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ความมุ่งหมายของการวิจัยครัง้นีก้ารวิจัยครัง้นีมี้จุดประสงค์เพ่ือ  (1) ศึกษาความสามารถในการคิด
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สอบสวน (2) เปรียบเทียบความสามารถในการคดิวิเคราะห์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกบันกัเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ (3) ศกึษา
ผลการเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง  อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน และ (4) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วนและ
ร้อยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกบันกัเรียนท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1 โรงเรียนราชโบริกานุ
เคราะห ์แบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน จ านวน 40 คน และนกัเรียน
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เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (2) นกัเรียน
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The purposes of this research were (1) to study the analytical thinking abilities of 

Mathayomsuksa one students in terms of ratio and percentages through inquiry-based learning activities; (2) 
to compare analytical thinking abilities on ratio and percentages among who learned these topics through 
inquiry-based learning activities and those who studied the topics through conventional activities; (3) to study 
the learning outcomes Mathayomsuksa one students in Mathematics in terms of ratio and percentages through 
inquiry-based learning activities and (4)  to compare learning outcomes in Mathematics on ratio and 
percentages of students between the ones who learned ratio and percentages through inquiry-based learning 
activities and other students who studied the topic through conventional activities.There were 10 lesson plans 
designed for inquiry-based learning activities, a test on analytical thinking ability and a test on learning 
outcomes in Mathematics. The participants were selected by method of cluster random sampling and included 
eighty Mathayomsuksa one students from Ratchaborikanukroh Schoolin Ratchaburi, during the second 
semester of the 2018 academic year. They were divided into two groups. The first group included forty students 
who were taught through created activities, and the second group consisted of students were taught through 
conventional activities. The findings revealed that: (1) the number of students who scored since 60% on the 
analytical thinking abilities on ratio and percentages was over 60% of the total number of students. The Z-test 
was analyzed at a.05 level of significance; (2) the t-test revealed that first group were significantly better in 
terms of analytical thinking abilities on ratio and percentages than the second group at a level of.05 level; (3) 
the number of students who scored since 70% on the learning outcomes in Mathematics on ratio and 
percentages was over 70% of the total number of students. The Z-test was analyzedat a .05 level of 
significance and; (4) a t-test showed that first group made significant in terms of learning outcomes in 
Mathematics on ratio and percentages at a higher level than the second group at a level of .01 level. 

  

 
Keyword : Analytical Thinking Abilities, Ratio and Percentages, Inquiry-Based Learning Activities 

 

 

 

 



  ฉ 

กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้ วิจัยได้รับความกรุณาอย่างย่ิงจากโครงการ
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ค าปรึกษาและเป็นแรงผลกัดนัให้แก่ผู้ วิจยัตัง้แตเ่ร่ิมหาหวัข้อวิจยั จนกระทัง่งานวิจยัในครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ์ 

ขอบคุณเพ่ือน  ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ คณิตศาสตร์ (กศ.ม) โดยเฉพาะอย่างย่ิงนายวีริศ กิตติวรากูลและ
นายทศัน์พล วิเศษ ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือในการท าวิจยัฉบบันี ้

สดุท้ายนีข้อกราบขอบพระคณุ คณุพ่อวิฑรูย์ คณุแมส่มยา น้องสรนาถ ทาเกต ุคณุป้าบญุมา ทอง
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโลกใน 
หลาย ๆ ด้าน ท าให้ทุกประเทศทัว่โลกเร่งรัดปรับเปล่ียนการพฒันาตนเข้าสู่ สงัคมเศรษฐกิจใหม่
และสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) เพ่ือให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขัน  
ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการศึกษา  ประชากรถือว่าเป็น
ทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในการแข่งขนัในโลกธุรกรรมสมยัใหม่   ดงันัน้หวัใจส าคญัของการพฒันา 
ก็คือการพฒันาคนรุ่นใหมใ่ห้มีศกัยภาพอนัเป็นสากล อีกทัง้เทคโนโลยีสารสนเทศยงัท าให้การถ่าย
โอนข้อมลู ข่าวสาร สามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้เวลาอนัรวดเร็ว ผู้ ท่ีจะสามารถปรับข้อมลูข่าวสาร
ตา่ง ๆ ให้อยูใ่นรูปองค์ความรู้และสามารถน าองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุนัน้จะต้องเป็น
ผู้ ท่ีคิดเป็น (เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์, 2546) การศึกษาเป็นกลไกหลกัของประเทศในการสร้าง
และพัฒนาความคิดของมนุษย์ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) จึงมีความจ าเป็น
จะต้องมีการเตรียมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการคิด ส าหรับการ  
จดัการศกึษาในประเทศไทยก็ได้ให้ความส าคญักบัทกัษะการคิด โดยหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้ก าหนดให้ความสามารถในการคิดเป็นหนึ่งในสมรรถนะส าคญั
ของผู้ เรียน ความสามารถในการคิดแบ่งออกเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการคิดดงักล่าวจะน าไปสู่  
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกับตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสม 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

การคิดวิเคราะห์ถือเป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสามารถในด้านอ่ืน ๆ เหนือกว่าบคุคลทัว่ (ประพนัธ์ศริิ 
สเุสารัจ, 2556) ส าหรับการคิดวิเคราะห์จดัอยูใ่นความคิดระดบัสงู (Krulik, 1993) เป็นการคิดท่ีท า
ให้สามารถจ าแนกแยกแยะข้อมลูหรือวตัถ ุสิ่งของตา่ง ๆ หรือเร่ืองราว เหตกุารณ์ออกเป็นส่วนย่อย
ตามหลกัการณ์หรือเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือค้นหาความจริง หรือความส าคญัท่ีแฝงอยู่หรือปรากฏอยู่
จนได้ความคิดท่ีจะน าไปสู่ข้อสรุป และการน าไปประยุกต์ใช้ (สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณ
เลิศลักษณ์, & พรรณี สินธพานนท์, 2555) มีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่าน ได้ศึกษา
ความสามารถทางสมองในด้านการคิดวิเคราะห์  เช่น บลูม (Bloom, 1979) ได้อธิบายว่า  
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การคิดวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ การวิเคราะห์ความส าคญั (Analysis of Elements) 
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ (Analysis of Relationships) และ การวิเคราะห์หลกัการ (Analysis of 
Organizational Principles) ในส่วนของมาร์ซาโน (Mazano, 2001) ได้อธิบายว่ากระบวนการ 
คิดวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ ด้านการจ าแนก ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการเช่ือมโยง  
ด้านการสรุป และด้านการประยุกต์ ซึ่งลักษณะของการคิดวิเคราะห์เหล่านีก้่อให้เกิดประโยชน์
อย่างมากทัง้ในระดับปัจเจกบุคคล องค์กร และประเทศ และยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา  
หาความรู้และความเข้าใจในเร่ืองตา่ง ๆ (ลกัขณา สริวฒัน์, 2549) 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาส าคญัท่ีจะช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการคิด ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตผุล เป็นระบบระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแก้ปัญหา  
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การคิดวิเคราะห์ถือว่าเป็นพฤติกรรมขัน้
สูงสุดส าหรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (Wilson, 1971)เน่ืองจากทักษะด้านการ 
คิดวิเคราะห์เป็นพืน้ฐานส าคญัในการพฒันาทกัษะการคิดด้านอ่ืน ๆ (มนตรี วงษ์สะพาน, 2556, 
กรกฎาคม-ธันวาคม) อนัได้แก่ การแก้ปัญหา การตดัสินใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ 
คิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์จะชว่ยให้รู้ข้อเท็จจริง รู้เหตผุลเบือ้งต้นของสิ่งท่ีเกิดขึน้ เข้าใจความ
เป็นมาของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ รู้ว่าเร่ืองนัน้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง รู้รายละเอียดของสิ่งตา่ง ๆ ท าให้
ได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นพืน้ฐานความรู้ เพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจ ซึ่งเป็นการคิดท่ีครอบคลุมทุกเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนั และก่อนท่ีจะตดัสินในเร่ืองใดได้นัน้จ าเป็นท่ีจะต้อง เข้าใจรู้ท่ีมาท่ีไป  
 รู้ผลดีผลเสีย รู้ข้อเท็จจริง ซึง่สิ่งเหลา่นีจ้ะชว่ยให้เราตดัสินใจได้อยา่งเหมาะสม 

เ ม่ือพิจารณาผลการ รู้ เ ร่ืองคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) จากโครงการ
ประเมินผลนกัเรียนร่วมกบันานาชาติ (Program for International Students Assessment: PISA) 
ของนกัเรียนท่ีมีอาย ุ15 ปี  ซึง่โครงการดงักล่าวระบกุรอบประเมินการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ ไว้ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านเนือ้หาทางคณิตศาสตร์ และด้านสถานการณ์หรือ
บริบทผลลัพธ์ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560a) โดยการประเมิน
ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ เ รียนเป็นการเฉพาะ  
(ดวงจนัทร์ วรคามิน, 2559) และผลการประเมินนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ในวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์จากโครงการศกึษาแนวโน้มการจดัการศกึษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ (Trends in International Mathematics and Science Study 
หรือ TIMSS) ท่ีมีการประเมินในด้าน เนือ้หาสาระและพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยในด้านพฤติกรรม
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การเรียนรู้นัน้ จะมีส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ การจ าแนก การวิเคราะห์ การสร้างข้อสรุปทัว่ไป และการ
ประยกุต์ใช้ความรู้ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560b) จากการศึกษา
พบว่าทัง้สองโครงการมีผลการประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ นกัเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ีย
การรู้คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) จากโครงการ PISA ต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียนานาชาติ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560a) และมีคะแนนเฉล่ียในวิชา
คณิตศาสตร์ของโครงการ TIMSS อยู่ในระดับ 1 หรือระดับต ่า (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560b) อีกทัง้เม่ือพิจารณาผลการประเมินภายในประเทศซึ่งได้แก่ 
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ซึ่งลกัษณะข้อสอบดงักล่าวได้ปรับให้มี
การเน้นผลสมัฤทธ์ิด้านเนือ้หาหลกัสตูรและความสามารถในการคิดวิเคราะห์(สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน), 2556) ผลการประเมินพบว่านกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2560  มีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 26.30 ซึ่งต ่ากว่าร้อยละ 50 (สถาบนั
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2561) ซึ่งจากผลการประเมินทัง้ 3 รูปแบบชีใ้ห้เห็นว่านกัเรียนไทยมี
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ต ่า 

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนมีด้วยกนัหลายปัจจยั เชน่
เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ศิริลักษณ์ ศรีรุ่งเรือง, 
2552) จากการศกึษาของ วิลาวลัย์ ขา่ทิพย์พา (2560, มกราคม-เมษายน)พบวา่ แนวทางหลกัท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมและพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียน คือการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นัน้จะต้องมีความหลากหลาย   
(อษุณีย์ โพธิสขุ, 2537) จะต้องเน้นให้นกัเรียนได้ฝึกคิดและแก้ปัญหาด้วยตวัเองหรือให้นกัเรียนได้
เสาะแสวงหาค้นคว้า และสรุปสร้างองค์ความรู้ด้วยตวัเองซึ่งจะท าให้นกัเรียนสามารถพฒันาการ
คิดไ ด้ เ ป็นอย่าง ดี  (กรมวิชาการ , 2544) กระตุ้ นใ ห้นัก เ รียนเ กิดการคิด กา รตัง้ค าถาม  
ฝึกกระบวนการสืบสอบข้อเท็จจริง และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ จนสามารถลงข้อสรุปหรือ
ตดัสินใจได้ (สิริภกัตร์ ศริิโท, 2558) มีการปลกุเร้าและเสริมแรงให้นกัเรียนค้นพบค าตอบ รู้จกัขยาย
ผลของสิ่งท่ีคิดและปรับสิ่งท่ีได้จากการคิดดงักล่าวไปใช้กบัสถานการณ์อ่ืน ๆ (สคุนธ์ สินธพานนท์ 
และคนอ่ืน ๆ, 2555) อีกทัง้บรรยากาศในห้องเรียนจะต้องท้าทายการเรียนรู้และกระตุ้นให้นกัเรียน
เกิดการคิดอยู่ตลอดเวลา (ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2541) รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนคิด
เช่ือมโยง หาค าตอบหาเหตผุล เพ่ือน ามาใช้ในการตดัสินใจแก้ปัญหาการประเมินคา่ในเร่ืองตา่ง ๆ  
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
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ของนกัเรียน มีหลากหลายรูปแบบ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เป็นรูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึง่ท่ีมีผลการวิจยัรองรับวา่สามารถชว่ยพฒันาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เป็นกระบวนการ การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอท่ีต้องการให้นักเรียนสร้างข้อค าถาม สืบหา
ค าอธิบาย สร้างความรู้ใหม่ อภิปรายสิ่งท่ีได้เรียนรู้ และสะท้อนความรู้ใหม่ ซึ่งช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ มีความสุขกับการเรียน และมีความคงทนในความรู้ท่ีได้  
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) อีกทัง้ยงัเป็นการพฒันาให้นกัเรียน
ตระหนกัถึงการตัง้สมมตฐิาน ใช้เหตผุลในจดัระบบข้อมลูท่ีได้รับ และยงัเป็นการพฒันาการกลยทุธ์
ในการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง (Queen, 2009) ซึ่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบสวนสอบสวน ประกอบไปด้วยหลักส าคัญ 5 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้สร้างความสนใจ 
(Engagement) 2) ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
4) ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) และ 5) ขัน้ประเมินผล (Evaluation) (Bybee, 2014) โดย
ขัน้ตอนดงักล่าวจะท าให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างข้อค าถามขึน้ สืบหาค าอธิบาย โดย
อาจท าการสงัเกต ทดลอง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู้ อ่ืน จนกระทัง่ได้ความรู้ใหม ่(Alberta, 
2004) โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดค าถาม เกิดความคิด 
และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ ซึง่จะท าให้นกัเรียนได้มีการพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ อีกทัง้
ยงัส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ให้นกัเรียนรู้จกัการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตผุล และสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง จากค ากลา่วท่ีวา่ “เปา้หมายหลกัของการสอนด้วยวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนคือ  
ให้ผู้ เรียนจดัการกับข้อมูล เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของหลกัฐาน และใช้ตรรกะในการตดัสินใจกบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน” (NGSS, 2013) ท าให้เห็นว่าวิธีการสอนแบบสืบสวนสอน
สวนจะช่วยพฒันาระบบความคดิเชิงตรรกะแก่นกัเรียน ประกอบกบังานวิจยัของ พิมสิริ แก้วศรีหา 
(2554) ท่ีได้ศกึษาทกัษะการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีใช้การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัยของพบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน มีทกัษะการคดิวิเคราะห์ ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึน้ไป เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
และปิยนชุ บวัพฒัน์ (2556) ได้ศกึษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ท่ีเน้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปร
เ ดียว  ชั น้มัธยมศึกษาปื ท่ี  1 ผลการวิ จัยพบว่ า มีนัก เ รียน ร้อยละ  73.58 มีทักษะการ 
คดิวิเคราะห์ตัง้แตร้่อยละ 70 ขึน้ไป ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของพิชิต ทองล้น (2554)และ ปิยะพร 
พรประทุม (2555) ท่ีผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ท่ีเน้นทกัษะ 
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การคิดวิเคราะห์ท าให้นกัเรียน มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ดีขึน้ ซึ่งจากผลการวิจยัท่ีกล่าวมาข้างต้น
จะเห็นได้ว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะ
ท่ีน ามาใช้ในการสอนท่ีจะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ นอกจากนัน้กระบวนการสอนด้วยวิธี
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลางของการจัดการเรียนการสอน พฒันาผู้ เรียนให้สามารถแก้ไขปัญหา และคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ได้อย่างเช่ียวชาญ ฝึกให้ผู้ เรียนรู้จักวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นผู้สร้างสรรค์ 
สิ่งใหม ่ๆ ในอนาคต (ณฐัตญิา บญุวิรัตน์, 2561, มกราคม-มิถนุายน) 

