาง กลุม
ควบคุม 52 คน ไดรับการสอนแบบครูบอกความรูตามตํารา ผลการทดลองปรากฏวา นักเรียนกลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตรสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 เมสัน (Mason.  1997: 58-09A) ไดศึกษาการเรียนพีชคณิตดวยตนเองโดยใชการสืบสวน
สอบสวนกลุมยอยของผูเรียนเกรด 9 มีความมุงหมายเพ่ือแสดงใหเห็นถึงองคประกอบที่มีผลตอ
ความสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียน โดยใชการสืบสวนสอบสวนกลุมยอยและแสดงใหเห็นวาองค 
ประกอบเหลานั้นมีผลตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียนอยางไร กลุมตัวอยางเปนผูเรียนเกรด 9
จํานวน 22 คน ที่เรียนวิชาพีชคณิต ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนาในกลุมผลงานของผู 
เรียน การเขียนและการบานที่ใหผูเรียนเขียนเก่ียวกับการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ในแตละวันผูวิจัย
ไดสรุปและตีความหมายจากการเรียนรูดังกลาว ผลจากการวิจัยพบวา ผูเรียนจะเรียนรูคณิตศาสตร
ไดดีจากการสอนโดยใชการสืบสวนสอบสวนกลุมยอย ซึ่งสามารถสังเกตไดจากการสรางสรรคความรู
ของผูเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูการดําเนินการที่ซับซอนและตีความหมายของลักษณะความ 
สัมพันธทางคณิตศาสตร ความสัมพันธของครูกับผูเรียน และความสัมพันธของการทดลองกับ
คะแนน การเรียนรูของแตละบุคคลข้ึนอยูกับการสรางประสบการณและมุมมองของผูเรียนแตละคน 
การเรียนรูระหวางบุคคลเกิดข้ึนไดดีหรือไมข้ึนอยูกับการพัฒนาความสัมพันธระหวางผูเรียนแตละคน
กับผูเรียนคนอ่ืนๆ และความสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู ผูเรียนแตละคนกับครูจะมีอิทธิพลตอกัน
และกัน 
 ทอมสัน (Thomson.  2000: 61-10B) ไดศึกษาการสอนแบบสืบสวนสอบสวนและการใช
ตัวแทนในการสืบสวนสอบสวนวิชาคณิตศาสตรในระดับวิทยาลัย ศึกษาโดยการสังเกตจากครูและ
ผูเรียนจํานวน 2 หองเรียน ในขณะที่มีการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัสสําหรับคณิตศาสตรในชีวิต 
โดยดูจากสภาพทั่วๆ ไปของหองเรียนและทกัษะการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรของผูเรียน การ
เก็บรวมรวมขอมูลใชการบันทึกเทปวีดีโอและสัมภาษณครู 1 คนกับผูเรียน 6 คน และศึกษาจาก
รายงานการทดลองของผูเรียน ผลจากการวิจัยพบวา จุดมุงหมายของครูและเวลาเรียนมีผลตอการ
พัฒนาการสืบสวนสอบสวน การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรและความเขาใจของผูเรียน ผูเรียนมี
การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตรบอยครั้ง แตถามีเวลานอยการเรียนจะดําเนินไปโดยการใช
คําถามและวิธีการของครูเพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาหัวขอตางๆ มีการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับ
วิทยาศาสตรนอย ผูเรียนทั้งสองกลุมยังคงไวซึ่งกระบวนการของความคิดรวบยอดของแบบจําลอง
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ทางคณิตศาสตรและสามารถประยุกต วิธีการไดและมีความมั่นใจที่จะบอกครูในเรื่องของ
ความสัมพันธของคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 เฮเยอร (Heyer.  2005: online) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการสอนแบบสืบสวนสอบ 
สวนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 อาชราฟ (Ashcraft.  2006: 85) ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจของนักเรียนเรื่องฤดูกาล
ในวิชาฟสิกสโดยการใชวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนและวิธีการสอนแบบบรรยาย ผลการวิจัย
พบวา คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนสูงกวาคะแนนทดสอบ
หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คะแนนทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
และคะแนนทดสอบของนักเรียนหลังจากไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนสูงกวาคะแนนทดสอบ
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 แมคลาฟลิน (McLoughlin.  2008: 2) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเรียนรูโดยใชการสืบสวน 
สอบสวนเปนฐานดวยวิธีการสอนแบบ MMM (A Modified Moore Method) เพ่ือสงเสริมการศึกษา
คนควาของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยใช MMM ผานหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรและสอนในหลายชั้น
เรียน ไดแก ชั้นเรียนคณิตศาสตรเบ้ืองตน พ้ืนฐานของคณิตศาสตร 1 และ 2 แคลคูลัส 1 , 2 และ 3 
ทฤษฎีเซต พีชคณิตเชิงเสน การเชื่อมโยงไปสูคณิตศาสตรระดับสูง ความนาจะเปนและสถิติ 1 และ 
2 การวิเคราะหจํานวนจริง 1 และ 2 และชั้นเรียนโทโพโลยี ผลการวิจัยพบวา การเรียนรูโดยใชการ
สืบสวนสอบสวนเปนฐานดวยวิธีการสอนแบบ MMM เปนวิธีที่ชวยหลอหลอมการศึกษาคนควาของ
นิสิตในระยะยาว และยังสงเสริมใหนิสิตศึกษาคนควาขอมูลอยางละเอียดถี่ถวนอีกดวย 
 หวาง; และ หลิน (Wang; & Lin.  2008: 459-460) ไดศึกษาผลของหลักสูตรวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษาที่ใชการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ที่มีตอความคิดรวบยอดและความเขาใจของ
นักเรียน ผลการวิจัยพบวา อิทธิพลทางดานวัฒนธรรม ประสบการณและปจจัยดานสถานการณ
สงผลตอความคิดรวบยอดและความเขาใจของนักเรียน แหลงขอมูลไดจากการเขียนตอบคําถาม
ปญหาปลายเปด บันทึกประจําวัน การวางแผนการสอนของครูและการอัดวีดีโอเทปในแตละชั่วโมง 
ผลจากการเขียนตอบคําถามปลายเปดและการวางแผนการสอนของครู พบวา หลักสูตรวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษาโดยการใชทฤษฎีการสรางความรูในชุมชนและวิธีการประเมินผลแบบยอนกลับจะ
พัฒนาเก่ียวกับความคิดรวบยอดของนักเรียน สวนอิทธิพลทางดานวัฒนธรรม สภาวะแวดลอมและ
การออกแบบหนวยการเรียนรูจะสงผลตอความเขาใจของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ และระบุดวยวา
หลักสูตรนี้จัดเตรียมไวสําหรับครูนักวิชาการเพ่ือเปนแนวทางวา วิธีที่ทําใหนักเรียนแสดงความคิด
รวบยอดและความเขาใจของพวกเขาออกมาไดนั้นควรใชการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ย่ิงไปกวา
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นั้นผลการวิจัยในครั้งนี้อาจจะเปนสัญญาณในเรื่องของกลวิธีการสอนที่เหมาะสมสําหรับหลักสูตร
วิทยาศาสตรตอไป 
 งานวิจัยในประเทศ 
 สิริลักษณ วงศเพชร (2542: 130-131) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนตามคูมือครู ผลการ 
วิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดสรางสรรคและเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนตามคูมือครูแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดสรางสรรค และ
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนสูงกวากอนไดรับ
การสอนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 ปรมาภรณ อนุพันธ (2544: 89) ไดพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตรที่เก่ียวของกับชีวิต 
ประจําวันแบบสืบสวนสอบสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง ตรรกศาสตรเบ้ืองตน ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตรรกศาสตรเบ้ืองตน ของผูเรียนภายหลังไดรับการ
สอนโดยใชชุดการสอนคณิตศาสตรที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันแบบสืบสวนสอบสวนสูงกวากอน
ไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ลัดดา เพียรประสพ (2545: 99) ไดพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่อง อัตราสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง อัตราสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนดวย
ตนเองแบบสืบสวนสอบสวนสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กชกร รุงหัวไผ (2547: 117) ไดทําการวิจัยผลของการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน 
ที่มีตอความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การประยุกต 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ชวงชั้นที่ 3) ผลการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 วัชระ นอยมี (2551: 124) ไดทําการวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวน
สอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง 
การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล มีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของผูเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชชุด
การเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวนสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน พบวา การสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนมีสวนชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน และยังชวยสงเสริม
กระบวนการคิดและความคิดรวบยอดของผูเรียน ปลูกฝงนิสัยการศึกษาคนควาหาขอมูลของผูเรียน 
และสําหรับในวิชาคณิตศาสตรนั้น ยังชวยพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนอีก
ดวย 
 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับหมวกความคิดหกใบ 
 2.1 ความหมายของหมวกความคิดหกใบ 
 หมวกความคิดหกใบ (Six Thinking Hats) ถูกคิดคนข้ึนโดย เดอ โบโน ( De Bono) ซึ่ง
ไดรับการยกยองวาเปนผูเชี่ยวชาญชั้นนําของโลกเก่ียวกับความคิดสรางสรรคและการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความคิด และในปจจุบันวิธีการดังกลาวไดมีการนําไปใชอยางกวางขวาง นักการศึกษา
หลายทานไดใหความหมายเก่ียวกับหมวกความคิดหกใบไว ดังนี้ 
 เดอ โบโน ( De Bono.  1985: 23) กลาวไววา หมวกความคิดหกใบ เปนวิธีการหนึ่งที่เปด
มิติแหงการคิดใหกวางขวางออกไปโดยใชสีของหมวกคือ สีขาว สีแดง สีดํา สีเหลือง สีเขียว และสีฟา
เปนชื่อหมวก สีของหมวกแตละใบยังมีความสัมพันธกับการทํางานดังนี้ 

1. สีขาว สีขาวเปนกลาง ไมมีอคติ ไมลําเอียง หมวกสีขาวนี้เก่ียวของกับขอเท็จจริง
และตัวเลข 

2. สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ(หนาแดง) ความเดือดดาลและอารมณ หมวกสีแดง
ใหมุมมองทางดานอารมณ 

3. สีดํา สีดํามืดมนและจริงจัง หมวกสีดําคือขอควรระวังและคําเตือน ชี้ใหเห็นถึง
จุดออนของความคิดนั้นๆ 

4. สีเหลือง สีเหลืองสองสวางและใหความรูสึกในทางที่ดี หมวกสีเหลืองจึงเปนมุมมอง
แงบวกรวมถึงความหวังและการคิดในแงดีดวย 

5. สีเขียว สีเขียวคือสีของหญา พืชพรรณ ความอุดมสมบูรณ การเติบโตงอกงาม 
หมวกสีเขียวหมายถึง ความคิดริเริ่มและความคิดใหมๆ 

6. สีฟา สีฟาเยือกเย็น และเปนสีของทองฟาซึ่งอยูเบ้ืองบนเหนือทุกสิ่งทุกอยาง หมวก
สีฟาจึงหมายถึงการควบคุม การจัดระบบกระบวนการคิดและการใชหมวกอ่ืนๆ 
 สมศักด์ิ สินธุระเวชญ (2542: 1-5) ไดกลาวถึงความสัมพันธของสีกับการใชหมวกความคิด
หกใบ ดังนี้ 

1. สีขาว แสดงถึงความเปนกลาง หมายถึง ตัวเลข สถิติและขอเท็จจริงตางๆ 
ตัวอยางคําถาม  

- เรามีขอมูลอะไรบาง  
- เราตองการขอมูลอะไรบาง 
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- เราไดขอมูลที่ตองการมาดวยวิธีใด 
2. สีแดง แสดงถึงความโกรธ อารมณ หมายถึง การมองทางดานอารมณ และ

ความรูสึก 
หมวกสีแดง เปนการแสดงความรูสึกของผูคิด แสดงอารมณ สัญชาตญาณ และรวมถึง

ความโกรธ ความสนุก ความอบอุน และความพอใจ 
  ตัวอยางการตั้งคําถาม 

- เรารูสึกอยางไร  
- นักเรียนมีความรูสึกอยางไรกับการทําสิ่งนี้  
- นักเรียนมีความรูสึกอยางไรกับความคิดนี้ 

3. สีดํา แสดงถึงความมืดครึ้ม หมายถึง เหตุผลดานลบ เหตุผลในการปฏิเสธ 
หมวกสีดํา เปนการคิดเชิงวิจารณ การคิดหมวกสีดํา ชวยปองกันไมใหเราคิดหรือ

ตัดสินใจที่เสี่ยง ทําใหชวยคิดคนหาขอบกพรอง จุดออน และสามารถมองเห็นปญหาที่อาจเกิดข้ึน
ลวงหนาได 

หมวกสีดํา ใชเพ่ือตรวจสอบหาหลักฐาน ตรวจสอบความเปนเหตุเปนผล ตรวจสอบ
การสํารวจความเปนไปได ตรวจสอบผลกระทบ ตรวจสอบหาความเหมาะสม ตรวจสอบหา
ขอบกพรอง 

ตัวอยางการตั้งคําถาม  
- อะไรคือจุดออน  
- อะไรคือสิ่งที่ยุงยาก 
- อะไรคือสิ่งที่ผิดพลาด 
- เรื่องนี้มีจุดออนตรงไหน 

4. สีเหลือง แสดงถึงความสวางไสวและดานบวก หมายถึง เหตุผลทางบวก ความ
มั่นใจเหตุผลในการยอมรับ 

หมวกสีเหลือง ทําใหมองดานบวก โดยไมตองมีเหตุจูงใจตางๆ เปนความพยายามใน
การคนหาผลดีที่จะไดรับ หมวกสีเหลืองจะทําใหการคิดงายข้ึน เพ่ิมคุณคาข้ึนและมีประสิทธิผล 

ตัวอยางการตั้งคําถาม  
- จุดที่ดีคืออะไร  
- ผลดีคืออะไร 

5. สีเขียว แสดงถึงความเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ หมายถึงความคิด
สรางสรรคและความคิดใหมๆ 

หมวกสีเขียว คือ การหลบหลีกความคิดเกา มุมมองเกาสูความคิดใหม หมวกสีเขียว
หมายถึง ความคิดสรางสรรคทุกชนิด 
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หมวกสีเขียวใชเพ่ือโตตอบปฏิกิริยาของความคิด ความสนใจ ความคิดเริ่มตน 
ความคิดที่ดีกวา ความคิดใหม 

ตัวอยางการตั้งคําถาม  
- นักเรียนจะนําความคิดนี้ไปทํา(สราง ปรับปรุง พัฒนาอะไรได)  
- ถาจะใหสิ่งนี้...(ดีข้ึน)...จะตองเปลี่ยนอยางไร 

6. สีฟา แสดงถึงความเยือกเย็น ทองฟา ซึ่งอยูเหนือทุกอยาง 
หมวกสีฟา หมายถึง การควบคุมและจัดระเบียบกระบวนการและข้ันตอนการใชหมวก

สีอ่ืนๆ เหมือนคนควบคุมวงดนตรีที่จะสั่งวาดนตรีชิ้นใดจะเลนตอนใด หมวกสีฟาใชกําหนดขอบขาย
จุดเนนของภารกิจ ตามวัตถุประสงค กําหนดยํ้าปญหาใหชัด รวบรวม สรุปหรือตัดสิน 

หมวกสีฟาใชเพ่ือกําหนดจุดเนนและวัตถุประสงค วางแผนการคิดและวาระของ
ความคิด ใหการตรวจสอบ สังเกตและใหขอคิดเห็นเพ่ือตัดสินข้ันตอไป กําหนดผลลัพธและขอสรุป 

ตัวอยางการตั้งคําถาม  
- ข้ันตอนตอไปคืออะไร 
- มีอะไรบางที่ทําไปกอนแลว 

 สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 2) ไดกลาวถึงการพัฒนากระบวนการคิดดวยการ
ใชคําถามหมวกความคิดหกใบวา คําถามสามารถนําไปใชพัฒนาทักษะการคิด อารมณ และ
ความรูสึกของผูเรียนไดอยางเปนข้ันตอนโดยการใชสีของหมวกเปนเครื่องหมายกําหนดมุมมองหรือ
ทิศทางการคิดดังนี้ 

1. สีขาว เปรียบเสมือน ความเปนกลาง  
หมวกสีขาว จึงเปนการแสดงการคิดที่เก่ียวของกับขอมูลตัวเลข และขอเท็จจริง

ตาง ๆ 
 ตัวอยางการตั้งคําถาม 

- มีขอเท็จจริงอะไรบางจากเรื่องที่อาน 
- คุณไดขอมูลที่ตองการมาดวยวิธีใด 
- สังเกตเห็นอะไรบางจากการทดลอง 
- โจทยปญหาที่กําหนดใหบอกขอมูลอะไรบาง 

2. สีแดง เปรียบเสมือนไฟ ความโกรธ ความรูสึก 
หมวกสีแดง จึงเปนการแสดงการคิดที่เก่ียวของกับการแสดงออกทางดานอารมณ

ความประทับใจ ความรูสึก ความสนุกสนาน สัญชาตญาณ ลางสังหรณ 
ตัวอยางการตั้งคําถาม 

- เมื่อคุณอานเรื่องนี้แลวรูสึกอยางไร 
- คุณมีความพอใจกับผลงานชิ้นนี้หรือไม อยางไร 
- ผลงานใดที่นักเรียนประทับใจมากที่สุด 
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3. สีดํา เปรียบเสมือนความมืดครึ้ม การมองอยางระมัดระวัง สุขุม รอบคอบ 
หมวกสีดํา จึงเปนการแสดงการคิดที่ เ ก่ียวของกับผลกระทบ การคนหา

ขอบกพรองหาเหตุผลในการปฏิเสธ การสํารวจความเปนไปได และการตรวจสอบความเหมาะสม 
ตัวอยางการตั้งคําถาม 

- เรื่องนี้มีจุดออนตรงไหน 
- อะไรคือสิ่งที่ยุงยากและเปนปญหา 
- การทดลองครั้งนี้มีขอบกพรองอะไรบาง 

4. สีเหลือง เปรียบเสมือนความสวางไสว การมองในดานบวก ความเปนไปได 
หมวกสีเหลือง จึงเปนการแสดงการคิดในทางบวก คิดถึงขอดี จุดเดน ประโยชน โดย

ไมตองมีเหตุจูงใจใดๆ แสดงความมั่นคง เหตุผลในการยอมรับ 
ตัวอยางการตั้งคําถาม 

- ขอดีของเรื่องนี้คืออะไร 
- ความคิดเห็นของทุกคนมีคุณคาอยางไร 
- การทดลองนี้มีประโยชนอยางไรบาง 

5. สีเขียว เปรียบเสมือนความเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ 
หมวกสีเขียว จึงเปนการแสดงการคิดในมุมมองที่ตางไปจากเดิม เปนการ

เปลี่ยนแปลง เนนการคิดสรางสรรคทุกประเภททุกวิธีการอยางจงใจ 
ตัวอยางการตั้งคําถาม 

- การแกปญหาเรื่องนี้มีทางเลือกก่ีทาง 
- ถาคุณตองการทําใหผลงานชิ้นนี้ดีข้ึนจะตองปรับปรุงแกไขอยางไร 
- คุณจะนําเพลงนี้ไปประกอบการแสดงอะไรบาง 

6. สีฟา เปรียบเสมือนความเยือกเย็น ทองฟา อันกวางใหญอยูเหนือทุกสิ่งทุกอยาง 
หมวกสีฟา จึงเปนการแสดงการคิดที่เก่ียวของกับการจดัระบบระเบียบการควบคุมสิ่ง

ตางๆ ใหอยูในระบบ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเรื่องของความคิดรวบยอด ขอสรุป การมองเห็นภาพ
และการดําเนินการที่มีข้ันตอนเปนระบบ 

ตัวอยางการตั้งคําถาม 
- ผูเรียนวางแผนการทําโครงการไวอยางไร 
- ผูเรียนมีข้ันตอนการจัดหองเรียนอยางไร 
- ผูเรียนสรุปขาวที่อานอยางไร 
- จากการทดลองครั้งนี้ นักเรียนสรุปไดอยางไร 

 ซึ่งประชาสรรณ แสนภักดี (2548: 10) สรุปหมวกความคิดหกใบ (Six Thinking Hats) 
ดังภาพประกอบ 4  
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ภาพประกอบ 4 หมวกความคิดหกใบ (Six Thinking Hats) 

 ที่มา: ประชาสรรณ แสนภักดี.  (2548).  รวมสุดยอดแผนที่ความคิดเพื่อชีวิตและการ 
ทํางาน.  หนา 10.  
 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา หมวกความคิดหกใบเปนวิธีการคิดที่เปนระบบ 
โดยการใชสีหมวกทั้งหกสีเปนเครื่องหมายกําหนดมุมมองหรือทิศทางการคิดที่แตกตางกันออกไป
ดังนี้ 

1. หมวกสีขาว เปนการแสดงการคิดที่เก่ียวกับขอมูลตัวเลข ขอเท็จจริงของสถานการณ 
2. หมวกสีแดง เปนการแสดงการคิดเก่ียวกับความรูสึก อารมณ 
3. หมวกสีดํา เปนการแสดงการคิดเก่ียวกับผลในทางลบ จุดออน จุดบกพรองผลกระทบ

ที่อาจเกิดข้ึน การสํารวจความเปนไปไดและการตรวจสอบความเหมาะสม 
4. หมวกสีเหลือง เปนการแสดงการคิดเก่ียวกับผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคาและ

ประโยชนที่ไดรับ 
5. หมวกสีเขียว เปนการแสดงการคิดหาแนวความคิดใหม ๆ ทางเลือกความเปนไปได

และความคิดสรางสรรค 
6. หมวกสีฟา เปนการแสดงการคิดที่เก่ียวของกับการควบคุมสิ่งตางๆใหอยูในระบบ

ขอสรุป ความคิดรวบยอด การมองเห็นภาพ และการดําเนินการที่มีข้ันตอนเปนระบบ 
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 2.2 ความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบ 
 เดอ โบโน ( De Bono.  1985: 25-27) กลาวถึง ความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบไว
ดังนี้ 

1. การทําใหการคิดงายลง ดวยการชวยใหผูคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเวลาหนึ่งๆ แทนที่
จะตองใหความสนใจทั้งอารมณ เหตุผล ขอมูล ความหวังและความคิดสรางสรรคในเวลาเดียวกัน นัก
คิดจะสามารถจัดการแตละอยางได นั่นคือ แทนที่นักคิดจะหาเหตุผลมาสนับสนุนสิ่งที่คอนขางจะเปน
อารมณลวนๆ ดวยหมวกสีแดง โดยไมจําเปนตองอธิบาย ขณะที่หมวกสีดําจะสามารถถูกนํามาใช
เมื่อนักคิดตองเก่ียวโยงกับแงมุมที่เปนเหตุผล 

2. แนวคิดของหมวกหกใบ คือ การเปดทางใหมีการสับเปลี่ยนวิธีคิด ชวยใหเรา
สามารถขอใหใครคนใดคนหนึ่งคิดแบบใดแบบหนึ่ง ถาในการประชุมหนึ่งๆใครคนใดคนหนึ่งมีทัศนะ
ในทางลบอยางเหนียวแนนเราสามารถรองขอใหถอดหมวกสีดําออก และถูกขอรองใหสวมหมวกสี
เหลืองบางเปนการขอรองอยางตรงๆ ใหมีทัศนะในแงบวก เปนคําพูดเฉพาะเจาะจงที่ไมทําใหหมอง
ใจกัน 

3. การเลนไปตามบทบาทที่กําหนดไวแลว การจํากัดความคิดไวอยางเครงครัดจะชวย
ปกปอง “ตัวตน” ของเรา อันเปนสาเหตุสวนใหญของความผิดพลาดในเชิงปฏิบัติของการคิด แต
หมวกคิดจะชวยใหเราสามารถคิดและพูดสิ่งตางๆ ไดโดยที่เราไมตองเอาตัวตนของเราเขาไปเสี่ยง 

4. การพุงความสนใจ หากวาการคิดของเรามีความหมายวาการมีปฏิกิริยาตอบสนอง
เราก็ควรจะมีวิธีการมุงความสนใจไปทีละแงทีละดาน และหมวกแตละใบจะเปดทางใหเรามุงความ
สนใจไปในการใครครวญเรื่องแตละเรื่องถึงหกดานดวยกัน 

5. ความสะดวก สัญลักษณของหมวกที่แตกตางกันหกใบจะเปดทางใหเราสามารถ
ขอใหใครสักคน (รวมทั้งตัวเราเอง) ปรับเปลี่ยนทาที สามารถขอใหใครบางคนมองในแงลบ หรือให
ใครบางคนมองในเชิงสรางสรรค หรือใหแสดงความเห็นดวยอารมณลวนๆ 

6. การตั้งกฎเกณฑของเกมการเลน ผูคนจะเกงในเรื่องการเรียนรูกฎของการละเลน
การเรียนรูกฎของเกม เปนการเรียนรูที่คนเราสามารถทําไดอยางยอดเย่ียมและมีประสิทธิภาพที่สุด
และพรอมที่จะสวมหมวกทั้งหกใบ 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546: 16) กลาวถึงการคิดแบบหมวกหกใบวา เปนกลไกการสอนให
คนคิดในหลายดานควบคูกันไป แยกอารมณกับเหตุผล เรียนรูการคิดของกันและกันอยางมี
หลักเกณฑจุดประสงคคือ  

1. ฝกการคิดทั้งดานตนเองและผูอ่ืน มองความคิดของผูอ่ืนทั้งดานบวกและดานลบ ใช
เหตุผลและหลักเกณฑเปนแนวทางของการพิจารณา 

2. เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนของกลุมไดระบายความคิดและประสบการณอยางมีแบบ
แผน 

3. สรางความคิดที่หลากหลายและดีกวา 
4. ประหยัดเวลาในการตัดสินใจ 
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5. ขจัดความเปนผูมี “จิตตน หรือ Ego” ออกจากความคิดและความรูสึกในขณะที่ตอง
ตัดสินใจหรือใหความเห็นในประเด็นปญหาตางๆ 

6. สรางเสริมคุณภาพของการคิดตัดสินใจ 
7. แกปญหาอยางสรางสรรค 

 กัสมา สิทธิกุล (2547: 15) กลาวถึงความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบวา เนนในเรื่อง
ของวิธีการคิดที่สามารถคิดไดหลากหลายลักษณะ โดยใชสัญลักษณของหมวกสีตางๆ เปนตัวแทน
ของความคิดที่แตกตางกัน สามารถเปลี่ยนหมวกไดอยางงายดายทําใหสะดวกในการแสดงความคิด
ในแตละดานอยางเต็มที่ และสามารถยอมรับปรับเปลี่ยนความคิดเพ่ือไปสูเปาหมายที่ตองการไดเปน
อยางดี 
 สุพัตรา แยมคลี่ (2548: 12) กลาวถึงความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบวา เปนการ
คิดตามความหมายสีหรือบทบาทของหมวกแตละใบ ซึ่งเปนการมุงความสนใจไปทีละดานจนกวาจะ
ครบทั้งหกดาน และเปนการฝกการคิดหรือการเรียนรูในรูปแบบของเกม 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา ความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบมี 2 ขอ
หลักๆ ดังนี้   

1. เพ่ือทําใหการคิดมุงเนนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอยางเต็มที่และคิดไดอยางรอบ
ดาน 

2. เพ่ือใชเปนกฎระเบียบในการใชความคิดรวมกัน  
 2.3 ประโยชนของหมวกความคิดหกใบ 
  เดอ โบโน ( De Bono.  1985: 11) สรุปประโยชนของหมวกความคิดหกใบไวดังนี ้

1. สามารถเรียนรูและนําไปใชไดงาย กระตุนความสนใจไดดี การใชหมวกจริงหรือภาพ
หมวกและสีสันตางๆ มีสวนชวยอยางมาก 

2. ใชเวลาคิดไดรวดเร็ว ทําใหเหลือเวลาสําหรับความคิดสรางสรรคอยางแทจริง 
3. สามารถแสดงถึงความรูสึกหรือสัญชาตญาณโดยไมเกรงใจวาจะไมเหมาะสมแต

อยางใดในที่ประชุมไดอยางเปดเผย 
4. สามารถคิดแบบใดแบบหนึ่งในเวลาหนึ่งไดอยางเต็มที่โดยไมสับสนกับความคิด

หมวกสีอ่ืนในเวลาเดียวกัน 
5. สามารถเปลี่ยนแบบความคิดไดงาย และตรงไปตรงมาโดยไมลวงเกินใครดวยการ

เปลี่ยนสีหมวก 
6. ผูระดมความคิดทุกคนสามารถใชหมวกแตละสีไดครบทุกสี แทนที่จะคิดแตเพียงสี

เดียว ดานเดียวตามปกต ิ
7. เปนการแยกทิฐิออกไปและปลอยความคิดใหมีอิสรภาพที่จะคิดไดอยางเต็มที่ 
8. สามารถจัดลําดับความคิดใหเหมาะสมที่สุดกับหัวขอ 
9. ปองกันมิใหเกิดโตเถียงกันไปมาในที่ประชุมเพ่ือฝายตางๆ จะไดสามารถรวมกันคิด

อยางสรางสรรค 
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10. ผลการประชุมสามารถผลิตผลงานออกมาดีข้ึน 
 แมคอาเลีย (McAleer.  2007: 11) ไดกลาวถึงประโยชนของหมวกความคิดหกใบไวดังนี้ 

1. สีและหมวกชวยใหมองเห็นภาพไดงายสําหรับการเรียนรู การจดจําและการใช 
2. การคิดมีความชัดเจน มีจุดเนน คิดไดอยางลึกซึ้ง และสามารถคิดในระดับสูง 

เก่ียวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดอยางสรางสรรค 
3. กลวิธีนี้สามารถนําไปใชไดกับเรื่องที่งายๆ หรือเรื่องในระดับรูปธรรมและ 

นามธรรม รวมถึงเรื่องที่มีความซับซอน 
4. กลวิธีนี้จะทําใหการฟง การพูด การอานและการเขียนดีข้ึน 
5. การแกปญหา การตัดสินใจ ภาวะการเปนผูนําและการเปนอิสระจะถูกพัฒนา

มากย่ิงข้ึน 
6. นักเรียนถามคําถามที่มีคุณภาพ 
7. การประเมินตนเองเปนระบบ 
8. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมากข้ึน 
9. การเรียนรูแบบรวมมือและการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพและมีการจัดการที่

ดี 
10. เปนวิธีหนึ่งที่ครูสามารถนําไปใชสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดของนักเรียนได 

 ทิศนา แขมมณี (2540: 242) กลาวถึงประโยชนของเทคนิคหมวกความคิดหกใบวา เปน
การพัฒนาความคิดของผูเรียนไดอยางไมจํากัดเชื้อชาติและวัฒนธรรม สามารถนําไปใชไดงาย
เนื่องจากไมมีความซับซอน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดพยายามคิดเปนการคิดอยางรอบดาน คิดทั้งจุดดี
จุดดอย จุดที่นาสนใจ ความรูสึกที่มีตอสิ่งนั้นๆ แทนที่จะยึดติดอยูกับความคิดเพียงดานเดียวหรือ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
 แนวความคิดของหมวกหกใบมีประโยชนดังนี้ ( บังอร พราหมณฤกษ.  2544: 59-61 ; 
อางอิงจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2541: 45-47) 

1. เปนการคิดแบบคูขนาน กลาวคือ จะไมมีการทาทายหรือไมเห็นดวยหรือโตแยง
ถอยคํา โดยที่ความคิดตางๆ ถูกนํามาเรียงขนานควบคูกันไป คนทุกคนมุงความสนใจไปในทิศทาง
เดียวกันและรวมมือกันคิดไปพรอมๆกัน 

2. ไมมีการเมืองและเกมอํานาจ ในหมวกความคิดหกใบนี้จะไมมีการโจมตีกันเปน
สวนตัวหรือการเลนเกมอํานาจได เพราะแตละคนไมใชคิดเพียงดานลบเทานั้นตองคิดถึงดานบวก
หรือดานสรางสรรคใหมๆดวย 

3. มีที่และมีเวลาใหกับความคิดสรางสรรค ทุกๆคนจําเปนตองสรางความคิดริเริ่ม
สรางสรรคออกมา 

4. ทําใหมีการระมัดระวังในความคิด เพราะไมสามารถจะดวนสรุปได ความคิดทุก
อยางตองผานการพินิจพิเคราะหเปนอยางดีในเวลาที่เหมาะสม ไมสามารถจะนั่งคิดดานลบของทุกๆ
อยางไดเพียงอยางเดียวตอไป 
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5. สามารถแสดงความรูสึกและการหย่ังรู เชน ลางสังหรณออกมาไดอยางเปดเผยซึ่ง
ผิดกับการคิดแบบเกาที่ไมสามารถทําเชนนั้นได 

6. เปนการแสวงหาคุณคาแทนที่ความคิดนั้นจะถูกทิ้งออกไปเพราะคํานึงเพียงแคดาน
ลบเพียงดานเดียว หมวกความคิดหกใบมีดานการคิดแสวงหาคุณคาและประโยชนของสิ่งๆนั้นดวย 

7. เปนการกําหนดกลไกของการคิดและวางโครงสรางของกระบวนการคิดแทนที่จะ
คิดไปเรื่อยๆ ไปอยางเลื่อนลอยไรจุดหมาย 

8. จํากัดความคิดเรื่อง “ตัวเรา ของเรา” ออกไป เพราะเปนธรรมดาที่คนยอมไมคิด
ดานดีเก่ียวกับสิ่งที่ตัวไมชอบหรือไมพยายามหาขอเสียของสิ่งที่ตนชอบ แตหมวกความคิดหกใบคน
ตองแสดงความคิดตามแงมุมที่ไดรับการกําหนด แมวาคนๆนั้นจะไมชอบสิ่งๆ นั้น แตเมื่อสวมหมวก
ที่กําหนดใหหาคุณคาขอดีของสิ่งๆนั้น เขาก็จําเปนตองติดตาม 

9. ทําใหไดใชภูมิปญญาอยางเต็มที่ เพราะในการอางเหตุผลแบบเดิมนั้น พลังภูมิ
ปญญาไดถูกใชไปเพียงครึ่งหนึ่งสําหรับการมองหาขอเสียหรือขอดี แตวิธีการคิดโดยใชหมวก
ความคิดหกใบนี้ พลังภูมิปญญาทั้งหมดจะถูกนํามาใชในความคิดทุกๆดานตามขอกําหนด 

10. ทําใหไดใชความคิดทีละอยาง ตามธรรมดาในการคิดเราพยายามคิดทุกอยางไป
พรอมๆ กัน เราคิดสรางสรรค วิพากษวิจารณ หาขอมูลขาวสารทุกอยางไปพรอมๆกัน แตวิธีการคิด
แบบหมวกหกใบจะชวยทําใหเรามุงความสนใจอยางเต็มที่ไปที่ความคิดแตละอยางอยางเหมาะสม
เหมือนกับการพิมพภาพสีที่จะพิมพสีแตละสีแยกกันโดยพิมพทับลงไปบนสีอ่ืนๆ 

11. เปนการยนระยะเวลาของการประชุมใหจบเร็วข้ึนไดอยางนามหัศจรรย เนื่องจาก
จะเนนในความสนใจ และการคิดที่จะดําเนินรวมกันไปดวยกัน ซึ่งจะกินเวลาไมมากนักและสวนใหญ
เวลาที่เคยหมดไปกับการถกเถียงตอบโตกันก็จะไมเกิดข้ึน 

12. เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดไดในหลายแงหลายมุม การถูกกําหนดให
เปลี่ยนสีหมวกที่ใชความคิดแบบตางๆ ทําใหคนไมตองคิดแตในแงตองจับผิดอยูอยางเดียว แตยัง
ตองสามารถคิดถึงแงมุมที่สรางสรรคของเรื่องนั้นไปพรอมๆกันดวย 

13. วิธีหมวกความคิดทําใหเราสามารถจัดระเบียบการคิด พรอมทั้งมีเครื่องมือในการ
ที่จะพูดถึงเก่ียวกับการคิดแทนที่จะปลอยใหมีอิสระเหลือเฟอในการที่จะคิดอะไรตออะไรเรื่อยๆ ก็
เปนไปไดที่จะออกแบบลําดับการคิดที่ใหผลดีที่สุด ซึ่งจะแตกตางกันไปแตละเรื่อง 

14. เสรีภาพ คนในที่ประชุมรูสึกเปนอิสระในการที่จะตองสนับสนุนหรือโจมตี
ความคิดใดความคิดหนึ่งอยูทุกๆ ขณะ โดยที่พวกเขามีเสรีภาพมากข้ึนในการสํารวจตรวจสอบเรื่อง
นั้นๆ 
 ชนกพร วงษทิม.  (2549: 6-7) กลาวถึง ประโยชนของการใชหมวกความคิดหกใบดังนี้ 

1. กระบวนการคิดแบบหมวกความคิดหกใบเปนการเริ่มคิดในสิ่งเดียวกัน และคิด
รวมกันในประเด็นเดียวกัน ทําใหลดความขัดแยงในการประชุมลงไปไดมาก 

2. เนื่องจากระบบใหคนคิดทีละดานและมองทีละดานจากดานหนึ่งไปมองอีกดาน
หนึ่ง ทําใหเห็นภาพจริงที่ชัดเจน เปนผลใหเกิดการพิจารณาความคิดใหมๆ ไดอยางรอบคอบ 
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3. การใชหมวกความคิดหกใบชวยใหทุกคนอยากมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น ทําใหเปนการดึงเอาศักยภาพของแตละคนมาใชโดยที่ไมรูตัว 

4. ชวยประหยัดเวลาในการประชุม เนื่องจากทุกคนในที่ประชุมมีความคิดแบบ
คูขนาน 

5. จํากัดโอกาสหรือชองทางสําหรับการโตเถียงหรือโตแยงกัน 
 ประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 273) กลาววา หมวกความคิดหกใบกอใหเกิดประโยชนหลาย
ประการ คือ 

1. การแสดงบทบาทสมมติ เปนการฝกแสดงบทบาทที่ชัดเจนในตัวเองและแสดง
บทบาทอ่ืนๆ ที่แตกตางจากตัวเอง เพ่ือเปนการปองกันการนึกถึงแตปมเดนของตัวเองหรือสิ่งที่
ตัวเองเปนอยู จะไดหันไปแสดงบทบาทอ่ืนๆ เพ่ือฝกทําความเขาใจคนอ่ืนบาง 

2. การกําหนดและควบคุมความคิด เพ่ือเปนการควบคุมความคิดใหมีความชัดเจน
เฉพาะดาน โดยฝกคิดทีละดานตามลักษณะสีของหมวก 6 ใบ ซึ่งมีลักษณะความคิดที่แตกตางกัน 
เด็กจะถูกฝกใหคิดหลากหลายและคิดออกจากตัวเองดวย 

3. การฝกเปลี่ยนความคิด เพ่ือใหมีความสะดวกในการเปลี่ยนความคิดของตนเอง
เมื่อเขามีความตองการทีจ่ะแสดงความคิดในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งควรใหผูแสดงบทบาทสวมหมวกหรือ
คิดในลักษณะใดในเวลาใดก็ได เชน ถาตองการใหคิดเก่ียวกับขอเท็จจริงก็สวมหมวกสีขาว เปนตน 
ฝกปลดปลอยจากการติดยึดมั่นถือมั่นในความคิดเดิมๆ 

4. กระตุนใหเกิดความสมดุลในสมอง การคิดของมนุษยมีหลายรูปแบบหลากหลาย
มุมมอง โดยการกําหนดใหคิดทีละรูปแบบจะเปนเงื่อนไขในการสรางความสมดุลของสารเคมีในสมอง
เนื่องจากสารเคมีดังกลาวมีผลตออารมณและอารมณมีผลตอการคิด การคิดแตละแบบสงเสริมใหเกิด
การกระตุนของสมอง เพ่ือใหหลั่งสารเคมีออกมาใหมากข้ึนทั้งสมองซีกซายและซีกขวา ซึ่งจะสงเสริม
ใหการคิดมีประสิทธิภาพ 

5. เกิดความสนุกสนานในการคิด การใชหมวกความคิดหกใบไมไดใหสวมบทบาท
อยางเครงเครียด แตจะเปนการใชหลักการในการเลนเกม คือ มีการกําหนดใหดําเนินการตาม
ขอตกลงหรือกติกาของการคิดอยางเปนข้ันตอนเปนระบบ ทําใหเกิดความสุข ความกระตือรือรนและ
สนใจในรูปแบบของการคิดแตละรูปแบบ อันจะฝกใหรูจักคิดที่ชัดเจนและมีทิศทาง 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา หมวกความคิดหกใบมีประโยชนดังนี้ 

1. ชวยจัดระเบียบการคิด ทําใหการคิดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. เปนวิธีการคิดอยางรอบดาน ทีละดาน ทําใหมุงความสนใจไปที่การคิดแตละดาน

ไดอยางเต็มที่ 
3. ประหยัดเวลาในการคิด และมีเวลาคิดถึงแงมุมที่สรางสรรคของเรื่องนั้นมากข้ึน 
4. ใหเสรีภาพในการคิดและดึงศักยภาพการคิดของแตละคนมาใชโดยไมรูตัว 
5. ลดการโตแยงหรือโตเถียงกันในที่ประชุม 
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6. สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน
ได 

2.4 การเรียนการสอนโดยใชหมวกความคิดหกใบ 
เดอ โบโน (De Bono.  1992: 18-19) ไดเสนอการสอนโดยใชหมวกความคิดหกใบดังนี ้

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน (Lead-in) เริ่มดวยการใหภาพประกอบงาย ๆ ตัวอยาง หรือ
แบบฝกหัดที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการที่จะสอน 

2. การอธิบาย (Explanation) เขาสูการใหตัวอยางทันทีวาจะสอนอะไรตามลักษณะ
พ้ืนฐานของหมวกที่เลือก 

3. การสาธิต (Demonstration) ยกตัวอยางเพ่ิมเติม สาธิตใหเห็นถึงกระบวนการ
นําไปใช แนะนําการอธิบาย เสนอแนะ ตั้งคําถาม  

