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 การวิจัยครั้งนีมี้ความมุงหมายเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 และเพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนทดลองและหลัง
ทดลองและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลงัการใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิ
ทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กับเกณฑ  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครัง้นี้ เปนผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
แผนการเรียนวิทย – คณิตฯ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โดยการสุมแบบแบง กลุม (Cluster Random Sampling) โดยใช
หองเรียนเปนหนวยในการสุมดวยการจับฉลากมา 1 หองเรียน จาก 2 หองเรียน จํานวน 40 คน ใช
เวลาในการสอน 19 ชั่วโมง แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เปนแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถติิ t-test for Dependent Samples และคาสถิติ t-test One Sample  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง การใหเหตุผลและการพิสูจนทาง
คณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 84.80/87.20  
 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณติศาสตรของผูเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการ
เรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือ
สงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังจากผูเรียน
ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01  
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 The purposes of this Study was three-folds. Firstly, it aimed to develop  
Mathematics inquiry learning packages on “reasoning and mathematical proof” to 
promote reasoning skill of Mathayom Suksa IV students, secondly, to compare their  
learning achievement before and after the experiment and thirdly, to compare that of 
learning achievement after the experiment and its criteria. The subjects were consisted  
of 40 Mathayom Suksa IV students cluster random sampling from 2 classes of science- 
mathematics plan in Nawang Kaksawit School, Nawang District, Nong Bua Lampoo 
province during the 1st semester of 2007 academic year. The experiment lasted for 
19 hours. It was one - group pretest – posttest design. Then data were analyzed and 
presented by t-test Dependent and t-test One Sample. 
 The results revealed as follows : 
 1. The mathematics inquiry learning packages on “reasoning and mathematics 
proof” to promote reasoning skill of Mathayom Suksa IV students gained the efficiency of 
84.80/87.20 higher than the efficiency of 80/80 criteria. 
 2. After attending the mathematics inquiry learning packages on “reasoning and 
mathematics proof” to promote reasoning skill of Mathayom Suksa IV students 
mathematics achievement was significantly higher at .01 level than that of mathematics 
achievement before the experiment. 
 3. After attending the mathematics inquiry learning packages on “reasoning and 
mathematics proof” to promote reasoning skill of Mathayom Suksa IV students 
mathematics achievement was significantly higher at .01 level (with 60 percents) than that 
of criteria. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสาํเร็จลุลวงไดเปนอยางดีดวยความกรุณาและการใหคาํปรึกษา  
แนะแนวทางในการทําวิจัยจาก ผูชวยศาสตราจารยชัยศกัดิ์ ลีลาจรัสกุล ประธานกรรมการควบคมุ
ปริญญานิพนธ รองศาสตราจารยนิภา ศรไีพโรจน กรรมการควบคุมปริญญานพินธ รองศาสตราจารย 
ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย และอาจารยประสาท สอานวงศ กรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติม ซึ่งทานได
สละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการทําวิจัยนี้ทุกขั้นตอน ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยประสาท สอานวงศ อาจารยวิไลวรรณ อําไพพักตร และ 
อาจารยพีระ ฉิมคง ที่ไดกรุณาชวยแกไขขอบกพรอง และใหคําแนะนาํเปนอยางดีในเรื่องเครื่องมือที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายธวัช มูลเมือง ผูอํานวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง 
จังหวัดหนองบัวลําภู ครูสุวิทย สารีแกว ครูพฤทธิ์พล ชารี และคณะครูอาจารยทุกทานที่คอยให
ความชวยเหลือ และสนับสนุนใหผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจนสําเร็จ ขอขอบใจนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ที่ใหความรวมมือ
ในการทําวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และครอบครวัผูเปนกําลังใจและใหการสนบัสนุนแก
ผูวิจัยจนประสบความสําเร็จ และขอขอบใจเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 
(การสอนคณิตศาสตร)ทีค่อยใหกําลังใจตลอดเวลา ผูวจัิยจักระลึกถึงพระคุณของทกุทานตลอดไป 
 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับน้ี ขอมอบใหเปนเคร่ืองบูชาพระคุณของ
บิดามารดา ครู อาจารยทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวจัิย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
คณิตศาสตรและวทิยาศาสตร ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมี
ความมุงหมายที่จะพัฒนาคนไทยใหมีความรูและทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรม (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542 : 12-13) และ ในสังคมปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว จะเห็นไดจากภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม วัฒนธรรม ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีกอใหเกิดผลกระทบมากมาย ทั้งตอสังคม และตวับคุคล โดยเฉพาะโลกปจจุบันเปนโลกที่
ไรพรมแดนเนื่องจากมีการสื่อสารที่ทันสมัย มนุษยตองเผชิญปญหาตางๆ อยางหลากหลาย ซับซอน
มากขึ้น ดังนั้น  การที่มนุษยจะอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองรูจักการคิดวิเคราะห ใน
การรับรูขาวสาร และปญหาในชีวติประจําวัน โดยการใชเหตุผลตางๆ มาประกอบการแกปญหาให
สําเร็จไดดวยดี (กรมวิชาการ. 2544 : 1)  
 วิชาคณติศาสตรเปนวิชาทีมี่บทบาทในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ รูจักคิด
อยางมีเหตุผล มีวินัยในตนเอง คิดเปน ทาํเปน แกปญหาเปน และรูจักประยุกตใชความรูไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน สงผลในการพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนา นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตรยังเปนพ้ืนฐานในการศึกษาขั้นสูงและวิทยาการ
ตางๆ แตผูเรยีนสวนมากยงัไมประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังจะเห็นไดจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนของสํานักทดสอบทางการศึกษา ที่ไดประเมินคณุภาพการศึกษา
ดานความรู ความคิดของผูเรียนในระดับชัน้ ป.6, ม.3และ ม.6 ประจําปการศึกษา 2544 และ 2545 
จากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนพบวาผลการสอบวิชาคณิตศาสตรประจําปการศึกษา 2545 
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ผูเรียนในระดับชั้น ม.3 ไดคะแนนเฉลีย่ 15.628 คะแนน อยูในเกณฑ
ตองปรับปรุง สวนในระดับชั้น ม.6 ใชการทดสอบดวย Scholastic Aptitude Test (SAT) ซึ่ง
เปนขอสอบที่วัดความสามารถทางภาษา ความสามารถทางการคิดคํานวณ และความสามารถ
เชิงวิเคราะห พบวาจากคะแนนเต็ม 35 คะแนน ไดคะแนนเฉลี่ย 13.310 ซึ่งตองปรับปรุง 
(กรมวิชาการ.2546 : ออนไลน) จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรยังไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลายประการ แตประการหนึ่งที่สาํคัญคือ 
ครูผูสอน ดังน้ันจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
เทคนิคและวธิกีารตางๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลตามแนว
การจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 (ยุทธกร ถามา.2546 : 2) 
และการสอนคณิตศาสตรจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางสมองในการคิด 
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การใหเหตุผล ตลอดจนการรูจักแกปญหาใหสูงขึ้น เพราะผูคนในยุคขอมูลขาวสารจําเปนตองเปนผูมี
ศักยภาพทางสมองสูงจึงจะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ (ดวงเดือน 
ออนนวม. 2531 : 51)  
 การจัดการเรียนรูแบบสบืสวนสอบสวน (Inquiry Method) ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งทีส่ามารถ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถในการสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซ่ึงมีหลัก
สําคัญ 5 ขั้นตอน คือ  1. “ ขั้นเตรียมความพรอม ” คือขั้นของการเตรียมความพรอมทางการเรียน
ใหกับผูเรียน โดยการเอาความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนที่เกี่ยวของกับสิง่ที่สอนมาให
สัมพันธกันรวมทั้งปูพ้ืนฐานความรูใหมทีจํ่าเปนสําหรับการเรียนรู 2. “ ขั้นสังเกต ” คือ ขั้นของการ
สังเกตสถานการณที่เปนปญหาในขั้นน้ีจะสรางสถานการณปญหาขึ้น เพ่ือใหผูเรียนสังเกตและ
วิเคราะหองคประกอบของปญหา 3. “ ขัน้อธิบาย ” คือ เปนขั้นที่ครผููสอนกระตุนใหผูเรียนคนหา
คําตอบ โดยอาศัยความสามารถในการหาเหตุผลมาอธบิายถึงสาเหตขุองปญหา ปรากฏการณตางๆ 
4. “ ขั้นทดสอบและทํานายผล ” คือ เปนขั้นที่นําขอมูลที่ไดมาอภิปรายปญหาหรือขอสมมติฐานที่ตั้ง
ไว และพยากรณผลหรือทําการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานทีต่ั้งไวนําไปสูขอสรปุเปนขั้นซ่ึงผูเรียน
เกิดการคนพบ 5. ขั้น “ควบคุมและนําไปใช ” คือ การสงเสริมใหผูเรียนนําหลักการ กฎเกณฑและ
วิธีการแกปญหามาใชประโยชนในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนรูในสภาพการณตางๆ ไดอยาง
กวางขวาง ลกัษณะพิเศษของวิธีสอนแบบนี้คือ กาวไกลกวาการสอนแบบวทิยาศาสตร ในดานที่คิด
ไปถึงการใชประโยชนตอไปดวย ไมจํากัดเฉพาะแตการแกปญหาที่เกดิขึ้นเทาไร (สวุิทย มูลคํา และ 
อรทัย มูลคํา ; 2545:138-141) การสอนแบบสืบสวนสอบสวน เปนการสอนที่เนนการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการฝกใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยใชกระบวนการคิด
หาเหตุผล จนคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาที่ถกูตองดวยตนเอง โดยครูตั้งคําถามประเภท
กระตุนใหผูเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาและสามารถนําวิธีการแกปญหาน้ันมาแกปญหา 
(กรมวิชาการ. 2544 : 36) และจากงานวจัิยของ อรอุมา ไชยโยธา (2547) ไดทําการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรดวยตนเอง แบบสืบสวนสอบสวนที่ใชการตูนประกอบ เรื่อง
ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนคณิตศาสตรดวยตนเองแบบ
สืบสวนสอบสวนที่ใชการตนูประกอบ เรือ่งระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 และผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตรของผูเรียนภายหลังไดรับการสอน
โดยใช ชุดการเรียนคณิตศาสตรดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวนทีใ่ชการตูนประกอบสูงกวากอน
ไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน จึงนาจะ
เปนรูปแบบการสอนที่เหมาะสมรูปแบบหน่ึงที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ได
บรรจุสาระการเรียนรู เรื่อง การใหเหตุผล ไวในสาระที่ 4 พีชคณิต โดยในเรื่องดังกลาวไดกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) ดังน้ี (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2544 : 18-19) 1. เขาใจและใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได 2. บอกไดวาการ
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อางเหตุผลสมเหตุสมผลหรอืไมโดยใชแผนภาพแทนเซต (Venn – Euler Diagram) และประเสรฐิ 
เสียงดี (2527 : 1) กลาววา การพิสูจนทางคณิตศาสตร เปนกระบวนการใหเหตุผลที่สําคัญอันหน่ึง
ในวิชาคณติศาสตร ที่จะพัฒนาขอคาดคะเนในระบบคณิตศาสตรเรือ่งนั้นๆ วาเปนขอความที่เปนจริง
หรือสมเหตุสมผลจนยอมรับเปนทฤษฏบีท เพ่ือนําไปเปนเหตุในการสรุปขอความใหมในเรื่องที่จะ
ศึกษากวางขวางยิ่งขึ้น และถาหากขาดความรูความเขาใจในเรื่องการพิสูจนทางคณิตศาสตร  
มโนมติ เร่ืองโครงสรางของคณิตศาสตรนั้น จะเกิดขึ้นไมได เซอิด (Saeed. 1997 : 4300-A) กลาววา 
ความสามารถในการพิสูจน และความเขาใจในธรรมชาติของการพิสูจนทางคณิตศาสตร รวมทั้ง
เทคนิควิธใีนการพิสูจนเปนองคประกอบในการวิเคราะหที่สําคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังนั้น
จะเห็นไดวาการเรียนคณิตศาสตรนั้นตองอาศัยขั้นตอนการพิสูจนอยางมีเหตุผลเปนสําคัญ 
 หลักสูตรคณติศาสตรในประเทศไทย ไดบรรจุวิชาทีฝ่กใหผูเรียนพิสูจนตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษา เชน ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาจะไดเร่ิมเรียนการพิสูจนในวิชาเรขาคณิต สวนใน
ระดับอุดมศึกษา นิสิตที่เรียนวิชาเอกคณิตศาสตรจะตองศึกษาวิชาคณิตศาสตรที่เนนการพิสูจน
และเขียนแสดงการพิสูจน เชน วิชาทฤษฏีจํานวน (Theory of Number) และวิชาทฤษฏีเซต 
(Set Theory) วิชาคณิตศาสตรวิเคราะห (Mathematical Analysis) วิชาพีชคณิตนามธรรม 
(Abstract Algebra) และวิชาคณิตศาสตรประยุกตอ่ืนๆ เปนตน ดังนั้นการสอนคณิตศาสตรที่เนน
การพิสูจนนั้นจะเริ่มสอนอยางจริงจังในระดับนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและ หลักสูตรการศกึษา
บัณฑิต วชิาเอกคณิตศาสตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดบรรจุรายวิชา คณ 241 ชื่อรายวิชา 
หลักการและวิธีการของคณิตศาสตร (Principle of Mathematics) ใหเปนวิชาบังคับ ซึ่งมีเน้ือหา
ประกอบดวย ตรรกศาสตร เซต ความสัมพันธและฟงกชัน ระบบจํานวนจริง วิชานีจ้ะเนนการให
เหตุผล และหลักการในการพิสูจน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2526 : 6) เน้ือหาที่เรียนไมใช
เรื่องใหมเม่ือเทียบกับวิชาคณิตศาสตรบางวิชาที่นิสติเคยเรียนในระดบัมัธยมศึกษา หรือวิชาพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรบางวชิาที่เรียนในระดับอุดมศึกษา แตวิชานี้เปนการเรียนที่เนนการใหเหตุผลและ
ฝกการพิสูจน ใหนิสิตสามารถพัฒนาตนเองในการใหเหตุผลและการเขียนการพิสจูน 
  การนําเอาเนื้อหาคณิตศาสตรบางเนื้อหาที่ใชสอนในระดับอุดมศึกษามาดัดแปลงเพื่อใช
สอนในระดับที่ต่าํกวา โดยปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนสามารถทําได แตตอง
ปรับปรุงเน้ือหาใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนดังคํากลาวของบรูเนอร (Bruner. 1966 : 33) ที่กลาว
วาครูสามารถสอนวิชาใดๆ ใหแกผูเรียนระดับใดก็ได แตตองปรับปรงุเน้ือหา และวิธีสอนทีเ่หมาะสม
กับสติปญญาของผูเรียนในระดับน้ันๆ เสยีกอน  
 ดวยเหตุผลทีก่ลาวมา ทําใหผูวิจัยไดตระหนักถึงภาระหนาที่ของครูผูสอน และความ 
สําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจ ที่จะนําการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสวน (Inquiry Method) มาใชในการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร 
เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตรสงูขึ้น ไดศึกษาคนควาอยางมี ทักษะ /กระบวนการ และมีวิธีการที่หลากหลายในการ
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แกปญหาหรือสถานการณทีก่ําหนดขึ้น ผลที่ไดจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ จะเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร สาํหรับครูและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา เพ่ือจะได
นํามาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
  1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและ
การพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรียนกอนและหลังการใชชุดการ
เรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร  
  3  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตรหลังการใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิ
ทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กับเกณฑ 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง  
 การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ซึ่งมีประโยชนตอการนําไปใชดังนี้ 
  1. ผลของการวิจัยในครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล 
ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และยังเปนแนวทางในการทําวิจัยเกีย่วกับการพัฒนาชุดการเรียน
คณิตศาสตรในลําดับตอไป 
  2. ไดชุดการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 
โดยวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งจะเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับครูผูสอน  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 แผนการเรียนวิทย – คณิตฯ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง 
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 หองเรียนหองเรียนละ 40 คน รวม 80 คน  
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  กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
   กลุมตัวอยางใชในการศึกษาคนควาครั้งนีเ้ปนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 แผนการเรียนวิทย– คณิตฯ จากโรงเรียนนาวังศกึษาวิช อําเภอนา
วัง จังหวัดหนองบัวลําภู 1 หองเรียน จํานวน 40 คน ไดมาจากการสุมกลุม (Cluster Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) จากจํานวน 2 หองเรียน ซึ่งผูเรียน
ทุกหองมีผลการเรียนไมแตกตางกัน เน่ืองจากทางโรงเรียนไดจัดผูเรียน ของแตละหองแบบคละ
ความสามารถของผูเรียน 
 
 สาระการเรียนรูที่ใชในการศึกษาคนควา 
  สาระการเรียนรูที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนสาระการเรียนรู เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร ทีผู่วิจัยเรียบเรียงขึ้น ตามแนวทางของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) โดยผูวิจัยไดกําหนดสาระการ
เรียนรูไวดังนี ้
 หนวยการเรียนรูที่ 1 การใหเหตุผล                             8  ชั่วโมง 
 หนวยการเรียนรูที่ 2 การพิสูจนทางคณิตศาสตร             8  ชั่วโมง 
 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ใชเวลา

ทดลองทั้งหมด 19 ชั่วโมง โดยทําการทดสอบกอน 1
2
1  ชั่วโมง ทดลองสอน 16 ชั่วโมง และทําการ

ทดสอบหลังเรียน 1
2
1  ชั่วโมง 

 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การให
เหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 
  2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียน กอนและหลังการใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิ
ทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
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 นิยามศัพทเฉพาะ 
   1. ชุดการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง ชุดของประสบการณที่จัดเตรียมไวใหผูเรียน 
ซึ่งเปนการนําเอาสื่อหลายๆ อยาง มาใชรวมกันโดยใหสอดคลองกับวิชา เน้ือหา วตัถุประสงค ทีใ่ห
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยผูเรียนศึกษาและปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู จนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง โดยครูเปนผูคอยใหคําแนะนําปรกึษาและกระตุน จนกระทั้งผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูตามวตัถุประสงคทีก่ําหนดไว ซึ่งชุดการเรียนน้ี ผูวิจัยไดนํา
แนวคิดของคารดาเรลลี่ (Cardarelli. 1973 : 150) ชัยยงค พรหมวงศและคณะ (2523 : 120) และ 
กิดานันท มลิทอง (2531 : 18) มาประยุกตใชโดยชุดการเรียนที่สรางจะประกอบไปดวย 
   1.1 คูมือใชชุดการเรียน เปนสวนที่อธบิายรายละเอียดการใชชุดการเรียน 
   1.2 ชื่อชุดการเรียนคณิตศาสตร 
   1.3 คําชี้แจง อธิบายจุดมุงหมายของชุดการเรียนและลักษณะของชุดการเรียน 
   1.4 ผลการเรยีนรูที่คาดหวงั เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากการศึกษาชุดการ
เรียนคณิตศาสตรนี้จบลง 
   1.5 เวลาทีใ่ช เปนสวนทีบ่อกเวลาทั้งหมดที่ใชในการทําชุดการเรียน 
   1.6 สื่อการเรียนรู บอกถึงในชุดการเรียนน้ันมีวัสดุ – อุปกรณ อะไรบาง 
   1.7 สาระการเรียนรู อธิบายความรูกับผูเรยีน 
   1.8 กิจกรรมการเรียนรู เปนสวนกําหนดที่ใหผูเรียนไดปฏิบัติโดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตร 
   1.9 การประเมินผลการเรียนรู เปนสวนทีผู่เรียนไดประเมินความรูความสามารถ
ของตนเองจากการทํากิจกรรมในแตละชุดการเรียน 
   2. วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน หมายถึง วิธีการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู
และพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยตนเอง  โดยอาศัยหลักการและวธิีการทาง
วิทยาศาสตร ในการหาคําตอบของปญหาหรือสถานการณที่ครูกําหนดขึ้น โดยครูผูสอนมีหนาที่คอย
แนะนําปรึกษา สงเสริม ชวยเหลือ และใชคําถามกระตุนเพื่อใหผูเรียนไดคนพบวธิีการแกปญหาและ
คําตอบของปญหาหรือสถานการณนั้นๆ ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดยึดแนวทางของ สุวิทย มูลคาํ และ 
อรทัย มูลคํา (2545:138-141) วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 17) และเบล (Bell.1978 : 240 – 258) 
สรุปขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบสบืสวนสอบสวนไว 5 ขั้นดังตอไปน้ี    
   2.1 ข้ันเตรียมความพรอม คือ เปนขั้นการเตรียมความพรอมทางการเรียนใหกบั
ผูเรียน โดยการนําเอาความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนที่เกี่ยวของกับสิ่งทีส่อนมาใหสัมพันธ
กันรวมทั้งปูพ้ืนฐานความรูใหมที่จําเปนสําหรับการเรียนรู ในลักษณะรวมของสถานการณของ
องคประกอบตางๆ ในสถานการณที่เปนปญหา 
   2.2 ข้ันสังเกต เปนขั้นทีค่รูผูสอนกําหนดสถานการณที่เปนปญหาหรือเรื่องราวที่
นาสนใจ ขั้นนี้จะสรางสถานการณปญหาขึ้น เพ่ือใหผูเรียนสังเกตและวิเคราะหองคประกอบและ
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ธรรมชาตขิองปญหาอยางละเอียดการเรียนรูที่สําคัญในขั้นน้ีคือ การเรียนรูในลักษณะรวมของ
สถานการณขององคประกอบตางๆ ในสถานการณที่เปนปญหา 
   2.3 ข้ันอธิบาย เปนขั้นที่ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนคนหาคําตอบ โดยอาศัย
ความสามารถในการหาเหตผุลมาอธิบายถึงสาเหตุของปญหา สวนมากการอธิบายมักจะอยูในรูป
ของความสัมพันธระหวางเหตุผลแบบฟงกชัน ขั้นนี้เปนขั้นรวบรวมความรูและขอมูลเพื่อนํามา
แกปญหาหรืออธิบายปรากฏการณตางๆ การเรียนที่สาํคัญที่สุดในขัน้น้ีคือการเรียนรูหลักวา เม่ือ
ปรากฏผลออกมาในรูปของปญหาอยางนี้ วามีอะไรเปนสาเหตุ เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน โดย
พยายามหาแนวทางในการอธิบายไวหลายๆ ทางตามแนวทางในการอธิบายไวหลายๆ ทาง หรือ
อาจเรียกขั้นน้ีวา ขั้น “ การตั้งสมมุติฐาน ” 
    2.4 ข้ันทดสอบและทํานายผล คือ เปนขั้นที่นําขอมูลที่ไดมาอภิปรายปญหาหรือ
ขอสมมติฐานที่ตั้งไว และพยากรณผลหรือทําการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานทีต่ั้งไวนาํไปสู
ขอสรุปเปนขัน้ซ่ึงผูเรียนเกดิการคนพบ เปนการสรางหลักการและความสัมพันธตางๆ แยกแยะ
โครงสรางและนําไปสูขอสรปุ การเรียนทีส่ําคัญในขั้นน้ีคือ เปนการฝกใหผูเรียนรูจักวิธีการในการ
แกปญหาหรือวิธีการที่จะพิสูจนทํานายผลหรือพยากรณไดวา ผลจะเปนอยางไร จะเกิดอะไรขึ้น เปน
การทดสอบสมมุติฐาน เพ่ือจะทดสอบดูวาคําอธิบาย ขัน้ที่ 3 วาถกูตองมากนอยเพียงใด และยงัเปน
การใหผูเรียน สรุปวา ปญหาน้ันมีคําตอบหรือขอสรุปอยางไรอาจสรุปในรูปของรายงานหรือเอกสาร 
หรืออาจเรียกขั้นน้ีวา ขั้น “ สรุปผล ” 
   2.5 ข้ันควบคุมและนําไปใช คือ ขั้นการสงเสริมใหผูเรียนนําหลกัการ กฎเกณฑ
และวธิีการแกปญหามาใชประโยชนในการปรับปรุงเปลีย่นแปลงการเรียนรูในสภาพการณตางๆ ได
อยางกวางขวาง ลักษณะพิเศษของวิธีสอนแบบนี้คือ กาวไกลกวาการสอนแบบวทิยาศาสตร ในดาน
ที่คิดไปถึงการใชประโยชนตอไปดวย ไมจํากัดเฉพาะแตการแกปญหาที่เกิดขึ้นเทาไร 
  3. ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน หมายถึง ชุดการเรียน
คณิตศาสตรทีผู่วิจัยสรางขึ้นและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ที่
ดําเนินการสอนตามขั้นตอนการสอนแบบสบืสวนสอบสวน โดยกิจกรรมของผูเรียนอาจเปน
รายบุคคลหรอืรายกลุม หากพบปญหาสามารถแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณซึง่กันและกันกบั
สมาชิกในกลุมหรือครูผูสอน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ชุดการเรียนที่ผูวิจัยเรียบเรียงขึน้ มี 5 ชุด ดังนี้ 
  ชุดการเรียนที ่1 เรื่อง การใหเหตุผลแบบอุปนัย              
  ชุดการเรียนที ่2 เรื่อง การใหเหตุผลแบบนิรนัย           
  ชุดการเรียนที ่3 เรื่อง การอางเหตุผล                  
  ชุดการเรียนที ่4 เรื่อง การพิสูจนขอความที่อยูในรูป P→Q   
  ชุดการเรียนที ่5 เรื่อง การพิสูจนขอความที่อยูในรูป P↔Q   
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  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู
คณิตศาสตรของผูเรียน เรื่อง การใหเหตุผลและการพสิูจนทางคณิตศาสตร ซึ่งประเมินไดจาก
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามตารางการวิเคราะหหลกัสูตร ซึ่ง
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและพฤติกรรมที่พ่ึงประสงคดานสติปญญา เปนขอสอบปรนยั 4 
ตัวเลือกและอัตนัยที่ไดตรวจสอบคุณภาพแลว โดยแบบทดสอบนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมดาน
ความรู ความคดิ (Cognitive Domain) ตามที่วิลสัน (Wilson. 1971 : 643 - 685) ไดจําแนกไว  
4 ระดับ คือ ความรูความจํา (Computation) ดานความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช 
(Application) และการวิเคราะห (Analysis) 
  5. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน หมายถงึ 
คุณภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เม่ือนําไปสอนแลวทําใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวตามเกณฑ 80/80 โดยมีความหมายดังนี้ 
  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดหรือแบบฝกกิจกรรมประจําชุด
การเรียนทั้งหมดของผูเรียน คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 
  80 ตัวหลัง หมายถึง ไดจากการประเมินหลังจากที่ผูเรยีนเสร็จสิ้นการศึกษาชุดการ
เรียนในแตละชุด โดยพิจารณาจากผลการทําแบบประเมินกิจกรรมรวมประจําชุดการเรียน นํา
คะแนนของผูเรียนมารวมกันทั้งหมดคิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนทัง้หมด 
  การยอมรับประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร ถือคาความแปรปรวน 2.5% 
คือ ประสิทธภิาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร ไมควรต่ํากวาเกณฑ 2.5% (ฉลอง สุรวัฒนบูรณ. 
2528 : 215) 
  6. เกณฑ หมายถึง คะแนนขั้นต่ําที่จะยอมรับวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร วิเคราะหไดจากคะแนนสอบหลังเรียน แลวนําคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละเทียบกบั
เกณฑ โดยที่ผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนรวม ซึ่งปรับปรุงมาจากเกณฑการตดัสินผล
การเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศกึษา (2545 : 126)  
 คะแนนรอยละ 80 – 100 หมายถึง ผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับ ดีมาก 
 คะแนนรอยละ 70 – 79  หมายถึง ผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับ ดี 
 คะแนนรอยละ 60 – 69  หมายถึง ผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับ ปานกลาง 
 คะแนนรอยละ 50 – 59  หมายถึง ผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับ พอใช 
 คะแนนต่ํากวารอยละ 50 หมายถึง ผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูในระดับ ตองปรับปรงุ 
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สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทาง
คณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80                                    
 2  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรหลังการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบ
สืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการให
เหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวากอนใชชุดการเรียน 
 3  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรหลังการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบ
สืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการให
เหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผานเกณฑรอยละ 60 ขึ้นไป 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 ผูวิจัยนําแนวคิดของ ลารดิซาบอลและคณะ (Lardizabal ,et al.  1970 : 142) และสภาครู
คณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000 : 279 - 283) เปนกรอบแนวคิดในการวจัิย
ดังนี้

 

การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

ออกแบบชุดการเรียนคณิตศาสตร 

สรางชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบ
สืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและ

การพิสูจนทางคณิตศาสตร 

หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน 
หาประสิทธิภาพเชิงทฤษฏ ี
หาประสิทธิภาพเชิงปฏิบตั ิ

หาประสิทธิภาพเชิงทฤษฏ ี

ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานการสอนคณิตศาสตร 

หาประสิทธิภาพเชิงปฏิบตั ิ

ทดลองในสภาพจริงโดยใชชุดการเรียนทีส่รางขึ้น 
  1. ชุดการเรียนมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 
    80 / 80 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง 
    กวากอนเรียน 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผาน 
    เกณฑ 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับชุดการเรียน 
  1.1 ความหมายของชุดการเรียน 
  1.2 ประเภทของชุดการเรียน 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียน 
 1.1 ความหมายของชุดการเรียน 
      ชุดการสอนและชุดการเรียน(Instructional Package and Learning Package) ทั้งสองคํานี้ 
หมายถึง ระบบการผลติและการนําสื่อการเรียนตางๆทีส่ัมพันธกับเนือ้หามาสงเสริมใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูตามจดุประสงคอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นความแตกตางของ 
คําวาชุดการสอน (Instructional Package) กับชุดการเรียน (Learning Package) คือชุดการสอน
เปนคําทีใ่ชมาดั้งเดิม แตการใชคําวาชุดการสอนทําใหครูเกิดแนวคิดวาสื่อการเรียนทั้งหลายที่จัด
รวบรวมไวเพ่ือครูเปนคนลงมือใช ดังนั้นผูทํากิจกรรมก็คือครู ผูเรียนเปนฝายฟงและสังเกตใน
ปจจุบันนักการศึกษาจึงหันมาใชคําวาชุดการเรียน (Learning Package) เพ่ือยํ้าถึงแนวการสอนยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลางใหผูเรยีนมีโอกาสใชสื่อตางๆในชดุการเรียนเพ่ือการศึกษาดวยตัวเองจึงจะชวย
ใหครูลดบทบาทในการบอกลง (กาญจนา เกียรติประวตัิ.  ม.ป.ป. : 60-61) สอดคลองกับ บุญเกื้อ 
ควรหาเวช (2542 : 91) ไดกลาวไววาการเรียนรูที่ดีควรใหผูเรียนไดเรียนเอง จึงมีผูนิยมเรียกชดุการ
สอนเปนชุดการเรียนมากขึน้ บางคนอาจเรียกรวมกันไปเลยวา ชุดการเรียนการสอนเพื่อใหสอน
คลองกับการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคญั ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยใชคําวา “ชุดการเรียน” 
 มีผูใหความหมายของชุดการเรียนไวดังน้ี 
 ฮุสตัน และคนอ่ืนๆ (Houston and others.  1972 : 10-15) ใหความหมายวา ชุดการเรียน
เปนชุดของประสบการณทีจั่ดเตรียมไวใหกับผูเรียน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่เตรียมไว 
 แคปเฟอร และแคปเฟอร (Kapfer and Kapfer.  1972 : 3-10) ใหความหมายวา ชุดการ
เรียนเปนรูปแบบของการสือ่สารระหวางครูและผูเรียน ซึ่งประกอบดวยคําแนะนําที่ใหผูเรียนไดทํา
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กิจกรรมจนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู และรวบรวมเนือ้หาที่นํามาสรางเปนชุดการเรียน
นั้นไดมาจากขอบขายของความรูที่หลักสูตรตองการใหผูเรียนไดเรียนรูและเนื้อหาจะตองตรง
และชัดเจนทีจ่ะสื่อความหมายใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน 
 กูด (Good.  1973 : 136) ไดกลาวถึงชุดการเรียนวา เปนโปรแกรมทางการเรียนที่ทุก
อยางจัดไวโดยเฉพาะ  ประกอบดวยวัตถุประสงคที่ใชในการเรยีน คูมือ เน้ือหาแบบทดสอบและมีการ
กําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวครบถวน 
 มัวร (Moore.  1974 : 24) ไดกลาวถึงชุดการเรียนวา เปนการศึกษารายบุคคลที่เปนระบบ
ที่ผูเรียนสามารถบรรลุเปาประสงคในการเรียนตอเน่ืองกนัไปอยางมีประสิทธิภาพโดยใชสื่อและ
กิจกรรมที่จัดไว 
 ชัยยงค พรหมวงศ (2523 : 12-13) กลาวถึงชุดการเรียนการสอนวา เปนกระบวนการสอน
แบบโปรแกรมชนิดหน่ึง อาศัยระบบสื่อประสมที่สอดคลองกับเนื้อหาและประสบการของแตละหนวย
มาชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิชัย วงษใหญ (2525 : 185) ไดใหความหมายชุดการเรียนไววา เปนการนําเอาวสัดุ
อุปกรณและวธิีการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อการเรียนแบบประสมมาชวยสงเสรมิการเรียนรูให
ผูเรียนมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 196) ใหความหมายชุดการเรียนวาหมายถึง ระบบการนําสื่อ
ประสมที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา และประสบการณของแตละหนวย มาชวยในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนแตละคนใหบรรลุจุดมุงหมาย 
 วีระ ไทยพานชิ (2529 : 134) กลาววา ชดุการเรียนมีชือ่เรียกตางๆกนั เชน ชุดการสอน 
ชุดการเรียนเบ็ดเสร็จ (Individualized learning package) ซึ่งเปนชดุของสื่อประสม (self-instruction 
package) ที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรยีน หัวขอ เน้ือหา และอุปกรณของแตละหนวยไดจัดไวเปนชุด
หรือกลองหรือซอง ชุดการเรียนอาจเปนรูปแบบ (formats) ที่แตกตางกันออกไป ซึ่งสวนมากจะ
ประกอบดวยคําชี้แจง หัวขอ จุดมุงหมายของการประเมินผลเบื้องตน การกําหนดกิจกรรม และการ
ประเมินผลขัน้สุดทาย จุดมุงหมายสําคัญเพ่ือการสอนผูเรียนเปนรายบุคคล ใหผูเรียนมีความรบัผิ
ชอบในการเรยีนของตนเอง 
 ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง (2531 : 181) ไดกลาวถึงความหมายของชุด  
การเรียนวา ชดุการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง 
ในชุดการเรียนการสอนนี้จะประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝกหัด หรือ
บัตรงานพรอมเฉลย บตัรทดสอบพรอมเฉลย ในชุดการเรียนการสอนนั้นจะมีสื่อการเรียนการสอนไว
พรอม เพ่ือใหผูเรียนใชประกอบการเรียนเร่ืองนั้นๆ 
 จากการศึกษาความหมายขางตน สรุปไดวา ชุดการเรยีนหมายถึง ชุดของประสบการณที่
จัดเตรียมไวใหผูเรียน ซึ่งเปนการนําเอาสื่อหลายๆ อยาง มาใชรวมกันโดยใหสอดคลองกับวชิา 
เน้ือหา วัตถปุระสงค ที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยผูเรียนศึกษาและปฏบิัติกจิกรรมการเรียนรู 
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จนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยครูเปนผูคอยใหคําแนะนําปรึกษาและกระตุน จนกระทั้งผูเรยีนเกิด
การเรียนรูหรอืมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูตามวตัถุประสงคที่กําหนดไว  
 1.2 ประเภทของชุดการเรียน 
  กอนที่จะสรางชุดการเรียน ผูสรางจะตองศึกษาประเภทของชุดการเรียนกอนวา ชดุ
การเรียนในแตละประเภทนั้นมีจุดมุงหมายในการใชแตกตางกันอยางไร ซึ่งไดมีนักการศึกษาไดแบง
ประเภทของชดุการเรียนไวดังนี้ 
  ชัยยงค พรหมวงศและคณะ (2523 : 118) ไดแบงชุดการเรยีนออกเปน 4 ประเภทใหญ คือ  
  1. ชุดการเรียนประเภทการบรรยาย เปนชุดการเรียนที่มุงชวยขยายเนื้อหาสาระการสอน
แบบบรรยายใหชัดเจนขึ้น ชวยใหผูสอนพดูนอยลง และใหสื่อการสอนทําหนาที่แทน ชุดการสอน
แบบบรรยายนิยมใชกับการฝกอบรมและการสอนในอุดมศึกษาที่ยังถือวาการสอนแบบบรรยายยังมี
บทบาทสําคญัในการถายทอดความรูแกผูเรียน 
 2. ชุดการเรียนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนที่มุงใหผูผูเรียนไดประกอบกิจกรรมกลุม
รวมกนั เชนในการสอนแบบศูนยการเรียนหรือกลุมกิจกรรม การสอนแบบกลุมสัมพันธเปนตน 
 3. ชุดการเรียนแบบเอกตัภาพหรือชุดการสอนแบบรายบุคคล เปนชุดการสอนที่มุงให
ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเอง ความแตกตางระหวางบุคคลอาจเปนการเรียนที่โรงเรยีน
หรือที่บานก็ไดเพ่ือใหผูเรียนกาวไปขางหนาตามความสามารถ ความสนใจและความพรอมของ
ผูเรียน ชุดการสอนรายบุคคลอาจออกมาในรูปของหนวยการสอนยอยหรือโมดูล 
  4. ชุดการเรียนทางไกล เปนชุดการสอนทีสอนกับผูเรยีนอยูตางถิ่นตางเวลากนั มุง
สอนใหผูเรียนศึกษาไดดวยตนเองโดยไมตองเขาชั้นเรียน ประกอบดวยสื่อประเภทสิ่งพิมพ รายการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร และการสงเสริมตามศูนยบริการทางการศึกษา เชน ชุด
การสอนทางไกลมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นอกจากนี้ยังมีชุดการฝกอบรม ชุดการสอนของ
ผูปกครอง ชุดการสอนทางไปรษณีย เปนตน 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลติอุปกรณการสอนคณิตศาสตร (2524 : 250-251) 
ไดแบงประเภทชุดการเรียนออกเปน 3 ประเภท คือ 
  1. ชุดการเรียนสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ มีคูมือและเครื่องมือ
สําหรับครู ซึ่งพรอมที่จะนําไปใชสอนใหเด็กเกิดพฤติกรรมที่คาดหวงั ครูเปนผูดําเนินการและ
ควบคุมกิจกรรมไวทั้งหมด ผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมภายใตการดูแลของครู 
  2. ชุดการเรียนสําหรับผูเรียน เปนชดการที่จัดใหสําหรับผูเรียนเรียนดวยตนเอง ครูมี
หนาที่เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดการเรียนให แลวคอยรับรายงานผลเปนระยะๆ ใหคําแนะนําเม่ือมี
ปญหาและประเมินผล ชุดการเรียนน้ีจะฝกการเรียนดวยตนเอง เม่ือผูเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียน
ไปแลว ก็สามารถเรียนรูหรอืศึกษาสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง 
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  3. ชุดการเรียนที่ครูและผูเรยีนใชรวมกันชุดนี้มีลักษณะผสมระหวางชุดแบบที่ 1 และ
ชุดแบบที่ 2 ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยางครูตองเปนผูแสดงนําใหผูเรียนดูและกิจกรรม
บางอยางผูเรียนตองทําดวยตนเอง ชุดการเรียนแบบน้ีเหมาะอยางยิ่งที่จะใชกบัผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาซึง่จะเร่ิมฝกใหรูจักฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเองภายใตการดูแลของครู 
 วิชัย วงษใหญ (2525 : 174 -175) ไดแบงชุดการเรียนการสอนตามลักษณะของการใช
ออกเปน 3 ประเภท คือ 
  1. ชุดการเรียนการสอนสําหรับการแบบบรรยาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาชุดการสอน
สําหรับครูใช คือชุดการเรียนการสอนสําหรับกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครูใชประกอบคาํ
บรรยาย เพ่ือเปลี่ยนบทบาทการพูดของครูใหลดนอยลง และเปดโอกาสใหผูเรียนรวมกิจกรรมการ
เรียนมากยิ่งขึน้ ชุดการเรียนการสอนนี้จะมีเน้ือหาเพียงหนวยเดียวและใชกับผูเรียนทั้งชั้น 
  2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมแบบกลุม ชุดการเรียนการสอนนี้มุงเนนที่ตวั
ผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน และอาจจัดการการเรียนการสอนในรูปศูนยการเรียน ชุดการ
เรียนการสอนแบบกลุมจะประกอบดวย ชดุการเรียนการสอนยอยที่มีจํานวนเทากบัจํานวนศูนยการ
เรียนที่แบงไวในแตละหนวย ในแตละศูนยมีสื่อการเรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนใน
ศูนยกิจกรรมนั้น สื่อการเรียนอาจจัดอยูในรูปของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือผูเรียนทั้งศูนยใช
รวมกันก็ได ผูเรียนที่เรยีนจากชุดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุม อาจจะตองขอความชวยเหลือ
จากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มตนเทานัน้หลังจากเคยชินกับวิธีการใชแลวผูเรียนสามารถชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันไดเอง ในขณะทํากิจกรรมการเรียนหากมีปญหาผูเรียนสามารถซักถามครูไดเสมอ เม่ือ
จบการเรียนแตละศูนยแลว ผูเรียนอาจจะสนใจการเรียนเสริมเพ่ือเจาะลึกถึงสิ่งทีเ่รียนรูไดอีกจาก
ศูนยสํารองทีค่รูจัดเตรียมไวเพ่ือเปนการไมเสียเวลาทีจ่ะตองรอคอยคนอื่น 
  3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชดุการเรียนการสอนที่จัดระบบขั้นตอนเพือ่ให
ผูเรียนใชเรียนดวยตนเองตามลําดับขั้นตามความสามารถของแตละบคุคล เม่ือศึกษาครบแลว จะทํา
การทดสอบประเมินผลความกาวหนาและศึกษาชุดการเรียนการสอนชุดอ่ืนตอไปตามลําดับ เม่ือมี
ปญหาผูเรียนจะปรึกษากันไดในระหวางผูเรียน และผูสอนพรอมจะใหความชวยเหลือทันที่ในฐานะผู
ประสานงานหรือผูชี้แนะแนวทาง การเรยีนดวยชุดการเรียนการสอนนี้จัดทําขึ้นเพ่ือสงเสริมศักยภาพ
การเรียนรูของตนเองไปจนเต็มสุดขีดความสามารถ โดยไมตองเสียเวลารอคอยผูอ่ืน ชุดการเรียน
การสอนแบบนี้บางครั้งเรียกวา บทเรียนโมดูล 
   วีระ ตันตระกลู และปรีชา นพินธพิทยา (2533 : 92-94) ไดแบงชุดการเรียนไว 3 ประเภท คือ 
  1. ชุดการเรียนสําหรับครู เปนชุดการสอนประกอบการบรรยายของครู เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกครูในการสอน 
  2. ชุดการเรียนแบบศูนยการเรียน เปนชดุการสอนใชสาํหรับการเรียนแบบกิจกรรม
กลุม นอกจากจะใหประสบการเรียนรูโดยการศึกษาคนควาดวยตนเองแลวยังสงเสริมใหผูเรียนมี
ความซื่อสัตย สามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผในหมูคณะ ตลอดจนเสริมสรางวินัยและประชาธิปไตยในระบบ
กลุมดวย 
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  3. ชุดการเรียนรายบุคคล เปนชุดการสอนสําหรับผูเรียนใชศึกษาคนควาเปนรายบคุคล 
 สุภาภรณ ทิพยสุวรรณ (2543 : 12) ไดสรุปไววา ชุดการเรียนแตละประเภทนั้น จะเปน
ตัวกําหนดบทบาทของครูและผูเรยีนแตกตางกัน ดังนั้นรูปแบบการสรางชุดการเรียนจะเนนทีต่วั
ผูเรียน ผูเรียนเปนผูทําการศึกษาเนื้อหาจากชุดการเรียนดวยตนเอง โดยมีการปรึกษาหารือกันเปนคู 
มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวางผูเรียนดวยกัน ครูผูสอนมีบทบาทเปนผูชี้แนะหรือเปนที่
ปรึกษาเมื่อผูเรียนพบปญหาหรือมีขอสงสัยขณะทีท่ําการศึกษาชุดการเรียนน้ัน 
 สิริมา สาระพล (2547 : 16) ไดสรุปไววา ชุดการเรียนการสอนไดแบงออกเปนรายประเภท
ซึ่งครูและผูเรยีนมีบทบาทที่แตกตางกันไปแตละประเภท ดังนั้นการเลือกสรรแตละประเภท ครูควร
เลือกใหเหมาะสมกับเนื้อหาและวยัของผูเรียน เพ่ือชวยใหการเรียนการสอนบรรลวุัตถุประสงคตาม
หลักสูตรใหมากที่สุด การสรางชุดการเรียนการสอนทีใ่หผูเรียนไดศกึษาดวยตนเอง และในบางครั้งก็
จะมีการปฏิบตัิกิจกรรมรวมกัน โดยมีครูเปนผูคอยใหคําชี้แนะและดูแลอยางใกลชิด เปนผูนําในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมบางกิจกรรมบางกิจกรรมรวมกับผูเรยีน 
 จากการศึกษาคนควาประเภทของชุดการเรียน สรุปไดวา ชุดการเรยีนไดแบงออกเปน
หลายประเภทซึ่งครูและผูเรียนมีบทบาทที่แตกตางกันออกไปในแตละประเภท ในการวิจัยครั้งน้ี
ผู วิจัยสรุปประเภทของชุดการเรียนออกเปน 3 ประเภท ดังนี้  
  1. ชุดการเรียนสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ มีคูมือและเครื่องมือ
สําหรับครู ซึ่งพรอมที่จะนําไปใชสอนใหเด็กเกิดพฤติกรรมที่คาดหวงั ครูเปนผูดําเนินการและ
ควบคุมกิจกรรมไวทั้งหมด ผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมภายใตการดูแลของครู 
  2. ชุดการเรียนสําหรับผูเรียน เปนชดการที่จัดใหสําหรับผูเรียนเรียนดวยตนเอง ครูมี
หนาที่เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดการเรียนให แลวคอยรับรายงานผลเปนระยะๆ ใหคําแนะนําเม่ือมี
ปญหาและประเมินผล ชุดการเรียนน้ีจะฝกการเรียนดวยตนเอง เม่ือผูเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียน
ไปแลว ก็สามารถเรียนรูหรอืศึกษาสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง 
  3. ชุดการเรียนที่ครูและผูเรยีนใชรวมกันชุดนี้มีลักษณะผสมระหวางชุดแบบที่ 1 และ
ชุดแบบที่ 2 ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยางครูตองเปนผูแสดงนําใหผูเรียนดูและกิจกรรม
บางอยางผูเรียนตองทําดวยตนเอง ชุดการเรียนแบบน้ีเหมาะอยางยิ่งที่จะใชกบัผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาซึง่จะเร่ิมฝกใหรูจักฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเองภายใตการดูแลของครู 
 1.3 หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่นําไปสูการสรางชุดการเรียน 
  ในการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่นําไปสูการสรางชุดการเรียน มีนัก
การศึกษาไดใหแนวคิดและทฤษฏีทีเ่กี่ยวของกับการสรางชุดการเรียนดังนี้  
 เคมปและเดยตัน (Kemp and Dayton .  1985 : 13-15) กลาวถึง แนวคิดทางทฤษฏีการ
เรียนรูที่เปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนที่มีประสทิธิภาพมี 3 กลุม คือ 
  1. กลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เปนกลุมที่กําหนดพฤติกรรมของมนุษยวา 
เปนการเชื่อมโยงระหวางสิง่เรา (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) บางทีจะเรียกวา การ
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เรียนรูแบบ S – P สิ่งเรากค็ือขาวสารหรอืเน้ือหาวิชาทีส่งไปใหผูเรียน โดยผานกระบวนการเรียน
การสอนโปรแกรมการเรียนการสอนอิงหลักการและทฤษฏีนี้มาก โดยจะแยกลําดับขั้นของการเรียนรู
ออกเปนขั้นยอยๆ และเม่ือผูเรียนเกิดการตอบสนอง ก็จะสามารถทราบผลไดทันทวีาเกิดการเรียนรู
หรือไมถาตอบสนองถูกตอง ก็จะมีการเสริมแรง โปรแกรมการสอนเปนรายบุคคลอิงทฤษฏนีี้มาก 
  2. กลุมเกสตลัทหรือความรูความเขาใจ (Gestalt Cognitive Theories) เปนกลุมที่เนน
กระบวนการความรูความเขาใจหรือการรูจักคิดซึ่งไดแก การรับรูอยางมีความหมาย ความเขาใจและ
ความสามารถในการจัดกระทําอันเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย ทฤษฏีนี้ถือวาการ
เรียนรูของมนษุยขึ้นอยูกบัคุณภาพของสติปญญา และความสามารถในการสรางความสัมพันธ 
  3. กลุมจิตวทิยาทางสังคมหรือการเรียนรูทางสังคม (Social Psychology of Social 
Learning Theory) เปนกลุมที่ไดรับความสนใจมากขึ้น ทฤษฏีนี้เนนปจจัยทางบคุลิกภาพและ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย การเรียนรูสวนใหญเกี่ยวของกบัการกระทําทางสังคม โดยเรียนรูจาก
ประสบการณโดยตรงหรือผานสื่อการเรียนการสอน 
  ทฤษฏีทั้ง 3 กลุมตางมีความคลายคลึงกัน หรือจุดเนนที่เกี่ยวกับการออกแบบและการใช
สื่อการเรียนการสอนดังนี้ 
  1. แรงจูงใจ (Motivation) หากผูเรียนมีความตองการ ความสนใจหรือความปรารถนา
ที่จะเรียนรูก็จะทําใหการเรยีนการสอนบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้นจึงจําเปนตองสรางใหผูเรียนเกิดความ
สนใจโดยการเสนอสื่อการสอนที่กอใหเกิดแรงจูงใจ คือ จัดประสบการณหรือกิจกรรมในการเรียนรู
ซึ่งมีความหมาย หรือนาสนใจสําหรับผูเรยีน  
  2. ความแตกตางระหวางบคุคล (Individual Differences) ผูเรียนแตละคนตางมีอัตรา
และวิธีการเรยีนรูตางกัน ดังนั้นการจัดสื่อการเรียนการสอนจะตองคาํนึงถึงประเดน็น้ีดวย 
  3. วัตถุประสงคของการเรียนรู (Learning Objectives) ในการจัดการเรียนการสอน 
หากผูเรียนทราบจุดประสงคในการเรียนรู ก็จะทําใหผูเรยีนมีโอกาสบรรลุจุดประสงคไดมากกวาที่ไม
ทราบ นอกจากนี้วัตถุประสงคของการเรยีนรูยังชวยในการวางแผนสรางสื่อการเรียนการสอนซึ่งจะ
ทําใหทราบวาควรจะบรรลเุนื้อหาอะไรในสื่อ 
  4. การจัดเนื้อหา (Organization of Content) การเรียนรูจะงายขึ้นหากมีการจัดลําดับ
เน้ือหาสาระในการเรียนรูเปนลําดับขัน้ตอนและสมเหตุสมผล 
  5. การจัดเตรียมการเรียนรูที่มากอน (Pre-learning Preparation) บางครั้งการเรียนรู
สาระหนึ่งๆ จําเปนตองอาศยัประสบการณการเรียนรูที่มากอน ดังนั้นการสรางชดุการเรียนควร
คํานึงถึงธรรมชาติและระดับการเรียนรูของแตละกลุม เพ่ือจัดเตรียมความพรอมใหกับกลุมผูเรยีน 
  6. อารมณ (Emotion) การเรียนรูเกี่ยวของกับอารมณ และความรูสึกของบุคคลพอๆ 
กับความสามารถของสติปญญา ดังนั้นการสรางชุดการเรียนการสอนควรตอบสนองอารมณ ซึ่ง
กอใหเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรูเปนสําคญั 
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  7. การมีสวนรวม (Participation) การเรียนรูจะเกิดผลอยางรวดเรว็ และคงทนหากให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทั้งทางสติปญญาและทางกายภาพ และควรจัดเปนเวลา
ยาวนานกวาการเรียนรู โดยการฟงหรือการดู 
  8. การสะทอนกลับ (Feedback) การเรียนรูเพ่ิมขึ้น หากผูเรียนไมทราบความกาวหนา
ในการเรียนรู ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจ 
  9. การเสริมแรง (Reinforcement) เม่ือผูเรียนบรรลุผลในการเรียนรูเนื้อหาสาระใดแลว 
ก็จะถูกกระตุนใหเกิดการเรียนรูนี้เปนรางวัลทีส่รางความเชื่อม่ันและสงผลใหเกิดพฤติกรรมใน
ทางบวกแกผูเรียน 
  10. การฝกปฏิบัติและการกระทําซ้ํา (Practice and Repetition) บุคคลจะเกิดการ
เรียนรูในเรื่องของความรูและทักษะได จะตองอาศัยการฝกปฏิบตัิและการทําซ้ําอยูเสมอซึ่งจะนําไปสู
ความคงทนในการเรียนรู 
  11. การนําไปประยุกตใช (Application) ผลลัพธที่พึงปรารถนาของการเรียนรู คือ การ
เพ่ิมความสามารถของแตละบคุคล ในการประยุกตหรือการถายโยงการเรียนรู ซึ่งสามารถนําไปปรับ
ใชกับปญหาหรือสภาพการณใหมได 
 เสาวณีย สิกขาบัณฑติ (2528 : 292-293) กลาวถึงหลกัการและทฤษฏีที่นํามาใชในการ
ผลิตชุดการเรยีนดังน้ี 
  1. ความแตกตางระหวางบคุคล (Individual Differences) นักการศกึษาไดนําหลกั
จิตวิทยาในดานความแตกตางระหวางบุคคลมาใช เพราะถือวาการสอนนั้นไมสามารถปนผูเรียนให
เปนแมพิมพเดียวกันไดในชวงเวลาที่เทากัน เพราะผูเรียนแตละคนจะเรียนรูตามวิถีทางของเขาและ
ใชเวลาเรียนในเรื่องหน่ึงๆที่แตกตางกันไปความแตกตางเหลานี้มีความแตกตางในดาน
ความสามารถ (Ability) สติปญญา (Intelligence) ความตองการ (Need) ความสนใจ (Interest) 
รางกาย (Physical) อารมณ (Emotion) และสังคม (Social) ดวยเหตผุลที่คนเรามีความแตกตางกัน
ดังกลาว ผูสรางชุดการเรียนจึงพยายามที่จะหาวธิีการที่เหมาะสมทีสุ่ด ในการที่ใหผูเรียนไดเรยีน
อยางบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงคที่วางไวในชุดนั้นๆ ซึ่งวิธทีี่เหมาะสมวิธีหนึ่งก็คือ การสอน
รายบุคคล หรอืการจัดการสอนตามเอกัตภาพหรือการศึกษาดวยตนเอง ซึ้งลวนแตเปนวิธสีอนที่เปด
โอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามความแตกตางของแตละคน 
  2. การนําสื่อประสมมาใช (Multi – Media Approach) เปนการนําเอาสื่อการสอน
หลายประเภทมาใชสัมพันธกันอยางมีระบบ ความพยายามอันน้ีก็เพื่อเพ่ือจะเปลีย่นแปลงการเรียน
การสอนจากเดิมที่เคยยึดครูเปนแหลงใหความรูหลัก มาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนดวยการ
ใชแหลงความรูจากสื่อประเภทตางๆ  
  3. ทฤษฏีการเรียนรู (Learning Theory) จิตวิทยาการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนได 
   3.1 การเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง 
   3.2 ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองวาถูกหรือผิดไดทันที ่
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   3.3 มีการเสริมแรง คือ ผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ ดีใจที่ตนเองทําไดถูกตอง 
เปนการใหกําลังใจที่จะเรยีนตอไป ถาตนเองทําไมถูกตองจะไดทราบวาทีถู่กตองนั้นคืออะไร จะได
ไตรตรองพิจารณา ทําใหเกดิความเขาใจซึ่งจะไมทําใหเกิดการทอถอยหรือสิ้นหวังในการเรียน 
เพราะเขามีโอกาสที่จะสําเรจ็ไดเหมือนคนอ่ืน 
   3.4 เรียนรูไปที่ละขั้นตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
  4. การใชวธิีวเิคราะหระบบ (Systems Analysis) โดยจัดเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม และวัยของผูเรียน ทุกสิ่งทุกอยางที่จัดไวในชุดการเรียนจะสรางขึน้อยางมีระบบมี
การตรวจเช็คทุกขั้นตอน และทุกอยางจะตองสัมพันธสอดคลองกันอยางดี มีการทดลองพัฒนา
ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานที่เชื่อถือไดจึงจะนําออกมาใช 
 สาโรจน แพงยัง (2529 : 17) กลาววา ในการผลิตชุดการเรียนเพ่ือใหไดประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผลทีจ่ะถายทอดความรูใหแกผูเรียนน้ัน จําเปนตองอาศัยหลักการแนวคดิของทฤษฏี
จิตวิทยาที่สําคัญ ดังนี้ 
  1. ตองใหผูเรยีนเขามามีสวนรวม ไมวาในการผลิต การใชหรือการประเมินผล 
  2. สื่อการสอนที่ดีตองใหความรูแกผูเรียนเปนขั้นตอนที่ละนอยๆ จากงายไปหายาก 
  3. สื่อการสอนที่ดีตองเราความสนใจของผูเรียน และผูเรียนสามารถตอบสนองไดทันท ี
  4. สื่อการสอนที่ดีตองเหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสามารถของผูเรียน 
  5. สื่อการสอนที่ดีตองสามารถใหผูเรียนทราบผลในการเรียนไดทนัที่ 
  6. สื่อการสอนที่ดีตองใหผูเรียนไดประสบการณในความสําเร็จของตนเอง 
 สิริมา สาระพล (2547 : 28) กลาววา แนวทฤษฏีในการสรางชุดการเรียนการสอนเพื่อให
ไดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่จะถายทอดความรูใหผูเรียนน้ัน จําเปนตองอาศัยหลักการจาก
แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาที่สําคัญ ดังนี้ 
  1. ความแตกตางระหวางบคุคล เพราะการเรียนรูของมนุษยนั้นขึ้นอยูกับ
ความสามารถ สติปญญา ความตองการ ความสนใจ รางกาย อารมณและสังคม ดังนั้นสื่อการสอน
ตองเหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสามารถของผูเรียน 
  2. ทฤษฏีการเรียนรูจิตวิทยาเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรยีนรูจาก 
   2.1 สื่อการสอนตองเราความสนใจของผูเรียนและผูเรียนสามารถตอบสนองไดทนัที  
   2.2 สื่อการสอนตองใหความรูแกผูเรียนเปนขั้นตอนทีล่ะนอยจากงายไปยาก 
   2.3 สื่อการสอนตองใหผูเรียนไดประสบการณโดยตรงหรือผานสื่อการเรียนการสอน 
   2.4. สื่อการสอนตองใหผูเรยีนทราบผลไดทันที 
   2.5 ผูเรียนเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง 
   2.6 มีการเสรมิแรง เพ่ือใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ดีใจที่ตนเองทาํไดถูกตอง 
เปนการใหกําลังใจที่จะเรยีนตอไป ถาทําไมถูกจะไดแกไขขอบกพรอง ทําใหไมเกิดความทอถอยใน
การเรียนตอไป 
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  3. การใชวธิีวเิคราะหระบบ เปนการนําวธิีการวิเคราะหมาใชในการจัดเนื้อหาวิชาให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและวยัของผูเรียน ทุกอยางถูกจัดไวในชุดการเรียนการสอนอยางเปน
ระบบมีการปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานเปนทีเ่ชื่อถือได 
 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด และแนวทฤษฏีในการสรางชุดการเรียนจากนักการศึกษา
ขางตน สรุปวาการผลิตชุดการเรียนเพ่ือใหไดประสิทธภิาพและมีประสิทธผิลที่จะถายทอดความรูให
ผูเรยีนน้ัน จําเปนตองยึดเอาหลักการ แนวคิด และทฤษฏีในการสรางชุดการเรียนดังนี้  
  1. ความแตกตางระหวางบคุคล (Individual Differences) ผูเรียนแตละคนตางมีอัตรา
และวิธีการเรยีนรูตางกัน ดังนั้นการจัดสื่อการเรียนการสอนจะตองคาํนึงถึงประเดน็น้ีเปนสําคัญ 
เพราะการเรียนรูของมนุษยนั้นขึ้นอยูกับความสามารถ สติปญญา ความตองการ ความสนใจ 
รางกาย อารมณและสังคม ดังนั้นสื่อการสอนตองเหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสามารถของผูเรียน 
  2. การนําสื่อประสมมาใช (Multi – Media Approach) เปนการนําเอาสื่อการสอน
หลายประเภทมาใชสัมพันธกันอยางมีระบบความพยายามอันน้ีก็เพื่อเพ่ือจะเปลี่ยนแปลงการเรยีน
การสอนจากเดิมที่เคยยึดครูเปนแหลงใหความรูหลัก มาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนดวยการ
ใชแหลงความรูจากสื่อประเภทตางๆ  
  3. ทฤษฏีการเรียนรูจิตวิทยาเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรยีนรูจาก 
   2.1 สื่อการสอนตองเราความสนใจของผูเรียนและผูเรียนสามารถตอบสนองไดทันที  
   2.2 สื่อการสอนตองใหความรูแกผูเรียนเปนขั้นตอนทีล่ะนอยจากงายไปยาก 
   2.3  สื่อการสอนตองใหผูเรียนไดประสบการณโดยตรงหรือผานสื่อการเรียนการสอน 
   2.4 สื่อการสอนตองใหผูเรียนทราบผลไดทันท ี
   2.5 ผูเรียนเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง 
   2.6 มีการเสริมแรง เพ่ือใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ดีใจที่ตนเองทาํไดถูกตอง 
เปนการใหกําลังใจที่จะเรยีนตอไป ถาทําไมถูกจะไดแกไขขอบกพรอง ทําใหไมเกิดความทอถอยใน
การเรียนตอไป 
  4. การใชวธิีวเิคราะหระบบ (Systems Analysis) โดยจัดเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกบั
สภาพแวดลอม และวัยของผูเรียน ทุกสิ่งทุกอยางที่จัดไวในชุดการเรียนจะสรางขึน้อยางมีระบบมีการ
ตรวจเช็คทุกขัน้ตอน และทุกอยางจะตองสัมพันธสอดคลองกันอยางดี มีการทดลองพัฒนาปรับปรุงจนมี
ประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานที่เชื่อถือไดจึงจะนําออกมาใช 
 