อตัราส่วนและร้อยละเป็นเนือ้หาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จดัอยู่ในสาระท่ี 1 
จ านวนและพีชคณิต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นเนือ้หาท่ีนกัเรียนสามารถพบได้ในชีวิตประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นการ
ซือ้ขายสินค้า ก าไรขาดทนุ ดอกเบีย้เงินฝาก ภาษี สิ่งของปริมาณตา่ง ๆ ซึง่ล้วนเป็นเร่ืองใกล้ตวัของ
นกัเรียนทัง้สิน้ อีกทัง้ยงัเป็นเนือ้หาท่ีสอดแทรกอยู่ในการประเมินผลนักเรียนในระดบันานาชาติ
(PISA) (Program for International Students Assessment: PISA) ในด้าน ความไม่แน่นอนของ
ข้อมูล การเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์และด้านปริมาณ (โ. P. ป. สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) แตง่านวิจยัของสวุิมล เสวกสริุยนศ์ (2553) พบวา่ ในการเรียน
เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจ บกพร่องในการตีความแปล
ความหมาย ไม่เข้าใจหลกัการคิดค านวณ ขาดทกัษะและขัน้ตอนการหาจุดส าคญัจากปัญหาท่ี
ได้รับ และขาดทกัษะในการใช้หลกัการในการแก้สมการ  ซึ่งสอดคล้องกบั  งานวิจยัของศภุการณ์ 
สว่างเมืองวรกุล (2552) ท่ีพบว่า ในการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ นักเรียน  
มีข้อบกพร่องในด้านการตีความโจทย์ มีการใช้ข้อมลูท่ีผิด มีการบิดเบือนบทนิยาม ทฤษฎีบท กฎ 
สูตร และสมบตัิ รวมถึงมีความผิดพลาดในเทคนิคการท าหรือการคิดค านวณและการลงข้อสรุป 
และในการแก้ปัญหาดงักลา่วมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้นกัเรียนสร้างความคดิรวบยอดของ
เนือ้หาได้ด้วยตนเอง สามารถจับหลักการ จับประเด็นส าคญั เรียนรู้หลักการหรือข้อความรู้ต่าง ๆ 
อย่างเข้าใจและน าไปสู่ข้อสรุปรวมถึงฝึกตรวจสอบความถูกต้องให้เคยชินจนเป็นนิสยั (อไุรวรรณ 
ศรีไชยมูล, 2554) โดยการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นัน้จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว 
เน่ืองจากการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้นกัเรียนพยายามท าความเข้าใจและแปลความหมายของสิ่งท่ี
ต้องการเรียนรู้หรือข้อมูลท่ีมีอยู่  สามารถก าหนดขอบเขตของการศึกษาข้อมูลตามหลักการ 
กฎเกณฑ์ หรือความรู้ท่ีมี  รวบรวมประเด็นท่ีส าคัญเพ่ือหาข้อสรุปและตรวจสอบข้อผิดพลาด 
ได้อย่างถกูต้องเหมาะสมซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยในการแก้ปัญหาในการเรียนเร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 
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รวมถึงส่งผลต่อการน าความรู้ไปบูรณาการในการเรียนต่อในระดับสูง การน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และการประเมินผลนกัเรียนในระดบันานาชาติท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

จากเหตุผลและความส าคัญท่ีผู้ วิจัยได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ผลท่ีได้จากการศึกษาครัง้นี ้จะเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน การเตรียมพร้อมในการประเมินในระดบันานาชาติ
รวมถึงพฒันาคณุภาพของการจดัการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้เปา้หมายไว้ดงันี ้

1. เ พ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิ เคราะห์เ ร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

3. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  ของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

4. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกับนักเรียนท่ีได้รับ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิ

 
ความส าคัญของการวิจัย 

เป็นข้อมูลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ในเร่ือง
อตัราส่วนและร้อยละ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีถกูบรรจเุข้ามาใหม่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ให้เหมาะสม
และพฒันาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 



  7 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 
โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ 
ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม จากห้องเรียนทัง้หมด 15 ห้องเรียน จบัสลากเลือกมา 2 ห้องเรียน แล้วจบัสลากเป็นกลุ่ม
ทดลองหนึง่ห้องเรียน และกลุม่ควบคมุหนึง่ห้องเรียน 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเนื อ้หาคณิตศาสตร์ เ ร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 
แผนการจดัการเรียนรู้ ดงันี ้
           แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1      เร่ือง อตัราสว่น                         จ านวน 1 คาบ 
           แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2      เร่ือง อตัราสว่นท่ีเทา่กนั                       จ านวน 1 คาบ 
           แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3      เร่ือง อตัราสว่นของจ านวนหลาย ๆ จ านวน     จ านวน 1 คาบ 
           แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4-6   เร่ือง สดัสว่น                         จ านวน 3 คาบ 
           แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7-10 เร่ือง ร้อยละ                         จ านวน 4 คาบ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในครัง้ นีท้ าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา 

ในการทดลองทัง้หมด 10 คาบ คาบละ 50 นาที ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 1 คาบ และ 
ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ จ านวน 1 
คาบ โดยใช้เวลาในคาบเรียนปกต ิ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบง่เป็นดงันี ้ 

1.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิ
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2. ตวัแปรตาม แบง่เป็นดงันี ้ 
2.1 ความสามารถในการคดิวิเคราะห์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ  
2.2 ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เ ร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ หมายถึง 

ความสามารถในการคิดเพ่ือแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ และจ าแนกความเหมือนและ
ความแตกต่างอย่างมีหลกัการ การจดัสิ่งท่ีมีลกัษณะร่วมกันให้มาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันอย่าง  
มีหลกัเกณฑ์ การสนบัสนุนโต้แย้งข้อมูลและสรุปข้อมูลอย่างสมเหตสุมผล และเป็นการประยกุต์ 
ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในเร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้านตามแนวคดิของ มาร์ซาโน (Mazano, 2001) ดงันี ้

1. ด้านการจ าแนก เป็นความสามารถในการตดัสินความเหมือนและความแตกต่าง
ของสิ่งตา่ง ๆ ท่ีก าหนดให้อยา่งมีหลกัการ 

2. ด้านการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการรวบรวมสิ่งท่ีมีลักษณะร่วมกัน 
มาจดัให้อยูใ่นประเภทเดียวกนั โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการจดัประเภทของสิ่งเหลา่นัน้ 

3. ด้านการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการสนับสนุนหรือโต้แย้งผลท่ีได้มาจาก
ความสมัพนัธ์ของสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

4. ด้านการสรุป เป็นความสามารถในการจับประเด็นและระบุข้อสรุปท่ีค้นพบ 
จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

5. ด้านการประยุก ต์  เ ป็นความสามารถในการน าสิ่ ง ท่ี ไ ด้จากการ เ รียน รู้ 
ไปใช้สถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง 

การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละพิจารณา
จากคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 

2. ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ หมายถึง ความสามารถใน
ด้านความรู้ทางเนือ้หาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) การ
ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ พิจารณาจาก คะแนนท่ี ได้จาก
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นให้นกัเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลกั โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดข้อสงสยั เกิด
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ค าถามกบัสถานการณ์ท่ีได้พบ ลงมือสืบค้นข้อมลู เสาะแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาหาข้อสรุปในสิ่ง
ท่ีต้องการค้นหาและน าข้อสรุปท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ซึ่งมีขัน้ตอนในการจดัการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขัน้ท่ีครูน าเสนอสถานการณ์กิจกรรม 
หรือทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนเพ่ือเป็นการกระตุ้นท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจ เกิดข้อสงสยั
และต้องการมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ 

2. ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนสร้างความคิดรวบยอดหรือ
ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยนักเรียนจะท าการส ารวจ รวบรวมข้อมูล ได้รับการ สังเกต 
ทดลอง ค้นหาความสัมพันธ์  หลักการ หรือแนวคิด จากกิจกรรม สถานการณ์ หรือใบความรู้  
ท่ีครูสร้างขึน้ ในระหว่างท่ีนักเรียนสืบค้นข้อมูลนักเรียนจะได้มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดรวบยอดหรือแนวทางในการแก้ปัญหา โดยครูมีบทบาทเป็นผู้สงัเกต
และสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการค้นคว้า ใช้ค าถามในการกระตุ้นให้นกัเรียนแสวงหาข้อมลูท่ีเพียงพอ
ตอ่การลงข้อสรุปท่ีเป็นความคิดรวบยอดหรือแนวทางในการแก้ปัญหา 

3. ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขัน้ ท่ีนักเรียนอธิบายความคิด 
รวบยอดหรือแนวทางในการแก้ปัญหา ท่ีได้มาจากขัน้ส ารวจและค้นหา จากนัน้ครูและนกัเรียน
ร่วมกนัอภิปรายประเดน็ดงักลา่วดงักล่าว เพ่ือให้ได้ความคดิรวบยอดหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกันของชัน้เรียน โดยครูอาจชีแ้นะเก่ียวกับการสรุปและและใช้ค าถามกระตุ้นในการอธิบาย
รายละเอียดหรือตวัอย่างท่ีเก่ียวข้องกับความคิดรวบยอดหรือแนวทางในการแก้ปัญหาเพิ่มเติม 
เพ่ือท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ 

4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนได้น าความคิดรวบยอดหรือ
แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีได้ค้นพบไปใช้ในการอธิบายหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ซึง่จะท าให้นกัเรียนเกิดความรู้ท่ีกว้างขวางมากย่ิงขึน้ 

5. ขัน้ประเมินผล (Evaluation) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ 
ของตนเอง และครูประเมิน ความรู้ ความเข้าใจ ของนกัเรียนตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของครูผู้สอนโรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ ส าหรับรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานของชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้นัน้ จะแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้น า ขัน้สอน และ
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ขัน้สรุป โดยในขัน้สอนครูจะเน้นการยกตวัอย่างและให้นกัเรียนร่วมกันแสดงแนวคิดจากเอกสาร
แนะแนวทางท่ีครูสร้างขึน้ 

5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 
หมายถึง แบบทดสอบอตันยัท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง
อัตราส่วนและร้อยละ  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งเป็นแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง
อตัราสว่นและร้อยละ จ านวน 5 ข้อ  

6. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ  

7. เกณฑ์ หมายถึง คะแนนจุดตัดท่ีก าหนดในระดับท่ียอมรับได้ โดยการวิจัยครัง้นี ้
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับ 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เ ร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ท่ีร้อยละ 60 
หมายความว่า ถ้านกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละตัง้แต่ 
ร้อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเตม็ ถือวา่นกัเรียนผา่นเกณฑ์ 

2. ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ท่ีร้อยละ70 หมายความว่า 
ถ้านักเรียนมีผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละตัง้แต่ร้อยละ 70 ขึน้ไปของ
คะแนนเตม็ ถือวา่นกัเรียนผา่นเกณฑ์  

 
กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 
  

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

    

1. ความสามารถในการคดิวิเคราะห์เร่ือง 

อตัราสว่นและร้อยละ 

2. ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราสว่น

และร้อยละ 
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สมมตฐิานของการวิจัย 
1. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวนสอบสวน 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60  
ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

2. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์เ ร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ สูงกว่านักเ รียนท่ี ไ ด้ รับ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิ

3. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวนสอบสวน
มีผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
นกัเรียนทัง้หมด 

4. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวน 
สอบสวนมีผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เ ร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  สูงกว่านักเรียนท่ีได้ รับ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิ 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง  อัตราส่วนและร้อยละ  

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  
ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงัรายละเอียดตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. การคดิวิเคราะห์ 
1.1 ความหมายของการคดิวิเคราะห์ 
1.2 ความส าคญัของการคดิวิเคราะห์ 
1.3 องค์ประกอบของการคดิวิเคราะห์ 
1.4 ลกัษณะของการคดิวิเคราะห์ 
1.5 แนวทางการพฒันาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
1.6 การวดัและการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
2.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
2.2 ความหมายของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
2.3 ขัน้ตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
2.4 บทบาทของครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
2.5 ข้อดีและข้อจ ากดัของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิวิเคราะห์ 
3.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
3.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราสว่นและร้อยละ 
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1. การคิดวิเคราะห์ 
1.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 

นกัการศกึษาและหน่วยงานของรัฐได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ ซึ่งสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี ้

แบงค์ (Banks, 1973) และวอชและแซท (Walsh, 2011) ได้ให้ความหมายของ 
การคิดวิเคราะห์ในท านองเดียวกันว่า การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการคิดเพ่ือแบ่ง
องค์ประกอบของข้อมูลออกเป็นส่วนย่อย ๆ และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละส่วนว่า  
มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร   

กู๊ ด (Good, 1973) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นกระบวนการคิดใน  
การแยะแยะประเด็นในแต่ละปัญหา หรือ เหตุการณ์ ว่าประเด็นใดเป็นประเด็นส าคญั ของใน  
ทกุองค์ประกอบของเหตกุารณ์ เพ่ือท่ีจะน ามาหาข้อสรุป 

บลมู (Bloom, 1979)ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึงการคิดเพ่ือระบุ
รายละเอียดของเหตกุารณ์ ว่ามีอะไรบ้าง และตรวจสอบว่าแต่ละรายละเอียดนัน้มีความสมัพนัธ์
กนัอยา่งไร และอาศยัหลกัการใดในการอธิบายข้อสรุปของเหตกุารณ์ 

สเติ ร์นเบิ ร์ก  (Sternberg, 2000) ใ ห้ความหมายการคิดวิ เคราะห์ว่าหมายถึง 
การคิดเรียนรู้ หาความรู้ วางแผน และแนวทางในการแก้ปัญหา ว่าแนวทางใดเป็นแนวทางส าคญั 
โดยการแสดงแนวทางท่ีแตกตา่งของแตล่ะบคุคลนัน้ ยงัสามารถท าให้ประเมินจดุแข็งและจดุอ่อน
ของแตล่ะบคุคลได้อีกด้วย 

เอเมอร์ (Amer, 2005) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นเคร่ืองมือในการคิด 
ท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการท าความเข้าใจแตล่ะส่วนในสถานการณ์ โดยระบคุ าจ ากัดความของ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ดงันี  ้ความสามารถในการพิจารณาและแบ่งแยกระหว่าง
ข้อเท็จจริงและความคิด เข้าใจถึงจดุแข็งและจดุอ่อนการพฒันาความสามารถในการคิดไตร่ตรอง 
มีวิธีในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมลู และสามารถน าข้อมลูท่ีมีอยูก่ลบัมาใช้ได้ 

เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ ์(2546)และ สวุิทย์ มลูค า (2548) กลา่วในท านองเดียวกนั
ว่าการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อาจจะเป็นวตัถสุิ่งของเคร่ืองราวหรือเหตกุารณ์และหาความสมัพนัธ์
เชิงเหตผุลระหวา่งองค์ประกอบเหลา่นัน้ เพ่ือค้นหาสาเหตท่ีุแท้จริงของสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

ลกัขณา สริวฒัน์ (2549) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการ
แยกแยะสว่นยอ่ย ๆ ของเหตกุารณ์เร่ืองราวหรือเนือ้เร่ืองตา่ง ๆ วา่ประกอบด้วยอะไร มีจดุมุง่หมาย
หรือความประสงค์สิ่งใด และส่วนย่อย ๆ ท่ีส าคัญนัน้แต่ละเหตุการณ์เก่ียวพันกันอย่างไรบ้าง  



  14 

และ  เ ก่ี ยวพันกัน โดยอาศัยหลักกา ร ใด เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ดความชัด เ จนและความ เ ข้ า ใ จ  
จนน าไปสูก่ารตดัสินใจได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2553) ระบวุา่การคิดวิเคราะห์หมายถึง
การระบุเร่ืองหรือปัญหา จ าแนกแนกแยกแยะเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล  หรือหา
ข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือให้เพียงพอในการตดัสินใจ แก้ปัญหา คดิสร้างสรรค์  

เอนก เพียรอนกุลุบุตร (2554) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดพิจารณา
สิ่งส าเร็จรูปหรือระบบใด ๆ อย่างแยกแยะให้ค้นพบความจริง ท่ีแฝงอยู่ในรูปของ องค์ประกอบ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ และหลกัการท่ีองค์ประกอบคมุกนัอยู่เป็นสิ่งส าเร็จรูปหรือเป็น
ระบบอยูไ่ด้ 

ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์ (2555) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ
แยกแยะเพ่ือสืบค้นข้อเท็จจริงของเหตกุารณ์ เร่ืองราวหรือเนือ้หาต่าง ๆ โดยการจ าแนกแยกแยะ 
เปรียบเทียบข้อมลู จดักลุ่มอย่างเป็นระบบ ตีความ และท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของสิ่งนัน้ 
โดยมีหลกัฐานอ้างอิงเพ่ือหาข้อสรุปท่ีน่าจะเป็นไปได้ และใช้กระบวนการตรรกวิทยาในการสรุป 
ตดัสินใจได้อยา่งถกูต้องและสมเหตสุมผล  

สุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอ่ืน ๆ (2555) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดท่ี
สามารถจ าแนกแยกแยะข้อมูลหรือวตัถุ สิ่งของต่าง ๆ หรือเร่ืองราว เหตกุารณ์ออกเป็นส่วนย่อย
ตามหลกัการณ์หรือเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือค้นหาความจริง หรือความส าคญัท่ีแฝงอยู่หรือปรากฏอยู่
จนได้ความคดิท่ีจะน าไปสูข้่อสรุป และการน าไปประยกุต์ใช้ 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง  ความสามารถ 
ในการมองเห็นรายละเอียดและจ าแนกแยกแยะข้อมลู องค์ประกอบของสิ่งตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นวตัถ ุ
เร่ืองราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ และจัดเป็นหมวดหมู่ เพ่ือค้นหาความจริง 
ความส าคญั แก่นแท้ องค์ประกอบ หรือหลกัการของเร่ืองนัน้ ๆ สามารถอธิบายตีความสิ่งท่ีเห็น  
ทัง้ท่ีอาจแฝงซ่อนอยู่ภายใน สิ่งตา่ง ๆ ว่าเก่ียวกนัอย่างไร อะไรเป็นเหต ุอะไรเป็นผล ส่งผลกระทบ
ต่อกันอย่างไร อาศยัหลกัการใด  จนได้ความคิดจนน าไปสู่การสรุป การประยุกต์ใช้ ท านายหรือ
คาดการณ์สิ่งตา่ง ๆ ได้อยา่ง 

อมัพร ม้าคะนอง (2559) กลา่ววา่ การคดิวิเคราะห์ หมายถึง การคดิแยกแยะ ตีความ 
และขยายความจากสิ่งท่ีมีอยู่ คิดหาความสัมพันธ์ คิดเพ่ือเขียนพิสูจน์และวิพากย์วิจารณ์การ
พิสจูน์ 
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จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่าการคิดวิเคราะห์หมายถึง  การคิดเพ่ือแยกแยะ
องค์ประกอบของสิ่งตา่ง ๆ และจ าแนกความเหมือนและความแตกตา่งอยา่งมีหลกัการ การจดัสิ่งท่ี
มีลกัษณะร่วมกนัให้มาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกนัอย่างมีหลกัเกณฑ์ การสนบัสนนุโต้แย้งข้อมูลและ
สรุปข้อมลูอยา่งสมเหตสุมผล และเป็นการประยกุต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม 

1.2 ความส าคัญของการคิดวิเคราะห์ 
การคดิวิเคราะห์มีความส าคญัดงัท่ีนกัการศกึษาได้กลา่วไว้ ซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
สเติร์นเบิร์ก (Sternberg, 2000) กล่าวว่า คนเราจะเฉลียวฉลาดนัน้ต้องประกอบ 

ไปด้วยความฉลาด 3 ด้านคือ ความฉลาดในการสร้างสรรค์ ความฉลาดในการวิเคราะห์ และความ
ฉลาดในการปฏิบตัิ โดยความฉลาดในการวิเคราะห์นัน้จะท าให้เราสามารถคิดหาแนวทางในการ
น ามาใช้ในการไขปัญหา ตดัสินใจโดยธรรมชาต ิชว่ยสง่เสริมจดุออ่นทางความคดิของมนษุย์ 

เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ ์(2546)ได้กลา่วถึงความส าคญัของการคิดวิเคราะห์ไว้ดงันี ้
1. ชว่ยสง่เสริมความฉลาดทางปัญญา ตามแนวคดิของ สเตร์ินเบร์ิก 
2. ช่วยให้ค านึงถึงความสมเหตุสมผลของขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยปกติคนเรา

มกัจะเห็นตวัอย่าง 2-3 ตวัอย่างแล้วสรุปผลเลย โดยไม่ได้ค านึงว่าตวัอย่างท่ีเราได้พิจารณานัน้
เพียงพอตอ่การหาข้อสรุปหรือไม่ 

3. ช่วยลดการอ้างประสบการณ์ส่วนตวัเป็นข้อสรุปทัว่ไป ซึ่งการอ้างในลักษณะ
นีก้อ่ให้เกิดความผิดพลาดได้เพราะอาจจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุให้เกิดสิ่งนัน้  
ดงันัน้หากขาดปัจจัยเหล่านัน้หลักปฏิบตัิเช่นท่ีเคยใช้ได้ผลในเหตุการณ์ของเขาอาจใช้ไม่ได้ผล  
กบัคนอ่ืน ๆ 

4. ช่วยขุดค้นสาระของความประทับใจแรก ซึ่งความประทับใจแรกนีท้ าให้เกิด
ความล าเอียงในการให้เหตผุลท่ีเกิดขึน้ตามกาลเวลาและบริบทท่ีเปล่ียนไป การคดิวิเคราะห์จะช่วย
ในการพิจารณาสาระส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีถกูบดิเบือนไปจากความประทบัใจแรก ท าให้เรามองเห็นแง่มมุ
อ่ืน ๆ ท่ีมีอยู ่

5. ช่วยตรวจสอบคาดคะเนบนฐานความรู้เดิม ในการประมาณความน่าจะเป็น
โดยสามารถใช้ข้อมลูพืน้ฐานท่ีเรามีมาวิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ของสถานการณ์ ซึง่จะท าให้เรา
คาดการณ์สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ได้สมเหตสุมผลมากกวา่ 

6. ช่วยวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล ท าให้เราหาเหตุผล  
ท่ีสมเหตสุมผลให้กบัสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง ในเวลานัน้ โดยไมมี่อคตกิ่อตวัอยู่ 
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7. เป็นพืน้ฐานการคิดในมิติ อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์ การคิด  
เชิงสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดมมุมองเชิงลึก และครบถ้วนในเร่ืองนัน้ ๆ 
ในอนัท่ีจะน าไปสูก่ารตดัสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

8. ชว่ยในการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบตา่ง ๆ และท าความเข้าใจสิ่งท่ีเกิดขึน้ 
9. ชว่ยในการประเมินและตดัสินใจ ท าให้รู้ข้อเท็จจริงหรือเหตผุลเบือ้งหลงัของสิ่ง

ท่ีเกิดขึน้ ท าให้เกิดความเข้าใจ ชว่ยให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นความรู้ในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
10. ชว่ยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตสุมผล เน่ืองจากการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้

การคิดตา่ง ๆ ของเราอยู่บนพืน้ฐานตรรกะและความเป็นไปได้อย่างมีเหตผุล มีหลกัเกณฑ์ ส่งผล
ให้การจินตนาการหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มีการคิดเพ่ือเช่ือมโยงระหว่างความสร้างสรรค์กับ
การน ามาใช้ในโลกแหง่ความจริง 

11. ช่วยให้เราประเมินข้อสรุปของสิ่งต่าง ๆ บนข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ ไม่ใช่ 
สรุปตามอารมณ์ความรู้สกึ ท าให้ได้รับข้อมลูท่ีเป็นจริงท่ีมีประโยชน์ตอ่การตดัสินใจ 

สุวิทย์ มูลค า (2548) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการคิดวิเคราะห์ไว้ดงันีช้่วยให้รู้
ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงเป็นฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการตดัสินใจแก้ปัญหาการประเมินและการ
ตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ได้อย่างถกูต้องช่วยในการส ารวจความสมเหตสุมผลของข้อมูลท่ีปรากฏและ
ไมด่ว่นสรุปตามอารมณ์ ความรูส้กึหรอือคต ิแต่สบืคน้ตามหลกัเหตุผลและขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ 

1. ช่วยให้ไม่ด่วนสรุปสิ่งใดง่าย ๆ แต่ส่ือสารตามความเป็นจริงขณะเดียวกัน 
จะช่วยให้เราไม่หลงเช่ือข้ออ้างท่ีเกิดจากตวัอย่างเพียงอย่างเดียวแต่พิจารณาเหตผุลและปัจจัย
เฉพาะในแตล่ะกรณีได้ 

2. ช่วยในการพิจารณาสาระส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจ
ครัง้แรกท าให้เรามองอยา่งครบถ้วนในแง่มมุอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู ่