4. การปฏิบัติ (Practice)  ข้ันนี้เปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุดของการสอน ผูเรียนเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการในการฝกฝนหมวกทุกใบ ไมใชเวลาฝกฝนหมวกใบใดใบหนึ่งนานเกินไป 
ซึ่งจะเปนการดึงความสนใจจากกระบวนการใหไขวเขว จุดประสงคคือสอนใหเกิดทักษะ ไมใชสอนให
อภิปรายใหนาสนใจ 

5. การหารายละเอียดเพ่ิมเติม (Elaboration) ในการฝกฝนกระบวนการผูเรียน
สามารถสังเกตข้ันตอนหรือกระบวนการวาถูกนําไปใชอยางไร จุดนี้อาจเกิดขณะที่การฝกฝนหมวก
ใบใดใบหนึ่งกําลังปฏิบัติอยูหรือไดจากการตอบคําถาม 

6. ขอสรุป (Conclusion) คือการฝกใหผูเรียนสรุปประโยชน ขอดี ขอเสีย 
 ขอสังเกตในการสอน 

1. จุดเนน (Focused) การสอนควรเนนที่ทักษะหรือหมวกที่กําลังสอนทบทวนชื่อ
ของหมวกที่ใชบอยๆ  

2. ชัดเจน (Clear) หลีกเลี่ยงความสับสน ถามีความสับสนใหพิจารณาสิ่งที่งายๆโดย
ใหตัวอยางที่ชัดเจน  

3. วองไว รวดเร็ว (Brisk) กําหนดเวลาสั้นๆในการคิดแตละประเด็น 
4. สนุกสนาน (Enjoyable) การเขียนและการฝกจะตองสนุกสนาน ความสนุกสนาน

เกิดจากการจัดกิจกรรมซึ่งใชความคิดและแบบฝกที่มีชีวิตชีวา 
 สมศักด์ิ สินธุระเวชญ (2542: 21-22) ไดเสนอยุทธศาสตรการสอนโดยวิธีหมวกความคิด
หกใบ 3 แนวทาง ดังนี้ 

1. ใชในการกําหนดทิศทางการคิดของกลุม แนวทางแรกนี้เปนการสอนที่เนน
นักเรียนเปนศูนยกลาง คือ การใหนักเรียนทํางานเปนกลุม โดยมอบหมายโครงการหรือโครงงานให
นักเรียนทําหรือกําหนดเปาหมายการทํางานแลวใหนักเรียนคิดโครงการหรือโครงงานเอง ในการ
วางแผนดําเนินงานใหนักเรียนสวมหมวกสีเดียวกัน อาจเริ่มดวยหมวกสีขาว (การแกปญหาเรื่องนี้
จะตองใชขอมูลอะไรบาง) ตามดวยหมวกสีเขียว (การแกปญหาเรื่องนี้มีแนวทางใดบาง) หมวกสีดํา 
(การแกปญหานี้มีปญหาอะไรบาง) 
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2. ภายใตเงื่อนไขของหมวกแตละสีทุกคนในกลุมตองใชความคิดไปในทางเดียวกัน
มุงไปที่เนื้อหา ไมใชตางคนตางคิด ความคิดที่แตกตางกัน แมวาจะตรงกันขามกันก็ตามสามารถ
นํามาคิดไปพรอม ๆ กันได เพ่ือเกิดความหลากหลายของขอมูล สีของหมวกทําใหเกิดการมองไปใน
ทิศทางเดียวกัน เชน หมวกสีเหลืองและสีดํา เปนความพยายามรวมกันที่จะคนหาประโยชนและ
อุปสรรค ไมใชหันหนาเขามาตอสูกัน 

3. ในกิจกรรมการเรียนการสอนผูสอนจะตองเตรียมการจัดใบงานในการสอนแตละ
ครั้งสอดแทรกไวในแผนการสอน ใบงานนี้ระบุสีของหมวกไวทายคําถามหรือเขียนภาพหมวกในแต
ละใบงาน หากสามารถตั้งคําถามไดครบทุกสีของหมวก จะสงผลใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดที่
ครอบคลุมทุกดาน 
 อนุพร พวงมาลี (2549: 17-18) ไดสรุปข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบใชคําถามตามแนว
หมวกความคิดหกใบไว 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนข้ันตอนในการเริ่มเขาสูบทเรียน โดยครูผูสอนจะใช
คําถามที่กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจตอการจัดการเรียนการสอน โดยข้ันนําเขาสูบทเรียนสวนใหญ
ครูผูสอนจะใชคําถามตามแนวหมวกความคิดหกใบของ เอ็ดเวิรด เดอ โบโน หมวกสีเขียว หมวกสี
ฟา 

2. ข้ันสอน เปนข้ันตอนในการสอนเนื้อหา ครูผูสอนจะสอนเนื้อหาซึ่งเปนสาระการ
เรียนรูในแตละชั่วโมง โดยครูผูสอนจะใชคําถามที่เก่ียวของกับเนื้อหาสาระการเรียนรู โดยข้ันสอน
สวนใหญครูผูสอนจะใชคําถามตามแนวหมวกความคิดหกใบของ เอ็ดเวิรด เดอ โบโน หมวกสีขาว 
หมวกสีฟา หมวกสีดํา หมวกสีเหลือง 

3. ข้ันสรุปและประเมินผล เปนข้ันตอนในการสรุปเนื้อหาและประเมินความรูของ
นักเรียน ครูผูสอนจะใชคําถามที่ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและหาขอสรุปเก่ียวกับเนื้อหาโดยข้ัน
สรุปและประเมินผล สวนใหญครูผูสอนจะใชคําถามตามแนวหมวกความคิดหกใบของ เอ็ดเวิรด เดอ 
โบโน หมวกสีแดง หมวกสีฟา 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 5)ไดเสนอการจัดการเรียนรูแบบพัฒนา
กระบวนการคิดดวยการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 
1.1 การเตรียมการเรียนรู 

    1.1.1  ผูสอนควรศึกษาหลักสูตรใหเขาใจอยางถองแท จัดทําตารางการ
วิเคราะหหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองสัมพันธกับหลักการ จุดหมาย มาตรฐานการเรียนรู 
และคําอธิบายรายวิชา เพ่ือจัดทําหนวยการเรียนรูและออกแบบการจัดการเรียนรู 
    1.1.2 กําหนดเทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคลองกับขอ1.1.1
โดยเลือกใชเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย 
   1.1.3 สํารวจองคประกอบที่ใชในการจัดการเรียนรู 
   1.1.4 จัดเตรียมสื่อและแหลงการเรียนรู 
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   1.1.5 จัดเตรียมเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้ง
ดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัยและเนนการประเมินตามสภาพจริง 
  1.2 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    1.2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนการจัดกิจกรรมที่เนนกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความสนใจ มีความพรอมที่จะเรียนรู โดยใชวิธีการและสื่อที่หลากหลายประกอบการใชคําถาม 
กระตุนซักถาม ทบทวนหรือแสดงความคิดเห็นใหผูเรียนนําประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงกับ
ประสบการณใหม 

 1.2.2 ข้ันดําเนินการสอน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือกระตุนการ
คิดดวยการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ ลักษณะกิจกรรมมุงใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด กลาวคือ ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน รวมกันแสดงออกดวยการตั้ง
คําถาม ตอบคําถาม โดยออกแบบกรอบของการคิดดวยการใชคําถามตามสีของหมวก (หมวกแตละ
สีใชแทนวิธีคิดแตละแบบ) ซึ่งจะใชหมวกสีใดกอนหลังก็ได และผูเรียนสามารถใชคําถามของหมวก
แตละสีไดไมจํากัดจํานวนครั้ง จนกระทั่งไดคําตอบหรือองคความรูในเรื่องที่เรียนอยางชัดเจน ใน
ข้ันตอนนี้จึงจําเปนตองมีการรวมกันคิดวิเคราะห เพ่ือใหไดความจริง ขอเท็จจริง หรือคําตอบที่
ตองการ 
    ลักษณะคําถามที่นํามาใชในข้ันตอนนี้ เปนดังนี้ 
    หมวกสีขาว ใชคําถามที่กระตุนใหเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริงจากการอาน
การสังเกต หรือเหตุการณ  
    หมวกสีแดง ใชคําถามกระตุนเพ่ืออธิบายความรูสึกตอขอมูล เรื่องราว หรือ
เหตุการณ  
    หมวกสีเหลือง ใชคําถามใหคนหาขอดี หรือจุดเดนของขอมูล เรื่องราว หรือ
เหตุการณ  
    หมวกสีดํา ใชคําถามใหระบุสาเหตุของปญหาความไมสมบูรณ ความ
ลมเหลว 
    หมวกสีเขียว ใชคําถามเสนอวิธีแกไข การเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ ดีกวา
ทางเลือกใหม  
    หมวกสีฟา ใชคําถามเพ่ือตัดสินใจหรือสรุปขอมูล เชน ขอคิด ความรูที่ไดรับ 
ทางเลือกที่จะนําไปปฏิบัติ  
    1.2.3 ข้ันสรุป เปนการสรุปผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูสอน
เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม โดยผูเรียนรวมกันสรุปความรู ภาพรวมของเรื่องที่เรียนหรือสรุป
สาระสําคัญของบทเรียน โดยนําความรูที่ไดทั้งหมดมานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันสรุปขอ
คนพบ หรือสังเคราะหเปนองคความรูใหม 
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    1.2.4 ข้ันประเมินผล ควรใชวิธีการที่หลากหลาย ประเมินสิ่งที่ผูเรียนได
เรียนรูจากการจัดกิจกรรม ซึ่งไดจากการสรุป การทดสอบ การบันทึก การตรวจผลงาน การ
ประเมินผล อาจเปดโอกาสใหผูเรียน เพ่ือน ผูปกครอง หรือชุมชนรวมประเมินผลได 

2. บทบาทผูสอน 
2.1 จัดเตรียมเนื้อหา วิธีการสอน สื่อ เครื่องมือวัดประเมินผลตามธรรมชาติของ

วิชาและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 
2.2 ใชสื่อและแหลงการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการคิดของผูเรียน 
2.3 วางแผนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เพ่ือพัฒนาการคิดของผูเรียนให

สอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน 
2.4 ฝกใชคําถามตามสีของหมวกแตละใบ 
2.5 จัดการเรียนรูโดยใชคําถามทุกข้ันตอนของการดําเนินการสอนและสามารถ

สรางคําถามใหมๆ นอกเหนือจากที่เตรียมไวตามสถานการณได 
2.6 สังเกตพฤติกรรมผูเรียนเปนรายบุคคล และใหการเสริมแรงหรือขอเสนอแนะ

อยางเหมาะสมแตละเรื่อง 
2.7 เปดโอกาสและสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกดวยการตั้งคําถามและการคิด

อยางสรางสรรค 
2.8 สงเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมดวยการฝกคิด ฝกทํา ฝกปรับปรุง

ตนเองและฝกความรับผิดชอบ 
  3. บทบาทของผูเรียน 
   3.1 ฝกการคิดดวยการใชคําถามหมวกความคิดหกใบอยางสม่ําเสมอ 
   3.2 ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
   3.3 แสดงความคิดและแสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล 
   3.4 เรียนรูอยางมีสติและมีสมาธิเพ่ือเสริมสรางปญญา 
   3.5 ใหความรวมมือกับผูสอนในกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา การเรียนการสอนโดยใชหมวกความคิดหกใบ เปน
กระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเรียน โดยผูสอนจะสอดแทรกคําถาม
หมวกความคิดหกใบในทุกข้ันตอนของการเรียนการสอน และจะปอนคําถามตามสีของหมวกแตละ
ใบไมจํากัดจํานวนครั้งตามความเหมาะสมของเนื้อหา โดยมีการวางแผนการใชคําถามตลอดจนการ
สรางคําถามใหมใหสอดคลองไปกับสถานการณ เพ่ือฝกใหผูเรียนไดคิดแกปญหาอยางมีเหตุผลและ
สามารถสรุปเปนองคความรูใหมไดดวยตนเอง 
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4. งานวิจัยที่เก่ียวของกับหมวกความคิดหกใบ 
งานวิจัยตางประเทศ 

 โกเร (Koray.  2005: 398) ไดทําวิจัยการสํารวจความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เก่ียวกับการใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบและ
เทคนิคการแสดงรายการของคุณลักษณะ (attribute listing) ในวิชาวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนเชื่อวาการใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบสามารถทําใหความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมซึ่ง
ยากที่จะเรียนรูสําหรับพวกเขามีความชัดเจนมากข้ึน พวกเขาสามารถเรียนรูไดดีข้ึน มีความ
สนุกสนานในการเรียน และงายตอการอธิบายความคิดของพวกเขาโดยปราศจากความลังเลสงสัย
และพวกเขายังมีความเห็นดวยวาควรประยุกตใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบกับทุกวิชาไมใชเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตรเทานั้น  สําหรับการใชเทคนิคการแสดงรายการของคุณลักษณะ พบวา นักเรียนคิด
วาพวกเขาไดเรียนรูที่จะหาขอมูลใหมๆคลายกับการใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบ และทําใหพวก
เขาเรียนรูที่จะรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ย่ิงไปกวานั้น การเปดโลกแหงจินตนาการของพวกเขา
ทําใหพวกเขาเรียนรูวิธีที่จะสรางความคิดที่หลากหลายบนพ้ืนฐานของความคิดที่แปลกๆเหลานั้น 
และพวกเขายังมีความเห็นอีกดวยวา นักวิทยาศาสตรสามารถที่จะใชเทคนิคนี้ในการสรางนวัตกรรม
ใหมๆ ข้ึนมาได 
 คาราแด็ก; ซาริทัส; และ เออจิเนอร (Karadag; Saritas; & Erginer.  2007: 66) ไดทําการ
วิจัยการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลที่มีตอการใชแบบจําลองหมวกความคิดหกใบแหง
การเรียนรูในชั้นเรียนการพยาบาลผูปวยศัลยกรรม ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาล 87.8%  มี
ความเห็นวาวิธีการนี้เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไป 85.4% ทําใหรูถึงสภาพ
รางกายและจิตใจของผูปวยอยางแทจริง 85.4% งายสําหรับการรับรูถึงความรูสึกของผูปวย 82.9% 
มองเห็นมุมมองทั้งทางบวกและทางลบของรายวิชานี้ 90.2% ทําใหพวกเขาเรียนรูเพ่ือที่จะคิดใน
มุมมองที่แตกตางออกไป และ 75.6% ชวยใหพวกเขามีความคิดในเชิงสรางสรรค และยังพบอีกดวย
วานักศึกษา 24.4% มีความเห็นวาวิธีนี้ทําใหเสียเวลาในการเรียน 7.3% กิจกรรมสําหรับหมวกสีดํามี
ผลทางลบตอความคิดของพวกเขา และ 12.2% มีความเห็นวาวิธีนี้ทําใหพวกเขารูสึกสงสารและจะ
สงผลในทางลบ 
 ทูเคียนดอฟ (Tukiendorf. 2008: online) ไดทําการวิจัยเรื่องกลยุทธในการเอาชนะอาการ
เขียนไมออก โดยใชเทคนิค 4 เทคนิค คือ เทคนิคการจินตนาการภาพ เทคนิคการหลอกตัวเอง
เทคนิคการคิดแบบ 3 มิติ และเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ในการสอนนิสิตระดับปริญญาโท 
คณะอักษรศาสตร ของมหาวิทยาลัยออพอเล (Opole) ผลการวิจัยพบวา ถาผูเรียนมีอาการเขียนไม
ออกโดยเฉพาะการเริ่มตนเขียนดวยเหตุผลบางอยางแลว การใชเทคนิคการจินตนาการภาพหรือ
เทคนิคการหลอกตัวเองจะทําใหผูเรียนรูวาอะไรคืออุปสรรคสําหรับพวกเขาและจะทําใหพวกเขาคิด
ไปในทิศทางบวกและสรางสรรค และถาผูเรียนมีปญหาเก่ียวกับความคิดที่ไดรวบรวมไวแลวหรือการ
จัดการความคิดเหลานั้น การใชเทคนิคการคิดแบบ 3 มิติหรือเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบจะทํา
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ใหผูเรียนสามารถจับประเด็นสําคัญและเขียนความสนใจของพวกเขาออกเปนหัวขอตางๆได ซึ่งจะ
ทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 
 งานวิจัยในประเทศ 
 บังอร พราหมณฤกษ (2544: 81) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝกแบบโมเดลซิปปากับ
การฝกคิดแบบหมวกหกใบที่มีผลตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
วัดสระบัว ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ฝกคิดแบบหมวกหกใบมีความคิดสรางสรรคในกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สุนันทา สายวงศ (2544: 78) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการใชเทคนิคการ
คิดแบบหมวกหกใบ และการสอนแบบซินดิเคท ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา
ดวยการใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบซินดิเคท มีการคิด
อยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กัสมา สิทธิกุล (2547: 70) ไดศึกษาผลของการฝกคิดแบบหมวกหกใบที่มีตอการคิด
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 โรงเรียนสุเหราบานดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบหมวกหกใบมีการคิดวิจารณญาณมากข้ึนกวา
นักเรียนที่ไมไดรับการฝกคิดแบบหมวกหกใบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นิลวรรณ เจตวรัญู (2549: 40) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิด
วิเคราะหในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบกับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 อนุพร พวงมาลี (2549: 60) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะหและ 
เจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู
แบบใชคําถามตามแนวคิดแบบหมวกหกใบของ เอ็ดเวิรด เดอ โบโน กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถการคิดวิเคราะหและเจตคติตอกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบใชคําถามตามแนวคิดหมวกหกใบของ 
เอ็ดเวิรด เดอ โบโน สูงกวาการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  
 จากเอกสารและงานวิจัยขางตน สรุปไดวา การนําเทคนิคหมวกความคิดหกใบมาใชในการ
เรียนการสอน ชวยเพ่ิมพูนทักษะการคิดของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนมีความ
สนุกสนานในการเรียน และสามารถที่จะสื่อสารแนวความคิดของตนเองใหผูอ่ืนเขาใจไดงายข้ึน 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 วิลสัน (Wilson.  1971: 643-696) กลาววา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
หมายถึง ความสามารถทางดานสติปญญา (Cognitive Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่ง 
วิลสัน ไดจําแนกพฤติกรรมที่ พึงประสงคดานสติปญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาไวเปน 4 ระดับ คือ 
 1. ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ถือวาเปน
พฤติกรรมที่อยูในระดับต่ําสุด แบงออกเปน 3 ข้ัน คือ 
  1.1 ความรูความจําเก่ียวกับขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) คําถามที่วัด
ความสามารถในระดับนี้จะเก่ียวกับขอเท็จจริง ตลอดจนความรูพ้ืนฐานซึ่งนักเรียนไดสั่งสมมาเปน
ระยะเวลานานแลวดวย 
  1.2 ความรูความจําเก่ียวกับศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology) เปน
ความสามารถในการระลึกหรือจําศัพทและนิยามตางๆได โดยคําถามอาจจะเปนถามโดยตรงหรือโดย
ออมก็ได แตไมตองอาศัยการคิดคํานวณ 
  1.3 ความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณ (Ability to Carry out Algorithms)
เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการที่ไดเรียนมาแลวมาคิดคํานวณ
ตามลําดับข้ันตอนที่เคยเรียนรูมาแลว ขอสอบวัดความสามารถดานนี้ตองเปนโจทยที่งายคลายคลึง
กับตัวอยาง นักเรียนไมตองพบกับความยุงยากในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ 
 2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมระดับความรู
ความจําเก่ียวกับการคิดคํานวณแตซับซอนกวา แบงออกเปน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1 ความเขาใจเก่ียวกับมโนคติ (Knowledge of Concepts) เปนความสามารถที่
ซับซอนกวาความรูความจําเก่ียวกับขอเท็จจริง เพราะมโนคติเปนนามธรรม ซึ่งประมวลจาก
ขอเท็จจรงิตางๆ ตองอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางมโนมตินั้น โดยใชคําพูดของ
ตนหรือเลือกความหมายที่กําหนดให ซึ่งเขียนในรูปใหมหรือยกตัวอยางใหมที่แตกตางไปจากที่เคย
เรียน 
  2.2 ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตรและการสรุปอางอิงเปนกรณี
ทั่วไป (Knowledge of Principles; Rules; and Generalization) เปนความสามารถในการนําเอา
หลักการ กฎและความเขาใจเก่ียวกับมโนคติไปสัมพันธกับโจทยปญหาจนไดแนวทางในการ
แกปญหา ถาคําถามนั้นเปนคําถามเก่ียวกับหลักการและกฎที่นักเรียนเพ่ิงเคยพบเปนครั้งแรก อาจ
จัดเปนพฤติกรรมในระดับการวิเคราะหก็ได 
  2.3 ความเขาใจในโครงสรางทางคณิตศาสตร (Knowledge of Mathematical  
Structure) คําถามที่วัดพฤติกรรมระดับนี้เปนคําถามที่วัดเก่ียวกับสมบัติของระบบจํานวนและ
โครงสรางทางพีชคณิต 
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  2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบของปญหา จากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหนึ่ง
(Ability to Transform Problem Elements from one Mode to Another) เปนความสามารถในการ
แปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหม เชน แปลภาษาพูดใหเปนสมการซึ่งมี
ความหมายคงเดิม โดยไมรวมถึงกระบวนการแกปญหา (Algorithms) หลังจากแปลแลวอาจกลาวได
วาเปนพฤติกรรมที่งายที่สุดของพฤติกรรมระดับความเขาใจ 
  2.5 ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a Line of  
Reasoning) เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตร ซึ่งแตกตางจาก
ความสามารถในการอานทั่วๆ ไป 
  2.6 ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability to 
Read and Interpret a Problem) ขอสอบที่วัดความสามารถในข้ันนี้ อาจดัดแปลงมาจากขอสอบที่
วัดความสามารถในข้ันอ่ืนๆ โดยใหนักเรียนอานและตีความโจทยปญหา ซึ่งอาจจะอยูในรูปของขอ 
ความ ตัวเลข ขอมลูทางสถิต ิหรือกราฟ 
 3. การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาที่นักเรียน
คุนเคยเพราะคลายกับปญหาที่นักเรียนประสบอยูในระหวางเรียน คือ แบบฝกหัดที่นักเรียนจะตอง
เลือกใชกระบวนการแกปญหาและดําเนินการแกปญหาไดโดยไมยาก พฤติกรรมในระดับนี้แบง
ออกเปน 4 ข้ันคือ 
  3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาที่ประสบอยูในระหวางเรียน  
(Ability to Solve Routine Problems) นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความเขาใจและเลือก
กระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 
  3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เปนความ 
สามารถในการคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด เพ่ือสรุปการตัดสินใจ ซึ่งในการแกปญหานี้
อาจตองใชวิธีการคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูที่เก่ียวของ รวมทั้งใชความสามารถในการ
คิดอยางมีเหตุผล 
  3.3 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Ability to Analyze Data) เปนความสามารถ
ในการตัดสินใจอยางตอเนื่องในการหาคําตอบจากขอมูลที่กําหนดให ซึ่งอาจตองอาศัยการแยกขอมูล
ที่เก่ียวของจากขอมูลที่ไมเก่ียวของมาพิจารณาวา อะไรคือขอมูลที่ตองการเพ่ิมเติม มีปญหาอ่ืน
ใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กําลังประสบอยู หรือตองแยกโจทยปญหา
ออกมาพิจารณาเปนสวน มีการตัดสินใจหลายครั้งอยางตอเนื่องตั้งแตตนจนไดคําตอบหรือผลลัพธที่
ตองการ 
  3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางที่เหมือนกันและการสมมาตร
(Ability to Recognize Patterns; Isomorphisms; and Symmetries) เปนความสามารถที่ตองอาศัย
พฤติกรรมอยางตอเนื่องตั้งแตการระลึกถึงขอมูลที่กําหนดให การเปลี่ยนรูปปญหา การจัดกระทํากับ
ขอมูลและการระลึกถึงความสัมพันธ นักเรียนตองสํารวจหาสิ่งที่คุนเคยกันจากขอมูลหรือสิ่งที่กําหนด
จากโจทยปญหาที่พบ 
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 4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแกปญหาที่นักเรียนไมเคยเห็น
หรือไมเคยทําแบบฝกหัดมากอน ซึ่งสวนใหญเปนโจทยพลิกแพลงแตก็อยูในขอบเขตเนื้อหาวิธีที่
เรียน การแกโจทยปญหาดังกลาวตองอาศัยความรูที่ไดเรียนมารวมกับความคิดสรางสรรคผสมผสาน
กันเพ่ือแกปญหา พฤติกรรมในระดับนี้ถือวาเปนพฤติกรรมข้ันสูงสุดของการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ซึ่งตองใชสมรรถภาพสมองระดับสูง แบงเปน 5 ข้ัน คือ 
  4.1 ความสามารถในการแกโจทยที่ไมเคยประสบมากอน (Ability to Solve  
Nonroutine Problems) คําถามในข้ันนี้เปนคําถามที่ซับซอน ไมมีในแบบฝกหัดหรือตัวอยาง ไมเคย
เห็นมากอน นักเรียนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจมโนมติ นิยาม ตลอดจน
ทฤษฎีตางๆที่เรียนมาแลวเปนอยางดี 
  4.2 ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ (Ability to Discover Relationships) 
เปนความสามารถในการจัดสวนตางๆ ที่โจทยกําหนดใหแลวสรางความสัมพันธข้ึนใหมเพ่ือใชในการ
แกปญหาแทนการจําความสัมพันธเดิมที่เคยพบมาแลวมาใชกับขอมูลชุดใหมเทานั้น 
  4.3 ความสามารถในการสรางขอพิสูจน (Ability to Construct Proofs) เปนความ 
สามารถที่ควบคูกับความสามารถในการสรางขอพิสูจน อาจเปนพฤติกรรมที่มีความซับซอนนอยกวา
พฤติกรรมในการสรางขอพิสูจน พฤติกรรมในข้ันนี้ตองการใหนักเรียนสามารถตรวจสอบขอพิสูจนวา
ถูกตองหรือไม มีตอนใดผิดบาง 
  4.4 ความสามารถในการวิจารณการพิสูจน (Ability to Criticize Proofs) ความสามารถ
ในข้ันนี้เปนการใชเหตุผลที่ควบคูกับความสามารถในการเขียนพิสูจน แตความสามารถในการ
พิจารณาเปนพฤติกรรมที่ยุงยากซับซอนกวา ความสามารถในข้ันนี้ตองการใหนักเรียนมองเห็นและ
เขาใจการพิสูจนนั้นวาถูกตองหรือไม มีตอนใดผิดพลาดไปจากมโนมติ หลักการ กฎ นิยาม หรือวิธี 
การทางคณิตศาสตร 
  4.5 ความสามารถในการสรางสูตรและทดสอบความถูกตองของสูตร (Ability to  
Formulate and Validate Generalizations) นักเรียนตองสามารถสรางสูตรข้ึนใหมโดยใหสัมพันธกับ
เรื่องเดิมและตองสมเหตุสมผลดวย นั่นคือ การถามใหหาและพิสูจนประโยคทางคณิตศาสตรหรืออาจ
ถามใหนักเรียนสรางกระบวนการคิดคํานวณใหมพรอมทั้งแสดงการใชกระบวนการนั้น 
 นิภา เมธธาวีชัย (2536: 65) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง
ความรูและทักษะที่ไดรับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ครูอาศัยเครื่องมือ
วัดผลชวยในการศึกษาวานักเรียนมีความรูและทักษะมากนอยเพียงใด 
 อัญชนา โพธิพลากร (2545: 93) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมาย 
ถึง ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตรซึ่งประเมินไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งแบบทดสอบนั้นสอดคลองกับพฤติกรรม
ดานความรูความจํา (Cognitive Domain) 
 ณยศ สงวนสิน (2547: 38) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง ความ 
สามารถหรือความสําเร็จในดานตางๆ เชน ความรู ทักษะในการแกปญหา ความสามารถในการนําไป 
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ใช และการวิเคราะห เปนตน รวมถึงประสิทธิภาพที่ไดจากการเรียนรูซึ่งไดรับจากการสอน การฝก 
ฝน หรือประสบการณตางๆ ซึ่งวัดไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางข้ึน 
 ชนินทรชัย อินทิราภรณ; และสุวิทย หิรัณยกานฑ (2548: 5) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร หมายถึง ความสําเร็จ ความรู ความสามารถ หรือทักษะ หรือผลการเรียนการสอน
หรือผลงานที่ไดจากการประกอบกิจกรรมสวนนั้นๆ 
 สันติ อิทธิพลนาวากุล (2550: 64) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
หมายถึง ระดับความสามารถหรือระดับผลสัมฤทธิ์ของบุคคลหลังจากการเรียนหรือการฝกอบรม ซึ่ง
สามารถแบงเปน ความรูความจําดานการคิดคํานวณ ความเขาใจ การนําไปใช และการคิดวิเคราะห 
จัดไดวาเปนเกณฑที่จะนํามาใชประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรคือความ 
สามารถทางสมองของผูเรียนหลังจากที่ไดรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร วัดไดจากแบบ    
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรซึ่งเปนแบบทดสอบที่สรางข้ึนโดยครอบคลุม 
พฤติกรรมที่พึงประสงค 4 ดาน คือ ดานความรูความจําดานการคิดคํานวณ ดานความเขาใจ ดาน
การนําไปใช และดานการวิเคราะห 
 3.2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 การที่ผูเรียนจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับองคประกอบหรือปจจัย
หลายประการดวยกัน ดังที่มีนักวิชาการไดใหความเห็นไวตางๆ ดังตอไปนี้ 
 เพรสคอตต (Prescott.  1961: 14-16)ไดใชความรูทางชีววิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาและ 
การแพทยศึกษาเก่ียวกับการเรียนของนักเรียนและสรุปผลการศึกษาวาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน มีดังตอไปนี้ 
 1. องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพทาง
กาย ขอบกพรองทางรางกายและบุคลิกทาทาง 
 2. องคประกอบทางความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดา ความสัมพันธของบิดา
มารดากับลูก ความสัมพันธระหวางลูกๆดวยกัน และความสัมพันธระหวางสมาชิกทั้งหมดใน
ครอบครัว 
 3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยู
ของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบานและฐานทางบาน 
 4. องคประกอบทางความสัมพันธในเพ่ือนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธของนักเรียน
กับเพ่ือนวัยเดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
 5. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจ เจตคติของนักเรียน 
 6. องคประกอบทางการปรับตัว ไดแก ปญหาการปรับตน การแสดงออกทางอารมณ 
 แครรอล (Carroll.  1963: 723-733) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลขององคประกอบ 
ตางๆ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยนําเอาครูและหลักสูตรมาเปนองคประกอบที่สําคัญ โดยเชื่อ
วาเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณความรูที่นักเรียนจะไดรับ 
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 ฮาวิกเฮิรส; และ นูกาเทน (Harvighurst; & Neugarten.  1969: 157) กลาวถึง  
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาประกอบดวยความสามารถที่ติดตัวมาแต
กําเนิด ชีวิตและการอบรมในครอบครัว ประสิทธิภาพของโรงเรียน และความเขาใจเก่ียวกับตนเอง
และการมุงหวังในอนาคต 
 บลูม (Bloom.  1976: 160) กลาววา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  
ไดแก ตัวแปรสําคัญ 3 ตัว คือ คุณสมบัติดานความรู คุณลักษณะดานจิตพิสัย และคุณภาพของการ
สอน ซึ่งประกอบดวย การชี้แนะ การบอกจุดมุงหมายของการเรียนการสอน การมีสวนรวมในการ
เรียนการสอน การเสริมแรงจากครู การใหขอมูลยอนกลับถึงความบกพรองหรือความเหมาะสม และ
การแกไขขอบกพรอง 
 จากการศึกษาขางตน สรุปไดวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมีหลาย
องคประกอบดวยกัน ที่สําคัญแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ องคประกอบดานตัวนักเรียนและปจจัยแวด 
ลอมที่เก่ียวของกับนักเรียน และองคประกอบดานคุณภาพการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.3 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 สาเหตุของการสอบตกและการออกจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งเรวัตและคุปตะ
(Rawat, & Gupta.  1970: 7-9) ไดกลาววา อาจมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือมากกวานั้นโดยมี
ดวยกันหลายประการ ไดแก 
 1. นักเรียนขาดความรูสึกในการมีสวนรวมกับโรงเรียน 
 2. ความไมเหมาะสมของการจัดเวลาเรียน 
 3. ผูปกครองไมเอาใจใสในการศึกษาบุตร 
 4. นักเรียนมีสุขภาพไมสมบูรณ 
 5. ความยากจนของผูปกครอง 
 6. ประเพณีทางสังคม ความเชื่อที่ไมเหมาะสม 
 7. โรงเรียนไมมีการปรับปรุงที่ดี 
 8. การสอบตกซ้ําชั้นเพราะการวัดผลไมดี 
 9. อายุนอยหรือมากเกินไป 
 10. สาเหตุอ่ืนๆ เชนการคมนาคมไมสะดวก 
 วัชรี บูรณสิงห (2525: 435) ไดกลาวถึง ลักษณะของนักเรียนที่เรียนออนวิชาคณิตศาสตร
วามีลักษณะดังตอไปนี้  
 1. ระดับสติปญญา (I.Q.) อยูระหวาง 75-90 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาคณิตศาสตร
จะต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 30 
 2. อัตราการเรียนรูทางคณิตศาสตรจะต่ํากวานักเรียนคนอ่ืนๆ 
 3. มีความสามารถทางการอานต่ํา 
 4. จําหลักหรือมโนคติเบ้ืองตนทางคณิตศาสตรที่เรียนไปแลวไมได 
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 5. มีปญหาในการใชถอยคํา 
 6. มีปญหาในการหาความสัมพันธของสิ่งของตางๆและการสรุปเปนหลักเกณฑทั่วไป 
 7. มีพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรนอย สังเกตจากการสอบตกวิชาคณิตศาสตรบอยครั้ง 
 8. เจตคติที่ไมดีตอโรงเรียนและโดยเฉพาะอยางย่ิงตอวิชาคณิตศาสตร 
 9. มีความกดดันและรูสึกกังวลตอความลมเหลวทางดานการเรียนของตนเอง และบางครั้ง
รูสึกดูถูกตนเอง 
 10. ขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
 11. อาจมาจากครอบครัวที่มีสภาพแวดลอมแตกตางจากนักเรียนอ่ืนๆ ซึ่งมีผลทําใหขาด
ประสบการณที่จําเปนตอความสําเร็จในการเรียน 
 12. ขาดทักษะในการฟงและไมมีความตั้งใจในการเรียนหรือมีความตั้งใจในการเรียนเพียง
ชั่วระยะเวลาสั้นๆ 
 13. มีขอบกพรองในดานสุขภาพ เชน สายตาไมปกติ มีปญหาทางดานการฟงและมี
ขอบกพรองทางทักษะการใชมือ 
 14. ไมประสบผลสําเร็จในดานการเรียนทั่วๆไป 
 15. ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคําพูด ซึ่งทําใหไมสามารถใชคําถามที่แสดงให
เห็นวาตนเองก็ยังไมเขาใจในการเรียนนั้นๆ 
 ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542: 145) กลาวถึง สาเหตุหรือที่มาที่ทําใหนักเรียนเรียนออน
ทางคณิตศาสตรไวดังนี้ 

1. ขอบกพรองทางรางกาย 
2. ระดับสติปญญาต่ํา 
3. มีประสบการณที่ไมดีมากอน ทําใหฝงใจ เกิดการตอตานไมยอมรับ ปดก้ันตัวเองทั้ง

แบบรูตัวและแบบไมรูตัว 
4. สิ่งแวดลอมทางบาน การปลูกฝงนิสัยในการเรียน ตลอดจนนิสัยสวนตัวในดานตางๆ 

เชน ความกระตือรือรน กลาคิด กลาถาม กลาแสดงออก ความอดทน ความเพียรพยายาม การรูจัก
แบงเวลา ความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ การมีสมาธิ 

5. วุฒิภาวะต่ํา 
6. พ้ืนฐานความรูเดิมไมเพียงพอที่จะนํามาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหม ทําให เรียนตาม

เพ่ือนไมทัน ไมเขาใจบทเรียนใหม 
  จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรมีดวยกันหลายประการ แตสาเหตุโดยตรงที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
คือ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งเปนหนาที่ของครูที่จะจัดหาวิธีการสอนที่
เหมาะสมเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 
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  3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   3.4.1 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   รอสส; และ สแตนลีย (Ross;& Stanley.  1967: 16) ไดใหความหมายของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถทางวิชาการ เชน แบบทด 
สอบเลขคณิต แบบทดสอบวิชาพีชคณิต เปนตน 
   เมหเรนส; และ เลหแมนน (Mehrens; & Lehmann.  1969: 187) กลาววา แบบทด 
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ ใชวัดความพรอมในการเรียน วัด
ขอบกพรอง หรือเพ่ือใชทํานายผลการเรียนในอนาคต ซึ่งใชวัดผลกันตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงชั้น
อุดมศึกษา 
   ประกิจ รัตนสุวรรณ (2525: 55) ไดกลาวถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา
เปนแบบทดสอบที่มุงวัดพฤติกรรมและประสบการณทางการเรียนรูของผูเรียน แบบทดสอบประเภท
นี้จึงมุงวัดคุณลักษณะ ดานความรู ความคิดในเรื่องที่เรียน ลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ์จะข้ึนอยูกับ
ลักษณะและธรรมชาติของรายวิชาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ โดยอาจจะเปนการ
วัดผลสัมฤทธิ์ในแงเนื้อหาวิชาโดยตรง หรืออาจจะวัดผลสัมฤทธิ์ในเชิงลงมือปฏิบัติ หนาที่สําคัญของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก็คือ มุงตรวจสอบความสามารถในการเรียนของบุคคลทั้งในสวนที่
เก่ียวกับระดับความสามารถในการเรียน ความกาวหนา หรือพัฒนาการในการเรียน 
   วารี วองพินัยรัตน (2530: 2) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมาย 
ถึง ชุดของขอคําถามที่มุงวัดพฤติกรรมทางสมองของนักเรียนวามีความรู ทักษะ และสมรรถภาพทาง
สมองดานตางๆ ในเรื่องที่เรียนรูไปแลวมากนอยเพียงใด เรื่องที่เรียนรูอาจจะเรียนรูจากในหองเรียน
หรือจากประสบการณของนักเรียนเองนอกหองเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะเนนการวัดผลการ
เรียนรูที่ไดรับในอดีตหรือปจจุบัน โดยจะประเมินความสามารถเก่ียวกับเนื้อหาทางวิชาการ จะไมวัด
ความสามารถทางกายหรือความรูสึกทางจิตใจ 
   เยาวดี วิบูลยศรี (2545: 26) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมาย 
ถึง แบบวัดความรูทางวิชาการ มักใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนนการวัดความรูความสามารถ
จากการเรียนรูในอดีตหรือในสภาพปจจุบันของแตละคน 
   สมนึก ภัททิยธนี (2549: 73) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมาย 
ถึง แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพทางสมองดานตางๆ ที่นักเรียนไดรับการเรียนรูผานมาแลว 
   จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดพฤติกรรมและประสบการณทางการเรียนของผูเรียน เพ่ือตรวจสอบ
ความ สามารถในการเรียน ความกาวหนา หรือพัฒนาการในการเรียนรูของผูเรียนหลังจากเรียนจบ
ในบทเรียนที่กําหนดไว 
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   3.4.2 ประเภทและรูปแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   วิเชียร เกตุสิงห (2515: 20-21) กลาววา รูปแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนแบงตามลักษณะการเขียนตอบ แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 

1. แบบทดสอบอัตนัย (Subjective) หรือแบบทดสอบความเรียง (Essay) หมายถึง
แบบทดสอบที่กําหนดปญหา แลวใหผูตอบเขียนตอบยาว  ๆ 

2. แบบทดสอบปรนัย (Objective) แบงออกเปนสวนยอย ๆ ได 4 แบบ คือ  
 2.1 แบบถูก-ผิด (True-False)  
 2.2 แบบเติมคํา (Completion)  
 2.3 แบบจับคู (Matching)  
 2.4 แบบเลือกตอบ (Multiple choice)  