 1.4 องคประกอบของชุดการเรียน  
  ชุดการเรียนการประกอบดวยสื่อประสมในรูปแบบของสื่อ วัสดุ อุปกรณและวิธีการ
ตั้งแตแตสองอยางขึ้นไป นํามาบูรณาการโดยใชวธิีการจัดระบบ เพ่ือใหชุดการเรียนกาแตละชดุมี
ประสิทธิภาพและมีความสมบูรณเบ็ดเสร็จในตวัเอง การสรางชุดการเรียนน้ัน ผูสรางจะตองศึกษา
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องคประกอบของชุดการเรียนวามีองคประกอบหลักอะไรบาง เพ่ือจําไดนํามากําหนดองคประกอบ
ของชุดการเรียนที่จะสรางขึ้นและมีนักการศกึษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนไวดังนี้ 
 ฮุสตันและคนอื่นๆ (Houston and others.  1972 : 10-15) ไดใหสวนประกอบของชุด 
การสอน ไวดังนี้ 
  1. คําชี้แจง (Prospectus) ในสวนนี้ จะอธิบายถึงความสําคัญของจุดมุงหมายขอบขาย
ของการเรียนการสอน สิ่งที่ผูเรียนจะตองมีความรูกอนเรียน และขอบขายของกระบวนการทั้งหมด
ของชุดการสอน 
  2. จุดมุงหมาย (Objectives) คือ ขอความที่แจมชัดไมกํากวมที่กําหนดวา ผูเรียนจะ
ประสบความสําเร็จอะไรหลังจากเรียนแลว 
  3. การประเมินผลเบื้องตน (Pre-assessment) มีจุดประสงค 2 ประการ คือ เพ่ือให
ทราบวาผูเรียนอยูในการเรยีนจากชุดการสอนนั้น และเพื่อดูวาเขาไดสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค
เพียงใด การประเมินเบื้องตนน้ีอาจจะอยูในรูปของการทดสอบแบบขอเขียน การสอบปากเปลา การ
ทํางาน ปฏิกิริยาตอบสนองตอคําถามงายๆ เพ่ือใหรูถึงความตองการและความสนใจ 
  4. การกําหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือการกาํหนดแนวทางและวธิีเพื่อไปสู
จุดประสงคทีต่ั้งไว โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 
  5. การประเมินขั้นสุดทาย (Post-assessment) เปนขอทดสอบเพื่อวดัผลการเรียน
หลังจากเรียนแลว 
 คารดาเรลลี่ (Cadarelli.  1973 : 150) ไดกําหนดองคประกอบของชุดการเรียนวาตอง
ประกอบดวย 
   1. หัวขอ (Topic) 
   2. หัวขอยอย (Subtopic) 
   3. จุดมุงหมายหรือเหตุผล (Rational) 
   4. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral) 
   5. การสอบกอนเรียน (Pre-test) 
   6. กิจกรรมและการประเมนิตนเอง (Activities and Self-evaluation) 
   7. การทอสอบยอย (Quiz หรือ Formative)  
   8. การทดสอบขั้นสุดทาย (Post-test Summative Evaluation)  
 ชัยยงค พรหมวงศ (2523 : 120) ไดจําแนกสวนประกอบของชุดการเรยีนไว 4 สวน คือ 
  1. คูมือครูสําหรับครูใชชุดการเรียนและ/หรือผูเรียนทีต่องเรียนจากชุดการเรียน 
   2. เน้ือหาสาระและสื่อ โดยจัดใหอยูในรูปของสื่อการเรียนแบบประสม และกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบกลุม และรายบคุคลตามวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรม 
  3. คําสั่ง หรือการมอบงาน เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานใหผูเรียน 
  4. การประเมินผล เปนการประเมินผลของกระบวนการ ไดแก แบบฝกหัด รายงาน
การคนควา และและผลของการเรียนรูในรูปของแบบสอบตางๆ 
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 วิชัย วงษใหญ (2525 : 186-189) ไดจําแนกองคประกอบชุดการสอนไว 6 สวน ดังนี้ 
  1. หัวเรื่อง คือการแบงเน้ือหาวิชาออกเปนหนวย แตละหนวยแบงออกเปนสวนยอย
เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูลึกซึง้ยิ่งขึ้น 
  2. คูมือการใชชุดการสอน เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูใชชดุการสอน จะตองศึกษากอนที่จะ
ใชชุดการสอนจากคูมือครูใหเขาใจเปนสิ่งแรก จะทําใหการใชชุดการสอนเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ
เพราะคูมือครปูระกอบไปดวย 
   2.1 คําชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดการสอน เพ่ือความสะดวกสําหรับผูทีจ่ะนําชุดการ
สอนไปใชวาจะตองทําอะไรบาง 
   2.2 สิ่งที่ครูจะตองตระเตรียมกอนสอน สวนมากจะบอกถึงสื่อการเรียนที่มีขนาด
ใหญเกินกวาที่จะบรรจุไวในชุดการสอนได หรือสิ่งที่มีความเนาเปอย สิ่งที่เปาะแตกงายหรือ สิ่งที่
ตองใชรวมกับคนอ่ืน หรือเปนวัสดุอุปกรณที่มีราคาแพงที่ทางโรงเรียนจัดเก็บไวทีศู่นยวสัดุอุปกรณ
ของโรงเรียน เปนตน 
   2.3 บทบาทของผูเรียนจะเสนอแนะวา ผูเรียนจะตองมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนอยางไร 
   2.4 การจัดชั้นเรียน ควรจะจัดในรูปแบบใดเพื่อความเหมาะสมของการเรียนรูและ
การรวมกิจกรรมของชุดการสอนนั้นๆ 
   2.5 แผนการสอน ซึ่งประกอบไปดวย 
    2.5.1 หัวเรื่อง กําหนดเวลา จํานวนผูเรียน 
    2.5.2  เน้ือหาสาระควรเขียนสั้นๆ และกวางๆ ถาตองการรายละเอยีด ควร
นําไปรวมไวในเอกสารประกอบการเรียน 
    2.5.3 ความคดิรวบยอด หรือหลักการเรียนรูที่มุงเนนจากเนื้อหาสาระ 
    2.5.4 จุดประสงคการเรียน หมายถึง จุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
    2.5.5 สื่อการเรียน 
    2.5.6 กิจกรรมการเรียน 
    2.5.7 การประเมินผล 
 แผนการสอนนี้เปนแนวทางที่ครูจะทําการสอนไดอยางถูกตอง ตามขัน้ตอนของการเรียนรู 
เพ่ือชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  3. วัสดุประกอบการเรียน ไดแกพวกสิ่งของหรือพวกขอมูลตางๆ ที่จะใหผูเรียนศึกษา
คนควา เชน เอกสาร ตํารา บทคัดยอ รูปภาพ แผนภูมิ วัสดุ เปนตน สิ่งเหลานี้ควรจะมีอยูอยาง
สมบูรณอยูในชุดการสอนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
  4. บัตรงานเปนสิ่งจําเปนสําหรับชุดการสอนแบบกลุม หรือการจัดกิจกรรมแบบศนูย
การเรียน บตัรงานนี้อาจจะเปนกระดาษแข็งหรือออนตามขนาดที่เหมาะสมกับวัยผูเรียนซ่ึงประกอย
ดวยสวนสําคญั 3 สวน คือ 
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   4.1 ชื่อบัตร กลุม หัวเรื่อง 
   4.2 คําสั่ง วาจะใหผูเรียนปฏิบัติอยางไร 
   4.3 กิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบตัิ ตามขัน้ตอนของการเรียน 
  5. กิจกรรมสํารอง จําเปนสําหรับชุดการสอนแบบกลุมหรือการเรียนแบบศนูยการเรยีน
ซึ่งกิจกรรมสํารองนี้ตองเตรยีมไวสําหรับผูเรียนบางคนที่ทํากิจกรรมเสร็จกอนคนอ่ืน ไดมีกิจกรรม
อยางอ่ืนทํา เพ่ือเปนการเสริมการเรียนรูไดกวางและลกึไมเกิดความเบื่อหนาย ซึ่งอาจจะมีปญหา
ทางวินัยในชัน้เรียน ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมสํารองอันมีเน้ือหาสาระคลายกบัสิ่งที่เคยเรยีนมา แต
กิจกรรมนั้นอาจจะอยากหรือมีความลึกซึง้ที่ยั่วยตุอการเรียน 
  6. ขนาดรูปแบบของชุดการสอน ชุดการสอนที่ดีไมควรใหญหรือเล็กเกินไป เพ่ือสะดวกใน
การใชและความสวยงามในการเก็บรักษา ควรมีขนาด 11 – 15 นิ้ว สวนความหนาของชุดการเรียน
แลวแตลักษณะของวิชาและสื่อการเรียนที่ใชในแตละหนวยวชิา ดานหนาดานหลังควรจะเขียน
ขอความใหเรยีนรอยเพ่ือความสะดวกในการเก็บรักษาและการนําไปใช เชน 
     ชุดการสอนที่....................................................................... 
     วิชา..................................................................................... 
     เรื่อง.................................................................................... 
     ชั้น...................................................................................... 
     เริ่มวันที่.........เดือน..............................ป............................. 
 เพ่ือเปนขอมูลในการปรบัปรุงชุดการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไปและทันตอเหตกุารณของ
การเปลี่ยนแปลงในดานวชิาการและสังคม สิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
 สุมานิน รุงเรืองธรรม (2526 : 114-115) จัดองคประกอบของชุดการเรียนไวดังนี้ 
  1. หัวเรื่อง เปนการแบงหนวยงานออกเปนสวนยอยใหผูเรียนไดเขาใจยิ่งขึ้น ซึ่งหัวขอ
นี้จะตรงกับความตองการของผูเรียนและผูสอน อีกทั้งมีคุณคาตอการเรียนการสอนในหลักสตูร 
  2. คูมือในการใชชุดการสอน เปนสิ่งจําเปนมากซึ่งผูใชชุดการสอนนั้นจะศึกษาคูมือ
เปนอันดับแรกดังนั้นคูมือการใชชุดการสอนจึงประกอบดวย 
   2.1 หัวเรื่อง กําหนดเวลาเรียน และจํานวนชุด 
   2.2 เน้ือหา ควรจะบรรยายเนื้อหาอยางสั้นๆ และกวาง สวนรายละเอยีดควรนําไป
รวมไวในเอกสารประกอบการเรียน 
   2.3 ความคิดรวบยอด กลาวถึงหลักการเรียนรูที่มุงเนน 
   2.4 วตัถปุระสงคเชงิพฤติกรรม เปนวตัถปุระสงคของการเรยีนรูที่มุงใหผูเรียนไดรับ 
   2.5 สื่อการเรียนหรือวัสดุประกอบการเรยีน ระบุรายการศึกษาคนควาและที่ผูสอน
จะใชประกอบการสอน 
   2.6 กิจกรรมการเรียน เปนการกําหนดกิจกรรมการเรียนและการใชอุปกรณ 
   2.7 การประเมินผล 
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  3. วัสดุประกอบการเรียนหรือสื่อ รายการที่ระบุไวในคูมือการใชชุดการสอนจะตองมีไว
ในชุดการสอนจริงๆ และตองระบุรายการวัสดุอุปกรณ หรือสื่อที่มีอยูดวยหมายเลขใหชัดเจน 
  4. การประเมินผล แบบประเมินเพื่อดูพฤติกรรมของผูเรียนอาจเปนลักษณะของ
แบบทดสอบหรือการใหแสดงผลงาน ซึ่งจะตองกําหนดใหชัดเจนและออกแบบมาใหเขาใจ 
  5. ขนาดรูปแบบของชุดการเรียน ไมควรใหญเกินไป ตองคํานึงความสะดวกในการขน
ยายและการนาํไปใช 
  6. กิจกรรมสํารอง ถาเปนชดุการสอนแบบกลุมกิจกรรม ควรจะจัดกิจกรรมสํารองไว
สําหรับผูเรียนบางคนที่ทําเสร็จกอนผูอ่ืนจะไดมีกิจกรรมอยางอ่ืนทํา 
  7. ทดลองใช เพ่ือปรับปรุงแกไขกอนนําออกไปประกอบการสอน 
 สุนีย เหมะประสิทธิ์ (2533 : 127) จัดองคประกอบของชุดการสอนไวดังนี้ 
  1. คําชี้แจง 
  2. หลักการและเหตุผล 
  3. วัตถุประสงค 
  4. ความรูเบื้องตน 
  5. การประเมินผลกอนเรียน 
  6. มโนมติ 
  7. สวนประกอบของชุดการเรียนการสอน 
  8. เน้ือหาสาระ 
  9. ระยะเวลาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  10. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  11. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  12. การประเมินผลหลังเรียน 
 กิดานันท มลิทอง (2536 : 81) ไดกลาวถงึองคประกอบของชุดการสอนไวดังนี ้
  1. คูมือ สําหรับผูสอนในการใชชุดการสอน และสําหรับผูเรียนในชุดการเรียน 
  2. คําสั่ง เพ่ือกําหนดแนวทางในการสอนหรือการเรียน 
  3. เน้ือหาบทเรียน จะจัดในรูปของ สไลด ฟลมสตริป เทปบันทึกเสียง วัสดุกราฟก  
มวนวีดีทศัน หนังสือบทเรยีน ฯลฯ 
  4. กิจกรรมการเรียน เปนการใหผูเรียนทํารายงาน กิจกรรมที่กําหนดใหหรือคนควาตอ
จากที่สิ่งที่เรียนไปเพ่ือความรูที่กวางขวางขึ้น 
  5. แบบทดสอบ เปนแบบทดสอบเกี่ยวของกับเนื้อหานั้นเพื่อการประเมินผล 
 ชาญชัย อินทรสุนานนท (2538 : 42-43) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการสอนไวดังนี้  
  1. กลองบรรจุขนาดเหมาะสมกับสื่อการเรียนการสอนทัง้ชุด 
  2. สื่อการสอนและบตัรบอกชนิดสื่อเรียงตามลําดับการใช 
  3. บันทึกการสอนที่ประกอบดวย 
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   3.1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัวชิาและหนวยการสอน 
   3.2 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูเรียน 
   3.3 เวลา จํานวนชัว่โมง 
   3.4 วัตถุประสงคทั่วไป 
   3.5 วัตถุประสงคเฉพาะ 
   3.6 เน้ือหาวิชาและประสบการณ 
   3.7 กิจกรรมและการใชสื่อการสอนประกอบวธิีการเรียน วิธีการสอน 
   3.8 แบบประเมิน / การวัดผล / การทดสอบ / Pretest / Posttest 
 บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 95-96) กลาววา ชุดการสอนจะมีองคประกอบสาํคัญ 4 ดาน ดังนี้ 

 คูมือการใชชุด  
การสอน 

 
บัตรงาน 

แบบทดสอบวดัผล
ความกาวหนาของผูเรียน 

สื่อการสอนตางๆ 

 
     ภาพประกอบ 2 องคประกอบที่สําคัญของชุดการเรียน 
  
  1. คูมือการใชชุดการสอน เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูใชชุดการสอนศึกษาปฏิบตัิ 
เพ่ือใหบรรลุอยางมีประสิทธภิาพ อาจประกอบดวยแผนการสอน สิ่งที่ครูตองเตรียมกอนสอนบทบาท
ของผูเรียน การจัดชั้นเรียน (ในกรณีของชุดการเรียนทีมุ่งใชกับกลุมยอย เชน ในศูนยการเรียน) 
  2. บัตรงาน เปนบัตรที่มีคําสั่งวาจะใหผูเรยีนปฏิบตัิอะไรบาง โดยระบุกิจกรรม
ตามลําดับขั้นตอนของการเรียน 
  3. แบบทดสอบวัดความกาวหนาของผูเรยีน เปนแบบทดสอบที่ใชสาํหรับตรวจสอบวา 
หลังจากเรียนชุดการสอนจบแลว 
  4. สื่อการเรียนตางๆ เปนสือ่สําหรับผูเรียนไดศึกษามีหลายชนิดประกอบกัน อาจเปน
ประเภทสิ่งพิมพ เชน บทความ เน้ือหาเฉพาะเรื่อง จุลสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภท
โสตทศันูปกรณ เชนรูปภาพ แผนภูมิตางๆ เทปบันทกึเสยีง ฟลมสตริป สไลด ขนาด 2x2 นิ้ว  
ของจริง เปนตน 
 บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542 : 95-97) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญๆ ภายใน  
ชุดการสอน สามารถจําแนกออกเปน 4 สวนดวยกัน คอื 
  1. คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับผูสอนหรือผูเรียนตามแตชนิดของ
กิจกรรมภายในคูมือจะช้ีแจงถึงวิธีการใชชุดการสอนเอาไวอยางละเอียด อาจจะทําเปนรูปเลมหรือ
แผนพลับก็ได 
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  2. บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา จะเปนสวนที่บอกใหผูดําเนินการเรียนหรือประกอบ
กิจกรรมแตละอยาง ตามขั้นตอนที่กําหนดไว บตัรคําสั่งจะมีอยูในชุดการสอนแบบกลุมและ
รายบุคคลซึ่งประกอบดวย 
   2.1 คําอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา 
   2.2 คําสั่งที่ใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม 
   2.3 การสรุปบทเรียน 
  บัตรคําสั่ง มักนิยมใชกระดาษแข็งตัดเปนขนาด 6 x 8 นิ้ว 
  3. เน้ือหาสาระและสื่อ จะบรรจุไวในรปูของสื่อการเรียนการสอนตางๆ อาจจะ
ประกอบดวยบทเรียนโปรแกรม สไลด เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป แผนภาพโปรงใส วัสดุกราฟก 
หุนจําลอง ของตัวอยาง รูปภาพ เปนตน ผูเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนตางๆ ทีบ่รรจุในชุดการสอน
ตามบตัรคําทีก่ําหนดไวให 
  4. แบบประเมินผล ผูเรียนจะทําการประเมินผลความรูดวยตนเองกอนและหลังเรียน 
แบบดูผลการทดลอง หรือใหทํากิจกรรม เปนตน 
 จากการศึกษาองคประกอบของชุดการเรียน ผูวจัิยไดเห็นถึงองคประกอบตาง ๆ หลาย
รูปแบบซึ่งครแูละผูเรียนมีหนาที่แตกตางกันไปแตละประเภท ซึ่งผูวจัิยไดสรุปองคประกอบของชุด
การเรียนตามแนวคิดของคารดาเรลลี่ (Cardarelli.  1973 : 150), ชัยยงค พรหมวงศและคณะ 
(2523 : 120) และกิดานันท มลิทอง (2531 : 18) มาประยุกตใชในการทําวิจัยไวดังนี้ 
  1. คูมือใชชุดการเรียน เปนสวนที่อธบิายรายละเอียดการใชชุดการเรยีน 
  2. ชื่อชุดการเรียนคณิตศาสตร 
  3. คําชี้แจง อธิบายจุดมุงหมายของชุดการเรียนและลกัษณะของชุดการเรียน 
  4. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เปนสิ่งทีต่องการใหเกิดขึ้นหลังจากการศกึษาชุดการเรยีน
คณิตศาสตรนีจ้บลง 
  5. เวลาที่ใช เปนสวนที่บอกเวลาทั้งหมดที่ใชในการทําชุดการเรียน 
  6. สื่อการเรียนรู บอกถึงในชุดการเรียนน้ันมีวัสดุ – อุปกรณ อะไรบาง 
  7. สาระการเรยีนรู อธิบายความรูกับผูเรยีน 
  8. กิจกรรมการเรียนรู เปนสวนกาํหนดที่ใหผูเรียนไดปฏิบตัิโดยใชชุดการเรยีนคณิตศาสตร 
  9. การประเมินผลการเรียนรู เปนสวนที่ผูเรียนไดประเมินความรูความสามารถของ
ตนเองจากการทํากิจกรรมในแตละชุดการเรียน 
 
 1.5 ข้ันตอนการสรางชุดการเรียน 
   ในขั้นตอนการสรางชุดการเรียน ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอไวดังนี้ 
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 ชัยยงค พรหมวงศและคณะ (2523 : 123) ไดเสนอขัน้ตอนการผลติชุดการเรียนโดยนําเอา
วิธีระบบเขามาใชในระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬาฯ ซึ่งเปนชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม 
เหมาะสําหรับการสอนแบบศูนยการเรียน มีทั้งหมด 10 ขั้นตอน คือ 
  1. กําหนดหมวดหมูเน้ือหาและประสบการณ อาจจะกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณา
การเปนแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม 
  2. กําหนดหนวยการสอน แบงเน้ือหาวิชาออกกเปนหนวยการสอนโดยประมาณ
เน้ือหาวิชา ที่จะใหครูสามารถถายทอดความรูแกผูเรียนไดในหนึ่งสัปดาหหรือหนึ่งครั้ง 
  3. กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนจะตองถามตวัเองวา ในการสอนแตละหนวยควรให
ประสบการณแกผูเรียนอะไรบางแลวกําหนดออกมาเปน 4-6 หัวเรื่อง 
  4. กําหนดมโนทัศนและมโนทัศนและหลกัการที่กําหนดขึ้นจะตองสอดคลองกับหนวย
และหัวเรื่อง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระ และหลักเกณฑสําคัญไว เพ่ือเปนแนวทางในการจัดเนื้อหาที่
สอนใหสอดคลองกัน 
  5. กําหนดวัตถุประสงค ใหสอดคลองกับหัวเรื่อง เปนจุดประสงคทัว่ไปกอนแลวเปลี่ยน 
เปนเชิงพฤตกิรรมที่มีเง่ือนไขและเกณฑการเปลี่ยนพฤติกรรมไวทกุครั้ง 
  6. กําหนดกิจกรรมการเรยีน ใหสอดคลองกับวตัถปุระสงคเชงิพฤติกรรมซึ่งเปนแนวทาง
ในการเลือกและการผลิตสื่อการสอน ”กิจกรรมการเรียน” หมายถึง กิจกรรมทุกอยางที่ผูเรียนปฏิบัต ิ
เชน การอานบัตรคําสั่ง ตอบคําถาม เขียนภาพ ทําการทดลองวิทยาศาสตร เลนเกม ฯลฯ 
  7. กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินผลใหตรงกับวตัถุประสงคชิงพฤติกรรมโดยใช
แบบสอบอิงเกณฑ เพ่ือใหผูสอนทราบวา หลังจากผานกิจกรรมมาเรียบรอยแลว ผูเรียนไดเปลีย่น
พฤติกรรมการเรียนรูตามวตัถุประสงคทีว่างไวหรือไม 
  8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณและวธิีการที่ครูใช ถือเปนสื่อการสอนทั้งสิ้น
เม่ือผลิตสื่อการสอนของแตละหัวเรื่องแลว ก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลองที่เตรียม
ไวกอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวา ” ชุดการสอน ”  
  9. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพ่ือเปนการประกนัวา ชุดการสอนที่สรางขึ้นมามี
ประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางจําเปนตองกําหนดเกณฑขึ้นไวลวงหนา โดยคํานึงถึงหลักทีว่าการ
เรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล 
  10. การใชชุดการสอน ชุดการสอนที่ไดปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑทีต่ั้งไว
แลวสามารถนาํไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดการสอน (แบบบรรยาย แบบกลุม และรายบคุคล) 
และตามระดับการศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา) โดยกําหนดขั้นตอนการใชดังนี้ 
   10.1 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือพิจารณาพื้นความรูเดิมของผูเรียน 
(ใชเวลาประมาณ 10 – 15 นาที) 
   10.2 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
   10.3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน (ขั้นสอน) ผูสอนบรรยายหรือแบงกลุม
ประกอบกิจกรรมการเรียน 
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   10.4 ขั้นสรุปผลการสอน เพ่ือสรุปมโนทัศนและหลักการที่สําคัญ 
   10.5 ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูพฤติกรรมการเรียนรูที่เปลี่ยนไปแลว 
 วิชัย วงษใหญ (2525 : 189-192) อธบิายขั้นตอนการผลิตชุดการเรยีน ดังนี้ 
  1. ประเภทแรก จะตองศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาทั้งหมดอยางละเอียด วาที่เราจะ
นํามาทําชุดการสอนนั้น จะมุงเนนใหเกิดหลักการของการเรียนรูอะไรบางใหกับผูเรียน นําวิชาทีไ่ด
ทําการศึกษาวิเคราะหแลวมาบงเปนหนวยของการเรยีนการสอน แตละหนวยจะมีหัวขอเร่ืองยอย
รวมอยูอีกที่เราตองการพัฒนาใหละเอียดชัดเจนเพ่ือไมใหเกิดความซ้าํซอนในหนวยอ่ืนๆ อันจะสราง
ความสับสนใหกับผูเรียนได และคํานึงถงึการแบงหนวยการเรียนการสอน แตละวชิานั้น ควรจะ
เรียงลําดับขั้นตอนของเนื้อหาสาระใหถูกตองวาอะไรเปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนรูกอนอันจะ
เปนพ้ืนฐานตามขั้นตอนของความรูและลกัษณะธรรมชาติในวิชานั้น  
  2. เม่ือศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยการเรียนการเรยีนไดแลว จะตองพิจารณา
ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งวา จะทําชุดการสอนแบบใดโดยคํานึงถึงขอกําหนดวาผูเรียนคือใคร (Who 
Learner) จะใหอะไรกับผูเรยีน (Give What Condition) จะใหทํากิจกรรมอยางไร (Does What 
Activities) และจะทําไดดีอยางไร (How well-criterion) สิ่งเหลานี้จะเปนเกณฑในการกําหนดการเรียน 
  3. กําหนดหนวยการเรียนการ โดยประมาณเนื้อหาสาระที่เราจะสามารถถายทอด
ความรูแกผูเรยีนไดตามชัว่โมงที่กําหนด โดยคํานึงวาเปนหนวยที่นาสนุก นาเรียนรูใหความชื่นบาน
แกผูเรียน หาสื่อการเรียนไดงาย พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียดอีกครั้งหนึ่งวา หนวยการเรยีน
การสอนที่มีหลักการหรือความคิดรวบยอดอะไรและมีหัวขอยอยๆ อะไรอีกบางทีจ่ะตองศึกษา
พยายามดึงเอาแกนของหลักการเรียนรูออกมาใหได 
  4. กําหนดความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดที่เรากําหนดขึ้นจะตองสอดคลองกับ
หนวยและหัวเรื่องโดยกําหนดแนวความคดิสาระและหลกัเกณฑที่สําคญัเพ่ือเปนแนวทางในการจดั
กิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกัน เพราะความคิดรวบยอดเปนเรื่องของความเขาใจอนัเกิดจาก
ประสาทสัมผสักับสิ่งแวดลอม เพ่ือตีความหมายออกมาเปนพฤติกรรมทางสมองแลวนําสิ่งใหมไป
เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม เกิดความคดิรวบยอดฝงอยูในความจํา มนุษยตองมีประสบการณ
ตางๆ พอสมควรจึงจะสรุปแกนแทของการเรียนรูเกิดเปนความคิดรวบยอดได 
  5. จุดประสงคการเรียนรู การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูจะตองไมสอดคลองกับ
ความคิดรวบยอด โดยกําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤตกิรรม ซึ่งหมายถึง ความสามารถของผูเรยีนที่
แสดงออกมาใหเห็นไดภายหลังจากการเรียนการสอนบทเรยีนแตละเร่ืองจบไปแลว โดยผูสอน
สามารถวัดได จุดประสงคเชิงพฤติกรรมนี้ ถาผูสอนจะกําหนดหรือระบุใหชัดเจนมากเทาใดก็ยิ่งมี
ทางประสบความสําเร็จในการสอนมากเทานั้น ดังนั้นจึงควรใชเวลาตรวจสอบจุดประสงคการเรียนรู
แตละขอใหถกูตองและควบคุมเน้ือหาสาระของการเรยีนรู 
  6. การวิเคราะหงาน คือ การนําจุดประสงคการเรียนรูแตละขอมาทาํการวิเคราะหงาน 
เพ่ือหากิจกรรมการเรียนการสอน แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียน ใหเหมาะสมถูกตองสอดคลองกับ
จุดประสงคทีก่ําหนดไวในแตขอ 
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  7. เรียงลําดับกิจกรรมการเรียน ภายหลังที่เรานําจุดประสงคการเรียนแตละขอมา
วิเคราะหงาน และเรียงลําดบัของกิจกรรมแตละขอ เพ่ือใหเกิดการประสานกลมกลืนของการเรยีน
การสอน จะตองนํากิจกรรมการเรียนของแตละขอที่กําหนดมาวิเคราะหงาน และเรยีงกิจกรรมไวแลว
ทั้งหมด นํามาหลอมรวมกันเปนกิจกรรมการเรียนขั้นที่สมบูรณที่สดุ เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอนใน
การเรียนโดยคํานึงถึงพฤตกิรรมพื้นฐานของผูเรียน (Entering Behavior) วิธีดําเนนิการใหเกิดมีการ
เรียนการสอนขึ้น (Instruction Procedures) ตลอดจนการติดตามผล และประเมินผลพฤติกรรม 
ที่ผูเรียนแสดงออกมา เม่ือมีการเรียนการสอนแลว (Performance Assessment)  
  8. สื่อการเรียนคือ วัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและผูเรียนจะตองกระทาํ 
เพ่ือเปนแนวทางในการเรยีนรู ซึ่งครูจะตองจัดทําขึ้นและจัดหาไวใหเรียบรอย ถาสื่อการเรียนเปน
ของที่ใหญโตหรือมีคุณคาที่จะตองจัดเตรียมมากอน จะตองเขียนบอกไวใหชัดเจนในคูมือครูเกี่ยวกับ
การใชชุดการสอนวาจะหาได ณ ที่ใด เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องบันทึกเสยีง และสิ่งที่เก็บไวไมได
ทนทานเพราะเกิดการเนาเสีย เชน ใบไม พืช สัตว เปนตน 
  9. การประเมินผลคือ การตรวจสอบดูวาหลังการเรียนการสอนแลวไดมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนที่เราตั้งไว ถาการประเมินผลไมตรงตามจุดมุงหมาย
ที่ตั้งไวเม่ือใดความยตุิธรรมก็จะไมเกิดขั้นกับผูเรียน และไมตรงกับเปาหมายที่กําหนดไวดวย การ
เรียนรูในสิ่งนัน้จะไมเกิดขึ้น ชุดการสอนที่สรางขึ้นมาก็เปนการเสียเวลาและไมมีคุณภาพ 
  10. การทดลองชุดการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบของชุดการ
สอนวาจะผลติออกมาขนาดเทาใด และรปูแบบของชุดการสอนจะออกมาเปนซอง แฟม หรือกลอง 
สุดแลวแตความสะดวกในการใช การเก็บรักษา และความสวยงาม การหาประสิทธภิาพของชุดการ
สอนเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม ควรไปทดลองใชกับกลุมเล็กๆ ดูกอนเพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรอง
และแกไขปรับปรุงอยางดแีลว จึงไปทดลองใชกับเด็กทัง้ชั้นหรือกลุมใหญ โดยกําหนดขั้นตอนไวดังนี้ 
   10.1 ชุดการสอนนี้ตองการความรูเดิมของผูเรียนหรือไม 
   10.2 การนําเขาสูบทเรียนของชุดการสอนนี้เหมาะสมหรือไม 
   10.3 การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสับสนวุนวายกับผูเรียน และ
ดําเนินไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม 
   10.4 การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อเปนแนวทางไปสูความคิดรวบยอด หรือ
หลักการสําคญัของการเรียนรูในหนวยนัน้ดีหรือไม หรือจะตองตรวจปรับเพ่ิมเติมอยางไร 
   10.5 การประเมินผลหลังเรยีน เพ่ือตรวจสอบดูวาพฤตกิรรมการเรียนรู
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้ัน ใหความเชื่อม่ันไดมากนอยแคไหนกับผูเรียน 
 ฉลองชัย สุรวฒันบูรณ (2528 : 190-200) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน
ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน คอื 
  1. ขั้นวางแผนดําเนินงาน (Planning) 
  2. ขั้นดําเนินการผลิต (Production Planning) 
  3. ขั้นทดสอบประเมินผล 
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  1. ขั้นวางแผนดําเนินการ (Planning) มีขัน้ตอนดังนี้ 
   1.1 ศึกษาเนือ้สาระของวิชาทั้งหมดอยางละเอียดวาสิง่ที่เราจะนํามาทําเปน 
ชุดการเรียนน้ัน จะมุงเนนใหเกิดหลักการของการเรียนรูอะไรบาง นําเนื้อหาสาระวิชาที่ได
ทําการศึกษาวิเคราะหแลวมาแบงเปนหนวยการเรยีน ในแตละหนวยนั้นประกอบดวยหัวเรื่องยอยๆ 
ซึ่งเราตองศึกษาพิจาณาใหละเอียดชัดเจนเพ่ือไมใหเกดิการซ้ําซอนในหนวยอ่ืนๆ อันจะสรางความ
สับสนใหกบัผูเรียนไดและควรคํานึงการแบงหนวยการเรียนของแตละวิชานั้นควรจะเรียงลําดับ
ขั้นตอนของเนื้อหาสาระใหถูกตองวา อะไรเปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนรูกอน อันเปนพ้ืนฐาน
ตามขั้นตอนของความรูและลักษณะธรรมชาตวิิชานั้น  
   1.2 เม่ือศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยการเรียนไดแลวจะตองพิจารณาตัดสินใจ
อีกครั้งหนึ่งวา จะทําชุดการสอนแบบใดโดยคํานึงขอกําหนดวาผูเรียนคือใคร จะไดอะไรกับผูเรยีนจะ
ทํากิจกรรมอยางไร สิ่งเหลานี้จะเปนเกณฑในการกําหนดการเรียน 
   1.3 การกําหนดหนวยการเรียน โดยประมาณเนื้อหาสาระที่เราสามารถถายทอด
ความรูแกผูเรยีนไดตามชั่งโมงที่กําหนด โดยคํานึงถึงวาเปนหนวยที่นาสนุกนาเรียนรูใหความชื่น
บานแกผูเรียน หาสื่อการเรียนไดงาย 
   1.4 การกําหนดมโนมติที่เรากําหนดขึ้นจะตองใหสอดคลองกับหนวยการเรียนและ
หัวเรื่อง โดยสรุปแนวคิดสาระและหลักเกณฑที่สําคัญเพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนให
สอดคลอง 
   1.5 กาํหนดจดุประสงคของการเรียนรูจะตองใหสอดคลองกบัมโนมติ โดยกําหนด
เปนจุดประสงคเชิงพฤตกิรรม ซึ่งหมายถึงความสามารถของผูเรียนที่แสดงออกมาใหเห็นไดภายหลงั
จากการเรยีนบทเรยีนแตละเร่ืองจบไปแลวโดยผูสอนสามารถวัดได จุดประสงคเชิงพฤติกรรมนีถ้า
ผูสอนกําหนดหรือระบใุหชัดเจนเทาใด กย็ิง่ทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนมากเทานั้น ดังนัน้จึง
ควรใชเวลาตรวจสอบจุดประสงคการเรียนแตละขอใหถูกตองและครอบคลุมเน้ือหาสาระของการเรียนรู 
   1.6 นําจุดประสงคของการเรียนรูแตละขอมาหากิจกรรมการเรียนรูแลวจัดลําดับ
กิจกรรมการเรียนที่กําหนดไว 
   1.7 เรียงลําดบักิจกรรมแตละขอเพ่ือใหเกิดการประสานกลมกลืนกบัการเรียนการ
สอนและนํามาหลอมเปนกิจกรรมการเรียนขั้นที่สมบูรณที่สุด 
   1.8 สื่อการเรียนน้ัน คือวัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและผูเรียนจะตอง
กระทําเพื่อเปนแนวทางในการเรียนรู ซึ่งครูจะตองจัดทาํและจัดหาไวใหเรียบรอย 
   1.9 สอนแลวไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงคของการเรยีนรูกําหนด
ไวหรือไม การประเมินผลนี้จะใชวิธใีดก็ตาม แตจะตองสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนรูที่เราตั้งไว 
ถาการประเมนิไมตรงตามจดุประสงคทีต่ั้งไวเม่ือใด ความยุติธรรมก็จะไมเกิดขึ้นกับผูเรียน และไมตรง
ตามเปาหมายที่กําหนดไวการเรียนรูสิ่งน้ันจะไมเกิดขึ้น ชุดการเรียนทีส่รางขึ้นมาก็ไมมีคุณภาพ 
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   1.10 การทดลองสื่อการเรียน การทดลองมี 3 ขั้น คือ การทดลองรายบุคคล การ
ทดลองเปนกลุม การทดลองหองเรียนจริง หรืทอลองภาคสนามตามลําดับ เพ่ือหาประสิทธิ์ภาพของ
ชุดการสอน โดยนําไปใชทดลองกลุมเล็กๆ ดูกอน แลวตรวจสอบหาขอบกพรองและปรบัปรุงแกไข
อยางดีจึงนําไปทดลองใชกบัผูเรียนทั้งชัน้หรือกลุมใหญ 
  2. ขั้นดําเนินการผลิต (Production Process) เปนขั้นดําเนินการผลติตามทีไ่ดวางแผน
ในขั้นที่ 1 โดยผูผลติควรตรวจสอบความสอดคลองของทุกขั้นตอน และควรควบคุมระยะในการผลิต
ใหเปนไปตามแผนที่วางไว 
  3. ขั้นทดสอบประเมินผล (Developmental Testing) หรือเพ่ือการพัฒนาเมื่อผลิตชุด
การสอนแลว จําเปนอยางยิ่งที่ตองนําไปทดลองหาประสิทธภาพ เพ่ือเปนหลักประกันวาชุดการเรียน
นั้น มีคุณคาที่จะนํามาสอน ในการทดลองนี้อาศัยการทดลองโดยมีลําดับขั้นดังตอไปน้ี 
(ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ. 2528 : 214)  
   3.1 ทดลองกับผูเรียนเปนรายบุคคล (1:1) คือ การทดลองใชกับผูเรียน 1 คน ซึ่งมี
ระดับความรูปานกลาง คํานวณหาประสทิธิ์ภาพของสือ่แลวปรบัปรุงใหดีขึ้น 
   3.2 ทดลองกับผูเรียนเปนกลุม (1:10) เปนการทดลองกับผูเรียน 6 - 10 คน 
ทั้งเรียนเกง ปานกลาง และออน คํานวณหาประสิทธิภ์าพของสื่อแลวปรบัปรุงแกไขใหดีขึ้น 
   3.3 ทดลองภาคสนาม (1:100) เปนการทดลองกับผูเรียนทั้งชั้น 40 - 100 คน 
คํานวณหาประสิทธิ์ภาพของสื่อแลวปรบัปรุงแกไข ผลลัพธทีไ่ดควรมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 ดังนั้นในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนจําเปนตองมีเกณฑในการประเมิน
ประสิทธิ์ภาพ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เลือกใชเกณฑ  ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนการสอนเนื่องจากเปนวธิีการที่สามารถชี้วัดประสิทธิ์ภาพไดทั้งภาพรวมในลักษณะ
กวาง และวัดสวนยอยเปนรายจุดประสงคทําใหไดผลการวัดที่ชัดเจน นําขอมูลที่ไดมาเปนเครื่องมือ
ตัดสินใจไดโดยไมตองใชวิธีอ่ืนมาประกอบใหเกิดการซ้ําซอนอีกขั้นตอนในการสรางชุดการสอน
ดังกลาวแสดงในรูปของแผนภูมิไดดังนี้ 

21 / EE
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หัวขอหรือ
หนวย 

ทดลองใชชุดการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ นําไปใช 

แกไขปรับปรงุ 

11 

12 

หัวเรื่อง 

จุดประสงคการเรียนรู 

วิเคราะหงาน 

เรียงลําดับกิจกรรมการเรียน 

ประเมินผล 

สื่อการเรียน 

บรรจุวัสดุการเรียนที่ผลิตสําเร็จแลวใสในชุดการสอน รูปแบบชุดการสอน 

ความคิดรวบยอด 

3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

วิชา 1 

2 

 
ภาพประกอบ 3 แผนภูมิแสดงการสรางชุดการเรียน (วชิัย วงษใหญ.  2525 : 194) 
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 จากการศึกษาขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน ทําใหทราบขั้นตอนการสรางชุดการเรียน
หลายรูปแบบ เพ่ือใหเหมาะสมกับการวิจัยในครั้ง ผูวิจัยไดนําขั้นตอนมาประยุกตเขาดวยกัน เพ่ือให
เหมาะสมกับวิจัย ดังนั้นขัน้ตอนในการสรางชุดการเรียนในการวิจัยมีดังนี้ 
   1. ขั้นวางแผนดําเนินงาน (Planning) 
   2. ขั้นดําเนินการผลิต (Production Planning) 
   3. ขั้นทดสอบประเมินผล 
 
  1. ขั้นวางแผนดําเนินการ (Planning) มีขัน้ตอนดังนี้ 
   1.1 ศึกษาเนื้อสาระของวิชาทั้งหมดอยางละเอียดวาสิ่งที่เราจะนาํมาทําเปน 
ชุดการเรียนนั้น จะมุงเนนใหเกิดหลักการของการเรียนรูอะไรบาง นําเนื้อหาสาระวิชาที่ได
ทําการศึกษาวิเคราะหแลวมาแบงเปนหนวยการเรยีน ในแตละหนวยนั้นประกอบดวยหัวเรื่องยอยๆ 
ซึ่งเราตองศึกษาพิจาณาใหละเอียดชัดเจนเพ่ือไมใหเกดิการซ้ําซอนในหนวยอ่ืนๆ อันจะสรางความ
สับสนใหกบัผูเรียนไดและควรคํานึงการแบงหนวยการเรียนของแตละวิชานั้นควรจะเรียงลําดับ
ขั้นตอนของเนื้อหาสาระใหถูกตองวา อะไรเปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนรูกอน อันเปนพ้ืนฐาน
ตามขั้นตอนของความรูและลักษณะธรรมชาตวิิชานั้น  
   1.2 เม่ือศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยการเรียนไดแลวจะตองพิจารณาตัดสินใจ
อีกครั้งหนึ่งวา จะทําชุดการสอนแบบใดโดยคํานึงขอกําหนดวาผูเรียนคือใคร จะไดอะไรกับผูเรยีนจะ
ทํากิจกรรมอยางไร สิ่งเหลานี้จะเปนเกณฑในการกําหนดการเรียน 
   1.3 การกําหนดหนวยการเรียน โดยประมาณเนื้อหาสาระที่เราสามารถถายทอด
ความรูแกผูเรยีนไดตามชั่งโมงที่กําหนด โดยคํานึงถึงวาเปนหนวยที่นาสนุกนาเรียนรูใหความชื่น
บานแกผูเรียน หาสื่อการเรียนไดงาย 
   1.4 การกําหนดมโนมติที่เรากําหนดขึ้นจะตองใหสอดคลองกับหนวยการเรียนและ
หัวเรื่อง โดยสรุปแนวคิดสาระและหลักเกณฑที่สําคัญเพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนให
สอดคลอง 
   1.5 กําหนดจุดประสงคของการเรียนรูจะตองใหสอดคลองกับมโนมติ โดยกําหนด
เปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งหมายถึงความสามารถของผูเรียนที่แสดงออกมาใหเห็นไดภายหลัง
จากการเรียนบทเรียนแตละเร่ืองจบไปแลวโดยผูสอนสามารถวัดได จุดประสงคเชิงพฤติกรรมนี้ถา
ผูสอนกําหนดหรือระบุใหชัดเจนเทาใด ก็ยิง่ทําใหประสบความสําเร็จในการเรยีนมากเทานั้น ดังนั้น
จึงควรใชเวลาตรวจสอบจุดประสงคการเรียนแตละขอใหถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาสาระของการเรียนรู 
   1.6 นําจุดประสงคของการเรียนรูแตละขอมาหากิจกรรมการเรียนรูแลวจัดลําดับ
กิจกรรมการเรียนที่กําหนดไว 
   1.7 เรียงลําดบักิจกรรมแตละขอเพ่ือใหเกิดการประสานกลมกลืนกบัการเรียนการ
สอนและนํามาหลอมเปนกิจกรรมการเรียนขั้นที่สมบูรณที่สุด 
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   1.8 สื่อการเรียนน้ัน คือวัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและผูเรียนจะตอง
กระทําเพื่อเปนแนวทางในการเรียนรู ซึ่งครูจะตองจัดทาํและจัดหาไวใหเรียบรอย 
   1.9 สอนแลวไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงคของการเรียนรู
กําหนดไวหรือไม การประเมินผลน้ีจะใชวิธใีดก็ตาม แตจะตองสอดคลองกับจุดประสงคของการ
เรียนรูที่เราตั้งไว ถาการประเมินไมตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไวเม่ือใด ความยตุิธรรมก็จะไมเกิด
ขึ้นกบัผูเรียน และไมตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวการเรียนรูสิ่งนั้นจะไมเกิดขึ้น ชดุการเรียนที่สราง
ขึ้นมาก็ไมมีคุณภาพ 
   1.10 การทดลองสื่อการเรียน การทดลองมี 3 ขั้น คือ การทดลองรายบุคคล การ
ทดลองเปนกลุม การทดลองหองเรียนจริง หรืทอลองภาคสนามตามลําดับ เพ่ือหาประสิทธิ์ภาพของ
ชุดการสอน โดยนําไปใชทดลองกลุมเล็กๆ ดูกอน แลวตรวจสอบหาขอบกพรองและปรบัปรุงแกไข
อยางดีจึงนําไปทดลองใชกบัผูเรียนทั้งชัน้หรือกลุมใหญ 
  2. ขั้นดําเนินการผลิต (Production Process) เปนขั้นดําเนินการผลติตามทีไ่ดวางแผน
ในขั้นที่ 1 โดยผูผลติควรตรวจสอบความสอดคลองของทุกขั้นตอน และควรควบคุมระยะในการผลิต
ใหเปนไปตามแผนที่วางไว 
  3. ขั้นทดสอบประเมินผล (Developmental Testing) หรือเพ่ือการพัฒนาเมื่อผลิตชุด
การเรียนแลว จําเปนอยางยิ่งที่ตองนําไปทดลองหาประสิทธภาพ เพ่ือเปนหลักประกันวาชุดการเรียนน้ัน 
มีคุณคาที่จะนํามาสอน ในการทดลองนี้อาศัยการทดลองโดยมีลําดับขั้นดังตอไปน้ี 
   3.1 ทดลองกับผูเรียนเปนรายบุคคล (1:4) คือ การทดลองใชกับผูเรียน 4 คน ซึ่งมี
ระดับความรูปานกลาง คํานวณหาประสทิธิ์ภาพของสือ่แลวปรบัปรุงใหดีขึ้น 
   3.2 ทดลองกับผูเรียนเปนกลุม (1:10) เปนการทดลองกับผูเรียน 10 คน ทั้งเรียน
เกง ปานกลาง และออน คํานวณหาประสิทธิ์ภาพของสื่อแลวปรบัปรุงแกไขใหดีขึน้ 
   3.3 ทดลองภาคสนาม (1:30) เปนการทดลองกับผูเรียนทั้งชั้น 30 คน คํานวณหา
ประสิทธิ์ภาพของสื่อแลวปรับปรุงแกไข ผลลัพธที่ไดควรมีประสทิธภิาพตามเกณฑ 80/80 
   3.4 หลังจากหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน ปรับปรุงแกไขและตรวจสอบความ
ถูกตองและนําไปจัดพิมพเพ่ือนําไปใชกบักลุมตวัอยางตอไป 
 
 1.6 คุณคาของชุดการเรียน 
  จากการศึกษาคนควา มีนักการศึกษาไดกลาวถึงคุณคาในการนําชุดการเรียนมาใชใน
การจัดการเรียนรูดังนี้ 
 ชม ภูมิภาค (2524 : 99-100) กลาวถึงคณุคาของชุดการสอนไวดังนี้ 
  1. ชวยครูไมตองเสียเวลาคิดคนมาก และยังเปนวธิีอบรมครูประจําการเรื่องการ
ดําเนินการสอนไดอีกประการหนึ่ง 
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  2. ชวยใหผูเรยีนรูจุดมุงหมายของการเรยีนชัดเจน ตลอดรูวิธีการที่จะบรรลุ
จุดมุงหมายนั้นเปนการเพิ่มพูนการจูงใจในการเรียนไดเรียนรูความการกระทํา 
  3. ในการบริหารการศึกษา ทําใหการศึกษาเปนกระบวนการที่ตรวจสอบ สามารถสอบ
คุณภาพศึกษา ตรวจสอบผลการปฏิบตัิหนาที่ของครูได 
  4. ชุดการเรียนที่ดีตองประกอบดวยผลการเรียนรูทุกพสิัยคือ พุทธิพิสัย จิตพิสัยและ
ทักษะพสิัย บรรดาสื่อก็ตองมีหลายประเภทคือ ใชสื่อประสมหลายอยาง (Multimedia approach) 
เพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล และเพิ่มพูนความสมบรูณใหการรับรู 
  5. กําหนดบทบาทของครูและผูเรยีนชัดเจนวา ตอนใดใครจะทําอะไร อยางไร ลด
บทบาทในการกระทําของครขูางเดียว ผูเรียนไดกระทํา ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูแบบสกริยา(Active Learning)  
  6. เปนกระบวนการเรียนรูทีค่รบถวนในชวงเวลาที่กําหนด ผูเรียนรูผลการกระทําของ
ตนเปนการเสริมแรงการเรียนรูประการหนึ่ง 
  7. ชุดการเรียนเปนกระบวนการที่ครบทัง้ระบบ เริ่มตั้งแตจุดมุงหมาย กระบวนการ
สอนและการประเมิน 
  8. ชุดการเรียนเกิดจาการนําเอาวิธีระบบเขามาใช ยอมจะมีประสิทธภิาพเพราะไดผาน
การทดลองหาประสิทธิภาพแลว โดยมีผูเชี่ยวชาญทั้งเนื้อหาและวธิกีารรวมกันสรางเปนแมบท และ
จะสามารถขยายเปนชุดการเรียนไปไดอีก 
 ชัยยงค พรหมวงศและคณะ (2532 : 121) ไดสรุปวา ไมวาจะเปนการสอนประเภทใด ยอม
มีคุณคาตอการเพิ่มคุณภาพในการผลติทีมี่การทอสอบวิจัยแลวดวยกันทั้งนั้น คุณคาของชุดการ
เรียนมักจะสรปุไดดังนี้ 
  1. ชวยใหผูสอนถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่สลับซบัซอนและมีลักษณะเปน
นามธรรมสูง เชน การทํางานของเครื่องกลอวัยวะในรางกาย การเตบิโตของสตัวขั้นต่ํา ฯลฯ ซึ่ง
ผูสอนไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดี 
  2. ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอสิ่งที่กาํลังศึกษา เพราะชุดการสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนเองและสังคม 
   3. เปดโอกาสใหเรียนไดแสดงความคิดเห็นฝกการสนิใจแสวงหาความรูดวยตนเองและ
การมีความรบัผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  4. ชวยสรางความพรอมและม่ันใจแกผูสอนเพราะชุดการสอนผลิตไวเปนหมวดหมู
สามารถหยิบไปใชไดทันทีโดยเฉพาะผูที่ไมคอยมีเวลาในการเตรียมการสอนลวงหนา 
  5. ทําใหการเรียนการสอนของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณของผูสอน ชุดการสอน
สามารถทําใหผูเรียนไดตลอดเวลาไมวาอาจารยผูสอนจะมีสภาพหรือมีความขัดของทางอารมณมาก
นอยเพียงใด 
  6. ชวยการเรยีนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของผูสอน เน่ืองจากชุดการสอนทําหนาที่
ถายทอดความรูแทนคร ูแมครูจะพูดหรือสอนไมเกง ผูเรียนก็สามารถเรียนไดอยางมีประสิทธภิาพ
จากชุดการสอนที่ไดผานการทดสอบประสิทธิภาพมาแลว 
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  7. ในกรณีครขูาด ครูคนอ่ืนก็สามารถสอนแทนโดยใชชุดการเรียนทีมิ่ใชเขาไปนั่ง “คุม
ขั้น” ปลอยผูเรียนใหอยูเฉยๆ เหมือนที่ครูสวนใหญทํากันอยูอยางในปจจุบันเพราะเม่ือเน้ือหาวิชาอยู
ในชุดการเรียนเรียบรอยแลว ครูผูสอนแทนก็ไมตองเตรียมตวัอะไรมากนัก 
  8. สําหรับชุดการเรียนรายบุคคลและชุดการเรียนทางไกล จะชวยใหการศึกษามวลชน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพเพราะผูเรยีนสามารถเรยีนไดเองที่บานไมตองเสียเวลาและเงินทอง
นักศึกษาจะสามารถประหยดัเงิน 
 บุญเกื้อ ควรเวหาเวช (2542 : 110-111) ไดกลาวถึงคณุคาของชุดการเรียนไวดังน้ี 
  1. สงเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผูเรียนเรียนไดตามความสามารถ ความสนใจ ตาม
เวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแตละคน 
  2. ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการเรียนชวยใหผูเรียนเรียนไดดวย
ตนเองหรือตองการความชวยเหลือจากผูสอนไดเพียงเลก็นอย 
  3. ชวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเรียนสามารถนําเอาชุดการเรียนผลิต
ไวเปนหมวดหมู สามารถนาํไปใชไดทันที 
  4. ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความมั่นใจแกครูเพราะชุดการเรียนผลิต
ไวเปนหมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันที 
  5. เปนประโยชนในการสอนแบบศูนยการเรียน 
  6. ชวยใหครูวดัผลผูเรียนไดตรงความมุงหมาย 
  7. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความเห็น ฝกการตัดสินใจ แสวงหาความรูดวยตนเอง
และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  8. ชวยใหผูเรยีนจํานวนมากไดรับรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 
  9. ชวยฝกใหผูเรียนรูจักเคารพนับถือความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 จากการศึกษาคนควา คุณคาของการนําชุดการเรียนมาใชในการจัดการเรียนรู จากนัก
การศึกษาหลายทานขางตน สรุปไดดังนี้ 
  1. ชวยใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูที่มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น และมีสวนรวมในการเรียน 
  2. ชวยใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มความสามารถ 
  3. ชวยรักษามาตรฐานการเรียนรู คือผูเรยีนไดรับความรูเหมือนกันทุกชุดเปน
มาตรฐานเดียวกันซ่ึงผิดกบัการเรียนรูกับครูที่ตางคนตางสอน 
  4. ดานการสอนของครู ก็ชวยใหครูผูสอนมีความสะดวกในการสอน มีความมั่นใจและ
มีความพรอมในการสอนเพิม่ขึ้น 
  5. สามารถชวยแกปญหาการขาดแคลนครูเพราะผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง  
  6. ชวยฝกใหผูเรียนรูจักเคารพ นับถือความคิดเห็นของคนอื่น 
 
 



 37 

 1.7 การใชชดุการเรียน 
  สําหรับการใชชุดการเรียนมีนักการศึกษา ไดกลาวไวดังนี้ 
 วิชัย วงษใหญ (2525 : 192) กลาววา การใชชุดการเรยีนจะประสบความสําเร็จกต็อเม่ือ
ไดรับการจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู ซึ่งควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี คือ 
  1. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 
  2. ใหผูเรียนมีโอกาสไดทราบผลการกระทาํทันทีจากกจิกรรมการเรียนการสอน 
  3. มีการเสริมแรงผูเรียนจากประสบการณที่เปนความสําเร็จอยางถูกจุดตามขั้นตอน
ของการเรียนรู 
  4. คอยชี้แนะแนวทางตามขั้นตอนในการเรียนรูตามทศิทางที่ครไูดวเิคราะหและ
กําหนดความสามารถพื้นฐานของผูเรียน 
 รุงทิวา จักรกร (2527 : 88) กลาววา การนําชุดการเรียนไปใชมีขัน้ตอนดังนี้ 
  1. การทดสอบกอนเรียน เพ่ือดูพฤติกรรมเบื้องตนอันเปนพ้ืนฐานการเรียนรูของ
ผูเรียนใชเวลาเรียนประมาณ 10 – 15 นาที 
  2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน เน่ืองจากการนําเขาสูบทเรียนเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรยีน
กระตือรือรน มีความตองการที่จะเรียน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเทคนิคของผูสอนดวย ในการที่จะนําเขาสู
บทเรียนใหนาสนใจ 
  3. ขั้นประกอบกิจกรรม ครตูองอธบิายใหผูเรยีนเขาใจในการทํากิจกรรมกอนลงมือทํากิจกรรม 
  4. สรุปบทเรยีน ครูนําในการสรุปบทเรียน ซึ่งอาจทําไดโดยการถาม หรือใหผูเรียนเลา
สรุปความเขาใจ หรือกิจกรรมอื่นใดที่ทําใหแนใจวาผูเรยีนรูความคิดรวบยอดและหลกัการตามที่กําหนด 
  5. ประเมินผลการเรียน โดยทําขอทดสอบอีกครั้ง เพ่ือประเมินดูวาผูเรียนบรรลุผลตาม
จุดประสงคหรือไม เพ่ือจะไดปรับปรุงแกไขขอบกรองของผูเรียนในกรณีที่ไมผานจุดประสงคที่กําหนด 
ขอใดขอหนึ่ง ถาผูเรียนผานจุดประสงคหมดทุกขอก็ใหเรียบรอยกาวหนาตอไป 
 บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542 : 109 - 110) ไดกลาวถึงการใชชุดการเรยีนไวดังนี ้
  การใชชุดการเรียนเปนกิจกรรมกลุมในหองเรียนแบบศนูยการเรียนน้ัน แตละศูนย
อาจจะใชเวลาประมาณ 15 – 20 นาท ีซึ่งอาจจะแบงเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดดังนี้ 
  1. ผูเรียนอานบัตรคําสั่ง (1 นาที) 
  2. อานบัตรสรุปเนื้อหาและบัตรเนื้อหา (3 – 4 นาที) 
  3. ประกอบกจิกรรม เชน เกมสาธิต ฯลฯ (4 – 6 นาที) 
  4. รวมกันอภิปรายและตอบคําถาม (2 – 4 นาที) 
  5. แตละคนตอบคําถามในการฝกปฏบิตัหิรือกระดาษคําตอบ (2 – 3 นาที) 
  6. ตรวจคําตอบจากแผนเฉลยที่ครูเตรียมไวใหโดยเปลี่ยนกันตรวจและใหคะแนน (2 นาที) 
 จากการศึกษาคนควา การใชชุดการเรียนใหมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรูและประสบ
ความสําเร็จตามวัตถปุระสงคนั้น จะตองคาํนึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
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  1. จัดสภาพแวดลอมของหองเรียนใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและเหมาะสมกับ
บทเรียนในแตละหนวย 
  2. ศึกษาเนื้อหาและชุดการเรียนโดยละเอียดรอบคอบพอสมควร 
  3. กอนสอนผูเรียนตองทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre – test) กอน 
  4. การสอนแบงออกเปน 3 ขั้น คือ 
   4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรยีน เพ่ือผูเรียนใหพรอมจะเรียนรูบทเรียนใหม ผูสอนตอง
สรางบรรยากาศเปนกันเองกับผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลาประสบการณของตนเองจะทําให
เขาใจสิ่งที่จะเรยีนไดดีขึ้น 
   4.2 ขั้นประกอบกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนมีความสําคัญมาก ถาจัดไดดี
สนองจุดประสงคของผูเรียน ก็จะมีประโยชนชวยใหการเรียนการสอนไดผลดี 
   4.3 ชั้นสรุปบทเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดสรปุมโนมติและหลักการที่สําคัญ 
  5. ขณะที่ประกอบกิจกรรม ผูสอนตองเดินดูการทํางานของแตละกลุมอยางใกลชดิหาก
กลุมใดมีปญหา ผูสอนจะคอยใหคําชี้แนะชวยเหลือ 
  6. หลังจากเรียนเสร็จเรียบรอยแลว ผูเรยีนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินดูวา
ผูเรียนบรรลตุามจุดประสงคและดูวาผูเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูทีก่ําหนดไวหรือไม 
และเพื่อแกไขและปรบัปรุงขอบกพรอง 
 

 1.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียน 
   งานวิจัยตางประเทศ 
 แมค โดนอลด (Mc Donald.  1971 : 432-A) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและ
ประเมินผลชดุการเรียนสื่อประสม แบบกิจกรรมรายบุคคล สําหรับใชสอนซอมเสริมในวิทยาลัย
ชุมชนชานเมือง ผลการวิจัยพบวา คะแนนสอบหลังการสอนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคมุ ทั้ง
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคต ิ
 บรูซ (Bruce.  1972 : 429-A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนโดยใชชุดการเรียนการ
สอนกับการสอนแบบธรรมดาที่มหาวิทยาลัยไอโอวา ผลการวิจัยปรากฏวา การสอนโดยใชชุดการ
เรียนการสอนไดผลดีกวาการสอนแบบธรรมดา  
 อารมสตรอง (Armstrong.  1972 : 5669-A) ซึ่งไดทําการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูภาษาฝรั่งเศสของผูเริม่เรียนในระดบัวิทยาลัยดวยการสอนวิธบีรรยาย และเรียนจากชุดการ
เรียนการสอนรายบุคคลชนดิสื่อประสม (Multi-Media Self Instruction Package) ผลการวิจัย
ปรากฏวา ผูเรียนที่เรียนจากชุดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมที่เรียนดวยวธิีการสอน
แบบบรรยาย อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
 บรอวเลย (Brawley.  1975 : 4280-A) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการ
สอนแบบผสม สอนเรื่องการบอกเวลากับเด็กเรียนชา กลุมตวัอยางไดจากการสุมเด็กเรียนชาโดยใช
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แบบทดสอบ Time Appreciation Test, Stanford Achievement Test Primary Level มาใช Pre-
test และ Post-test ผลปรากฏวากลุมทดลองใชชุดการเรียนการสอนบอกเวลาตอเนื่องของ  
บรอวเลย (Brawley’s Experimental Sequence on Time Telling) มีผลตอการเรยีนดีกวากลุม
ควบคุมที่ไมไดใชชุดการเรยีนการสอน 
 เอดวารดส (Edwards.  1975 : 43) ไดกลาวถึงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลนิอยสทําการ
เปรียบเทียบผลการเรียนในเรื่อง ” ประสบการณในการสอนแบบจุลภาค ” โดยใชชดุการเรียนการ
สอนดวยตนเองและไดรับคาํแนะนําจากครู กับการใชชดุการเรียนการสอนดวยตนเองโดยไมตองมีผู
แนะนํากลุมตวัอยางเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 50 คน แบงเปนกลุมละ 25 คน ผลการ
ทดลองปรากฏวาทั้ง 2 กลุม มีผลการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากวิจัยนีแ้สดง
นี้แสดงใหเห็นวาการเรียนดวยตนเองไมจําเปนตองอาศยัผูแนะนํา ถาชุดการเรียนการสอนนั้นได
สรางอยางถูกตองตามกระบวนการแลว ผูเรียนจะสามารถเรียนดวยตนเองไดผลดเีชนกัน 
 วีวาส (Vivas.  1985 : 603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกบัการออกแบบพัฒนา และประเมินคา
ของการรับรูทางความคิดของผูเรียนในเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุดการเรียนการสอน
จากการศึกษาเกี่ยวกบัความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน คือ ดานความคิด ดานความพรอม
ในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญาและดานการปรับตวัทางสังคมหลังจากไดรับ
การสอนดวยชุดการเรียนการสอนสูงกวาผูเรียนในการสอนแบบปกต ิ
 วิลสัน (Wilson.  1989 : 416) ไดทําการวจัิยเกี่ยวกบัการวิเคราะหผลการใชชุดการเรียน
การสอนของครู เพ่ือแกปญหาในการเรยีนของเด็กเรยีนชาดานคณิตศาสตรเกีย่วกบั การบวก การ
ลบ ผลการวิจับพบวา ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการเรียนการสอน มีผลดีมากกวาการสอนตาม
แบบปกติอันเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหครูสามารถใชแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสตูรคณติศาสตร
สําหรับเด็กเรยีนชา 
 วิลเลียม (William.  1999 : 40-62) ไดศึกษาการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเรื่องจํานวนกับ
การคิดในใจ ดวยการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการคิดในใจของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
กลุมตวัอยางเปนผูเรียนเกรด 8 จํานวน 413 คน โดยแบงกลุมทดลอง 183 คน กลุมควบคุมจํานวน 
120 คน และครูเขารวมในการศึกษาจํานวน 6 คน กลุมทดลองในชุดการสอนจํานวน 83 บทเรียน 
เรื่องจํานวน กลุมควบคุมใชการสอนตามปกติ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้คือ แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์การคิดในใจโดยวัดกอนเรียนและหลังเรียนทั้งสองกลุม และแบบสัมภาษณกระบวนการ
คิดของผูเรียนกลุมทดลอง ผลการศึกษาพบวา ชุดการสอนที่ใชมีผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และกลุมทดลองมีผลสมัฤทธิ์ดานการคิดในใจแตกตางกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ผลจากการสัมภาษณจากกลุมทดลอง พบวา มีการเปลีย่นแปลงเพียงเล็กนอยใน
กระบวนการคดิในใจของผูเรียนกอน และหลังการสอนโดยใชชุดกิจกรรม  
 สัทเทอรเฟยลฟ (Satterfielf.  2001 : Online) ไดทําการศึกษาการใชชุดการเรียนเรขาคณิต
โดยใชโปรแกรม Sketchpad version 3 เปนโปรแกรมที่จัดทําขึ้นเพือ่ใชคอมพิวเตอรเปนสื่อใหเห็น
ถึงโครงสรางของวิชาเรขาคณิตและเปนสื่อที่จะอธิบายการเรียนในหองเรียน ซึ่งผลการใชชุดการ
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เรียนคือ ชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการคิดในรูปแบบทางเรขาคณิตและเปนสิง่ที่สรางความถูกตอง
แมนยําในการคิดของผูเรียนดวย 
 
  งานวิจัยในประเทศ 
 สุนีย เหมะประสิทธิ์ (2533 : 181-182) ไดทําการวิจัยพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อแกไข
ขอบกพรองในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวาใน
สภาพรวมชุดการเรียนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพ 
คือ สอดคลองกับเกณฑพัฒนาการของผูเรียน และผูเรยีนที่ผานการฝกดวยชุดการเรียนการสอนนี้มี
ความคงทนในการเรียนรู สวนชุดการเรียนการสอนยอยทั้ง 3 ชุดตางมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
 วาทินี ธีระตระกุล (2538 : 79) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนและในความคงทนในการเรียนรูโจทยคณิตศาสตร ในการสอนซอมเสริมจุดบกพรองเร่ืองเวลา
ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชชุดการสอนซอมเสริมตามปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนซอมเสริมโจทยคณิตศาสตรเรื่องเวลาดวยชุดการสอนซอมเสริมกับกลุมทดลอง และ
วิธีการสอนซอมเสริมตามปกติกับกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อิทธิพงษ ดุสติพันธ (2538 : 75) ไดทําการวิจัยสรางชดุการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโจทยปญหาคณิตศาสตร ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับการสอน 
 นุชลดา สองแสง (2540 : 71) ไดทําการวจัิยสรางชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรเรื่อง 
การบวก การลบ ในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร เรื่อง การบวก การลบ ของผูเรียนภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร เรื่อง การบวก การลบสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระกับ .01 
 ฉววีรรณ ศรสงัขทอง (2541 : 95) ไดทําการวิจัยสรางและหาประสทิธิภาพของชุดการ
เรียนซอมเสรมิวิชาคณติศาสตรเรื่อง ทศนิยม ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรเรือ่ง ทศนิยม ภายหลังไดรับการสอนดวยชดุการ
สอนซอมเสริมสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 คําโงน เขียนทิลม (2547 : 43) ไดทําการวิจัยสรางและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการ
สอน เรื่อง สมการเชิงอนุพันธอันดับที่หนึ่งสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของชุดการเรียนมี
คาเปน 72.19 / 71.15 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว และนักศึกษาชัน้ปที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัแหงชาติลาวสามารถสอบผานเกณฑที่การเรียน เรื่อง 
สมการอนุพันธอันดับที่หนึ่งมากกวารอยละ 50 ของจํานวนนักศึกษาทัง้หมด ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
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และความพึงพอใจของผูเรียนในการเรียนดวยชุดการเรียนการสอน เรื่อง สมการเชิงอนุพันธอันดับที่
หนึ่งสําหรับนักศึกษาชัน้ปที่ 2 คณะวศิวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว ที่ผูวิจัยสรางขึน้มีความพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
 รังสรรค ทองสุกนอก (2547 : 82) ไดทําการวิจัยสรางชุดการเรียนทีใ่ชปญหาเปนฐานใน
การเรียนรู เรื่องทฤษฏีจํานวนเบื้องตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวาผูเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนเรือ่งทฤษฏีจํานวนเบื้องตน โดยใชชุดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนฐาน
ในการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น มีผลการเรียนผานเกณฑตั้งแต รอยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 
เปนจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01 
 หทัยกาญจน อินบุญมา (2547 : 62) ไดทําการวิจัยสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรเพ่ือ
สงเสริมความรูสึกเชิงจํานวน เรื่อง การประมาณคา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณติศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยชุดการ
เรียนคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมความรูสึกเชิงจํานวน เรือ่ง การประมาณคาภายหลงัไดรับการสอนดวย
ชุดการเรียนคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมความรูสึกเชิงจํานวน เร่ือง การประมาณคา สูงกวากอนไดรับ
การสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนดังที่กลาวมาขางตน อาจ
สรุปไดวา มีผูใหความสนใจในการศึกษาคนควาในเรื่องน้ีเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สรางชุดการเรียนเพ่ือใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
สูงขึ้น โดยใชเทคนิคและวิธกีารตางๆ ในการสรางชุดการเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในปจจุบัน 

 
2. เอกสารที่เก่ียวกับการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน 
 ในการจัดการเรียนการสอน สื่อทุกประเภทที่จะนํามาประกอบการเรยีนจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองหาประสิทธิภาพกอน เพราะในการผลิตระบบการดําเนินการทกุประเภทจําตองมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของระบบนั้น เพ่ือเปนการประกันวาจะมีประสิทธภิาพจริงตามที่มุงหวังซึ่งสือ่ที่ใช
ในการวิจัยครัง้นี้ คือชุดการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ที่
ผูวิ จัยเรียบเรียงขึ้น ซึ่งการหาประสิทธิภาพมีความจําเปนดวยเหตุผลหลายประการคือ 
(ชัยยงค พรหมวงศ 2523 : 134- 142 ) 
  1. สําหรับหนวยงานที่ผลิตสื่อการสอน เปนการประกนัคุณภาพของสื่อการสอนวาอยู
ในชั้นสูง เหมาะสมที่จะลงทนุผลิตออกมาเปนจํานวนมาก หากไมหาประสิทธิภาพเสียกอนกอนแลว
ผลิตออกมาใชประโยชนไมไดดี ก็จะตองทําใหมเปนการสิ้นเปลืองทั้งเวลา แรงงานและเงินทอง 
  2. สําหรับผูใชสื่อการเรียนการสอน สื่อการสอนจะทําหนาที่สอนโดยที่ชวยสรางสภาพ
การเรียนรูใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่มุงหวัง บางครั้งตองชวยครูผูสอนบางครั้งตองสอน
แทนครู ดังนั้นกอนนําสื่อการสอนไปใชครูจึงม่ันใจวาสือ่การสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการชวยให
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ผูเรียนเกิดการเรียนรูจริง การหาประสิทธภิาพตามลําดบัขั้นจะชวยใหเราใชสื่อการสอนที่มีคุณคา
ทางการสอนจริงตามเกณฑที่กําหนดไว 
  3. สําหรับผูผลิตสื่อการสอน การทดสอบประสทิธิภาพจะทําใหผูผลิตม่ันใจไดวาเนื้อหา
สามารถที่จะบรรจุลงในสื่อการสอนเหมาะสม งายตอความเขาใจ อันจะชวยใหผูผลิตมีความชํานาญ
สูงขึ้น เปนการประหยัดแรงสมอง แรงงาน เวลาและเงนิทองในการเตรียมตนแบบ 
 
 2.1 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพชดุการเรียน 
  เกณฑประสทิธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่จะชวยใหเกิดการ
เรียนรู เปนระดับที่ผูผลติสื่อการสอนจะพึงพอใจวาหากชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับน้ันแลว
สื่อการสอนนั้นมีคุณคาที่จะนําไปสอนผูเรยีนและคุมคาแกการลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก 
 การกําหดเกณฑประสิทธภิาพกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 
ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสดุทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคา
ประสิทธิภาพเปน E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิทธภิาพของผลลพัธ) ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี้ 
  1. ประเมินพฤติกรรมตอเน่ือง (Transitional Behavior) คือ ประเมินผลตอเน่ือง ซึ่ง
ประกอบดวยพฤติกรรมยอยหลายๆ พฤติกรรม เรียกวา ” กระบวนการ ” ของผูเรียนที่สังเกตจาก
การประกอบกิจกรรมกลุม (รายงานของกลุม) และรายงานรายบุคคลไดแก งานที่มอบหมายและ
กิจกรรมอ่ืนใดที่ผูสอนกําหนดไว 
  2. ประเมินพฤติกรรมขั้นสดุทาย (Terminal Behavior) คือประเมินผลลัพธของผูเรียน 
โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและสอบไล 
 ประสทิธิภาพของสื่อการสอน จะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรยีนจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจโดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นของผลเฉลี่ยของคะแนนการ
ทํางานและประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมด ตอเปอรเซ็นของการสอบหลังเรียนของผูเรียน
ทั้งหมด นั้นคือ E1 / E2 คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธภิาพของผลลพัธ เชน 80/80 
หมายความวาเรียนจากสื่อการสอนแลว ผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดหรือใบงานไดผลเฉลี่ย 80%
สวน 80 ตัวทีส่อง หมายความวา เม่ือผูเรียนเรียนจากสือ่การสอนแลวผลการเรียนจะตองไดเฉลีย่
รอยละ 80 
 ระดับของประสิทธิภาพของชุดการเรียนทีจ่ะชวยใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูและเปนระดับที ่
ผูสรางบทเรยีนพอใจวา หากชุดการเรียนมีประสิทธิภาพถึงระดับน้ันแลว ชุดการเรยีนก็มีคุณคานา
พอใจการกําหนดเกณฑ E1/E2 มีคาเทาใดนั้น โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจําจะตั้งไว 80/80 
85/85หรือ 90/90 สวนเนื้อหาที่เปนทักษะกระบวนการหรือเจตคตติั้งต่ํากวา เชน 75/75 
 การยอมรับประสิทธิภาพของชุดการเรียน มี 3 ระดับ คือ (สุกิจ ศรีพรหม. 2541 : 71) 
  1. สูงกวาเกณฑ เม่ือประสิทธิภาพของชุดการเรยีนสงูกวาเกณฑทีต่ั้งไวเกินกวารอยละ 2.5 
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  2. เทากับเกณฑ เม่ือประสิทธิภาพของชุดการเรียนเทากับเกณฑหรือสูงกวาเกณฑ
กําหนดแตไมเกินรอยละ 2.5 
  3. ต่ํากวาเกณฑ เม่ือประสิทธิภาพของชุดการเรียน ต่ํากวาเกณฑแตไมต่ํากวารอยละ 
2.5 ถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
 
 2.2 วิธีคํานวณหาประสิทธิภาพของชดุการเรียน 
  1. โดยสูตร กระทําไดโดยสตูรตอไปนี้ (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2538 : 295) 
 