ลกัขณา สริวฒัน์ (2549) ได้กลา่วถึงความส าคญัของการคดิวิเคราะห์ไว้ดงันี ้
1. ในการวิจัยการวิเคราะห์นับเป็นหัวใจส าคญัหลักของงานวิจัยเก่ียวข้องกับ  

การหาความสมัพนัธ์การหาเหตแุละผลในการอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยพยายามน าเอาความ
แตกตา่งในตวัแปรอิสระไปอธิบายในตวัแปรตามเพื่อพิสจูน์สมมตฐิานว่าเป็นจริงตามนัน้หรือไม่ 

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองในแง่มมุตา่ง ๆ ชว่ยให้
เราเข้าใจสาเหตท่ีุเกิดขึน้ ผลกระทบท่ีตามมาและสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตอนัน าไปสู่การแก้ปัญหา
การเตรียมปอ้งกนั การวางนโยบาย และการวางกลยทุธ์เพ่ือมีโอกาสท่ีดีกวา่ในอนาคต 
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3. การวิเคราะห์ข่าว ท าให้เราทราบเบือ้งหน้าเบือ้งหลงัของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้  
ในแต่ละวนัไม่เพียงแต่จะรับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึน้เท่านัน้ แต่อยากทราบอีกว่าเหตุใดจึงเกิดเหตุเกิด
เหตกุารณ์ดงักล่าวและยงัท าให้ทราบอีกว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จะส่งผลกระทบอย่างไรซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการวางกลยทุธ์และปอ้งกนัอย่างไรตอ่ไปได้ 

4. การวิเคราะห์บุคคลจะช่วยท าให้เราเข้าใจว่าเหตใุดเขาจึงแสดงออกมาเช่นนี ้
มีหอะไรเป็นมูลเหตุจูงใจ สิ่งท่ีเขาแสดงออกจะส่งผลกระทบต่อผู้ อ่ืนหรือไม่ อย่างไรในอนาคต  
และถ้ามลูเหตเุปล่ียนพฤตกิรรมของเขาจะเปล่ียนไปด้วยหรือไม ่

5. การวิเคราะห์วตัถ ุสสารตา่ง ๆ ท าให้เราทราบว่าสิ่งนัน้ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
แต่ละส่วนช่วยท างานประสานเช่ือมโยงกันอย่างไร การรู้โครงสร้างและส่วนประกอบท าให้ 
นกัวิทยาศาสตร์สามารถน าสารท่ีสกดัออกมานัน้ไปใช้ประโยชน์ด้านตา่ง ๆ ได้อยา่งอเนกอนนัต์ 

6. การวิเคราะห์ข้อความ มีค ากล่าวอ้างต่าง ๆ โดยพิจารณาความสัมพันธ์  
เชิงเหตผุลและข้ออ้างและข้อสรุป หลกัฐานท่ีน ามากล่าวอ้างวินิจฉัยแรงจงูใจ หรือเหตผุลท่ีน ามา
กล่าวอ้างจะช่วยให้เราค้นพบความถกูต้องหรือผิดพลาดของข้ออ้างนัน้ ในการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้
ค าตอบท่ีต้องการมักจะอาศัยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีถูกต้อง
ชดัเจน 

7. การวิเคราะห์ค้นหาธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างด้วยค าถามเพ่ือจ าแนก
องค์ประกอบต่างๆของเร่ืองนัน้ ผู้ ท่ีต้องการหาความชัดเจนของแนวคิดท่ีต้องการศึกษาด้ว ย 
การจ าแนกให้อยูใ่นลกัษณะยอ่ย ๆ เพ่ือให้ง่ายตอ่การวิเคราะห์ 

จากการศกึษาค้นคว้า สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดท่ีส าคญัต่อการด าเนิน
ชีวิต  ซึ่งลักษณะการคิดดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้สามารถแยกแยะข้อมูล เ ช่ือมโยงหา
ความสัมพันธ์ แก้ปัญหา ประเมินสถานการณ์ ตัดสิ นข้อมูลหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่าง
สมเหตสุมผล อีกทัง้ยงัเป็นความคดิพืน้ฐานท่ีจะชว่ยพฒันาการคดิในมิตอ่ืิน ๆ จงึมีความจ าเป็น 

ท่ีต้องสร้างการคิดวิเคราะห์ให้เกิดขึน้กับเยาวชนไทยตัง้แต่ในระดบัโรงเรียน เพ่ือท า
ให้เยาวชนไทยสามารถคิดและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะต้องเผชิญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 
นกัการศกึษาได้กลา่วถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
ดวิอี ้(Dewey, 1933)กลา่ววา่ องค์ประกอบส าคญัในการคดิวิเคราะห์ มีดงันี ้

1. การมีข้อมลูและประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมส าหรับการหาทางแก้ปัญหา 
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2. การหาหลกัฐานตา่ง ๆ มาสนบัสนนุหรือคดัค้านในความเช่ือ หรือสมมตฐิาน 
3. การใช้เหตุผลในการพิจารณาองค์ประกอบ หรือความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ี

ได้รับ 
เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ ์(2546) ได้แบง่การคดิวิเคราะห์เป็น 4 องค์ประกอบดงันี ้

1. ความสามารถในการตีความหมายถึงการพยายามท าความเข้าใจและ  
ให้เหตผุลแก่สิ่งท่ีเราต้องการจะวิเคราะห์เพ่ือแปลความหมายท่ีไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งนัน้เป็น
การสร้างความเข้าใจต่อสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์ โดยสิ่งนัน้ไม่ได้ปรากฏโดยตรง แต่จะต้องสร้าง
ความเข้าใจบนพืน้ฐานของสิ่งท่ีปรากฏอยู่ โดยการสร้างความเข้าใจของแตล่ะบคุคลก็จะแตกตา่ง
กนัออกไป ตาม ความรู้ ประสบการณ์ และคา่นิยมของแตล่ะบคุคลเป็นต้น  

2. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์หมายถึงเราจะคิดวิเคราะห์ให้ดีนัน้
ต้องมีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานของเร่ืองนัน้เพราะความรู้จะชว่ยก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์
แจกแจงและจ าแนกได้ว่าเร่ืองนัน้เก่ียวข้องกับอะไรมีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้างมีก่ีหมวดหมู่
จัดล าดับความสัมพันธ์อย่างไรและรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ  เราจ าเป็นต้องใช้ความรู้มาเป็น
องค์ประกอบของการคดิ  

3. ความช่างสังเกตช่างสงสัยและช่างถามหมายถึงนักคิดเชิงวิเคราะห์ต้องมี
องค์ประกอบทัง้ 3 มีร่วมกนัคือต้องช่างสงัเกต เพ่ือจะได้ค้นพบสิ่งท่ีแตกตา่ง ต้องช่างสงสยั เพ่ือจะ
ได้ลองคิดเก่ียวกับท่ีมาท่ีไปของเหตุการณ์ท่ีพบ ต้องช่างถาม เพ่ือท่ีจะให้ค าถามน าไปสู่การสืบ
ความจริงและเกิดความชดัเจนในสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์  

4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหมายถึงความสามารถ 
ในการใช้เหตุผลจ าแนกได้ว่าสิ่งใดเป็นความจริงสิ่งใดเป็นความเท็จสิ่ง ใดมีองค์ประกอบ 
ในรายละเอียดท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

สวุิทย์ มลูค า (2548) กลา่ววา่การคดิวิเคราะห์มีองค์ประกอบส าคญั 3 ประการดงันี ้
1. สิ่งท่ีก าหนดให้เป็นสิ่งส าเร็จรูปท่ีก าหนดให้วิเคราะห์ เช่นวตัถ ุสิ่งของ เร่ืองราว

เหตกุารณ์หรือปรากฏการณ์ตา่งๆ เป็นต้น 
2. หลักการหรือกฎเกณฑ์เป็นข้อก าหนดส าหรับใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งท่ี

ก าหนดให้เช่นเกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันหลกัเกณฑ์ในการหา
ลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกันหรือ
ขดัแย้งกนั เป็นต้น 
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3. การค้นหาความจริงหรือความส าคญัเป็นการพิจารณาส่วนประกอบของสิ่งท่ี
ก าหนดให้ตามหลกัการหรือกฎเกณฑ์แล้วท าการรวบรวมประเดน็ท่ีส าคญัเพื่อหาข้อสรุป 

จากการศกึษาค้นคว้าข้างต้นสรุปได้ว่าองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ประกอบไป
ด้วยความสามารถในการตีความเพ่ือท าความเข้าใจในสิ่งท่ีเราต้องการจะวิเคราะห์ ความสามารถ
ในการใช้ความรู้ในการก าหนดขอบเขตของเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ ความสามารถในการหา
ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลเพ่ือหาการเช่ือมโยงของแต่ละองค์ประกอบ และความสามารถในการลง
ข้อสรุปโดยสามารถอธิบายข้อสรุปได้โดยใช้หลกัการหรือกฎเกณฑ์  

1.4 ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 
นกัการศกึษาได้กลา่วถึงลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ ซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

วิลสนั (Wilson, 1971) ได้แบง่ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ตาม
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยัหรือพฤติกรรมด้านสติปัญญา (Cognitive domain) ของบลูม 
โดยแบง่ออกเป็น 5 ลกัษณะดงันี ้

1.  ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (The Ability to solve nonroutine 
problems) คือ น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีได้เรียนมาไปใช้ในบริบทท่ีไม่คุ้นเคย เป็นการแบ่ง
ปัญหาท่ีได้พบออกเป็นองค์ประกอบยอ่ย ๆ และค้นหาใจความส าคญัของแตอ่งค์ประกอบ  

2. ความสามารถในการ ค้นพบความสัมพัน ธ์  (The Ability to discover 
relationships) คือ การหาความสมัพนัธ์ของแตล่ะองค์ประกอบของปัญหา เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ในการหาค าตอบ 

3. ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์  (The Ability to construct proofs) คือ
การเขียนแสดงข้อความยืนยนั สนบัสนุน โต้แย้งหรือขดัแย้ง โดยใช้ บทนิยาม ทฤษฎีบท ความรู้
ตา่ง ๆ มาใช้ในการสร้างข้อพิสจูน์ 

4. ความสามารถในการวิจารณ์ข้อพิสูจน์ (The Ability to criticize proofs) คือ 
การระบวุา่ข้อพิสจูน์นัน้ถกูต้องหรือไม ่พร้อมทัง้อธิบายเหตผุลประกอบ 

5. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปทั่วไปและตรวจสอบ
ความสัมพัน ธ์นั น้  (The Ability to formulate and validate generalizations) คือ  การ ค้นพบ
ความสมัพนัธ์และสร้างข้อพิสจูน์เพ่ือยืนยนัการค้นพบ 

บลมู (Bloom, 1979) ได้อธิบายลกัษณะของการคดิวิเคราะห์ออกเป็น 3 ลกัษณะดงันี ้
1. การวิเคราะห์ความส าคญั เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้ รับว่าสามารถแยกเป็น

สว่นยอ่ยอะไรบ้าง สว่นใดจ าเป็น สว่นใดส าคญั ประกอบไปด้วย 
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 - ความสามารถในการรับรู้ข้อสนันิษฐาน 
 - ทกัษะในการจ าแนกข้อเท็จจากสมมตฐิาน 
 - ความสามารถในการแยกข้อเท็จจริงจากข้อมลูท่ีก าหนดให้ 
 - ทักษะการระบุแรงจูงใจในการพิจารณาแบ่งแยกข้อมูลโดยอาศัยแหล่ง

อ้างอิง 
 - ความสามารถในการระบุข้อสรุปจากข้อมูลท่ีก าหนดให้โดยใช้การอ้างอิง

อยา่งสมเหตสุมผล 
2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เป็นความสามารถในการระบุความสมัพนัธ์ของ

ข้อมูลท่ีเป็นตวัหลักและข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมมติฐานท่ีตัง้ขึน้ 
ข้อมลูทีได้รับ และข้อสรุป รวมถึงหลกัฐานท่ีน ามาใช้อ้างอิง ประกอบไปด้วย 

 - การเข้าใจความสมัพนัธ์ของแนวคดิในข้อความตา่ง ๆ 
 - ความสามารถในการตระหนกัถึงเหตผุลในการตดัสินใจ 
 - ความสามารถในการจ าแนกข้อเท็จจริงสมมติฐานท่ีส าคญัหรือข้อโต้แย้ง

เพ่ือน ามาใช้ในการสนบัสนนุข้อมลูท่ีได้รับ 
 - ความสามารถในการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสนันิษฐาน 
 - ความสามารถในการแยกแยะความสมัพนัธ์ของเหตแุละผล ว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้

เกิดขึน้เพราะสาเหตใุด 
 - ความสามารถในแยกข้อมลูท่ีขดัแย้งกนั  
 - ความสามารถในการตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยใช้ข้อพิสจูน์ 
 - ความสามารถในการรับรู้สาเหตุของความสัมพนัธ์รวมถึงระบุได้ว่าข้อมูล  

ใดส าคญั ข้อมลูใดไมส่ าคญั 
3. การวิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างของข้อมลู 

โดยจะต้องวิเคราะห์จดุประสงค์ แนวคดิ และมโนทศัน์ ประกอบไปด้วย 
 - ความสามารถในการวิเคราะห์รายละเอียดของงานความสมัพนัธ์ระหว่าง

ข้อมลู และความหมายขององค์ประกอบตา่ง ๆ 
 - ความสามารถในการวิเคราะห์ความหมายจากการพิจารณาแนวการเขียน 
 - ความสามารถในการสรุปจดุประสงค์ แนวคิด คณุสมบตัิ ความรู้สึกท่ีมีตอ่