  สมเกียรติ ปติฐพร (2525: 7)ไดกลาวถึงประเภทและรูปแบบของแบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ไวดังนี้ 
  1. แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนเอง (Teacher Made Test) หมายถึง ขอสอบที่ใชทั่วไป
ในโรงเรียน โดยที่ครูเปนผูสรางข้ึนเอง สอบแลวทิ้งไป จะสอบก็สรางข้ึนใหม 
  2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หมายถึง แบบทดสอบที่สรางข้ึนแลว
นําไปใชทดสอบ แลววิเคราะหผลการสอบตามวิธีทางสถิติหลายครั้งเพ่ือปรับปรุงขอสอบใหมี
คุณภาพดีข้ึน 
  รูปแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางงายและนิยมใชมี 2 แบบ 
คือ 
  1. แบบอัตนัยหรือความเรียง (Subject or Essay Type) หมายถึง แบบทดสอบที่ 
กําหนดปญหาหรือขอคําถามใหผูตอบเขียนตอบยาวๆ เหมาะสําหรับตองการวัดหลายๆ ดานในแต
ละขอ เชน วัดความคิด วัดภาษา วัดอารมณ 
  2. แบบปรนัยหรือแบบใชคําตอบสั้นๆ (Objective or Short Answer Type) หมายถึง
แบบทดสอบที่ใชคําตอบสั้นๆ หรือกําหนดคําตอบใหเลือก อาจเปนแบบถูก-ผิด จับคู แบบเติมคํา
หรือแบบเลือกตอบ 
  สมนึก ภัททิยธนี (2549: 74) กลาวถึง ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวา อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเภทที่ครูสรางมีหลายรูปแบบ แตที่นิยมใชมี 6 แบบคือ 
  1. ขอสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essay Test) 
  2. ขอสอบแบบกาถูก-ผิด (True-False Test) 
  3. ขอสอบแบบเติมคํา (Completion Test) 
  4. ขอสอบแบบตอบสั้นๆ (Short Answer Test) 
  5. ขอสอบแบบจับคู (Matching Test) 
  6. ขอสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 
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 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบงเปน 2 
ประเภท คือ แบบทดสอบมาตรฐาน และแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนเอง โดยแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึน
เองนั้นรูปแบบที่นิยมใช คือ แบบใหเขียนตอบ และแบบใหเลือกตอบ  
 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 ทาริม; และ แอ็คเดนิซ (Tarim; & Akdeniz.  2007: 85) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรู 
แบบรวมมือโดยใชรูปแบบ Team Assisted Individualization (TAI ) และรูปแบบ Student Team 
Achievement Divisions (STAD) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนดวยรูปแบบ TAI สูงกวากลุมที่ไดรับการสอนดวยรูปแบบ STAD อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับ
การสอนดวยรูปแบบ TAI สูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนดวยรูปแบบ STAD สูงกวา
กลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรยีนทั้ง 3 กลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
 เทลลา (Tella.  2007: 154) ไดทําการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไนจีเรีย ผล 
การวิจัยพบวา อิทธิพลของแรงจูงใจของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่มีแรงจูงใจอยูใน
ระดับสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีแรงจูงใจอยูในระดับต่ําอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ด๊ักลาส; เบอรตัน; และ รีส เดอแฮม (Douglas; Burton; & Reese-Durham.  2008: 182) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของกลยุทธการสอนแบบพหุปญญาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน
กลุมที่ไดรับการสอนแบบพหุปญญาสูงข้ึนกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 โจนส; โจนส; และ เวอรเมทท (Jones; Jones; & Vermette.  2009: 4) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การใชการเรียนรูทางดานอารมณและการเรียนรูทางดานสังคม ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในชั้น
เรียนคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา การสอนทักษะทางดานอารมณและทักษะ
ทางดานสังคม มีสวนชวยทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในทางบวกของนักเรียนเพ่ิม
มากข้ึน อีกทั้งยังทําใหพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียนเปนที่ยอมรับทางสังคมเพ่ิมมากข้ึนดวย 
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 งานวิจัยในประเทศ 
 ทินรัตน กาญจนกุญชร (2550: 112) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการพัฒนากิจกรรมการ 
เรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง แคลคูลัสเบ้ืองตน โดยใชหลัก “สุ จิ ปุ ลิ” ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะ/กระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนเตรียมทหาร ผลการวิจัยพบวา ผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและทักษะ/กระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชหลัก“สุ จิ ปุ ลิ” เรื่อง แคลคูลัสเบ้ืองตน มีคาเฉลี่ยสูงกวา
เกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 อารี แสงขํา (2550: 55) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
คณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทคนิคการสอนแบบ
ระดมสมอง ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังไดรับ
การสอนแบบระดมสมองสูงกวากอนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบระดมสมองและสูง
กวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  
 บุศรา อ่ิมทรัพย (2551: 89-90) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชสื่อประสม เรื่อง “การแปลง
ทางเรขาคณิต” ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชสื่อประสมสูงกวาเกณฑการเรียน 50% และเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อประสม เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต หลังทดลองสูงกวากอน
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากการศึกษาคนควางานวิจัยทั้งในและตางประเทศ สรุปไดวา อิทธิพลของแรงจูงใจของ
นักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร การสอนทักษะทางดานอารมณและทักษะทางดานสังคมใน
หองเรียนคณิตศาสตรใหกับผูเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีการที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพของครูนั้นลวนมีสวนชวยทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนสูงข้ึน 
 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 4.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 ความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนความสามารถทางสมองที่นักการศึกษาและ
นักจิตวิทยาไดศึกษาและใหความหมาย ไวดังนี้ 
 ดิวอ้ี (Dewey.  1933: 30) ไดใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถึง การคิดอยาง
ใครครวญไตรตรองโดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะหวา เปนการคิดที่เริ่มตนจากสถานการณ
ที่มีความยุงยากและสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน 
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 บลูม; และคณะ (Bloom.  1956: 6-9) ใหความหมายการคิดวิเคราะหไววา เปนความ 
สามารถในการแยกแยะเพ่ือหาสวนยอยของเหตุการณเรื่องราวหรือเนื้อหาตางๆ วาประกอบดวย
อะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล และที่เปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร 
 กูด (Good.  1973: 680) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา เปนการคิดอยางรอบคอบตาม
หลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิงเพ่ือหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจนพิจารณา
องคประกอบที่เก่ียวของทั้งหมดและใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล 
 เชิดศักด์ิ โฆวาสินธุ (2530: 98) ไดใหความหมายของการวิเคราะหวา หมายถึง ความ 
สามารถในการแยกแยะรายละเอียดของสิ่งสําเร็จรูปออกเปนสวนยอยๆ อยางมีหลักเกณฑเพ่ือหา
ขอเท็จจริงที่แฝงอยูในเรื่องราวนั้น 
 วิไลพร คําเพราะ (2539: 53) กลาววา การคิดวิเคราะห หมายถึง การพินิจพิจารณาความ
เชื่อ ความรู คํากลาวอางและสิ่งตางๆ อยางสุขุมรอบคอบ โดยหาสาเหตุเพ่ือสรุปไดอยางถูกตองกอน
จะตัดสินใจเชื่อหรือสรุปเลือก 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546: 25) ใหความหมายความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห
(Analytical Thinking) วา หมายถึง ความสามารถในการสืบคนขอเท็จจริงเพ่ือตอบคําถามเก่ียวกับ
บางสิ่งบางอยาง โดยการตีความ การจําแนกแยกแยะ และการทําความเขาใจกับองคประกอบของสิ่ง
นั้นและองคประกอบอ่ืนๆที่สัมพันธกันรวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุและผลที่ไมขัดแยงกัน
ระหวางองคประกอบเหลานั้น เหตุผลที่หนักแนนนาเชื่อถือทําใหเราไดขอเท็จจริงที่เปนพ้ืนฐานใน
การตัดสินใจแกปญหา ประเมิน และตัดสินใจเรื่องตางๆไดอยางถูกตอง 
 สุวิทย มูลคํา (2548: 9) กลาววา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจําแนก
แยกแยะองคประกอบตางๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ และ
หาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้นเพ่ือคนหาสภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญ
ของสิ่งที่กําหนดให 
 จากการศึกษาขางตน สรุปไดวา ความสามารถในการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 
หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะสวนยอยๆของเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อเรื่อง
ตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญและสัมพันธกันอยางไร เปนการคิดพิจารณาอยางมีเหตุมี
ผลเพ่ือหาขอสรุปหรือหลักการที่จะสามารถนํามาใชในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 
 4.2 ทฤษฎีการคิดวิเคราะห 
  4.2.1 ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของบลูม 
  บลูม (Bloom.  1956: 6-9, 201-207) ไดกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา (Bloom’s  
Taxonomy of Educational Objectives) เปน 3 ดาน ไดแก ดานการรูคิด ดานจิตพิสัยและดาน
ทักษะพิสัยของบุคคลสงผลตอความสามารถทางการคิด ซึ่งบลูมจําแนกไวเปน 6 ระดับ คําถามในแต
ละระดับมีความซับซอนแตกตางกัน ไดแก ระดับที่ 1 ระดับความรูความจํา แยกเปนความรูในเนื้อหา 
เชน ความรูในศัพทที่ใชและความรูในขอเท็จจริงเฉพาะ ความรูในวิธีดําเนินการ เชน ความรูเก่ียวกับ
ระเบียบแบบแผน ความรูเก่ียวกับแนวโนมและลําดับข้ัน ความรูเก่ียวกับการจัดจําแนกประเภท
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ความรูเก่ียวกับเกณฑตางๆ และความรูเก่ียวกับวิธีการ ความรูรวบยอดในเนื้อเรื่อง เชน ความรู
เก่ียวกับหลักวิชาและการขยายความ และความรูเก่ียวกับทฤษฎีและโครงสราง  ระดับที่ 2 ระดับ
ความเขาใจแยกเปน การแปลความ การตีความ และการขยายความ  ระดับที่ 3 ระดับการนําไปใช 
หรือการประยุกต ระดับที่ 4 ระดับการวิเคราะห แยกเปนการวิเคราะหสวนประกอบ การวิเคราะห
ความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ ระดับที่ 5 ระดับการสังเคราะห แยกเปนการสังเคราะห การ
สื่อความหมาย การสังเคราะหแผนงานและการสังเคราะหความสัมพันธ และระดับที่ 6 ระดับการประ 
เมินคา แยกเปนการประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายในและการประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริง
ภายนอก การที่บุคคลจะมีทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจ บุคคลนั้นจะตองสามารถวิเคราะห
และเขาใจสถานการณใหมหรือขอความจริงใหมได โดยเฉพาะอยางย่ิงความสามารถในการวิเคราะห
ซึ่งเปนทักษะการคิดระดับพ้ืนฐานของนักเรียนสูความสามารถทางการคิดในระดับสูง เพราะนักเรียน
จะเขาใจเหตุการณตางๆ อยางชัดเจนผานกระบวนการวิเคราะหหนวยยอย การวิเคราะหความ 
สัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ โดยนักเรียนสามารถวิเคราะหประเด็นตางๆ จากสวนยอยสูสวน
ใหญ และเชื่อมความสัมพันธของประเด็นตางๆ เขาดวยกันจนสามารถสรุปอยางเปนหลักการโดยมี
เหตุผลรองรับ 
  4.2.2 ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของมารซาโน (Marzano’s Taxonomy) 
  มารซาโน (Marzano. 2001: 11-12) อธิบายวา รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรูประกอบ 
ดวย 3 ระบบ ไดแก ระบบแหงตน ระบบการบูรณาการ และระบบสติปญญา ระบบแหงตนตัดสินการ
ยอมรับการเรียนรูเรื่องใหม เมื่อระบบแหงตนรับการเรียนรูเรื่องใหมระบบบูรณาการจะเขามา
เก่ียวของกับการกําหนดเปาหมายของการเรียนรูนั้น โดยการออกแบบกลยุทธตางๆ เพ่ือการบรรลุ
เปาหมายแหงการเรียนรู  และระบบสติปญญาจะทําหนาที่จัดกระทําขอมูลในลักษณะของการ
วิเคราะห ดังนั้น ปริมาณความรูของนักเรียนแตละคนจึงมีผลตอความสําเร็จอยางสูงในการเรียนรู
เรื่องใหม ซึ่งความรูใหมสามารถตอยอดจากความรูเดิมไดอยางกวางขวาง ดังแสดงตามภาพ 
ประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู 
 ที่มา: Marzano , Robert J.: (2001). Designing a New Taxonomy of Education  

Objectives. P.11. 
 
 จากภาพประกอบ 5 แสดงใหเห็นวา กระบวนการถายเทของขอมูลเริ่มจากระบบแหงตน
ตอเนื่องมาที่ระบบบูรณาการ ระบบสติปญญาและสิ้นสุดที่ความรู ระบบแตละระบบจะสงผลสะทอน
ตออีกระบบที่ตามมาอยางตอเนื่อง ถาระบบแหงตนไมเชื่อวาการเรียนรูเรื่องใหมเปนเรื่องสําคัญ 
แรงจูงใจในการเรียนรูจะต่ํา หรือถาระบบบูรณาการกําหนดเปาหมายไมชัดเจนการเรียนรูจะประสบ
อุปสรรค หรือแมการกําหนดเปาหมายชัดเจนและกํากับตรวจสอบอยางมีประสิทธิผลแตกระบวนการ
จัดกระทําขอมูลในระบบสติปญญาปฏิบัติการไมมีประสิทธิผล การเรียนรูจะไมประสบผลสําเร็จ 
ดังนั้น ระบบทั้ง 3 จึงเปนระบบที่มีการจัดลําดับถูกตองในกระบวนการถายเทขอมูล 
 มารซาโน (Marzano.  2001: 30-60) ไดพัฒนารูปแบบจุดมุงหมายทางการศึกษารูปแบบ
ใหม (A New Taxonomy of Educational Objectives) ประกอบดวยความรู 3 ประเภทและกระบวน 
การจัดกระทําขอมูล 6 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ประเภทของความรู ไดแก 
  1. ขอมูล เนนการจัดระบบความคิดเห็น จากขอมูลงายสูขอมูลยาก เปนระดับ
ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริง ลําดับเหตุการณ สมเหตุและผล เฉพาะเรื่องและหลักการ 
  2. กระบวนการ เนนกระบวนการเพ่ือการเรียนรู จากทักษะสูกระบวนการอัตโนมัติ 
อันเปนสวนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว 
  3. ทักษะ เนนการเรียนรูที่ใชระบบโครงสรางกลามเนื้อ จากทักษะงายสูกระบวนการที่
ซับซอนข้ึน 

ระบบแหงตนทําหนาที่ตัดสินใจ 

ระบบบูรณาการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร 

ระบบสติปญญาจัดกระทํากับขอมูลที่เก่ียวของ 

ความรู 

การเรียนรูเรื่องใหม 

คงพฤติกรรมการเรียนรูตอไป 
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 โดยมีกระบวนการจัดกระทํากับขอมูล 6 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับที่ 1 ข้ันรวบรวม เปนการคิดทบทวนความรูเดิม รับขอมูลใหมและเก็บเปน
คลังขอมูลไวเปนการถายโยงความรูจากความจําถาวรสูความจํานําไปใชในการปฏิบัติการโดยไม
จําเปนตองเขาใจโครงสรางของความรูนั้น 
  ระดับที่ 2 ข้ันเขาใจ เปนการเขาใจสาระที่เรียนรูสูการเรียนรูใหมในรูปแบบการใช
สัญลักษณ เปนการสังเคราะหโครงสรางพ้ืนฐานของความรูนั้นโดยเขาใจประเด็นสําคัญ 
  ระดับที่ 3 ข้ันวิเคราะห เปนการจําแนกความเหมือนและความแตกตางอยางมีหลักการ 
การจัดหมวดหมูที่สัมพันธกับความรู การสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยสามารถบงชี้ขอผิดพลาดได 
การประยุกตใชในสถานการณใหมโดยใชฐานความรูและการคาดการณผลที่ตามมาบนพ้ืนฐานของ
ขอมูล 
  ระดับที่ 4 ข้ันใชความรูใหเปนประโยชน เปนการตัดสินใจในสถานการณที่ไมมีคําตอบ
ชัดเจน การแกไขปญหาที่ยุงยาก การอธิบายปรากฏการณที่แตกตางและการพิจารณาหลักฐานสูการ
สรุปสถานการณที่มีความซับซอน การตั้งขอสมมติฐาน และการทดลองสมมติฐานนั้นบนพ้ืนฐานของ
ความรู 
  ระดับที่ 5 ข้ันบูรณาการความรู เปนการจัดระบบความคิดเพ่ือบรรลุเปาหมายการ
เรียนรูที่กําหนด การกํากับติดตามการเรียนรู และการจัดขอบเขตการเรียนรู 
  ระดับที ่6 ข้ันจัดระบบแหงตน เปนการสรางระดับแรงจูงใจตอภาวการณเรียนรูและ
ภาระงานที่ไดรับมอบหมายในการเรียนรู รวมทั้งความตระหนักในความสามารถของการเรียนรูที่ตน
มี ดังภาพประกอบ 6 

 

 
 

ภาพประกอบ 6  ระดับของกระบวนการจัดกระทํากับขอมูลตามทฤษฎีการคิดของมารซาโน 
 ที่มา: Marzano. Robert J. (2001). Designing a New Taxonomy of Educational  
Objectives.  P.60 
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 ถาสังเคราะหแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) และมารซาโน (Marzano’s  
Taxonomy) สามารถเชื่อมโยงเพ่ือเปนกรอบแนวคิดทักษะการคิดวิเคราะห โดยสรุปเปน 5 ดาน 
ตามทฤษฎีการคิดของมารซาโนเปนสําคัญ เพราะทฤษฎีการคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) เมื่อ
บูรณาการกับทฤษฎีการคิดของมารซาโน (Marzano’s Taxonomy) พบวา 5 ดานของข้ันการคิด
วิเคราะหของมารซาโนสอดคลองกับ 3 หลักการวิเคราะหของบลูม และสามารถนําไปเปนกรอบแนว 
คิดทักษะการคิดวิเคราะหไดอยางเปนรูปธรรม (ปรียานุช สถาวรมณี. 2548: 27) ดังแสดงในภาพ 
ประกอบ 7 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
 

ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) 

ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของมารซาโน 
(Marzano’s Taxonomy) 

1. หลักการวิเคราะหหนวยยอย 1. ดานการจําแนก 
2. ดานการจัดหมวดหมู 

2. หลักการวิเคราะหความสัมพันธ 3. ดานการสรุป 
3. หลักการวิเคราะหหลักการ 4. ดานการประยุกต 

5. ดานการคาดการณ 
 

ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) 

หลักการ 
วิเคราะหหนวย

ยอย 

หลักการ 
วิเคราะห

ความสัมพันธ 

หลักการ 
วิเคราะหหลักการ 

ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของมารซาโน 
(Marzano’s Taxonomy) 

ดาน 
การ

จําแนก 

ดาน 
การจัด

หมวดหมู 
ดานการสรุป ดานการ

ประยุกต 
ดานการ

คาดการณ 

 
ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดทักษะการคิดวิเคราะห 

 ที่มา: 1. Bloom, Benjamin S.; et al. (1956). Taxonomy of Educational Objectives 
Book1: Cognitive Domain. P. 201 – 207 
  2. Marzano, Robert J.  (2001). Designing a New Taxonomy of Educational 
Objectives. P.60. 
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 ทฤษฎีการคิดของบลูมและทฤษฎีการคิดของมารซาโนในข้ันการคิดวิเคราะห  สามารถ
หลอมรวมไดดังนี้ (ปรียานุช สถาวรมณี.  2548: 27-28) 
 1. หลักการวิเคราะหหนวยยอยของบลูมกับทักษะการคิดดานการจําแนกและดานการจัด
หมวดหมูของมารซาโน เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณที่มีความ
เหมือนกันและแตกตางกันออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ และเปนความสามารถ
ในการจัดลําดับ ประเภท และกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงเขาดวยกัน โดยดานการจําแนกและดานการ
จัดหมวดหมูสามารถพัฒนาดวยกิจกรรมการสรางผังมโนทัศน กิจกรรมการใชเทคนิคในการตั้ง
คําถาม 
 2. หลักการวิเคราะหความสัมพันธของบลูมกับทักษะดานการสรุปของมารซาโน เปน
ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเกาและขอมูลใหมสูการสรุปอยางมีเหตุผลเปน
ประเด็นตางๆ โดยดานการสรุปอยางมีเหตุผลสามารถพัฒนาดวยกิจกรรมการทําโครงงาน กิจกรรม
การอภิปราย กิจกรรมระดมสมอง 
 3. หลักการวิเคราะหหลักการของบลูมกับทักษะการคิดดานประยุกตและดานการ
คาดการณของมารซาโน เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฎี มาใชในสถานการณ
ใหมและในการกะประมาณ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดในอนาคตได โดยดานการประยุกตและดานการ
คาดการณสามารถพัฒนาดวยกิจกรรมการสรางผังมโนทัศน กิจกรรมการใชเทคนิคในการตั้งคําถาม 
กิจกรรมการทําโครงงาน กิจกรรมการอภิปราย กิจกรรมการระดมสมอง กิจกรรมการใชแหลงเรียนรู
ในชุมชนและธรรมชาติ 
 จากการศึกษาคนควาเก่ียวกับทฤษฎีการคิดวิเคราะห สรุปไดวา ทฤษฎีการคิดวิเคราะห 
ของบลูมและทฤษฎีการคิดวิเคราะหของมารซาโนมีความเก่ียวของกัน ซึ่งการพัฒนาทักษะดานการ
คิดวิเคราะหสามารถทําไดดวยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสม 
 4.3 องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
 วัตสัน; และ เกลเซอร (Watson; & Glaser.  1964: 10) ไดกลาวถึงการคิดวิเคราะหวา
ประกอบดวยทัศนคติ ความรู และทักษะในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1. ทัศนคติในการสืบเสาะ ซึ่งประกอบดวยความสามารถในการเห็นปญหาและความ
ตองการที่จะสืบเสาะ คนหาขอมูล หลักฐานมาพิสูจนเพ่ือหาขอเท็จจริง 
 2. ความรูในการหาแหลงขอมูลอางอิงและการใชขอมูลอางอิงอยางมีเหตุผล 
 3. ทักษะในการใชความรูและทัศนคติดังที่กลาวมาขางตน 
 จากผลการวิจัยตางๆ วัตสันและเกลเซอร สรุปวา การคิดวิเคราะหประกอบไปดวยความ 
สามารถยอยๆ 5 ประการ คือ 
 1. ความสามารถในการอางอิง 
 2. การตั้งสมมติฐาน 
 3. การนิรนัย 
 4. การแปลความ 
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 5. การประเมินขอโตแยงตางๆ 
 ฮัดกินส (Hudgins.  1977: 173–180) ไดอธิบายทักษะที่ประกอบกันเปนการคิดวิเคราะห 
4 ประการคือ 
 1. ผูเรียนจะตองมีความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบที่สําคัญของการอางเหตุผล โดยข้ัน 
ตน ผูเรียนตองมีพ้ืนฐานทางมโนทัศนและขอมูลเพียงพอสําหรับการพิจารณาความจริงที่อาจเปนไป
ไดของการอางเหตุผล หรือความเปนไปไดของผลลัพธที่คาดการณไว นอกจากนั้นผูเรียนจะตองมี
ลักษณะที่จําเปนในการประเมินการอางเหตุผลดวย 
 2. ผูเรียนจะตองแสวงหาหลักฐานที่นํามาใชในการอางเหตุผลหรือการลงสรุปโดยจะตอง
พิจารณาวา ขอสรุปที่นํามากลาวอางมีขอมูลสนับสนุนหรือไม ตลอดจนการพิจารณาวาหลักฐานที่
นํามาอางอิงมีอคติหรือไม 
 3. ผูเรียนจะตองพิจารณา ไตรตรอง และประเมินทั้งหลักฐานที่นํามาใชและลักษณะการใช
เหตุผลที่นํามาใชในการอางเหตุผลกอนการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธขอสรุปนั้น 
 4. ผูเรียนสามารถระบุขอสันนิษฐาน ที่เก่ียวของกับการอางอิงเหตุผล 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546: 26-30) ไดแบงการคิดวิเคราะหเปน 4 องคประกอบ 
ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามทําความเขาใจและใหเหตุผลแกสิ่ง
ที่เราตองการจะวิเคราะหเพ่ือแปลความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้นเปนการสรางความเขาใจ
ตอสิ่งที่ตองการวิเคราะห โดยเกณฑที่แตละคนใชเปนมาตรฐานในการตัดสินใจยอมแตกตางกันตาม
ความรู ประสบการณ คานิยมของแตละบุคคล และความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุผล 
 2. ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห หมายถึง เราจะคิดวิเคราะหไดดีนั้นตองมี
ความรูความเขาใจพ้ืนฐานของเรื่องนั้น เพราะความรูจะชวยกําหนดขอบเขตของการวิเคราะหแจก
แจงและจําแนกไดวาเรื่องนั้นเก่ียวของกับอะไร มีองคประกอบยอยๆ อะไรบาง มีก่ีหมวดหมู จัด 
ลําดับความสัมพันธอยางไรและรูวาอะไรเปนสาเหตุ 
 3. ความชางสังเกต ชางสงสัย และชางถาม หมายถึง นักคิดเชิงวิเคราะหตองมี
องคประกอบทั้ง 3 นี้รวมดวย เพราะจะนําไปสูการสืบคนความจริงและเกิดความชัดเจนในประเด็นที่
ตองการวิเคราะห ขอบเขตของคําถามจะตองยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ 
ไหน (Where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด (Why) อยางไร (How) 
 4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใช
เหตุผลจําแนกแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนความจริง สิ่งใดเปนความเท็จ สิ่งใดมีรายละเอียดสัมพันธ
เชื่อมโยงกันอยางไร 
 สุวิทย มูลคํา (2548: 17) กลาววา การคิดวิเคราะหมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1. สิ่งที่กําหนดให เปนสิ่งสําเร็จรูปที่กําหนดใหวิเคราะห เชน วัตถุ สิ่งของ เรื่องราว 
เหตุการณ หรือปรากฏการณตางๆ เปนตน 
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2. หลักการหรือกฎเกณฑ เปนขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของสิ่งที่กําหนดให 
เชน เกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน หลักเกณฑในการหาลักษณะ
ความสัมพันธเชิงเหตุผลอาจจะเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน เปน
ตน 

3. การคนหาความจริงหรือความสําคัญ เปนการพิจารณาสวนประกอบของสิ่งที่กําหนดให
ตามหลักการหรือกฎเกณฑ แลวทําการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพ่ือหาขอสรุป 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา องคประกอบของการคิดวิเคราะหประกอบไปดวย
ความสามารถในการตีความ ความสามารถในการทําความเขาใจ ความอยากรูอยากเห็น การหา
ความสัมพันธเชิงเหตุผล และความสามารถในการลงขอสรุปอยางสมเหตุสมผล ซึ่งแตละ
องคประกอบจะใชอยางตอเนื่องกัน 
 4.4 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
 บลูม (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 41-44; อางอิงจาก Bloom.  1956) แบง 
การคิดวิเคราะหแยกยอยออกเปน 3 อยาง ดังนี้ 
 1. วิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาใหวาอะไรสําคัญหรือ
จําเปนหรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล 
 2. วิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาวาความสําคัญยอยๆ ของเรื่องราวหรือ
เหตุการณนั้นเก่ียวพันกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 
 3. วิเคราะหหลักการ หมายถึง การคนหาโครงสรางและระบบของวัตถุสิ่งของเรื่องราวและ
การกระทําตางๆ วา สิ่งเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนนั้นอยูไดเนื่องดวยอะไรโดยยึดอะไรเปน
หลักเปนแกนกลาง มีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอยางไรหรือยึดคติใด 
 เชฟเวอร (นิพล นาสมบูรณ.  2536: 4-5; อางอิงจาก Shaver. 1997) ไดแบงความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะหวิจารณออกเปน 3 ระดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบลูม (มาลินี ศิริจารี.  2545: 
40; อางอิงจาก Ennis.  1985: 44-48) ดังนี้ 
 1. ความสามารถพ้ืนฐาน ไดแก ความสามารถในการทําความเขาใจเรื่องราว ซึ่ง
ครอบคลุมการยอความ การสรุปเรื่อง การเลาเรื่อง และการแปลความหมาย เปนความสามารถข้ัน
พ้ืนฐานของนักเรียนในการทําความเขาใจเรื่องราว 
 2. ความสามารถในการวิเคราะหอนุมานขอมูล ซึ่งไดแก 
  2.1 การจําแนก 
  2.2 การวางหลักการ 
  2.3 การตั้งขอสันนิษฐาน 
  2.4 การเปรียบเทียบ 
 3. ความสามารถในการตัดสินใจและการลงสรุปความเห็น ไดแก 
  3.1 การวิจารณ 
  3.2 การประเมินผล 
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  3.3 การตัดสินใจ 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา ลักษณะสําคัญของการคิดวิเคราะหมี 3 ประการคือ 
  1. การจําแนกแยกแยะ จัดกลุมขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือการเปรียบเทียบ  
  2. การระบุสาเหตุและผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล  
  3. การระบุความสําคัญ หลักการ หรือจุดเดนจุดดอยของสถานการณ 
 4.5 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  4.5.1 ความหมายการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  นักการศึกษาไดใหความหมายการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไวดังนี้ 
  บลูม (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 41–44;อางอิงจาก Bloom.  1956) 
กลาววา การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห คือ การแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณ เรื่อง 
ราว หรือเนื้อหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือประสงคสิ่งใด นอกจากนั้นยังมี
สวนยอย ๆ ที่สําคัญนั้นแตละเหตุการณเก่ียวพันกันอยางไรบาง และเก่ียวพันโดยอาศัยหลักการใด 
จะเห็นวาสมรรถภาพดานวิเคราะหจะเต็มไปดวยการหาเหตุมาใชประกอบการพิจารณา การ
วิเคราะหจึงตองอาศัยพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ และดานการนําไปใชมาประกอบการ
พิจารณา การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบงแยกยอยออกเปน 3 ประเภทคือ 
  1. วิเคราะหความสําคัญ เปนการวิเคราะหวาสิ่งที่อยูนั้นอะไรสําคัญหรือจําเปนหรือมี
บทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล เหตุผลใดถูกตองและเหมาะสมที่สุด ตัวอยางคําถาม
เชน ศีลหาขอใดสําคัญที่สุด 
  2. วิเคราะหความสัมพันธ เปนการหาความสัมพันธหรือความเก่ียวของสวนยอยใน
ปรากฏการณหรือเนื้อหานั้น เพ่ือนํามาอุปมาอุปไมยหรือคนหาวาแตละเหตุการณนั้นมีความสําคัญ
อะไรที่ไปเก่ียวพันกัน ตัวอยางคําถาม เชน เหตุใดแสงจึงเร็วกวาเสียง 
  3. วิเคราะหหลักการ เปนความสามารถที่จะจับเคาเงื่อนของเรื่องราวนั้นวายึด
หลักการใด มีเทคนิคหรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเปนสื่อสารสัมพันธเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจ ตัวอยางคําถาม เชน รถยนตว่ิงไดโดยอาศัยหลักการใด 
  วัตสัน; และ เกลเซอร (Watson; & Glaser.  1964: 11) กลาววา การวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห คือ การวัดความสามารถในการวิเคราะหวิจารณ โดยมีกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมาเปนเหตุผลในการพิจารณา ในการตัดสินใจเรื่องราวตางๆ หรือสถานการณตางๆ
นอกจากนั้นที่สําคัญก็คือ ในเหตุการณหรือสถานการณก็จะมีความเก่ียวของเปนเหตุเปนผลกัน ซึ่ง
จะเห็นวาการคิดวิเคราะหจะตองมีการหาสาเหตุและผลมาเพ่ือพิจารณาอยูเสมอ 
  วารี วองพินัยรัตน (2530: 91) กลาววา การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเปน
การวัดความสามารถในการแยกหารายละเอียดของประเด็นตางๆ ของเรื่องราว เหตุการณ การ
กระทํา ความคิด ความจริง เพ่ือนํามาพิจารณาไตรตรอง เปรียบเทียบหาสาระหรือแกนสาร หลักการ 
ความเก่ียวโยง หรือหามูลเหตุ หรือตนกําเนิดของสิ่งนั้น 
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 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเปน
การศึกษาหาระดับความสามารถในการพิจารณาแยกแยะสวนยอยๆของเหตุการณ เรื่องราว หรือ
เนื้อหาตางๆวาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญและสัมพันธกันอยางไร เปนการคิดพิจารณาอยางมี
เหตุผลเพ่ือหาขอสรุปหรือหลักการที่จะสามารถนํามาใชในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 
 4.5.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 ทิศนา แขมมณี; และคนอ่ืนๆ (2544: 180-186) กลาววา การวัดความสามารถในการคิด 

แบงเปน 2 ลักษณะ คือ วัดดวยแบบทดสอบมาตรฐานที่ใชสําหรับวัดความสามารถในการคิดซึ่งมี
ผูสรางไวแลวกับวัดดวยแบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถในการคิดที่สรางข้ึนใชเอง  
 1. แบบทดสอบมาตรฐานที่ใชสําหรับวัดความสามารถในการคิดซึ่งมีผูสรางไวแลว 
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก แบบทดสอบการคิดทั่วไป และแบบทดสอบการคิดเฉพาะดาน 
  1.1 แบบทดสอบการคิดทั่วไป เปนแบบทดสอบที่มุงวัดใหครอบคลุมความสามารถใน
การคิดโดยเปนความคิดที่อยูบนพ้ืนฐานของการใชความรูทั่วไป แบบทดสอบลักษณะนี้สวนใหญเปน
ขอสอบแบบเลือกตอบ แบบทดสอบมาตรฐานที่ใชสําหรับการวัดความสามารถในการคิดทั่วไปที่
สําคัญมีดังนี้ 
   1.1.1 Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal 
   1.1.2 Cornell Critical Thinking Test, Level X and Level Z 
   1.1.3 Ross Test of Higher Cognitive Processes 
   1.1.4 New Jersey Test of Reasoning Skills 
   1.1.5 Judge : Deductive Logic and Assumption Recognition 
   1.1.6 Test of Enquiry Skills 
   1.1.7 The Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test 
  1.2 แบบทดสอบการคิดเฉพาะดาน เปนแบบมุงวัดความสามารถในการคิดเฉพาะ แบบ
ที่แสดงถึงลักษณะของการคิด เชน การคิดแบบนิรนัย (deductive) ความสามารถประเมินขอมูลที่ได
จากการสังเกต เปนตน แบบทดสอบมาตรฐานที่ใชสําหรับวัดความสามารถในการคิดเฉพาะดานที่
สําคัญ มีดังนี้ 
   1.2.1 Cornell Class Reasoning Test, From X 
   1.2.2 Cornell Conditional Reasoning Test, From X 
   1.2.3 Logical Reasoning 
   1.2.4 Test on Appraising Observations 
 2. แบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถในการคิดที่สรางข้ึนใชเอง ถาแบบทดสอบ
มาตรฐานสําหรับการคิดที่มีอยูทั่วไปไมสอดคลองกับเปาหมายการวัด เชน จุดเนนที่ตองการ 
ขอบเขตความสามารถทางการคิดที่มุงวัด หรือกลุมเปาหมายที่ตองการใชสอบ ก็สามารถสรางแบบ
วัดการคิดข้ึนใชเองเพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการในการวัดอยางแทจริง  
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 เยาวดี วิบูลยศรี (2545: 210-211) กลาวถึง แบบทดสอบที่วัดความสามารถในการคิด 

วิเคราะหวา จะตองใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางแทจริง โดยคําถามตอง
ใหนักเรียนไดแยกสวนยอยตางๆ ที่รวมกันอยู หรือดูความสัมพันธ หรือชี้ถึงการจัดระบบระเบียบ
ของหลักการตางๆ ซึ่งเหมาะที่จะใชแบบทดสอบประเภทปรนัยหลายตัวเลือก โดยคําถามควรมี
ลักษณะดังนี้ 
 1. ชี้ใหเห็นความคลาดเคลื่อนเชิงเหตุผลในเรื่องราวตางๆ เชน ความขัดแยง ความคลาด
เคลื่อนในการอนุมาน หรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการตีความ 
 2. ชี้ใหเห็นความสัมพันธหรือจําแนกประเภทของเรื่องราวตางๆ เชน ขอเท็จจริง ขอ
สันนิษฐาน ขอสมมติฐาน ขอสรุป และแนวความคิด ฯลฯ ในเรื่องราวนั้นๆ ดวยเหตุนี้ขอคําถามที่ใช
ในระดับนี้โดยปกติแลวมักจะเปนการฝกการใชกระบวนการทางตรรกวิทยา 

 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
แบงเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบมาตรฐานที่มีผูสรางไวแลวและแบบทดสอบที่สรางข้ึนเองใน
กรณีที่แบบทดสอบมาตรฐานนั้นไมสอดคลองกับเปาหมายของการวัด 
 สําหรับในการวิจัยครั้งนี้วัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัย
สรางข้ึนเอง ซึ่งนิยามความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยนําหลักการของบลูมมา
บูรณาการรวมกับทฤษฎีการคิดวิเคราะหของมารซาโน แบงประเภทของเนื้อหาที่วัดออกเปน  5 ดาน
คือ 
 1. ดานการจําแนก หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณที่
เหมือนกันและแตกตางกันออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถระบุตัวอยาง
หลักฐาน และลักษณะความเหมือน ความแตกตางได 
 2. ดานการจัดหมวดหมู หมายถึง ความสามารถในการจัดประเภท จัดลําดับ จัดกลุมของ
สิ่งที่มีลักษณะเดียวกันเขาดวยกัน โดยยึดโครงสรางลักษณะหรือคุณสมบัติที่เปนประเภทเดียวกัน 
 3. ดานการเชื่อมโยง หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลตางๆ 
วาสัมพันธกันอยางไร 
 4. ดานการสรุป หมายถึง ความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่กําหนดให
ได  
 5.ดานการประยุกต หมายถึง ความสามารถในการนําความรูหรือหลักการจากการเรียนรูไป
ใชในสถานการณตางๆ สามารถคาดการณ พยากรณ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได 
 4.6 แนวทางการสอนการคิดวิเคราะห 
 เบเยอร ( Beyer.  1985: 279–303) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาการคิดวิเคราะหวิจารณใน 
การเรียนการสอน ไดดังนี้ 
 1. แนะนําทักษะที่ฝก 
 2. ผูเรียนทบทวนกระบวนการคน ทักษะ กฎ และความรูที่เก่ียวของกับทักษะที่จะฝก 
 3. ผูเรียนใชทักษะเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด 
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 4. ผูเรียนทบทวนสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่เกิดข้ึนในสมองขณะที่ทํากิจกรรม 
 อุษณีย โพธิสุข (2537: 99-100) ไดเสนอแนวการสอนเพ่ือชวยปรับปรุงการคิดวิเคราะห 
ของเด็กไวดังนี ้
 1. ประสบการณตรง การใหเด็กศึกษาเรื่องชุมชนของเราจากหนังสืออาจไมดีเทาใหเด็กไป
สถานที่ที่เปนชุมชนของตนเอง เชน โรงพยาบาล โรงพัก ตลาด บานผูใหญบาน และกิจกรรมที่เขา
ทําอยูวามีอะไรบาง มีประโยชนอยางไร ฯลฯ การจัดใหเด็กไปทัศนศึกษาหรือเปดโอกาสใหเด็ก
ทดลองปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองจะเปนการใหโอกาสที่สําคัญย่ิง 
 2. การทําวิจัยหรือการศึกษาหาความรูความจริงดวยตนเอง เปนทักษะการเรียนรูดวย
ตนเองใหเด็กไดมีข้ันตอนในการศึกษาอยางถูกตอง เชน การทํารายงาน เรื่อง “ไดโนเสาร”เปนตน 
 3. การใชกิจกรรมเปนสื่อกระตุนความคิดเปน เชน การพาไปดูการโตวาที จัดใหโตวาที
การอภิปรายในหัวขอตาง ๆ การจัดมุมหรือชมรมนักคิด ฯลฯ 
 4. การใชสถานการณสมมติ เปนกิจกรรมและวิธีสอนที่จะทําใหนักเรียนเกิดความรูความ
เขาใจกระจางข้ึนและมองเห็นปญหาที่เกิดข้ึน รวมทั้งการพยายามคิดคนการแกปญหา 
 5. ใหนักเรียนไดโอกาสเสนอผลงานที่ตนเองศึกษาใหผู อ่ืนฟง อาจเปนเพ่ือนระดับ
เดียวกันหรือเพ่ือนตางระดับ หรือใหคนอ่ืนฟง 
 6. กิจกรรมกลุม การระดมพลังสมอง การระดมความคิด การไตรตรองความคิดของกลุม
รวมถึงการวิจารณอยางมีเหตุผล การวิจารณในการสรางงานลวนเปนทักษะระดับสูงทางปญญาและ
ทางสังคมทั้งสิ้นสิ่งเหลานี้จะชวยทําใหเด็กไดมีขอมูลยอนกลับเก่ียวกับความคิดเห็นของตนเองและ
ผูอ่ืน รวมทั้งกลยุทธทางความคิดของผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 ชาติ แจมนุช (2545: 54-55) กลาวถึง ข้ันตอนการสอนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหไว
เปนข้ันตอนดังนี้ 
 1. กําหนดสิ่งสําเร็จรูปสิ่งหนึ่งข้ึนมาเปนตัวตนเรื่อง เชน ดิน น้ํา โคลง กลอนบทหนึ่ง
รูปภาพ กราฟ บทความ เหตุการณตางๆ 
 2. กําหนดคําถามหรือปญหาเพ่ือคนหาความจริงหรือความสําคัญตางๆ เชน ภาพนี้หรือ
กราฟนี้ตองการสื่อหรือบอกอะไรที่สําคัญที่สุด 
 3. พินิจพิเคราะหแยกแยะกระจายสิ่งที่กําหนดใหออกเปนสวนยอยๆ 
 4. คนหาความจริงหรือความสําคัญที่กําหนด 
 5. สรุปเปนคําตอบ หรือตอบปญหานั้นๆ 
 ชาญชัย ยมดิษฐ (2548: 161) กลาววาการสอนการคิดวิเคราะห ทําได 2 วิธี คือ 
 1. ใชวิธีของสูตร W5H คือ 
  - อะไร (what) มีอะไรเกิดข้ึนบาง มีรายละเอียดอยางไร 
  - ใคร (who) ใครกันที่เปนตนเรื่อง เจาของเรื่อง บุคคลสําคัญของเรื่อง ผูไดรับ
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
  - ที่ไหน (where) สถานที่ หรือตําแหนงแหงหนที่ชัดเจน 
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  - เมื่อใด (when) ที่เหตุการณนั้นไดเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึน 
  - ทําไม (why) ทําไมหรือเพราะเหตุใดเรื่องนี้จึงเกิดข้ึน ทําไมแตละเหตุการณจะตอง
เปนไปอยางนั้นอยางนี ้
  - อยางไร (How) เปนรายละเอียดในสิ่งที่ไดเกิดไปแลว หรือกําลังจะเกิดข้ึนวาจะมี
ความเปนไปไดในลักษณะใด 
 2. ใชกระบวนการเปรียบเทียบเชิงวิทยาศาสตร เชน เปรียบเทียบรูปภาพ การ
เปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ (criteria rating) และการวิเคราะหความเปนไปได ทั้งดานการเงิน 
ดานเทคนิค ดานกําหนดเวลา การวิเคราะหตามอนุกรมเวลา  
 ผจงกาญจน ภูวิภาดาวรรธน (2541: 9-17) ไดเสนอแนวทางการสงเสริมใหนักเรียนพัฒนา
ความคิดเชิงวิเคราะหและความคิดสรางสรรค อยางรูตัวและไมรูตัวดวยการจัดสภาพแวดลอม
บรรยากาศตางๆดังนี้ 

1. การจัดบรรยากาศดานกายภาพ เชน สภาพแวดลอมของหองเรียน โรงเรียนมีลักษณะ
ที่สงเสริมใหคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทาทายการเรียนรู สรางความสนใจเพ่ือใหเกิดการสังเกตและ
คิดตลอดเวลา 