  สูตรที่ 1           E1 = 
A

N
x

100×∑
 

 
  เม่ือ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในบทเรียน คิดเปนรอยละของ 
   คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัดหรือแบบฝกกจิกรรมระหวางเรียน 
   ∑ x  แทน คะแนนรวมจากการทาํแบบฝกหัดหรือดําเนินกิจกรรมระหวางเรียน 
      N  แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมดในกลุมตวัอยาง 
          A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรือแบบฝกกจิกรรมระหวางเรียน 
  

  สูตรที่ 2           E2 = 
B

N
F

100×∑
  

 
  เม่ือ E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในตวัผูเรียน  
                     หลังจากการเรียนดวยชุดการเรียน คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที ่
                    ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
    ∑  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียน F

     N  แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมดในกลุมตวัอยาง 
         B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 การคํานวณหาประสิทธิภาพโดยใชสูตรดังกลาวขางตนก็จะมีการนําคะแนนแบบฝกหัด
หรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมกลุม / เดี่ยว และคะแนนสอบหลงัเรียนมาเขาตารางแลวจึง
คํานวณหาคา E1/ E2 
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  2. โดยวิธีการคํานวณธรรมดา 
 หากไมอยากใชสูตร ก็สามารถใชวิธีการคาํนวณธรรมดาหาคา E1 หรือ E2 ได สําหรับคา 
E2 ของแตละชุดการสอนไมมีปญหาในการคํานวณมากนัก เพราะอาจทําไดโดยการเอาคะแนนของ
ผูเรียนทั้งหมดมารวมกัน หาคาเฉลี่ยเทยีบสวนรอยเพื่อหาคารอยละ 
 หลังจากคํานวณหาคา E1 และ E2 ผลลพัธที่ไดมักจะใกลเคยีงกันและหางกันไมเกิน 5 % 
ซึ่งเปนตวัยืนยันไดวา ผูเรยีนไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นสุดทาย หรืออีกนัยหนึ่งการที่ผูเรียน
จะสอบไดเทาใด เชน 90% นั้น ผูเรียนมีความรูจริง หรือทําไดเพราะการเดาสุมเม่ือมีการรายงาน
คะแนนเปนตวัเลข 2 ตวั เชน 78/83 นั้นทําใหทราบวาผูเรียนทํางานและแบบฝกหัดทั้งปได 78% 
และ สอบไลได 83% เปนการยืนยันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียนคอนขางแนนอน 
 
 2.3 การทดลองหาประสิทธิภาพของชดุการเรียน 
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 127 - 129) ไดกลาววาการประเมินสื่อเปนการพิจารณา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน สื่อที่ไดจะตองไดรับการประเมนิประสิทธิภาพ 
สวนใหญจะเปนสื่อที่ผลติขึน้มาตามหลักการสอน การประเมินสื่อโดยวิธีนี้จําตองคํานึงจุดมุงหมาย
ของสื่อการเรียนการสอนและวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน ภายหลังจากที่เรียนจากสื่อน้ันแลว 
 เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2538 : 290 - 291) กลาวถึง การสรางสื่อกอนที่จะนําไปใชควรจะ
ไดทดลองแกไขปรับปรุงใหไดมาตรฐานเสยีกอน เพ่ือใหทราบวาสื่อน้ันมีคุณภาพเพียงใด มีสิ่งที่ยัง
บกพรองอยู ซึ่งการประเมนิน้ีไมใชการประเมินผลผูเรียนแคเปนการประเมินผลสื่อ โดยการนําสื่อไป
ทดลองใชกับหลายๆ คน หลายๆ กลุม แลวจึงเผยแพรนําออกใชจริง เกณฑการหาประสิทธิภาพของ
สื่อน้ัน อาจจะกําหนดเปน 90/90 หรือ 85/85 หรือ 80/80 ขึ้นอยูกับลกัษณะวิชา การที่จะกําหนด
เกณฑเทาใดนั้นไมไดกําหนดขึ้นเองตามใจชอบ แตควรจะเปนผลจากการทดลองใชกอนในกรณี
การศึกษาแบบสมรรถฐาน ถือเกณฑ 90/90 จึงจะถือวาใชได ความหมายของตัวเลข 90/90 
หมายความวา 90 ตัวแรก เปนคะแนนทีไ่ดจากการทํากิจกรรมการเรียนหรือแบบฝกหัดโดยเฉลี่ย
รอยละ 90 สวน 90 ตัวหลังเปนคะแนนทีไ่ดจากการทําแบบประเมินผลการเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 90 
 เม่ือสรางบทเรียนเปนตนฉบับแลว นําบทเรียนไปทดลองโดยกําหนดขั้นตอนการ
ตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของบทเรียน 3 ครั้ง ตามขอเสนอแนะของ ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ 
(2525 : 214 - 216) ดังตอไปน้ี 
  1. การทดลองเปนรายบคุคล เปนการทดลองใชบทเรียน ครั้งที่ 1 เพ่ือตรวจสอบหา
ขอบกพรองของบทเรียนในดานตางๆ ดังนี้ ความเหมาะสมของภาษา ความยากงายของเนื้อหา
กิจกรรม ที่ใหปฏิบตัิเวลาทใีชในการเรียน และอ่ืน ๆ 
  2. การทดลองกลุมยอย เปนการทดลองใชบทเรียน ครั้งที 2 โดยใชกบัผูเรียน 10 คน 
ที่ยังไมเคยเรยีนบทเรยีนดังกลาว ซึ่งมีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองของบทเรียนในดาน
ตางๆ และหาประสิทธิภาพของบทเรียน เชนเดียวกับครั้งที่ 1 
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  3. การทดลองภาคสนาม เปนการทดลองใชบทเรยีนครั้งที 3 มีจุดมุงหมายเพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียน โดยทดลองกับผูเรยีนทั้งชั้นเรียน ผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกัน
กับ เกณฑที่กาํหนดไวหากต่ํากวาเกณฑ ไมเกินรอยละ 2.5 ยอมรับได ถาแตกตางกันมากตอง
กําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนใหม โดยยึดหลักความเปนจริง 
 จากการศึกษาคนควา การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน หมายถึง การตรวจสอบ
คุณภาพของชุดการเรียน และจะตองนาํชุดการเรียนทีส่รางขึ้นน้ันไปทดลองแกไขปรับปรุงใหได
มาตรฐานเสียกอน เพ่ือใหทราบวาชุดการเรียนที่สรางขึน้มานั้นมีคุณภาพเพียงใด มีสิ่งที่ยังบกพรอง
อยู ซึ่งการประเมินน้ีไมใชการประเมินผูเรียนแตเปนการประเมินผลชุดการเรียน โดยการนําชุดการ
เรียนไปทดลองใชกับหลายๆ คน หลายๆ กลุม แลวจึงเผยแพรและนําออกไปใชจริง 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 3.1 ความหมายของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
  วิธีการสอนแบบสบืสวนสอบสวน Inquiry Method) เริม่สอนครั้งแรกที่รัฐอิลลินอยสใน
ป ค.ศ. 1957 ซึ่งเปนระยะทีอ่เมริกากําลังตื่นตวั เพราะปรากฏวารัสเซียมีความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรถึงขั้นยิงจรวดขึ้นสูอวกาศไดสําเร็จ จึงมีการปรับปรุงดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
กันอยางกวางขวาง ซัชแมน (Suchman . 1962 : 128) ไดทําโครงการวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนที่มหาวทิยาลัยอิลลนิอยส โดยเนนการสอนวิทยาศาสตรดวยตนเองในป พ.ศ. 2513 
วีระยทุธ วิเชยีรโชติ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยการเรียนแบบสบืสวนสอบสวนในประเทศไทยจาก
มูลนิธิเอเชีย โดยทดลองสอนครั้งแรกที่วทิยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรและที่โรงเรียนสายน้าํ
ทิพย ป พ.ศ. 2515 รัฐบาลไทยไดตั้งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้น เพ่ือ
สงเสริมและการพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรซึ่งนําวิธีการสอนนี้เปนที่รูจักอยาง
กวาง (วีรยทุธ วิเชยีรโชติ 2525 66 ; สุระ สนั่นเสียง 2536 : 38)  
 กูด (Good. 1973 : 303) ไดใหคําจํากัดความของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนวามีลักษณะ
เปนแบบเดียวกับการสอนโดยวธิีแกปญหา (Problem Solving Approach) โดยระบุลักษณะสําคัญคอื 
  1. เปนการเรยีนจากกิจกรรมที่จัดขึ้น 
          2. ผูเรียนใชวธิีการทางวทิยาศาสตรในการทํากิจกรรม 
   คาริน ( Carin. 1993:86 ) กลาววา การสอนแบบสืบสวนสอบสวน เปนกระบวนการที่เม่ือ
พบปญหาแลวมีการตั้งสมมุติฐานหรือหาคําตอบทีเ่ปนไปได ทดสอบสมมตฐิานนัน้ ดวยขอมูลที่
รวบรวมได แลวพยายามทีจ่ะประยุกตขอสรุปนั้นมาเปนความรูใหม โดยมีประเด็นหลักอยูที่
กระบวนการ (Process) มากกวาผลผลิต  
 รุงทิวา จักรกร (2527 : 56 - 57) ไดอธิบายถึงวธิีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนวา เปน
การคนหาความรูหรือความจริง โดยเนนที่วธิีการไดมาซึ่งความจริงมากกวาตวัของความจริงซึ่งเปน
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ผลผลติของการคนควา เปนการเรียนรูทีเ่กิดจากการแสวงหาความรูใหมไดเองจากการเก็บรวบรวม
ขอมูล สังเกต พิจารณาหาเหตุผลจนเกิดความเขาใจใหมๆ เกิดความรูจักของใหมๆ   
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537 : 92) กลาววา การสอนสืบสวนสอบสวน 
เปนกระบวนการตรวจสอบปญหาหรือสถานการณอันหนึ่งอันใดในการคนหาความจริง การสืบสวน
สอบสวนเปนรูปแบบการเรยีนการสอนทีผู่สอนจัดสถานการณที่เปนปญหาใหผูเรยีนเกิดความสงสัย
สถานการณนัน้ จึงเปนปญหาสําหรับผูเรยีน ทําใหผูเรยีนตองคนหาสาเหตุเพ่ือมาอธิบายปญหานั้น
โดยผูเรียนและผูสอนเปนผูสืบสวนสอบสวนดวยการตั้งคําถาม จุดมุงหมายปลายทางคือ ผูเรียน
สามารถสรุปความรูดวย  
 สมชาย ชูชาต ิ(2538 : 82) กลาวา วิธีการสอนแบบสบืสวนเปนการสอนที่เปดโอกาสให
ผูเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตรเชนเดียวกบัวธิีการสอนแบบ
แกปญหาเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชสติปญญาของผูเรียน 
 สุพิน บุญชวูงศ ( 2538 :61) กลาววา วธิกีารสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนวธิีสอนที่ฝกให
ผูเรียนรูจักคนควาหาความรูโดยใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผล จนคนพบความรูหรือ
แนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง โดยผูสอนตองตั้งคําถามประเภทกระตุนใหผูเรียนใชความคิด
หาวิธีการแกปญหาไดเอง และสามารถนาํการแกปญหานั้นมาใชประโยชนในชวีติประจําวันได 
 วิชติ สุรัตนเรอืงชัย (2540 : 82) กลาววา วิธกีารสอนแบบสบืสวนสอบสวน หมายถึงการ
สอนเนนใหผูเรียนคนควาความรูดวยตนเองโดยใชการสังเกต สอบถาม และทดลองจนไดขอสรุป 
 วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 16) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบสบืคน  
(Inquiry Instruction) เปนการใชคําถามทีมี่ความหมาย เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสืบคนหรือคนหา
คําตอบในประเด็นที่กําหนดให เนนการใหผูเรียนรับผดิชอบการเรียนรูของตนเอง 
 กรมวิชาการ (2544 : 36) กลาววา การสอนแบบสืบสวนสอบสวน หมายถึงการสอนที่เนน
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวธิีการฝกใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยใช
กระบวนการคดิหาเหตุผล จนคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาที่ถกูตองดวยตนเอง โดยครูตั้ง
คําถามประเภทกระตุนใหผูเรียนใชความคดิหาวิธีการแกปญหาและสามารถนําวิธีการแกปญหานั้น
มาแกปญหา 
 ปรมาภรณ อนุพันธ (2544 : 12) กลาววา การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและสงเสริมใหผูเรียนคิดเพื่อคนควาหาความรูความจริงดวยตนเอง โดยครู
เปนผูตั้งคําถามประเภทกระตุนใหผูเรียนไดคนควาวิธีแกปญหาไดเอง 
 กัลยา ทองสุ (2545 : 6) กลาววา การสอนแบบสบืสวนสอบสวน หมายถึง การสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและมุงใหผูเรียนคนหาความรูดวยตนเอง โดยมีครูมีหนาที่ เพ่ือสงเสริมชวยเหลือ
และใชคําถามกระตุนใหผูเรยีนคนพบวิธีการแกปญหานั้นๆ 
 สุวิทย คํามูล และอรทัย มูลคํา (2545 : 136) กลาววาการจัดการเรียนรูแบบสบืสวน
สอบสวน คือ กระบวนการเรียนรูที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการฝกให
ผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู โดยผูสอนตั้งคําถามกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทางความคิดหา
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เหตุผลจนคนพบความรูความรูหรือแนวทางการแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง สรุปเปนหลักการ 
กฎเกณฑหรือวิธีการในการแกปญหา และสามารถนําไปประยุกตใชประโยชน 
 จากการศึกษาคนควาสรปุไดวา การสอนแบบสบืสวนสอบสวน หมายถึง วธิีการสอนที่
สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยตนเอง  โดยอาศัยหลักการ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการหาคําตอบของปญหาหรือสถานการณที่ครูกําหนดขึ้น โดย
ครูผูสอนมีหนาที่คอยแนะนาํปรกึษา สงเสริม ชวยเหลอื และใชคําถามกระตุนเพื่อใหผูเรียนไดคนพบ
วิธีการแกปญหาและคําตอบของปญหาหรือสถานการณนั้นๆ  
 
 3.2 เปาหมายของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 

เบล (Bell.1978 : 342) ไดกลาวถึง เปาหมายของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนไวดังนี้ 
  1. พัฒนาทักษะทางสมองในการคนควาและพัฒนากระบวนแสวงหาความรู 
  2. เรียนหลักตางๆทางตรรกศาสตร 
  3. เขาใจเหตผุลที่สัมพันธกนั 
  4. เรียนวธิีการถามหรือสอบสวนอยางเปนอิสระ 
  5. คนพบความสัมพันธระหวางตวัแปรตางๆซึ่งนําไปสูนัยทั่วไปทางคณิตศาสตร 
  6. ใหคุณคาแกกลวธิีการสบืสวนเสมือนเปนวิธทีี่นําไปสูการคนพบและแกปญหาทาง
คณิตศาสตร 
  7. เขาใจวธิตีางๆ ของการพิสูจนและการดําเนินการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  8. ไดรบัความเขาใจดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางคณติศาสตรและธรรมชาติของการเรยีน 
  9. คนพบวธิีการและหลักการทางวิทยาศาสตร 
  10.ไดวิธทีางคณิตศาสตรอยางเหมาะสม 
 สพิุน บุญชวูงศ (2532 : 58) ไดกลาวถึงจุดหมายในการสอนแบบสบืสวนสอบสวนดังนี้ 
  1. กระตุนใหผูเรียนรูจักทําการสืบสวนสอบสวนคนควาความรูดวยตนเอง 
  2. ฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล 
  3. ฝกใหผูเรียนใชความคิดในการแกปญหาดวยตนเอง 
 จากการศึกษาคนควาขางตน เปาหมายในการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ในการศึกษาวิจัยมีดังนี้ 
  1. พัฒนาทักษะทางสมอง ของผูเรียนในการคนควาและพัฒนากระบวนแสวงหา
ความรูโดยวธิแีละหลักการทางวิทยาศาสตร 
  2. ผูเรียนเขาใจวิธตีางๆ ของการพิสูจนโดยการดําเนินการแกปญหาทางคณิตศาสตร
และเปนการฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล 
  3. ใหผูเรียนไดใชความคิดในการแกปญหาดวยตนเอง 
  4. ผูเรียนไดรูวิธีการถามหรือสอบสวนอยางเปนอิสระ 
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  5. ใหคุณคาในกลวธิีการสอบสวนสบืสวนเสมือนเปนวธิีที่นําไปสูการคนพบและ
แกปญหาทางคณิตศาสตร 
 
 3.3 รูปแบบและขั้นตอนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 บรูเนอร (Bruner. 1966 : 89)  ไดเสนอกระบวนการสบืสวนสอบสวนไวเปน 4 ขัน้ตอน ซึ่ง
เปนที่รูจักกันในชื่อ OEPC Techniques ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  1. ข้ันสังเกต (Observation - O) เปนทีส่ําคัญที่สุดอันดับแรกของกระบวนการ
แสวงหาความรู ขั้นสังเกตนีค้รูจัดสถานการณนั้นๆ วามีอะไรเปนสาเหตุ เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน
โดยพยายามหาแนวทางในการอธิบายไวหลายๆ ทางตามแบบของการตั้งสมมตฐิานตอไป 
  2. ข้ันอธิบาย (Explanation-E) เม่ือใชการสังเกตการเก็บรวบขอมูลในขัน้แรกแลว
ตอไปพยายามอธิบายสถานการณหรือปรากฏการณนั้นๆ วามีอะไรเปนสาเหตุ เพราะเหตใุดจึงเปน
เชนนั้นโดยพยายามหาแนวทางในการอธิบายไวหลายๆ ทางตามแนวทางในการอธิบายไวหลายๆ 
ทางตามแบบของการตั้งสมมติฐาน 
  3. ข้ันทํานายหรือคาดคะเน (Prediction - P) เม่ือทดลองสมมตฐิาน เพ่ือหาทาง
อธิบายวาปญหาเหลานั้นมีสาเหตุจากอะไรแลวผูเรียนก็พอจับเคาโครงของปญหาไดชัดขึ้น ฉะน้ันจะ
สามารถคาดคะเนไดวา ถาสาเหตุเชนเดยีวกันอีก จะเกิดอะไรตามมา แมวาไมมีสถานการณเชน
ปรากฏใหเห็นจริงๆ 
  4. ข้ันควบคมุและสรางสรรค(Control and creativity -C) คือ ขั้นที่สามารถนํา
แนวคิดที่ไดรบัไปใชในการแกปญหากับสถานการณอ่ืนๆ ไดอยางถูกตอง 
 
 สรุปขั้นตอนของกระบวนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนของบรูเนอรไดดังภาพประกอบ  

             →                             -------------- → → →   O --------------   E --------------   P --------------  C 
      
       ความรูเดิม       สังเกต        อธิบาย         ทํานาย     ควบคมุและสรางสรรค 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงขั้นตอนของกระบวนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนของบรูเนอร 
 

 เบล (Bell.1978 : 240 – 258) กลาวถึงรปูแบบการสอนแบบสบืสวนสอบสวนในวชิา
คณิตศาสตรแบงเปน 4 ขั้นคือ ขั้นสังเกต ขั้นอธิบาย ขัน้พยากรณและทดลอง และขั้นนําไปใชดังนี้ 
  1. ข้ันสังเกต สอนจัดสถานการณที่เปนปญหาใหผูเรยีนเผชิญกบัสถานการณที่ฉงน
สงสัยหรือพยายามคนพบหลักการ โดยสังเกต วเิคราะห ประเมินสถานการณ และตั้งคําถามผู
แกปญหาที่มีประสิทธิภาพและนักคณติศาสตรทีป่ระสบความสําเร็จมากที่สุดคือคือผูที่ตั้งคําถามดีที่สุด 
 คําถามที่ดีจะนําไปสูหลักการที่มีประโยชนและคําถามที่ดีจะมีผลในการแกปญหาที่ยากการ
หาสิ่งที่เปนประโยชนและนาสนใจในการสืบสวนสอบสวนทางคณติศาสตรจะตองดูวาสิ่งที่กําหนดให
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คืออะไร และสืบสวนสอบสวนโดยพิจารณาตามสิ่งที่กาํหนดใหนั้น การสืบสวนสอบสวนมิไดตองการ
เพียงผลเทานัน้ ควรจะสบืสวนใหมากกวาที่ตองการการตั้งคําถาม เชน 
   1.1  ทําไมวิธกีารนี้จึงทําได 
   1.2  ทําไมวิธกีารนี้คําตอบที่ไมถูกตอง 
   1.3  มีวิธีที่ดีกวานี้หรือไม 
   1.4  มีรูปแบบทั่วไปหรือไม 
   1.5  ทฤษฎบีทนี้ทําใหนึกถงึทฤษฎีบทอ่ืนหรือไม 
   1.6  ปญหานี้เปนปญหาหนึ่งของปญหาทั่วไปหรือไม 
   1.7  จะสรุปเปนรูปแบบทัว่ไปหรือไม 
   1.8  อะไรเปนขอแตกตางระหวางสถานการณทั้งสองเหลานั้น 
   1.9  มีอะไรคลายคลึงกันระหวางระบบคณิตศาสตรเหลานี ้

   1.10 จากตัวอยางนี้เปนที่สังเกตไดนี้เปนตวัแทนของกรณีทั่วไปไดหรอืไม 
  1.11 มีตัวอยางคัดคานหรือไม 
  1.12 มีวิธทีี่แกปญหาดีกวานี้ไหม 
   1.13 มีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งเหลานี้ไหม 
   1.14 มีการคงเสนคงวาเกิดขึ้นหรือไม 
   1.15 เร่ืองราวหรือขอมูลที่ไดนี้นาจะยอมรับไดหรือไม 
   1.16 หลักการที่หาไดจะขยายตอไปไดอีกไหม 
   1.17 ตวัอยางตางๆที่แสดงมโนมติคืออะไร 

                                               ฯลฯ  
  2. ข้ันอธิบาย ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคนหาคําตอบ เพ่ือขจัดความสงสัยโดยการใช
เหตุผลเปนการวิเคราะหการแกปญหาไปสูเหตุ ขั้นนีเ้ปนขั้นรวบรวมความรูและขอมูลเพื่อนํามา
แกปญหาหรือสถานการณตางๆซ่ึงมี 2 ประการ 
   1. ในการที่จะแกปญหานั้น ผูแกปญหาตองมีเทคนิคในการแกปญหาและเรียนรู
กระบวนการทางคณิตศาสตร 
   2. ในการแกปญหาตองรูแหลงความรู รูจักวิเคราะหสงัเคราะหความรูนั้น ตลอดจน
รูจักรวบรวมขอมูลและเรียงความรูใหเปนระบบ การตั้งคําถามนับวาเปนสิ่งสําคัญ ควรมีการตั้ง
คําถามดังตัวอยางตอไปน้ี 
    2.1  มีขออางอิงที่เปนมาตรฐานในเรองนีห้รือเปลา 
      2.2  ขออางอิงนั้นหาไดที่ไหน 

  2.3  แหลงอ่ืนๆ ของความรูคืออะไร 
  2.4  แหลงความรูนั้นเชื่อถอืไดเพียงใด 
  2.5  คุณภาพของความรูที่ไดรับนี้ดีเพียงใด 
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  2.6  ความรูนีใ้ชประโยชนไดอยางไร 
  2.7  ความรูนีเ้ปนหมวดหมูและจัดระเบียบอยางไร 
   2.8  มโนคติ หลักการ และวิธีการใดที่มีในแหลงความรู 
  2.9  ความรูนีส้ัมพันธกับปญหาที่กําลังพิจารณาหรือไม 
  2.10 ความรูทีน่ํามาใชแกปญหาไดเพียงไร 
    2.11 ความรูหรือวิธีการดําเนินการเหลานีจ้ะนําไปใชกบัสถานการณอ่ืนไดไหม ฯลฯ 

   3. ข้ันพยากรณและทดสอบ เปนขั้นทีน่าํขอมูลที่ไดมาอภิปรายปญหาหรือขอ
สมมติฐานทีต่ัง้ไว และพยากรณผลหรือทาํการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานทีต่ั้งไวนําไปสูขอสรุป
เปนขั้นซ่ึงเกิดการคนพบ การแกปญหาในขั้นน้ีเปนการสรางหลักการและความสัมพันธตางๆ 
แยกแยะโครงสรางและนําไปสูขอสรุป 
 ผูที่เกี่ยวของในการทดสอบแบบสบืสวนสอบสวน ควรมีความสามารถพิเศษที่จะวิเคราะห 
สังเคราะห ตลอดจนรูจักประเมินผลงาน กิจกรรมในชวงนี้จะตองรูจักจัดขอมูลเปนหมวดหมู มองหา
ความสัมพันธ คนหารูปแบบ และสรปุเปนนัยทั่วไป 
  4. ข้ันนําไปใช เปนขั้นที่นาํเอาความรูทีค่นพบไปใชไปใชใหเกิดประโยชนไดแก การ
วิเคราะหและประเมินกระบวนการสืบสวนสอบสวน ทัง้นี้เพ่ือสรางความเขาใจใหดีขึ้นและปรบัปรุง
การสืบสวนสอบสวน ในขั้นนี้เปนการพิจารณากระบวนการสืบสวนสอบสวนเนื้อหาทางคณิตศาสตร
แตละเน้ือหายอมมีวิธีสืบสวนสอบสวนของมัน จุดประสงคอันหนึ่งของผูสืบสวนสอบสวนในแตละ
เน้ือหาก็คือการปรับปรุงกลการสืบสวนสอบสวนที่กกระทําอยูและรวบรวมกกระบวนการสืบสวน
สอบสวนเพื่อนําไปพัฒนาและใชกับเนื้อหาอ่ืนๆ ตอไป 
 สิ่งที่ตองการพิจารณา ก็คือ กระบวนการสืบสวนสอบสวนตั้งแตตนจนจบวิธีการดําเนินการ
ที่เหมาะสมในการที่จะวิเคราะหและประเมินการสืบสวนสอบสวน ก็คือการถามและพยายามหาคําตอบ 
ตัวอยางคําถามซึ่งจะนํามาใชในขั้นที่ 4 ตามที่ เบล (Bell.1978 : 240 – 258) กลาวไวมีดังตอไปนี้ 

   4.1 วิธีการที่จะนํามาใชในการแกปญหาเปนอยางไร 
   4.2 อะไรเปนตัวกระตุนใหคนพบนัยทัว่ไป 
   4.3 รูปแบบอะไรที่คนพบ 
   4.4 ความรูและวธิีการที่จะนําไปสูการคนพบแบบไมคงเสนคงวาคืออะไร 
   4.5 แหลงความรูอะไรที่ใชมากที่สุด 
   4.6 วิธีดําเนินการอะไรที่เคยทําและรบรวบรวมขอมูลอยางไร 
   4.7 ใชรูปแบบการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผลรูปแบบใดในการแกปญหา 
   4.8 กระบวนการคิดอะไรทีน่ํามาใชกระทัง้หาขอสรุปได 
   4.9 วิธกีารแกปญหานําไปใชไดทัว่ไปและประยุกตใชกบัการแกปญหาอื่นๆ ไดไหม 
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วิรุฬห บุญสมบัติ (2521 : 10) อธิบายขัน้ตอนการสอนแบบสบืสวนสอบสวน ด้ังนี ้
 

รับสมมตฐิานไวเปนปรากฏ 

สอดคลอง 

ไมสอดคลอง 

ตั้งสมมตฐิาน 

พยากรณปรากฏการณตางๆ  

 ทําความเขาปญหาวาประกอบดวยอะไรบาง 

ทําการสังเกต ความเกี่ยวของ 
ขององคประกอบของปญหา 

 ทดลองหรือทําการสังเกตการณ 
 เพ่ือตรวจสอบวาสอดคลองกับ 
    คําพยากรณหรือไม 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนการสอนแบบสบืสวนสอบสวน  
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    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537 : 96-97) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนใน
วิชาคณติศาสตร ไวดังนีว้า 
  ขั้นที่ 1 สอนผูเรียนวาจะใชวิธีการสอนแบบสบืสวนสอบสวนอยางไร และจะเรียน
คณิตศาสตรโดยการผานการสืบสอบ ก็คอื การอธิบาย และอภิปราย 4 ขั้นตอนของกระบวนการสอน
แบบสบืสวนสอบสวน ผูเรยีนควรอภิปรายเกี่ยวกบัการตั้งคําถามและกิจกรรมการตั้งคําถามและ
กิจกรรมซึ่งกําหนดใหภายใตกระบวนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนผูเรียนควรรวบรวมคําถามและ
กิจกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อใชในแตละขั้นของการสอนแบบสบืสวนสอบสวนใหประสบความสําเร็จ 
  ขั้นที่ 2 ในขั้นนี้ผูสอนควรจะแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงการเรียนรูและวิธีรวบรวม
ขอมูลเม่ือใชในการแกปญหา ผูสอนควรจะฝกใหผูเรียนรูจักการวิเคราะห สังเคราะหดวยวธิีการฝก
ตั้งคําถาม เพ่ือมองเห็นแนวทางวาจะรวบรวมขอมูลอยางไร 
  ขั้นที่ 3 เปนขัน้ที่จัดรวบรวมขอมูลเพื่อหาแนวทางสรุปปญหา ในขั้นนี้ผูเรียนควร
ทํางานตามลําพังหรือเปนกลุมยอย ผูสอนชวยเหลือเพียงเล็กนอย ผูเรียนใชคําถามเพื่อนําไปสูการ
แกปญหา กระบวนการสืบสวนสอบสวนจึงไปเปนอยางชาๆ ขอสําคญัก็คือ ผูสอนตองหลีกเลีย่งการ
แทรกแซงและบอกผูเรียนวาทําอยางไร 
  ขั้นที่ 4 การวเิคราะหและประเมินวธิีการสบืสวนสอบสวนเปนเรื่องที่สาํคัญที่สุดของ
กระบวนการสบืสวนสอบสวน ในขั้นน้ีผูเรยีนจะตั้งคําถามวาฉันไดเรียนรูเกี่ยวกบัอะไรบาง ผูเรียนจะ
เขาใจดียิ่งขึ้นโดยการประเมินดวยตนเอง คําถามจะมีทั้งของครูผูสอนและผูเรียน ผูเรียนควรตอบ
คําถามทุกคําถาม ผูสอนควรมีบทบาทมากขึ้นในการถามนําเพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะหและประเมิน 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนผูเรียนควนจะถามตัวเองวา “ฉันไดเรียนอะไรเกี่ยวกับคณิตศาสตรและฉันเรยีนรู
เกี่ยวกบัการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกลวธิีสืบสวนสอบสวนอยางไร” 
 วิชติ สุรัตนเรอืงชัย (2540 : 82) กลาวถึง ขั้นตอนการสบืสวนสอบสวนไว 4 ขั้นดังน้ี 
  1. สังเกต เปนขั้นตอนทีค่รผููสอนกําหนดสถานการณปญหาหรือเรื่องราวหรือการ
ทดลองที่นาสนใจ ใหผูเรียนสังเกตและเกิดความสงสยัขึ้นหากผูเรยีนสังเกตแลวไมเกิดความสงสัย
หรือเกิดปญหาขึ้น ครูผูสอนอาจชี้นําปญหาใหผูเรียนก็ได 
  2. ทํานาย เปนขั้นตอนทีผู่เรียนคาดเดาคาํตอบของปญหาที่สงสัย โดยกอนที่จะ
ทํานายผูเรียนจะทําการสืบสวนสอบสวน โดยใชคําถามตางๆ กับครูเพ่ือใหไดขอมูลมากที่สุดครจูะ
ตอบเพียงกวางๆ ในหลักการ ไมตอบคําถามโดยตรง เพ่ือกระตุนใหผูเรียนใชคําถามอยางกวางขวาง 
ลึกซึ้ง จากนั้นผูเรียนจะทํานายคําตอบของปญหาในขั้นแรก 
  3. ทดลอง เปนขั้นตอนทีผู่เรียนดําเนินการพิสูจนคําตอบที่ครูผูสอนเตรียมไว หรือหาก
เปนปญหาที่ไมตองทดลองเพื่อหาคําตอบก็อาจใชการศกึษาคนควาหรือวิธีการอ่ืนใด เพ่ือพิสูจนคํา
ทํานายดังกลาว 
  4. สรุป เปนขัน้ตอนการสรปุผลการทดลองหรือศึกษาคนควาวาคําตอบทีท่ํานายไวถูก
หรือผิดและสรุปเปนความรูใหมตอไป 
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 วัฒนาพร ระงับทุกข (2542:17) กลาวถึง ขั้นตอนกระบวนการสืบคน (Inquiry process) 
ไว 5 ขั้นตอน 
  1. กําหนดปญหา 
   1.1 จัดสถานการณหรือเรื่องราวที่นาสน เพ่ือกระตุนใหผูเรียน สังเกต สงสัยใน
เหตุการณหรอืเรื่องราว 
   1.2 กระตุนใหผูเรียนระบุปญหาจากการสังเกตวาอะไรคือปญหา 
  2. กําหนดสมมติฐาน 
   2.1 ตั้งคําถามใหผูเรียนรวมกันระดมความคิด 
   2.2 ใหผูเรียนสรุปสิ่งที่คาดวาเปนคําตอบของปญหานัน้ 
  3. รวบรวมขอมูล 
   3.1 มอบหมายใหผูเรียนไปคนควาหาขอมูลจากเอกสารหรือแหลงขอมูลตางๆ 
   3.2 ใหผูเรียนวิเคราะหและประเมินวา ขอมูลน้ันมีความเกี่ยวของกบัปญหาหรือไม
มีความถูกตองนาเชื่อเพียงไร 
  4. ทดสอบสมมติฐาน 
   4.1 ใหผูเรียนนําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปราย เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
  5. สรางขอสรุป 
   5.1 ใหผูเรียนสรุปวา ปญหาน้ันมีคําตอบหรือขอสรปุอยางไร อาจสรุปในรูปของ
รายงานหรือเอกสาร 
 กรมวิชาการ (2544 : 36-37 ) กลาวถึง ขั้นตอนการสอนแบบสบืสวนสอบสวนไว 5 ขัน้ดังนี้ 
  1. ข้ันการสังคกัปแนวหนา คือ ขั้นที่ครูปูพ้ืนฐานความพรอมในดานความรูใหแกผูเรียน 
  2. ข้ันสังเกต คือ ครูสรางสถานการณที่เปนปญหาหรือเปนการแสดงละครปรศินา
เพ่ือใหผูเรียนสังเกตสภาพการณหรือสิ่งแวดลอมที่เปนปญหานั้น ขัน้น้ีครูสงเสริมใหผูเรียนฝกคดิ 
วิเคราะห ทําความเขาใจ แปลความหมาย และจัดโครงสรางความคดิในรูปแบบตางๆ เพ่ือให
สอดคลองกับสภาพปญหาและแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความกระหายใครจะแสวงหาความจริง 
  3. ข้ันอธิบาย เปนขั้นทีค่รูกระตุนใหผูเรียนหาคําอธบิายหรือสาเหตุของปญหาในรูป
ของเหตุผล ขัน้น้ีผูเรียนฝกการตั้งทฤษฎหีรือสมมติฐานเพ่ืออธิบายที่มา สาเหตุของปญหานั้นเปน
การฝกวิเคราะหระบบจากผลไปหาเหต ุ
  4. ข้ันทํานาย ใหผูเรียนรูจักหาแนวทางหรือวิธีที่จะพิสูจนทํานายผลหรือพยากรณได
วาผลจะเปนอยางไร จะเกิดอะไรขึ้น เปนการทดสอบสมมติฐานหรือพิสูจนทฤษฎทีี่ตั้งขึ้น 
  5. ข้ันควบคมุและสรางสรรค เปนการสงเสริมใหผูเรียนนําหลักการ กฎเกณฑและ
วิธีการแกปญหามาใชประโยชนในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในสภาพการณตางๆ ได
อยางกวางขวาง ลักษณะพิเศษของวิธสีอนแบบนี้คือ กาวไกลกวาการสอนแบบวิทยาศาสตร ในดาน
ที่คิดไปถึงการใชประโยชนตอไปดวย ไมจํากัดเฉพาะแตการแกปญหาที่เกิดขึ้นเทาไร 
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 สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545 :138-141) กลาวถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวนไวดังนี้ 
  1. ข้ัน “สน” คือขั้นของการใหสังคกัปแนวหนา ซึ่งไดแก การเตรียมความพรอม
ทางการเรียนใหกับผูเรียน โดยการดังเอาความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนที่เกี่ยวของกบัสิ่งที่
สอนมาใหสัมพันธกันรวมทัง้ปูพ้ืนฐานความรูใหมที่จําเปนสําหรับการเรียนรูสังคกปั ลักษณะรวมของ
สถานการณขององคประกอบตางๆ ในสถานการณที่เปนปญหา 
  2. ข้ัน “ส” คือ ขั้นของการสังเกตสถานการณที่เปนปญหาในขั้นน้ีจะสรางสถานการณ
ปญหาขึ้น เพ่ือใหผูเรียนสังเกตและวิเคราะหองคประกอบและธรรมชาติของปญหาอยางละเอียดการ
เรียนรูที่สําคญัในขั้นน้ีคือ การเรียนสังคกัป ลักษณะรวมของสถานการณขององคประกอบตางๆ ใน
สถานการณทีเ่ปนปญหา 
  3. ข้ัน “อ” คือ ขั้นของการอธิบายปญหาของใจ โดยอาศัยความสามารถในการหา
เหตุผลมาอธบิายถึงสาเหตขุองปญหา สวนมากการอธิบายมักจะอยูในรูปของความสัมพันธระหวาง
เหตุผลแบบฟงกชัน ขั้นนี้เปนจุดเริ่มตนของความสามารถในการสรางทฤษฎีขึ้นมาสําหรับอธิบาย
ปรากฏการณตางๆ การเรียนที่สําคัญที่สดุในขั้นน้ีคือการเรียนรูหลักวา เม่ือปรากฏผลออกมาในรูป
ของปญหาอยางนี้ อะไรควรเปนเหตุหรือสาเหตุของการเกิดผลอันน้ัน 
  4. ข้ัน “ท” คือ ขั้นของการทํานายผลเมือ่เราแปรเหตุเปนขั้นตอนของการ
ตั้งสมมตฐิานเพื่อจะทดสอบดูวาคําอธิบายขั้นที่ 3 วาถูกตองมากนอยเพียงใด และยงัเปนการ
คาดคะเนผลของสาเหตุตางๆ ทั้งน้ี เพ่ือฝกใหผูเรียนคิดอยางรอบคอบ การเรียนทีส่ําคัญในขัน้น้ีคือ 
การเรียนรูวธิแีกปญหาโดยหลักการที่เรียนรูในขั้นที่ 3 มาใช 
  5. ข้ัน “ค” คือ ขั้นของการควบคุมและสรางสรรคทั้งสิง่แวดลอมภายนอกและภายใน
เปนขั้นทีน่าํผลของการแกปญหามาปฏิบัตใิชในชีวติจริง เพ่ือใหเกิดการควบคุมสิง่แวดลอมภายใน 
(ทางจิตใจ) ขั้นนี้สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ฉะนั้นการเรยีนที่สําคัญในขั้นน้ี คือการ
เรียนรูวธิีสรางสรรค ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนดังกลาวอาจสรุปเปน 
ภาพประกอบ 4 ไดดังนี้ 
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      2. ขั้น “ส” (สังเกต)สถานการณ) 

      3. ขั้น “อ” (อธิบายปญหาของใจ) 

4. ขั้น “ท” (ทํานายผล) 

      1. ขั้น “สน” (สังกัปแนวหนา) 

 
 
 
 
 

5.ขั้น“ค” (ควบคุม) 

ภาพประกอบ 6 แสดงขั้นตอนการจัดการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
  ที่มา : สุวทิย มูลคํา. และอรทัย มูลคํา. (2545). 21 วธิีการเรียนรู. หนา 141 
 
 จากการศึกษาคนควาจากนักการศึกษาขางตนสรุปไดวา ขั้นตอนการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวนมีหลายขั้นตอน แตละขั้นตอนไมยุงยากและซับซอนมากเกินไปครูผูสอนสามารถนํามาใชใน
การจัดการเรียนรูใหแกผูเรยีนไดตามความเหมาะสม ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดยดึแนวทางของ 
สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545:138-141) ,วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 17) ,
เบล (Bell.1978:240 – 258) ซึ่งสรุปเปนขั้นตอนครั้งน้ี 5 ขั้นตอนดงันี้ 
  1. ข้ันเตรียมความพรอม คือ เปนขั้นการเตรียมความพรอมทางการเรียนใหกับ
ผูเรียน โดยการนําเอาความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนที่เกี่ยวของกับสิ่งทีส่อนมาใหสัมพันธ
กันรวมทั้งปูพ้ืนฐานความรูใหมที่จําเปนสําหรับการเรียนรู ในลักษณะรวมของสถานการณของ
องคประกอบตางๆ ในสถานการณที่เปนปญหา 
  2. ข้ันสังเกต เปนขั้นทีค่รูผูสอนกําหนดสถานการณที่เปนปญหาหรือเรื่องราวที่
นาสนใจ ขั้นนีจ้ะสรางสถานการณปญหาขึ้น เพ่ือใหผูเรียนสังเกตและวิเคราะหองคประกอบและ
ธรรมชาตขิองปญหาอยางละเอียดการเรียนรูที่สําคัญในขั้นน้ีคือ การเรียนรูในลักษณะรวมของ
สถานการณขององคประกอบตางๆ ในสถานการณที่เปนปญหา 
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  3. ข้ันอธิบาย เปนขั้นทีค่รูผูสอนกระตุนใหผูเรียนคนหาคําตอบ โดยอาศัย
ความสามารถในการหาเหตผุลมาอธิบายถึงสาเหตขุองปญหา สวนมากการอธิบายมักจะอยูในรูป
ของความสัมพันธระหวางเหตุผลแบบฟงกชัน ขั้นนี้เปนขั้นรวบรวมความรูและขอมูลเพื่อนํามา
แกปญหาหรืออธิบายปรากฏการณตางๆ การเรียนที่สาํคัญที่สุดในขัน้น้ีคือการเรียนรูหลักวา เม่ือ
ปรากฏผลออกมาในรูปของปญหาอยางนี้ วามีอะไรเปนสาเหตุ เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน โดย
พยายามหาแนวทางในการอธิบายไวหลายๆ ทางตามแนวทางในการอธิบายไวหลายๆ ทาง หรือ
อาจเรียกขั้นน้ีวา ขั้น “ การตั้งสมมุตฐิาน ” 
  4. ข้ันทดสอบและทํานายผล คือ เปนขั้นที่นําขอมูลที่ไดมาอภิปรายปญหาหรือขอ
สมมติฐานทีต่ัง้ไว และพยากรณผลหรือทาํการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานทีต่ั้งไวนําไปสูขอสรุป
เปนขั้นซ่ึงผูเรยีนเกิดการคนพบ เปนการสรางหลักการและความสัมพันธตางๆ แยกแยะโครงสราง
และนําไปสูขอสรุป การเรียนที่สําคัญในขัน้น้ีคือ เปนการฝกใหผูเรียนรูจักวิธีการในการแกปญหาหรือ
วิธีการที่จะพิสูจนทํานายผลหรือพยากรณไดวา ผลจะเปนอยางไร จะเกิดอะไรขึ้น เปนการทดสอบ
สมมุติฐาน เพ่ือจะทดสอบดูวาคําอธบิาย ขั้นที่ 3 วาถูกตองมากนอยเพียงใด และยงัเปนการให
ผูเรียน สรุปวา ปญหานั้นมีคําตอบหรือขอสรุปอยางไรอาจสรุปในรูปของรายงานหรือเอกสาร หรือ
อาจเรียกขั้นน้ีวา ขั้น “ สรุปผล ” 
  5. ข้ันควบคมุและนําไปใช คือ ขั้น การสงเสริมใหผูเรียนนําหลักการ กฎเกณฑและ
วิธีการแกปญหามาใชประโยชนในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนรูในสภาพการณตางๆ ไดอยาง
กวางขวาง ลกัษณะพิเศษของวิธีสอนแบบนี้คือ กาวไกลกวาการสอนแบบวิทยาศาสตร ในดานที่คิด
ไปถึงการใชประโยชนตอไปดวย ไมจํากัดเฉพาะแตการแกปญหาที่เกดิขึ้นเทาไร 
 
 3.4 บทบาทของครูในการจัดการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน 
 คาลลาฮาน และคนอื่นๆ (Callahan, et al. 1998 : 261-262) ไดกลาวถึงบทบาทของครูใน
การสอนแบบสืบสวนสอบสวน ซึ่งสรุปไวดังนี้ 
  1. ครูมีหนาที่ใหคําแนะนํากบัผูเรียนมากกวาบอกใหผูเรียนทําตาม 
  2. ครูตั้งคําถาม เลือกประเด็นที่นาสนใจเพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดและพยายามคนหาคําตอบ 
  3. ในขณะที่ผูเรียนคนหาคําตอบ ครูควรแนะนําในการคนพบโดยหาความชัดเจนกับปญหา 
  4. ครูพยายามสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการสรางขอคาดเดา การตั้งขอ
สงสัยและการคิดแกปญหา 
  5. สนับสนุนใหผูเรียนตั้งสมมุติฐานและเปดโอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบสมมุติฐาน
ของผูเรียน 
  6. ชวยผูเรยีนในการวิเคราะหและประเมินความคิดของตนเองเปดโอกาสใหมีการ
อภิปรายเปดในชั้นเรียน และพยายามกระตุนใหผูเรียนพยายามคิดโดยไมมีการขมขู เม่ือคําตอบไม
เปนไปตามทีค่าดหวัง 
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 สุพิน บุญชวูงศ (2538 : 57) กลาววาในการสอนแบบนี ้ครูเปนผูแนะแนวทางคอยใหความ
ชวยเหลือและสรางสถานการณ เพ่ือใหเกิดการเรียนรู ฉะนั้นครูควรมีบทบาท 3 ประการ คือ 
  1. ปอนคําถามผูเรียนเพ่ือไปสูการคนควา ครูจะตองรูจักการปอนคําถามจะตองรูวา
คําถามอยางไรผูเรียนจึงเกดิความคิด 
  2. เม่ือไดตัวปญหาแลวใหผูเรียนทั้งชั้นอภิปรายวางแผนการแกปญหา กําหนดวิธี
แกปญหาเอง 
  3. ถาปญหาใดอยากเกินไป ผูเรียนไมสามารถวางแผนแกปญหาได ครูกับผูเรยีนอาจ
รวมกันหาทางแกปญหาตอไป  
 กรมวิชาการ (2544 : 36) กลาวถึง บทบาทของครูในการสอนแบบสบืสวนสอบสวนไวดังนี้ 
  1. ครูตองจัดสภาพแวดลอม สถานการณหรือสิ่งเราตางๆ ที่เปนปญหาใหผูเรียนไดฝก
สังเกต เปรยีบเทียบ จนเห็นปญหาและเกิดความสงสยัใครรู 
  2. ครูกระตุนใหผูเรียนหาสาเหตุของปญหาน้ันดวยการตั้งคําถาม 
  3. ใหผูเรียนตัง้สมมุติฐานเชงิทํานายแลวพิสูจน แลวใหผูเรียนชวยกนัสรุป 
  4. ครูสงเสริมใหผูเรียนนําหลักการและนําหลักเกณฑทีค่นพบไปใชในการแกปญหา 
เพ่ือใหเกิดการควบคุมและสรางสรรคสิ่งแวดลอมในสภาพการณตางๆ ไดอยางกวางขวาง 
 สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545 : 145-147) กลาวถึง บทบาทของผูสอนในการ
จัดการเรียนรูแบบสบืสวน ไวดังนี้ 
  1. กระตนใหผูเรียนมีความสนใจ คิดปญหา วางแผนและแกปญหาอยางมีขั้นตอนและ
มีเหตุผลในตวัเอง 
  2. กระตุนใหผูเรียนหาวธิีการแกปญหาหลายๆ วิธี และใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรชวยในการแกปญหา 
  3. เสริมแรงหรือใหกําลังใจแกผูเรียน 
  4. ชวยเหลือ แนะนํา กํากับอยางใกลชิด ตลอดจนเปนผูอํานวยความสะดวก เพ่ือให
กระบวนการเรียนรูดําเนินไปดวยความเรยีบรอย 
  5. จัดเตรียมแหลงการเรียนรูที่สําคัญใหแกผูเรียน 
  6. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
  7. เปนผูใหขอมูลยอนกลับทัง้ขอดีและขอบกพรองแกผูเรียน 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา บทบาทที่สําคัญของครูผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวน มีดังตอไปนี้ 
  1. ครูผูสอนตองจัดเตรียมแหลงการเรียนรูที่สําคัญ สภาพแวดลอม สถานการณหรือสิ่ง
เราตางๆ ทีเ่ปนปญหาใหผูเรียนไดฝกสังเกต เปรียบเทยีบ จนเห็นปญหาและเกิดความสงสัยใครรู 
  2. ครูผูสอนกระตนใหผูเรียนมีความสนใจ คิดปญหา วางแผนและแกปญหาอยางมี
ขั้นตอนและมีเหตุผลในตัวเอง 
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  3. ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนหาวิธีการแกปญหาหลายๆ วิธี และใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรชวยในการแกปญหา 
  4. ใหผูเรียนตัง้สมมุติฐานเชงิทํานายแลวพิสูจน แลวใหผูเรียนชวยกนัสรุป 
  5. ครูผูสอนสงเสริมใหผูเรียนนําหลักการและนําหลักเกณฑที่คนพบไปใชในการ
แกปญหา เพ่ือใหเกิดการควบคุมและสรางสรรคสิ่งแวดลอมในสภาพการณตางๆ ไดอยางกวางขวาง 
  6. เสริมแรงหรือใหกาํลังใจแกผูเรียน 
  7. ชวยเหลือ แนะนํา กํากับอยางใกลชิด ตลอดจนเปนผูอํานวยความสะดวก เพ่ือให
กระบวนการเรียนรูดําเนินไปดวยความเรยีบรอย 
  8. เปนผูใหขอมูลยอนกลับทัง้ขอดีและขอบกพรองแกผูเรียน 
 
 3.5 ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบสบืสวนสอบสวน 
 สมชาย ชูชาติ (2538 : 82) กลาวถึงขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนไวดังนี้ 
 ขอดี 
  1. ผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนการสอนเพราะเขาจะตองกํากับการเรียนการสอน
ดวยตนเอง ดังนั้นบทบาทของผูเรียนจึงเปนผูมีความกระฉับกระเฉงไมเปนผูที่เฉื่อยชาตอไป 
  2. เปนการเรยีนโดยการเนนดวยปญหาจะมีประโยชนตอผูเรียนในแงที่วาฝกใหเขา
เปนผูที่รูจักลกัษณะวิธีการแกปญหา 
  3. เปนการเรยีนที่ฝกทักษะและความสามารถในการตดัสินใจ 
  4. บทบาทของครูผูสอนเปลีย่นจากผูบอกมาเปนผูถาม ซึ่งวิธีการดังกลาวจะทําให
ผูเรียนกระตือรือรนมากขึ้น 
  5. เปนการยอมรับเจตคตขิองผูเรียนแตละคนโดยเฉพาะในเรื่องคานยิมและเจตคตขิอง
ผูเรียน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาคานิยมและเจตคติไปในดานที่ดีดวย 
  6. บทบาทของครูผูสอนเปลีย่นแปลงไป ไมเปนผูควบคมุการเรียนการสอน กายเปน
ผูเรียนไปกบัผูเรียนดวย 
  7. ไมสงเสริมการเรียนในเชงิแขงขันเพื่อคะแนน แตผูเรยีนสามารถเรยีนไปโดยมุงที่จะ
บรรลุเปาหมายของตนเอง 
 ขอจํากัด 
  1. ในกรณีที่นาํการสอนแบบสืบสวนสอบสวนมาใชกบักลุมผูเรียนทีมิ่ใชรายบคุคลแลว
ผูเรียนอาจไมมีโอกาสรวมกิจกรรมทุกคน มีผูเรียนเพียงบางคนเทานัน้ที่มีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น การตดัสินใจ 
  2. การสอนแบบสบืสวนสอบสวนนัน้เปนวิธทีี่มุงใหผูเรยีนคิดอยางมีเหตุผล วิธีการ
ดังกลาวตองใชเวลามากพอสมควร แตการสอนในชั้นเรยีนสวนใหญ ผูสอนมักมีแนวโนมที่จะเรงรัด
คําตอบหรือขอโตตอบของผูเรียนเสมอ 
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  3. ในบางครั้งผูเรียนเกิดความรูสึกวาปญหาหรือประเด็นที่ผูสอนหยบิยกขึ้นมาเพือ่การ
สืบเสาะหาความรูนั้น แทจริงแลวผูสอนมคีําตอบอยูในใจไวกอนซึ่งดูเหมือนวาผูเรียนถูกตะลอมให
เปนไปตามสิ่งที่ผูสอนคิดไวแลว 
 วิชติ สุรัตนเรอืงชัย (2540 : 82) กลาวถึง ขอดีและขอดอยของการสอนแบบสบืสวน
สอบสวน ไวดังนี้ 
 ขอดี 
  1. ฝกการคิดหาเหตุผลใหแกผูเรียน 
  2. บรรยากาศตื่นเตน นาสนใจ 
 ขอดอย 
  1. เตรียมสถานการณที่จะกอใหเกิดปญหาใหแกผูเรียนลําบาก เพราะตองควบคุมให
ผูเรียนเกิดขอสงสัยในปญหาที่กําหนดไวแลว 
  2. ใชเวลาเรียนมาก ครูผูสอนตองใชความอดทนเพื่อตะลอมกลอมเกลาผูเรียน 
  3. ตองใชอุปกรณการสอนมาก 
 ไสว ฟกขาว (2544 : 102-103) กลาวถึง ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบสบืเสาะหา
ความรู ไวดังนี้ 
 ขอดี 
  1. ผูเรียนไดมีสวนรวมคิดอยางมีเหตุผล และสรุปความรูดวยตนเอง 
  2. ผูเรียนไดฝกการแกปญหา 
  3. สงเสริมการแสดงออกของผูเรียน 
  4. สรางบรรยากาศที่เปนกนัเองระหวางผูเรียนกับผูสอน 
 ขอจํากัด 
  1. ใชเวลาในการสอนมาก 
  2. เหมาะสําหรับวชิาทีต่องใหเหตุผล 
 สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545 : 148-150) กลาวถึง ขอดีและขอจํากัดของการ
จัดการเรียนรูแบบสบืสวนสอบสวน ไวดังนี้ 
 ขอดี 
  1. ผูเรียนไดรูวิธีคนหาความรูและการแกปญหาดวยตนเอง 
  2. ความรูที่ไดมีคุณคา มีความหมายสําหรับผูเรียน เปนประโยชนและจดจําไดนาน 
สามารถเชื่อมโยงความรูและนําไปใชในชวีิตประจําวันได 
  3. เปนวธิีการที่ทําใหผูเรยีนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู มีความอิสระ มีชีวิตชวีา และ
สนุกสนานกับการเรียนรู 
  4. ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวธิีและกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
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 ขอจํากัด 
  1. ใชเวลามากในการเรียนรูแตละครั้ง บางครั้งอาจไดสาระการเรียนรูไมครบถวน
ตามที่กําหนด 
  2. ถาปญหาหรือสถานการณงายกหรือยากเกินไป ไมเราใจหรือไมนาสนใจ จะทําให
ผูเรียนเกิดการเบื่อหนายไมอยากเรียน 
  3. เปนวธิีการที่มีการลงทุนสูง ซึ่งบางครั้งอาจไดผลไมคุมคากับการลงทุน 
  4. ผูสอนตองใชเวลาในการวางแผนมาก 
 จากที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา ในการจัดการเรียนรูแบบสบืสวนสอบสวนมทีัง้ขอดี
และขอจํากัดมากพอสมควร ผูวิจัยจึงสรปุ ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบสบืสวน
สอบสวนไวดังนี้ 
 ขอดี 
  1. ผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู มีสวนรวมคิดแกปญหา และสรุปความรู 
ดวยตนเองดังนั้น บทบาทของผูเรียนจึงเปนผูมีความกระฉับกระเฉงไมเปนผูที่เฉื่อยชาตอไป 
  2. เปนการเรยีนโดยการเนนดวยปญหาจะมีประโยชนตอผูเรียนในแงที่วาฝกใหเขา 
เปนผูที่รูจักลกัษณะวิธีการแกปญหา 
  3. เปนวธิีการที่ทําใหผูเรยีนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู มีความอิสระ มีชีวิตชวีา และ
สนุกสนานกับการเรียนรู 
  4. ความรูที่ไดมีคุณคา มีความหมายสําหรับผูเรียน เปนประโยชนและจดจําไดนาน 
สามารถเชื่อมโยงความรูและนําไปใชในชวีิตประจําวันได 
  5. บทบาทของครูผูสอนเปลีย่นแปลงไป ไมเปนผูควบคมุการเรียนการสอน กายเปน
ผูเรียนไปกบัผูเรียนดวย 
  6. บทบาทของครูผูสอนเปลีย่นจากผูบอกมาเปนผูถาม ซึ่งวิธีการดังกลาวจะทําให
ผูเรียนกระตือรือรนมากขึ้น 
  7. ไมสงเสริมการเรียนในเชงิแขงขันเพื่อคะแนน แตผูเรยีนสามารถเรยีนไปโดยมุงที่จะ
บรรลุเปาหมายของตนเอง 
 ขอจํากัด 
  1. ใชเวลามากในการเรียนรูแตละครั้ง บางครั้งอาจไดสาระการเรียนรูไมครบถวน
ตามที่กําหนด 
  2. ถาปญหาหรือสถานการณงายกหรือยากเกินไป ไมเราใจหรือไมนาสนใจ จะทําให
ผูเรียนเกิดการเบื่อหนายไมอยากเรียน 
  3. เปนวธิีการที่มีการลงทุนสูง ผูสอนตองใชเวลามากในการวางแผน ซึ่งบางครั้งอาจ
ไดผลไมคุมคากับการลงทนุ 
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  4. ในบางครั้งผูเรียนเกิดความรูสึกวาปญหาหรือประเด็นที่ผูสอนหยบิยกขึ้นมาเพือ่การ
สืบเสาะหาความรูนั้น แทจริงแลวผูสอนมคีําตอบอยูในใจไวกอนซึ่งดูเหมือนวาผูเรียนถูกตะลอมให
เปนไปตามสิ่งที่ผูสอนคิดไวแลว 
 
 3.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบสบืสวนสอบสวน 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 เมสัน (Mason. 1997 : 58-09A) ไดศึกษาการเรียนพิชคณิตดวยตนเองโดยใชการสืบสวน
สอบสวนกลุมยอยของผูเรียนเกรด 9 มีความมุงหมาย เพ่ือแสดงใหเห็นถึงองคประกอบที่มีผลตอ
ความสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียน โดยใชการสบืสวนสอบสวนกลุมยอยและแสดงใหเห็นวา
องคประกอบเหลานั้นมีผลตอกระบวนการเรียนรูของผูเรยีนอยางไร กลุมตวัอยางเปนผูเรียนเกรด 9 
จํานวน 22 คน ที่เรียนวิชาพิชคณิต ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนาในกลุมผลงานของ
ผูเรียน การเขยีนและการบานที่ใหผูเรียนเขียนเกี่ยวกับการเรียนรูวชิาคณิตศาสตร ในแตละวัน 
ผูวิจัยไดสรุปและตีความหมายจากการเรียนรูดังกลาว ผลจากการวจัิย พบวา ผูเรียนจะเรียนรู
คณิตศาสตรไดดีจากการสอนโดยใชการสืบสวนสอบสวนกลุมยอย ซึ่งสามารถสังเกตไดจากการ
สรางสรรคความรูของผูเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูการดําเนินการทีซ่ับซอนและตคีวามหมายของ
ลักษณะความสัมพันธทางคณิตศาสตร ความสัมพันธของครูกับผูเรียนและความสมัพันธของการ
ทดลองกับคะแนน การเรียนรูของแตละบุคคลขึ้นอยูกบัการสรางประสบการณและมุมมองของผูเรียน
แตละคน การเรียนรูระหวางบุคคลเกิดขึน้ไดดีหรือไม ขึ้นอยูกับการพัฒนาความสมัพันธระหวาง
ผูเรียนแตละคนกับผูเรียนคนอื่นๆ และความสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู ผูเรียนแตละคนกับครูจะมี
อิทธิพลตอกันและกัน 
 ทอมสัน (Thomson. 2000 : 61-10B) ไดศึกษาการสอนแบบสบืสวนสอบสวนและการใช
ตัวแทนในการสืบสวนสอบสวนวิชาคณติศาสตรในระดบัวิทยาลัย ศกึษาโดยการสงัเกตจากครูและ
ผูเรียนจํานวน 2 หองเรียน ในขณะที่มีการเรียนการสอนวิชาแคลคลูสัสําหรับคณิตศาสตร ในชวีติ
โดยดูจากสภาพทั่วๆ ไปของหองเรียน และทักษะการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรของผูเรยีนมา
การบันทึก เทปและวีดีโอและสัมภาษณคร ู1 คนกับผูเรยีน 6 คนและผูเรียน 6 คน และศึกษาจาก
รายงานการทดลองของผูเรียน ผลจากการวิจัยพบวา จุดมุงหมายของครูและเวลาเรียนมีผลตอการ
พัฒนาการสืบสวนสอบสวน การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร และความเขาใจของผูเรียน และมี
การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกบัวิทยาศาสตรบอยครั้ง แตถามีเวลานอยเพ่ือใหครอบคลุมเน้ือหาหัวขอ
ตางๆ ในหองเรียนจะดําเนนิไปดวยคําถามและวธิีการของครู มีการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกบั
วิทยาศาสตรนอย ผูเรียนทัง้สองกลุมยังคงไว ซึ่งกระบวนการของความคิดรวบยอดของแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรและสามารถประยุกตวิธกีารได แตผูเรยีนมีความเชือ่ม่ันในการบอกครูในเรื่องของ
ความสัมพันธ 
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 โควาลซคี (Kowaiczyk. 2003 : 146 ) ไดศึกษารายงายความเชื่อของครูประถมศึกษา
เกี่ยวกบัประโยชน บทบาท และความสําคัญของการสอนแบบ Direct Instruction , การสอนแบบ
คนพบ (Discovery Method) และการสอนแบบสบืสวนสอบสวน (Inquiry Method) ในการสอนวชิา
วิทยาศาสตรในชั้นเรียนของพวกเขา โดยครูจํานวน 82 คนกรอกแบบสอบถาม เกีย่วกับความเชือ่ , 
ความคิดเห็น ประโยชน และความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสอนทั้ง 3 แบบ พบวารายงานของครูสวน
ใหญที่ใชการสอนทั้ง 3 แบบมีความแตกตางกันมากในชั้นเรียนของพวกเขา ครูสวนมากยังเชื่อวา
การสอนทั้ง 3 แบบมีผลตอบรับทางยทุธศาสตรไดดีในการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา  
แตในขณะที่ความบริสุทธิ์ของการคนพบมีนอยมาก ครูยังคงรายงานอยูในระดับกลางของความ
เชื่อม่ันในการสอนวิทยาศาสตร แตระดับวุฒิภาวะของผูเรียน รูปแบบการเรียนรูและเวลา ตาราง
เรียน เปนตัวกําหนดบทบาทในการเลือกวิธีการสอนของครูอยูเสมอ 
   