งานของผู้ เขียน  
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 - ความสามารถในการใช้หลักการเช่นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญา 
ประวตัศิาสตร์ มาใช้ในการสรุปความคดิรวบยอด 

 - ความสามารถในการสงัเกตการใช้เทคนิควิธีการในการจงูใจ เช่น โฆษณา 
ข้อมลูประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

 - ความสามารถในการรับรู้แนวคิดหรือความโน้มเอียงของข้อมลูท่ีได้รับ 
มาร์ซาโน (Mazano, 2001) ได้จ าแนกการคดิวิเคราะห์ออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้

1. การจ าแนก หมายถึง การจ าแนกสว่นยอ่ยตา่ง ๆ ของสิ่งท่ีก าหนดให้และตดัสิน
ความเหมือนและความแตกตา่งของสิ่งเหลา่นัน้ โดยใช้ความรู้หรือหลกัการเป็นเกณฑ์ในการตดัสิน 

2. การจดัหมวดหมู่ หมายถึง การรวบรวมสิ่งท่ีมีลกัษณะร่วมกันมาจัดให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกนั โดยใช้ความรู้หรือหลกัการเป็นเกณฑ์ในการจดัประเภทของสิ่งเหลา่นัน้ 

3. การระบุข้อผิดพลาด หมายถึง การระบุสิ่งท่ีไม่ถูกต้องในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

4. การลงข้อสรุป หมายถึง การจับประเด็นและระบุข้อสรุปท่ีค้นพบจากสิ่ง
ก าหนดให้ 

5. การประยกุต์ใช้ หมายถึง การน าความรู้ หลกัการหรือวิธีการท่ีได้จากการเรียนรู้ 
ไปใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

สวุิทย์ มลูค า (2548) ได้จ าแนกการคดิวิเคราะห์ ออกเป็น 3 ลกัษณะดงันี ้
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบท่ีส าคญั

ของสิ่งของหรือเร่ืองราวตา่ง ๆ เชน่ การวิเคราะห์องค์ประกอบของขา่ว ข้อมลูเป็นต้น 
2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสมัพนัธ์ของส่วน

ส าคญัต่าง ๆ โดยการระบุความสมัพนัธ์ระหว่างความคิด ความสมัพนัธ์ในเชิงเหตผุล หรือความ
แตกตา่งระหวา่งข้อโต้แย้งท่ีเก่ียวข้องและไมเ่ก่ียวข้อง 

3.  การวิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วน
ส าคญัในเร่ืองนัน้ ๆ วา่สมัพนัธ์กนัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด 

เอนก เพียรอนุกุลบุตร (2554) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์มีเป้าหมายอยู่ท่ีการค้นหา
ความจริงท่ีอยู่ในสิ่งส าเร็จรูปหรือระบบต่าง ๆ ซึ่งมี 3 ส่วน คือ องค์ประกอบ ความสัมพันธ์  
และหลกัการ จงึอาจแยกประเภทของการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ สิ่งท่ีต้องการค้นพบได้เป็น 3 ชนิดคือ 

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Analysis of Elements) เป็นการคดิอยา่งแยกแยะ
ว่าสิ่งส าเร็จรูปท่ีพิจารณานัน้มีชิน้ส่วน องค์ประกอบ เนือ้แท้  (Elements) อะไรบ้างสิ่งใดเป็น 
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สิ่งส าคัญ เป็นหัวใจ เป็นส่วนประกอบย่อย  การวิเคราะห์องค์ประกอบ อาจวิเคราะห์ชนิด 
ตามเกณฑ์หรือหลักการใหม่ท่ีมีเหตุผลวิชาการ หรือวิเคราะห์สิ่งส าคญัไม่ส าคญั วัตถุประสงค์ 
ผลลพัธ์ส าคญัอะไร หรือ วิเคราะห์ เลศนยัท่ีแฝงเร้นอยู ่ 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationships) เป็นการคิดค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยในระบบนัน้ ว่ามีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร 
เก่ียวข้องกบัสิ่งส าเร็จรูปทัง้หมดอยา่งไร องค์ประกอบใดมีความสมัพนัธ์กนัมากหรือน้อย  

3. การวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles) เป็นการคิด
พิจารณาทัง้องค์ประกอบและความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบทกุสว่น แล้วค้นหาหลกัการกฎเกณฑ์ 
ท่ีท าให้องค์ประกอบเหล่านัน้คุมกันอยู่จนเป็นระบบ หรือเป็นสิ่งส าเร็จรูปอยู่ได้และบรรลุ
วตัถปุระสงค์หลกัของระบบนัน้ได้ 

ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัแบง่ลกัษณะการคดิวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน ดงันี ้
1. ด้านการจ าแนก เป็นความสามารถในการตัดสินความเหมือนและความ

แตกตา่งของสิ่งตา่ง ๆ ท่ีก าหนดให้อยา่งมีหลกัการ 
2. ด้านการจดัหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการรวบรวมสิ่งท่ีมีลกัษณะร่วมกัน

มาจดัให้อยูใ่นประเภทเดียวกนั โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการจดัประเภทของสิ่งเหลา่นัน้ 
3. ด้านการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการสนับสนุนหรือโต้แย้งผลท่ีได้มา

จากความสมัพนัธ์ของสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
4. ด้านการสรุป เป็นความสามารถในการจับประเด็นและระบุข้อสรุปท่ีค้นพบ

จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
5. ด้านการประยุกต์เ ป็นความสามารถในการน าสิ่ ง ท่ีไ ด้จากการเ รียนรู้   

ไปใช้สถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง 
1.5 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

การพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถท าได้หลากหลายวิธี ซึ่งนกัการ
ศกึษาได้เสนอแนวทางหรือวิธีการพฒันา ซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

เบเยอร์ (Beyer, 1985)ได้เสนอแนวทางการพฒันาการคิดวิเคราะห์ในการเรียนการ
สอน ได้ดงันี ้

1. ผู้สอนแนะน าทกัษะท่ีใช้ฝึกการคดิวิเคราะห์ 
2. ผู้ เรียนทบทวนกระบวนการค้นทกัษะและความรู้ท่ีเก่ียวกบัทกัษะท่ีฝึก 
3. ผู้ เรียนใช้ทกัษะเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายท่ีก าหนด 
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4. ผู้ เรียนทบทวนสิ่งท่ีคดิหรือสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสมองขณะท่ีท ากิจกรรม 
อุษณีย์ โพธิสุข (2537) ได้เสนอแนวการสอนเพ่ือช่วยปรับปรุงการคิดวิเคราะห์ของ

เดก็ไว้ดงันี ้
1. ประสบการณ์ตรงการให้เด็กศึกษาเร่ืองชมุชนของเราจากหนงัสืออาจไม่ดีเข้า

ให้เด็กไปสถานท่ีท่ีเป็นชมุชนของตนเองเช่นโรงพยาบาลโรงพกัตลาดบ้านผู้ ใหญ่บ้านและกิจกรรม  
ท่ีเขาท าอยู่ว่ามีอะไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรและจัดให้เด็กไปทัศนศึกษาหรือเปิดโอกาสให้เด็ก
ทดลองปฏิบตัสิิ่งตา่งๆด้วยตนเองจะเป็นโอกาสส าคญัท่ีใหญ่ 

2. การท าวิจยัหรือการศกึษาหาความรู้ความจริงด้วยตนเองเป็นทกัษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองให้เดก็ได้มีขัน้ตอนการศกึษาอยา่งถกูต้องเชน่กนัท ารายงานเร่ืองไดโนเสาร์เป็นต้น 

3. การใช้กิจกรรมเป็นส่ือกระตุ้นความคิดเป็นเช่นการพาไปดูการโต้วาทีจัดให้
โต้วาทีและสง่เสริมการอภิปรายในหวัข้อตา่งๆ รวมถึงการจดัมมุหรือชมรมนกัคดิ 

4. การใช้สถานการณ์สมมติเป็นกิจกรรมและวิธีสอนท่ีจะให้นกัเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจกระจา่งขึน้และมองเห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้รวมทัง้พยายามคิดค้นการแก้ปัญหา 

5. ให้นกัเรียนได้โอกาสเสนอผลงานท่ีตนเองศกึษาให้ผู้ อ่ืนฟังอาจเป็นเพ่ือนระดบั
เดียวกนัหรือเพ่ือนตา่งระดบัหรือให้คนอ่ืนฟัง 

6. กิจกรรมกลุ่มการระดมพลังสมองและการระดมความคิดการไตร่ตรอง
ความคิดของกลุ่มรวมถึงการวิจารณ์อย่างมีเหตุผลการวิจารณ์ในการสร้างงานแล้วเป็นทักษะ
ระดบัสูงทางปัญญาและทางสงัคมทัง้สิน้สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยท าให้เด็กได้มีข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับ
ความคดิเห็นของตนเองและผู้ อ่ืนรวมทัง้กลยทุธ์ทางความคิดของผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 

ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2541) ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมให้นกัเรียนพฒันา
ความคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์อย่างรู้ตวัและไม่รู้ตวัด้วยการจัดสภาพแวดล้อม
บรรยากาศตา่ง ๆ นัน้ 

1. การจัดบรรยากาศด้านกายภาพเช่นสภาพแวดล้อมของห้องเรียนโรงเรียน
ลักษณะท่ีส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ท้าทายการเรียนรู้สร้างความสนใจเพ่ือให้เกิด 
การสงัเกตและคดิตลอดเวลา  

2. การจดับรรยากาศและสมองเช่นการกระตุ้นให้ตอบแสวงหาให้ตัง้ค าถามแบบ
ต่าง ๆ กระตุ้นให้คิดตามกระตุ้นให้คิดแบบอุปมาอุปไมยกระตุ้นให้คิดเช่ือมโยงสัมพันธ์กระตุ้น  
ให้คดินอกกรอบ 
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3. การจดับรรยากาศด้านอารมณ์เช่นการสร้างเจตคตเิชิงบวกตอ่การคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ครูอาจารย์และผู้ เ ก่ียวข้องจะต้องส่งเสริมให้โอกาสให้อิสระเส รี ในการคิด 
การแสดงออกหรือการมีจินตนาการในรูปแบบตา่งๆของนกัเรียน 

ชาติ แจ่มนุช (2545) กล่าวว่าขัน้ตอนการสร้างให้ผู้ เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ไว้เป็น
ขัน้ตอนดงันี ้

1. ก าหนดสิ่งส าเร็จรูปสิ่งหนึ่งขึน้มาเป็นตวัต้นเร่ืองเช่นดินน า้โครงกลอนบทหนึ่ง
รูปภาพกราฟบทความเหตกุารณ์ตา่ง ๆ 

2. ก าหนดค าถามหรือปัญหาเพ่ือค้นหาความจริงหรือความส าคัญต่าง  ๆ  
เชน่ ภาพนีห้รือกราฟนีต้้องการส่ือหรือบอกอะไรท่ีส าคญัท่ีสดุ 

3. พินิจพิเคราะห์และแยกแยะกระจายสิ่งท่ีก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อยย่อย 
4. ค้นหาความจริงหรือความส าคญัท่ีก าหนด 
5. สรุปเป็นค าตอบหรือตอบปัญหานัน้ ๆ 

ชาญชยั ยมดษิฐ์ (2548) กลา่ววา่การสอนการคดิวิเคราะห์ท าได้ 2 วิธีคือ 
1. ใช้วิธีสูตร W 5 H คือ มีอะไรเกิดขึน้บ้างมีรายละเอียดอย่างไร  ใครกันท่ีเป็น 

ต้นเร่ืองเจ้าของเร่ืองบคุคลส าคญัของเร่ืองผู้ ได้รับผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ ท่ี สถานท่ีหรือ
ต าแหน่งแห่งหนท่ีชัดเจนเม่ือใด ท่ีเหตกุารณ์นัน้ได้เกิดขึน้หรือจะเกิดขึน้ ท าไมหรือเพราะเหตุใด
เร่ืองนีจ้ึงเกิดขึน้ท าไมแต่ละเหตุการณ์จะต้องเป็นไปอย่างนัน้อย่างนี  ้เป็นรายละเอียดในสิ่งท่ีได้
เกิดขึน้ไปแล้วหรือก าลงัจะเกิดขึน้วา่เป็นไปได้ในลกัษณะใด 

2. ใช้กระบวนการเปรียบเทียบเชิงวิทยาศาสตร์เช่นการเปรียบเทียบรูปภาพการ
เปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินด้านเทคนิคด้าน
ก าหนดเวลาการวิเคราะห์อนกุรมเวลา 

เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2546) ได้เสนอแนวคิดในการส่งเสริมพฒันาการคิดเชิง
วิเคราะห์วา่เป็นการคิดอยา่งใคร่ครวญแสวงหาค าตอบอย่างมีเหตผุลการสง่เสริมพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์คือการให้ผู้ เรียนได้ค้นพบข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปด้วยตนเองโดยอาศยัองค์ประกอบ
อยา่งนี ้

1. สง่เสริมให้ตีความพยายามท าความเข้าใจให้เหตผุลการแปลความจากข้อมลู 
2. ส่งเสริมให้แสวงหาความรู้ความเข้าใจหรือข้อมลูเป็นการตอบค าถามแจกแจง

จ าแนกจดัล าดบัหมวดหมูห่าเหตผุลความสมัพนัธ์ผลกระทบ 
3. สง่เสริมให้ชา่งสงัเกตสงสยัชา่งถามเพื่อการค้นพบหาค าตอบหาเหตผุล 
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4. ส่งเสริมให้หาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลเพ่ือการตดัสินใจแก้ปัญหาการประเมิน
คา่ในเร่ืองตา่งๆ 

สุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอ่ืน ๆ (2555) เสนอแนวทางการฝึกนักเรียนให้มีทักษะ
การคดิซึง่สรุป ได้ดงันี ้

1. การสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้และแสดงออกในการคิดมีการ
จดับรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอือ้ตอ่การเรียนและฝึกการคิดมีการใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้ ท่ีโน้ม
น้าวจิตใจเช่นการตัง้ค าถามการใช้เพลงค าขวญัค ากลอนนิทานข่าวเกมเพ่ือโยงเข้าสู่การฝึกทกัษะ
การคิดช่วยให้นกัเรียนมีความพร้อมกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมการสร้างแรงจงูใจให้นกัเรียน
พร้อมท่ีจะเรียนรู้และเลือดออกการคิดมีการจดับรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอือ้ต่อการเ รียนและฝึก
การคิดมีการใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีโน้มน้าวจิตใจเช่นการตัง้ค าถามการใช้เพลงค าขวญัค า
กลอนนิทานข่าวเกมเพ่ือโยงเข้าสู่การฝึกทกัษะการคิดช่วยให้นกัเรียนมีความพร้อมกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม 

2. ในการจดัการเรียนรู้ทุกกิจกรรมครูควรมีบทบาทในการปลุกเร้าและเสริมแรง
ให้นกัเรียนค้นพบค าตอบและความสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองรู้จกัท างานเป็นกลุม่ 

3. ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควรใช้ให้นักเรียนได้ฝึกการคิดเช่นกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความมีระเบียบวินัยเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึง
ความส าคญัความจ าเป็นและผลท่ีจะได้รับจากการปฏิบตัแิละไมป่ฏิบตัติาม 

4. ควรใช้วิธีสอนเทคนิคการสอนวิธีการจดัการเรียนรู้หลากหลายวิธีเพราะแต่ละ
วิธีนานจะสง่เสริมกระบวนการคดิของนกัเรียนหลกัหลายตา่ง ๆ กนัไป 

5. การใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาเป็นเร่ืองท่ีเสาะแสวงหา
ความรู้และฝึกการคิดค้นหาค าตอบต่างๆการค้นพบสิ่งต่างๆท่ีเป็นข้อมูลในการเรียนอย่าง
หลากหลายนัน้จะช่วยฝึกให้นกัเรียนได้รู้จกัแยกข้อมลูท่ีหรือเท็จจริงรู้จกัแยกข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือโดย
การวิเคราะห์ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกข้อมลูนัน้ๆเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง 

6. ครูจะต้องรู้จกัฝึกกระตุ้นให้นกัเรียนรู้จกัคดิในรูปแบบตา่งๆ  
7. ครูควรก าหนดขัน้ตอนของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมให้ชดัเจนว่าควรจะมีขัน้ตอน

การวิเคราะห์อยูใ่นตอนใดของการเรียนรู้ 
8. ในการแบ่งกลุ่มนักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่มสมาชิกในกลุ่มต้องไปมาก

เกินไป 
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9. ครูอาจใช้วิธีวดัและประเมินได้หลากหลายรูปแบบได้แก่วดัและประเมินผลจาก
แบบทดสอบความคิดท่ีมีรูปแบบตา่งๆกนัเช่นสถานการณ์มาให้นกัเรียนคิดและตดัสินใจการตอบ
ค าถามการน าเข้าสู่บทความมาให้วิเคราะห์ตามประเด็นท่ีก าหนดเป็นต้นครูอาจใช้วิธีวัดและ
ประเมินได้หลากหลายรูปแบบได้แก่วัดและประเมินผลจากแบบทดสอบความคิดท่ีมีรูปแบบ
ตา่งๆกนัเชน่สถานการณ์มาให้นกัเรียนคิดและตดัสินใจการตอบค าถามการน าเข้าสู่บทความมาให้
วิเคราะห์ตามประเดน็ท่ีก าหนดเป็นต้น 

ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้จดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถใน
การคดิวิเคราะห์ ดงันี ้

1. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นกัเรียนได้ค้นพบในสิ่งท่ีนักเรียนต้องการจะรู้
ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ปลกุเร้าและเสริมแรงให้นกัเรียนค้นพบค าตอบ 

2. จดักิจกรรมกลุ่มระดมพลงัสมองและการระดมความคิดเพ่ือให้นกัเรียนแต่ละ
คนได้แลกเปล่ียนแนวทางในการคดิซึง่กนัและกนั 

3.  ใช้ลกัษณะค าถามในการกระตุ้นให้นกัเรียนได้ฝึกการคิดโดยจะเน้นลักษณะ
ค าถาม เชน่ ท าไม เพราะเหตใุด อยา่งไร เป็นต้น 

4. เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้คิดและน าสิ่งท่ีได้จากการคิดไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ  
อยา่งเหมาะสม 

1.6 การวัดและการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีเทคนิคการวดัท่ีสามารถเลือกใช้ได้อย่าง

หลากหลาย ซึ่งมีนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้แนวคิดในการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ไว้ ดงันี ้

บลูม (Bloom, 1979) กล่าวว่าการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์คือการ
แยกแยะสว่นยอ่ยๆ ของเหตกุารณ์เร่ืองราวหรือเนือ้หาตา่งๆวา่ประกอบด้วยอะไรมีจดุมุง่หมายหรือ
ประสงค์สิ่งใดนอกจากนัน้ยังมีส่วนย่อยๆ ท่ีส าคญันัน้แต่ละเหตุการณ์เก่ียวพันกันอย่างไรและ
เก่ียวพนักนัโดยอาศยัหลกัการใดจะเห็นว่าสมรรถภาพด้านการวิเคราะห์จะเต็มไปด้วยการหาเหตุ
มาใช้ประกอบการพิจารณาการวิเคราะห์จงึต้องอาศยัพฤติกรรมด้านความจ าความเข้าใจและการ
น าไปใช้มาประกอบการพิจารณาการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบง่แยกย่อยออกเป็น 3 
ประเภทคือ 

1. วิเคราะห์ความส าคญัเป็นการวิเคราะห์ว่าสิ่งท่ีอยู่นัน้อะไรส าคญัหรือจ าเป็น
หรือมีบทบาทท่ีสดุตวัไหนเป็นเหตตุวัไหนเป็นผลเหตผุลใดถกูต้องและเหมาะสมท่ีสดุ 
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2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ในการหาความสมัพนัธ์หรือความเก่ียวข้องส่วนย่อย ๆ 
นัน้วา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร สอดคล้องหรือขดัแย้งกนัอยา่งไร  

3. วิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถท่ีจะระบวุ่าเร่ืองราวนัน้ว่าใช้หลกัการใด
และมีระเบียบในการจดัโครงสร้างนัน้เป็นอย่างไร 

มาร์ซาโน (Mazano, 2001) กลา่ววา่การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเมิน
จากกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5 ด้านดงันี ้ ด้านการจ าแนก เพ่ือ ตดัสินความเหมือนและความ
แตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ด้านการจัดหมวดหมู่ เพ่ือรวบรวมสิ่งท่ีมีลักษณะร่วมกันมาจัดให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน ด้านการเช่ือมโยง เพ่ือสนับสนุนหรือโต้แย้งผลท่ีได้มาจากความสัมพันธ์ของ
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ด้านการสรุป เพ่ือจบัประเด็นและระบุข้อสรุปท่ีค้นพบจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ ด้านการประยกุต์ เพ่ือ น าสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ ไปใช้สถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง 

เยาวดี วิบูลย์ศรี (2545) กล่าวว่าแบบทดสอบท่ีใช้วัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์จะต้องให้นกัเรียนและแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยา่งแท้จริงโดยค าถามต้อง
ให้นกัเรียนได้แยกส่วนย่อยต่าง ๆ ท่ีรวมกันอยู่หรือดคูวามสมัพนัธ์หรือชีถ้ึงการจดัระบบระเบียบ
ของหลกัการต่าง ๆ ซึ่งเหมาะท่ีจะใช้แบบทดสอบประเภทปรนยัหลายตวัเลือกโดยใช้ค าถามควร 
มีลกัษณะดงันี ้

1. ชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่ง หรือความคาดเคล่ือนเชิงเหตผุลในเร่ืองราวตา่ง ๆ 
2. ชีใ้ห้เห็นความ ชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์หรือจ าหน้า ชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์หรือ

จ าแนกประเภทของเร่ืองราวต่างๆเช่นข้อ ชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์หรือจ าแนกประเภทของเร่ืองราว
ต่างๆ เช่นข้อเท็จจริงข้อสันนิษฐานข้อสมมติฐานข้อสรุปและแนวความคิดในเร่ืองราวนัน้  ๆ  
ด้วยเหตนีุข้้อค าถามท่ีใช้ในระดบันีแ้ล้วปกตแิล้วมกัจะเป็นการฝึกการใช้กระบวนการตรรกะวิทยา 

สมนกึ ภทัทิยธนี (2546) กลา่ววา่การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นการใช้
วิจารณญาณเพ่ือไตร่ตรองการแยกแยะพิจารณาดรูายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ หรือเร่ืองราวต่าง ๆ  
ว่ามีชิน้ส่วนใดส าคญัท่ีสุดชิน้ส่วนใดสัมพนัธ์กันมากท่ีสุดและชิน้ส่วนเหล่านัน้อยู่รวมกันได้หรือ
ท างานได้เพราะอาศยัหลกัการใดซึง่แบง่ออกเป็น 3 ด้านคือ 

1. ด้านการวิเคราะห์เนือ้หาหมายถึงความสามารถในการสรุปและแยกแยะข้อมลู
ระหวา่งเท็จจริงสมมตฐิานโครงสร้างองค์ประกอบและปัญหา 

2. ด้านการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์หมายถึงความสามารถในการตรวจสอบความ
เก่ียวข้องของข้อมูลนัน้นัน้ว่ามีความสอดคล้องว่ามีความสอดคล้องสมัพนัธ์กันอย่างไรเช่ือมโยง
ข้อมลูตวัตรวจสอบแนวคดิส าคญัและความเป็นเหตเุป็นผลกนัได้ 
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3. ด้านการวิเคราะห์หลักการคือความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบเทคนิค
วิธีการและเช่ือมโยงความคิดรวบยอดจากความสัมพันธ์ของแต่ละอุปกรณ์เพ่ืออธิบายและหา
ข้อสรุปของปัญหาได้ 

ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะพิจารณาจาก
คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เอง โดยแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะสร้างตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Mazano, 2001) ซึ่งแบ่ง
ลกัษณะการคดิวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านการจ าแนก เป็นความสามารถในการตัดสินความเหมือนและความ
แตกตา่งของสิ่งตา่ง ๆ ท่ีก าหนดให้อยา่งมีหลกัการ 

2. ด้านการจดัหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการรวบรวมสิ่งท่ีมีลกัษณะร่วมกัน
มาจดัให้อยูใ่นประเภทเดียวกนั โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการจดัประเภทของสิ่งเหลา่นัน้ 

3. ด้านการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการสนับสนุนหรือโต้แย้งผลท่ีได้มา
จากความสมัพนัธ์ของสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

4. ด้านการสรุป เป็นความสามารถในการจับประเด็นและระบุข้อสรุปท่ีค้นพบ
จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

5. ด้านการประยุกต์เป็นความสามารถในการน าสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ ไปใช้
สถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง 

 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
วิธีสอนท่ีเรียกว่า Inquiry ได้มีนกัการศึกษาหลายท่านเรียกช่ือแตกต่างกันออกไป เช่น 

“การสืบเสาะหาความรู้” “การสืบสอบ” “การสืบสวนสอบสวน” “การสืบเร่ืองราว” “การสืบเสาะ” 
เป็นต้น ส าหรับการกลา่วถึง Inquiry ในครัง้นี ้ผู้วิจยัเลือกใช้ค าวา่ “การสืบสวนสอบสวน” 

2.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
ส าหรับความหมายของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนได้มีนกัการ

ศกึษาและหนว่ยงานของรัฐได้อธิบายไว้ดงัตอ่ไปนี ้
ซนัต์; และ โทรว์บริดจ์ (Sund, 1967)และ อลัเบอร์ตาเลิร์นนิ่ง (Alberta, 2004) กลา่ว

ในท านองเดียวกนัว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เป็นการเน้นให้ผู้ เรียนค้นหา
ความรู้หรือความจริง โดยจะเน้นวิธีการค้นหาความจริงเหล่านัน้มากกว่าท่ีจะอ้างความจริงท่ีมีอยู่
เป็นกระบวนการท่ีเน้นให้นกัเรียน สร้างข้อค าถามกบัสถานการณ์ท่ีได้พบ สืบหาค าอธิบาย ครูจะมี
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สว่นส าคญัในการสง่เสริมให้นกัเรียนรู้จกัวิธีการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดข้อสงสยั และมีการร่วม
อภิปรายกบัผู้ เรียนเพ่ือให้เกิดข้อสรุปท่ีถกูต้อง 

คาริน (Carin, 1993) และ ควีน (Queen, 2009) กล่าวว่าในท านองเดียวกันว่า การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เป็นกระบวนการท่ีเม่ือเจอสถาการณ์ปัญหาตา่ง ๆ จะ
มีการเกิดข้อสงสยัและตัง้สมมติฐานกบัสถานการณ์นัน้ จากนัน้ท าการทดสอบสมมติฐานท่ีตัง้ขึน้
โดยการรวบรวมข้อมลู จนกระทัง่ได้ข้อสรุปซึ่งการสอนในลกัษณะดงักล่าวจะเน้นในกระบวนการ
มากกว่าค าตอบของปัญหาซึ่งจะท าให้นกัเรียนได้ตระหนกัถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตจริงได้ 