2. การจัดบรรยากาศดานสมอง เชน การกระตุนใหตอบ แสวงหา ใหตั้งคําถามแบบตางๆ
กระตุนใหติดตาม กระตุนใหคิดแบบอุปมาอุปมัย กระตุนใหคิดการเชื่อมโยงสัมพันธ กระตุนใหคิด
นอกกรอบ 

3. การจัดบรรยากาศดานอารมณ เชน การสรางเจตคติเชิงบวกตอการคิดวิเคราะหคิด
สรางสรรค ครู อาจารยและผูเก่ียวของจะตองสงเสริมใหโอกาส ใหอิสระเสรีในการคิดการแสดงออก 
หรือการมีจินตนาการในรูปแบบตางๆ ของนักเรียน 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546: 11-17) ไดเสนอแนวคิดในการสงเสริมพัฒนาการคิดเชิง 
วิเคราะหวา เปนการคิดอยางใครครวญแสวงหาคําตอบอยางมีเหตุผล การสงเสริมพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห คือ การใหผูเรียนไดคนพบขอเท็จจริงหรือขอสรุปดวยตนเอง โดยอาศัยองคประกอบ
ดังนี้ 

1. สงเสริมใหตีความ การพยายามทําความเขาใจ ใหเหตุผล การแปลความจากขอมูลที่ยัง
ไมครบ 

2. สงเสริมใหแสวงหาความรู ความเขาใจ หรือขอมูลเปนการตอบคําถาม แจกแจง 
จําแนก จัดลําดับ หมวดหมู หาเหตุผล ความสัมพันธ ผลกระทบ 

3. สงเสริมใหชางสังเกต สงสัย ชางถาม เพ่ือการคนพบหาคําตอบ หาเหตุผล 
4. สงเสริมใหหาความสัมพันธเชิงเหตุผล เพ่ือการตัดสินใจ แกปญหา การประเมินคาใน

เรื่องตางๆ 
 สุคนธ สินธพานนท; วรรัตน วรรณเลิศลักษณ; และ พรรณี สินธพานนท (2550: 24-26) 
เสนอแนวทางการฝกนักเรียนใหมีทักษะการคิด ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
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1. การสรางแรงจูงใจใหแกนักเรียนพรอมที่จะเรียนรูและเอ้ือตอการคิด มีการจัดบรรยากาศ
ในหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนและฝกการคิด มีการใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่โนมนาวจิตใจ เชน 
การตั้งคําถาม การใชเพลง คําขวัญ คํากลอน นิทาน ขาว เกม เพ่ือโยงเขาสูการฝกทักษะการคิด 
ชวยใหนักเรียนมีความพรอม กระตือรือรนในการรวมกิจกรรม 

2. ในการจัดการเรียนรูทุกกิจกรรม ครูควรมีบทบาทในการปลุกเราและเสริมแรงให
นักเรียนไดคนพบคําตอบและสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง รูจักทํางานเปนกลุม 

3. ในการดําเนินกิจกรรมตางๆควรแทรกใหนักเรียนไดฝกการคิด เชน กิจกรรมที่เก่ียวกับ
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักรูถึงความสําคัญ 
ความจําเปนและผลที่จะไดรับจากการปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตาม 

4. ควรใชวิธีสอน/เทคนิคการสอน/วิธีการจัดการเรียนรูหลากหลายวิธี เพราะแตละวิธีนั้นจะ
สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนหลากหลายตางๆ กันไป  

5. การใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเปนที่เสาะแสวงหาความรูและฝก
การคิดคนหาคําตอบตางๆ การคนพบสิ่งตางๆที่เปนขอมูลในเรื่องที่ เรียนอยางหลากหลายนั้น จะ
ชวยฝกใหนักเรียนไดรูจักแยกขอมูลที่จริงหรือเท็จ รูจักแยกขอมูลที่นาเชื่อถือ โดยการคิดวิเคราะห
กอนที่จะตัดสินใจเลือกขอมูลนั้นๆ เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  

6. ครูจะตองรูจักฝกกระตุนใหนักเรียนรูจักคิดในรูปแบบตางๆ 
7. ครูควรกําหนดข้ันตอนของกิจกรรมแตละกิจกรรมใหชัดเจนวาควรจะมีข้ันการคิด

วิเคราะหอยูในตอนใดของการเรียนรู 
8. ในการแบงกลุมนักเรียนในการทํากิจกรรมกลุม สมาชิกในกลุมตองไมมากเกินไป 
9. ครูอาจใชวิธีวัดและประเมินผลไดหลากหลายรูปแบบ ไดแก วัดและประเมินผลจาก

แบบทดสอบความคิดที่มีรูปแบบตางๆกัน เชน สรางสถานการณมาใหนักเรียนคิดและตัดสินใจ การ
ตอบคําถาม การนําขาวหรือบทความมาใหวิเคราะหตามประเด็นที่กําหนด เปนตน 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา แนวทางการสอนการคิดวิเคราะหสามารถทําได
ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมหรือสถานการณที่หลากหลายเพ่ือเปนสื่อกระตุนใหผูเรียนไดสังเกตและคิด
ตลอดเวลา 

2. ใหผูเรียนไดคนหาความรูหรือลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง 
3. ใชรูปแบบการสอน เทคนิค/วิธีการสอนและการประเมินผลการสอนที่หลากหลาย 
4. เนนการใชกระบวนการกลุม 
5. เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและใหเวลากับนักเรียนสําหรับแตละคําถาม 
6. จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนและการฝกคิด 
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4.7 การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห 
การจัดการเรียนการสอนเปนสภาพลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบ

สําคัญที่ไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อ
ตางๆ โดยประกอบดวยกระบวนการหรือข้ันตอนสําคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและ
เทคนิคการสอนที่สามารถชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิด
ที่ยึดถือซึ่งไดรับการพิสูจน ทดสอบ หรือยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนแบบแผนในการ
เรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะของรูปแบบนั้นๆ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 
2549: 50) รูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมความสามารถดานการคิดวิเคราะหมีหลายรูปแบบ 
ครูผูสอนสามารถเลือกใชรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมที่จัดใหกับนักเรียน ดังนี้ (เสงี่ยม 
โตรัตน.  2546: 29-30) 

1. การสอนแบบบรรยาย การสรางการคิดวิเคราะหจะเกิดข้ึนไดในการบรรยายที่มีการ
หยุดการบรรยายเปนระยะๆ และถามคําถามผูเรียนใหคนหาคําตอบที่ตองใชความคิดเก่ียวกับสาระที่
ไดฟงจากการบรรยาย และผูบรรยายจะตองคอยฟงคําตอบจากผูเรียน โดยใหเวลาผูเรียนมีโอกาสคิด
กอนตอบ การถามคําถามควรเรียกชื่อผูเรียนใหตอบ ถาตอบไมไดก็ควรชวยโดยการขยายความให
เขาใจ เชน การตั้งคําถามที่ชวยนําไปสูการคิด เชน ตองการขอมูลสวนใดเพ่ิมเติมในการตอบขอ
คําถาม ขอมูลนั้นจะนํามาชวยตอบคําถามอยางไร หรือผูบรรยายอาจจะชวยถามคําถามงายๆที่
เก่ียวกับขอมูลดานขอเท็จจริงกอน เพราะผูเรียนบางคนอาจมีปญหาเรื่องการจับขอเท็จจริงเบ้ืองตน
ยังไมไดตั้งใจฟงบรรยาย ขาดทักษะการเปนผูฟงที่ดีหรือขาดกลยุทธในการฟงบรรยาย ไมสามารถ
รวบรวมความคิดและจดบันทึกได ดังนั้น วิธีการเบ้ืองตนของการคิดวิเคราะห คือ จะตองรูวิธีการฟง
บรรยายอยางมีปฏิกิริยาโตตอบมากกวาการฟงเฉยๆ นักเรียนหลายคนขาดทักษะนี้เพราะไมไดฝก
ดังนั้นกอนที่นักเรียนจะตอบขอคําถามวิเคราะหได นักเรียนจะตองเขาใจเรื่องที่ฟง สามารถสรุป
ประเด็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟงเสียกอน ในสังคมไทยนักเรียนสวนใหญจะถูกสอนใหจํากฎเกณฑใหเปน
ผูรับขอมูลจากผูสอนมากกวากระตุนใหเขาพูดและเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาพูด คําถามที่กระตุนความคิด
และคนหาคําตอบนั้นอาจจะฟงดูกํากวม สรางความไมแนใจแกผูตอบ ถาผูเรียนไดมีโอกาสคิดอยาง
ลึกซึ้งและเชื่อมั่นในคําตอบและความคิดของตนเองก็จะเปนโอกาสสําคัญที่จะเสริมสรางการคิด
วิเคราะหข้ึนในตัวผูเรียนได นอกจากนี้กอนที่การบรรยายจะสิ้นสุดลงควรใหผูเรียนใชเวลาเขียน 1-2 
นาที เก่ียวกับเรื่องที่ฟง เชน การบรรยายวันนี้มีประเด็นใดที่สําคัญที่สุด ใหนักเรียนระบุหนึ่งประเด็น
ที่คิดวายังรูสึกสับสน คําถามลักษณะนี้เปนสิ่งสําคัญ โดยครูจะตองใหคําตอบยอนกลับทันทีวา วันนี้
นักเรียนเรียนรูอะไรและมีประเด็นใดที่นักเรียนจําเปนจะตองทําความเขาใจ การทําเชนนี้จะเปนการ
พัฒนาความคิดวิเคราะห 

2. การปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการทําโครงงาน การทําโครงงานตางๆ การฝกใน
หองปฏิบัติการ เปนวิธีการที่ดีมากในการสรางเสริมการคิดวิเคราะห เนื่องจากการเรียนการสอนแบบ
โครงงานและการปฏิบัติการจะตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรในการคนหาคําตอบ ดังนั้นทางที่จะ
ชวยเสริมสรางการคิดวิเคราะหที่ดีนาจะเริ่มโดยการใหนักเรียนฝกการทดลองการทําโครงงานใหมาก
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เพราะวิธีการสอนโดยการปฏิบัติและการทําโครงงานเปนการเรียนรูแบบการแกปญหา ซึ่งจะตองมี
การรวบรวมขอมูล คัดเลือกขอมูลหลักฐานอยางรอบคอบกอนการสรุป 

3. การใหการบาน มีโอกาสมากมายที่จะเสริมสรางการคิดวิเคราะหโดยการใหการบาน
นักเรียน เชน การบานการอาน ครูควรแนะใหนักเรียนถามคําถามทั่วๆไปที่เก่ียวกับหัวเรื่องบทอาน
กอนที่นักเรียนจะอานและใหนักเรียนระดมสมองเพ่ือเรียบเรียงเก่ียวกับคําถามเหลานั้น  การให
นักเรียนเขียนเปนสิ่งที่ดีเย่ียมและงายที่สุดในการเพ่ิมพูนการคิดวิเคราะหแตไมใชการลอกงานเขียน 
การเขียนจะชวยใหนักเรียนพยายามเรียบเรียงความคิดและวิเคราะหเก่ียวกับเรื่องที่จะเขียน เชน ให
นักเรียนอานกลอนงายๆ และถามความรูสึกเก่ียวกับกลอน เชน เรื่องเกิดข้ึนที่ใด น้ําเสียงของภาษา
เปนอยางไรหรือใหนักเรียนอานขาวแลวใหเขียนสมมติฐานที่ทําใหเกิดขาวนั้น เปนการฝกใหนักเรียน
เขียนเหตุผลที่รัดกุมที่จะชักจูงใหคนเชื่อหรือไมเชื่อจากขาวที่ไดอานมา 

4. การทํารายงาน การทํารายงานจะชวยเสริมการคิดวิเคราะหเพราะผูเรียนจะตองคนหา
ความรู วิเคราะหเนื้อหาอยางมีเหตุผล และเสนอขอมูลในรูปของการสรุปลงในรูปแบบรายงาน ชวงที่
นักเรียนคนหาความรูและเขียนรายงาน นักเรียนจะตองคิดวิเคราะห 

5. การสอบ ในการสอบนักเรียนจะตองคิดและเขียนไปพรอมกัน นักเรียนจะตองวิเคราะห
ขอมูลและสรุปขอมูล ตัวอยางขอสอบเชิงการคิดวิเคราะหอาจจะถามไดดังนี้ จงใชโครงสรางแผนภูมิ
เรื่องที่กําหนดใหเขียนเรื่องเพ่ือสอนใจดานความมีวินัยในตัวเอง 

สํานักการศึกษา (2549: 10) กลาววา การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมพัฒนาการทาง 
ความคิดของผูเรียนนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีลักษณะเปนรูปธรรม เชน การใชเกม การ
เรียนโดยคนพบ เปนตน การสอนจําเปนตองอาศัยกระบวนการแกปญหา ซึ่งครูจะตองมีความ
ยืดหยุนและมีความรูอยางดีย่ิง นอกจากนี้ครูควรดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหดังนี้ 

1. กอนเริ่มจัดกิจกรรม: ครูควรจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูลวงหนาเพ่ือใหนักเรียนเกิด
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ กลวิธี กฎ และข้ันตอนการดําเนินการแกปญหาที่ใชทักษะการคิด
วิเคราะห 

2. ระหวางจัดกิจกรรม: ครูมีบทบาทชักชวนใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การปฏิบัติกิจกรรมกับเพ่ือนๆกลุมอ่ืน โดยนําเสนอวากลุมของตนมีแนวคิด ความรูสึก
การวิเคราะหวิจารณ การดําเนินงาน และผลงานของตน พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนกลุม
อ่ืน 

3. หลังปฏิบัติกิจกรรม: ครูควรกระตุนใหนักเรียนรวมกันอธิบายและสรุปเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพของกลวิธีที่ใชและการปฏิบัติตามกฎ หรือกลวิธีทางเลือกตางๆ เพ่ือนําไปสูการ
ประยุกตใชในอนาคต 
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สุวัฒน วิวัฒนานนท (2550: 58-60) ไดเสนอเทคนิคการสอนที่เนนการคิด สรุปไดดังนี้ 
 1. เทคนิคการใชคําถาม เพ่ือกระตุนใหผูเรียนใชความคิดในลักษณะตางๆมากข้ึนกวาเดิม
ครูทําความเขาใจการคิดในลักษณะตางๆ และตั้งคําถามเพ่ือใหผูเรียนคิดในลักษณะนั้นๆ เชน คิด
คลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดอยางมีเหตุผล คิดถูกทาง คิดกวาง คิดลึกซึ้ง คิดไกล 
 2. การระดมสมอง เพ่ือชวยใหไดความคิดจํานวนมากมาใชในการคิดแบบตางๆ เชน การ
คิดแกปญหา การคิดวิเคราะห ครูชี้แจงปญหาอยางละเอียด ใหสมาชิกคิดวิธีการแกปญหาโดยไมมี
การวิพากษวิจารณความคิดทั้งของตนและผูอ่ืน พยายามหาคําตอบที่แปลกแตกตางออกไปเพ่ือใหได
คําตอบมากที่สุด 
 3. เทคนิคการใชสมุดบันทึกและแผนปายนิเทศ เพ่ือชวยในการรวบรวมขอมูลและ
แนวทางแกปญหา ทําใหการคิดแกปญหามีความรอบคอบและแยบยลย่ิงข้ึน 
 4. เทคนิคการใชหมวกแหงความคิดหกใบ (De Bono) เพ่ือชวยใหมีการคิดในแงมุมที่
หลากหลายและชวยใหการคิดมีความรอบคอบมากข้ึน ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 6 แบบ ตาม
ความหมายของสีหมวก ไดแก สีขาวแทนความคิดที่เปนกลาง ไมมีอคติ สีแดงแทนความคิดที่เปน
ความรูสึกและอารมณตางๆทั้งทางบวกและทางลบ สีดําแทนความคิดในดานลบ สีเหลืองแทน
ความคิดดานบวก สีเขียวแทนความคิดสรางสรรค ความคิดใหมๆที่เปนไปได สีน้ําเงินแทนการ
ควบคุมกลุมใหดําเนินการคิดไปไดดวยดี 
 จากการศึกษาคนควาขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนที่เสริมสรางความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหของผูเรียนมีรูปแบบและเทคนิควิธีการที่หลากหลาย โดยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนั้น ผูสอนตองหมั่นใชคําถามย่ัวยุใหผูเรียนสงสัยหรือเกิดปญหาตลอดเวลา เชน การใช
คําถามหมวกความคิดหกใบ ก็จะฝกใหผูเรียนไดคิดในหลายแงมุมอยางตอเนื่องและไมสับสน หรือ
การมอบหมายภาระงานตางๆ ก็สามารถเสริมสรางความสามารถดานคิดวิเคราะหของผูเรียนได โดย
ผูสอนควรเลือกรูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา และจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับศักยภาพของ
ผูเรียนจึงจะเสริมสรางความสามารถดานการคิดวิเคราะหของผูเรียนไดอยางดีที่สุด 
 4.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 เนลสัน (Nelson.  1986: Abstract) ไดทําการศึกษาโดยใชครู 2 คนที่ใชวิธีสอน 2 แบบกับ
นักเรียนเกรดหก 2 หองเรียน หองหนึ่งสอนโดยใชวิธีกระตุนใหคิด สวนอีกหองหนึ่งสอนโดยวิธีไม
กระตุนใหคิด โดยสอนสัปดาหละ 3 วัน รวม 36 คาบเรียน จากนั้นทั้งสองชั้นไดรับการสอนโดยไม
กระตุนใหคิด ครูใชคําถามระดับต่ํา เชน คําถามความรูความจํา สวนหองที่สอนโดยวิธีกระตุนใหคิด
ครูจะใชคําถามระดับสูง เชน คําถามเก่ียวกับการสรุป อางอิงและการพิสูจน หลังจากนั้นจึงทําการวัด 
1) ทักษะดานความรูของนักเรียนโดยใชการวัดทักษะการเสาะแสวงหาความรูของนักเรียนซึ่งมีการ
สังเกต การสรุป อางอิง พิสูจนและการจําแนก 2) ความรูเก่ียวกับหลักการทางวิทยาศาสตร ผลพบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบไมกระตุนใหคิดมีความรูเก่ียวกับหลักการทางวิทยาศาสตรสูงกวาพวก
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ที่สอนแบบกระตุนความคิด สวนนักเรียนที่สอนโดยวิธีกระตุนใหคิดมีการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ
ดานการสังเกตและการสรุปอางอิงดีกวาพวกที่สอนโดยวิธีไมกระตุนใหคิด 
 รีด (Reed. 1999: 3220-A) ไดศึกษาผลของแบบจําลองการคิดอยางมีวิจารณญาณตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการคิดวิเคราะหเอกสารจากแหลงตางๆ รวมทั้งแปล
ความหมาย การใหเหตุผลและการคิดอยางมีวิจารณญาณในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร ผลการวิจัย
พบวา 
 1. ความสามารถในการคิดเชิงประวัติศาสตรของนักศึกษาและการคิดอยางมีวิจารณญาณ
พัฒนาไดดีข้ึนภายใน 1 ภาคเรียน 
 2. ความรูในเรื่องประวัติศาสตรจะพัฒนาดีข้ึนเมื่อไดรับการฝกฝนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เพศและวัยไมไดมีบทบาทสําคัญใดๆในการพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 คลาค; และคนอ่ืนๆ (Clark; et al.  2001: 811) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของหลักสูตรรวม
พีชคณิต/วิทยาศาสตรที่มีตอทักษะการแกปญหา ทักษะการคิดวิเคราะหและทัศนคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนิสิตมหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอมริกา ผลการวิจัยพบวา 
 1. ทักษะการแกปญหาของนิสิตหลักสูตรพีชคณิต/วิทยาศาสตรและนิสิตหลักสูตรพีชคณิต
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
 2. นิสิตหลักสูตรพีชคณิต/วิทยาศาสตรมีทักษะการคิดวิเคราะหสูงข้ึน 
 3. ทัศนคติในแงบวกตอวิชาคณิตศาสตรของนิสิตหลักสูตรพีชคณิต/วิทยาศาสตรมากกวา
นิสิตหลักสูตรพีชคณิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 บรอนสัน (Bronson.  2008: online ) ไดศึกษาความสามารถในดานทักษะการคิดวิเคราะห
ของนักศึกษาที่เรียนผานระบบทางไกลบนเครือขายอินเตอรเน็ตและนักศึกษาที่เรียนในชั้นเรียนปกติ 
ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในดานทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาทั้ง 2 กลุมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และความสามารถในดานทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม
สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 โกยาค (Goyak.  2009: online) ไดศึกษาผลของเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือที่มีตอการ
รับรูสภาพแวดลอมในชั้นเรียนและทักษะการคิดวิเคราะหของครูฝกสอน ผลการวิจัยพบวา กลุมที่
เรียนรูแบบรวมมือ 4 กลุมจากทั้งหมด 8 กลุมนั้น มีการรับรูเก่ียวกับสภาพแวดลอมในชั้นเรียนสูงข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะหระหวางกลุมที่เรียนดวยเทคนิค
การเรียนรูแบบรวมมือและกลุมที่เรียนดวยเทคนิคการบรรยายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 รัชธร กอบุญชวย (2522: 32) ไดศึกษาผลของเกมและปริศนาคณิตศาสตรที่มีตอทัศนคติ
วิชาคณิตศาสตรและการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใชเวลาใน
การฝก 30 ชั่วโมง ผลปรากฏวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและมี
การคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรหลังการทดลองดีกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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 เชิดศักด์ิ โฆวาสินธุ (2530: 104) ไดศึกษาการฝกสมรรถภาพทางสมองเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การคิดกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการฝกสมรรถภาพทางสมองพ้ืนฐาน 4 ดาน คือ 
การสังเกต การประยุกต การวิเคราะหและการสังเคราะห ฝกเปนเวลา 6 สัปดาห ผลที่ไดพบวา การ
ฝกสมรรถภาพทางสมองมีผลตอวิชาคณิตศาสตรในดานการพัฒนาคุณภาพการคิดระดับความจําและ
สูงกวาความจํา เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสอนปกติ นั่นคือ การฝกสมรรถภาพทางสมองจะชวยใน
การเรียนรูของนกัเรียน 
 บุญเชิด ชุมพล (2547: 48) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอํานวยวิทย พบวา การจัดกิจกรรมหรือกําหนดสถานการณให
ผูเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห สามารถคิดหาเหตุผลดวยตนเองและคิดเปนกลุมไดนั้น เปนการฝกให
ผูเรียนพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหเพ่ือแกปญหาที่อาจจะตองเผชิญในอนาคตไดอยาง
สมเหตุสมผล 
 ณาตยา อุทยารัตน (2549: 76-77) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเองดานการเรียนตางกันในโรงเรียนกลุม
รัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปที่ 5 และปที่ 
6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหในระดับปานกลางและความสามารถในการคิดวิเคราะหจะสูงข้ึน 
เมื่อเรียนในระดับชั้นที่สูงข้ึน เชนเดียวกับนักเรียนที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเองดานการ
เรียนทั้งระดับปานกลางและระดับสูงจะมีพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะหเพ่ิมสูงข้ึน
ตามลําดับชั้นที่สูงข้ึนดวย 
 อุษณีย เตรียมเชิดติวงศ (2549: 47-44) ไดศึกษาผลการฝกคิดเชิงวิเคราะหที่มีตอ
ความสามารถในการจําแนกประเภทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทั้งกลุมที่ไดรับการฝกคิดเชิงวิเคราะหและไมไดรับการฝกคิดเชิงวิเคราะหมี
ความสามารถในการจําแนกประเภทเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตกลุมที่ไดรับการ
ฝกคิดเชิงวิเคราะหมีความสามารถในการจําแนกประเภทเพ่ิมข้ึนมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝก
คิดเชิงวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 กฤษฎา แกวสิงห (2551: 110) ไดศึกษาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีการวัดและประเมินควบคูกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะห ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร และเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน 
หลังใชการวัดและประเมินความสามารถดานการคิดวิเคราะหควบคูกับการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สุชาดา ปนโฉม (2551: 63-64) ไดศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอการ
คิดวิเคราะหในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนเอกชนกลุม 3 เขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงตอการคิด
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วิเคราะหในวิชาคณิตศาสตร คือ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มโนภาพเก่ียวกับ
ตนเอง คุณภาพการสอนของครู การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว และสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
สามารถพัฒนาไดดวยวิธีการสอนที่หลากหลาย ซึ่งตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดคิด
หาเหตุผลดวยตนเอง เพ่ือเปนการฝกสมรรถภาพทางสมองซึ่งจะชวยในการเรียนรูของผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
 5.1 ความหมายของการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 สําหรับความหมายของการสื่อสารทางคณิตศาสตรนั้น ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของการสื่อสารทางคณิตศาสตร ดังนี้ 
 เทอรเบอร (Thurber.  1976: 513) ไดกลาววา ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรเปนการ
ตั้งสถานการณในกิจกรรมการเขียนหรือการพูดในเรื่องประสบการณทางคณิตศาสตรของผูเรียน ซึ่ง
จะมีผลตอการปรับปรุงที่ดีข้ึนตอตนเอง เมื่อผูเรียนไดฝกหัดเพ่ิมมากข้ึนจะสงผลใหผูเรียนมีพลังใน
การคิดดวยตนเอง 
 เคนเนด้ี; และทิปส (Kennedy; & Tipps.  1994: 181) กลาววา การสื่อสารทางคณิตศาสตร 
เปนเปาหมายที่สําคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวาง
ขอมูลความรูที่เปนนามธรรมไปสูสัญลักษณทางคณิตศาสตร 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2543: 286) ไดกลาวถึง กระบวนการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) วา หมายถึง การใหหรือ
แลกเปลี่ยนความรูและแนวคิดหลักทางคณิตศาสตรที่ไดจากการอาน การฟง การสังเกต และการ
ตรวจสอบในรูปแบบที่ชัดเจนและมีเหตุผลโดยการพูดและการเขียน 
 วัชรี ขันเชื้อ (2545: 8) กลาววา การสื่อสารทางคณิตศาสตร หมายถึง การสื่อสารแนว 
ความคิดทางคณิตศาสตรโดยการพูดหรือเขียน การแสดงดวยภาพ ศัพท สัญลักษณ ที่เปนตัวแทน
การคิดของนักเรียน ซึ่งอธิบายความสัมพันธและสถานการณจําลองตางๆ ที่ครูผูสอนกําหนดให 
 พรสวรรค จรัสรุงชัยสกุล (2547: 7) กลาววา การสื่อสารทางคณิตศาสตร หมายถึง การ
ถายทอดเรื่องราวตางๆ ที่เปนขอเท็จจริง ขอคิดเห็น หรือความรูสึก โดยอาศัยการพูด การเขียนการ
แสดงความคิดเห็น การรวมกันอภิปราย หรือการจัดกิจกรรม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร หมายถึง 
ความสามารถในการถายทอดเรื่องราว แนวความคิดหรือความคิดเห็นทางคณิตศาสตรของนักเรียน 
โดยใชการพูดหรือการเขียน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการตามสถานการณจําลองตางๆ ที่
ครูผูสอนกําหนดให 
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 5.2 ความสําคัญของการสื่อสาร 
 บอล (Ball.  1993: 373) กลาววา นักเรียนจําเปนตองมีการสื่อสารความคิดทาง
คณิตศาสตร เนื่องจากการสื่อสารความคิดทางคณิตศาสตรจะชวยพัฒนาสิ่งสําคัญพ้ืนฐาน 5 ประการ
เก่ียวกับประ สิทธิภาพในการเรียนคณิตศาสตร คือ 

1. ความเขาใจในความคิดรวบยอด 
2. ความคลองแคลวในข้ันตอน กระบวนการ 
3. ความสามารถในกลวิธี ความสามารถที่จะสรางสูตรและใชตัวแทนสําหรับปญหา 
4. การใหเหตุผลที่ปรับเปลี่ยนได ความสามารถในการคิดแบบตรรกะ การอธิบายและ

ความเปนเหตุเปนผล 
5. ความเชื่อที่วาคณิตศาสตรมีความหมายและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

 มัมมี;่ และ เชพเพอรด (Mumme; & Shepherd.  1993: 7-9) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
ทักษะการสื่อสาร ดังนี ้

1. ทักษะการสื่อสารชวยสงเสริมใหนักเรียนทําความเขาใจเนื้อหาคณิตศาสตร โดยการ
แสดงความคิด การอภิปราย และการฟงความคิดเห็นของนักเรียนคนอ่ืนๆ จะชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในคณิตศาสตรมากย่ิงข้ึน นอกจากนี้ผูเรียนสรางความเขาใจบนพ้ืนฐานประสบการณ
ตางๆ ของพวกเขา 

2. ทักษะการสื่อสารชวยในการแลกเปลี่ยน (Share) ในการทําความเขาใจในคณิตศาสตร
นั่นคือ นักเรียนเกิดความชวยเหลือกัน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนักเรียนก็สามารถ
พัฒนาภาษาทางคณิตศาสตร และมีความเขาใจในกฎและนิยามตางๆ 

3. ทักษะการสื่อสารจะชวยสงเสริมใหนักเรียนเปนผูเรียนรู  เมื่อครูตั้งคําถามโดยให
นักเรียนตอบคําถามในรูปของการพูดหรือการเขียนในสิ่งที่เขาคิด หรือการพูดกันเองก็จะทําให
นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถเก่ียวกับความคิดทางคณิตศาสตร จากการนําเสนอในสิ่งที่
นักเรียนคิดวาสําคัญ เพราะวานักเรียนจะตองใชศักยภาพและควบคุมการเรียนรูในการคนควาเพ่ิม 
เติม และในที่สุดพวกเขาจะเปนผูเสริมสรางความรู (Empowerment) ดวยตนเอง 

4. ทักษะการสื่อสารเปนการสงเสริมสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเรียนรู นั่นคือ การ
พูดและการฟงในกลุม โดยการเรียนรวมกันเปนกลุมยอย โดยปราศจากการวิตกกังวลที่จะแสดง
ความคิดใหมๆ การมีปฏิสัมพันธเปนสิ่งที่จะทําใหนักเรียนเกิดความเต็มใจที่จะรวมกันคิด 

5. ทักษะการสื่อสารชวยใหครูไดหย่ังรู (Insight) ในความคิดของนักเรียนในขณะที่ครู
เรียนรูเก่ียวกับความคิดของนักเรียนโดยการมุงสิ่งที่นักเรียนไดอธิบายการใหเหตุผลของพวกเขา ซึ่ง
ความสามารถในการอธิบายเกิดจากการฝกการใชภาษาที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 

สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 52) ไดกลาวไวในมาตรฐาน
ของทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรวา โปรแกรมการเรียนรูคณิตศาสตรควรจัดกิจกรรมที่ให
นักเรียนไดใชการสื่อสารและสื่อความหมาย เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจทางคณิตศาสตรและ
เพ่ือใหทุกคนสามารถ 
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1. จัดระเบียบทางความคิดและเพ่ิมพูนความสามารถความคิดทางคณิตศาสตรให
แข็งแกรงมั่นคงย่ิงข้ึน 

2. แสดงความคิดทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตองแมนยํา ชัดเจน แกเพ่ือนๆ ครูและ
บุคคลอ่ืนได 

3. ขยายความรูทางคณิตศาสตรไปใชได ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไป
ชวยพิจารณายุทธวิธีตางๆได 

4. สามารถที่จะใชภาษาคณิตศาสตรเพ่ือแสดงความหมายที่ชัดเจนถูกตองและรัดกุม 
ดังนั้น การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรควรใหสอดคลองกับโปรแกรมการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือให
นักเรียนทุกคนไดมีโอกาสเรียนคณิตศาสตรและสามารถนําคณิตศาสตรไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 รีส; และคนอ่ืนๆ (Reys; et al. 2001: 83) กลาววา การสื่อสารเปนเครื่องมือที่มีศักยภาพ
สําหรับการรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตรทั้งโดยการพูดและการเขียนเพ่ือแสดงและอธิบายแนวคิด
โดยเฉพาะการสื่อสารสองทางชวยใหนักเรียนสามารถอธิบาย รวบรวม และขยายแนวคิดแลกเปลี่ยน
แนวคิดกับผูอ่ืน ซึ่งนักเรียนควรไดรับการสงเสริมใหมีการการสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตรอยาง
หลากหลาย เชน การสื่อสารดวยภาพ การแสดงทาทาง การเขียนกราฟ การเขียนแผนภูมิ และการ
ใชสัญลักษณไปพรอมกับการใชคําทั้งการพูดและการเขียน 
 ทัศนีย กระตายอินทร; และ สุภิตร อนุศาสน (2542: 3-4) ไดกลาววา มนุษยจําเปนตองใช
การสื่อสารตลอดชีวิต เริ่มจากการสื่อสารภายในตนเอง คิดวาจะทําอยางไร เมื่อไร จะตองสัมพันธกับ
ผูอ่ืนและจะเกิดผลอยางไร การสื่อสารจะขยายความกวางข้ึน และมนุษยจะใชการสื่อสารเพ่ือทํา
กิจกรรมรวมกันตลอดเวลา การสื่อสารจึงมีความสําคัญดังนี้ 
 1. การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ไมมีใครที่จะดํารงชีวิตไดโดยปราศจาก
การสื่อสาร โดยเฉพาะสังคมมนุษยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา พัฒนาการทางสังคม
จึงดําเนินไปพรอม ๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสาร 
 2. การสื่อสารชวยธํารงสังคมใหอยูรวมกันเปนปกติสุข เพ่ือหาสาระที่เก่ียวของกับระเบียบ  
ประเพณี กฎเกณฑทางสังคมและความรูตาง ๆ จําเปนตองรับการถายทอดเพ่ือใหเปนมรดกทาง
สังคมตกลงใชรวมกันอยางสันติ 
 3. การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา การพัฒนาสังคมในดานคุณธรรมจริยธรรม  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้งศาสตรในการสื่อสาร จําเปนตองพัฒนาอยางไมหยุดย้ังและ
ตองใชการสื่อสารเปนเครื่องมือในการพัฒนาดานตาง ๆ เชน การใชโสตทัศนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
ในงานสาธารณสุข เปนตน 
 วัชรี ขันเชื้อ (2545: 39) กลาวถึงความสําคัญของการสื่อสารวา การสื่อสารนั้นมีความ 
สําคัญตอชีวิตของคนเราเปนอยางมากไมวาจะเปนดานสังคม ในชีวิตประจําวันดานอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจ ดานการปกครอง และดานการเมืองระหวางประเทศ และเชนเดียวกันในดานการเรียนการสอน
ถาเราตองการจะใหเกิดประสิทธิภาพเราจะตองใหความสําคัญกับเรื่องการสื่อสารใหตรงกัน 
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เพ่ือที่จะใหถายทอดความรู ความเขาใจ และสามารถทํางานรวมกันไดโดยมีความเขาใจไปในทิศทาง
เดียวกัน และผูรับสารก็ตองมีการสะทอนกลับแนวคิดมายังผูสงสารดวย 
 จากการศึกษาขางตน สรุปไดวา การสื่อสารมีความสําคัญกับมนุษยในทุกๆดาน เพราะเปน
วิธีการที่ชวยใหบุคคลสามารถถายทอดความรู ความรูสึกนึกคิด หรือทําใหเกิดความเขาใจระหวาง
กันได ซึ่งเปนผลทําใหทุกคนอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ในดานของการเรียนการสอนคณิตศาสตร
การสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รวมถึง
ครูผูสอนไดเรียนรูความคิด ความเขาใจของนักเรียนทําใหการเรียนการสอนคณิตศาสตรมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 5.3 องคประกอบของการสื่อสาร 
 วรพล พรหมมิกบุตร (2534: 20) ไดแบงองคประกอบของการสื่อสารไวดังนี ้
 1. องคประกอบที่เปนบุคคล ในกระบวนการสื่อสารยังอาจแยกไดเปน 2 ฝายที่สําคัญ
ไดแก ผูสงสาร (Transmitter) และผูรับสาร (Receiver) 
 2. องคประกอบที่เปนผลเชิงวัฒนธรรม ก็อาจแยกไดเปน 2 สวน ไดแก ขาวสาร
(Message) และ เทคนิควิธีสื่อสาร (Communication Technique) 
 ทัศนีย กระตายอินทร; และ สุภิตร อนุศาสน (2542: 4-10) ไดจัดองคประกอบของการ
สื่อสาร ดังนี้ 
 1. ผูสงสาร (Sender) คือ บุคคลที่เริ่มตนสรางสารและสงสารไปยังผูอ่ืนโดยใชภาษาเปน
เครื่องมือ ผูสงสารในฐานะผูเริ่มตนการสื่อสารจะสงสารไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.1 เปนผูที่มีเจตนาแนชัดที่จะใหผูอ่ืนรับรูตามประสงคของตน 
  1.2 เปนผูที่มีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่จะสื่อสารเพียงพอ ผูสื่อสารอาจสํารวจ
ระดับความรูความเขาใจของตนเองตามลําดับเนื้อหาคือ 
   1.2.1 บอกไดวาเคยผานพบหรือไดยินไดฟงเรื่องนั้นๆมา 
   1.2.2 นํามาบอกกลาวดวยถอยคําของตนเองได 
   1.2.3 ใชความรู ความชํานาญ แกไขสถานการณตางๆได 
   1.2.4 วิเคราะหปญหาได 
   1.2.5 ประมาณคาได 
  1.3 เปนผูที่มีความเชื่อถือ ความเชื่อถือของผูสงสารเปนผลรวมของความรู ความ 
สามารถ บุคลิกลักษณะ การเปนคนที่สังคมยอมรับการเปนคนคลองแคลวเปดเผยในการติดตอ 
สื่อสาร 
  1.4 เปนผูที่มีความพยายามจะเขาใจความสามารถและความพรอมของผูรับสาร 
  1.5 เปนผูรูจักใชกลวิธีที่เหมาะสมในการนําเสนอสาร อาศัยการเตรียมการทักษะทาง
ภาษา การใชอุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยีในการสื่อสารอยางเหมาะสม 
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 2. สาร (Message) คือ เรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออกโดยอาศัยภาษาหรือ
สัญลักษณที่สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันได สารประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ 
  2.1 รหัสของสาร คือ ภาษาสัญลักษณหรือสัญญาณที่มนุษยคิดข้ึนเพ่ือแทนความคิด 
  2.2 เนื้อหาของสารจะครอบคลุมความรู ความคิดและประสบการณที่มนุษยตองการ
ถายทอดแลกเปลี่ยนเพ่ือความเขาใจรวมกัน โดยเนื้อหาของสารดังกลาวแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
เนื้อหาสารที่แสดงขอเท็จจริง เนื้อหาสารที่แสดงขอคิดเห็นหรือทรรศนะ และเนื้อหาสารที่แสดง
ความรูสึก 
  2.3 การจัดการ หมายถึง รูปแบบวิธีการในการนํารหัสมาเรียบเรียง เพ่ือใหไดใจความ
ตามเนื้อหาที่ตองการ สารที่ไดรับการจัดอยางดีทั้งในดานการเรียบเรียง การลําดับความ การลําดับ
ความยากงายตลอดจนรูปแบบและการใชภาษาที่ดี 
 3. สื่อหรือชองทาง (Media or Channel) สื่อหรือชองทางเปนองคประกอบสําคัญอีกประ 
การหนึ่งในการสื่อสาร ผูสงสารตองอาศัยสื่อหรือชองทาง ทําหนาที่นําสารไปสูผูรับสาร โดยทั่วไป
สารจะถายทอดเขาสูระบบการเรียนรู 
 4. ผูรับสาร (Receiver) ผูรับสารเปนองคประกอบสําคัญในการสื่อสาร มีบทบาทในการ
กําหนดความรูเรื่องราวที่ผูสงสารสงผานสื่อมาถึงตนและมีปฏิกิริยาตอบสนอง ผูรับสารที่ดีควรทํา
หนาที่ตามบทบาทของตนเอง และควรพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  4.1 เปนผูที่มีเจตนาแจมชัดและกระตือรือรนที่จะรับสาร 
  4.2 เปนผูพยายามรับรูเรื่องราวขาวสารตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 
  4.3 เปนผูที่มีความรูสึกรวดเร็วและถูกตอง 
  4.4 เปนผูที่มีสมาธิ สามารถบังคับใจใหอยูที่เรื่องราวที่กําลังสื่อสาร 
 5. ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ในการสื่อสารแตละครั้งผูสงสารและผูรับสารตางมี
วัตถุประสงคในการสื่อสารของตนเองและจะแสดงปฏิกิริยาตอบกลับเพ่ือใหอีกฝายหนึ่งรับรูความรูสึก
นึกคิดของตน ตางตองประเมินผลและบรรยากาศในการสื่อสารตลอดเวลา การสื่อสารอาจเกิดผลตรง
ตามเปาหมาย ปฏิกิริยาตอบกลับจะชวยใหผูสงสารสามารถปรับเปลี่ยนขอมูล ทาที หรือวิธีการ
สื่อสารเพ่ือใหการสื่อสารบรรลุจุดประสงค 
 ปราณ ีรามสูต; และ จํารัส ดวงสุวรรณ (2545: 155-156) กลาววา องคประกอบของการติด 
ตอสื่อสารมีอยู 4 ประการ ดังนี ้
 1. ผูสง (Sender) หรือแหลงที่มาของสาร 
 2. ผูรับ (Receiver) หรือจุดหมายปลายทางที่ตองการใหสารนั้นไปถึง 
 3. สารหรือขอมูลที่สง (Message) ซึ่งอาจเปนขอมูลเรื่องราวตางๆ ไดแกความคิด ความ
ตองการ อารมณ เจตคติ ฯลฯ 
 4. สื่อสําหรับสง (Media) โดยอาจเปนคําพูด โทรศัพท เพลง กลอน ภาษาเขียนเปนคําสั่ง 
ประกาศ แจงความ ภาษากาย ที่อาจจะเปนกิริยาทาทาง สายตา สีหนา หรืออาจจะเปนสัญลักษณ 
รูปภาพ ระบบเครือคายคอมพิวเตอร ฯลฯ 
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 คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 132-133) กลาวถึงองคประกอบของการสื่อสารไดแก 
 1. ผูพูด (Speaker) หรือผูสงสาร (Transmitter) หมายถึง บุคคลที่ถายทอดขาวสารในการ
พูด เขียน หรือดวยวิธีการอ่ืน ๆ 
 2. ผูฟง (Audience) หรือผูรับ (Receiver) หมายถึง ผูที่อยูในสถานภาพที่ตองรับขอมูล
ตาง ๆ ไมวาจะดวยการฟง การอาน 
 3. ขาวสาร (Message) หมายถึง ขาวสาร เรื่องราวตาง ๆ ขอมูลตาง ๆ ที่ผูถายทอด
ตองการจะสง 
 4. วิธีการสื่อสาร บางตําราเรียกวา ชองทางการสื่อสาร (Chanel) เชน สื่อสารโดยการพูด 
ผูรับก็จะใชการฟง สื่อสารโดยทาทางผูรับก็จะใชการสังเกต ถาสื่อสารโดยการเขียนก็จะตองรับขอมูล
โดยการอาน เปนตน 
 กิติมา สุรสนธิ (2548: 8–9) กลาวถึงองคประกอบสวนสําคัญของการสื่อสาร ไดแก 
 1. ผูสงสาร (Sender) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีความคิดมีความตองการ มีความ
ตั้งใจที่จะสงขอมูลขาวสาร อารมณ ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ทัศนคติความเชื่อและอ่ืนๆ ไปยัง
ผูรับสาร เพ่ือกอใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งตอผูรับสารนั้น 
 2. สาร (Message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศัยภาษา
หรือสัญลักษณใดๆ ก็ตามที่สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันระหวางผูสงสารและผูรับสารได 
 3. ชองทางสื่อสารหรือสื่อ (Channel or Media) หมายถึง ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย
ที่ใชในการรับรูความหมายจากสิ่งตางๆ อันไดแก การมองเห็น การไดยิน การดมกลิ่น การสัมผัสและ
การลิ้มรส 
 4. ผูรับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคลที่ตองทําความเขาใจและตีความตอขาวสารที่ตน 
เองไดรับ เพราะถาหากผูรับสารขาดความเขาใจ ความสนใจตอสารนั้นก็จะทําใหการสื่อสารลมเหลว 
 จากองคประกอบของการสื่อสารขางตน สรุปไดวา องคประกอบของการสื่อสารประกอบ 
ดวยสวนสําคัญ 4 สวน คือ ผูสงสาร ผูรับสาร สาร และวิธีการสื่อสาร โดยแตละองคประกอบมีความ 
สําคัญในการที่จะทําใหการสื่อสารประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว 
 5.4 มาตรฐานการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 60) ไดกลาวถึงมาตรฐานการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงเกรด 12 จะทําใหนักเรียนสามารถ 
 1. จัดระเบียบทางความคิดและเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับคณิตศาสตรใหแข็งแกรงมั่นคงได 
 2. ติดตอสื่อสารแนวคิดเก่ียวกับคณิตศาสตรไดอยางถูกตองและชัดเจน แกเพ่ือนๆ ครู 
และบุคคลอ่ืนๆ ได 
 3. วิเคราะหและประเมินแนวคิดและยุทธวิธีเก่ียวกับคณิตศาสตรอ่ืน ๆ ได 
 4. ใชภาษาคณิตศาสตรเพ่ือแสดงแนวคิดเก่ียวกับคณิตศาสตรที่มีความหมายชัดเจน 
ถูกตอง และรัดกุมได  
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 74) ไดกําหนดมาตรฐานการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 มาตรฐานการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 