 งานวิจัยในประเทศ 
 สิริลักษณ วงเพชร (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร และเจตคติตอวิชาคณติศาสตรของผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชการสอบแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนตามคูมือครผูลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความสามารถในการคิดสรางสรรคและเจตคติตอวิชาคณติศาสตรของ
ผูเรียนที่ไดรบัการสอนแบบสืบสวนสอบสวนและการสอนตามคูมือครแูตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความสามารถในการคิดสรางสรรคและเจตคติตอ
วิชาคณติศาสตรของผูเรียนหลังจากที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับกอนไดรับการสอนของ
กลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.5  
 มนมนัส สุดสิ้น (2543 : บทคัดยอ) ไดศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
ความสามารถดานการวิเคราะหวิจารณของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสบื
เสาะหาความรูประกอบกับการเขียนแผนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ดานความรูความจํา ความเขาใจ นําไปใช และดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของผูเรียน ทีไ่ดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูประกอบกับการเขียนแผนผังมโนมติกับผูเรยีนที่
ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 สวนความสามารถใน
การวิเคราะหวิจารณของผูเรียน ที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูประกอบกบัการเขียนแผนผัง
มโนมติกับผูเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ปรมาภรณ อนุพันธ (2544 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตรที่เกีย่วของกับ
ชีวติประจําวันแบบสบืสวนสอบสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตรรกศาสตรเบื้องตน ของผูเรียนภายหลัง
ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนคณิตศาสตรที่เกีย่วของกับชีวติประจําวันแบบสืบสวนสอบสวนสงู
กวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 ลัดดา เพียรประสพ (2545 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองแบบสืบสวน
สอบสวนและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองแบบสบืสวนสอบสวน กลุมตวัอยางเปนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ที่ไดมาจากสุมอยางงายจํานวน 120 คน แลวแบงออกเปน 3 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน 
ดําเนินการสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง อัตราสวน ผลการวิจัย
พบวา ชุดการเรียนดวยตนเองแบบสบืสวนสอบสวน มีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน
ดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวน สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กัลยา ทองสุ (2545 : 97) ไดทําการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบสบืสวน
สอบสวน เพ่ือสงเสริมการใชตวัแทน (Representation) เรื่องระบบสมการเชิงเสน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวจัิยพบวาชุดกจิกรรมคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เพ่ือสงเสริมการ
ใชตวัแทน เรือ่งระบบสมการเชิงเสน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณติศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
คณิตศาสตรแบบสบืสวนสอบสวน เพ่ือสงเสริมการใชตวัแทน สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 อรอุมา ไชยโยธา (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยสรางและหาประสิทธิภาพชุดการเรียน
คณิตศาสตรดวยตนเอง แบบสืบสวนสอบสวนที่ใชการตูนประกอบ เร่ืองระบบจํานวนเต็ม  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนคณิตศาสตรดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวนที่
ใชการตนูประกอบ เรื่องระบบจํานวนเตม็ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของผูเรยีนภายหลังไดรับการสอนโดยใช ชุดการเรยีน
คณิตศาสตรดวยตนเองแบบสืบสวนสอบสวนทีใ่ชการตูนประกอบสงูกวากอนไดรับการสอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของทั้งตางประเทศและในประเทศ กลาวไดวา การจดัการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนเกิดองค
ความรูเองโดยลงมือการปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งการจดัการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนนี้มีผลตอการ
พัฒนาความรูความสามารถของผูเรียน ดานความรูความจํา ความเขาใจ นําไปใช และทักษะ
กระบวนการทางวิทยศาสตรและยังสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น และผูเรียน
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู โดยเฉพาะวชิาวิทยาศาสตรและวิชาคณติศาสตรซึ่งเปนวิชาทีค่วรมุงเนน
ใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองจากการปฏิบตั ิ
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4. เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 4.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
 วิลสัน (Wilson. 1971 : 643 - 685) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
หมายถึง ความสามารถทางสติปญญา (Cognitive domain) ในการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งได
จําแนกพฤติกรรมที่พ่ึงประสงคดานความสามารถทางสติปญญาในการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
ออกเปน 4 ระดับ คือ 
  1. ความรูความจําดานการคํานวณ (Computation) เปนความสามารถในการระลึกถึง
สิ่งที่เรียนมาแลว เปนพฤตกิรรมที่อยูในระดับพื้นฐานแรกสุด แบงออกไดเปน 3 ขัน้ ดังนี้ 
   1.1 ความรูเกีย่วกับขอเท็จจริง (Knowledge of specific facts) เปนความสามารถ
ที่ระลึกถึงขอเท็จจริงตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว คําถามที่วดัความสามารถในระยะนี้จะเก่ียวกบั
ขอเท็จจริงตลอดจนความรูพ้ืนฐานที่ไดสะสมมาเปนระยะเวลานาน 
   1.2 ความรูเกีย่วกับศัพทและนิยาม (Knowledge of terminology) เปน
ความสามารถในการระลึกถงึศัพท และนยิามตางๆ ได คําถามอาจจะถามโดยตรงหรือโดยออม แต
ไมตองอาศยัการคํานวณหรือความรูอ่ืนมาชวย 
   1.3 ความรูในกระบวนการคาํนวณ ( Ability of carry out algorithms) เปน
ความสามารถในการใชขอเท็จจริง นิยามหรือกระบวนการที่ไดเรียนมาแลวมาคํานวณตาม
กระบวนการที่เคยเรยีนรูมาแลว ขอสอบที่วัดความสามารถดานนี้ตองเปนโจทยงายๆ คลายตวัอยาง 
ผูเรียนไมตองพบความสามารถในการตัดสินใจเลือกใชกระบวนการ 
  2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนความสามารถในการนําความรูที่ไดเรียน
มาแลวมาสัมพันธกับโจทยหรือปญหาใหม เปนพฤติกรรมที่ถัดจากความรูดานการคํานวณ แบงได
เปน 6 ขั้น ดังนี้ 
   2.1 ความรูเกีย่วกับความคดิรวบยอด (Knowledge of concepts) เปน
ความสามารถในการนําขอเท็จจริงที่มีอยูมาประมวลเขาเปนความคดิรวบยอดซึ่งจะตองอาศัยการ
ตัดสินใจในการตีความหรือยกตวัอยางของความคิดรวบยอดนั้นโดยใชคําพูดของตัวเองหรือเลอืก
ความหมายทีก่ําหนดใหซึ่งเขียนในรปูใหม หรือยกตัวอยางที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน 
มิฉะนั้นจะเปนการวัดความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง 
   2.2 ความรูเกีย่วกับหลักการ กฎ และขอสรุปอางอิงทั่วไป (Knowledge of 
principles, rules and generalization) พฤติกรรมขั้นน้ีเปนความสามารถในการนําเอาหลักการ กฎ 
และความรูเกีย่วกับความคดิรวบยอดไปสัมพันธกับปญหาได 
   2.3 ความรูในโครงสรางคณิตศาสตร (Knowledge Mathematical structure ) 
คําถามที่วัดขัน้น้ีเปนคําถามที่วัดเกี่ยวกบัคุณสมบตัิของระบบจํานวนและโครงสรางทางพิชคณิต 
   2.4 ความสามารถในการแปลงโจทยจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหน่ึง (Ability to 
transform problem elements from one mode to another) พฤติกรรมในขั้นน้ีเปนความสามารถใน
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การแปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหม ซึ่งมีความหมายคงเดิม เชนเปลี่ยน
โจทยใหอยูในรูปของสมการที่มีความหมายคงเดิม โดยไมรวมถึงวธิีการหาคําตอบ (Algorithms) 
จากสมการเพื่อปญหา 
   2.5 ความสามารถในการคดิตามแนวเหตุผล (Ability to follow a line of 
reasoning) เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตร ซึง่แตกตางไปจาก
ความสามารถในการอานทั่วๆ ไป สามารถบอกไดวาผลสรุปในแตละขั้นมาจากเหตุผล 
   2.6 ความสามารถในการอานและตีโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability to read 
and interpret a problem) สามารถบอกไดวาโจทยตองการหาอะไร โจทยกําหนดอะไรใหบาง สิ่งที่
โจทยกําหนดยังขาดสวนใด รวมถึงการแปลความหมายขอความ สมการ ตัวเลข ขอมูลทางสถิติ หรือกราฟ 
  3. การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาที่
เคยเรียนหรือคลายกับแบบฝกหัด ผูเรียนสามารถเลือกกระบวนการแกปญหาไดไมยาก พฤติกรรม
ระดับน้ีแบงเปน 4 รูปแบบ ไดแก 
   3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่คนเคย (Ability to solve routine problems) 
ผูเรียนตองอาศัยความรูดานการคํานวณและความเขาใจมาเลือกกระบวนกาสรแกปญหาจนได
คําตอบออกมา 
   3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to make comparisons) เปน
ความสามารถในการหาความสัมพันธระหวางขอมูล ระหวางขอมูล 2 ชุด ซึ่งอาจใชวิธีการคิดคํานวณ
และความเขราใจ เพ่ือสรุปการตัดสินใจ 
   3.3 ความสามารถในการวเิคราะหขอมูล (Ability to analyze data) เปน
ความสามารถในการจําแนกและตัดสินไดวาขอมูลสวนใดจําเปนตอการแกปญหาโจทย และพิจารณา
วาอะไรคือขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม สามารถแยกปญหาออกมาพิจารณาเปนสวนๆ มีการตัดสินอยาง
ตอเน่ืองตั้งแตตนจนไดคําตอบหรือผลลัพธทีต่องการ 
   3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบแผน ลักษณะโครงสรางที่เหมือนกันและ 
การสมมาตร (Ability to recognize patterns, isomorphism and symmetries) เปนความสามารถที่
ตองอาศัยพฤติกรรมอยางตอเน่ือง ตั้งแตการระลึกถึงขอมูลที่กําหนดให การเปลี่ยนรูปแบบปญหา 
การจัดกระทําขอมูล และการสํารวจหาความสัมพันธระหวางสิ่งที่คุนเคยกับขอมูลหรือสิ่งที่กําหนด
จากโจทยปญหาใหพบ 
  4. การวิเคราะห (Analysis) เปนพฤติกรรมขั้นสูงสุดของสมรรถภาพทางสติปญญาใน
การเรียนคณติศาสตรซึ่งรวมถึงพฤติกรรมในขั้นการวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินผลของ 
บลูม (Bloom) การคนควาอยางอิสระ การแกปญหาที่ไมเคยแกมากอน ประสบการณเกี่ยวกบัการ
คนพบและพฤติกรรมการสรางสรรคที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร มีการถายโยงไปยังสิ่งทีไ่มเคยทํามากอน 
การทดสอบระดับน้ีตองอาศยัพฤติกรรมการหยั่งรูโดยรวม (Heuristic behavior) อยางมาก วัตถุประสงค
สูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตรจะอยูในระดับการวิเคราะหซึ่งแบงไดเปน 5 ขั้น ดังนี้ 
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   4.1 ความสามารถในการแกปญหาที่ไมเคยประสบมากอน (Ability to solve 
nonroutine problems) คําถามในขั้นน้ีเปนคําถามที่ซบัซอน ไมมีในแบบฝกหัดหรือตัวอยาง ผูเรียน
ไมเคยเห็นมากอนตองอาศัยความสรางสรรคผสมผสานกับความรูความเขาใจในความคิดรวบยอด 
นิยามตลอดจน ทฤษฏีตางๆ ที่เรียนมาแลวเปนอยางดี 
   4.2 ความสามารถในการคนพบความสัมพันธ (Ability to discover relationships) 
เปนความสามารถในการจัดสวนตางๆ ที่โจทยกําหนดใหใหมแลวสรางความสัมพันธขึ้นใหม เพ่ือใช
ในการแกปญหาไมใชเพียงแตนําเอาความสัมพันธเดิมที่จําไดมาใชในขอมูลชุดชุดใหมเทานั้น 
   4.3 ความสามารถในการสรางขอพิสูจน (Ability to construct proofs) เปน
ความสามารถในการสรางภาษาสื่อสารเพือ่ยืนยันขอความทางคณิตศาสตรอยางสมเห็นสมผล โดย
อาศัยนิยาม สัจพจน และทฤษฏีตางๆ ที่เรียนมาแลวพิสูจนปญหาที่ไมเคยพบมากอน 
   4.4 ความสามารถในการวพิากษวิจารณขอพิสูจน (Ability to criticize proofs) 
เปนความสามารถในการควบคุมกับความสามารถในการสรางขอพิสูจนอาจเปนพฤติกรรมที่มีความ
ซับซอนนอยกวาพฤติกรรมในการสรางพฤติกรรมในการพิสูจน พฤติกรรมในขัน้น้ีตองการตรวจสอบ
ขอพิสูจนวาถกูตองหรือไม มีตอนใดผิดพลาด 
   4.5 ความสามารถในการสรางสูตรและการทดสอบความถูกตองของขอสรุปอางอิง
ทั่วไป (Ability to formulate and validate generalizations) เปนความสามารถในการคนพบสตูร
หรือกระบวนการแกปญหา และพิสูจนวาใชในกรณีทั่วไป 
 ไพศาล หวังพานิช (2526:76) ไดกลาวไววา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน (Academic 
Achievement) หมายถึงคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการอบรม หรือจากการสอน การ
วัดผลสัมฤทธิเ์ปนการตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลหลังจากไดรับการอบรม 
 อัจฉรา สุขารมณ และอรพนิท ชูชม (2530:10) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ ์หมายถึง ขนาดของ
ความสําเร็จทีไ่ดจากการทํางานที่ตองอาศัยการทํางานจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากการกระทาํที่
อาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังนั้น ผลสมัฤทธิท์างการเรียนจึงเปนขนาดของ
ความสําเร็จทีไ่ดจากการเรียน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตวัของบุคคล ตวัทีบ่งชี้ถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการทีไ่มตองอาศัยการทดสอบทีเ่รยีกวา Nontesting Procedures เชน
การสังเกตหรอืการตรวจการบาน หรืออยูในรูปของเกรดที่ไดมาจากโรงเรียน ซึ่งตองอาศัยกรรมวิธทีี่
ซับซอนและชวงเวลาการประเมินที่ยาวนาน หรืออีกวิธีหนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัว่ไป จะ
พบวา การวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนที่นยิมใชกนัทัว่ไป มักอยูในรูปของเกรดที่ไดจากโรงเรยีนเนื่องจาก
ใหผลทีเ่ชื่อถือไดมากกวา อยางนอยกอนที่จะทําการประเมินผลการเรยีนของผูเรียน ครูตองพิจารณา
องคประกอบอ่ืนๆอีกหลายดาน  
 จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขางตนสรปุไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูคณิตศาสตรของผูเรียน เรื่อง การใหเหตุผลและ
การพิสูจนทางคณิตศาสตร ซึ่งประเมินไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสราง
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ขึ้นตามตารางการวิเคราะหหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและพฤติกรรมที่พ่ึง
ประสงคดานสติปญญา เปนขอสอบปรนยั 4 ตัวเลือกและอัตนยัที่ไดตรวจสอบคุณภาพแลว โดย
แบบทดสอบนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมดานความรู ความคิด (Cognitive Domain) ตามที่
วินสัน (Wilson. 1971 : 643 - 685) ไดจําแนกไว 4 ระดับ คือ ความรูความจํา (Computation) ดาน
ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช (Application) และการวิเคราะห (Analysis) 
 
 4.2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 เพรสคอดต (Prescolt.1961 : 14-16) ไดศึกษาเกีย่วกบัการเรียนรูของผูเรียนทั้งในและ
นอกหองเรียน ดังนี้ 
  1. องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโต สุขภาพรางกาย 
ขอบกพรองทางรางกายและบุคลิกทาทาง 
  2. องคประกอบทางความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดา ความสัมพันธของ
บิดามารดากับลูก ความสมัพันธระหวางลูกๆ และความสัมพันธระหวางสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 
  3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยู
ของครอบครวั สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบาน และฐานะทางบาน 
  4. องคประกอบทางความสัมพันธในเพ่ือนวัยเดียวกัน ๆ ไดแก ความสัมพันธของ
ผูเรียนกับเพื่อนในวัยเดียวกนั ทั้งที่บานและที่โรงเรยีน 
  5. องคประกอบในทางการพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญญา ความเขาใจ เจตคติตอการเรียน 
  6. องคประกอบทางการปรบัตวั ไดแก ปญหาการปรับตน การแสดงออกทางอารมณ  
 แครรอล (Carrol. 1963 : 723-733) ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับอิทธิพลขององคประกอบ
ตางๆ ที่มีตอระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการนําของครู ผูเรียนและหลักสตูรเปน
สวนประกอบที่สําคัญ โดยเชื่อวาเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณความรูที่
ผูเรียนไดรับ 
 จากการศึกษาพบวา มีองคประกอบหลายประการที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ
ผูเรียน เชน ตวัผูเรียน เพ่ือน ผูปกครอง ครอบครวั หองเรียน สภาพแวดลอมอ่ืน และที่สําคัญคอื 
การสอนของครูผูสอน 
       ปณตพร โจทยกิ่ง (2530:32) กลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
  1. คุณลักษณะของผูเรียน ไดแก ความพรอมทางสมอง และความพรอมทางสติปญญา 
ความพรอมทางดานรางกายและความสามารถทางดานทักษะของรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ  
ซึ่งไดแก ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติและคานิยม สขุภาพ ความเขาใจเกี่ยวกบัตนเอง ความเขาใจ
ในสถานการณ อายุ เพศ  
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  2. คุณลักษณะของผูสอน ไดแก สติปญญา ความรูในวิชาที่สอน การพัฒนาความรู 
ทักษะทางรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจ สุขภาพ ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง ความเขาใจ
สถานการณ อายุ เพศ  
  3. พฤติกรรมระหวางผูสอนกับผูเรียน ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางผูเรยีน ผูสอนจะตอง

มีพฤติกรรมทีมี่ความเปนมิตรตอกัน เขาอกเขาใจกัน มีความสัมพันธกันดี มีความรูสึกที่ดีตอกัน 
   4. คุณลักษณะของกลุมผูเรียน ไดแก โครงสรางของกลุม ตลอดจนความสัมพันธของ

กลุม เจตคต ิความสามัคค ีและภาวะผูนําและผูตามที่ดีของกลุม 
   5. คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตวั ไดแก การตอบสนองตอการเรียน การมี

เครื่องมือและอุปกรณพรอมในการเรียน ความสนใจตอบทเรียน 
   6. แรงผลักดันภายนอก ไดแก บาน ความสัมพันธระหวางคนในบานดี สิ่งแวดลอมดี  

มีวัฒนธรรมและคุณธรรมพ้ืนฐานดี เชน ขยันหม่ันเพียร ความประพฤติดี 
 วิมล ลิ้มเศรษโฐ (2527:33) กลาวถึงตวัแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนใน
โรงเรียนน้ันประกอบดวย 

  1. พฤติกรรมดานความรู ความคิด หมายถึง ความสามารถทั้งหลายของผูเรียนซ่ึง
ประกอบดวยความถนัด และพ้ืนฐานเดมิของผูเรียน 

   2. คุณลักษณะดานจิตวทิยา หมายถึง สภาพการณหรือแรงจูงใจที่จะทําใหผูเรยีนเกิด 
การเรียนรูใหม ไดแก ความสนใจ เจตคติที่ดีตอเน้ือหาวิชาที่เรียน โรงเรียนและระบบการเรยีน ความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัตนเองและบคุลิกภาพ 
      3. คุณภาพการสอน ซึ่งไดแก การไดรับคําแนะนํา การมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
การเสริมแรงจากครู การแกไขขอผิดพลาด และรูผลวาตนเองกระทาํไดถูกตองหรือไม 
 จากการศึกษาพบวา มีองคประกอบหลายประการที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ
ผูเรียน เชน ตวัผูเรียน เพ่ือน ผูปกครอง ครอบครวั หองเรียน สภาพแวดลอมอ่ืน และที่สําคัญคอื 
การสอนของครูผูสอน 
 
 4.3 สาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหาตอผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
  สาเหตุของการสอบตกและการออกจากโรงเรียนในระดบัประถมศึกษา ซึ่ง เรวัตและ
คุปตะ(Rawat and Cupta. 1970 : 7 - 9) ไดกลาวไววามาจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง หรือมากกวานั้น ไดแก 
  1. ผูเรียนขาดความรูสึกในการมีสวนรวมกับโรงเรียน 
  2. ความไมเหมาะสมของการจัดเวลา 
  3. ผูปกครองไมเอาใจใสในการศกึษาของบุตร 
  4. ผูเรียนมีสุขภาพไมสมบูรณ 
  5. ความยากจนของผูปกครอง 
  6. ประเพณีทางสังคม ความเชื่อที่ไมเหมาะสม 
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  7. โรงเรียนไมมีการปรับปรุงที่ดี 
  8. การสอบตกซ้ําชั้นเพราะการวัดผลไมดี 
  9. อายุนอยหรือมากเกินไป 
        10. สาเหตุอ่ืนๆ การคมนาคมไมสะดวก อพยพยายที่อยู 
 สําหรับผูเรียนที่ออนวิชาคณติศาสตร วัชร ีบูรณสิงห (2525 : 435) ไดกลาววา เปนผูเรียน
ที่มีลักษณะดังตอไปน้ี 
  1. มีระดับสตปิญญา (I.Q) อยูระหวาง 75 ถึง 90 (ระดบัสติปญญา 90 - 110 ถือวามี
สติปญญาปานกลาง) และคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตรจะต่ํากวา 
เปอรเซ็นไทลที่ 30 
  2. อัตราการเรียนรูทางคณติศาสตรทีต่่ํากวาผูเรียนคนอื่นๆ  
  3. มีความสามารถในการอานต่ํา ต่ํากวาระดับปานกลางของชั้นเรียนที่ผูเรียนผูนัน้อยู 
  4. จําหลักเกณฑและมโนมติเบื้องตนทางคณิตศาสตรทีเ่รียนผานมาแลวไมได 
  5. มีปญหาในการใชถอยคํา 
  6. มีปญหาในการหาความสมัพันธของสื่อตางๆ และการสรุปเปนหลกัเกณฑโดยทัว่ไป 
  7. มีความรูพ้ืนฐานทางคณติศาสตรนอย สังเกตจากการสอบตกวิชาคณิตศาสตรบอยครัง้ 
  8. เจตคตไิมดีตอโรงเรียนและโดยเฉพาะตอวิชาคณิตศาสตร 
  9. มีความรูสึกกดดันและรูสึกวาวุนตอความลมเหลวทางดานการเรียนของตนเองและ
บางครั้งรูสึกดูถูกตวัเอง 
  10. ขาดความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
  11. อาจมาจากครอบครวัทีมี่สภาพแวดลอมแตกตางจากผูเรียนคนอื่นๆ ซึ่งมีผลทําให
ขาดประสบการณที่จําเปนตอความสําเรจ็ในการเรียน 
  12. ขาดทักษะในการฟงและไมมีความตั้งใจในการเรียนหรือมีความตัง้ในการเรียนใน
ชวงเวลาสัน้ๆ  
  13. มีขอบกพรองดานสุขภาพ เชน สายตาไมปกติ มีปญหาดานการฟง และมี
ขอบกพรองทางทักษะการใชมือ 
  14. ไมประสบความสําเร็จในดานการเรียนโดยทั่วๆ ไป 
  15. ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคําพูด ซึ่งทําใหไมสามารถใชคําถามที่
แสดงใหเห็นวาตนยังไมเขาใจในการเรียนนั้น 
  16. มีวุฒิภาวะคอนขางต่ําทั้งทางอารมณและสังคม 
 กลาวโดยสรุปวา สาเหตทุี่ทาํใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
ผูเรียนน้ันมาจากหลายสาเหตุดวยกัน แตสาเหตุหลัก คือ ตัวผูเรียนมีขอบกพรองทางดานรางกาย 
สติปญญา อารมณ สังคม และการสอนของครู 
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        4.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
           งานวิจัยตางประเทศ 
      บูล (Bull.1993 : 54-07A) ไดศึกษาเรื่องการสํารวจประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนของผูเรียนในระดับเกรด 8 โดยใชการเรียนแกปญหา 4 ขั้นตอน แบงกลุมตวัอยางออกเปน 
2 กลุม คือ กลุมทดลองเปนครูจํานวน 5 คน และผูเรียนเกรด 8 จํานวน 274 คน และกลุมควบคมุ
เปนครูจํานวน 4 คน และผูเรียนเกรด 8 จํานวน 237 คน ซึ่งกลุมทดลอง ครูจะสอนโดยใชชุดการ
เรียน “Magic Math” โดยสังเกตการสอนของครูในชั้นเรยีน สวนกลุมทดลองครูจะสอนตามปกต ิผล
การศึกษาพบวา ผูเรียนที่เรยีนจากชุดการเรียน มีความสามารถมากกวาผูเรียนทีเ่รียนตามปกต ิ
  ทอมสัน (Thomson.2001 : 58-A) ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบเก่ียวกบัหลักสูตรที่มี
ตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนในการเรียนพีชคณิตปที ่2 ของนักศึกษาชั้นปที ่2 จํานวน 16 คน แบง
ออกเปน 2 กลุม โดยใชแบบทดสอบกอนเรียนเปนตวัชีว้ัดแลวใหผูเรยีนกลุมที ่1 เรียนตามหลักสูตร
ปกต ิและผูเรียนอีกกลุมเรียนหลักสตูรพีชคณิตชั้นสูง แลวทําการทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปน
แบบทดสอบแบบเลือกตอบและการตอบแบบอิสระ ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนกลุมที่เรียนตาม
หลักสูตรปกตมีิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํกวาผูเรียนทีเ่รียนหลักสตูรพีชคณิตชั้นสงู 
 ริโอแดน และนอยซ (Riordan and Noyce.2001 : 368- A) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกบั
ผลกระทบของหลักสูตรมาตรฐานหลักวชิาคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุม
ตัวอยางทีเ่ปนผูเรียนเกรด 5 ถึง เกรด 8 ศึกษาโดยการเปรียบเทียบกบัผูเรียน 2 กลุม โดยกลุมที่ 1 
เรียนตามหลกัสูตรเดิม สวนกลุมที ่2 เรียนตามหลักสตูรมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนทีเ่รียน
ตามหลักสตูรมาตรฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนที่เรยีนตามหลกัสตูรเดิม 
 ฟนนและคนอืน่ๆ (Finn,et al.2003:74-A) ไดทําการศกึษาความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนโดยใชหลักสตูร
มาตรฐานหลกั โดยทําการศึกษากบัคร ู20 คนและผูเรียน 1,466 คน จาก 26 โรงเรียน ผลการวิจัย
พบวา สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การเตรียมการสอนตามหลกัสูตร รองลงมา คือ พฤติกรรมการสอนของ
ครู ซึ่งมีผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรยีน 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ธีรนุช นามประเทือง (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียน เจตคต ิและ
ความคงทนในการเรียนรูวชิาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 
จํานวน 40 คนที่ไดรับการสอนโดยใชชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบวา ชุด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT วิชาคณติศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร ของผูเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่4 มีประสทิธิภาพตามเกณฑ 89.01/80.36 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่อง การคูณ การหาร ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 หลังการทดลองใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ 4 MAT วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร สูงกวากอนการทดลองอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และ เจตคติตอวิชาคณติศาสตรของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 หลัง
การทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เร่ือง การคูณ การหาร สูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ทดลองใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เรื่อง การคูณ การหาร มีความคงทนในการเรียนรู 
 พงศรัศม์ิ เฟองฟู (2545 : บทคัดยอ) ไดศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การอุปนัยเชิง
คณิตศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภารเรยีนที ่2 ปการศึกษา 2544 จํานวน 1 
หองเรียน 35 คน ใชเวลาสอน 12 คาบ คาบละ 50 นาที ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่
5 มีความสามารถเพียงพอในการเรียนรูและการประยุกตเรื่องการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร  
  ขวัญตา พันธบานแหลม (2546 : บทคดัยอ ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
กราฟและการประยุกตของกราฟของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่4 จํานวน 38 คน ปการศึกษา 2545 
ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 มีความสามารถทางการเรียน เรื่อง กราฟและการ
ประยุกตของกราฟที่ระดับนัยสําคัญ .01 
  ศรีสมัย สอดศร ี(2546: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 104 คน แบงเปน 2 กลุม คอื กลุมทดลอง 52 
คน และกลุมควบคุม 52 คน ทดลองในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2545 เรื่องโจทยสมการเชิงเสน
สองตัวแปรโดยใชกระบวนการสรางทักษะการแกโจทยปญหากับการสอนปกต ิผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนที่ไดรบัการสอนโดยใชกระบวนการสรางทักษะการแกโจทย
ปญหากับการสอนปกต ิแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
   กรรณิการ แพลอย (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่องการแปลงแบบ
หมุนแกนพิกัดของสมการกําลังสองของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 จํานวน 32 คน 1 หองเรียน ใน
ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2545 ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 มีความสามาร
เพียงพอในการเรียนรูเรื่องการแปลงแบบหมุนแกนพิกัดของสมการกําลังสอง ที่ระดับนัยสําคัญ .01
จากงานวิจัยขางตนที่กลาวมา พบวา เปนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
วิชาคณติศาสตร ใหดีขึ้นโดยใชนวัตกรรมตางๆกัน เพ่ือที่จะหาวธิีที่เหมาะสมในการพัฒนาผูเรียนให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
 จากการศึกษาคนควาเกีย่วกับเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
วิชาคณติศาสตร จะเห็นไดวาในการจัดการเรียนรูไมวาจะเปนรูปแบบใดจะตองใชนวัตกรรมตางๆกัน 
เพ่ือที่จะหาวิธทีี่เหมาะสมในการพัฒนาผูเรียนใหมีประสทิธิภาพและสิง่ที่ไมควรที่จะละเลยที่จะวัด
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพ่ือเปนตวัชีว้ัดความสําเร็จจากการสอนดวยวิธตีางๆ เพราะวาไมมีวธิีการ
สอนใดที่ดีสําหรับทุกเนื้อหา แตครูผูสอนเราควรเลือกใชวธิีการสอนที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือรับตอ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของผูเรียนใหมากที่สุด 
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 5. เอกสารที่เก่ียวการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การใหเหตุผล 

 5.1 สาระการเรียนรู การใหเหตุผล 
 จากการศึกษาเอกสารวิชาคณิตศาสตร เลม 1 สําหรับผูเรียนในโครงการพัฒนาและ
สงเสริมความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีพบวาสาระการเรียนรูเกี่ยวกบั การให
เหตุผล ประกอบดวยรายระเอียดในแตละหัวขอดังตอไปน้ี (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2535 : 25-47) 
 การใหเหตุผลเปนการแนะนาํใหผูเรียนทราบถึงรูปแบบการใหเหตุผลดังนี้ 
  • การใหเหตุผลแบบอุปนัย 

  • การใหเหตุผลแบบนิรนัย การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใชแผนภาพของ 
เวนน-ออยเลอร แทนเซต 
 จากการศึกษาสาระจากคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 พบวา สาระการเรยีนรูเกี่ยวกับการใหเหตุผล มี
รายละเอียดดงัตอไปน้ี (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2544 : 156) 
สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
การใหเหตุผล 1. เขาใจและใชการใหเหตผุลแบบอุปนยัและ 
1. การใหเหตผุลแบบอุปนัยและนิรนัย     นิรนัยได 
2. การอางเหตุผล 2. บอกไดวาการอางเหตุผลสมเหตุสมผลหรือ 
 ไมโดยใชแผนภาพแทนเซต 
 
  เน่ืองจากสาระการเรียนรู การใหเหตุผล ที่กลาวถึงนี้เปนสาระการเรียนรู การใหเหตผุล ที่
อยูในเอกสารวิชาคณติศาสตรเลม 1 ซึ่งเปนเอกสารที่ใชในโปรแกรมเสริมวิชาคณิตศาสตรระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโครงการพัฒนาและสงเสรมิผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (พสวท.) ซึ่งมีจุดประสงคเพ่ือสรางเสริมใหผูเรียน มีความรูในสาระการเรยีนรูวิชา
คณิตศาสตรอยางลึกซึ้งและกวางขวางกวาในหลักสตูรปกติ แตในปจจุบันสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรคณติศาสตรใหม โดยมี
เน้ือหาการใหเหตุผลเปนวิชาพื้นฐาน ซึ่งบังคับใหผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนได
เรียน ดังนั้นผูวิจัยมีความคดิเห็นวาควรนาํเอกสาร เรื่องการใหเหตุผล ที่มีอยูแลวมาปรับปรุงใหมี
ความงายขึ้นและเปลี่ยนแปลงแนวทางการนําเสนอเนื้อหาบางประการ และผูวจัิยเลือกเน้ือหาเรื่อง
การพิสูจนมาทดลองดวย เหตุผลที่เลือกเนื้อหาเรื่องนี้คือการพิสูจนเปนการใหเหตผุลอยางหนึ่งใน
คณิตศาสตร เรื่องการใหเหตุผลและการพิสูจนที่ผูวิจัยนํามาทดลอง เพ่ือทําใหไดบทเรียนที่มีความ
เหมาะสมกับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทุกคน 
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  5.2 ความหมายของการใหเหตุผล 
   มีนักการศึกษาไดกลาวถึงการใหเหตุผลไวดังนี้ 
  โอดาฟเฟอร (O’Daffer. 1990 : 378) ไดใหทรรศนะเกีย่วกับ การใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรวา การใหเหตผุล เปนสวนหนึ่งของการคิดทางคณิตศาสตรเชนกนั และเปนการคิดที่
เกี่ยวกบัการสรางหลักการ การสรุปแนวคิดที่สมเหตุสมผล และการหาความสัมพันธของแนวคดิที่
เกี่ยวกบัการสรางหลักการ การสรุปแนวคิดที่สมเหตุสมผล และการหาความสัมพันธของแนวคดิ 
  ครูลิคและรูดนิค (Krulik and Rudnick. 1993 : 3) ไดกลาววา การคิดหมายถึง 
ความสามารถของผูเรียนในการไดมาซึ่งขอสรุปที่สมเหตุสมผลจากขอมูลที่กําหนด ซึ่งผูเรียนตอง
สรางความคาดการณหาขอสรุปจากความสัมพันธของสถานการณปญหาแลวแสดงเหตุผลพรอมทั้ง
อธิบายขอสรปุและขอยืนยนั ขอสรุปดังกลาวเปนการนาํมารวมกันจนกลายเปนความรูใหมโดย 
ครูลิคและรูดนิค ไดแบงการคิดออกเปน 4 ขั้น คือการคิดขั้นระลึกได (Recall) การคิดขั้นพ้ืนฐาน 
(Basic) การคิดขั้นวิเคราะห (Critical) การคิดขั้นสรางสรรค (Creative) สวนการใหเหตุผล  
ครูลคิและรูดนคิมองวาเปนสวนสําคญัของการคิดทีเ่หนือไปจากการคิดขัน้ระลึกไดดังแผนภาพตอไปนี้ 
 

การคิดขั้นระลกึได (Recall) 

การคิดขั้นพ้ืนฐาน (Basic) 

การคิดขั้นวเิคราะห 
(Critical) 

การคิด 
ขั้นสรางสรรค 
(Creative) 

การคิดระดับสูง 
(Higher-order) การใหเหตุผล 

(Reasoning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพประกอบ 7 ขั้นตอนการคิดของครูลคิและรูดนิค 
 ซึ่งครูลิคและรดูนิค กลาวไววา การคิดเปนกระบวนการที่ซับซอน แตละขั้นตอน ที่แสดงใน
แผนภาพไมไดแยกออกจากกันทีเดียวจะเห็นวา “การใหเหตุผล” เปนกระบวนการของการคิดซึ่ง
เริ่มตั้งแต การคิดขั้นพ้ืนฐาน การคิดขั้นวเิคราะห และการคิดขั้นสรางสรรค ซึ่งเปนการคิดระดับสูง 
(Highter Order Thinking) เปนการคิดทีอ่ยูในขั้นวิเคราะหและการคดิสรางสรรค 
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 สําหรับคณิตศาสตรกับการใหเหตุผล สภาครูคณิตศาสตรในสหรัฐอเมริกาไดกลาวถงึ
จุดเนนของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรในแตละระดับดังนี้ (The National Council of Teachers of 
Mathematics. 2000 : 29) 
 ระดับอนุบาล – เกรด 4 เนนการใหเหตุผลที่ใหผูเรียน 
  1. หาผลสรุปทางคณิตศาสตร 
  2. ใชความรู สมบัติ ความสัมพันธและรูปแบบตางๆ ในการอธิบายแนวคิด 
  3. ใหเหตุผลเกี่ยวกับคําตอบและกระบวนการในการหาคําตอบ 
  4. ใชรูปแบบและความสัมพันธตางๆ ในการวิเคราะหสถานการณทางคณิตศาสตร 
  5. เชื่อวาคณติศาสตรมีความสมเหตุสมผล 
 เกรด 5 – 8 เนนการใหเหตผุลที่ใหผูเรียน 
  1. มีความเขาใจและใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนรินัย 
  2. สามารถทําความเขาใจและประยุกตใชกระบวรการใหเหตุผลเชิงมิตสิัมพันธ 
  3. สรางและตรวจสอบขอคาดเดาและขอโตแยงทางคณิตศาสตร 
  4. ใหเหตุผลในความคิดของตนเอง 
  5. เห็นความสําคญัของการใหเหตุผลวาเปนสวนสําคัญของคณิตศาสตร 
 เกรด 9 – 12 สนับสนุนใหผูเรียนไดขยายทักษะการใหเหตุผล โดยมุงใหผูเรียนสามารถ 
  1. สรางและตรวจสอบขอคาดเดา 
  2. ยกตวัอยางคดัคานได 
  3. แสดงการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล 
  4. ตัดสินขอโตแยงดวยเหตุและผล 
  5. อางเหตุผลอยางงายๆ ได 
 อาริสา ฉัตรกจิวรุณ (2529 : 1) กลาวถึงการใหเหตุผลวาเปน กระบวนการซึ่งนําเอา
ขอความหรือปรากฏการณตางๆ ที่เปนเหตุหรือขอกําหนด (Hypothesis) อาจจะหลายอันมา
วิเคราะหและแจกแจงแสดงความสัมพันธหรือความตอเน่ืองเพื่อใหเกิดขอความใหมหรือปรากฏการณใหม
ซึ่งเรียกวา ขอสรุป หรือผล (Conclusion)    
   เขียนแสดงความสัมพันธไดดังนี้ 
 
 
     

การใหเหตุผล 
ขอสรุปหรือผล เหตุหรือขอความ 

    
  ฉววีรรณ เศวตมาลย และคณะ (2545 : 69 - 70) ไดกลาวถึงการใหเหตุผลไววา การ
ใหเหตุผล มี 2 ประเภทคือ  
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  1. การใหเหตผุลแบบนิรนัย เปนการใหเหตุผลโดยกําหนดใหหรือยอมรับเหตุเปนจริง 
นั้นคือเหตุทีต่ัง้ขึ้นบังคบัใหเกิดผลลัพธอยางหลีกเลี่ยงไมไดซึ่งผลจะสมเหตุสมผลหรือไม
สมเหตุสมผลจะตองตรวจสอบความสมเหตุสมผลนั้น 
  2. การใหเหตผุลแบบอุปนัย เปนการใชประสบการณยอยๆ หลายๆ ตัวอยาง หรือการ
คาดคะเนในการสรุปผล นั้นคือเหตุที่จะตั้งขึ้นเปนการเกบ็ขอมูลในแตละครั้งทีเ่กิดขึน้แลวสรุป ซ่ึง
ผลลัพธที่ไดอาจไมสอดคลองกับเหตุการณ เน่ืองจากผลลัพธที่ไดอาจเปนจริงหรือไมเปนจริงก็ได 
  วิเชียร เลาหโกศล และคณะ (2545 : 1-6) ไดกลาวถึงการใหเหตุผลไววา การให
เหตุผลทางคณิตศาสตรที่สาํคัญมี 2 ประเภท ไดแก 
  1. การใหเหตผุลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) หมายถึง วิธีการสรุปผลในการ
คนหาความจริงจากการสังเกตหลายๆ ครั้ง จากกรณียอยๆ แลวนํามาเปนขอสรปุ 
  2. การใหเหตผุลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) หมายถึง วิธีการนําเอาความรู
พ้ืนฐานซึ่งอาจเปนความเชือ่ ขอตกลง หรือบทนิยาม ซึ่งเปนสิ่งที่รูมากอนและยอมรับวาเปนจริง 
เรียกวาเหตุ และนําไปสูขอสรุป เรียกวา ผล 
  ศุภกิจ เฉลิมวสิุตมกุล (2546 : 50 - 54) ไดใหความหมายของการใหเหตุผล ซึ่งสรุปได
วา การใหเหตผุลคือ การอางหลักฐานเพื่อยืนยัน “ ขอสรุป” ของเราเปนความจริง การใหเหตุผลแต
ละครั้งจะมีสวนประกอบ 2 สวน คือ สวนที่เปนขออาง ซึ่งหมายถึงหลักฐานหรือเหตุผล (บางครัง้
เรียกขออางวาเหตุ) และสวนที่เปนขอสรปุ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เราตองการบอกวาเปนจริง (บางครั้ง
เรียกขอสรุปวาผล) โดยแบงการใหเหตุผลออกเปน 2 ประเภท คือ 
  1. การใหเหตผุลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เปนการใหเหตุผลโดยการอาง
หลักฐานจากประสบการณ กลาวคือ เชื่อวาสิ่งนั้นเปนจริงเพราะเคยพบวามันเปนเชนน้ันมากอน 
และเม่ือมีประสบการณแบบเดียวกันหลายๆ ครั้งก็สรุปเปนกฎหรือความจริงทั่วๆ ไปเกี่ยวกับสิ่งน้ัน 
  2. การใหเหตผุลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนการใหเหตผุลโดยการนํา
ความจริงจากความเดิมหรือสิ่งที่ทราบมากอนแลววาเปนความจริงมาใชเปนขออางและพิจารณา
ขออางนั้นๆ ตามหลักเกณฑเพ่ือสรุปความจริงใหมออกมาโดยไมตองอาศัยหารทดลองหรือการ
สังเกตจากประสบการณ 
  จากความหมายของการใหเหตุผล และคณิตศาสตรกับการใหเหตุผลตามที่กลาวมา
ขางตนน้ันดังกลาวโดยสรุปไดวา การใหเหตุผล หมายถึง การอางหลักฐานเพื่อยืนยันขอสรุปของเรา
วาเปนจริง หรือเปนการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการสรางหลักการ หาความสัมพันธของแนวคิด และ
การสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิด กฎเกณฑหรือความจริงนั้นๆ พรอมทั้งสามารถที่จะยืนยันหรือ
คัดคานขอความคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 
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  5.3 ความสําคัญของการใหเหตุผล 
   การใหเหตุผลนั้นเปนมาตรฐานหนึ่งในการเรียนคณติศาสตร เปนพ้ืนฐานของการ
เรียนรูและการดําเนินการทางคณิตศาสตร เราไมสามารถดําเนินการทางคณิตศาสตรโดยปราศจาก
การใหเหตุผล การแสดงเหตุผลที่ดีมีคุณคามากกวาการที่ผูเรียนหาคาํตอบไดถูกตอง (The National 
Council of Teachers of Mathematics. 1989 : 6,29,81) ดังนั้น การพัฒนาความสามารถในการให
เหตุผลทางคณิตศาสตรเปนสิ่งสําคัญและจําเปน เพราะการใหเหตผุลชวยใหผูเรียนไดพัฒนา
นอกเหนือไปจากการจดจํา ขอเท็จจริง กฎ และการดาํเนินการ การเนนการใหเหตผุลชวยใหผูเรยีน
เห็นวาคณติศาสตรเปนเร่ืองที่สามารถใหเหตุผลไดอยางเปนระบบและมีความหมาย และทักษะการ
ใหเหตุผลในคณิตศาสตรสามารถประยุกตไปใชในสาขาอื่นๆ ได (Baroody. 1993 : 2-60) การเรยีนรู
ในสิ่งตางๆ การแกปญหาในชีวติจริง หรือในงานอาชีพของบุคคลจะไมมีใครบอกวาถูกหรือผิด 
จะตองพิจารณาและตัดสินใจดวยตนเองดวยเหตุและผล (Lappan and Schram. 1989 : 18) ดังนั้น
ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่สามารถเรยีนรูและแกปญหาไดนั้นตองพัฒนาใหเขาสามารถคิดอยาง
มีเหตุผลและใชเหตุผลในการคิดพิจารณาตัดสินใจได 
  สภาครูคณิตศาสตรแหงชาตสิหรัฐอเมริกา ไดกําหนดการใหเหตุผลและการพิสูจนเปน
มาตรฐานหนึง่ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และกลาววา การใหเหตุผลและการพิสูจนทาง
คณิตศาสตรนัน้จะเปนแนวทางในการพฒันาใหเกิดการแสดงออกถึงความเขาใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ปรากฏการณตางๆ ไดอยางกวางขวาง ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานของการใหเหตผุลและการพิสูจนสําหรับ
ผูเรียนในระดับอนุบาล – ระดับ 12 ดังนี้ (The National Council of Teachers of Mathematics. 2000 : 56) 
  1. ตระหนักถึงความสําคัญของการใหเหตุผลในการพิสูจนในวชิาคณิตศาสตร 
  2. สรางและตรวจสอบขอความคาดการณทางคณิตศาสตรได 
  3. พัฒนาและประเมินการอางเหตุผลและพิสจูนทางคณิตศาสตรได 
  ปานทอง กุลนาถศิริ (2543 : 21) กลาวไววา โปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรควร
เนนในเรื่องการใหเหตุผล และการสรางความสามารถในการพิสูจนเพ่ือใหผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถดังตอไปน้ี 
  1. สามารถเขาใจและตระหนกัในคุณคาของการเรียนเกีย่วกับการใหเหตุผลและการ
พิสูจนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหผูเรียนมีศักยภาพทางคณิตศาสตรตอไป 
  2. สามารถที่จะคาดการณและสืบสวนการคาดการณทางคณิตศาสตรได 
  3. สามารถพัฒนาและประเมินขอใตแยงทางคณิตศาสตร และสามารถพัฒนาการ
พิสูจนทางคณิตศาสตรไดดีขึ้น 
  4. สามารถเลือกและใชวธิีการใหเหตุผลตางๆ ที่มีความเหมาะสมได 
  สมวงษ แปลงประสพโชค (2544 : คํานํา) กลาววา การใหเหตุผลเปนเร่ืองจําเปน
สําหรับการดํารงชีวติ ความเชื่อ การยอมรับ การโตแยง ตลอดจนการตัดสินใจตองอาศัยเหตุผล
ประกอบ หากเหตุผลดี ถูกหลักการจะทําใหการตัดสินใจไมผิดพลาด นอกจากนี้ ยังเปนพ้ืนฐานของ



 77 

การศึกษาหาความรูในศาสตรอีกหลายสาขา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร รฐัศาสตร 
เปนตน 
 จากที่กลาวมากขางตนกลาวโดยสรุปไดวาการใหเหตุผลมีความสําคญัมากในการเรียน
คณิตศาสตรซึง่สามารพัฒนาใหผูเรียนมีเหตุผลสามารถใชเหตุผลในการคิดพิจารณากอนการ
ตัดสินใจไดโดยเริ่มจากการสงเสริมใหผูเรียนไดคิดอยางมีเหตุผล จากบรรยากาศที่สนับสนุนใหมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิชี้แจงเหตุผลและแกปญหารวมกัน และในการทําวจัิยน้ี ผูวิจัยมุงให
ผูเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลดานการวิเคราะหและระบุถึงความสัมพันธของขอมูล การหา
ขอสรุป การแสดงขอสรุป และการยืนยันขอสรุปของแนวคิดอยางสมเหตุสมผล 
 5.4 รูปแบบการใหเหตุผล 
 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาตสิหรัฐอเมริกา (The National Council of Teachers of 
Mathematics. 1989 : 81) ไดกลาวถึงการใหเหตุผลวาในการสรางขอความคาดการณและตรวจสอบ
ขอความคาดการณจากสถานการณที่กําหนดจําเปนตองใชการใหเหตุผลทั้งแบบอุปนัยและนิรนัย
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 โอดาฟเฟอร (O’Daffer. 1990 : 378) มองวาทักษะการใหเหตุผลที่มีความสําคัญตอ
ความสําเร็จทางคณิตศาสตรของผูเรียนมี 2 ประเภท 
 1. การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เปนกระบวนการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรซึง่เนนการใชขอมูลที่เกี่ยวกบัการอธิบายสมบัติและโครงสรางหลักการใหมคนหารูป
ทั่วไป รูปแบบทางคณิตศาสตร วเิคราะหสถานการณ และในการอธบิายสมบตัิและโครงสรางตางๆ 
ทางคณิตศาสตรเพ่ือนําไปสูการสรุปเปนมโนมติหรืออาจกลาวไดวา การใหเหตุผลแบบอุปนัย เกิด
จากผลของกรณีเฉพาะหลายๆ กรณี แลวนําไปสูการสรปุเปนกฎเกณฑทั่วไป 
 2. การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนกระบวนการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรซึง่เนนการใชขอความ หรือแบบรูปที่เปนจริงสมเหตุสมผลอยูแลว เพ่ือนําไปสูขอสรุป 
จากหลักฐานที่ปรากฏเปนการพิสูจนขอสรุปและตัดสนิความถูกตองของขั้นตอนการคิด การให
เหตุผลแบบนีเ้ปนการใหเหตุผลระบบตรรกะ เปนการใหเหตุผลโดยใชโครงสรางทางคณิตศาสตรเปน
พ้ืนฐาน คือ อนิยาม นิยาม สัจพจน และทฤษฎีบท อาจกลาวไดวา การใหเหตุผลแบบนิรนัย เปน
การใหเหตุผลที่ใชขอสรุปที่เปนกฎเกณฑทั่วไปเปนหลกั แลวจะไดผลสรุปของกรณีทีสอดคลองกับ
กฎเกณฑที่เปนจริงเสมอ 
 บารูด้ี (Daroody. 1993 : 2-59) ไดกลาววา การใหเหตผุลเปนเคร่ืองมือที่สําคัญสําหรับ
คณิตศาสตร และการดําเนนิชีวติประจําวนัของมนุษยและแงการใหเหตุผลเปน 3 ประเภทคือ การให
เหตผุลแบบสามัญสํานึก (Intuitive Reasoning) ซึ่งเปนลกัษณะของการใหเหตผุลทีเ่กิดจากการหยัง่รู 
(Insight) หรือเกิดจากลางสังหรณ ไมไดมีขอมูลที่จําเปนทั้งหมดในการตัดสินใจ หรือตัดสินใจจากสิ่ง
ที่เห็นไดชัดเจน หรือจากความรูสึกภายใน สวนอีก 2 ประเภท คือ การใหเหตุผลแบบอุปนัย และการ
ใหเหตุผลแบบนิรนัยเชนเดยีวกับของ โอดาฟเฟอร เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธที่เกี่ยวของกบัการ
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ใหเหตุผลทั้ง 3 ประเภท บารูด้ี กลาววา ในกระบวนการการสืบคนทางคณิตศาสตรมักเริ่มตนดวย
การสรุปจากการใหเหตุผลแบบสามัญสํานกึหรือแบบอุปนัยที่เรียกวา การสรางขอความคาดการณ 
(Conjecture) แลวตรวจสอบขอความคาดการณโดยการพิสูจน ซึ่งก็คือการใหเหตุผลแบบนิรนัยนั่นเอง 
 อาริสา ฉัตรกจิวรุณ. (2529 : 1) ไดแบงการใหเหตุผลออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
 1. การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เปนการสรุปผลจากการทดลองหรือ
การสังเกตการจากปรากฏการณตางๆ ในกรณีหลายๆ กรณีแลวนํามาสรุปผลเปนกรณีทั่วไป 
 2. การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนการใหเหตุผลที่เริ่มตนดวย
เหตุผลหรือขอกําหนดตางๆ และมีบางเหตุเปนกฎเกณฑอยูในรูปทั่วไป จากความสัมพันธของเหตุ
เหลานี้ จึงมีผลบังคบัใหเกิดผลสรุป 
 3. การใหเหตุผลแบบสหัชญาณ (Intuitive Reasoning) เปนการใหเหตผุลที่แตละคนได
สะสมพฤติกรรมหรือปรากฏการณตลอดจนขอคิดตางๆ ไวในจิตใตสํานึกแลวยังผลใหเกิดขอคดิอัน
ใหม ซึ่งไมไดอยูในรูปของสญัชาติญาณตามธรรมชาติ ขอคิดอันใหมนี้จะผุดขึ้นมาจากจิตใตสํานกึ 
อาจจะผุดขึ้นมาแวบเดียวแลวก็หายไป หรือบางครั้งก็ปรากฏอยูนานๆ  
 สมวงษ แปลงประสพโชค (2544 : 2-11) กลาววา การใหเหตุผลที่ใชกันอยู มี 2 แบบ คือ 
 1. การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เปนการใหเหตุผลโดยอางจาก
ตัวอยาง หรือประสบการณยอยหลายๆ ตัวอยางหลายแงหลายมุม และสรุปเปนความรูทั่วไป 
 2. การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนการอางเหตุผลจากความรู
พ้ืนฐานชุดหนึง่ที่ยอมรับมากอน ความรูพ้ืนฐานทีต่องยอมรับมาใชอางเหตุผลนีมี้ชื่อเรียกตางๆ กัน 
เชน เหตุ (Premise) สมมุติฐาน (Hypothesis) หรือสัจพจน (Axiom หรือ Postulate) 
 จากการศึกษาคนควารูปแบบของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร จากนักการศึกษาหลาย
ทาน ในการวจัิยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปรูปแบบการใหเหตผุลทางคณติศาสตร 2 รูปแบบ คือ 
  1. การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) 
  2. การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) 
 
 5.5 แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล 
  สําหรับการพฒันาการใหเหตุผล กลิฟอรด และฮอฟเนอร (Guilford and Hoepfner 
1971 : 28-32) ไดใหความเห็นวาการพัฒนาบุคคลใหมีความสามารถในการใหเหตผุลนั้นตองเร่ิม
จากการสงเสริมใหบุคคลไดคิดอยางมีเหตุผล ความสามารถในการใหเหตุผลดังกลาวนี้เปนสิ่งจําเปน
ที่โรงเรียนควรจัดทําและเปนสิ่งที่สามารถสอนไดควบคูกับเนื้อหาวชิาปกติหรือในสถานการณตางๆ 
ที่เหมาะสม 
 นิคเคอรสัน (Nickerson. 1984 : 26-35) ไดสรุปรูปแบบการสอนเพือ่สงเสริมการคิดอยางมี
เหตุผลตามทีเ่ปนอยูในปจจุบันออกเปน 5 กลุมดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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 1. กลุมโปรแกรมที่เนนในแนวทางกระบวนการคิด (Cognitive Process Approaches) 
กลุมน้ีกําหนดขอตกลงไววาความสามารถในการคิดนั้นเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับกระบวนการคิดพื้นฐานบาง
ประการ เขน การเปรียบเทยีบ การจัดลําดับ การจําแนกประเภท การอางอิง และการทํานาย
กระบวนการคดิพื้นฐานนี้เปนกระบวนการคิดอยางมีระบบเหตุผลซ่ึงนําไปใชประยุกตใชใน
ชีวติประจําวันได 
 2. กลุมโปรแกรมที่เนนในแนวทางยุทธศาสตรการคิด (Artifitial Intelligence) โปรแกรมนี้
มุงเนนเกี่ยวกบักลวิธทีี่นํามาใชการแกปญหา ซึ่งเปนแนวทางที่นําไปสูเปาหมาย  ที่เชื่อวามีโอกาสที่
จะประสบผลสําเร็จสูงโปรแกรมนี้มักจะพบในงานวิจัยทางดานจิตวทิยาที่เกี่ยวกบัการคิดโดยเฉพาะ
ในดานการแกปญหาหรือในงานวิจัยที่เกี่ยวกับปญญาประดิษฐ 
 3. กลุมโปรแกรมที่เนนในแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการของการคิดตามทัศนะของเพีย
เจท (Formal Thinking or Stage Development) โปรแกรมในกลุมนี้สรางขึ้นตามแนวทัศนะจากการ
คิดเฉพาะดาน และลักษณะที่เปนรูปธรรม ใหสามารถคิดในแนวคิดในแนวกวางและคิดในสิ่งที่เปน
นามธรรมไดซึ่งเปนพัฒนาการในระดับการใชเหตุผลเชิงตรรกวิทยาได 
 4. กลุมโปรแกรมที่เนนในแนวทางของการใชภาษาและสญัลักษณ (Language and 
Symbol Manipulation) โปรแกรมนี้มีความเชื่อวา การเขียนที่มีประสทิธิภาพนั้นเปนกิจกรรมที่มี
แบบแผนจําเปนตองใชความสามารถในการแสดงความคิดออกมาใหแจมชัด และมีความตอเน่ืองซึ่ง
ลักษณะดังกลาวนี้จําเปนตองมีการวางแผน ตลอดจนกําหนดแนวทางปฏิบัตเิพ่ือนําไปสูเปาหมาย
โดยมีการแบงงานออกเปนสวนๆ หรือเปนขั้นตอนทีต่อเนื่องซึ่งเปนการฝกทักษะการคิดอยางมี
เหตุผลดานการวิเคราะหและสังเคราะหขอความ โดยใชการเขียนเปนวธิีการแสดงความคิดออกมา
เปนเครื่องมือในการพัฒนา 
 5. กลุมโปรแกรมที่ยึดการคิดเปนเนื้อหาสาระของการฝก หรือเปนโปรแกรมที่ใชแนวทาง
ของการคิดที่เกี่ยวกับการคดิ (Thinking About Thinking) โปรแกรมในแนวทางนี้เชื่อวา การเรียนรู
เกี่ยวกบัการคดิจะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดของตนเองใหดีขึ้น เพราะผูเรียนจะรู
ถึงสิ่งที่เปนความคิดของตนเอง รูวาตนกําลังคิดอะไร และตองการอะไรอันเปนแนวทางที่ชวยการ
พิสูจนขอสรูปและตัดสินความถูกตองของขั้นตอนการคิด การใหเหตุผลแบบนีเ้ปนการใหเหตุผลที่
เปนระบบตรรกยะ เปนการใหเหตุผลโดยใชโครงสรางทางคณิตศาสตรเปนพ้ืนฐาน คือ อนิยาม 
นิยาม สัจพจน และทฤษฎบีท ซึ่งอาจกลาวไดวาการใหเหตุผลแบบนิรนัยเปนการใหเหตุผลทีใ่ช
ขอสรุปที่เปนกฎเกณฑทั่วไปเปนหลักแลวจะไดผลสรุปของกรณีที่สอดคลองกับกฎเกณฑหลักการ 
ที่เปนจริงเสมอ 
 ในการสอนผูเรียนเพ่ือใหเกดิความคิดนั้นผูสอนจําเปนตองหาวิธีการสอน เพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการคิดอยางมีระบบและมีเหตผุลมากขึ้นและไดมีนักศึกษาทานหนึ่งไดใหความสนใจและ
พยายามที่จะศึกษาและทดลองหาวิธวีา ทักษะการคิดอะไรบางที่จําเปนและเปนพ้ืนฐานของการคิด
อยางมีเหตุผล และสอนอยางไรจึงจะทําใหผูเรียนเกิดทกัษะทีต่องการเหลานั้นไดมีการกลาวถึงการ
สอนไว 3 แนวทางซึ่ง มีรายละเอียดดังนี ้(Brandt. 1984 : 3) 
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 1. การสอนเพื่อใหคิด (Teaching for Thinking) การสอนตามแนวทางนี้เนนในดานการ
สอนเนื้อหาวิชา โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนเพื่อเพ่ิมความสามารถในการคิดของผูเรยีน  
 2. การสอนการคิด (Teaching of Thinking) การสอนตามแนวทางนี้มีจุดเนนเกี่ยวกบั
กระบวนการทางสมองที่นํามาใชในการคิดโดยเฉพาะ โดยเนนไปทีท่ักษะการคิดหรือแนวทางที่สอน
ทักษะการคิดโดยตรง แนวทางการสอนนั้นจะมีลักษณะที่แตกตางกันหลายแนวทางตามความเชื่อ
พ้ืนฐานของผูที่จัดสรางแนวการสอน 
 3. การสอนเกี่ยวกับการคิด (Teaching About Thinking) การสอนตามแนวทางนี้เปน
แนวทางทีใ่ชการคิดเปนเนือ้หาสาระของการสอน โดยมุงใหผูเรียนไดเรียนรูถงึสิ่งที่เปนความคดิของ
ตนเองโดยไมรูตนเองกําลังคิดอะไร ตองการรูอะไร และในขณะที่กําลังคิดอยูนั้นตนเองรูอะไรและไมรู
อะไร ซึ่งสิ่งดังกลาวนี้จะชวยใหผูเรียนไดเขาใจถึงกระบวนการคิดของตนเองอันกอใหเกิดทักษะที่
เรียกวา การสงัเคราะหความคิด (Metacogntion) ของตนเองแนวทางการสอนเกี่ยวกับการคิดนีเ้ริ่ม
เปนที่สนใจของนักการศึกษาทัว่ไปเพ่ิมขึ้นโดยเชื่อวาเปนแนวทางที่ทําใหผูเรยีนสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบการคิดของตนเองไดในขณะทีท่าํการคิด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถคนหาขอบกพรอง
ของตนเองไดเพ่ือหาแนวทางการแกไขไดตรงจุด 
 เน่ืองจากความสามารถในการคิดและการใหเหตุผลตองใชการฝก และฝกจาก
ประสบการณที่หลากหลายและควรไดรับการฝกอยางตอเน่ืองจากบรรยากาศของชัน้เรียนที่
สนับสนุนใหมีการอธิบายแลกเปลี่ยนความคิดชี้แจงเหตุผลและแกปญหารวมกัน ดังนั้นในการ
พัฒนาการใหเหตุผลควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวมและแสดงพฤติกรรมในการสืบคน 
คาดการณ คนหาวิธีการพสิูจน สังเกตแบบรูป ชี้แจงเหตุผลของแนวคิดโดยการอธิบายแบบรูปแสดง
ดวยภาพหรือจําลองแบบและตอบคําถามแบบตางๆ เชน   “ ทําไม ”   “ อะไรเกดิขึ้นถา…”     “ จง
ยกตวัอยางของ…” “ สามารถที่จะใชวิธกีารอ่ืนไดหรือไมถาการดําเนินการไมบรรลุผล ”   ลวนเปน
คําถามที่กอใหเกิดการคิด การสรางขอความคาดการณ การกําหนดรูปแบบ (Modeling) และการ
อธิบาย ซึ่งเปนลักษณะการใหเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ (Lappan and Schram. 1989 : 18-19) 
 สภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (The National Council of Teachers of Mathematics. 
1989 : 29,81) กลาววา “คณิตศาสตร คอืการใหเหตุผล” และเพื่อใหผูเรียนเห็นวาคณิตศาสตรเปน
วิถีทางที่ดีที่จะทําใหเขาใจโลกที่เปนจริงจําเปนจะตองจัดใหมีการใหเหตุผลแทรกอยูในกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร ผูเรียนตองใชเวลาและประสบการณที่กําหนดและประเมินขอสรุปของบุคคลอื่น 
 นอกจากการเตรียมกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวมและแสดงพฤติกรรมที่เปนการฝกทักษะ
และพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลแลว โรแวนและมอรโรว (Rowan and Morrow. 1993 : 16-18) 
ยังไดใหขอคิดเกี่ยวกบับรรยากาศในชั้นเรียนวาเปนสิ่งสาํคัญมาก ครูตองจัดบรรยากาศใหผูเรียน
เห็นวาการใหเหตุผลเปนสิ่งที่สําคัญมากกวาการไดมาซึ่งคําตอบทีถู่กตองและบรรยากาศในชั้นเรียน
ตองไมทําใหผูเรียนรูสึกหวาดกลัวแตเปนบรรยากาศทีส่นับสนุนสงเสริมใหผูเรียนไดพูดอธิบายและ
แสดงเหตุผลของแนวคิด ไดกระทําและสรปุพรอมทั้งแสดงการยืนยันขอสรุปของแนวคิดนั้นๆ  
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 องคประกอบหลักที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักใหเหตุผลมีดังนี้ (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2545 : 194 – 196) 
 1. ควรใหผูเรียนไดพบกับโจทยหรือปญหาที่ผูเรียนสนใจ เปนปญหาที่ไมยากเกิดความสามารถ
ของผูเรียนที่จะคิดและใหเหตุผลในการหาคําตอบได 
 2. ใหผูเรียนมีโอกาสและเปนอิสระที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใชและใหเหตผุล
ของตนเอง 
 3. ผูสอนชวยสรปุและชี้แจงใหผูเรียนเขาใจวาเหตุผลของผูเรียนถูกตองตามหลักเกณฑ
หรือไม ขาดตกบกพรองอยางไร 
 จากแนวคิดขางตนอาจกลาวโดยสรุปไดวา ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนควรเปด
โอกาสใหผูเรียนไดคิดอยางหลากหลาย ใชวธิีการใหผูเรียนไดรูจักคดิอยางมีเหตุผลโจทยปญหาหรือ
สถานการณทีก่ําหนดใหควรเปนปญหาปลายเปด (open-ended problem) 
  
 5.6 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการใหเหตุผล สําหรับการศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับการใหเหตผุล
ไดมีนักการศึกษากลาวไวดังนี้  
  ฉันทนา ภาคบงกช (2528 : 7) ไดกลาววา ในวงการศกึษาไดใหความสําคัญเกี่ยวกับ
การคิดในเชิงสติปญญา เพราะสติปญญามีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความสามารถในการเรียนรู 
ความสามารถในการแกปญหา การควบคมุพฤติกรรมและอารมณของบุคคลตลอดจนควบคุม
สถานการณตางๆ ได และประสาท อิศรปรีดา (2538 : 75) ไดกลาววา ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ
สําคัญของแตละขั้นพัฒนาการทางปญญาจะเปนประโยชนตอครูและนักศึกษา  ทีน่ําไปพัฒนาการ
เรียนการสอนและหลักสตูรใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการของผูเรยีนแตละกลุมและแตละคน ซึง่ได
มีนักการศึกษา ไดกลาวถึงทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญา ดังนี้ 
 5.6.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจท 
 ดวงเดือน  ศาสตรภัทร (2520 : 23-74) กลาวถึงทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของ 
เพียเจท โดยแบงพัฒนาการของมนุษยออกเปน 4 ขั้น ซึ่งเด็กแตละชัน้จะมีลักษณะสําคัญดังน้ี คือ    
          1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (The Sensory-Motor Period) อายุแรกเกิด ถึง 2 ป 
พฤติกรรมของเด็กในวัยนีข้ึน้อยูกับการเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ เด็กจะเรียนรูสิ่งรอบตวัจากการ
สัมผัสและการกระทําเทานั้น เชนการพูด การกํามือ การไขวควา การรองให การมอง การดูด ในวัย
นี้เด็กแสดงใหเห็นวามีสตปิญญาดวยการกระทํา เด็กสามารถ  แกปญหาไดแมวาจะไมสามารถ
อธิบายไดดวยคําพูด เด็กจะตองมีโอกาสที่จะปะทะกับสิ่งแวดลอมดวยตนเองซึ่งถือวาเปนสิ่งจําเปน 
เด็กจะสนใจสิง่ตางๆ และจะเลียนแบบในสิ่งที่พบในตอนปลายของขัน้น้ี เด็กทําสิ่งตางๆ ซ้ําๆ ดวย
วิธตีางๆ ที่แปลกออกไป และเร่ิมสรางภาพความคิดในใจได 
  2. ขั้นคิดกอนปฏิบัติการ (The Period of Preparation Thought) อายุ 2-7 ป เปนขั้น
การเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติการทางความคิด เด็กจะมีพัฒนาการจากการที่ทําอะไรเปนสวนใหญเน่ืองมาจาก
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ประสาทสัมผสัและการเคลือ่นไหวมาเปนการกระทําอะไรทีต่องคิดคํานึงโดยใชสญัลักษณเปสวนมาก 
เด็กจะเพิ่มความสามารถในการคิดถึงสิ่งตางๆ ภายในสมองมากขึ้นและพฤติกรรมเนื่องจากประสาท
สัมผัสและการเคลื่อนไหวจะมีนอยลง ฉะนัน้เขาจึงสามารถเขาใจสังคกัปเกี่ยวกบัการอนุรักษ การจัด
กลุมหรือแบงหมู การจัดเรียงลําดับของสิ่งของ อยางไรก็ตามความสามารถเขาใจสังคกัปดังกลาวก็
ยังจัดอยูเฉพาะเรื่องที่เปนรูปธรรมเทานั้น 
  3. ขั้นปฏบิัติการคิดดวยรูปธรรม (Period of Concrete Operations) อายุ 7-11 ป วัยนี้
เด็กสามารถที่จะใชปฏิบัติการคิดทางสมอง เร่ิมมีความสามารถใหเหตุผลแบบตรรกศาสตร และคิด
อยางมีเหตุผลรูจักแกปญหากับสิ่งตางๆ ที่เปนรูปธรรมได การมองในสิ่งตางๆ มีลักษณะ Decentration 
คือสามารถมองไดถึง 2 ลักษณะในเวลาเดียวกัน เชน สามารถคิดถึงขนาดและน้ําหนักหรือขนาดและ
ปริมาตรไปพรอมๆ กันได ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้คือความสามารถในการคิดยอนกลับ (Reversibility) 
  4. ขั้นปฏิบตัิการคิดดวยนามธรรม (The Period of Formal Operation) 
อายุ 11-15 ป ขั้นนี้เปนการพัฒนาการทางสติปญญาขัน้สุดยอด โครงสรางของสมองจะพัฒนาสูงสุด
เม่ืออายุ 15 ป เด็กเริ่มคิดแบบผูใหญ เด็กจะมีความสามารถคิดแกปญหาหรือสรุปเหตุผลเปนระบบ 
สามารถสรุปเหตุผลนอกเหนือจากขอมูลที่มีอยู สามารถเขาใจความสัมพันธระหวางเหตุผลและผล
ตามหลักตรรกศาสตร และสามารถคิดสมมุติฐานหรือความเปนไปไดของเหตุการณตางๆ อยางสม
เหตุผล และสรุปกฎเกณฑจาการตรวจสอบสมมุตฐิานทีก่ําหนดขึ้นดวยวิธีการทางวทิยาศาสตร 
สามารถที่จะตัง้สมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎเกณฑตางๆ ขึน้และเห็นวาความเปนจริงทีเ่ห็นดวยการ
รับรูไมสําคัญเทากับความคดิถึงในที่อาจจะเปนไปได (Possible) ในขัน้น้ีศักยภาพของเด็กในดาน
ความคิดจะพัฒนาอยางมีคุณภาพที่สุด 
 พรรณี ชูทัย (2522 : 53) กลาวถึงทฤษฎพัีฒนาการทางสติปญญาหาความคิดของเพียเจท
วาเปนทฤษฎทีี่ไดศึกษาถึงกระบวนการการคิดถึงสติปญญาของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุน ความคดิ
ของเขามีอิทธพิลตอจิตวิทยาการเปนอยางมาก เขาไดกระตุนใหคนสนใจกับขั้นตอนพัฒนาการ 
โดยเฉพาะในสวนที่เกีย่วกบัความรูความเขาใจ (Cognition) เพียเจท มีความเชื่อวาเปาหมายของ
การพัฒนาการนั้นคือ 
  1. ความสามารถที่จะคิดอยางมีเหตุผลกบัสิง่ที่เปนนามธรรม 
  2. ความสามารถที่จะคิดตั้งสมมติฐานอยางสมเหตุสมผล 
  3. ความสามารถที่จะตั้งกฎเกณฑ และแกปญหา 
   เพียเจท เรียกความสามารถในการใชสมองในระดับนีว้า Operation   ซึ่งเปนหัวใจ
สําคัญของพัฒนาการทางสติปญญา ลักษณะของการ Operation คือ ความสามารถคิดยอนกลบัได 
(Reversibility) คือสามารถคิดยอนกลับระหวางจุดสุดทายกับเริ่มตนได 
 จากการศึกษาคนควาทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญา จากความสามารถในการคดิและ
การใหเหตุผล จะตองใชการฝกและจากการฝกประสบการณที่หลากหลายและไดรับการฝกอยาง
ตอเน่ือง จากบรรยากาศของชั้นเรียนที่สนับสนุนพัฒนาการใหเหตุผล ควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมี
สวนรวมและแสดงพฤติกรรมในการสืบคนคาดการณ ตั้งสมมุตฐิาน คนหาวิธีการพิสจูน สังเกตแบบ
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รูป สงเสริมใหผูเรียนไดพูดอธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิดไดกระทําและสรปุพรอมทั้งแสดงการ
ยืนยันขอสรุปโดยใชวธิีการทางวิทยาศาสตร 
 5.6.2 ปจจัยของการพัฒนาการทางสติปญญา 
 เพียเจท ไดมีการอธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการทางสติปญญาไว ดังนี้คือ  
(วราภรณ สุรตันากร. 2540 : 7-8)  
  1. วุฒิภาวะ (Maturation) เปนการทํางานของระบบประสาทที่ถูกตองเหมาะสมกับ
ระดับอายุตางๆ เปนสภาพการเปลี่ยนแปลงทางรางกายซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลโดยมี
ยีนสที่เปนตวักําหนดทําใหเด็กสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดเชน คลาน ยืน วิ่ง วฒิุภาวะมีผลตอการ
พัฒนาสติปญญาทางออมกลาวคือ วุฒิภาวะเปนเครื่องมือของบุคคลในการที่จะมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม 
  2. ประสบการณ (Experience) เปนการเรียนรูส่ิงตางๆ จากการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม เชน เด็กพูดไดตองเคยไดยินเสียงพูดมากอน เพียเจท กลาวถึงประสบการณวามีอยู 2 
ลักษณะคือ 
   2.1 ประสบการณทางภายภาพ (Physical Experience) เปนการเรียนรูคุณสมบัติ
ของวัตถุดวยการกระทําตอวัตถุ เปนประสบการณของมนุษยที่ไดรบัการรับรูทางประสาทสัมผัส เชน
เด็กยอมรับวารูปส่ีเหล่ียมเกิดจากเสนตรงที่วางขนานกัน 2 คูมาประกอบกันเขา 
   2.2 ประสบการณทางคณิตศาสตร (Logical Mathematics Experience) เปนการ
เรียนรูคุณสมบัตขิองวตัถุโดยการไตรตรองจากการกระทําตอวัตถุเปนประสบการณไดรับโดยผาน
การปฏิบตัิจริง เชน เด็กจะยอมรับวาสวนโคงที่รองรับคอรดของวงกลมเดียวกันจะยาวกวาคอรดก็
ตอเม่ือเขาไดทําการยืดสวนโคงใหเปนเสนตรงและวางขนานกับคอรดจึงจะเห็นวามันยาวกวาหรือ
การทดสอบเด็กเรื่องการอนุรักษจํานวน ผูทดสอบวางลูกปด 2 แถว แถวละ 10 เม็ดแถวหนึ่งวางเปน
วงกลมอีกแถวหนึ่งวางเปนเสนตรงผูทดสอบจะนับจํานวนลูกปดทั้ง 2 แถว ใหเด็กดูแลวถามวามี
จํานวนเทากนัหรือไม จากประสบการณทางกายภาพเด็กจะเห็นลูกปดเปนวงกลมและเปนแถวทําให
คิดวาลูกปดไมเทากันตองใชประสบการณทางคณิตศาสตรดวยการไตรตรอง จากการนั้นจึงจะตอบ
ไดวาลูกปดมีจํานวนเทากนั 
  3. ปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) เปนการเรยีนรูจากการมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดลอม เชน จากวัฒนธรรม คําสอน การอบรมเลี้ยงดู ทําใหเด็กมีการปรับตัวให
เขากับสังคมอยางไรก็ตามการมีปฏิสัมพันธกับสังคมเปนเพียงปจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะเราใหเกิด
พัฒนาการทางดานสติปญญาแตไมไดเปนตวักําหนดเพราะเด็กมีพัฒนาการทางดานสติปญญา
ตามลําดับขั้นอยูแลว 
  4. การดําเนินการเขาสูภาวะสมดุล (Equilibration) เปนปจจัยสําคัญที่สําคัญเพราะเปน
การผสมผสานที่ไดจากปจจัยทั้ง 3 ประการที่กลาวมาแลวมาใชใหเปนประโยชน การดําเนินการเขาสู
ภาวะสมดุลเปนกระบวนการภายในรางกายในการจัดระบบความคิดใหมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
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เน่ืองจากมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การไดพบสิ่งใหมๆ เด็กตองมีการปรับเขาโครงสรางควบคูกัน
ไปสงผลใหเกดิสภาพสมดุลเด็กจะมีความมั่นใจและสามารถคิดแกปญหาตางๆ ได 
 จากการศึกษาขางตน พัฒนาการทางสตปิญหาของเพียเจททั้ง 4 ขัน้ ซึ่งผูวิจัยไดใชเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การ
ใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือสงเสริมทกัษะการให
เหตุผล เปนการพัฒนาการทางสติปญญาขั้นปฏิบตัิการคิดดวยนามธรรม ซึ่งเด็กในระยะนี้เปนระยะ
ที่เด็กเริ่มรูจักอธิบายเหตุผลอยางสมเหตสุมผล เด็กจะใชคณิตศาสตร ตรรกวทิยาหรือนามธรรม
แกปญหาได
 
6. เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนรูการพิสูจนทางคณิตศาสตร 
 6.1 ความหมายของการพิสูจน 
   ไดมีผูใหความหมายของการพิสูจน (Proof) ไวหลายทาน ดังนี้ 
 มัวร (ขจรศรี วรรณสถติย. 2544 : 9 ; อางอิงจาก Moore. 1991 : 51) ไดใหความหมาย
ของการพิสูจนวา การพิสูจน หมายถึง ลําดับทางตรรกศาสตรของประโยค โดยเริ่มจากสมมุติฐานไป
จนถึงขอสรูป ซึ่งมีลําดับขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. อาศัยสมมุติฐานพื้นฐาน 
 2. อาศัยบทนยิามหรือสัจพจน 
 3. อาศัยสิ่งที่พิสูจนมาแลว 
 4. อาศัยกฎของการใหเหตผุล 
 วิลสัน (Wilson. 1993 : 49) กลาววา การพิสูจนทางคณิตศาสตร เปนกระบวนการที่ใชบท
นิยาม สัจพจน ขอความที่เคยพิสูจนมาแลววาเปนจริงและการใหเหตุผลแบบนิรนัย ที่จะแสดงวา
ขอความนั้นสมเหตุสมเหตุ  
 ทอมสัน (Thompson. 1996 : 474) กลาวคือ การพิสูจน เปนชองทางหนึ่งที่ชวยแยก
พฤติกรรมทางคณิตศาสตร ออกจากพฤติกรรมทางวทิยาศาสตรในสาขาอื่นๆ ไดอยางชัดเจนที่สุด 
 ฮาน (Rodd. 2000 : 232 ; citing Hanna. 1995) กลาวคือ การพิสูจน คือ การอางเหตุผล
ที่ชัดเจนและแจมแจง ซึ่งขอมูลและกฎการอางเหตุผลทัง้หมดถูกนํามาแสดงอยางชัดเจนพรอมที่จะ
เปดใหมีการวพิากษวิจารณได 
 โซโลว (Solow. 2002 : 3) กลาววา การพิสูจน คือ การแสดงความคดิออกมาเปนคําพูดใน
ภาษาคณิตศาสตรโดยปราศจากขอโตแยง  
 สุเทพ ทองอยู (2525 : 34) กลาววา  การพิสูจน คือ การแสดงการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล 
 ยุพิน พิพิธกุล และ ปรีชา เนาวเย็นผล (มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 2537 : 118) 
กลาววา การพิสูจน คือ การแสดงการใหเหตุผลแบบนรินัยที่สมเหตสุมผล โดยใชขอเท็จจริงที่
ยอมรับแลวและขอมูลที่กําหนดเปนขออาง แลวใชรูปการใหเหตุผลนําไปสูผลสรปูที่ตองการ   
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 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยศึกษาการพิสูจนทางคณิตศาสตรโดยใชการใหเหตุผลแบบนิรนัยเทานั้น 
ซึ่งมีผูใหความหมายของการใหเหตุผลแบบนิรนัย เชน ดาฟเฟอร และทรอนควิสท (Wilson. 1993 : 
43 ; citing Daffer and Thornquist n.d.) กลาววา การใหเหตุผลแบบนิรัย หมายถึง กระบวนการ
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรซึ่งมีรูปแบบการแสดงเหตุผล ที่ใชเปนหลักฐานเพื่อนําไปสูขอสรปุที่มี
อยู ยุพิน พิพิธกุล และปรีชา เนาวเย็นผล (2537) และ(มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. 2537 : 118) ได
กลาววา การใหเหตุผลแบบนิรนัย คือ การอางจากขอความ S1 , S2 , S3 , …, Sn วาสามารถสรปุ
ขอความ Q การใหเหตุผลอาจสมเหตุสมผลหรือไมสมเหตุสมผลก็ได การใหเหตุผลจะสมเหตสุมถา
ขอความ (S1∧ S2∧ S3 ,…, S∧ n) →  Q เปนสัจนิรนัดร (Tautology) 
 จากขอความขางตนกลาวไดวา การใหเหตุผลแบบนิรนัย หมายถึง กระบวนการใหเหตุผล
ซึ่งรูปแบบการแสดงเหตุผล กลาวคือ ถา P เปนเหตุ และ S1 , S2 , S3 , …, Sn เปนบทนิยาม ทฤษฎี 
สัจพจน ขอความที่เคยพิสจูนมาแลว หรอืขอมูลที่กําหนดให แลวสรปุขอความ Q การใหเหตุผล
อาจจะสมเหตุสมผลหรือไมสมเหตุสมผลก็ได การใหเหตุผลจะสมเหตุสมผลถาขอความ 
(S1∧ S2∧ S3 ,…, S∧ n) →  Q เปนสัจนิรันดร (Tautology) 
  จากความหมายของการพิสูจนขางตน ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใหความหมายของการพิสูจน 
หมายถึง การใชนิยาม สัจพจน ทฤษฏีบท กฎการใหเหตุผล หรือขอมูลที่กําหนดให แลวใชการให
เหตุผลแบบนิรนัย เพ่ือแสดงใหเห็นถึงลําดับของขอความที่เปนจริงที่ไดมาจากขอโตแยงที่สมเหตุสมผล 
 6.2 การพิสูจนขอความทีอ่ยูในรูป P Q  →

 มีวิธีการพิสูจนขอความที่อยูในรูป P Q หลายรูปแบบ เชน การพิสูจนโดยใชกฎของ
เง่ือนไข การพิสูจนโดยการแยงสลับที่ การพิสูจนโดยใชขอขัดแยง มีรายละเอียดดงันี้ 

→

  6.2.1 การพิสูจนโดยใชกฎของเงื่อนไข (Rule of Conditional Proof : Rcp) เปน
การพิสูจนทางตรง (Direct Proof) โดยเริ่มจากการยอมรับวาเหตุ (P) เปนจริง แลวใช บทนิยาม 
หรือทฤษฏีทีมี่กอนหนา สัจพจน รวมทั้งกฎตางๆ ทางตรรกศาสตรอางหรือพิสูจนใหไดผล (Q) 
 กลาวคือ ถา P เปนเหตุ และ S1 , S2 , S3 , …, Sn เปนนิยาม หรือทฤษฏีบท หรือสัจพจน
หรือตรรกศาสตร และ Q เปนผล การพิสูจนขอความ P Q คือการอางเหตุผล  →

P, S1 , S2 , S3 , …, Sn |-- Q ซึ่งสมเหตุสมผล และการแสดงรูปแบบการอางเหตุผลสมเหตุสมผล
นั้นทําได โดยแสดงวา (P S∧ 1∧ S2∧ S3 ,…,∧ Sn)  Q เปนสัจนิรนัดร →

ตัวอยาง  จงพิสูจน ถา a เปนจํานวนคูแลว a2 เปนจํานวนคู 
วิเคราะห ขอความ P คือ a  เปนจํานวนคู 
  ขอความ Q คือ a2 เปนจํานวนคู 
พิสูจน ให a เปนจํานวนคู 
 เพราะฉะนั้น มีจํานวนเต็ม k บางจํานวน ซึ่ง a = 2k ...(S1) 
 a2 = 2(2k2) และ 2k2 เปนจํานวนเต็ม ...(S2) 
 ดังนั้น a2 เปนจํานวนคู 
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 (นั้นคือ ไดแสดงแลววา P  S∧ 1∧  S2→  Q) 
  6.2.2 การพิสูจนโดยใชขอความแยงสลบัที่ (Contra positive)  
 จากความรูเรือ่งตรรกศาสตร เราทราบวา P→Q สมมูลกับ ~Q→~P เปนประพจนที่
สมมูลกันในลกัษณะนี้เรยีกวา ประพจนแยงสลับที่ (Contra positive) ดังนั้น ถาตองการพิสูจน
ขอความ P→Q ก็สามารถพิสูจนขอความ ~Q→~P แทนได โดยใชการพิสจูนโดยใชกฎของ
เง่ือนไข ชวยการพิสูจนตอไป 
ตัวอยาง กําหนดให a เปนจํานวนเต็ม  จงพิสูจนวา ถา a2 เปนจํานวนคี่แลว a เปนจํานวนคี ่
วิเคราะห ขอความ P คือ a2 เปนจํานวนคี่ 
 ขอความ ~P คือ a2  เปนจํานวนคู 
 ขอความ Q คือ a  เปนจํานวนคี ่
 ขอความ ~Q คือ a เปนจํานวนคู 
พิสูจน พิสูจนโดยใชขอความแยงสลับที่ เราจะตองพิสูจนวา 
 ถา a เปนจํานวนคูแลว a2 เปนจํานวนคู 
 แลวใชการพิสจูนโดยใชกฎของเงื่อนไข ชวยในการพสิูจนตอไป  
(Bittinger. 1972 : 65 - 69)  
 6.3 การพิสูจนโดยใชขอแยง (Contradiction) 
  6.3.1 การพิสูจนขอความ P โดยใชขอขัดแยง 
  จากการตรวจสอบคาความจรงิ ประพจนที่อยูในรปู ~P∧ (R∧ ~R) P เปนสัจนิรนัดร 
ดังนั้น ถาเราตองการพิสูจนขอความ P โดยใชขอขัดแยง มีขั้นตอนวิธีพิสูจนดังนี ้

→

  ขั้นที่ 1 สมมุมติ ~P 
  ขั้นที่ 2 ใชสมมุติฐาน ~P พิสูจนโดยใชกฎของเงื่อนไข จนกระทั้งไดประพจน R∧ ~R 
ซึ่งเปนประพจนที่ขัดแยงกนั โดยที่ R อาจจะเปนสัจพจน ทฤษฏีบทที่พิสูจนมากอนหนา หรือเปน
บทนิยาม  
  ขั้นที่ 3 จะใช P 
  6.3.2 การพิสูจนขอความ P Q โดยใชขอขดัแยง →

  ในการพิสูจนขอความ P→Q โดยใชขอขัดแยง ทําไดเชนเดียวกับการพสิูจนใน 
ขอ 4.3.1 โดยการเปรียบเทยีบขอความ P Q เหมือนกับขอความเดี่ยว S ดังนั้นขั้นตอนการพิสจูน
จะเปนดังนี้ 

→

  ขั้นที่ 1 สมมุต ิ~S คือ  ~ (P Q) ซึ่งสมมูลกับ P→ ∧ ~Q 
  ขั้นที่ 2 ใชสมมุติฐานนี้พิสูจนโดยใชกฎของเงื่อนไข จนกระทั้งไดประพจนที่ขัดแยงกัน 
ซึ่งอาจเปน P ~P หรือ Q ~Q หรือ R∧ ∧ ∧ ~R  ประพจนใดประพจนหนึ่งก็ได เม่ือ R เปนสัจพจน 
หรือ ทฤษฏบีทที่พิสูจนมาแลว หรือบทนยิาม 
  ขั้นที่ 3 จะได P Q  →
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ตัวอยาง จงพิสูจนวา x  0  x≠ → -1 ≠  0 
วิเคราะห ขอความ P คือ x  0 ≠

 ขอความ Q คือ x-1  0 ≠

 ขอความ ~Q คือ x-1 = 0 
พิสูจน การพิสูจนโดยใชขอขัดแยง 
 สมมุติ x  0  x≠ → -1 = 0 
 พิสูจนโดยใชกฎของเงื่อนไขตอไปจนกระทั้งได R∧ ~R หรือประพจนที่ขัดแยงอ่ืนๆ เพ่ือ
สรุปใหไดวา x  0  x≠ → -1 ≠  0 เปนจริง 
 สิ่งสําคัญในวธิีการพิสูจนโดยใชขอขัดแยง คือ ตองเขาใจและเขียนขอความนิเสธ 
(Negation of Statement) ไดเชน 
 ขอความนิเสธของขอความ “ x ≠  0  x→ -1 ≠  0 คือ x ≠  0 ∧  x-1 = 0 ” 
(กมล เอกไทยเจริญ. 2541) 
 6.3 การพิสูจนขอความที่อยูในรูป P↔Q 
 การพิสูจนขอความที่อยูในรูป P↔Q สามารถทําการพิสจูนได 2 วิธี ดังนี้ 
  6.3.1 โดยการพิสูจนขอความ P Q กับ Q P จากความรูเรื่องการสมมูลของ
ประพจน เราทราบวา P Q สมมูลกับ (P Q ) 

→ →

↔ → ∧  (Q→P) ดังนั้นการพิสูจนขอความ ตองแยก
การพิสูจนออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 พิสูจนขอความ (P Q) →

 ตอนที่ 2 พิสูจนขอความ (Q P)   →

แตละตอนใชความรูเรื่องการพิสูจนขอความที่เชื่อมดวย “  ”  →

ตัวอยาง กําหนดให a เปนจํานวนเต็ม จงพิสูจนวา a เปนจํานวนคูก็ตอเม่ือ a2 เปนจํานวนคู 
วิเคราะห ขอความ P Q คือ ถา a เปนจํานวนคูแลว a→ 2 เปนจํานวนคู 
 ขอความ Q P คือ ถา a→ 2 เปนจํานวนคูแลว a เปนจํานวนคู 
พิสูจน    ตอนที่ 1 (จะตองพิสูจนวา ถา a เปนจํานวนคูแลว a2 เปนจํานวนคู) 
 ให a เปนจํานวนคู  
 แลวพิสูจนโดยใชกฎของเงือ่นไข พิสูจนใหไดวา a2 เปนจํานวนคู 
         ตอนที่ 2 (จะตองพิสูจนวา ถา a2 เปนจํานวนคูแลว a เปนจํานวนคู) 
(พิสูจนโดยใชขอความแยงสลับที่ นั้นคือ ตองพิสูจนวา ถา a เปนจํานวนคี่แลว a2 เปนจํานวนคี ่) 
 ให a เปนจํานวนคี่ แลวพิสจูนโดยใชกฎของเงื่อนไข พิสูจนใหได a2 เปนจํานวนคี่ 
 6.3.2 พิสูจนโดยใชอีฟ สตรงิ (Iif - String) 
 ปญหาบางปญหาที่เปนขอความ P↔Q การพิสูจนอาจไมตองแยกออกเปน 2 ตอนดังใน
ขอ 6.3.1 หากในระหวางการพิสูจนนั้นเราใชเฉพาะบทนิยามหรือกฎตางๆ ทีว่าดวยการสมมูล 
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เทานั้น กลาวคือ ถา สามารถหาขอความ Q1 , Q2 , …, Q3 ซึ่งทําให 
 P↔Q1 

 Q1↔Q2 

 Q2↔Q3 

      … 

 Qn↔Q 

ก็สามารถสรปุ P↔Q ได 
ตัวอยาง กําหนดให A และ B เปนเซต จงพิสูจนวา A∪ B = B A ∪

พิสูจน   x∈A ∪  B ↔  x∈A  x∨ ∈B 
      ↔  x∈B  x∈A ∨

      ↔  x∈B∪ A 
 ดังนั้น x∈A  B  x∈B ∪ A ∪ ↔

 ดังนั้น A B = B A ∪ ∪

 รูปแบบการพสิูจนที่กลาวมา เปนการพิสูจนขอความทีอ่ยูที่ในรูป P Q และ P Q → ↔

นอกจากนี้ยังมีวิธีการพิสูจนอ่ืนๆ อีก เชน การพิสูจนโดยการใชหลกัอุปนัยทางคณิตศาสตร 
(Mathematical Induction) การพิสูจนวามีอยู (Existence) การพิสูจนโดยการแจงกรณี (Proof by case) 
การพิสูจนวาเปนเท็จโดยการยกตวัอยางคาน (Counterexample) เปนตน ทั้งน้ีการที่ผูพิสูจนจะเลือก
วิธีการพิสูจนแบบใดก็ขึ้นอยูกับโจทยและความหมาย ซึ่งโจทยบางโจทยอาจแสดงการพิสูจนได
หลายวธิี หรือบางโจทยอาจแสดงไดวิธีเดยีว ผูพิสูจนตองรูจักเลือกวธิีพิสูจน โดยตองเลือกแนวทาง
ในการพิสูจนที่เหมาะสมทีสุ่ด โดยยึดหลักทีวา ตองเปนวิธทีี่งาย สั้น ชัดเจนและรดักุม 
  
 6.4 เทคนิคทีช่วยในการพสิูจน 
  ในการพิสูจนทางคณิตศาสตรนั้นจําเปนตองมีเทคนิคทีชวยในการพสิูจน ซึ่งเทคนิค
หน่ึงก็คือ การเปลี่ยนรูปขอความที่จะพิสูจนใหอยูในรูปสัญลักษณทางตรรกศาสตร หรืออาจนําแนวคิด
หรือวธิีการพิสจูนจากทฤษฏบีทที่ไดพิสูจนมาแลว เปนแนวทางในการพสิูจน เปนตน ดังที่ บิททินเจอร 
(Bittinger. 1972 : 75 - 79) ไดเสนอเทคนิคที่ชวยในการพิสูจนไวดังนี้ 
  1. การเปลีย่นรูปขอความทีจ่ะพิสูจนใหอยูในรูปสญัลกัษณ (Translate to Logical 
Symbolism) คือ การเปลี่ยนแปลงขอความที่จะพิสูจนใหอยูในรูปของสัญลักษณทางตรรกศาสตร 
แลวเลือกวิธีการพิสูจนที่เหมาะสม เชน การพิสูจนขอความ “ P เปนเง่ือนไขที่จําเปนสําหรับ Q” 
แปลงใหอยูในรูปสัญลักษณไดเปน P →  Q แลวเลือกวธิีการพิสูจนขอความ  
 P →  Q ซึ่งมี 3 วิธี  คือ   
    1.1 RCP : การสมมุติ P แลวพิสูจนใหได Q 
    1.2 Contra positive : สมมุติ ~Q แลวพิสจูน ~P 
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   1.3 Contradiction : สมมุติ P∧ ~Q แลวพิสจูนเพ่ือหาขอขัดแยงจากนั้นสรุป Q 
 เม่ือเลือกวิธีการพิสูจนแลว ก็ทําใหทราบแนวทางในการพิสูจนตอไป 
  2. การอุปมา (Analogy) คือ การนําแนวคิดหรือวิธีการพิสูจนจากทฤษฏีหรือขอความ
อ่ืนที่ไดพิสูจนมาแลวเปนแนวทางหรือแบบอยางในการพิสูจนขอความที่ตองการ ซึ่งนักคณิตศาสตร
สวนใหญกลาววา การที่จะเปนนักคณิตศาสตรที่ดีนั้นตองไดรับการฝกปฏิบตัิ ไดแกปญหา และได
พิสูจนขอความที่หลากหาย 
   3. วิธีคิดยอนกลับ (Working Backwards) คือ การใชวธิีคิดยอนกลับ เพ่ือหา
แนวทางการพิสูจน เชน ในการพิสูจนขอความ P→Q ทาํโดยเริ่มตนทีข่อความ Q แลวคิดยอนกลบั
หาขอความ R ที่ P Q ตอไปคิดยอนกลับหาขอความ S ที่ →

S P และดําเนนิการเชนน้ีไปจนไดขอความ T ที่ P→ ←T 
 นั้นคือ (R→Q) (S R)∧ → ∧ (… S)→ ∧ (T→…)∧  (P→T)  
 จะได P T …→S→R Q → → →

 นั้นคือ สามารถทําการพิสูจน P Q ได โดยวิธีการคิดยอนกลับ →

ตัวอยาง  กําหนดรูปสามเหลี่ยม ABC  ดังรูป 

 M 

A C 

B 

จงพิสูจนวา ถา AB = CB แลว ∠A = ∠C 
วิเคราะห ใชวิธีการคิดยอนกลับ 
 1. ∠A = ∠C เม่ือ A และ ∠ ∠C เปนมุมที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เทากัน
ทุกประการ 
 2. สามเหลี่ยมสองรูปจะเทากันทุกประการเมื่อ เปนไปตามเงือ่นไข ด.ม.ด หรือ  ม.ด.ม  หรือ ด.ด.ด 
 3. สราง ลากเสนตรง จากจุด B มาแบงครึ่ง AC ที่จุด M  
จะได AM = MC และ BM = BM 
 4. AB = CB โจทยกําหนดให 
พิสูจน   กําหนดให AB = CB 
 ลากเสนตรง จากจุด B มาแบงครึ่ง AC ที่จุด M 
 จะได BM = BM (ดานรวม) และ AM = CM (จุด M แบงครึ่ง AC) 
 ดังนั้น AMB   CMB (ด.ด.ด) Δ ≅ Δ

 ดังนั้น A = C ∠ ∠



 90 

 4. วิธีลองผิดลองถูก (Do – Something Approach, Trial and Error ) 
 ในการพิสูจนขอความบางขอความ เราไมมีแบบแผนที่แนนอนวาจะดําเนินการพิสูจน
อยางไร แตเราสามารถหาวธิีพิสูจน ดวยวิธีหนึ่ง คือการลองผิดลองถกูจนไดผลสรปุที่ตองการ เชน 
การพิสูจนขอความ P Q อาจเลือกวธิีการพิสูจนโดยใชกฎของเงื่อนไข เม่ือไมไดผลสรุปตามที่
ตองการ ก็ลองเลือกวธิีการพิสูจนขอความการแยงสลบัที่ หรือแบบอ่ืนๆ ซึ่งอาจนําไปสูผลสรปุตามที่
ตองการได เปน 

→

 5. การใชบทนิยามในการพิสูจน (Use of Definition)  
 บทนิยามจะชวยใหเขาใจมโนมติทางคณติศาสตร และเห็นโครงสรางในการพิสูจน ทําให
ทราบวาจะดําเนินการพิสูจนไปในแนวทางใด จึงเลือกวิธีการพิสูจนได เชน 
ตัวอยาง  ให A, B เปนเซตใดๆ จงพิสจูนวา A∩ B A ⊂

วิเคราะห  ในการจะพิสูจนวา A∩ B A โดยอาศัยบทนยิามที่วา ⊂

 “ A⊂B ก็ตอเม่ือ สําหรับสมาชกิ x ทุกตัว x∈A  x→ ∈B ” 
 ดังนั้นการพิสูจนขอความนี้ ก็ตองพิสูจนใหไดวา 
 “ สําหรับสมาชิก x ทุกตวั ถา x∈ A∩ B แลว x∈A ” 
 ตอไปก็เลือกวธิีการพิสูจนทีเ่หมาะสม ในที่นี้จะเลือกวิธกีารพิสูจนแบบ RCP 
พิสูจน   ให x เปนสมาชิกใดๆ ของเอกภพสัมพัทธ U 
 x∈ A∩ B  x∈ A  x→ ∧ ∈B 
                   x → ∈ A  
 ดังนั้น A B A  ∩ ⊂

 6. การใชทฤษฏีบทที่มากอนหนาหรือที่พิสูจนมาแลว (Use Previously Proved Theorem) 
 วิธีนีเ้ปนการใชทฤษฏบีททีม่ากอนหนาหรือที่พิสูจนมาแลวมาชวยในการพิสูจน ซึ่งทฤษฏี
บทที่นํามาใชในการพิสูจนอาจมีความเกี่ยวของหรือสมัพันธกับสิ่งทีเ่ราตองการพสิูจน 
 นอกจากนี้ สุเทพ ทองอยู (2533 : 11) ไดกลาวถึง กระบวนการที่จําเปนตองใชในการ
พิสูจนไว 2 ประการคือ 
  6.1 การสังเคราะห เปนกระบวนการแกปญหาที่เริ่มจากขอมูลที่กําหนดหรือสมมุติฐาน
ดําเนินการไปเรื่อยๆ จนถึงสิ่งที่ตองการพิสูจนหรือผลสรุป ดังนั้นผูแกปญหาตองพยายามแยกยอย 
สมมุติฐาน และพิจารณาวาสมมุติฐานแตละสวนสามารถสรุปผลใดไดบาง จากนั้นใชความรูตางๆ ที่
เคยทราบมากอนรวมทั้งผลที่ไดจากสมมุติฐาน หาเหตผุลที่ชัดเจนเพื่อนําไปสูผลสรุป 
  6.2 การวิเคราะห เปนกระบวนการแกปญหาที่กลับกนักับการสงัเคราะหโดยเริ่มจาก
สิ่งที่ตองการพิสูจน หรือผลสรุปยอนหลงัไปถึงขอมูลที่สรุป หรือสมมุติฐาน ผูพิสูจนจะตองพิจารณา
วามีขอมูลมีขอมูลใดนําไปสูขอมูลที่จะนําไปสูสิ่งที่ตองการพิสูจน ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนกวาจะได
ขอมูลซ่ึงสามารถสามารถสรุปไดผล จากขอมูลที่กําหนดให หรือขอมูลที่เคยเรียนรูมากอน 
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 จากวิธีการที่กลาวมาขางตนมีความจําเปนอยางมากในการพิสูจนทางคณิตศาสตร ซึ่งเวลา
พิสูจนจะตองใชวธิีการตางๆ อยูตลอดเวลา ตลอดจนตองอาศัยความชํานาญการและไหวพริบในการ
พิสูจนของผูเรียนเอง ผูเรียนจะตองฝกฝน ทุมเทในการพิสูจนทางคณิตศาสตร ซึ่งเทคนิคตางๆ เหลานี้
ไมใชเทคนิคที่ตายตัว ผูพิสูจนอาจคนพบวิธีการหรือแนวคิดไดเอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณของผู
พิสูจนเอง การที่ผูพิสูจนมีเทคนิคหรือแนวทางทีช่วยในการพิสูจนและรูจักใช ยอมทําการพิสูจนได
งายและสะดวกยิ่งขึ้น 
 
 6.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพิสูจนทางคณติศาสตร 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 ฮารท (Hart. 1986 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกบัการเขียนพสิูจนของนักศกึษาที่
เรียนทฤษฏีกลุมเบื้องตน กลุมตวัอยางเปนนักศึกษา วชิาเอกคณิตศาสตร จํานวน 29 คน ที่เรียน
วิชาพิชคณิตนามธรรมชั้นสูงมาอยางตอเน่ืองมากกวา 3 รายวิชาขึน้ไป งานวิจัยน้ีไดแบงระดับความ
เขาใจนิยามเชิงปฏิบตัิการ(Operationally defined) ออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับกอนความเขาใจ 
ระดับความเขาใจของโครงสรางของประโยค ระดับความเขาใจความหมายของคําและประโยคในเชิง
รูปธรรม และระดับความเขาใจความหมายของคําและประโยคในเชงิรูปธรรม ผลการวิจัยพบวา โดย
ภาพรวมกลุมตัวอยางมีความเขาใจความหมายโดยนัย (The implications) ของระดับความเขาใจ
นิยามเชิงปฏบิัติการ แตยังมีปญหาในเรือ่งการอธิบายและการนํามาใชในการประยุกต 
 มัวร (Moore. 1990 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องปญหาในการเรียนการพิสูจนทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาปญหาที่นกัศึกษาวิชาเอก
คณิตศาสตรระดับปริญญาตรี ที่เคยประสบปญหาระหวางการเปลี่ยนจากการเรียนระดับเบื้องตน
เกี่ยวกับขั้นตอนการแกปญหา และการใชสัญลักษณไปสูบทเรียนเรื่องการพิสูจนในระดับที่สูงขึ้น 
คําถามที่ใชในการวิจัยคือ “ อะไรคือธรรมชาติและที่มาของปญหาในการเรียนรูที่จะอานและทําการ
พิสูจนของนักศึกษา ในบทเรียนแรกของการเรียนการพิสูจน ” ในหัวขอที่บรรจุในบทเรียนประกอบดวย 
เทคนคิการพิสจูน ทฤษฏีเซต ความสัมพันธและฟงกชนั และระบบจํานวนจริง และงานที่จะมอบหมายให
นักศึกษาทํานัน้จะเปนการใหนักศึกษาทําการพิสูจนแบบนิรนัยอยางสั้นๆ โดยอาศัยบทนิยาม กลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษา 16 คน โดยแบง 16 คนนั้นเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีวชิาเอกคณิตศาสตร
จํานวน 8 คน เปนนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีวิชาเอกคณิตศาสตรจํานวน 6 คน และนักศึกษา
ระดับปริญญาโทวิชาเอกคณิตศาสตรจํานวน 2 คน การเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนจะใชการสงัเกต
แบบไมมีสวนรวมในชั้นเรียนในแตละวนั สัมภาษณอาจารยผูสอนและนักศึกษา และทบทวนวิชา
รวมกันนอกหองเรียน ผลการวิจัยพบวาปญหาในการพิสูจนของนักศึกษามี 3 ประเด็นสําคัญ คอื 
ความเขาใจในมโนมติ (Concept understand) ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร (Mathematics 
language and notation) และการเริ่มตนการพิสูจน (Getting started on a proof) 
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 เรโนลด (Thomson. 1996 : 478 ; citing Reynolds. 1976) ไดทําการศึกษาการพสิูจน
ทางออมในวิชาเรขาคณติเกีย่วกับเรื่องเสนและมุมภายใน กลุมตวัอยางเปนผูเรียนมัธยมศึกษา ผล
การศึกษาพบวา ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประมาณ 14% สามารถเขียนการพสิูจนได และผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประมาณ 70%  สามารถเขียนการพิสูจนได และมีผูเรียน 12 - 18% จากทุก
ระดับชั้นสามารถพิสูจนไดถึงจุดที่เกิดการขัดแยงกัน (Contradiction) แตไมรูวิธทีี่จะทําการพสิูจน
ตอไปใหจบกระบวนการพสิูจน 
 วิลเลียม (Thomson. 1996 : 478 ; citinig William. 1979) ไดทําการทดสอบผูเรียน
เกี่ยวกบัการพิสูจนทางออม โดยกําหนดใหผูเรียนพิสูจนวา 1 ≠  0 ซึ่งจําเปนตองใชการพิสูจนทา
ออม ผลปรากฏวาผูเรยีน 1 ใน 4 มีความคิดวาการอางเหตุผลน้ีไมสมเหตุสมผล ผูเรียนสวนใหญให
เหตุผลวา สมมุติฐานทีว่า 1 = 0 เปนเท็จตั้งแตแรก นอกจากนี้ยังพบวาผูเรียนใหคาํตอบในลักษณะที่
เหมือนกันในการทําแบบทดสอบ การพิสูจนทางออมในอีก 2 หัวขอ ประมาณ 1 ใน 3 ของผูเรียนลง
ความเห็นวาการพิสูจนทางออมมีความสมเหตุสมผล แตวิลเลียมสรุปวา ผูเรียนนอยกวา 20% 
เทานั้นที่เขาใจการพิสูจนอยางแทจริง สวนใหญจะคิดวาการพิสูจนทางออมไมมีความนาเชื่อถอืเพียง
พอที่จะใชเปนเหตุผลในการพิสูจนได ซึ่งบางสวนเปนผลลมเหลวในการไมสามารถแยกแยะได
วาขอความทีก่ําหนดใหกับขอความขัดแยงออกจากกันได และบางคนคิดวาเขาสมมุติสิ่งที่ตองพิสูจน
แลวถือวาเปนการพิสูจน การอางเหตุผลมักจะวนไปวนมาและไมสามารถพิสูจนอะไรได ซึ่งสิ่งเหลานั้น
เปนอุปสรรคที่ขัดขวางความสามารถในการพิสูจนทางออมของผูเรียน 
 เอทวูด (Atwood. 2001 : บทคัดยอ) ไดศกึษาการเรียนรูในการสรางวิธีการพิสูจนสําหรับ
การเรียนการพสิูจนในระยะแรก การศึกษานีต้องการทดสอบความคิดรวบยอดในการพิสจูนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี วาพวกเขามีวิธีการพัฒนาทักษะอยางไรในการวางแผนและรายงานการพิสูจน 
กลุมตวัอยางเปนนิสิตชั้นปที่ 2 และนักศกึษาชั้นปที่ 3 วิชาเอกคณติศาสตร จํานวน 16 คน กอนการ
ทดลองและการสัมภาษณไดมีการเตรียมเครือ่งมือในการวัดความเขาใจพืน้ฐานของนักศึกษาภายหลังการ
ประเมินจะแสดงใหเห็นวานกัศึกษามวีิธีการอยางไรในการสรางวิธีการพิสูจนทางตรง  การพิสูจนโดย
ใชขอความแยงสลับที่ การพสิูจนโดยใชขอขัดแยง และการพิสูจนโดยใชการอุปนัยทางคณิตศาสตร 
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาจํานวนครึ่งหน่ึงแสดงใหเห็นวาพวกเขาเขาใจขอความที่ตองพิสูจน 
และยอมรับในบทนิยามทีใ่ชในการพิสูจน นักศึกษา 10 ใน 16 คน ยังแสดงใหเห็นสิ่งที่เปนการขัดแยง
ของขอความโดยใชวธิีการยกตัวอยางคาน 
 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 ธนูชัย ภูอุดม (2524 : 22 - 23) ไดศึกษาสมรรถภาพในการพิสูจนวาขอความเปนเท็จ โดย
การยกตวัอยางคาน ของนิสิตปริญญาเอกคณิตศาสตร หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต ชั้นปที่ 4 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวา นิสติมีสมรรถภาพในการพิสูจนขอความเปนเท็จ
โดยการยกตัวอยางคานต่ํา 
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 นวรัตน สุภสนิธุ (2525 : 1 - 3) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเซตและระบบ
จํานวน ของนิสิตที่ไดรบัการสอนโดยเนนการยกตวัอยางคานกับการสอนปกติ พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตที่ไดรับการสอนโดยเนนการยกตัวอยางคานสูงกวากลุมทีไ่ดรับการสอน
ตามปกตทิี่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 และยังพบวาการสอนโดยเนนการยกตวัอยางคานชวยให
นิสิตสามารถทําความเขาใจทฤษฏีบทในเรื่องเซตและระบบจํานวนไดเปนอยางดี และชวยใหนิสิต
เขาใจถึงความสําคัญของเง่ือนไขของบทนิยามและทฤษฏีบทสามารถนําบทนยิามและทฤษฏีตางๆ 
ไปใชอยางถูกตองรอบคอบและระมัดระวงั 
 ขจรศรี วรรณสถิตย (2544 : 6 - 58) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาในการพิสูจนทาง
คณิตศาสตรของนิสิตวิชาเอกคณิตศาสตร ระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางเปนนิสิตวชิาเอก
คณิตศาสตร ชั้นปที่ 2 หลกัสูตรการศึกษาบัณฑติ ทีล่งทะเบียนเรยีนรายวชิา คณ 241 (หลักและ
วิธีการของคณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรูปแบบขอความที่ใชในการวิจัยมี 2 
รูปแบบ คือ 
  1. การพิสูจนขอความที่อยูในรูป P  Q  →

   1.1 การพิสูจนโดยใชกฎของเงื่อนไข 
   1.2 การพิสูจนโดยใชขอความแยงสลับที ่
   1.3 การพิสูจนโดยขอขัดแยง 
  2. การพิสูจนขอความที่อยูในรูป P↔Q 
 ผลจากการวิจัยพบวาการพสิูจนขอความที่อยูในรูป P Q และ P→ ↔Q นิสิตมีปญหาใน
การพิสูจน ซึ่งเรียงลําดับจากปญหามากไปนอย ดังนี้ วิธีพิสูจนโดยใชขอความขัดแยงเปนปญหาใน
การพิสูจนทางคณิตศาสตรมากที่สุด การใชบทนิยามเพื่อวิเคราะหการพิสูจนเปนปญหาลําดับที่ 2 
วิธีการพิสูจนโดยใชขอความแยงสลับทีเ่ปนปญหาลําดับที่ 3 การเลอืกวิธีการพิสจูนเปนปญหาลําดับ
ที 4 การวิเคราะหสิ่งที่โจทยกาํหนดใหและสิง่ที่ตองการพสิจูนเปนปญหาลํากบัที่ 5 การพิสูจนขอความใน
รูป P Q เปนปญหาลําดับที่ 6 การพิสูจนโดยใชกฎของเงื่อนไขเปนปญหาในการพิสูจนทาง
คณิตศาสตรนอยที่สุด และผลการวิจัยยังพบอีกวานิสติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ําและ
นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรปานกลาง มีปญหาในการพิสูจนทางคณิตศาสตร
มากกวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรสงู 

↔

 จากงานวิจัยทีก่ลาวมาขางตน งานวิจัยสวนใหญมุงเนนศึกษาปญหาการพิสูจนทาง
คณิตศาสตร แตก็มีงานวิจัยที่แกไขปญหาการเรียนรูการพิสูจนทางคณิตศาสตร งานวิจัยของ 
นวรัตน สุภสนิธุ ที่ใชการสอนโดยยกตัวอยางคานสอนเรื่องเซตและระบบจํานวน ดวยเหตทุี่งานวิจัย
ที่เกี่ยวกบัการแกไขปญหาการเรียนรูการพิสูจนทางคณิตศาสตรยังมีนอย ประกอบกับผูเรยีนสวน
ใหญยังมีปญหาการพิสูจนทางคณิตศาสตร ทําใหผูวิจัยมีความประสงคที่จะหาแนวทางชวยแกไข
ปญหาการเรยีนรูการพิสูจนทางคณิตศาสตรใหแกผูเรยีน โดยผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยของ 
ขจรศรี วรรณสถิตย เปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง 
การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตสาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
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7. เอกสารที่เก่ียวของกับหลักสูตรคณิตศาสตรในโรงเรยีน 
  7.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรชวงชั้นที่ 4 (ม. 4 – ม. 6) 
   หลักสูตรคณิตศาสตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชอยูในปจจุบนัน้ีเปน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงชัน้ที่ 4 โดยกําหนด
คุณภาพของผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนมีคุณลกัษณะดังตอไปน้ี (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย.ี 2545 : 5) 
   คุณภาพของผูเรียนเม่ือจบการศึกษากลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรชวงชั้นที่ 4 
(มัธยมศึกษาปที่ 4-6) ไวดังนี้ 
   1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัระบบจํานวนจริง และสามารถนําสมบตัิของ
จํานวนจริงไปใชได 
   2. นําความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชคาดคะเนระยะทาง ความสูง และแกปญหา
เกี่ยวกบัการวดั 
   3. มีความเขาใจและสามารถใชการใหเหตผุลแบบอุปนยัและนิรนัยได 
   4. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดาํเนินการของเซตสามารถบอกไดวา
การอางเหตผุลสมเหตุผลหรือไม โดยใชแผนภาพแทนเซต มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ 
และฟงกชัน สามารถใชความสัมพันธและฟงกชันแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 
   5. สามารถหาพจนทั่วไปของลําดับที่กําหนดให เขาใจความหมายของผลบวก
ของ n พจนแรก ของอนุกรมเลขคณติและอนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรม
เลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสตูรและการนําไปใชได 
   6. สามารถสํารวจรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําผลจากการวิเคราะห
ขอมูลไปชวยในการตัดสินใจบางอยางได 
   7. นําความรูเรื่องความนาจะเปนของเหตุการณไปใชได 
   8. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน และสามารถแกปญหาดวย
วิธีการที่หลากหลายและใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม สามารถใชเหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และนําเสนอ มีความคิดริเริม่สรางสรรค สามารถเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกบัศาสตรอ่ืน ๆ  
  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  ปจจุบันสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดทําคูมือ
การจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
พุทธศักราช 2544 ประกอบดวย สาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตรที่เปน 



 95 

เปาหมายในการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตรขั้นพ้ืนฐานของผูเรียนใหมีคุณภาพดังนี้ (สถาบัน  
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2544 : 6 - 7) 
  สาระการเรียนรูคณิตศาสตรประกอบดวย 
   สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ 
   สาระที่ 2 การวัด 
   สาระที่ 3 เรขาคณิต 
   สาระที่ 4 พีชคณิต 
   สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
   สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวรการทางคณิตศาสตร 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่ 1  : จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1  :   ขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจํานวนในชวีติจริง 
มาตรฐาน ค1.2  :   ขาใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ 
    ระหวางการดาํเนินการตางๆ และสามารถใชการดําเนนิการในการแก 
    ปญหาได 
มาตรฐาน ค 1.3 :  ใชการประมาณคาในการคาํนวณและแกปญหาได 
มาตรฐาน ค 1.4 :  เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกบัจํานวนไปใชได 
  สาระที่ 2  : การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1  : เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกบัการวดั 
มาตรฐาน ค 2.2 : วดัและคาดคะเนขนาดของสิง่ที่ตองการวัดได 
มาตรฐาน ค 2.3 : แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 
  สาระที่ 3  : เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1 : อธิบายผลและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
มาตรฐาน ค 3.2  : ใชการนึกภาพ (Visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial   
   Reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (Geometric Model)   
   ในการแกปญหาได 
 สาระที่ 4  :  พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ และฟงกชันตางๆ ได 
มาตรฐาน ค 4.2 : ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ  
    แทนสถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
  สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค 5.1 : เขาใจและใชวธิีการทางสถติใินการวิเคราะหขอมูลได 
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มาตรฐาน ค 5.2 : ใชวธิีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกบัความนาจะเปนในการคาดการณได 
    อยางสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3 : ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและ    
    แกปญหาได 
  สาระที่ 6 : ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 
มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปญหา 
มาตรฐาน ค 6.2  : มีความสามารถในการใชเหตุผล 
มาตรฐาน ค 6.3 : มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณติศาสตร และการนําเสนอ 
มาตรฐาน ค 6.4 : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อม 
    โยงคณิตศาสตรอ่ืนๆ ได 
มาตรฐาน ค 6.5 : มีความคิดริเริม่สรางสรรค 
  สําหรับมาตรฐานการเรียนรู เรื่องเซตและการใหเหตุผล ที่ไดทําการวจัิยนี้ไดกําหนดไว
ในมาตรฐานการเรยีนรูชวงชัน้ที่ 4 (ชัน้ ม. 4-ม.6) ตรงกบัสาระการเรียนรูที่ 4 : พีชคณติและไดกําหนด
รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรูไวดังนี้ (สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2544 : 
18-20) 
  มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะหแบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ และฟงกชันตางๆ ได 
   1. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดาํเนินการของเซต 
   2. เขาใจและใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได 
  มาตรฐาน ค 4.2  : ใชนิพนจ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทางคณิตศาสตร
อ่ืนๆ แทนสถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
   1. เขยีนแผนภาพแทนเซต (Venn – Euler Diagram) และนําไปใชในการแกปญหา
ที่เกี่ยวกับการหาสมาชิกของเซตได 
   2. บอกไดวาการอางเหตุผลสมเหตุสมผลหรือไมโดยใชแผนภาพของเซต 
(Venn-Euler Diagram) 
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 สาระการเรียนรูดานเน้ือหาคณิตศาสตรพื้นฐานและคณิตศาสตรเลือกชวงชั้นที่ 4  
ตาราง 1 แสดงสาระการเรียนรูดานเนื้อหาคณิตศาสตรพ้ืนฐานและคณติศาสตรเลือก 
 

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน 
 

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเลือก 

1) จํานวน 1) จํานวน 
  • จํานวนจริง   • ระบบจํานวนจริง 
  • เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวน   • ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน 
    ตรรกยะ   • จํานวนเชงิซอน 
   • คณิตศาสตรการเงิน 
2) พีชคณิต 2) พีชคณิต 
  • ความสัมพันธและฟงกชัน   • ตรรกศาสตรเบื้องตน 
  • ลําดับและอนุกรม   • ฟงกชัน 
  • เซต   • เมทริกซ 
  • การใหเหตุผล   •กําหนดการเชิงเสน 
3) เรขาคณติ 3) เรขาคณติ 
   • เรขาคณติวิเคราะห 
   • เวกเตอรในสามมิติ 
   • เรขาคณติเพ่ือศิลปะและการออกแบบ 
4) การวัด 4) การวัด 
  • อัตราสวนตรีโกณมิติและการนําไปใช   • แผนที่และการสํารวจ 
5) สถิติและความนาจะเปน 5) สถิติและความนาจะเปน 
  • สถติิเบื้องตน   • การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
  • ความนาจะเปน   • การแจกแจงปกต ิ
   • ความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูล 
   • การวางแผนการทดลองเบื้องตน 
   • ความนาจะเปน 
 6) แคลคลูัส 
   • ลําดับอนันตและอนุกรมอนันต 
   • แคลคลูัสเบื้องตน 
 7) วิยตุคณิต 
   • กราฟเบื้องตน 
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 7.2 หลักสูตรคณติศาสตรในประเทศสหรฐัอเมริกา 
   สภาครูคณิตศาสตรแหงชาตสิหรัฐอเมริกา หรือ NCTM ไดจัดเอกสารหลักการและ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในโรงเรยีน (The National Council of Teachers of 
Mathematics. 2000 :10-360) เพ่ือเปนแนวทางกําหนดทิศทางการจดัการศึกษาวชิาคณิตศาสตรใน
ระดับชั้น K-12 ใหไดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การจัดการศึกษาทางดานคณิตศาสตรสําหรับ
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมุงหวังใหเยาวชนเปนผูที่มีศักยภาพทางคณิตศาสตร (Mathematical Power) 
เยาวชนอเมรกิันทุกคนจะตองมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตร การเรียนการสอนคณิตศาสตร
ตองการใหเนนกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Thinking) 
   เอกสารหลักการและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน ที่
จัดทําขึ้นนั้น ไดกําหนดหลักการ (Principles) และมาตรฐานทางการจัดการศึกษาคณิตศาสตรไว 
10 มาตรฐาน (Standards) เพ่ือใหครแูละผูวางนโยบายทางการศึกษาคณติศาสตร สามารถนําไปใชกําหนด
เปนแนวทาง และวางกรอบงาน (frameworks) ในการจัดโปรแกรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรของแตละ
ชั้นดังนี้ (The National Council of Teachers of Mathematics. 2000 :11) 
   หลักการ (Principles) มีทั้งหมด 6 หลักการ ไดแก 
   1. การเสมอภาค (Equity) 
   2. หลักสูตรคณิตศาสตร (mathematics Curriculum) 
   3. การสอน (Teaching) 
   4. การเรียนรูในชั้นเรียน (Student Learning) 
   5. การวัดผลประเมินผล (Assessment) 
   มาตรฐานเนื้อหาทางคณิตศาสตร (Mathematical Content Standards) มี 5 มาตรฐาน ไดแก 
   1. จํานวนและโอเปอเรชัน 
   2. รูปแบบ ฟงกชัน และพีชคณิต 
   3. เรขาคณติ และความรูสึกเชงิมิติ/มิติสัมพันธ 
   4. การวัด 
   5. การวิเคราะหขอมูล สถติิ และความนาจะเปน 
   มาตรฐานที่เกีย่วกับกระบวนการทางคณติศาสตร (Mathematical Process Standards) 
มี 5 มาตรฐาน ไดแก 
   1. การแกปญหา (Problem Solving) 
   2. การใหเหตุผลและการพิสูจน (Reasoning and Proof) 
   3. การสื่อสาร / การสื่อความหมาย (Communication) 
   4. การเชื่อมโยง (Connection) 
   5. การแสดง / การนําเสนอ (Representation) 
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   มาตรฐาน (Standards) วิชาคณิตศาสตร เกรด 9-12 
   สภาครูคณิตศาสตรแหงชาตสิหรัฐอเมริกาไดกําหนดสําหรับหลักสตูรมาตรฐาน 
(Standards) วิชาคณติศาสตร ระดับเกรด 9-12 ของผูเรียนในประเทศสหรฐัอเมริกาวาควรเรียน
เน้ือหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรดังนี้ (The National Council of Teachers of Mathematics. 2000 : 10-360) 
   1. จํานวนและการดําเนินการ (Number and Operations) 
   2. พีชคณิต (Algebra) 
   3. เรขาคณติ (Geometry) 

4. การวัด (Measurement) 
   5. การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน (Data Analysis and Probability) 
   6. การแกปญหา 
   7. การใหเหตุผลและการพิสูจน (Reasoning and Proof) 
   8. การสื่อสาร / การสื่อความหมาย (Communication) 
   9. การเชื่อมโยง (Connection) 
   10. การแสดง/ การนําเสนอ (Representation) 
   จากการศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของประเทศไทยจะพบวามีสาระการเรียนรูเรื่อง การใหเหตุผลบรรจุ
อยูในกลุมสาระที่ 4 พีชคณิต ในกลุมคณิตศาสตรพ้ืนฐาน เพ่ือใหผูเรียนชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) 
เรียนเปนรายวิชาพื้นฐาน และในมาตรฐานหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดบรรจุสาระการ
เรียนรูเร่ือง การใหเหตุผลการพิสูจน อยูในมาตรฐานเนื้อหาของพีชคณิต (Algebra) จากความสาํคัญ
ของสาระการเรียนรู เรื่อง การใหเหตุผลดังกลาว ทาํใหผูวิจัยสนใจที่จะนาํสาระการเรียนรูเรื่อง 
การใหเหตุผลและการเหตุผล มาทดลองสอนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากรและการกลุมตวัอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนผูเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
แผนการเรียนวิทย – คณิตฯ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2550 จํานวน 4 หองเรียน หองเรียน ละ 40 คน จํานวนผูเรียน 160 คน ซึ่งผูเรียนแตละ
หองเรียนมีผลการเรียนไมแตกตางกัน เน่ืองจากทางโรงเรียนไดจัดหองเรียนคละความสามารถของ
ผูเรียน  
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการ
เรียนวิทย – คณิตฯ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2550 โดยการสุมแบบแบง กลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยใน
การสุมดวยการจับฉลากมา 1 หองเรียน จาก 2 หองเรียน จํานวน 40 คน ซึ่งผูเรียนแตละหองมีผล
การเรียนไมแตกตางกนั เน่ืองมาจากทางโรงเรยีนไดจัดหองเรียนคละความสามารถของผูเรียน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี 
  1. แผนจัดการเรียนรู 
  2. ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจน
ทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร จํานวน 25 ขอ แบงเปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 20 ขอ 
แบบทดสอบอตันัย 5 ขอ 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 
  ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบสบืสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร ตามลําดับขั้นตอนตามแผนภาพประกอบตอไปน้ี 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2544 และหลักสตูรสถานศึกษา

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 

ศึกษาเนื้อเรื่อง การใหเหตุและการพิสูจน
ทางคณิตศาสตร 

วิเคราะหสาระการเรียนรู 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

เสนอประธาน/กรรมการ/ผูเชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงและแกไขและนําไปทดลองใช
กับกลุมในการหาประสิทธภิาพ 

ภาพประกอบ 9 ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทาง 
      คณิตศาสตร 
 
  1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช และแนวการจัดการเรียนรูของกลุมสาระคณิตศาสตรชวงชัน้ที่ 4  
(ม. 4 – ม. 6) จากหนังสือคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ศึกษาเนื้อหาเร่ือง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร จากหนังสือและ
ตําราที่เกี่ยวของ 
  3. วิเคราะหสาระเพื่อกําหนดขอบขายของสาระการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 
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  4. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู และผลการเรียนรูที่
คาดหวัง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 
   4.1 จุดประสงคการเรียนรู 
   4.2 สาระการเรียนรู 
   4.3 กิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 
    4.3.1 ขั้น “ เตรียมความพรอม ” คือ ขั้น เตรียมความพรอมของผูเรียน 
    4.3.2 ขั้น “สังเกต ” คือ ขั้น การสังเกตสถานการณที่เปนปญหา 
           4.2.3  ขั้น “อธิบาย ” คือ ขั้น ที่ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนคนหาคําตอบสมมุติฐาน 
                       4.2.4 ขั้น “ขั้นทดสอบและทํานายผล ” คือ ขั้นการทํานายผลและการสรปุผล 
                           4.2.5  ขั้น “ ควบคุมและนําไปใช ” คือ ขั้นการสงเสริมใหผูเรียนนําหลักการ 
วิธีการแกปญหาและผลสรปุไปใชประโยชนในการปรบัปรุงการเรียนรูในสถานการณตางๆ 
   4.4 สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
   4.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู โดยใชแบบสังเกตการรวมกจิกรรมการ
เรียนรู เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนจากการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใหครู เพ่ือนครู  
ผูเรียน และเพื่อนผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน 
   4.6 บันทึกหลงัสอน 
   4.7 ขอเสนอแนะ 
  5. นําแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ทีส่ราง
เสร็จเรียบรอยแลว เสนอตอประธานควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือพิจารณากอนแลวจึงอนุมัติเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ความถกูตองชัดเจน ความสอดคลองของ
สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู และระยะเวลาที่ใช ตลอดจน
ภาษาที่ถูกตอง เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขโดยผูวิจัย 
  6. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไป
ทดลองใชกับผูเรียนที่เปนกลุมในการหาประสิทธิภาพ 
 
 2. ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมทกัษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 มี
ลําดับขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้   
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ภาพประกอบ 10 ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การให  

ศึกษาขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 

ตรวจสอบ 

ออกแบบชุดการเรียน 

แกไขปรับปรงุ 
ไมผาน 

ผาน 

ตรวจสอบ แกไขปรับปรงุ 
ไมผาน 

สรางชุดการเรียนรู 

ผาน 

ตรวจสอบ แกไขปรับปรงุ 

ทดลองใชครั้งที่ 1 ผูเรียน 4 คน แลวปรับปรุงแกไข 

ไมผาน 

ผาน 

ทดลองใชครั้งที่ 2 ผูเรียน 10 คนแลวปรบัปรุงแกไข 

 ทดลองภาคสนาม ผูเรียน 30 คนแลวปรับปรุงแกไข 

ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ฉบับสมบูรณ 

      เหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิทักษะการใหเหตุผล 
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  2.1 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาสิ่งที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวน
สอบสวน เร่ือง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผลดังตอไปน้ี 
   2.1.1 ศึกษาและวเิคราะหโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) จากหนังสือคูมือการจัดการ
เรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาวังศึกษาวิช 
   2.1.2 ศึกษาสาระการเรียนรู เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการเรียน โดยศึกษาจากหนังสือและตําราที่เกีย่วของกับการสราง
ชุดการเรียน คัดเลือกบทเรยีน ผูวิจัยไดจัดเน้ือหาและชดุการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน
เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร แบงออกเปน 5 ชุด โดยใชเน้ือหาวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 
  ชุดการเรียนที ่1 เรื่อง การใหเหตุผลแบบอุปนัย          จํานวน 3 ชั่วโมง      
  ชุดการเรียนที ่2 เรื่อง การใหเหตุผลแบบนิรนัย          จํานวน 3 ชั่วโมง   
  ชุดการเรียนที ่3 เรื่อง การอางเหตุผล                 จํานวน 2 ชั่วโมง   
  ชุดการเรียนที ่4 เรื่อง การพิสูจนขอความที่อยูในรูป P→Q  จํานวน 4 ชั่วโมง 
  ชุดการเรียนที ่5 เรื่อง การพิสูจนขอความที่อยูในรูป P↔Q  จํานวน 4 ชั่วโมง 
 2.2 ในการสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 โดยผูวิจัย
ไดประยุกตรูปแบบของคารดาเรลลี่ (Cardarelli.  1973 : 150) ,ชัยยงค พรหมวงศและคณะ (2523 : 120) 
และกิดานันท มลิทอง (2531 : 18) มาประยุกตใชซึ่งประกอบดวย 
  2.2.1 คูมือการใชชุดการเรยีน เปนสวนที่อธิบายรายละเอียดการใชชุดการเรียน 
  2.2.2 ชื่อชุดการเรียนคณิตศาสตร 
  2.2.3 คําชี้แจง อธิบายจุดมุงหมายของชุดการเรียนและลักษณะของชุดการเรียน 
  2.2.4 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากศกึษาชุดการเรยีน
คณิตศาสตรนีจ้บลง 
  2.2.5 เวลาที่ใช เปนสวนทีบ่อกเวลาทั้งหมดที่ใชในการทําชุดการเรียน 
  2.2.6 สื่อการเรียนรู บอกถึงในชุดการเรียนนั้นมีวัสดุ – อุปกรณอะไรบาง 
  2.2.7 สาระการเรียนรู อธิบายความรูกับผูเรียน 
  2.2.8 กิจกรรมการเรียนรู เปนสวนกําหนดที่ใหผูเรียนไดปฏิบัติโดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตร 
  2.2.9 การประเมินผลการเรียนรู เปนสวนที่ผูเรียนไดประเมินความรูความสามารถของ
ตนเองจากการทํากิจกรรมในแตละชุดการเรียน 
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 2.3 นําชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจน
ทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิทักษะการใหเหตุ ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลเสนอตอประธาน
ควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือพิจารณาแลวอนุมัติเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพและความถูกตองเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข และทดสอบหาประสิทธิภาพตอไป 
 2.4 หลังจากที่ผูวิจัยไดปรบัปรุงแกไขชดุการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง 
การพิสูจนและการใหเหตุผลที่สรางขึ้นแลว ผูวิจัยไดดําเนินการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน 
ตามความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพธโดยเฉลี่ย 80/80 ดังขั้นตอนตอไปน้ี 
  2.4.1 หาประสิทธิภาพเปนรายบุคคล (1 : 4)  
   ผูวิจัยนําชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสบืสวนสอบสวน จํานวน 5 ชุด ไปทดลอง
รายบุคคลกับผูเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลําภ ูภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 4 คน ที่มีระดับความสามารถเกง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และออน 1 คน เพ่ือพิจาณาเกี่ยวกับภาษา กิจกรรม สื่อตางๆ ที่ใชในชุดการเรียน
คณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เกบ็ขอมูลตางๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขโดยสังเกตพฤติกรรม
อยางใกลชิด สัมภาษณผูเรียน ตลอดจนประเมินการทาํแบบฝกหัดและแบบทดสอบยอยประจําชุด 
ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขในเรื่องภาษา กิจกรรมการเรียนรู และระยะเวลาทีใ่ชใหเหมาะสม 
  2.4.2 หาประสิทธิภาพเปนรายกลุม (1 : 10)  
   ผูวิจัยนําชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสบืสวนสอบสวน จํานวน 5 ชุด ไปทดลอง
รายบุคคลกับผูเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลําภ ูภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 10 คน มีระดับความสามารถเกง 3 คนปาน
กลาง 4 คน และออน 3 คน เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับภาษา กิจกรรม สื่อตางๆ ที่ใชในชุดการเรียน
คณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เกบ็ขอมูลตางๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขโดยสังเกตพฤติกรรม
อยางใกลชิด จากนั้นนําขอบกพรองทั้งหมดของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวนมา
ปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง  
  2.4.3 หาประสิทธภาพเปนรายกลุม (1 : 30) 
   ผูวิจัยนําชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสบืสวนสอบสวนที่ไดรับการปรับปรุงการ
สอนจากขั้นตอนการสอนเปนรายกลุม (1 : 30) แลวไปทดลองกับผูเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 
ที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 30 คน ซึ่งเปนผูเรียนโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลําภ ูภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนแบบสบืสวน
สอบสวนตามเกณฑ 80/80  
  2.5 หลังจากที่ผูวิจัยหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน
เสร็จแลว ปรบัปรุงแกไขแลวจึงเสนอตอประธานและกรรมการ ตรวจสอบความถกูตอง และนําไป
จัดพิมพเพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การใหเหตุผลและการพิสูจนทาง 
คณิตศาสตร   
   ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 แบบ คือ 
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 20 ขอ และแบบทดสอบแบบอัตนัย 5 ขอ มีขั้นตอนการสรางตอไปน้ี 
  3.1 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร แบบเลือกตอบ 
   3.1.1 ศึกษาหลักสูตร คูมือครู แบบเรียน และวธิีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร  
   3.1.2 ศึกษาผลการเรียนรูทีค่าดหวัง วิเคราะหสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ทีใ่ช
ทดลองเพื่อใชในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง การใหเหตุผลและการพสิูจน
ทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
   3.1.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ซึ่งผูวิจัย
สรางตามจุดประสงคการเรียนรู เปนแบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ขอ โดยสรางให
มีความสอดคลองกับตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู  
   3.1.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร ทีส่รางขึ้นเสนอตอประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ดานการสอนคณิตศาสตร 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และเหมาะสม โดยพิจารณาจากคา 
IOC ≥  0.5 แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
   3.1.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดปรับปรุง
แกไขแลว เสนอตอประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง แลวนํามา
ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะอีกครั้ง 
   3.1.6 นําแบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร ที่แกไขเรยีบรอยแลว
ไปทดลองกับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
ที่เรียน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร มาแลว จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   3.1.7 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่ผูเรยีนทํา โดยใหคะแนน 1 คะแนน สําหรบั
ขอสอบที่ตอบถูก และให 0 คะแนน สําหรับคําตอบที่ตอบผิด ไมตอบ หรือตอบเกิน 1 คําตอบ 
   3.1.8 นําคะแนนที่ไดจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ไปหาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชการวิเคราะหขอสอบแบบปรนัย
โดยใชเทคนิค 27 % จากตารางวเิคราะหขอสอบของ จุง เตห ฟาน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 
2538 : 217-219 ; อางอิงจาก Fan.  1952 : 3-32) 
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   3.1.9 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรที่มีคา
ความยาก (p) ระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จํานวน 20 ขอ โดย
ใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู ในการทดลองครั้งนี้คาความยาก (p) ระหวาง 0.28 – 0.72 
และคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.26 – 0.74 
   3.1.10 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 20 
ขอ ที่คัดเลือกแลว ไปทดสอบกับผูเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง 
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตวัอยาง เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
โดยการคํานวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารสัน (Kuder Richardson) (ลวน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ.  2538 : 197-199) แลวนําเสนอตอประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธกอน
นําไปใชกับกลุมตัวอยางคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ เทากับ 0.80 
  3.2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร แบบอัตนัย 
   3.2.1 ศึกษาหลักสูตร คูมือครู แบบเรียน และวธิีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เพ่ือสงเสรมิทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
   3.2.2 ศึกษาผลการเรียนรูทีค่าดหวัง วิเคราะหสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ทีใ่ช
ทดลองเพื่อใชในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง การใหเหตุผลและการพสิูจน
ทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
   3.2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ซึ่งผูวิจัย
สรางตามจุดประสงคการเรียนรู เปนแบบทดสอบแบบอตันัย จํานวน 10 ขอ โดยสรางใหมีความ
สอดคลองกับตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู  
   3.2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตผุล ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ที่สรางขึ้น
เสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชีย่วชาญดานการสอนคณิตศาสตร 3 ทาน คือ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และเหมาะสม โดยพิจารณาจากคา IOC ≥  0.5 แลวนาํขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไข 
   3.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดปรับปรุง
แกไขแลว เสนอตอประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง แลวนํามา
ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะอีกครั้ง 
   3.2.6 นําแบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร ที่แกไขเรยีบรอยแลว
ไปทดลองกับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
ที่เรียน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร มาแลว จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
  



 108 

   3.2.7 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่ผูเรยีนทําโดยให 
           3 คะแนน สําหรับที่แสดงวธิีคิดละเอียดเทากับเฉลยคาํตอบไดถูกตอง หรือ
แสดงวิธีคิดไมละเอียดเทากับเฉลยคําตอบแตไดคําตอบถูกตอง 
    2 คะแนน สําหรับที่แสดงวธิีคิดแบบอื่นๆ แตวิธีการและคําตอบถูกตอง 
    1 คะแนน สําหรับที่แสดงวธิีคิดถูกตองเกินครึ่งหนึ่งของขั้นตอนแตคําตอบผิด 
    0 คะแนน สําหรับที่แสดงวธิีคิดผิดหรือแสดงวิธคิดไดไมถึงครึ่งหนึ่งของ
ขั้นตอนและคาํตอบผิด 
   3.2.8 นําคะแนนที่ไดจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ไปหาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) โดยใชการวิเคราะหขอสอบแบบอัตนัย
ของ วิทนีย และ ซาเบอรส (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543 : 199-201 ; อางอิงจาก 
Whitney & Sabers. 1970) 
   3.2.9 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ที่มีคา
ความยาก (PE) ตามเกณฑตั้งแต 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก (D) ตามเกณฑ ตั้งแต 0.20 ขึ้น
ไปนี้โดยใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู จํานวน 5 ขอ จากจํานวน 10 ขอ ในการทดลองครั้งคา
ความยาก (PE) เทากับ 0.57 – 0.78 และคาอํานาจจําแนก (D) เทากบั 0.40 – 0.66 
   3.2.10 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 5 ขอ 
ที่คัดเลือกแลว ไปทดสอบกับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนาวังศึกษาวชิ อําเภอนาวัง 
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตวัอยาง เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ 
และ อังคณา สายยศ. 2543 : 218) แลวนําเสนอตอประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธกอน
นําไปใชกับกลุมตัวอยาง ในการทดลองครั้งนี้ คาความเชื่อม่ัน (α ) เทากับ 0.81 
   3.2.11 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การให
เหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตผุล 
ไปทดลองใชกับกลุมตวัอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนีผู้วิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ในขั้น
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง การใหเหตุผลและการพิสูจน
ทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิการใหเหตุผล ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลอง  
One – Group Pretest – Posttest (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 200 - 202) 
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
  E  หมายถึง   กลุมทดลอง 
  X  หมายถึง   การจัดกระทํา (Treatment) 
  T1  หมายถึง  การทดสอบกอนที่จะจัดกระทําการทดลอง (Pretest) 
  T2  หมายถึง  การทดสอบหลังการจัดกระทําการทดลอง (Posttest) 
 
 วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวน
สอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพสิูจนทางคณิตศาสตร ในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยวางแผน
ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนตอไปน้ี 
  1. ชี้แจงใหผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงการเรียนรูโดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เพ่ือทีผู่เรียนจะไดปฏิบัตตินไดถูกตอง 
  2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปทําการทดสอบกับ
ผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง แลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยางที่ไดจากการทดลองครั้งนี้ เปนคะแนน

กอนเรียน (Pre - Test) เวลา 1
2
1  ชั่วโมง (เดือนมิถุนายน 2550) 

  3. ดําเนินการทดลองโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น โดยใชเวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง    
  4. เม่ือเสร็จสิ้นการสอนโดยชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน ทําการ

ทดสอบหลังเรียน (Post - test) เวลา 1
2
1  ชั่วโมง โดยใชแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่ง

เปนแบบทดสอบชุดเดียวกบัที่ใชสอบกอนเรียน (เดือนสิงหาคม 2550) 
  5. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ นําคะแนนที่ไดวิเคราะหวิธีทางสถิติเพ่ือตรวจสอบ
สมมุติฐานตอไป (เดือนตุลาคม 2550) 
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การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหขอมูล 
  ในการทดสอบครั้งนี้ ผูวิจัยมีลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  1.1 หาประสิทธิภาพของชดุการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การให
เหตุผลทางและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชสตูร E1 / E2  
  1.2 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรที่ใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิ
ทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชสถติิ t – test Dependent 
  1.3 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรหลังจากผูเรียนไดรับการ
สอน โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทาง
คณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล กับเกณฑ โดยใชสูตร
ทางสถิติแบบ t – test One Sample 
 
