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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิง
สถิต ิผ่านการแก้ปัญหาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

ผู้วิจยั จิตติมา ชอบเอียด 
ปริญญา การศกึษาดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. รุ่งฟ้า จนัท์จารุภรณ์  

  
ความมุ่งหมายของงานวิจยั ได้แก่ (1) เพื่อศกึษาสภาพการเรียนการสอนสถิติที่เกี่ยวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติ

ของนักเรียนและครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 (2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 60/60 (3) เพื่อศึกษาความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3 
เมื่อเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ  และ (4) เพื่อศกึษาพฤติกรรมในการให้
เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3 
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามค าแหง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ที่ได้
จากการเลือกแบบเจาะจง  และมีนักเรียน 4 คนเป็นนักเรียนเป้าหมายเพื่อศกึษาเชิงลกึ ผลการวิจยั พบว่า (1) สภาพการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนและครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  3 (1.1) 
นักเรียนและครูมีคะแนนเฉล่ียของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติอยู่ในระดบัมาก   ความเชื่อที่เกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ 
ความเชื่อที่เกี่ยวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติและความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
เช่นกนั (1.2) นักเรียนมีประสบการณ์น้อยในการใช้กระบวนการแก้ปัญหาและการให้เหตผุลเชิงสถิติ (1.3) หลกัสตูรสถิติที่ครูใช้สอน
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นัน้ไม่ได้เน้นการเสริมสร้างทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ของครูไม่ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างการให้เหตุผลเชิงสถิติหรือการจดัการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา  อีกทัง้นักเรียน
ยังมีมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ   (2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการให้
เหตผุลเชิงสถิติส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ 60/60 โดยมีค่าเฉล่ีย 
71.20/71.18  (3) นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติมีความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติสงูกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่า
ร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด ที่ระดบันัยส าคญั .05 และ (4) เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางสถิติมากขึน้ 
นักเรียนใช้เวลามากขึน้ในการท าความเข้าใจปัญหา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้นักเรียนระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูได้มากขึน้ 
นักเรียนแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลได้ถูกต้องมากขึน้ นักเรียนเขียนค าอธิบายแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในการค้นหาค าตอบ
ของสถานการณ์ปัญหา โดยใช้ข้อมลูทางสถิติได้ชดัเจนขึน้  อีกทัง้เขียนสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้
ถกูต้องมากขึน้ 
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The purposes of the research were as follow : (1) to study the status of statistical instruction related to 

statistical reasoning among Mattayomsuksa III students and mathematics teachers in an Enrichment Science 
Classroom; (2) to develop instructional activities to enhance statistical reasoning among Mattayomsuksa III students in 
an Enrichment Science Classroom with an efficiency according to a criteria of 60/60; (3) to study the effects on the 
statistical reasoning of students; and (4) to study the effects on student performances in terms of statistical reasoning. 
The target group consisted of Mattayomsuksa III students and mathematics teachers at Ramkhamhaeng University 
Demonstration School and Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary). They were 
selected by the purposive sampling method and then four of the students were as selected as target students for the 
case study.  The results of the study were as follows: (1) related to the status of statistical instruction related to 
statistical reasoning among Mattayomsuksa III students and teachers in the Enrichment Science Classroom: (1.1) the 
mean score of appropriate beliefs related to statistical reasoning of students and teachers was at a good level. In 
additionally, the mean scores of their beliefs about mathematics, statistical reasoning and beliefs about teaching and 
learning mathematics, were good as well; (1.2) the students had no more experience of the problem-solving process 
and statistical reasoning.; (1.3) the statistics curriculum used by math teachers in Enrichment Science Classroom did 
not focus on the mathematics skills and processes. Consequently, their instructional activities did not focus on the  
process of statistical reasoning or the problem -solving approach. Also, the students had misconceptions about 
statistical reasoning; (2) the efficiency criterion for instructional activities enhancing statistical reasoning among 
Mattayomsuksa III students in the Enrichment Science Classroom was 60/60. The average was 71.20/71.18; (3) Based 
on their scores on the test and the tasks, it was found that the number of students who scored higher than sixty 
percent was more than sixty percent of the total number of students at .05 level of significance; (4) there were 
evidences that when the students worked on more problems, they spent more time understanding the problem. In 
terms of the aspect of collecting the data, the students specified resources for collection purpose. the students 
specified an appreciated type of presenting the data. Regarding the aspect of analysis the data, the students 
explained the results. In the aspect of conclusion, the students gained answers and checked the solutions to the 
problems. 

 
Keyword : Mathematics Instructional Activities, Statistical Reasoning, Mathematical Problem Solving Approach 
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นครินทร์ จากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

ปริญญานิพนธ์นีส้ าเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจยัได้รับความกรุณาอยา่งยิ่งจาก อาจารย์ ดร.
รุ่งฟา้ จนัท์จารุภรณ์  อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชยั อกัษร
คิด อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ทา่นได้เสยีสละเวลาอนัมีคา่เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
จดัท าการวิจยันีท้กุขัน้ตอน ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จนัทรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณหทยั 
ฤกษ์ฤทัยรัตน์และอาจารย์สนฤดี ศรีสวสัด์ิ ท่ีกรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแก้เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศม์ิ เฟ่ืองฟู ท่ีกรุณาร่วมเป็นประธาน
กรรมการสอบปากเปล่า และให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ วิจัย  ท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้
สมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ อ านวยการและคณะอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม ) และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีให้ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการทดลองหาประสทิธิภาพ
เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยั 

ขอขอบคุณ อาจารย์ธีรเชษฐ์ เรืองสขุอนนัต์และอาจารย์ธัชพล พลรัตน์ เพื่อนนิสิต กศ.ด.
คณิตศาสตร์ ท่ีให้ความกรุณาช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และให้
ค าปรึกษาในการท าวิจยั 

สุดท้ายนีข้อกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อสว่าง และคุณแม่ระเบียบ ชอบเอียด  ตลอดจน
บุคคลในครอบครัว และญาติมิตรทุกท่านท่ีได้ให้ทัง้ก าลงัใจและก าลงัทรัพย์สนบัสนุนการศึกษาของ
ผู้ วิจัยมาโดยตลอด และขอขอบคุณ  เพื่อน ๆ ปริญญาเอกคณิตศาสตร์ และน้อง ๆ ปริญญาโท
คณิตศาสตร์ทกุคนท่ีให้ก าลงัใจ และความช่วยเหลอืจนท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จด้วยดี 

  
  

จิตติมา  ชอบเอียด 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

ในชีวิตประจ าวันกิจกรรมท่ีเราท าอยู่มักจะมี การให้เหตุผล อยู่เสมอ ซึ่งการให้เหตุผล
เหลา่นัน้มีทัง้การให้เหตุผลท่ีสามารถกระท าได้ในทนัทีโดยใช้เพียงความรู้หรือประสบการณ์เดิม ๆ 
และการให้เหตุผลท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากจนเราไม่สามารถกระท าได้ในทันที ต้องอาศัย
ความรู้ทกัษะและกระบวนการและเทคนิควิธีหลายอย่างในการให้เหตุผล ซึ่งถ้าเรามีความรู้หรือ
แหล่งความรู้ท่ีเพียงพอ เข้าใจขัน้ตอนหรือกระบวนการในการให้เหตุผล มีเทคนิควิธีในการให้
เหตุผลท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีประสบการณ์ในการให้เหตุผลมาก่อน เราก็สามารถให้เหตุผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555b, น. 38)  
โดยเฉพาะการให้เหตผุลท่ีมีความยุง่ยากซบัซ้อนมากนัน้ ต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีต้องตดัสินใจ 
อาจเป็นการตัดสินใจท่ีต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือปัญหาท่ีไม่มีวิธีการปัญหาท่ีแม่นย าหรือ
แน่นอน จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล ข่าวสารหรือสารสนเทศท่ีได้รับจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจหรือวางแผนอย่างเหมาะสม เช่น การตดัสินใจซือ้ทองค า ผู้ ซือ้ต้องมีข้อมูลราคาทองท่ี
เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน เพื่อท าการตัดสินใจว่าสมควรซือ้หรือไม่  หรือซือ้ในช่วงเวลาใดจึงจะ
เหมาะสม การตดัสนิใจซือ้ประกันชีวิต ผู้ซือ้กรรมธรรม์ควรเลอืกซือ้ประกนัชีวิตแบบใดกบับริษัทใด
จึงจะเหมาะสมท่ีสดุ หรือการใช้เหตผุลเลอืกตดัสินใจซือ้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์มาใช้ในโรงงาน เจ้าของ
โรงงานต้องมีข้อมูลอายกุารใช้งานเปรียบเทียบในแตล่ะบริษัท เป็นต้น จะเห็นได้วา่ สิ่งส าคญัของ
การตดัสนิใจใช้ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ คือ การพิจารณารวบรวมข้อเท็จจริง ข้อมูลทางสถิติ
ท่ีสมเหตสุมผล ซึ่งหากน าความรู้และความเข้าใจทางสถิติเข้ามาช่วยในการให้เหตผุลประกอบการ
ตัดสินใจ ก็จะช่วยให้การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึน้ กระบวนการดังกล่าวล้วนเกิดจากการให้
เหตผุลเชิงสถิติทัง้สิน้ 

การให้เหตุผลเชิงสถิติ (Statistical Reasoning) เป็นการแสดงเหตุผลของแต่ละบุคคล
เก่ียวกบัความคิดทางสถิติและการตดัสนิเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของข้อมูลทางสถิติ ซึ่งรวมถึง
การสร้างข้อความคาดการณ์ให้อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลู การน าเสนอข้อมูลหรือการหาข้อสรุป โดย
สว่นมากการให้เหตุผลทางสถิติเป็นการรวมเอาความคิดเก่ียวกับข้อมูลและโอกาส ซึ่งน าไปสูก่าร
น าไปใช้อ้างอิง และการลงความเห็นเพื่อหาข้อสรุป (J Garfield, 2002, p. 1-10) ซึ่งจัดเป็นส่วน
หนึ่งของ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ อันเป็นกระบวนการหนึ่งในทักษะและกระบวนการทาง
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คณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพฒันาให้เกิดทกัษะขึน้ในตวันกัเรียน การเรียนการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นกัเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อยา่งถ่ีถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผนตดัสนิใจและ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีนักเรียน
สามารถน าติดตวัไปใช้ในการพฒันาตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการท างานและการด ารงชีวิต 
ดังนัน้ การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นหัวใจส าคัญของการสอนคณิตศาสตร์ (รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , 
2554, น. 9-15 - 19-16)  สอดคล้องกับปิยวดี วงษ์ใหญ่ (2547) ท่ีกล่าวว่า การเป็นผู้ รู้จักคิด คิด
อยา่งมีเหตุผลของมนุษย์จะเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองทัง้ในการท างานและการด ารงชีวิต มีงานวิจัยจ านวนมากท่ียืนยันว่า การสอนให้
นกัเรียนเรียนด้วยความเข้าใจอยา่งมีเหตุผลดีกว่าการสอนแบบให้จดจ าและการสอนคณิตศาสตร์
อย่างเป็นเหตเุป็นผลจะท าให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ สามารถจดจ าได้ดีและนาน
กว่าเดิม เพราะนกัเรียนเรียนรู้กระบวนการท่ีได้หลกัการมาเพื่อใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ นกัเรียนก็
จะตระหนกัวา่แนวคิดตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์นัน้มีความเก่ียวข้องกนั เช่นเดียวกบัการจัดการเรียน
การสอนในเนือ้หาสถิติ สถิติถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการช่วยท าให้เราสามารถรับรู้และ
เข้าใจถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ หากต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีต้องตดัสินใจ อาจเป็นการตดัสินใจ
ท่ีเก่ียวข้องกับสว่นบุคคลหรือการตดัสินใจต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งหลายครัง้ท่ีเราต้อง
เผชิญกับสถานการณ์หรือปัญหาท่ีไม่มีวิธีการแก้ปัญหาท่ีแม่นย าหรือแน่นอน ดงันัน้การตดัสินใจ
จะถูกกระท าภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลและความไม่แน่นอน สถิติจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การ
ตดัสินใจนัน้เป็นไปอยา่งมีระบบ ดงันัน้การให้เหตุผลเชิงสถิติจึงเป็นการสอนให้นกัเรียนเรียนด้วย
ความเข้าใจอยา่งมีเหตผุลดีกวา่การสอนด้วยการให้จดจ า 

เพื่อให้ตระหนกัถึงการความส าคญัของการให้เหตุผลเชิงสถิติซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์นัน้ ใน ปี ค.ศ. 2000 สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา 
(NCTM) ได้ก าหนดในหนังสือหลักการและมาตรฐานส าหรับคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 
(Principles and Standards for School Mathematics) ว่า  การให้เหตุผลเป็นมาตรฐานหลัก
มาตรฐานหนึง่ในหลกัสตูรคณิตศาสตร์ระดบัโรงเรียนท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนทุกคน โดยได้ก าหนด
มาตรฐานการเรียนด้านการให้เหตุผลและการพิสจูน์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนในทุกระดับ 
มุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนสามารถ (1) เห็นคุณค่าของการให้เหตุผลและการพิสูจน์ (2) สร้างและ
สืบสวนข้อความคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ (3) พัฒนาและประเมินการอ้างเหตุผลและการ
พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ และ (4) เลือกและใช้รูปแบบการให้เหตุผลและวิธีการพิสูจน์ได้อย่าง
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หลากหลาย ซึ่งท าให้ การให้เหตุผลเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัและกิจกรรมหลกัอยา่งหนึ่งในการเรียน
การสอน และสิ่งนีส้ง่ผลให้นกัการศึกษาทัว่โลกหันมาศึกษาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในทุก
ระดับชัน้ของหลกัสูตรคณิตศาสตร์และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผล  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 ได้ให้ความส าคญักบัแนวทาง
ในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง โดยก าหนดไว้ในมาตรา 24 หมวดท่ี 4 ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ได้แก่ (1) การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ การประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และ (2) การจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553, น. 12) นอกจากนัน้หลกัสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้สนบัสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะดงักลา่ว โดยการ
ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนทกุคน ซึ่งสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มี 6 สาระ ได้แก่ (1) จ านวนและการด าเนินการ (2) การวดั (3) เรขาคณิต (4) พีชคณิต 
(5) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และ (6) ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับสาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนทกุคนไว้วา่ ผู้ เรียนต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้
เหตผุล การสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ตา่งๆ 
ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, น. 2-3) โดยท่ีความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาความสามารถให้นอกเหนือไปจากการจดจ าข้อเท็จจริง กฎ หรือ
ขัน้ตอนวิธี การสอนท่ีเน้นการให้เหตุผลจะช่วยให้นกัเรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์มีความหมายและ
สามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย (Baroody, 1993, p. 2-59 - 52-
60) นอกจากนีก้ารเรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือการประกอบอาชีพจะไม่มีใคร
คอยบอกว่าสิ่งใดถูกหรือผิด นกัเรียนต้องพิจารณาและตัดสนิใจด้วยตนเองด้วยเหตุและผล ดงันัน้
การพฒันานกัเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผลจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัและ
จ าเป็นในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทกุ ๆ สาขารวมถึงในสาขาสถิติ  

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้ก าหนดเป็นสาระหลกั
ของกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในสาระท่ี 5 ในช่ือ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
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ประกอบด้วยประเด็นการก าหนดประเด็น การเขียนข้อค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การ
วิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้
เก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ  และช่วยในการตดัสินใจในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั จ าแนกเป็น 3 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นใน
การคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลและมาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติและความน่าจะ
เป็นช่วยในการตดัสินใจและแก้ปัญหา ซึ่งจากตวัชีว้ดัมาตรฐานคุณภาพผู้ เรียนและสาระวิชาสถิติ
และความนา่จะเป็น จะเห็นว่าเป็นเนือ้หาท่ีสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและประกอบการตดัสนิใจใน
ชีวิตประจ าวนั ดงันัน้ การจดัการเรียนการสอนควรใช้กิจกรรมที่เช่ือมโยงสาระสถิติและความนา่จะ
เป็นกบัชีวิตประจ าวนั เพราะโดยเนือ้หาของวิชาก็เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัอยูแ่ล้ว  

จากความส าคญัของการให้เหตุผลเชิงสถิติท่ีพบในหลกัสตูรคณิตศาสตร์ของประเทศไทย 
การให้เหตุผลเชิงสถิติเป็นสิ่งท่ีนกัเรียนควรเรียนรู้ ได้รับการฝึกฝนและพฒันาให้เกิดขึน้ แต่ในการ
จดัการเรียนการสอนสถิติท่ีผา่นมา ครูสว่นใหญ่มุ่งเน้นท่ีเนือ้หา จึงท าให้นกัเรียนไม่คุ้นเคยกบัการ
จดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อีกทัง้มีครูจ านวนไม่น้อยท่ี
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การจดัการเรียน
การสอนและการประเมิน จากสภาพปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้จากผลการประเมินจาก
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ปี  2012-2015 (Program for International 
Student Assessment หรือ  PISA) เป็นการประเมินการรู้เร่ืองคณิ ตศาสตร์ (Mathematics 
Literacy) กับนกัเรียนท่ีมีอายุ 15 ปี โดยเน้นท่ีทกัษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในการน าความรู้ท่ี
เรียนมาใช้ในสถานการณ์ของชีวิตจริง ซึง่เนือ้หาสาระท่ีอยูใ่นกรอบการประเมินส าหรับความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มี 4 เร่ือง ได้แก่ ปริภูมิและรูปเรขาคณิต การเปลี่ยนแปลงและความสมัพนัธ์ ปริมาณ
และความไม่แน่นอน ผลการประเมิน พบวา่ในปี 2015 คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ของนกัเรียนไทย 
คือ 415 คะแนน ซึง่ต ่ากวา่คา่เฉลีย่ OECD มากกวา่หนึง่ระดบั (490 คะแนน) และเม่ือเปรียบเทียบ
ร้อยละของนกัเรียนท่ีท าข้อสอบถูกจ าแนกตามเนือ้หาความไม่แน่นอนและข้อมูล และในปี 2015 
(32.8 คะแนน) คะแนนลดลงจากปี 2012 (41.7 คะแนน) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2559, น. 14-18) ซึ่งเร่ืองความไม่แน่นอนมีอยู่ในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและใน
ชีวิตประจ าวัน ดังนัน้ความไม่แน่นอนจึงเป็นปรากฎการณ์ท่ีเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ปัญหาทีหลากหลาย และทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ และเทคนิค
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ของการพรรณนาและการน าเสนอข้อมูลถูกสร้างขึน้มาเพื่อจัดการกับเร่ืองนี ้(สถาบนัสง่เสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556, น. 21) เร่ืองความไม่แน่นอนจึงเก่ียวข้องกับเนือ้หาทาง
สถิติและความน่าจะเป็น โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพฒันาเศรษฐกิจ (Organization for 
Economic Co-operation and Develop: OECD) ได้ให้ความส าคญักบัเนือ้หาสถิติ เน่ืองจากเป็น
เนือ้หาวิชาแห่งการพยากรณ์ คาดการณ์สถานการณ์ น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตจริง   และเม่ือวิเคราะห์ผลการประเมินพบว่า นกัเรียนไทยมีกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ท่ีอ่อน นอกจากนี ้นกัเรียนมีข้อบกพร่องใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น นกัเรียนไม่เข้าใจหลกัการหาค่ากลางของข้อมูล ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของค่า
กลางของข้อมลูแตล่ะชนิด นกัเรียนไม่เข้าใจหลกัการหาความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์และสตูรการ
หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และนักเรียนเกิดความคลาดเคลื่อนในการใช้สถิติ เน่ืองการ
นักเรียนขาดการให้เหตุผลเชิงสถิติ ดังนัน้ควรฝึกให้นักเรียนอ่านท าความเข้าใจ ตีโจทย์หรือ
สถานการณ์ให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือสถิติให้ได้ เพราะถือเป็นกระบวนการพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555a, น. 35-39) นอกจากนี ้
ยังพบว่าผลการประเมินจากโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ (Trends in International Mathematics and 
Science Study; TIMSS) เป็นโครงการท่ีสมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement; IEA) ด าเนินการ
ร่วมกับประเทศสมาชิกเพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี ท่ี 4 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ทัง้ด้านเนือ้หาวิชา
คณิตศาสตร์ (Content Domain) และพฤติกรรมการเรียนรู้ (Cognitive Domain) เม่ือวิเคราะห์ผล
การประเมินในปี 2011 ในประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เป็น 427 คะแนน ส าหรับใน
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ท า
คะแนนได้ดีในพฤติกรรมด้านความรู้ ยกเว้นประเทศไทยและอินโดนีเซียท าคะแนนในพฤติกรรม
ด้านความรู้ได้ต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวมอย่างมีนัยส าคัญ โดยในด้านการใช้เหตุผลมีคะแนน 429 
คะแนน อีกทัง้ยังพบว่าระดับความสามารถในการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใน
ประเทศไทยสว่นใหญ่จดัอยูใ่นระดบั 1 (ระดบั 1 หรือระดบัต ่า (Low International Benchmark) มี
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 401 - 475 คะแนน) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2556, น. 4-12) 
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จากสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมาของผู้ วิจัย พบว่านักเรียนในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายสว่นใหญ่ ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้เพื่อท าความเข้าใจหรือแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง นั่นคือ ผู้ เรียนไม่สามารถอ่านหรือแปลความหมายข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม ผู้ เรียนไม่เข้าใจเก่ียวกบัการเลอืกใช้คา่กลางให้เหมาะสมกบัลกัษณะของข้อมลูทางสถิติ 
แต่ใช้ประสบการณ์และความคุ้นเคยในการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับข้อมูลท่ีเป็นตวัเลข โดยไม่ได้
พิจารณาว่าตัวเลขนัน้บ่งปริมาณหรือเป็นเพียงช่ือเรียก ท าให้เกิดความผิดพลาดในการแปล
ความหมาย (อัมพร ม้าคนอง, 2557, น. 140-141) นอกจากนีย้งัพบว่าครูคณิตศาสตร์ระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ยงัใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเนือ้หาตา่ง ๆ ของสถิติ เน้นการค านวณหาค าตอบ
ท่ีถูกต้องได้โดยไม่สนใจเร่ืองการคิดหรือการให้เหตุผล ซึง่ถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีพฒันาทกัษะการให้
เหตผุลให้เกิดขึน้และคงอยูก่ับนกัเรียนได้ยาวนาน อีกทัง้ยงัมุ่งเน้นให้นกัเรียนค้นหาค าตอบแตเ่พียง
อยา่งเดียว และค าตอบท่ีต้องการมกัจะมีค าตอบท่ีถกูต้องเพียงค าตอบเดียว ไม่ให้ความส าคญักับ
การใช้กระบวนการทางสถิติไปใช้ในการตดัสนิใจสถานการณ์ปัญหา ท าให้ผู้ เรียนมองสถิติเป็นเร่ือง
การค านวณ ไม่เห็นความส าคัญของการเรียนสถิติ สอดคล้องกับเบนฟร่ีและการ์ฟิล (Ben-Zvi & 
Garfield. J, 2004) ท่ีกลา่ววา่ นกัเรียนมองสถิติเป็นเร่ืองของตวัเลข การค านวณ สตูรและค าตอบ
ท่ีถกูต้องเพียงค าตอบเดียว ส าหรับสาเหตอีุกประการท่ีท าให้นกัเรียนไม่สามารถน าความรู้ทางสถิติ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ คือ การท่ีครูใช้ตวัอย่างสถานการณ์ปัญหาจากในหนงัสือเรียน 
ถึงแม้จะมีข้อมูลจริง แต่ข้อมูลในสถานการณ์เหลา่นัน้สว่นใหญ่เป็นเร่ืองไกลตวั อันเป็นสาเหตุให้
นกัเรียนไม่บรรลผุลในการเรียนสถิติ นอกจากนีย้งัขาดการสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการกลุม่
และใช้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนคิดอย่างต่อเน่ือง ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง จาก
สภาพปัญหาท่ีกลา่วมาข้างต้นท าให้นกัเรียนไม่สามารถน าความรู้ ความเข้าใจทางสถิติเข้ามาช่วย
ในการให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ น าความรู้ทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและใน
การศกึษาตอ่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ท าให้บรรดานกัวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษาหลายทา่นจึง
ได้พยายามท่ีจะสร้างและพฒันากรอบแนวคิด เพื่อใช้ในการท าความเข้าใจ ลกัษณะการคิดและ
การให้เหตุผลเชิงสถิติของผู้ เรียน นอกจากนีก้ารท่ีผู้สอนเข้าใจลกัษณะและรูปแบบการให้เหตุผล
ของผู้ เรียนในแต่ละระดับ จะช่วยให้สามารถก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลท่ี
สง่เสริมให้ผู้ เรียนแต่ละคนพฒันาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและเต็มศกัยภาพ ดงักรอบแนวคิด
การให้เหตุผลเชิงสถิติของโจนส์และคณะ (G.A. et al Jones, 2004, p. 97) ท่ีศกึษาการให้เหตุผล
เชิงสถิติของผู้ เรียน โดยกรอบแนวคิดประกอบด้วยด้านท่ีท าการศึกษาจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การบรรยายข้อมูล ด้านการจัดการข้อมูล ด้านการน าเสนอข้อมูล และด้านการวิเคราะห์และ
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ตีความหมายข้อมูล ซึง่กรอบแนวคิดนีส้ามารถช่วยสืบค้นลกัษณะพฤติกรรมการให้เหตผุลเชิงสถิติ
และจัดกลุม่ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของผู้ เรียนได้ อีกทัง้การให้เหตุผลเชิงสถิติ จะ
ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาสถิติ วิธีการเลือกใช้สถิติและการใช้ข้อมูลทางสถิติได้อย่างสมเหตสุมผล 
(J. Garfield & Gal, 1999, p. 210) 

ซึ่งแนวทางหนึ่งในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีถือว่ามีความส าคัญ คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผา่นการแก้ปัญหา (Problem Solving Approach) เป็นการเรียนการสอนเนือ้หา
คณิตศาสตร์ ผา่นสถานการณ์แก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (Non-Routine Problems) และการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ในชีวิตจริง (Real- World Situation) ท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของ
นกัเรียน ให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งความสามารถนัน้พิจารณา
จากองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องรวมถึงความสามารถในการให้เหตุผลด้วย โดยในขัน้ตอนการลงมือ
ของปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ในการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา นักเรียนจะต้องใช้ขัน้ตอน
ส ารวจ สบืสวน แสดงเหตผุล สร้างข้อความคาดการณ์ทางสถิติและตดัสนิข้อสรุปท่ีเก่ียวกบัสถิติใน
กรณีทัว่ไปของตนเอง ซึง่เป็นการสง่เสริมให้นกัเรียนได้พฒันาทกัษะกระบวนการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
สอดคล้องกับสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555b, น. 35-39) ท่ีพบว่า 
นกัเรียนไทยมีกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
ท่ีอ่อน และนกัเรียนเกิดความคลาดเคลื่อนในการใช้สถิติ เน่ืองการนกัเรียนขาดการให้เหตุผลเชิง
สถิติ ดังนัน้ควรฝึกให้นักเรียนอ่านท าความเข้าใจ ตีโจทย์หรือสถานการณ์ให้เป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิติให้ได้ เพราะถือเป็นกระบวนการพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยการเรียนผ่าน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิดท่ีหลากหลาย มีนิสัย
กระตือรือร้นไม่ยอ่ท้อ และมีความมัน่ใจในการแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยูท่ัง้ภายในและนอกห้องเรียน ซึง่
เป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีนกัเรียนสามารถน าติดตวัไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้นานตลอดชีวิต 
(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555b, น. 145) ร่วมกับการใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดง
เหตุผล อธิบายแนวคิดและน าเสนอแนวคิดของตนเอง เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัใช้เหตผุล รับฟังแนวคิด
ของผู้ อ่ืน ยอมรับเหตผุลท่ีสมเหตสุมผลเหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อการอยูใ่นสงัคมอยา่งเป็นสขุ 
สอดคล้องกบัพิมพนัธ์ เตชะคปุต์ (2558, น. 2) ท่ีกลา่ววา่ความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ เป็น
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทย ท่ีท าให้เกิดความสามารถความเช่ียวชาญในการท างานเป็น
กลุ่ม เป็นทีม แบบร่วมมือร่วมใจ แบบรวมพลัง ท าให้งานส าเร็จ และนักเรียนมีความสุข เป็น
กระบวนการท่ีเสริมสร้างความเป็นผู้น า บทบาทสมาชิกและกระบวนการกลุม่ ซึง่เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะ
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ท าให้นกัเรียนสามารถใช้ชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ อนัเป็นเจตนาการจดัการเรียนรู้การให้
เหตุผลเชิงสถิติ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้เหล่านีเ้ป็นสิ่งส าคัญท่ีครูจะต้องท าความเข้าใจและ
น าไปใช้ในการพฒันาการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนในชัน้เรียนคณิตศาสตร์ อีกทัง้ยงัใช้ในการ
พฒันากระบวนการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนและความสามารถของนกัเรียนในการสร้างหรือ
การตีความหมายข้อโต้แย้งทางสถิติอีกด้วย ประกอบกบัทฤษฎีการเรียนรู้ซึง่ได้รับการยอมรับอยา่ง
กว้างขวางในวงการศึกษา “ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจย์” (Piaget’s Theory of 
Intellectual Development) ท่ีได้แบ่งพฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ออกเป็น 4 ระยะ 
พบว่าในช่วงอายปุระมาณ 11-15 ปี ซึง่ตรงกับนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นในประเทศ
ไทย จดัเป็นระยะท่ีเด็กเร่ิมคิดในรูปของการตัง้สมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน ทดลอง ใช้หลกั
เหตผุลทางตรรกศาสตร์ท่ีเป็นอิสระจากเนือ้หา และท างานท่ีต้องใช้สติปัญญาอยา่งสลบัซบัซ้อนได้ 
สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีเป็นนามธรรมด้วยวิธีการหลากหลาย ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์แก้ปัญหา สนใจท่ีจะสร้างทฤษฎีเก่ียวกับทุกสิ่งทุกอย่าง และมีความพอใจท่ีจะคิด
พิจารณาเก่ียวกบัสิง่ท่ีไม่มีตวัตนหรือสิ่งท่ีเป็นนามธรรม นกัจิตวิทยาเช่ือวา่ การพฒันาความเข้าใจ
จะพฒันาไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่เข้าสูว่ยัชรา (ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2549, น. 347)  

ด้วยเหตผุลและความส าคญัดงักลา่ว ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะพฒันากิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผล
เชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อีกทัง้เป็นข้อมูลส าหรับครู ในการท าความเข้าใจ 
ลกัษณะและรูปแบบการให้เหตุผลเชิงสถิติของผู้ เรียน ช่วยให้ครูสามารถก าหนดวิธีการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนแตล่ะคนพฒันาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและเต็ม
ศกัยภาพ ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 
ค าถามวิจัย 

1. สภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของครูและนกัเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เป็นอยา่งไร 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของ
นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ควรเป็นอยา่งไร 
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3. ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เม่ือเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการ
แก้ปัญหาของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 แล้ว จะเป็นอยา่งไร 

4. พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เม่ือเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา
ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 แล้ว จะเป็นอยา่งไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตุผลเชิงสถิติของครูและ
นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

2. เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
สถิติของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
60/60 

3. เพื่อศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เม่ือเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่าน
การแก้ปัญหาของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

4. เพื่อศกึษาพฤติกรรมในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการ
แก้ปัญหาของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ได้แนวทางในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิง
สถิติของครูและนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ส าหรับครูและนกัวิจยั 

2. ได้แนวทางในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
ให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

3. เป็นแนวทางส าหรับครูในการเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 
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4. เป็นแนวทางของนักวิจัยในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 และเนือ้หาอ่ืน ๆ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ระยะที่  1 ส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติที่ เก่ียวข้องกับการให้
เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติที่เก่ียวกับการ
ให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 

นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีผา่นการเรียนเนือ้หาเร่ือง 
สถิติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรามค าแหงจ านวน 24 คน โรงเรียน
ละ 12 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง 

ครูคณิตศาสตร์ท่ีสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์สอน
เนือ้หาสถิติ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 6 คน โรงเรียนละ 3 คน โดย
เลอืกแบบเจาะจง 

ระยะที่ 2 ส าหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

กลุ่มน าร่อง เป็นกลุ่มท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
3 ซึ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผ่านการเรียนเนือ้หาเร่ือง 
สถิติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในช่วงแรกของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 21 คน และพิจารณาจากคะแนนดิบของนกัเรียน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 แล้วแบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี
อยูใ่นระดบัสงู ปานกลางและต ่า โดยใช้นกัเรียนในการทดลองหาประสทิธิภาพ 3 ครัง้ ดงันี ้ 
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2.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล โดยใช้นกัเรียนจ านวน 3 คน ท่ีได้จากการเลือก
แบบเจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัของสถานการณ์
ปัญหา ข้อค าถามและหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.2 การหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่มย่อย โดยใช้นักเรียนจ านวน 6 คนจากการเลือก
แบบเจาะจง ท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีได้จากการเลือกในข้อ 2.1 เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
สถานการณ์ปัญหา ข้อค าถามและหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม โดยใช้นกัเรียนจ านวน 12 คนจากการเลือกแบบ
เจาะจง ท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีได้จากการเลือกในข้อ 2.1 และ 2.2 เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
สถานการณ์ปัญหา ข้อค าถาม หาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ระยะที่ 3 ส าหรับการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผล
เชิงสถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา เป็นนกัเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผ่านการเรียนเนือ้หาเร่ือง สถิติ ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ในช่วงหลงัของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
จ านวน 1 ห้องเรียน ซึง่มีนกัเรียนจ านวน 20 คน นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายเหลา่นีไ้ด้มาจากการ
เลอืกแบบเจาะจง  

ในกลุม่เป้าหมายผู้วิจัยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ โดยพิจารณาจากคะแนนดิบของ
นกัเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 แล้วแบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ 
กลุม่ท่ีอยูใ่นระดบัสงู ปานกลางและต ่า มาเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย แล้วก าหนดนกัเรียนท่ีมี
คะแนนล าดบัท่ี 1 – 5 เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู นกัเรียนท่ีมีคะแนนล าดบัท่ี 6–15 
เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง และนกัเรียนท่ีมีคะแนนล าดบัท่ี 16 – 20 เป็น
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า หลงัจากนัน้แบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุม่ กลุม่ละ 4 คน ซึ่ง
ในแต่ละกลุม่ ประกอบด้วย นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง 1 คน นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนปานกลาง 2 คน และนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 1 คน 
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สดุท้ายผู้วิจัยร่วมกับครูประจ าชัน้ท าการเลือกนักเรียนมา 4 กลุม่โดยการสุม่อย่างง่าย 
แล้วคัดเลือกนักเรียนเป้าหมาย (Target Student) จากการสมัภาษณ์ครูประจ าชัน้ของนักเรียน 
จ านวน 4 คน ซึง่เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัสงู 1 คน ปานกลาง 2 คนและ
ต ่า 1 คน โดยเลือกแบบเจาะจงซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนท่ีกล้าแสดงออก สามารถสื่อสารและ
น าเสนอแนวคิดของตนเองได้ดี รวมถึงเป็นนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2561 ตัง้แต ่3.0 ขึน้ไป เพื่อศกึษาเชิงลกึเก่ียวกบัพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการ
ให้เหตผุลทางสถิติของนกัเรียน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
เวลาท่ีใช้ในการวิจยั แบง่เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติ

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560  
ระยะท่ี 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้

เหตผุลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาและหาประสทิธิภาพของเคร่ืองมือ โดยด าเนินการในช่วงแรกของ
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 โดยเป็นเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ 

และระยะท่ี 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถใน
การให้เหตผุลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา โดยด าเนินการในช่วงหลงัของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 ใช้เวลาในการวิจัย 14 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที โดยเป็นเวลานอกเหนือจากเวลา
เรียนปกติ ซึ่งแบ่งเป็นเวลาส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
ให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา จ านวน 12 คาบเรียน และเวลาส าหรับการทดสอบ
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ จ านวน 2 คาบเรียน 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสาระการ

วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ไม่เกินระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถใน

การให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 

2.1 ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
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2.2 พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การให้เหตุผลเชิงสถิติ (Statistical Reasoning) หมายถึง กระบวนการคิดทาง

คณิตศาสตร์ท่ีต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์/การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการรวบรวมข้อเท็จจริง/
แนวคิด/สถานการณ์ทางสถิติ แสดงความความสมัพันธ์หรือแนวโน้มของข้อมูล เพื่อท าให้เกิด
ข้อเท็จจริง ข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์ด้วยแนวคิดทางสถิติและข้อมลูทางสถิติท่ีสมเหตสุมผล 

2. ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในด้านการท าความเข้าใจปัญหา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมลู ด้านการน าเสนอ
ข้อมลู ด้านการวิเคราะห์ข้อมลู และด้านการสรุปค าตอบ  

โดยแตล่ะด้านพิจารณาจาก 
(1) คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนน

เต็ม ประกอบด้วย 
1.1 คะแนนใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 20 คะแนน 
1.2 คะแนนใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 20 คะแนน 
1.3 คะแนนใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 20 คะแนน 

(2) คะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ ร้อยละ 40 
ของคะแนนเต็ม  

3. พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติ  หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในด้านตอ่ไปนี ้

3.1 ด้านท าความเข้าใจปัญหา โดยพิจารณาความสามารถของนกัเรียนในการแสดง
การวิเคราะห์และระบุสว่นส าคญัของสถานการณ์ปัญหา ตลอดจนอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหา 

3.2 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการ
รวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเป็นไปได้ 

3.3 ด้านการน าเสนอข้อมูล โดยพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการแสดง
รูปแบบการน าเสนอข้อมลู ท่ีน าไปสูก่ารอธิบายเหตผุลในการค้นหาค าตอบ  
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3.4 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการแสดง
การเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมูล คาดการณ์หรือค้นหาค าตอบ/ข้อความคาดการณ์โดยใช้
ข้อมลูพืน้ฐานทางสถิติท่ีก าหนดมาให้แสดงการอธิบายเหตผุลของค าตอบ  

3.5 ด้านการสรุปค าตอบ โดยพิจารณาความสามารถของนกัเรียนในการสรุปค าตอบ
และอธิบายเหตผุลของสถานการณ์ปัญหา 

ในการศกึษาพฤติกรรมในการให้เหตผุลเชิงสถิติดงักลา่วข้างต้น พิจารณาจาก 
(1) ผลงานเขียนจากใบกิจกรรมในชัน้เรียนของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  
(2) ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป้าหมายขณะลงมือแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของผู้วิจยัและผู้สงัเกตการณ์ โดยมีแบบสงัเกตพฤติกรรมการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
(3) ผลการสมัภาษณ์นักเรียน โดยมีแบบสมัภาษณ์พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิง

สถิติและกล้องวิดีโอช่วยในการบนัทกึรายละเอียดของพฤติกรรมเหลา่นัน้ 
4. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ

ผ่านการแก้ปัญหา หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ ส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการ
แก้ปัญหา (Problem Solving Approach) ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน 
แผนละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที ซึง่แตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วย จุดประสงค์
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้   
ในกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจะได้เรียนรู้การให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านกระบวนการแก้ปัญหา   
ตลอดจนฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (Non-Routine Problems) และการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริง (Real- World Situation) ซึ่งแต่ละข้อนกัเรียนต้องท าความ
เข้าใจปัญหา รวบรวมข้อมูล น าเสนอข้อมูล แสดงการเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมูล 
คาดการณ์หรือค้นหาค าตอบ/ข้อความคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลพืน้ฐานทางสถิติท่ีก าหนดมาให้
แสดงการอธิบายเหตุผลและสรุปค าตอบของปัญหา โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีไม่
เกินความรู้ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นอกจากนัน้นักเรียนยังได้มีส่วนร่วมในการเรียนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) และน าเสนอผลการแก้ปัญหาเชิงสถิติทัง้ของตนและกลุ่ม 
ตลอดจนมีสว่นร่วมในการอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชัน้เรียน 

5. กระบวนการแก้ปัญหา หมายถึง ขัน้ตอน/วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของโพลยา และขัน้ตอน/วิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ ซึ่ง
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ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา ขัน้วางแผนแก้ปัญหา ขัน้การด าเนินการ
ตามแผน ขัน้ตรวจสอบและสรุปผล 

6. สภาพการเรียนการสอน หมายถึง ข้อมูลตามสภาพจริงเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัของนกัเรียนและครู 3 ด้าน ได้แก่  

6.1 ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนและครู 
6.2 ด้านความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียน 
6.3 ด้านการจดัการเรียนการสอนสถิติของครู 

7. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ หมายถึง แบบทดสอบ
อัตนัยท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เพื่อตรวจสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงสถิติ ซึ่งแบบทดสอบอัตนยัเป็นปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (Non-Routine Problems) และการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริง (Real- World Situation) ท่ีใช้ความรู้เร่ือง สถิติและความ
นา่จะเป็น ไม่เกินชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 4 ข้อ ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยท่ีใช้ความรู้เร่ือง สถิติและ
ความน่าจะเป็น ไม่เกินชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยแต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก 
(Rubric Scoring) 

8. แบบสังเกตพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติ หมายถึง แบบบนัทกึท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้ เพื่อใช้บนัทกึพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขณะลงมือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบบนัทึก
ภาคสนาม (Field Note) ในแต่ละคาบเรียนผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัย จ านวน 2 คน ท าหน้าท่ีเป็นผู้
สงัเกตและผู้บนัทกึพฤติกรรมของนกัเรียนขณะลงมือแก้ปัญหา 

9. แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติ  หมายถึง แบบสมัภาษณ์ท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้เพื่อสอบถามเชิงลกึเก่ียวกบักระบวนการแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 
ท่ีเป็นนักเรียนเป้าหมายแต่ละคน หลงัสิน้สุดคาบเรียนในแต่ละครัง้ โดยผู้ วิจัยท าหน้าท่ีเป็นผู้
สมัภาษณ์นกัเรียนเปา้หมายแตล่ะคนหลงัสิน้สดุคาบเรียนในแตล่ะครัง้ 

10. ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ หมายถึง คุณภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 เม่ือน าไปใช้ในชัน้เรียนแล้วท าให้นกัเรียนสามารถบรรลจุุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดไว้ ในการวิจยัครัง้นีใ้ช้สตูร E1/E2 โดยท่ี 

E1 หมายถึง คา่เฉลีย่ร้อยละของคะแนนท่ีนกัเรียนได้จากใบกิจกรรมรายบุคคลท่ี 1-3  
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E2 หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนได้จากในการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติหลงัเรียน 

โดยมีเกณฑ์การตดัสนิ E1/E2 เป็น 60/60 ส าหรับการพิจารณาตรวจสอบ 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการ

แก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
60/60  

2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ
สงูกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผา่นการแก้ปัญหา ผู้วิจยัมีกรอบแนวคิด ดงัภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิต ิ
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

พฤติกรรมในการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง 
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา 

 

ผลการศกึษาสภาพการ
เรียนการสอนสถิติท่ี
เก่ียวข้องกบัการให้
เหตผุลเชิงสถิติของครู 
และนกัเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

การศกึษาแนวทาง
การประเมินผล 

และการให้คะแนน
รูบริก 

(Rubric Scoring) 

การศกึษาแนวทางการ
จดักิจกรรมการเรียน 

การสอนผา่น
กระบวนการแก้ปัญหา 
(Problem Solving 

Approach) 

กระบวนการศกึษา
โดยใช้กรอบ
แนวคิด  

การให้เหตุผลเชิง
สถิติของโจนส์ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิง

สถิติผ่านการแก้ปัญหาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในครัง้นี ้
ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ในหวัข้อตอ่ไปนี ้

ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
1.1 ความหมายของการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
1.2 ประเภทของการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
1.3. กระบวนการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
1.4 กรอบแนวคิดการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
1.5 แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
1.6 บทบาทของครูท่ีสง่เสริมการให้เหตผุลเชิงสถิติ 

ตอนที่  2 แนวการจัดการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงสถิติ 

2.1. แนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการแก้ปัญหา 
2.1.1 ความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการแก้ปัญหา 
2.1.2 การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการแก้ปัญหา 
2.1.3 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการ

แก้ปัญหา 
2.2 แนวการประเมินผลการให้เหตผุลเชิงสถิติ 

2.3 แนวทางการพฒันาและหาประสทิธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.3.1 ความหมายของการทดสอบประสทิธิภาพ 
 2.3.2 การก าหนดเกณฑ์ประสทิธิภาพ 
 2.3.3 การหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
3.1 งานวิจยัตา่งประเทศ 

3.2 งานวิจยัในประเทศ 
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ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
ในชีวิตประจ าวันของจะต้องมีความเก่ียวข้องกับสถิติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น สถิติ

เก่ียวกับการเปลีย่นแปลงราคาสินค้า ปริมาณการสง่ออกสนิค้า จ านวนเด็กเกิด สถิติแสดงจ านวน
อาชญากรรม สถิติแสดงปริมาณน า้ฝน อุณหภูมิ เป็นต้น ส าหรับผู้ ท่ีเป็นนกัวิชาการหรือนกัศึกษา
ทุกสาขาวิชาท่ีจ าเป็นต้องอ่านเอกสารวิชาการจะพบว่าเอกสารแทบทุกฉบับมีการบรรยาย
ผลการวิจัยด้วยข้อมูลหรือสตูรทางสถิติ ซึ่งในการอ่านข้อมูลเหลา่นีจ้ะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับ
สถิติเพื่อท่ีจะสามารถอภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลขา่วสารทางสถิติท่ีสมเหตสุมผล จะ
เห็นได้ว่า สิ่งส าคญัของการตัดสินใจใช้ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ คือ การพิจารณารวบรวม
ข้อเท็จจริง ข้อมูลทางสถิติท่ีสมเหตสุมผล ซึง่หากน าความรู้และความเข้าใจทางสถิติเข้ามาช่วยใน
การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ก็จะช่วยให้การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึน้  กระบวนการ
ดงักลา่วล้วนเกิดจากการให้เหตุผลเชิงสถิติทัง้สิน้ โดยได้มีนกัการศึกษาได้ให้ความหมายของการ
ให้เหตผุลเชิงสถิติไว้ ดงันี ้

1.1 ความหมายของการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
ในการศึกษาการคิดและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน จากมาตรฐาน

ส าหรับคณิตศาสตร์ของสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Council of 
Teachers of Mathematics (NCTM)) ได้เสนอว่า หลกัสูตรในทุกๆระดับควรให้ความส าคัญกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจัดอยู่ใน สาระท่ี 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความนา่จะเป็น ผู้วิจัยมีความสนใจศกึษารายละเอียดของการพฒันาการรับรู้ในการให้เหตผุลเชิง
สถิติ ดงัท่ีมีนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของการให้เหตผุลทางสถิติ 

เชอร์วานีและคณะ (Chervaney, R., & lyer, 1980, p. 222-226) กล่าวว่า การให้
เหตุผลเชิงสถิติ คือ ความสามารถของนักเรียนท่ีกระท ากับเนือ้หาทางสถิติ ทัง้ในด้านการจดจ า 
การระลกึได้ และการน ามโนทศัน์ไปใช้ รวมไปถึงทกัษะท่ีนกัเรียนสามารถน ามโนทศัน์ทางสถิติมา
ใช้ในการแก้ปัญหาได้ ซึง่มี 3 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นขัน้ตอนในสร้างความเข้าใจ
และสามารถเช่ือมโยงปัญหาท่ีพบ เข้ากบัปัญหาท่ีเคยเรียนในชัน้เรียน 

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้วางแผนและลงมือปฏิบติั (Planing and Execution) เป็นขัน้ของ
การวางแผน และน าวิธีตา่ง ๆ มาประยกุต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหา 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้การประเมินและคาดคะเน (Evaluation And Interpretation) เป็น
การคาดคะเนผลท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินการในขัน้ท่ี 2 
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ในด้านของนกัวิชาการของมหาวิทยาลยัมินนิโซต้า (University of Minnesota) การ์
ฟิล โจน (J Garfield, 2002, p. 1-10) ได้ให้ความหมายของการให้เหตุผลทางสถิติไว้ว่าการให้
เหตุผลทางสถิติ (Statistical Reasoning) เป็นการแสดงเหตุผลของแต่ละบุคคลเก่ียวกับความคิด
ทางสถิติและการตดัสนิเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของข้อมลูทางสถิติ ซึง่รวมถึงการสร้างข้อความ
คาดการณ์ให้อยู่บนพืน้ฐานของข้อมูล การน าเสนอข้อมูลหรือการหาข้อสรุป โดยสว่นมากการให้
เหตุผลทางสถิติเป็นการรวมเอาความคิดเก่ียวกับข้อมูลและโอกาส ซึ่งน าไปสูก่ารน าไปใช้อ้างอิง 
และการลงความเห็นเพื่อหาข้อสรุป สว่นโลเวท (Lovett, 2001, p. 350) ได้อ้างว่า การให้เหตุผล
เชิงสถิติน ามาซึ่งการใช้แนวคิดและเคร่ืองมือน าไปสู่การหาข้อสรุปสถานการณ์  การร่างข้อ
สมมติฐานและสร้างข้อสรุปจากข้อมลู 

นอกเหนือจากนีส้ าหรับในประเทศไทยนัน้ เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2556, น. 19) 
ได้ให้ความหมายของความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติว่าหมายถึง ความสามารถของ
นกัเรียนในการแสดงแนวคิดทางสถิติและความสมเหตุสมผลของข้อมูลทางสถิติท่ีเกิดจาก การ
บรรยายข้อมูล การรวบรวมและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และ
ตีความหมายข้อมลู 

 
ตาราง 1 การวิเคราะห์แนวคิดหลกัท่ีเก่ียวข้องกับความหมายของการให้เหตผุลทางสถิติ 

 

แหล่งที่มา แนวคิดหลัก 

เชอร์วานีและคณะ  

(Chervaney.) 