ตัวชี้วัดชวงชั้น 
ป. 1-3 ป. 4-6 ม. 1-3 ม.4-6 

ใชภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมายและการ
นําเสนอไดอยาง
ถูกตอง 

ใชภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมายและการ
นําเสนอไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

ใชภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมายและการ
นําเสนอไดอยาง
ถูกตองและชัดเจน 

ใชภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการ
นําเสนอไดอยาง
ถูกตองและชัดเจน 

 
 ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ  (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551.  หนา 74. 
 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา มาตรฐานการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ในทุกระดับชั้นตองการใหนักเรียนสามารถถายทอดความรูเก่ียวกับคณิตศาสตรของตนเองโดยใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย และสามารถนําเสนอความคิด
เก่ียวกับคณิตศาสตรเหลานั้นไดอยางถูกตองและชัดเจน 
 5.5 บทบาทของครูในการสงเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการสงเสริมการสื่อสารในการเรียนคณิตศาสตรไวดังนี้ 
 โรวาน; และ มอรโรว (Rowan; & Morrow.  1993: 9-11) ไดนําเสนอแนวทางในการสง 
เสริมการใชคณิตศาสตรในการสื่อสาร ดังนี้ 
 1. นําเสนอสื่อรูปธรรมแลวใหนักเรียนไดพรรณนาถึงสิ่งที่พบ 
 2. ใชเนื้อหา เรื่องราว หรืองานที่เก่ียวของและใกลตัวของนักเรียน เชน โครงงานที่มี
กิจกรรมการสืบคนเปนสื่อที่สงเสริมใหนักเรียนไดสื่อสารโดยตรง กิจกรรมเชนนี้ชวยใหนักเรียนเห็น
คุณคาของคณิตศาสตรวาเปนวิชาที่มีประโยชนในการดําเนินชีวิตและเปนเรื่องราวที่เก่ียวของและ
ใกลตัวนักเรียน จะทําใหการใชคณิตศาสตรสื่อสารเปนไปไดอยางสมบูรณ 
 3. การใชคําถาม โดยเฉพาะคําถามปลายเปดจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนไดคิดและแสดง
การตอบสนองออกมา คําถามปลายเปดเปนคําถามที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดอยางหลากหลาย
และคิดอยางสรางสรรค การสงเสริมการใชคณิตศาสตรในการสื่อสารรวมไปถึงการใหนักเรียนไดตั้ง
คําถามใหกับตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการคนพบตามที่เขาสนใจ 
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 4. ใหโอกาสนักเรียนไดเขียนสื่อสารแนวคิด การเขียนสื่อสารแนวคิดเปนสิ่งสําคัญและควร
ใหนักเรียนไดฝกเขียนแสดงแนวคิดของตนเอง เพ่ือใหนักเรียนไดเห็นวาการเขียนเปนสวนสําคัญ
ของการดําเนินการทางคณิตศาสตร นักเรียนตองเขาใจวาทําไมจึงตองเขียนอธิบาย นั่นคือ เปาหมาย
ของการเขียนตองชัดเจนกับนักเรียน 
 5. ใชกลุมแบบรวมมือและชวยเหลือกัน การใหนักเรียนนั่งเรียนเปนแถวและนั่งประจําโตะ
ของตนเองไมไดสงเสริมใหเกิดการอภิปราย การจัดกลุมใหนักเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกันในการ
เรียนรูเปนการใหโอกาสนักเรียนไดสํารวจแนวคิด อธิบายแนวคิดกันในกลุมเปนการสงเสริมการ
สื่อสารโดยตรง 
 6. ใชการชี้แนะโดยตรงและชี้แนะทางออม การตอบสนองตอคําถามของนักเรียนการ
บริหารและจัดระบบชั้นเรียน เปนการชี้แนะใหนักเรียนไดทราบถึงสิ่งที่คาดหวังและมาตรฐานของการ
เรียนรูเพ่ือที่นักเรียนจะไดแสดงแนวคิดเหลานั้นไดอยางไมตองกังวล 
 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 270-272) ไดกลาวถึงบทบาท
ของครูในการสงเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับเกรด 6-8 วา ครูจะตองจัด
สภาพหองเรียนที่เอ้ือตอการสงเสริมใหนักเรียนมีการอธิบาย การถกเถียง การอภิปราย และการใช
เหตุผล เปนวิธีที่ทําใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คนหาปญหา
รวมกัน รวมถึงการใหคําแนะนําจากครูการใหคะแนนมีการอธิบาย การถกเถียง การอภิปราย และ
การใชเหตุผล เปนวิธีที่ทําใหนักเรียนไดมีการสื่อสารทําใหเกิดการเรียนรู  โดยครูจะตองกําหนด
ชิ้นงาน (Tasks) ที่ประกอบไปดวย 
 1. ความสัมพันธเก่ียวกับความสําคัญของแนวคิดทางคณิตศาสตร 
 2. มีแนวทางในการหาคําตอบไดหลายวิธี 
 3. อนุญาตใหนักเรียนแสดงการใชตัวแทน (Representations) ไดอยางหลากหลาย 
 4. เปดโอกาสใหนักเรียนไดอธิบาย แสดงเหตุผล และการคาดเดาในการแกปญหา 
 การอํานวยความสะดวกในการเรียนรูทางคณิตศาสตรของนักเรียน ครูจะมีบทบาทในการ
ใหคําแนะนํา โดยที่ครูเดินไปตามกลุมและรับฟงคําตอบที่แตกตางกันของนักเรียน 
 การพูดและการเขียนเปนการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่สําคัญที่ชวยใหนักเรียน 
 1. คิดวิธีการแกปญหา 
 2. มีกฎเกณฑในการอธิบาย 
 3. ทดสอบความสามารถของนักเรียนเก่ียวกับการใชคําศัพท และสัญลักษณใหม ๆ 
 4. ตรวจสอบการใชรูปแบบของการใหเหตุผล 
 5. การใหเหตุผลของการคาดเดา 
 6. การวิเคราะหขอแกตัว (Justifications) 
 จากการศึกษาขางตน สรุปไดวา การสงเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตรนั้น ครูผูสอนควร
จัดกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยครูผูสอนเปนผู
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ชี้แนะชองทางในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตรซึ่งทักษะการสื่อสารควรทําอยางตอเนื่อง
โดยสอนแทรกทุกข้ันตอนของการจัดการเรียนรู เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 5.6 ประโยชนของการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 รีเดเซล (Riedesel.  1990: 377) ไดนําเสนอประโยชนของการสื่อสารโดยการเขียนดังนี ้
 1. เปนการประเมินการเรียนรูผูเรียนเปนรายบุคคล เพราะสิ่งที่ผูเรียนเขียนบรรยายจะ
แสดงระดับความเขาใจที่แตกตางกัน 
 2. เปนเครื่องมือชวยวิจัยกระบวนการคิดของผูเรียน 
 3. เปนทักษะที่จําเปนชวยใหผูเรียนเกิดความชัดเจนในการคิด 
 4. เปนทักษะที่จะชวยเสริมทักษะการอาน และการเขียนในรายวิชาอ่ืนโดยเฉพาะวิชา
วิทยาศาสตรที่ตองใชการบรรยายในสิ่งที่คนพบ 
 5. เปนวิธีในการเรียนคณิตศาสตรวิธีหนึ่งที่ปกติผูเรียนไมคอยไดใช 
 6. เปนทักษะที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดในระดับสูง เพ่ือตอบคําถามวา อยางไร
(How) และทําไม (Why) มากกวาตอบวาอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) 
 7. เปนการรวมมือกันในการทํากิจกรรมเดียวกัน ทําใหผูเรียนรูสึกวาสมาชิกในกลุม
ประสบความสําเร็จรวมกัน เกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการเรียนรู 
 มัมมี;่ และ เชพเพอรต (Mumme & Shepherd.  1993: 7-11) ไดเสนอประโยชนในการ
เรียนคณิตศาสตรที่เกิดจากการสงเสริมการสื่อสาร ดังนี ้

1. การสื่อสารจะชวยสงเสริมความเขาใจคณิตศาสตรแกนักเรียน โดยใหนักเรียนได 
อธิบายความคิดของเขา มีความสนใจในการที่จะไดอภิปราย และการฟงก็จะชวยใหนักเรียนคนอ่ืน ๆ
เขาใจไดอยางลึกซึ้งดวย การฟงจะชวยใหนักเรียนไดพิจารณาความคิดของคนอ่ืน จะเปนการชวยให
นักเรียนไดเห็นคุณคาของความคิดที่แตกตางกันออกไปของนักเรียนแมจะอยูในสถานการณเดียว 
กันก็ตาม นักเรียนจะสรางความเขาใจจากรากฐานของประสบการณเดิมของนักเรียนนั่นเอง การสื่อ 
สารจะสนับสนุนการสรางความรูแกนักเรียน โดยการสื่อสารจะชวยขยายความคิดของนักเรียนใหชัด 
เจนย่ิงข้ึน แตในบางครั้งการสื่อสารอาจสรางความไมสมดุลใหเกิดข้ึนจนกลายเปนอคติ 
 2. การสื่อสารจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความเขาใจทางคณิตศาสตรแกนักเรียน
นักเรียนสวนมากมักจะลมเหลวในการแสดงความคิดทางคณิตศาสตร  เมื่อนักเรียนไดนําเสนอ
กฎเกณฑและกระบวนการตางๆ ทางคณิตศาสตรโดยการจํามากกวาการคนพบดวยตนเองและการ
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ครูจําเปนตองใหเกิดการสื่อสารมากข้ึน เพ่ือใหบุคคลหนึ่งไดเชื่อม 
ตอความคิดทางคณิตศาสตรไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดกันครูตอง
ใหนักเรียนมีการพัฒนาทางภาษาคณิตศาสตร ในการทําความเขาใจในบทบาทของคํานิยามและ 
กระบวนการในการอภิปรายและขยายสมมติฐานใหชัดเจนข้ึน 
 3. การสื่อสารจะชวยเสริมสรางใหนักเรียนเปนผูเรียนรู เมื่อครูเปดโอกาสใหนักเรียนได
พูดหรือเขียนความคิดของนักเรียนเอง ครูควรจะบอกนักเรียนวาจะประเมินอะไรจากการพูดของ
นักเรียนเพ่ือใหครูแนใจในความสามารถทางการสื่อสารความคิดของนักเรียนอยางแทจริงนักเรียน
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ควรฝกการใชศักยภาพและควบคุมการเรียนรูของพวกเขาใหมากเพ่ือที่นักเรียนจะไดกลายเปนผู
เสริมสรางความรูดวยตนเอง 
 4. การสื่อสารเปนการสงเสริมสภาพแวดลอมที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรู การพูด
และการฟงบุคคลอ่ืนในการทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ เปนวิธีการที่จะทําใหเราหลุดพนจากความ
วิตกกังวลในการที่จะแสดงความคิด การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนจะเปนการใหความสนุกสนานในการ
เรียนแกนักเรียน การอํานวยความสะดวกและสังคมจะมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะพูดเพ่ือเปนการ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดของนักเรียน 
 จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา ประโยชนของการสื่อสารคณิตศาสตร คือ เปน
เครื่องมือที่ชวยใหครูผูสอนใชถายทอดความรู เรื่องราวหรือสถานการณตางๆที่เก่ียวของกับ
คณิตศาสตรใหแกผูเรียนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  อีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่ชวยใหทราบ
ถึงกระบวนการคิดของผูเรียนและเปนการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอีกดวย 
 5.7 การประเมินการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 เกณฑการประเมินผลการเรียนรูโดยการสื่อสารแนวความคิดคณิตศาสตร ไดจําแนกเกณฑ
การประเมินคณิตศาสตรโดยการสื่อสารแนวความคิดออกเปน 3 ดาน คือ (Kennedy and Tipps.  
1994: 112; citing Vermont Department Education. n.d.:  14-45). 
 1. ภาษาคณิตศาสตร (Mathematics Language) 
  1.1 ใชภาษาคณิตศาสตรอยางไมเหมาะสม 
  1.2 ใชภาษาคณิตศาสตรเหมาะสมเปนบางครั้ง 
  1.3 ใชภาษาคณิตศาสตรเหมาะสมเกือบทุกครั้ง 
  1.4 ใชภาษาคณิตศาสตรอยางเหมาะสม ถูกตอง ชัดเจน 
 2. การใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร (Representation) 
  2.1 ไมใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร 
  2.2 ใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรเปนบางครั้ง 
  2.3 ใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรอยางเหมาะสมเกือบทุกครั้ง 
  2.4 ใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรอยางถูกตองเหมาะสมทุกครั้ง 
 3. การนําเสนอความคิด (Presentation) 
  3.1 การนําเสนอไมชัดเจน ( ไมสมบูรณ ขาดรายละเอียด เนื้อหาสับสน) 
  3.2 การนําเสนอชัดเจนเปนบางสวน 
  3.3 การนําเสนอมีความชัดเจนเกือบสมบูรณ 
  3.4 การนําเสนอชัดเจนดีมาก (สมบูรณ เปนระบบ) 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 18-19) ไดกลาวถึงการ
ประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร ดังนี้ 
 1. เลือกรูปแบบของการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอดวยวิธีการที่
เหมาะสม 
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 2. ใชขอความ คําศัพท สูตร สมการ หรือแผนภูมิที่เปนสากล 
 3. บันทึกผลงานในทุกข้ันตอนอยางสมเหตุสมผล 
 4. สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรู 
 5. เสนอความคิดที่เหมาะสมกันกับปญหา 
 โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของผูเรียนโดยนํา
เกณฑการประเมินของเคนเนด้ีและทิปสมาปรับปรุง (Kennedy and Tipps.  1994 : 112 ; citing 
Vermont Department Education. n.d. : 14-15) เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดเกณฑการให
คะแนน โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินเปนแบบทดสอบแบบเขียนตอบที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
 5.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 ซาลิวสก้ี (Zalewski.  1978: 2804-A); และ เคอรซิโอ (Curcio.  1982: 3047-A) ไดศึกษา
ความเขาใจการอานกับความสามารถในการแกโจทยปญหา ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวาง
ความเขาใจในการอานกับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง 
 โรจาส (Rojas.  1992: 53-A) ทําการศึกษาวิจัยการสงเสริมการเรียนเรื่องความนาจะเปน
โดยการพัฒนานักเรียนดานทักษะการอานและการเขียน โดยใหนักเรียนไดเรียนเปนกลุม โดยให
นักเรียนเรียนเนื้อหา เรื่อง ความนาจะเปน และใชเทคนิคในการเสริมกิจกรรมทางภาษาในการเรียน
คณิตศาสตร ฝกการสื่อสารใหแกนักเรียนโดยกระตุนใหนักเรียนไดคนควาโดยใชการเสริมแรงในการ
อาน เขียน และพูด ผลปรากฏวา การทดลองนี้ทําใหนักเรียนมีการเรียนดีข้ึนในกิจกรรมการเรียน แต
วากิจกรรมการอานนักเรียนเห็นประโยชนเล็กนอย โดยไมรูวาการอานจะมีประโยชนอยางไร อะไรที่
เปนความสามารถในการอานของพวกเขา 
 โจฮันนิ่ง (Johanning.  2000: 151-160) ไดศึกษาการวิเคราะหการเขียนและการทํางาน
กลุมรวมกันของนักเรียนมัธยมศึกษาในการศึกษาวิชาพีชคณิตเบ้ืองตน มีการปฏิรูปโดยการสงเสริม
ใหนักเรียนอาน เขียน และอภิปรายทางคณิตศาสตร เชนเดียวกับการพัฒนาความคิดทาง
คณิตศาสตร การศึกษาครั้งนี้ไดใหความสําคัญกับการเขียน ซึ่งจะชวยใหนักเรียนคิดไปพรอมๆ กัน 
โดยพิจารณาจากผลงานของนักเรียน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาความเขาใจของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาวามีความเขาใจอยางไร คิดอยางไรกับวิธีการแกปญหาที่ไดเขียนอธิบาย กลุม
ตัวอยางคือ นักเรียนระดับเกรด 7 และ 8 จํานวน 48 คน เปนนักเรียนเกรด 7 จํานวน 14 คน และ
นักเรียนเกรด 8 จํานวน 34 คน ใชระยะเวลาการทดลอง 1 ป โดยการแบงนักเรียนออกเปนกลุม 7 
คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียนเกรด 8 จํานวน 4 คน (ผูชาย 1 คน ผูหญิง 3 คน ) นักเรียนเกรด 7 
จํานวน 3 คน (ผูชาย 2 คนผูหญิง 1 คน ) เพ่ือใหเกิดการสมดุลของกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยทําโดยบันทึกภาพการมีสวนรวม การอภิปรายกลุม และการสัมภาษณนักเรียน ผลการวิจัย
พบวา การเขียนอธิบายเปนวิธีหนึ่งที่กระตุนนักเรียนในการเรียนรูคณิตศาสตร เมื่อนักเรียนไดสื่อสาร
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ความคิดของตนลงบนกระดาษและถายทอดสูบุคคลอ่ืน การเขียนอธิบายกอนการอภิปรายกลุมทําให
มั่นใจวานักเรียนทุกคนมีโอกาสศึกษาดวยตนเองกอนที่จะพบครูกับเพ่ือนๆ การเขียนทําใหนักเรียนมี
ความมั่นใจมากข้ึนในการทํางานกลุมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุม ซึ่งบรรยากาศเชนนี้ 
นักเรียนจะมีความกระตือรือรนในการคิดและการมีสวนรวมในการเรียนรูคณิตศาสตรดวย 
 เลวิสัน; เกรฟส; และ ซานเชส (Lewison; Graves; & Sanchez.  2006: Abstract) ได 
ศึกษาเรื่อง การสนทนาเสริมในการเรียนคณิตศาสตรในชั้นเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาการใช
ประโยชนจากการสรางกิจวัตรในการสนทนาระหวางนักเรียน จุดเดนในการศึกษาในครั้งนี้อยูที่การ
ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หอง ไดฝกปฏิบัติการสนทนาทางคณิตศาสตร การ
พิจารณาจากการวิเคราะหสภาพงานที่เปนเอกลักษณของนักเรียนในการฝกฝนความรู ผลการวิจัย
พบวา การใหความเอาใจใสในรายละเอียดเฉพาะเปนการทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญในการพูด
ภาษาทางการสื่อสารทางคณิตศาสตรและกอใหเกิดความสัมพันธที่เปนเอกลักษณของนักเรียน
ภายในกลุม 
 เซอวานิ (Sirvani.  2007: 41) ไดศึกษาผลของการสื่อสารของครูกับผูปกครอง ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่เรียนพีชคณิต 1 
จํานวน 4 หองเรียนที่สอนโดยครูคนเดียวกัน โดยสุมกลุมควบคุมจํานวน 2 หองเรียนและที่เหลืออีก 
2 หองเรียนเปนกลุมทดลอง ผูปกครองของนักเรียนในกลุมทดลองสามารถเฝาติดตามผลการเรียน
ของนักเรียนโดยจะไดรับใบผลคะแนนการบานของนักเรียนและคะแนนสอบของนักเรียนสองสัปดาห
ตอครั้ง แตผูปกครองของนักเรียนในกลุมควบคุมจะไมสามารถเฝาติดตามผลการเรียนของนักเรียน
ไดเลย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ หรือกลาวไดวา การสื่อสารระหวางครูกับ
ผูปกครองของนักเรียนมีสวนชวยทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนสูงข้ึน 
 งานวิจัยในประเทศ 
 สมชาย วรกิจเกษมสกุล (2540: 155) ไดทําการศึกษาคนควาและพัฒนารูปแบบการสอน 
คณิตศาสตรโดยการสื่อสารแนวความคิดเพ่ือเพ่ิมทักษะการแกปญหา โดยใชกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงที่มีกลุมตัวอยางจํานวน 195 คน ผลจากการศึกษาคนควาพบวา นักเรียนที่ไดเรียนจาก
รูปแบบการสื่อสารแนวความคิดนั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการใชคณิตศาสตร
สื่อสารสอดคลองกับหลักสูตรที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  โดยตองการใหผูเรียนได
สื่อสาร/อภิปรายแนวคิดของตน (การพูด/การเขียน) ที่เก่ียวกับเนื้อหาวิชาเพ่ือใหความชวยเหลือ
เพ่ือนที่ไมอาจทําความเขาใจไดจากการอธิบายของครูผูสอน หรือแกไขขอบกพรองที่เกิดจากความ
เขาใจคลาดเคลื่อนของผูเรียนอยางรวดเร็ว โดยใชการเรียนแบบรวมมือเพ่ือใหนักเรียนที่เรียนเกง
ชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน 
 วัชรี ขันเชื้อ (2545: 119) ไดศึกษาคนควาการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง
ตรรกศาสตรเบ้ืองตน โดยใชกระบวนการกลุมเพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
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2545 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน 80 คน ผลการศึกษาพบวา
ความสามารถในการสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตรโดยใชทักษะการพูดและการเขียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เมื่อเรียนโดยชุดการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ตรรกศาสตรเบ้ืองตน โดยใช
กระบวนการกลุม เพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสาร นักเรียนมีความสามารถการสื่อสารแนวความคิดทาง
คณิตศาสตรตามเกณฑรอยละ 70 
 ปริญญา สองสีดา (2550: 78) ไดทําการวิจัยผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 
เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและทักษะการ
สื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด การอาน การเขียน และโดยรวมของนักเรียนหลังไดรับการเรียน
การสอนแบบ 4 MAT สูงกวากอนไดรับการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด การอาน การเขียน และโดยรวมของ
นักเรียนหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกวาเกณฑรอยละ 70 
 จิตติมา ชอบเอียด (2551: 91) ไดทําการศึกษาการใชปญหาปลายเปดเพ่ือสงเสริมทักษะ
การใหเหตุผลและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัย
พบวา ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการใชปญหาปลายเปดสูงกวากอนการ
ใชปญหาปลายเปดและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการใชปญหาปลายเปดสูง
กวาสูงกวาเกณฑรอยละ 70  
 จากการศกึษาคนควางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา ทักษะการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตรสามารถพัฒนาใหกับผูเรียนไดโดยการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรม ทั้งกิจกรรมกลุมและกิจกรรมรายบุคคล เหลานี้ลวนสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ
ดังกลาวไดเปนอยางดี  
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 3 หองเรียน  
จํานวนนักเรียน 94 คน 
 
 การสุมกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 42 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
นักเรียนแตละหองจัดแบบคละความสามารถ 
 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ 
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและ
แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ จํานวน 6 ขอ 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
  สําหรับเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดในการสรางและ
พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังตอไปนี้ 
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1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิด
หกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   
 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

1.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ชวงชั้นที่ 3) ในมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.3 วิเคราะหสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
เพ่ือกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรู 

1.4 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวก
ความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ใหมีความสอดคลองกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู
ที่กําหนดไว ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ 
ประกอบดวย 

1.4.1 ตัวชี้วัด 
1) ดานความรู 
2) ดานทักษะ/กระบวนการ 
3) ดานคุณลักษณะ 

1.4.2 สาระการเรียนรู 
1.4.3 กิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 

   1.ข้ันสังเกต เปนข้ันที่ผูสอนจัดสถานการณหรือกิจกรรมที่เปนปญหาให
ผูเรียนเผชิญเปนการกระตุนและเราความสนใจของผูเรียน เนนการใชคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียน
พิจารณาสถานการณที่กําหนดใหและตอบไดวามีขอมูลอะไรบางที่เก่ียวของกับปญหานั้น และคําถาม
เพ่ือใหทราบถึงความรูสึกของผูเรียนที่มีตอสถานการณหรือกิจกรรมที่จัดข้ึน 
   2.ข้ันอธิบาย เปนข้ันที่ผูสอนใชคําถามกระตุนใหผูเรียนพยายามหา
คําอธิบาย หรือหาสาเหตุของปญหาในข้ันแรก เนนการใชคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนคิดหาสาเหตุที่
เปนไปไดที่ทําใหเกิดปญหาและเสนอทางเลือกในการแกปญหา คําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนบอกถึง
การดําเนินการในการแกปญหาหรือการวางแผนการแกปญหา และคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนบอก
ประโยชนของขอมูลที่มีอยูวาสามารถนํามาใชในการแกปญหาไดอยางไร 
   3.ข้ันทํานายและทดสอบ เปนข้ันที่ผูเรียนนําขอมูลมาอภิปรายรวมกันและ
ทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ เนนการใชคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียน
พิจารณาความเปนไปไดของวิธีการแกปญหาแตละวิธีและเลือกทดสอบวิธีที่ดีที่สุดโดยคํานึงถึง 
ขอจํากัดของแตละวิธี คําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนบอกถึงขอดีของวิธีการแกปญหาที่ผูเรียนเลือก
นํามาใช และคําถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอวิธีการแกปญหาแตละวิธ ี
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   4.ข้ันนําไปใช เปนข้ันที่ผูเรียนนําความรูใหมที่ไดไปประยุกตใช  เนนการใช
คําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนสามารถสรุปหลักการ กฎเกณฑ ความรูหรือวิธีการแกปญหาไดดวย
ตนเอง และคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนตอบใหไดวาหลักการ กฎเกณฑ และวิธีแกปญหาที่คนพบ
นําไปปรับใชกับสถานการณใหมไดอยางไร 

1.4.4 สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
1.4.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
1.4.6 บันทึกหลังสอน 
1.4.7 ขอเสนอแนะ 

1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลว เสนอตอประธานกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธพิจารณาแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

1.6 นําแผนที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําไปใหผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเหมาะสมและความถูกตองของตัวชี้วัด สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู และระยะเวลาที่ใชสอน ตลอดจนการใชภาษาที่ถูกตองเพ่ือนํามา
ปรับปรุงแกไข 

1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปเสนอประธาน 
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้ง 

1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและ

แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน โดยเปนแบบ 
ทดสอบแบบเขียนตอบจํานวน 6 ขอ ใชเกณฑการใหคะแนนที่ตางกัน โดยผูวิจัยสรางเกณฑการ
ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยปรับปรุงเกณฑการใหคะแนนของกรม
วิชาการ (2546: 121) และสรางเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรดานการเขียน โดยปรับปรุงเกณฑการประเมินคณิตศาสตรโดยการสื่อสารแนวคิดของ
เคนเนด้ี และทิปส (Kennedy and Tipps. 1994 : 112 ; citing Vermont Department Education. 
n.d. : 14 - 15) ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบดังนี้ 

2.1 ศึกษาหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพ้ืนฐาน เลม 2 เรื่อง สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเอกสารที่เก่ียวของกับการวัดผลประเมินผล วิธีการ
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 

2.2 ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
2.3 สรางตารางวิเคราะหตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร 

เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  
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2.4 สรางแบบทดสอบซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเขียนตอบจํานวน 12 ขอ โดยสรางให
สอดคลองกับตารางวิเคราะหตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหา แลวนําแบบทดสอบเสนอ
ตอประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

2.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ลักษณะการใชคําถามตลอดจนการใชภาษา จากนั้นนําแบบทดสอบไปหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ซึ่งไดขอคําถามที่มีคา IOC 
ตั้งแต 0.67-1 จํานวน 11 ขอ 

2.6 นําแบบทดสอบทั้ง 11 ขอ ที่ไดมาปรับปรุงแลวเสนอตอประธานกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง แลวนํามาปรับปรุงแกไปตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย 

2.7 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 โรงเรียนวัดสวางอารมณ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไดผานการเรียน เรื่อง 
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มาแลว จํานวน 50 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

2.8 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนทําโดยมีเกณฑการใหคะแนนเปนรายขอ 
นําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอเพ่ือหาคาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) เลือก
แบบทดสอบที่มีคาความยาก (PE) ระหวาง .20-.80 และคาอํานาจจําแนก (D) ตั้งแต .20 ข้ึนไป 
จํานวน 6 ขอที่ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งไดคาความยาก (PE) อยูระหวาง .43-.70 และคา
อํานาจจําแนก (D) อยูระหวาง .37-.62 

2.9 นําแบบทดสอบจํานวน 6 ขอที่คัดเลือกแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนวัดสวางอารมณ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 50 คน เพ่ือหา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น (α- Coefficient) ตามสูตรของครอนบัค 
(Cronbach) เทากับ 0.85 แลวนําเสนอตอประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธกอนนําไปใชกับ
กลุมตัวอยาง 

2.10 นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยาง 
2.11 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด

ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
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 ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
และแบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
 ขอ (0) จงแสดงวิธีทํา 
 วินัยมีสมุดอยู 6 โหล ไดรับบริจาคมาอีกจํานวนหนึ่ง เมื่อนําไปแจกนักเรียน 64 คน 
ปรากฏวานักเรียนไดรับแจกสมุดคนละ 3 เลมพอดี จงหาวาวินัยไดรับบริจาคสมุดมาจํานวนเทาใด 
วิธีทํา 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 ตัวอยางการใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมการเชิง
เสนตัวแปรเดียวและแบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน  
 ขอ (0) จงแสดงวิธีทํา 
 วินัยมีสมุดอยู 6 โหล ไดรับบริจาคมาอีกจํานวนหนึ่ง เมื่อนําไปแจกนักเรียน 64 คน 
ปรากฏวานักเรียนไดรับแจกสมุดคนละ 3 เลมพอดี จงหาวาวินัยไดรับบริจาคสมุดมาจํานวนเทาใด 
วิธีทํา 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
ตาราง 3 ตัวอยางการใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะ
 การสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
 

ตัวอยางคําตอบที ่
ระดับคะแนน 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ทักษะการสื่อสาร
ดานการเขียน 

1.วินัยไดรับบริจาคสมุดมาจํานวน 120 เลม 
วิธีทํา โจทยตองการใหหาจํานวนสมุดที่วินัยไดรับบริจาค 
สมมติให  วินัยไดรับบริจาคสมุดมาจํานวน   x  เลม 
จํานวนสมุดเดิมที่วินัยมี เทากับ  6 × 12        เลม 
ดังนั้น วินัยมีสมุดทั้งหมด            x + (6 × 12)  เลม 
แจกใหเด็ก 64 คน เด็กไดรับสมุดคนละ 3 เลม  

จะไดสมการ      ( × ) = 3 

ได 5 คะแนน 
เนื่ อ ง จ ากมี ก า ร
แสดงวิธีทําอยูใน
แนวทางที่ถูกตอง
ชัดเจน สมบูรณ
และได คําตอบที่
ถูกตองครบถวน 

ได 5 คะแนน 
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
นําเสนอความคิด
ชัดเจนเปนระบบ 
มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด
สมบูรณ  ใชภาษา
และสัญลักษณทาง 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ตัวอยางคําตอบที ่
ระดับคะแนน 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ทักษะการสื่อสาร
ดานการเขียน 

หรือ                        
( )

    =  3  

นํา 64 มาคูณจํานวนทั้งสองขางของสมการ 

                  ( ) × 64 =  3 × 64 
จะได                    x + 72  =  192  
นํา 72 มาลบจํานวนทั้งสองขางของสมการ 
จะได             x + 72 − 72 = 192 − 72 
หรือ                                x = 120 
ตรวจคําตอบ   
จํานวนสมุดที่มีอยู 6 โหลรวมกับสมุด 120 เลม  
เปนสมุดทั้งหมด 72 + 120 = 192 เลม 
นําไปแจกเด็ก 64 คน คนละ 3 เลม  
หมดสมุดไป 64 X 3 = 192 เลม 
ดังนั้น วินัยไดรับบริจาคสมุดมาจํานวน 120 เลม 

 คณิ ต ศ า ส ต ร ไ ด
อยางถูกตอง 

 

2. วินัยไดรับบริจาคสมุดจํานวน 120 เลม 
วิธีทํา สมมติ วินัยไดรับบริจาคสมุด      x  เลม 
จํานวนสมุดเดิมที่ม ี6 โหล คิดเปน   72 เลม 
สมุดทั้งหมดที่มี เทากับ  72+x   เลม  
นําสมุดไปแจกเด็ก 64 คน เด็กไดสมุดคนละ 3 เลม 

สมการที่ไดคือ         ( )      = 3   
                              72 + x      = 192 
                                       x     = 120 
ตรวจคําตอบ  สมุด 6 โหลรวมกันสมุด 120 เลม รวมเปน
สมุด 192 เลม แจกเด็ก 64 คน คนละ 3 เลม  
หมดสมุดไป 64 X 3 = 192 เลม 
นั่นคือ วินัยไดรับบริจาคสมุด 120 เลม  

 

ได 4 คะแนน 
 เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
แสดงวิธีทําอยูใน
แนวทางที่ถูกตอง 
แตไมชัดเจนนัก 
และคําตอบที่ ได
ถูกตอง  

 

ได 4 คะแนน 
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
นําเสนอความคิด
เปนระบบ มีการใช
สั ญ ลั ก ษ ณ ท า ง
คณิ ต ศ า ส ต ร ไ ด
ถู ก ต อ ง แ ต ข า ด
รายละเอียดในการ
แสดงการใชสมบัติ
ของการเทากันใน
การแกสมการ 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ตัวอยางคําตอบที ่
ระดับคะแนน 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ทักษะการสื่อสาร
ดานการเขียน 

 

3. วินัยไดรับบริจาคสมุดจํานวน 110 เลม 
วิธีทํา โจทยใหหาจํานวนสมุดที่วินัยไดรับบริจาค 
สมมติให  วินัยไดรับบริจาคสมุดมาจํานวน   x  เลม 
จํานวนสมุดเดิมที่วินัยมี 6 โหล  
คิดเปนสมุด        6 × 12    = 72 เลม 
ดังนั้น วินัยมีสมุดทั้งหมด            x + 72   เลม 
แจกใหเด็ก 64 คน เด็กไดรับสมุดคนละ 3 เลม  
เขียนเปนสมการได ดังนี้        =  3 
นํา 64 คูณจํานวนทั้งสองขางของสมการ จะได 

                   × 64 =  3 × 64 
                         x + 72  =  192  
นํา 72 มาลบจํานวนทั้งสองขางของสมการ 
จะได             x + 72 − 72 = 192 − 72 
                                   x = 110 
ดังนั้น วินัยไดรับบริจาคสมุดมาจํานวน 110 เลม 

 

ได 3 คะแนน 
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
แสดงวิธีทําอยูใน
แนวทางที่ถูกตอง
ชัดเจน แตคําตอบ
ที่ ไ ด ไ ม ถู ก ต อ ง
ข า ด ค ว า ม
รอบคอบ 

 

ได 3 คะแนน 
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
นําเสนอเปนลําดับ
ข้ันตอนถูกตอง ใช
ภ า ษ า แ ล ะ
สั ญ ลั ก ษ ณ ท า ง
คณิตศาสตร  แต
ขาดรายละเอียดใน
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
คําตอบของสมการ 

 

4.วินัยไดรับบริจาคสมุด    110          เลม 
วิธีทํา  ใหวินัยไดรับบริจาคสมุดจํานวน      x  เลม 
สมุดทั้งหมดที่วินัยมี เทากับ  x+72   เลม  
นําสมุดไปแจกเด็ก 64 คน  จะไดสมการ  
                                   =  3   
                              72 + x      =  182 
                                       x    =  110 
 
 

 

ได 2 คะแนน 
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
แสดงวิธีทําอยูใน
แนวทางที่ถูกตอง 
แตไมชัดเจน และ
ไ ด คํ า ต อ บ ที่ ไ ม
ถูกตอง 

 

ได 2 คะแนน 
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
นํ า เสนอมี ความ
ชัดเจนบางสวน ใช
ภ า ษ า ห รื อ
สั ญ ลั ก ษ ณ ท า ง
คณิตศาสตรอยาง
งายๆ 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ตัวอยางคําตอบที ่
ระดับคะแนน 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ทักษะการสื่อสาร
ดานการเขียน 

 

5. ไมระบุคําตอบที่โจทยตองการทราบ 
วิธีทํา  ใหวินัยไดรับบริจาคสมุดมาจํานวนหนึ่ง 
จํานวนสมุดที่วินัยมีทั้งหมด เทากับ 
จํานวนสมุดจํานวนหนึ่ง+ จํานวนสมุด 6 โหล 
 

 

ได 1 คะแนน 
เนื่องจากแสดงวิธี
ทําเล็กนอยและมี
แ น ว ท า ง ที่ จ ะ
นําไปสูคําตอบ   

 

ได 1 คะแนน 
เนื่องจากมีความ
พยายาม ในการ
นํ า เ ส น อ  แ ต ใ ช
ภ า ษ า แ ล ะ
สั ญ ลั ก ษ ณ ท า ง
คณิ ต ศ าส ต ร ไ ม
ถูกตอง 

 

6. ไมมีรองรอยการแสดงวิธีหาคําตอบ 
 

ได 0 คะแนน 
เนื่องจากไมแสดง
วิธีทํา 

 

ได 0 คะแนน 
ไมมีรองรอยในการ
นําเสนอใดๆ 

 
 เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
 ผูวิจัยสรางเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดย
ปรับปรุงเกณฑการใหคะแนนของกรมวิชาการ (2546: 121) ที่พิจารณาจากการแสดงวิธีการในการ
หาคําตอบและความถูกตองของคําตอบ โดยกําหนดเปนเกณฑการใหคะแนน ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4  เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
คะแนน ผลการทําขอสอบที่ปรากฏใหเห็น 

5 การแสดงวิธีทําอยูในแนวทางที่ถูกตองชัดเจน สมบูรณและไดคําตอบที่ถูกตองครบถวน 
4 การแสดงวิธีทําอยูในแนวทางที่ถูกตอง แตไมชัดเจนนัก และไดคําตอบที่ถูกตอง  
3 การแสดงวิธีทําอยูในแนวทางที่ถูกตองชัดเจน แตไดคําตอบที่ไมถูกตอง ขาดการตรวจสอบ 
2 การแสดงวิธีทําอยูในแนวทางที่ถูกตอง แตไมชัดเจน และไดคําตอบที่ไมถูกตอง 
1 มีการแสดงวิธีทําเล็กนอยแตมีแนวทางที่จะนําไปสูคําตอบที่ถูกตอง หรือไมแสดงวิธีทําแต

ไดคําตอบที่ถูกตอง 
0 ไมแสดงวิธีทํา หรือ แสดงวิธีทําแตอยูในแนวทางที่ไมถูกตอง   
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 เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดาน
การเขียน 
 ผูวิจัยสรางเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร โดยนํา
เกณฑการประเมินคณิตศาสตรโดยการสื่อสารแนวคิด ของ เคนเนด้ี; และ ทิปส (Kennedy and 
Tipps. 1994: 112 ;  citing Vermont Department Education. n.d.: 14-15) ซึ่งจําแนกออกเปน 3 
ดาน คือ ภาษาคณิตศาสตร การใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร และการนําเสนอแนวคิด มา
ประยุกตใชเปนเกณฑในการใหคะแนน ดังตาราง 5 
 
ตาราง 5 เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
 
คะแนน คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

5 การนําเสนอความคิดชัดเจนเปนระบบ กระชับ มีรายละเอียดสมบูรณ  ใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง   