 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถติิการวเิคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
  2.1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1.1 หาคาเฉลี่ยเลขคณติ (Mean) โดยคํานวณจากสตูร (ลวน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ.  2538 : 79) 

      
N

X
X ∑=  

    เม่ือ  X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
     ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
      N  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
   1.1.2 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของแบบทดสอบ (Standard 
Deviation) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2543 : 308) 

     S  =  
( )

( )1

22

−

−∑ ∑
NN

XXN
  

        เม่ือ   S  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
         X   แทน คะแนนของผูเรียนแตละคน 
       ∑   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด X

    N     แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
                 1−N    แทน จํานวนตัวแปรอิสระ (Degrees of freedom) 
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  2.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 
   2.2.1 การศึกษาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค  
(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2543 : 248-249) 
 

                       IOC =  
N

R∑  
 

  เม่ือ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
                   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ∑R

                   N   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
   2.2.2 หาคาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรแบบเลือกตอบ โดยเทคนิค 27% จากตารางวิเคราะหขอสอบของ 
จุง เตห ฟาน  (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  2538 : 217-219 ; อางอิงจาก Fan.  1952 : 3-32) 
   2.2.3 หาคาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบอัตนัยโดย
ใชการวิเคราะหขอสอบของวิทนีย และซาเบอรส จากสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 
2543 : 199 – 201 ; อางอิงจาก D.R Whitney & D.L.Sabers. 1970 : 214-215) 
 

           PE  =  ( )
( )min

min

2
2

XXN
NXSS

man

LU

−
−+  

 
       เม่ือ PE    แทน  คาดัชนีความยาก 
   S U   แทน  ผลรวมของคะแนนของผูเรียนกลุมเกง 
   S L   แทน  ผลรวมของคะแนนของผูเรียนกลุมออน 
      X man   แทน  คะแนนที่ผูเรียนทําไดสูงสุด 
   X min   แทน  คะแนนที่ผูเรียนทําไดต่ําสุด  
                    แทน  จํานวนผูเรียนในกลุมเกงหรือกลุมออน N
 

    D  =  
)( minXXN

SS

man

LU

−
−   

 
   เม่ือ  D   แทน คาอํานาจจําแนก 
     S U   แทน ผลรวมของคะแนนของผูเรียนกลุมเกง 
     S L  แทน ผลรวมของคะแนนของผูเรียนกลุมออน 
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    X man  แทน คะแนนที่ผูเรียนทําไดสูงสุด 
    X min  แทน คะแนนที่ผูเรียนทําไดต่ําสุด 
                     แทน  จํานวนผูเรียนในกลุมเกงหรือกลุมออน N

   2.2.4 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรแบบเลือกตอบ โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 (Kuder - Richardson) (ลวน สายยศ 
และ อังคณา สายยศ.  2538 : 197 - 199) 
 

    rtt   =   
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

21
1 ts

pq
n

n     

 
    rtt  แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
    n  แทน จํานวนขอของเครือ่งมือวัด 
    p  แทน สัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่งๆ นั้นคือสัดสวนของคนทําถกูกับคน 
        ทั้งหมด 
    q  แทน  สัดสวนของผูทําผดิในขอหนึ่งๆ หรือ คือ 1 – p 
     2  แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครือ่งมือฉบับนั้น tS

   2.2.5 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอตันัย โดยใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α  - Coefficient) โดยใชสตูรของครอนบัค (Cronbach)(ลวน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ. 2543 : 218) 
 

     α   =  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

2

2

1
1 t

i

S

S
K

K  

  เม่ือ  α    แทน คาสัมประสิทธของความเชื่อม่ัน 
   K    แทน จํานวนขอสอบ 
       แทน คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 2

iS

      แทน คะแนนความแปรปรวนของขอสอบทั้งฉบบั 2
tS

 

 โดยที่    =  2
iS

( )
)1(

22

−

−∑ ∑
NN

XXN i      

 เม่ือ      แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 2
iS

    ∑ iX  แทน ผลทั้งหมดของคะแนนในขอที่ i 
   ∑ 2  แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกาํลังในขอที่ i iX

         แทน จํานวนคนเขาสอบ     N
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2.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมตุิฐาน 
   2.3.1 ใชสูตร E1 / E2 (ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ. 2528 : 214 - 215) เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทาง
คณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80 / 80 ดังนี้ 
     สูตรที่ 1  

      E1   =  100×

∑

A
N

X

 

  E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการเรียน คิดเปนรอยละจาก 
           การทําแบบฝกหัดหรือประกอบกิจกรรมระหวางเรียน 
   ∑ X   แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัด หรือประกอบกิจกรรม 
                 ระหวางเรียน 
  A     แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรือกิจกรรมการเรียนรู 
  N    แทน จํานวนผูเรียน 
  สูตรที่ 2 

    E2  =  100×

∑

B
N

F

 

  E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลีย่นไปในตวัผูเรียนหลังจาก 
     การเรียนดวยชุดการเรียน) คิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบหลัง 
     เรียน หรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
   ∑  แทน คะแนนรวมของผูเรยีนจากการทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนดวยชุด F

     การเรียน 
   B    แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรยีน หรือกิจกรรมหลังเรียน 
   N    แทน จํานวนผูเรียน 
   2.3.2 ใชวิธทีางสถิติแบบ t – test Dependent เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร กอนและหลังไดรับการสอนโดยชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวน
สอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิทักษะการใหเหตุผล ของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และศึกษาพัฒนาการ การใหเหตุผล ของผูเรียนที่เรียนโดยใชชุดการ
เรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน จากสูตร (Ferguson. 1971 : 154) 
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    t   =  
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

N
DDN

D
  ; df = N - 1 

 

    t   แทน คาสถิติทีใ่ชพิจารณาใน t – distribution 
    ∑  แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังและกอน D

           ใชชุดการเรียน 
   (   แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ )2∑D

        หลังและกอนใชชุดการเรยีน 
     N    แทน จํานวนผูเรียน  
   2.3.3 ใชสูตรทางสถิติแบบ t – test One Sample เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรหลังจากผูเรียนไดรับการสอน โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบ
สืบสวนสอบสวน เร่ือง การใหเหตผุลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 
เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล กับเกณฑ จากสูตร (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และเตือนใจ เกตษุา. 
2544 : 216-217)  
 

    t   =  
NS

X
/

μ−
  ; df =  - 1 N

 
        เม่ือ X   แทนคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
                  μ   แทนคาเฉลีย่ของกลุมประชากร 
                    แทนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง S
                   แทนจํานวนกลุมตัวอยาง   N
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย ผูวิจัยใชสญัลักษณในการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 
 X   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
  N   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
  K   แทน  จํานวนคะแนนเต็ม 
             E1  แทน  คะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
   E2  แทน  คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  μ   แทน  คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ ( รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม (μ ) = 24 ) 
  S   แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   t   แทน  คาที่ใชพิจารณาใน t – Distribution  
 N-1 แทน  ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of freedom) 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัย
เสนอตามลําดบัขั้น  ดังนี้ 
 1.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน  เรื่อง  การใหเหตุผล
และการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการใชชุดการ
เรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน  เรื่อง  การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร    
 3   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลงัการใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิ
ทักษะการใหเหตุผล  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กับเกณฑ รอยละ 60   
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน  เรื่อง  การใหเหตุผล
และการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
ปรากฏผลในตาราง 1 ดังนี้ 
 
ตาราง  2  ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน   
      เรื่อง  การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มี 
       ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 

ชุดการเรียนคณิตศาสตร เกณฑ 80/80 
         E1 E2

           1. การใหเหตุผลแบบอุปนัย                    
           2. การใหเหตุผลแบบนิรนัย                    
           3. การอางเหตุผล                                      
           4. การพิสูจนขอความที่อยูในรปู P→Q    
           5. การพิสูจนขอความที่อยูในรปู P↔Q   

80.48 
90.00 
80.63 
87.56 
85.33 

86.00 
92.33 
87.67 
84.67 
85.33 

เฉลี่ย 84.80 87.20 

  
 จากตาราง  2  พบวาประสทิธิภาพของชดุการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน  
เรื่อง  การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  โดยมีคาประสิทธิภาพ 84.80/87.20  แสดงวาชุดการเรียน
คณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน  เรื่อง  การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 
   2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตรของผูเรยีน กอน
และหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและ
การพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยคํานวณความแตกตางระหวาง
คะแนนกอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบโดยใช t – test Dependent ปรากฏในตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอน 
       และหลัง ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง การใหเหตุผล 
      และการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

         การทดสอบ          N                   K               X              S                    t 
       กอนเรียน              40                 40            11.75            2.86          
                                                                                                            43.96** 

       หลังเรียน              40                  40            26.45           3.49 

 
    **   มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 3 ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนระหวางกอนและหลังเรียนไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวน
สอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนหลังการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง การใหเหตุผล
และการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 สูงกวากอนการสอน  
 
 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตรหลังจากผูเรียน
ไดรับการสอน โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล กับเกณฑ  
โดยใช  t – test  One  Sample   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 118 

ตาราง 4  ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังจากผูเรียน 
      ไดรบัการสอน โดยใชชดุการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง การใหเหตผุลและการ 
      พิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผลกับเกณฑ   
  

         การทดสอบ             N               K          X            S           μ (60%)        t 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
      คณิตศาสตร               40             40         26.45       3.49            24            ∗∗55.4

 
    **   มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01 
 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังจากผูเรียนไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบ
สืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 66.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพัฒนาโดยมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 
เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใช ชุดการเรียน
คณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิ
ทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งสรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาได ดังนี้ 
 
สังเขปความมุงหมาย  สมมุติฐาน และวิธีการศึกษาคนควา 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี้ 
  1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและ
การพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการใชชุดการ
เรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือ
สงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยไดเรียบเรียงขึน้ 
  3   เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรหลังการใชชุดการเรยีน
คณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิ
ทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทีผู่วิจัยไดเรียบเรียงขึ้นกับเกณฑ 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1.  ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน  เรื่อง  การใหเหตุผลและการพิสูจน
ทางคณิตศาสตร  เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80                                                                       
 2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการใชชุดการเรียนคณิตศาสตร
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะ
การใหเหตุผล  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวากอนใชชุดการเรียน 
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 3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรหลังการใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบ
สืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการให
เหตุผล  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผานเกณฑรอยละ 60 ขึน้ไป 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
แผนการเรียนวิทย – คณิตฯ โรงเรยีนนาวงัศึกษาวิช อําเภอนาวงั จังหวัดหนองบวัลาํภู ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา  2550 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียน ละ 40 คน จํานวนผูเรียน 80 คน ซึ่งผูเรียนแตละ
หองเรียนมีผลการเรียนไมแตกตางกัน เน่ืองจากทางโรงเรียนไดจัดหองเรียนคละความสามารถของผูเรียน  
  กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
   1. กลุมตัวอยางในการศึกษาคนควาครั้งนี ้เปนผูเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
แผนการเรียนวิทย – คณิตฯ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2550 โดยการสุมแบบแบง กลุม (Cluster  Random  Sampling)  โดยใชหองเรียนเปน
หนวยในการสุมดวยการจับฉลากมา 1 หองเรียน จาก 2 หองเรียน จํานวน  40 คน ซึ่งผูเรียนแตละ
หองมีผลการเรียนไมแตกตางกัน เน่ืองมาจากทางโรงเรียนไดจัดหองเรียนคละความสามารถของผูเรียน 
   2. นํากลุมตัวอยางที่ไดมาจัดเปนกลุมละ 4  คน  ตามระดับความสามารถสูง ปาน
กลาง ต่ํา เปน 1 : 2 : 1 โดยใชคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางการเรยีนคณิตศาสตร
ของนักเรียนตอนสอบเขาชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง  
จังหวัดหนองบัวลําภู ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ตามเกณฑที่ ชวาล แพรัตกุล 
(2516 : 374-377) เสนอไวดังนี้ 
   ระดับความสามารถสูง       คือ     นักเรียนที่ไดคะแนนเปอรเซ็น 
                                                                                  ไทลที่ 75 ขึ้นไป   
   ระดับความสามารถปานกลาง             คือ       นักเรียนที่มีคะแนนระหวาง 
                                                                                  เปอรเซ็นไทลที่ 25-75 
                      ระดับความสามารถต่ํา                      คือ       นักเรียนที่ไดคะแนนเปอรเซ็น 
                                                                                  ไทลที่ 25 ลงมา 
 สาระการเรียนรูที่ใชในการศึกษาคนควา 
  สาระการเรียนรูที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนสาระการเรียนรู เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยเรียบเรียงขึ้น ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 4 (ม.4) โดยผูวิจัยไดกําหนดสาระการ
เรียนรูไวดังนี ้
 หนวยการเรียนรูที่  1  การใหเหตุผล                                        8  ชั่วโมง 
 หนวยการเรียนรูที่  2  การพิสูจนทางคณิตศาสตร                        8  ชั่วโมง 
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 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ใชเวลา

ทดลองทั้งหมด 19 ชั่วโมง โดยทําการทดสอบกอน  1
2
1  ชั่วโมง ทดลองสอน 16 ชั่วโมง และทําการ

ทดสอบหลังเรียน  1
2
1   ชั่วโมง 

 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี ผูวิจัยมีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวจัิย ดังนี้ 
  1.  แผนจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่องการใหเหตุผลและ
การพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกศึกษาปที่ 4  
  2.  ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง การใหเหตุผลและการพิสูจน
ทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร จํานวน  25 ขอ แบงเปนแบบทดสอบปรนัย (แบบเลือกตอบ) 20 ขอ ไดคา
ความยาก(p) อยูระหวาง 0.28 - 0.72 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.26– 0.74 คาความเชือ่ม่ัน
(rtt) เทากับ 0.80 และแบบทดสอบอัตนัย 5 ขอ ไดคาความยาก (PE) อยูระหวาง 0.57 - 0.78  คา
อํานาจจําแนก (D) อยูระหวาง 0.40 – 0.66 คาความเชื่อม่ัน (α ) เทากับ 0.81 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
มาทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ของผูเรยีนกอนเรียน (Pretest) กับกลุม
ตวัอยางซึ่งเปนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2550 โรงเรยีนนาวังศึกษาวิช 
อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 40 คน โดยใชเวลา 90 นาที 
  2.  ดําเนินการสอนกับกลุมตัวอยางในเดอืนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม โดยใชชุดการ
เรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือ
สงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 5 ชุด เปน
ระยะเวลารวม 16 ชั่วโมง โดยภายหลังจากการสอนในแตละชุดการเรียนจะใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียน 

3.  นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรซึ่งเปนชุดเดียวกนักับ 
ที่ใชทดสอบกอนเรียน  มาทดสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร  ของนักเรียน
กอนเรียน (Prosttest) กับกลุมตัวอยางซึง่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1           



 122 

ปการศึกษา 2550 โรงเรียนนาวังศึกษาวชิ อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 40 คน โดยใช
เวลา 90 นาที 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  ใชสูตร E1 / E2 เพ่ือทดสอบประสิทธิ์ภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวน
สอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพสิูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 2.  วิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร โดยใชสถิติการวิเคราะห
แบบ t – test Dependent 
 3.  วิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรเทียบกับเกณฑ โดยใชสถติิ
วิเคราะหแบบ t – test One Sample 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1.   ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง การใหเหตุผลและการพิสูจนทาง
คณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล  ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80  โดยมีประสิทธิภาพ 84.80/87.20  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของผูเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการ
เรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือ
สงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวากอนไดรับการสอนอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังจากผูเรียน
ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01  
 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาคนควาไดดังนี้ 
 1.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผล
และการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตผุล  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ที่ทําการวิจัยและพัฒนามีประสิทธิภาพ 84.80/87.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนดไว 80/80 
ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1 โดย 80 ตัวแรก หมายถึง  ประสิทธิภาพที่ไดจากคะแนนในการทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและ
การพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
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แตละหนวยการเรียนรูของผูเรียนทั้งหมดแลวไมต่ํากวารอยละ 80 และ 80 ตวัหลัง หมายถึง  
ประสิทธิภาพที่ไดจากคะแนนเฉลี่ยในการทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยชุดการเรยีนคณิตศาสตร
แบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพสิูจนทางคณติศาสตร เพ่ือสงเสริมทกัษะการใหเหตุผล  
ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แตละหนวยการเรียนรูของผูเรียนทั้งหมดแลวไมต่าํกวารอยละ 80 
  1.1  ชุดการเรยีนคณิตศาสตรแบบสบืสวนสอบสวน เรยีบเรียงขึ้น มีการแบงสาระการ
เรียนรูออกเปนเนื้อหายอยๆ เรียงลําดับตอเน่ืองจากงายไปหายาก เขาใจงาย แตละหัวขอยอยจะ
แยกเนื้อหาออกเปนคาบ (1 ชั่วโมง) และในเนื้อหาแตละคาบเรียน มีการนําเสนอปญหาหรือตัวอยาง
ใหผูเรียนไดศกึษากอน คูมือการใชชุดการเรียน ชื่อชุดการเรียน คําชี้แจง ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
เวลา สื่อการเรียนรู กิจกรรมในใบงานใหผูเรียนปฏบิตัริะหวางเรียน และมีแบบฝกหัดประกอบ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ (Skinner) ที่กลาว “ ถาแบงเน้ือหาวิชาที่จะถายทอดใหผูเรียนเปนตอนๆ 
ทีละนอย เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน ผูเรียนจะสามารถรับความรูไดดีกวาใหความรูผูเรียน
ทีละมากๆ ” และในชุดการเรียนคณิตศาสตรมีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวงัใหผูเรียนไดทราบ 
ทําใหผูเรียนไดเรียนรูตรงตามเนื้อหาและทราบแนวทางวัดผลในแตละชุดการเรียน ทั้งยังสามารถ
ตรวจสอบความเขาใจในเนื้อหาจากการทําแบบฝกหัดของแตละหนวยการเรียนรู ซึ่งเปนไปตามลําดับขั้น
การเรียนรู 9 ขั้นของ กาเย (Gagne,) ที่กลาววา การบอกใหผูเรียนทราบจุดประสงคการเรียนรูเพ่ือให
ผูเรียนทราบจดุประสงคปลายทางของการเรียนการสอน เพ่ือเปนแนวทางไปสูจุดหมายนั้น ทําให
การเรียนมีประสิทธิภาพ สรางความจําและความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขั้น (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2533 : 65)  
  1.2  การดําเนินการสรางชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การให
เหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่  4 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรูกระบวนการ
เรียนรู กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ และวิธีการประเมินที่ยึดถือความสอดคลองของเนื้อหากับ
จุดประสงคในการเรียนเปนหลักทาํใหผูเรียนเรียนรูไปตามลําดับขั้นและรับทราบผลการเรียน
ยอนกลับไดทนัที  จึงทําใหชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและ
การพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของกฤษมันต วัฒนาณรงค (2538 : 
11) ที่กลาวไววา กระบวนการดังกลาวเปนองคประกอบสําคัญทีท่ําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู
ไดและสอดคลองกับแนวคดิของ บลูม(Bloom. 1976 : 115-124) กลาววา การสอนที่มีประสิทธิภาพ
จะตองมีการใหขอมูลยอนกลับและแกไขขอบกพรอง (Feedback and Corrections) จะตองมีการ
แจงผลการเรยีนและขอบกพรองใหผูเรยีนทราบ และสอดคลองกับแนวคิดของ สุกิจ ศรีพรหม (2541 : 72) 
กลาววา ชุดการเรียนทําใหเกิดประสิทธิภาพอยางเชื่อถือได 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณติศาสตรของผูเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
กอนและหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผล
และการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปรากฏวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของ
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ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภายหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน 
เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล  ของผูเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสาํคัญทางสถติทิี่ระดับ .01   
  2.1  ชุดการเรยีนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง การใหเหตุผลและการพิสูจน
ทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยเรียบ
เรียงขึ้นไดผานการปรับปรุงแกไข ตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญดานเนื้อหาคณิตศาสตร และดานการ
วัดผลประเมินผล และผานการหาประสิทธภิาพไดตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งสงผลใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามมาดวย 
  2.2  ชุดการเรยีนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง การใหเหตุผลและการพิสูจน
ทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมคละความสามารถของผูเรียนตามระดับความสามารถ 
นักเรียนมีความสามารถสูงจะชวยเหลือนกัเรียนที่มีความสามารถต่ําเพื่อความสําเรจ็หรือเปาหมาย
ของกลุม ทําใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกันทั้งยังเกดิการพึ่งพาอาศัยกันทางบวก ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ จอหนและจอหนสัน (John and Johnson. 1999 :105-107) กลาววา สมาชิกทุกคน
ในกลุมตองชวยเหลือกันทางการเรียนและตองระลึกวาทุกคนตองพึง่พาอาศัยซึ่งกันและกันเพือ่ให
บรรลวุัตถุประสงคของกลุม ดังนั้นผลงานของกลุมคือความสําเร็จของนักเรียนแตละคน และ
เชนเดียวกันผลงานของแตละคนก็เปนผลงานของกลุมดวย จึงมีผลทาํใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทางวิชาคณติศาสตรของผูเรียนสูงขึ้น 
 3.  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4  
หลังจากผูเรียนไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การให
เหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวชิาคณิตศาสตร เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ภายหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการเรยีนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง การใหเหตุผลและ
การพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิทักษะการใหเหตุผล  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูง
กวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 3  ทั้งน้ีอัน
เน่ืองมาจาก ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทาง
คณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล  ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยางมีสวนรวม เกิดมุมมองทางความคิดของผูเรียนในกลุมและชั้นเรียน โดยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบกระบวนการกลุมคละระดับความสามารถผูเรียนผูเรียนที่มีความสามารถสูงจะ
ชวยเหลือผูเรยีนที่มีความสามารถต่ํา ทําใหผูเรียนที่มีความสามารถต่ําเกิดความเขาใจในสาระการ
เรียนรูมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ จอยช  (Joyce.  2004 : Online) ไดศึกษาการใชกลุม
ยอยเพ่ือชวยเหลือการเรียนในวิชาคณติศาสตรและสงเสริมทักษะทางสังคม ผลการศึกษาพบวาการ
ใชวิธีการเรียนแบบรวมมือทําใหนักศกึษาเกดิการเรียนรู ดวยเหตุดังกลาวจึงมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของผูเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 
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ขอสังเกตจากการวิจัย 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสรมิ
ทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดพบขอสังเกตบางประการจากการวิจัย 
ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชวงแรกๆ ผูเรียนผูเรียนที่มีความสามารถต่ําและปาน
กลางจะไมยอมอานใบความรูและไมทําแบบฝกระหวางเรียน จะคอยลอกคําตอบจากนักเรียนที่มี 
ความสามารถสูง โดยที่สมาชิกในกลุมจะลอกคําตอบอยางเดียวโดยไมสนใจวิธีหาคําตอบมาคําตอบ
หาไดอยางไร ผูวิจัยจึงอธิบายใหผูเรียนฟงถึงการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวน
สอบสวน วาผูเรียนตองชวยกันศึกษาใบความรูและอภิปรายหาขอสรุปกันภายในกลุมและชวยกันทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียนแลวนําเสนอคาํตอบของกลุมพรอมอธิบายผูเรียนก็รับฟงและชวยกันทํา
กิจกรรม ซึ่งผูเรียนที่มีความสามารถสูงจะเปนผูนําการอภิปรายภายในกลุมก็ทําใหผูเรียนในกลุม
เขาใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรหลังใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวน
สอบสวน  เรือ่ง  การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของผูเรียนอยูในระดับดี เน่ืองจากกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเปน
นักเรียนสวนใหญมีความกระตือรือรนในการเรียน มีความสนใจในการทํากิจกรรมเปนอยางดี มีการ
สนทนาปรึกษากันภายในกลุม ถึงแมผูเรียนที่มีความสามารถต่ําจะเรียนไมคอยเกงแตพอไดมารวม
กลุมกับนักเรยีนที่มีความสามารถปานกลางและมีความสามารถสูง ผูเรียนจะปรับตัวเองใหทันเพ่ือน
จนสามารถเรียนรูไดดีขึ้น 
 3. ในการสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน  เร่ือง  การใหเหตุผล
และการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ควรมีเวลาเพยีงพอในการจัดกิจกรรมตางๆ ในแตละชุดการเรียนและครูผูสอนตองใหผูเรียนไดผอน
คลายระหวางทํากิจกรรมบางเพราะนักเรียนจะเครียดเวลาทํากิจกรรมเปนเวลานานๆ 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  เน่ืองจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดนําเนื้อหา เรื่อง 
การใหเหตุผล รวมอยูในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ในชวงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) โดย
หลักสูตรดังกลาวกําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการจัดสาระการเรียนรูของเนื้อหาวิชาเองตาม
มาตรฐานการเรียนรู ดังนั้นชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและ
การพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่
ผูวิจัยไดเรียบเรียงขึ้น ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่เหมาะสม ครูผูสอน จึงอาจใชเปนตวัอยางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การใหเหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้น



 126 

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยสามารถเลือกกิจกรรมการเรียน
การสอนเพียงบางสวนหรือทั้งหมดก็ได และในแตละกิจกรรมครูผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับสติปญญาของผูเรียน หรืออาจจะใชเปนตัวอยางของชดุการเรียน เพ่ือเปนแนวทางใน
การสรางชุดการเรียนในเนื้อหาอ่ืนของสถานศึกษาตอไป 
   1.2  ครูควรฝกใหผูเรียน เรียนรูการแกปญหาดวยตัวเองหรือปรึกษากันภายในกลุม
เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน  ครเูปนเพียงผูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือมากกวาจะเปนผูบอกความรูใหแกผูเรียน 
       1.3  การใหผูเรียนทํากจิกรรมในใบงานหรือใบกิจกรรมกอนทําแบบฝกหัด ทาํให
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเองและทาํใหเขาใจเนื้อหา ซึ่งจะทําใหผูเรียนทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 
       1.4  การใหผูเรียนทราบผลคะแนนโดยทันทีหลังจากทําแบบทดสอบยอยจะทาํให
ผูเรียนตั้งใจเรยีน และกระตอืรือรนในการเรียนมากขึ้นเพ่ือจะทําคะแนนใหดียิ่งขึ้นในกิจกรรมตอไป  
       1.5  กอนสอนโดยใชชุดการเรียนควรแนะนําวธิีการใชชุดการเรยีนแตละเน้ือหาให
ผูเรียนเขาใจวธิีการเรียนกอน เพราะถาผูเรียนไมเขาใจจะทําใหการเรียนไมประสบผลสําเร็จในการ
ทํากิจกรรมและเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 
  1.6  ถาผูเรียนมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ครูควรเรียกพบเปนรายบุคคล
แลวสอนเพิ่มเติม และเสริมแรงทางบวกโดยใหกําลังใจในการทํากิจกรรมครั้งตอไป 
  1.7  ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยใชชุดการเรียน ครูผูสอนควรจัดใหมี
กิจกรรมที่หลากหลาย สอดแทรกกิจกรรมการเรียน เชน กิจกรรมนันทนาการหรือคุณธรรม
จริยธรรมดวย เพ่ือไมใหผูเรียนไดเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 
 2.  ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผล
และการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
เปนการวิจัยเชิงพัฒนาที่ใชชุดการเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 เร่ืองการใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร ในชุดการเรียนจะ
ประกอบดวย แผนจัดการเรียนรู ใบความรู ใบกิจกรรมระหวางเรียน แบบฝกหัด แบบทดสอบยอย 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรือ่ง การใหเหตุผลและการเรียน
พิสูจนทางคณิตศาสตร อาจจะนําไปใชบางสวนหรือทั้งชุดการเรียน 
  2.2  ในการทาํวิจัยในครั้งตอไปผูวิจัยควรศึกษาตัวแปรอ่ืน เชน ทักษะการแกปญหา  
ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการบูรณาการ หรือการวัดเจตคตใินดานตางๆ ของผูเรียน ฯลฯ 
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ภาคผนวก ก 
 

ผลการวเิคราะหเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
    

1. ตารางคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร 

2. ตารางคาความยาก ( ) คาอํานาจจําแนก (p r )  และคาความเชือ่ม่ัน (rtt) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรแบบปรนัย เรื่อง การใหเหตผุลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร  

3. ตารางคาความยาก (PE) คาอํานาจจําแนก (D)  และคา (α ) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรแบบอัตนัย เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร  
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ตาราง 5  คาดัชนีความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน  
      วิชาคณติศาสตรแบบปรนัย  เรื่องการใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 
 

   
ผูเชี่ยวชาญ 

  
ขอ 

1 2 3 

 
คาความ
สอดคลอง 

 
ผลการคัดเลือก 

 
ขอ 

1 2 3 

 
คาความ
สอดคลอง 

 
ผลการคัดเลือก 

1 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 16 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
2 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว 17 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
3 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 18 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
4 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 19 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
5 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 20 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
6 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว 21 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
7 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 22 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
8 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 23 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว 
9 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว 24 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
10 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว 25 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
11 1 0 1 0.67 คัดเลือกไว 26 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
12 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 27 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว 
13 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 28 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
14 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 29 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
15 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 30 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 

 
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรแบบปรนัยเฉพาะขอที่มี
คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาจากคา IOC  0.5 จึงคัดเลือกขอที่มีคา IOC 
ตั้งแต 0.5 – 1  จํานวน  20  ขอ 

≥
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ตาราง 6  คาดัชนีความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน  
      วิชาคณติศาสตรแบบอัตนัย  เรื่องการใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 
 

   
ผูเชี่ยวชาญ 

  
ขอ 

1 2 3 

 
คาความ
สอดคลอง 

 
ผลการคัดเลือก 

 
ขอ 

1 2 3 

 
คาความ
สอดคลอง 

 
ผลการคัดเลือก 

1 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 6 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
2 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 7 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
3 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 8 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
4 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 9 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 
5 1 1 1 1.0 คัดเลือกไว 10 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว 

  
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรแบบอัตนัยเฉพาะขอที่มี
คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาจากคา IOC  0.5 จึงคัดเลือกขอที่มีคา IOC 
ตั้งแต 0.5 – 1  จํานวน  5  ขอ 

≥
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ตาราง 7 คาความยาก ( ) คาอํานาจจําแนก (p r )  และคาความเชื่อม่ัน (rtt) ของแบบทดสอบวัดผล 
       สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแบบปรนัย เร่ือง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร  

 

ขอ RH RL p r 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

23 
26 
22 
19 
23 
25 
16 
26 
27 
17 
19 
19 
17 
11 
15 
23 
19 
18 
21 
21 

14 
13 
7 
9 
3 
7 
9 
12 
11 
3 
12 
4 
8 
4 
4 
13 
3 
5 
7 
13 

0.69 
0.72 
0.54 
0.52 
0.48 
0.59 
0.46 
0.70 
0.70 
0.37 
0.57 
0.43 
0.46 
0.28 
0.35 
0.67 
0.41 
0.43 
0.52 
0.63 

0.33 
0.48 
0.56 
0.37 
0.74 
0.67 
0.26 
0.52 
0.59 
0.52 
0.26 
0.56 
0.33 
0.26 
0.41 
0.37 
0.59 
0.48 
0.52 
0.30 

คาความเชื่อมั่น (rtt) เทากับ  0.80                                
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ตาราง 8  คาความยาก (PE) คาอํานาจจําแนก (D)  และคา (α ) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์
      ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแบบอัตนัย เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร  

 

ขอ SU SL PE D 

1 
2 
3 
4 
5 
 

70 
75 
74 
68 
75 

37 
48 
54 
43 
47 

 

0.57 
0.73 
0.78 
0.61 
0.72 

 

0.66 
0.54 
0.40 
0.50 
0.56 

 คาความเชื่อมั่น (α ) เทากับ  0.81                                
 
 
 
 
 

  

 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 
 1. ตารางคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรของนักเรียนกอนและหลงัไดรับ
การสอนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสบืสวนสอบสวน  เรื่อง  การใหเหตุผลและการพิสูจนทาง
คณิตศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 2. ตารางคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตรหลังจากผูเรียนไดรับการสอน 
โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทาง
คณิตศาสตร  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล  
 3. ตารางคะแนนการหาประสิทธิ์ภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดที่ 1 เรื่อง การให
เหตุผลแบบอุปนัย 
 4. ตารางคะแนนการหาประสิทธิ์ภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดที่ 2 เรื่อง การให
เหตุผลแบบนรินัย 
 5. ตารางคะแนนการหาประสิทธิ์ภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดที่ 3 เร่ือง การอางเหตุผล 
 6. ตารางคะแนนการหาประสิทธิ์ภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดที่ 4 เรื่อง การพิสูจน
ขอความที่อยูในรูป P→Q            
 7. ตารางคะแนนการหาประสิทธิ์ภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร ชุดที่ 5 เรื่อง การพิสูจน
ขอความที่อยูในรูป P↔Q   
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ตาราง 9  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ของนักเรียนกอนและหลังไดรับการสอน 
      โดยใชชดุชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสบืสวนสอบสวน  เรื่อง  การใหเหตุผลและการพิสูจนทาง 
      คณิตศาสตร ของผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
  

ผลตาง 
คนที ่

กอนเรียน 
(40 คะแนน) 

หลังเรียน 
(40 คะแนน) D D2

1 12 26 14 196 
2 15 28 13 169 
3 11 29 18 324 
4 18 35 17 289 
5 16 32 16 256 
6 10 22 12 144 
7 12 25 13 169 
8 13 27 14 196 
9 17 32 15 225 
10 9 23 14 196 
11 12 24 12 144 
12 11 25 14 196 
13 10 29 19 361 
14 9 25 16 196 
15 7 25 18 324 
16 8 24 16 256 
17 14 30 16 256 
18 13 28 15 225 
19 15 29 14 196 
20 14 25 11 121 
21 8 23 15 225 
22 12 27 15 225 
23 6 19 13 169 
24 8 25 17 289 
25 10 27 17 289 
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ผลตาง 

คนที ่
กอนเรียน 

(40 คะแนน) 
หลังเรียน 

(40 คะแนน) D D2

26 12 28 16 256 
27 13 25 12 144 
28 15 32 17 289 
29 14 30 16 256 
30 11 24 13 169 
31 10 25 15 225 
32 13 28 15 225 
33 17 30 13 169 
34 12 27 15 225 
35 9 23 14 196 
36 8 19 11 121 
37 14 25 11 121 
38 9 23 14 196 
39 11 24 14 196 
40 12 31 19 361 

ผลรวม 588 8,818   

 
 สถิตทิี่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 
   

( )
1N

DDN

D
t

22

−
−

=
∑ ∑

∑  

 เม่ือ    แทน คาที่พิจารณาใน  t – Distribution  t

    แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 2D∑
    แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 2D)(∑
   N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
   df   แทน 1N−  
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 เน่ืองจาก ∑D = 588 ; ∑D2 = 8,818 ; (∑D)2 = 345,744 ; N = 40 

 ดังนั้น      ( )
1-40
345744881840

588t
−

=  

       
87.178

588
=  

       
37.13

588
=  

       =  43.96 

 ( เปดตาราง t จะได คาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t  เทากับ 2.896  
ที่ระดับนัยสําคัญที ่.01 เม่ือ df = 40 -1 = 39 ) 
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ตาราง 10  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรหลังจากผูเรียนไดรับการสอน โดยใชชุด 
      การเรียนคณิตศาสตรแบบสบืสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 
      ของผูเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตผุล  
 

คนที ่
คะแนนของผูเรียนแตละคน 

(X) 
X2

1 26 676 
2 28 784 
3 29 841 
4 35 1225 
5 32 1024 
6 22 484 
7 25 625 
8 27 729 
9 32 1024 
10 23 529 
11 24 576 
12 25 625 
13 29 841 
14 25 625 
15 25 625 
16 24 576 
17 30 900 
18 28 784 
19 29 841 
20 25 625 
21 23 529 
22 27 729 
23 19 361 
24 25 625 
25 27 729 
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คนที ่
คะแนนของผูเรียนแตละคน 

(X) 
X2

26 28 784 
27 25 625 
28 32 1024 
29 30 900 
30 24 576 
31 25 625 
32 28 784 
33 30 900 
34 27 729 
35 23 529 
36 19 361 
37 25 625 
38 23 529 
39 24 576 
40 31 961 

ผลรวม 1,058 28,460 
   

 
 สถิตทิี่ใชในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรหลังจากผูเรียนไดรับ
การสอน โดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสบืสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจน
ทางคณิตศาสตร  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผล  
 

                       t      =   
NS

X
/

μ−     ;  df  =  - 1 N

              เม่ือ  X    แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตวัอยาง 
                             μ    แทน  คาเฉลีย่ของกลุมประชากร 
            แทน  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง S

                               แทน  จํานวนกลุมตวัอยาง  N
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   X   =   

N
X∑  

   เม่ือ   X    แทน  คะแนนเฉลีย่ 
          แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ∑ X

    N       แทน  จํานวนผูเรยีนในกลุมตวัอยาง 
  

  S       =   
( )

( )1

22

−

−∑ ∑
NN

XXN
   

           เม่ือ   S   แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
         X   แทน  คะแนนของผูเรียนแตละคน 
     ∑ X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
              แทน  จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง N

                          แทน  จํานวนตวัแปรอิสระ (Degrees of freedom) 1−N

 
 เน่ืองจาก ∑ X  = 1,058 , ∑ 2X = 28,460 , ( )2∑ X = 1,119,364 , μ  = 24 , N = 40 

    X     =   
40

1058
 

       =   26.45 

                             S   =   ( )
( )14040

11193642846040
−
−    

                                  =   
1560

11193641138400 −  

                                  =    20.12  
                                  =    3.49 
    

 ดังนั้น  t      =   
40/49.3
2445.26 −     ;  df  =  - 1 N

       =  
55.0
45.2  

                                  =  4.55 

 ( เปดตาราง t จะได คาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t  เทากับ 2.896  
ที่ระดับนัยสําคัญที ่.01 เม่ือ df = 40 -1 = 39 ) 
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ตาราง 11  คะแนนการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง  
      การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือสงเสริม  
      ทักษะการใหเหตุผล  ชดุที่ 1 การใหเหตุผลแบบอุปนัย        

 

       
 

 E1  =  
A

N
x

100×∑
  =  

14

100
30
338

×
  =  80.48 

 

            E1  =  
B

N
F

100×∑
  =  

10

100
30
258

×
  =  86.00 

 

 

      คนที ่
คะแนน 

แบบฝกหัด 
(14 คะแนน) 

คะแนน
แบบทดสอบยอย 

(10 คะแนน) 
คนที ่

คะแนน
แบบฝกหัด 
(14 คะแนน) 

คะแนน 
แบบทดสอบยอย 

(10 คะแนน) 
1 12 8 16 9 7 
2 10 9 17 12 9 
3 11 10 18 13 10 
4 13 9 19 11 8 
5 12 8 20 10 8 
6 9 7 21 14 9 
7 14 10 22 13 10 
8 12 9 23 12 8 
9 10 9 24 10 8 
10 13 10 25 12 9 
11 12 9 26 11 9 
12 10 8 27 10 7 
13 11 8 28 9 8 
14 12 9 29 8 8 
15 10 8 30 13 9 
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ตาราง 12  คะแนนการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง  
      การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือสงเสริม 
      ทักษะการใหเหตุผล  ชดุที่ 2 การใหเหตุผลแบบนิรนัย             

       

 
คนที ่

คะแนนแบบฝกหัด 
(12 คะแนน) 

คะแนน 
แบบทดสอบยอย 

(10 คะแนน) 

 
คนที ่

คะแนน
แบบฝกหัด 
(12 คะแนน) 

คะแนน 
แบบทดสอบยอย 

(10 คะแนน) 
1 9 9 16 10 8 
2 11 10 17 12 9 
3 10 9 18 12 9 
4 9 9 19 8 7 
5 9 8 20 9 10 
6 12 10 21 12 10 
7 12 10 22 11 9 
8 10 9 23 11 10 
9 11 9 24 10 9 
10 12 10 25 12 10 
11 9 9 26 12 9 
12 12 10 27 10 8 
13 11 9 28 11 10 
14 12 9 29 12 10 
15 11 9 30 12 10 

 

 E1  =  
A

N
x

100×∑
  =  

12

100
30
324

×
  =  90.00 

 

            E1  =  
B

N
F

100×∑
  =  

10

100
30
277

×
  =  92.33 
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ตาราง 13  คะแนนการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง  
      การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือสงเสริม 
      ทักษะการใหเหตุผล  ชดุที่ 3 การอางเหตุผล         

       

 
คนที ่

คะแนนแบบฝกหัด 
(16 คะแนน) 

คะแนน 
แบบทดสอบยอย 

(10 คะแนน) 

 
คนที ่

คะแนน 
แบบฝกหัด 
(16 คะแนน) 

คะแนน 
แบบทดสอบยอย 

(10 คะแนน) 
1 12 7 16 12 7 
2 11 8 17 14 8 
3 13 9 18 13 10 
4 12 10 19 12 9 
5 10 9 20 11 9 
6 13 8 21 15 10 
7 14 10 22 13 9 
8 12 9 23 14 8 
9 15 9 24 13 8 
10 14 10 25 15 8 
11 12 9 26 12 9 
12 13 8 27 11 9 
13 15 8 28 13 8 
14 14 10 29 12 9 
15 13 9 30 14 9 

 

 E1  =  
A

N
x

100×∑
  =  

16

100
30

387
×

  =  80.63 

 

            E1  =  
B

N
F

100×∑
  =  

10

100
30
263

×
  =  87.67 

 
 
 



                                                                                                                                                                     153 

                                                                                                                                               

 
ตาราง 14  คะแนนการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง  
      การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือสงเสริม 
      ทักษะการใหเหตุผล  ชดุที่ 4 การพิสูจนขอความทีอ่ยูในรูป P Q            →

       

 
คนที ่

คะแนน 
แบบฝกหัด 
(15 คะแนน) 

คะแนนแบบ 
ทดสอบยอย 
(10 คะแนน) 

 
คนที ่

คะแนน 
แบบทดหัด 
(15 คะแนน) 

คะแนน 
แบบทดสอบยอย 

(10 คะแนน) 
1 10 8 16 12 8 
2 12 8 17 15 9 
3 11 7 18 14 10 
4 14 9 19 14 9 
5 12 9 20 11 7 
6 13 8 21 15 9 
7 15 10 22 14 8 
8 12 9 23 15 9 
9 15 10 24 14 8 
10 15 9 25 14 8 
11 12 9 26 15 9 
12 12 8 27 10 7 
13 14 8 28 12 7 
14 13 8 29 13 9 
15 12 7 30 14 10 

 

 E1  =  
A

N
x

100×∑
  =  

15

100
30
394

×
  =  87.56 

 

            E1  =  
B

N
F

100×∑
  =  

10

100
30
254

×
  =  84.67 
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ตาราง 15  คะแนนการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง 
      การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร  ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือสงเสริม 
      ทักษะการใหเหตุผล  ชดุที่ 5 การพิสูจนขอความทีอ่ยูในรูป P↔Q             

       

 
คนที ่

คะแนน 
แบบฝกหัด 
(15 คะแนน) 

คะแนนแบบ 
ทดสอบยอย 
(10 คะแนน) 

 
คนที ่

คะแนน 
แบบฝกหัด 
(15 คะแนน) 

คะแนน 
แบบทดสอบยอย 

(10 คะแนน) 
1 7 8 16 9 8 
2 8 8 17 10 9 
3 7 8 18 10 10 
4 8 9 19 9 9 
5 8 9 20 9 9 
6 9 8 21 10 10 
7 10 10 22 8 9 
8 9 8 23 7 9 
9 9 8 24 9 8 
10 8 7 25 10 9 
11 7 8 26 9 8 
12 8 8 27 7 8 
13 9 9 28 8 7 
14 9 8 29 8 9 
15 8 9 30 9 9 

 

 E1  =  
A

N
x

100×∑
  =  

10

100
30
256

×
  =  85.33 

 

            E1  =  
B

N
F

100×∑
  =  

10

100
30
256

×
  =  85.33 

 



 
 
 
 
 
 
 
              
 
     
 

   
     
 

ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร  โดยใชชุดการเรียน
คณิตศาสตรแบบสบืสวนสอบสวน  เรื่อง  การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริม
ทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
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แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การใหเหตุผลและการพสิูจน
ทางคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 
โดยใช 

ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน  เรื่อง  การ

ใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เพื่อสงเสริม

ทักษะการใหเหตุผล ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 

นางวัชระ  นอยมี 
นิสิตปริญญาโท สาขาการมัธยมศึกษา 

(การสอนคณิตศาสตร) 
 
 
 
 
 

 



 

 

157 

แผนจัดการเรียนรูที่  1 
กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 

ชวงชั้นที่  4 (ม. 4)              หนวยการเรยีนรูที่  1 
รายวิชาคณติศาสตรพ้ืนฐาน                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 
เรื่อง การใหเหตุผลแบบอุปนัย                                                     จํานวน  3  ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 
ดานความรู  ผูเรียน 

      1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใหเหตุผลแบบอุปนัย 
      2. สามารถบอกรูปแบบการใหเหตุผลแบบอุปนัยได  

ดานทักษะ / กระบวนการ  ผูเรียนมีความสามารถ 
1. สื่อสารและนําเสนอ 
2. ใหเหตุผล 
3. แกปญหา 
4. เชื่อมโยง 

ดานคุณลักษณะ ผูเรียน 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความรวมมือ 
3. มีระเบียบวินยั 

สาระการเรียนรู 
การใหเหตุผล หมายถึง กระบวนการอางหลักฐาน ซึ่งนําเอาขอความหรือปรากฏการณตางๆ ที่เปน
เหตุหรือขอกาํหนด (hypothesis) เพ่ือยืนยันขอสรุปหรือผล (conclusion) วาเปนจริง หรือเปนการ
แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการสรางหลักการ หาความสัมพันธของแนวคดิ และการสรปุที่สมเหตุสมผล
ตามแนวคิด กฎเกณฑหรือความจริงนั้นๆ พรอมทั้งสามารถที่จะยนืยันหรือคัดคานขอความ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 
 การใหเหตุผลที่สาํคัญมีอยู 2 วิธี  คือ 
  1.  การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) 
  2.  การใหเหตุผลแบบนิรนยั (Deductive Reasoning) 
การใหเหตุแบบอุปนัย  หมายถึง การใหเหตุผลจากการพิจารณาวาสิ่งที่กําหนดใหสนับสนุน
ผลสรุปเทานัน้ เปนการคนควาความจริงจากการสังเกต การใชประสบการณใชเหตุการณเฉพาะซึ่ง
เกิดขึ้นซํ้าๆ กนัหลายๆ ครั้ง การทดลองหลายๆ ครั้ง แลวคาดคะเนผลสรุป บางครัง้เปนการสรุป
จากกรณียอยๆ แลวนํามาสรุปเปนขอความทั่วไป การใหเหตุผลแบบนี้อาจจะไดผลที่เปนจริงหรือไม
เปนจริงก็ได 
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กิจกรรมการเรียนรู 
ชั่วโมงที่ 1  
 ข้ันเตรียมความพรอม 

1. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ 
2. แจกชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวนชุดที่ 1 ใหผูเรียนคนละ 1 ชุด 
3. ใหผูเรียนเขากลุม ซึ่งครูจัดไวแลวกลุมละ  4  คน 
4. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาเปนรายบุคคลในใบความรูที่ 1-1 และ 1-2 ครูตั้งคําถามนําเพือ่ให

ผูเรียนสนใจในการเรียนรูมากขึ้น 
ข้ันสังเกต 
5. ใหผูเรียนซักถามปญหาภายในกลุมและนําขอสรุปของแตละคนมาวิเคราะหรวมกันเปน

ขอสรุปของกลุมและศึกษาใบความรูที่ 1-1 
ชั่วโมงที่ 2 

ข้ันอธิบาย 
          6.  ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนแตละกลุมหาคําตอบในใบงานที่ 1-1 และสงตัวแทนออกมา
นําเสนอขอสรปุของกลุมสูหองเรียนเพ่ือรวมกันสรุปทั้งชั้นเรียน 
 ข้ันทดสอบและทํานายผล 

6. ผูเรียนทํากิจกรรมในใบกิจกรรม ที่ 1-1 เพ่ือทดสอบขอสรุป ถามีขอสงสัยใหซักถามครู
และอภิปรายกับเพ่ือนได ครูคอยดูแลการปฏิบตัิกิจกรรมระหวางเรียนของผูเรียน 

7. สุมผูเรียนนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน  และตรวจคําตอบใหถูกตอง 
8. ผูเรียนและครรูวมกันสรุปเนือ้หา 

ชั่วโมงที่ 3 
ข้ันควบคุมและนําไปใช 
9. ผูเรียนทําแบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียนที่ 1 และตรวจสอบคําตอบจากเฉลย 

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
1.   ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง การใหเหตุผลแบบอุปนัย 
2.   ใบความรูที่ 1-1,1-2 
3.   ใบงานที่ 1-1 
4.   ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 1-1 
5.   แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียนที่ 1 
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การวัดผลและประเมินผล 
วิธวีัด การประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 

1. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย 

2. ตรวจผลงาน 
 
3.  ทดสอบความรูความเขาใจ เรื่อง การ
ใหเหตุผลแบบอุปนัย 

   ผานเกณฑ 80% 
 
   ถูกตอง 80% ขึ้นไป 
 
   ผานเกณฑ 80% ขึ้นไป 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- ใบกิจกรรมระหวาง

เรียนที่ 1-1 
- แบบทดสอบยอยประ

ชุดการเรียนที ่1 

 
บันทึกผลหลงัการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนจัดการเรียนรูที่  2 
กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 

ชวงชั้นที่  4 (ม. 4)              หนวยการเรยีนรูที่  1 
รายวิชาคณติศาสตรพ้ืนฐาน                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 
เรื่อง การใหเหตุผลแบบนิรนัย                                                     จํานวน 3  ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 
ดานความรู ผูเรียน 

      1.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใหเหตุผลแบบนิรนัย 
      2.  สามารถบอกรูปแบบการใหเหตุผลแบบนิรนัยได  

ดานทักษะ / กระบวนการ ผูเรียนมีความสามารถ 
1. สื่อสารและนําเสนอ 
2. ใหเหตุผล 
3. แกปญหา 
4. เชื่อมโยง 

ดานคุณลักษณะ  ผูเรียน 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความรวมมือ 
3. มีระเบียบวินยั 

สาระการเรียนรู 
 การใหเหตุผลแบบนรินัย หมายถึง การใหเหตุผลที่อางวาสิ่งที่กําหนดใหยืนยันผลสรุป 
โดยกําหนดใหเหตุหรือขอสมมุติเปนจริงหรือยอมรับวาเปนจริงแลวใชความรูพ้ืนฐานหรือกฎเกณฑ
ตางๆ ที่ยอมรบักันมากอนวาเปนจริง สรุปผลจากเหตทุี่กําหนดให 
กิจกรรมการเรียนรู 
ชั่วโมงที่ 1  
 ข้ันเตรียมความพรอม 

1. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ 
2. แจกชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน ชดุที่ 2 ใหผูเรียนคนละ 1 ชุด 
3. ใหผูเรียนเขากลุม ซึ่งครูจัดไวแลวกลุมละ 4 คน 
4. ผูเรียนศึกษาตัวอยางที่ 1 - 7 รายบุคคล ครูตั้งคําถามนําเพื่อใหผูเรยีนสนใจในการ

เรียนรู การใหเหตุผลมากขึน้ 
 ข้ันสังเกต 

5. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาเปนรายบุคคลในใบความรูที่ 2-2 ครูกระตุนเพ่ือใหผูเรียนสนใจใน
การเรียนรูมากขึ้นโดยการใชคําถาม 
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6. ใหผูเรียนซักถามปญหาภายในกลุมและนําขอสรุปของแตละคนมาวิเคราะหรวมกันเปน

ขอสรุปของกลุมและทําใบงานที่ 2-1  
ชั่วโมงที่ 2 

ข้ันอธิบาย 
7. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาเปนรายบุคคลในใบความรูที่ 2-3  ครูตั้งคําถามนําเพื่อใหผูเรยีน

สนใจในการเรยีนรูมากขึ้น 
            8.  ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนแตละกลุมหาคาํตอบในใบงานที่ 2-2 และสงตัวแทนออกมา
นําเสนอขอสรปุของกลุมสูหองเรียนเพ่ือรวมกันสรุปทั้งชั้นเรียน 
 ข้ันทดสอบและทํานายผล 

9.ผูเรียนทํากจิกรรมในใบกจิกรรมระหวางเรียนที่ 2-1 เพ่ือทดสอบขอสรุป ถามีขอสงสัยให
ซักถามครแูละอภิปรายกบัเพ่ือนได ครคูอยดูแลการปฏบิัติกิจกรรมระหวางเรียนของผูเรียน 

10. สุมผูเรียนนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน และตรวจคําตอบใหถูกตอง 
11. ผูเรียนและครรูวมกันสรุปเนือ้หา 

ชั่วโมงที่ 3 
ข้ันควบคุมและนําไปใช 
11.  ผูเรียนทาํแบบฝกประสบการณที่ 2-1 และนําเสนอครูผูสอนทุกคน   
12.  ผูเรียนทาํแบบทดสอบยอยประจําชดุการเรียนที่  2-1 และตรวจสอบคําตอบจากเฉลย 

 
สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 

1.   ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง การใหเหตุผลแบบนิรนยั 
2.   ใบงานที่ 2-1 , 2-2 , 2-3 
3.   ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 2-1 
4.   แบบฝกประสบการณที ่2-1 
5    แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียนที่  2-1 
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การวัดผลและประเมินผล 

วิธวีัด การประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 
1.สังเกตพฤตกิรรมความรับผิดชอบ 
 ความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย 
2.ตรวจผลงาน 
 
3. ทดสอบความรูความเขาใจ เรื่อง การ
ใหเหตุผลแบบนิรนัย 

   ผานเกณฑ 80% 
 
   ถูกตอง 80% ขึ้นไป 
 
   ผานเกณฑ 80% ขึ้นไป 

- แบบสังเกตพฤติกรม 
- แบบประเมินกิจกรรม

ระหวางเรียน 
 
- แบบทดสอบยอยชุดที่ 2-1 

 
บันทึกผลหลงัการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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แผนจัดการเรียนรูที่  3 
กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 

ชวงชั้นที่  4 (ม. 4)              หนวยการเรยีนรูที่  1 
รายวิชาคณติศาสตรพ้ืนฐาน                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 
เรื่อง การอางเหตุผล                                                                 จํานวน 2 ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 
ดานความรู ผูเรียน 

    1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใหเหตุผล 
    2. สามารถบอกรูปแบบการใหเหตุผลได  

ดานทักษะ / กระบวนการ ผูเรียนมีความสามารถ 
สื่อสารและนําเสนอ 

1. ใหเหตุผล 
2. แกปญหา 
3. เชื่อมโยง 

ดานคุณลักษณะ ผูเรียน 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความรวมมือ 
3. มีระเบียบวินยั 

สาระการเรียนรู 
 การใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล (valid) คือ การอางเหตผุล หรือขออางที่กําหนดใหเปนจริง 
เรียกวา เหตุ เปนผลใหเกิด ขอสรุป ที่เปนจริงได 
 การใหเหตผุลที่ไมสมเหตุสมผล (invalid) คอื การอางเหตุผล หรือขออางที่กําหนดใหเปนจริง 
เรียกวา เหตุ ไมเปนผลใหเกิด ขอสรุป ที่เปนจริงได 
การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใชแผนภาพ 
 การตรวจสอบการใหเหตผุลแบบอุปนัย – แบบนิรนัย วาผลที่สรุปไดสมเหตุสมผลหรือไม
สมเหตุสมผลทําไดหลายวธิี วธิีหนึ่งคือ การโดยใชแผนภาพแทนเซตของ เวนน – ออยเลอร  ที่ใชใน
เรื่องเซตมาชวยในการตรวจสอบ   
กิจกรรมการเรียนรู 
ชั่วโมงที่ 1 
 ข้ันเตรียมความพรอม 

1. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ 
2. แจกชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวนชุดที่ 2 ใหผูเรียนคนละ 1 ชุด 
3. ใหผูเรียนเขากลุม ซึ่งครูจัดไวแลวกลุมละ  4  คน 
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4. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาเปนรายบุคคลในใบความรูที่ 3-1 ครูตั้งคําถามนําเพื่อใหผูเรียน
สนใจในการเรยีนรูมากขึ้น 

ข้ันสังเกต 
5. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาเปนรายบุคคลในใบความรูที่ 3-2 ครูกระตุนเพ่ือใหผูเรียนสนใจ

ในการเรียนรูมากขึ้นโดยการใชคําถาม 
6. ใหผูเรียนซักถามปญหาภายในกลุมและนําขอสรุปของแตละคนมาวิเคราะหรวมกัน

เปนขอสรุปของกลุมและทาํใบงานที่ 3-1  
ข้ันอธิบาย 

               7.   ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนแตละกลุมหาคําตอบในใบงานที่ 3-2 และสงตวัแทน
ออกมานําเสนอขอสรุปของกลุมสูหองเรียนเพ่ือรวมกันสรุปทั้งชั้นเรยีน 
 ข้ันทดสอบและทํานายผล 
               8.   ผูเรียนทํากิจกรรมในใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 3-1 ถามีขอสงสัยใหซักถามครแูละ
อภิปรายกับเพื่อนได ครูคอยดูแลการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนของผูเรียน 

     9.   สุมผูเรียนนําเสนอผลการปฏบิัตกิิจกรรมระหวางเรียน และตรวจคําตอบใหถูกตอง 
    10.  ผูเรียนและครูรวมกนัสรุปเนื้อหา 

ชั่วโมงที่ 2 
ข้ันควบคมุและนําไปใช 
    11.  ผูเรียนทําแบบฝกประสบการณที ่3-1 และนําเสนอครูผูสอนทุกคน   
    12.  ผูเรียนทําแบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียนที่ 3 และตรวจสอบคําตอบจากเฉลย 

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
    1.   ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การอางเหตุผล 
    2.   ใบความรูที่ 3-1 , 3-2 
    3.   ใบงานที่ 3-1 , 3-2 
    4.   ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 3- 1 
    5.   แบบฝกประสบการณที่ 3-1            6.   แบบทดสอบยอยประจําการเรียน ชุดที่  3 
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การวัดผลและประเมินผล 
วิธวีัด การประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 

1.สังเกตพฤตกิรรมความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบและมีระเบยีบวินยั 
2.ตรวจผลงาน 
 
3.ทดสอบความรูความเขาใจ เรื่อง การ   
อางเหตุผล 

   ผานเกณฑ 80% 
 
   ถูกตอง 80% ขึ้นไป 
 
   ผานเกณฑ 80% ขึ้นไป 

- แบบสังเกตพฤติกรม 
 
- แบบประเมินกิจกรรม

ระหวางเรียน 
- แบบทดสอบยอยชุดที่ 3 

 
บันทึกผลหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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แผนจัดการเรียนรูที่  4 
กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 

ชวงชั้นที่  4 (ม. 4)              หนวยการเรยีนรูที่ 1 
รายวิชาคณติศาสตรเพ่ิมเตมิ                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
เรื่อง การพิสูจนขอความ P→Q ทางตรงหรอืโดยใชกฎของเงื่อนไข         จํานวน 1 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู  ผูเรียน 
    1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพสิูจนขอความ P→Q โดยใชกฎของเงื่อนไข 
    2. สามารถบอกรูปแบบการพิสูจนขอความ P→Q โดยใชกฎของเงื่อนไขได  

ดานทักษะ / กระบวนการ  ผูเรียนมีความสามารถ 
1. สื่อสารและนําเสนอ 
2. ใหเหตุผล 
3. แกปญหา 
4. เชื่อมโยง 

ดานคุณลักษณะ ผูเรียน 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความรวมมือ 
3. มีระเบียบวินยั 

สาระการเรียนรู 
 การพิสูจนทางตรงหรือโดยใชกฎของเงื่อนไข (Rule of  Conditional  Proof : Rcp)  
เปนการพิสูจนทางตรง (Direct  Proof)  โดยเริ่มจากการยอมรับวาเหตุ (P) เปนจริง  แลวใช  บท
นิยาม หรือทฤษฏีที่มีกอนหนา  สัจพจน  รวมทั้งกฎตางๆ  ทางตรรกศาสตรอางหรือพิสูจนใหไดผล (Q) 
 กลาวคือ  ถา  P  เปนเหตุ และ S1 , S2 , S3 , …, Sn  เปนนิยาม  หรือทฤษฏีบทหรือ
สัจพจน และ Q เปนผล  การพิสูจนขอความ  P→Q  คือการอางเหตุผล  
P, S1 , S2 , S3 , …, Sn |--  Q  ซึ่งสมเหตุสมผล และการแสดงรูปแบบการอางเหตุผลสมเหตสุมผล
นั้นทําได โดยแสดงวา  (P∧S1∧S2∧S3 ,…,∧Sn) →  Q  เปนสัจนิรันดร 
               การพิสูจนขอความ P→Q  โดยใชกฎของเงือ่นไขกระทําโดยสมมุติวา P แลวแสดงให
ไดวา Q เปนจริง  รูปแบบในการพิสูจนเปนดังตอไปน้ี 
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กิจกรรมการเรียนรู 
ชั่วโมงที่ 1 
 ข้ันเตรียมความพรอม 

1. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ 
2. แจกชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวนชุดที่ 4 (การพิสูจนขอความ 

P→Q โดยใชกฎของเงื่อนไข) ใหผูเรียนคนละ 1 ชุด 
3. ใหผูเรียนเขากลุม  ซึ่งครูจัดไวแลวกลุมละ  4  คน 
4. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาเปนรายบุคคลในใบความรูที่ 4-1 ครูตั้งคําถามนําเพื่อใหผูเรียน

สนใจในการเรยีนรูมากขึ้นและผูเรยีนทําใบงานที่ 4-1 
ข้ันสังเกต 

5. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาเปนรายบุคคลในใบความรูที่ 4-2 ครูกระตุนเพ่ือใหผูเรียนสนใจ
ในการเรียนรูมากขึ้นโดยการใชคําถาม 

6. ใหผูเรียนซักถามปญหาภายในกลุมและนําขอสรุปของแตละคนมาวิเคราะหรวมกัน
เปนขอสรุป 

ข้ันอธิบาย 
               7.   ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนแตละกลุมหาคําตอบในใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 4-2 
และสงตัวแทนออกมานําเสนอขอสรุปของกลุมสูหองเรียนเพ่ือรวมกนัสรุปทั้งชั้นเรยีน 
 ข้ันทดสอบและทํานายผล 
               8.   ผูเรียนทําแบบฝกประสบการณที่ 4-1 เพ่ือทดสอบขอสรุป ถามีขอสงสัยใหซักถาม
ครูและอภิปรายกับเพ่ือนได ครูคอยดูแลการปฏิบตัิกิจกรรมระหวางเรยีนของผูเรียน 

     9.  ผูเรียนและครูรวมกนัสรุปเนื้อหา 
 
 

พิสูจน  สมมุติวา  P  เปนจริง 
 ................. 
 ................. 
 ................. 
 

เพราะฉะนั้น  Q  เปนจริง   
คือ  P→Q 

ใช  P  และ  S1∧ S2∧ S3 ,…,∧ Sn 
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ข้ันควบคุมและนําไปใช 
10.  ผูเรียนทาํแบบทดสอบยอยประจําชดุการเรียนที่ 4 และตรวจสอบคําตอบจากเฉลย 

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
1.   ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง การอางเหตุผล 
2.   ใบความรูที่ 4-1 , 4-2 
3    ใบงานที่ 4-1 
4.   ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 4- 1 
5.   แบบฝกประสบการณที ่4-1            6.   แบบทดสอบยอยประจําการเรียน ชดุที่ 4 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธวีัด การประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 

1.สังเกตพฤตกิรรมความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย 
2.ตรวจผลงาน 
 
3.  ทดสอบความรูความเขาใจ เรื่อง การ   
พิสูจนขอความ P→Q โดยใชกฎของ
เง่ือนไข 

   ผานเกณฑ 80% 
 
   ถูกตอง 80% ขึ้นไป 
 
   ผานเกณฑ 80% ขึ้นไป 

- แบบสังเกตพฤติกรม 
 
- แบบประเมินกิจกรรม

ระหวางเรียน 
- แบบทดสอบยอย

ประจําชุดการเรียน 
     ที่ 4 

 
บันทึกผลหลงัการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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แผนจัดการเรียนรูที่  5 
กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 

ชวงชั้นที่  4 (ม. 4)              หนวยการเรยีนรูที่ 2 
รายวิชาคณติศาสตรเพ่ิมเตมิ                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
เรื่อง การพิสูจนขอความ P→Q โดยใชขอความแยงสลบัที่                    จํานวน 1 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู  ผูเรียน 
      1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพิสูจนขอความ P→Q โดยใชขอความแยงสลับที ่
      2. สามารถบอกรูปแบบการพิสูจนขอความ P→Q โดยใชขอความแยงสลับที่ได  

ดานทักษะ / กระบวนการ  ผูเรียนมีความสามารถ 
                 1.   สื่อสารและนําเสนอ 
                 2.   ใหเหตผุล 
                 3.   แกปญหา 

  4.   เชื่อมโยง 
ดานคุณลักษณะ ผูเรียน 

1. มีความรับผิดชอบ 
                2.  มีความรวมมือ 

3.  มีระเบียบวินัย 
สาระการเรียนรู 

  การพิสูจนขอความที่อยูในรูป  P →Q   
             การพิสูจนโดยใชขอความแยงสลับทีเ่ปนวิธกีารพิสูจนวิธหีนึ่ง จากความรูเรื่องตรรกศาสตร  
เราทราบวา  P→Q  สมมูลกับ ~Q→~P ประพจนที่สมมูลกันในลักษณะนี้เรียกวา  ประพจนแยง
สลับที่ (Contra positive)   ดังนั้น  ถาตองการพิสูจนขอความ  P→Q ก็สามารถพิสูจนขอความ  
~Q→~P แทนได  โดยใชการพิสูจนโดยใชกฎของเงื่อนไข  ชวยการพสิูจนตอไป 
 การพิสูจน ~Q→~P ก็จะดําเนินการพิสูจนเชนเดียวกับการพิสูจนโดยใชกฎของเงื่อนไข 
ดังนั้น เราอาจพิสูจนวา P→Q  เปนจริง โดยสมมุติวา ~Q เปนจริง แลวแสดงใหไดวา ~P เปนจริง 
การพิสูจนอยูในรูปดังนี้  
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กิจกรรมการเรียนรู 
ชั่วโมงที่ 1 
 ข้ันเตรียมความพรอม 

1. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ 
2. แจกชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวนชุดที่ 4 (การพิสูจนขอความ P→Q 

โดยใชขอความแยงสลับที)่ ใหผูเรียนคนละ 1 ชุด 
3. ใหผูเรียนเขากลุม  ซึ่งครูจัดไวแลวกลุมละ 4 คน 
4. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาเปนรายบุคคลในใบความรูที่ 4-3 ครูตั้งคําถามนําเพื่อใหผูเรียน

สนใจในการเรยีนรูมากขึ้น 
ข้ันสังเกต 
5. จากผูเรียนศึกษาเนื้อหาเปนรายบุคคลในใบความรูที่ 4-3 ครูตั้งคําถามนําเพื่อใหผูเรียน

สนใจและครูคอยกระตุนเพือ่ใหผูเรียนสนใจในการเรียนรูมากขึ้นโดยใหผูเรยีนแตละกลุม
ไดตอบคําถามโดยทั่วถึง 

ข้ันอธิบาย 
6. ใหผูเรียนซักถามปญหาในใบความรูที่ 4-2  ภายในกลุมและนําขอสรุปของแตละคนมา

วิเคราะหรวมกันเปนขอสรปุของกลุมและทําใบงานที่ 4-3   
          8.   ครูผูสอนกระตุนใหผูเรียนแตละกลุมหาคาํตอบในใบงานที่ 4-3 และสงตัวแทนออกมา
นําเสนอขอสรปุของกลุมสูหองเรียนเพ่ือรวมกันสรุปทั้งชั้นเรียน 
 ข้ันทดสอบและทํานายผล 
          8.   ผูเรียนทํากิจกรรมในใบกิจกรรมระหวางเรยีนที่ 4-2 เพ่ือทดสอบขอสรปุ ถามีขอสงสัย
ใหซักถามครแูละอภิปรายกับเพ่ือนได ครูคอยดูแลการปฏิบตัิกิจกรรมระหวางเรียนของผูเรียน 

9.   สุมผูเรียนนําเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรมระหวางเรียน และตรวจคําตอบใหถูกตอง 
10.  ผูเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหา 
 

พิสูจน  สมมุติวา  ~Q  เปนจริง 
 ................. 
 ................. 
 ................. 
เพราะฉะนั้น  ~P  เปนจริง   
คือ  ~Q→~P    ดังนั้น    P →  Q 

ใช  ~Q และ  S1∧S2∧ S3 ,…,∧ Sn 
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ข้ันควบคุมและนําไปใช 
11.  ผูเรียนทาํแบบฝกประสบการณที่ 4-2 และนําเสนอครูผูสอนทุกคน   
12.  ผูเรียนทาํแบบทดสอบยอยประจําชดุการเรียนที่ 4 และตรวจสอบคําตอบจากเฉลย 

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
1.   ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง การอางเหตุผล 
2.   ใบความรูที่ 4-3  
3    ใบงานที่ 4-2 ,  
4.   ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 4-2 
5.   แบบฝกประสบการณที ่4-2            6.   แบบทดสอบยอยประจําการเรียน ชดุที่ 4 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธวัีด การประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 

1.สังเกตพฤตกิรรมความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย 
2.ตรวจผลงาน 
 
3.ทดสอบความรูความเขาใจ เรื่อง การ
พิสูจนขอความ P→Q โดยใชขอความ
แยงสลับที่  

   ผานเกณฑ 80% 
 
   ถูกตอง 80% ขึ้นไป 
 
   ผานเกณฑ 80% ขึ้นไป 

- แบบสังเกตพฤติกรม 
 
- แบบประเมินกิจกรรม

ระหวางเรียน 
- แบบทดสอบยอย 

ประจําชุดการเรียน 
     ที่ 4 

 
บันทึกผลหลงัการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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แผนจัดการเรียนรูที่  6 
กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 

ชวงชั้นที่  4 (ม. 4)              หนวยการเรยีนรูที่  2 
รายวิชาคณติศาสตรเพ่ิมเตมิ                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
เรื่อง การพิสูจนขอความที่อยูในรูป  P↔Q                                              จํานวน 3 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู  ผูเรียน 
      1.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพิสูจนขอความที่อยูในรูป  P↔Q 
      2.  สามารถบอกรูปแบบการการพิสจูนขอความทีอ่ยูในรูป  P↔Q ได  

ดานทักษะ / กระบวนการ  ผูเรียนมีความสามารถ 
1.  สื่อสารและนําเสนอ 

 2.  ใหเหตุผล 
 3.  แกปญหา 
 4.  เชื่อมโยง 

ดานคุณลักษณะ ผูเรียน 
               1.  มีความรับผิดชอบ 

2.  มีความรวมมือ 
3.  ระเบียบวนิัย 

สาระการเรียนรู 
การพิสูจนขอความที่อยูในรูป  P↔Q 
 การพิสูจนขอความที่อยูในรูป P↔Q   จากความรูเรื่องการสมมูลของประพจน เราทราบ
วา  P↔Q  สมมูลกับ  (P→Q  ) ∧  (Q→P)  ดังนั้นการพิสูจนขอความ ตองแยกการพิสูจน
ออกเปน  2  ตอน  คือ 
 ตอนที่  1  พิสูจนขอความ  (P→Q) 
 ตอนที่  2  พิสูจนขอความ  (Q→P)    
แตละตอนใชความรูเรื่องการพิสูจนขอความที่เชื่อมดวย “ →  ”  
 และในการพสิจูน P→Q และ Q→P  ก็ใชวธิีการพิสูจนตามวิธีการตางๆ ที่กลาวมาแลว 
โครงสรางของการพิสูจนขอความ P↔Q  สามารถพิสูจนไดดังนี้ 
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กิจกรรมการเรียนรู 
ชั่วโมงที่ 1 
 ข้ันเตรียมความพรอม 

1.แจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ 
2. แจกชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวนชุดที่ 2 ใหผูเรียนคนละ 1 ชุด 
3. ใหผูเรียนเขากลุม  ซึ่งครูจัดไวแลวกลุมละ  4  คน 
4. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาเปนรายบุคคลในใบความรูที่ 5-1 ครูตั้งคําถามนําเพื่อใหผูเรียน

สนใจในการเรยีนรูมากขึ้น 
ข้ันสังเกต 

5. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาเปนรายบุคคลในใบความรูที่ 5-2 ครูกระตุนเพ่ือใหผูเรียนสนใจ
ในการเรียนรูมากขึ้นโดยการใชคําถาม 

6. ใหผูเรียนซักถามปญหาภายในกลุมและนําขอสรุปของแตละคนมาวิเคราะหรวมกัน
เปนขอสรุปของกลุมและทาํใบงานที่ 5-1  

ชั่วโมงที่ 2 
ข้ันอธิบาย 

                7.   ครูผูสอนกระตุนใหผูเรยีนแตละกลุมหาคําตอบในใบงานที่ 5-2 และสงตัวแทน
ออกมานําเสนอขอสรุปของกลุมสูหองเรียนเพ่ือรวมกันสรุปทั้งชั้นเรยีน 
 ข้ันทดสอบและทํานายผล 
                 8.   ผูเรียนทํากิจกรรมในใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 5-1 เพ่ือทดสอบขอสรุป ถามีขอ
สงสัยใหซักถามครูและอภิปรายกับเพ่ือนได ครูคอยดูแลการปฏิบตักิิจกรรมระหวางเรียนของผูเรียน 

      9.   สุมผูเรียนนําเสนอผลการปฏบิัตกิิจกรรมระหวางเรียน และตรวจคําตอบใหถูกตอง 
     10.  ผูเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหา 

พิสูจน  ตอนที่  1  พิสูจน  P→Q 
                       ...................... 