ความสามารถของนกัเรียนท่ีกระท ากับเนือ้หาทางสถิติ ทัง้ในด้านการ
จดจ า การระลกึได้ และการน ามโนทศัน์ไปใช้ 

การ์ฟิล โจน  
(J Garfield) 

การแสดงเหตุผลของแต่ละบุคคลเก่ียวกับความคิดทางสถิติและการ
ตดัสินเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของข้อมูลทางสถิติ ซึ่งรวมถึงการ
สร้างข้อความคาดการณ์ให้อยู่บนพืน้ฐานของข้อมูล การน าเสนอ
ข้อมลูหรือการหาข้อสรุป 

โลเวท  
(Lovett) 

การให้เหตุผลน ามาซึ่งการใช้แนวคิดและเคร่ืองมือน าไปสู่การหา
ข้อสรุปสถานการณ์ การร่างข้อสมมติฐานและสร้างข้อสรุปจากข้อมลู 

 
 
 



  21 

ตาราง 1 (ตอ่) 
 

แหล่งที่มา แนวคิดหลัก 

เวชฤทธ์ิ  องักนะภทัรขจร  ความสามารถของนักเรียนในการแสดงแนวคิดทางสถิติและความ
สมเหตุสมผลของข้อมูลทางสถิติท่ีเกิดจาก การบรรยายข้อมูล การ
รวบรวมและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์
และตีความหมายข้อมลู 

 
จากการศกึษาความหมายของการให้เหตผุลเชิงสถิติ จึงอาจสรุปได้วา่ การให้เหตผุล

เชิงสถิติ (Statistical Reasoning) หมายถึง กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องอาศัยการคิด
วิเคราะห์/การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการรวบรวมข้อเท็จจริง /แนวคิด/สถานการณ์ทางสถิติและ
ความนา่จะเป็น แจกแจงความสมัพนัธ์ หรือการเช่ือมโยง เพื่อท าให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์
ใหม่ด้วยแนวคิดทางสถิติและข้อมลูทางสถิติท่ีสมเหตสุมผล 

 
1.2 ประเภทของการให้เหตุผลเชิงสถิติ 

ในการวิเคราะห์ลกัษณะการให้เหตุผลเชิงสถิติ จ าเป็นต้องพิจารณาถึงประเภทของ
การให้เหตุผลเชิงสถิติ ซึ่งหากพิจารณาจากประเภทของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนัก
การศกึษา จะเห็นวา่มีประเด็นส าคญัท่ีใช้ในการแบ่งประเภทการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์นัน้คือ 
ความสามารถในการให้เหตุผลเก่ียวกับเนือ้หาคณิตศาสตร์เฉพาะใด ๆ ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับระดับ
ความคิดเก่ียวกับเนือ้หาคณิตศาสตร์นัน้  ๆ เช่น ความสามารถในการให้เหตุผลทางพีชคณิต 
ความสามารถในการให้เหตผุลทางเรขาคณิต ความสามารถในการให้เหตุผลเก่ียวกบัความน่าจะ
เป็น สอดคล้องกับอัมพร ม้าคนอง (2553, น. 48) ได้กล่าวถึงประเภทของการให้เหตุผลตาม
ลกัษณะของเนือ้หา ยกตวัอย่างเช่น ความสามารถในการให้เหตุผลทางพีชคณิต ความสามารถใน
การให้เหตผุลทางเรขาคณิต ความสามารถในการให้เหตผุลเก่ียวกบัความน่าจะเป็น รวมถึงเนือ้หา
อ่ืน ๆ และอีกประเภทหนึ่งคือกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การให้เหตุผล
แบบอุปนัย (Inductive reasoning) และการให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning) ใน
ท านองเดียวกันราบาเดล (Rabardel, 1995, p. 100) ได้อธิบายถึงโครงสร้างการด าเนินการของ
กระบวนการคิดท่ีกระตุ้ นการให้เหตุผลเชิงสถิติ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบอุปนัย 
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(Induction) แบบนิรนยั (Deduction) และแบบการศึกษา (Education) โดยมีการตีความทางสถิติ 
(Statistical interpretation) เป็นสว่นหนึง่ของการให้เหตผุลเชิงสถิติ ดงัภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 โครงสร้างของการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
 

และหากพิจารณาการให้เหตุผลในเชิงเนือ้หา เช่น ทางพีชคณิต ทางเรขาคณิต 
รวมถึงเนือ้หาทางสถิติและความน่าจะเป็นท่ีผู้วิจยัสนใจศกึษา โดยพิจารณาแบ่งประเภทของการ
ให้เหตผุลทางสถิติท่ีมีนกัการศกึษาได้กลา่วไว้ ดงันี ้

การ์ฟิลและเกล (J. Garfield & Gal, 1997, pp. 210-211) ได้จ าแนกประเภทของ
การให้เหตผุลทางสถิติเป็น 6 ประเภท ดงันี ้

1. ก า ร ใ ห้ เห ตุ ผ ล เก่ี ย ว กั บ ข้ อ มู ล  (Reasoning about Data) ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการจัดจ าแนกประเภทข้อมูลชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น จ าแนกได้ว่าข้อมูลท่ีก าหนดให้
เป็นข้อมลูเชิงปริมาณหรือข้อมลูเชิงคณุภาพ เป็นข้อมลูตอ่เน่ืองหรือไม่ 

2. ก า ร ใ ห้ เห ตุ ผ ล เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร น า เส น อ ข้ อ มู ล (Reasoning about 
Representations of data) หมายถึง ความสามารถในการน าเสนอข้อมูล อ่าน แปลความหมาย
ข้อมลู เลอืกวิธีการน าเสนอข้อมลูวิธีอ่ืนท่ีจะท าให้การน าเสนอข้อมลูนัน้ดียิ่งขึน้ได้  

3. การให้ เหตุผล เก่ียวกับการวัดทางสถิ ติ  (Reasoning about Statistical 
Measures) หมายถึง ความสามารถในการหาค่ากลางของข้อมลู การกระจายของข้อมูล ต าแหน่ง
ของข้อมลู และสามารถเลอืกใช้การวดัทางสถิติได้เหมาะสมกบัระดบัของข้อมลู 

Education 

Induction Deduction 

Interpretationduction 

Statistical reasoning 
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4. การให้เหตุผลเก่ียวกับความไม่แน่นอน  (Reasoning about Uncertainty) 
หมายถึง ความสามารถในการใช้วิธีการสุม่ โอกาส และความเป็นไปได้ในการคิดพิจารณาเก่ียวกับ
เหตกุารณ์ท่ีไม่แนน่อน และสามารถตดัสนิใจกบัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ได้โดยใช้วิธีท่ีเหมาะสม 

5. การให้เหตุผลเก่ียวกับตัวอย่าง (Reasoning about Aamples) หมายถึง 
ความสามารถในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวอย่างกับประชากร และหาข้อสรุปจาก
ตวัอยา่งได้ สามารถเลอืกตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรได้ 

6. การให้ เหตุผลเก่ียวกับความสัมพันธ์  (Reasoning about Association) 
หมายถึง ความสามารถในการหาความสมัพนัธ์และอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 ตวัแปรรวมถึง 
การแปลความหมายเพื่ออธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปรนัน้ได้ 

สว่นเดนิ (Dani, 2004, pp. 121-295) ได้แบ่งประเภทของการให้เหตุผลทางสถิติไว้
ดงันี ้

1. การให้ เหตุผลเก่ี ยวกับการวิ เค ราะ ห์ ข้อมูล  (Reasoning about Aata 
Analysis) เป็นการบรรยายหรือวิเคราะห์ถึงวิธีการของนักเรียนในการเร่ิมต้นให้เหตุผลเก่ียวกับ
ข้อมูลและท าความเข้าใจในการส ารวจข้อมูล ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ ขัน้ตอน และเนือ้หาเชิง
การบรรยาย นอกเหนือจากนีน้กัเรียนจะต้องฝึกการสงัเกตในการน าข้อมูลไปใช้ฝึกฝนเป็นประจ า
และสงัเกตประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดเชิงสถิติ 

2. การให้ เหตุผล เก่ี ย วกับ การแจกแจ งความ ถ่ี  (Reasoning about The 
Distribution) เป็นการบรรยายถึงลกัษณะการให้เหตุผลท่ีไม่เป็นทางการเก่ียวกับการแจกแจง
ความถ่ี ซึ่งสามารถพฒันาสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี  เป็นการน าเสนอการให้
เหตุผลท่ีแตกต่างกันของนักเรียนใน 3 ระดับ คือ การน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่ง การ
น าเสนอข้อมูลโดยใช้จุดแทนแผนภูมิ และการใช้สญัลกัษณ์ของข้อมูล การให้เหตุผลประเภทนีไ้ด้
แสดงให้เห็นลกัษณะพิเศษในการออกแบบเคร่ืองมือซอฟต์แวร์ การสร้างกราฟของนักเรียนและ
ชิน้งานท่ีสนบัสนุนข้อความคาดการณ์จากการเรียนรู้มุมมองท่ีแตกต่างกันของการแจกแจงข้อมูล
อนัเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงความหลากหลายของแนวคิดการให้เหตผุลของนกัเรียนเก่ียวกับรูปร่างของ
การแจกแจงความถ่ีพร้อมด้วยพฒันาการทางสถิติ เช่น คา่ผิดปกติ (Outliers) และขนาดของกลุม่
ตวัอยา่ง (Sample Size) 

3. การให้เหตุผลเก่ียวกับการแปรปรวนร่วม (Reasoning about Covariation) 
เป็นกระบวนการแปลข้อมลูดิบ รูปแบบการน าเสนอด้วยกราฟและบทสรุปการสมัภาษณ์เก่ียวกับ
การแปรปรวนร่วมทางสถิติและความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล ประกอบด้วยทกัษะท่ีเกิดจากการส ารวจ 3 
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ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างข้อมูลท่ีเกิดจากการพิจารณาท่ีแสดงออกมาในรูปการวาดกราฟ (2) การ
แปลความหมายจากกราฟ โดยอธิบายจากการใช้แผนภาพการกระจาย (Scatterplot) และโดยการ
คาดการณ์จากค าสัง่ท่ีก าหนด และ (3) การแปลความหมายกราฟเชิงตวัเลข โดยอธิบายจากการ
อ่านคา่และท าการสอดแทรกคา่ 

4. การให้เหตุผลเก่ียวกับการแจกแจงตัวอย่าง (Reasoning about Sampling 
Distribution) เป็นการน าเสนอประสบการณ์ท่ีแตกต่างของนกัเรียน เม่ือได้เรียนรู้เก่ียวกับการแจก
แจงตวัอย่าง มีการด าเนินการ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) การประเมินผลกระทบของการเรียนการสอน
ด้วยซอฟต์แวร์จ าลอง (2) การประยุกต์การวิเคราะห์วิธีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด (3) การวิเคราะห์
ความคิดเห็นของความรู้เดิมและความเข้าใจผิด (4) การสัมภาษณ์นักเรียนและการพัฒนา
แบบจ าลอง (5) การก าหนดขอบเขตของการให้เหตุผล รวมทัง้ใช้ข้อมูลประเมินเชิงปริมาณ
ตลอดจนการสมัภาษณ์ทางเทปโทรทศัน์ 

 
ตาราง 2 การวิเคราะห์ประเภทของการให้เหตุผลเชิงสถิติ 

 

แหลง่ท่ีมา ประเภท 
ราบาเดล  
(Rabardel) 

1. แบบอุปนยั (Induction)  
2. แบบนิรนยั (Deduction)  
3. แบบการศกึษา (Education) 

การ์ฟิล โจนและเกล  
(J Grafield and  Gal) 
 

1. การให้เหตผุลเก่ียวกบัข้อมลู (Reasoning about Data)  
2. การให้เหตผุลเก่ียวกบัการน าเสนอข้อมลู (Reasoning about 
Representations of Data)  
3. การให้เหตผุลเก่ียวกบัการวดัทางสถิติ (Reasoning about 
Statistical Measures) 
4. การให้เหตผุลเก่ียวกบัความไม่แนน่อน (Reasoning about 
Uncertainty)  
5. การให้เหตผุลเก่ียวกบัตวัอยา่ง (Reasoning about Samples)  
6. การให้เหตผุลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ (Reasoning about 
Association)  
7. การให้เหตผุลเก่ียวกบัข้อมลู (Reasoning about Data)  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

แหลง่ท่ีมา ประเภท 
 8. การให้เหตผุลเก่ียวกบัการน าเสนอข้อมลู (Reasoning about 

Representations of Data) 
9. การให้เหตผุลเก่ียวกบัการวดัทางสถิติ (Reasoning about 
Statistical Measures) 
10. การให้เหตผุลเก่ียวกบัความไม่แนน่อน (Reasoning about 
Uncertainty)  
11. การให้เหตผุลเก่ียวกบัตวัอยา่ง (Reasoning about Samples)  
12. การให้เหตผุลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ (Reasoning about 
Association) 

เดนิ (Dani) 1. การให้เหตผุลเก่ียวกบัการวิเคราะห์ข้อมลู (Reasoning about Data 
Analysis)   
2. การให้เหตผุลเก่ียวกบัการแจกแจงความถ่ี (Reasoning about The 
Distribution)  
3. การให้เหตผุลเก่ียวกบัการแปรปรวนร่วม (Reasoning about 
Covariation)  
4. การให้เหตผุลเก่ียวกบัการแจกแจงตวัอยา่ง (Reasoning about 
Sampling Distribution)  

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น พบว่าทัง้การ์ฟิล โจนเกล และเดนิ ได้แบ่งประเภท

ของการให้เหตุผลเชิงสถิติโดยการพิจารณาจากเนือ้หาทัง้สิน้ มีเพียงราบาเดลท่ีได้อธิบายถึง
โครงสร้างการด าเนินการของกระบวนการ ส าหรับในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยจะมุ่งเน้นไปท่ีการ
พิจารณาจากเนือ้หาสถิติและกระบวนการให้เหตุผล ซึง่จะพบว่าการเข้าใจเนือ้หาและกระบวนการ
คิดทางสถิติ มีเทคนิควิธีในการให้เหตผุลท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีประสบการณ์ในการให้เหตผุลมา
ก่อน เราก็สามารถให้เหตผุลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
  



  26 

1.3 กระบวนการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
ในการจัดการเรียนการสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา จะเห็นว่ามุ่งเน้นเนือ้หา

มากกว่าทกัษะและกระบวนการ ซึ่งทกัษะและกระบวนการท่ีครอบคลมุการจัดการเรียนการสอน
สถิติในระดบัมัธยมศึกษา มักจะมีความตรงไปตรงมาและมีกลไก อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนา
ความรู้สกึเชิงข้อมูลท่ีดี นักเรียนต้องช่ืนชมว่าทักษะเหลา่นีเ้ข้ากับภาพรวมของการสอบสวนทาง
สถิ ติ  ตามรูปแบบกระบวนการของเกรแฮม (Mathematics and Mathematics Education 
National Institute of Education, 2003, p. 60อ้างอิงจาก Graham, 1987) เป็นสิ่งท่ีส าคัญและ
เก่ียวข้องกับสถานการณ์จริงท่ีเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีสามารถช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ เพื่อช่วยในการตดัสนิใจหรือสร้างข้อความคาดการณ์ ซึ่งกระบวนการนี ้นกัเรียนจะได้
เรียนรู้ นกัเรียนจะได้เรียนรู้เพื่อการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบของการน าเสนอ (กราฟ) และเลอืกใช้สถิติ
ท่ีเหมาะสมส าหรับการสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร์ถึงสิง่ท่ีนกัเรียนค้นพบ ข้อสรุปหรือข้อความ
คาดการณ์ ซึง่เกรแฮมได้แสดงขัน้ตอนจากข้อความข้างต้นด้วยแผนภาพ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 กระบวนการตรวจสอบทางสถิติตามแนวคิดของเกรแฮม 

 
ซึ่งสอดคล้องกับโจนส์และคณะ (J Garfield, 2002, pp. 1-10) ท่ีกล่าวว่า การให้

เหตผุลเชิงสถิติจะครอบคลมุไปถึงความสามารถในการประเมินข้อมูลในการเก็บรวบรวม อธิบาย
และสรุปผลจากข้อมูลได้ดีเพียงใดรวมถึงยอมรับความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้จากการใช้ตัวอย่าง  
ดังนัน้ต้องอยู่ภายใต้ความเข้าใจในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้รับอิทธิพลจากรูปแบบท่ีมีอยู่ในทุ

ปัญหา 
(Problem) 

1.ตัง้ปัญหา 
(Pose the problem) 

2.เก็บรวบรวมข้อมลู 
(Collect the data) 

4.การแปลผล 
(Interpret the data) 

3.การวิเคราะห์ข้อมลู 
(Analyse the data) 

ข้อมลู 
(Data) 
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กระบวนการ  โดยได้แนะน าว่าการประเมินความสามารถรายบุคคลใน 4 กระบวนการ 
ประกอบด้วย การอธิบายข้อมูล (describe data) การจัดระเบียบและลดข้อมูล (organize and 
reduce the data) การน าเสนอข้อมูล (representing data) การวิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมลู (Analyzing and Interpreting Data) 

1. การอธิบายข้อมูล (describe data) สามารถท่ีจะอยู่ในรูปแบบความสามารถของ
แตล่ะบุคคล ดงันี ้

1.1 การอ่านข้อมูลดิบท่ีถูกต้องหรือสามารถแสดงออกมาในรูปตาราง แผนภูมิ
และกราฟ 

1.2 แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจองค์ประกอบของงานกราฟฟิก 
1.3 มีความเข้าใจเม่ือก าหนดรูปร่างท่ีแตกตา่งกนัส าหรับข้อมลูเดียวกนั 
1.4 ประเมินรูปร่างท่ีแตกตา่งกนัส าหรับข้อมลูเดียวกนั 

2. การจัดระเบียบและลดข้อมูล (organize and reduce the data) สามารถท่ีจะอยู่
ในรูปแบบความสามารถของแตล่ะบุคคล ดงันี ้

2.1 จดัเรียงข้อมลู 
2.2 ยอมรับวา่มีข้อมลูท่ีอาจสญูหายไปจากข้อมลูในกลุม่ 
2.3 บรรยายข้อมลู รูปแบบของข้อมลูและการน าเสนอข้อมลู 
2.4 อธิบายข้อมลูจากการกระจายของข้อมลู 

3. การน าเสนอข้อมลู (representing data) สามารถท่ีจะประเมินความสามารถของ
แตล่ะบุคคล ดงันี ้

3.1 เสริมการแสดงผลของข้อมลูท่ีน าเสนอแบบไม่สมบูรณ์ 
3.2 สร้างการแสดงผลข้อมูลในการน าเสนอข้อมูลท่ีแสดงถึงการจัดหมวดหมู่ท่ี

แตกตา่งกนัของชุดข้อมลู 
4. การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล (Analyzing and Interpreting Data) 

สามารถท่ีจะประเมินความสามารถของแตล่ะบุคคล ดงันี ้
4.1 เปรียบเทียบและรวมข้อมลู 
4.2 การอนมุานและคาดการณ์ข้อมลู 
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ส าหรับการ์ฟิล โจน (J Garfield, 2002, pp. 1-10) ได้แบง่กระบวนการให้เหตุผลเชิง
สถิติ ออกเป็น 3 กระบวนการ คือ 

กระบวนการท่ี  1 ท าความเข้าใจ (Understanding) เป็นขัน้ของการท าความ
เข้าใจปัญหา สามาระระบุข้อมลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้   

กระบวนการท่ี 2 วางแผนและลงมือปฏิบติั (Planing and implementation) เป็น
ขัน้วางแผนการในการเลอืกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา  

กระบวนการท่ี 3 ประเมินและแปลผล (Evaluation And Interpretation) เป็นการ
แปลความหมายผลลพัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาเบือ้งต้น 

จากกระบวนการให้เหตุผลเชิงสถิติท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จะพบว่า กระบวนการให้
เหตุผลเชิงสถิติเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จะเร่ิมต้นจากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
ปัญหาท่ีเราสนใจ โดยเร่ิมจากการท าความเข้าใจปัญหาก่อน จากนัน้พิจารณาข้อมูลจริงหรือ
เงื่อนไขท่ีสถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้ หลงัจากนัน้รวบรวมข้อมูลหรืออธิบายแนวคิดท่ีน าไปสู่
ความสมัพันธ์ของข้อมูลในการค้นหาข้อสรุป  แล้วแสดงวิธีการน าเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ี
น าไปสูก่ารวิเคราะห์โดยใช้ข้อมลูพืน้ฐานทางสถิติ  จนกระทัง่สามารถสร้างข้อความคาดการณ์หรือ
ข้อสรุปโดยใช้เหตผุลทางสถิติประกอบการตดัสนิใจและสรุปผลได้อยา่งเหมาะสม 

 
1.4 กรอบแนวคิดการให้เหตุผลเชิงสถิติ 

จากงานวิจัยและบทความวิชาการของนักการศึกษาได้พิจารณาและเห็นถึงความ
จ าเป็นในการให้เหตุผลเชิงสถิติท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ เรียน ซึ่งพบวา่การคิดและการให้เหตุผลเชิงสถิติ
จะเห็นได้ชัดเจน เม่ือมีการสร้างกรอบแนวคิดขึน้มา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการคิดเชิงสถิติ
ของผู้ เรียน หากสามารถพฒันากรอบแนวคิดท่ีช่วยในการเข้าใจการคิดเชิงสถิติของผู้ เรียน จะมี
สว่นช่วยให้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการการจัดการเรียนการสอนเนือ้หาสถิติและ
บูรณาการเนือ้หาสถิติ เพื่อใช้เป็นแนวการพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาการให้เหตผุลเชิงสถิติได้ 

รูปแบบท่ีแตกตา่งของพืน้ฐานกรอบแนวคิดทางสถิติบนแนวคิดของกระบวนการอัน
เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะต้องน าไปสูก่ารให้เหตุผลในเชิงสถิติไปใช้ ดงักรอบแนวคิดของเบนซวีและเฟรน
เลนเดอร์ (Ben-Zvi & A. Friedlander, 1997, pp. 45-55) ได้พัฒนากรอบแนวคิดของการคิดเชิง
สถิติเป็นลกัษณะของระดับการคิด โดยน าเสนอในแบบรูปของการคิดเชิงสถิติใน 4 โหมด จาก
ประสบการณ์ในชัน้เรียนและโครงการวิจยั   
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Mode 0 การคิดท่ีธรรมดา (Uncritical Thinking) 
Mode 1 การใช้การน าเสนอข้อมูล ท่ี มีความหมาย (Meaningful use of a 

Representation) 
Mode 2 การพัฒนาความตระหนักในการรู้  (Developing Metacognitive 

Knowledge) 
Mode 3 การคิดอยา่งสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

ซึง่กรอบแนวคิดท่ีพฒันาขึน้มานี ้ได้มีการน ามาใช้ประโยชน์และน าไปต่อยอดเพื่อใช้
ในการพัฒนากรอบแนวคิดในการให้เหตุผลเชิงสถิติ โดยโจนส์และคณะ (G.A. et al. Jones, 
2000, November, pp. 97-117) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาแล้วน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด (Framework) หรือแบบจ าลอง (Model) ท่ีอธิบาย
ลกัษณะการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียน ประกอบด้วย 

1. การบรรยายข้อมูล (Describing Data) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการ
พิจารณาความชดัเจนในการอ่านข้อมลูดิบหรือข้อมูลท่ีถกูน าเสนอโดยตารางหรือกราฟ ซึง่จดัเป็น
พฤติกรรมเร่ิมต้นของการแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการอ่านข้อมูลเป็นพืน้ฐาน
ส าหรับนักเรียนในการสร้างค าท านายและค้นพบแนวโน้ม ประกอบด้วย 2 กระบวนการย่อยท่ีมี
ความสมัพนัธ์กับการบรรยายข้อมูล ได้แก่ (a) แสดงความตระหนกัของลกัษณะเดน่และ (b) ระบุ
หนว่ยของข้อมลู 

2. การจัดการข้อมูล (Organizing Data) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการ
เตรียมการ การจัดหมวดหมู่หรือการรวบรวมข้อมูลเข้าสูก่ารสรุปรูปแบบ ซึ่งพฤติกรรมในด้านการ
จดัการข้อมลูมีความจ าเป็นตอ่การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมลู การจดัการข้อมลูเป็นกลุม่
ท าให้เกิดการจดัระเบียบข้อมลูในรูปแบบท่ีงา่ยขึน้ การวดัแนวโน้มเข้าสูส่ว่นกลางและการกระจาย
ข้อมลูสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างข้อเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ของข้อมูล ประกอบด้วย 
3 กระบวนการย่อย ได้แก่ (a) การจัดกลุม่ข้อมูล (b) การสรุปข้อมูลในรูปแบบสว่นกลาง และ (c) 
การบรรยายการกระจายของข้อมลู 

3. การน าเสนอข้อมูล (Representing Data) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการ
แสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟ  มีความส าคัญต่อการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล 
รูปแบบท่ีแสดงจะช่วยก าหนดแนวโน้มและท านายสิง่ท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ ยิ่งไปกวา่นัน้การแสดงถึง
ข้อแตกต่างของข้อมูลท าให้เห็นความแตกต่างทางแนวคิดเก่ียวกับบางข้อมูล ประกอบด้วย 2 
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กระบวนการย่อย ได้แก่  (a) การสร้างข้อมูลส าหรับชุดข้อมูลท่ีได้รับมา และ (b) การประเมิน
ประสทิธิภาพของการแสดงข้อมลูในรูปแบบการน าเสนอข้อมลู 

4. การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล (Analyzing and Interpreting 
Data) เป็นกระบวนการท่ีถือวา่เป็นแกนหลกัของการให้เหตผุลเชิงสถิติ เก่ียวข้องกบัการแสดงแบบ
รูปและแนวโน้มข้อมูล การอนุมานและการท านายจากข้อมูล ประกอบด้วย 2 กระบวนการย่อย 
ได้แก่ (a) การอ่านระหว่างข้อมูล และ (b) การอ่านข้อมูลเกิน และในส่วนของกรอบแนวคิด
ของมูนีย์ (G.A. et al. Jones, 2000, November, pp. 97-117 อ้างอิงจาก Mooney, 2002) ได้
พฒันาลกัษณะเฉพาะของการให้เหตุผลเชิงสถิติในนกัเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นผ่าน
กระบวนการทัง้ 4 ระดบัตามกรอบแนวคิดของโจนส์ ซึ่งเพิ่มเติมการพัฒนาในด้านการวิเคราะห์
และการแปลความหมายข้อมลู โดยเพิ่มกระบวนการยอ่ยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ความสมัพนัธ์ในการ
ให้เหตผุลเชิงสดัสว่น  

สว่นในประเทศไทยนัน้ เวชฤทธ์ิ อังกนะภทัรขจร (2553, น. 41) พฒันากรอบแนวคิด
ท่ีใช้แบง่กลุม่ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอนปลายบน
พืน้ฐานกรอบแนวคิดการให้เหตุผลเชิงสถิติท่ีได้มีการวิจัยมาแล้วของโจนส์และคณะ  โดยกรอบ
แนวคิดนีป้ระกอบด้วยด้านท่ีท าการศึกษาจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบรรยายข้อมูล ด้านการ
รวบรวมและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  ด้านการน าเสนอข้อมูล และด้านการวิเคราะห์และการ
ตีความหมายข้อมูล ซึ่งกรอบแนวคิดนีส้ามารถช่วยจดักลุม่ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ
ของนกัเรียนได้ 

จากกรอบแนวคิดของการให้เหตุผลเชิงสถิติท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จะพบว่ากรอบ
แนวคิดของโจนส์และคณะได้ถูกน ามาช่วยเป็นแนวทางในสร้างเคร่ืองมือวิจัยและน าไปใช้ในการ
จัดโครงสร้างกรอบแนวคิดของการให้เหตุผลเชิงสถิติ  ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายข้อมูล 
(Describing data) การจัดการข้อมูล (Organizing Data) การน าเสนอข้อมูล  (Representing 
Data) และการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล (Analyzing and Interpreting Data) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้น ามาพฒันากรอบแนวคิดของการให้เหตุผลเชิงสถิติในงานวิจัยครัง้นีด้้วย โดยวิเคราะห์
ความเช่ือมโยงระหวา่งขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนผา่นการแก้ปัญหาท่ีสง่เสริมการให้เหตุผล
เชิงสถิติในกระบวนการทางสถิติ ซึ่งจะกล่าวในตอนท่ี 2 ข้อ 2.1 ต่อไป และจากการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการให้เหตุผลทางสถิติท่ีเก่ียวข้องนัน้ ประเด็นหลกัคือ จะต้องพัฒนาให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถทางสถิติเสยีก่อน โดยเน้นท่ีกระบวนการให้เหตุผลและเนือ้หาทางสถิติ หลงัจากนัน้
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จะต้องพฒันาให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ทางสถิติท่ีได้เรียนรู้แล้วมาประยุกต์ใช้ในการตดัสนิใจใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ เป็นประจ า  จึงจะเป็นการพฒันาความสามารถในการให้เหตผุลทางสถิติได้ 

 
1.5 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการให้เหตุผลเชิงสถิติ 

ในการศึกษาทางสถิติและการศึกษาทางคณิตศาสตร์ ทัง้สองสิ่งต่างถูกขับเคลื่อน
ควบคู่กันต่อไปเร่ือย ๆ สว่นแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการให้เหตุผลทางสถิตินัน้ ก็มี
แนวทางท่ีใกล้เคียงกันกับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จากงานวิจัยและข้อมูลจากนกัวิชาการ
สร้างการเช่ือมโยงระหว่าง กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อ
พฒันาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติให้มีประสทิธิภาพ ครูจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทราบ
ถึงแนวทางการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ ดงัท่ีนักการศึกษาได้กล่าวถึงว่า
นกัเรียนควรได้รับการสง่เสริมและพฒันาการให้เหตุผลทางสถิติท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะได้แสดงการ
ให้เหตผุลทางสถิติท่ีถกูต้อง 

สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of 
Mathematics, 1989, pp. 217-218) ได้ก าหนดหลกัสตูรท่ีจัดรวมเนือ้หาสถิติตลอดหลกัสตูร เน้น
การส ารวจข้อมลูเพื่อการวิเคราะห์ และผลเฉลยของปัญหาทางสถิติท่ีคลอบคลมุข้อมูลจริง (Real 
data) ซึ่งจากมาตรฐานหลกัสูตรดงักลา่วได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ควรจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ทางสถิติท่ีคลอบ
คลมุข้อมูลจริง ทัง้ให้ความสนใจกับปัญหาหรือการตัง้ปัญหาผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบทางสถิติ 
ประกอบการตดัสินใจของนกัเรียนจากการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลู ซึ่งนกัเรียนจะแสดงให้
เห็นถึงการตดัสนิใจของพวกเขา 

2. ในการแสดงการให้เหตุผลของนกัเรียน ครูควรจัดให้นักเรียนลงมือปฏิบัติให้
เห็นอย่างชัดเจน โดยใช้วิธีสื่อสารด้วยการเขียนหรือการอธิบายโดยใช้ค าพูดในส่วนของการ
แก้ปัญหาทางสถิติ สง่เสริมให้นกัเรียนอธิบายกระบวนการและผลของการตีความวา่ได้มาอยา่งไร 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการแสดงความคิดและการให้เหตุผล  มีการ
อภิปรายและเปรียบเทียบผลเฉลยท่ีแตกต่างกันจากการแก้ปัญหาทางสถิติ  การตีความ การ
สนันิษฐานและค าอธิบายของปัญหาเหลา่นัน้ 

4. ควรจดัให้นกัเรียนได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการส ารวจข้อมูล มุ่งเน้นการ
ให้เหตผุลของนกัเรียน ลดการการค านวณและการสร้าง 



  32 

5. การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ท่ีช่วยพัฒนาและสนับสนุนการให้
เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียน  

6. ช่วยให้นกัเรียนสามารถสร้างข้อความคาดการณ์และเป็นการทดสอบนกัเรียน
เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัและรู้จกัการเผชิญกับการเข้าใจที่ผิด เหตผุลท่ีผิดพลาด  

7. ให้นกัเรียนสามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมจากความรู้เดิมหรือความรู้
จากสถานการณ์จริงของนักเรียนนัน้  ท าให้เกิดการประยุกต์ความรู้สู่สถานการณ์ใหม่ เพื่อท่ี
นกัเรียนจะเกิดการพฒันาความเข้าใจทางสถิติไปในทางท่ีดี 

จากแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการให้เหตุผลเชิงสถิติของสมาคมครู
คณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาข้างต้นสอดคล้องกบันิสเบท (Nisbett, 1993, p. 52) ท่ีกลา่วถึงแนว
ทางการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการให้เหตผุลเชิงสถิติไว้ในท านองเดียวกนัวา่จะต้องเป็นไปตาม
กฎของการให้เหตผุล ซึง่เขาได้เสนอแนวทางไว้ดงันี ้

1. จะต้องตระหนกัวา่ สามารถพบปัญหาทางสถิติได้ในชีวิตประจ าวนัและต้องน า
ความรู้ทางสถิติมาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

2. แต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันเฉพาะบุคคลทางด้านต่าง ๆ ท่ีท าให้
ผู้ เรียนมีความเข้าใจเก่ียวกับกฎและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาท่ี
แตกตา่งกนั 

3. การเรียนการสอนสถิติสามารถเปลีย่นแนวความคิดของแตล่ะบุคคลได้ 
4. กฎการด าเนินการในทางสถิติ คือ การด าเนินการอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 
5. คนทั่วไปมองเห็นภาพการน ากฎทางสถิติมาประยุกต์ในการด าเนินการ

บางอย่างได้ เช่น การทดลองสุ่มในเหตุการณ์ทอดลูกเต๋า แต่ไม่สามารถน ามาประกอบกับ
เหตกุารณ์ปกติทัว่ไปได้ 

6. การฝึกฝนเพื่อน ากฎต่าง ๆ มาใช้บ่อย ๆ สามารถพัฒนาความสามารถทาง
สถิติได้ 

นอกจากนีว้ิธีการจดัการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างการให้เหตุผลทางสถิติแล้วการ์
ฟิลและเกล (J. Garfield & Gal, 1997, p. 15) ได้เสนอว่าต้องมีการพัฒนาความสามารถของ
ผู้ เรียนในแตล่ะด้านเพื่อตอ่ไปนี ้

1. ด้านความเข้าใจจุดมุ่งหมายท่ีเป็นตรรกะของการหาค าตอบทางสถิติ ซึง่จะมี
สว่นท าให้ผู้ เรียนเกิดแนวคิดตา่ง ๆ ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของการสบืสอบท่ีมีข้อมลูประกอบการคิด 
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2. ด้านความเข้าใจกระบวนการท่ีเป็นตรรกะของการหาค าตอบทางสถิติ ซึ่ง
เร่ิมต้นตัง้แตข่ัน้ตอนการวางแผนการเก็บข้อมลู การเลอืกใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู เป็นต้น 

3. ด้านความสามารถในการด าเนินการเก็บข้อมูลในด้านนี ้นกัเรียนควรได้รับการ
ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการน าไปใช้ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมไปถึงการ
วิเคราะห์ข้อมลู เช่น การค านวณทางสถิติท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการนัน้ๆ เช่น การหาคา่กลาง
ของข้อมลู การกระจายของข้อมลู เป็นต้น 

4. ด้านความเข้าใจความสมัพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ ผู้ เรียนควรได้รับการพฒันาให้
มีความเข้าใจประเด็นความคิดหลักท่ีส าคัญทางคณิตศาสตร์ ในกรอบของแนวคิดทางสถิติ
กระบวนการและมโนทัศน์ รวมไปถึงการเช่ือมโยงระหว่างภาพรวมของสถิติ การแสดงผล และ
ข้อมลูดิบเก่ียวกบัเร่ืองตา่ง ๆ 

5. ด้านความเข้าใจเก่ียวกับโอกาสและความน่าจะเป็น ในแง่ของมโนทัศน์
รายละเอียดและสิง่อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6. ด้านการพฒันาทกัษะการตีความและความสามารถทางสถิติ   ผู้ เรียนควรจะ
ได้เรียนรู้เก่ียวกบัการตดัสนิผลจากข้อมลูทางสถิติ 

7. ด้านการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางสถิติ คือ การสื่อสารเพื่อ
น าเสนอผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือน าความรู้ไปใช้ในการโต้แย้งในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
ความนา่จะเป็นหรือเก่ียวกับทางสถิติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และอยู่บนพืน้ฐานของข้อมูล
และการสงัเกตข้อมลูทางสถิติ 

รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการพฒันาการให้เหตุผลเชิงสถิติก็เป็นอีกแนวทาง
หนึ่ง โดยเดนี (Dani, 2004, pp. 401-403) ได้อธิบายถึงแนวทางการน าเทคโนโลยีมาใช้ช่วยจัด
กิจกรรมให้นกัเรียนสร้างความรู้ทางสถิติโดยผา่นการลงมือท า (doing) และผา่นการมอง (seeing) 
เช่นเดียวกับการให้โอกาสนกัเรียนท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงสิง่ท่ีสงัเกตได้ ได้พิจารณาวา่คอมพิวเตอร์
เป็นเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจท่ีอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของสมองมนุษย์ ดงันัน้เทคโนโลยี
ไม่ได้เป็นเพียงเคร่ืองขยายเสยีงของความสามารถทางสถิติของนกัเรียน แตเ่ทคโนโลยีช่วยจดัระบบ
ใหม่การท างานของนกัเรียน โดยมีประเภทของตวัอยา่งเคร่ืองมือ ดงัตอ่ไปนี ้

1. รูปแบบสถิติเชิงพาณิชย์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงการสร้าง
ภาพของข้อมูล เช่น โปรแกรมสเปรดชีท (spreadsheets) หรือโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Statgraphics) ล้วนเป็นโปรแกรมท่ีได้เสนอความหลากหลายของการน าเสนอไปพร้อมกัน ท าให้
งา่ยตอ่การจดัการและแก้ไข ตลอดจนการจ าลองความแตกตา่งของการกระจาย 



  34 

2. เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพัฒนา
ความเข้าใจของข้อมูลและการส ารวจข้อมูล สนบัสนุนการสอบถามข้อมูลเชิงลึกในทางสถิติและ
การวิเคราะห์ข้อมลูผา่นความสามารถทางสถิติ 

3. เว็บหรือคอมพิวเตอร์เพื่อแอปเพล็ต เป็นการพฒันาการสาธิตและมโนทศัน์ทาง
สถิติ แอปเพลต็เป็นโปรแกรมแบบฉบบัขนาดเลก็ เป็นโปรแกรมเว็บท่ีแสดงให้เห็นภาพเนือ้หาทาง
สถิติโดยให้ผู้ใช้จัดการและเปลีย่นแปลงของพามิเตอร์ตา่ง ๆ เช่น โปรแกรมมินิทลู (The Minitools) 
เป็นต้น 

4. ระบ บปฏิ บั ติ ก า รแบ บ เด่ี ย ว  (Stand-alone simulation software) เช่ น 
Sampling SIM เป็นการพฒันาเพื่อให้แสดงสถานการณ์จ าลองการกระจายการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
ท าให้นักเรียนสามารถมองเห็นการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มตัวอย่าง การกระจายค่าเฉลี่ยกลุ่ม
ตวัอยา่ง ช่วงความเช่ือมัน่และ p-values 

พอจะสรุปได้วา่จากแนวคิดของนิสเบท (Nisbett) และ สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of Mathematics) ได้เสนอแนวทางการ
เสริมสร้างการให้เหตุผลทางสถิติ  โดยเน้นในเร่ืองการน าความรู้ทางสถิติมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ มีความเข้าใจเก่ียวกับกฎและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
แก้ปัญหาท่ีแตกตา่งกนั สง่เสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงการแสดงความคิดและการให้เหตุผล มีการ
อภิปรายและเปรียบเทียบผลเฉลยท่ีแตกต่างกันจากการแก้ปัญหาทางสถิติ  การตีความ การ
สนันิษฐานและค าอธิบายของปัญหา สว่นการ์ฟิลและเกล (Garfield & Gal.) ได้เน้นเร่ืองการน า
วิธีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการให้เหตุผลทางสถิติ โดยแยกเป็นด้านกระบวนการต่าง ๆ 
ในทางสถิติ  และเดนี เบนซวี (Dani Ben-Zvi.) ได้อธิบายถึงแนวทางการน าเทคโนโลยีมาใช้ช่วยจัด
กิจกรรมให้นกัเรียนสร้างความรู้ทางสถิติโดยผา่นการลงมือท า (doing) และผา่นการมอง (seeing) 
เช่นเดียวกับการให้โอกาสนักเรียนท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งท่ีสังเกตได้ เขาได้ให้พิจารณาว่า
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจท่ีอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของสมองมนุษย์ 
เทคโนโลยีจึงเป็นอีกแนวทางหนึง่ในการพฒันาการให้เหตผุลเชิงสถิติ 

จากการศึกษาในหัวข้อแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างการให้
เหตุผลทางสถิติท่ีเก่ียวข้องนัน้ ประเด็นหลกัคือ จะต้องพฒันาให้ผู้ เรียนมีความสามารถทางสถิติ
เสยีก่อน โดยเน้นท่ีกระบวนการให้เหตุผลและเนือ้หาทางสถิติ หลงัจากนัน้จะต้องพฒันาให้ผู้ เรียน
สามารถน าความรู้ทางสถิติท่ีได้เรียนรู้แล้วมาประยุกต์ใช้ในการตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆเป็น
ประจ า โดยปัญหาท่ีใช้ควรเป็น สถานการณ์แก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (non-routine problems) และ
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การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริง (real- world situation) ซึง่ในการแก้ปัญหาสถานการณ์
นัน้จ าเป็นต้องใช้กระบวนการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ มีการตรวจสอบประกอบการ
ตดัสินใจของนกัเรียนจากการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งนกัเรียนจะแสดงให้เห็นถึงการ
ตัดสินใจ ซึ่งแนวทางหนึ่งก็คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา (problem 
solving approach) เป็นการพฒันาความสามารถในการให้เหตผุลทางสถิติได้ ซึ่งการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยผ่านสถานการณ์ปัญหาท่ีเหมาะสมกับวยัและพฒันาการของนกัเรียน  โดย
ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้วยตนเองตามขัน้ตอนส ารวจ สืบสวน สร้าง
ข้อความคาดการณ์ อธิบาย และตดัสินข้อสรุปในกรณีทัว่ไปของตนเอง (สถาบนัสง่เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555b, น. 180-186) โดยมีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนและเพื่อให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการแก้สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูควร
ปลกูฝังให้นกัเรียนได้แสดงเหตผุลประกอบกระบวนการแก้ปัญหา  

ส าหรับกระบวนการแก้ปัญหาท่ียอมรับและน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ 
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya, 1957, pp. 5-19) โดยครูควรจดัให้นกัเรียน
ลงมือปฏิบติัให้เห็นอยา่งชัดเจน สง่เสริมให้นกัเรียนเขียนหรืออธิบายแสดงเหตุผลตามกระบวนการ
ทางสถิติ เรียบเรียงข้อความหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้มีความสมัพนัธ์หรือเช่ือมโยงกัน ซึ่งท าให้เกิด
ข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่จากการแก้ปัญหาทางสถิติ และครูควรใช้กิจกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย เปิดโอกาสให้นักเรียนมี
สว่นร่วมในการแก้ปัญหา อธิบายในสิ่งท่ีตนคิดและน าเสนอแนวคิดของตนอย่างอิสระ สง่เสริมให้
นกัเรียนอธิบายกระบวนการ และผลของการตีความ และเพื่อให้นกัเรียนรู้จักให้เหตุผลและรับฟัง
เหตผุลของคนอ่ืน รู้จกัไตร่ตรอง ใคร่ครวญ ยอมรับเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลเหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพื่อการอยูใ่นสงัคมได้อย่างเป็นสขุ สอดคล้องกบัมาร์ยาติ ไอแยม (Maryati, 2017, pp. 1-7) ได้ให้
ความส าคญักับการให้เหตุผลเชิงสถิติว่าเป็นสิ่งท่ีช่วยให้นกัเรียนมีความสามารถในการท าความ
เข้าใจในการแก้ปัญหาบนพืน้ฐานข้อมูลทางสถิติท่ีก าหนดมาให้และการแปลความหมายข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจท่ีสามารถน าไปใช้ได้โดยทัว่ไป โดยในการพฒันาการให้เหตผุลเชิงสถิิติควร
พิจารณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนกัเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเน้นกระบวนการอย่างเป็นล าดับขัน้ตอน ประกอบด้วยสถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
มุ่งเน้นให้เกิดการอภิปรายปัญหาร่วมกันจากแนวค าถามหรือค าตอบ มีการน าเสนอ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแนวคิดท่ีหลากหลายระหว่างสมาชิกในกลุม่ ซึง่ในการด าเนินกิจกรรมพฒันามา
จากการใช้สถานการณ์ปัญหา การเช่ือมโยงความรู้หลาย ๆ เนือ้หา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
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ประเมินตามสภาพจริงและการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งนับเป็นเจตนาในการจัดการเรียนรู้การให้
เหตผุลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 
1.6 บทบาทของครูที่เสริมสร้างการให้เหตุผลเชิงสถิติ 

มอลลอย (Malloy, 1999, p. 13) ได้เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลในระดับมัธยมศึกษา โดยเสนอให้ผู้ สอนใช้แนวทางการสืบสอบ 
(Inquiry Approach) ในการส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้เหตุผลในการตรวจสอบและอภิปรายเก่ียวกับ
บริบทของปัญหา และเช่ือมโยงปัญหากบัเนือ้หาและความรู้ทางคณิตศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มุ่งเน้น
ให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื อ้หา การน าความสัมพันธ์ของเนือ้หาไปใช้  การรู้ถึง
ความสมัพนัธ์ของเนือ้หากบัสถานการณ์จริง และการประยุกต์ใช้เนือ้หากับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
โดยบทบาทของครู คือ คดัเลอืกสถานการณ์ ข้อมูลจากสถานการณ์จริง ซึ่งครูคดัเลอืกข้อมูลจาก
หนงัสอื จากสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ หรือจากอินเตอร์เนต ข้อมลูท่ีคดัเลอืกเป็นข้อมูลท่ีนา่สนใจ เก่ียวพนั
กบัเนือ้หา อยูใ่นความสนใจของผู้ เรียน (บุญญิสา แซ่หลอ่, 2550, น. 28-29) สอดคล้องกบั อมัพร 
ม้าคนอง (2553, น. 50) เสนอแนะวา่ ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
จะพฒันาขึน้ได้ ครูควรให้นกัเรียนได้ปฏิบติัด้วยตนเองทัง้ในบริบททางคณิตศาสตร์และบริบทอ่ืน ๆ 
รวมทัง้ควรพยายามใช้ค าถามเพื่อให้นกัเรียนแสดงเหตุผลได้อย่างต่อเน่ือง เช่น “ท าไม” “เพราะ
อะไร” “ถ้าเงื่อนไขบางอย่างเปลี่ยนไป จะเกิดอะไรขึน้ รู้ได้อยา่งไร” โดยครูควรให้ความส าคญักับ
ทุกเหตุผล ไม่เฉพาะเหตุผลท่ีถูกต้องหรือสมเหตุสมผลเท่านัน้  ซึ่งการให้นักเรียนได้อธิบาย ชีแ้จง
เหตุผลจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนการท างานเพื่อสะท้อนความคิดของตนและท่ีส าคัญคือ 
นกัเรียนจะได้ข้อสรุปหรือตดัสินความถกูต้องของสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง มากกวา่ท่ีจะเช่ือตามท่ีครู
บอกหรือตามท่ีหนงัสือเขียนไว้ เช่นเดียวกับ ในสว่นของการให้เหตุผลเชิงสถิตินัน้ การ์ฟิลและเดนี 
เบนซวี (Garfield. & Dani Ben-Zvi, 2008, pp. 1-6) ได้แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับ
ครูในระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลเชิงสถิติ มุ่งเน้นการช่วยเหลือและสนับสนุนความ
เข้าใจของครู ให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเนือ้หาสถิติรวมถึงการพัฒนาความสามารถและ
ประสิทธิภาพของครู โดยประเด็นดงักลา่วในชัน้เรียนนี ้เป็นการจัดการเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อม
ส าหรับพฒันาในเชิงลกึและการเข้าใจความหมายของสถิติ ซึง่ช่วยให้นกัเรียนพฒันาความสามารถ
ไปสูก่ารคิดและการให้เหตุผลในเชิงสถิติ รูปแบบในการจัดการเรียนรู้นี ้เรียกว่า “สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ในการให้เหตุผลเชิงสถิติ” (Statistical Reasoning Learning Environment : SRLE) 
โดยมีหลกัพืน้ฐาน 6 ข้อ คือ 
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1. ความส าคญัของการพัฒนาการให้เหตุผลเชิงสถิติมุ่งเน้นท่ีแนวคิดทางสถิติ
มากกวา่น าเสนอเคร่ืองมือหรือวิธีการ 