4 การนําเสนอความคิดเปนระบบ ชัดเจน แตขาดรายละเอียดบางสวน ใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง  

3 การนําเสนอเปนลําดับข้ันตอนถูกตอง แตขาดรายละเอียดที่สมบูรณ ใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตร   

2 การนําเสนอมีความชัดเจนบางสวน ใชภาษาหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตรอยางงายๆ  
1 มีความพยายามในการนําเสนอ แตใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรไมถูกตอง  
0 ไมมีรองรอยในการนําเสนอใดๆ 

 
 เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนน
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
 ผูวิจัยไดสรางเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเปน 5 ระดับ ซึ่งปรับปรุงมาจาก
เกณฑการตัดสินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา (2545: 126) โดยนําคะแนนจากแบบทดสอบทั้งหมด จํานวน 6 ขอ 30 คะแนน มาเทียบ
เปนคารอยละ ซึ่งมีเกณฑในการแปลความหมายรวมทั้งฉบับ ดังตาราง 6 
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ตาราง 6 เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนทักษะการ
 สื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 

 
 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางข้ึน
เปนแบบ ทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีลักษณะเปนโจทยปญหา สถานการณ บทความ 
เรื่องราวตางๆ รวมจํานวน 40 ขอ ซึ่งมีคําถามครอบคลุมความสามารถในการคิดวิเคราะหทั้ง 5 ดาน 
ดังนี้ 
    ดานการจําแนก    8 ขอ 
    ดานการจัดหมวดหมู   8 ขอ 
    ดานการเชื่อมโยง  8 ขอ 
    ดานการสรุป    8 ขอ 
    ดานการประยุกต   8 ขอ 
โดยมีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 

3.1 กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
โดยแบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานการจําแนก ดานการจัดหมวดหมู ดานการเชื่อมโยง ดานการสรุป 
และดานการประยุกต  

3.2 ศึกษาทฤษฎี นิยาม เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิด
วิเคราะห เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในดานการคิดวิเคราะห 

3.3 เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการจากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของซึ่งผูวิจัยไดนํามา
เขียนนิยามตามคุณลักษณะที่ตองการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  

คะแนนรอยละ คะแนนที่ได การแปลความหมาย 
80-100 24-30 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการสื่อสารทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับดีมาก 
70-79 21-23 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการสื่อสารทาง

คณิตศาสตรอยูในระดับดี 

60-69 18-20 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง 

50-59 15-17 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรอยูในระดับพอใช 

ต่ํากวา 50 ต่ํากวา 15 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรอยูในระดับตองปรับปรุง 
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3.4 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห แบบเลือกตอบชนิด 4 
ตัวเลือกจํานวน 1 ฉบับ ตามที่นิยามไวมีลักษณะเปนโจทยปญหา สถานการณ บทความ เรื่องราว
ตางๆ ซึ่งมีคําถามครอบคลุมความสามารถในการคิดวิเคราะหทั้ง 5 ดานรวมจํานวน 60 ขอ 

3.5 นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนเสนอตอประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
พิจารณาแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

3.6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แลวนําแบบทดสอบไปคํานวณหาคาความ
สอดคลองของแบบทดสอบรายขอ (IOC) คัดเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไปมาเปนแบบทด 
สอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งไดแบบทดสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67-1 จํานวน 51 ขอ 

3.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหทั้ง 51 ขอไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดสวางอารมณ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่
ผานการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมาแลว จํานวน 50 คน จากนั้นตรวจใหคะแนนโดยให 
1 คะแนน สําหรับขอสอบที่ตอบถูก และให 0 คะแนน สําหรับขอสอบที่ตอบผิด ไมตอบหรือตอบเกิน 
1 ตัวเลือก นําผลการตอบแบบทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป Test Analysis Program (TAP) แลวคัดเลือกขอที่มีความยาก (p) ระหวาง 
.20 - .80 และคาอํานาจจําแนก (r) .20 ข้ึนไป จํานวน 40 ขอที่ครอบคลุมความสามารถดานการคิด
วิเคราะหทั้ง 5 ดาน เปนขอสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งไดคาความยาก (p) ระหวาง 
.38 - .68 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .30 - .74 

3.8 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวจํานวน 40 ขอ ไปทดลองใชครั้งที่ 2 กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดสวางอารมณ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผานการ
เรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมาแลว จํานวน 50 คน เพ่ือวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบ 
ทดสอบ ตามสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson KR-20) (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ.  2540: 183-184) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป TAP (Test Analysis Program) ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 

3.9 นํามาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหมาจัดพิมพ เพ่ือนําไปเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

3.10 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เพ่ือนําไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
 

 คําชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย X  ในขอที่คิดวาถูกที่สุด 

1. จากสมการที่กําหนดใหตอไปนี้ คําตอบของสมการในขอใดแตกตางจากขออ่ืน (การ
จําแนก) 
ก.  2m+1 = -9    
ข. 7-k = 2 

ค. = 6 

ง. p+3 = -1 
 ตอบ ขอ ข. (เพราะมีคําตอบของสมการเปน 5 ซึ่งแตกตางจากขออ่ืนๆ)  
 

2. พิจารณาขอความตอไปนี้  
ขอความ 1: เศษสองสวนสามของจํานวนจํานวนหนึ่งมีคาเทากับสิบหก 

 ขอความ 2 : เศษสองสวนสามของจํานวนจํานวนหนึ่งมากกวาสิบสองอยูสี ่
ขอความ 3 : เศษสองสวนสามของสวนที่จํานวนจํานวนหนึ่งมากกวาสิบสองเทากับสี ่
ถา ให x แทนจํานวนจํานวนหนึ่ง แลวคาของ x ในขอความใดที่มีคาเทากัน 

 (การจัดหมวดหมู) 
ก. ขอความ 1 และ 2 
ข. ขอความ 1 และ 3 
ค. ขอความ 2 และ 3 
ง. ขอความ 1, 2 และ 3 

 ตอบ ขอ ข. (เพราะคาของ x คือ 24 เหมือนกัน) 
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  ภาพดานลางใชตอบคําถามขอ 3-4 
 

“ไมขีดไฟ” 
 
 
  
 แบบรูปที่กําหนดใหเปนการนํากานไมขีดไฟมาเรียงตอกันใหเปนรูปสามเหลี่ยมที่มีดาน 1 
ดานรวมกัน   
 

3. ถาให n เปนจํานวนรูปสามเหลี่ยมและ m เปนจํานวนกานไมขีดไฟ สามารถเขียนแสดง
ความสัมพันธระหวางจํานวนรูปสามเหลี่ยมและจํานวนกานไมขีดไฟไดตรงกับขอใด(การเชื่อมโยง) 

ก. m  =  3n-1 
ข. n  =  3m-1 
ค. m  =  2n+1 
ง. n  =  2m+1 

ตอบ ขอ ค. (จํานวนกานไมขีดไฟจะเทากับสองเทาของจํานวนรูปสามเหลี่ยมบวกดวยหนึ่ง) 
 

4. หนูย้ิมและหนูแกวตองการสรางรูปสามเหลี่ยมตามเงื่อนไขขางตน โดยหนูย้ิมสรางรูป
สามเหลี่ยมจากกานไมขีดไฟที่มีอยูและนับรูปสามเหลี่ยมที่สรางไดทั้งหมด 25 รูป และเหลือกานไม
ขีดไฟอีก 1 กาน ถาหนูย้ิมและหนูแกวมีกานไมขีดไฟรวมกันทั้งหมด 100 กาน อยากทราบวาหนูแก
วจะสามารถสรางรูปสามเหลี่ยมไดอยางมากที่สุดก่ีรูปและเหลือกานไมขีดไฟจํานวนก่ีกาน (การสรุป) 

ก. อยางมากที่สุด  25  รูป และเหลือกานไมขีดไฟจํานวน 1 กาน 
ข. อยางมากที่สุด  25 รูป  และเหลือกานไมขีดไฟจํานวน 2 กาน 
ค. อยางมากที่สุด  23 รูป  และเหลือกานไมขีดไฟจํานวน 1 กาน 
ง. อยางมากที่สุด  23 รูป  และเหลือกานไมขีดไฟจํานวน 2 กาน 

 ตอบ ขอ ค. (จํานวนกานไมขีดไฟของหนูย้ิมเทากับ  [2(25)+1)]+1=52 กาน ดังนั้นจํานวน
กานไมขีดไฟของหนูแกวเทากับ 100-52 = 48 กาน ซึ่งสรางรูปสามเหลี่ยมไดอยางมากที่สุด 23 รูป 
(2(23)+1=47) และเหลือกานไมขีดไฟจํานวน 1 กาน) 
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5. ปาแจมตองการประดิษฐโมบายเพ่ือนําไปติดไวหนาประตูบาน โดยเลือกใชวัสดุเปน
หลอดกาแฟและลูกปดสีสันตางๆ นํามารอยเรียงตอกันเปนโมบายรูปสามเหลี่ยมดานเทาซึ่งมี
ลักษณะดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ถาหลอดกาแฟชิ้นเล็กๆ1 ชิ้นยาวประมาณ 4 ซม.และปาแจมตองการโมบายที่มีฐานยาว
ประมาณ 20 ซม. อยากทราบวาปาแจมจะตองตัดหลอดกาแฟเปนชิ้นเล็กๆ อยางนอยที่สุดก่ีชิ้นและ
จะตองใชลูกปดจํานวนก่ีเม็ดจึงจะเพียงพอในการทําโมบายในครั้งนี้  (การประยุกต) 
 ก. ตัดหลอดกาแฟอยางนอย 30 ชิ้น และใชลูกปดจํานวน 10  เม็ด 
 ข. ตัดหลอดกาแฟอยางนอย 30 ชิ้น และใชลูกปดจํานวน 15  เม็ด 
 ค. ตัดหลอดกาแฟอยางนอย 45 ชิ้น และใชลูกปดจํานวน 21  เม็ด 
 ง. ตัดหลอดกาแฟอยางนอย 45 ชิ้น และใชลูกปดจํานวน  28  เม็ด 
 ตอบ ขอ ค.( เพราะวาจากความสัมพันธของจํานวนหลอดกาแฟและจํานวนลูกปดนํามา
เขียนความสัมพันธไดดังนี้  
 
 

 
           

                                                                                                                   
                                                                                  

 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ 1 2 3 4 … 
จํานวนหลอดกาแฟ 

 

3 
 

9 18 30 … 
จํานวนลูกปด 3 

 

6 10 15 … 
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 เกณฑในการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 เกณฑในการตรวจใหคะแนนใชเกณฑการตรวจใหคะแนนขอละ 1 คะแนน และถาตอบ
คําถามผิดหรือตอบมากกวา 1 คําตอบ หรือเวนวางไวในขอนั้นๆให 0 คะแนน 
 

 เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห 
 ผูวิจัยไดสรางเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเปน 5 ระดับ ซึ่งปรับปรุงมาจาก
เกณฑการตัดสินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา (2545: 126) โดยนําคะแนนจากแบบทดสอบทั้งหมด จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน มาเทียบ
เปนคารอยละ ซึ่งมีเกณฑในการแปลความหมายรวมทั้งฉบับ ดังตาราง 7 
 
ตาราง 7  เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียว คือ เลือกกลุมตัวอยางมา 1 กลุม 
ทําการทดสอบกอนทําการทดลอง แลวหาคาเฉลี่ย จากนั้นจึงดําเนินการทดลอง หลังการทดลองทํา
การทดสอบอีกครั้งและหาคาคะแนนเฉลี่ย จากนั้นนํามาทดสอบสมมติฐานหาคาความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยดวยคาสถิติ t-test ซึ่งใชแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest    
Design (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 248-249 ) มีลักษณะดังตาราง 8 
 
ตาราง 8 แบบแผนการทดลอง 

คะแนนรอยละ คะแนนที่ได การแปลความหมาย 
80-100 32-40 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับดีมาก 
70-79 28-31 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับดี 
60-69 24-27 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับปานกลาง 
50-59 20-23 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับพอใช 

ต่ํากวา 50 0-19 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับตอง
ปรับปรุง 

                 กลุม                  สอบกอน                  ทดลอง                  สอบหลัง                

                   E                       T1                          X                          T2 
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สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
 E แทน กลุมทดลอง 
 X แทน การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถาม 
    หมวกความคิดหกใบ 
 T1 แทน การสอบกอนการทดลอง (Pre-test) 
 T2 แทน การสอบหลังการทดลอง (Post-test) 
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองในชวงเดือนกุมภาพันธ - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนวัดสวางอารมณ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่ทําการทดลองสอนซึ่งเปนกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเอง
ดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

2. ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใช
คําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติตนถูกตอง 

3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และ
แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ
มาทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ใชเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะหซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบมาทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ใชเวลาอีก 1 
ชั่วโมง บันทึกคะแนนกลุมตัวอยางที่ไดรับจากการทดสอบครั้งนี้เปนคะแนนทดสอบกอนเรียน  
(Pre-test) 

4. ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึน โดยใชเวลาสอน 15 ชั่วโมง 

5. เมื่อดําเนินการสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรูเรียบรอยแลว ทําการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ทดสอบกอน
เรียน (Pre-test) ใชเวลา 1 ชั่วโมง และวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางข้ึน ใชเวลาอีก 1 ชั่วโมง จากนั้นบันทึกผลการทดสอบ
ใหเปนคะแนนหลังเรียน (Post-test) 

6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือ
ตรวจสอบสมมติฐาน 
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4.การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ จะใชสถิติการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี ้

1. สถิติพ้ืนฐาน 
1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา  

สายยศ.  2538: 73) 
 
 สูตร   X   =    

∑  
 

 เมื่อ   X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
   ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

  1.2 ความแปรปรวน คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 
73) 

 

 สูตร    s = ∑ (∑ )  
( )  

 

  เมื่อ  s แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
   ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
   n แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
2.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

2.1.1 คํานวณคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับนิยามความสามารถในการคิด
วิเคราะห (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 248-249) 
 

   สูตร     IOC =
∑ R

N
 

 
  เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยาม 

     เชิงปฏิบัติการตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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2.1.2 หาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Test Analysis Program (TAP) 

2.1.3 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห จากโปรแกรมสําเร็จรูป Test Analysis Program (TAP) ตามสูตร KR 20 ของคูเดอร-  
ริชารดสัน (Kuder-Richardson KR-20) (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 215) ดังนี้ 
 
      rtt= k

k-1
  1 - 

∑    
 

 เมื่อ  r  แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
     k แทน จํานวนขอสอบ 
     p  แทน สัดสวนของคนที่ทําขอนั้นถูก 
     q แทน สัดสวนของคนที่ทําขอนั้นผิด (1 – p) 
     푠   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของแบบทดสอบ 
 

2.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 

2.2.1 วิเคราะหหาคาความยาก (PE) และ คาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบ
แบบเขียนตอบ โดยใชโปรแกรม B-Index & Non 0-1 method ตามสูตรของวิทนียและซาเบอรส 
(Whitney and Sabers) (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 199-201) ดังนี้ 

 
   ดัชนีคาความยาก  (PE) ;   PE  = ( )

( )  
 
 เมื่อ  PE แทน คาดัชนีความยาก 
    S  แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 

    S  แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
     X  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 

    X  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 

   N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงหรือกลุมออน 
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  ดัชนีคาอํานาจจําแนก (D)  ; D = 
( )

  
 
 เมื่อ  D แทน คาอํานาจจําแนก 
    S  แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 

    S  แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
     X  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 

  X   แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 

   N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงหรือกลุมออน 
 
  2.2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบเขียนตอบ โดยใชการคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ตามสูตรของครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ; และ อังคณา 
สายยศ.  2543: 218 ) จากโปรแกรม B-Index & Non 0-1 method ดังนี้ 
 

  สูตร   α =    1 - 
∑  

 
 เมื่อ  α แทน สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
    k แทน จํานวนขอสอบ 

    푠  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
   푠  แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 

 

  โดยที่    푠  =  ∑ (∑ )  
 

 เมื่อ  푠  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
    ∑ X  แทน ผลทั้งหมดของคะแนนในขอที่ i 
    ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสองในขอที ่i 
    N แทน จํานวนคนเขาสอบ 
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2.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
2.3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะหและ

ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวบ
สอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ โดยใชสูตร t–test for dependent samples  
(ชูศรี วงศรัตนะ.  2550: 179) 
 

  จากสูตร  t =  ∑
∑ (∑ )

    ;  df = n − 1 

  

 เมื่อ  t แทน คาที่ใชพิจารณาใน t - Distribution 
   ∑ D แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนน  
     สอบกอนและหลังการทดลอง 

    ∑ D  แทน ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางระหวาง 
    n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 

2.3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่
เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบกับเกณฑที่กําหนด (รอยละ 70) โดยใชสูตร t–test for one 
sample (ชูศรี วงศรัตนะ.  2550: 134) 
 

  จากสูตร   t =  μ

√
       ;  df = n − 1 

 
  เมื่อ  t แทน คาที่ใชพิจารณาใน t-Distribution 
    X แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

μ  แทน คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ 
s แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย ผูวิจัยใชสัญลักษณในการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 
 N แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 X แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
 K  แทน  จํานวนคะแนนเต็ม 
 μ  แทน  คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ ( รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม) 
 s  แทน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 t  แทน  คาสถิติของการแจกแจงแบบ t–Distribution 
 df  แทน  ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of freedom)  
 **  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งนี้ 
ผูวิจัยมีลําดับข้ันตอนการนําเสนอ ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว  

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับ
เกณฑ (รอยละ 70)  

2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว 

3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวนทีเ่นนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับ
เกณฑ (รอยละ 70) 
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4. เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว 

5. เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับ
เกณฑ (รอยละ 70) 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจยัดําเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One–Group Pre-test Post-test 
Design ขอมูลที่ไดสามารถแสดงคาสถิต ิโดยจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา ไดดังนี ้
 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว โดยใชสถิติ t-test for dependent samples ปรากฏผลดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับ
 การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการ
 เชิงเสนตัวแปรเดียว 
 

การทดสอบ N K X s t 

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

42 
42 

30 
30 

12.60 
22.79 

3.16 
3.52 

25.16** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 9 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว สูงกวากอนไดรับจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับ
เกณฑ (รอยละ 70) โดยใชสถิติ t-test for one sample ปรากฏผล ดังตาราง 10 
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ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
 เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
 แปรเดียว กับเกณฑ (รอยละ 70)  
 

การทดสอบ N K X X (%) s 휇  (70%) t 

หลังการทดลอง 42 30 22.79 75.97 3.52 21 3.30** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 10 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรเฉลี่ย 22.79 คิดเปนรอยละ 75.97  

 
ตาราง 11 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
 สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 

 
 จากตาราง 11 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใช
คําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
อยูในระดับดีมาก จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 50 ระดับดี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 19.05 
ระดับปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 19.05 และในระดับพอใช จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
11.90  
 

คะแนนรอยละ คะแนนที่ได 
ระดับผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร 
จํานวนนักเรียน รอยละ 

80-100 24-30 ดีมาก 21 50 
70-79 21-23 ดี 8 19.05 
60-69 18-20 ปานกลาง 8 19.05 
50-59 15-17 พอใช 5 11.90 

ต่ํากวา 50 ต่ํากวา 15 ตองปรับปรุง 0 0 
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3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว โดยใชสถิติ t-test for dependent samples ปรากฏผล ดังตาราง 12 

 
ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังไดรับการ
 จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิง
 เสนตัวแปรเดียว 
 

การทดสอบ N K X s t 

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

42 
42 

40 
40 

14.98 
29.45 

5.08 
3.72 

36.52** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 12 พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว สูงกวากอนไดรับจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวนทีเ่นนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบทําใหนักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหสูงข้ึน 
 

4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับ
เกณฑ (รอยละ 70) โดยใชสถิติ t-test for one sample ปรากฏผล ดังตาราง 13 
 
ตาราง 13 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับ
เกณฑ (รอยละ 70)  
 

การทดสอบ N K X X (%) s μ  (70%) t 

หลังการทดลอง 42 40 29.45 73.63 3.72 28 2.53** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 13 พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหเฉลี่ย 29.45 คิดเปนรอยละ 73.63  
 
ตาราง 14 ระดับความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
 สอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 

  
  จากตาราง 14 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใช
คําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยู
ในระดับดีมาก จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 26.19  ระดับดี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 47.62 
ระดับปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 19.05 และในระดับพอใช จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
7.14  
 

5. เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว โดยใชสถิติ t-test for dependent samples ปรากฏผล ดังตาราง 15 
 
ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการ
 จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิง
 เสนตัวแปรเดียว 
 

การทดสอบ N K X s t 
กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

42 
42 

30 
30 

11.43 
22.14 

2.84 
3.03 39.53** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คะแนนรอยละ คะแนนที่ได ระดับความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห 

จํานวนนักเรียน รอยละ 

80-100 32-40 ดีมาก 11 26.19 
70-79 28-31 ดี 20 47.62 
60-69 24-27 ปานกลาง 8 19.05 
50-59 20-23 พอใช 3 7.14 

ต่ํากวา 50 0-19 ตองปรับปรุง 0 0 



113 
 

 จากตาราง 15 พบวา ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว สูงกวากอนไดรับจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ ทําใหนักเรียนมีทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรสูงข้ึน 
 

6. เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับ
เกณฑ (รอยละ 70) โดยใชสถิติ t-test for one sample ปรากฏผล ดังตาราง 16 
 
ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
 เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
 แปรเดียว กับเกณฑ (รอยละ 70) 
 

การทดสอบ N K X X (%) s μ  (70%) t 

หลังการทดลอง 42 30 22.14 73.80 3.03 21 2.44** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 16 พบวา ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรเฉลี่ย 22.14 คิดเปนรอยละ 73.80  
 
ตาราง 17 ระดับทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
 สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 

คะแนนรอยละ คะแนนที่ได ระดับทักษะการสื่อสาร 
ทางคณิตศาสตร จํานวนนักเรียน รอยละ 

80-100 24-30 ดีมาก 17 40.48 
70-79 21-23 ดี 10 23.81 
60-69 18-20 ปานกลาง 13 30.95 
50-59 15-17 พอใช 12 4.76 

ต่ํากวา 50 0-19 ตองปรับปรุง 0 0 
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 จากตาราง 17 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใช
คําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรอยู
ในระดับดีมาก จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 40.48 ระดับดี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 23.81 
ระดับปานกลาง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 30.95 และในระดับพอใช จํานวน 2 คน คิดเปนรอย
ละ 4.76 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งสรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาได ดังนี้ 
 
ความมุงหมายในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายของการวิจัยไว ดังนี ้

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบกับเกณฑ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ 

4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบกับเกณฑ  

5. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ  

6. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบกับเกณฑ 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบผานเกณฑรอยละ 70  

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 

4. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบผานเกณฑรอยละ 70  

5. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 
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6. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบผานเกณฑรอยละ 70 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสวางอารมณ  
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 3 หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 94 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสวาง
อารมณ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หอง 
เรียน จํานวนนักเรียน 42 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
นักเรียนแตละหองจัดแบบคละความสามารถ 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
(ชวงชั้นที่ 3) ภาคเรียนที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เรื่อง
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งแบงเนื้อหาออกเปน 
 1. แบบรูปและความสัมพันธ    จํานวน   3  ชั่วโมง 
 2. คําตอบของสมการ     จํานวน   1  ชั่วโมง 
 3. สมบัติของการเทากัน    จํานวน   1  ชั่วโมง 
 4. การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   จํานวน   5  ชั่วโมง 
 5. โจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน   5  ชั่วโมง 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาการดําเนินการทดลอง 19 
ชั่วโมง โดยดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 15 ชั่วโมง ทําการทดสอบกอนเรียน 2 ชั่วโมงและทํา
การทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง โดยผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเอง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ 
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวและแบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ 
จํานวน 6 ขอ 
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3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 
1. ใชคาสถิติ t–test for dependent samples เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ  

2. ใชคาสถิติ t–test for one sample เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบกับเกณฑ (รอยละ 70) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเฉลี่ยรอยละ 75.97  

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเฉลี่ยรอยละ 73.63  

5. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรเฉลี่ยรอยละ 73.80  
 
อภิปรายผล 
 ผลของการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ 
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้ 
 1.1 การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนมีรูปแบบการจัดการเรียนรูเปนไปตามลําดับ
ข้ันตอนที่สัมพันธกัน ซึ่งแตละข้ันตอนของการสอนที่ตอเนื่องกันทําใหนักเรียนคิดอยางเปนเหตุเปน
ผลและสามารถที่จะคนพบขอสรุปไดดวยตนเอง เกิดความคงทนในการเรียนรูเรื่องนั้นๆ ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ ภพ เลาหไพบูลย (2537: 126) ที่วา การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบ 
สวนนักเรียนมีโอกาสไดฝกความคิดและฝกการกระทํา ทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบความคิดและวิธี
สืบสวนสอบสวนดวยตนเอง ทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูไดดี กลาวคือ ทําใหสามารถ
จดจําไดนานและนําไปใชในสถานการณใหมอีกดวย และสอดคลองกับคํากลาวของบลูม (Bloom.  
1976: 4) ที่วา วิธีการที่ผูเรียนไดเรียนรูจากการคนพบดวยตนเองนั้น เปนวิธีการเรียนการสอนที่ได 
ผลดีกวาการอภิปราย สาธิต แสดงกฎหรือสูตรและวิธีอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ กชกร รุงหัวไผ (2547: 118) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน
ที่มีตอความสามารถในการคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับการ
จัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 1.2 การใชคําถามเปนสื่อกลางในการสอนจะชวยเนนและทบทวนประเด็นสําคัญของ
สาระการเรียนรูนั้นๆ และชวยประเมินผลการเรียนการสอน ใหเขาใจความสนใจที่แทจริงของ
นักเรียนและวินิจฉัยจุดแข็งจุดออนของนักเรียนได สอดคลองกับคํากลาวของ ฮัดกินส (Hudgins.  
1977: 73) ที่วา คําถามสามารถทําใหนักเรียนมุงความสนใจไปยังเนื้อหาที่ตองการสอนหรือเปนวิธี 
การขยายความรูจากสวนหนึ่งไปยังอีกสวนหนึ่งของบทเรียน คําถามยังสามารถชวยนักเรียนได
ทบทวนความรูและทาทายใหนักเรียนคิด และสามารถใชคําถามเพ่ือบรรลุจุดประสงคในการเรียนการ
สอนไดหลายอยาง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปรุง อินทมาตร (2541: 81) ซึ่งทําการ
วิจัยเรื่อง ผลของการใชคําถามระดับสูงที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในดานความรู ความจํา 
ความเขาใจ การนําไปใชและการวิเคราะหสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเฉลี่ยรอยละ 75.97 ทั้งนี้อาจเนื่องมา 
จากเนื้อหาเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลาก 
หลาย ดึงดูดความสนใจของผูเรียนทําใหผูเรียนไมเกิดความเบ่ือหนายในการเรียน สอดคลองกับกฎ
แหงความพอใจ (Law of Effect ) ของธอรนไดค (Thorndike) ที่วา กิจกรรมการเรียนรูจะมีผลดีถา
หากผูเรียนไดรับความพอใจ และจะเรียนไดผลนอยถาไมไดรับความพอใจ  
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3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้ 

3.1 การคิดเปนสิ่งที่เรียนรูและพัฒนาได การคิดจึงสอนได (Schiever.  1991: 138) ทั้ง 
นี้ กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนกิจกรรมที่สงเสริมการคิด เพราะการแกปญหาในแตละ
สถานการณที่นักเรียนไมคุนเคยมากอนนักเรียนจะไมสามารถหาคําตอบไดในทันที แตนักเรียน
จะตองใชความรูและประสบการณทางคณิตศาสตรหรือศาสตรอ่ืนๆ มาบูรณาการรวมกันประกอบกับ
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหและการตัดสินใจชวยในการหาคําตอบ ในการทดลอง
ครั้งนี้การดําเนินการสอนแตละชั่วโมงนั้นจะเนนใหนักเรียนไดทํากิจกรรมกลุม ซึ่งเมื่อนักเรียนระดม
สมองแลวจะทําใหไดความคิดที่หลากหลายมาใชในการแกปญหา มีการคิดวิพากษวิจารณความคิด
ของทั้งตนเองและผูอ่ืน เพ่ือใหไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด 

3.2 การใชคําถามหมวกความคิดหกใบในกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการย่ัวยุให
ผูเรียนเกิดปญหาตลอดเวลา เปนการฝกใหผูเรียนไดคิดในหลายแงมุมอยางตอเนื่องและไมสับสน 
สอดคลองกับคํากลาวของ สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2550:1) ที่วา ลักษณะเดนของการใช
คําถามหมวกความคิดหกใบ คือ ผูเรียนสามารถคนหาคําตอบจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอยางรอบดาน 
และไดแสดงบทบาทการคิดในทุกแงมุมตามสีหมวก ซึ่งเปนแนวทางการจัดการเรียนรูที่ชวยเพ่ิมพูน
ทักษะการคิดของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสอดคลองกับคํากลาว แมคอาเลีย (McAleer.  
2007: 11) ที่วา หมวกความคิดหกใบสามารถนําไปใชสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดของนักเรียนได นอก 
จากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ อนุพร พวงมาลี (2549: 60) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบ 
เทียบความสามารถการคิดวิเคราะหและเจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบใชคําถามตามแนวคิดแบบหมวกหกใบของ เอ็ดเวิรด 
เดอ โบโน กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความสามารถการคิดวิเคราะหของนักเรียน
สูงกวาการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.3 การใหนักเรียนทําแบบฝกหัดและการบานมีสวนชวยใหนักเรียนไดอธิบายกระบวน
วิธีการคิดแกปญหาของเขาเอง สอดคลองกับคํากลาวของ เสงี่ยม โตรัตน (2546: 29) ที่วาการให
การบานมีโอกาสมากมายที่จะเสริมสรางการคิดวิเคราะห ซึ่งการใหนักเรียนเขียนเปนสิ่งที่ดีเย่ียมและ
งายที่สุดในการเพ่ิมพูนการคิดวิเคราะห และยังสอดคลองกับคํากลาวของ บุญชู ชลัษเฐียร (2539: 
27-28) ที่วา ทักษะการคิดวิเคราะหสามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝนผานกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือ
สามารถจําแนก จัดหมวดหมู สรุป ประยุกตและคาดการณใหดีข้ึนได 

4. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเฉลี่ยรอยละ 73.63 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัด
กิจกรรมการเรียนรูมีลักษณะเปดโอกาสทางความคิดใหกับนักเรียน ใหเวลานักเรียนไดคิดวิเคราะห
จากการตอบคําถาม ไดลงมือปฏิบัติจริง มีการใชสื่ออุปกรณในการเรียนการสอน บรรยากาศใน
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หองเรียนเปนกันเอง ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ มีกระตือรือรนในการเรียนรู สนุกกับการทํา
กิจกรรมและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี ทุกคนกลาแสดงความคิดเห็นและรับฟง
ความคิดเปนซึ่งกันและกัน สอดคลองกับคํากลาวของ มนตรี แยมกสิกร (2546: 18) ที่วา การเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดจะเปนการเรียน การคิด และเนื้อหาไปพรอมกัน ซึ่งเปนยุทธศาสตร
การพัฒนาการคิดที่มีประสิทธิภาพและจําตองสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดโดยปราศจากการ
ชี้นําจากผูสอนหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือทําใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาและจัดระเบียบความคิดของตนเองและ
รูจักควบคุมรับผิดชอบในกิจกรรมการคิด 

5. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 

5.1 การใชคําถามกับนักเรียนจะกระตุนใหนักเรียนไดคิดและแสดงการตอบสนอง
ออกมา อาจจะแสดงแนวคิดของตนเองในรูปของการพูด หรือการเขียน เพ่ือใชขยายความรูทาง
คณิตศาสตรของตนเองใหกับครูและเพ่ือนๆ เขาใจ ซึ่งเปนการสงเสริมการสื่อสารโดยตรง ประกอบ
กับการใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยครูนําสื่อการสอนที่หลากหลายมาใชในการเรียนการสอน 
เชน เกม ใบงาน แบบฝก ก็จะทําใหผูเรียนไดสื่อสารและอภิปรายแนวความคิดซึ่งกันและกัน โดยใช
ทักษะการสื่อสาร เพ่ือถายทอดเรื่องราวตางๆ ที่เปนขอเท็จจริง ขอคิดเห็น หรือความรูสึกผานการฟง 
การพูด การอานและการเขียน เปนการฝกใหผูเรียนใชทักษะการสื่อสารอยูตลอดเวลา สอดคลองกับ
แนวคิดของ มัมมี่; และ เชพเพอรด (Mumme; & Shepherd.  1993: 7-9) ที่กลาวไววา การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียนสามารถพัฒนาภาษาคณิตศาสตรและความเขาใจในกฎและ
นิยามตางๆ มากข้ึน และยังสอดคลองกับแนวความคิดของมอรแกน (Morgan.  1999: 129) ที่วา ครู 
ผูสอนควรจัดกิจกรรมการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษา คําศัพท สัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การแสดงความคิดเห็นของตนเองเพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจและใชภาษาทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร
ไดอยางถูกตอง 

5.2 กิจกรรมที่จัดใหนักเรียนไดเผชิญสวนใหญผูวิจัยจะใชสื่อที่เปนรูปธรรม โดยใช
เนื้อหา เรื่องราวหรือปญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของนักเรียน สอดคลองกับคํากลาวของ   
เจนสมุทร แสงพันธ (2548: 9) ที่วา การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการสื่อสารทางคณิตศาสตร ครู 
ผูสอนควรเริ่มตนดวยการใชภาษาในชีวิตประจําวัน หรือภาษาที่คุนเคย หลังจากนั้นคอยเชื่อมโยง
ไปสูภาษาทางคณิตศาสตร และสอดคลองกับคํากลาวของ สสวท. (2544: 198) ที่วา การพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ควรกําหนดโจทยปญหาที่นาสนใจและเหมาะกับ
ความสามารถของผูเรียน รวมถึงใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง โดย
ผูสอนทําหนาที่คอยชี้แนะแนวทางในการสื่อสาร  

6. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรเฉลี่ยรอยละ 73.80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
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ฝกฝนทักษะการเขียนของผูเรียน โดยฝกใหผูเรียนไดเขียนสื่อสารแนวคิดของตนเองจากการทํา
แบบฝกหัดอยางสม่ําเสมอ และครูตรวจสอบความถูกตองพรอมกับใหขอมูลยอนกลับกับนักเรียนโดย
ทันที จะทําใหนักเรียนเรียนรูขอดีและขอบกพรองของตนเอง และเมื่อเกิดการฝกฝนบอยๆ นักเรียนก็
จะสามารถแกไขขอบกพรองของตนเองได การเขียนสื่อสารแนวคิดของนักเรียนก็จะถูกตองและ
ชัดเจนมากข้ึน สอดคลองกับกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) ของธอรนไดค (Thorndike) ที่วา
การฝกหัดหรือไดทําบอยๆ ยอมนํามาซึ่งความถูกตองสมบูรณ 

 
ขอสังเกตจากการวิจัย 
 จากการทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ 
ผูวิจัยไดพบขอสังเกตบางประการจากการวิจัย ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1. การใชคําถามกับนักเรียน ทาทางและน้ําเสียงของครูเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะจะทําให
บรรยากาศของการถามดีย่ิงข้ึน มีความเปนกันเองระหวางครูและนักเรียน ทําใหนักเรียนกลาคิดกลา
แสดงออกที่จะตอบคําถามนั้นๆ 

2. ในกรณีที่คําถามมีหลายคําตอบหรือคิดไดหลายแนวทาง การใหนักเรียนตอบคําถาม
พรอมกันทั้งชั้นจะกอใหเกิดความสับสนในชั้นเรียน เพราะจะมีนักเรียนบางคนไมสนใจคําถาม ไมคิด 
และไมตอบคําถาม และครูไมควรกําหนดผูตอบคําถามกอนถามคําถาม เพราะการกําหนดตัวผูตอบ
คําถามกอนการถามจะทําใหนักเรียนคนอ่ืนไมสนใจฟงคําถาม ไมสนใจที่จะคิด 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละชั่วโมงมีการใชคําถามหมวกสีแดงกับนักเรียน
คอนขางนอย เพราะกิจกรรมการเรียนรูมุงที่จะใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและคนพบหลักการหรือ
กฎเกณฑตางๆ ทางคณิตศาสตร ซึ่งจะตองใชคําถามหมวกสีอ่ืนมากกวาการใชคําถามหมวกสีแดง  

4. การใหภาระงานในลักษณะแบบคูขนาน จะทําใหนักเรียนมีการตื่นตัวและมีความ 
กระตือรือรนมากย่ิงข้ึน และยังชวยปองกันการลอกกันของนักเรียนไดอีกดวย 

5. การตรวจแบบฝกหัด/ตรวจการบานใหกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ จะทราบถึง
ขอบกพรองของนักเรียนแตละคนและจะสามารถแกไขขอบกพรองของแตละคนไดอยางถูกตอง 

6. การยอมใหนักเรียนปฏิบัติตามความคิดหรือแนวทางการแกปญหาที่นักเรียนนําเสนอ
ข้ึนมาแมวาครูจะเห็นความผิดพลาดหรือความลมเหลวกอนนั้น นักเรียนจะเกิดการเรียนรูวาทําไมถึง
ผิดพลาด และจะสามารถคนพบวิธีการแกไขปญหานั้นไดเองในเวลาตอมา 

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ
การศึกษาในครั้งตอไป ดังนี้ 
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1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
1.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรควรคํานึงและพิจารณาถึง

ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของนักเรียน เพ่ือจะไดทราบวาเนื้อหาในเรื่องใดที่จะสามารถนํา
ความรูพ้ืนฐานของนักเรียนมาใชไดเลย หรือเนื้อหาเรื่องใดที่จะตองกลาวทบทวนกอน 

1.2 การใชคําถามหมวกความคิดหกใบในการเรียนการสอนนั้น ผูสอนควรศึกษาและ
ฝกการใชคําถามหมวกความคิดหกใบเพ่ือใหเกิดความชํานาญ 

1.3 ชวงเวลาของการฝกหรือการตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน ถาใชเวลามาก
เกินไปผูเรียนอาจเกิดความเบ่ือหนายได  

1.4 ระหวางทํากิจกรรมในชั้นเรียน ครูจําเปนตองเอาใจใสในทุกรายละเอียดของสิ่งที่
เกิดข้ึนในชั้นเรียน ตองคอยสังเกตรอยรอยการคิด การขีดเขียนของนักเรียนอยางถี่ถวน และควรมี
การจดบันทึกการสอนอยางสม่ําเสมอเพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหพัฒนาการของนักเรียน  

1.5 การเสริมแรงใหกับนักเรียนดวยของรางวัลเล็กๆ นอยๆ จะทําใหนักเรียนเรียนรู
อยางมีชีวิตชีวา 

1.6 ครูตองอดทนรอเวลาที่จะใหนักเรียนไดคิดหรือคนพบขอสรุปดวยตนเอง เมื่อ
นักเรียนคิดไมออก การใชคําถามของครูสามารถเปนตัวชวยใหกับนักเรียนได 

1.7 การทํากิจกรรมที่เปนการแขงขัน ครูตองยํ้าใหเด็กมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รู
อภัย และการแขงขันนั้นควรมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักเรียนไดสัมฤทธิผล มากกวาที่จะแขงขันเพ่ือ
ความชนะ 

1.8 เกณฑการใหคะแนนแบบภาพรวม อาจสงผลตอการจําแนกเด็กกลุมปานกลาง
และเด็กกลุมเกงออกจากกัน เนื่องจากเด็กกลุมปานกลางจะเขียนอธิบายวิธีการแกปญหาในทุก
ข้ันตอน ซึ่งตางจากเด็กกลุมเกงที่มุงแตจะหาคําตอบของปญหาเพียงอยางเดียว ดังนั้นกอน
ดําเนินการทดสอบครูควรชี้แจงและเนนยํ้ากับนักเรียนวาการเขียนอธิบายวิธีการแกปญหาเพ่ือแสดง
แนวคิดและวิธีการที่ไดมาซึ่งคําตอบนั้น ทุกสวนมีผลตอการใหคะแนน 

 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลของการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการ
ใชคําถามหมวกความคิดหกใบ สําหรับเนื้อหาคณิตศาสตรอ่ืนๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เชน 
ความสัมพันธและฟงกชัน เปนตน 

2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใช
คําถามหมวกความคิดหกใบ วาสงผลตอทักษะกระบวนการคิดตางๆ เชน การคิดสรางสรรค การคิด
อยางมีวิจารณญาณ  

2.3 ควรมีการนําคําถามหมวกความคิดหกใบไปใชกับการเรียนการสอนในรูปแบบ
อ่ืนๆ เชน การจัดการเรียนรูแบบระดมสมอง การจัดการเรียนรูแบบคนพบ  
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2.4 ควรมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนดานการเขียน 
โดยใชวิธีอ่ืน เชน การจัดการเรียนรูแบบจัดกรอบมโนทัศน 

2.5 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห เชน การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม  
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ภาคผนวก ก 
การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 
1. คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามความสามารถในการคิดวิเคราะห (IOC) 

 ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
2. คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวชี้วัด (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

  ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร  
3. ผลการวิเคราะหคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความ 

 สามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Test Analysis Program (TAP) 
4. ผลการวิเคราะหคาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

 ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ตามสูตรของ วิทนียและซาเบอรส 
 (Whitney and Sabers) โดยใชโปรแกรม B-Index & Non 0-1 method 
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ตาราง 18 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน 60 ขอ 
 