                       ดําเนินการพิสูจนตามวิธีที่กลาวมาแลว 

                       ...................... 
 ตอนที่  2   พิสูจน  Q→P   
                        ...................... 

                       ดําเนินการพิสูจนตามวิธีที่กลาวมาแลว 

                         ...................... 
เพราะฉะนั้น  P↔Q       
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ชั่วโมงที่ 3 

ข้ันควบคุมและนําไปใช 
11.  ผูเรียนทาํแบบฝกประสบการณที่ 5-1 และนําเสนอครูผูสอนทุกคน   
12.  ผูเรียนทาํแบบทดสอบยอยประจําชดุการเรียนที่ 5 และตรวจสอบคําตอบจากเฉลย 

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
1.   ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรือ่ง การอางเหตุผล 
2.   ใบความรูที่ 5-1 , 5-2 
3    ใบงานที่ 5-1 , 5-2 
4.   ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 5- 1 
5.   แบบฝกประสบการณที ่5-1            6.   แบบทดสอบยอยประจําการเรียน ชดุที่  5 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธวีัด การประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 

1.สังเกตพฤตกิรรมความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย 
2.ตรวจผลงาน 
 
3.ทดสอบความรูความเขาใจ เรื่อง การ
พิสูจนขอความที่อยูในรูป  P↔Q             

   ผานเกณฑ 80% 
 
   ถูกตอง 80% ขึ้นไป 
 
   ผานเกณฑ 80% ขึ้นไป 

- แบบสังเกตพฤติกรม 
 
- แบบประเมินกิจกรรม

ระหวางเรียน 
- แบบทดสอบยอย 
     ชุดที่ 5 

 
บันทึกผลหลงัการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ชุดการเรียนคณติศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน 
เร่ือง 

การใหเหตุผลและการพสิูจนทางคณิตศาสตร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 

 

 
คําชี้แจง  ชุดการเรียนคณิตศาสตร 
 1.  ใหนักเรียนแตละคนศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและเน้ือหาอยางละเอียด 
 2.  ใหนักเรียนเขากลุม ซึ่งครูจัดไวกลุมละ 4 คน แลวใหนักเรียนศึกษาเนื้อหา
ภายในกลุมของตัวเอง 
 3.  ใหสมาชิกภายในกลุมชวยกันกําหนดปญหาและหาคําตอบของกิจกรรมตาม
ขั้นตอนแบบสบืสวนสอบสวน 
 4.  ใหนักเรียนแตละคนศึกษาหาขอสรุปของตนเอง และมีความซื่อสัตยตอ
ตนเองในการศึกษาชุดการเรียน 
 5.  นําขอสรุปที่แตละคนได มารวมกันวิเคราะหเปนขอสรุปของกลุม 
 6.  ใหแตละกลุมสงตวัแทนออกมานําเสนอขอสรุปของกลุมสูหองเรียนเพ่ือ
รวมกันสรุปทัง้ชั้นเรียน 
 7.  เม่ือนักเรียนทําใบกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวใหตรวจคําตอบจากเฉลยที่อยู
ดานหลังของชุดการเรียน 
 8.  หลังจากนักเรียนศึกษาและทําใบกิจกรรมจากชุดการเรียนที่ 1 เสร็จเรียบรอย
แลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียน 
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 ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน  เรื่องการใหเหตุผลและการพิสูจนทาง 
คณิตศาสตร จัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู และเพื่ออํานวยความสะดวกในการเตรียมการ
สอนและในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งชดุการเรียนนี้จะครอบคลุมสาระการเรียนรูเรื่อง  การให
เหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร เปนการอธิบายถึงสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร  เชน   การให
เหตุผลแบบอุปนัย  การใหเหตุผลแบบนิรนัย  การอางเหตุผล  การพสิูจนขอความที่อยูในรปู P→Q 
การพิสูจนขอความที่อยูในรูป P↔Q ใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทุกคนไดเรียน โดยชุด
การเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวนนี้ แบงเปน  2 หนวยการเรียนรู คือ 
 หนวยการเรียนรูที่ 1 การใหเหตุผล  หนวยการเรียนรูที ่ 2  การพิสูจนทางคณิตศาสตร 
แตละหนวยการเรียนรูนั้นจะแบงเปนหัวขอยอย ซึ่งแตละหัวขอยอยจะจัดทําในรูปของ รายละเอยีด
ของสาระการเรียนรู ใบงาน ใบกิจกรรมระหวางเรียนและในแตละใบงานและใบกิจกรรมระหวางเรยีน
จะมี  กิจกรรมหลายลักษณะดังรายละเอียดที่ปรากฏอยูในแตละหัวขอยอย ซึ่งประกอบดวย ใบงาน  
ใบกิจกรรมระหวางเรียนและแบบฝกประสบการณ และในแตละใบงานและใบกิจกรรมระหวางเรยีน 
จะมีกิจกรรมหลายลักษณะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยูในแตละหัวขอยอย  
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูอาจปรับเปลี่ยนกิจกรรมและวธิีการจดักิจกรรมการเรียนรู 
ไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับสติปญญา และความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ ควรให
ผูเรียนศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง โดยครูเปนผูคอยชี้แนะ และตั้งคําถามและใหผูเรยีนสรุปชุดการเรียน
ในแตละหัวขอ โดยครูอาจเสริมแตงตามความเหมาะสม  แลวรวมกนัสรุปกับผูเรยีนอีกครั้ง 
 ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน ประกอบดวย 
  1.  ชื่อชุดการเรียนคณิตศาสตร 
  2.  คําชี้แจง อธิบายจุดมุงหมายของชุดการเรียนและลักษณะของชดุการเรียน 
  3.  ผลการเรยีนรูที่คาดหวงั เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึน้หลังจากการศกึษาชุดการเรียน
คณิตศาสตรนีจ้บลง 
  4.  เวลาทีใ่ช  เปนสวนที่บอกเวลาทั้งหมดที่ใชในการทาํชุดการเรียน 
  5.  สื่อการเรียนรู บอกถึงในชุดการเรียนนัน้มีวัสดุ – อุปกรณ อะไรบาง 
  6.  สาระการเรียนรู  อธิบายความรูใหกบัผูเรียน 
      7.  แผนจัดการเรียนรู เปนกิจกรรมการเรียนรู ที่กําหนดที่ใหผูเรยีนไดปฏิบตัิโดยใช 
ชุดการเรียนคณิตศาสตร 
      8.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการประเมินผลการเรียนรู เปนสวนที่
ผูเรียนไดประเมินความรูความสามารถของตนเอง จากการทํากิจกรรมในแตละชุดการเรียน 

คูมือชุดการเรียนคณติศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน 
เร่ือง  การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   4 
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 ผลการเรียนรูที่คาดหวงั    

ผูเรียนเขาใจและใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยได    
  เวลาที่ใช  3 ชั่วโมง   
 สื่อ   ใบความรูที่  1-1 , 1- 2  ใบงาน 1-1 , 1-2 ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 1-1    
 แบบฝกประสบการณที่ 1-1 และแบบทดสอบยอยประจําชุดการเรยีนที่ 1 

ชุดการเรยีนรูคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน   ชุดท่ี  1  
     การใหเหตุผลแบบอุปนัย  ( Inductive Reasoning ) 

คําชี้แจง   ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน  ชุดที่ 1 มี  2 ตอน 
ตอนที่  1  การใหเหตุผลแบบอุปนัย  (เวลา 3  ชัว่โมง ) 
1.  ใหผูเรียนแตละกลุมศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูอยางละเอียด 
2.  ผูเรียนแตละกลุมตองชวยกันศึกษาใบความรู   ใบงาน  ใบกิจกรรมระหวางเรยีน   แบบ  
    ฝกประสบการณ  โดยจะตองปฏิบตัติามขั้นตอนที่กาํหนดให  อยางเครงครัด 
3.  ถากลุมใดสงสัยหรือมีปญหาที่ไมเขาใจ สามารถขอคําแนะนําจากครูผูสอนไดตลอดเวลา 
4.  เม่ือผูเรียนศึกษาใบความรูและทํากิจกรรมจากชุดการเรียนเสร็จแลว ใหสงชุดการเรียนที ่
     ถือวาเปนผลงานของผูเรียนหลังหมดเวลาทํากิจกรรม 
ตอนที่ 2 แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียน  
     ผูเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังศึกษาชุดการเรียนเสร็จแลวจะเปนคะแนนเกบ็ของผูเรียน 
แตละคน เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการชวยพัฒนาผูเรียนในการศึกษาเรื่องการใหเหตุผล
แบบอุปนัย  
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คําชี้แจง  ใหผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูและทํางานและกิจกรรมระหวางเรียน 

 
พัฒนาการการใหเหตุผล  
  ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและศาสตรแขนงอื่นๆ ลวนแลวแตมาจากเรื่อง
ของการใหเหตุผล ซึ่งเปนสิง่ที่มนุษยใชอยูเปนประจํา การที่มนุษยใชการใหเหตผุล ก็เพ่ือที่จะแสดง
หรือสนับสนุนความเชื่อและใหยอมรับขอสรุปที่เกิดขึ้นจากการมีเหตุบางประการ  จอรจ บูล 
(George Boole)  เปนนักคณิตศาสตรชาวอังกฤษในชวงป ค.ศ.1815 -1864 หนงัสือของบูลลนีที่ชื่อ 
The Laws of Thought และ The Mathematical Analysis of  Logic มีสวนในการกระตุนและพัฒนาการ
ใหเหตุผลโดยใชตรรกศาสตร พีชคณิตบูลลีน (Boolean Algebra) เปนวิชาที่สําคัญและมีบทบาทมาก  
 กระบวนการของการใหเหตผุลน้ันเปนการตอบคําถามวา “ ทําไมจึงเปนเชนน้ัน ” “ ทําไม
จึงเปนเชนน้ี ”  ซึ่งประกอบดวยสวนสําคญัสองสวนคือ  

 
 

 

 
  
 

 
 

ในชีวติจริงของเราบอยครั้งที่เราถูกถามวาทําไม เราจึงตองมีการใหเหตุผล และในบางครั้ง 
เราก็ไมสามารถบอกเหตผุลได ในการตอบคําถามทําไม บางครั้งผูตอบอาจใชวิธยีกตวัอยาง เชน “ 
ทําไมคุณถึงรูวาคุณไมชอบเลนกีฬาฟตุบอล ” ผูตอบอาจตอบวา “ ที่ผานมาฉันเลนฟุตบอลมักจะ

เหต ุ
หรือ

สมมุติฐาน 

ผล 
หรือ 

ขอสรุป 

ใบความรูที่ 1-1 

 การใหเหตุผล หมายถึง กระบวนการอางหลักฐาน ซึ่งนําเอาขอความหรือ
ปรากฏการณตางๆ ที่เปน เหตุ หรือ ขอกําหนด (hypothesis) เพ่ือยืนยัน ขอสรุป หรือ ผล 
(conclusion) วาเปนจริง หรือเปนการแสดงแนวคิดเกีย่วกับการสรางหลักการ หาความสัมพันธ
ของแนวคิด และการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิด กฎเกณฑหรือความจริงนั้นๆ พรอมทั้ง
สามารถที่จะยนืยันหรือคัดคานขอความคาดการณไดอยางสมเหตสุมผล 
 การใหเหตุผลที่สําคัญมีอยู 2 วิธี  คือ 
  1.  การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) 
  2.  การใหเหตุผลแบบนิรนยั (Deductive Reasoning) 
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ไดรับบาดเจ็บทุกครั้งเลย ” การอางเหตุผลแบบนี้เปนการอางเหตุผลอีกแบบหนึ่งโดยใช
ประสบการณในอดีต 

ตัวอยาง                 1.  เม่ือวานนี้วทิยขี่จักรยานมาโรงเรียน 
   2.  วันน้ีวิทยขี่จักรยานมาโรงเรียน 
พิจารณาดวยตรรกศาสตร ไดผลสรุป วา 
   1.  วิทยขี่จักรยานมาโรงเรียนทุกวัน 
   2.  วิทยอาจไมไดขี่จักรยานมาโรงเรียนทุกวันก็ได 
เหตุผลก็คือเรารูเพียงวาวิทยขี่จักรยานมาโรงเรียนเม่ือวานนี้กับวันน้ีเทานั้น  จึงไมสามารถสรุปไดวา  
วิทยขี่จักรยานมาโรงเรียนทุกวัน เขาอาจขี่จักรยานมาโรงเรียนทุกวันหรือบางวนัก็ได    
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ใบความรูที่ 1-2  

 
 
การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) 
 คําวา อุปนัย มาจากคําสองคําประสมกัน  ไดแก 
 อุป  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน กลาววา เปนคําประกอบหนาศัพทที่มาจาก
บาลีและสันสกฤต แปลวา เขาไปใกล  รอง เชน อุปราช  อุปนายก เปนตน 
 นัย  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน กลาววา เปนคํานาม แปลวา ขอสําคญั ขอเคา  
เคาความ ความเงื่อน วิธ ี
 ดังนั้น เม่ือนําคําสองคํามาผสมกันเปนคําวา อุปนัย ความหมายที่ใกลเคียงกบัความหมาย
ของการใหเหตุผลแบบอุปนัยในทางคณติศาสตรนาจะหมายถึง การสรุปจากขอสําคัญหรือเคาความ
ที่เปนรอง หรือสวนยอยที่เกิดขึ้นกอน แลวนําไปสูการสรุปในกรณีทัว่ไป  
 ในชีวติประจําวัน เราจําเปนตองใชเหตุผลเพ่ือหาขอสรุปในการทํากิจกรรมตางๆ  
พิจารณาการใหเหตุผลเพ่ือหาขอสรุปจากสิ่งที่กําหนดใหหรือเหตุในตัวอยางตอไปนี้ 

ตัวอยาง  มนุษยสังเกตพบวา ทุกๆ วันทีผ่านมาดวงอาทิตยขึ้นทางทศิตะวันออกและตก
ทางทิศตะวันตก มนุษยจึงสรุปวาดวงอาทิตยขึ้นทางทศิตะวันออกและตกทางทศิตะวันตก 

ตัวอยาง  
 เหต ุ  1)   สุคุณณี  ใสแวนตา เขาเปนคนเรียนเกง 
   2)   อาภาพรใสแวนตา เขาเปนคนเรียนเกง 
 ผลสรุป  วัชระใสแวนตา  เขาเปนคนเรียนเกง 

ตัวอยาง  
 เหตุ   1)  เม่ือวานนี้ เฟองคําดื่มนํ้าสม 
   2)  วันน้ีเฟองคํา ด่ืมนํ้าสม 
 ผลสรุป  เฟองคําดื่มนํ้าสมทุกวัน 
  จากเหตุที่กําหนดให ผลสรปุอาจเปนจริงหรือไมเปนจริงก็ได เน่ืองจากผลสรุป
เปนการคาดคะเนจากพฤตกิรรมที่เฟองคําชอบทําช้ําๆ กัน เชน ถาพรุงนี้เฟองคํารีบออกจากบานไป
โรงเรียนลืมด่ืมนํ้าสม ผลสรุปก็ไมเปนความจริง 

ตัวอยาง 
 เหต ุ           1)  การสอบยอยครั้งที่ 1 เลิศศักดิ์สอบตก 

 
การใหเหตุผลแบบอุปนัย(Inductive  Reasoning) 
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            2)  การสอบยอยครั้งที่ 2 เลิศศักดิ์สอบตก 
            3)  การสอบกลางภาค เลิศศักดิ์สอบตก 
 ผลสรุป  การสอบปลายภาค เลิศศักดิ์สอบตก 
  จากเหตุที่กําหนด ผลสรุปอาจเปนจริงหรือไมเปนจริงก็ได เน่ืองจากผลสรุปการ
สอบปลายภาคเปนคาดคะเนจากผลสอบครั้งที่ผานๆ มา ซึ่งนํามาสรุปไมไดเพราะการสอบ
ปลายภาค  เลิศศักดิ์อาจทําขอสอบไดมากกวาการสอบครั้งที่ผานมา 

ตัวอยาง  ผูเรียนสังเกตการบวกจํานวนคูกับจํานวนคีดั่งนี้ 
  2 + 1  =  3 
  4 + 1  =  5 
  2 + 3  =  5 
  4 + 3  =  7 
  5 + 6  =  11 
 ผูเรียนทดลองตอไปอีกหลายๆ ตวัอยาง แลวสรปุ “ ถาหาผลบวกของจํานวนคูกับจํานวนคี่
แลวจะไดผลลพัธเปนจํานวนคี่ ”  
 การใหเหตุผลในตวัอยางทั้งหมดขางตน เรียกวา “ การใหเหตุผลแบบอุปนัย ” 

 
 การใหเหตุผลแบบอุปนัย ซึง่เปนวธิีการทีน่ิยมใชมากในวงการวทิยาศาสตรและทางการ
แพทย การทีน่ักวทิยาศาสตรจะสรุปเปนทฤษฏีบททางวิทยาศาสตรไดจะตองเกิดจากการทดลองใน
หองปฏิบัติการซ้ําแลวซ้ําอีก จนกระทั่งแนใจในความคงเสนคงวาของผลลัพธที่เกดิขึ้น จึงสรุปไดเปน
กรณีทั่วไป 

 ในวงการแพทย การคิดคนตัวยาใหมๆ ก็เชนกัน กวาที่ตวัยาเหลานั้นจะถูกนํามาจําหนาย
ได จะตองมีกระบวนการทีน่ําไปทดลองกับสัตว หลายๆ ครั้ง แลวนํามาทดลองกับคนซ้ําแลวซํ้าอีก
จนแนใจในผลของการใชยานั้น กอนที่จะถูกนํามาใชในกรณีทั่วไป  
 สําหรับในวิชาคณิตศาสตรกมี็การใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย เพ่ือสรุปคําตอบหรือชวยใน
การแกปญหาเชนกัน  ตวัอยางที่เห็นไดชดัเจนคือเรื่อง แบบรูป (pattern) ซึ่งเปนการสรุปจากการ
สังเกตภาพหรือจํานวนที่เกดิขึ้นกอนหนาทีจะสรุปผล เชน จากรูปแบบ 1 , 3 , 5 , 7 , 9 ถาตองการ
หาจํานวนถัดไปจาก 9 อีก 5 จํานวน เม่ือใชการสังเกต จากรูปแบบของจํานวนที่กําหนดใหพบวา  
แตละจํานวนมีคาเพิ่มขึ้นทีล่ะสอง โดยใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย ทีไ่ดจากการสังเกตขางตน จะได
วาจํานวนนบัถัดจาก 9 อีก 5 จํานวน  คือ 11 , 13 , 15 , 17 และ  19  

 การใหเหตุแบบอุปนัย  หมายถึง การใหเหตุผลจากการพิจารณาวาสิ่งที่กําหนดให
สนับสนุนผลสรุปเทานั้น เปนการคนควาความจริงจากการสังเกต การใชประสบการณ  การใช
เหตุการณเฉพาะซึ่งเกิดขึ้นซ้ําๆ กันหลายๆ ครั้ง การทดลองหลายๆ ครั้ง แลวคาดคะเนผลสรุป 
บางครั้งเปนการสรุปจากกรณียอยๆ แลวนํามาสรุปเปนขอความทั่วไป การใหเหตุผลแบบนี้อาจจะ
ไดผลที่เปนจริงหรือไมเปนจริงก็ได 
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     ชื่อผูเรียน/กลุม.......................................................................................  ชั้น  ม.4 /........... 

จุดประสงคการเรียนรู ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ การใหเหตุผลแบบอุปนัย 
คําชี้แจง ใหผูเรียนยกตัวอยางสถานการณ การใหเหตผุลแบบอุปนัยมา 3 ตัวอยาง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

     ใบงานที่ 1-1 
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จุดประสงคการเรียนรู ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจและอธบิายการใหเหตุผลแบบอุปนัย 
คําชี้แจง   ใหผูเรียนศึกษาตัวอยางการใหเหตุผลแบบอุปนัย 
     

 

 

 
ในรูปแบบที่เกี่ยวของกับเรือ่งจํานวน บางครั้งอาจจะไดผลสรุปที่แตกตางกัน ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ

เหตุผลของแตละคน ดังตวัอยางตอไปน้ี 

    ใบความรูท่ี 1- 3 

ตัวอยาง   จากการสังเกต ผลจากการนําจํานวนเต็มบวกที่มีหลักหนวยเปน 5 มา 
               ยกกําลังสองจะพบวา 
    52 =  25 
              152 =  225 
   252 =  625 
   352 =  1225 
   452 =  2025 

ผลสรุป  จํานวนเต็มบวกทีมี่หลักหนวยเปน 5 เม่ือยกกําลังสองแลวจะไดจํานวนเต็มบวก
ซึ่งลงทายดวย 25 และจํานวนที่อยูหนา 25 คือ ผลคูณของจํานวนทีอ่ยูหนา 5 (จํานวนที่
นํามายกกําลังสอง) กับจํานวนที่มากกวาจํานวนที่อยูหนาหาอยู  1  
 การสรุปผลเชนน้ี ถือวาเปนการใหเหตุผลแบบอุปนัย โดยสังเกตจากการยก
กําลังสองของหาจํานวนที่ใหไว 
 จากผลสรุปดังกลาว หาผลการยกกําลังสองของจาํนวนเต็มที่หลักหนวยเปน 5 
บางจํานวนไดดังนี้ 
 หา  552   โดยเขียนผลคูณของ 5 ×  6 แลวตอดวย 25  ซึ่งก็คือ  3025 
            หา  652   โดยเขยีนผลคูณของ 6 ×  7 แลวตอดวย 25 ซึ่งกค็ือ   4225   
เปนตน 
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    คือ          1         ,         2          ,           a 
  
 
     พจนที่ 1      พจนที่ 2         พจนที่ 3 
 
 
          1                    2                       3                   ดังนั้น  a = 3 

 แบบที่  2  พจนที่   n = 2n-1 

   1          ,         2           ,           a 
 
 
                   พจนที่  1        พจนที่  2         พจนที่  3 
 

 

          21 – 1                22 -1                   23 -1 

    คือ     a = 23-1 = 22 = 4 

ตัวอยางที่  2    จํานวนเตม็บวกสามจํานวนเรียงลําดับดังนี้  1 , 2 , a 
  จะสรุปผลวา a  เปนจํานวนใด เพราะเหตุใด 
วิธีทํา    การใหเหตุผลแบบอุปนัยที่นํามาใชกับแบบรปูน้ี เปนการสงัเกตจํานวนเต็มบวก
อยูกอนหนา a  วา มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
 แบบที่  1  พจนที่  n  =  n  
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 ใหนักเรียนศึกษาตวัอยางการใหเหตุผลแบบอุปนัยตอไปนี้ 

 

ตัวอยางที่ 3 จากการสังเกตผลบวกของจํานวนเต็มบวกคี่ ดังตอไปนี้ 
                                                                 1  =  1 
                                                           1 + 3  =  4 
                                                     1 + 3 + 5  =  9 
                                               1 + 3 + 5 + 7  =  16 
                                        1 + 3 +  5 + 7 + 9  =  25 
  จงใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย หาผลบวกของ 
  1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19                                       
 วิธีทํา      จากผลบวกที่กําหนดให  คือ  
    1     ,    4      ,      9      ,     16      ,       25  
พบวา 
             12         22            32            42               52 
สรุปผล    ผลบวกของจํานวนเต็มบวกคี่ ตั้งแต 1 เปนตนไป จํานวน n ตวั เทากับ  n2 
ดังน้ัน          1 +  3 +  5 +  7 +  9 +  11 + 13 + 15 + 17 + 19  = 100  = 102 
 

 

ตรวจสอบ  จากการตรวจสอบโดยการหาผลบวก  พบวา 
           1 +  3 +  5 +  7 +  9 +  11 + 13 + 15 + 17 + 19  =  102  =  100 
ดังนั้น ที่สรุปวาผลบวกเปน  102 เปนจริง 

10  ตัว 

ตัวอยางที่  4  วริศราชิมองุนพวงหนึ่งที่เธอซ้ือมาจากตลาด  พบวา 
 องุนผลที่  1  ที่เด็ดออกมาจากพวง  มีรสหวาน 
 องุนผลที่  2  ที่เด็ดออกมาจากพวง  มีรสหวาน 
 องุนผลที่  3  ที่เด็ดออกมาจากพวง  มีรสหวาน 
สรุปองุน  :  องุนพวงนี้มีรสหวาน 
 ผลสรุปทีไ่ดอาจเปนความจริงหรือไมจริงก็ได เน่ืองจากผลสรุปเกิดจากการ
คาดคะเนเทานั้น แมวาวรศิราจะชิมซํ้ากันหลายๆ ครั้งก็ตาม 
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การใหเหตุผลแบบอุปนัยทีถู่กตอง  คือ การใหเหตุผลที่ถาขออางจริงมีความนาจะเปนสูงที่
ผลสรุปจะเปนจริง  
 อยางไรก็ตาม แมวาการใหเหตุผลแบบอุปนัยจะมีจุดออน  แตก็มีคุณคามากเราพบวา
ความรูหลายอยางที่มนุษยมี รวมทั้งความรูในทางวทิยาศาสตรที่สรางความเจริญใหแกโลกมีรากฐาน
มาจากการใหเหตุผลแบบอุปนัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางที่  6    70 % ของเด็กชอบกินชอ็กโกแลต 
         นองนัทเปนเด็ก 
ผลสรุป  :  นองนัทชอบกินช็อกโกแลต 
การใหเหตุผลในตวัอยางนี้เปนการใหเหตผุลแบบอุปนัย จะเห็นวา ผลสรุปที่ไดอาจจะ
เปนจริงหรือไมเปนจริงก็ได ในการใหเหตผุลเราตองพิจารณาขอมูลอ่ืนๆ อยางครบถวน 
เชน คําวา “ เด็ก ” นั้นตองมีอายุเทาใดจึงจะเรียกวาเดก็ เด็กอายุเทาใดที่ชอบกิน
ช็อกโกแลต จํานวนเปอรเซ็นตจะตองสูงเทาใดจึงจะมีความนาเชื่อถือ (แตตองไมถงึ  
100 % มิฉะน้ันผลสรุปที่ไดจะเปนจริง) เปนตน 

ตัวอยางที่  5     เม่ือวานนี้อารีมาทํางานสาย 
          วันน้ี อารีมาทํางานสาย 
ผลสรุป  :  อารีมาทํางานสายทุกวัน 
  ผลสรุปที่ไดอาจจะเปนจริงหรือไมก็ได เน่ืองจากผลสรุปเกิดจากการคาดคะเน
หรือเปนการสังเกตจากพฤติกรรมที่อารชีอบทําซ้ําๆ กันเทานั้น 
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1.  จํานวนเจ็ดจํานวน เรียงลําดับกันดังตอไปน้ี จงใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย         
 หา a , b และ c 
 (1)  12 , 15 , 18 , a , b , c  และ  30 
วิธทีํา  ผลสรปุจากการใหเหตุผลแบบอุปนัย  เปนดังนี้ 
................................................................................................................................ 
ดังนั้น  a = ………………. ,  b = ………………..  , c = …………………….   

2.  จากการสังเกตผลบวกของจํานวนเตม็บวกคู ดังตอไปน้ี 
                                         2  =  2 
                                   2 + 4   =  6 
                              2 + 4 + 6   =  12 
                        2 + 4 + 6  + 8   =  20 
                  2 + 4 + 6  + 8 + 10  =  30    
 จงใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย หาผลบวกของ 
 2 + 4 + 6 + 8 + . . . + 22 
วิธีทํา จากผลบวกที่กําหนดให จะพบวา ผลบวกดังกลาวมีความสัมพันธกับจํานวนตัว
ของจํานวนทีน่ํามาบวกกัน  ดังนี้ 
 2      ,     6       ,      12       ,      20      ,      30      
            
        ......         .......          .......          .......           ....... 
สรุปผล ................................................................................................................... 
ดังนั้น   2 + 4 + 6 + 8 + . . . + 22  =  ………………………………………………… 
ตรวจสอบ 

ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่  1 -1 
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3.  จากการสังเกตผลจากการคํานวณที่กาํหนดใหตอไปน้ี 
(1 ×  9)  + 2 = 11 

         (12 ×  9)  + 3 = 111 
       (123 ×  9)  + 4 = 1,111 

                 (1234×  9)  + 5 = 11,111 
 จงใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย หาผลลพัธของ 
                (12345×  9)  + 6 
วิธีทํา   จากการสังเกตผลการคํานวณทีก่ําหนดให สรุปผลจากการใหเหตุผลแบบ
อุปนัยไดดังนี้……………………………………………………………………………... 
ดังนั้น  (12345×  9)  +6 = ...................................................................................... 
ตรวจสอบ 

4.  จงเขียนผลบวกของกําลังสามของจํานวนนับ  ในรปูของกําลังสองของจํานวนนับ 
แลวสังเกตและใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยเขียนผลบวกในแตละขอตอไปน้ีในรปูของ
กําลังสองของจํานวนนับ  
(1)  13 + 23 + 33 + 43 + 53 + 63 + 73 + 83 
(2)  13 + 23 + 33 + . . . +  103 
 13                                      =   12   
 13 + 23                      =   32  =  (1 + 2)2 

          13 + 23 +33                    =   62  =  (1 + 2 + 3)2 

       13 + 23 + 33 + 43             =  ………..  =  (………….)2  
          13 + 23 + 33 + 43 + 53      =  ………..  =  (………….)2 

ผลสรุป  โดยใชการใหเหตผุลแบบอุปนัยจะไดวา   
 13 + 23 + 33 + 43 +. . . + n3   =  (...............................................)2 

ดังนั้น   
      (1)  13 + 23 + 33 + 43 + 53 + 63 + 73 + 83 = …………………………………… 
                                                            = ……………………………………. 
      (2)  13 + 23 + 33 + . . . +  103 = …………………………………………………. 
                                             = …………………………………………………. 
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1.  ใหสังเกตแบบรูปของผลลัพธตอไปน้ี และใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยเติมคําตอบ
ในชองวางสุดทายใหถูกตอง 
  (1)             12    =   1 
                                       112    =   121                       
                        1112    =   12321                            
                       11112    =   1234321                    
                     111112    =   123454321     

                    1111112    =                                      
            (2)           32    =   9 
                                       332    =   1089                       
                        3332    =   110889                            
                       33332    =   11108889                    
                     333332    =          

            (3)           62    =   36 
                                       662    =   4356                       
                        6662    =   443556                            
                       66662    =   44435556                    
                     666662    =        

                     
 

 

แบบฝกระหวางเรียนที่  1-1  



 

 

190 

 
 

 
 

3.  จงใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย หาขอสรุปตอไปน้ี 
 (1)  ผลบวกของจํานวนคี่สองจํานวนใดๆ  
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 (2)  ผลคูณของจํานวนคูกับจํานวนคี่สองจํานวนใดๆ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

2.  จงใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย หา  a  จากแบบรูปของจํานวนที่กําหนดใหตอไปน้ี 
 (1)   3 , 7 , 11 , a , 19              , a   =  ………… 
 (2)   90 ,  a  , 78 , 72 , 66           ,  a  =  ………… 
 (3)   4 , 5 , 7 , 10 , a , 19          ,  a  =  ………… 
 (4)   1 , 4 , 9 , a , 25 , 36            ,  a  =  ………… 
 (5)   20 , 18 , 14 , a , 0              ,  a   =  ………… 
 (6)   1 , -1 , 2 , -6 , a , -120        ,  a   =  ………… 
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จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียวในแตละขอตอไปน้ี 
1.  พิจารณาการใหเหตุผลตอไปน้ี 
 เหตุ  1)  วันจันทรอารีภรณกินกุงแลวมีอาการแพ 
  2)  วันพุธอารภีรณกินปูมาแลวเกิดอาการแพ 
  3)  วันศุกรอารีภรณกินปลาหมึกแลวเกิดอาการแพ 
 ผลสรุป  อารีภรณแพอาหารทะเล 
จากการพิจารณาเปนการใหเหตุผลแบบใด 
 ก.  อุปนัย ข.  นิรนัย ค.  ทั้งอุปนัยและนิรนัย ง.  ไมเปนทั้งอุปนัยและนิรนัย 
2.  ใหผูเรียนสังเกตการบวกจํานวนคูกับจํานวนคูดังนี ้
  2 + 2  =  4 
  4 + 4  =  8 
  6 + 6  =  12  
  8 + 8  =  16 
ผูเรียนทดลองตอไปอีกหลายตวัอยาง  แลวสรปุวา  “ ถาหาผลบวกของจํานวนคูกับจํานวนคู ได
ผลลัพธเปนจํานวนคูเสมอ”  เปนการใหเหตุผลแบบใด 
 ก.  อุปนัย ข.  นิรนัย ค.  ทั้งอุปนัยและนิรนัย ง.  ไมเปนทั้งอุปนัยและนิรนัย 
3.  พิจารณาการใหเหตุผลตอไปน้ี 
 เหต ุ 1)  นายดําเปนมะเร็ง  กินกระเทียมแลวหายจากการเปนมะเร็ง 
  2)  นายแดงเปนมะเร็ง  กินกระเทียมแลวหายจากการเปนมะเร็ง 
                        3)  นายสมจาเปนมะเร็ง  กินกระเทยีมแลวหายจากการเปนมะเร็ง 
ผลสรุปในขอใดเปนผลสรุปของการใหเหตุผล แบบอุปนัย 
 ก.  คนที่เปนมะเร็งแลวกินกระเทียมจะหายจากการเปนมะเร็ง 
 ข.  คนที่เปนมะเร็งแลวกินกระเทียมไมหายจากการเปนมะเร็ง 
 ค.  คนไมเปนมะเร็งเพราะกนิกระเทยีมเปนประจํา 
 ง.  สรุปไมได 
4.  กําหนดให  เหตุ      1)  มารุติชอบกนิขนมหวาน เขาจึงเปนโรคเบาหวาน 
        2)  นิรุติชอบกินขนมหวาน  เขาจึงเปนโรคเบาหวาน 
        3)  อนิรุติชอบกินขนมหวาน   
  ผลสรุป    อนิรุติเปนโรคเบาหวาน 
จากที่กําหนดใหเปนการใหเหตุผลแบบใด 

แบบทดสอบยอยประจําชุด 
        การเรียนที่ 1 
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 ก.  ไมเปนทั้งอุปนัยและนิรนัย   ข.  นิรนัย      ค.  อุปนัย       ง. เปนทั้งอุปนัยและนิรนัย 
5.  จํานวน 6 จํานวน เรียงกันดังนี้ 
 4 , 5 , 7 , 10 , a , 19 
 โดยใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย a  คือ จํานวนใด 
 ก.  13  ข.  14   ค.  15   ง.  16 
6.  จํานวน 7 จํานวน เรียงกันดังนี้ 
 2 , 5 , 10 , 17 , 26 , b , 50 
 โดยใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย b  คือ จํานวนใด 
 ก.  35  ข.  36   ค.  37   ง.  38 
7.  เศษสวน 5 จํานวนเรียงกันดังนี้   

 
3
4  ,  

9
8  , 

c
16  ,  

81
a   ,  

243
64  

 โดยใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย  a + c  เทากับจํานวนในขอใด 
 ก.  59  ข.  58   ค.  57   ง.  56 
8.  จํานวน  6  จํานวนเรียงกันดังตอไปน้ี 

  
 โดยใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย B – A  เทากับจํานวนในขอใด 
 ก.  222  ข.  333  ค.  555      ง.  444 
9.   จํานวน  10  จํานวน เรียงกันดังนี้ 
 1 , 4 , 3 , 12 , 5 , 36 , a , 108 , 9 , b 
 โดยใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย a + b  จะเทากับจํานวนใด 
 ก.  331  ข.  333  ค.  335  ง.  337 
10.  จงหาสี่จํานวนถัดไปของแตละแบบรูปที่กําหนดใหตอไปน้ี 
 (10.1)   a , 3 , b , 6 , c  , 9 , ……… , ………. , ………. , ……….. , f , 18  
 

  (10.2)   2 , 5 , 4 , 10 , 6 , 15 , …….. , ……... , …….. , ……… , 12 , 30  
 
 
 
 
 

 

 242 353 464  B 686  A
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เฉลยใบกิจกรรมระหวางเรียนที ่  1-1 

 
 
 
 

1.  จํานวนเจ็ดจํานวน เรียงลําดับกันดังขอตอไปน้ี  จงใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย หา  
 จํานวน 
             a , b และ c 
 (1)  12 , 15 , 18 , a , b , c , 30 
วิธทีํา  ผลสรปุจากการใหเหตุผลแบบอุปนัย  เปนดังนี้ 
         สังเกตจํานวนสามจํานวนที่อยูกอนหนา a   
 12     , 15     , 18   ,    a    ,    b     , c     , 30 
 
พจนที่    1          2           3      4          5           6          7            
 
          3 ×4    3×5     3×6   .......      .......      .......     3×10   
ดังนั้น จํานวนหกจํานวนเรียงลําดับกัน โดยมีแบบรูป  ดงันี้ 
        พจนที่  n  =  3 ×  (n + 3)  =  3n + 9 
ดังนั้น  a =  พจนที่ 4 = 3(4) +  9 = 21  ,  b =  พจนที ่5 = 3(5) + 9 = 24 
           c =  พจนที่ 6 = 3(6)  +  9 = 27 
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2.  จากการสังเกตผลบวกของจํานวนเตม็บวกคู ดังตอไปน้ี 
                                         2  =  2 
                                   2 + 4   =  6 
                              2 + 4 + 6   =  12 
                        2 + 4 + 6  + 8   =  20 
                  2 + 4 + 6  + 8 + 10  =  30  
 จงใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย หาผลบวกของ 
 2 + 4 + 6 + 8 + . . . + 22 
วิธทีํา   จากผลบวกที่กําหนดให จะพบวา ผลบวกดังกลาวมีความสัมพันธกับจํานวน
ตัวของจํานวนที่นํามาบวกกัน  ดังนี้ 
 2      ,     6       ,      12       ,      20      ,      30      
            
         1×2        2×3        3×4            4×5        5×6 
สรุปผล  ผลบวกของจํานวนเต็มบวกคู ตั้งแต 2 เปนตนไป n จํานวน   
เทากับ  n(n + 1) 
ดังนั้น     2 + 4 + 6 + 8 + . . . + 22   =   11(11+1)  =  132   
 
                             11  จํานวน 

ตรวจสอบ  จากการตรวจสอบการหาผลบวก พบวา 
 2 + 4 + 6 + 8 + . . . + 22  =  132      
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3.  จากการสังเกตผลจากการคํานวณที่กาํหนดใหตอไปน้ี 
(1 ×  9)  + 2 = 11 

         (12 ×  9)  + 3 = 111 
       (123 ×  9)  + 4 = 1,111 

                 (1234×  9)  + 5 = 11,111 
 จงใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย หาผลลพัธของ 
                (12345×  9)  + 6 
วิธีทํา   จากการสังเกตผลการคํานวณทีก่ําหนดให สรุปผลจากการใหเหตุผลแบบ
อุปนัยไดดังนี้ 
       จากผลคูณ (123 ×  9) และเพิ่มจํานวนที่คูณกบั 9 เปน 1234, 12345 ,... 
        (123 ×9) บวกดวย 4 ไดผลลัพธเปน 1,111 ซึ่งมีเลขโดด 1 ทัง้หมด  4 ตัว
ดังนั้น  (12345×  9) + 6 = 111,111 
ตรวจสอบ  จากการตรวจสอบผลการคํานวณ  (12345×  9) + 6 = 111,111   
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4.  จงเขียนผลบวกของกําลังสามของจํานวนนับในรูปของกําลังสองของจํานวนนบั 
แลวสังเกตและใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยเขียนผลบวกในแตละขอตอไปน้ีในรปูของ
กําลังสองของจํานวนนับ  
(1)  13 + 23 + 33 + 43 + 53 + 63 + 73 + 83 
(2)  13 + 23 + 33 + . . . +  103 
 13                                      =  12 
 13 + 23                      =  32  
          13 + 23 +33                 =  62  

       13 + 23 + 33 + 43          =  102 

          13 + 23 + 33 + 43 + 53   =  152 

ผลสรุป  โดยใชการใหเหตผุลแบบอุปนัยจะไดวา   

 13 + 23 + 33 + 43 +. . . +  n3 = (1 + 2 + 3 + . . . + n )2  =  
2

2
)1(
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +nn  

ดังน้ัน   

      (1)  13 + 23 + 33 + 43 + 53 + 63 + 73 + 83  =   
2

2
)18(8
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +  

                                                             =   362 

      (2)  13 + 23 + 33 + . . . +  103  =    
2

2
)110(10
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +  

                                              =   552  
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ผลการเรียนรูที่คาดหวงั     

ผูเรียนเขาใจและใชการใหเหตุผลแบบนิรนัยได    
เวลาที่ใช   3 ชั่วโมง   
 สื่อ ใบความรูที่ 2-1 ,2-2 , 2-3 ใบงานที ่2-1 ,2-2 ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 2-1   
 แบบฝกประสบการณที่ 2-1 และแบบทดสอบยอยประจําชุดการเรยีนที่ 2-1 
 
 

ชุดการเรยีนรูคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน   ชุดที่  2      
การใหเหตผุลแบบนรินัย (Deductive  Reasoning) 

คําชี้แจง   ชดุการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน ชุดที่ 2 ม ี 2 ตอน 
ตอนที่  1  การใหเหตุผลแบบนิรนัย  (เวลา 3 ชั่วโมง ) 
1.  ใหผูเรียนแตละกลุมศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูอยางละเอียด 

2.  ผูเรียนแตละกลุมตองชวยกันศึกษาใบความรู   ใบงาน  ใบกิจกรรมระหวางเรียน   แบบ 

     ฝกประสบการณโดยจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให  อยางเครงครัด 

3.  ถากลุมใดสงสัยหรือมีปญหาที่ไมเขาใจ สามารถขอคําแนะนําจากครูผูสอนไดตลอดเวลา 
4.  เมื่อผูเรียนศึกษาใบความรูและทํากิจกรรมจากชุดการเรียนเสร็จแลว ใหสงชุดการเรียนที่ 
     ถือวาเปนผลงานของผูเรียนหลังหมดเวลาทํากิจกรรม 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียน 

     ผูเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังศึกษาชุดการเรียนเสร็จแลวจะเปนคะแนนเก็บของผูเรียน 

แตละคน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการชวยพัฒนาผูเรียนในการศึกษาเรื่องการใหเหตุผลแบบนิรนัย  
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คําชี้แจง ตอนที่ 1 ใหผูเรยีนแตละกลุมศึกษาใบความรูและทําใบงาน 
                          ระหวางเรียน ใชเวลา 30 นาที 
 

ใบงานที่ 1 
ใหผูเรียนพิจารณาการใหเหตุผลเพ่ือหาขอสรุปจากสิ่งที่กําหนดใหหรือเหตุในตัวอยาง
ตอไปนี้ 
ตัวอยางที่  1 
 กําหนดให  :  1) เสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัง้ฉากซึ่งกันและกัน 

        2) ABCD เปนรูปสีเ่หลี่ยมจัตุรัสมี 
−−−

AC  และ 
−−−

BD  เปนเสนทแยงมุม 

 ผลสรุป      :  
−−−

AC  ตั้งฉากกบั 
−−−

BD  
ตัวอยางที่  2 
   กําหนดให  :  1) มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัวมีขนาดเทากัน 
               2) ABC  เปนรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัว  CBA ˆ  และ BCA ˆ  เปนมุมที่ฐาน    
                                  ของรูปสามเหลี่ยม 
 ผลสรุป      :  CBA ˆ  = BCA ˆ  
ตัวอยางที่  3 
   กําหนดให  :  1)   มนุษยทุกคนตองตาย 
               2)    นายวีระศักดิ์เปนมนุษย 
 ผลสรุป      :  นายวีระศักดิ์ตองตาย 
ตัวอยางที่  4 
 กําหนดให  :  1)   ถาฝนตกแลวรถจะตดิ 
                2)   ฝนตก 
 ผลสรุป      :  รถจะติด 
ตัวอยางที่  5 
 กําหนดให  :  1)   ถาฝนตกแลวรถจะตดิ 
                2)   รถไมติด 
 ผลสรุป      :  ฝนไมตก 
 

การใหเหตุผลแบบนิรนัย   
(Deductive  Reasoning) 
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ตัวอยางที่  6 
 กําหนดให  :  1)   วิทยมีอายุมากกวาวฒิุ 
                2)   วุฒิอายุมากกวาวีระ 
 ผลสรุป      :  วิทยอายุมากกวาวีระ 
ตัวอยางที่  7 
 กําหนดให  :  1)  แมวทุกตัวเปนสตัวมี 4 ขา 
                2)  บรีสนียเปนแมว 
 ผลสรุป      :  บริสนียมี 4 ขา 
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 การใหเหตุผลในตวัอยาง ของใบงานที่ 1  เปนการใหเหตุ โดยเริม่ตนจาก เหตุ หรือ 
สมมุติฐาน แลวอาศยัความจริงที่ยอมรับแลวที่เรยีกวา สัจพจน อาศัยทฤษฏีบทที่ทราบมากอนแลว 
อาศัยขอตกลง กฎตางๆ หรือบทนิยาม นําสิ่งเหลานี้มายืนยันจนกระทั่งได ผล หรือ ขอสรุป ที่
ตองการ ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 
 ทฤษฏีบทตางๆ ในทางคณติศาสตร เปนความจริงที่สามารถพิสูจนได การพิสูจนของ
ทฤษฏีบทเหลานี้  เรียกวาเปนการใหเหตผุล แบบนิรนัย 
 ขอความหรือประโยคที่จะใชการใหเหตผุลแบบนิรนัย พิสูจนจากเหตุนําไปสูผล มักจะเปน
ขอความที่มีรปูแบบดังนี ้
 ถา ... (เหตุหรือสมมุติฐาน) ... แลว ... (ผลหรือขอสรุป) ... 
ตัวอยางที่ 1  เชน 
 (1)  ถาเซตวาง หมายถึง เซตที่ไมมีสมาชกิ และ A เปนเซตที่ไมมีสมาชิก แลวเซต A  
เปนเซตวาง 
  ขอความ (1) นี้สามารถเขียนในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยแยกเหตุและผลชัดเจนดังนี้ 
  เหตุ       :  1)  เซตวาง  หมายถึง  เซตที่ไมมีสมาชิก 
          :  2)   A  เปนเซตทีไ่มมีสมาชิก 
  ผลสรุป     A  เปนเซตวาง 

(2) ถาสิ่งมีชีวติทกุสิ่งตองการอาหาร และคนเปนสิ่งมีชีวติ และนายกมลเปนคน แลว นาย
กมลตองการอาหาร 

  ขอความ (2) เขียนใหมไดวา 
       เหตุ         :  1)   สิ่งมีชีวติทุกสิ่งตองการอาหาร 

          :  2)   คนเปนสิ่งทีมี่ชีวิต 
                                :  3)  นายกมลเปนคน 
                     ผลสรุป     นายกมลตองการอาหาร 

   ใบความรูที่  2-2 

เหตุ 
หรือสมมุติฐาน 

ผล 

หรือ 

ขอสรุป 

สัจพจน ทฤษฏีบท 

ขอตกลง กฎ บทนิยาม 
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 การใหเหตุผลดังตัวอยาง เปนการนําความรูพ้ืนฐานที่ยอมรับกันมากอนวาเปนจริง เพ่ือ
หาเหตุผลไปสูขอสรุป ความรูพ้ืนฐานนี้อาจเปนความเชื่อ ขอตกลง กฎ หรือบทนิยาม ลักษณะการ
หาผลสรุปจากความรูพ้ืนฐานที่ยอมรับกนัมากอนซึ่งเปนที่นิยมใชกนัมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณกวา  
2000 ปมาแลวเรียกวาการใหเหตุผลแบบนิรนัย 
 

 การใหเหตุผลแบบนิรนัยจะประกอบดวยสองสวน สวนแรกเปนสวนที่เราตองยอมรับกนั
กอนเรียกวา เหตุ (Premise) อีกสวนหนึง่เรียกวา ผลสรุป  (Conclusion) 
ตัวอยางที่  2  
 เหต ุ   : 1.  นักเรียนโรงเรียนกีฬาทกุคนเลนกฬีาเกง 

  :  2.  แมวเหมียวเปนนักเรียนโรงเรียนกีฬา 
 ผลสรุป   แมวเหมียวเลนกีฬาเกง 
 จากเหตุบังคบัใหนักเรียนโรงเรียนกีฬาทกุคนเลนกฬีาเกง ถาแมวเหมียวเปนนักเรยีน
โรงเรียนกีฬา แมวเหมียวเลนกีฬาเกง จะไดวา เหตุ มีผลสนับสนุนใหเกิด ผลสรุป 
ตัวอยางที่  3 
 เหตุ    :   1.  นกทุกตัวเปนสตัวที่บินได 

  :   2.  สัตวที่บินไดทุกตัวจะมีหูตั้งและยาว 
 ผลสรุป      นกทุกตวัมีหูตั้งและยาว 
 จากเหตุบังคบัใหนกทุกตวัเปนสัตวทีบ่ินได ถาสัตวที่บนิไดทุกตวัจะมีหูตั้งและยาว 
 นกทุกตวัมีหูตั้งและยาว จะไดวา เหตุ มีผลสนับสนุนใหเกิด ผลสรุป 
ตัวอยางที่  4 
 เหตุ       :  1.   ผูหญิงสวยทุกคนมียิ้มสวย 

  :  2    ลักษณาวรรณเปนผูหญิงสวย 
 ผลสรุป      ลักษณาวรรณมียิ้มสวย  
 จากเหตุบังคบัใหผูหญิงสวยทุกคนมียิ้มสวย ลักษณาวรรณเปนผูหญงิสวย ลักษณาวรรณ 
มียิ้มสวย จะไดวา เหตุ มีผลสนับสนนุใหเกิด ผลสรุป 
 
 

 การใหเหตุผลแบบนิรนัย  หมายถึง การใหเหตุผล โดยเริ่มจากเหตุ หรือสมมุติฐาน แลวอาศัย
ความจริงที่ยอมรับแลวที่เรียกวา สัจพจน ทฤษฏีบทที่ทราบมากอนแลว ขอตกลงกฎตางๆ หรือบทนิยาม 
นําสิ่งเหลานี้มายืนยันจนได ผล หรือ ขอสรุป ที่ตองการ 



 

 

202 

 
 
 

                                                
  
     ชื่อผูเรียน/กลุม.......................................................................................  ชั้น  ม.4/........... 

จุดประสงคการเรียนรู ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ การใหเหตุผลแบบนิรนัย 
คําชี้แจง  ใหผูเรียนยกตัวอยางสถานการณ การใหเหตุผลแบบนิรนยั มา 3 ตัวอยาง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

      ใบงานที่  2-1 



 

 

203 

 
 

 
ความสมเหตุสมผล  
ตัวอยางที่  1  เหตุ        :  1.  ถาเปดไฟที่รั้วบานแลว แมงเมาจะมาเลนแสงไฟ 

        :  2.  แมงเมาไมมาเลนแสงไฟ 
        ผลสรุป     ไมไดเปดไฟที่รั้วหนาบาน 
 จากเหตุบังคบัใหถาเปดไฟที่รั้วบานแลว แมงเมาจะมาเลนแสงไฟ และแมงเมาไมมาเลน
แสง ผลสรุป ไมไดเปดไฟทีร่ั้วหนาบาน  จะไดวา เหตุ มีผลสนับสนุนใหเกิด ผลสรปุ 
ตัวอยางที่  2    เหตุ      :  1.  ดาวฤกษทุกดวงมีแสงสวางในตัวเอง 

        :  2.  ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษ 
         ผลสรุป     ดวงอาทิตยมีแสงสวางในตวัเอง 
 จากเหตุบังคบัใหดาวฤกษทุกดวงมีแสงสวางในตัวเอง และดวงอาทิตยเปนดาวฤกษ ดวง
อาทิตยมีแสงสวางในตัวเอง  จะไดวา เหตุ มีผลสนับสนุนใหเกิด ผลสรุป 
ตัวอยางที่ 3     เหตุ      :  1.  ดอกกุหลาบทุกชนิดเปนดอกไม 

        :  2.  ดอกไมทุกชนิดมีกลิ่นหอม 
         ผลสรุป ดอกกุหลาบมีกลิ่นหอม 
 จากเหตุบังคบัให ดอกกุหลาบทุกชนิดเปนดอกไม ดอกไมทุกชนิดมีกลิ่นหอม  ดอก
กุหลาบมีกลิ่นหอม  จะไดวา เหตุ มีผลสนับสนุนใหเกดิ ผลสรุป 
 จากตัวอยางจะเห็นไดวาการใหเหตุผลแบบนิรนัยเปนการใหเหตุผลทีเ่ปนการอางวาสิ่งที่
กําหนดให เหตุ เพ่ือยืนยัน ผลสรุป  อาจกลาวไดวา  การใหเหตุผลแบบนิรนัย  คือการอาง
เหตุผลที่ถาขออางหรือเหตุจริง  เปนไปไมไดที่ผลสรุปจะเปนเท็จ  การใหเหตุผลแบบนิรนยั
จะตองทําการตรวจสอบตอไปวา เปนการใหเหตุผลทีส่มเหตุสมผลหรือไม 
 การใหเหตุผลแบบนรินัย มีสวนประกอบ 2 สวน คือ เหตุ และ ผล การตรวจสอบวา การ
ใหเหตุแบบนรินัยเปนการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผลหรอืไม ถาเหตุทีก่ําหนดใหทุกเหตุเปนจริงแลวนํา
เหตุทั้งหมดมาวิเคราะหวา จะไดผลที่เปนจริงหรือไม 

-    ถาไดผลเปนจริง จะเรียกการใหเหตุผลนี้วา เปนการใหเหตุผล ที่สมเหตุสมผล (Valid) 
หรือผลที่ไดเปนผลทีส่มเหตุสมผล 

- ถาผลที่กําหนดใหไมจําเปนตองเกิดขึ้นตามนั้น จะกลาววา ผลเปนเทจ็ ในกรณีนี้จะ
เรียกการใหเหตุผลนีว้า เปนการใหเหตุผลที่ ไมสมเหตุสมผล (Invalid) หรือผลที่ได
เปนผลที่ไมสมเหตุสมผล  

   ใบความรูที่  2-3 
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ตัวอยางที่  4    เหตุ      :  1.  นกทุกตัวเปนสัตวทีบ่ินได 
        :  2.  กระจอกเทศเปนนก 

        ผลสรุป     กระจอกเทศเปนสัตวทีบ่ินได 
 จากเหตุที่เปนจริงวา นกทุกตัวบินได ดังนั้น ถากระจอกเทศเปนนก กระจอกเทศตองบิน
ได จะเห็นวาเหตุทําใหเกิดผลที่เปนจริงได การใหเหตผุลในตวัอยางนี้จึงเปนการใหเหตุผลที่ 
สมเหตุสมผล 
ตัวอยางที่  5    เหตุ      :  1.  นกทุกตัวเปนสัตวทีบ่ินได 

        :  2.  กระจอกเทศเปนสัตวที่บินได 
          ผลสรุป     กระจอกเทศไมใชนก 
 จากเหตุที่เปนจริง วานกทุกตัวบินได คือ ตองเปนนกจึงจะบินได การที่กระจอกเทศบินได 
กระจอกเทศอาจเปนนกหรือไมเปนนกก็ได  และ เหตใุนตวัอยางนี้ไมสามารถทําใหเกิดผลที่เปนจริง
ได  การใหเหตุผลในตัวอยางนี้จึงเปนการใหเหตุผลที่ ไมสมเหตุสมผล 
คําชี้แจง   ใหผูเรียนพิจารณาการใหเหตุผลตอไปน้ี 
ตัวอยางที่  6     เหตุ      :  1  เซตวาง หมายถึง เซตทีไ่มมีสมาชิก 
            :  2   A  เปนเซตทีไ่มมีสมาชิก 
     ผลสรุป   A  เปนเซตวาง 
 จะพบวา  เม่ือยอมรับวา  เหตุ  1)  และ  เหตุ  2)  เปนจริงแลว  A  ซึ่งเปนเซตทีไ่มมี
สมาชิกตามเหตุขอ  2)  สอดคลองกับเหตุขอ  1) จึงไดวา  A  เปนเซตวาง แสดงวาผลเปนจริง   
 ดังน้ัน การใหเหตุผลน้ีเปนการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล  A  เปนเซตวาง  จึงเปนผลที่
สมเหตุสมผล 
ตัวอยางที่  7     เหตุ       :  1)   สัตวมีปกทุกตวับินได 

           :  2)   เปดเปนสัตวมีปก 
                       ผลสรุป     เปดบินได 
 เม่ือยอมรับวา เหตุขอ  1)  และ  เหตขุอ  2)  เปนจริง เปดซึ่งเปนสัตวมีปก ตามขอ 2)  
สอดคลองกับเหตุขอ  1) ผลที่กลาววาเปดบินได  จึงเปนจริง 
 ดังน้ัน  การใหเหตุผลนีเ้ปนการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล  
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คําชี้แจง  ใหผูเรียนพิจารณาการใหเหตุผลในแตละขอตอไปน้ีเปนการใหแบบ 
            อุปนัยหรือแบนิรนัย 
(1) เหต ุ 1)  คุณพอชอบดื่มกาแฟ 
   2)  คุณแมชอบด่ืมกาแฟ 
   3)  คุณลุงชอบด่ืมกาแฟ 
 ผลสรุป      ผูใหญทุกคนชอบดื่มกาแฟ 
 เปนการใหเหตุผลแบบ .............................................................................................. 
(2) เหต ุ 1)  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตองกนิอาหาร 
   2)  คนเปนสิ่งมีชีวิต 
 ผลสรุป     คนตองกินอาหาร 
 เปนการใหเหตุผลแบบ .............................................................................................. 
(3) เหต ุ 1)  คนวิ่งเรว็กวาแมว 
   2)  แมววิ่งเรว็กวาไก 
 ผลสรุป     คนวิ่งเรว็กวาไก 
 เปนการใหเหตุผลแบบ .............................................................................................. 
(4) เหต ุ 1)  เม่ือวันจันทร  โรงเรียนมีการแขงขันฟุตบอล  วัชระกลับบานดึก 
   2)  เม่ือวันศุกร  โรงเรียนมีนิทรรศการ  วัชระกลับบานดึก 
 ผลสรุป     เวลาโรงเรยีนมีกิจกรรม  วัชระจะกลบับานดึก 
 เปนการใหเหตุผลแบบ .............................................................................................. 
(5) เหต ุ 1)  ถาจีราวรรณสอบตก  คณุแมจะตี   
   2)  คุณแมไมตีจีราวรรณ 
 ผลสรุป     จีราวรรณสอบไมตก 
 เปนการใหเหตุผลแบบ .............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

   ใบงานท่ี  2- 2 
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 คําชี้แจง  ใหผูเรียนพิจารณาการใหเหตุผลในขอตอไปน้ีวาเปนการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล
หรือไมสมเหตุสมผล 

 (1)    เหตุ       :  1)   สิ่งมีชีวิตทกุสิ่งตองตาย 
            :  2)   กอนหินเปนสิ่งมีชีวติ 

                         ผลสรุป     กอนหินตองตาย 
       เปนการใหเหตุผลที่  ...................................................................................... 
   เพราะ ............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 

 (2)    เหตุ      :  1)   สิ่งมีชีวิตทกุสิ่งตองตาย 
            :  2)  กอนหินเปนสิ่งที่ไมมีชีวติ 

                         ผลสรุป     กอนหินไมตองตาย 
       เปนการใหเหตุผลที่  ...................................................................................... 
   เพราะ ............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 

 (3)    เหตุ       :  1)   เรือทุกลําลอยน้ําได 
            :  2)   โฟมลอยน้ําได 

                         ผลสรุป     โฟมเปนเรือ 
       เปนการใหเหตุผลที่  ...................................................................................... 
   เพราะ ............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ใบงานที่  2- 3 
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คําชี้แจง  ใหผูเรียนพิจารณาการใหเหตุผลในขอตอไปน้ีวาเปนการใหเหตุผลที ่
            สมเหตุสมผลหรือไมสมเหตุสมผล 

 (1)    เหตุ        :  1)   เรือทุกลําลอยน้ําได 
              :  2)  โฟมไมใชเรือ   

                         ผลสรุป     โฟมลอยน้ําไมได 
       เปนการใหเหตุผลที่  ...................................................................................... 
   เพราะ ............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

(2)    เหตุ        :  1)   แมวทุกตวัชอบกินปลาทู 
             :  2)   สมจาเปนแมว  

                         ผลสรุป     สมจาชอบกินปลาท ู
       เปนการใหเหตุผลที่  ...................................................................................... 
   เพราะ ............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

(3)    เหตุ        :  1)   ตนไมทุกชนิดมีใบสีเขยีว 
             :  2)   หญาเปนตนไมชนิดหนึง่ 

                         ผลสรุป     หญามีใบสีเขียว 
       เปนการใหเหตุผลที่  ...................................................................................... 
   เพราะ ............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่  2-1 
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จงหาตวัอยางของผลที่สมเหตุสมผลจากเหตุที่กําหนดใหตอไปน้ี  
(1) เหตุ  :  1)  มีปลาบางชนิดที่วายน้ําไมได 
    2)  ปลาทุกชนิดเปนสัตวทีก่ินได 
 ผล  :   ..................................................................................................................... 
 
(2) เหตุ  :  1)  นกทุกชนดิเปนสัตวเลือดอุน 
    2)  มีนกบางชนิดอาศัยอยูในน้ํา 
 ผล  :   ..................................................................................................................... 
 