2. การใช้ข้อมูลจริงหรือข้อมูลท่ีจูงใจให้นักเรียนเกิดการมีส่วนร่วมในการสร้าง
และทดสอบข้อความคาดการณ์ 

3. การใช้กิจกรรมในชัน้เรียนเพื่อสนบัสนนุพฒันาการการให้เหตผุลของนกัเรียน 
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีช่วยให้นกัเรียนทดสอบข้อความคาดการณ์ 

ส ารวจวิเคราะห์ข้อมลู และพฒันาการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
5. สง่เสริมการบรรยายในชัน้เรียนให้ครอบคลมุข้อสรุปทางสถิติและสนบัสนุนให้

เกิดการแลกเปลีย่นแนวคิดทางสถิติ 
6. การใช้การประเมินผลการเรียนรู้สิ่งท่ีนักเรียนรู้และในการตรวจสอบการ

พฒันาการเรียนรู้ทางสถิติตลอดจนในการประเมินแผนการสอนและประเมินผลความก้าวหน้า 
จากบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์และสถิตินัน้ พบวา่การพฒันาด้านการให้เหตผุลจะบรรลผุลได้มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่
กบัครูและการจดัการของครูเป็นส าคญั รวมทัง้การจดับรรยากาศ กิจกรรม พฤติกรรมการเรียนการ
สอนและการประเมินผลบทบาทของครูท่ีสง่เสริมความสามารถด้านการให้เหตุผลตามแนวคิดของ
สถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับมอลลอย (Malloy.) รวมถึง
การ์ฟิลและเดนี เบนซวี (Garfield and Dani Ben-Zvi)  ท่ีได้เสนอแนวทางท่ีเน้นทัง้กระบวนการ
ของผู้สอนและรูปแบบพฤติกรรมของผู้ เรียน โดยสง่เสริมให้ผู้ เรียนใช้เหตุผลในการตรวจสอบและ
อภิปรายเก่ียวกบับริบทของปัญหา และเช่ือมโยงกบัปัญหากบัเนือ้หาและความรู้ทางคณิตศาสตร์
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยอมัพร ม้าคนอง ได้เน้นย า้ในเร่ืองใช้ค าถามเพื่อให้นกัเรียนแสดงเหตผุล อนัเป็น
แนวทางในการแสดงบทบาทของครูส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงงสถิติ ซึ่งพอสรุปได้วา่ ครูต้องจดักิจกรรมที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดและปฏิบติั โดยครูต้องรับฟังความคิดของนกัเรียนโดยไม่ควร
ตดัสนิใจวา่ผิด แตค่วรช่วยสรุปจนนกัเรียนพบเหตุผลหรือค าตอบท่ีถกูต้องโดยครูเน้นย า้ในเร่ืองการ
ใช้ค าถามเพื่อให้นกัเรียนสะท้อนความคิดของตน 
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ตอนที่ 2 แนวการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
สถิต ิ

2.1 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา 
2.1.1 ความหมายของกระบวนการแก้ปัญหา 

ส าหรับกระบวนการแก้ปัญหานัน้ มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้ความหมายและ
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงันี ้

กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เป็นการเรียนการสอนเนือ้หา
ทางคณิตศาสตร์โดยผา่นสถานการณ์ปัญหาท่ีเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของนกัเรียน โดยให้
นกัเรียนได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้วยตนเองตามขัน้ตอนส ารวจ สืบสวน สร้างข้อความ
คาดการณ์  อธิบาย และตัดสินข้อสรุปในกรณีทั่วไปของตนเอง (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555b, น. 180-186) ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยา (Polya, 1957, pp. 5-19) ประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 

ขัน้ท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหา เป็นขัน้เร่ิมต้นของการแก้ปัญหาท่ีต้องการให้
นกัเรียนคิดเก่ียวกับปัญหา และตดัสินวา่อะไรคือสิ่งท่ีต้องการค้นหา นกัเรียนต้องท าความเข้าใจ
ปัญหาและระบุสว่นส าคญัของปัญหา ซึ่งได้แก่ ตวัไม่รู้คา่ ข้อมลูและเงื่อนไข ในการท าความเข้าใจ
ปัญหานกัเรียนต้องพิจารณาส่วนส าคญัของปัญหาอย่างถ่ีถ้วน พิจารณาซ า้ไปซ า้มา พิจารณา
หลากหลายมมุมอง หรืออาจใช้วิธีต่าง ๆ ช่วยในการท าความเข้าใจปัญหา เช่น การเขียนภาพ การ
เขียนแผนภมิู หรือการเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยค าของตนเอง 

ขัน้ท่ี 2 วางแผนแก้ปัญหา ขัน้ตอนนีต้้องการให้นกัเรียนค้นหาความเช่ือมโยง
หรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและตัวไม่ รู้ค่า แล้วน าความสัมพันธ์นัน้มาผสมผสานกับ
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เพื่อก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหาและเลือกกลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหา 

ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการตามแผน ขัน้ตอนนีต้้องการให้นักเรียนลงมือปฎิบัติตาม
แนวทางหรือแผนท่ีวางไว้ โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มเติมรายละเอียด
ตา่ง ๆ ของแผนให้ชัดเจน แล้วลงมือปฎิบติัจนกระทัง่สามารถหาค าตอบได้ ถ้าแผนหรือกลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาท่ีเลือกไว้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นักเรียนต้องค้นหาแผนหรือกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาใหม่ 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบผล ขัน้ตอนนีต้้องการให้นกัเรียนมองย้อนกลบัไปยงัค าตอบ
ท่ีได้มา โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความถกูต้อง ความสมเหตุสมผลและกลยทุธ์ในการแก้ปัญหาท่ี
ใช้แล้วพิจารณาวา่มีค าตอบหรือมีกลยทุธ์ในการแก้ปัญหาอยา่งอ่ืนอีกหรือไม่ 
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ในการด าเนินกระบวนการแก้ปัญหาอีกแนวทางหนึ่ง ชาล์เดอร์และเลสเตอร์ 
(Rungfa Janjaruporn, 2005, p. 47 อ้างอิงจาก Schroeder and Lester, 1980, p. 28-29 ) ได้ให้
ความหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาสามารถสรุปได้ 3 
แนวทางหลกั ดงันี ้

1. การสอนกระบวนการแก้ปัญหา (Teaching about problem solving) เป็น
กระบวนการแก้ปัญหาและยุทธวิธีการแก้ปัญหา  การสอนเก่ียวกับการแก้ปัญหาครอบคลมุถึง
ประสบการณ์จากการแก้ปัญหาในสภาพจริง ซึง่จดัเป็นจุดเดน่ของกระบวนการนี ้ 

2. การสอนให้แก้ปัญหา (Teaching for problem solving) เป็นการสอนท่ี
เน้นการฝึกให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหากับปัญหาท่ีหลากหลายและมีโครงสร้างท่ีแตกต่าง
กนั เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากพอท่ีจะสามารถน าไปประยกุต์ใช้ 

3. การสอนผ่านการแก้ปัญหา (Teaching via problem solving) เป็นการ
สอนความรู้หรือพฒันาทกัษะใด ๆ โดยใช้ปัญหาเป็นสือ่หรือเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

แบรนคา (Branca, 1980, pp. 3-8) ได้ให้ความหมายของกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ไว้ 3 ประการ ได้แก ่

1. การแก้ปัญหาในฐานะท่ีเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(Problem Solving as a Goal) ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีส าคัญต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ ดังนัน้ในการแก้ปัญหาจึงเป็นอิสระจากค าถามหรือปัญหาเฉพาะเจาะจงใด ๆ 
หรือวิธีการและเนือ้หาสาระใด ๆ 

2. การแก้ปัญ หาในฐานะท่ี เป็นกระบวนการ  (Problem Solving as a 
Process) สิ่งท่ีถือว่าส าคัญเม่ือการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ  คือ วิธีการ ยุทธวิธีหรือเทคนิค
เฉพาะตา่ง ๆ ท่ีนกัเรียนจ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาแบบตา่ง ๆ กระบวนการแก้ปัญหาเหลา่นีจ้ึง
เป็นสาระส าคญัและเป็นเปา้หมายหลกัของหลกัสตูรคณิตศาสตร์ 

3. การแก้ปัญหาในฐานะท่ีเป็นทกัษะพืน้ฐาน (Problem Solving as a Basic 
Skill) เม่ือการแก้ปัญหาถกูจดัเป็นทกัษะพืน้ฐาน การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงให้ความส าคญั
กบัลกัษณะเฉพาะของโจทย์ปัญหา แบบของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีควรใช้ จุดเน้น
อยู่ท่ีสาระส าคัญของการแก้ปัญหาท่ีทุกคนต้องเรียนรู้  และการเลือกปัญหาและเทคนิควิธีการ
แก้ปัญหาเหลา่นัน้ 

ตอ่มา วิลสนัและคณะ (Wilson, Femandez, & Hadaway, 1993, p. 60-62) ให้
ข้อเสนอแนะว่า กรอบความคิดของขัน้ตอนการแก้ปัญหาต้องเน้นความเป็นพลวัต  และวงจร
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ธรรมชาติของการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยได้เสนอกรอบความคิดท่ีแสดงความเป็นพลวตั เป็น
วงจรท่ีอธิบายขัน้ตอนการแก้ปัญหาของโพลยา ซึง่เป็นท่ียอมรับและน ามาใช้ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์อย่างกว้างขวาง  มักเน้นขัน้ตอนการแก้ปัญหาเป็นขัน้ ๆ และใช้กรอบของการ
แก้ปัญหาในแนวเส้นตรง โดยกรอบความคิดท่ีเน้นความเป็นพลวตัร มีลกัษณะดงัภาพประกอบ 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 กรอบความคิดท่ีเน้นความเป็นพลวตัร 

 
ส าหรับงานวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ให้ความหมายของกระบวนการแก้ปัญหา ดงันี ้
กระบวนการแก้ปัญหา หมายถึง ขัน้ตอน/วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ตามแนวคิดของโพลยา และขัน้ตอน/วิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนั เฟอร์นนั
เดซ และคณะ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา 
การด าเนินการตามแผนและการตรวจสอบผล 

2.1.2 การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เป็น

การเรียนการสอนเนือ้หาทางคณิตศาสตร์โดยผ่านสถานการณ์ปัญหาท่ีเหมาะสมกับวัยและ
พฒันาการของนกัเรียน  โดยให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้วยตนเองตามขัน้ตอน
ส ารวจ สืบสวน สร้างข้อความคาดการณ์ อธิบาย และตัดสินข้อสรุปในกรณีทั่วไปของตนเอง 
(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555b, น. 180-186) โดยมีแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและเพื่อให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการแก้สถานการณ์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ครูควรปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา ส าหรับกระบวนการ
แก้ปัญหาท่ียอมรับและน ามาใช้กันอยา่งแพร่หลาย คือ กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพล
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ยา (Polya, 1957, pp. 5-19) ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนส าคัญ 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 ท าความ
เข้าใจปัญหา ขัน้ท่ี 2 วางแผนแก้ปัญหา ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการตามแผน และขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบผล ดงัท่ี
กลา่วรายละเอียดมาแล้วในหวัข้อ 2.1.1 แต่เน่ืองจากกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยาจะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนเป็นแนวเส้นตรง โดยไม่มีการกระท าย้อนกลบั ดงัภาพประกอบ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นแนวเส้นตรง 
 

ขัน้ตอนของการแก้ปัญหาตามภาพประกอบ 5 ท าให้เข้าใจได้ว่าการแก้ปัญหา
ต้องด าเนินการจากขัน้ตอนแรกไปสูข่ัน้ตอนสุดท้าย มีจุดหมายปลายทางอยู่ท่ีความถูกต้องของ
ค าตอบท่ีได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่สอดคล้องกับขัน้ตอนการแก้ปัญหาของโพลยา และเป้าหมาย
ของการสอนให้นกัเรียนคิดเป็น จึงได้มีการเสนอแนะกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตั (Dynamic 
problem-solving process) ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาท่ีสนบัสนุนกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยาในรูปแบบท่ีแสดงความเป็นพลวตั มีล าดบัไม่ตายตวั สามารถวนไปวนมาได้ ตามแนวคิด
ของวิลสนัและคณะ (Wilson et al., 1993, pp. 60-62) ซึง่ได้แสดงไว้ ดงัภาพประกอบ 6 

 
 
 

  

อ่านปัญหา 

ตดัสนิใจ 

ด าเนินการปัญหา 

ตรวจสอบผล 

อ่านปัญหา 

ท าความเข้าใจปัญหา 

วางแผนแก้ปัญหา 

ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบผล 
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ภาพประกอบ 6 กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตั 

 
ท่ีมา : Rungfa Janjaruporn. (Rungfa Janjaruporn, 2005). The Development of a Problem-
Solving Instructional Program to Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving 
Mathematical Problems and Their Beliefs Related to Problem Solving. p.15. 
 

จากกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตัในภาพประกอบ 6 สามารถอธิบายได้ดงันี ้
เม่ือนกัเรียนเผชิญสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา นกัเรียนจะต้องเร่ิมจากการท าความ

เข้าใจปัญหาก่อน หลงัจากนัน้วางแผนแก้ปัญหา พร้อมทัง้อธิบายและแสดงเหตุผลท่ีใช้ในการ
แก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกบัปัญหานัน้ แล้วด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ จนกระทั่งสามารถ
ค้นหาค าตอบได้ สุดท้ายพิจารณาความถูกต้องความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้และแสดง
เหตผุลประกอบการตดัสนิใจ 

ส าหรับทิศทางของลูกศรนัน้ เป็นการแสดงการพิจารณาหรือการตัดสินใจท่ีจะ
เคลื่อนการกระท าจากขัน้ตอนหนึ่งไปสูอี่กขัน้ตอนหนึง่ หรือพิจารณาย้อนกลบัไปขัน้ตอนก่อนหน้า
เม่ือมีปัญหาหรือข้อสงสยั เช่น เม่ือนกัเรียนท าการแก้ปัญหาในขัน้ท่ี 1 คือ ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
เม่ือคิดวา่มีความเข้าใจปัญหาดีแล้ว ก็เคลือ่นการกระท าไปสูข่ัน้วางแผนการแก้ปัญหา หรือในขณะ
ท่ีนักเรียนด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ในขัน้ท่ี 3 แต่ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ นักเรียนก็
อาจจะย้อนกลบัไปเร่ิมวางแผนใหม่ในขัน้ท่ี 2 หรือท าความเข้าใจปัญหาใหม่ในขัน้ท่ี 1 ก็ได้ 

ส าหรับงานวิจัยในครัง้นี ้ผู้วิจัยได้เลอืกใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ
โพลยาและกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนั เฟอร์นนัเดซ และคณะ  เพื่อ
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรม และน ากรอบแนวคิดของโจนส์และคณะมาเป็นแนวทางในสร้าง
เคร่ืองมือวิจัยและน าไปใช้ในการจัดโครงสร้างกรอบแนวคิดของการให้เหตุผลเชิงสถิติ  ซึ่ง



  43 

ประกอบด้วย การบรรยายข้อมูล (Describing data) การจัดการข้อมูล (Organizing Data) การ
น าเสนอข้อมูล  (Representing Data) และการวิ เคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล 
(Analyzing and Interpreting Data) ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาพฒันากรอบแนวคิดของการให้เหตุผลเชิง
สถิติในงานวิจัยครัง้นีด้้วย โดยวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอน
ผา่นการแก้ปัญหาท่ีสง่เสริมการให้เหตผุลเชิงสถิติเป็น 5 ขัน้ตอน รายละเอียดดงัตาราง 3 
 

ตาราง 3 การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่งขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนผา่นการแก้ปัญหาท่ี
สง่เสริมการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
 

กระบวนการ
แก้ปัญหาตาม
แนวคิดของ
โพลยา 

กรอบแนวคิดของการให้
เหตุผลเชิงสถิติของ
โจนส์และคณะ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนผ่านการแก้ปัญหา

ที่ส่งเสริม 
การให้เหตุผลเชิงสถิต ิ

ความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิง
สถิติที่แสดงออก 

ขัน้ท่ี 1 ท าความ
เข้าใจปัญหา  

การบรรยายข้อมลู 
(Describing data)  

ขัน้ท่ี 1 ท าความเข้าใจ
ปัญหา 

1.1 ระบุสิง่ท่ี
สถานการณ์ปัญหาท่ี
ต้องการหาได้ 
1.2 ระบุสิง่ท่ี
สถานการณ์ปัญหา
ก าหนดมาได้ 

ขัน้ท่ี 2 วางแผน
แก้ปัญหา 

การจดัการข้อมลู 
(Organizing Data) 

ขัน้ท่ี 2 การเก็บรวบรวม
ข้อมลู 
 
 
 
 

2.1 ระบุวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
แหลง่ข้อมลูและ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูท่ี
เป็นไปได้ 

ขัน้ท่ี 3 
ด าเนินการตาม
แผน 

การน าเสนอข้อมลู 
(Representing Data) 

ขัน้ท่ี 3 การน าเสนอ
ข้อมลู 

3.1 ระบุรูปแบบการ
น าเสนอข้อมลูท่ี
เป็นไปได้ทัง้หมดและ
อธิบายเหตผุลในการ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

กระบวนการ
แก้ปัญหาตาม
แนวคิดของ
โพลยา 

กรอบแนวคิดของการให้
เหตุผลเชิงสถิติของ
โจนส์และคณะ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนผ่านการแก้ปัญหา

ที่ส่งเสริม 
การให้เหตุผลเชิงสถิต ิ

ความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิง
สถิติที่แสดงออก 

   เลอืกรูปแบบการ 
น าเสนอข้อมลู      
3.2 เลอืกใช้รูปแบบ
การน าเสนอข้อมลูได้
อยา่งเหมาะสม 
3.3 แสดงวิธีการ
น าเสนอ ค านวณ
หรือประมวลผล ท่ี
น าไปสูก่ารอธิบาย
เหตผุลในการค้นหา
ค าตอบ 

ขัน้ท่ี 4 
ตรวจสอบผล 

การวิเคราะห์และการแปล
ความหมายข้อมลู 
(Analyzing and 
Interpreting Data) 

ขัน้ท่ี 4 การวิเคราะห์
ข้อมลู 
 

4.1 ระบุรูปแบบการ
วิเคราะห์ข้อมลูท่ี
เป็นไปได้ทัง้หมดและ
อธิบายเหตผุลในการ
เลอืก 
4.2 แสดงการ
วิเคราะห์ข้อมลูใน
การค้นหาค าตอบ
ของสถานการณ์
ปัญหา โดยใช้การ
เปรียบเทียบ ระบุ
แนวโน้มจากข้อมลู  
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 

กระบวนการ
แก้ปัญหาตาม
แนวคิดของ
โพลยา 

กรอบแนวคิดของการให้
เหตุผลเชิงสถิติของ
โจนส์และคณะ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนผ่านการแก้ปัญหา

ที่ส่งเสริม 
การให้เหตุผลเชิงสถิต ิ

ความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิง
สถิติที่แสดงออก 

   
 
 
 
ขัน้ท่ี 5 การสรุป/
ตรวจสอบ 

คาดการณ์หรือค้นหา
ค าตอบ/ข้อความ
คาดการณ์โดยใช้
ข้อมลูทางสถิติ 
5.1 สรุปค าตอบและ
อธิบายเหตผุลของ
สถานการณ์ปัญหา 
5.2 แสดงการ
ตรวจสอบความ
ถกูต้องและอธิบาย
เหตผุลของ
สถานการณ์ปัญหา 

 
ซึ่งในทางปฏิบัติ การให้เหตุผลเชิงสถิติจะครอบคลมุไปถึงความสามารถในการ

ประเมินข้อมลูในการเก็บรวบรวม อธิบายและสรุปผลจากข้อมลูได้ดีเพียงใดรวมถึงยอมรับความไม่
แน่นอนท่ีเกิดขึน้จากการใช้ตวัอยา่ง ดงันัน้ต้องอยูภ่ายใต้ความเข้าใจในการสุม่กลุม่ตวัอยา่งได้รับ
อิทธิพลจากรูปแบบท่ีมีอยู่ในทุกระบวนการ โดยโจนส์และคณะ (G.A. et al Jones, 2004, p. 97)  
ได้แนะน าว่าการประเมินความสามารถรายบุคคลใน 4 กระบวนการ ประกอบด้วย การอธิบาย
ข้อมูล (describe data) การจัดระเบียบและลดข้อมูล (organize and reduce the data) การ
น าเสนอข้อมูล (representing data) และการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล (Analyzing 
and Interpreting Data) 

โดยผู้ วิจัยเน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้สถานการณ์ปัญหาทางสถิติท่ี
เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของนกัเรียน แล้วให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาตาม
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ขัน้ตอนการส ารวจ สบืสวน สร้างข้อความคาดการณ์ อธิบาย และตดัสินข้อสรุปในกรณีทัว่ไปด้วย
ตนเอง  และสิง่ส าคญัท่ีจะท าให้นกัเรียนเห็นคุณค่า ความส าคญัของคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง ปัญหาท่ีใช้ควรเป็น สถานการณ์แก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (Non-Routine Problems) และ
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ ในชีวิตจ ริง (Real- World Situation) ซึ่ งในการแก้ปัญหา
สถานการณ์นัน้จ าเป็นต้องใช้กระบวนการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ มีการตรวจสอบ
ประกอบการตดัสินใจของนกัเรียนจากการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลู ซึ่งนกัเรียนจะแสดงให้
เห็นถึงการตัดสินใจ ซึ่งแนวทางหนึ่งก็คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา 
(Problem Solving Approach) โดยในการแสดงการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนนัน้ ครูควรจัด
ให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัให้เห็นอยา่งชัดเจน สง่เสริมให้นกัเรียนเขียนหรืออธิบายแสดงเหตุผลตาม
กระบวนการทางสถิติ เรียบเรียงข้อความหรือเหตุการณ์ตา่ง ๆ ให้มีความสมัพนัธ์หรือเช่ือมโยงกัน 
ซึง่ท าให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่จากการแก้ปัญหาทางสถิติ และครูควรใช้กิจกรรมการ
เรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย เปิดโอกาสให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา อธิบายในสิ่งท่ีตนคิดและน าเสนอแนวคิดของตนอย่างอิสระ 
สง่เสริมให้นกัเรียนอธิบายกระบวนการ และผลของการตีความ และเพื่อให้นกัเรียนรู้จักให้เหตุผล
และรับฟังเหตุผลของคนอ่ืน รู้จักไตร่ตรอง ใคร่ครวญ ยอมรับเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพื่อการอยู่ในสงัคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งนับเป็นเจตนาในการจัดการเรียนรู้การให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ สอดคล้องกับบารูดี  ้(สมเดช บุญประจักษ์, 2540, น. 55-56
อ้างอิงจาก Baroody, 1993, pp. 105-106) ท่ีได้เสนอแนะแนวทางการจดัการเรียนแบบร่วมมือว่า
ช่วยสง่เสริมให้เกิดทกัษะทางสงัคม โดยการช่วยเหลอืให้นกัเรียนได้เรียนรู้ทกัษะการท างานร่วมกัน 
อีกทัง้สง่เสริมให้เกิดความสามารถในการให้เหตผุล นกัเรียนต้องเข้าใจวา่ ปกติแล้วนกัคณิตศาสตร์
ไม่ได้แก้ปัญหาโดยล าพงั โดยทัว่ไปมกัสร้างแนวคิดร่วมกบัคนอ่ืน และท างานเป็นทีม 

2.1.3 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่าน
การแก้ปัญหา 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการแก้ปัญหา เป็นการเรียนการสอนเนือ้หา
ทางคณิตศาสตร์โดยผา่นสถานการณ์ปัญหาท่ีเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของนกัเรียน โดยให้
นกัเรียนได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้วยตนเองตามขัน้ตอนส ารวจ สืบสวน สร้างข้อความ
คาดการณ์ อธิบาย และตดัสินข้อสรุปในกรณีทัว่ไปของตนเอง ซึง่บทบาทของครูในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหานัน้ มุ่งเน้นท่ีตวันกัเรียน โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้คิดอยา่ง
อิสระ สามารถอธิบายแนวคิดของตนเอง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้ อ่ืน เข้าใจและสามารถใช้
กระบวนการให้เหตุผลในสถานการณ์เฉพาะใด ๆ ได้ สง่เสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการให้
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เหตุผลประกอบแนวทางการแก้ปัญหาดีกว่ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบท่ีครูเป็นผู้บอกให้รู้  
โดยมีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ดงันี ้(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2555b, น. 153-158) 

1. ครูควรใช้กิจกรรมแบบร่วมมือหรือการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย ซึ่ง
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกัน
เป็นทีมหรือเป็นกลุม่ ได้ลงมือแก้ปัญหาและปฏิบติัภารกิจตา่ง ๆ จนบรรลจุุดประสงค์ท่ีคาดหวงัไว้ 
ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้สื่อสารและน าเสนอยุทธวิธีและกระบวนการ
แก้ปัญหาของตน ได้อภิปรายถึงยุทธวิธีแก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ได้สะท้อนความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธวิธีการแก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาท่ี
กระท าร่วมกัน ตลอดจนได้เรียนรู้ท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นขอผู้ อ่ืน ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยให้
นกัเรียนมีความมั่นคงในการแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน กล้าแสดงออก
หรืออ้างอิงเหตุผล มีทักษะการสื่อสารและทักษะการเข้าสงัคม มีความเช่ือมั่นในตนเอง และ
สามารถเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ได้ ตลอดจนเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้
อยา่งลกึซึง้ และจดจ าได้นานมากขึน้ 

2. ครูควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ในการเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูอาจเร่ิมต้นจากการให้
นกัเรียนลงมือปฎิบติัแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพราะการแก้ปัญหาแต่ละครัง้จะช่วยให้นกัเรียนได้ฝึก
ทกัษะการคิดและกระบวนการของการแก้ปัญหา ได้เรียนรู้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสร้างความรู้
ทางคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ ผา่นการแก้ปัญหา 

3. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด อธิบายในสิ่งท่ีตนคิด และน าเสนอ
แนวคิดของตนอย่างอิสระ ครูอาจเร่ิมต้นจากจากการให้นักเรียนเติมค าตอบเพียงค าเดียว เติม
ค าตอบสัน้ๆแล้วจึงเติมค าตอบเป็นข้อความหรือประโยค และเม่ือนักเรียนคุ้นเคยกับการได้คิด 
อธิบายสิ่งท่ีตนเองคิด และน าเสนอแนวคิดของตนแล้ว ครูควรให้ลงมือปฏิบติัแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 
เพราะการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทกัษะการคิด การให้เหตุผล การ
สือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอร่วมกบัเพื่อนสมาชิกในกลุม่ด้วย 

4. ครูควรยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียนไม่วา่จะถกูหรือผิด ขณะท่ีนกัเรียน
อธิบายและน าเสนอแนวคิดของตน ครูควรยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียนไม่วา่จะถกูหรือผิด ซึ่ง
การตอบผิดของนกัเรียนจะท าให้ครูได้รู้วา่ข้อผิดพลาดนัน้มาจากไหนและมีมากน้อยเพียงใด ครูไม่
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ควรย า้สิง่ท่ีนกัเรียนท าผิดหรือเข้าใจผิด แตค่รูควรซกัถาม อธิบายและเปิดอภิปราย เพื่อให้นกัเรียน
เข้าใจแนวคิดและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีถกูต้อง 

5. ครูควรสนับสนุนให้นกัเรียนเร่ิมต้นคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน ใน
การท ากิจกรรม ครูควรสนบัสนุนให้นกัเรียนเร่ิมต้นคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน เน่ืองจากมี
นกัเรียนจ านวนมากท่ีไม่ทราบวา่จะเร่ิมต้นคิดแก้ปัญหาอย่างไร จึงรอให้ครูแนะและตัง้ค าถามน า 
ครูควรตระหนกัว่าการถามน ามากเกินไป จะท าให้นกัเรียนคุ้นเคยกับการคิดเพื่อตอบค าถามครูที
ละค าถาม ตอ่เน่ืองกนัจนได้ค าตอบ โดยไม่คิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาท่ีครบขัน้ตอนหรือกระบวนการ
ด้วยตนเอง 

6. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาตามขัน้ตอน
และกระบวนการแก้ปัญหา ขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรให้ความรู้เก่ียวกับ
ขัน้ตอนและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียน เลือกใช้ปัญหาท่ีส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในการด าเนินกิจกรรม แล้วสนบัสนนุให้นกัเรียนคิดและลง
มือปฏิบัติแก้ปัญหาตามขัน้ตอนและกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้นกัเรียนมีประสบการณ์และ
คุ้นเคยกบัขัน้ตอนและกระบวนการแก้ปัญหาท่ีถกูต้อง 

7. ครูควรสนบัสนุนให้นกัเรียนใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งยุทธวิธี เม่ือ
นักเรียนแก้ปัญหาจนได้ค าตอบของปัญหาแล้ว ครูควรกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนคิดหา
ยทุธวิธีแก้ปัญหาอ่ืนท่ีแตกต่างจากเดิม แล้วให้นกัเรียนใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหาอ่ืนนัน้ หาค าตอบของ
ปัญหาอีกครัง้ เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหาได้
มากกวา่หนึง่ยทุธวิธี 

8. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนส ารวจ สืบสวน สร้างข้อความคาดการณ์ 
อธิบายและตดัสินข้อสรุปในกรณีทัว่ไปของตนเอง ซึ่งอาจเร่ิมจากการให้นกัเรียนฝึกตัง้ค าถามกับ
ตนเองบ่อยๆโดยเป็นค าถามท่ีต้องการค าอธิบาย แล้วให้นกัเรียนลงมือส ารวจ สืบสวน รวบรวม
ข้อมูล ค้นหาความสมัพนัธ์และแบบรูป สร้างข้อความคาดการณ์ อธิบายและตรวจสอบข้อความ
คาดการณ์ ตลอดจนตดัสนิข้อสรุปในกรณีทัว่ไปของตนเอง 

9. ครูควรสนบัสนนุให้นกัเรียนใช้ช่องทางการสื่อสารได้มากกว่าหนึง่ช่องทาง 
ในการน าเสนอยุทธวิธีและกระบวนการแก้ปัญหา เม่ือนกัเรียนแก้ปัญหาจนได้ค าตอบของปัญหา
และน าเสนอยุทธวิธีในกระบวนการแก้ปัญหาแล้ว ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนคิดหาใช้ช่องทาง
ทางการสือ่สารอ่ืนท่ีใช้ในการสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์
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อีกครัง้ เพื่อให้นัก เรียนตระหนักว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน าเสนอได้มากกวา่หนึง่ช่องทางการสือ่สาร 

10. ครูควรสนบัสนุนให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัแก้ปัญหาทัง้ในคณิตศาสตร์และ
ในบริบทอ่ืน ๆ ในการลงมือแก้ปัญหาทัง้ในคณิตศาสตร์และในบริบทอ่ืน ๆ นักเรียนไม่เพียงมี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหลายๆแบบ แต่นกัเรียนยงัมีประสบการณ์ในการเช่ือมโยงระหว่าง
แนวคิดทางคณิตศาสตร์กับแนวคิดของศาสตร์อ่ืนขณะแก้ปัญหาอีกด้วย ซึ่งจะท าให้นกัเรียนเห็น
คุณค่าว่าคณิตศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากคณิตศาสตร์ได้ และการ
แก้ปัญหาหลาย ๆ แบบมีคณุคา่มากกวา่การแก้ปัญหาแบบเดียวตลอดเวลา 

11. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนสร้างปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เม่ือ
นักเรียนแก้ปัญหาจนได้ค าตอบของปัญหาแล้ว ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนสร้างปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม โดยอาศยัแนวคิดยทุธวิธีและกระบวนการแก้ปัญหาจากปัญหาเดิม ซึง่ในการ
สร้างปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนี ้จะช่วยให้นกัเรียนได้พัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของ
ตนได้อยา่งหลากหลายและเป็นอิสระ 

12. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนรับรู้กระบวนการคิดของตนเอง หลังจาก
นกัเรียนแก้ปัญหาจนได้ค าตอบของปัญหาแล้ว ครูควรสนบัสนุนให้นกัเรียนได้รับรู้กระบวนการคิด
ของตนเอง ตรวจตราความคิด และกระบวนการคิดของตนเองว่า มีสิ่งใดบ้างท่ีรู้ และมีสิง่ใดบ้างท่ี
ไม่รู้ ตลอดจนสะท้อนกระบวนการแก้ปัญหาของตนออกมาด้วย โดยการให้นกัเรียนเขียนอนทิุนใน
หวัข้อเก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

13. ครูควรเปิดอภิปรายร่วมกับนักเรียนเก่ียวกับยุทธวิธีและกระบวนการ
แก้ปัญหา เพื่อให้นกัเรียนได้มีความรู้เก่ียวกบัยุทธวิธีและกระบวนการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ครู
ควรเป็นผู้น าเปิดอภิปรายร่วมกับนักเรียนทัง้ชัน้ เก่ียวกับยุทธวิธีและกระบวนการแก้ปัญหาท่ี
นกัเรียนแต่ละกลุม่ได้ท า แล้วร่วมกันพิจารณาและสรุปว่ายุทธวิธีและกระบวนการแก้ปัญหาใดท่ี
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

นอกจากนี ้อมัพร ม้าคนอง (2553, น. 47) ได้เสนอแนะแนวทางการจดัการเรียน
การสอนของครูในการแก้ปัญหาให้ผู้ เรียน ซึ่งสามารถสรุปได้ 3 แนวทาง (อัมพร ม้าคนอง, 2553, 
น. 47 อ้างอิงจาก Baroody, 1993, p. 2-3 และ Kilpatrick, 1989, pp. 10-11) ดงันี ้

1. การสอนผ่านการแก้ปัญหา (Teaching via problem solving) เป็นการ
สอนความรู้หรือพัฒนาทักษะใด ๆ โดยใช้ปัญหาเป็นสื่อหรือเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เช่น การให้
ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้สิง่ใหม่ 
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2. การสอนให้แก้ปัญหา (Teaching for problem solving) เป็นการสอนท่ี
เน้นการฝึกให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหากับปัญหาท่ีหลากหลายและมีโครงสร้างท่ีแตกต่าง
กนั เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากพอท่ีจะสามารถน าไปประยกุต์ใช้ 

3. การสอนกระบวนการแก้ปัญหา (Teaching about problem solving) เป็น
การสอนให้ผู้ เรียนเข้าใจและเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการแก้ปัญหา เทคนิค และกลวิธีการแก้ปัญหา 
เช่น การสอนกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya) กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ท่ีบูรณา
การกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาท่ีดีมักรวมถึงการวิเคราะห์
และอภิปรายเก่ียวกบัค าตอบและวิธีการท่ีใช้วา่ถกูต้องเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพเพียงใด และ
ควรขยายไปถึงปัญหาลกัษณะเดียวกันในสถานการณ์อ่ืนๆ รวมทัง้ให้โอกาสผู้ เรียนในการสร้าง
สถานการณ์หรือปัญหาใหม่บนฐานของปัญหาเก่า นอกจากนี ้การแก้ปัญหาท่ีแท้จริงควรมุ่งเน้น
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวนั (Real life problems) ซึ่งมักจะแตกต่างจากปัญหาท่ี
เป็นตัวอย่างในห้องเรียน ผู้ เรียนท่ีแก้ปัญหาในห้องเรียนได้ส าเร็จอาจแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงใน
ชีวิตประจ าวนัไม่ได้ ผลส าเร็จของการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งจึงขึน้อยู่กับปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
ก าหนด ระดบัประสิทธิภาพของการแก้ปัญหา (Proficiency level of problem solving) จึงมักถูก
ตดัสินจากความสามาถในการวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาของบุคคล การแก้ปัญหาท่ีผู้ แก้
สามารถหาค าตอบได้และสามารถสร้างกฎทั่วไป (General rule) เก่ียวกับค าตอบหรือเฉลย 
ตลอดจนสามารถขยายความค าตอบหรือวิธีการไปยงัสถานการณ์ท่ีซบัซ้อนกว่าได้ ย่อมเป็นการ
แก้ปัญหาท่ีมีประสทิธิภาพมากกว่าการแก้ปัญหาท่ีได้เพียงค าตอบ แต่ไม่สามารถขยายความจาก
ค าตอบนัน้ได้ การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาจึงต้องเน้นท่ีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลในปัญหาหรือ
สถานการณ์ท่ีก าหนด เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะในการท าความเข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การวิเคราะห์ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย ความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้จะท าให้ผู้ เรียนเห็น
แนวทางหรือวิธีการในการแก้ปัญหา สถานการณ์ปัญหาและขยายความค าตอบได้ ซึง่จะท าให้เกิด
ประสบการณ์ท่ีมีคา่ในการแก้ปัญหา และสามารถน าประสบการณ์เหลา่นีไ้ปแก้ปัญหาในชีวิตจริงท่ี
ซบัซ้อนมากขึน้ได้ นอกจากนีผู้้สอนควรฝึกให้ผู้ เรียนประเมินและขยายความคิดจากการแก้ปัญหา
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสมและประสทิธิภาพของวิธีหรือกระบวนการแก้ปัญหาท่ีผู้ เรียน
เลอืกใช้ ความถกูต้องหรือความสมเหตสุมผลของผลลพัธ์หรือค าตอบท่ีได้ ความสอดคล้องระหวา่ง
การแก้ปัญหากบัเงื่อนไขของปัญหา การประเมินและการขยายความคิดจากการแก้ปัญหาจะช่วย
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ให้ผู้ เรียนสะท้อนความคิดเก่ียวกับการแก้ปัญหาของตน ซึ่งจะเป็นบทเรียน (Lesson learned) 
ส าหรับการแก้ปัญหาในอนาคต 

จากการศึกษาบทบาทของครูและนกัเรียนท่ีได้กลา่วมาข้างต้น มีทัง้บทบาทของ
ครูในการจดัการเรียนการสอนผา่นการแก้ปัญหาและการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการให้เหตผุล 
ผู้วิจัยจะน ามาเป็นแนวทางในการพฒันา โดยบทบาทของครูและนกัเรียนท่ีจะใช้ในการวิจัยในครัง้
นี ้ครูท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวก ซึง่ครูต้องท างานหนกัมาก่อนท่ีนกัเรียนจะปฏิบติักิจกรรม
ในชัน้เรียนเร่ิมตัง้แต่การพิจารณาปัญหาสถานการณ์ท่ีเหมาะสม ศึกษาสถานการณ์เหลา่นัน้เป็น
อย่างดี ส าหรับบทบาทในชัน้เรียนนัน้ให้ครูยึดนักเรียนเป็นส าคัญ  ครูจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ ให้
ค าแนะน าเท่าท่ีจ า เป็น ควบคุมการจัดกิจกรรมให้ด าเนินไปอย่างเหมาะสม  และใช้ค าถามท่ี
เหมาะสมกระตุ้นเพื่อให้เกิดการอภิปราย แสดงเหตุผลประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาระหว่าง
สมาชิกในกลุม่ รวมไปถึงการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน ขณะปฏิบติักิจกรรม  

ส าหรับบทบาทของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการ
แก้ปัญหา นักเรียนต้องท าความเข้าใจปัญหา ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เรียบเรียง
ข้อความหรือเหตุการณ์ต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์หรือเช่ือมโยงกัน อธิบายแสดงเหตุผลตาม
กระบวนการทางสถิติ มีการตรวจสอบประกอบการตดัสนิใจของนกัเรียนจากการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูล แสดงให้เห็นแนวทางในการตดัสินใจ ซึ่งท าให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่
จากการแก้ปัญหาทางสถิติ อีกทัง้พยายามมีสว่นร่วมในการอภิปราย แสดงเหตผุลตามแนวคิดของ
ตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอยา่งมีเหตผุล และมีปฏิสมัพนัธ์ในกลุม่ 

 
2.2 แนวการประเมินผลการให้เหตุผลเชิงสถิติ 

การวัดและประเมินผลความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ  ไม่เพียงแต่จะเป็น
ข้อมูลให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องเพื่อพฒันาความสามารถในการให้
เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนให้สงูขึน้ แตย่งัท าให้ทราบระดบัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวคิดต่างๆเก่ียวกับการวัดและประเมินผลไว้  ในส่วนของ
นกัวิชาการต่างประเทศนัน้ได้อธิบายถึงแนวทางการประเมินการให้เหตผุลเชิงสถิติ โดยได้กลา่วถึง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัเก่ียวกบัการท าความเข้าใจและการให้เหตผุลเชิงสถิติ ดงันี ้

การ์ฟิล โจน (J Garfield, 2002, pp. 8-9 อ้างอิงจาก Garfield Joan and Chance, 
2000) มีข้อเสนอแนะเทคนิคการวดัและประเมินผลการให้เหตุผลเชิงสถิติในชัน้เรียน ครอบคลุม
ดงันี ้
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1. กรณีศกึษาหรือกิจกรรมเสมือนจริง (Case Studies or Authentic Tasks) เป็น
การใช้รายละเอียดจากการใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีท่ีมาจากเนือ้หาจริง เป็นการแสดงให้เห็นกลยุทธ์
ของนกัเรียนและการตีความขณะท่ีนกัเรียนแก้ปัญหา 

2. ผังมโนทัศน์ (Concept Map) เป็นการแสดงภาพเช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาท่ี
นกัเรียนอาจจะสร้างได้อยา่งเสร็จสมบูรณ์หรือเป็นสร้างได้ด้วยตนเอง 

3. บทวิจารณ์แนวคิดทางสถิติหรือประเด็นในขา่ว (Critique of Statistical Ideas 
or Issues in the News) เป็นการน าเสนอรายงานสัน้ ๆ (ด้วยลายลักษณ์อักษร) ท่ีเผยให้เห็น
วิธีการให้เหตุผลท่ีดีของนักเรียนเก่ียวกับข้อมูลท่ีให้ไว้เนือ้ข่าว ครอบคลุมไปถึงความคิดเห็น
เก่ียวกบัข้อมลูท่ีขาดหายไปเช่นเดียวกบัข้อสรุปและการตีความท่ีน าเสนอในบทความ 

4. แบบบนัทกึสัน้ ๆ (Minute Papers) โดยไม่ต้องระบุช่ือ ให้นกัเรียนอธิบายสิ่งท่ี
ได้จากการเรียนรู้ มีการเปรียบเทียบเนือ้หาหรือเทคนิค เป็นต้น 

5. รายการข้อสอบแบบเลือกตอบ (Enhanced Multiple-Choice Items) เป็น
รายการท่ีต้องการให้นกัเรียนจบัคู่เนือ้หาหรือค าถามด้วยค าอธิบายท่ีเหมาะสม อาจจะเป็นบนัทึก
การให้เหตผุลของนกัเรียนและวดัความเข้าใจถึงแนวความคิด 

6. ก า รป ระ เมิ นผ ลกา รให้ เห ตุ ผ ล เชิ งส ถิ ติ  (The Statistical Reasoning 
Assessment) เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีออกแบบมาเพื่อประเมินการให้เหตุผลท่ีถูกต้อง
และไม่ถกูต้องส าหรับตวัอยา่งของแนวคิดทางสถิติ 

ส าหรับในประเทศไทยนัน้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555b, น. 168-169) กล่าวถึง การให้
คะแนนแบบรูบริก เป็นการให้คะแนนท่ีประเมินผลจากผลงานท่ีนักเรียนท าหรือพฤติกรรมท่ี
นกัเรียนแสดงออก ซึ่งไม่ได้พิจารณา ซึ่งไม่ได้พิจารณาท่ีค าตอบหรือผลลพัธ์สุดท้ายเพียงอย่าง
เดียว แต่ยงัพิจาณาท่ีขัน้ตอนการท างานของนกัเรียนด้วย ตลอดจนมีการก าหนดระดับคะแนน
พร้อมระบุรายละเอียดของผลงานหรือพฤติกรรมของนักเรียนไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม ซึง่การให้คะแนนแบบ
รูบริกท่ีนิยมใช้มีอยู ่2 แบบ คือ 

1. การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic scoring) เป็นการให้คะแนนตาม
องค์ประกอบของสิ่งท่ีต้องการประเมิน ในการให้คะแนนจะก าหนดเกณฑ์ของคะแนนในแตล่ะด้าน 
แล้วรายงานผลโดยจ าแนกเป็นด้าน ๆ และอาจสรุปรวมคะแนนทุกด้านด้วยก็ได้ ดงันัน้ขัน้ตอนแรก
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ของการพัฒนาสเกลการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ คือ การก าหนดขัน้ตอนของการแก้ปัญหาท่ีครู
ต้องการประเมิน ขัน้ตอนท่ีสอง คือ การก าหนดพิสยัของคะแนนท่ีเป็นไปได้ส าหรับแตล่ะขัน้ตอน  

2. การให้คะแนนแบบองค์รวม (Holistic scoring) เป็นการให้คะแนนแบบรูบริคท่ี
ประเมินผลงานของนกัเรียน โดยการก าหนดระดบัคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงานหรือ
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีควรมี เป็นภาพรวมของการท างานทัง้หมด ไม่ต้องแยกแยะเป็นด้านๆ  
ดงันัน้การให้คะแนนแบบองค์รวมเป็นการประเมินท่ีเหมาะส าหรับการประเมินท่ีมีพิสยักว้างๆ และ
ต้องการผลท่ีเป็นภาพรวมกว้าง ๆ และจะมีประสทิธิภาพมากขึน้เม่ือใช้ร่วมกับวิธีการประเมินผล
อยา่งอ่ืน เช่น การสงัเกตและการใช้ค าถาม ตวัอยา่งเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม 

จากการศึกษาการประเมินความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ พบว่าเกณฑ์การ
ประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก (Rubric) ในแต่ละสถานการณ์ท่ีก าหนดและ
ค านึงถึงจุดมุ่งหมายในการประเมิน สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินตามวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่ง
เคร่ืองมือท่ีใช้วัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ล้วนแต่เป็นการประเมิน
สมรรถภาพของทกัษะการให้เหตุผลของผู้ เรียน สว่นการ์ฟิล (Garfield.) ท่ีได้ศกึษาเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
งานวิจัยเก่ียวกับการท าความเข้าใจและการให้เหตุผลเชิงสถิติ มักประกอบด้วยการน าเสนอใน
รูปแบบของการสมัภาษณ์หรือการจัดกระท าในกลุม่ย่อย อีกทัง้รูปแบบข้อค าถามและชิน้งานท่ีมี
เพียงค าตอบ “ถูก” หรือ “ผิด” ไม่เพียงพอต่อการสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของการคิดและการ
แก้ปัญหาของนกัเรียน  

ส าหรับในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการให้คะแนนแบบก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริก (Rubric) เพื่อมุ่งหวงัท่ีจะขจัดปัญหาท่ีจะเกิดจากการให้คะแนน ป้องกันความ
ล าเอียงและเสริมสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนสร้างระบบการประเมินท่ีจะน าไปสู่การพัฒนา 
และผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจาก (1) ผล
จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ และ (2) ผลจากใบกิจกรรมรายบุคคล 
เพื่อตรวจสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติเป็นระยะ 
และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก (1) ผลงานเขียนของนกัเรียน ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ทางสถิติและการเรียนแบบร่วมมือ จากใบกิจกรรมการแก้ปัญหา
สถานการณ์ทางสถิติ (2) ผลการสงัเกตพฤติกรรมการให้เหตุผลเชิงสถิติ ขณะลงมือแก้ปัญหา
สถานการณ์ทางสถิติและการเรียนแบบร่วมมือ โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรม
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และกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียดเหล่านัน้ และ (3) ผลการสมัภาษณ์ระหว่างผู้วิจัย
และนกัเรียนเป้าหมายเก่ียวกับกระบวนการให้เหตุผลเชิงสถิติและการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กระบวนการให้
เหตผุลเชิงสถิติ และกล้องวิดีโอช่วยในการบนัทกึรายละเอียดเหลา่นัน้ 
 

2.3 แนวทางการพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
การผลิตสื่อ ชุดการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ ก่อนน าไปใช้จริงจะต้อง

น าสื่อชุดการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผลติขึน้ไปทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อดวูา่สือ่ ชุด
การสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ผู้ เรียนมีความรู้เพิ่มขึน้หรือไม่ มีประสทิธิภาพในการ
ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพเพียงใด มีความสมัพนัธ์กบัผลลพัธ์
หรือไม่ และผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนจากสื่อ ชุดการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน
ในระดบัใด ดงันัน้ผู้ผลติสือ่การสอนจ าเป็นจะต้องน าสือ่ ชุดการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน
ไปหาคณุภาพ เรียกวา่ การทดสอบประสทิธิภาพ 

2.3.1 ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์  (2556 , มกราคม -มิถุนายน , น. 7) ได้ให้ความหมาย 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง สภาวะหรือคุณภาพของสมรรถนะในการด าเนินงานเพื่อให้
งานมีความส าเร็จโดยใช้เวลา ความพยายาม และค่าใช้จ่ายคุ้มค่าท่ีสดุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด
ไว้เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ โดยก าหนดเป็นอัตราสว่นหรือร้อยละระหว่างปัจจัยน าเข้า กระบวนการและ
ผลลัพ ธ์  (Ratio between input,process and output) และความหมายของการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน จึงหมายถึงการหาคุณภาพของสื่อหรือชุดการสอน โดย
พิจารณาตามขัน้ตอนของการพัฒนาสื่อหรือชุดการสอนแต่ละขัน้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
“Developmental Testing”  