กรมวิชาการ (2544) ได้ให้ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวนไว้ว่า เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการฝึกให้นักเรียนรู้จกัค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการคิดหาเหตุ  จนค้นพบความรู้หรือ
แนวทางแก้ปัญหาท่ีถกูต้องด้วยตนเอง โดยครูตัง้ค าถามประเภทกระตุ้นให้นกัเรียนใช้ความคิดหา
วิธีการแก้ปัญหาและสามารถน าวิธีการแก้ปัญหานัน้มาแก้ปัญหาได้ 

ไสว ฟักขาว (2544) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
(Inquiry method) เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้เพ่ือแก้ปัญหาโดยใช้ค าถาม โดย
จะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทของครูผู้ คือชีแ้นะให้
ผู้ เรียนได้ร่วมคดิ ร่วมแสดงความเห็น ร่วมค้นคว้า และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 

อ้อมฤดี แช่มอบุล (2553) กล่าวว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
หมายถึงการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกให้ผู้ เ รียนคิดแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ซึง่ผู้สอนเป็นผู้ตัง้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสงสยั มีการโต้ตอบกนัระหว่าง
ผู้ เรียนและผู้สอนจนกระทั่งผู้ เรียนค้นพบข้อสรุป หลักการหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยตนเองและ
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ 

สุรีรัตน์ สินกัน (2554) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
หมายถึงการจัดกิจกรรมท่ีจะพัฒนานักเรียนด้านกระบวนการคิดและความสามารถในการ
แก้ปัญหา โดยนกัเรียนจะใช้กระบวนการคิดในการแสดวงหาความรู้และค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 
ครูเป็นเพียงผู้ตัง้ค าถามกระตุ้นเทา่นัน้  

ทิศนา แขมมณี (2555) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ
สืบสวนสอบสวน (Inquiry Instruction) หมายถึง การด าเนินการเรียนการสอนโดยผู้สอนกระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาประมวลหาค าตอบหรือ
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ข้อสรุปด้วยตนเอง โดยท่ีผู้สอนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ เรียน 
เช่น ในด้านการสืบค้นหาแหล่งความรู้ การศกึษาข้อมลู การวิเคราะห์ การสรุปข้อมลู การอภิปราย
โต้แย้งทางวิชาการและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน เป็นต้น 

ราชบัณฑิตยสถาน (2555) ได้ให้ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวนไว้ว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนท่ีมุง่ให้พฒันาทกัษะและความสามารถในการ
สืบสอบหาความรู้หรือค าตอบท่ีต้องการโดยการใช้สถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความ
สนใจใฝ่รู้ด าเนินการแสวงหาข้อมลูทดสอบสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้และสรุปค าตอบ 

(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) ได้ให้ความหมายของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนไว้ว่า เป็นกระบวนการการส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน าเสนอท่ีต้องการให้นักเรียน สร้างข้อ สืบหาค าอธิบาย สร้างความรู้ใหม่ 
อธิปรายสิ่ง ท่ีค้นพบ และสะท้อนความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้นักเรียนเรียนรู้
คณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ มีความสขุกบัการเรียน และมีความคงทนในความรู้ท่ีได้รับ 

ส าหรับงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยให้ความหมายของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวนวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีมุง่เน้นให้
นกัเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลกั โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดข้อสงสยั เกิดค าถามกับ 
สถาการณ์ท่ีได้พบ ลงมือสืบค้นข้อมูล เสาะแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาหาข้อสรุปในสิ่งท่ีต้องการ
ค้นหาและน าข้อสรุปท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ 

2.2 ขัน้ตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
นกัการศกึษาและหน่วยงานของรัฐได้กล่าวถึงขัน้ตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบสวนสอบสวน ซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
เบล (Bell, 1978) กล่าวว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน แบง่เป็น 

4 ขัน้ตอน คือ ขัน้สงัเกต ขัน้อธิบาย ขัน้พยากรณ์และทดลองและขัน้น าไปใช้ ดงันี ้
1. ขัน้สังเกต ผู้ สอนจัดสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาให้ผู้ เรียนเกิดความสงสัย หรือ

พยายามค้นพบหลกัการโดยการสงัเกต วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และตัง้ค าถาม โดยผู้ ท่ีตัง้
ค าถามได้ดี จะเป็นผู้ ท่ีแก้ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตวัอยา่งค าถามเชน่ ท าไมวิธีการนีถ้ึงท าได้ 
มีรูปแบบทัว่ไปหรือไม ่อะไรเป็นข้อแตกตา่งระหวา่งสถานการณ์สองสถานการณ์นี ้เป็นต้น 

2. ขัน้อธิบาย ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนหาค าตอบโดยใช้เหตผุล เป็นการวิเคราะห์
การแก้ปัญหาไปสู่เหตุ ขัน้นีจ้ะเป็นการรวบรวมความรู้และข้อมูลเพ่ือน ามาแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ตา่ง ๆ โดยจะแบง่ออกเป็น 2 ประการคือ 
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2.1 ในการแก้ปัญหานัน้ผู้แก้ปัญหาต้องมีเทคนิคในการแก้ปัญหาและเรียนรู้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2.2 ในการแก้ปัญหาต้องรับรู้แหล่งความรู้ รู้จักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความรู้นัน้ตลอดจนรู้จักรวบรวมข้อมูลและเรียงความรู้ให้เป็นระบบ การตัง้ค าถามถือเป็นส่วน
ส าคญั ตวัอย่างค าถามเช่น ข้ออ้างอิงนัน้หาได้ท่ีไหน แหล่งความรู้น่าเช่ือถือเพียงใด ความรู้นี ้
สมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีพิจารณาหรือไม ่เป็นต้น 

3. ขัน้พยากรณ์และทดสอบ เป็นขัน้ท่ีน าข้อมูลท่ีรวบรวมไว้มาอภิปรายปัญหา
หรือข้อสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ และพยากรณ์ผลหรือท าการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานน าไปสู่ข้อสรุป
เป็นขัน้ซึ่งเกิดการค้นพบ การแก้ปัญหาครัง้นีเ้ป็นการสร้างหลักการและหาความสัมพนัธ์ต่าง  ๆ 
แยกแยะโครงสร้างและน าไปสูข้่อสรุป กิจกรรมในช่วงนีต้้องรู้จกัจดัสิ่งของให้เป็นหมวดหมู ่มองหา
ความสมัพนัธ์ ค้นหารูปแบบ และสรุปเป็นนยัทัว่ไป 

4. ขัน้น าไปใช้ เป็นขัน้ท่ีน าความรู้ท่ีค้นพบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ขัน้นีไ้ด้แก่การ
วิเคราะห์และประเมินกระบวนการสืบสอบทัง้นีเ้พ่ือสร้างความเข้าใจให้ดีขึน้และปรับปรุงการสืบ
สอบเพ่ือน าไปพฒันาและใช้กบัเนือ้หาอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

เอกเก็นและเกาแช็ก (Eggen, 1996) กลา่ววา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน แบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การระบคุ าถามหรือปัญหา (Identifying a question or problem) 
2. การสร้างสมมตฐิาน (Making hypotheses) 
3. การรวบรวมข้อมลู (Gathering data) 
4. การประเมินสมมตฐิาน (Assessing hypotheses) 
5. การสรุปผล (Generalizing) 

อลัเบอร์ตาเลิร์นนิ่ง (Alberta, 2004)  ได้อธิบายขัน้ตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบสวนสอบสวน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้วางแผน (Planning) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนก าหนดประเด็นปัญหาในการศึกษา 
ก าหนดแหลง่ข้อมลูในการสืบค้น และวางแผนการสืบสวนสอบสวน  

2. ขัน้ทบทวน (Retrieving) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนพิจารณาข้อมูลท่ีสืบค้น รวบรวม
ข้อมลู ค้นหาข้อมลูว่าควรจะสืบค้นเพิ่มเติมตามประเด็นในการศึกษา และตรวจสอบแผนท่ีวางไว้
แล้วจากนัน้ปรับเปล่ียนให้เหมาะสม 
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3. ขัน้กระบวนการ (Processing) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนสืบค้น ทดลอง รวบรวมข้อมลู 
และวิเคราะห์หาแหลง่อ้างอิง และน าข้อมลูท่ีได้มาเช่ือมโยงกบัความรู้เดมิ 

4. ขัน้การสร้าง (Creating) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนท าการอภิปรายแลกเปล่ียน ข้อมูล
กบัเพ่ือน เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูท่ีตนเองมีอยูเ่พ่ือน ามาสร้างข้อสรุป 

5. ขัน้การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ (Sharing) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนจะน าเสนอข้อสรุป
และแก้ข้อสรุปให้ถกูต้องเหมาะสม  

6. ขัน้การประเมินผล (Evaluating) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนประเมินข้อสรุป ประเมิน
กระบวนการท างาน และน าความรู้ไปปรับใช้กบัสถานการณ์ใหม่ 

7. ขัน้การสะท้อนกระบวนการ (Reflecting on the Process) เ ป็นขัน้ ท่ีจะ
สอดแทรกอยู่ในทุกขัน้ท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นการพิจารณาการเช่ือมโยงในกระบวนการเรียนรู้กบั
ความรู้ความเข้าใจในบทเรียน 

ไบบี ้(Bybee, 2014) ได้เสนอขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Inquiry cycle 
หรือ 5Es Instructional Model ไว้ดงันี ้

1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขัน้ท่ีผู้ สอนท าให้นักเรียนเกิดความ
สนใจและเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ โดยในกิจกรรมท่ีจะน าเข้าสู่บทเรียนนัน้ควรเป็นกิจกรรมท่ี
เช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดมิกบัปัจจบุนั  

2. ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมส ารวจสิ่งท่ี
ผู้ เรียนต้องการเรียนรู้ตามความสนใจผู้ เรียนแตล่ะคน หลงัจากได้ส ารวจข้อมลูแล้วนกัเรียนแต่ละ
คนได้อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะ
การเรียนรู้ ในการท ากิจกรรมนกัเรียนควรเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมในการสร้างข้อค าถาม สร้าง
แนวคดิ และวางแผนแนวทางในการสืบค้นข้อมลู 

3. ขัน้อธิบาย (Explanation) เป็นขัน้ท่ีเน้นให้นกัเรียนได้อธิบายความคิดรวบยอด
ท่ีได้จากขัน้ส ารวจและค้นหา ขัน้นีค้รูสามารถเพิ่มเติมแนวคิด กระบวนการ หรือทักษะให้แก่
นกัเรียนได้ตามความเหมาะสม 

4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนได้ขยายความคิดรวบยอด
และทกัษะให้ลกึซึง้ยิ่งขึน้ โดยจะเน้นการน าความคดิรวบยอดมาปรับใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

5. ขัน้ประเมินผล (Evaluation) เป็นขัน้ท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้ประเมินความรู้
ความเข้าใจของตนเอง และครูได้ประเมินกระบวนการและความรู้ความเข้าใจของนกัเรียน 
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มวัร์ (Moore, 2015) กลา่วถึงขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
ไว้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้ระบุปัญหา (Identifying the Problem) เป็นขัน้ท่ีผู้ สอนจะต้องค านึงถึง
ความพร้อมทางด้านความรู้และทกัษะท่ีจะใช้ในการระบปัุญหาของนกัเรียน โดยปัญหานัน้จะต้อง
สอดคล้องกับระดบัในการศึกษาของนกัเรียน ผู้สอนต้องคอยสงัเกตและให้ค าแนะน าในการระบุ
ปัญหาของนกัเรียน  

2. ขัน้ด าเนินการแก้ปัญหา (Working toward Solutions) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนค้นหา
แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะไมต่ัง้กฎเกณฑ์หรือข้อบงัคบัส าหรับนกัเรียน เปิด
โอกาสให้นกัเรียนค้นหาแนวทางอย่างอิสระ เพ่ือให้นกัเรียนได้พฒันาความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสืบสวนสอบสวนในสถานการณ์จริง 

3. ขัน้ตรวจสอบการแก้ปัญหาและสร้างข้อสรุป (Establishing Solution) เป็น
ขัน้ตอนสุดท้ายของการสืบสวนสอบสวน โดยนักเรียนไม่จ าเป็นท่ีจะต้องได้ข้อสรุปตามท่ีผู้สอน
ก าหนดไว้ ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของนกัเรียนแตล่ะบุคคล ท่ีน าจะความสามารถ แนวคิด ทกัษะ
มาประยกุต์ใช้ในการสร้างข้อสรุป 

กรมวิชาการ (2544) กลา่ววา่ ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
แบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้การสังกัปแนวหน้า เป็นขัน้ท่ีครูเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ให้แก่
นกัเรียน 

2. ขัน้สงัเกต เป็นขัน้ท่ี ครูสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกการสงัเกต การท า
ความเข้าใจสถานการณ์ท่ีได้พบ แปลความหมาย ฝึกการคิดวิเคราะห์ จดัโครงสร้างทางความคิด 
ในรูปแบบตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัการแก้ปัญหา  

3. ขัน้อธิบาย เป็นขัน้ท่ีครูกระตุ้นให้นกัเรียนหาค าอธิบาย สาเหตขุองปัญหาซึ่ง  
จะเป็นการท่ีนกัเรียนจะฝึกตัง้สมมตฐิาน ฝึกวิเคราะห์เหตผุลจากผลไปหาเหต ุ

4. ขัน้ท านาย เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนทายผลหรือพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้ว่าจะเป็น
เชน่ไร ซึง่จะเป็นการทดสอบสมมตฐิานท่ีได้ตัง้ไว้ 

5. ขัน้ควบคุมและสร้างสรรค์ เป็นขัน้ ท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักการ 
กฎเกณฑ์ และวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในสภาพการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งกว้างขวาง 
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ไสว ฟักขาว (2544) กลา่วถึง ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
ไว้ 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้น าเสนอสถานการณ์หรือสิ่งท่ีเป็นปัญหา โดยครูอาจเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือ 
อปุกรณ์ ภาพประกอบ หรือน าของจริงมาแสดงก็ได้ 