ขอที ่
ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ IOC 

การ
พิจารณา 

ขอ
ที่ 

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ IOC 

การ
พิจารณา 

1 2 3 1 2 3 
1 1 1 1 1 คัดเลือกไว 31 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
2 1 1 1 1 คัดเลือกไว 32 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
3 1 1 1 1 คัดเลือกไว 33 1 -1 0 0 ตัดทิ้ง 
4 1 1 0 .67 คัดเลือกไว 34 0 1 1 .67 คัดเลือกไว 
5 0 1 1 .67 คัดเลือกไว 35 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
6 1 1 1 1 คัดเลือกไว 36 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
7 1 1 1 1 คัดเลือกไว 37 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
8 1 0 0 .33 ตัดทิ้ง 38 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
9 0 1 1 .67 คัดเลือกไว 39 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
10 1 -1 0 0 ตัดทิ้ง 40 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
11 1 0 0 0.33 ตัดทิ้ง 41 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
12 1 1 1 1 คัดเลือกไว 42 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
13 0 1 1 .67 คัดเลือกไว 43 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
14 1 1 1 1 คัดเลือกไว 44 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
15 1 1 1 1 คัดเลือกไว 45 0 1 1 .67 คัดเลือกไว 
16 1 1 1 1 คัดเลือกไว 46 1 -1 0 0 ตัดทิ้ง 
17 1 0 0 .33 ตัดทิ้ง 47 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
18 0 0 1 .33 ตัดทิ้ง 48 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
19 1 0 -1 0 ตัดทิ้ง 49 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
20 0 1 1 .67 คัดเลือกไว 50 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
21 1 1 1 1 คัดเลือกไว 51 0 1 1 .67 คัดเลือกไว 
22 1 1 1 1 คัดเลือกไว 52 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
23 1 1 1 1 คัดเลือกไว 53 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
24 1 1 1 1 คัดเลือกไว 54 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
25 1 1 1 1 คัดเลือกไว 55 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
26 1 0 0 .33 ตัดทิ้ง 56 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
27 1 1 1 1 คัดเลือกไว 57 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
28 1 1 1 1 คัดเลือกไว 58 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
29 1 1 1 1 คัดเลือกไว 59 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
30 1 1 1 1 คัดเลือกไว 60 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
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ตาราง 19 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวชี้วัด (IOC) ของแบบทดสอบวัดผล
 สัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร จํานวน 12 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอที ่
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 

IOC การ
พิจารณา 1 2 3 

1 0 1 1 .67 คัดเลือกไว 
2 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
3 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
4 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
5 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
6 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
7 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
8 1 1 0 .67 คัดเลือกไว 
9 0 1 1 .67 คัดเลือกไว 
10 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
11 1 -1 1 .33 ตัดทิ้ง 
12 1 1 1 1 คัดเลือกไว 
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะหคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความ 
 สามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน 51 ขอ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Test Analysis  
 Program (TAP) 
 

ขอที ่ p r การพิจารณา ขอที ่ p r การพิจารณา 
1 .60 .74 คัดเลือกไว 26 .54 .48 คัดเลือกไว 
2 .60 .61 คัดเลือกไว 27 .64 .54 คัดเลือกไว 
3 .54 .61 คัดเลือกไว 28 .58 .42 คัดเลือกไว 
4 .58 .42 คัดเลือกไว 29 .58 .29 ตัดทิ้ง 
5 .64 .48 คัดเลือกไว 30 .42 .03 ตัดทิ้ง 
6 .60 .54 คัดเลือกไว 31 .74 .21 ตัดทิ้ง 
7 .54 .68 คัดเลือกไว 32 .58 .55 คัดเลือกไว 
8 .48 .55 คัดเลือกไว 33 .54 .68 คัดเลือกไว 
9 .48 .69 คัดเลือกไว 34 .52 .55 คัดเลือกไว 
10 .48 .43 คัดเลือกไว 35 .60 .30 คัดเลือกไว 
11 .60 .61 คัดเลือกไว 36 .54 .48 คัดเลือกไว 
12 .54 .23 ตัดทิ้ง 37 .62 .48 คัดเลือกไว 
13 .60 .54 คัดเลือกไว 38 .66 .34 คัดเลือกไว 
14 .56 .61 คัดเลือกไว 39 .46 .43 คัดเลือกไว 
15 .24 .37 ตัดทิ้ง 40 .48 .55 คัดเลือกไว 
16 .56 .54 คัดเลือกไว 41 .54 .42 คัดเลือกไว 
17 .68 .60 คัดเลือกไว 42 .50 .15 ตัดทิ้ง 
18 .84 .33 ตัดทิ้ง 43 .52 .42 คัดเลือกไว 
19 .58 .42 คัดเลือกไว 44 .50 .55 คัดเลือกไว 
20 .38 .50 คัดเลือกไว 45 .50 .10 ตัดทิ้ง 
21 .60 .10 ตัดทิ้ง 46 .56 .48 คัดเลือกไว 
22 .60 .28 ตัดทิ้ง 47 .48 .61 คัดเลือกไว 
23 .66 .54 คัดเลือกไว 48 .22 .18 ตัดทิ้ง 
24 .56 .49 คัดเลือกไว 49 .48 .42 คัดเลือกไว 
25 .48 .43 คัดเลือกไว 50 .58 .55 คัดเลือกไว 

    51 .50 .68 คัดเลือกไว 
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 คัดเลือกขอที่มีความยาก (p) ระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนก (r) .20 ข้ึนไป 
จํานวน 40 ขอ ซึ่งไดคาความยาก (p) อยูระหวาง .38 - .68 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง  
.30 - .74 เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห   
 วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบตามสูตร KR 20 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Test 
Analysis Program (TAP) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 
 
ตาราง 21 ผลการวิเคราะหคาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดผล
 สัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ตามสูตรของวิทนียและซาเบอรส 
 (Whitney and Sabers) จํานวน 11 ขอโดยใชโปรแกรม B-Index & Non 0-1 Method 
 

ขอที ่ PE D การพิจารณา 
1 0.51 0.45 คัดเลือกไว 
2 0.56 0.62 คัดเลือกไว 
3 0.70 0.30 ตัดทิ้ง 
4 0.70 0.40 คัดเลือกไว 
5 0.53 0.07 ตัดทิ้ง 

6 0.63 0.35 ตัดทิ้ง 

7 0.73 0.18 ตัดทิ้ง 

8 0.58 0.37 คัดเลือกไว 
9 0.54 0.45 คัดเลือกไว 
10 0.43 0.37 คัดเลือกไว 
11 0.53 0.10 ตัดทิ้ง 

 
 คัดเลือกขอที่มีความยาก (p) ระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนก (r) .20 ข้ึนไป จํานวน  
6 ขอ ซึ่งไดคาความยาก (PE) อยูระหวาง .43 - .70 และคาอํานาจจําแนก (D) อยูระหวาง .37 - .62 
เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร  
  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร ตามสูตรของครอนบัค (Cronbach) โดยใชโปรแกรม  B-Index & Non 0-1 Method 
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 
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ภาคผนวก ข 
คะแนนของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง 

 
1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
2. คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
3. คะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
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ตาราง 22 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการ
 เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
 แปรเดียว (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
  
นักเรียนคนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน (X) X2 D D2 

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

16 
11 
15 
8 
8 
14 
11 
9 
11 
13 
9 
13 
11 
14 
12 
13 
7 
5 
11 
15 
13 
 

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

529 
361 
676 
324 
256 
625 
576 
289 
576 
529 
400 
400 
441 
784 
729 
361 
361 
289 
625 
576 
289 

 

7 
8 
11 
10 
8 
11 
13 
8 
13 
10 
11 
7 
10 
14 
15 
6 
12 
12 
14 
9 
4 
 

49 
64 
121 
100 
64 

121. 
169 
64 
169 
100 
121 
49 
100 
196 
225 
36 
144 
144 
196 
81 
16 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 
นักเรียนคนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน (X) X2 D D2 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

10 
19 
13 
16 
8 
13 
17 
12 
12 
10 
15 
20 
18 
13 
15 
13 
13 
14 
15 
12 
12 

17 
28 
23 
26 
20 
23 
28 
25 
24 
24 
20 
28 
26 
26 
24 
26 
22 
22 
27 
21 
25 

289 
784 
529 
676 
400 
529 
784 
625 
576 
576 
400 
784 
676 
676 
576 
676 
484 
484 
729 
441 
625 

7 
9 
10 
10 
12 
10 
11 
13 
12 
14 
5 
8 
8 
13 
9 
13 
9 
8 
12 
9 
13 

49 
81 
100 
100 
144 
100 
121 
169 
144 
196 
25 
64 
64 
169 
81 
169 
81 
64 
144 
81 
169 

  
X = 957 

X2 = 
22315 

D=428 D2=4644 
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 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ 
t–test for dependent samples  
 

     t =   ∑
∑ (∑ )

      ;  df = n − 1 

    

                           t =    
428

 42(4644)-(428)2

42-1

      ; df = 42-1  

  
 t  =        

428
195048-183184

41

 

 

        t =          428
17.01

 
 

       t  =            25.16**               ( t (.01,41) = 2.426 ) 
 
 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสน   
ตัวแปรเดียว  
 

X   =    
∑  

 

    =
957
42  

 

       = 22.79 
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 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว  

 

푠 =
n ∑ X − (∑ X)  

n(n − 1)  

 

           =
42(22315) − (957)

42(42 − 1)  

 

        =
937230 − 915849

1722  

 
             =  3.52 
 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับเกณฑ (รอย
ละ 70) สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ t–test for one sample 
 

                t =  μ

√
               ;  df = n − 1 

 

                             t  =   
22.79 − 21

3.52
√42

                   ; df = 42 − 1    

 
                                                             t   =    3.30**                           ( t (.01,41) = 2.426 ) 
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ตาราง 23 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการ
 เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
 แปรเดียว (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
 
นักเรียนคนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน (X) X2 D D2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

18 

10 

19 

8 

7 

15 

16 

6 

9 

17 

11 

13 

10 

20 

17 

15 

7 

5 

13 

15 

12 

 

35 

26 

33 

23 

23 

25 

31 

24 

25 

30 

28 

29 

27 

33 

29 

28 

24 

26 

30 

29 

31 

 

1225 
676 
1089 
529 
529 
625 
961 
576 
625 
900 
784 
841 
729 
1089 
841 
784 
576 
676 
900 
841 
961 

17 
16 
14 
15 

16 

10 

15 

18 

16 

13 

17 

16 

17 

13 

12 

13 

17 

21 

17 

14 

19 

 

289 
256 
196 
225 
256 

100 

225 

324 

256 

169 

289 

256 

289 

169 

144 

169 

289 

441 

289 

196 

361 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

นักเรียนคนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน (X) X2 D D2 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

15 

16 

16 

19 

8 

14 

25 

24 

23 

16 

13 

26 

15 

14 

20 

19 

21 

17 

15 

14 

16 

33 

30 

28 

36 

22 

29 

36 

34 

34 

31 

27 

36 

28 

29 

33 

30 

34 

29 

28 

30 

31 

1089 

900 

784 

1296 

484 

841 

1296 

1156 

1156 

691 

729 

1296 

784 

841 

1089 

900 

1156 

841 

784 

900 

961 

18 

14 

12 

17 

14 

15 

11 

10 

11 

15 

14 

10 

13 

15 

13 

11 

13 

12 

13 

16 

15 

324 

196 

144 

289 

196 

225 

121 

100 

121 

225 

196 

100 

169 

225 

169 

121 

169 

144 

169 

256 

225 

  X=1237 X2=37001 D=608 D2=9072 
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 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ 
t–test for dependent samples  
 

     t =   ∑
∑ (∑ )

    ;  df = n − 1 

 

     t =  608

 42(9072)-(608)2

42-1

    ;  df = 42 − 1 

t =            
608

381024-369664
41

 

 

      t =          608
16.65

 
 

      t  =            36.52**         ( t (.01,41) = 2.426 ) 
 
 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ของคะแนนวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว  
 

X   =    
∑  

 

       =  
 1237

42  
 

        =  29.45 
 
 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว  

 

푠 =
n ∑ X − (∑ X)  

n(n − 1)  
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           =
42(37001) − (1237)

42(42 − 1)  

 

        =
1554042 − 1530169

1,722  

 
            =  3.72 
 
 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับ
เกณฑ (รอยละ 70) สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ t–test for one sample 
 

                t =  μ

√
               ;  푑푓 =  푛 − 1 

 

                             t =      
29.45 − 28

3.72
√42

                ; 푑푓 = 42 − 1    

 
                                                t =       2.53**                   ( t (.01,41) = 2.426 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

ตาราง 24 คะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการ
 เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
 แปรเดียว (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
  
นักเรียนคนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน (X) X2 D D2 

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

11 
11 
14 
7 
7 
11 
13 
8 
7 
12 
9 
7 
14 
12 
13 
9 
8 
11 
11 
11 
7 
 

25 
18 
23 
18 
19 
23 
24 
18 
19 
25 
20 
19 
22 
24 
23 
19 
17 
18 
23 
24 
19 
 

625 
324 
529 
324 
361 
529 
576 
324 
361 
625 
400 
361 
484 
576 
529 
361 
289 
324 
529 
576 
361 

 

14 
7 
9 
11 
12 
12 
11 
10 
12 
13 
11 
12 
8 
12 
10 
10 
9 
7 
12 
13 
12 
 

196 
49 
81 
121 
144 
144 
121 
100 
144 
169 
121 
144 
64 
144 
100 
100 
81 
49 
144 
169 
144 
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ตาราง 24 (ตอ) 
 

นักเรียนคนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน (X) X2 D D2 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

13 
14 
12 
13 
7 
8 
17 
15 
15 
16 
12 
16 
11 
14 
15 
14 
11 
9 
11 
11 
13 

26 
27 
23 
25 
16 
20 
26 
26 
26 
25 
23 
26 
22 
24 
25 
24 
25 
20 
19 
21 
21 

676 
729 
529 
625 
256 
400 
676 
676 
676 
625 
529 
676 
484 
576 
625 
576 
625 
400 
361 
441 
441 

13 
13 
11 
12 
9 
12 
9 
11 
11 
9 
11 
10 
11 
10 
10 
10 
14 
11 
8 
10 
8 

169 
169 
121 
144 
81 
144 
81 
121 
121 
81 
121 
100 
121 
100 
100 
100 
196 
121 
64 
100 
64 

  X = 930 X2=20970 D=450 D2=4948 
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 เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ 
t–test for dependent samples  
 

        t =   ∑
∑ (∑ )

            ;  df = n − 1 

    
                                t   =    

450

 42(4948)-(450)2

42-1

         ; df = 42-1  

  
  t   =        

450
207816-202500

41

 

 

        t   =          450
11.39

 
 

        t   =            39.53**                 ( t (.01,41) = 2.426 ) 
 
 คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ของคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว  
 

X   =    
∑  

 

    =
930
42  

 

       = 22.14 
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 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(s) ของคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว  

 

푠 =
n ∑ X − (∑ X)  

n(n − 1)  

 

           =
42(20970) − (930)

42(42 − 1)  

 

        =
880740 − 864900

1722  

 
             =  3.03 
 
 เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวนที่เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กับเกณฑ  
(รอยละ 70) สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ t–test for one sample 
 

                t =  μ

√
               ;  푑푓 = 푛 − 1 

 

                              t =      
22.14 − 21

3.03
√42

                  ; 푑푓 = 42 − 1    

 
                                           t =    2.44**                   ( t (.01,41) = 2.426 ) 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในวิจัย 

 
1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ 

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน                                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2               เวลา   3   ชั่วโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู     ค 4.1: เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธและฟงกชัน 
2. ตัวชี้วัด 
 ดานความรู    นักเรียนสามารถ 

1. วิเคราะหแบบรูปที่กําหนดใหได 
2. เขียนความสัมพันธจากแบบรูปที่กําหนดใหโดยใชตัวแปรได 

 ดานทักษะ / กระบวนการ  นักเรียนมีความสามารถในการ 
 1. ใหเหตุผล แกปญหา 
 2. สื่อสาร นําเสนอ 

3. เชื่อมโยง 
 ดานคุณลักษณะ นักเรียนม ี

1.ความรับผิดชอบ       
2.ใหความรวมมือและชวยเหลือกัน               
3.ความกระตือรือรน 
4.ระเบียบวินัย 

3.  สาระการเรียนรู 
  แบบรูป (patterns) เปนการแสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆที่มีลักษณะสําคัญบางอยาง
รวมกันอยางมีเงื่อนไข เราสามารถใชเหตุผลเพ่ือหาความสัมพันธของสิ่งตางๆของแบบรูปที่
กําหนดใหได 
  แบบรูปอาจปรากฎใหเห็นในลักษณะตางๆกัน เชน รูปภาพ จุด เสน ประโยค ตัวเลข 
สัญลักษณตางๆเปนตน  
  ความสัมพันธเปนความเก่ียวของกันของสองสิ่งใดๆภายใตกฎเกณฑ หรือเงื่อนไขอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งแตละความสัมพันธจะแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับวาเราเปนผูกําหนดวาจะใชเงื่อนไข
ใดเปนตัวกําหนดใหเกิดความสัมพันธกันในรูปแบบใด 
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  สถานการณปญหาที่ 1 “ไมขีดไฟ” 

 
1. ถาวางเรียงไมขีดไฟเพ่ิมใหมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด 6,7,8,9 และ 10 รูป จะตองใชไมขีดไฟ

ทั้งหมดก่ีกาน 
2. ถาวางเรียงไมขีดไฟเพ่ิมใหมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด 100 รูป จะตองใชไมขีดไฟทั้งหมดก่ีกาน 
3. ถาด.ญ.ใบปอ มีกานไมขีดไฟจํานวน 57 กาน ด.ญ.ใบปอ จะสามารถสรางรูปสามเหลี่ยม

ตามแบบรูปขางตนไดก่ีรูป 
วิธีทํา จากความสัมพันธระหวางลําดับที่ของรูป จํานวนรูปสามเหลี่ยม และจํานวนกานไมขีด
สามารถนํามาเขียนในรูปตารางไดดังนี้ 
 

 

 ดังนั้น ถาเราเขียนเปนความสัมพันธโดยใชตัวแปร จะไดความสัมพันธเปน 1+(2×n) หรือ 1+2n 
    เมื่อ n เปนตัวแปรที่ใชแสดงจํานวนรูปสามเหลี่ยม 
 1. ถาวางเรียงไมขีดไฟเพ่ิมใหมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด 6 รูป จะตองใชไมขีดไฟทั้งหมด 1+(2×6)= 
13 กาน 
  ถาวางเรียงไมขีดไฟเพ่ิมใหมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด 7 รูป จะตองใชไมขีดไฟทั้งหมด 1+(2×7)= 
15 กาน 
  ถาวางเรียงไมขีดไฟเพ่ิมใหมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด 8 รูป จะตองใชไมขีดไฟทั้งหมด 1+(2×8)= 
17 กาน 
  ถาวางเรียงไมขีดไฟเพ่ิมใหมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด 9 รูป จะตองใชไมขีดไฟทั้งหมด 
1+(2×9)=19 กานและถาวางเรียงไมขีดไฟเพ่ิมใหมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด 10 รูปจะตองใชไมขีดไฟ
ทั้งหมด1+(2×10)=13 กาน 
 2. ถาวางเรียงไมขีดไฟเพ่ิมใหมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด 100 รูป จะตองใชไมขีดไฟทั้งหมด 
1+(2×100)=201 กาน  

รูปที่ 1 2 3 4 5 … n 

จํานวนรูปสามเหลี่ยม(รูป) 1 2 3 4 5 … n 

จํานวนกานไมขีดไฟ(กาน) 
3 

1+(2×1) 
5 

1+(2×2) 
7 

1+(2×3) 
9 

1+(2×4) 
11 

1+(2×5) 
…  

1+(2×n) 
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 3. จาก 1+2n จะไดวา 1+(2×28)=57 ดังนั้นถาด.ญ.ใบปอ มีกานไมขีดไฟจํานวน 57 กาน ด.ญ.
ใบปอ จะสามารถสรางรูปสามเหลี่ยมตามแบบรูปขางตนไดทั้งหมด 28 รูป  

   สถานการณปญหาที่ 2   กลองมหัศจรรยในหองคณิตศาสตรกลองหนึ่งเมื่อใสจํานวนลงไป 
กลไกภายในกลองทํางานสงจํานวนออกมาดังภาพ 

      

  ถาใสจํานวน 100 ลงไปนักเรียนคิดวากลไกภายในกลองจะสงจํานวนใดออกมา 
  วิธีทํา   เมื่อกําหนดให n เปนตัวแปรแทนจํานวนที่ใสเขาไป เขียนตารางแสดงความสัมพันธ

ของจํานวนที่ใสเขาไปและจํานวนที่สงออกมา ไดดังนี้ 
 

จํานวนที่ใสเขาไป 1 2 3 4 … 10 … n 

จํานวนที่สงออกมา 
5 

1+1+3 
7 

2+2+3 
9 

3+3+3 
11 

4+4+3 
 
… 

23 
10+10+3 

 
… 

 
n+n+3 

   
   จากตารางจะพบวา ถาจํานวนที่ใสเขาไปคือ n จํานวนที่สงออกมา คือ n+n+3 หรือ 2n+3 
 ดังนั้น  ถาใสจํานวน 100 ลงไป กลไกภายในกลองจะสงจํานวน 2(100)+3=203 ออกมา  

สถานการณปญหาที่ 3   กลองคณิตศาสตรมหัศจรรยกลองที่ 2 เมื่อใสจํานวนลงไป กลไก
ภายในกลองทํางานสงจํานวนออกมาดังภาพ  

 

 
  ถาจํานวนที่สงออกมาเปน 110 แลวจํานวนที่ใสเขาไปคือจํานวนใด 
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วิธีทํา   เมื่อกําหนดให n เปนตัวแปรแทนจํานวนที่ใสเขาไป เขียนตารางแสดงความสัมพันธของ
จํานวนที่ใสเขาไปและจํานวนที่สงออกมา ไดดังนี้ 

 

จํานวนที่ใสเขาไป 1 2 3 4 5 … n 

จํานวนที่สงออกมา 
2 

12+1 
6 

22+2 
12 

32+3 
20 

42+4 
30 

52+5 
 

… 

 
n2+n 

 
 

จากตารางจะพบวา ถาจํานวนที่ใสเขาไปคือ n จํานวนที่สงออกมา คือ n2+n 
ดังนั้น ถาจํานวนสงออกมาเปน 110 เราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธเพ่ือหาจํานวนที่

ใสเขาไปไดดังนี้ 
   n2+n    = 110 
เรียกประโยคนี้วา “สมการ”  
จากสมการ   n2+n    = 110  เมื่อแทน n ดวย 10 
จะได   102+10  = 100+10 

 = 110  
นั่นคือ ถาจํานวนที่สงออกมาเปน 110 จํานวนที่ใสเขาไปในกลองนี้คือ 10  

สรุป “สมการเปนประโยคที่แสดงการเทากันของจํานวนโดยมีสัญลักษณ = บอกการเทากัน” 
สมการอาจมีตัวแปรหรือไมมีตัวแปรก็ได เชน n2+n = 110 เปนสมการที่มี n เปนตัวแปร 

และ 2-9=-7 เปนสมการที่ไมมีตัวแปร 
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สถานการณปญหาที่ 4 
ตนสมพบกระตายจํานวนหนึ่งในทุงหญา มีกระตายตัวผูมากกวากระตายตัวเมีย 5 ตัว จง

พิจารณาความสัมพันธระหวางจํานวนกระตายตัวเมีย กระตายตัวผู กระตายทั้งหมดและจํานวนขา
กระตาย และเติมจํานวนในตาราง แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
 

 
 
 

1. ถามีกระตายตัวเมีย 12 ตัว จะมีกระตายตัวผูก่ีตัว  
2. ถามีกระตายตัวเมีย n ตัว จะมีกระตายตัวผูก่ีตัว 
3. ถามีกระตายตัวเมีย n ตัว จะมีกระตายทั้งหมดก่ีตัว 
4. ถามีกระตายตัวเมีย n ตัว กระตายทั้งหมดจะมีก่ีขา 
5. ถามีกระตายทั้งหมด 25 ตัว จะมีกระตายตัวผูก่ีตัว 
6. ถานับขากระตายทั้งหมดได 140 ขา จะมีกระตายตัวเมียก่ีตัว 

 

วิธีทํา  จากความสัมพันธระหวางจํานวนกระตายตัวเมีย กระตายตัวผู กระตายทั้งหมดและจํานวนขา
กระตาย เขียนเปนตารางแสดงความสัมพันธ ไดดังนี ้
 

 

กระตายตัวเมีย(ตัว) 1 2 3 4 5 … n 

กระตายตัวผู(ตัว) 6 7    …  

กระตายทั้งหมด(ตัว) 7 9    …  

จํานวนขากระตายทั้งหมด 28 36    …  

กระตายตัวเมีย(ตัว) 1 2 3 4 5 … n 

กระตายตัวผู(ตัว) 
6 

(5+1) 
7 

(5+2) 
8 

(5+3) 
9 

(5+4) 
10 

(5+5) … 
 

5+n 

กระตายทั้งหมด(ตัว) 
7 

5+2(1) 
9 

5+2(2) 
11 

5+2(3) 
13 

5+2(4) 
15 

5+2(5) … 
 

5+2(n) 

จํานวนขากระตายทั้งหมด 

28 
20+8(1) 
4{5+2(1) 

36 
20+8(2) 

4{5+2(2)} 

44 
20+8(3) 

4{5+2(3)} 

52 
20+8(4) 

4{5+2(4)} 

60 
20+8(5) 

4{5+2(5)} 
… 

 
20+8n 

4{5+2(n)} 
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1. ถามีกระตายตัวเมีย 12 ตัว จะมีกระตายตัวผูก่ีตัว  
วิธีทํา  จากตาราง ถามีกระตายตัวเมีย n ตัว จะมีกระตายตัวผู  5+n ตัว 
  ดังนั้น  ถามีกระตายตัวเมีย 12 ตัว จะมีกระตายตัวผู 5+12 = 17 ตัว 

2. ถามีกระตายตัวเมีย n ตัว จะมีกระตายตัวผูก่ีตัว 
วิธีทํา  จากตาราง ถามีกระตายตัวเมีย n ตัว จะมีกระตายตัวผู  5+n ตัว 

3. ถามีกระตายตัวเมีย n ตัว จะมีกระตายทั้งหมดก่ีตัว 
วิธีทํา  จากตาราง  ถามีกระตายตัวเมีย n ตัว จะมีกระตายทั้งหมด  5+2n ตัว 

4. ถามีกระตายตัวเมีย n ตัว กระตายทั้งหมดจะมีก่ีขา 
ตอบ  จากตาราง  ถามีกระตายตัวเมีย n ตัว กระตายทั้งหมดจะมี  20+8n ขา  

5. ถามีกระตายทั้งหมด 25 ตัว จะมีกระตายตัวผูก่ีตัว 
วิธีทํา  จากตาราง เมื่อมีจํานวนกระตายตัวเมีย n ตัวจะมีกระตายทั้งหมด 5+2n ตัว  
ดังนั้น   ถามีกระตายทั้งหมด 25 ตัว เขียนสมการเพ่ือหาจํานวนกระตายตัวเมียไดดังนี้  

      5+2n = 25  เมื่อแทน n ดวย 10  
จะได  5+2(10)= 5+20 

=  25 
  ดังนั้น   จะมีจํานวนกระตายตัวเมีย 10 ตัว  
นั่นคือ มีจํานวนกระตายตัวผูอยู 25-10= 15 ตัว  

6. ถานับขากระตายทั้งหมดได 140 ขา จะมีกระตายตัวเมียก่ีตัว 
วิธีทํา  จากตาราง เมื่อมีจํานวนกระตายตัวเมีย n ตัวจะมีจํานวนขากระตายทั้งหมด 20+8n ขา  
ดังนั้น   ถานับขากระตายไดทั้งหมด 140 ขา เขียนสมการเพ่ือหาจํานวนกระตายตัวเมียไดดังนี้ 

       20+8n = 140 เมื่อแทน n ดวย 15  
จะได   20+8n = 20+8(15) 

 = 20+120 
 = 140 

  ดังนั้น    จะมีจํานวนกระตายตัวเมีย 15 ตัว  
นั่นคือ ถานับขากระตายทั้งหมดได 140 ขา จะมีจํานวนกระตายตัวเมีย 15 ตัว  
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4.  กิจกรรมการเรียนรู 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นสังเกต  

ครูแจกรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมที่ทําจากกระดาษแข็งพรอมกาวใหกับนักเรียน จากนั้น
สรางแบบรูปของรูปภาพจากแผนฟวเจอรบอรดรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมบนกระดานดําทีละขอ
ใหนักเรียนพิจารณา แลวใหเวลานักเรียนสรางรูปที่ 4 และ 5 ของแบบรูปแตละขอจากรูปสามเหลี่ยม
และสี่เหลี่ยมที่แจกใหโดยติดลงในสมุด แลวใชการถาม-ตอบ กับนักเรียนดังนี้ 
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- จากขอที่ 1 รูปที่ 4 และ 5 นักเรียนนับจํานวนสามเหลี่ยมที่สรางไดก่ีรูป (4 และ 5 รูป
ตามลําดับ) (คําถามหมวกสีขาว-ขอมูล ขอเท็จจริงจากสถานการณ) 

- ขอที่ 2 รูปที่ 4 และ 5 นักเรียนนับจํานวนสามเหลี่ยมที่สรางไดก่ีรูป (16 และ 25 รูป
ตามลําดับ) (คําถามหมวกสีขาว) 

- ขอที่ 3 รูปที่ 4 และ 5 นักเรียนนับจํานวนสี่เหลี่ยมที่สรางไดก่ีรูป (17 และ 21 รูป
ตามลําดับ) (คําถามหมวกสีขาว) 

- ขอที่ 4 รูปที่ 4 และ 5 นักเรียนนับจํานวนสี่เหลี่ยมที่สรางไดก่ีรูป (14 และ 16  รูป
ตามลําดับ) (คําถามหมวกสีขาว) 

พรอมสุมเรียกนักเรียนออกมาสรางรูปที่ 4 และ 5 บนกระดานดําโดยใชฟวเจอรบอรดที่ครู
จัดเตรียมไวใหและรวมกันตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง และตั้งคําถามกับนักเรียนวา… 

- ถาลําดับที่ของรูปเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ การหาจํานวนรูปสามเหลี่ยม/รูปสี่เหลี่ยมในแตละขอ
โดยใชการสรางจากของจริงหรือการวาด จะสะดวกหรือไม(คําถามหมวกสีแดง-อารมณ ความรูสึก) 

- ถาไมสะดวก  นักเรียนคิดวานักเรียนจะใชวิธีใดแทนไดบาง (คําถามหมวกสีเขียว-
แนวความคิดใหมๆ ทางเลือก ความเปนไปไดและความคิดสรางสรรค) 

 

ขั้นอธิบาย 
ครูใชการถาม-ตอบ กับนักเรียน เพ่ือนําไปสูเงื่อนไขของความสัมพันธระหวางจํานวนรูป

สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม กับลําดับที่ของรูปแตละแบบรูปและความหมายของแบบรูป ดังนี ้
- ในแตละขอนักเรียนพบความสัมพันธระหวางจํานวนรูปสามเหลี่ยม/สี่เหลี่ยมกับลําดับที่

ของรูป หรือไม (คําถามหมวกสีฟา-ขอสรุป ความคิดรวบยอด การมองเห็นภาพและการดําเนินการที่
มีข้ันตอน) 

- ขอที่ 1 รูปที่ 1 มีรูปสามเหลี่ยมก่ีรูป (1 รูป)  (คําถามหมวกสีขาว) 
- รูปที่ 2 มีรูปสามเหลี่ยมก่ีรูป( 2 รูป)  (คําถามหมวกสีขาว) 
- รูปที่ 3 มีรูปสามเหลี่ยมก่ีรูป( 3 รูป) (คําถามหมวกสีขาว) 
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- ความสัมพันธที่นักเรียนคาดการณคืออะไร (ลําดับที่ของรูปเทากับจํานวนรูปสามเหลี่ยม)  
(คําถามหมวกสีฟา) 

- ขอ 2   รูปที่ 1 มีรูปสามเหลี่ยมก่ีรูป( 1 รูป) (คําถามหมวกสีขาว) 
-  รูปที่ 2 มีรูปสามเหลี่ยมก่ีรูป( 4 รูป)  (คําถามหมวกสีขาว) 
- รูปที่ 3 มีรูปสามเหลี่ยมก่ีรูป (9 รูป) (คําถามหมวกสีขาว) 

เขียนจํานวนรูปสามเหลี่ยมในแตละรูปใหสัมพันธกับลําดับที่ของรูปนั้นๆ และเขียนให
เปนรูปแบบเดียวกันทุกรูปไดหรือไม อยางไร  (คําถามหมวกสีฟา) 
(ได  รูปที่ 1 มีรูปสามเหลี่ยม 1 รูป ความสัมพันธ 12 

รูปที่ 2 มีรูปสามเหลี่ยม 4 รูป ความสัมพันธ 22 
รูปที่ 3 มีรูปสามเหลี่ยม 9 รูป ความสัมพันธ 32) 

- ความสัมพันธที่นักเรียนคาดการณคืออะไร(จํานวนรูปสามเหลี่ยมเทากับลําดับที่ของรูป
ยกกําลังสอง) (คําถามหมวกสีฟา) 

- ขอ 3  รูปที่ 1 มีรูปสี่เหลี่ยมก่ีรูป( 5 รูป)  (คําถามหมวกสีขาว) 
- รูปที่ 2 มีรูปสี่เหลี่ยมก่ีรูป( 9 รูป)  (คําถามหมวกสีขาว) 
- รูปที่ 3 มีรูปสี่เหลี่ยมก่ีรูป( 13 รูป)  (คําถามหมวกสีขาว) 
- เขียนจํานวนรูปสี่เหลี่ยมใหสัมพันธกับลําดับที่ของรูปไดอยางไร 

( รูปที่ 1 มีรูปสี่เหลี่ยม 5 รูป  ความสัมพันธ (1+1+1+1+1)=(1+4(1)) 
รูปที่ 2 มีรูปสี่เหลี่ยม 9 รูป   ความสัมพันธ (1+2+2+2+2) =(1+4(2)) 
รูปที่ 3 มีรูปสี่เหลี่ยม 13 รูป ความสัมพันธ (1+3+3+3+3) =(1+4(3))     ) 

(คําถามหมวกสีฟา) 
- ความสัมพันธที่นักเรียนคาดการณคืออะไร (จํานวนรูปสี่เหลี่ยมเทากับสี่เทาของลําดับที่

ของรูปบวกดวยหนึ่ง) (คําถามหมวกสีฟา) 
- ขอ 4  รูปที่ 1 มีรูปสี่เหลี่ยมก่ีรูป( 8 รูป) (คําถามหมวกสีขาว) 
- รูปที่ 2 มีรูปสี่เหลี่ยมก่ีรูป( 10 รูป) (คําถามหมวกสีขาว) 
- รูปที่ 3 มีรูปสี่เหลี่ยมก่ีรูป( 12 รูป) (คําถามหมวกสีขาว) 
- เขียนจํานวนรูปสี่เหลี่ยมใหสัมพันธกับลําดับที่ของรูปไดอยางไร 

( รูปที่ 1 มีรูปสี่เหลี่ยม 8 รูป  ความสัมพันธ (6+1+1)=(6+2(1)) 
รูปที่ 2 มีรูปสี่เหลี่ยม 10 รูป   ความสัมพันธ (6+2+2) =(6+2(2)) 
รูปที่ 3 มีรูปสี่เหลี่ยม 12 รูป ความสัมพันธ (6+3+3) =(6+2(3))  )  
(คําถามหมวกสีฟา) 

- ความสัมพันธที่นักเรียนคาดการณคืออะไร (จํานวนรูปสี่เหลี่ยมเทากับสองเทาของลําดับ
ที่ของรูปบวกดวยหก) (คําถามหมวกสีฟา) 
จากนั้นครูชี้แนะกับนักเรียนวา 
 



168 
 

 
 
 

 
 
พรอมทั้งแนะนําความหมายของแบบรูปกับนักเรียนดวยวาจากตัวอยางทั้ง 4 ขอเปน

แบบรูปของรูปภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
  

และจากแบบรูปในขอที่ 1  นักเรียนจะสังเกตไดวา “ลําดับที่ของรูปเทากับจํานวนรูป
สามเหลี่ยม” และในขอที่ 2 “จํานวนรูปสามเหลี่ยมเทากับลําดับที่ของรูปยกกําลังสอง” ซึ่งเปน
ความสัมพันธของแตละแบบรูป” และชี้แนะกับนักเรียนวา ถาเรามีลําดับที่ของรูปซึ่งยังไมไดระบุ
จํานวนที่แนนอน จะใชอักษรภาษาอังกฤษ เชน n แทนลําดับที่นั้น เรียก n วา “ตัวแปร” ซึ่งจากขอ 1 
และ ขอ 2 สามารถเขียนตารางแสดงความสัมพันธระหวางลําดับที่ของรูปและจํานวนรูปสามเหลี่ยม
ได ดังนี้ (ครูเขียนตารางบนกระดานดํา) 

 

 
- การหาความสัมพันธในรูปที่ n นักเรียนคิดวาจะนําไปใชประโยชนไดอยางไร(สามารถ

นําไปหาจํานวนรูปสามเหลี่ยมในแตละลําดับที่ไดอยางรวดเร็วและแมนยํากวา) (คําถาม
หมวกสีเหลือง-ผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคาและประโยชนที่ไดรับ)  

- แบบรูปในขอที่ 3 นักเรียนคิดวาจะเขียนความสัมพันธระหวางจํานวนรูปสี่เหลี่ยมและ
ลําดับที่ในรูปที่ n ไดหรือไม (ได) (คําถามหมวกสีฟา) 

- มีเทคนิคอยางไร (คําถามหมวกสีเขียว) 
- รูปสี่เหลี่ยมสวนใดเปนสวนที่คงที่/ไมแปรเปลี่ยนไปตามลําดับที่ของรูปนั้นๆ(สี่เหลี่ยม

ตรงกลางจํานวน 1 รูป)  (คําถามหมวกสีขาว) 

รูปท่ี 1 2 3 4 5 … n 
ขอท่ี 1. จํานวนรูปสามเหล่ียม(รูป) 1 2 3 4 5 … n 
ขอท่ี 2. จํานวนรูปสามเหล่ียม(รูป) 11 22 32 42 52 … n2 

  แบบรูป (patterns) เปนการแสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆที่มีลักษณะ
สําคัญบางอยางรวมกันอยางมีเงื่อนไข เราสามารถใชเหตุผลเพ่ือหาความสัมพันธ
ของแบบรูปที่กําหนดใหได 
  แบบรูปอาจปรากฎใหเห็นในลักษณะตางๆกัน เชน รูปภาพ จุด เสน 
ประโยค ตัวเลข สัญลักษณตางๆเปนตน  

 ความสัมพันธเปนความเก่ียวของกันของสองสิ่งใดๆภายใตกฎเกณฑ หรือเงื่อนไขอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งแตละความสัมพันธจะแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับวาเราเปนผูกําหนดวาจะใชเงื่อนไขใดเปน
ตัวกําหนดใหเกิดความสัมพันธกันในรูปแบบใด 
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 ครูเปลี่ยนสีรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางเพ่ือใหนักเรียนเห็นไดชัดเจนย่ิงข้ึน ดังนี้ 

 
- จํานวนรูปสี่เหลี่ยมสวนที่แปรเปลี่ยนไปตามลําดับที่ในแตละรูปคือสวนใด เทากับเทาไหร

บาง (สวนสีชมพู 4,8,12 ตามลําดับ) (คําถามหมวกสีขาว) 
 

- ในรูปตอๆไปจํานวนรูปสี่เหลี่ยมสวนที่แปรเปลี่ยนไปจะเปนเทาใด(16,20,24,…)  
(คําถามหมวกสีขาว) 

- เขียนแบบรูปของจํานวนรูปสี่เหลี่ยมที่แปรเปลี่ยนไปตั้งแตรูปแรกและรูปตอๆไปได
อยางไร 
(4,8,12,16,20,24,…) (คําถามหมวกสีขาว) 

- ถาเขียนแบบรูปที่ไดนี้ใหมใหอยูในรูปของลําดับที่ของรูปนั้นๆแตคาที่ไดยังเทาเดิมจะ
เขียนไดหรือไม(ได) 

- อยางไร (4x1,4x2,4x3,4x4,4x5,4x6,…) (คําถามหมวกสีฟา) 
 ครูเขียนบนกระดานดําและเนนจํานวนที่เปนลําดับที่ของรูปใหนักเรียนเห็น  

- ดังนั้นจํานวนรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดที่ใชในแตละรูปจะหาอยางไร(นําจํานวนรูปสี่เหลี่ยมสวน
ที่คงที่ คือ 1 รวมกับจํานวนรูปสี่เหลี่ยมสวนที่แปรเปลี่ยนไปตามลําดับที่ของรูปนั้นๆ) 
(คําถามหมวกสีฟา) 

- เขียนเปนแบบรูปไดอยางไร (1+(4x1), 1+(4x2), 1+(4x3), 1+(4x4), 1+(4x5), 
1+(4x6),…) (คําถามหมวกสีขาว) 

- ถา n เปนตัวแปรที่ใชแทนลําดับที่ของรูป รูปที่ n จะมีรูปสี่เหลี่ยมจํานวนก่ีรูป (1+(4xn) 
หรือ 1+4n รูป) (คําถามหมวกสีฟา) 

- นักเรียนคิดวาเทคนิคการหาความสัมพันธในรูปที่ n ของแบบรูปของรูปภาพใหงายข้ึน
ควรทําอยางไรบาง (หาสวนที่คงที่และสวนที่แปรเปลี่ยนไปใหไดกอนจากนั้นจึงนําสวนที่
แปรเปลี่ยนไปมาเขียนใหมใหสัมพันธกับลําดับที่ของรูปนั้นๆ) (คําถามหมวกสีเขียว) 

- จากขอ 4 รูปสี่เหลี่ยมสวนใดที่ปรากฎอยูในทุกรูปตั้งแตรูปแรกหรือไมแปรเปลี่ยนไป
ตามลําดับที่ของรูปนั้นๆ (รูปสี่เหลี่ยมดานขางจํานวน 6 รูป) (คําถามหมวกสีขาว) 
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สุมเรียกนักเรียนออกมาเปลี่ยนสีฟวเจอรบอรดรูปสี่เหลี่ยมสวนที่คงที่ในแตละรูป ดังนี้ 
 