ส าหรับการผลิตสื่อและชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพ หมายถึง การน า
สื่อหรือชุดการสอนไปทดสอบด้วยกระบวนการสองขัน้ตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพใช้
เบือ้งต้น (Try out) และทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพื่อหาคุณภาพของสื่อตาม
ขัน้ตอนท่ีก าหนดใน 3 ประเด็น คือ การท าให้ผู้ เรียนมีความรู้เพิ่มขึน้ การช่วยให้ผู้ เรียนผ่าน
กระบวนการเรียนและท าแบบประเมินสดุท้ายได้ดี และการท าให้ผู้ เรียนมีความพึงพอใจ น าผลท่ี
ได้มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนท่ีจะผลติออกมาเผยแพร่เป็นจ านวนมาก 
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นอกจากนี ้มานิตย์ อาษานอก (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม, น. 12) ได้กลา่วว่า 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ระดบัสมรรถนะ คุณภาพ หรือขีดความสามารถในการผลิต 
การด าเนินงาน หรือการให้บริการท่ีสามารถลดความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย แรงงาน หรือความ
พยายาม ประสิทธิภาพของนวตักรรมการศึกษา จึงหมายถึง ระดับสมรรถนะ คุณภาพ หรือขีด
ความสามารถของนวตักรรมการศกึษาท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จึงพอสรุปได้ว่า การหาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระบวนการตรวจสอบท่ีท าให้ทราบว่าสื่อนัน้มีคณุภาพและช่วยให้
การเรียนการสอนบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมการเรียนการสอนนัน้มากน้อยเพียงใด ทัง้นี ้
เพื่อน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงและพฒันาให้มีประสทิธิภาพตอ่ไป 

2.3.2 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2556, มกราคม-มิถนุายน, น. 8) ได้ให้ความหมายของเกณฑ์ 

(Criterion) เกณฑ์เป็นขีดก าหนดท่ีจะยอมรับวา่ สิ่งใดหรือพฤติกรรมใดมีคุณภาพและปริมาณท่ีจะ
รับได้ โดยการตัง้เกณฑ์ ต้องตัง้ไว้ครัง้แรกครัง้เดียว เพื่อจะปรับปรุงคุณภาพให้ถึงเกณฑ์ขัน้ต ่าท่ีตัง้
ไว้ อนึ่งเน่ืองจากเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้เป็นเกณฑ์ต ่าสุด ดังนัน้หากการทดสอบคุณภาพของสิ่งใดหรือ
พฤติกรรมใดได้ผลสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 หรืออนุโลมให้มีความ
คลาดเคลื่อนต ่าหรือสูงกว่าค่าประสิทธิภาพท่ีตัง้ไว้เกิน 2.5 ก็ให้ปรับเกณฑ์ขึน้ไปอีกหนึ่งขัน้ แต่
หากได้ค่าต ่ากว่าคา่ประสทิธิภาพท่ีตัง้ไว้ ต้องปรับปรุงและน าไปทดสอบประสิทธิภาพใช้หลายครัง้
ในภาคสนามจนได้ค่าถึงเกณฑ์?ก าหนด และความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดบั
ประสทิธิภาพของสือ่หรือชุดการสอนท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม เป็นระดบัท่ี
ผลิตสื่อหรือชุดการสอนจะพึงพอใจวา่ หากสือ่หรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดบันัน้แล้ว สื่อ
หรือชุดการสอนนัน้ก็มีคุณค่าท่ีจะน าไปสอนนกัเรียนและคุ้มแก่การลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวน
มาก ซึ่งการก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้ เรียน 2 
ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1= Efficiency of 
Process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท้าย (ผลลัพธ์) ก าหนดค่า
ประสทิธิภาพเป็น E2 = Efficiency of Product (ประสทิธิภาพของผลลพัธ์)  

ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนจะก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีผู้สอนคาดหมายว่า
ผู้ เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ โดยก าหนดให้ของผลเฉลี่ยของคะแนนการท างานและ
การประกอบกิจกรรมของผู้ เรียนทัง้หมดต่อร้อยละของผลการประเมินหลงัเรียนทัง้หมด นั่นคือ 
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E1/E2 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ โดยในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยมี
เกณฑ์การตดัสนิ E1 /E2 เป็น 60/60 ส าหรับการพิจารณาตรวจสอบ 

2.3.3 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 
นพพร ธนะชัยขนัธ์ (2555, น. 299-300) ได้แนวทางในการหาประสิทธิภาพของ

นวตักรรมโดยใช้สตูร E1 /E2 ตามหลกัการเรียนแบบรอบรู้ของบลมู (Bloom) ซึ่งได้ให้ความหมาย
ของการเรียนแบบรอบรู้ไว้ว่า เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีพยายามปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี ทัง้
ระหวา่งเรียนและเม่ือสิน้สดุการเรียน โดยจัดให้มีการทดสอบหลงัเรียน ซึง่นกัเรียนแตล่ะคนต้องมี
ความรู้ความสามารถในเนือ้หาวิชานัน้ถึงเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้มากท่ีสุด โดยเสนอเกณฑ์การรอบรู้ไว้ท่ี 
80%-90% โดยท่ี E1 และ E2  แตกต่างกันไม่เกิน 5% ได้ให้สูตรและสญัลกัษณ์ในการค านวณไว้
ดงันี ้
 E1 = ประสทิธิภาพของนวตักรรมระหวา่งเรียน (หรือประสทิธิภาพของกระบวนการ)  

 E1 %100




A

N

X

  

 เม่ือ x  แทน ผลรวมของคะแนนระหวา่งเรียนของนกัเรียนทกุคน 
  N   แทน จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
  A   แทน คะแนนเต็มระหวา่งเรียนทัง้หมด 
 E2 = ประสทิธิภาพของนวตักรรมหลงัเรียน (หรือประสทิธิภาพของผลลพัธ์) 

 E2 %100




B

N

Y

 

 เม่ือ Y  แทน ผลรวมของคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทกุคน  
  N   แทน จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
  B   แทน คะแนนเต็มระหวา่งเรียนทัง้หมด 
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นอกจากนี ้ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, มกราคม-มิถุนายน, น. 8) ได้เสนอวิธีการ
ค านวณหาประสทิธิภาพวา่ กระท าได้ 2 วิธี คือ โดยใช้สตูรและโดยการค านวณธรรมดา 

1. โดยใช้สตูร กระท าได้โดยใช้สตูรตอ่ไปนี ้
สตูรท่ี 1  

E1 %100




A

N

X

 

เม่ือ        E1 คือ ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
          x  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบติักิจกรรมหรืองานท่ีท าระหวา่ง

เรียนทัง้ท่ีเป็นกิจกรรมในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
          A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบติัทกุชิน้รวมกนั 

            N     คือ จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
 

สตูรท่ี 2  

E2 %100




B

N

Y

 

เม่ือ         E2 คือ ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
      Y คือ คะแนนรวมของผลลพัธ์ของการประเมินหลงัเรียน  
           B  คือ คะแนนเต็มของการประเมินสดุท้ายของแตล่ะหนว่ย  

                N  คือ จ านวนผู้ เรียน 
 
การค านวณหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตรดังกล่าวข้างต้น กระท าได้โดยการน า

คะแนนรวมแบบฝึกปฏิบติั หรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมกลุม่ /เด่ียว และคะแนนสอบหลงั
เรียน มาเข้าตารางแล้วจึงค านวณหาคา่ E1/E2 

2. โดยใช้วิธีการค านวณโดยไม่ใช้สตูร 
หากจ าสูตรไม่ได้หรือไม่อยากใช้สูตร ผู้ ผลิตสื่อหรือชุดการสอนก็สามารถใช้

วิธีการค านวณธรรมดาหาคา่ E1 และ E2 ได้ด้วยวิธีการค านวณธรรมดา 
ส าหรับ E1 คือ ค่าประสทิธิภาพของงานและแบบฝึกปฏิบติั กระท าได้โดยการน า

คะแนนงานทกุชิน้ของนกัเรียนในแตล่ะกิจกรรม แต่ละคนมารวมกนั แล้วหาคา่เฉลีย่และเทียบสว่น
โดยเป็นร้อยละ 
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ส าหรับค่า E2 คือ ประสิทธิภาพผลลพัธ์ของการประเมินหลงัเรียนของแต่ละสื่อ
หรอชุดการสอน กระท าได้โดยการเอาคะแนนจากการสอบหลงัเรียนและคะแนนจากงานสดุท้าย
ของนกัเรียนทัง้หมดรวมกนัหาคา่เฉลีย่แล้วเทียบสว่นร้อยเพื่อหาคา่ร้อยละ 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้ว่า การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการ
สอนนัน้มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็นแนวทางในการหาประสิทธิภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสร้างขึน้ในครัง้นี ้เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 60/60 ส าหรับ
งานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้สตูร E1/E2 โดยท่ี 

E1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนท่ีนกัเรียนได้จากใบกิจกรรมรายบุคคลท่ี 
1 - 3  

E2 หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนท่ีนกัเรียนได้จากในการท าแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติหลงัเรียน 
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ 

3.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
โจน เกรแฮมและคณะ (G.A. et al Jones, 2001, 1st Quarter, pp. 109-144) ได้

ศกึษาการใช้การคิดทางสถิติของนกัเรียนสูก่ารจดัการเรียนการสอน ซึง่การศกึษาในครัง้นีไ้ด้ท าการ
ออกแบบและประเมินผลจากประสบการณ์สอนในการส ารวจข้อมลูส าหรับนกัเรียนเกรด 2 โดยได้
กรอบแนวคิดบนพืน้ฐานการวิจัยได้อธิบายลักษณะการคิดทางสถิติของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) ข้อมูลเชิงบรรยาย (Describing Data) 2) 
ข้อมูลจัดระบบและป รับป รุง (Organizing and Reducing Data) 3) ข้อมูล ท่ี เป็ นตัวแทน 
(Representing Data) 4) ข้อมูลการวิเคราะห์และแปลความหมาย (Analyzing and Interpreting 
Data) ผ่านระดับการคิดทางสถิ ติ  4 ระดับ  ได้แก่  ระดับ ท่ี  1 ลักษณ ะเฉพาะ (level 1 : 
Idiosyncratic) ระดับท่ี 2 การเปลี่ยนแปลง (level 2 : Transitional) ระดับท่ี 3 ในเชิงปริมาณ 
(level 3 : Quantitative) และระดับท่ี 4 การจ าแนกแยกแยะ (level 4 : Analytical) จากการวิจัย
พบหลกัฐานในเชิงคณุภาพจากกลุม่เปา้หมาย 4 คน ได้แสดงให้เห็น  

1. ประสบการณ์ เก่ียวกับความหลากหลายของข้อมูลลดการอ ธิบาย
ลกัษณะเฉพาะของนกัเรียน 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลกลุม่ (Categorical Data) จะพบปัญหามากกว่า
ข้อมลูในเชิงปริมาณ (Numerical Data) 
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3. เทคโนโลยีช่วยกระตุ้ นและมีอิทธิพลต่อการคิดของนักเรียนในการสร้า ง
ความสมัพนัธ์สูก่ารจดัระบบและการด าเนินการแทนของข้อมลู 

4. นกัเรียนแสดงความรู้เก่ียวกบักรอบความคิดท่ีหลากหลายแง่มมุจากการวดัค่า
กลางและคา่การกระจาย 

5. ความรู้ในเชิงเนือ้หาของนกัเรียนเป็นปัจจยัส าคญัในความสามารถแสดงการ
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมลู 

ในขัน้สดุท้ายพบว่านกัเรียนในกลุม่เป้าหมายอย่างน้อย 84% ของนกัเรียนแสดงถึง
การคิดในระดบัท่ี 2 หรือมากกวา่และนกัเรียนแสดงการคิดในลกัษณะเฉพาะได้ไม่นานนกั 

การ์ฟิล โจน (J Garfield, 2002, pp. 1-10) ได้ท าการวิจัยเพื่อส ารวจการให้เหตุผล
ทางสถิติของนกัเรียน โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ ท่ีประกอบด้วยเนือ้หา เร่ือง 
ความน่าจะเป็นและสถิติ ตวัเลือกของค าตอบในแต่ละข้อจะสามารถบ่งชีค้วามถูกต้องและความ
คลาดเคลื่อนของมโนทัศน์ด้านการให้เหตุผลทางสถิติของผู้ เรียน รวมทัง้สิน้ 16 แบบ แบ่งเป็น
ลกัษณะความถูกต้อง 8 แบบ และลกัษณะมโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อนด้านการให้เหตุผลทางสถิติ 8 
แบบ สว่นหนึง่ของการส ารวจนีเ้ปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตผุลทางสถิติของนกัเรียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 267 คนและไต้หวนัจ านวน 245 คน ผลการวิจัยได้ว่านกัเรียนชายมี
ความสามารถในการให้เหตผุลสงูกว่านกัเรียนหญิง และนกัเรียนชายมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคลือ่นน้อย
กวา่นกัเรียนหญิง 

ส าหรับ สินชัย จันทร์เสม (Sinchai Jansem, 2005, pp. 40-51) ได้น าเสนองานวิจัย
เร่ืองการศึกษาเพื่ อสืบค้นลักษณะการพัฒนาการคิดเชิงความน่าจะเป็นของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษา เพื่อตรวจสอบความเช่ือท่ีนกัเรียนแสดงออกในขณะท่ีให้เหตผุลในสถานการณ์ความ
นา่จะเป็น และเพื่อระบุบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีเก่ียวกบัการท ากิจกรรมเชิงคณิตศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ใน
ชัน้เรียนและระบุการฝึกปฏิบัติเชิงคณิตศาสตร์ในห้องเรียนท่ีนักเรียนร่วมกันพัฒนาขึน้ในขณะท่ี
แก้ปัญหา เร่ือง ความนา่จะเป็น วิธีการวิจยัเป็นการทดลองแบบการสอนทัง้ชัน้เรียน 

นกัเรียนท่ีเข้าร่วมในการศึกษานี ้เป็นนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 5 ชัน้
ละหนึ่งห้องเรียน โดยใช้การทดลองสอนท่ีกิจกรรมในโปรแกรมการเรียนการสอนอาศัยกรอบ
ความคิดเชิงความนา่จะเป็นท่ีได้มีผู้ศึกษาไว้แล้วเป็นแนวทาง และใช้นกัเรียนกลุม่เปา้หมาย 6 คน 
ในแต่ละชัน้เรียน เป็นการศกึษารายกรณีและสมัภาษณ์นกัเรียนในกลุม่นี ้เพื่อวดัคะแนนสมรรถนะ
และระดบัความคิดเชิงความนา่จะเป็นเป็น 3 ครัง้ คือ การประเมินผลก่อนการเรียน การประเมินผล
หลงัการเรียนและการประเมินผลเพื่อวดัความคงทน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนจาก
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การประเมินผลสมรรถนะของนกัเรียนระหว่างการประเมินผลผลก่อนการเรียนและประเมินผลผล
หลังการเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  แต่คะแนนการประเมินผลหลังการเรียนและการ
ประเมินผลเพื่อวดัความคงทนไม่มีความแตกต่างกัน ในการวิเคราะห์รูปแบบการพฒันาความคิด
ของนกัเรียนในกลุม่กรณีศึกษา พบรูปแบบการคิดท่ีเป็นความคิดหลกัในการพฒันาความคิดเชิง
ความน่าจะเป็น 3 รูปแบบ คือ ความคิดท่ีใช้สว่นยอ่ยตอ่สว่นย่อยแบบเข้ม ความคิดท่ีใช้สว่นย่อย
ต่อส่วนย่อยแบบสุดขีด และความคิดท่ีใช้ส่วนย่อยต่อจ านวนรวม นอกจากนีใ้นระหว่างการ
ประเมินผลและระหวา่งการสอน พบว่า นกัเรียนมีความเช่ือในเร่ืองความน่าจะเป็นในด้านรูปแบบ
ความเป็นตวัแทน การมุ่งเน้นท่ีผล ผลกระทบทางบวกและทางลบจากเหตุการณ์ท่ีพึ่งเกิดขึน้ และ
การไม่ตอ่เน่ืองของเหตุการณ์แบบเดียวกนัในสถานการณ์ความน่าจะเป็นสถานการณ์หนึง่ อยา่งไร
ก็ตามความเช่ือเหลา่นีข้องนกัเรียนลดลงหลงัจากการทดลองสอน 

ในระหว่างการสอน ผลการวิจัยพบว่ามีการเกิดขึน้ของบรรทัดฐานทางสังคมท่ี
เก่ียวกับการท ากิจกรรมเชิงคณิตศาสตร์และฝึกปฏิบติัเชิงคณิตศาสตร์ในห้องเรียน ในการเกิดขึน้
ของบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีเก่ียวกบัการท ากิจกรรมเชิงคณิตศาสตร์แบบ “วิธีการใดท่ีจะนบัว่าเป็น
วิธีการท่ีดีในการอธิบายและท านายความน่าจะเป็น” น าไปสู่การเกิดขึน้ของการฝึกปฏิบัติเชิง
คณิตศาสตร์ในห้องเรียนแบบ “การใช้ภาษาอย่างไม่เป็นทางการท่ีสร้างขึน้ (ตวัอย่างเช่น 3 ใน 8 
หรือ 3 จาก 8)” และ “การเช่ือมโยงระหว่างความน่าจะเป็นและปริภูมิตวัอย่าง” สว่นบรรทดัฐาน
ทางสงัคมท่ีเก่ียวกบัการท ากิจกรรมเชิงคณิตศาสตร์แบบ “วิธีการใดท่ีจะนบัวา่เป็นวิธีการท่ีดีในการ
เขียนผลทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ได้ในปริภูมิตวัอย่าง ท่ีเป็นสถานการณ์แบบ 2 และ 3 มิติ” น าไปสูก่ารฝึก
ปฏิบติัเชิงคณิตศาสตร์ในห้องเรียนแบบ “การเขียนเซตท่ีสมบูรณ์ของผลทัง้หมดอยา่งมีระบบ” 

นอกจากนัน้  โอลานิ  และคณะ (Olani; et al, 2011, pp. 49-72) ได้ศึกษาการ
ตรวจสอบระดบัความสามารถในการให้เหตุผลทางสถิติ ประสิทธิภาพตนเองทางสถิติและค่านิยม
ความเข้าใจของการปรับปรุงทางสถิติในระหว่างการปฏิ รูปพื น้ฐานรายวิชาสถิติพื น้ฐาน 
(Introductory Statistics course) ซึ่งในการศึกษาครัง้นีไ้ด้ตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงในการ
เรียนรู้ผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกันจากประเด็นภูมิหลงัทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนและการรับรู้ถึงแรง
สนบัสนนุจากผู้สอน โดยเลือกใช้กลุม่ตวัอย่างจากนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 96 คน ท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาสถิติพืน้ฐาน (Introductory Statistics Course) โดยใช้การประเมินผลตัง้แต่คาบ
แรกจนถึงคาบสุดท้าย ซึ่งผลการวิจัยได้แสดงถึงความสามารถในการให้เหตุผลทางสถิติและ
ประสิทธิภาพตนเองทางสถิติของนักศึกษาเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญระหว่างเรียน อย่างไรก็ตาม 
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการสงัเกตในความเข้าใจคา่นิยมทางสถิติ การแก้ไขความสามารถในการ
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ให้เหตผุลทางสถิติของนกัศึกษาเป็นอิสระจากภูมิหลงัทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหรือการรับรู้ถึง
แรงสนับสนุนจากผู้ สอน การเปลี่ยนแปลงทางบวกในประสิทธิภาพตนเองทางสถิติเป็นการ
สงัเกตการณ์ส าหรับนกัศกึษาโดยการรับรู้ถึงแรงสนบัสนนุและก าลงัใจจากผู้สอน 

ในส่วนของลิน ดี อิงลิช (Lyn D.English, 2012, pp. 15-20) ได้น าเสนอการศึกษา
การให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนเกรด 1 โดยเป้าหมายของงานวิจัยเป็นการส ารวจการสร้าง
แบบจ าลองข้อมูลท่ีนักเรียนเลือกตามคุณลกัษณะโครงสร้างและตวัแทนข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การคาดการณ์จากข้อมูลท่ีก าหนดให้และการจัดการกับข้อสรุปอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง
พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการสร้างแบบจ าลองข้อมูลโดยการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง (Real-World Problems) และการตอบค าถาม  กลุม่ตวัอยา่งในปีแรกจาก 3 ปีใน
การศึกษารายกรณีระยะยาวของนกัเรียนเกรด 1 (ช่วงอายุ 6 ปี) ทัง้ 3 ห้อง และการมีสว่นร่วมใน
การจัดกิจกรรมการสร้างแบบจ าลองข้อมูลของครูผู้ สอน   ประเด็นหลักของการพิจารณา
สภาพแวดล้อมของนักเรียนท่ีเกิดขึน้ภายหลงัการจัดกิจกรรมและในสว่นของหลกัสูตร โดยการ
พิจารณาจากเนือ้หาของชิน้งานและผลการวิจยัครอบคลมุการพิจารณาวิธีการท่ีหลากหลายในการ
เป็นตวัแทนและการรวมรวมข้อมูลการเป็นตวัแทนใหม่ของนกัเรียน การเลอืกตามคณุลกัษณะและ
ความสามารถในการเป็นตวัแทนของนกัเรียน ข้อมูลผา่นการท่ีนกัเรียนกระท าด้วยข้อสรุปอยา่งไม่
เป็นทางการ (ความแปรปรวนและการพยากรณ์)  

สอดคล้องกับริกเนียและอิเคทเทอร่ีนา (Regnier & Kuznetsova, 2014, pp. 99-
103) ได้น าเสนอผลของการวิเคราะห์เก่ียวกบัการก่อตวัการให้เหตผุลเชิงสถิติซึง่เป็นเปา้หมายหลกั
ของการสอนสถิติ โดยใช้ทฤษฎีสถานการณ์พืน้ฐานตามแนวทางจี  บลเูซอร์ (G. brousseau) ได้
อธิบายถึงธรรมชาติของการให้เหตุผลเชิงสถิติและเนือ้หาท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาทกัษะท่ีใช้ใน
รายวิชาสถิติของผู้สอน ซึง่กระบวนการนีเ้ป็นพืน้ฐานของการวิจยัเก่ียวกบัสถานการณ์พืน้ฐานทาง
สถิติ ประกอบด้วยสถานการณ์โดยทัว่ไปและสถานการณ์ท่ีเป็นตวัแทน โดยค านึงถึงสถานการณ์
พืน้ฐานท่ีช่วยท าให้สามารถได้รับข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบสถานการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
ส าหรับการสอนสถิติ โดยกรอบแนวคิดในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แสดงถึงผลของการพิจารณาการสร้าง
ของการให้เหตผุลเชิงสถิติวา่เป็นสิง่ท่ีจ าเป็นในการสอนสถิติและมีความเป็นไปได้ท่ีจะสร้างเงื่อนไข
ท่ีเอือ้อ านวยในการสง่เสริมการสร้างของการให้เหตผุลเชิงสถิติและเชียน เหวย่ ชานและเซเลฮา อิส
เมล (Shiau & Zeleha, 2014, pp. 4338-4343) ได้พฒันาเคร่ืองมือประเมินการให้เหตุผลเชิงสถิติ
ส าหรับนกัเรียนมัธยมศึกษาในสถิติเชิงพรรณณา ผลจากการวิจัยพบว่าการใช้เทคโนโลยีพืน้ฐาน
มาเป็นเคร่ืองมือประเมินผลการให้เหตุผลเชิงสถิติช่วยพฒันานกัเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาใน
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การเรียนสถิติเชิงพรรณณา ผู้สอนและนกัวิจัยสามารถท่ีจะน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือการจัดการเรียนรู้
ในอนาคตไปสู่การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติตามความเหมาะสมของเพศ 
วฒันธรรม พืน้ฐานการศกึษาและอ่ืน ๆ 

 
3.2 งานวิจัยในประเทศ 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาการให้เหตุผลทางสถิติ ผู้วิจัย
ได้รวบรวมและน าเสนอดงันี ้

เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2553, น. 9-22) ได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษา
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 5 และ 6 โดยได้สร้างกรอบแนวคิด (framework) ท่ีอธิบายลกัษณะการให้เหตผุล
เชิงสถิติของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตามแนวคิดของโจนส์และคณะ โดยอธิบายเป็น
โครงสร้าง 4 โครงสร้าง ได้แก่ การบรรยายข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 
จ านวน 170 คน ชัน้ละ 85 คน ของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ และ
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส จังหวัดชลบุ รี โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัย ได้แก่ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.79 และแบบ
สมัภาษณ์เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ ผลการวิจัยพบว่า
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ร้อยละ 34.62 มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติอยู่
ในกลุม่ท่ี 3 คือ นกัเรียนสามารถตอบค าถามได้ถูกต้องและแสดงเหตุผลเพื่ออธิบายค าตอบแต่ไม่
ชัดเจนหรือมีข้อบกพร่องเล็กน้อย และนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 มีคะแนนเฉลี่ยท่ีได้
จากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติไม่แตกตา่งกนั 

จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีน าเสนอมาข้างต้น จะเห็นว่างานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้น
สร้างกรอบแนวคิดในการให้เหตผุลเชิงสถิติและศกึษาระดบัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
อนัจะเป็นแนวทางตอ่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามระดบัความสามารถของนกัเรียนตอ่ไป 
แต่ยงัไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการให้เหตุผลเท่าท่ีควร อีกทัง้งานวิจัยท่ี
ผ่านมาเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษา เท่านัน้  ผู้ วิจัยจึงเล็งเห็น
ความส าคญัของการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการให้เหตผุลผา่นการแก้ปัญหาท่ี
มีล าดับขัน้ตอนท่ีชัดเจน มีกระบวนการประเมินผลงานท่ีนักเรียนท าหรือพฤติกรรมท่ีนักเรียน
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แสดงออก ซึง่ไม่ได้พิจารณาท่ีค าตอบหรือผลลพัธ์สดุท้ายเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัพิจาณาท่ีขัน้ตอน
การท างานของนกัเรียนด้วย ตลอดจนมีการก าหนดระดบัคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงาน
หรือพฤติกรรมของนักเรียนไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยมุ่งพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาของ
นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิง
สถิติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ี เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

 
ความมุ่งหมายในการวิจัยครัง้นี ้คือ เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนเก่ียวกับการให้

เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 แล้วศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผ่านการแก้ปัญหา (Problem Solving approach) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ ซึ่งข้อมูลท่ี
เก็บรวบรวมจะน ามาวิเคราะห์ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ
ใช้ในการประเมินความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท า
การประเมินพฤติกรรมการให้เหตผุลเชิงสถิติ  

ผู้วิจยัได้แบง่ขัน้ตอนการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้
ระยะท่ี 1 การศกึษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติ 

1.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ี
เก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

1.2 การก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้อง
กบัการให้เหตผุลเชิงสถิติ 

1.3 การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือส าหรับการศกึษาสภาพการเรียนการสอนสถิติ
ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติ 

1.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

1.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ระยะท่ี 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง

ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  
2.1 การก าหนดกลุม่น าร่องท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 

2.2 การก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ี เสริมส ร้าง
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

2.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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2.4 การหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 
ระยะท่ี 3 การศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผา่นการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
3.1 การก าหนดกลุม่เปา้หมายส าหรับการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการ

ให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา 

3.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้
เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผ่านการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

3.3 การด าเนินจดักิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 

โดยแสดงดงัภาพประกอบ 7 และรายละเอียด ดงันี ้
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ภาพประกอบ 7 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

ระยะที่ 1 
การศกึษาสภาพการเรียน 
การสอนสถิติท่ีเก่ียวข้อง 
กบัการให้เหตผุลเชิงสถิติ 

ระยะที่ 2 
การพฒันากิจกรรมการเรียน 
การสอนและหาประสทิธิภาพ 

ของกิจกรรมฯ 

ระยะที่ 3 
การศกึษาความสามารถ 
และพฤติกรรมในการ 
ให้เหตุผลเชิงสถิติ 

1. การก าหนดกลุ่มเปา้หมายส าหรับการศกึษาสภาพการ
เรียนการสอนสถิตฯิ        
2. การก าหนดกรอบแนวคดิของการศกึษาสภาพการเรียน
การสอนสถิตฯิ 
3. สร้างเคร่ืองมือส าหรับส าหรับการศกึษาสภาพการเรียน
การสอนสถิตฯิ       
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
      4.1 การวเิคราะห์เอกสาร 
      4.2 การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม 
5. การวเิคราะห์ข้อมลู 

1. การก าหนดกลุ่มน าร่องท่ีใช้ในการหาประสทิธิภาพ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. การก าหนดกรอบแนวคดิของการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิตผิา่นการ
แก้ปัญหา 
3. การสร้างกิจกรรมและเคร่ืองมือส าหรับการพฒันา
กิจกรรมการเรียนการสอนฯ 
4. การหาประสทิธิภาพ 
      4.1 การหาประสทิธิภาพรายบคุคล 
      4.2 การหาประสทิธิภาพเป็นกลุม่ย่อย 
      4.3 การหาประสทิธิภาพภาคสนาม 
***ถ้าไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้วจิยัด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข และใช้ในการทดลองภาคสนามอีกครัง้*** 
1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การก าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาความสามารถและ
พฤตกิรรมในการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
3. การด าเนินจดักิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวม
ข้อมลู 
     -   ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
     -   พฤตกิรรมในการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
4. การวเิคราะห์ข้อมลู 
      -   เชิงปริมาณ 
     -    เชิงคณุภาพ 
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รายละเอียดของขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีดงันี ้

 
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถติิ โดย
มีกระบวนการศึกษา 

ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ  ผู้ วิจัย
ด าเนินการตามกระบวนการศกึษา ดงันี ้

1.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติที่
เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติที่เก่ียวกับการ
ให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 

นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีผา่นการเรียนเนือ้หาเร่ือง 
สถิติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรามค าแหงจ านวน 24 คน โรงเรียน
ละ 12 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง 

ครูคณิตศาสตร์ท่ีสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์สอน
เนือ้หาสถิติ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 6 คน โรงเรียนละ 3 คน โดย
เลอืกแบบเจาะจง 

 
1.2 การก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติที่

เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
การศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของ

นกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 นีมี้วตัถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะน ามาสร้างและพฒันากิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการท่ีแท้จริงของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 แบง่เป็น 2 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 

1.2.1 การวิเคราะห์เอกสาร 
1.2.2 การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม 
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1.2.1 การวิเคราะห์เอกสาร 
วตัถุประสงค์ของการด าเนินการในขัน้ตอนนี ้คือ เพื่อวิเคราะห์และสงัเคราะห์

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับสภาพการเรียนการสอนของครูและนกัเรียนด้านการให้เหตุผล
เชิงสถิติ เอกสารและงานวิจยัท่ีน ามาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ มีดงันี ้

1) รายงานการประเมินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ขององค์กรเพื่อความร่วมมือ
แ ล ะ พั ฒ น า ท า ง เศ รษ ฐ กิ จ ห รื อ  OECD (Organization for Economico-Operation and 
Development) 

ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์และสงัเคราะห์คะแนนเฉลี่ยท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หา
ด้านข้อมูลและโอกาสของนักเรียนแต่ละประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมทัง้ประเทศไทย จาก
รายงานผลการประเมินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA) ขององค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization for Economico-Operation and Development) ตัง้แต่ปี 
ค.ศ 2000 -2015 เป็นการประเมินการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) กบันกัเรียนท่ีมี
อายุ 15 ปี โดยเน้นท่ีทกัษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในการน าความรู้ท่ีเรียนมาใช้ในสถานการณ์
ของชีวิตจริง ผลการประเมิน PISA 2015 พบว่า คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย คือ 
415 คะแนน ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD มากกว่าหนึ่งระดับ (490 คะแนน) เม่ือเทียบกับการ
ประเมินคณิตศาสตร์ท่ีเป็นวิชาหลกัใน PISA 2012 ลดลง 11 คะแนน และใน PISA 2003 ลดลง 2 
คะแนน แต่ลดลงอย่างไม่มีนยัส าคัญ และ คะแนนใกล้เคียงกับการประเมินใน PISA 2006 และ 
PISA 2009 และประเทศในเอเชียท่ีร่วมการประเมินและมีคะแนนต ่ากว่าไทยมีเพียงอินโดนีเซีย 
(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559, น. 14-18) เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานใน
การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน 

2) รายงานการประเมินโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ (Trends in International Mathematics 
and Science Study; TIMSS) และมธัยมศกึษาปีท่ี 2  

ในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์คะแนนเฉลี่ยท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมด้านการให้เหตุผลของนกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ จากรายงานผลการประเมินโครงการ
ศกึษาแนวโน้มการจดัการศกึษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ 
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(Trends in International Mathematics and Science Study; TIMSS) และมธัยมศกึษาปีท่ี 2 ทัง้
ด้านเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ (Content Domain) และพฤติกรรมการเรียนรู้ (Cognitive Domain)   

ส าหรับผลการประเมินในประเทศไทย คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์จากการ
ประเมินโครงการ TIMSS ในปี ค.ศ. 1999 2007 2011 และ 2015 พบว่าคะแนนเฉลี่ยในวิชา
คณิตศาสตร์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่ในปี ค.ศ. 2015 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มขึน้เลก็น้อย และเม่ือจ าแนกตามพฤติกรรมการเรียนรู้ พบวา่มีคะแนนด้านความรู้ 425 คะแนน 
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 434 คะแนนและด้านการใช้เหตุผล 436 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดบั 1 
(ระดบั 1 หรือระดบัต ่า (Low International Benchmark) มีคะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่401 - 475 คะแนน)  
ทัง้นีย้ังพบว่านกัเรียนไทยส่วนใหญ่ยงัมีระดับความสามารถทางการเรียนในระดับต ่า (มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 400-474 คะแนน) ซึ่งเป็นระดับท่ีนักเรียนมีความรู้อยู่บ้าง และมีนักเรียนท่ีได้
คะแนนต ่ากว่า 400 อยู่เป็นจ านวนมาก โดยในการท าข้อสอบพบว่า นกัเรียนไทยท าข้อสอบแบบ
เลือกตอบได้มากกว่าแบบเขียนตอบ ในการท าข้อสอบแบบเขียนตอบนักเรียนตอบค าถามได้ไม่
ชดัเจน ตอบไม่ตรงค าถาม ตอบค าถามไม่ครบ ไม่สามารถเขียนอธิบายท่ีต้องแสดงเหตผุลประกอบ 
(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558, น. 14-19) 

จากผลการประเมินข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครู นัก
การศึกษาและหน่วยงานวิชาการท่ีเก่ียวข้องควรเน้นให้นกัเรียนได้พฒันาความสามารถในการให้
เหตุผลและเพิ่มการจัดกิจกรรมในส่วนของการพฒันาความสามารถในการให้เหตุผลอย่างเต็มท่ี
และต่อเน่ือง เพื่อเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา 

3) เอกสารมโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับเนือ้หาการวิเคราะห์
ข้อมลูและความนา่จะเป็น 

ในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทาง
คณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนในสาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ครอบคลมุเร่ือง
ของการก าหนดประเด็น การเขียนข้อค าถาม การก าหนดวิธีการศกึษา การเก็บรวบรวมข้อมลู การ
จดัระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมลู คา่กลางและการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปล
ความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น และการใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติและความ
น่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตดัสินใจในชีวิตจริง ซึ่งอัมพร ม้าคนอง 
(2557, น. 140-141) ได้ท าการวิเคราะห์มโนทัศน์ของผู้ เรียน จ าแนกตามเนือ้หาเฉพาะของ
คณิตศาสตร์ โดยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น เช่น การ
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เลือกใช้ค่ากลาง มโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อนคือการเลือกใช้ค่ากลางท่ีไม่เหมาะสมกับลกัษณะของ
ข้อมูล เช่น ใช้คา่เฉลี่ยเลขคณิตกับการหาค่ากลางของข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีประกอบด้วยตวัเลข ซึ่ง
ความคลาดเคลือ่นนี ้เกิดจากความไม่เข้าใจเก่ียวกับการเลือกใช้คา่กลางให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
ของข้อมลูทางสถิติ แต่ใช้ประสบการณ์และความคุ้นเคยในการใช้คา่เฉลีย่เลขคณิตกบัข้อมูลท่ีเป็น
ตวัเลข โดยไม่ได้พิจารณาว่าตวัเลขนัน้บ่งปริมาณหรือเป็นเพียงช่ือเรียก ท าให้เกิดความผิดพลาด
ในการแปลความหมาย หรือต าแหน่งกับค่าของมัธยฐาน มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนคือ สบัสน
ระหว่างต าแหน่งของข้อมลูกับคา่ของข้อมูล ซึ่งความคลาดเคลือ่นนี ้เกิดจากความไม่เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างต าแหน่งของข้อมูล ซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีข้อมูลอยู่ กับค่าของข้อมูลซึ่งเป็นค่าของ
ข้อมูลท่ีต าแหน่งนัน้ หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับความแปรปรวน มโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อนคือ 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ต้องน้อยกวา่ความแปรปรวน (s2)  ความคลาดเคลือ่นนี ้เกิดจากความ
ไม่เข้าใจเก่ียวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ท่ีประกอบด้วยฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด จึงคิดว่า
ก าลงัสองของจ านวนใด ๆ ต้องมากกว่าจ านวนัน้ ๆ ท าให้

 
s2 มากกว่า s เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2555b, น. 35-39) พบว่า นักเรียนไทยมีกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการคิด
สถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ท่ีอ่อน พบว่านกัเรียนมีข้อบกพร่องในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
นกัเรียนไม่เข้าใจหลกัการหาคา่กลางของข้อมลู ขอบเขตหรือข้อจ ากดัของคา่กลางของข้อมลูแตล่ะ
ชนิด นกัเรียนไม่เข้าใจหลกัการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และสตูรการหาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ และนักเรียนเกิดความคลาดเคลื่อนในการใช้สถิติ เน่ืองการนักเรียนขาดการให้
เหตุผลเชิงสถิติ ดงันัน้ควรฝึกให้นกัเรียนอ่านท าความเข้าใจ ตีโจทย์หรือสถานการณ์ให้เป็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติให้ได้ เพราะถือเป็นกระบวนการพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน เป็นมโนทัศน์ท่ีไม่
ถกูต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนจากสิง่ท่ีเป็นจริงตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ จึงมีผลเป็นอย่าง
มากต่อการท าความเข้าใจและน าคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหา การวิเคราะห์มโนทัศน์ ท่ี
คลาดเคลื่อนจะช่วยให้ผู้ สอนระมัดระวังไม่ให้ผู้ เรียนเข้าใจคลาดเคลื่อน และเน้นย า้ในประเด็น
ส าคัญท่ีมักท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนรวมทัง้ขยายความคิดเพื่อให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจลกึซึง้
เก่ียวกบัมโนทศัน์นัน้ ซึง่จดัเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน 
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1.2.2 การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
วตัถุประสงค์ของการด าเนินการในขัน้ตอนนี ้คือ เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวม

ข้อมูลภาคสนามเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของ
นกัเรียนและครู มีรายละเอียดดงันี ้

1) การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจากนกัเรียน  
ในการส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการเรียนเนือ้หาเร่ือง สถิติ ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 24 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรามค าแหง กลุม่เป้าหมายทัง้ 24 คน ได้จากการ
เลอืกแบบเจาะจง โรงเรียนละ 12 คน เพื่อสอบถามและทดสอบความสามารถในการให้เหตผุลเชิง
สถิติของนักเรียน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความเช่ือเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ  (2) ด้าน
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ  

2) การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจากครู  
ในการส ารวจและเก็บ รวบรวม ข้อมูลภาคสนาม กลุ่ม เป้าหมาย เป็นครู

คณิตศาสตร์ท่ีสอนเนือ้หาสถิติระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 6 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามค าแหง  โดยกลุ่มเป้าหมายทัง้ 6 คนได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง โรงเรียนละ 3 คน เพื่อสอบถามและสมัภาษณ์สภาพการเรียนการสอนสถิติของครู 2 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านความเช่ือเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ (2) ด้านสภาพการเรียนการสอนสถิติและ
ความรู้เก่ียวกบัศาสตร์การสอนในเนือ้หาส าหรับครู 

 
1.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอน

สถิติที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผล

เชิงสถิติในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย (1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจากนกัเรียน (2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจากครู 
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1.3.1 เคร่ืองมือที่ ใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจาก
นักเรียน 

1) แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับนกัเรียน เป็น
แบบสอบถามท่ีดดัแปลงมาจากรุ่งฟ้า จนัท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, pp. 127-130)
เพื่อส ารวจและตรวจสอบความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่(1) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกับ
คณิตศาสตร์ (2) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการให้เหตุผลเชิงสถิติ และ (3) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกับ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์   แบบสอบถามฉบบันี ้มีจ านวน 30 ข้อ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นแบบประมาณคา่ (Rating Scale) 4 ระดบั ซึง่แต่ละระดบัสามารถเลือกแสดงความคิดเห็นได้ 
4 ลกัษณะ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน 4 3 2 และ 1 ตามล าดับถ้าความเช่ือนัน้เป็นความเช่ือทางบวก ในขณะท่ีก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน 1 2 3 และ 4 ถ้าความเช่ือนัน้เป็นความเช่ือทางลบ ส าหรับเกณฑ์การแปลผล
ดดัแปลงมาจากสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันสง่เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555a, น. 193) โดยก าหนดคะแนนความเช่ือ ดงันี ้

ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 3.50 – 4.00  เป็นระดบัมากท่ีสดุ 
ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 2.50 – 3.49  เป็นระดบัมาก 
ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 1.50 – 2.49 เป็นระดบัน้อย 

      ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 1.00 – 1.49 เป็นระดบัน้อยท่ีสดุ 
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ เป็นแบบทดสอบ

อตันยัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ส าหรับนกัเรียน มีวตัถปุระสงค์เพื่อเพื่อส ารวจและตรวจสอบความรู้พืน้ฐาน
และส ารวจความสามารถในการให้เหตุผลทางสถิติก่อนเรียน โดยแบบทดสอบอตันยัเป็นปัญหาท่ี
ไม่คุ้นเคยท่ีใช้เนือ้หาความรู้ในเร่ืองสถิติ ไม่เกินชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีจ านวน 2 ข้อ โดยแตล่ะข้อมี
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก (Rubric Scoring) 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้ วิจัยสร้างแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับ

นกัเรียนท่ีมีข้อความจ านวน 36 ข้อและแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติท่ีมี
ข้อความจ านวน 2 ข้อ เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
เม่ือแก้ไขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแล้วน าเคร่ืองมือทัง้สองท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมลูภาคสนามจากนกัเรียนเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และความชัดเจนของข้อความ หลงัจากนัน้ผู้วิจัยคัดเลือก
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ข้อความท่ีมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  เพื่อให้ได้แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ
ส าหรับนกัเรียนและแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติตามท่ีก าหนด 

1.3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากครู 
1) แบบสอบถามความเช่ือ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ  ซึ่ง เป็น

แบบสอบถามท่ีดัดแปลงมาจาก รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, pp. 127-
130) เพื่อใช้ในการส ารวจและตรวจสอบความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับ
นกัเรียนและครู แบบสอบถามฉบับนีมี้ลกัษณะเป็นมาตราส่วนแบบประมาณค่า (rating scale) 
จ านวน 30 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์ (2) ด้าน
ความเช่ือท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ และ (3) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยมีด้านละ 10 ข้อ ซึง่แตล่ะข้อสามารถเลือกแสดงความเช่ือได้ 4 ระดบั ได้แก่ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 4 3 2 
และ 1 ตามล าดบัถ้าความเช่ือนัน้เป็นความเช่ือทางบวก ในขณะท่ีก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 1 2 
3 และ 4 ถ้าความเช่ือนัน้เป็นความเช่ือทางลบ ส าหรับเกณฑ์การแปลผลดดัแปลงมาจากสถาบนั
สง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2555a, น. 193) โดยก าหนดคะแนนความเช่ือ ดงันี ้

ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 3.50 – 4.00  เป็นระดบัมากท่ีสดุ 
ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 2.50 – 3.49  เป็นระดบัมาก 
ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 1.50 – 2.49 เป็นระดบัน้อย 
ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 1.00 – 1.49 เป็นระดบัน้อยท่ีสดุ 

2) แบบสมัภาษณ์การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครู เป็นแบบ
สมัภาษณ์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เพื่อศกึษาเชิงลกึเก่ียวกบัแนวการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของ
ครู 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการให้เหตผุลเชิงสถิติส าหรับครูท่ีมี

ข้อความจ านวน 36 ข้อและแบบสัมภาษณ์สภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกับการให้
เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนท่ีมีข้อความจ านวน 10 ข้อ เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เม่ือแก้ไขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแล้วน าเคร่ืองมือ
ทัง้สองท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามของครูเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และความชัดเจนของข้อความ 
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หลงัจากนัน้ผู้วิจัยคดัเลอืกข้อความท่ีมีดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ เพื่อให้ได้แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการให้
เหตผุลเชิงสถิติส าหรับครูและแบบสมัภาษณ์การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครูตามท่ี
ก าหนด 

 
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการในขัน้ตอนนีเ้ป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาสภาพการ
เรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ ประกอบด้วย (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจากนกัเรียน (2) การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจากครู โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจากนกัเรียน 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการให้เหตผุลเชิงสถิติส าหรับนกัเรียนและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูท่ีเป็น
กลุม่เปา้หมาย 

การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจากครู 
1) ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติส าหรับครู ไปเก็บ

รวบรวมข้อมลูกบัครูท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย 
2) สมัภาษณ์ครูท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย โดยใช้แบบสมัภาษณ์การจดัการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ส าหรับครู 
 

1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การด าเนินการในขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาสภาพการเรียน

การสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตุผลเชิงสถิติ ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
ของนกัเรียน (2) การวิเคราะห์ข้อมลูภาคสนามของครู โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การวิเคราะห์ข้อมลูภาคสนามของนกัเรียน 
1) น าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการให้เหตผุลเชิงสถิติส าหรับครูมาวิเคราะห์

ข้อมลูเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วแปลผลความ
เช่ือท่ีเก่ียวกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติของครู  

2) น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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การวิเคราะห์ข้อมลูภาคสนามของครู 
1) น าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติส าหรับครู มาวิเคราะห์

ข้อมลูเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ( ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
แปลผลความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติของครู  

2) น าผลสมัภาษณ์การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครู มาวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคณุภาพ 

 
ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ประกอบด้วย 

2.1 การก าหนดกลุ่มน าร่องที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 
กลุ่มน าร่อง เป็นกลุ่มท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
3 ซึ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผ่านการเรียนเนือ้หาเร่ือง 
สถิติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในช่วงแรกของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 21 คน และพิจารณาจากคะแนนดิบของนกัเรียน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 แล้วแบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี
อยูใ่นระดบัสงู ปานกลางและต ่า โดยใช้นกัเรียนในการทดลองหาประสทิธิภาพ 3 ครัง้ ดงันี ้ 

2.1.1 การหาประสทิธิภาพรายบุคคล โดยใช้นกัเรียนจ านวน 3 คน ท่ีได้จากการเลอืก
แบบเจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัของสถานการณ์
ปัญหา ข้อค าถามและหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1.2 การหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ย่อย โดยใช้นกัเรียนจ านวน 6 คนจากการเลือก
แบบเจาะจง ท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีได้จากการเลือกในข้อ 2.1.1 เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
สถานการณ์ปัญหา ข้อค าถามและหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม โดยใช้นักเรียนจ านวน 12 คนจากการเลือก
แบบเจาะจง ท่ีไม่ใช่กลุม่ท่ีได้จากการเลือกในข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยั
ของสถานการณ์ปัญหา ข้อค าถาม หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 



  76 

2.2 การก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลท่ีได้จากการศึกษาสภาพการ
เรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนและครู กระบวนการแก้ปัญหา 
(Problem Solving Approach) ท่ีเป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ (Wilson et al., 
1993) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อีกทัง้ยงัท าการศกึษากรอบแนวคิด
การให้เหตุผลเชิงสถิติของโจนส์ เพื่อศึกษาลกัษณะการให้เหตุผลเชิงสถิติ อันจะเป็นแนวทางการ
ประเมินผลมาก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.2.1 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้มีจุดมุ่งหมายหลกั คือ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถและศึกษาพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการ
แก้ปัญหา ในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1) ด้านท าความเข้าใจปัญหา โดยพิจารณาความสามารถของนกัเรียนในการ
แสดงการวิเคราะห์และระบุสว่นส าคญัของสถานการณ์ปัญหา ตลอดจนอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง
กบัสถานการณ์ปัญหา 

2) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาความสามารถของนักเรียนใน
การรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเป็นไปได้ 

3) ด้านการน าเสนอข้อมูล โดยพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการ
แสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมลู ท่ีน าไปสูก่ารอธิบายเหตผุลในการค้นหาค าตอบ  

4) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการ
แสดงการเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมูล คาดการณ์หรือค้นหาค าตอบ/ข้อความคาดการณ์
โดยใช้ข้อมลูพืน้ฐานทางสถิติท่ีก าหนดมาให้แสดงการอธิบายเหตผุลของค าตอบ  

5) ด้านการสรุปค าตอบ โดยพิจารณาความสามารถของนกัเรียนในการสรุป
ค าตอบและอธิบายเหตผุลของสถานการณ์ปัญหา 
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2.2.2 ขอบเขตของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ
ผ่านการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 12 แผน แตล่ะแผนใช้เวลา 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที ซึ่งแผนการจดัการเรียนรู้แต่
ละแผน ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สือ่การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การ
วดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

ในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้นี ้นกัเรียนจะได้เรียนรู้ กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดโพลยา (Polya) และกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตัตามแนวคิดของวิล
สนัและคณะ ส าหรับกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ เป็น
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสนบัสนุนกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
ในรูปแบบท่ีแสดงความเป็นพลวัต มีล าดับไม่ตายตัว สามารถวนไปวนมา ซึ่งประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา ขัน้วางแผนแก้ปัญหา ขัน้ด าเนินการตามแผน และขัน้
ตรวจสอบผล ดงัภาพประกอบ 8 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 8 กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตัท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น 
 

ในขณะท่ีลงมือแก้ปัญหาโจทย์สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนจะได้ฝึกฝน
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (Non-Routine Problem) และการแก้ปัญหาจากปัญหา
ในชีวิตจริง (Real- World Problems) ซึ่งแต่ละปัญหานักเรียนจะต้องท าความเข้าใจปัญหา 
รวบรวมข้อมลู น าเสนอข้อมูล แสดงการเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมลู คาดการณ์หรือค้นหา
ค าตอบ/ข้อความคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลพืน้ฐานทางสถิติท่ีก าหนดมาให้แสดงการอธิบายเหตุผล
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และสรุปค าตอบของปัญหา โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีไม่เกินความรู้ในระดบัชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 นอกจากนัน้นักเรียนยังได้ฝึกการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) หรือการท างานร่วมกันเป็นกลุม่ย่อย โดยได้ร่วมคิดและลงมือแก้ปัญหา
เป็นกลุ่ม (Group Problem Solving) ซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียน 4 คน (แบบคละ
ความสามารถ) ได้แก่ นกัเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มคะแนนสงู จ านวน 1 คน นกัเรียนท่ีอยู่ในกลุม่คะแนน
ปานกลาง จ านวน 2 คน และนกัเรียนท่ีอยู่ในกลุม่คะแนนต ่า จ านวน 1 คน โดยนกัเรียนแต่ละคน
ต้องมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาของกลุม่ เก็บรวบรวมข้อมูล แสดงวิธีการน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหา โดยใช้การเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมูล 
คาดการณ์หรือค้นหาค าตอบ/ข้อความคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ และสรุปค าตอบ ของ
ปัญหาทัง้ของตนเองและของกลุ่ม ตลอดจนได้มีโอกาสอภิปรายผลการแก้ปัญหาในชัน้เรียน 
เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันกับครูและนกัเรียน พร้อมทัง้ร่วมกันสรุปผลการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องอีก
ครัง้ 

 
2.2.3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถใน

การให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ก าหนดกรอบแนวคิดและขัน้ตอนในการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ในแต่ละคาบ

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน แตล่ะแผนใช้เวลา 1 คาบ
เรียน คาบเรียนละ 90 นาที เพื่อศึกษาความสามารถและพฤติกรรมการให้เหตุผลเชิงสถิติ โดย
ผู้วิจยัแบง่กิจกรรมการเรียนออกเป็นออกเป็น 3 ช่วง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ช่วงท่ี 1 (คาบเรียน 1 - 4)  กิจกรรมการเรียนรู้ในคาบเรียนท่ี 1  เป็นการแนะน า
กระบวนการแก้ปัญหา ผ่านการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยอยา่งงา่ย (ผา่นการสงัเกตและสมัภาษณ์ของ
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจยั) ในคาบเรียนท่ี 2 - 3 เป็นการฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหา แสดงข้อมูลและ
อธิบายเหตุผล ค้นหาความสมัพันธ์ของข้อมูลในแต่ละกรณี และเขียนอธิบายข้อสรุป โดยให้
นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุม่ผ่านการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (Non-Routine Problem) เพื่อเป็น
พืน้ฐานของการพฒันาความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ  

ส่วนคาบท่ี 4 เป็นการตรวจสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติตาม
กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลผ่านการแก้ปัญหาท่ี
ไม่คุ้นเคยอย่างง่ายจากใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ท่ี 1 โดยวตัถุประสงค์ของช่วงท่ี 1 ต้องการให้
นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
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ช่วง ท่ี 2 (คาบเรียน 5 - 8) หลังจากท่ีนักเรียนมีแนวคิดเบื อ้ งต้นเก่ียวกับ
กระบวนการแก้ปัญหาและเนือ้หาเก่ียวกับสถิติมาแล้ว ในคาบเรียนท่ี 5 - 7 ระยะนีเ้ป็นการเปิด
โอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยให้นกัเรียนลง
มือแก้ปัญหาเป็นกลุ่มผ่านการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย(Non-Routine Problem) และการแก้ปัญหา
จากปัญหาในชีวิตจริง (Real- World Problems)  

ส่วนคาบท่ี 8 เป็นการตรวจสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติตาม
กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลผ่านการแก้ปัญหาท่ี
ไม่คุ้นเคยอย่างง่ายจากใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ท่ี 2 โดยวตัถุประสงค์ของช่วงท่ี 2 ต้องการให้
นักเรียนเข้าใจสถานการณ์ปัญหาเก่ียวกับสถิติตามกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเรียนรู้ ผ่านการ
แก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย(non-routine problem) และการแก้ปัญหาจากปัญหาในชีวิตจริง (Real- 
World Problems)  

ช่วงท่ี 3 (คาบเรียน 9 - 12) เป็นช่วงท้ายกิจกรรรมการเรียนการสอน ท่ีให้นกัเรียน
ได้เผชิญสถานการณ์ปัญหาเก่ียวกับสถิติ ผ่านการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้
ตามล าดับและการแก้ปัญหาจากปัญหาในชีวิตจริง (Real- World Problems)ท่ีมีความซับซ้อน
มากขึน้ (ผ่านการสงัเกตและสมัภาษณ์ของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั) ในคาบเรียนท่ี 9 - 11 ระยะนีเ้น้น
ให้นกัเรียนแก้ปัญหาท่ีเป็นแบบแผนมากขึน้ เป็นการตรวจสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
สถิติตามกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเรียนรู้ 

ส่วนคาบท่ี 12 เป็นการตรวจสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติตาม
กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลผ่านการแก้ปัญหาท่ี
ไม่คุ้ นเคยอย่างง่าย(Non-Routine Problem) และปัญหาในชีวิตจริง (Real- World Problems) 
จากใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ท่ี 3 เพื่อตรวจสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของ
นักเรียนแต่ละคน ตามกระบวนการแก้ปัญหาจากการเรียนรู้ ซึ่งจัดเป็นคาบเรียนสุดท้าย โดย
วัตถุประสงค์ของช่วงท่ี 3 ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ รู้จักน าความรู้เร่ืองสถิติไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน และมีประสบการณ์ในการแก้สถานการณ์ปัญหาเก่ียวกับสถิติ โดยให้นกัเรียน
ลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลผ่านการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (Non-Routine Problem) และปัญหา
ในชีวิตจริง (Real- World Problems)   

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้
เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4  แสดงรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผล
เชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 

ช่วง คาบเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ 
1 1 - การแนะน ากระบวนการแก้ปัญหา 

- นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุม่ผา่นการแก้ปัญหาอยา่งงา่ย 
2 - การแนะน ากระบวนการแก้ปัญหา 

- ฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหา แสดงข้อมลูและอธิบายเหตผุล 
- ค้นหาความสมัพนัธ์ของข้อมลูในแตล่ะกรณี และเขียนข้อความ
คาดการณ์ 
- นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุม่ผา่นการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย 

3 - นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุม่ผา่นการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยและ
สะท้อนความคิดเห็นตอ่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

4 - นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลผา่นการแก้ปัญหาท่ีเงื่อนไขไม่
ซบัซ้อนโดยพิจารณาจากใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ที่ 1 

2 5 - 6 - นกัเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
- นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายกลุม่ผา่นการแก้ปัญหาท่ีเงื่อนไข
ซบัซ้อน 

 7 - นกัเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
- นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายกลุม่ผา่นการแก้ปัญหาท่ีเงื่อนไข
ซบัซ้อน 
- สะท้อนความคิดเห็นตอ่การตอ่การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 8 - สะท้อนความคิดเห็นตอ่การตอ่การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคล 
โดยนกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล พิจารณาจากใบกิจกรรม
รายบุคคล ครัง้ที่ 2 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ช่วง คาบเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ 
3 9 - 10 - นกัเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

- นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายกลุม่ผา่นการแก้ปัญหามีความซบัซ้อน
มากขึน้ตามล าดบั 

 11 - ตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
สถิติตามกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเรียนรู้ 
- ความสามารถในการให้เหตุผลทางสถิติเป็นรายบุคคลตามกระบวนการ
แก้ปัญหา 
- นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลผา่นการแก้ปัญหามีความ
ซบัซ้อนมากขึน้ตามล าดบั 
- สะท้อนความคิดเห็นตอ่การตอ่การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีตนเองสร้าง
ขึน้ 

 12 - สะท้อนความคิดเห็นตอ่การตอ่การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคล 
โดยพิจารณาจากใบกิจกรรมย่อยรายบุคคล ครัง้ที่ 3 

 
ส าหรับขัน้ตอนการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง

ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ใน
แตล่ะคาบเรียน ผู้วิจยัได้ด าเนินการจดักิจกรรมตามขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 9 ตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 9  แผนภาพล าดบัขัน้ตอนแสดงการกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาในแตล่ะคาบ 

ครูตรวจสอบ
ความถกูต้อง
และให้นกัเรียน
น าเสนอผลเฉลย
ของสถานการณ์

เพิม่เติม 
(ถ้ามี) 

นกัเรียนใช้
ความรู้และ
ประสบการณ์
เพ่ือแก้ปัญหา
และแสดง
เหตผุล

ประกอบการ
ตดัสนิใจ 

เร่ิม 

ครูน าเสนอ “สถานการณ์ปัญหา” 

ครู “สร้างแรงจูงใจ” เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนอยากแก้ปัญหา” 

นกัเรียน “แก้ปัญหา” เป็นรายกลุม่/รายบคุคล โดยเน้น 
   (1)   การลงมือปฏิบตักิารแก้ปัญหาสถานการณ์ท่ีก าหนด   
   (2)   การสรุปและอภิปรายกระบวนการแก้ปัญหาและการให้
เหตผุลเชิงสถิติ 
   (3)   การเขียนผลเฉลยในใบกิจกรรม   
   (4)   การน าเสนอกระบวนการให้เหตผุลเชิงสถิต ิพจิารณา
รวบรวมข้อมลูทางสถิตท่ีิสมเหตสุมผล   น าความรู้และความ
เข้าใจทางสถิตเิข้ามาช่วยในการให้เหตผุลประกอบการ
ตดัสนิใจ ของกลุม่หน้าชัน้เรียน โดยใช้ กระบวนการ ดงันี ้
   ขัน้ที่ 1   ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา  
   ขัน้ที่ 2   ขัน้การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ขัน้ที่ 3   ขัน้การน าเสนอข้อมูล 
   ขัน้ที่ 4   ขัน้การวเิคราะห์ข้อมูล 
   ขัน้ที่ 5   ขัน้การสรุปค าตอบ    
        

นกัเรียน “น าเสนอ” ข้อความคาดการณ์หรือข้อสรุป 
เป็นรายกลุม่/รายบคุคล 

 

ครูและนกัเรียน “ร่วมกันสรุป” ผลการแก้ปัญหา 

จบ 

ครูสงัเกต
พฤตกิรรม
ด้านการให้
เหตผุล 
เชิงสถิต ิ
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2.3 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย (1) เคร่ืองมือส าหรับการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (2) เคร่ืองมือส าหรับการวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 

2.3.1 เคร่ืองมือส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เคร่ืองมือส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถใน

การให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ  จ านวน 12 
แผน ซึง่แตล่ะแผนประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยใช้เวลา 90 นาที ในการด าเนินการแต่ละแผน เนือ้หาท่ีใช้เป็น
เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัสถิติ ไม่เกินระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
2.3.2 เคร่ืองมือส าหรับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือส าหรับการวดัและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ (2) แบบสงัเกตพฤติกรรม
ท่ีแสดงความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ และ (3) แบบสมัภาษณ์พฤติกรรมในการให้เหตผุล
เชิงสถิติ รายละเอียดมีดงันี ้

1) แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ  เป็นแบบทดสอบอตันยัท่ี

ผู้วิจัยสร้างขึน้ เพื่อใช้ตรวจสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิ ติท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งประกอบด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (Non-Routine Problems) 
และสถานการณ์ในชีวิตจริง (Real- World Situation) จ านวน 4 ข้อ ซึง่แตล่ะข้อใช้ความรู้เร่ือง สถิติ
ไม่เกินระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม  30 คะแนน และมีเกณฑ์การให้
คะแนนแบบวิเคราะห์  ดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 

ด้านการท าความเข้าใจปัญหา คะแนน 
(1) ระบุส่ิงที่สถานการณ์ปัญหาที่ต้องการหา  
- ระบุสิง่ท่ีสถานการณ์ปัญหาท่ีต้องการหาได้ถกูต้อง 
- ระบุสิง่ท่ีสถานการณ์ปัญหาต้องการไม่ถกูต้อง 

 
1 
0 

(2) ระบุส่ิงที่สถานการณ์ปัญหาก าหนด  
- ระบุสิง่ท่ีสถานการณ์ปัญหาก าหนดมาได้ถกูต้อง 
- ระบุสิง่ท่ีสถานการณ์ปัญหาก าหนดมาได้ถกูต้อง เพียงบางสว่น  
- ระบุสิง่ท่ีสถานการณ์ปัญหาก าหนดไม่ถกูต้อง 

 
2 
1 
0 

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมลู คะแนน 
(3) ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลและเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูที่เป็นไปได้ (ถ้ามี) 
- ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูท่ีเป็นไปได้(ถ้ามี) ทัง้หมด  
- ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูท่ีเป็นไปได้(ถ้ามี) เป็นสว่นมาก 
- ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูท่ีเป็นไปได้(ถ้ามี)  เพียงบางสว่น 
- ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูท่ีเป็นไปได้(ถ้ามี) ไม่ถกูต้อง หรือไม่ระบ ุ

 
 
3 

 
2 
 
1 

 
0 

 
ด้านการน าเสนอข้อมลู คะแนน 

(4) ระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่เป็นไปได้ทัง้หมดและอธิบายเหตุผลใน
การเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมลู       
- ระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดและอธิบายเหตผุลในการเลอืก
รูปแบบการน าเสนอข้อมลูได้ถกูต้อง ครบถ้วน 
- ระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดและอธิบายเหตผุลในการเลอืก
รูปแบบการน าเสนอข้อมลูได้ถกูต้อง เพียงบางสว่น 

 
 
2 

 
1 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ด้านการน าเสนอข้อมลู คะแนน 
- ระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดและอธิบายเหตผุลในการเลอืก
รูปแบบการน าเสนอข้อมลูได้ไม่ถกูต้องหรือไม่ระบุ 

0 
 

(5) เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอข้อมูล 
- เลอืกใช้รูปแบบการน าเสนอข้อมลูได้ถกูต้อง 
- เลอืกใช้รูปแบบการน าเสนอข้อมลูไม่ถกูต้องหรือไม่แสดง 

 
1 
0 

(6) แสดงวิธีการน าเสนอ ค านวณหรือประมวลผล ที่น าไปสู่การอธิบาย
เหตุผลในการค้นหาค าตอบ 
     6.1  แสดงค่าทางสถิติหรือแสดงการจดักลุ่มข้อมูลในรูปการสรุปรวมที่
น าไปสู่การน าเสนอข้อมลู 
- แสดงคา่ทางสถิติหรือจดักลุม่ข้อมลูในรูปการสรุปรวมได้ถกูต้อง  
- แสดงคา่ทางสถิติหรือจดักลุม่ข้อมลูในรูปการสรุปรวมไม่ถกูต้องหรือไม่แสดง  

 

 
 

1 
0 

      6.2  แสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมลูที่น าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมลูใน
การค้นหาค าตอบ 
- แสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีน าไปสูก่ารวิเคราะห์ข้อมลูในการค้นหา
ค าตอบได้ถกูต้อง ครบถ้วน 
- แสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีน าไปสูก่ารวิเคราะห์ข้อมลูในการค้นหา
ค าตอบได้ถกูต้อง เป็นสว่นใหญ่ 
- แสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีน าไปสูก่ารวิเคราะห์ข้อมลูในการค้นหา
ค าตอบได้ถกูต้องเพียงบางสว่น 
- แสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีน าไปสูก่ารวิเคราะห์ข้อมลูในการค้นหา
ค าตอบไม่ถกูต้อง หรือไม่แสดง 

 

 
4 

 
3 
 

2 
 

0 

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนน 
7. ระบุรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นไปได้ทัง้หมดและอธิบายเหตุผล
ในการเลือก 
- ระบุรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดและอธิบายเหตผุลในการ
เลอืกได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

 
 

4 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนน 
- ระบุรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดและอธิบายเหตผุลในการ
เลอืกได้ถกูต้อง เป็นสว่นใหญ่ 
- ระบุรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดและอธิบายเหตผุลในการ
เลอืกได้ถกูต้อง เพียงบางสว่น 
- ระบุรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดและอธิบายเหตผุลในการ
เลอืกไม่ถกูต้องหรือไม่แสดง 

3 
 
 

2 
 

0 

8. แสดงการวิเคราะห์ข้อมลูในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหา 
โดยใช้การเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมูล คาดการณ์หรือค้นหา
ค าตอบ/ข้อความคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ  
- เขียนอธิบายหรือแสดงการเปรียบเทียบข้อมลูได้ชดัเจน และใช้คา่ทางสถิติได้
ถกูต้อง  
- เขียนอธิบายหรือแสดงการเปรียบเทียบข้อมลูพอสือ่ให้เข้าใจได้ ครบถ้วนและใช้
คา่ทางสถิติได้ถกูต้อง  
- เขียนอธิบายหรือแสดงการเปรียบเทียบข้อมลูพอสือ่ให้เข้าใจได้ เพียงบางสว่น 
และใช้คา่ทางสถิติได้ถกูต้อง  
- เขียนอธิบายหรือแสดงการเปรียบเทียบข้อมลูพอสือ่ให้เข้าใจได้ เพียงบางสว่น 
และใช้คา่ทางสถิติไม่ถกูต้อง  
- เขียนอธิบายหรือแสดงการเปรียบเทียบข้อมลูหรือใช้คา่ทางสถิติเพียงบางสว่น 
- เขียนอธิบายหรือแสดงการเปรียบเทียบข้อมลูไม่ถกูต้อง และใช้คา่ทางสถิติไม่
ถกูต้องหรือไม่แสดง 

 
 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
0 

ด้านสรุป/ตรวจสอบ  คะแนน 
(9) สรุปค าตอบและอธิบายเหตุผลของสถานการณ์ปัญหา 
- สรุปค าตอบและอธิบายเหตผุลของสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง ชดัเจน 
- สรุปค าตอบและอธิบายเหตผุลของสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง เพียงบางสว่น 
- สรุปค าตอบและอธิบายเหตผุลของสถานการณ์ปัญหาได้ไม่ถกูต้อง/ไม่แสดง 

 
2 
1 
0 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

ด้านสรุป/ตรวจสอบ คะแนน 
(10) แสดงการตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเหตุผลของสถานการณ์
ปัญหา 
- แสดงการตรวจสอบความถกูต้องและอธิบายเหตผุลของสถานการณ์ปัญหาได้
ถกูต้อง ชดัเจน 

- แสดงการตรวจสอบความถกูต้องและอธิบายเหตผุลของสถานการณ์ปัญหาได้
ถกูต้อง เพียงบางสว่น 
- แสดงการตรวจสอบความถกูต้องและอธิบายเหตผุลของสถานการณ์ปัญหาได้
ไม่ถกูต้อง/ไม่แสดง 

 
 

2  
 

1 
  

0 

 
2) แบบสงัเกตพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ  
แบบสงัเกตพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ เป็นแบบ

บนัทึกท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ เพื่อใช้ในการสงัเกตและบันทึกพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียน ขณะลงมือแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ 
(Checking List) และแบบบนัทกึภาคสนาม (Field Note)  

3) แบบสมัภาษณ์พฤติกรรมในการให้เหตผุลเชิงสถิติ  
แบบสมัภาษณ์พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติ เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ีผู้ วิจัย

สร้างขึน้ เพื่อสอบถามนกัเรียนเปา้หมายเก่ียวกบัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติของแตล่ะ
คน โดยใช้หลงัสิน้สดุคาบเรียนแตล่ะครัง้ 

 
ขัน้ตอนการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ     

1. ก าหนดจุดมุ่งหมาย/ขอบเขตของเคร่ืองมือแตล่ะชนิด 

2. ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้
2.1 สร้างแผนการจัดการเรียน รู้ โดยเร่ิมต้นจากการรวบรวมปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ท่ีนา่สนใจ ใช้สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีมีเนือ้หาเร่ืองสถิติ ไม่เกินระดบัชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 หลงัจากนัน้
น ามาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้เหมาะสมกับระดบัความสามารถของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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แล้วแสดงกระบวนการในการค้นหาค าตอบพร้อมทัง้ค าอธิบายท่ีชัดเจน จากนัน้เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้จ านวน 12 แผน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนประกอบด้วย จุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สือ่การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

2.2 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ โดยเลอืกปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจท่ีมีเนือ้หาเร่ืองสถิติ ไม่เกินระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 และเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 6 ข้อ มาสร้างเป็นแบบทดสอบ  

2.3 การสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
สถิติ ซึ่งได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ (Checking List) และแบบบันทึกภาคสนาม (Field note) 
โดยดดัแปลงจากแบบสงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึง่ในแตล่ะคาบเรียนผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย จ านวน 2 คน ท าหน้าท่ีเป็นผู้สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนขณะลงมือแก้ปัญหา นอกจากนัน้ยงัมีกล้องวิดีโอช่วยในการ
บนัทึกรายละเอียด บทสนทนา บรรยากาศการท ากิจกรรมและพฤติกรรมท่ีแสดงออกของนกัเรียน
ขณะลงมือแก้ปัญหา 

2.4 การสร้างแบบสมัภาษณ์พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติ โดยผู้ วิจัยท า
หน้าท่ีเป็นผู้สมัภาษณ์นักเรียนเป้าหมายแต่ละคนหลงัสิน้สุดคาบเรียนแต่ละครัง้เพื่อตรวจสอบ
วิธีการคิดหาค าตอบของนกัเรียนเปา้หมายวา่มีวิธีการคิดลกัษณะใด 

3. น าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัทัง้หมดเสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เม่ือแก้ไขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแล้วน าเคร่ืองมือวิจัย
ทัง้หมดเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใช้ และความชดัเจนของข้อความ โดยก าหนดระดบัเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

คะแนน  +1 หมายถึง ใช้ได้ 
คะแนน   0 หมายถึง ไม่แนใ่จวา่ใช้ได้หรือไม่ 
คะแนน  -1 หมายถึง ใช้ไม่ได้ 

4. น าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยทัง้หมด มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ ส าหรับแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ ผู้วิจัยคดัเลือกปัญหา
ทางคณิตศาสตร์เฉพาะข้อท่ีมีดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป   

5. น าเคร่ืองมือไปทดลองหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหา
คุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศ รีนค รินทรวิ โรฒ  ป ระสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม) เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

6. น าคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติท่ีได้จากการ
ทดลองหาประสทิธิภาพภาคสนาม มาวิเคราะห์หาคา่ความยากงา่ย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) 
เป็นรายข้อ จ านวน 4 ข้อ โดยคดัเลือกสถานการณ์ปัญหาท่ีมีค่าความยากง่าย ตัง้แต่ 0.43 –0.58 
และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้
เหตผุลเชิงสถิติ (รายละเอียดดภูาคผนวก ก) 

7. หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติท่ีได้
ในข้อ 6 โดยการหาค่าสมัประสทิธ์ิแอลฟา ( –Coefficient) ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ เทา่กบั 0.98 (รายละเอียดดภูาคผนวก ก) 

8. ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
แบบสงัเกตพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ และแบบสมัภาษณ์พฤติกรรม
ในการให้เหตผุลเชิงสถิติ ให้เหมาะสมและมีความชดัเจน เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

 
2.4 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพเคร่ืองมือ

วิจัย 
ในการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องและหาประสทิธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา
ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้สตูร E1/E2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกบักลุม่น าร่อง
ส าหรับการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ
ผา่นการแก้ปัญหาและหาประสทิธิภาพของเคร่ืองมือ ดงันี ้

2.4.1 การหาประสทิธิภาพรายบุคคล เป็นการทดสอบหาประสทิธิภาพรายบุคคล กับ
นกัเรียนจ านวน 3 คน โดยให้นักเรียนท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและข้อค าถาม โดยการ
สงัเกตและสมัภาษณ์ แล้วลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของสถานการณ์
ปัญหา ข้อค าถามและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน จากนัน้น าข้อมูลมาหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 แล้วเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้ วิจัย
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ในการทดลองขัน้ตอ่ไป 

2.4.2 การหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ย่อย เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่ม
กบันกัเรียนจ านวน 6 คน โดยให้นกัเรียนท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและข้อค าถาม แล้วลง



  90 

มือปฏิบัติกิจกรรม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของสถานการณ์ปัญหา ข้อค าถามและหา
ประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน จากนัน้น าข้อมูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แล้วเทียบ
กบัเกณฑ์ท่ีก าหนด ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้วิจยัด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ในการ
ทดลองขัน้ตอ่ไป 

2.4.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพภาคสนาม 
กบันกัเรียนจ านวน 12 คน โดยให้นกัเรียนท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและข้อค าถาม แล้วลง
มือปฏิบัติ กิจกรรม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของสถานการณ์ปัญหา ข้อค าถาม หา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยอ่ืน  ๆ 
จากนัน้น าข้อมูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แล้วเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ผู้วิจยัด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และใช้ในการทดลองตอ่ไป 

 
ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤตกิรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 

3.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมใน
การให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิง
สถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา เป็นนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผ่านการเรียนเนือ้หาเร่ือง สถิติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ในช่วงหลงัของ
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 1 
ห้องเรียน ซึ่งมีนกัเรียนจ านวน 20 คน นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายเหลา่นีไ้ด้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง  

ในกลุม่เป้าหมายผู้วิจัยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ โดยพิจารณาจากคะแนนดิบของ
นกัเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 แล้วแบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ 
กลุม่ท่ีอยูใ่นระดบัสงู ปานกลางและต ่า มาเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย แล้วก าหนดนกัเรียนท่ีมี
คะแนนล าดบัท่ี 1 – 5 เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู นกัเรียนท่ีมีคะแนนล าดบัท่ี 6 – 
15 เป็นนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง และนกัเรียนท่ีมีคะแนนล าดับท่ี 16 – 20 
เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า หลงัจากนัน้แบง่นกัเรียนออกเป็น 5 กลุม่ กลุม่ละ 4 คน 
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ซึง่ในแตล่ะกลุม่ ประกอบด้วย นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 1 คน นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนปานกลาง 2 คน และนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 1 คน 

สดุท้ายผู้วิจัยร่วมกับครูประจ าชัน้ท าการเลือกนักเรียนมา 4 กลุม่โดยการสุม่อย่างง่าย 
แล้วคัดเลือกนักเรียนเป้าหมาย (Target Student) จากการสมัภาษณ์ครูประจ าชัน้ของนักเรียน 
จ านวน 4 คน ซึง่เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัสงู 1 คน ปานกลาง 2 คนและ
ต ่า 1 คน โดยเลือกแบบเจาะจงซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนท่ีกล้าแสดงออก สามารถสื่อสารและ
น าเสนอแนวคิดของตนเองได้ดี รวมถึงเป็นนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2561 ตัง้แต ่3.0 ขึน้ไป เพื่อศกึษาเชิงลกึเก่ียวกบัพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการ
ให้เหตผุลทางสถิติของนกัเรียน 

 
3.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการ

ให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ผ่านการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผล
เชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา โดยท าการศึกษากรอบแนวคิดการให้
เหตผุลเชิงสถิติของโจนส์ ซึง่ประกอบด้วย การบรรยายข้อมลู การจดัการข้อมลู การน าเสนอข้อมูล 
การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล ซึ่งผู้ วิจัยได้น ามาพัฒนากรอบแนวคิดของการให้
เหตผุลเชิงสถิติในงานวิจัยครัง้นีด้้วย โดยวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างขัน้ตอนการจดัการเรียน
การสอนผ่านการแก้ปัญหาท่ีส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงสถิติในกระบวนการทางสถิติ  โดยได้
ท าการศกึษา ดงันี ้

ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ ในด้านตอ่ไปนี ้
1. ด้านท าความเข้าใจปัญหา    
2. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมลู   
3. ด้านการน าเสนอข้อมลู   
4. ด้านการวิเคราะห์ข้อมลู  
5. ด้านการสรุปค าตอบ 

โดยในการศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติดังกลา่วข้างต้น พิจารณา
จากคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลและคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้
เหตผุลเชิงสถิติ 
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พฤติกรรมในการให้เหตผุลเชิงสถิติ ในด้านตอ่ไปนี ้
1. ด้านท าความเข้าใจปัญหา    
2. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมลู   
3. ด้านการน าเสนอข้อมลู   
4. ด้านการวิเคราะห์ข้อมลู  
5. ด้านการสรุปค าตอบ 

โดยในการศึกษาพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจาก
ผลงานเขียนจากใบกิจกรรมในชัน้เรียนของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย ผลการสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียนเป้าหมายขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้วิจัยและผู้สงัเกตการณ์ โดยมี
แบบสงัเกตพฤติกรรมการให้เหตุผลเชิงสถิติ และผลการสมัภาษณ์นกัเรียน โดยมีแบบสมัภาษณ์
พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติและกล้องวิดีโอช่วยในการบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรม
เหลา่นัน้ 

 
3.3 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการในขัน้ตอนนีเ้ป็นการก าหนดแบบแผนท่ีใช้ในการทดลอง กลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีใช้ในการวิจยั ระยะเวลาในการทดลอง ข้อมลูท่ีน ามาวิเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมลู โดยในแต่
ละขัน้ตอนมีรายละเอียดดงันี ้

3.3.1 แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนการวิจยัท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบกลุม่เดียว มีการทดสอบหลงัการ

ทดลอง (One-Group Posttest-Only Design) ซึ่งได้เป็นแบบแผนการวิจัยท่ีเลือกใช้กลุม่ตวัอย่าง
เพียงกลุ่มเดียว มีการให้ตัวแปรอิสระกับกลุ่มตัวอย่าง และท าการทดสอบหลงัการทดลอง แล้ว
พิจารณาผลการทดลอง 

3.3.2 การด าเนินการทดลอง 
ในการทดลองครัง้นี ้ผู้วิจัยใช้เวลาในการด าเนินการทดลองทัง้หมด 14 คาบเรียน 

คาบเรียนละ 90 นาที โดยแบ่งเป็นเวลาส าหรับด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 12 คาบเรียน โดยในคาบเรียนท่ี 4, 8 และ 12 เป็นระยะเวลาในการท าใบกิจกรรม
รายบุคคลครัง้ท่ี  1 - 3 ตามล าดับและระยะเวลาส าหรับทดสอบหลังเรียน 2 คาบเรียน ซึ่ง
รายละเอียดการด าเนินการ มีดงันี ้
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1. ผู้ วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ในช่วงหลงัของภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ในแตล่ะคาบเรียนผู้วิจัยท า
หน้าท่ีเป็นผู้ สอนและผู้ สังเกตการณ์ โดยมีผู้ ช่วยวิจัย 2 คน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ สังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการให้เหตุผลทางสถิติของนักเรียนเป้าหมายและสมาชิกในกลุม่ขณะลงมือแก้ปัญหา 
โดยบนัทกึพฤติกรรมเหลา่นัน้ลงในแบบสงัเกตพฤติกรรม  

2. ผู้วิจยัให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติเพื่อ
ตรวจสอบความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ เม่ือสิน้สุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสมัภาษณ์นักเรียนเป้าหมาย
จ านวน 4 คน เพือ่วิเคราะห์เชิงลกึเก่ียวกบัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ทดสอบสมมติฐานท่ีว่า นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยโดยใช้กิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติสงูกวา่ร้อยละ 60 ขึน้ไปของ
คะแนนเต็ม มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสามารถในการให้เหตผุลเชิง
สถิติโดยน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลและคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ให้เหตุผลเชิงสถิติหลังการทดลอง มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อศึกษา
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนในแตล่ะช่วงการวิจยั  

3. หาจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ สูงกว่าร้อยละ 60 
ขึน้ไปของคะแนนเต็ม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ โดยน าแบบสงัเกตพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการ
ให้เหตุผลเชิงสถิติและงานเขียนของนกัเรียนมาวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงสถิติในด้านท าความเข้าใจปัญหา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการน าเสนอข้อมูล 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านการสรุปค าตอบ ขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรม พร้อมค าอธิบายท่ี
ชดัเจน ของนกัเรียนกลุม่เปา้หมายและนกัเรียนเปา้หมายจ านวน 4 คน 
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3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา่ร้อยละ 
2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ ดชันีความสอดคล้อง ค่าความ

ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัโดยใช้วิธีการหาสมัประสิทธ์
แอลฟา (  Coefficient) 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบทวินาม (Binomail test) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัยนี ้คือ เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกับ

การให้เหตุผลเชิงสถิติของครูและนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการ
แก้ปัญหาส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แล้วศึกษาความสามารถและ
พฤติกรรมในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียน เม่ือเรียนด้วยกิจกรรมที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ ซึ่งข้อมลูท่ี
ได้จากเก็บรวบรวมน ามาวิเคราะห์ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกับการให้
เหตุผลเชิงสถิติ ระยะที่  2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถติ ิ

ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของครูและ
นกัเรียน ผู้วิจยัได้ศึกษา (1) ความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนและครู (2) 
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียน และ (3) การจัดการเรียนการสอนสถิติของครู 
ผลการศกึษามีดงันี ้

ตอนที่ 1 ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนและครู 
ผู้วิจัยศึกษาความเช่ือ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์ (2) ความ

เช่ือท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ และ (3) ความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนและครู 

1.1 ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจาก

แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนในแต่ละข้อ แต่ละด้าน
และทัง้ฉบบั ปรากฏผลดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเช่ือท่ี
เก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียน 
 

ข้อ ความเช่ือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์   S.D. ระดับคะแนน 

1 ผลลัพธ์ในสถานการณ์ ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์อาจ
ยืดหยุ่นป รับ เปลี่ยนได้ตามยุทธวิ ธี ในการแก้ปัญ หา
สถานการณ์ในวิชาคณิตศาสตร์ 

3.29 0.59 มาก 

2 ผลลัพธ์ในวิชาคณิตศาสตร์มีความเท่ียงตรง แม่นย าและ
ตายตวัเสมอ 

2.05 0.85 น้อย 

3 คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเก่ียวกับการท่องจ าสูตรและการคิด
ค านวณเทา่นัน้ 

3.05 0.46 มาก 

4 คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นคนท่ีมี
เหตผุล  
มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดอยา่งเป็นระบบ 

3.48 0.58 มาก 

5 สถิติเป็นเนือ้หาท่ีซบัซ้อน ต้องท่องจ าสตูร ท าให้ยากแก่การ
เข้าใจ 

2.62 0.58 มาก 

6 สถิติและความน่าจะเป็น เป็นเนือ้หาท่ีสามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาและประกอบการตดัสนิใจในชีวิตประจ าวนัได้ 

3.14 0.54 มาก 

7 การท่องจ าสูตร การท าตามขัน้ตอนท่ีตายตัว และการคิด
ค านวณ เป็นสิง่ส าคญัท่ีสดุในวิชาคณิตศาสตร์ 

2.33 0.82 น้อย 

8 ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เกิดขึน้ใหม่ตลอดเวลา 3.33 0.62 มาก 

9 คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความรู้ตายตวัไม่สามารถสร้างเพิ่ม
ใหม่ได้ 

2.71 1.06 มาก 

10 คณิตศาสตร์มีรูปแบบการด าเนินการท่ีหลากหลาย 3.24 0.83 มาก 

 สรุปผลด้านความเช่ือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 2.92 0.82 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
  S.D. ระดับคะแนน 

11 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นสว่นหนึง่ของการคิดทาง
คณิตศาสตร์ 

3.57 0.51 มากท่ีสดุ 

12 การคิดทางคณิตศาสตร์ เป็นสว่นหนึง่ของการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ 

1.48 0.51 น้อยท่ีสดุ 

13 การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น/การแก้ปัญหา
ทางสถิติด้วยตนเองและอภิปรายแนวคิดเหลา่นัน้ เป็นสิง่
ส าคญัในการช่วยสง่เสริมการเรียนรู้การให้เหตุผลเชิงสถิติ
ของนกัเรียน 

3.68 0.48 มากท่ีสดุ 

14 การมุ่งเน้นเพียงค าตอบท่ีถกูต้องช่วยสง่เสริมการเรียนรู้การ
ให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียน 

2.45 0.72 น้อย 

15 สิง่ส าคญัของการสอนท่ีเน้นการให้เหตผุลเชิงสถิติ คือ การ
ให้ผู้ เรียนค้นพบข้อเท็จจริงหรือข้อความคาดการณ์ทางสถิติ 

3.19 0.56 มาก 

16 การมุ่งเน้นท่ีเนือ้หาสถิติแตเ่พียงอยา่งเดียวเป็นหวัใจของ
การสอนท่ีเน้นการให้เหตุผลเชิงสถิติ 

2.68 0.56 มาก 

17 เม่ือน า้มนัก าลงัจะขึน้ราคาในวนัพรุ่งนี ้ประชาชนจะหลัง่ไหล
ไปเติมน า้มนั เป็นความเช่ือเก่ียวกบัการให้เหตผุลแบบ
อุปนยั 

1.76 0.41 น้อย 

18 กระบวนการทางสถิติเป็นสิง่ส าคญัของการสอนทีเน้นการให้
เหตผุลเชิงสถิติ 

3.25 0.56 มาก 

19 ถ้าต้องการยืนยนัวา่ข้อความคาดการณ์ท่ีได้ “เป็นจริง” ต้อง
แสดงเหตผุลหรือสบืเสาะค้นหาข้อเท็จจริงมาสนบัสนนุให้
มากพอท่ีท าให้ยอมรับได้ 

3.48 0.51 มาก 

20 การค้นหาข้อเท็จจริงมาสนบัสนนุแม้เพียงข้อเดียว ก็เพียงพอ
ท่ีท าให้ยอมรับการยืนยนัวา่ข้อความคาดการณ์ท่ีได้นัน้ “เป็น
จริง” 

2.48 0.83 น้อย 

 สรุปผลด้านความเช่ือที่เก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ 2.73 0.90 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   S.D. ระดับคะแนน 

21 ในการจดัการเรียนรู้การแก้ปัญหา ครูควรเลอืกใช้สถานการณ์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่นกัเรียนไม่คุ้นเคยและสามารถแก้ได้
มากกว่าหนึง่ยทุธวิธี 

3.19 0.83 มาก 

22 ในการจดัการเรียนรู้การแก้ปัญหา สถานการณ์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ควรเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีนกัเรียน
คุ้นเคย 

2.03 0.68 น้อย 

23 การให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ครูควรจดักิจกรรม
เป็นกลุม่และใช้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนคิดอย่างต่อเน่ือง 

2.86 0.48 มาก 

24 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นเฉพาะรายบคุคลและ
ให้ค้นหาค าตอบเพียงอย่างเดียวจะท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

2.62 0.82 มาก 

25 การเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนได้อธิบายเหตผุล แล้วค้นหา
ความสมัพนัธ์ของข้อมลูที่ก าหนดจะช่วยให้นกัเรียนมี
ความสามารถในการให้เหตผุลได้ 

3.43 0.58 มาก 

26 การเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนค้นหาค าตอบเพียงอย่างเดียวจะ
ช่วยให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการให้เหตผุลได้ 

2.62 0.96 มาก 

27 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้
เหตผุลควรมีสถานการณ์ปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงและสอดคล้อง
กบักระบวนการการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 

3.24 0.56 มาก 

28 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้
เหตผุลควรมีสถานการณ์ปัญหาท่ีนกัเรียนคุ้นเคย 

1.67 0.62 น้อย 

29 ในการประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ครูควรให้คะแนน
แยกแยะตามขัน้ตอนกระบวนการเหลา่นัน้ 

3.29 0.66 มาก 

30 ในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรให้คะแนนแบบ
ภาพรวม เมื่อประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละ
ขัน้ตอนของนกัเรียน 

2.07 0.80 น้อย 

 สรุปผลด้านความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

2.70 0.88 มาก 

 รวมทัง้ฉบับ 2.78 0.92 มาก 
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จากตาราง 6 ข้างต้น เม่ือพิจารณาความเช่ือของนกัเรียนทัง้ฉบบั คะแนนของความ
เช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.78 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.92 ซึง่แสดงวา่นกัเรียนมีความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติอยูใ่นระดบัมาก  
และเม่ือพิจารณาความเช่ือของนกัเรียนแต่ละด้าน คะแนนของความเช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์มี
คา่เฉลี่ยเลขคณิตเทา่กบั 2.92 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ในขณะท่ีคะแนนของความเช่ือท่ี
เก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.73 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90   
ส าหรับคะแนนของความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 
2.70 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 ซึง่แสดงวา่นกัเรียนมีความเช่ือทัง้สามด้านอยู่ในระดบัมาก 
เช่นกนั 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความเช่ือของนกัเรียนแต่ละข้อ คะแนนของความเช่ือท่ีมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยท่ีสดุ 3 อันดบัแรกซึ่งเป็นระดบัน้อยหรือน้อยท่ีสดุ ได้แก่ (1) ความเช่ือท่ีว่า 
“การคิดทางคณิตศาสตร์ เป็นสว่นหนึ่งของการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์”  ซึ่งมีคา่เฉลีย่เลขคณิต
เทา่กับ 1.48  และมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.51 (2) ความเช่ือท่ีวา่ “กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลควรมีสถานการณ์ปัญหาท่ีนกัเรียนคุ้นเคย”  ซึ่งมี
คา่เฉลีย่เลขคณิตเท่ากับ 1.67 และมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 และ (3) ความเช่ือท่ีว่า 
“เม่ือน า้มนัก าลงัจะขึน้ราคาในวนัพรุ่งนี ้ประชาชนจะหลัง่ไหลไปเติมน า้มัน เป็นความเช่ือเก่ียวกับ
การให้เหตุผลแบบอุปนยั” มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 1.76 และมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.41 โดยทัง้สามความเช่ือเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการให้เหตุผลเชิงสถิติและความเช่ือเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ สาเหตุท่ีนกัเรียนมีความเช่ือดงักลา่วอยู่ในระดบัน้อยหรือน้อยท่ีสดุนัน้   
อาจเน่ืองมาจากนกัเรียนไม่คุ้นเคยกบักระบวนการให้เหตผุล ท าให้เกิดความเข้าใจและความเช่ือท่ี
คลาดเคลื่อนของตัวนกัเรียนเก่ียวกับการคิดทางคณิตศาสตร์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
อีกทัง้นักเรียนส่วนใหญ่เคยพบแต่สถานการณ์ปัญหาทางสถิติท่ีนักเรียนคุ้นเคย ท าให้ไม่ได้น า
กระบวนการให้เหตผุลมาช่วยในการอธิบาย ตลอดจนไม่ได้น าเหตผุลหรือข้อมลูทางสถิติมาใช้ช่วย
ในการตดัสนิใจหรือหาข้อสรุป  สอดคล้องกบับทสมัภาษณ์ครูท่ีให้ข้อมลูวา่ ครูสว่นใหญ่จะจดัการ
เรียนการสอนสถิติส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เหมือนกบัจัดการเรียนการสอนสถิติ
ให้กับนักเรียนทั่ว  ๆ ไป เพราะไม่เน้นจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงสถิติ  จึงส่งผลให้
นกัเรียนมีความเช่ือเช่นนัน้ 
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1.2 ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของครู 
ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจาก

แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของครูในแตล่ะข้อ แต่ละด้านและทัง้
ฉบบั ปรากฏผลดงัตาราง 7 

 
ตาราง 7 คา่เฉลีย่เลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเช่ือท่ี
เก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติของครู 

 

ข้อ ความเช่ือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์   S.D. ระดับคะแนน 

1 ผลลพัธ์ในสถานการณ์ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์อาจยืดหยุ่น
ปรับเปลีย่นได้ตามยุทธวิธีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในวิชา
คณิตศาสตร์ 

2.83 0.98 มาก 

2 ผลลัพธ์ในวิชาคณิตศาสตร์มีความเที่ยงตรง แม่นย าและ
ตายตวัเสมอ 

2.50 0.55 มาก 

3 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการท่องจ าสูตรและการคิด
ค านวณเท่านัน้ 

3.50 0.55 มากท่ีสดุ 

4 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นคนที่มีเหตุผล 
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างเป็นระบบ 

3.83 0.41 มากท่ีสดุ 

5 สถิติเป็นเนือ้หาที่ซับซ้อน ต้องท่องจ าสูตร ท าให้ยากแก่การ
เข้าใจ 

3.15 0.75 มาก 

6 สถิ ติและความน่าจะเป็น เป็นเนื อ้หาที่สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาและประกอบการตดัสนิใจในชีวิตประจ าวนัได้ 

3.83 0.41 มากท่ีสดุ 

7 การท่องจ าสูตร การท าตามขัน้ตอนที่ตายตัว และการคิด
ค านวณ เป็นสิง่ส าคญัที่สดุในวิชาคณิตศาสตร์ 

3.19 0.75 มาก 

8 ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เกิดขึน้ใหม่ตลอดเวลา 3.33 0.82 มาก 

9 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความรู้ตายตวัไม่สามารถสร้างเพิ่มใหม่
ได้ 

3.50 0.54 มากท่ีสดุ 

10 คณิตศาสตร์มีรูปแบบการด าเนินการที่หลากหลาย 3.67 0.52 มากท่ีสดุ 

 สรุปผลด้านความเช่ือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 3.33 0.73 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ   S.D. ระดับคะแนน 

11 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของการคิด
ทางคณิตศาสตร์ 

3.50 0.55 มากท่ีสดุ 

12 การคิดทางคณิตศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ 

2.00 0.64 น้อย 

13 การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น/การแก้ปัญหา
ทางสถิติด้วยตนเองและอภิปรายแนวคิดเหลา่นัน้ เป็นสิ่ง
ส าคญัในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การให้เหตุผลเชิงสถิติ
ของนกัเรียน 

3.50 0.55 มากท่ีสดุ 

14 การมุ่งเน้นเพียงค าตอบท่ีถกูต้องช่วยสง่เสริมการเรียนรู้การ
ให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียน 

3.50 0.55 มากท่ีสดุ 

15 สิง่ส าคญัของการสอนท่ีเน้นการให้เหตุผลเชิงสถิติ คือ การ
ให้ผู้ เรียนค้นพบข้อเท็จจริงหรือข้อความคาดการณ์ทางสถิติ 

2.97 0.56 มาก 

16 การมุ่งเน้นท่ีเนือ้หาสถิติแต่เพียงอย่างเดียวเป็นหัวใจของ
การสอนท่ีเน้นการให้เหตผุลเชิงสถิติ 

3.50 0.55 มากท่ีสดุ 

17 เม่ือน า้มันก าลังจะขึน้ราคาในวันพรุ่งนี  ้ประชาชนจะ
หลัง่ไหลไปเติมน า้มัน เป็นความเช่ือเก่ียวกับการให้เหตุผล
แบบอุปนยั 

3.20 0.89 มาก 

18 กระบวนการทางสถิติเป็นสิ่งส าคญัของการสอนทีเน้นการ
ให้เหตผุลเชิงสถิติ 

2.27 0.53 น้อย 

19 ถ้าต้องการยืนยนัวา่ข้อความคาดการณ์ท่ีได้ “เป็นจริง” ต้อง
แสดงเหตุผลหรือสืบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงมาสนบัสนุนให้
มากพอท่ีท าให้ยอมรับได้ 

3.50 0.49 มากท่ีสดุ 

20 การค้นหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุนแม้เพียงข้อเดียว ก็
เพียงพอท่ีท าให้ยอมรับการยืนยันว่าข้อความคาดการณ์ท่ี
ได้นัน้ “เป็นจริง” 

3.43 0.52 มาก 

 สรุปผลด้านความเช่ือที่เก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ 3.15 0.80 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   S.D. ระดับคะแนน 

21 ในการจดัการเรียนรู้การแก้ปัญหา ครูควรเลอืกใช้
สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนไม่คุ้นเคย
และสามารถแก้ได้มากกวา่หนึง่ยทุธวิธี 

3.67 0.82 มากท่ีสดุ 

22 ในการจดัการเรียนรู้การแก้ปัญหา สถานการณ์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ท่ีน ามาใช้ควรเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ี
นกัเรียนคุ้นเคย 

2.91 0.86 มาก 

23 การให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง ครูควรจดั
กิจกรรมเป็นกลุม่และใช้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนคิดอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

3.67 0.74 มากท่ีสดุ 

24 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นเฉพาะรายบุคคล
และให้ค้นหาค าตอบเพียงอยา่งเดียวจะท าให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ 

3.17 0.71 มาก 

25 การเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนได้อธิบายเหตผุล แล้วค้นหา
ความสมัพนัธ์ของข้อมลูท่ีก าหนดจะช่วยให้นกัเรียนมี
ความสามารถในการให้เหตผุลได้ 