(3) เหตุ  :  1)  นักเรียนหญิงทุกคนเปนนักเรียนทีต่ั้งใจเรียน 
    2)  ไมมีนักเรียนที่ตั้งใจเรียนคนใดที่สอบตก 
 ผล  :   ..................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฝกประสบการณที่ 2 -1   
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จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียวในแตละขอตอไปน้ี 
1)  กําหนด  เหตุ  :  1)  ถานักเรียนขาดเรียนแลวจะถกูทําโทษ 
                          2)  สันติเปนนักเรียนที่ขาดเรียน 
      สรุปผล   :  สันติถูกทําโทษ 
     จากที่กําหนดให  เปนการใหเหตุผลแบบใด 

ก.  อุปนัย         ข.  นิรนัย   ค.  ทั้งอุปนัยและนิรนัย ง. ไมเปนทั้งอุปนัยและนรินัย 
2)  ขอใดเปนการใหเหตุผลแบบนิรนัย 
 ก.  เหตุ   :  1)  ครูทุกคนชอบอานหนังสือพิมพ 
                           2)  นทีชอบอานหนังสือพิมพ 
                 ผลสรุป   :  นทีเปนคร ู
 ข.  เหตุ   :  1)  คนที่สบูบุหรี่มากจะเปนมะเร็งปอด 
                           2)  ศิวเรศเปนมะเรง็ปอด 
                 ผลสรุป   :  ศิวเรศสบูบุหรีม่าก 
 ค.  เหตุ   :  1)  ตนไมยนืตนทุกชนิดจะมีผล 
                           2)  ตนมะมวงมีผล 
                 ผลสรุป   :  ตนมะมวงเปนไมยืนตน 
 ง.  เหตุ   :  1)  ตนไมยนืตนทุกชนิดจะมีผล 
                           2)  ตนกลวยเปนไมยืนตน 
                 ผลสรุป   :  ตนกลวยมีผล 
3)  กําหนดเหตุ  ดังตอไปน้ี 
 เหตุ  :    1)  นกทุกตวัเปนสัตวปก 
  2)  สัตวปกบางตัวบินไมได 
  3)  แกวเปนชือ่สัตวเลี้ยงของฉันที่ไมมีปก 
 ขอใดตอไปน้ีเปนผลที่สมเหตุสมผล 
 ก.  แกวบินไมได  ข.  แกวบินได 
 ค.  แกวไมเปนนก               ง.  แกวเปนนก 
   
       

แบบทดสอบยอยประจําชุด 
        การเรียนที่ 2 
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4)  กําหนดการใหเหตุผลตอไปน้ี   
 เหตุ  :    1)  เปดทุกตวัวายน้ําได 
  2)  สัตวที่วายน้ําไดทุกตวัจะบินไมได 
  3)  สัตวเลี้ยงของฉันวายน้าํไดทุกตวั 
 ผล  :  1)  สัตวเลีย้งของฉันบางตวัเปนเปด 
          2)  สัตวเลี้ยงของฉนัทุกตวับินไมได   
 ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
 ก.  ผล  1)  และ  2)  สมเหตุสมผล 
 ข.  ผล  1)  และ  2)  ไมสมเหตุสมผล 
 ค.  ผล  1)  สมเหตุสมผล  แตผล  2)  ไมสมเหตุสมผล 
 ง.  ผล  1)  ไมสมเหตุสมผล  แตผล  2)  สมเหตุสมผล 
5)  กําหนดเหตุ  ดังตอไปน้ี 
 เหตุ  :  1)  ครูทุกคนในโรงเรียนนี้เปนคนใจดี 
           2)  มีครูบางคนในโรงเรียนนี้เปนคนร่ํารวย 
                      3)  สมหวังไมไดเปนครโูรงเรียนนี ้
           4)  สมทรงไมเปนคนใจดี 
 ขอใดตอไปน้ีเปนผลที่สมเหตุสมผล 
 ก.  สมหวังไมเปนคนร่ํารวย            ข.  สมหวังเปนคนใจราย 
 ค.  สมทรงเปนคนร่ํารวย                ง.  สมทรงไมไดเปนครูโรงเรียนนี้ 
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 ผลการเรียนรูที่คาดหวงั     

ผูเรียน  บอกไดวาการอางเหตุผลสมเหตสุมผลหรือไม โดยใชแผนภาพแทนเซต   
เวลาที่ใช      2   ชั่วโมง   
สื่อ   ใบความรู  3-1 , 3-2  ใบงาน 3-1 , 3-2   ใบกิจกรรมระหวางเรยีน  แบบฝกประสบการณ  3-1   
แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียนที่ 3 
 
 
 
 

ชุดการเรยีนรูคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน   ชุดที่  3    
  การอางเหตุผล 

คําชี้แจง   ชดุการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน  ชุดที่ 3 ม ี 2 ตอน 
ตอนที่  1  การอางเหตุผล  (เวลา  2  ชั่วโมง  ) 
1.  ใหผูเรียนแตละกลุมศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูอยางละเอียด 

2.  ผูเรียนแตละกลุมตองชวยกันศึกษาใบความรู   ใบงาน  ใบกิจกรรมระหวางเรียน แบบฝก 

    ประสบการณ  โดยจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให  อยางเครงครัด 

3.  ถากลุมใดสงสัยหรือมีปญหาที่ไมเขาใจ สามารถขอคําแนะนําจากครูผูสอนไดตลอดเวลา 
4.  เมื่อผูเรียนศึกษาใบความรูและทํากิจกรรมจากชุดการเรียนเสร็จแลว ใหสงชุดการเรียนที่ 
     ถือวาเปนผลงานของผูเรียนหลังหมดเวลาทํากิจกรรม 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียน 

     ผูเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังศึกษาชุดการเรียนเสร็จแลวจะเปนคะแนนเก็บของผูเรียน 

แตละคน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการชวยพัฒนาผูเรียนในการศึกษาเรื่องการอางเหตุผล  
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คําชี้แจงตอนที่  1  ใหผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรู ทําใบงาน 
และใบกิจกรรมระหวางเรียน 

 
 

  
การใหเหตุผลประกอบดวยสวนสองสวน  สวนแรกเปนสวนที่เราตองยอมรับกอนเรียกวา เหตุ หรือ
สิ่งที่กําหนดให และสวนทีส่องเรียกวา ผลสรุป เราตดัสินใจวาผลสรุปถูกตองกต็อเม่ือมีความ
สมเหตุสมผล 
 การใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล (valid) คือ การอางเหตผุล หรือขออางที่กําหนดใหเปนจริง 
เรียกวา เหตุ เปนผลใหเกิด ขอสรุป ที่เปนจริงได 
 การใหเหตุผลที่ไมสมเหตุสมผล (invalid)  คือ การอางเหตุผล หรือขออางที่กําหนดให
เปนจริง เรียกวา เหตุ ไมเปนผลใหเกิด ขอสรุป ที่เปนจริงได 
การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใชแผนภาพ 
 การตรวจสอบการใหเหตุผลแบบอุปนัย - แบบนิรนัยที่ สมเหตุสมผลหรือไมสมเหตุสมผล
ทําไดหลายวธิ ีวธิีหนึ่งคือ  ใชแผนภาพแทนเซตของเวนน – ออยเลอร ที่ใชในเร่ืองเซตมาชวยในการ
ตรวจสอบได  โดยใชสําหรับขอความที่สามารถเขียนแผนภาพแทนเซตได  
ขอความที่  1            :   สิ่งมีชีวติทุกสิ่งตองตาย 
ความหมายในเชิงเซต     :  มีเซตเกิดขึน้  2  เซต 
  A  แทนเซตของสิ่งมีชีวิต 
  B  แทนเซตของสิ่งที่ตองตาย 
จากขอความที่กําหนดให กลาวในเชิงเซตไดวา สมาชิกทุกตัวของ A เปนสมาชิกของ B จะได A⊂B ซึ่ง
เขียนแผนภาพไดดังนี้ 
 

 
 

A B 

ใบความรูท่ี  3-1 

การอางเหตุผล 
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จากแผนภาพ   อาจจะมีสิ่งอ่ืนที่อยูนอกเซต A  แตอยูในเซต  B  ได 
ขอความที ่ 2      :    มีนกบางชนิดที่บินได 
ความหมายในเชิงเซต        ให   A แทนเซตของนก 
                                         B แทนเซตของสิ่งทีบ่นิได 
ดังนั้น  มีสมาชิกบางตวัของ A ที่เปนสมาชิกของ  B  นั้นคือ  A∩ B ≠  φ   เขียนแทนเปนแผนภาพ

ดังนี้  
ขอความที ่ 3     :   ไมมีรถประจําทางคนัใดที่ใชน้ํามันเบนซิน 95 
ความหมายในเชิงเซต        ให   A  แทนเซตของรถประจําทาง 
                                         B แทนเซตของสิ่งทีใ่ชน้ํามันเบนซนิ 95 
ดังนั้น  ไมมีสมาชิกของ A ตัวใดที่เปนสมาชิกของ  B 
คือ  A และ B เปนเซตที่ไมมีสวนรวม เขยีนเปนแผนภาพไดดังนี้ 
       

 
 
ขอความที ่ 4      :   มีรถบรรทุกบางคันไมใชน้ํามันดีเซล 
ความหมายในเชิงเซต        ให   A  แทนเซตของรถบรรทุก 
                                         B  แทนเซตของสิ่งทีใ่ชน้ํามันดีเซล 
ดังนั้น  มีสมาชิกของ A บางตัวที่ไมเปนสมาชิกของ B  เขียนเปนแผนภาพไดดังนี้ 

 

  A B 

A B 

หรือ B A A B 
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วิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลทําโดยเขียนแผนภาพใหสอดคลองกับเหตุหรือสิ่งที่
กําหนดใหทุกกรณี โดยมีหลักการวา 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.  ถาแผนภาพทุกแผนภาพสอดคลองกับผลสรุปตามที่สรุปไว  เรากลาวการใหเหตุผลนั้นสมเหตุสมผล 
(Valid) 
       2.  ถาแผนภาพบางกรณีไมสอดคลองกับผลสรุปตามที่สรุปไว  เรากลาววาการใหเหตุผลนั้นไม
สมเหตุสมผล (Invalid) 
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การใชแผนภาพเพ่ือชวยในการตรวจสอบวา การใหเหตผุลน้ันสมเหตสุมผลหรือไม จะทําใหเขาใจได
งายขึ้น โดยมีวิธีการดังนี ้
              เขียนแผนภาพแทนเหตุ ซึง่อาจจะเขียนแผนภาพแทนเซตไดมากกวาหนึ่งกรณีเรา
จําเปนตองเขยีนแผนภาพทุกกรณีเทาทีจ่ะเปนไปได 
              พิจารณาวา จากแผนภาพที่แทนเหตุดังกลาวจะสามารถสรุปผลตามที่ตองการได
หรือไม ถาทุกกรณีสามารถสรุปผลได การใหเหตุผลนัน้ สมเหตุสมผล แตถามีบางกรณีไมเปนไป
ตามสรุปผลดังกลาว การใหเหตุผลนัน้จะไมสมเหตุสมผล  
ตัวอยางที่ 1   จงใชแผนภาพตรวจสอบการใหเหตุผลตอไปน้ี 
 เหตุ  :  1)  คนที่ออกกําลังกายทุกคนเปนคนมีสุขภาพดี 
           2)  เอนกเปนผูที่ออกกําลังกาย 
 ผล   :   เอนกเปนคนสขุภาพดี    
วิธีทํา    เขียนแผนภาพแทนขอความในเหต ุ
 ให  A  แทนเซตของคนออกกําลังกาย 
      B  แทนเซตของคนสขุภาพดี 
 เหตุ  1)  หมายถึง สมาชิกทกุตัวของ  A  เปนสมาชิกของ  B  ดังนั้น   A⊂B  จะได
แผนภาพดังนี้ 

                                            
เหตุ  2)  หมายถึง  เอนกเปนสมาชิกของ A 

 ดังนั้น  แผนภาพมีเพียงกรณีเดียวดังนี้ 
 

 
จากแผนภาพนี้  จะพบวา  เอนกเปนสมาชิกของ  B     

A B  เอนก 

A B 

ใบความรูท่ี 3 - 1 
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แสดงวา เอนกเปนคนมีสุขภาพดี 
ดังน้ัน  ผล เปนผลที่สมเหตุสมผล 
ตัวอยางที่ 2   จงใชแผนภาพตรวจสอบการใหเหตุผลตอไปน้ี 
 เหตุ  :  1)  คนที่ออกกําลังกายทุกคนเปนคนมีสุขภาพดี 
           2)  เอนกเปนคนสขุภาพดี 
 ผล   :   เอนกเปนผูที่ออกกําลังกาย  
วิธีทํา     เขียนแผนภาพแทนขอความในเหต ุ
 ให  A  แทนเซตของคนออกกําลังกาย 
      B  แทนเซตของคนสขุภาพดี 

เหตุ  1)   หมายถึง  สมาชิกทุกตวัของ  A  เปนสมาชกิของ  B  ดังนั้น   A⊂B  จะได
แผนภาพดังนี้ 

 
 เหตุ  2)  หมายถึง  เอนกเปนสมาชิกของ B  การวางตําแหนงของอเนกในเซต B จึงมี  2  
กรณี คือ  กรณีที่  1 : เอนกเปนสมาชิกของเซต  A       กรณีที่  2  :  เอนกไมเปนสมาชิกของ  A 

    
จะเห็นวา มีบางกรณีที่ไมเปนไปตามผลที่กลาววา เอนกเปนคนที่ออกกําลังกาย (กรณีที่ 2) 
ดังนั้น  การใหเหตุผลนีไ้มสมเหตุสมผล 
ตัวอยางที่ 3 จงใชแผนภาพตรวจสอบการใหเหตุผลตอไปน้ี 
 เหตุ  :  1) นักเรียนทีต่ั้งใจเรียนทุกคนจะสอบได 
           2) นักเรียนที่ขยันทุกคนจะสอบได 
 ผล   :   มีนักเรียนที่ขยันบางคนตั้งใจเรยีน 
วิธีทํา     เขียนแผนภาพแทนขอความในเหต ุ
 ให  A แทนเซตของนักเรียนที่ตั้งใจเรยีน 
      B แทนเซตของผูที่สอบได 
      C แทนเซตของนักเรียนที่ขยัน 

A B  เอนก A B 

 เอนก 

A B 
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เหตุ  1)  หมายถึง  A⊂B  จะไดแผนภาพดังนี้ 

 
เหตุ  2)    หมายถึง C⊂B เราสามารถเขียนแผนภาพแทน C ไดหลากหลายแบบ 

แผนภาพที่เปนไปไดบางแบบคือแผนภาพตอไปน้ี 
                    ภาพกรณีที่  1                                                   ภาพกรณีที่  2    

 
จากภาพกรณีที่  2  จะพบวา  A∩C = φ   ซึ่งแสดงวา ไมมีนักเรียนทีข่ยนัตั้งใจเรียน 
ดังนั้น  ผลสรุปจึงไมสมเหตสุมผล ที่วามีนักเรียนทีข่ยนับางคนตั้งใจเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
A 

B 
A 

C 

B 

C 

A 
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คําชี้แจง  จงใหความหมายในเชิงเซตของขอความในขอตอไปน้ี  โดยใชแผนภาพแทนเซต 
1)  ขอความ  :  จํานวนนบัทุกจํานวนเปนจํานวนเตม็ 
     ความหมายในเชิงเซต :  
     ให   A  แทน  .................................................................................................................... 
            B  แทน  ....................................................................................................................                  
     ดังน้ัน ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
เขียนแทนดวยแผนภาพดังนี้ 
2)  ขอความ  :  ไมมีจํานวนอตรรกยะใดเปนจํานวนตรรกยะ 
     ความหมายในเชิงเซต :  
     ให    A  แทน  .................................................................................................................... 
            B  แทน  ....................................................................................................................                  
     ดงัน้ัน ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
เขียนแทนดวยแผนภาพดังนี้ 
 
3)  ขอความ  :  มีนักเรียนบางคนที่ไมใชนักกีฬา 
     ความหมายในเชิงเซต :  
     ให    A  แทน  .................................................................................................................... 
            B  แทน  ....................................................................................................................                  
     ดังน้ัน ................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 
เขียนแทนดวยแผนภาพดังนี้ 
4)  ขอความ  :  มีนักเรียนบางคนเปนนักกีฬา 
     ความหมายในเชิงเซต :  
     ให    A  แทน  .................................................................................................................... 
            B  แทน  ....................................................................................................................                  
     ดังน้ัน ................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 
เขียนแทนดวยแผนภาพดังนี้ 

   ใบงานที่ 3-1 
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ตัวอยาง        ขอความ  :  1)  จํานวนเต็มทุกจํานวนเปนจํานวนตรรกยะ  2)  0 เปนจํานวนเตม็ 
    ความหมายในเชิงเซต  :   
     ให  A  แทนเซตของจํานวนเต็ม 
               B  แทนเซตของจํานวนตรรกยะ 
     ดังนั้น  จากขอความ 1)  สมาชิกทุกตัวของ  A  เปนสมาชิกของ B จะได A⊂B      
     จากขอความ  2)  0 เปนสมาชิกของ  A   ให  แทน 0 ซึ่งอยูในเซต A ขอความทั้งสองเขยีน
แทนดวยแผนภาพดังนี้

  
คําชี้แจง  จงใหความหมายในเชิงเซตของขอความในขอตอไปน้ี 

 
 

   ใบงานที่ 3-2 

 0 A B 

ขอความ  :  1)  สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งตองการอาหาร    2)  คนเปนสิ่งมีชีวิต   3)  เอนกเปนคน 

ความหมายในเชิงเซต  :  

ให  A  แทนเซตของสิ่งที่ตองการอาหาร 

     B  แทนเซตของ ................................................................................................................ 

     C  แทนเซตของ ............................................................................................................... 

ขอความ 1)  หมายถึง ............................................................................................................ 
ขอความ 2)  หมายถึง ............................................................................................................ 
ขอความ 3)  ........................................................................................................................... 
ดังนั้นเขียนแทนขอความทั้งหมดดวยแผนภาพดังนี้  
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คําชี้แจง  ใหผูเรียนใชแผนภาพตรวจสอบการใหเหตุผลตอไปนี้ วาผลสรุปเปนผลที่
สมเหตุสมผลหรือไม 

(1)    เหตุ        :  1)  แมวทุกตวัชอบกินปลาทู 
             :  2)  สมจาเปนแมว  

                         ผลสรุป     สมจาชอบกินปลาท ู
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

(2)    เหตุ        :  1)   คนที่รักษาศีล 5 ทุกคนเปนคนด ี
                2)   มีคนดีบางคนเปนคนรวย 
        3)   ดําเปนคนรวย 

                         ผลสรุป    :    ดําเปนคนดี 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่  3 -1 



 

 

221 

 
 

(1). จงตรวจสอบการใหเหตุผลในขอตอไปน้ีวาเปนการสรุปผลที่สมเหตุสมผลหรือไม 
      สมเหตุสมผลโดยใชแผนภาพ เวนน – ออยเลอร 
 1). เหต ุ 1. มนุษยทั้งหมดมีหู 
    2. ไกทุกตวัเปนมนุษย 
  ผล  ไกทุกตวัมีหู 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 2). เหต ุ 1. นกทุกตวัมีปก 
    2. เปดทุกตวัมีปก 
  ผล  เปดทุกตวัเปนนก 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 3). เหต ุ 1. จํานวนเต็มที่หารดวย  2  แลวเหลือเศษ  1  เปนจํานวนคี่  
    2. หาร  10  ดวย  2  แลวเหลือเศษ  1   
  ผล  10  เปนจํานวนคี่ 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 
 

 แบบฝกประสบการณที่ 3 -1   
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 (2)  จงแสดงเหตุที่กําหนดใหโดยใชแผนภาพ – ออยเลอร พรอมทั้ง 
      สรุปผล ที่สมเหตุสมผล 
 1). เหต ุ 1. นักเรียนทกุคนตองทําการบาน 
    2. คนทําการบานทุกคนสอบผาน 
 
 
 
 
 
 
  สรุปผล  ................................................................................................................. 
 2). เหต ุ 1. จํานวนนับทุกจํานวนเปนจํานวนเต็ม 
    2.  5  เปนจํานวนเต็ม 
  
 
 
 
 
 
 
              สรุปผล  ................................................................................................................. 
 3). เหต ุ 1. มีนักเรียนบางคนเปนคนเรียนเกง 
    2. ไมมีคนเรียนเกงที่สอบไมได 
 
 
 
 
 
                     
 
 
                     สรุปผล  ................................................................................................................. 
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จงตรวจสอบการใหเหตุผลในขอตอไปน้ีวาเหตุผลเปนผลท่ีสมเหตุสมผลหรือไม 
 สมเหตุสมผลโดยใชแผนภาพ เวนน – ออยเลอร 
 1). เหต ุ 1. คนที่ฝกสมาธิทุกวนัจะมีความจําดี 
    2. คนที่มีพลังจิตทุกคนจะมคีวามจําดี 
  ผล  คนที่ฝกสมาธบิางคนจะเปนคนมีพลังจิต 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 2). เหต ุ 1. แมวเปนสตัวที่มีขน 
    2. สัตวที่มีขนทุกตวัออกลูกเปนไข 
  ผล  แมวออกลูกเปนไข 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบยอยประจําชุด 
        การเรียนที่ 3 
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  เฉลยใบงานที่ 3-1    
1)  ขอความ  :  จํานวนนบัทุกจํานวนเปนจํานวนเตม็ 
     ความหมายในเชิงเซต :  
     ให    A  แทนเซตของจํานวนนับ   
            B  แทนเซตของจํานวนเต็ม                
     ดังน้ัน  สมาชิกทุกตวัของ  A  เปนสมาชิกของ  B  นั้นคือ  A⊂B   
     เขียนแทนดวยแผนภาพดังนี้ 

 
2)  ขอความ  :  ไมมีจํานวนอตรรกยะใดเปนจํานวนตรรกยะ 
     ความหมายในเชิงเซต :  
     ให    A  แทนเซตของจํานวนอตรรกยะ   
            B  แทนเซตของจํานวนตรรกยะ              
     ดังน้ัน ไมมีสมาชิกของ  A  ตัวใดที่เปนสมาชิกของ  B     
     เขียนแทนดวยแผนภาพดังนี้

 
3)  ขอความ  :  มีนักเรียนบางคนที่ไมใชนักกีฬา 
     ความหมายในเชิงเซต :  
     ให    A  แทนเซตของนักเรียน   
            B  แทนเซตของนักกีฬา                  
     ดังน้ัน มีสมาชิกของ  A  บางตวัที่ไมเปนสมาชิกของ  B     
     เขียนแทนดวยแผนภาพ    ดังนี้

 
 
4)  ขอความ  :  มีนักเรียนบางคนเปนนักกีฬา 
     ความหมายในเชิงเซต :  

A 
B 

A B 

A B 

A B 
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     ให    A  แทนเซตของนักเรียน   
             B  แทนเซตของนักกีฬา   
     ดังน้ัน มีสมาชิกบางตวัของ  A  ที่เปนสมาชิกของ  B  
     เขียนแทนดวยแผนภาพดังนี้ 

 
 

 
 
เฉลยใบกิจกรรมระหวางเรียนที ่3-1    

 (1)    เหตุ        :  1)   แมวทุกตวัชอบกินปลาทู 
              :  2)   สมจาเปนแมว  

                    ผลสรุป     สมจาชอบกินปลาท ู
 จาก เหตุ     1)  แมวทุกตวัชอบกินปลาท ู
   A  แทนเซตของสิ่งที่ชอบกินปลาท ู
   B  แทนเซตของแมว 
 เขียนแทนดวยแผนภาพดังนี้ 

 
เหตุ       2)   สมจาเปนแมว หมายถึง สมจาเปนสมาชิกของ B  

 เขียนแทนดวยแผนภาพดังนี้ 

 
 จากแผนภาพ  จะพบวา สมจาเปนสมาชิกของ A 
 แสดงวา สมจาชอบกินปลาทู 
 ดังน้ัน  ผล  เปนผลที่ สมเหตุสมผล         

A 
B  สมจา 

A 
B A B 

A 
B 
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(2)    เหตุ        :   1)   คนที่รักษาศีล 5 ทุกคนเปนคนด ี
                 2)   มีคนดีบางคนเปนคนรวย 
         3)   ดําเปนคนรวย 

                         ผลสรุป    :   ดําเปนคนดี 
  จาก    เหตุ   1)   คนที่รักษาศีล 5 ทุกคนเปนคนด ี
    A  แทนเซตของคนดี 
    B  แทนเซตของคนที่รักษาศีล 5 

          เขียนแทนดวยแผนภาพดังนี้ 

 
  จาก    เหตุ    2)   มีคนดีบางคนเปนคนรวย 
                            3)   ดําเปนคนรวย 
    C  แทนเซตของคนรวย 

          เขียนแทนดวยแผนภาพดังนี้ 

 
 จากแผนภาพ  จะพบวา ดําเปนสมาชกิของ C แตวา ไมมีเหตุที่จะสนับสนุนเพียง 
           พอที่จะสรุปวา  ดําเปนคนดี    
 ดังน้ัน  ผลเปนผลที่ไมสมเหตุสมผล 
 
 

 

ชุดการเรยีนรูคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน ชดุที่ 4      
การพิสูจนขอความทีอ่ยูในรูป P→Q    

A B 

B 
A 

C 
C 

หรือ 

 ดํา 

 ดํา 

A B 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวงั ผูเรียน   
      1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพิสูจนขอความ P→Q  
      2. สามารถพิสูจนขอความที่อยูในรูป  P→Q ได  
เวลาที่ใช  4 ชั่วโมง   
สื่อ  ใบความรูที่ 4-1 , 4-2 , 4-3 , 4-4 ใบงานที่ 4-1 , 4-2 , 4-3 
ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 4-1 , 4-2 , 4-3 แบบฝกประสบการณที่ 4-1 , 4-2 , 4-3  และแบบทดสอบ
ยอยประจําชดุการเรียนชุดที่ 4 
    

 
 
 

 

การพิสูจนขอความที่อยูในรูป  P→Q 

 

คําชี้แจง  ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน  ชุดที่ 4 มี  2 ตอน 
ตอนที่  1  การพิสูจนขอความที่อยูในรูป  P→Q     (เวลา  4  ชั่วโมง) 
1.  ใหผูเรียนแตละกลุมศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูอยางละเอียด 

2.  ผูเรียนแตละกลุมตองชวยกันศึกษาใบความรู  ใบงาน ใบกิจกรรมระหวางเรียน แบบ 

     ฝกประสบการณ โดยจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให  อยางเครงครัด 

3.  ถากลุมใดสงสัยหรือมีปญหาที่ไมเขาใจ สามารถขอคําแนะนําจากครูผูสอนไดตลอดเวลา 
4.  เมื่อผูเรียนศึกษาใบความรูและทํากิจกรรมจากชุดการเรียนเสร็จแลว ใหสงชุดการเรียนที่ 
     ถือวาเปนผลงานของผูเรียนหลังหมดเวลาทํากิจกรรม 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียน 

     ผูเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังศึกษาชุดการเรียนเสร็จแลวจะเปนคะแนนเก็บของผูเรียน 

แตละคน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการชวยพัฒนาผูเรียนในการศึกษาเรื่องการพิสูจนขอความที่อยูในรูป 
P→Q     
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คําชี้แจงตอนที่  1  ใหผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูและทาํใบงาน 
                              ระหวาง เรียน ใชเวลา  30  นาที 

 
ประพจน (Proposition)  คือ ประโยคบอกเลาหรือประโยคปฏิเสธทีเ่ปนจริงหรือเปนเท็จอยางใด
อยางหนึ่งเทานั้น 
ตัวอยาง  1.  ขาวเปนอาหารหลักของคนไทย 
  2. 0  เปนจํานวนคู 
  3. เซตของจํานวนเต็มเปนเซตของจํานวนตรรกยะ 
  4. จังหวัดระนองมีพลเมืองนอยที่สุดในประเทศไทย 
  5. เสนตรงสองเสนที่ตั้งฉากกันมีความชนัเทากัน 
 เราใชตัวอักษร เชน  p , q , r , s , t , . . .  แทนประพจน 
 เชน    p  แทนดวยประพจน  ABC  เปนสามเหลี่ยมดานเทา 
          q  แทนดวยประพจน  2 + 3  =  6  
ตัวเชื่อม (Connective) เราใชตวัเชื่อมเพ่ือเชื่อมประพจนสองประพจนเขาดวยกันทําใหไดประพจน
ใหมซึ่งเราเรียกวา ประพจนผสม (Compound Proposition) ตัวเชื่อมที่เราใชกันไดแก 
 1. ตัวเชื่อม  และ (and) แทนดวย  “∧ ” 
 2. ตัวเชื่อม  หรือ (or)  แทนดวย  “∨ ” 
 3. ตัวเชื่อม  ถา . . . แลว . . . (If . . . then . . . )  แทนดวย  “→ ” 
 4. ตัวเชื่อม  . . . ก็ตอเม่ือ . . . (. . . if  and only if . . . )  แทนดวย  “↔ ” 
ตารางคาความจริง (Truth Table) 
 เม่ือกําหนดให p , q เปนประพจนสองประพจน ใดๆ สามารถสรุปคาความจริง กรณีตางๆ 
ของประพจนดวยตวัเชื่อมประพจนตางๆ ดังนี้  ( T แทนประพจนทีมี่คาความจริงเปนจริง และ F 
แทนประพจนที่มีคาความจริงเปนเท็จ)  
 
 
 
 
 
p q p∧q p∨ q p→q p↔q ~p ~q 

T 
T 

T 
F 

T 
F 

T 
T 

T 
F 

T 
F 

F 
F 

F 
T 

   ใบความรูท่ี 4-1 
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F 
F 

T 
F 

F 
F 

T 
F 

T 
T 

F 
T 

T 
T 

F 
T 

จากตารางคาความจริงของตัวเชื่อมประพจนตางๆ จะพบวา 
1.  p∧ q  มีคาความจริงเปนจริง(T)  เม่ือประพจนยอย มีคาความจริงเปนจริงทั้งหมด สวนกรณี 
    อ่ืนๆ มีคาความจริงเปนเท็จ (F) เสมอ 
2.  p∨ q  มีคาความจริงเปนเท็จ (F) เม่ือประพจนยอย มีคาความจริงเปนเท็จทั้งหมด สวนกรณี  
    อ่ืนๆ จะมีคาความจริงเปนจริง (T)  เสมอ 
3.  p→q มีคาความจริงเปนเท็จ (F) เม่ือ  เหตุ  p เปนจริง และผล q เปนเท็จ (F) สวนกรณีอ่ืนๆ  
    จะมีคาความจริงเปนจริง (T) เสมอ 
4.  p↔q มีคาความจริงเปนจริง (T) เม่ือประพจนยอย มีคาความจริงเหมือนกันทั้งหมด  
5.  ~p   มีคาความจริงตรงขามกับ  p 
รูปแบบของประพจนที่สมมูล (Equivalence)  กัน  ถารูปแบบของประพจนสองประพจนใดที่มีคา
ความจริงเหมือนกันกรณีตอกรณีแลวจะสามารถนําไปใชแทนกันได เรียกรูปแบบของประพจน
ดังกลาวนีว้าเปน รูปแบบที่สมมูลกัน 
ตัวอยาง  เชน  p→q  กับประพจน  ~p∨ q  เปนรูปแบบทีส่มมูลกัน  ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดย
ใชตารางคาความจริง 

p q p→q ~p ~p∨ q 
T T T F T 
T F F F F 
F T T T T 
F F T T T 

 
 จากตัวอยางขางตน  เขียนแทนประพจนสองประพจนที่สมมูลกันได 
                                             p→q ≡  ~p∨ q   
ตัวอยาง  รูปแบบประพจนสองประพจนที่สมมูลกัน 
     p→q ≡  ~q→~p 
     p↔ q ≡   (p→q)∧ (q→p) 
     ~(p→q) ≡  p∧ ~q 
          ~(p∧ q) ≡  ~p∨ ~q 
                                 ~(p∨ q) ≡  ~p∧ ~q      
สัจนิรันดร (Tautology) เรียกรูปแบบของประพจน ซึ่งมีคาความจริงเปนจริงทุกกรณีวา สัจนิรันดร 
(Tautology) 
ตัวอยาง  จงแสดงวา  ประพจน  p→ (p∨ q) เปนสัจนิรันดร 
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p q p∨ q p→ (p∨ q) 
T T T T 
T F T T 
F T T T 
F F F T 

 
ตัวอยาง  รูปแบบประพจนที่เปนสัจนิรันดร (Tautology) ที่สามารถแสดงไดโดยวิธีหาคาความจริง 
โดยใชตารางคาความจริง 
             p→p∨ q 
        p∧ q→p 
      (p∧ q) →q 
                                   p∨ p ↔ p 
                                   p∨ q ↔ q∨ p 
                                   p∧ q ↔ q∧ p 
      (p→q) ↔  (~q→~p) 
         ~(~p) ↔  p 
      (p→q) ↔  (~p∨ q) 
          ~(p→q) ↔  p∧ ~q 
                                  [~p→ (q∧~q)]→p 
                                 ~p∧ (p∨ q)→  q     
การอางเหตผุล คือ การอางวา จากประโยค  P1∧P2∧P3 ,…,∧Pn เราสามารถสรุปประโยค Q ได 
ซึ่งเขียนแทนดวย 
    P1 

       P2 
     P3 

                                     . . .  
                        Pn 
ผลสรุป          Q 
การอางเหตุผลอาจสมเหตุสมผล หรือไมสมเหตุสมผลกไ็ด 
 
ตัวอยาง การอางเหตุผลที่สมเหตุสมผล 
 1.  ถาฝนตกแลวหลังคาบานจะเปยก 
 2.  ฝนตก 
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ผลสรุป  หลังคาบานเปยก 
ตัวอยาง   การอางเหตุผลที่ไมสมเหตุสมผล 
 1.  ถาฝนตกแลวหลังคาบานจะเปยก 
 2.  หลังคาบานเปยก 
ผลสรุป  ฝนตก 
 การอางเหตุผลจะสมเหตุสมผล ก็ตอเม่ือ P1∧P2∧P3 ,…,∧Pn เปนจริง แลว Q จะเปนจริงดวย 
 การอางเหตุผลจะสมเหตสุมผลก็ตอเม่ือ (P1∧P2∧P3 ,…,∧Pn) →  Q  เปนสัจนิรันดร 
ทํานองเดียวกนั การอางเหตุผลจะไมสมเหตุสมผล กต็อเม่ือ (P1∧P2∧P3 ,…,∧Pn) →  Q  ไมเปน
สัจนิรันดร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1)  จงหาคาความจริงของรูปแบบประพจนตอไปน้ี เม่ือกําหนดคาความจริงของประพจนยอยใหโดย
ใชแผนภูมิตนไม 

ใบงานที่ 4 – 1 

เร่ือง  การหาคาความจริงของประพจน   
ชื่อ......................................................... ชั้น ม. 4 / ....... 
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 (1) p→ (p∧ q)  เม่ือกําหนด  p  เปนเท็จ  q  เปนจริง 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 (2) (p∧ q)→p  เม่ือกําหนด  p  เปนจริง  q  เปนเท็จ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 (3) ~p∨ q  เม่ือกําหนด p  เปนจริง  q  เปนจริง  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 (4) (p→q)↔ ( ~q↔~p)  เม่ือกําหนด  p  เปนจริง  q  เปนเท็จ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 (5)  (p∨ q)∨ r  เม่ือกําหนด p , q  , r  เปนเทจ็ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 2)  ประพจน ~p↔ q  มีคาความจริงเปนจริงหรือเท็จ เม่ือ p และ q  มีคาความจริงเปนเท็จทั้งคู 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
3)  กําหนดใหประพจน p→q  มีคาความจริงเปนจริง และประพจน r→q มีคาความจริงเปนเท็จ 
จงหาคาความจริงของ 
 (1)  (p∧ q)→ r 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................  
 (2)  (p→q)∧ (q→ r) 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
4)  กําหนด  p , q , r , s  เปนประพจนโดยที่  (p∨ r)→ (q∨ s)  มีคาความจริงเปนเท็จ และ p→q 
มีคาความจริงเปนจริง จงหาคาความจริงของ 
 (1)  p→ s 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 (2)  q→ s 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 
 การใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย เราจะพบวาการใหเหตุผลทั้งสองแบบมีลักษณะเปน
กลุมของประพจนสองกลุม คือ กลุมแรกเปนสมมุตฐิานหรือเหตุ กลุมหลังเปนผลสรุป การตรวจสอบ
วาผลเปนผลที่สมเหตุสมผลหรือไม บางครั้งไมสามารถใชแผนภาพแทนเซตตรวจสอบได การ
ตรวจสอบ-มีอีกวิธีหนึ่งคือ การตรวจสอบความสมเหตสุมผลโดยใชตรรกศาสตรสญัลักษณ เราทําได

     ใบความรูท่ี  4 - 2 
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โดยเปลี่ยนขอความที่กําหนดใหเปนประโยคสัญลักษณ แลวนําสมมตุิฐานหรือเหตุ เชื่อมดวย “ 

และ ” ( ∧ ) จากนั้นนําประพจนที่ไดมาเชื่อมกับผลในรูป 
 “ ถา ... แลว ...” แลวตรวจสอบคาความจริงทุกกรณีที่เปนไปไดทัง้หมด ถาเปนจริงทุกกรณี  
(เปนสัจนิรันดร  Tautology) ก็จะสรุปวา ผลเปนผลที่สมเหตุสมผล 
 ตัวอยางที่ 1  จงตรวจสอบวาการใหเหตุผลนี้ผลสรุปเปนผลที่สมเหตสุมผลหรือไม  
   เหต ุ   1)  ถาฉันขยนัแลวฉันจะสอบได 
       2)  ฉันขยัน 
   ผลสรุป ฉันสอบได 
   ให   P1  แทน ฉันขยัน 
         P2  แทน ฉันสอบได 
 เม่ือขอความเปลี่ยนเปนสัญลักษณจะได  (P1→P2) ∧  P1] →  P2] 
ตรวจสอบคาความจริงของประพจนไดดังนี้ 

P1 P2 P1→P2 [ (P1→P2) ∧  P1] [ (P1→P2) ∧  P1] →  P2] 
T T T T T 
T F F F T 
F T T F T 
F F T F T 

 จะไดวาคาความจริงของประพจนเปนจริงทุกกรณี ดังนั้นผลเปนผลทีเ่หตุสมเหตุสมผล 
ตัวอยางที่ 2 จงตรวจสอบวาการใหเหตุผลนี้ผลสรุปเปนผลที่สมเหตสุมผลหรือไม  
 เหต ุ   1)  ถาฉันสอบไดแลวฉันจะเลี้ยงอาหารเธอ 
         2)  ฉันสอบไมได 
            ผลสรุป   ฉันไมเลี้ยงอาหารเธอ 
   ให   P1  แทน ฉันสอบได 
   ให   P2  แทน ฉันจะเลี้ยงอาหารเธอ 
 เม่ือขอความเปลี่ยนเปนสัญลักษณจะได 
         [ (P1→P2) ∧  ~P1] →  ~P2] 
 ตรวจสอบคาความจริงของประพจนไดดังนี้ 
P1 P2 ~P1 ~P2     P1→P2 [ (P1→P2) ∧  ~P1] [ (P1→P2) ∧  ~P1] →  ~P2] 
T 
T 
F 
F 

T 
F 
T 
F 

F 
F 
T 
T 

F 
T 
F 
T 

T 
F 
T 
T 

F 
F 
T 
T 

T 
T 
F 
T 
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 จะเห็นไดวาคาความจริงของประพจนเปนเท็จบางกรณี ดังนั้นผลสรุปเปนผลที่ไม
สมเหตุสมผล 
 เม่ือพิจารณาการใหเหตุผลที่กลาวมาขางตน เปนการใหเหตุผล จากเหตุ (1) ซึ่งแทนดวย 
ประพจน (P1) , และ เหตุ (2) แทนดวยประพจน (P2)  แลวสามารถสรุป ผลสรุป แทนดวยประพจน  Q 

 เปลี่ยนขอความเปนสัญลักษณจะได  P1∧  P2 →  Q 
 สรุปไดวาการใหเหตุผลแบบนิรนัย คือ การใหเหตุผลโดยอางจากขอความ P1 , P2 , P3 , 
…, Pn  วาสามารถสรุปผลสรุป Q  ผลสรุปอาจสมเหตุสมผลหรือไมสมเหตุสมผลก็ได  แตถา
ประพจน  (P1∧P2∧P3 ,…,∧Pn) →  Q  เปนสัจนิรนัดร  (Tautology)  ผลสรุปน้ันจะผลสรุปที่ 
สมเหตุสมเหตุสมผล      
ตัวอยางที่  3  การนําไปใชในการพิสูจน   จงพิสูจนวา “ ผลคูณของจํานวนคูเปนจํานวนคู ” 
กอนการพิสูจนเราตองยอมรับบทนยิามเกี่ยวกับจํานวนคู ดังนี้ 
บทนิยาม  จํานวนคู คือ จํานวนเต็มที่สามารถเขียนใหอยูในรูป  2k  เม่ือ  k  เปนจํานวนเต็ม  
นอกจากนี้เราตองยอมรับสมบัติการบวก  การคูณ สมบัติการสลบัทีข่องการบวกและการคูณจํานวนเต็ม  
สมบัติการเปลี่ยนกลุม สมบัติการมีอินเวอรส สมบัติการมีเอกลักษณ  สมบัติการเทากัน  
พิสูจน    ให  a , b  เปนจํานวนคู  จะไดวา  a = 2n  และ  b = 2m  เม่ือ m , n  เปนจํานวนเต็ม 
 จาก   a = 2n  และ  b = 2m    
            จะได  ab = (2n)(2m) = 2(2nm) 
                     ab  เปนจํานวนคู 
 สรุปผล ผลคณูของจํานวนคูเปนจํานวนคู 
การพิสูจนขอความที่อยูในรูป  P→Q    
 การพิสูจนขอความที่อยูในรูป   P→Q   มีวิธีการพิสูจนหลายรูปแบบ  คือ 
  ก.  การพิสูจนทางตรงหรือโดยใชกฎของเงื่อนไข   
  ข.  การพิสูจนทางออมหรือโดยการแยงสลบัที่  การพิสูจนโดยใชขอขดัแยง   
 การพิสูจนทางตรงหรือโดยใชกฎของเงื่อนไข (Rule  of  Conditional  Proof : Rcp)  
เปนการพิสูจนทางตรง (Direct  Proof) โดยเริ่มจากการยอมรับวาเหตุ (P) เปนจริง  แลวใช  บท
นิยาม หรือทฤษฏีที่มีกอนหนา  สัจพจน รวมทั้งกฎตางๆ ทางตรรกศาสตรอางหรอืพิสูจนใหไดผล 
(Q)  กลาวคือ  ถา P1 , P2 , P3 , …, Pn เปนเหตุทีย่อมรับวา  นิยาม ทฤษฏีบท สัจพจน  และ Q  
เปนผลสรปุ การพิสูจนขอความ P→Q คือการใหเหตุผล  
[P1∧  P2 ∧  P3∧ , …∧Pn]→Q ซึ่งสมเหตุสมผลและการแสดงรูปแบบการใหเหตุผลสมเหตุสมผล
นั้นทําได โดยแสดงวา  (P1∧P2∧P3 ,…,∧Pn) →  Q เปนสัจนิรนัดร 
               การพิสูจนขอความ P→Q  โดยใชกฎของเงือ่นไขกระทําโดยสมมุติวา P เปนจริงแลว
แสดงใหไดวา Q เปนจริง การพิสูจนจะอยูในรูป 
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โครงสรางของการพิสูจน 
สวนเริ่มตนของการพิสูจน  :   กําหนดให........................................... 
                                       สมมุติ.................................................. 
สวนแสดงการพิสูจน         :   ใช   P1∧P2∧P3 ,…,∧Pn  ชวยใน การพิสจูน 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        Q 
สวนสรุปการพิสูจน           :   ดังนั้น.................................................... 
ตัวอยาง 4   จงพิสูจน  ถา  a  เปนจํานวนคูแลว  a2  เปนจํานวนคู 
สวนเริ่มตนของการพิสูจน 
   วิเคราะห    ขอความ  P  คือ  a   เปนจํานวนคู 
             ขอความ  Q  คือ  a2 เปนจํานวนคู 
สวนแสดงการพิสูจน 
                    ให  a  เปนจํานวนคู 
      เพราะฉะนั้น  มีจํานวนเตม็  k  บางจํานวน  ซึ่ง a  =  2k   
     a2  =  2(2k2)  และ  2k2  เปนจํานวนเตม็ 
 
สวนสรุปการพิสูจน 
     ดังนั้น  a2  เปนจํานวนคู 
ตัวอยาง 5   กําหนดให   a และ  b เปนจํานวนเต็ม  จงพิสูจนวา ถา a และ b ตางก็เปนจํานวนคี่
แลว  a + b  จะเปนจํานวนคู 
สวนเริ่มตนของการพิสูจน  
  วิเคราะห     ขอความ  P   คือ  a  และ  b  เปนจํานวนคี ่

พิสูจน  สมมุติวา  P  เปนจริง 
 ................. 
 ................. 
 ................. 
 

เพราะฉะนั้น  Q  เปนจริง   
นั้นคือ  P→Q 

ใช  P1∧ P2∧P3 ,…,∧Pn 
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              ขอความ  Q    คือ  a + b  เปนจํานวนคู 
สวนแสดงการพิสูจน 
     สมมุติให a และ b เปนจํานวนคี ่
     เพราะฉะนั้น มีจํานวนเต็ม K บางจํานวน  ซึ่ง  a = 2K + 1   
     และมีจํานวนเต็ม M บางจํานวน  ซึ่ง  b = 2M + 1  
     a + b  =  (2K + 1) + (2M + 1) 
                              =  2(K + M + 1)   
     ให  K + M + 1  =  N  จะไดวา  N  เปนจํานวนเต็ม 
     จะได  a + b  =  2N  โดยที่  N  เปนจํานวนเต็ม  
สวนสรุปการพิสูจน 
     ดังนั้น  a + b  เปนจํานวนคู 
ตัวอยาง  6   กําหนดให   x  เปนจํานวนเต็ม  จงพิสูจนวา ถา  x  เปนจํานวนคู แลว   x + 3  จะ
เปนจํานวนคี ่
สวนเริ่มตนของการพิสูจน 
  วิเคราะห      ขอความ  P   คือ  x เปนจํานวนคู 
                ขอความ  Q   คือ   x + 3  เปนจํานวนคี่ 
         สมมุติให  x  เปนจํานวนคู 
สวนแสดงการพิสูจน 
     เพราะฉะนั้น มีจํานวนเต็ม K บางจํานวน  ซึ่ง  x  = 2K 
     จาก       x + 3 = 2K + 3 
                 x + 3 = 2(k + 1) + 1 
     ให  K + 1 = r  จะได  r  เปนจํานวนเต็ม 
     นั้นคือ  x + 3 = 2r + 1 โดย  r  เปนจํานวนเต็ม   ***************  (S2) 
สวนสรุปการพิสูจน 
     ดังนั้น  x + 3 เปนจํานวนคี ่
 
 

 
 ใหผูเรียนพิสจูนขอความที่กําหนดใหตอไปน้ี 

ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 4 – 1 

เร่ือง  การพิสูจนขอความที่อยูในรูป  P→Q  โดยใชกฎของเง่ือนไข 

ชื่อ......................................................... ชั้น ม. 4 / .......... 
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กําหนดให  a  เปนจํานวนเต็ม จงพิสูจนวา ถา  a เปนจํานวนคูแลว a2  จะเปนจํานวนคูดวย 
สวนเริ่มตนของการพิสูจน 
  วิเคราะห      ขอความ  P   คือ ................................................................ 
                ขอความ  Q    คือ ................................................................ 
         สมมุติให .............................................................................. 
                                           .............................................................................................. 
สวนแสดงการพิสูจน 
           เพราะฉะนั้น .............................................................................. 
                                        .................................................................................................. 
                                        .................................................................................................. 
                                        ................................................................................................... 
                                        .................................................................................................. 
                                        ................................................................................................... 
     ................................................................................................... 
                                       ....................................................................................................   
สวนสรุปการพิสูจน 
     ดังนั้น..........................................................................................   
                                        .................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 ใหผูเรียนพิสจูนขอความที่กําหนดใหตอไปน้ี 
กําหนดให  a  เปนจํานวนจาํนวนเต็ม  จงพิสูจน ถา a  เปนจํานวนคู แลว a4 จะเปนจํานวนคู 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

    แบบฝกประสบการณที่ 4 - 1 
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
   การพิสูจนขอความที่อยูในรูป  P →Q   
             โดยใชประพจนแยงสลบัที่  (Contrapositive)        

การพิสูจนโดยใชประพจนแยงสลับที่เปนวิธีการพิสูจนวิธีหนึ่ง   จากความรูเรื่องตรรกศาสตร  
เราทราบวา  P→Q  สมมูลกับ  ~Q→~P  ประพจนที่สมมูลกันในลักษณะนี้เรียกวา  ประพจนแยง
สลับที่ (Contrapositive)   ดังนั้น  ถาตองการพิสูจนขอความ  P→Q  ก็สามารถพิสูจนขอความ  
~Q→~P  แทนได โดยใชกฎของเงื่อนไข  ชวยในการพสิูจน 

     ใบความรูท่ี  4 - 3 
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ตัวอยางที่  5    กําหนดให  a  เปนจํานวนเต็ม   
         จงพิสูจนวา  ถา  a2  เปนจํานวนคีแ่ลว  a  เปนจํานวนคี ่
สวนเริ่มตนของการพิสูจน 
วิเคราะห    ขอความ    P  คือ  a2  เปนจํานวนคี ่
   ขอความ  ~P  คือ   a2   เปนจํานวนคู 
   ขอความ    Q  คือ  a   เปนจํานวนคี ่
   ขอความ   ~Q  คือ  a  เปนจํานวนคู 
สวนแสดงการพิสูจน 
 พิสูจนโดยใชประพจนแยงสลับที่  เราจะตองพิสูจนวา 
 ถา  a  เปนจํานวนคูแลว  a2  เปนจํานวนคู 
 แลวใชการพิสจูนโดยใชกฎของเงื่อนไข ชวยในการพสิูจนตอไป  
 การพิสูจน ~Q→~P ก็จะดําเนินการพิสูจนเชนเดียวกับการพิสูจนโดยใชกฎของเงื่อนไข 
ดังนั้น เราอาจพิสูจนหาคาความจริงของประพจน P→Q โดยสมมุติวา ~Q เปนจริงแลว แสดงไดวา 
~P เปนจริง การพิสูจนอยูในรูปดังนี้  
               

 

 
 
           จากโครงสรางในการพิสูจน โดยใช  ขอความแยงสลับที่  (Contrapositive)         

ใบงานที่ 4 – 2 

เร่ือง  การพิสูจนขอความ  P →  Q  โดยใชประพจนแยงสลับที่ 
ชื่อ......................................................... ชั้น ม. 4 / ....... 

พิสูจน  สมมุติวา  ~Q  เปนจริง 
 ................. 
 ................. 
 ................. 
เพราะฉะนั้น  ~P  เปนจริง   
นั้นคือ  ~Q→ ~P    ดังนั้น    P →  Q 

ใช ~Q และบทนิยาม ทฤษฏีบท  สัจพจน ฯลฯ 
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จงพิสูจน   ถา  x  เปนจํานวนเต็มคู แลว  x + 3  จะเปนจํานวนคี ่
สวนเริ่มตนของการพิสูจน 
วิเคราะห       ขอความ  P   คือ  x  เปนจํานวนเต็มคู 
                                 ขอความ ~P  คือ .............................................................................        
              ขอความ   Q   คือ  x + 3 เปนจํานวนคี่ 
       ขอความ  ~Q  คือ  ............................................................................ 
สวนแสดงการพิสูจน     สมมุติ  ~Q  เปนจริง และ  

                           
                               ...................................................................................... 
 สวนสรุปการพิสูจน    ....................................................................................... 
                               ........................................................................................ 
                                      ........................................................................................ 
 

 
กําหนดขอความ   
กําหนดให a เปนจํานวนเตม็  จงพิสูจนวา  ถา  a2 เปนจํานวนคู แลว  a  จะเปนจํานวนคูดวย 

ใบกิจกรรมระหวางเรียนที่ 4 – 2 

เร่ือง  การพิสูจนขอความที่อยูในรูป  P→Q  โดยใชประพจนแยงสลับท่ี 

ชื่อ/กลุม......................................................... ชั้น ม. 4 / .......... 

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

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

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

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

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

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

พิสูจน  สมมุติวา  ~Q  เปนจริง 
 ................. 
 ................. 
 ................. 
เพราะฉะนั้น  ~P  เปนจริง   
นั้นคือ  ~Q→~P    ดังนั้น    P →  Q 

ใช  ~Q  และบทนิยาม ทฤษฏีบท  สัจพจน ฯลฯ 

ใช ~Q 

บทนิยาม, 

สัจพจน 
หรือทฤษฏีบท 
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จากขอความขางตน 
ประพจนแยงสลับทีค่ือ .................................................................................................................. 
    ................................................................................................................... 
1. ถาพิสูจนขอความขางตนโดยใชประพจนแยงสลับที ่
    สิ่งที่กําหนดใหคือ .....................................................................     ..........................( ~Q  ) 
    สิ่งที่ตองพิสูจนคือ .....................................................................     ..........................( ~P  ) 
จงเขียนโครงสรางของการพิสูจน 
สวนเริ่มตนของการพิสูจน  :  ..................................................................................................... 
                                       ..................................................................................................... 
                                       ..................................................................................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สวนแสดงการพิสูจน     ใช  ~Q  และ S1 , S2 , S3 , …, Sn  ชวยในการพิสูจน 
       ....................................................................................................... 
                      ........................................................................................................ 
                  ........................................................................................................ 
                                  ....................................................................................................... 
                                  ....................................................................................................... 
                                  ....................................................................................................... 
    เพ่ือแสดงวา......................................................................................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สวนสรุปการพิสูจน      :  ..........................................................................................................      
                                  ........................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 
 

จงพิสูจนขอความตอไปนี้โดยใชประพจนแยงสลบัที่ (Contrapositive)         
กําหนดขอความ          กําหนดให a และ b เปนจํานวนเต็ม   

    แบบฝกประสบการณที่ 4 - 2 
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 จงพิสูจนวา  ถา  a และ b ตางก็ เปนจํานวนคู แลว  a + b  จะเปนจํานวนคูดวย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
จงพิสูจนขอความ  P→Q  โดยใชขอขัดแยง  
กําหนดให  x  เปนจํานวนเต็มใดๆ  
จงพิสูจนวา  ถา  x  เปนจํานวนคี่ แลว  x + 1  เปนจํานวนคู   

    แบบฝกประสบการณที่ 4 - 3 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 จงพิสูจนขอความ  P→Q  ในขอความตอไปน้ี 
1. จงพิสูจนวา “ ถา m เปนจํานวนเต็มคู แลว 3m เปนจํานวนเต็มคู” โดยใชกฎของเงื่อนไข 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

แบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียนที่  4 
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
2. จงพิสูจนวา “ ถา a3 เปนจํานวนคี่แลว a เปนจํานวนคี่”  โดยใชขอความแยงสลับที ่
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

   
 
            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 
            แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร เรื่อง การใหเหตุผลและการ
พิสูจนทางคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ชวงชั้นที่ 4)   
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            แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร เร่ือง การใหเหตุผลและ
การพิสูจนทางคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ชวงชั้นที่ 4)  คะแนนเต็ม  40 คะแนน 
                                 เวลา  1.30 ชั่วโมง 
คําชี้แจง ตอนที่  1  เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่เพียงขอเดียว   
1.  กําหนด เหต ุ :  1)  คนดื่มสุรามากจะเปนโรคตับแข็ง 
                                       2)  สุราศักดิ์ด่ืมสุรามาก 
                 สรุป     :   สุราศักดิ์เปนโรคตับแข็ง 
จากที่กําหนดใหเปนการใหเหตุผลแบบใด 
 ก.  อุปนัย ข.  นิรนัย ค.  ทั้งอุปนัยและนิรนัย ง.  ไมเปนทั้งอุปนัยและนิรนัย 
2.  พิจารณาการใหเหตุผลตอไปน้ี 

(1)  กําหนด  เหตุ   :  1)  คนสวยทุกคนยิ้มสวย 
                                      2)  ออยเปนคนสวย 
                     สรุป     :   ออยยิ้มสวย 

(2)  กําหนด  เหตุ   :  1)  ทุกคนที่ชอบกินอาหารรสเค็มจัดจะเปนโรคไต 
                                      2)  คนเปนโรคไตทุกคนจะผอม 
                     สรุป     :   ทุกคนที่ชอบกินอาหารรสเค็มจัดจะผอม 

(3)  กําหนด  เหตุ   :  1)  ตั้มชอบด่ืมเหลา เขาเปนโรคความดันโลหิตสูง 
                                      2)  ยิมสชอบด่ืมเบียร เขาเปนโรคความดันโลหิตสงู 
                                      3)  จ๋ิวชอบด่ืมไวน เขาเปนโรคความดันโลหิตสูง 
                     สรุป     :   คนที่ชอบด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจะเปนโรคความดันโลหิตสูง 
ขอใดเปนการใหเหตุผล แบบนิรนัย 
 ก.  (1) และ (2)      ข.  (1) และ (3) ค.  (2) และ (3)     ง.  (1) , (2) และ (3) 
3.    กําหนด เหต ุ :  1)  เม่ือวานนี้รถติดมาก 
                                       2)  วันน้ีรถติดมาก 
                 สรุป     :   พรุงนี้รถติดมาก 
จากที่กําหนดใหเปนการใหเหตุผลแบบใด 
 ก.  อุปนัย ข.  นิรนัย ค.  ทั้งอุปนัยและนิรนัย ง.  ไมเปนทั้งอุปนัยและนิรนัย 
 
4. กําหนด  (1)    เหตุ :  1)  นักเรียนชายทุกคนเลนฟุตบอลเกง 
                                       2)  วัชระเปนนักเรียนชาย 
                      สรุป         :   วัชระเลนฟุตบอลเกง 
               (2)    เหตุ :  1) ถานักเรยีนมาโรงเรียนสายจะตองถูกทําโทษ  
                                       2)  ศยามลเปนนักเรียนที่มาโรงเรียนสาย 
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                 สรุป     :   ศยามลถูกทําโทษ 
 ก.  (1) และ (2)  เปนการใหเหตุผลแบบอุปนัย 
 ข.  (1) และ (2)  เปนการใหเหตุผลแบบนิรนัย 
 ค.  (1) เปนการใหเหตุผลแบบอุปนัย และ  (2) เปนการใหเหตุผลแบบนิรนัย 
 ง.  (1) เปนการใหเหตุผลแบบนิรนัย และ  (2) เปนการใหเหตุผลแบบอุปนัย 
5.  การใหเหตุผลในขอใดเปนการอางเหตุผลหรือขออางที่กําหนดใหเปนผลใหเกดิขอสรุปได 
 ก.   เหตุ   :  1)  นักเรียนทีข่ยันอานหนังสือจะสอบไดคะแนนดี  
                             2)  วริศราเปนนักเรียนที่สอบไดคะแนนดี 
             สรุป     :   วรศิราเปนนักเรียนที่ขยันอานหนังสือ 
 ข.   เหตุ   :  1)  ถาฝนตกหนักน้ําจะทวม 
                             2)  น้ําทวม 
             สรุป     :   ฝนตกหนัก 
 ค.   เหตุ   :  1)  หนูทุกตวัเกลียดแมว 
                             2)  แมวทุกตัวเกลียดหมา 
             สรุป     :   แมวบางตวัรักหมา 
 ง.   เหตุ   :  1)  ภราดรบอกวาวันน้ีไมไปเลนเทนนิสหรือไมก็ไปเตะฟุตบอล 
                            2)  วันน้ีภราดรไมไดไปเลนเทนนสิ   
             สรุป     :   วันน้ีภราดรไปเตะฟุตบอล 
6.  กําหนดเหตุใหดังตอไปนี้ 
               เหตุ   :  1)  นักเรียนหญิงบางคนเปนคนเรียนเกง 
                          2)  คนเรียนเกงทุกคนเปนคนตรงตอเวลา 
    ผลสรุปขอใดไมจริง 
ก. คนตรงตอเวลาทุกคนเปนคนเรียนเกง   ข.  นักเรียนหญิงบางคนเปนคนตรงตอเวลา 
ค. คนตรงตอเวลาบางคนเปนคนเรียนเกง  ง.  นักเรียนหญิงบางคนเปนคนเรียนเกงและตรงตอเวลา 
7. ใหผูเรียนหาขอสรุปที่สมเหตุสมผล “นักเรียนทุกคนตองแตงกายสุภาพ  นายแดงแตงกายสุภาพ ” 
 ก.  นายแดงเปนนักเรียน ข.  นายแดงไมใชนักเรียน 
 ค.  นายแดงอาจเปนนักเรียน ง.  สรุปไมได 
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8.  จากแผนภาพที่กําหนด  ขอใดสรุปไดถูกตอง 

คนดี 

คนรวย 
นักธุรกิจ 

 
ก. คนดีเปนคนรวย 
ข. คนรวยเปนนักธุรกิจ 
ค. คนดีเปนนักธรุกิจ 
ง. นักธุรกิจเปนคนดี 

 
 
9.  จากแผนภาพที่กําหนด  ขอใดสรุปไดถูกตอง 

คนซื่อสัตยซื่อสัตย นักกฎหมาย 

คนยุติธรรม 

 
ก. นักกฎหมายบางคนเปนคนซื่อสัตยแตไมมีความยุตธิรรม 
ข. นักกฎหมายทุกคนเปนคนยุติธรรมแตไมเปนซ่ือสัตย 
ค. นั

  

กกฎหมายทุกคนเปนคนซื่อสัตยแตไมมีความยุตธิรรม 
ง. นักกฎหมายที่มีความยตุิธรรมบางคนเปนคนซื่อสัตย 

10.  กําหนด เหตุ  1)  สมเปนผลไม 
              2)  ผลไมบางชนิดราคาแพง 
ถาแผนภาพทีแ่ทนเหตุ 1) และ เหตุ 2)  เปนดังนี้ 

ผลไม 

1

ส่ิงที่มีราคาแพง 

 2 3 
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จงพิจารณาวาสมควรอยูในพ้ืนที่สวนใด 
 ก.  1  หรือ  2   ข.  1  และ
 ค.  2  และ  3   ง.  1 , 2  
11.  จากแผนภาพที่กําหนดให ผลสรุปที่สมเหตุสมผลตรงกั

  3 
และ  3 
บขอใด 

ือทุกคน 
          กรงใจแม 
 

 
ก. คนเห็นแกตวัทุกคนเปนคนดี 
ข. คนดีทุกคนเปนคนรวย 
ค. คนรวยเปนคนเห็นแกตวั 
ง. คนรวยบางคนเปนคนเห็นแกตัว 

 
12.  กําหนด

คนดี 

 คนเห็นคนรวย แกตัว 

 เหต ุ :  1)  พ่ีชวยเหล
                            2)  ทุกคนเ 

                3)  พ่ี เปนคน 
จากเหต การใหเหตุผลที่ สมเหตุสมผล 

. ข.  แมชวยเหลือพ่ี 
ี่ชวย ละไมเกรงใจแม 

. ครูตองชักธงชาติลง 

ไมได 
งชาติลง 

  ง

และแม
ุที่ ําหนดให ผลสรปุ ในขอใดทก ําใหได
ก   แมเกรงใจพี่    

 ค.  พ เหลอืและเกรงใจแม ง.  พ่ีชวยเหลอืแ
 น13.  กําหนด     เหตุ :  1)  ถาถึงเวลา  18.00

      2)  ครูไมชักธงชาต ิ
จากเหตุที่กําหนด  ผลสรุป ในขอใดทําใหไดการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล 

งชาติลง ก.  ครูที่ชักธงชาติไมอยู  ข.  ลมแรงมากชักธ
 ค.  ไมใชเวลา  18.00 น.  ง.  ครูใหญสั่งวาไมใหชักธ

: 14.  กําหนด   เหตุ   1)  ถาเปนไกแลวตองมีหาง 
ายน้ําได                                      2)  ถามีหางแลวตองว

จากเหตุที่กําหนด ผลสรุป ในขอใดทําใหไดการใหเหตุผลที่สมเหตสุมผล 
าว ก.  หมาไมมีหาง  ข.  หม ายน้ําได 

  ค.  ไกวายน้ําได         .  หมาวายน้ําไมได 
ั้งใจเรียนและตรงตอเวลา 15.  กําหนด   เหตุ   : 1)  ถาเปนนักเรียนแลวตองต

                                     2)  วริศราเปนนักเรียน 
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จากเหตุที่กําหนด ผลสรุป ในขอใดทําใหไดการใหเหตุผลที่สมเหตสุมผล 
อบ 

ามาโรงเรียนแตเชาทกุวัน 
6.  กําห )  จํานว  

ุผลที่สมเหตสุมผล 
นจํานวนจริง 

เปนจํานวนนับ 
7.  กําห นุบาลทุ

)  ไม

ข
ค

ีท่ําใหการใหเหตุผลสมเหตุสมผล 

นี้เปนดอกกุหลาบ 
      ในก รุปที่ถูกตองที่สุด 
 
 
 

ีกินดี 
าวสวน 

    ในกา อสรุปที่ถูกตองที่สุด 

2) และขอ 3) 
0.  กําห จะทวม 

 ก.  วริศราตั้งใจเรียน  ข.  วริศรามีความรับผิดช
 ค.  วริศราเรียนเกง               ง.  วริศร
1 นด   เหตุ   : 1 นนบัทุกจํานวนเปนจํานวนเตม็
                                     2)  จํานวนเต็มทุกจํานวนเปนจํานวนจริง 
จากเหตุที่กําหนด ผลสรุป ในขอใดทําใหไดการใหเหต
 ก.  จํานวนจริงทุกจํานวนเปนจํานวนเตม็    ข.  จํานวนนับทุกจํานวนเป
 ค.  จํานวนจริงทุกจํานวนเปนนับ              ง.  จํานวนเต็มทุกจํานวน
1 นด    เหตุ    1)  ครูอ กคนเปนคนใจดี 
                            2 มีคนใจดีคนใดเปนคนใจราย     
จากเหตุทั้งสองขอดังกลาว  ขอใดถูกตอง 

ก. ไมมีผลสรุปทีท่ําใหสมเหตสุมผล 
. ไมมีครูอนุบาลคนใดเปนคนใจราย เปนผลสรุปทีท่ําใหการใหเหตุผลสมเหตุสมผล 
. มีคนดุรายบางคนเปนครูอนุบาล  เปนผลสรุปทีท่ําใหการใหเหตุผลสมเหตุสมผล 

ง. มีครูอนุบาลบางคนเปนคนดุราย  เปนผลสรุปท
18.  กําหนด   เหตุ    1)  ดอกกุหลาบทกุดอกมีสีขาว 
                           2)   ดอกไมในแจกัน

ารใหเหตุผลแบบนรินัย ขอใดเปนขอส
ก.  ดอกไมในแจกันน้ีมีกลิ่นหอม 
ข.  ดอกไมในแจกันน้ีสวย 
ค.  ดอกไมในแจกันน้ีมีราคาแพง 

 ง.  ดอกไมในแจกันน้ีมีสีขาว 
19.  กําหนด เหตุ   1)  ชาวสวนยางทุกคนเปนคนขยนั 
                         2)  คนขยันทุกคนร่ํารวย 
                         3)  คนร่ํารวยทุกคนอยูด
              4)  สมปองเปนช
  รใหเหตุผลแบบนรินัย ขอใดเปนข
 ก.  สมศรีเปนคนขยัน 
 ข.  สมศรีเปนคนร่ํารวย 
 ค.  สมศรีกินดีอยูดี 
 ง.  เปนขอสรุปที่สมเหตุสมผลทั้งขอ 1) , 
2 นด  เหตุ   1)  ถาฝนตกหนักแลวน้ํา
                          2)  ถาน้ําทวมแลวจะเกิดโรคระบาด 
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                          3)  ถาโรคระบาดแลวประชาชนจะยากจน 
ไมยากจน 

    ในกา ัย ขอใดเปนขอสรุปที่ถูกตองที่สุด 

แสดงวิธีทํา 
.  กําหน จะมี  4  ขา 

นุชไมมี  4  ขา 
ไมเปนเปด 

เลอร 
.  กําหนด  เหตุ   :   1)  นักกีฬาทุกคนมีสุขภาพแขง็แรง 

ข็งแรง 
พ เวนน  -  ออยเลอร 

ํานวนคี ่

คู 

 

                          4)  ประชาชน
  รใหเหตุผลแบบนริน
 ก.  เกิดโรคระบาดที่ควบคุมได 
 ข.  น้ําทวมไมมาก 
 ค.  ฝนไมตกหนัก 
 ง.  ไมเปนขอสรุปที่สมเหตสุมผลทั้ง ก. , ข. และ  ค. 
 
คําชี้แจง ตอนที่ 2  เปนแบบอัตนยั  ใหผูเรียนหาคําตอบโดยการ
1 ด  เหตุ   :   1)  ถาเปนเปดแลว
                            2)  นง
                ผลสรุป   นงนุช
จงตรวจสอบความสมเหตสุมผล โดยใชแผนภาพ เวนน  -  ออย
2
                            2)  นักศึกษาพละบางคนเปนนักกีฬา 
                ผลสรุป   นักศึกษาพละบางคนมีสุขภาพแ
จงตรวจสอบความสมเหตสุมผล โดยใชแผนภา
3. กําหนดให  a  เปนจํานวนเต็มใดๆ  

จงพิสูจนวา  ถา  a2   เปนจํานวนคี่แลว a  จะเปนจํานวนคี่   
4. กําหนดให  a  เปนจํานวนเต็มใดๆ  

จงพิสูจนวา   ถา  a + 3  เปนจํานวนคู แลว  a  เปนจ
5. กําหนดให  a  เปนจํานวนเต็มใดๆ  
         จงพิสูจนวา  ถา  a  เปนจํานวนเต็ม แลว  a2 + a  เปนจํานวน
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
 

ผูเชี่ยวชาญดานแผนการจัดการเรียนรู  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 วิชาคณติศาสตรแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 
 

    1.  อาจารยประสาท   สอานวงศ 
  ขาราชการบํานาญ  สถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

    2.  อาจารยวิไลวรรณ  อําไพพักตร 
  ตําแหนง ครู อันดับ คศ. 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ฯ 

               3.  อาจารยพีระ  ฉิมคง 
  ตําแหนง ครู อันดับ คศ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร ฯ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล  นายวัชระ  นอยมี 
วันเดือนปเกิด  12  ธันวาคม  2516 
สถานที่เกิด  อําเภอวังสะพงุ  จังหวัดเลย 
สถานที่อยูปจจุบัน 37 หมู 17  ตําบลหนองหญาปลอง  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  42130 
ตําแหนงหนาที่การงาน ครูอันดับ  คศ. 1 
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนนาวังศึกษาวิช  ตําบลนาเหลา  อําเภอนาวัง  

จังหวัดหนองบัวลําภู 
 
ประวตัิการศกึษา   
 
พ.ศ. 2535  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

จาก  โรงเรียนเลยพิทยาคม  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย 
พ.ศ. 2539  ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกคณิตศาสตร  วิชาโทวิทยาศาสตรกายภาพ 

จาก  สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุร ี
พ.ศ. 2551  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมธัยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร) 

จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
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