 
- จํานวนรูปสี่เหลี่ยมสวนที่แปรเปลี่ยนไปในแตละรูปนํามาเขียนเปนแบบรูปไดอยางไร 

(2,4,6,8,10…) (คําถามหมวกสีขาว) 
- ถาเขียนเปนแบบรูปใหมใหสัมพันธ กับลําดับที่ของรูปนั้นๆจะเขียนไดอยางไร

(2x1,2x2,2x3,2x4,2x5,…) (คําถามหมวกสีฟา) 
- แบบรูปของจํานวนรูปสี่เหลี่ยมในแตละรูปเปนเทาใดบาง

(6+(2x1),6+(2x2),6+(2x3),6+(2x4),6+(2x5),…)(คําถามหมวกสีฟา) 
- ถา n เปนตัวแปรที่ใชแทนลําดับที่ของรูป รูปที่ n จะมีรูปสี่เหลี่ยมจํานวนก่ีรูป (6+(2xn) 

หรือ 6+2n รูป) (6+(2x1),6+(2x2),6+(2x3),6+(2x4),6+(2x5),…) (คําถามหมวกสีฟา) 
 

และเนนยํ้ากับนักเรียนวา “ถาจะเขียนความสัมพันธในรูปของตัวแปร สิ่งที่กําหนดใหแทนตัว
แปรตองเปนแบบรูปของจํานวนนับ (1,2,3,4,..) เชนการหาความสัมพันธในรูปของตัวแปรของแบบ
รูปของรูปภาพ ก็จะกําหนดใหลําดับที่ของรูปซึ่งเปนจํานวนนับ 1,2,3,4,.. แทนตัวแปร ในที่นี้คือ n 
และเทคนิคการความสัมพันธในรูปที่ n ของแบบรูปของรูปภาพควรจะหาสวนที่คงที่ใหไดกอนแลวจึง
หาสวนที่แปรเปลี่ยนไปโดยเขียนสวนที่แปรเปลี่ยนไปในรูปใหมใหสัมพันธกับลําดับที่ของรูปนั้นๆ ซึ่ง
จะทําใหการหาความสัมพันธในรูปที่ n งายข้ึน” 
ขั้นทํานายและทดสอบ 

ครูยกสถานการณปญหาที่ 1 โดยสรางแบบรูปจากสื่อไมขีดไฟจําลองดังภาพดานลางบน
กระดานดํา พรอมทั้งเขียนโจทยใหนักเรียนพิจารณา แลวใชการถาม-ตอบกับนักเรียนเพ่ือกระตุนให
นักเรียนเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการหาคําตอบ ดังนี้ 
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- โจทยใหหาอะไร(จํานวนกานไมขีดไฟในรูปที่ 6,7,8,9 ,10 และ 100) (คําถามหมวกสี
ขาว) 

- โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง (แบบรูปการเรียงไมขีดไฟ) (คําถามหมวกสีขาว) 
- นักเรียนคิดวาจะหาคําตอบของโจทย ขอนี้โดยใชวิธีใดบาง (คําถามหมวกสีเขียว) 

 ครูใหเวลานักเรียนหาคําตอบตามวิธีที่นักเรียนแตละคนเลือก โดยแจกไมขีดไฟใหกับ
นักเรียนทุกคนดวย 

- มีนักเรียนคนใดที่เลือกใชการสรางรูปจากไมขีดไฟบาง 
- นักเรียนนับจํานวนไมขีดไฟไดก่ีกานถามีรูปสามเหลี่ยมเพ่ิมข้ึนเปน 6,7,8,9 และ 10 รูป 

(13,15,17,19 และ 21 รูปตามลําดับ) (คําถามหมวกสีขาว) 
- มีนักเรียนคนใดที่เลือกใชการวาดรูปแลวนับเสนแทนจํานวนกานไมขีดไฟบาง 

นักเรียนนับจํานวนไมขีดไฟไดก่ีกานถามีรูปสามเหลี่ยมเพ่ิมข้ึนเปน 6,7,8,9 และ 10 รูป 
(13,15,17,19 และ 21 รูปตามลําดับ) (คําถามหมวกสีขาว) 

- มีใครใชวิธีอ่ืนนอกเหนือจาก 2 วิธีนี้อีกบาง(คําถามหมวกสีเขียว) 
- ไดคําตอบเทากันหรือไม (คําถามหมวกสีขาว) 
- นักเรียนที่เลือกใชวิธีสรางรูปจากไมขีดไฟและวิธีการวาดรูปแลวนับเสนแทนจํานวนกาน

ไมขีดไฟ การตอบโจทยขอที่ 2 นักเรียนคิดวานักเรียนยังจะสามารถหาคําตอบดวยวิธี
ดังกลาวไดหรือไม(คําถามหมวกสีขาว) 

- ทั้ง 2 วิธีนี้นักเรียนคิดวามีความยุงยากหรือไมอยางไร สําหรับการหาคําตอบของโจทย
ขอที่ 2 (คําถามหมวกสีดํา-จุดออน ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน การสํารวจความเปนไปได
และการตรวจสอบความเหมาะสม) 

- แลววิธีการใดที่นาจะนํามาใชในการหาคําตอบของโจทยขอที่ 2 ไดอยางรวดเร็ว  
(การหาความสัมพันธในรูปที่ n)  (คําถามหมวกสีฟา) ครูใหเวลานักเรียนหา
ความสัมพันธในรูปที่ n ประมาณ 10 นาที 

- จํานวนกานไมขีดไฟในรูปที่ n เมื่อ n เปนตัวแปรที่ใชแทนจํานวนรูปสามเหลี่ยม เขียน
ไดอยางไร (คําถามหมวกสีฟา)  

  จากนั้นสุมเรียกนักเรียนออกมาเขียนตารางแสดงความสัมพันธระหวางลําดับที่ของรูป 
จํานวนรูป  สามเหลี่ยมและจํานวนกานไมขีดไฟ ใหไดดังนี้ 

 

รูปที่ 1 2 3 4 5 … n 

จํานวนรูปสามเหลี่ยม(รูป) 1 2 3 4 5 … n 

จํานวนกานไมขีดไฟ(กาน) 
3 

1+(2x1) 
5 

1+(2x2) 
7 

1+(2x3) 
9 

1+(2x4) 
11 

1+(2x5) 
…  

1+(2xn) 
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- ถาวางเรียงไมขีดไฟเพ่ิมใหมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด 100 รูป จะตองใชไมขีดไฟทั้งหมดก่ี
กาน (1+(2x100)=201 กาน) (คําถามหมวกสีขาว) 

- การหาความสัมพันธในรูปที่ n ดีกวาวิธีการสรางรูปจริงหรือการวาดรูปหรือไม อยางไร 
(คําถามหมวกสีเหลือง) 

ขั้นนําไปใช 
ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกันเพ่ือใหนักเรียนนําความสัมพันธในรูปที่ n ที่คนพบไปใช โดย

ใชการ 
ถาม-ตอบ ดังนี้ 

- จากโจทยขอ 3 นักเรียนจะหาคําตอบดวยวิธีใดไดบาง (คําถามหมวกสีเขียว) 
- นักเรียนจะนําความสัมพันธในรูปที่ n มาชวยในการหาคําตอบไดหรือไม (คําถามหมวก

สีเหลือง) 
- อยางไร (คําถามหมวกสีฟา) (ได โดยการแทนคา n ใน 1+(2xn) จนกระทั่งไดคา n ที่ทํา

ทําให 1+(2xn)มีคาเทากับ 57 ) 
- นักเรียนคิดวาการหาความสัมพันธในรูปที่ n มีขอดีอยางไรบาง  

(สามารถหาจํานวนกานไมขีดไฟเมื่อลําดับที่ของรูปมีคามากๆ หรือหาลําดับที่ของรูป
เมื่อกําหนดจํานวนกานไมขีดไฟมาให ) (คําถามหมวกสีเหลือง) 

จากนั้นแจกใบกิจกรรมที่ 1 ใหนักเรียนทํา เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนและ
รวมกันเฉลยคําตอบบนกระดานดํา 
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5. สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
1. ไมขีดไฟ 
2. รูปเรขาคณิตที่สรางจากฟวเจอรบอรดและกระดาษโปสเตอรส ี
3. สื่อแผนภาพ 
4. ใบกิจกรรมที่ 1,2 และ 3  

 
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 
 

สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ดานความรู ใหทําใบกิจกรรม 

 
แบบประเมินผลงาน 
(ใบกิจกรรม) 
 

ผานเกณฑรอยละ80 
 

ดานทักษะ/กระบวนการ 
1. การใหเหตุผล แกปญหา 
2. การสื่อสาร นําเสนอ 
3. การเชื่อมโยง 

 
ใหอภิปราย 
 
 

 
แบบประเมินการ
อภิปราย 
 

 
ผานเกณฑรอยละ 80 

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
1.ความรับผิดชอบ 
2.ความรวมมือและชวยเหลือกัน 
3.ความกระตือรือรน 
4.ระเบียบวินัย 

ประเมินพฤติกรรม
ระหวางเรียนและ
หลังการเรียนรู 

แบบประเมิน
พฤติกรรม 

ผานเกณฑในระดับดี 
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บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
แนวทางแกไข 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      ลงชื่อ ..................................................... 
       (.............................................) 
               ผูสอน 
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แบบประเมินผลงาน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
                

รายการประเมิน 

รวม ความถูกตอง 
ความตรงตอ

เวลา 
ความมีระเบียบ

เรียบรอย 
3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

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

 
 
 
 



176 
 

เกณฑการใหคะแนนผลงาน 

 

 
 

  
 การแปลผล ใชเกณฑดังนี ้
 คะแนน 8 – 9   หมายถึง ดีมาก 
 คะแนน 6 – 7   หมายถึง ดี 
 คะแนน 4 – 5  หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนน 0 – 3    หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
 

ดานความถูกตอง 

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 
3 / ดีมาก 
2 / ดี 
1 / พอใช 
0 / ควรปรับปรุง 

ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดถูกตองทั้งหมด 
ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดถูกตอง 70% ขึ้นไป 
ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดถูกตอง 50%  ขึ้นไป 
ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดถูกตองต่ํากวา 50 % 

ดานความตรงตอเวลา 

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 
3 / ดีมาก 
2 / ดี 
1 / พอใช 
0 / ควรปรับปรุง 

ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จและสงตรงเวลาที่กําหนด 
ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จแตสงไมตรงเวลาที่กําหนด 
ทํางานที่ไดรับมอบหมายไมเสร็จและสงไมตรงเวลาที่กําหนด 
ไมปฏิบัติงานและไมสงงานเลย 

ดานความมีระเบียบเรียบรอย 

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 
3 / ดีมาก 
2 / ดี 
1 / พอใช 
0 / ควรปรับปรุง 

ใบกิจกรรม ช้ินงาน สะอาดเรียบรอยดี 
ใบกิจกรรม ช้ินงาน สวนใหญสะอาดเรียบรอย 
ใบกิจกรรม ช้ินงาน ไมคอยสะอาดเรียบรอย 
ใบกิจกรรม ช้ินงานไมสะอาดเลย 
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แบบประเมินการอภิปราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
                

รายการประเมิน 

รวม การสื่อ
ความหมาย 

การแสดงความ
คิดเห็น การเชื่อมโยง 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1               
2               
3               
4               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
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เกณฑการใหคะแนนการอภิปราย 

 

 

 การแปลผล ใชเกณฑดังนี ้ คะแนน 8 – 9   หมายถึง ดีมาก 
     คะแนน 6 – 7   หมายถึง ดี 
     คะแนน 4 – 5  หมายถึง ปานกลาง 
     คะแนน 0 – 3    หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

ดานการสื่อความหมาย 
คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 
3 / ดีมาก 
 
2 / ดี 
 
1 / พอใช 
 
0 / ควรปรับปรุง 

พูดอธิบายเพื่อสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดอยางถูกตองทั้งหมด 
ตามลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน 
พูดอธิบายเพื่อสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดอยางถูกตองตาม ลําดับ
ขั้นตอน มีความชัดเจนเปนบางสวน 
พูดอธิบายเพื่อสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบถูกตองเปนบางสวน ลําดับ
ขั้นตอนชัดเจนเปนบางสวน 
ไมสามารถพูดอธิบายเพื่อสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบได 

ดานการแสดงความคิดเห็น 
คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 
2 / ดี 
 
1 / พอใช 
 
0 / ควรปรับปรุง 

พูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากวิจารณและสรุปความไดถูกตองชัดเจน และกลา
แสดงออก 
พูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากวิจารณและสรุปความไดถูกตองชัดเจน และกลา
แสดงออกเปนสวนใหญ 
พูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากวิจารณและสรุปความไดถูกตองชัดเจน และกลา
แสดงออกเปนบางครั้ง 
ไมแสดงความคิดเห็นใดๆเลย 

ดานการเชื่อมโยง 

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 
3 / ดีมาก 
2 / ดี 
1 / พอใช 
0 / ควรปรับปรุง 

ตอบคําถามพรอมใหเหตุผลไดดวยตนเอง 
ตอบคําถามพรอมใหเหตุผลโดยครูหรือเพื่อนคอยช้ีแนะ ในบางครั้ง 
ตอบคําถามพรอมใหเหตุผลโดยครูหรือเพื่อนคอยช้ีแนะทุกครั้ง 
ไมสามารถตอบคําถามใดๆไดเลย 
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แบบประเมินพฤติกรรม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
                

รายการประเมิน 

รวม ความ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความรวมมือ 

ความ
กระตือรือรน 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1                   
2                   
3                   
4                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
 การแปลผล ใชเกณฑดังนี ้ คะแนน 11 – 12 หมายถึง ดีมาก 
     คะแนน  9 –10  หมายถึง ดี 
     คะแนน  6 – 8  หมายถึง ปานกลาง 
     คะแนน 0 – 5    หมายถึง ควรปรับปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนพฤติกรรม 

 

 

 

ดานความรับผิดชอบ 
ระดับคุณภาพ คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 

3 / ดีมาก 
2 / ดี 
1 / พอใช 
0 / ควรปรับปรุง 

สงงานกอนหรือตรงกําหนดเวลานัดหมาย  
สงงานชากวากําหนด แตไดมีการติดตอช้ีแจงครูผูสอน มีเหตุผลที่รับฟงได 
สงงานชากวากําหนด 
ไมสงงานเลย 

ดานมีระเบียบวินัย 

ระดับคุณภาพ คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 
3 / ดีมาก 
2 / ดี 
1 / พอใช 
0 / ควรปรับปรุง 

ปฏิบัติตนใหอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันในกลุมอยางเครงครัด 
ปฏิบัติตนใหอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันในกลุมอยางเครงครัดเปนสวนใหญ 
ปฏิบัติตนใหอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันในกลุมอยางเครงครัดบางครั้ง 
ไมปฏิบัติตนตามขอตกลงที่กําหนดไวรวมกัน 

ดานความรวมมือ 

ระดับคุณภาพ คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 
3 / ดีมาก 
2 / ดี 
1 / พอใช 
0 / ควรปรับปรุง 

รวมแสดงความคิดเห็นและรวมปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จดวยดี 
รวมแสดงความคิดเห็นและรวมปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จดวยดีเปนสวนใหญ 
รวมแสดงความคิดเห็นและรวมปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จดวยดีเปนบางเวลา 
ไมรวมแสดงความคิดเห็นและไมรวมปฏิบัติกิจกรรมใดๆเลย 

ดานความกระตือรือรน 

ระดับคุณภาพ คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 
3 / ดีมาก 
2 / ดี 
1 / พอใช 
0 / ควรปรับปรุง 

ลงมือปฏิบัติงานทันทีที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเอง 
ลงมือปฏิบัติงานคอนขางชา แตมีเหตุผลที่พอรับฟงได 
ลงมือปฏิบัติงานชามาก ตองมีคนคอยกระตุนหรือแนะนํา 
ไมปฏิบัติงานเลย 
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แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 
ชื่อกิจกรรม/เกม .............................................. 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
                

รายการประเมิน 

รวม การทํางาน
รวมกัน 

การอภิปราย
รวมกัน 

การทํางานอยาง
เปนระบบ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
 

กลุม
.................................................... 

             

1               
2               
3               
4               
5               
 

กลุม
.................................................... 

             

1               
2               
3               
4               
5               
 

กลุม
.................................................... 

             

1               
2               
3               
4               
5               
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เกณฑการใหคะแนนกระบวนการทํางานกลุม 

 

 

 
 การแปลผล ใชเกณฑดังนี ้
 คะแนน 8 – 9   หมายถึง ดีมาก 
 คะแนน 6 – 7   หมายถึง ดี 
 คะแนน 4 – 5  หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนน 0 – 3    หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
 
 

การทํางานรวมกัน 
คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 
3 / ดีมาก 
2 / ดี 
1 / พอใช 
0 / ควรปรับปรุง 

สมาชิกทุกคนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมอยางเต็มที่และมีความสุข 
สมาชิกสวนใหญรวมกันปฏิบัติกิจกรรมอยางเต็มที่ 
สมาชิกบางคนเทานั้นที่รวมกันปฏิบัติกิจกรรมอยางเต็มที่ 
สมาชิกทุกคนไมใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

การอภิปรายรวมกัน 
คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 

3 / ดีมาก 
2 / ดี 
1 / พอใช 
0 / ควรปรับปรุง 

สมาชิกทุกคนรวมกันวิเคราะหและอภิปรายผลงานของกลุม 
สมาชิกสวนใหญรวมกันวิเคราะหและอภิปรายผลงานของกลุม 
สมาชิกบางคนรวมกันวิเคราะหและอภิปรายผลงานของกลุม 
สมาชิกทุกคนไมใหความสําคัญกับการวิเคราะหและอภิปรายผลงานของกลุม 

การทํางานอยางเปนระบบ 
คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 

3 / ดีมาก 
2 / ดี 
 
1 / พอใช 
 
0 / ควรปรับปรุง 

มีการวางแผนในการทํางานและปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอนสมาชิกทุกคนมีงานทํา 
มีการวางแผนในการทํางานและปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอนสมาชิกสวนใหญมีงาน
ทํา 
มีการวางแผนในการทํางาน แตการทํางานไมเปนไปตามขั้นตอน สมาชิกบางคน
เทานั้นที่ทํางาน 
ไมมีการวางแผนการทํางาน 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
ตอนที่ 1 
คําชี้แจง: ใหนักเรียนใชไมขีดไฟสรางรูปที่ 4 ,5 ,6 ,…, 10  รูปที่ 15 และรูปที่ 20 ในแตละขอ
ตอไปนี้แลวนับจํานวนกานไมขีดที่ใช จากนั้นเติมจํานวนที่นับไดในตารางแลวหาวาจะตองใชไมขีด
จํานวนเทาใด เพ่ือสรางรูปที่ n  

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 

2.  
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3.  
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4.  

 
 

 
 
 
 



187 

5.  
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 ตอนที่ 2  
คําชี้แจง: จงวาดภาพแบบรูปที่หายไปและตอบคําถามในแตละขอตอไปนี ้
 

1. ตนสมรอยสรอยขอมือดวยลูกปดสีตางๆ ตามข้ันตอนที่กําหนดให จงวาดภาพการรอยสรอย   
ขอมือของตนสมในข้ันที่ 4 และ 5 ลงใน                     และตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ข้ันที่ 4       ข้ันที่ 5 
  
 ถาตนสมรอยลูกปดตามข้ันตอนเดียวกันนี้เพ่ือทําเปนสรอยคอ ซึ่งตองรอยลูกปดถึงข้ันตอน
ที่ 10  จึงจะไดสรอยคอที่ยาวพอดี อยากทราบวาตนสมตองใชลูกปดสีชมพู สีเหลือง และสีน้ําเงิน
อยางละเทาใด 
 

ตอบ……………………………………………………………………………………………...………
….…………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………...………….
………………………………………………………………………………………………...………… 
แนวคิด……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...…………………… 
……………………………………………………………………………………………...…………….
………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………...………… 
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2. คุณหญิงแหวนทองตองการปูพ้ืนกระเบ้ืองเพ่ือทําทางเดินในสวนใหมตามแบบรูปดานลาง จง
วาดภาพแบบรูปพ้ืนกระเบ้ืองทางเดินในรูปที่ 4 และ 5 ลงใน                    และตอบ
คําถาม 

 

 
 

 

 

 

  รูปที่ 4       รูปที่ 5 

ถารูปที่ 3 ยาว 1 เมตร และคุณหญิงแหวนทองตองการปูพ้ืนทางเดินยาวทั้งหมด 5 เมตร 
อยากทราบวาคุณหญิงแหวนทองตองใชกระเบ้ืองขนาดใหญและขนาดเล็กอยางละก่ีแผน 
 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………...…………… 
แนวคิด……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...…………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………
.………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………...………… 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร    
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
คําชี้แจง : จงแสดงวิธีทํา 
1. จากแบบรูปของจํานวน 8 , 12, 16, 20,… นํามาเขียนความสัมพันธในรูปของตารางไดดังนี ้

 

ลําดับที่ 1 2 3 4 … 
จํานวน 8 12 16 20 … 

 

1.1 ลําดับที่ 5 และ ลําดับที่ 6 เปนจํานวนใด 
แนวคิดและคําตอบ 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

1.2 ลําดับที่ 10 และ 50 เปนจํานวนใด 
แนวคิดและคําตอบ 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

1.3 ถาให n เปนจํานวนนับใดๆ จํานวนในลําดับที่ n เปนเทาใด 
แนวคิดและคําตอบ 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

1.4 นักเรียนคิดวาจํานวน 184 และ 252 อยูในลําดับที่เทาใด เพราะเหตุใด 
แนวคิดและคําตอบ 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 



191 

2.  “ทางเดินในสวน” 

 
  แบบรูปขางตนเปนการปูกระเบ้ืองเพ่ือจัดทางเดินในสวน ตลอดทางเดินทั้งสองขางจัดวาง
 กระถางตนไมใหสัมพันธกับจํานวนกระเบ้ืองที่ใช  ดังภาพ 

2.1 ในรูปที่ 10 จะตองใชจํานวนกระเบ้ืองและกระถางตนไมอยางละเทาใด 
แนวคิดและคําตอบ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

2.2 ในรูปที่ n จะตองใชจํานวนกระเบ้ืองและกระถางตนไมอยางละเทาใด 
แนวคิดและคําตอบ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

2.3 ถาอลินตองการปูทางเดินในสวนตามแบบรูปขางตน โดยซื้อกระถางตนไมจํานวน 40 
กระถาง อลินจะตองซื้อกระเบ้ืองอยางนอยที่สุดก่ีกลองจึงจะเพียงพอในการปูทางเดินในสวนครั้ง
นี้ ถากระเบ้ือง 1 กลองบรรจุกระเบ้ือง 10 แผน 

แนวคิดและคําตอบ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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3. จงแกสมการ 4y + 2(y-1) = 10 
วิธีทํา
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
ตรวจคําตอบ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

4. จงแกสมการ  -  =  x +  
วิธีทํา
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
ตรวจคําตอบ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
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5. เชือกเสนหนึ่งมีความยาว 20 เมตร นําเชือกทั้งหมดมาขดเปนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยดาน
กวางสั้นกวาดานยาว 2 เมตร รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ไดจะมีพ้ืนที่เทาใด 
วิธีทํา
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
ตรวจคําตอบ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 

6. ปากกาและดินสอราคารวมกัน 15 บาท ขาวตูซื้อปากกา 4 ดามและดินสอ 6 แทง จายเงิน
ไป 70 บาท จงหาราคาของปากกา 1 ดามและดินสอ 1 แทง 
วิธีทํา
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
ตรวจคําตอบ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 
%%%%%%%%%¢ÍãË�·Ø¡¤¹âª¤ Ṍ%%%%%%%%% 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห   
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว    

 
คําชี้แจง ขอสอบเปนแบบเลือกตอบ 40 ขอ ๆละ 1 คะแนน 
คําสั่ง  จงเขียนเครื่องหมาย X ขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบ 

1.  

 
 จากแบบรูปตอไปนี้  รูปที่ 10 จะมีจํานวนจุดทั้งหมดก่ีจุด 
 ก. 17 จุด   ข. 18 จุด  ค.19 จุด  ง.20 จุด 

พิจารณาแบบรูปการบวกและผลบวกตอไปนี ้ แลวใชตอบคําถามขอ 2-3 

 
2. แบบรูปการบวกและผลบวกในชองวางหมายเลข และ  ตามลําดับ อยูในขอใด 

 ก. 1+3+5+7+9+11 และ 36  ข.1+3+5+7+9 และ 25   
 ค. 1+5+7+9 และ 22   ง. 1+3+5+9 และ 18 

3. ควรเติมจํานวนในขอใดลงในชองวางหมายเลข   
 ก. 676   ข.625   ค. 576   ง. 529 

4. กําหนดแบบรูปของจํานวน ดังนี ้

     ,     ,    ,  ,… 
 จํานวนในลําดับที่ 5 , 6 และ 7 คือจํานวนใด 

 ก.   ,     ,     ข.   ,     ,        
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 ค.   ,     ,     ง.   ,     ,    
 

5. แบบรูปและจํานวนในลําดับที่ n ในขอใดตอไปนี้สอดคลองกัน 
ก. 1, 4, 9, 16,…, n2    ข. 2, 6, 8, 10,.., 2n   
ค. 6, 7, 14, 21,…, n+5   ง. 0, 7, 26, 65,..,n2-1  

6. กําหนดแบบรูปของจํานวน ดังนี ้
   3 6 9 12 15 … 
 จํานวนใดไมไดอยูในแบบรูปนี ้
 ก. 204    ข. 222   ค. 200   ง.201 

7. พิจารณาแบบรูปตอไปนี ้ 
“ไมขีดไฟ” 

  
 ถาหนูย้ิมมีไมขีดไฟทั้งหมด 35 กาน หนูย้ิมจะสรางแบบรูปตามเงื่อนไขขางตนไดทั้งหมดก่ี
รูป 

ก. 4 รูป        ข. 5 รูป    ค. 7 รูป  ง. 9 รูป 
 

พิจารณาแบบรูปตอไปนี้ แลวใชตอบคําถามขอ 8-9 

 
8. จากแบบรูปขางตน รูปที่ n ตองใช  ทั้งหมดก่ีรูป 

 ก. 2+4n  ข. 4n-2  ค. 4n-4  ง.4n+4 
 

9. จากแบบรูปขางตน ถาใบปอมีรูปสี่เหลี่ยม 9 รูป ปานมีรูปสี่เหลี่ยม10 รูป ปนมีรูปสี่เหลี่ยม 
 11 รูป และปูเปมีรูปสี่เหลี่ยม 15 รูป จงหาวาจะตองนํารูปสี่เหลี่ยมของสองคนใดมารวมกัน
 จึงจะสรางรูปที่ 4 ของแบบรูปนี้ไดโดยใชรูปสี่เหลี่ยมที่มีอยูหมดพอดี 

ก. ใบปอ กับ ปาน ข. ปาน กับ ปูเป  ค. ปูเป กับ ปน  ง.ปน กับ ใบปอ 
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10. จากตารางแสดงความสัมพันธของแตละจํานวนในแบบรูป 3, 8, 15, 24,… ดังนี้ 
 

ลําดับที่ จํานวน 
1 3  = 22-1 
2  8  = 32-1 
3 15 = 42-1 
4 24 = 52-1 

  
 จํานวนในลําดับที่ n ตรงกับขอใด 
 ก. n-1    ข. 2n-1          ค. n2-1  ง.  (n+1)2-1 

11. พิจารณาแบบรูปตอไปนี ้ 
“ไมขีดไฟ” 

  
  แบบรูปที่กําหนดใหเปนการนํากานไมขีดไฟมาเรียงตอกันใหเปนรูปสามเหลี่ยมที่มี
 ดาน 1 ดานรวมกัน   
  ถาให n เปนจํานวนรูปสามเหลี่ยมและ m เปนจํานวนกานไมขีดไฟ สามารถเขียน
 แสดงความสัมพันธระหวาง n กับ m ไดตรงกับขอใด 
 ก. m  =  2n+1     ข. n  =  3m-1  ค. m  =  3n-1  ง. n  =  2m+1 

12. ประโยคใดตอไปนีไ้มสามารถเขียนในรูปสมการได 
 ก. หาเทาของผลตางของจํานวนๆหนึ่งกับแปดเปนสิบหา 
 ข. จํานวนๆหนึ่งบวกดวยหาไมเทากับสิบ 
 ค. จํานวนๆหนึ่งมากกวาเจ็ดอยูสิบ 
 ง. หาเทาของจํานวนๆหนึ่งนอยกวาเกาอยูสี ่

13. จากสมการที่กําหนดให คําตอบของสมการใดแตกตางจากขออ่ืน 
 ก. 2m + 1= -9 ข. 7-k = 2 ค.  = 6 ง. p + 3 = -1 

14. คําตอบของสมการใดมีเพียงคําตอบเดียว 
ก. a+7 = 7+a  ข. m2 = 4 ค. 2x- 3 =7  ง. |x|= 6 
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15. พิจารณาสมการตอไปนี ้

 1.   x = 16  

 2.  x – 12 = 4  
 

 3.  (x-12) = 4 
 คําตอบของสมการใดบางที่เปนจํานวนเดียวกัน 

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

16. “ ถา x-7= t และt = -12 แลว x-7 = -12”  ขอความนี้แสดงการใชสมบัติของการเทากันขอใด 
 ก. สมบัติสมมาตร  ข. สมบัติการคูณ ค.สมบัติการบวก ง.สมบัตถิายทอด 

17. พิจารณาสมการตอไปนี ้
 1) 2x-3 = 11 
 2) -4 = 25 - x 
 3) 5(x+3) = -45 
 4) 4x = 80  
 ขอใดใชสมบัติของการเทากันเพียงสมบัติเดียวในการแกสมการ 

ก. ขอ 1) และ ขอ 3)   ข. ขอ 2) และ ขอ 3)  ค. ขอ 2) และ ขอ 4)  ง. ขอ 1) และ ขอ 2) 
18. พิจารณาการแกสมการ  3x + 8 = 23  ขอใดถูกตอง 

ก. ข้ันที่  1 นํา -8  มาบวกทั้งสองขางของสมการ ข้ันที่ 2 นํา   มาคูณทั้งสองขางของสมการ 

ข. ข้ันที่  1 นํา     มาคูณทั้งสองขางของสมการ ข้ันที่ 2 นํา   8  มาบวกทั้งสองขางของสมการ 
ค. ข้ันที่  1 นํา -8  มาบวกทั้งสองขางของสมการ ข้ันที่ 2 นํา   3 มาคูณทั้งสองขางของสมการ 
ง. ข้ันที่  1 นํา  3   มาคูณทั้งสองขางของสมการ ข้ันที่ 2 นํา  -8  มาบวกทั้งสองขางของสมการ 
19. คําตอบของสมการในขอใดแตกตางไปจากขออ่ืน 

 ก. (x-1) – 4= 10   ข. 2x+3 = 3x-19 

 ค. 2(2x-1) = 3x + 20  ง.  = 1   

20. สมการในขอใดมีคําตอบของสมการเทากับคําตอบของสมการ ( ) = 6 

 ก.  - 3 = 8  ข. 2x – 17 = 7   ค. x – 3 = 6  ง. 2x -1 = 17 
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21. จงพิจารณาการแกสมการ    (3x+1) = 10 

           วิธีทํา   (3x+1) = 10 
 จะได      3x+1 = 25 
              3x  = 24 
 ดังนั้น            x   =  8 
 การแกสมการขางตน ใชสมบัติของการเทากันตามลําดับไดตรงกับขอใด 

ก. สมบัติการคูณ สมบัติการบวกและสมบัติการคูณ 
ข. สมบัติสมมาตร สมบัติการบวกและสมบัติการคูณ 
ค. สมบัติการบวก สมบัติสมมาตรและสมบัติการคูณ 
ง. สมบัติสมมาตร สมบัติการคูณและสมบัติการบวก 
22. พิจารณาสมการตอไปนี ้

 1)  3x-6 = 21 

 2) x – 4 = 21 
 3) x+5 = 5+x 
 4)  x – 7 = x 
 ถาจัดกลุมสมการตามลักษณะคําตอบที่ไดแลวขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
 ก. สมการ 1) และ 3) เปนสมการที่ไมมีจํานวนใดเปนคําตอบ 
 ข. สมการ 2) และ 4) เปนสมการที่มีจํานวนบางจํานวนเปนคําตอบ 
 ค. สมการ 1) และ 2) เปนสมการที่มีจํานวนบางจํานวนเปนคําตอบ 
 ง. สมการ 3) และ 4) เปนสมการที่มีจํานวนทุกจํานวนเปนคําตอบ 

23. พิจารณาสมการตอไปนี ้  1)   (3+2a) =     
     2)  3y + 4 = -17 
    3)  = 7 
    4)  2(x+0.5) = 3 
 คําตอบของสมการใดที่เทากัน 

ก. สมการ 1) และ สมการ 3)   
ข. สมการ 1) และ สมการ 4)    
ค. สมการ 1) , 2) และ 3) 
ง. สมการ 2) , 3) และ 4) 
24. กําหนดให x เปนจํานวนคู  จํานวนคูที่ถัดจาก x ข้ึนไปและจํานวนคูที่ถัดจาก x ลงมาคือ

 จํานวนใดตามลําดับ 
 ก. x-1 และ x+1    ข. x+1 และ x-1  ค. x-2 และ x+2 ง. x+2 และ x-2  
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25.  “สองเทาของผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับสิบหาเทากับหาสิบ” เขียนเปนประโยค 
 สัญลักษณไดตรงกับขอใด (สมมติใหจํานวนจํานวนหนึ่งเปน x) 
 ก. 2x+15 = 50  ข. 2(x+15) = 50 ค. x + 30 = 50 ง. 2x + 15 = 100 

26. นายโอมมีเหรียญ 5 บาทอยู x เหรียญ และเหรียญ 10 บาทอยู x+7 เหรียญ นายโอมมีเงิน 
 ทั้งหมดก่ีบาท 
 ก. 5x + 10(x+7) ข. x+(x+7)  ค. x+5+(x+7)+10 ง. 2x+(x+7) 

27. จํานวนหนึ่งมเีลขสองหลัก เลขโดดที่หลักหนวยคือ y เลขโดดที่หลักสิบคือ x  จํานวนนั้น
 เทากับเทาใด  
 ก. xy  ข. 10xy  ค. 10y + x ง.10x+y 

พิจารณาขอความตอไปนี ้แลวใชตอบคําถามขอ 28-29 
 

  “สมศักด์ิมีอายุ x ป  สมปองอายุแกกวาสมศักด์ิ 7 ป  สมหมายอายุออนกวาสมศักด์ิ 
 3 ป สมโภชนมีอายุเปนสองเทาของสมศักด์ิ และสมคิดมีอายุเทากับอายุของสมศักด์ิในอีกสิบ
 ปขางหนา”  

28. ขอใดเขียนสัญลักษณเพ่ือแสดงอายุของบุคคลซึ่งเก่ียวของกับสมศักด์ิไดถูกตอง 
ก. สมปองอายุ x+7 ป และสมหมายอายุ x+3 ป 
ข. สมโภชนอายุ 2+x ป และสมคิดอายุ x-10 ป 
ค. สมหมายอายุ x-3 ป และสมโภชนอายุ 2x ป 
ง. สมคิดอายุ x+10 ปและสมปองอายุ x-7 ป 

29. ถาสมศักด์ิอายุ 15 ป  เรียงลําดับอายุของบุคคลซึ่งเก่ียวของกับสมศักด์ิจากมากไปนอยได
 ตรงกับขอใด 
 ก. สมคิด  สมโภชน สมปอง สมหมาย  
 ข. สมคิด  สมโภชน  สมหมาย  สมปอง 
 ค. สมโภชน  สมคิด สมหมาย  สมปอง 
 ง. สมโภชน  สมคิด  สมปอง  สมหมาย 

อานขอความตอไปนี ้แลวใชตอบคําถามขอ 30-31 
  “ลุงมะเฟองเลี้ยงเปดและเลี้ยงหม ู นับหัวดูรวมกันไดสามสิบสอง 
  ขารวมกันไดเกาสิบนั้นชวนลอง  ฝกสมองคิดดู วามีหมูอยูก่ีตัว” 
 

30. จากขอความขางตน ถากําหนดให x แทนจํานวนหมู เขียนสมการเพ่ือหาคา x ไดตรงกับขอ
 ใด 

ก. 2(32-x)+4x = 90  ข. 32+x = 90 ค.(32+x)+x= 90 ง.4(32-x)+2x = 90 
31. ลุงมะเฟองมีจํานวนหมูและจํานวนเปดตางกันก่ีตัว 

 ก. 4 ตัว   ข. 5 ตัว  ค.  6 ตัว  ง. 7 ตัว 
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32. รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว ABC มี AB = AC ถา BC ยาวเปนสองเทาของ AB และเสนรอบรูป
 ของรูปสามเหลี่ยมนี้ยาว 16 เซนติเมตร แลว BC ยาวกวา AC ก่ีเซนติเมตร 
 ก. 2 เซนติเมตร  ข. 4 เซนติเมตร  ค. 6 เซนติเมตร  ง. 8 เซนติเมตร 

33. ในการทําขอสอบวิชาคณิตศาสตรแบบเลือกตอบจํานวน 20 ขอ ถาทําถูกไดคะแนนขอละ 3 
 คะแนน ถาทําผิดติดลบขอละ 2 คะแนน พิมพพรรณทําขอสอบครบทุกขอแลวไดคะแนนรวม 
 20 คะแนน พิมพพรรณทําขอสอบถูกมากกวาผิดก่ีขอ 

ก. 4 ขอ   ข. 6 ขอ   ค. 8 ขอ   ง. 10 ขอ 
34. จากรูป กําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 

 ABCเทากับเทาไร 

 
ก. 85 หนวย  ข. 95 หนวย  ค. 100 หนวย   ง. 105 หนวย 
35.  

 
 จากรูปกําหนดให ABCD เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีพ้ืนที่ 196 ตารางเซนติเมตร วงกลมที่

 อยูขางในจะมีพ้ืนที่ก่ีตารางเซนติเมตร (กําหนด  = ) 
 ก. 49  ตารางเซนติเมตร  ข. 98 ตารางเซนติเมตร   
 ค. 154 ตารางเซนติเมตร  ง. 616 ตารางเซนติเมตร 
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36. ในการสอบวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษครั้งหนึ่งของ ด.ช.แดง และ ด.ช.ดํา สอบได
 คะแนนดังตาราง 

 คะแนนเต็ม ด.ช.แดง สอบได ด.ช.ดํา สอบได 
วิชาคณิตศาสตร 2a 65 a 
วิชาภาษาอังกฤษ 70 a - 4 1.3a 

  ถาคะแนนสอบทั้งสองวิชาของ ด.ช.แดง และด.ช.ดํา รวมกันเปน 213 คะแนน แลว 
 ด.ช.แดง สอบวิชาภาษาอังกฤษไดก่ีเปอรเซ็นต 
 ก.  80%  ข. 75%  ค. 60%  ง. 55% 

37. ให D แทนความหนาแนนของสารมีหนวยเปนกรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร V แทนปริมาตร
 ของสาร มีหนวยเปนลูกบาศกเซนติเมตร และ M แทนมวลของสารมีหนวยเปนกรัม จะได  

 D =   ถาโซเดียมคลอไรด 30 ลูกบาศกเซนติเมตร มีมวล 75 กรัม โซเดียมคลอไรดจะมี
 ความหนาแนนเทาไร 
 ก. 0.4 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร  ข. 4 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร  
 ค. 2.5 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร  ง. 25 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร 

38.  

 
  จากภาพ  ถามีแรงลงลาง 2 แรง คือ F1 และ F2 กระทําตอคานเบามากอันหนึ่ง แลว
 คานจะสมดุลรอบแกนหมุนก็ตอเมื่อ F1b1=F2b2  โดยที่ b1 และ b2 คือระยะทางของแรง F1 
 และ F2 จากแกนหมุนตามลําดับ ถา F1= 20 นิวตัน , F2= 15 นิวตัน และ b1= 0.6 เมตร 
 ดังนั้นระยะทาง  b2 ที่ทําใหคานสมดุลมีคาเทากับขอใด 
 ก. 0.5 เมตร ข. 0.8 เมตร  ค. 1 เมตร  ง. 1.2 เมตร 

39. ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในหนวยองศาฟาเรนไฮตและองศาเซลเซียสเปนไปตาม
 สมการ  
    F= C + 32  

เมื่อ F เปนอุณหภูมิในหนวยองศาฟาเรนไฮต  
      C เปนอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส 
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 ถาอุณหภูมิบนยอดดอยอินทนนท จ.เชียงใหม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เทากับ 
 48.2 องศาฟาเรนไฮต จะคิดเปนอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียสไดตรงกับขอใด 

ก. 7 องศาเซลเซียส ข. 8 องศาเซลเซียส   ค. 9 องศาเซลเซียส   ง. 10 องศาเซลเซียส 
40. จากขอมูลของสถานีตรวจอากาศอุทยานแหงชาติในประเทศไทย พบวาอุณหภูมิเฉลี่ยรายป

ของอุทยานแหงชาติ 4 แหงเปนดังนี ้
  อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัดเพชรบูรณ มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายป 24 C 
  อุทยานแหงชาติภูกระดึง จังหวัดเลย  มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายป 26 C 
  อุทยานแหงชาติภูชี้ฟา จังหวัดเชียงราย   มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายป 77 F 
  อุทยานแหงชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายป 80.6 F 
  ถาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในหนวยองศาฟาเรนไฮตและองศาเซลเซียส
 เปนไปตามสมการ  
    F= C + 32  

 เมื่อ F เปนอุณหภูมิในหนวยองศาฟาเรนไฮต (F) 
       C เปนอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส (C) 

 จากขอมูลขางตนขอใดกลาวไมถูกตอง 
ก. อุทยานแหงชาติภูหินรองกลามีอากาศหนาวเย็นที่สุด  
ข. อุทยานแหงชาติภูกระดึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปสูงกวาอุทยานแหงชาติภูสอยดาว 
ค. อุทยานแหงชาติภูหินรองกลามีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปต่ํากวาอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา 
ง. อุทยานแหงชาติภูสอยดาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปสูงที่สุด 

 
………………………(_)(_)(_)(_)(_)(_)(_)(_)(_)(_)…………………… 
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