3.67 0.62 มากท่ีสดุ 

26 การเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนค้นหาค าตอบเพียงอยา่ง
เดียวจะช่วยให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการให้เหตผุลได้ 

3.67 0.52 มากท่ีสดุ 

27 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
ให้เหตุผลควรมีสถานการณ์ปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงและ
สอดคล้องกบักระบวนการการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 

3.03 0.85 มาก 

28 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
ให้เหตุผลควรมีสถานการณ์ปัญหาท่ีนกัเรียนคุ้นเคย 

2.69 0.75 มาก 

29 ในการประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ครูควรให้
คะแนนแยกแยะตามขัน้ตอนกระบวนการเหลา่นัน้ 

3.17 0.85 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   S.D. ระดับคะแนน 

30 ในแตล่ะกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรให้คะแนนแบบ
ภาพรวม เม่ือประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์แตล่ะ
ขัน้ตอนของนกัเรียน 

2.47 0.94 น้อย 

 สรุปผลด้านความเช่ือที่เก่ียวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

3.23 0.85 มาก 

 รวมทัง้ฉบับ 3.24 0.79 มาก 

 
ส าหรับตาราง 7 เม่ือพิจารณาความเช่ือของครูทัง้ฉบับ คะแนนของความเช่ือท่ี

เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.24 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.79 ซึ่งแสดงว่าครูมีความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติอยู่ในระดับมาก  และเม่ือ
พิจารณาความเช่ือของครูแต่ละด้าน คะแนนของความเช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตเทา่กบั 3.33 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73  ในขณะท่ีคะแนนของความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการ
ให้เหตุผลเชิงสถิติมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.15 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 และคะแนน
ของความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.23 และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 ซึง่แสดงวา่ครูมีความเช่ือทัง้สามด้านอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความเช่ือของครูแต่ละข้อ คะแนนของความเช่ือท่ีมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยท่ีสุดสามอันดับแรก ซึ่งเป็นระดับน้อยหรือน้อยท่ีสุด ได้แก่ (1) ความเช่ือ 
“การคิดทางคณิตศาสตร์ เป็นสว่นหนึ่งของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์”  มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ 2.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 (2) ความเช่ือท่ีว่า “กระบวนการทางสถิติเป็นสิ่ง
ส าคัญของการสอนท่ีเน้นการให้เหตุผลเชิงสถิติ”  มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.27 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 และ (3) ความเช่ือท่ีว่า “ในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอน ครู
ควรให้คะแนนแบบภาพรวม เม่ือประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์แตล่ะขัน้ตอนของนกัเรียน” 
มีคา่เฉลี่ยเลขคณิตเทา่กับ 2.47 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 โดยทัง้สามความเช่ือเป็นความ
เช่ือท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติและความเช่ือเก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ตามล าดบั สาเหตุท่ีครูมีความเช่ือดงักลา่วอยู่ในระดบัท่ีน้อยหรือน้อยท่ีสดุนัน้อาจเน่ืองมาจากครู
เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลือ่นเก่ียวกบัการคิดทางคณิตศาสตร์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
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เพราะไม่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างการให้เหตผุลเชิงสถิติ และในการจดัการเรียนการสอน
สถิติ ครูมุ่งเน้นให้นกัเรียนคิดค านวณให้ได้ค าตอบท่ีถกูต้องแตเ่พียงอยา่งเดียว ซึ่งสอดคล้องกบัผล
การสมัภาษณ์ครูท่ีให้ข้อมลูวา่ “ในการน ากระบวนการทางสถิติมาใช้ประกอบการเรียนการสอนนัน้
ใช้เวลามากกว่าวิธีการสอนแบบบรรยาย” ซึ่งครูต้องมีทกัษะในการใช้ค าถามกระตุ้นและมีความ
อดทนในการรอค าตอบของนักเรียน ครูจึงเลือกใช้แนวการสอนแบบบรรยาย เพราะไม่ มี
ประสบการณ์ในการจดักิจกรรมที่สง่เสริมการให้เหตผุลเชิงสถิติ จึงสง่ผลให้ครูมีความเช่ือเช่นนัน้ 

จากผลการวิเคราะห์ความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนและ
ครูข้างต้น แม้ว่านกัเรียนและครูจะมีความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตุผลเชิงสถิติอยูใ่นระดบัมาก 
แต่มีความเช่ือบางความเช่ือท่ีน้อยหรือน้อยท่ีสดุ ซึ่งล้วนเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิง
สถิติ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูไม่ได้มุ่งเน้นทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์รวมทัง้การให้เหตุผลเชิงสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ครูผู้ สอนท่ีให้ข้อมูล
ตรงกนัว่า “ครูสว่นใหญ่จัดการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น
เพียงเนือ้หาสาระแตเ่พียงอยา่งเดียว ไม่ได้จัดการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์รวมทัง้การให้เหตผุลเชิงสถิติ” 

 
ตอนที่ 2 ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ 

ผู้วิจัยศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียน 4 ด้าน ได้แก่ (1) 
การบรรยายข้อมูล (2) การจัดการข้อมูล (3) การน าเสนอข้อมูลและ (4) การวิเคราะห์และ
ตีความหมายข้อมลู โดยพิจารณาจากผลงานเขียนของนกัเรียนในแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การให้เหตผุลเชิงสถิติ 

2.1 การบรรยายข้อมูล 
ในการศึกษาการบรรยายข้อมูล ผู้วิจัยพิจารณาการบรรยายข้อมูลของนกัเรียนจาก

การท าความเข้าใจในการอ่านข้อมูลหรือระบุส่วนส าคัญของสถานการณ์ ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ (1) นกัเรียนสว่นใหญ่ให้เวลาในการอ่านข้อมูล
น้อยท าให้ไม่สามารถระบุข้อมูลท่ีส าคญัของสถานการณ์ได้ และ (2) นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่แสดง
ร่องรอยการขีดเส้นใต้หรือขีดล้อม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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(1) นักเรียนส่วนใหญ่ให้เวลาในการอ่านข้อมูลน้อยท าให้ไม่สามารถระบุ
ข้อมูลที่ส าคัญของสถานการณ์ได้ 

นกัเรียนสว่นใหญ่ให้เวลาในการอ่านสถานการณ์น้อยมาก และไม่ได้ให้ความสนใจ
กับข้อมูลของสถานการณ์ก่อนลงมือท าแบบทดสอบ ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์และระบุข้อมูลท่ี
ส าคัญของสถานการณ์ได้ จึงต้องย้อนกลับไปอ่านสถานการณ์ใหม่เพื่อให้เข้าใจข้อมูลขอ ง
สถานการณ์มากขึน้ 

(2) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่แสดงร่องรอยการขีดเส้นใต้หรือขีดล้อม 
นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่แสดงร่อยรอยการขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมข้อความในสถานการณ์

ปัญหา แม้วา่มีนกัเรียนบางคนแสดงร่องรอยการขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความในสถานการณ์
ปัญหา แต่เป็นข้อความท่ีเป็นทัง้สาระส าคัญและไม่เป็นสาระส าคัญในสถานการณ์ปัญหา ดัง
ภาพประกอบ 10-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 10 การแสดงร่องรอยการขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความ ทัง้ท่ีเป็นสาระส าคญั

และไม่ส าคญัในสถานการณ์ท่ี 1 ของนกัเรียน 
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ภาพประกอบ 11 การแสดงร่องรอยการขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความ ทัง้ท่ีเป็นสาระส าคญั

และไม่ส าคญัในสถานการณ์ท่ี 2 ของนกัเรียน 
 

จากพฤติกรรมของนักเรียนข้างต้นแสดงว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถบรรยาย
ข้อมูลหรือระบุข้อมูลท่ีส าคญัของสถานการณ์ปัญหา ขณะท าความเข้าใจปัญหา จึงไม่ได้แสดง
ร่องรอยการขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความได้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์นกัเรียนอยา่ง
ไม่เป็นทางการท่ีพบว่า นักเรียนไม่ได้ให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจปัญหา จึงท าให้ไม่
สามารถบรรยายข้อมลูหรือระบุข้อมูลท่ีส าคญัของสถานการณ์ปัญหาได้ อีกทัง้นกัเรียนไม่คุ้นเคย
กบัการแก้ปัญหาลกัษณะนี ้

 
2.2 การจัดการข้อมูล 

ในการศึกษาการจัดการข้อมูล ผู้ วิจัยพิจารณาการจัดข้อมูลของนักเรียนจากการ
จ าแนกประเภทข้อมูล รวบรวมข้อมูลเข้าสู่การสรุป หรือค านวณหาค่าสถิติท่ีสามารถน ามาใช้
ประกอบเหตุผลในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมท่ี
นกัเรียนแสดงออกมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ (1) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ปรากฏการจ าแนกประเภทของ
ข้อมูลได้ และ (2) นักเรียนส่วนใหญ่ เขียนค่าสถิติท่ีน าไปสู่การค้นหาข้อสรุปไม่ถูกต้อง ซึ่ง
รายละเอียดมีดงันี ้
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(1) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ปรากฏการจ าแนกประเภทของข้อมูลได้ 
นกัเรียนสว่นใหญ่จ าแนกประเภทของข้อมลูไม่ได้ จึงท าให้ไม่สามารถเลือกค่าสถิติท่ี

น าไปสูก่ารค้นหาข้อสรุปได้ถูกต้อง แม้ว่ามีนกัเรียนบางคนสามารถจ าแนกประเภทของข้อมูลได้
เพียงบางสว่น แต่ไม่สามารถเลอืกคา่สถิติท่ีน าไปสูก่ารค้นหาข้อสรุปท่ีถูกต้องได้ ดงัภาพประกอบ 
12  - 14 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 การจ าแนกประเภทของข้อมลูท่ีไม่ถกูต้องในสถานการณ์ท่ี 1 ของนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 การจ าแนกประเภทของข้อมลูได้เพียงบางสว่นในสถานการณ์ท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 การจ าแนกประเภทของข้อมลูท่ีไม่ถกูต้องในสถานการณ์ท่ี 2 ของนกัเรียน 
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(2) นักเรียนส่วนใหญ่เขียนค่าสถิติที่น าไปสู่การค้นหาข้อสรุปไม่ถูกต้อง 
นักเรียนส่วนใหญ่จ าแนกประเภทของข้อมูลไม่ได้เลย จึงท าให้ไม่สามารถเลือก

ค่าสถิติท่ีเหมาะสมได้ มีนักเรียนบางคนเขียนเพียงค่าสถิติท่ีคิดว่าเป็นตัวแทนของข้อมูล โดย
เลอืกใช้การเขียนแนวคิดของตนเองแทนการเขียนอธิบายหลกัการเลือกใช้ค่าสถิติท่ีเหมาะสม และ
มีนักเรียนเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ ท่ีจ าแนกประเภทของข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเขียน
อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้ค่าสถิติของข้อมูล แต่ไม่พบร่องรอยการค านวณหาค่าทางสถิติจาก
ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้เพื่อใช้ในเปรียบเทียบประกอบการอธิบายเหตผุล แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนขาด
การฝึกทกัษะการให้เหตุผลเชิงสถิติ การเขียนอธิบายเหตุผล การสื่อสาร/การสื่อความหมายทาง
ทางคณิตศาสตร์ ดงัภาพประกอบ 15-16 

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 15 การเขียนคา่สถิติท่ีน าไปสูก่ารค้นหาข้อสรุปไม่ถกูต้องเลย ในสถานการณ์ท่ี 1 

ของนกัเรียน 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 16 การเขียนคา่สถิติท่ีน าไปสูก่ารค้นหาข้อสรุปถกูต้องเพียง 1-2 คา่ในสถานการณ์ท่ี 

1 ของนกัเรียน 
 
2.3 การน าเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาการน าเสนอข้อมูล ผู้ วิจัยพิจารณาการน าเสนอข้อมูลจากการ
ประมวลผลข้อมลูของสถานการณ์อยา่งละเอียด เพื่อใช้ประกอบเหตผุลในการพิจารณาแล้วมีการ
แสดงเหตุผลท่ีถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออก 1 
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ลกัษณะ คือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ปรากฏการน าเสนอข้อมูลหรือผลการค านวณหาค่าสถิติ 
ซึง่รายละเอียดมีดงันี ้

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ปรากฏการน าเสนอข้อมูลหรือผลการค านวณหาค่าสถิติใน
รูปแบบของตารางหรือแผนภาพกล่องได้เลย มีนักเรียนบางคนไม่ได้น าเสนอข้อมูลหรือผลการ
ค านวณหาค่าสถิติในรูปของตารางหรือแผนภาพกลอ่ง แต่เลือกเขียนอธิบายแนวคิดการน าเสนอ
แทน   ดงัภาพประกอบ 17 – 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 การเขียนอธิบายแนวคิดแทนการน าเสนอข้อมลูในรูปแบบตารางหรือแผนภาพ
กลอ่งสถานการณ์ท่ี 1 ของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 18 การเขียนอธิบายแนวคิดแทนการน าเสนอข้อมลูในรูปแบบตารางหรือแผนภาพ

กลอ่งสถานการณ์ท่ี 2 ของนกัเรียน 
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ซึ่งจากพฤติกรรมการน าเสนอข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลของนกัเรียนท่ีแสดงออก
และจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับ
หลกัการน าเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง แผนภูมิหรือแผนภาพกล่อง การแบ่งสเกลของแผนภูมิหรือ
กราฟท่ีผิดพลาด ไม่ลงรายละเอียดของตารางหรือข้อความก ากับแกน X  แกน Y  เขียนคา่สถิติท่ี
ต้องน าไปใช้ในการน าเสนอข้อมลูไม่ถูกต้อง สอดคล้องกบัความเช่ือเก่ียวกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติ
ของนักเรียนท่ีพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเช่ือว่า “การมุ่งเน้นเพียงค าตอบท่ีถูกต้อง ช่วย
สง่เสริมการเรียนรู้การให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียน” และผลการสมัภาษณ์ครูเพิ่มเติมท่ีพบว่า 
การสอนของครูยดึติดท่ีเนือ้หามากกว่าการน ากระบวนการทางสถิติมาใช้ มุ่งเน้นให้คิดค านวณเพื่อ
หาค าตอบได้ถกูต้องเพียงอย่างเดียว โดยครูไม่คอ่ยให้ตวัอยา่งในการท่ีนกัเรียนต้องท าความเข้าใจ
สถานการณ์ทางสถิติ ไม่ได้สนใจกระบวนการในการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
 

2.4 การวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล 
ในการศึกษาการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลของนักเรียน  ผู้ วิจัยพิจารณา

ความสามารถของนกัเรียนจากการเขียนแสดงการเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมลูและแสดง
เหตผุลประกอบการค้นหาข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์อย่างละเอียดโดยใช้ข้อมูลทางสถิติท่ีได้ 
ซึง่ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมที่นกัเรียนแสดงออกมี 3 ลกัษณะ ได้แก่ (1) นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่ท า
การเปรียบเทียบข้อมูลหรือระบุแนวโน้มจากข้อมูล  (2) นักเรียนไม่ปรากฏการอธิบายเหตุผลท่ี
น าไปสูก่ารค้นหาข้อสรุปโดยใช้ข้อมลูพืน้ฐานทางสถิติ และ (3) นกัเรียนพิจารณาข้อสรุปและแปล
ความหมายข้อมลูจากแนวคิดของตนเอง ซึง่รายละเอียดมีดงันี ้

(1) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ท าการเปรียบเทียบข้อมูลหรือระบุแนวโน้มจาก 
ข้อมูล 

นกัเรียนสว่นใหญ่เลือกวิเคราะห์ตามแนวคิดของตนเอง พยายามแสดงเหตุผล แต่
เหตผุลท่ีแสดงนัน้ผิดหรือไม่สอดคล้องกบัข้อมลู ไม่มีการรวบรวมข้อมลูเลือกใช้คา่สถิติมาพิจารณา
เปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมลูหรือแสดงเหตุผลประกอบมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพิจารณา
ข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์  มีนกัเรียนบางสว่น ท่ีแสดงเหตุผลในการเปรียบเทียบ แต่เหตุผลท่ี
แสดงนัน้มีลกัษณะการอธิบายยังไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูล และมีนกัเรียนเพียงสว่น
น้อยเท่านัน้ท่ีแสดงเหตุผลในการเปรียบเทียบได้ค่อนข้างชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูลท่ีก าหนดให้
มาใช้ประกอบเหตุผล โดยใช้การบรรยาย แต่ยังไม่ครบตามกระบวนการ โดยแสดงพฤติกรรม
ดงักลา่วในสถานการณ์ปัญหา ดงัภาพประกอบ 19 - 20 
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ภาพประกอบ 19 การเลอืกวิเคราะห์ผลตามแนวคิดของตนเองในสถานการณ์ท่ี 2 ของนกัเรียน 
 

 

 

 
ภาพประกอบ 20 การแสดงเหตผุลในการเลอืกใช่คา่กลางทางสถิติ แตเ่หตผุลท่ีแสดงนัน้มีลกัษณะ

การอธิบายยงัไม่ชดัเจนหรือไม่สอดคล้องกบัข้อมลูในสถานการณ์ท่ี 2 ของนกัเรียน 
 

(2) นักเรียนไม่ปรากฏการอธิบายเหตุผลที่น าไปสู่การค้นหาข้อสรุปโดยใช้ 
ข้อมูลพืน้ฐานทางสถิติ 

นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่สามารถอธิบายเหตผุลในการเลอืกใช้คา่สถิติท่ีน าไปสูก่ารค้นหา
ข้อสรุปได้ กล่าวคือ นักเรียกเลือกตอบตามแนวคิดของตนเองแทนการใช้ค่าสถิติหรือเลือกใช้
คา่สถิติเพียงค่าเดียว ตอบไม่ครอบคลมุค าถามทัง้หมด อธิบายได้แต่เหตผุลท่ีแสดงนัน้ผิดหรือไม่
สอดคล้องกับข้อมูล หรือไม่อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้ค่าสถิติของข้อมูล มีนักเรียนบางส่วน 
สามารถอธิบายเหตุผลในการเลอืกใช้ค่าสถิติท่ีน าไปสูก่ารค้นหาข้อสรุปได้บ้าง เลอืกอธิบายเหตผุล
จากการบรรยายลกัษณะของข้อมูล โดยใช้ตามแนวคิดของตนเอง ไม่ได้เลือกใช้ค่าสถิติ และมี
นกัเรียนเพียงสว่นน้อยเท่านัน้ สามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้ค่าสถิติท่ีน าไปสูก่ารค้นหา
ข้อสรุปได้ โดยเขียนอธิบายเหตผุลในการเลอืกใช้คา่กลางของข้อมลู ดงัภาพประกอบ  21 – 24 
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ภาพประกอบ 21 การหาค าตอบได้ไม่ครบถ้วนและอธิบายเหตผุลไม่สอดคล้องกบัค าตอบ  
ในสถานการณ์ท่ี 1 ของนกัเรียน 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 การไม่อธิบายเหตผุลในการเลือกใช้คา่สถิติของข้อมลู ในสถานการณ์ท่ี 1  
ของนกัเรียน 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 23 การเลอืกอธิบายเหตผุลจากการบรรยายลกัษณะของข้อมลู โดยใช้การอธิบาย

ตามแนวคิดของตนเอง ไม่ได้เลอืกใช้คา่สถิติในสถานการณ์ท่ี 1 ของนกัเรียน 
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ภาพประกอบ 24 การอธิบายเหตผุลไม่สอดคล้องกบัค าตอบ เน่ืองจากไม่มีการน าคา่สถิติมา

ประกอบการเป็นตวัแทนของข้อมลู ในสถานการณ์ท่ี 2 ของนกัเรียน 
 

(3) นักเรียนพิจารณาข้อสรุปและแปลความหมายข้อมูลจากแนวคิดของ 
ตนเอง 

นักเรียนส่วนใหญ่เขียนอธิบายค าตอบของสถานการณ์ได้น้อยมาก มีการแสดง
เหตุผล แต่ไม่ได้น าข้อมูลหรือค่าสถิติท่ีส าคัญมาใช้ประกอบเหตุผลในการค้นหาค าตอบของ
สถานการณ์ปัญหา ซึ่งสาเหตท่ีุท าให้นกัเรียนมีพฤติกรรมดงักลา่วอาจเน่ืองมาจากนกัเรียนให้เวลา
ในการท าความเข้าใจปัญหาน้อยเกินไป ท าให้มีข้อมูลหรือค่าสถิติไม่เพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมต่อไป ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป
เหตุผลของการได้มาของข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์เกิดข้อผิดพลาด ดังภาพประกอบ  25 – 
26 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 25 การเขียนข้อสรุปไม่ถกูต้อง เลอืกใช้แนวคิดของตนเอง ไม่ได้เลอืกใช้คา่กลางทาง
สถิติหรือน าข้อมลูท่ีก าหนดให้มาใช้ประกอบเหตผุลในสถานการณ์ท่ี 1 ของนกัเรียน 
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ภาพประกอบ 26 การเลอืกใช้คา่กลาง โดยใช้เหตผุลตามแนวคิดของตนเอง แตไ่ม่ได้ใช้คา่กลาง
ทางสถิติในสถานการณ์ท่ี 2 ของนกัเรียน 

 
ซึ่งจากพฤติกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลของนกัเรียนท่ีแสดงออกน้อยมาก ผู้วิจัยได้ท า

การสมัภาษณ์นักเรียนเพิ่มเติม พบว่า ค าตอบท่ีนักเรียนตอบนัน้เลือกใช้เหตุผลจากแนวคิดของ
ตนเอง โดยไม่สนใจข้อมลูท่ีก าหนดให้หรือสามารถตอบได้ถกูต้อง แตเ่หตผุลท่ีอธิบายนกัเรียนเลอืก 
วิเคราะห์ผลตามแนวคิดของตนเอง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากในการจัดการเรียนการสอนสถิติของ
นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครูมักจะให้นกัเรียนท าโจทย์ปัญหาในหนงัสือเรียนเพิ่มเติม
เท่านัน้ ไม่ได้ฝึกนักเรียนในการให้เหตุผลด้วยการอธิบายเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน จึงแสดง
เหตุผลจากการวิเคราะห์ตามแนวคิดของตนเอง ขาดประสบการณ์ในการน าขัน้ตอนการส ารวจ 
รวบรวมข้อมลูทางสถิติมาพิจารณาเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มความสมัพนัธ์จากข้อมูลพืน้ฐานทาง
สถิติมาอธิบายหรือแสดงเหตุผลประกอบมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาข้อความคาดการณ์
ทางสถิติ ซึง่เป็นแนวทางในการพฒันาการให้เหตุผลเชิงสถิติ  สอดคล้องกบัผลการศึกษาความเช่ือ
ของนักเรียน ท่ีพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความเช่ือว่า “การท่องจ าสูตร การท าตามขัน้ตอนท่ี
ตายตวั และการคิดค านวณ เป็นสิง่ท่ีส าคญัในวิชาคณิตศาสตร์”  นอกจากนีผ้ลการสมัภาษณ์ครู
เพิ่มเติมพบว่า ครูให้เวลาส าหรับการจดัการเรียนการสอนน้อยเกินไป ท าให้วิธีการสอนในห้องเรียน
ท าแบบรวบรัด มุ่งเน้นท่ีการสอนเนือ้หาและทักษะการคิดค านวณ ไม่ให้โอกาสนักเรียนในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการฝึกให้คิดอย่างเป็นขัน้ตอนเพื่อหาแนวทางในการแสดงเหตุผลเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ 
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ตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับสถิติ 
ในการศึกษาแนวการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับสถิติ  ผู้ วิจัยพิจารณา (1) 

ด้านหลกัสตูร (2) ด้านครู (3) ด้านนกัเรียน และ (4) ด้านศาสตร์การสอนในเนือ้หาของครู ผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ด้านหลักสูตร 
ผลจากการสมัภาษณ์ครูท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย  ครูให้ข้อมลูเก่ียวกบัหลกัสตูรสถิติท่ีใช้

สอนนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ดงันี ้
1) หลกัสตูรสถิติท่ีใช้สอนนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นหลกัสตูรท่ีไม่ได้

เน้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้นกัเรียนคิดค านวณเพื่อหาค าตอบได้
ถกูต้องเพียงอยา่งเดียว  

(2) การจัดเนือ้หาเก่ียวกับสถิติในหลกัสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถ
บูรณาการเช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาสถิติได้ โดยล าดับเนือ้หาท่ีแยกตามหัวข้อเป็นเร่ืองๆ ท าให้
ผู้ เรียน ไม่เห็นความสมัพนัธ์ของเนือ้หาทัง้หมด ไม่สามารถน ามาบูรณาการเนือ้หาและน าความรู้
ทางสถิติไปประยกุต์ใช้ประกอบการตดัสินใจในสถานการณ์ตา่ง ๆ ซึ่งจดัเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัใน
การเรียนสถิติ 

 
3.2 ด้านครู 

ผลจากการสมัภาษณ์ครูท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย ครูให้ข้อมลูเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์การสอนนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ดงันี ้

(1) ความคลาดเคลือ่นของครูเก่ียวกับลกัษณะของปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีน าไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอน และครูมักอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์พร้อมยกตวัอย่างประกอบ 
โดยปราศจากการใช้ค าถามกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด ไม่ได้เน้นการจัดการเรียนการสอนผ่าน
การแก้ปัญหา (Problem Solving approach) ร่วมกบัการเรียนการสอนท่ีเน้นการอภิปรายร่วมกัน  
ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรม และด้วยเนือ้หาเร่ือง สถิติ มีเนือ้หามาก ครูมีเวลาสอนท่ีจ ากัด 
วิธีการสอนท่ีสะดวกส าหรับครูมากท่ีสดุคือ การสอนแบบบรรยาย ไม่เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่น
ร่วมในกิจกรรม มีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในเร่ืองสถิติ 

(2) ครูไม่ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างการให้เหตุผลเชิงสถิติ เน่ืองจากครูมี
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติและกระบวนการทางสถิติ  ท าให้การสอน
เนือ้หาสถิติด้วยการการทอ่งจ าสตูร แทนค่า ท าให้ไม่สามารถน าสตูรไปใช้ได้และเน้นการค านวณ
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มากกว่าการท าความเข้าใจ แสดงให้เหตุผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามความเหมาะสมเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ 

 
3.3 ด้านนักเรียน 

ผลจากการสัมภาษณ์ครูท่ี เป็นกลุ่ม เป้าหมาย ครูให้ ข้อมูลเก่ียวกับความ รู้
ความสามารถของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ดงันี ้

(1) นักเรียนมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับหลกัการหาค่ากลางทางสถิติของ
ข้อมูลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เน่ืองจากนักเรียนมองว่าค่ากลางทางสถิติเป็นเร่ืองของการ
ค านวณ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมากจากนกัเรียนสว่นใหญ่ใช้การท่องจ าสตูร ท าให้ไม่สามารถน าสตูรมาหา
คา่ทางสถิติไป อีกทัง้ไม่ได้ใช้ความเข้าใจที่มาของสตูร  

(2) นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ทางสถิติไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ได้ สงัเกต
จากการท่ีนกัเรียนไม่สามารถแก้โจทย์สถานการณ์ปัญหา ท าให้ไม่สามารถเช่ือมโยงเนือ้หาสถิติท่ี
เรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทางสถิติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านท าความเข้าใจปัญหา 
การรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ การวิเคราะห์และการแปลความหมายจากข้อมูลท่ีเป็นข้อมูล
พืน้ฐานไปใช้ในการพยากรณ์หรือคาดเดาค าตอบเพื่อสร้างข้อความคาดการณ์ท่ีน าไปสู่การ
ตดัสนิใจในสถานการณ์ทางสถิติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
3.4 ด้านศาสตร์การสอนในเนือ้หาของครู 

ผลจากการสมัภาษณ์ครูท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย ครูให้ข้อมูลเก่ียวกบัศาสตร์การสอนใน
เนือ้หาสถิติ ดงันี ้

(1) ครูมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับแนวการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเสริมสร้างการให้เหตุผลเชิงสถิติ โดยครูสอนสถิติด้วยการท่องจ ามากกว่าการเข้าใจ อธิบายให้
เหตผุลประกอบการตดัสนิใจ สะท้อนให้เห็นวา่ครูไม่สามารถจดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการน าความรู้เก่ียวกบัสถิติช่วยในการตดัสินใจและแก้ปัญหาได้ นอกจากนีค้รู
ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมหรือพฒันาตนเอง  

(2) ครูมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับแนวการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเสริมสร้างทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนแนวคิดการให้เหตผุลเชิงสถิติ จึงไม่
สามารถออกแบบกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงเนือ้หาและน าความรู้ทางสถิติไปประยุกต์ใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้  
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(3) ครูมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการวดัและประเมินผลเก่ียวกับทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการให้ เหตุผลเชิงสถิติ  ค รูส่วนใหญ่ ทราบว่าแบบวัด
ความสามารถในการให้เหตุผลและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิเป็นเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกัน แต่ไม่
เข้าใจแนวทางการประเมินและเกณฑ์ในการให้คะแนน แสดงวา่ครูมุ่งเน้นการประเมินความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ โดยการประเมินสมรรถภาพมีความแตกตา่งจากการประเมินความรู้โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในเร่ืองของกิจกรรม สถานการณ์ หรือปัญหาท่ีเลอืกใช้ 

 
ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ ส าหรับห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ในการศกึษานี ้ ผู้วิจัยพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
ให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา (Problem Solving approach) ส าหรับห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แล้วน าไปหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา  ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้นักเรียนกลุม่น าร่องท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือและพิจารณาจาก
คะแนนดิบของนกัเรียนแบง่เป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีอยูใ่นระดบัสงู ปานกลางและต ่า โดยใช้นกัเรียน
ในการทดลองหาประสิทธิภาพ 3 ครัง้ ได้แก่ (1) การหาประสิทธิภาพรายบุคคล (2) การหา
ประสิทธิภาพเป็นกลุ่มย่อย  และ (3) การหาประสิทธิภาพภาคสนาม ผลการพัฒนาและหา
ประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน มีดงันี ้

ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล 
ในการหาประสทิธิภาพรายบุคคล ผู้วิจยัใช้นกัเรียนจ านวน 3 คน ท่ีได้จากการเลอืกแบบ

เจาะจงจากนักเรียนทัง้ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ผู้ วิจัยน ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มน าร่องในการหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
สถานการณ์ปัญหา ข้อค าถามและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยผู้วิจัยให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ แล้วน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ท่ี 1 – 3  และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ มาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แล้วเทียบกับ
เกณฑ์ 60/60 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์การหาประสทิธิภาพรายบุคคลของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

E1 E2 E1/E2 
65.19 64.72 65.19/64.72 

 
จากตาราง 8 พบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง

ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 มี
ประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ 60/60 โดยมีคา่เฉลีย่ 65.19/64.72 แสดงวา่ กิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 60/60 ผลจากการหาประสิทธิภาพเป็น
รายบุคคล มีข้อค้นพบท่ีควรปรับปรุง ดงันี ้

1.1 ควรปรับความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และความชดัเจนของข้อค าถามส าหรับใบ
กิจกรรมรายกลุ่ม ใบกิจกรรมรายบุคคลครัง้ท่ี 1-3 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้
เหตผุลเชิงสถิติ    

1.2 ควรปรับปรุงข้อค าถามให้เหมาะสมกับพืน้ฐานความรู้และระดบัความสามารถ
ของนกัเรียน 

1.3 ควรเพิ่มเติมเนือ้หาท่ีเป็นประเด็นหรือเงื่อนไขส าคญัท่ีเก่ียวข้อง (ค่าทางสถิติ ตวั
แปร ข้อความคาดการณ์ การพยากรณ์ข้อมูล แนวโน้มข้อมูล) ท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในใบ
ความรู้  

1.4 ควรปรับปรุงข้อค าถามในด้านการวิ เคราะห์ข้อมูลของใบกิจกรรมและ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ ข้อท่ี 7 โดยการเปลี่ยนค าถามหรือตดัข้อ
ค าถามออกเพื่อท าให้เวลาในการปฏิบติักิจกรรมเหมาะสมขึน้ 

 
ตอนที่ 2 การทดลองหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่มย่อย 
ในการหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ย่อย ผู้วิจัยใช้นักเรียนจ านวน 6 คนจากการเลือกแบบ

เจาะจง ท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีได้จากการหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
สถานการณ์ปัญหา ข้อค าถามและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ในการวิจัย
จากกลุม่ย่อย โดยผู้วิจัยให้นักเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
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กลุม่ แล้วน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ท่ี 1-3 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ให้เหตุผลเชิงสถิติ มาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แล้วเทียบกับเกณฑ์ 60/60 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แสดงดงัตาราง 9 

 
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์การหาประสทิธิภาพเป็นกลุม่ยอ่ยของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

E1 E2 E1/E2 
68.52 71.94 68.52/71.94 

 
จากตาราง 9 พบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง

ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 มี
ประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ 60/60 โดยมีคา่เฉลีย่ 68.52/71.94 แสดงวา่ กิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 60/60 ผลจากการหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่ม
ยอ่ย มีข้อค้นพบท่ีควรปรับปรุง ดงันี ้

2.1 ควรขยายความข้อค าถามข้อท่ี 8 ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของใบกิจกรรมและ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ เพิ่มเติมค าถามกระตุ้นในแผนการจัดการ
เรียนรู้ เน้นย า้ให้นักเรียนแสดงการเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมูล คาดการณ์หรือค้นหา
ค าตอบของสถานการณ์ปัญหา โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากขัน้เก็บรวบรวมข้อมูลและขัน้การน าเสนอ
ข้อมลู เพื่อช่วยให้นกัเรียนสามารถน าข้อมลูพืน้ฐานทางสถิติมาใช้ในขัน้การวิเคราะห์ข้อมลู 

2.2 ปรับปรุงข้อค าถามในด้านการสรุปค าตอบของใบกิจกรรมและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ ข้อท่ี 10 โดยการเปลี่ยนค าถามหรือตดัข้อค าถามออกบ้าง 
เพื่อท าให้เวลาในการปฏิบติักิจกรรมเหมาะสมขึน้ 
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ตอนที่ 3 การทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม 
ในการหาประสิทธิภาพภาคสนาม ผู้ วิจัยใช้นักเรียนจ านวน 12 คนจากการเลือกแบบ

เจาะจง ท่ีไม่ใช่กลุม่ท่ีได้จากการหาประสิทธิภาพรายบุคคลและจากการหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่
ย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของสถานการณ์ปัญหา ข้อค าถาม หาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอนและหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัจากภาคสนามอีกครัง้ โดย
ผู้วิจยัให้นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุม่ แล้วน าคะแนน
จากใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ท่ี 1-3 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
มาหาประสทิธิภาพ E1/E2  แล้วเทียบกบัเกณฑ์ 60/60 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงดงัตาราง 10 

 
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์การหาประสทิธิภาพภาคสนามของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

E1 E2 E1/E2 

71.20 71.18 71.20/71.18 

 
จากตาราง 10 พบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง

ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 มี
ประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ 60/60 โดยมีคา่เฉลีย่ 71.20/71.18 แสดงวา่ กิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 60/60 ผลจากการหาประสทิธิภาพภาคสนาม 
มีข้อค้นพบท่ีควรปรับปรุง ดงันี ้

3.1 ควรรวบรวมผลเฉลยท่ีได้จากการหาประสิทธิภาพ จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ท่ีเป็นไปได้ในข้อ 3 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมลู และรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นได้ในข้อ 4 ด้าน
การน าเสนอข้อมลู เพื่อเป็นแนวทางตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  

3.2 ในด้านการน าเสนอข้อมูลของใบกิจกรรมและแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงสถิติ ควรเพิ่มลกัษณะของกระดาษกราฟ เพื่อให้ประหยดัเวลาและเพิ่มความ
แม่นย าในการก าหนดสเกลข้อมลูในการเขียนกราฟหรือแผนภมิู 
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3.3 ในการน าเสนอ “กระบวนการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลเชิงสถิติของกลุม่” ของ
ตวัแทนแต่ละกลุม่ ควรให้นักเรียนสามารถแสดงเหตุผลและแนวคิดในการเลือกตัดสินใจหรือหา
ค าตอบของสถานการณ์ปัญหาโดยวาจาดีกวา่การเขียนบรรยาย 

 
ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤตกิรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ข้อมลูท่ีได้จากการเก็บ
รวบรวมผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็น 2 ตอน  ได้แก่ ตอนที่ 1 ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ และตอนที่ 2 พฤติกรรมใน
การให้เหตผุลเชิงสถิติ 

ตอนที่ 1 ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
1.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในการศกึษาความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

ผู้วิจยัน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ท่ี 1- 3 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงดงัตาราง 11 

 
ตาราง 11 คา่เฉลีย่เลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนใบกิจกรรมรายบุคคล และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเป็น
กลุม่เปา้หมาย 
 

แหลง่ท่ีมาของคะแนน 
คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
เลขคณิต 

( ) 

คา่เฉลีย่เลข
คณิต 

คิดเป็นร้อยละ 
ของคะแนนเต็ม 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1. ใบกิจกรรมรายบุคคล 60 42.57 70.95 5.11 
2. แบบทดสอบวดัความความสามารถ
ในการให้เหตผุลเชิงสถิติ  

40 27.13 67.83 5.64 

รวม 100 69.70 69.70 5.42 
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จากตาราง 11 พบวา่ คา่เฉลีย่เลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล เทา่กับ 
42.57 ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.11 ในขณะท่ีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจาก
แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เท่ากับ 
27.13 ซึง่มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.64 สง่ผลให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนรวมจากใบ
กิจกรรมรายบุคคล และแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เทา่กบั 69.70  ซึง่มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 5.42 

 
1.2 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วย

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติสงูกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ผู้วิจยัได้รวมคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลและแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แล้วหาจ านวนนกัเรียนท่ี
มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติสูงกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม หลงัจากนัน้ท าการ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจยั โดยใช้การทดสอบทวินาม ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
แสดงดงัตาราง 12 

 
ตาราง 12 ผลของการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั 

 

กลุม่เปา้หมาย จ านวนนกัเรียน 
(คน) 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการ
ให้เหตุผลเชิงสถิติผา่นเกณฑ์ (ร้อยละ) 

P-Value 

นกัเรียน
กลุม่เปา้หมาย 

20 17 (85) 
0.016 

* ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 

จากตาราง 12 พบว่า นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา ท่ีมีความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวน
มากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ในการศึกษาพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผา่นการแก้ปัญหา ผู้วิจยัพิจารณาการแสดงออกของนกัเรียนขณะลงมือแก้ปัญหาท่ีก าหนดในด้าน
ท าความเข้าใจปัญหา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล  ด้านการน าเสนอข้อมูล  ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลและด้านการสรุปค าตอบ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการให้
เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย โดยการอธิบายพฤติกรรมของนกัเรียนทัง้ชัน้และ
นกัเรียนเป้าหมายจ านวน 4 คน ซึ่งได้แก่ อาทิตย์ สริุยนั ตะวนั และรพี (นามสมมติ) โดยท่ีอาทิตย์
เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู ชอบแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก ชอบซกัถามเม่ือ
มีข้อสงสัยและชอบอธิบายสิ่งต่าง ๆ ให้เพื่อนฟัง สุริยันและตะวันเป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนปานกลางชอบคิดและซกัถามบ้างเม่ือมีข้อสงสยั สว่นรพีเป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่า ไม่ชอบคิด ชอบฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุม่ แต่ชอบซกัถามเม่ือมีข้อ
สงสยั 

การวิเคราะห์พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผา่นการแก้ปัญหา   ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจยัจ านวน 2 คน ร่วมกันวิเคราะห์ (1) ผลงานเขียนในการ
ให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนเป้าหมาย (2) ผลการสังเกตพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิง
สถิติของนักเรียนเป้าหมายขณะลงมือแก้ปัญหาท่ีก าหนด ของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย โดยมีแบบ
สงัเกตพฤติกรรมในการบนัทกึรายละเอียด และ (3) ผลการสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและนกัเรียน
เปา้หมายเก่ียวกับการให้เหตผุลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา โดยมีแบบสมัภาษณ์การแก้ปัญหาและ
การให้เหตผุลเชิงสถิติ และกล้องวีดิทศัน์ช่วยในการบนัทกึรายละเอียดของพฤติกรรมเหลา่นัน้ 

ในการอธิบายพฤติกรรมแตล่ะด้านของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผา่นกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ผู้วิจยัแบง่กิจกรรมการเรียนการสอนเป็น 3 ช่วง ดงันี ้

ช่วงท่ี 1 คาบเรียน 1 – 4  
ช่วงท่ี 2 คาบเรียน 5 – 8  
ช่วงท่ี 3 คาบเรียน 9 – 12 

ในแต่ละช่วงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยเลือกคาบเรียนท่ีนกัเรียนมี
พฤติกรรมในการให้เหตผุลเชิงสถิติท่ีเด่นชัด มาอธิบายรายละเอียดพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของ
นกัเรียน กลา่วคือ ในช่วงที่ 1  ผู้วิจยัเลอืกคาบเรียน 1 มาอธิบายวา่ พฤติกรรมในการให้เหตผุลเชิง
สถิติผ่านการแก้ปัญหาของนักเรียน เป็นอย่างไรบ้างในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ในช่วงที่  2  ผู้วิจัยเลือกคาบเรียน 6 มาอธิบายว่า พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่าน
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การแก้ปัญหาของนักเรียนอะไรบ้างท่ีเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงอย่างไร และในช่วงที่  3 
ผู้วิจัยเลือกคาบเรียน 11 มาอธิบายว่า พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาของ
นกัเรียนอะไรบ้างท่ีเปลีย่นแปลงในช่วงท่ี 2 และยงัแสดงพฤติกรรมนัน้อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอในช่วงท่ี 3 

รายละเอียดของพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผา่นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ในด้านตา่ง ๆ มีดงันี ้

2.1 พฤติกรรมด้านท าความเข้าใจปัญหา 
ในการศกึษาพฤติกรรมด้านท าความเข้าใจปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3

ผู้ วิจัยพิจารณาการแสดงออกของนักเรียนในการแสดงการวิเคราะห์และระบุส่วนส าคัญของ
สถานการณ์ปัญหา ตลอดจนอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัญหา ซึ่งได้แก่ สิ่งท่ี
สถานการณ์ปัญหาต้องการหา และสิง่ท่ีสถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้ 

ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการ
แก้ปัญหา และผลการสังเกตของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัยเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ พบว่า 
นกัเรียนมีพฤติกรรมการให้เหตุผลเชิงสถิติด้านการท าความเข้าใจปัญหา 3 ลกัษณะ ได้แก่ (1) 
นกัเรียนใช้เวลามากขึน้ในการท าความเข้าใจปัญหา (2) นกัเรียนแสดงร่องรอยการขีดเขียนหรือขีด
ล้อมรอบข้อความมากขึน้ในขณะท าความเข้าใจปัญหา และ (3) นกัเรียนระบุข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ปัญหาได้มากขึน้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

(1) นักเรียนใช้เวลามากขึน้ในการท าความเข้าใจปัญหา 
ในช่วงท่ี 1 ของการเรียนการสอน คาบเรียนที่  1 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม  

“ตัวแทนทีมชาติไทย” ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีต้องการให้นกัเรียนคดัเลือกตวัแทนนกักรีฑา
ทีมชาติไทยท่ีท าเวลาได้ดีท่ีสุดเท่านัน้ โดยใช้เหตุผลเชิงสถิติในการเลือกค่ากลางของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านสถานการณ์ปัญหาในใบ
กิจกรรมน้อยมาก (น้อยกว่า 1 นาที) โดยอ่านแบบไม่ค านึงถึงข้อมูลหรือเงื่อนไขท่ีส าคัญของ
สถานการณ์ปัญหา หลังจากอ่านแล้วนักเรียนลงมือแก้ปัญหาทันทีด้วยตนเอง โดยไม่ได้
แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือรายละเอียดในการเขียนอธิบาย ส าหรับนกัเรียนเป้าหมาย อาทิตย์ สริุยนั 
และตะวันใช้เวลาในการอ่านสถานการณ์ปัญหาประมาณ 40 - 50 วินาที ในขณะท่ีรพี ใช้เวลา
ประมาณ  1-2 นาที หลงัจากอ่านสถานการณ์ปัญหาแล้วลงมือแก้ปัญหาทันที แต่ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ ต้องหยุดการแก้ปัญหาแล้วย้อนกลบัไปอ่านสถานการณ์ปัญหาใหม่ เพื่อให้เข้าใจ
ข้อมูลและเงื่อนไขส าคญัของสถานการณ์ปัญหามากขึน้และเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเก่ียวกับ
พฤติกรรมการใช้เวลาในด้านท าความเข้าใจปัญหา ของนกัเรียนเป้าหมายสุริยัน ครูให้นักเรียน
อธิบายเพิ่มเติม ดงัแสดงในตวัอยา่งการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ 
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ครู : จากสถานการณ์ปัญหา “ตวัแทนทีมชาติไทย” ท าไมนกัเรียนใช้เวลาใน
การอ่านสถานการณ์ปัญหาน้อยมาก 

สริุยนั : ผมคุ้นชินกบัโจทย์ปัญหาในห้องเรียนครับ  
ครู : โจทย์ปัญหาในห้องเรียนมีลกัษณะเป็นยงัไงคะ่ 
สริุยนั : มีลกัษณะเป็นข้อความสัน้ๆ ถามตรงๆ ผมจึงเลอืกอ่านท่ีข้อค าถามเลย

ครับ 
ครู : จากนัน้นกัเรียนสามารถแก้ปัญหาได้เลยไหมคะ่ 
สริุยนั : ยงัไม่ได้ครับ ผมท าไม่ได้ เลยต้องย้อนกลบัไปอ่านโจทย์อีกครัง้ ถึงจะ

เร่ิมท าตอ่ได้ 
 

ตอ่มาในช่วงท่ี 2 คาบเรียนท่ี 6 กิจกรรม “สมุนไพรลดไมเกรน” เม่ือนกัเรียนได้รับ
ใบกิจกรรม นกัเรียนสว่นใหญ่ใช้เวลาในการอ่านสถานการณ์ปัญหามากขึน้ (1 - 2 นาที) โดยอ่าน
สถานการณ์ปัญหาด้วยความตัง้ใจและค้นหาสิ่งท่ีสถานการณ์ต้องการให้หา สิ่งท่ีสถานการณ์
ปัญหาก าหนดมาให้และเงื่อนไขตา่งๆของสถานการณ์ปัญหาก่อนท่ีจะลงมือแก้ปัญหาตอ่ไป มีการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือรายละเอียดในการเขียนอธิบายกัน   ส าหรับนกัเรียนเป้าหมายรพีใช้เวลา
อ่านท าความเข้าใจปัญหาประมาณ 3 นาที สว่นคนอ่ืน ๆ ใช้เวลาท าความเข้าใจปัญหาประมาณ 2 
นาที 

ในช่วงท่ี 3 ของการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 11เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม “เสือ
ด า...สายลับแห่งพงไพร” ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีต้องการให้นกัเรียนพยากรณ์แนวโน้มของ
ข้อมลูและเขียนข้อความคาดการณ์เพื่อประกอบการตดัสินใจ นกัเรียนสว่นใหญ่ใช้เวลาในการอ่าน
สถานการณ์ปัญหาประมาณ 3 - 5 นาที หลงัจากนัน้จึงช่วยกันท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา
ในกลุ่มของตนเอง โดยพยายามค้นหาสิ่งท่ีสถานการณ์ปัญหาต้องการให้หา สิ่งท่ีสถานการณ์
ปัญหาก าหนดมาให้ สามารถระบุสิ่งท่ีสถานการณ์ปัญหาก าหนดหรือเงื่อนไขท่ีส าคัญของ
สถานการณ์ปัญหา ก่อนลงมือแก้ปัญหาต่อไป ส าหรับนกัเรียนเป้าหมายทัง้สี่คน ให้ความส าคญั
กบัการท าความเข้าใจปัญหาอยา่งละเอียด โดยทัง้สีค่นอ่านทบทวนจนเข้าใจข้อมูลหรือเงื่อนไขทัง้
หมดแล้ว จึงลงมือท ากิจกรรม 

จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงท่ี 1 ของการเรียนการสอน นักเรียนส่วน
ใหญ่ใช้เวลาในการอ่านสถานการณ์ปัญหาน้อยมาก และไม่ให้ความส าคญักับการท าความเข้าใจ
ปัญหาก่อนลงมือแก้ปัญหา ท าให้ไม่สามารถระบุข้อมูลท่ีส าคญัของสถานการณ์ปัญหาได้ จึงต้อง
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ย้อนกลับไปอ่านสถานการณ์ปัญหาใหม่  เพื่อให้เข้าใจข้อมูลและค้นหาข้อมูลส าคัญของ
สถานการณ์ปัญหามากขึน้ ในช่วงท่ี 2 นกัเรียนสว่นใหญ่ใช้เวลาในการอ่านสถานกาณ์ปัญหามาก
ขึน้ โดยอ่านแล้วพยายามคิดวิเคราะห์เพื่อค้นหาข้อมลูและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาจนเข้าใจ
ก่อนลงมือท ากิจกรรม ซึง่นกัเรียนยงัคงแสดงพฤติกรรมดงักลา่วจนสิน้สดุการเรียนการสอน 

 
(2) นักเรียนแสดงร่องรอยการขีดเขียนหรือขีดล้อมรอบข้อความมากขึน้

ในขณะท าความเข้าใจปัญหา 
ในช่วงแรกของการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 1 ขณะท่ีนกัเรียนท าความเข้าใจปัญหา 

กิจกรรม  “ตัวแทนทีมชาติไทย” พบว่า มีนักเรียนเพียงจ านวน 6 คน (ร้อยละ 30 ของจ านวน
นักเรียนทัง้หมด) ขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความในสถานการณ์จริง ซึ่งมีทัง้ข้อความท่ีเป็น
สาระส าคัญและไม่เป็นสาระส าคญัของสถานการณ์ปัญหา ในบรรดานักเรียนเหลา่นัน้มีนกัเรียน
เป้าหมายสุริยันและตะวนัรวมอยู่ด้วย ส่วนรพีไม่ได้แสดงร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความ
เข้าใจสถานการณ์ปัญหา มีอาทิตย์เพียงคนเดียวเท่านัน้ ท่ีขีดเส้นใต้ข้อความซึ่งเป็นสาระส าคัญ
ของสถานการณ์ปัญหาได้ครบถ้วน ดงัภาพประกอบ 27-29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 27 ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียนท่ี 1 ของสริุยนั 
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ภาพประกอบ 28 ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียนท่ี 1 ของตะวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 29 ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียนท่ี 1 ของอาทิตย์ 
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ต่อมาในช่วงท่ี 2 ขณะท่ีนักเรียนท าความเข้าใจปัญหาในคาบเรียนท่ี 7 กิจกรรม 
“สมุนไพรลดไมเกรน” พบว่า มีนกัเรียนจ านวน 10 คน (ร้อยละ 50 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด) 
แสดงร่องรอยการขีดเขียนหรือขีดล้อมรอบข้อความขณะท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ซึง่มีทัง้
ข้อความท่ีเป็นสาระส าคัญและไม่เป็นสาระส าคัญของสถานการณ์ปัญหา  ส าหรับนักเรียน
เป้าหมาย อาทิตย์มีการขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความในสถานการณ์ปัญหาจ านวน 4 
ข้อความ ซึง่ทกุข้อความเป็นสาระส าคญั ดงัภาพประกอบ 30 ในขณะท่ีรพีขีดเส้นใต้ข้อความท่ีเป็น
สาระส าคญัเพียงข้อความเดียวเทา่นัน้ ดงัภาพประกอบ 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 30 ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียนท่ี 7 ของอาทิตย์ 
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ภาพประกอบ 31 ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียนท่ี 7 ของรพี 

 
ส าหรับช่วงท่ี 3 ของการเรียนการสอน ขณะท่ีนักเรียนท าความเข้าใจสถานการณ์

ปัญหา คาบเรียนท่ี 11 กิจกรรม “เสือด า...สายลับแห่งพงไพร” พบวา่ มีนกัเรียนจ านวน 13 คน 
(ร้อยละ 65 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด) แสดงร่องรอยการขีดเขียนหรือขีดล้อมรอบข้อความใน
สถานการณ์ปัญหา ซึง่สว่นใหญ่เป็นสาระส าคญัของสถานการณ์ปัญหา ในบรรดานกัเรียนเหลา่นัน้
มีนกัเรียนเปา้หมายรวมอยูด้่วย ดงัภาพประกอบ 32 – 35 
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ภาพประกอบ 32 ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียนท่ี 11 ของอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 33 ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียนท่ี 11ของสริุยนั 
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ภาพประกอบ 34 ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียนท่ี 11 ของตะวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 35 ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียนท่ี 11 ของรพี 
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จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่าในช่วงท่ี 1 ของการเรียนการสอน นกัเรียนขีดเส้น
ใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความในสถานการณ์น้อยมาก และข้อความเหลา่นัน้สว่นใหญ่มีทัง้ข้อความท่ี
เป็นสาระส าคญัและไม่เป็นสาระส าคญัของสถานการณ์ปัญหา ส าหรับช่วงท่ี 2 มีนกัเรียนจ านวน
มากขึน้ท่ีขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความในขณะท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา แต่ยงัมีทัง้
ข้อความท่ีเป็นสาระส าคญัและไม่เป็นสาระส าคญัของสถานการณ์ปัญหา และในช่วงท้ายของการ
เรียนการสอนนักเรียนส่วนใหญ่ขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความท่ีเป็นสาระส าคัญของ
สถานการณ์ปัญหาในขณะท าความเข้าใจปัญหา 

 
(3) นักเรียนระบุข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้มากขึน้ 
ในช่วงแรกของการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 1 ขณะท่ีนกัเรียนท าความเข้าใจปัญหา 

กิจกรรม  “ตัวแทนทีมชาติไทย” ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีนักเรียนจะต้องระบุข้อมูลส าคัญท่ี
เก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาคดัเลอืกตวัแทนนกักรีฑาทีมชาติไทย
ท่ีท าเวลาได้ดีท่ีสดุ พบวา่ มีนกัเรียนจ านวน 4 คนเท่านัน้ (ร้อยละ 20 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด) 
ท่ีเขียนข้อมลูท่ีส าคญัได้ครบถ้วน (3 ข้อมูล) ในบรรดานกัเรียนเหลา่นัน้มีนกัเรียนเปา้หมายอาทิตย์
รวมอยูด้่วย ดงัภาพประกอบ 36 ในขณะท่ีสริุยนั ตะวนัและรพี ระบุข้อมลูท่ีส าคญัของสถานการณ์
ปัญหาได้เพียงบางส่วน (1 - 2 ข้อมูล)เลือกใช้การเขียนตอบสัน้ ๆ ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมกลุ่ม
ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้ ดงัภาพประกอบ 37 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 36 เขียนระบุข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียน
ท่ี 1 ของอาทิตย์ 
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ภาพประกอบ 37 เขียนระบุข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียน
ท่ี 1 ของสริุยนั 

 
ตอ่มาในช่วงท่ี 2 คาบเรียนที่ 7 กิจกรรม “สมุนไพรลดไมเกรน” ซึง่เป็นกิจกรรมท่ี

นักเรียนเลือกตัวยาสูตรท่ีให้ผลในการรักษาดีกว่ากัน โดยพิจารณาจากเวลาตัง้แต่คนไข้เร่ิม
รับประทานยาจนอาการปวดหวับรรเทาลง(นาที) จากยาสตูรท่ี 1 เและยาสตูรท่ี 2 พบวา่ มีนกัเรียน
จ านวน 9 คน (ร้อยละ 45 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด) สามารถเขียนข้อมูลท่ีส าคัญได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ซึง่ตอนแรกนกัเรียนสว่นใหญ่เลือกเขียนข้อมูลสัน้ๆ ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลมุกลุม่ข้อมูลท่ี
ก าหนดมาให้จากสถานการณ์ปัญหา (1 ข้อมูล)  กลา่วคือ ระบุเพียงเวลาท่ีอาการปวดหวับรรเทา
ลง(นาที) โดยไม่พิจารณาถึงจ านวนคนไข้แตล่ะสตูร จ านวนสตูร ไม่มีข้อมลูท่ีเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่
การค้นหาค าตอบ ครูได้แนะน าให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จากการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาและข้อค าถามในใบกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมลูส าหรับขัน้ถดัไป ตวัอยา่งเช่นนกัเรียนเปา้หมาย
สริุยนัและตะวนั สามารถเขียนข้อมูลส าคญัเพิ่มเติมได้มากขึน้ (2 - 3 ข้อมูล) ดงัภาพประกอบ 38 -
39 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 38 เขียนระบุข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียน
ท่ี 7 ของสริุยนั 
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ภาพประกอบ 39 เขียนระบุข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียน

ท่ี 7 ของตะวนั 
 
ในช่วงท่ี 3 ของการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 11 กิจกรรม  “เสอืด า...สายลบัแหง่พง

ไพร” มีนักเรียน (ร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด) เขียนระบุข้อมูลท่ีส าคัญได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และชัดเจนมากขึน้ (3 ข้อมูล) โดยเขียนครอบคลมุกลุ่มข้อมูลท่ีก าหนด รวมถึงนกัเรียน
เป้าหมายอาทิตย์ สุริยันและตะวัน ส าหรับรพี เม่ือครูได้เน้นย า้ให้นักเรียนตรวจสอบเพื่อค้นหา
รายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติม รพีได้ทบทวนสถานการณ์ปัญหา จนสามารถเขียนระบุข้อมูล
เพิ่มเติมได้มากขึน้ ดงัแสดงในตวัอยา่งการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการและภาพประกอบ 40 
ครู:จากสถานการณ์ปัญหา “เสือด า...สายลับแห่งพงไพร” ต้องการอะไรบ้างค่ะ 

รพี : เปรียบเทียบจ านวนประชากรเสอืด าคะ 
ครู : เปรียบเทียบข้อมลูก่ีกลุม่คะ่ 
รพี : 2 กลุม่ค่ะ ระหว่างจ านวนประชากรเสือด าในประเทศไทยและประเทศ

พม่า 
ครู : แตล่ะกลุม่ มีข้อมลูอะไรที่ส าคญับ้างคะ่ 
รพี :   ปี พ.ศ. และจ านวนประชากรเสอืด าในประเทศไทยและประเทศพม่าคะ่ 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 40 เขียนระบุข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียน
ท่ี 11 ของรพ ี
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จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้ว่า ในช่วงแรกของการเรียนการสอน นกัเรียนสว่นใหญ่
ระบุข้อมลูท่ีส าคญัของสถานการณ์ปัญหาได้น้อยมาก โดยเลอืกใช้การเขียนตอบสัน้ๆ ไม่ชดัเจน ไม่
ครอบคลมุกลุม่ข้อมูลท่ีก าหนดมาให้ อย่างไรก็ตามในช่วงท่ี 2 เม่ือนกัเรียนได้ทบทวนสถานการณ์
ปัญหาตามค าแนะน าของครู ท าให้นักเรียนเล็งเห็นถึงความส าคัญของการท าความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา  ท าให้นกัเรียนสามารถเขียนรายละเอียดข้อมูลส าคญัเพิ่มเติมได้มากขึน้และ
ยงัคงแสดงพฤติกรรมดงักลา่วจนสิน้สดุการเรียนการสอน 

 
2.2 พฤติกรรมด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศกึษาพฤติกรรมด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

3  ผู้วิจยัพิจารณาการแสดงออกของนกัเรียนในการเขียนระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมูล
และเคร่ืองมือท่ีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเป็นไปได้(ถ้ามี) ทัง้หมดในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมลูจากข้อมูลปฐมภมิูและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมลูทติุยภูมิ โดย
การวิเคราะห์จากใบกิจกรรมในชัน้เรียนพบวา่นกัเรียนเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้จากข้อมูล
ปฐมภมิูและทติุยภมิู 

ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการ
แก้ปัญหา และผลการสังเกตของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัยเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ พบว่า 
นกัเรียนมีพฤติกรรมด้านการเก็บรวบรวมข้อมลู 1 ลกัษณะ คือ นักเรียนระบุวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแหล่งข้อมูล และเคร่ืองมือที่ใช้ได้มากขึน้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ในช่วงแรกของการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 1 กิจกรรม  “ตัวแทนทีมชาติไทย” 
นกัเรียนต้องค้นหาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแหลง่ข้อมูล และเคร่ืองมือท่ีเป็นได้ พบวา่นกัเรียนสว่น
ใหญ่ (ร้อยละ 75 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด) ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหลง่ข้อมูล และ
เคร่ืองมือ (ถ้ามี) ท่ีใช้ได้น้อยมาก โดยเลอืกตอบเพียง 1 วิธี ตามท่ีสถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้
เท่านัน้ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ ตวัอย่างเช่น นักเรียนเป้าหมายรพี ดัง
ภาพประกอบ 41 

 
 
 

ภาพประกอบ 41 ระบวุิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแหลง่ข้อมลู และเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ในคาบเรียนท่ี 1 
ของรพ ี
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ต่อมาในช่วงท่ี 2 คาบเรียนท่ี 7 หลงัจากครูได้แนะน าให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและข้อค าถามในใบกิจกรรม “สมุนไพรลดไมเกรน”  เพื่อหาวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูท่ีเป็นไปได้เพิ่มเติม โดยเน้นย า้ว่านอกจากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากข้อมูลทติุยภูมิ 
ในทางปฏิบัตินักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ ท่ีให้ข้อมูลหรือแหลง่ท่ีมาโดยตรง ซึ่งเป็น
การเก็บรวบรวมข้อมลูจากข้อมลูปฐมภมิู พบวา่ นกัเรียน (ร้อยละ 40 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด) 
สามารถเขียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมได้มากขึน้ (2 วิธี) เน่ืองจากนกัเรียนใช้เวลาในการ
ซกัถามหรืออภิปรายในกลุม่นานมากขึน้ (ประมาณ 3 - 4 นาที) โดยอภิปรายเก่ียวกับวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลท่ีคาดว่าจะเป็นไปได้จากการเก็บข้อมูลจริง รวมถึงนกัเรียนเป้าหมายทัง้สี่คน ดัง
ภาพประกอบ 42 

 
ภาพประกอบ 42 ระบวุิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแหลง่ข้อมลู และเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ในคาบเรียนท่ี 7 

ของตะวนั 
 

ในช่วงท่ี 3 ของการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 11 กิจกรรม  “เสือด า...สายลับแห่ง
พงไพร” พบว่า นกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด) สามารถเขียนวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแหลง่ข้อมูล และเคร่ืองมือได้ครบถ้วน ตัวอย่างเช่น นกัเรียนเป้าหมายอาทิตย์
และรพี สามารถเขียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้จากข้อมลูทติุยภมิูและปฐมภมิู ดงัภาพประกอบ 
43 – 44 

  



  137 

 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 43 ระบวุิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแหลง่ข้อมลู และเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ในคาบเรียนท่ี 11 
ของอาทิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 44 ระบวุิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแหลง่ข้อมลู และเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ในคาบเรียนท่ี 11 
ของรพี 

 
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ใน

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลของนกัเรียนเป้าหมายตะวนั ครูให้นกัเรียนอธิบายเพิ่มเติม ดงัแสดงใน
ตวัอยา่งการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการและภาพประกอบ 45 

ครู : จากสถานการณ์ปัญหา “เสือด า...สายลบัแหง่พงไพร” นกัเรียนสามารถ
เก็บรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ใดได้บ้าง 

ตะวนั : ข้อมลูจากโครงการในตารางคะ่ 
ครู : หากนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าท่ีในโครงการ นักเรียนคิดว่า

สามารถเก็บข้อมลูประชากรเสอืด าในสถานการณ์จริงอยา่งไรได้บ้าง 
ตะวนั : เคยอ่านจากในขา่ว ปัจจุบนัเราสามารถติดกล้องหรือฝังไมโครชิพได้คะ่ 
ครู : การเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้สองวิธีแตกตา่งกนัอยา่งไร 
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ตะวนั : ข้อมลูในตาราง เป็นข้อมูลท่ีมีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว สว่นการติดกล้อง
หรือฝังไมโครชิพ เป็นการเก็บข้อมลูจากสถานการณ์จริงท่ีนา่จะเป็นไปได้ 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 45 ระบวุิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแหลง่ข้อมลู และเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ในคาบเรียนท่ี 11 
ของตะวนั 

 
จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้วา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียน

สว่นใหญ่ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหลง่ข้อมูล และเคร่ืองมือ (ถ้ามี) ท่ีใช้ได้ น้อยมาก โดย
เลือกตอบเพียง 1 วิธี ตามท่ีสถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้เท่านัน้  ต่อมาเม่ือนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์มากขึน้จากการท ากิจกรรม นกัเรียนสามารถเขียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
ได้มากขึน้ (2 วิธี) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีคาดว่าจะเป็นไปได้จากการเก็บข้อมูลจริง และในช่วง
ท้ายของการจดัการเรียนการสอน นกัเรียนสามารถเขียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแหลง่ข้อมลู และ
เคร่ืองมือได้ครบถ้วน โดยเขียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้จากข้อมูลทุติยภมูิและปฐมภมูิ 

 
2.3 พฤติกรรมด้านการน าเสนอข้อมูล 
ในการศึกษาพฤติกรรมด้านการน าเสนอข้อมูลของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผู้วิจัยพิจารณาการแสดงออกของนกัเรียนในการระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นไปได้ทัง้หมด
และอธิบายเหตุผลในการเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม แสดงคา่ทางสถิติ จัด
กลุม่ข้อมูลในรูปการสรุปรวมหรือก าหนดตวัแปรท่ีแสดงสมัพนัธ์ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แสดง
วิธีการน าเสนอท่ีสรุปข้อมลูจากสถานการณ์ปัญหา 

ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการ
แก้ปัญหา และผลการสังเกตของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัยเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ พบว่า 
นกัเรียนมีพฤติกรรมการให้เหตุผลเชิงสถิติด้านการน าเสนอข้อมูล 2 ลกัษณะ ได้แก่ (1) นกัเรียน
ระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นไปได้และอธิบายเหตผุลในการเลอืกรูปแบบการน าเสนอข้อมูล
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ได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ และ (2) นกัเรียนแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลโดยการสร้างตาราง 
แผนภมิูแทง่ หรือกราฟเส้นท่ีสรุปข้อมลูจากสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้องมากขึน้  

 
(1) นักเรียนระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่เป็นไปได้และอธิบายเหตุผล

ในการเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ 
ในช่วงแรกของการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 1 กิจกรรม “ตัวแทนทีมชาติไทย” 

นักเรียนต้องระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดและอธิบายเหตุผลในการเลือก
รูปแบบการน าเสนอข้อมลู แสดงคา่ทางสถิติ แสดงการจดักลุม่ข้อมลูในรูปการสรุปรวมหรือก าหนด
ตัวแปรท่ีแสดงสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ท่ีน าไปสู่การแสดงรูปแบบการน าเสนอจาก
สถานการณ์ปัญหา พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด) ระบุรูปแบบ
การน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นไปได้และอธิบายเหตผุลในการเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมลูได้น้อยมาก 
โดยเลือกตอบเพียง 1 วิธี ตามท่ีสถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้เท่านัน้และเขียนอธิบายแสดง
เหตุผลในการเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูล โดยเลือกเขียนอธิบายเหตุผลสัน้ๆ รวมทัง้นกัเรียน
เป้าหมายสุริยนั ส่วนนักเรียนเป้าหมายอาทิตย์ เลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลเพียง 1 วิธี แต่
อธิบายเหตุผลได้สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบการน าเสนอ ในขณะท่ีนกัเรียนเป้าหมายรพี 
เลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลเพียง 1 วิธีเช่นกัน แต่อธิบายเหตุผลไม่สอดคล้องกับรูปแบบการ
น าเสนอ ดงัภาพประกอบ 46 – 48 

 
ภาพประกอบ 46 ระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นไปได้และอธิบายเหตผุลในการเลอืกรูปแบบ

การน าเสนอข้อมลูในคาบเรียนท่ี 1 ของสริุยนั 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 47 ระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นไปได้และอธิบายเหตผุลในการเลอืกรูปแบบ
การน าเสนอข้อมลูในคาบเรียนท่ี 1 ของอาทิตย์ 
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ภาพประกอบ 48 ระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นไปได้และอธิบายเหตผุลในการเลอืกรูปแบบ

การน าเสนอข้อมลูในคาบเรียนท่ี 1 ของรพี 
 

ต่อมาในช่วงท่ี 2 คาบเรียนท่ี 7 หลงัจากครูแนะน าให้นกัเรียนร่วมกันวิเคราะห์
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นไปได้ในสถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรม “สมุนไพรลดไม
เกรน”  เพื่อหาวิธีการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นไปได้และอธิบายเหตุผลในการเลอืกรูปแบบการน าเสนอ
ข้อมลูเพิ่มเติม พบว่านกัเรียนใช้เวลาในการอภิปรายกนัในกลุม่นานมากขึน้ (ประมาณ 3 - 4 นาที) 
โดยนกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 65 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด) สามารถเขียนวิธีการน าเสนอข้อมูล
เพิ่มเติมได้มากขึน้ ( 2 - 3 วิธี) และเขียนอธิบายเหตุผลในการเลือกรูปแบบการน าเสนอได้ชัดเจน
มากขึน้ รวมถึงนกัเรียนเปา้หมายทัง้สีค่น ดงัภาพประกอบ 49 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 49 ระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นไปได้และอธิบายเหตผุลในการเลอืกรูปแบบ
การน าเสนอข้อมลูในคาบเรียนท่ี 7 ของตะวนั 

 
ในช่วงท่ี 3 ของการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 11 กิจกรรม  “เสือด า...สายลับ

แห่งพงไพร” นักเรียนสามารถเขียนวิธีการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นไปได้และอธิบายเหตุผลในการ
เลอืกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน (ร้อยละ 70 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด) ตวัอย่างเช่น
ผลงานของนกัเรียนเปา้หมายอาทิตย์และตะวนั ดงัภาพประกอบ 50 – 51 
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ภาพประกอบ 50 ระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นไปได้และอธิบายเหตผุลในการเลอืกรูปแบบ
การน าเสนอข้อมลูในคาบเรียนท่ี 11 ของอาทิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 51 ระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นไปได้และอธิบายเหตผุลในการเลอืกรูปแบบ

การน าเสนอข้อมลูในคาบเรียนท่ี 11 ของตะวนั 
 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ ในช่วงแรกของการเรียนการสอน นกัเรียนสว่น
ใหญ่ ระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นไปได้และอธิบายเหตุผลในการเลือกรูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลได้น้อยมาก โดยเลือกตอบเพียง 1 วิธี ตามท่ีสถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้เท่านัน้และ
เขียนอธิบายแสดงเหตผุลในการเลอืกรูปแบบการน าเสนอข้อมลู โดยเลอืกเขียนอธิบายเหตุผลสัน้ๆ 
ต่อมาในช่วงท่ี 2 พบว่านกัเรียนใช้เวลาในการอภิปรายกันในกลุ่มนานมากขึน้ (ประมาณ 3 - 4 
นาที) โดยนกัเรียนสว่นใหญ่ สามารถเขียนวิธีการน าเสนอข้อมลูเพิ่มเติมได้มากขึน้ (2 - 3 วิธี) และ
เขียนอธิบายเหตผุลในการเลอืกรูปแบบการน าเสนอได้ชดัเจนมากขึน้ และในช่วงท่ี 3 ของการเรียน
การสอน นักเรียนสามารถเขียนวิธีการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นไปได้และอธิบายเหตุผลในการเลือก
รูปแบบการน าเสนอข้อมลูได้ครบถ้วน 
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(2) นักเรียนแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลโดยการสร้างตาราง แผนภูมิ
แท่ง และกราฟเส้นที่สรุปข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาได้ถูกต้องมากขึน้ 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 1 กิจกรรม  “ตัวแทนทีม

ชาติไทย” นกัเรียนแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมลูรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีสรุปข้อมลูคา่สถิติท่ีส าคญัจาก
สถานการณ์ปัญหาสามารถน ามาใช้ประกอบเหตุผลในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหา 
พบว่า มีนกัเรียนเพียง 8 คนเท่านัน้ (ร้อยละ 40 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด) เลือกแสดงรูปแบบ
การน าเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง ซึ่งจากการสงัเกตผลงานเขียนนกัเรียนสว่นใหญ่แสดงค่าทางสถิติ
ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาน้อยมาก (1 - 2 ค่า) โดยสว่นใหญ่นกัเรียนเลือกแสดงรูปแบบ
การน าเสนอข้อมลูโดยใช้แผนภมิูแทง่แทนการใช้ตาราง ซ่ึงรูปแบบการน าเสนอทีไ่ดย้งัไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลจากสถานการณ์ปัญหา ตวัอยา่งเช่นนกัเรียนเปา้หมายรพี เลอืกใช้คา่เฉลีย่เลขคณิตเพียง
หนึ่งค่าเท่านัน้  แต่ไม่พบร่องรอยของการค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต เลือกรูปแบบการน าเสนอ
ข้อมลูโดยใช้แผนภมิูแท่งเปรียบเทียบข้อมลูเวลาการวิ่งของนกักรีฑาทัง้สีค่น โดยพบข้อบกพร่องใน
การเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่เขียนหวัลกูศรของแกน X  และแกน Y  ไม่ก าหนดหน่วยของข้อมูล) มี
เพียงนกัเรียนเป้าหมายอาทิตย์ เลือกใช้ค่าสถิติ 4 ค่า(คา่เฉลีย่เลขคณิต , เวลาท่ีเร็วท่ีสดุ , เวลาท่ี
ช้าสดุ , ครัง้ท่ีใช้เวลาเกิน 15 วินาที) และเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลโดยตารางเปรียบเทียบ
ข้อมลูเวลาการวิ่งของนกักรีฑาทัง้สีค่น ดงัภาพประกอบ 52 – 53 

 
ภาพประกอบ 52 การแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมลูโดยการสร้างตาราง แผนภมิูแทง่ และกราฟ

เส้นท่ีสรุปข้อมลูจากสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียนท่ี 1 ของรพี 
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ภาพประกอบ 53 การแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมลูโดยการสร้างตาราง แผนภมิูแทง่ และกราฟ
เส้นท่ีสรุปข้อมลูจากสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียนท่ี 1 ของอาทิตย์ 

 
ต่อมาในช่วงท่ี 2 คาบเรียนท่ี 7 หลงัจากครูแนะน าให้นกัเรียนร่วมกันวิเคราะห์

รูปแบบการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นไปได้ในสถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรม “สมุนไพรลดไมเกรน”  
เพื่อเลอืกใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัการเปรียบเทียบตวัยาสตูรท่ี 1 และสตูรท่ี 2 พบว่า
เม่ือนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมมากขึน้ นักเรียนส่วนใหญ่  (ร้อยละ 45 ของจ านวนนักเรียน
ทัง้หมด) เลือกแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ซ่ึงรูปแบบการน าเสนอที่ได้
สอดคล้องกบัข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหา แต่ยังพบข้อบกพร่องเล็กน้อย โดยแบ่งสเกลกว้าง
เกินไป ไม่ลงรายละเอียดของ ข้อความก ากับแกน X  และแกน Y  หรือก าหนดลกัษณะกลุม่ข้อมูล
ของแผนภูมิแท่ง ส าหรับนกัเรียนเป้าหมายรพี  เลอืกแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ
แทง่ในการเปรียบเทียบเวลาของตวัยาสตูรท่ี 1 และสตูรท่ี 2  แตมี่ข้อบกพร่อง โดยไม่ก าหนดสเกล
และไม่ก าหนดลกัษณะกลุม่ข้อมลูของแผนภมิูแทง่ระหวา่งยาสตูรท่ี 1 กบัสตูรท่ี 2 ในขณะท่ีอาทิตย์ 
เลือกแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งในการเปรียบเทียบเวลาของตวัยาสตูรท่ี 1 
และสตูรท่ี 2 ได้ชดัเจนกวา่ ดงัภาพประกอบ 54 – 55 
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ภาพประกอบ 54 การแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมลูโดยการสร้างตาราง แผนภมิูแทง่ และกราฟ

เส้นท่ีสรุปข้อมลูจากสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียนท่ี 7 ของรพี 

 
ภาพประกอบ 55 การแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมลูโดยการสร้างตาราง แผนภมิูแทง่ และกราฟ

เส้นท่ีสรุปข้อมลูจากสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียนท่ี 7 ของอาทิตย์ 
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ในช่วงท่ี 3 ของการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 11 กิจกรรม  “เสือด า...สายลับ
แห่งพงไพร” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีต้องการให้นกัเรียนพยากรณ์แนวโน้มของจ านวนประชากรเสือด า
เปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยและประเทศพม่า  โดยนกัเรียนก าหนดตวัแปรท่ีน าไปสูก่ารเขียน
ข้อความคาดการณ์ เพื่อแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างจ านวนปี พ.ศ. และ จ านวนประชากรเสอืด าใน
ประเทศไทยและประเทศพม่า พบว่า นกัเรียนสว่นใหญ่ (ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด) 
แสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลท่ีน าไปสูก่ารวิเคราะห์ข้อมูลในการค้นหาค าตอบได้ถูกต้อง  โดย
เลอืกใช้รูปแบบการน าเสนอด้วยกราฟเส้น ซ่ึงเป็นรูปแบบทีเ่หมาะสมของสถานการณ์ปัญหา แม้ว่า
ในในช่วงท่ี 1 นกัเรียนจะเลอืกใช้การพยากรณ์แนวโน้มจากการกะประมาณ เม่ือนกัเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมมากขึน้ นกัเรียนสามารถก าหนดตวัแปรท่ีน าไปสูก่ารสร้างข้อความคาดการณ์ได้
ชดัเจน จึงเลือกใช้กราฟเส้นเพื่อแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างจ านวนปี พ.ศ. และ จ านวนประชากร
เสอืด าในประเทศไทยและประเทศพม่า ส าหรับนกัเรียนเปา้หมายอาทิตย์และสมาชิกในกลุม่ แสดง
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลท่ีน าไปสูก่ารวิเคราะห์ข้อมูลในการค้นหาค าตอบได้ถกูต้องโดยเลอืกใช้
รูปแบบการน าเสนอด้วยกราฟเส้นซึ่งเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมของสถานการณ์ปัญหา และแสดง
รายละเอียดของกราฟเส้นได้ถูกต้อง ชัดเจน เช่นเดียวกับรพี ท่ี เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอด้วย
กราฟเส้นเช่นกนั ดงัภาพประกอบ 56 – 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 56 การแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมลูโดยการสร้างตาราง แผนภมิูแทง่ และกราฟ
เส้นท่ีสรุปข้อมลูจากสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียนท่ี 11 ของอาทิตย์ 
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ภาพประกอบ 57 การแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมลูโดยการสร้างตาราง แผนภมิูแทง่ และกราฟ

เส้นท่ีสรุปข้อมลูจากสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียนท่ี 11 ของรพ ี
 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ ในช่วงแรกของการเรียนการสอน นกัเรียนสว่น
ใหญ่ เลือกรูปแบบการน าเสนอท่ีได้ยงัไม่สอดคล้องกับข้อมลูจากสถานการณ์ปัญหา ต่อมาในช่วง
ท่ี 2 เม่ือนกัเรียนได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมมากขึน้ ท าให้นกัเรียนสามารถแสดงรูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลโดยการสร้างตาราง แผนภูมิแท่ง และกราฟเส้นท่ีสรุปข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาได้
ถกูต้องมากขึน้ แตย่งัพบข้อบกพร่องเล็กน้อยและยงัคงแสดงพฤติกรรมดงักลา่วจนสิน้สดุการเรียน
การสอน 
 

2.4 พฤติกรรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาพฤติกรรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3   

ผู้วิจยัพิจารณาการแสดงออกของนกัเรียนในการระบุรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นไปได้ทัง้หมด
และอธิบายเหตุผลในการเลือก แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์
ปัญหา โดยใช้การเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมูล คาดการณ์หรือค้นหาค าตอบ/ข้อความ
คาดการณ์โดยใช้ข้อมลูทางสถิติ 
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ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการ
แก้ปัญหา และผลการสงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยัเก่ียวกับการให้เหตผุลเชิงสถิติ พบวา่นกัเรียน
มีพฤติกรรมการให้เหตุผลเชิงสถิติด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 1 ลักษณะ คือ นักเรียนเขียน
ค าอธิบายในการแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหา 
จากการเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมูล หรือค้นหาค าตอบ/ข้อความคาดการณ์โดย
ใช้ข้อมูลทางสถิติได้ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อมูล ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ในช่วงแรกของการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 1 กิจกรรม  “ตัวแทนทีมชาติไทย” ซึง่
เป็นกิจกรรมที่นกัเรียนต้องวิเคราะห์ข้อมลูค่าสถิติของระยะเวลาในการวิ่งของนกักรีฑาทัง้สีค่นเพื่อ
พิจารณาคดัเลือกตวัแทนนกักรีฑาทีมชาติไทยท่ีท าเวลาได้ดีท่ีสดุเทา่นัน้เพียงหนึ่งคนเท่านัน้พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่วิเคราะห์ข้อมูลในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหา โดยใช้การ
เปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมูล คาดการณ์หรือค้นหาค าตอบ/ข้อความคาดการณ์โดยใช้
ข้อมูลทางสถิติได้น้อยมาก(ร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด)  ไม่มีการแสดงแนวคิดเพื่อ
วิเคราะห์แนวทางของค าตอบ โดยเลือกเขียนบรรยายสัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น นักเรียนเป้าหมายและ
สมาชิกในกลุ่มรพี  เลือกใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพียงค่าเดียวในการวิเคราะห์ ท าให้สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลสถิติอ่ืน ๆ ได้ ในขณะท่ีอาทิตย์และสมาชิกในกลุ่มท่ีเลือกใช้ค่าสถิติ 4 ค่า
(คา่เฉลี่ยเลขคณิต, เวลาท่ีเร็วท่ีสดุ, เวลาท่ีช้าสดุ, ครัง้ท่ีใช้เวลาเกิน 15 วินาที) ในการวิเคราะห์ ท า
ให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลในการคดัเลอืกตวัแทนนกักรีฑาทีมชาติไทยท่ีท าเวลาได้ดีท่ีสดุได้ แต่
ไม่มีการแสดงแนวคิดในการวิเคราะห์ เขียนเพียงคา่สถิติ แล้วใช้ลกูศรแสดงอันดบัของตวัแทนนกั
กรีฑาทีมชาติไทยท่ีท าเวลาได้ดีเป็นอนัดบั 1 2 และ 3 ตามล าดบั ดงัภาพประกอบ 58 – 59  
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ภาพประกอบ 58 การการวิเคราะห์ข้อมลูในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียน

ท่ี 1 ของรพ ี
 

  

เลอืกใช้คา่เฉลีย่เลขคณิตเพียงคา่เดียวในการวิเคราะห์ 
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ภาพประกอบ 59 การการวิเคราะห์ข้อมลูในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียน

ท่ี 1 ของอาทิตย์ 
  

ไม่มีการแสดงแนวคิด เพื่อวิเคราะห์ค าตอบ โดยเลอืกบรรยายสัน้ๆ 
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ตอ่มาในช่วงท่ี 2 คาบเรียนท่ี 7 กิจกรรม “สมุนไพรลดไมเกรน” พบวา่เม่ือนกัเรียน
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมมากขึน้ นักเรียนส่วนใหญ่วิเคราะห์ข้อมูลในการค้นหาค าตอบของ
สถานการณ์ปัญหา โดยใช้การเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมูล คาดการณ์หรือค้นหาค าตอบ/
ข้อความคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลทางสถิติได้มากขึน้ (ร้อยละ 45 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด)  มี
การแสดงแนวคิดเพื่ออธิบายค าตอบโดยใช้ข้อมลูจากด้านการน าเสนอข้อมูลมาเป็นข้อมูลอ้างอิง
ในการวิเคราะห์ ตวัอย่างเช่นนกัเรียนเปา้หมายรพีและอาทิตย์ ท่ีมีการวิเคราะห์ช่วงเวลาท่ีอาการ
ปวดหัวบรรเทาลงของยาสูตรท่ี 1 และสูตรท่ี 2 โดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งท่ีแสดงการ
เปรียบเทียบในด้านการน าเสนอข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ช่วงเวลาท่ีอาการปวดหวับรรเทาลงของยา
สตูรท่ี 1 และสตูรท่ี 2 ดงัภาพประกอบ 60 – 61  
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ภาพประกอบ 60 การการวิเคราะห์ข้อมลูในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียน
ท่ี 7 ของรพ ี

  

แสดงแนวคิดเพื่ออธิบายค าตอบโดยใช้ข้อมลูจากด้านการน าเสนอข้อมลูจาก
แผนภมิูแทง่มาเป็นข้อมลูอ้างอิงในการวิเคราะห์ 
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ภาพประกอบ 61 การการวิเคราะห์ข้อมลูในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียน
ท่ี 7 ของอาทิตย์ 

 
ในช่วงท่ี 3 ของการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 11 กิจกรรม  “เสือด า...สายลับแห่ง

พงไพร” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนต้องวิเคราะห์แนวโน้มของจ านวนประชากรเสอืด าเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า  โดยเขียนข้อความคาดการณ์ เพื่อแสดงความสมัพันธ์
ระหว่างจ านวนปี พ.ศ. และ จ านวนประชากรเสือด าในประเทศไทยและประเทศพม่า พบว่า 

แสดงแนวคิดเพื่ออธิบายค าตอบโดยใช้ข้อมลูจากด้านการน าเสนอ
ข้อมลูจากแผนภมิูแทง่มาเป็นข้อมลูอ้างอิงในการวิเคราะห์ 
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นักเรียนส่วนใหญ่วิเคราะห์ข้อมูลในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหา โดยใช้การ
เปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมูล คาดการณ์หรือค้นหาค าตอบ/ข้อความคาดการณ์โดยใช้
ข้อมูลทางสถิติได้มากขึน้ เม่ือนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมมากขึน้ (ร้อยละ 60 ของจ านวน
นักเรียนทัง้หมด)  สามารถเขียนข้อความคาดการณ์ได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองมาจาก
นกัเรียนเลอืกใช้กราฟเส้นในการแสดงแนวโน้มของข้อมลูระหวา่ง ปี พ.ศ. และจ านวนประชากรเสือ
ด าในประเทศไทยและประเทศพม่า เพื่อพยากรณ์จ านวนประชากรเสือด าในอนาคต ส าหรับ
นักเรียนเป้าหมายอาทิตย์และสมาชิกในกลุ่ม เขียนข้อความคาดการณ์ท่ีแสดงความสมัพันธ์
ระหว่างจ านวนปี พ.ศ. และ จ านวนประชากรเสือด าในประเทศไทยและประเทศพม่าได้ถูกต้อง 
ชดัเจน ดงัภาพประกอบ 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 62 การการวิเคราะห์ข้อมลูในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียน
ท่ี 11 ของอาทิตย์ 
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สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของการเรียนการสอน นกัเรียนสว่นใหญ่วิเคราะห์ข้อมูลในการ
ค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหา โดยใช้การเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมูล คาดการณ์
หรือค้นหาค าตอบ/ข้อความคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลทางสถิติได้น้อยมาก โดยเลือกเขียนบรรยาย
สัน้ๆ ไม่มีการแสดงแนวคิดเพื่อวิเคราะห์แนวทางของค าตอบ แต่ในช่วงท่ี 2 เม่ือนกัเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมมากขึน้ นักเรียนเร่ิมวิเคราะห์ข้อมูลในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหา 
โดยใช้การเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมลู หรือค้นหาค าตอบ/ข้อความคาดการณ์โดยใช้ข้อมลู
ทางสถิติได้มากขึน้ มีการแสดงแนวคิดเพื่ออธิบายค าตอบโดยใช้ข้อมลูจากด้านการน าเสนอข้อมูล
มาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์ และในช่วงท้าย นกัเรียนสามารถเขียนข้อความคาดการณ์ท่ี
แสดงความสมัพนัธ์จากแนวโน้มของข้อมลูได้ถกูต้อง ชดัเจนมากขึน้ 

 
2.5 พฤติกรรมด้านการสรุปค าตอบ 
ในการศึกษาพฤติกรรมด้านการสรุปค าตอบของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ผู้วิจัย

พิจารณาการแสดงออกของนกัเรียนในการสรุปค าตอบและอธิบายเหตผุลของสถานการณ์ปัญหา 
พร้อมแสดงการตรวจสอบความถกูต้องและอธิบายเหตผุลของสถานการณ์ปัญหา 

ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการ
แก้ปัญหา และผลการสังเกตของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัยเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ พบว่า 
นกัเรียนมีพฤติกรรมการให้เหตผุลเชิงสถิติด้านการสรุปค าตอบ 1 ลกัษณะ คือ นักเรียนเขียนสรุป
ค าตอบและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้ถูกต้องมากขึน้  

ในช่วงแรกของการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 1 กิจกรรม  “ตัวแทนทีมชาติไทย” 
นกัเรียนสว่นใหญ่เขียนสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้น้อยมาก  ใน
บรรดานักเรียนเหล่านัน้รวมถึงนักเรียนเป้าหมายรพีด้วย จากการสงัเกตงานเขียนของนักเรียน 
พบว่า นกัเรียนใช้เวลาในการท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาน้อย ท าให้มีข้อมูลหรือค่าสถิติไม่
เพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเหตผุลของการได้มาของข้อสรุปหรือข้อความ
คาดการณ์เกิดข้อผิดพลาด  โดยการเขียนสรุปและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหานัน้ 
นักเรียนสรุปค าตอบ โดยไม่ได้น าข้อมูลหรือค่าสถิติในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ประกอบ
เหตุผลในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาหรือเลือกวิเคราะห์จากค่าสถิติเพียงค่าเดียว 
และมีเพียงกลุม่ของนกัเรียนเป้าหมายอาทิตย์ท่ีเขียนบรรยายและใช้ข้อมูลพืน้ฐานทางสถิติจาก
ด้านการวิเคราะห์ข้อมลูมาประกอบในการสรุปและตรวจสอบค าตอบ ดงัภาพประกอบ 63 - 64 
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ภาพประกอบ 63 การเขียนสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียน
ท่ี 1 ของรพี 

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 64 การเขียนสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียน

ท่ี 1 ของอาทิตย์ 
 

มีข้อมลูหรือคา่สถิติไม่เพียงพอท่ีจะน ามาใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปเหตุผล 
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ในช่วงท่ี 2 คาบเรียนท่ี 7 กิจกรรม “สมุนไพรลดไมเกรน” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียน
เลือกตัวยาสตูรท่ีให้ผลในการรักษาดีกว่ากัน โดยพิจารณาจากเวลาตัง้แต่คนไข้เร่ิมรับประทาน
ยาจนอาการปวดหวับรรเทาลง(นาที) ของยาสตูรท่ี 1 เและยาสตูรท่ี 2 จากการวิเคราะห์รูปแบบ
การน าเสนอข้อมูลท่ีนักเรียนเลือกใช้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เขียนสรุปค าตอบและตรวจสอบ
ค าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้มากขึน้ (ร้อยละ 40 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด) ส าหรับนกัเรียน
กลุม่เป้าหมายอาทิตย์และรพี เขียนสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้
ถกูต้อง โดยแสดงการตรวจสอบค าตอบจากการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอข้อมลูรูปแผนภมิูแท่ง
มาใช้ประกอบเหตุผลในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหา (ดูภาพประกอบ 60-61) ดัง
ภาพประกอบ 65 – 66 

   
 
 
 
 

ภาพประกอบ 65 การเขียนสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียน
ท่ี 1 ของอาทิตย์ 

 
 
 
 
ภาพประกอบ 66 การเขียนสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียน

ท่ี 1 ของรพี 
 

ในช่วงท้ายของการเรียนการสอน คาบท่ี 11 กิจกรรม  “เสือด า...สายลับแห่งพง
ไพร” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีต้องการให้นกัเรียนพยากรณ์แนวโน้มของจ านวนประชากรเสือด าระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศพม่าในอนาคต พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพยายามเขียนสรุป
ค าตอบและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้มากขึน้ (ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด)   ส าหรับนกัเรียนกลุม่เป้าหมายตะวนั เขียนสรุปค าตอบและแสดงการตรวจสอบค าตอบ
จากการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอข้อมลูรูปกราฟเส้นมาใช้ประกอบเหตุผลในการค้นหาค าตอบ
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ของสถานการณ์ปัญหา ดังภาพประกอบ 67 ในขณะท่ีรพี แสดงการตรวจสอบค าตอบจากการ
วิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอข้อมูลรูปกราฟเส้นเช่นกัน โดยเขียนเพียงค าตอบ จึงได้สมัภาษณ์
เพิ่มเติม ดงัภาพประกอบ 68 และตวัอยา่งการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 67 การเขียนสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียน
ท่ี 11 ของตะวนั 

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 68  การเขียนสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียน

ท่ี 1 ของรพี 

เขียนสรุปค าตอบและแสดงการตรวจสอบค าตอบจากการวิเคราะห์รูปแบบการ
น าเสนอข้อมลูรูปกราฟเส้นมาใช้ประกอบเหตผุลในการค้นหาค าตอบ 
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เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเก่ียวกับการตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหา ใน
ด้านการสรุปค าตอบของนกัเรียนเป้าหมายรพี ครูให้นกัเรียนอธิบายเพิ่มเติม ดงัแสดงในตวัอย่าง
การสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ 

 
ครู : จากสถานการณ์ปัญหา “เสือด า...สายลบัแห่งพงไพร” แนวโน้มประชากร

เสอืด าในปี พ.ศ. 2595 ควรเป็นอยา่งไร 
รพี : ประชากรเสอืด าในประเทศไทยนา่จะมีแนวโน้มสงูกวา่ประเทศพม่าคะ่ 
ครู : นกัเรียนมีแนวคิดอยา่งไร ลองอธิบายเพิ่มเติมให้ครูฟังซิ  
รพี : ลองแทนคา่ x  ด้วยปี พ.ศ. 2595 ในข้อความคาดการณ์ท่ีได้ในข้อ 8 คะ่ จะ

ได้ประชากรเสือด าในประเทศไทยเทา่กบั 475 ตวัและประชากรเสอืด าในประเทศพม่าเท่ากับ 472 
ตวั นัน้คือ ประชากรเสอืด าในประเทศไทยนา่จะมีแนวโน้มสงูกวา่ประเทศพม่าคะ่ 

 
สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของการเรียนการสอน นกัเรียนสว่นใหญ่เขียนสรุปค าตอบและ

ตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้น้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามในช่วงท่ี 2 นักเรียนสว่น
ใหญ่มีความพยายามเขียนสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้มากขึน้ 
และยงัคงแสดงพฤติกรรมดงักลา่วจนกระทัง่สิน้สดุการเรียนการสอน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีด าเนินการวิจัยโดยสังเขป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตผุลเชิงสถิติของครู

และนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

2. เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผล
เชิงสถิติส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
60/60 

3. เพื่อศึกษาความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 เม่ือเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผ่าน
การแก้ปัญหาของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ
ผา่นการแก้ปัญหาของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่น 
การแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
60/60  

2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ
สงูกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจัย
เป็น 3 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้
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ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผล
เชิงสถิติ 

1.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอน
สถิติที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติที่ เก่ียวกับ
การให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 

นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผา่นการเรียนเนือ้หา
เร่ือง สถิติ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรามค าแหงจ านวน 24 คน โรงเรียน
ละ 12 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง 

ครูคณิตศาสตร์ท่ีสอนนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์สอน
เนือ้หาสถิติ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 6 คน โรงเรียนละ 3 คน โดย
เลอืกแบบเจาะจง 

 
1.2 การก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติ

ที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
การศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของ

นกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 นีมี้วตัถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะน ามาสร้างและพฒันากิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการท่ีแท้จริงของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 แบง่เป็น 2 ขัน้ตอน ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์เอกสาร และ 
(2) การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม 

 
1.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับการศึกษาสภาพการเรียน

การสอนสถิติที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกับการให้

เหตุผลเชิงสถิติในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ (1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจากนกัเรียน ประกอบด้วย (1.1) แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิง
สถิติส าหรับนกัเรียน เพื่อส ารวจและตรวจสอบความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของ
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นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 และ (1.2) แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ  เพื่อส ารวจและตรวจสอบความรู้พืน้ฐานและส ารวจ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางสถิติก่อนเรียน โดยแบบทดสอบอตันยัเป็นปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยท่ี
ใช้เนือ้หาความรู้ในเร่ืองสถิติ (2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจาก
ครู  ประกอบด้วย (2.1) แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับครู เพื่อ
ส ารวจและตรวจสอบความเช่ือ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของครูห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 และ (2.2) แบบสมัภาษณ์การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ส าหรับครู เพื่อศกึษาเชิงลกึเก่ียวกบัแนวการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครู     

หลังจากสร้างเค ร่ืองมือเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยน าเค ร่ืองมือเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เม่ือแก้ไขตามค าแนะน าจนผา่น
การพิจารณาแล้วน าเคร่ืองมือทัง้สองท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามของครู
เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ 
และความชดัเจนของข้อความ หลงัจากนัน้ผู้วิจัยคดัเลอืกข้อความท่ีมีดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  เพื่อให้ได้
แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับนกัเรียนและครู แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนและแบบสมัภาษณ์การจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ส าหรับครูตามท่ีก าหนด จากนัน้น าเคร่ืองมือไปส ารวจกบักลุม่เปา้หมายท่ีใช้ 

 
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการส ารวจนี ้ผู้วิจยัด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามดงันี ้

1) การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนักเรียน 
ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลภาคสนามผู้ วิจัย ได้นัดกลุ่ม เป้าหมายท า

แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติ และแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การให้เหตุเชิงสถิติเป็นรายบุคคล โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ท่ี
ผ่านการเรียนเนือ้หาเร่ือง สถิติ ในชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 24 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง โรงเรียนละ 12 คน 
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2) การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากครู 
ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลภาคสนามผู้ วิจัย ได้นัดกลุ่ม เป้าหมายท า

แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ และสมัภาษณ์สภาพการเรียนการ
สอนสถิติและความรู้เก่ียวกับศาสตร์การสอนในเนือ้หาส าหรับครูเป็นรายบุคคล โดยมีเคร่ือง
บนัทึกเสียงช่วยบันทึกบทสนทนาขณะสมัภาษณ์  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูคณิตศาสตร์ท่ีสอน
เนือ้หาสถิติส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และ
โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัรามค าแหง  จ านวน 6 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง โรงเรียนละ 3 คน 

 
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

เก่ียวกบัสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนและครู ดงันี ้
1) การวิเคราะห์ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของ

นกัเรียนและครู มาวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามท่ีก าหนด  หาคา่เฉลีย่เลขคณิต
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเช่ือแต่ละข้อ  แต่ละด้านและทัง้ฉบับ  แล้วแปลผลตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2) การวิเคราะห์ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
ผู้วิจยัน าแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ  มาวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกในการตรวจสอบการให้เหตผุลเชิงสถิติทัง้ 4 ด้าน คือ 
ด้านการบรรยายข้อมูล (Describing Data) ด้านการจัดการข้อมูล (Organizing Data) ด้านการ
น าเสนอข้อมูล(Representing Data) และด้านการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล (Analyzing 
and Interpreting Data) แล้วแปลผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3) การวิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนสถิติและความรู้เก่ียวกับ
ศาสตร์การสอนในเนือ้หาสถิติ 

ผู้ วิจัยน าแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนสถิติและความรู้
เก่ียวกับศาสตร์การสอนในเนือ้หาส าหรับครู มาวิเคราะห์ข้อมลูโดยพิจารณาค าตอบของครู 4 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านหลักสูตร  (2) ด้านผู้สอน  (3) ด้านผู้เรียน  และ (5) ด้านศาสตร์การสอนใน
เนือ้หาสถิติของครู  แล้วแปลผลในเชิงพรรณนา 
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ระยะที่  2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2.1 การก าหนดกลุ่มน าร่องที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียน
การสอน 

กลุ่มน าร่องที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็น
กลุ่มท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งเป็นนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผ่านการเรียนเนือ้หาเร่ือง สถิติ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในช่วงแรกของภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  
จ านวน 21 คน และพิจารณาจากคะแนนดิบของนกัเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 แล้วแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีอยู่ในระดับสงู ปานกลางและต ่า โดยใช้
นกัเรียนในการทดลองหาประสทิธิภาพ 3 ครัง้ ดงันี ้

2.1.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล โดยใช้นกัเรียนจ านวน 3 คน ท่ีได้จาก
การเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนทัง้ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
สถานการณ์ปัญหา ข้อค าถามและหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1.2 การหาประสทิธิภาพเป็นกลุม่ยอ่ย โดยใช้นกัเรียนจ านวน 6 คนจากการ
เลือกแบบเจาะจง ท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีได้จากการเลือกในข้อ 2.1.1 เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัของ
สถานการณ์ปัญหา ข้อค าถามและหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1.3 การหาประสทิธิภาพภาคสนาม โดยใช้นกัเรียนจ านวน 12 คนจากการ
เลือกแบบเจาะจง ท่ีไม่ใช่กลุม่ท่ีได้จากการเลือกในข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 เพื่อตรวจสอบความเป็น
ปรนยัของสถานการณ์ปัญหา ข้อค าถาม หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหา
คณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัอ่ืน ๆ 

 
2.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

และหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลท่ีได้จากการศึกษาสภาพการ
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เรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนและครู กระบวนการแก้ปัญหา 
(Problem Solving Approach) ท่ีเป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ (Wilson et al., 1993, 
p. 6)  ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อีกทัง้ยงัท าการศกึษากรอบแนวคิด
การให้เหตุผลเชิงสถิติของโจนส (G.A. et al Jones, 2004, p. 97) เพื่อศึกษาลักษณะการให้
เหตุผลเชิงสถิติ อันจะเป็นแนวทางการประเมินผลมาก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่าน
การแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 12 
แผน แตล่ะแผนใช้เวลา 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที โดยเป็นเวลานอกเหนือจากเวลาปกติ มี
จุดมุ่งหมายหลกัเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติในด้านการท าความเข้าใจ
ปัญหา   ด้านการเก็บรวบรวมข้อมลู  ด้านการน าเสนอข้อมลู ด้านการวิเคราะห์ข้อมลู และด้านการ
สรุปค าตอบในกิจกรรมการเรียนการสอนนีน้กัเรียนได้เรียนรู้กระบวนการให้เหตุผลเชิงสถิติผา่นการ
แก้ปัญหา ได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการให้เหตุผลเชิงสถิติ โดยเนือ้หาท่ีใช้เป็นเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องกบัสถิติ ไม่เกินระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 นอกจากได้ลงมือใช้กระบวนการให้เหตผุลเชิง
สถิติแล้วนกัเรียนยงัมีสว่นร่วมในการเรียนแบบร่วมมือ ตลอดจนมีสว่นร่วมในการอภิปรายผลจาก
การวิเคราะห์การให้เหตผุลเชิงสถิติจากสถานการณ์ปัญหาในชัน้เรียน 

 
2.3 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ (1) เคร่ืองมือส าหรับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียน
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงสถิติ จ านวน 12 แผน ซึ่งแตล่ะแผนประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล (2) เคร่ืองมือส าหรับการวดัและ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการ
แก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย (2.1) แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการให้เหตผุลเชิงสถิติ เป็นแบบทดสอบอตันยัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เพื่อใช้ตรวจสอบความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงสถิติท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้
เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 (2.2) แบบสงัเกตพฤติกรรม
ท่ีแสดงความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ เป็นแบบบนัทึกท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เพื่อใช้ในการสงัเกต
และบันทึกพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียน ขณะลงมือ
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แก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ (Checking List) และแบบบนัทึกภาคสนาม 
(Field Note) และ (2.3) แบบสมัภาษณ์พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติ เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึน้ เพื่อสอบถามนกัเรียนเปา้หมายเก่ียวกบัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของ
แตล่ะคน โดยใช้หลงัสิน้สดุคาบเรียนแตล่ะครัง้ 

หลงัจากท่ีสร้างเคร่ืองมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยน าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ทัง้หมดเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เม่ือปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแล้ว จึงน าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และความชดัเจนของข้อค าถาม 
แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ หลงัจากนัน้ผู้วิจยัคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Objective Congruence) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เช่ียวชาญเพื่อให้ได้เคร่ืองมือวิจัยตามท่ีก าหนด หลังจากนัน้น าเคร่ืองมือไปทดลองหา
ประสิทธิภาพกับนักเรียนกลุ่มน าร่อง ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศกึษา 2561  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดย (1) 
การหาประสทิธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัของสถานการณ์ปัญหา ข้อค าถาม
และหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน (2) การหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ย่อย เพื่อ
ตรวจสอบความเป็นปรนยัของสถานการณ์ปัญหา ข้อค าถามและหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนการสอน และ (3) การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
สถานการณ์ปัญหา ข้อค าถาม หาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 
ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติ

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
3.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับการศึกษาความสามารถและ

พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา 

กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิง
สถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา เป็นนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผ่านการเรียนเนือ้หาเร่ือง สถิติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ในช่วงหลงัของ
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ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 1 
ห้องเรียน ซึ่งมีนกัเรียนจ านวน 20 คน นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายเหลา่นีไ้ด้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง  

ในกลุม่เป้าหมายผู้วิจัยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ โดยพิจารณาจากคะแนนดิบ
ของนกัเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 แล้วแบง่เป็น 3 กลุม่ 
คือ กลุม่ท่ีอยูใ่นระดบัสงู ปานกลางและต ่า มาเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย แล้วก าหนดนกัเรียนท่ี
มีคะแนนล าดบัท่ี 1 – 5 เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู นกัเรียนท่ีมีคะแนนล าดบัท่ี 6 –
15 เป็นนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง และนกัเรียนท่ีมีคะแนนล าดับท่ี 16 – 20 
เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า หลงัจากนัน้แบง่นกัเรียนออกเป็น 5 กลุม่ กลุม่ละ 4 คน 
ซึง่ในแตล่ะกลุม่ ประกอบด้วย นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 1 คน นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนปานกลาง 2 คน และนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 1 คน 

สุดท้ายผู้ วิจัยร่วมกับครูประจ าชัน้ท าการเลือกนักเรียนมา 4 กลุ่มโดยการสุ่ม
อย่างง่าย แล้วคดัเลือกนกัเรียนเป้าหมาย (Target Student) จากการสมัภาษณ์ครูประจ าชัน้ของ
นกัเรียน จ านวน 4 คน ซึง่เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัสงู 1 คน ปานกลาง 2 
คนและต ่า 1 คน โดยเลือกแบบเจาะจงซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนท่ีกล้าแสดงออก สามารถสื่อสาร
และน าเสนอแนวคิดของตนเองได้ดี รวมถึงเป็นนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศกึษา 2561 ตัง้แต่ 3.0 ขึน้ไป เพื่อศกึษาเชิงลกึเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถใน
การให้เหตผุลทางสถิติของนกัเรียน 

 
3.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมใน

การให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ผ่านการแก้ปัญหา ส าหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้
เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา โดยท าการศึกษากรอบแนวคิดการให้
เหตผุลเชิงสถิติของโจนส์ ซึง่ประกอบด้วย การบรรยายข้อมลู การจดัการข้อมลู การน าเสนอข้อมูล 
การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล ซึ่งผู้ วิจัยได้น ามาพัฒนากรอบแนวคิดของการให้
เหตผุลเชิงสถิติในงานวิจัยครัง้นีด้้วย โดยวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างขัน้ตอนการจดัการเรียน
การสอนผ่านการแก้ปัญหาท่ีสง่เสริมการให้เหตุผลเชิงสถิติ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การท า
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ความเข้าใจปัญหา  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุป
ค าตอบ 

 
3.3 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบกลุม่เดียว มีการทดสอบหลงัการทดลอง 

(One–Group Posttest–Only Design) ผู้ วิจัยใช้เวลาในการด าเนินการทดลองทัง้หมด 14 คาบ
เรียน คาบเรียนละ 90 นาที โดยแบ่งเป็นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา จ านวน 12 คาบเรียน และเวลาในการ
ทดสอบหลงัเรียน 2 คาบเรียน ผู้วิจยัด าเนินการทดลองในช่วงหลงัภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561  
โดยใช้เวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ในแต่ละคาบเรียนผู้ วิจัยท าหน้าท่ีเป็นผู้ สอนและผู้
สงัเกตการณ์  จ านวน 2 คน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยสงัเกตการณ์ บนัทึกพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิง
สถิติของนกัเรียนเปา้หมายและสมาชิกในกลุม่ ขณะลงมือใช้การให้เหตผุลเชิงสถิติ 

เม่ือสิน้สดุการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบความสามารถในการ
ให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผู้ วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ 

 
3.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลและ

คะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติหลงัการทดลอง มาหาค่าเฉลี่ย
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วหาจ านวนนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ ตัง้
สงูกว่าร้อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม จากนัน้ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีวา่ นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
ให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความสามารถในการ
ให้เหตุผลเชิงสถิติ สูงกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
นกัเรียนทัง้หมด โดยใช้การทดสอบทวินาม 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัพิจารณางานเขียนของนกัเรียนใน
การให้เหตุผลเชิงสถิติและผลการสงัเกตนกัเรียนเปา้หมายเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ ขณะลง
มือปฏิบติักิจกรรมจากผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจยัโดยมีแบบสงัเกตพฤติกรรมการให้เหตุผลเชิงสถิติ แล้ว
วิเคราะห์พฤติกรรมการให้เหตผุลเชิงสถิติในด้านท าความเข้าใจปัญหา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ด้านการน าเสนอข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านการสรุปค าตอบ ขณะลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม พร้อมค าอธิบายท่ีชดัเจน ของนกัเรียนกลุม่เปา้หมายและนกัเรียนเปา้หมายจ านวน 4 คน 

 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

จากการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
สถิติผา่นการแก้ปัญหาของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ได้ผลดงันี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิง
สถิติ 

ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิง
สถิติของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และครูชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผู้วิจัยศกึษา (1) ความ
เช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนและครู  (2) ความสามารถในการให้เหตผุลเชิง
สถิติของนกัเรียน และ (3) สภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตุผลเชิงสถิติของ
ครู   

1. ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนและครู 
คะแนนเฉลี่ยของความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนและครู

อยู่ในระดบัมาก  โดยมีคะแนนเฉลี่ยของความเช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์ ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการ
ให้เหตผุลเชิงสถิติและความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนและครูอยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั ซึง่ความเช่ือทัง้สามเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติและความเช่ือท่ี
เก่ียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยความเช่ือดงักลา่วจะสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนด้วย ซึ่งความเช่ือนัน้มีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของนกัเรียน  หากนกัเรียน
เกิดความเช่ืออยา่งไรแล้ว ยอ่มเป็นเหตจุูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ตอบสนองความเช่ือนัน้ ๆ ด้วย  โดย
นอร์วูด (Norwood, 1997, February, p. 62) พบว่า ความเช่ือในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็น
องค์ประกอบหนึ่งท่ีส่งผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งความเช่ือในการเรียนคณิตศาสตร์มี
ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วย อีกทัง้ความเช่ือดงักลา่วจะสง่ผลตอ่การ
จดัการเรียนรู้ของครู ซึ่งสะท้อนผลไปสูน่กัเรียน สอดคล้องกบั ไมตรี อินทร์ประสทิธ์ิ (2546, น. 4) ท่ี
ได้กลา่วไว้ว่าทัง้ความเช่ือและประสบการณ์เดิมของครูนัน้เป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัท่ีสง่ผลต่อการ
เรียนรู้ กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และมีผลกระทบตอ่ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน ด้วยเหตนีุก้ารท่ี
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียน ความเช่ือของครูยอ่มมีผลตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้นัน้ 
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2. ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียน 
นกัเรียนมีประสบการณ์น้อยในการใช้กระบวนการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลเชิง

สถิติ ท าให้ไม่สามารถบรรยายข้อมูล จัดการข้อมูล น าเสนอข้อมูล วิเคราะห์และตีความหมาย
ข้อมูล รวมทัง้ไม่สามารถบูรณาการเนือ้หาและน าความรู้ทางสถิติไปประยุกต์ใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้  ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของเวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร (2556, 
น. 17) ได้ท าการศึกษาก่อนท าการวิจัยเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติและการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์ไปสูชี่วิตจริง ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6  ด้านการรวบรวมและการเปลีย่นแปลงข้อมลู ด้านการน าเสนอข้อมลู และด้าน
การวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัท าได้ไม่ดีหรือท าไม่ได้เลย มีเพียงด้าน
การบรรยายข้อมูลเทา่นัน้ท่ีนกัเรียนท าได้ดีและ สอดคล้องกับผลการวิจัยในตา่งประเทศของเชียน 
วี ชานและคณะ (Shiau & Zeleha, 2014, pp. 133-139) ท่ีได้ท าการวิเคราะห์ความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงสถิติ โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ จ านวน 4 ข้อ ท่ี
ครอบคลุมเนือ้หาค่ากลางทางสถิติและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าความสามารถในการให้
เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนมัธยมศกึษาเกรด 10 โรงเรียนมธัยมในประเทศมาเลเซีย ยงัอยูใ่นระดบั
ไม่นา่พอใจ ต้องได้รับการพฒันาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านกระบวนการให้เหตผุลเชิงสถิติ 

 
3. สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการให้เหตุผลเชิงสถิติของครู 
หลกัสตูรสถิติท่ีครูใช้สอนนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นัน้ไม่ได้เน้นทกัษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนคิดค านวณเพื่อหาค าตอบได้ถกูต้อง
เพียงอย่างเดียว ในขณะท่ีครูไม่ได้เน้นการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างการให้เหตุผลเชิงสถิติ ไม่ได้ใช้
ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดกระบวนการคิด ไม่ได้เน้นการจดัการเรียนการสอนผา่นการแก้ปัญหา 
มักอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์พร้อมยกตัวอย่างประกอบเท่านัน้ ตลอดจนนักเรียนยงัมีมโน
ทศัน์ท่ีคลาดเคลือ่นเก่ียวกบัการให้เหตุผลเชิงสถิติ กระบวนการทางสถิติและหลกัการหาค่ากลาง
ทางสถิติของข้อมูลให้เหมาะสมกับสถานการณ์  นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ทางสถิติไป
ประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์ได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการอ่านท าความเข้าใจปัญหา การรวบรวมข้อมูล 
การน าเสนอ การวิเคราะห์และการแปลความหมายจากข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลพืน้ฐานไปใช้ในการ
พยากรณ์หรือคาดเดาค าตอบเพื่อสร้างข้อความคาดการณ์ท่ีน าไปสู่การตดัสินใจในสถานการณ์
ทางสถิติได้  ทัง้นี อ้าจเน่ืองมาจากศาสตร์การสอนในเนือ้หาสถิติของครู  ครูมีมโนทัศน์ ท่ี
คลาดเคลื่อนเก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติและมีประสบการณ์น้อยในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การวดัและประเมินผลเก่ียวกับ
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะการให้เหตุผลเชิงสถิติ   ซึ่งสอดคล้องกับ
อานนท์ ศกัด์ิวรวิชญ์ (2561, ออนไลน์) ท่ีกลา่วว่าการสอนสถิติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาของ
ไทย ครูผู้สอนไม่มีความเข้าใจในวิธีการให้เหตุผลทางสถิติ (Statistical reasoning) เพียงพอ ท าให้
สอนสถิติศาสตร์เหมือนกับท่ีสอนคณิตศาสตร์ด้วยการแทนค่าใสส่ตูรค านวณมากกว่าการเข้าใจ 
ให้เหตุผล อธิบายทฤษฎี วิพากษ์และวิจารณ์ความถกูต้องเหมาะสมของการใช้สถิติศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูได้เม่ือขาดการให้เหตผุลทางสถิติ 

 
ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง

ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

ในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผล
เชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในครัง้นี ้พบว่า  ประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 60/60 โดยมีค่าเฉลี่ย 
71.20/71.18 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
สถิติส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
60/60   

ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ได้สร้างจาก
การศกึษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษา
ปีท่ี 3 เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถใน
การให้เหตผุลเชิงสถิติ ซึง่ผู้วิจยัได้ค้นหาแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่นกระบวนการ
แก้ปัญหา (Problem Solving Approach) ท่ีเป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ (Wilson et 
al., 1993, p. 6)  ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อีกทัง้ยังท าการศึกษา
กรอบแนวคิดการให้เหตุผลเชิงสถิติของโจนส์และคณะ (G.A. et al Jones, 2004, p. 97) เพื่อ
ศึกษาลกัษณะการให้เหตุผลเชิงสถิติ อันจะเป็นแนวทางการประเมินผลและการให้คะแนนรูบริก 
(Rubric Scoring) ซึ่งกรอบแนวคิดนีส้ามารถช่วยสืบค้นลกัษณะพฤติกรรมการให้เหตุผลเชิงสถิติ
และจดักลุม่ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติของผู้ เรียนได้  อีกทัง้การให้เหตุผลเชิงสถิติ จะ
ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาสถิติ วิธีการเลือกใช้สถิติและการใช้ข้อมูลทางสถิติได้อย่างสมเหตสุมผล 
(J. Garfield & Gal, 1999, p. 210) และได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ ปรับปรุงแก้ไขทัง้ใน
ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และความชดัเจนของข้อความ เพื่อให้



  171 

เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุในการน าไปใช้ สอดคล้องกบังานวิจัยของอาพนัธ์ชนิต 
เจนจิต (2546, น. 40-43) ท่ีได้มีการวางแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิต
โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยเร่ิมต้นจากการก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนเรขาคณิตโดยใช้การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ น าร่างกิจกรรมการเรียนการสอนไป
ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าไปทดลอง
น าร่องเป็นรายบุคคล ทดลองน าร่องเป็นกลุ่มเล็ก จนได้ร่างกิจกรรมท่ีพัฒนาขึน้มาไปใช้ในการ
ทดลองภาคสนามได้ต่อไปและจิณดิษฐ์ ลออปักษิณ (2550, น. 60-61) ท่ีพัฒนาหลักสูตร
เรขาคณิตวิยุตส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงท่ี
ด าเนินการพัฒนาหลกัสูตรอย่างเป็นระบบ ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพฒันาหลกัสตูร ผา่นการประเมินและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญกระทัง่
ได้หลกัสตูรท่ีมีประสทิธิภาพ 

 
ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
1. ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง

ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ
สูงกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด ท่ี
ระดบันยัส าคญั .05  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ ได้สร้างตาม
แนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
สถิติผา่นการแก้ปัญหา ซึง่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนกัเรียนได้เรียนรู้กระบวนการให้เหตผุล
เชิงสถิ ติผ่านการแก้ปัญหา ในขณะท่ีลงมือแก้สถานการณ์ ปัญหา นักเรียนจะได้ฝึกฝน
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (Non-Routine Problem) และการแก้ปัญหาจากปัญหา
ในชีวิตจริง (Real- World Problems) ซึง่แต่ละปัญหานกัเรียนจะต้องท าความเข้าใจปัญหา เก็บรว
รวมข้อมลู แสดงวิธีการน าเสนอข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหา
โดยใช้การเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมลู คาดการณ์หรือค้นหาค าตอบ/ข้อความคาดการณ์
โดยใช้ข้อมูลทางสถิติและสรุปค าตอบของปัญหาโดยใช้ความรู้ในเร่ือง สถิติ ท่ีไม่ เกินชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในการแก้ปัญหา  นอกจากนัน้นกัเรียนยงัได้ฝึกการมีสว่นร่วมในการเรียนแบบ
ร่วมมือหรือการท างานร่วมกันเป็นกลุม่ย่อย โดยได้ร่วมคิดและลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุม่ ตลอดจน
ได้มีสว่นร่วมในการน าเสนอและอภิปรายผลจากสถานการณ์ปัญหาทัง้ของตนเองและกลุม่ในชัน้
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เรียน สอดคล้องกบังานวิจยัของจิณดิษฐ์ ลออปักษิณ (2550, น. 83-88) ท่ีได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ
การพฒันาหลกัสตูรเรขาคณิตวิยุตส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นการจดัการเรียน
การสอนเน้นท่ีผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีวิธีการสอนแบบรวมทัง้ชัน้เรียน จากการใช้การสอนแบบใช้
ปัญหาน าเข้าสูบ่ทเรียน ท าให้นกัเรียนมีความรู้สกึท้าทาย เปิดโอกาสให้นกัเรียนคิด อภิปราย และ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและในปฏิบติัการกิจกรรมกลุม่ยอ่ย ใช้วิธีการสอนแบบค้นพบ เน้นสง่เสริม
การให้เหตุผลของ นกัเรียน มีการสงัเกต รวบรวมข้อมูล สร้างข้อความคาดการณ์ ซึ่งเป็นการให้
เหตุผลแบบอุปนัยและตรวจสอบข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัย 
ผลการวิจัยพบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยสอบผ่านเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อีกทัง้ยงั
สอดคล้องกบัแนวคิดของอาซท์และยาลอซ-ฟีเมีย (Artzt & Yaloz-Femia Shirel, 1999, p. 125) ท่ี
กล่าวว่า การท่ีนักเรียนได้คิดร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักเรียนให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้เท่านัน้ แต่ยงัท าให้นกัเรียนมีพฒันาการในการให้เหตผุลขึน้ด้วย ซึ่งมีผลมาจากการ
ถามค าถามในกลุม่และการปอ้นข้อมลูย้อนกลบัของสมาชิกในกลุม่ 

 
2. พฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
จากการวิเคราะห์งานเขียนของนกัเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอน  ผลการสงัเกต

ของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัย เก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นนักเรียนเป้าหมายและผลการสมัภาษณ์เก่ียวกับการให้เหตุผลเชิงสถิติ  
พบว่า  ระหว่างท่ีกิจกรรมการเรียนการสอนนีด้ าเนินการอยู่ เม่ือนักเรียนมีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาทางสถิติมากขึน้ นกัเรียนใช้เวลามากขึน้ในการท าความเข้าใจปัญหา แสดงร่องรอยการ
ขีดเขียนหรือขีดล้อมรอบข้อความมากขึน้และระบุข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาได้มากขึน้   ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลนัน้นกัเรียนระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแหลง่ข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีใช้ได้มาก
ขึน้ ระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นไปได้และอธิบายเหตุผลในการเลือกรูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลได้มากขึน้  นกัเรียนแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลโดยการสร้างตาราง แผนภูมิแท่ง หรือ
กราฟเส้นท่ีสรุปข้อมลูจากสถานการณ์ปัญหาได้ถูกต้องมากขึน้ นกัเรียนเขียนค าอธิบายแสดงการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหา โดยแสดงการเปรียบเทียบ ระบุ
แนวโน้มจากข้อมูล หรือค้นหาค าตอบ/ข้อความคาดการณ์ ท่ีใช้ข้อมูลทางสถิติได้ชัดเจนขึน้  
สอดคล้องกับข้อมลูมากขึน้ อีกทัง้เขียนสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหา
ได้ถูกต้องมากขึน้ สอดคล้องกับ เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร (2553, น. 19) ท่ีได้ศึกษาความสามารถ
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ในการให้เหตผุลเชิงสถิติของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอนปลายและเปรียบเทียบความแตกตา่ง
ระหวา่งความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ซึ่งอยู่
บนพืน้ฐานกรอบแนวคิดการให้เหตุผลเชิงสถิติของโจนส์และคณะ (Jones; et al) มุ่งศึกษาใน 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านการบรรยายข้อมูล ด้านการรวบรวมและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ด้านการน าเสนอ
ข้อมลู และด้านการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมลู พบวา่ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ
ของนกัเรียนอยู่ในกลุม่ท่ี 3 กลา่วคือ นกัเรียนสามารถตอบค าถามท่ีถามได้ถูกต้องและมีการแสดง
เหตผุลเพื่ออธิบายค าตอบแตไ่ม่ชดัเจนหรือมีข้อบกพร่องเลก็น้อย 

ด้านการท าความเข้าใจปัญหา 
ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนกัเรียนในการให้เหตุผลเชิงสถิติ และผลการ

สงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยัเก่ียวกับการท าความเข้าใจปัญหาของนกัเรียน พบวา่ เม่ือนกัเรียน
มีประสบการณ์ในการให้เหตผุลเชิงสถิติมากขึน้ นกัเรียนเร่ิมให้ความส าคญักบัการท าความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหามากขึน้ โดยนกัเรียนใช้เวลามากขึน้ในการอ่าน วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัญหา แสดงร่องรอยการขีดเขียนมากขึน้ในขณะท าความ
เข้าใจสถานการณ์จริง และเม่ือนกัเรียนได้ทบทวนสถานการณ์ปัญหาตามค าแนะน าของครู ท าให้
นกัเรียนสามารถเขียนรายละเอียดข้อมูลส าคญัเพิ่มเติมได้มากขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของอัมพร 
ม้าคนอง (2554, น.77) ท่ีกลา่วว่า เม่ือนกัเรียนตอบค าถามหรือคิดไม่ได้แต่ครูช่วยเหลือด้วยการ
แนะหรือตัง้ค าถามใหม่ท่ีง่ายกว่าหรือเป็นค าถามท่ีนกัเรียนสามารถจะคิดได้ นกัเรียนก็จะค่อยๆ 
ตอบได้ และอาจน าไปสูก่ารแก้ปัญหาท่ีต้องการ การใช้ค าถามของครูจึงเป็นปัจจัยท่ีส าคญัยิ่งต่อ
การคิดและการเรียนรู้ของนกัเรียน 

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนกัเรียนในการให้เหตุผลเชิงสถิติ และผลการ

สงัเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของนกัเรียน พบว่า เม่ือนกัเรียนมี
ประสบการณ์ในการให้เหตุผลเชิงสถิติมากขึน้   นกัเรียนสามารถเขียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพิ่มเติมได้มากขึน้ โดยเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีคาดว่าจะเป็นไปได้จากการเก็บข้อมูลจริง และในช่วง
ท้ายของการจดัการเรียนการสอน นกัเรียนสามารถเขียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแหลง่ข้อมลู และ
เคร่ืองมือได้ครบถ้วน โดยเขียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้จากข้อมลูทติุยภมิูและปฐมภมิู 

ด้านการน าเสนอข้อมูล 
ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนกัเรียนในการให้เหตุผลเชิงสถิติ และผลการ

สงัเกตของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัยเก่ียวกับการน าเสนอข้อมูลของนักเรียน พบว่า เม่ือนักเรียนมี
ประสบการณ์ในการให้เหตุผลเชิงสถิติมากขึน้ นักเรียนสามารถระบุรูปแบบการน าเสนอข้อมูลท่ี



  174 

เป็นไปได้ทัง้หมดและอธิบายเหตผุลในการเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมมาก
ขึน้ทัง้ยงัเขียนค่าทางสถิติ การจัดกลุม่ข้อมูลในรูปการสรุปรวมหรือก าหนดตวัแปรท่ีแสดงสมัพนัธ์
ของข้อมูลท่ีน าไปสู่การแสดงรูปแบบการน าเสนอจากสถานการณ์ ได้อย่างถูกต้อง   ตลอดจน
นกัเรียนสามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอท่ีได้สอดคล้องกับข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาได้มาก
ขึน้และแสดงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลโดยการสร้างตาราง แผนภูมิแท่ง และกราฟเส้นท่ีสรุป
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาได้ถูกต้องมากขึน้ แต่ยังพบข้อบกพร่องเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุญญิสา แซ่หล่อ (2550, น. 66-72) ท่ีได้ท าการศึกษาการบูรณาการแบบเช่ือมโยง
เนือ้หาคณิตศาสตร์ในเร่ือง การวิเคราะห์ข้อมลู การน าเสนอข้อมูลและพีชคณิตโดยใช้สถานการณ์
ในชีวิตจริง ผลจากการสัมภาษณ์ในด้านการรู้ถึงความสัมพันธ์ของเนือ้หา พบว่า นักเรียนมี
พฒันาการในการน าเสนอข้อมลูมากขึน้ โดยในตอนเร่ิมต้นนกัเรียนยงัไม่สามารถน าเสนอข้อมลูใน
รูปตารางให้สอดคล้องกับข้อมูลจากสถานการณ์จริงได้ เน่ืองจากยงัมีปัญหาในเร่ือง รูปแบบการ
เขียนตาราง แต่เม่ือจบการทดลองผลการสมัภาษณ์พบว่า นกัเรียนมีพฒันาการในเร่ืองนีม้ากขึน้ 
โดยนกัเรียนสามารถน าเสนอข้อมูลในรูปตารางได้ถูกต้อง ส าหรับความสมัพนัธ์ของกราฟเส้นกับ
สมการ ผลจากการสมัภาษณ์ ในตอนเร่ิมต้นพบวา่ นกัเรียนทราบวา่สมการสามารถเขียนให้อยูใ่น
รูปกราฟเส้นได้แตย่งัไม่สามารถจบัคู่กราฟเส้นกบัสมการได้ แตเ่ม่ือผา่นการเรียนรู้แล้ว ผลจากการ
สมัภาษณ์นกัเรียนให้ความคิดเห็นท่ีชีใ้ห้เห็นว่า นกัเรียนเห็นความสมัพนัธ์ของกราฟเส้นกบัสมการ
เชิงเส้นมากขึน้ 

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนกัเรียนในการให้เหตุผลเชิงสถิติ และผลการ

สงัเกตของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน พบว่า เม่ือนักเรียนมี
ประสบการณ์ในการให้เหตุผลเชิงสถิติมากขึน้   นกัเรียนวิเคราะห์ข้อมูลในการค้นหาค าตอบของ
สถานการณ์ปัญหา โดยใช้การเปรียบเทียบ ระบุแนวโน้มจากข้อมูล หรือค้นหาค าตอบ/ข้อความ
คาดการณ์โดยใช้ข้อมูลทางสถิติได้มากขึน้ มีการแสดงแนวคิดเพื่ออธิบายค าตอบโดยใช้ข้อมลูจาก
ด้านการน าเสนอข้อมูลมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์ และสามารถเขียนข้อความคาดการณ์
ท่ีแสดงความสมัพนัธ์จากแนวโน้มของข้อมูลได้ถูกต้อง ชดัเจนมากขึน้   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของบุญญิสา แซ่หล่อ (2550, น. 79-80) ท่ีได้ท าการศึกษาการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนือ้หา
คณิตศาสตร์ในเร่ือง การวิเคราะห์ข้อมลู การน าเสนอข้อมูลและพีชคณิตโดยใช้สถานการณ์ในชีวิต
จริง ในส่วนของการอ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนส่วนใหญ่สามารถตอบ
ค าถามได้ถกูต้องและมีเหตมีุผล 
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ด้านการสรุปค าตอบ 
ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนกัเรียนในการให้เหตุผลเชิงสถิติ และผลการ

สังเกตของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัยเก่ียวกับการสรุปค าตอบของนักเรียน พบว่า เม่ือนักเรียนมี
ประสบการณ์ในการให้เหตุผลเชิงสถิติมากขึน้ นักเรียนมีความพยายามเขียนสรุปค าตอบและ
ตรวจสอบค าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้มากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.

2560) จัดท าขึน้โดยค านึงถึงการสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 นั่นคือ ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุกเนือ้หารวมถึงเนือ้หาสถิติ ควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาความ
เข้าใจด้านเนือ้หาสถิติ ตลอดจนครูควรจัดให้นกัเรียนได้มีโอกาสเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ทาง
สถิติท่ีคลอบคลุมข้อมูลจริง ทัง้ให้ความสนใจกับปัญหาหรือการตัง้ปัญหาผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจสอบทางสถิติ ประกอบการตดัสนิใจของนกัเรียนจากการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลู ซึ่ง
นกัเรียนจะแสดงให้เห็นถึงการตดัสนิใจของนกัเรียน   ดงันัน้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงสถิติ  ครูอาจน ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
นกัเรียนท่ีมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษา หรือน าไปบูรณาการกับการเรียนการ
สอนปกติ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ

ผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ เพื่อศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการให้เหตุผลเชิง
สถิติ  ส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไปอาจสามารถน าไปปรับใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวางแผนการ
จดัการเรียนการสอนสถิติและบูรณาการเนือ้หาสถิติในระดบัท่ีสงูขึน้ให้สอดคล้องกบัระดบัการให้
เหตุผลเชิงสถิติของนกัเรียนและเพื่อใช้เป็นแนวการพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาการให้เหตุผล
เชิงสถิติได้ 
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือและประสิทธภิาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่ใช้ในการวจัิย 
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การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย 
1. เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติที่เก่ียวข้องกับการให้

เหตุผลเชิงสถิติ 
เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิง

สถิติในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติ    

แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติ 
และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนสถิติและความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสอนในเนื้อหา
ส าหรับครู  โดยผู้วิจัยด าเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และความ
ชดัเจนของข้อค าถาม โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ให้เหตผุลเชิงสถิติส าหรับการศกึษาสภาพการเรียนการสอนสถิติ ซึง่ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้

1) น าเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และความชัดเจนของข้อความ โดยใช้เกณฑ์ใน
การพิจารณา ดงันี ้

คะแนน    +1  หมายถึง  ใช้ได้ 
คะแนน      0  หมายถึง  ไม่แนใ่จวา่ใช้ได้หรือไม่ 
คะแนน     -1  หมายถึง  ใช้ไม่ได้ 
2) ค านวณค่า IOC ของแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนและแบบทดสอบ แล้ว

เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและแบบทดสอบท่ีมีดัชนีความสอดคล้อง  (Index of item-
objective congruence, IOC) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป โดยใช้สตูรการค านวณ IOC คือ (นพพร ธนะชัย
ขนัธ์, 2555, น. 309-310) 

      
N

R
IOC


  

    เม่ือ  IOC  คือ  ดชันีความสอดคล้อง 
      R  คือ ผลรวมของคะแนนท่ีผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคนให้ 
      N   คือ จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
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ตาราง 13 ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติ 
 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

26 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 
ตาราง 14 ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติส าหรับ
การศกึษาสภาพการเรียนการสอนสถิติ 

 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 -1 0 +1 0 0 ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือไม ่

3 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 
2. เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิง

สถิติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ผ่านการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 3  

เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลเชิงสถิติของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผา่นการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในการวิจัย
ครัง้นี ้ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ
ผ่านการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้
เหตผุลเชิงสถิติ และแบบสงัเกตพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ โดยผู้วิจัย
ด าเนินการหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้
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2.1 วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และความ
ชดัเจนของข้อค าถาม โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence, IOC) 
ของกิจกรรมการเรียนการสอนและแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ ซึง่ผู้วิจัย
ด าเนินการดงันี ้

1) น าเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และความชัดเจนของข้อความ โดยใช้เกณฑ์ใน
การพิจารณา ดงันี ้

คะแนน      +1  หมายถึง  ใช้ได้ 
คะแนน       0  หมายถึง  ไม่แนใ่จวา่ใช้ได้หรือไม่ 
คะแนน       -1  หมายถึง  ใช้ไม่ได้ 

 
2) ค านวณดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence, IOC) 

ของแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนและแบบทดสอบ แล้วเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ
แบบทดสอบท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป โดยใช้สตูรการค านวณ IOC คือ (นพพร ธนะชัยขันธ์, 
2555, น. 309-310) 

      
N

R
IOC


  

    เม่ือ  IOC  คือ  ดชันีความสอดคล้อง 
      R  คือ ผลรวมของคะแนนท่ีผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคนให้ 

  N     คือ จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
      
ตาราง 15 ดชันีความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้
เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา 
  

แผนท่ี 
ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

แผนท่ี ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 
รวม IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 
ตาราง 16 ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ 

 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

   
2.2 วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติเป็นรายข้อ โดยใช้ดชันีความยาก (Difficulty index: p) และ
ดชันีอ านาจจ าแนก (Discrimination index: D หรือ r) ของแบบทดสอบ ซึ่งด าเนินการโดยการน า
แบบทดสอบท่ีได้จากการหาประสิทธิภาพภาคสนามมาค านวณค่าดัชนีความยากและค่าดัชนี
อ านาจจ าแนกแล้วคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความยากตัง้แต่ 0.20-0.80 และมีค่าดชันีอ านาจ
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จ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป จ านวน 4 ข้อ โดยใช้สตูรการค านวณ คือ (ชานนท์ จนัทรา, 2554, น. 14-
54 - 14-55) 

ดชันีความยาก 

       
 minmax

min

2

2

XXN

NXSS
p lu




  

เม่ือ p  คือ ดชันีความยาก 

uS  คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่สงู 
  iS  คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่ต ่า 
  N  คือ จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
  maxX  คือ คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 
  

minX  คือ คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 
 
ดชันีอ านาจจ าแนก 

      
 minmax XXN

SS
r iu




  

เม่ือ r  คือ ดชันีอ านาจจ าแนก 
  uS  คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่สงู 
  iS  คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่ต ่า 
  N  คือ จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
  maxX  คือ คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 
  

minX  คือ คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 
 
ตาราง 17 คา่ความยากงา่ย ( p ) และคา่อ านาจจ าแนก ( r ) ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงสถิติ 

 

ข้อท่ี p  r  
1 0.56 0.52 
2 0.58 0.55 
3 0.43 0.50 
4 0.47 0.61 
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2.3 วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิง

สถิติโดย การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (–Coefficient) ของครอนบัค ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติซึ่งสูตรการค านวณ คือ (ชานนท์ จันทรา, 
2554, น. 14-57)  


























2

1

2

1
1 S

S

k

k

k

i

i

  

 
เม่ือ   คือ สมัประสทิธ์ิคา่ความเช่ือมัน่ 
  k  คือ จ านวนข้อในแบบทดสอบ 

  2

iS  คือ ความแปรปรวนของข้อมลูแตล่ะข้อ 
  2S  คือ ความแปรปรวนของข้อมลูทัง้หมด 

 
โดยค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ 

ค านวณโดยวิธีหาสมัประสทิธ์ิแอลฟา (–Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) เทา่กบั 0.98 
 

3. เคร่ืองมือส าหรับการพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

เคร่ืองมือส าหรับการพฒันาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ใน
การวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุล
เชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  และแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการให้เหตผุลเชิงสถิติ  โดยผู้วิจยัด าเนินการหาประสทิธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

3.1 วิเคราะห์หาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการหาประสทิธิภาพกับกลุม่น าร่องส าหรับการพฒันากิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาและหา
ประสทิธิภาพของเคร่ืองมือ   ซึง่ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้
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1) การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพรายบุคคล 
กับนักเรียนจ านวน 3 คน โดยให้นกัเรียนท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและข้อค าถาม แล้ว
สมัภาษณ์นักเรียน เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของสถานการณ์ปัญหา ข้อค าถามและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน จากนัน้น าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ในการ
ทดลองขัน้ตอ่ไป 

2) การหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ย่อย เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่ม
กบันกัเรียนจ านวน 6 คน โดยให้นกัเรียนท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและข้อค าถาม แล้วลง
มือปฏิบัติกิจกรรม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของสถานการณ์ปัญหา ข้อค าถามและหา
ประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน จากนัน้น าข้อมูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แล้วเทียบ
กบัเกณฑ์ท่ีก าหนด ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้วิจยัด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ในการ
ทดลองขัน้ตอ่ไป 

3) การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพภาคสนาม 
กบันกัเรียนจ านวน 12 คน โดยให้นกัเรียนท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและข้อค าถาม แล้วลง
มือปฏิบัติ กิจกรรม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของสถานการณ์ปัญหา ข้อค าถาม หา
ประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย จากนัน้
น าข้อมลูมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แล้วเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และใช้ในการทดลองภาคสนามอีกครัง้   ซึ่งสตูรการค านวณหา
ประสทิธิภาพ คือ  (ชยัวงศ์ พรหมวงศ์, 2556, น. 10) 

 
เม่ือสตูรท่ี  1  

    1001 




A

N

x

E  

 
เม่ือ 

1E  คือ ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
x  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบติักิจกรรมหรืองานท่ีท าระหวา่ง เรียนทัง้

ท่ีเป็นกิจกรรมในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
A   คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบติัทกุชิน้รวมกนั 
N  คือ จ านวนผู้ เรียน 
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สตูรท่ี 2  

    1002 




B

N

F

E  

 
เม่ือ 

2E  คือ ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
 F  คือ คะแนนรวมของผลลพัธ์ของการประเมินหลงัเรียน  

  B  คือ คะแนนเต็มของการประเมินสดุท้ายของแตล่ะหนว่ย  
 N  คือ จ านวนผู้ เรียน 

   
ตาราง 18 คะแนนการหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 
ครัง้ที่  การหาประสิทธิภาพ E1 E2 E1/E2 

1 รายบุคคล 65.19 64.72 65.19/64.72 
2 กลุม่ยอ่ย 68.52 71.94 68.52/71.94 
3 ภาคสนาม 71.20 71.18 71.20/71.18 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย และการทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย 
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ตาราง 19 คะแนนของนกัเรียนกลุม่เปา้หมายท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติผา่นการแก้ปัญหา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 

คนที่ 

คะแนน คะแนนแบบทดสอบ
ความสามารถในการ
ให้เหตุผลเชิงสถติ ิ
(คะแนนเต็ม 40) 

คะแนนรวม 
(คะแนนเต็ม 100) 

ใบกิจกรรมรายบุคคล 
(คะแนนเต็ม 60) 

1 48.67 29.67 78.34 
2 39.33 26.67 66.00 
3 48.67 29.67 78.34 
4 34.67 25.67 60.34 
5 33.33 22.33 55.66 
6 47.33 22.33 69.66 
7 42.67 24.33 67.00 
8 50.00 23.33 73.33 
9 42.00 24.00 66.00 

10 43.33 33.33 76.66 
11 44.00 30.00 74.00 
12 47.33 35.67 83.00 
13 45.33 27.00 72.33 
14 39.33 25.00 64.33 
15 35.33 19.00 54.33 
16 36.67 20.67 57.34 
17 46.00 33.00 79.00 
18 43.33 27.00 70.33 
19 42.00 30.67 72.67 
20 42.00 33.33 75.33 
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การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัจ านวนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนด้วยกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จึงใช้สถิติทดสอบทวินาม (Binomial test) ดงันี ้

จากคะแนนของนกัเรียน 20 คน ให้เคร่ืองหมายบวกแทนคะแนนท่ีมากกว่า 60 และ
ให้เคร่ืองหมายลบแทนคะแนนท่ีน้อยกวา่ 60 สว่นคะแนนท่ีเทา่กบั 60 ตดัทิง้ จะได้วา่ 

ให้  x แทน จ านวนเคร่ืองหมายบวก  
  n แทน จ านวนเคร่ืองหมายทัง้หมด 

ดงันัน้  17x  และ 20n   
1) สมมติฐานของการทดสอบ คือ 

60.0:0 pH  

60.0:1 pH  
2) ตวัสถิติทดสอบคือ 17Pr( X  เม่ือ )60.0p   
3) ขอบเขตวิกฤติ คือ ปฏิเสธ 0H  ถ้า 17Pr( X  เม่ือ  )60.0p  เม่ือ 

05.0  
4) ฟังก์ชนัความนา่จะเป็น (Probability function) ของตวัแปรสุม่ X  ท่ีมีการแจกแจง

ทวินาม คือ 

 
   





















0

40.060.0
20 20 xx

xxf  

     
จะได้     17Pr( X  เม่ือ )60.0p  =        20191817 ffff   

         
0159.0

00005.00031.00123.0



    

 
เม่ือ ส าหรับการแจกแจงทวินามท่ี 17x  และ 20n และ 60.0p   
จะได้  17Pr( X  เม่ือ 0H จริง) = 0.0159  
นัน้คือ คา่พีเทา่กบั 0.0159 
ขอบเขตวิกฤติของการทดสอบ คือ ปฏิเสธ 0H  ถ้า 17Pr( X  เม่ือ 0H จริง) 05.0  
เน่ืองจาก 05.00159.0   เพราะฉะนัน้จึงปฏิเสธ 0H  

เม่ือ 20,...,3,2,1,0x  

เม่ือ x  อ่ืน 
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นัน่คือ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหา ท่ีมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
สถิติสงูกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ท่ี
ระดบันยัส าคญั .05 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ 
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  199 



  200 



  201 



  202 



  203 



  204 



  205 



  206 



  207 



  208 



  209 



  210 



  211 



  212 



  213 



  214 



  215 



  216 



  217 



  218 



  219 



  220 



  221 



  222 



  223 



  224 



  225 



  226 



  227 



  228 



  229 



  230 



  231 



  232 



  233 



  234 



  235 



  236 



  237 



  238 



  239 



  240 



  241 



  242 



  243 



  244 



  245 



  246 



  247 



  248 



  249 



  250 



  251 



  252 



  253 



  254 



  255 



  256 



  257 



  258 



  259 



  260 



  261 



  262 



  263 



  264 



  265 



  266 



  267 



  268 



  269 
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ปี พ.ศ. 

จ านวน
ประชากรเสือ
ด าในประเทศ
ไทย (ตวั) 

จ านวน
ประชากรเสือ
ด าในประเทศ
พมา่ (ตวั) 

2554 8 26 
2555 11 32 
2556 18 38 
2557 25 47 
2558 48 70 
2559 62 79 
2560 69 87 
2561 74 90 
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  272 



  273 



  274 



  275 



  276 



  277 



  278 



  279 



  280 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่าง แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
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  283 



  284 



  285 



  286 



  287 



  288 



  289 



  290 



  291 



  292 



  293 



  294 
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ภาคผนวก จ 
แบบสังเกตพฤตกิรรมการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
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  297 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณ์การแก้ปัญหาและการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
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แบบสัมภาษณ์การแก้ปัญหาและการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
 

 
 
ช่ือกิจกรรม ................................................... วนัท่ี.......................เวลา................................ 
ช่ือนกัเรียน ....................................................................... (นกัเรียนเปา้หมาย) กลุม่............ 

ประเดน็ที่สัมภาษณ์ บันทกึค าตอบของนักเรียน 
01   สถานการณ์ปัญหาต้องการหาอะไรบ้าง 
 
02   สถานการณ์ก าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง เพียงพอ
หรือไม ่
 
03   การเก็บรวบรวมข้อมลูในสถานการณ์ปัญหามี
วธีิการเก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีใช้ 
(ถ้ามี) ท่ีเป็นไปได้มีอะไรบ้าง 
 
04   ควรเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลู
และเคร่ืองมือท่ีใช้ (ถ้ามี) ใด 
 
05 คา่ทางสถิติ/ตวัแปรใดบ้างท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
น าเสนอข้อมลู 
 
06 รูปแบบในการน าเสนอข้อมลูใดเหมาะสมกบั
สถานการณ์ปัญหา 
 
07 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเป็นไปได้มีอะไรบ้าง 
 
08 คา่ทางสถิตใิดบ้างท่ีนกัเรียนจะเลือกมาใช้พจิารณา
เวลาในการวิง่ของนกักรีฑาทัง้ 4 คน   
 
09 นกัเรียนเลือกวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้เหตผุลเชิงสถิติ
ในการท านายผลอย่างไร จงอธิบาย 
 
10 ค าตอบหรือข้อความคาดการณ์ท่ีได้  สมเหตสุมผล
หรือไม ่อย่างไร   
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ภาคผนวก ช 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งได้แก่  
เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนสถิติท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิง

สถิติในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่  
(1) เค ร่ืองมือ ท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนักเรียน 

ประกอบด้วย 
(1.1) แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติส าหรับนกัเรียน   
(1.2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ    

(2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจากครู  ประกอบด้วย  
(2.1) แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการให้เหตผุลเชิงสถิติส าหรับครู  
(2.2) แบบสมัภาษณ์การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครู  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ได้แก่  

(1) เคร่ืองมือส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถใน 
การให้เหตุผลเชิงสถิติผ่านการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ประกอบด้วย
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตผุลเชิงสถิติ  
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