2. ขัน้สงัเกต ครูให้ผู้ เรียนสงัเกตสิ่งท่ีครูน าเสนอ โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 หรือ
อาจใช้เคร่ืองมือบางอยา่งชว่ยก็ได้ 

3. ขัน้อธิบาย ครูให้ผู้ เรียนคิดสาเหตขุองปัญหาแล้วตัง้สมมติฐานเก่ียวกบัปัญหา
นัน้จากความรู้และประสบการณ์เดมิของผู้ เรียน 

4. ขัน้ทดสอบ ครูให้ผู้ เรียนชว่ยกนัตัง้ค าถามเพ่ือรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาให้
มากท่ีสดุ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยครูจะไม่พยายามตอบค าถามในลกัษณะท่ีจะอธิบายค าตอบ
ของปัญหา แต่อาจตอบเพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เท่านัน้ นอกจากการถามแล้วครูอาจให้ผู้ เรียน
ศึกษาหรือท าการทดลอง เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานด้วยก็ได้ ในกรณีท่ีเร่ืองไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่
มาก 

5. ขัน้สรุป ครูให้ผู้ เรียนสรุปความรู้ท่ีได้จากขัน้ทดสอบเพ่ืออธิบายค าตอบของ
ปัญหา 

6. ขัน้น าความรู้ไปใช้ ครูกระตุ้ นให้ผู้ เ รียนน าความรู้ท่ีได้ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555)  กล่าวถึงขัน้ตอนใน
กระบวนการสืบสวนสอบสวนว่ามีความสัมพันธ์กัน โดยเม่ือนักเรียนเผชิญสถานการณ์ท่ีสนใจ 
นกัเรียนจะต้องคิด ระดมสมองกันเพ่ือสร้างข้อค าถาม เก่ียวกับสถานการณ์นัน้ เช่น ท าไมจึงเกิด
เหตกุารณ์เชน่นัน้ เหตสุ าคญัใดท่ีท าให้เกิดความสมัพนัธ์ของปัจจยัตา่ง ๆ ในเหตกุารณ์ และจะมีวิธี
แก้ปัญหานัน้อย่างไร ซึ่งข้อค าถามท่ีดีควรเป็นค าถามปลายเปิด ท่ีอาจมีค าตอบมากกว่าหนึ่ง
ค าตอบหรือไมมี่ค าตอบเลยก็ได้ หลงัจากนัน้นกัเรียนต้องสืบหา ค าอธิบาย ซึง่อาจท าโดยการศกึษา 
ส ารวจ ทดลอง สงัเกต หรือสมัภาษณ์ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมลูซึ่งอาจใช้ตารางหรือกราฟมาช่วย 
จนกระทั่งค้นพบแบบรูปท่ีจะน าไปสู่ข้อสรุป ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ใหม่จากข้อสรุปท่ีพบต่อ  
จากนัน้ร่วมกันอภิปรายสิ่งท่ีค้นพบ ในแง่ของความถูกต้อง ความสมเหตสุมผลของค าตอบท่ีเป็น
ความรู้ใหม่และวิธีการท่ีใช้สืบหาค าอธิบาย สุดท้ายนักเรียนต้องสะท้อนความรู้ใหม่ หรือมอง
ย้อนกลบัไปยงัสถานการณ์ และข้อค าถามท่ีสร้าง วิธีการท่ีใช้ และความรู้ใหม่ท่ีพบ แล้วพิจารณา
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วา่มีข้อค าถามอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ พร้อมทัง้ตรวจสอบความถกูต้อง ความสมเหตสุมผลของความรู้
ใหม ่และวิธีการสืบหาค าอธิบายท่ีใช้อีกครัง้ 

สุวิทย์ มูลค า และ อรทยั มูลค า (2558) กล่าวถึง ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบสวนสอบสวนไว้ ดงันี ้

1. ขัน้ “สน” คือ ขัน้ของการให้สังกัปแนวหน้า (Concept) ซึ่งได้แก่ การเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนให้กับผู้ เรียน โดยการดึงเอาความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้ เรียนท่ี
เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีสอนมาให้สัมพันธ์กันรวมทัง้ปูพืน้ฐานความรู้ใหม่ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
เนือ้หาสาระใหมใ่ห้กบัผู้ เรียน 

2. ขัน้ “ส” คือ ขัน้ของการสังเกตสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในขัน้นีจ้ะสร้าง
สถานการณ์ปัญหาขึน้ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้สงัเกตและวิเคราะห์องค์ประกอบและธรรมชาติของปัญหา
อย่างละเอียด การเรียนรู้ท่ีส าคญัในขัน้นีคื้อ การเรียนรู้สงักัป ลกัษณะร่วมของสถานการณ์ของ
องค์ประกอบตา่ง ๆ ในสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 

3. ขัน้ “อ” คือ ขัน้ของการอธิบายปัญหาข้องใจ โดยอาศยัความสามารถในการหา
เหตุผลมาอธิบายถึงสาเหตุของปัญหา ส่วนมากการอธิบายมักจะอยู่ในรูปของความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผลแบบฟังก์ชัน ขึน้นีเ้ป็นจุดเร่ิมต้นของความสามารถในการสร้างทฤษฎีขึน้มา
ส าหรับอธิบายปรากฏการณ์ตา่ง ๆ การเรียนท่ีส าคญัท่ีสดุในขัน้นี ้คือการเรียนรู้หลกัวา่ เม่ือปรากฎ
ผลออกมาในรูปของปัญหาอยา่งนีอ้ะไรควรจะเป็นเหตหุรือสาเหตขุองการเกิดผลอนันัน้ 

4. ขัน้ “ท” คือ ขัน้ของการท านายผลเม่ือเราแปรเหตุเป็นขัน้ตอนของการ
ตัง้สมมติฐานเพ่ือทดสอบดูว่าค าอธิบายขัน้ท่ี 3 ว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด และยังเป็นการ
คาดคะเนผลของสาเหตตุ่าง ๆ ทัง้นี ้เพ่ือฝึกให้ผู้ เรียนคิดอย่างรอบคอบ การเรียนท่ีส าคญัในขัน้นี  ้
คือ การเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาโดยน าหลกัการท่ีเรียนรู้ในขัน้ท่ี 3 มาใช้ 

5. ขัน้ “ค” คือ ขัน้ของการควบคุมและสร้างสรรค์ทัง้สิ่งแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน เป็นขัน้ท่ีน าผลของการแก้ปัญหามาปฏิบตัใิช้ในชีวิตจริง เพ่ือให้เกิดการควบคมุสิ่งแวดล้อม
ภายใน (ทางจิตใจ) ขัน้นีส้ง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ฉะนัน้การเรียนท่ีส าคญัในขัน้
นี ้คือ การเรียนรู้วิธีสร้างสรรค์การสอนแบบสืบสวนสอบสวนใช้สอนได้ทัง้เนื อ้หา และกระบวนการ
ในเวลาเดียวกัน จุดประสงค์ของบทเรียนเป็นตวัก าหนดว่าในการสอนครัง้นัน้ ครูจะเน้นเนือ้หา  
หรือกระบวนการ นกัเรียนได้เรียนรู้ (เนือ้หา) และประสบการณ์ (กระบวนการ) ขณะท าการสืบค้น 
และตรวจสอบ 



  36 

ส าหรับงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนท่ีมีขัน้ตอน 
ดงันี ้

1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขัน้ท่ีครูน าเสนอสถานการณ์กิจกรรม 
หรือทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนเพ่ือเป็นการกระตุ้นท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจ เกิดข้อสงสยั
และต้องการมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ 

2. ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนสร้างความคิดรวบยอด
หรือค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยนกัเรียนจะท าการส ารวจ รวบรวมข้อมลู ได้รับการ สงัเกต 
ทดลอง ค้นหาความสมัพนัธ์  หลกัการ หรือแนวคิด จากกิจกรรม สถานการณ์ หรือใบความรู้ ท่ีครู
สร้างขึน้ ในระหว่างท่ีนกัเรียนสืบค้นข้อมลูนกัเรียนจะได้มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ี
เก่ียวข้องกับความคิดรวบยอดหรือแนวทางในการแก้ปัญหา โดยครูมีบทบาทเป็นผู้สังเกตและ
ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการค้นคว้า ใช้ค าถามในการกระตุ้นให้นกัเรียนแสวงหาข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่
การลงข้อสรุปท่ีเป็นความคดิรวบยอดหรือแนวทางในการแก้ปัญหา 

3. ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนอธิบายความคิด
รวบยอดหรือแนวทางในการแก้ปัญหา ท่ีได้มาจากขัน้ส ารวจและค้นหา จากนัน้ครูและนกัเรียน
ร่วมกนัอภิปรายประเดน็ดงักลา่วดงักล่าว เพ่ือให้ได้ความคดิรวบยอดหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกันของชัน้เรียน โดยครูอาจชีแ้นะเก่ียวกับการสรุปและและใช้ค าถามกระตุ้นในการอธิบาย
รายละเอียดหรือตวัอยา่งท่ีเก่ียวข้องกบัความคดิรวบยอดหรือแนวทางในการแก้ปัญหาเพิ่มเติมเพ่ือ
ท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ 

4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนได้น าความคิดรวบยอดหรือ
แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีได้ค้นพบไปใช้ในการอธิบายหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ ซึ่งจะ
ท าให้นกัเรียนเกิดความรู้ท่ีกว้างขวางมากยิ่งขึน้ 

5. ขัน้ประเมินผล (Evaluation) เป็นท่ีนกัเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของ
ตนเอง และครูประเมิน ความรู้ ความเข้าใจ ของนกัเรียนตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้   

2.3 บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
นกัการศึกษาและหน่วยงานของรัฐได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
คาลาฮาน (Callahan, 1988) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบสวนสอบสวน ซึง่สรุปไว้ดงันี ้
1. ครูมีหน้าท่ีในการแนะน าให้นกัเรียนได้คิด ไมใ่ชก่ารบอกค าตอบแก่นกัเรียน 
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2. ครูควรใช้ประเดน็ค าถามท่ีนา่สนใจ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการคดิ 
3. ครูควรท าให้นกัเรียนเข้าใจปัญหาอยา่งชดัเจนก่อนท่ีจะลงมือค้นหาค าตอบ 
4. ครูควรจดับรรยากาศในชัน้เรียนให้เหมาะสมกบัการสืบค้นข้อมลู 
5. ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนตัง้สมมติฐาน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

ตรวจสอบสมมตฐิานนัน้ด้วยตนเอง 
6. ครูควรสง่เสริมการอภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็นร่วมกนัภายในชัน้เรียน 

โจเซฟ; ลีโอนาร์ด และริชาร์ด (Joseph, 1998)ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ซึง่สรุปไว้ดงันี ้

1. ครูมีหน้าท่ีให้ค าแนะน าแก่นกัเรียน โดยจะไม่สอนโดยตรงหรือบอกให้นกัเรียน
ท าตาม เว้นแตใ่นกรณีท่ีต้องการพฒันาทกัษะเฉพาะ 

2. ครูท าการเสนอปัญหา และออกแบบค าถามเพ่ือสร้างความสนใจแก่นกัเรียน 
กระตุ้นให้นกัเรียนเร่ิมคดิตามและสง่เสริมมีให้นกัเรียนมีความต้องการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

3. ครูควรสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนท่ีช่วยส่งเสริมในการคาดเดา การตัง้ข้อ
สงสยั และการใช้ความคดิของนกัเรียน 

4. ครูควรส่งเสริมให้นกัฝึกการวางแผน และช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบันกัเรียน
โดยการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ถามค าถามอย่างอิสระ กระตุ้นให้นกัเรียนแลกเปล่ียนความคดิซึง่
กนัและกนั และไม่ปิดโอกาสส าหรับนกัเรียนท่ีมีการถามค าถามหรือความเห็นท่ีแตกตา่ง พร้อมทัง้
สง่เสริมให้นกัเรียนสามารถโต้แย้งได้อยา่งมีเหตผุล 

5. ครูควรสนบัสนนุให้นกัเรียนตัง้สมมตฐิานและท าการตรวจสอบสมมตฐิานด้วย
ตนเอง และคอยให้ความชว่ยเหลือเม่ือนกัเรียนเกิดข้อผิดพลาด 

6. ครูควรส่งเสริมให้นกัเรียนวิเคราะห์และประเมินความคิดของตนเอง โดยเปิด
โอกาสให้นกัเรียนได้อภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน และพยายามกระตุ้นให้นกัเรียนพยายามคิดโดยไม่
มีการลงโทษเม่ือค าตอบของนกัเรียนไมเ่ป็นไปตามท่ีครูคาดไว้ 

เดย์ตนั และฟอล์ค (Drayton, 2001) กล่าวว่าบทบาทของครูในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน คือการใช้ค าถามกระตุ้ นให้นักเรียนต้องการสืบสวนสอบสวน  
จดับรรยากาศในห้องเรียนให้เอือ้ต่อการสืบหาข้อมลูและการน าเสนอข้อมลู มีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกัน
ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากกว่าการเรียนแบบบรรยาย และครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ความรู้ ได้แสดงความคดิเห็น ตรวจสอบ และให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่นกัเรียน 
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อัลเบอร์ตาเลิร์นนิ่ง (Alberta, 2004) กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ไว้วา่  

1. ครูควรจัดบรรยากาศในชัน้เรียนให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการกระตุ้ น 
ให้นกัเรียนเกิดความสนใจและเอือ้ตอ่กระบวนการเรียนรู้  

2. ครูควรใช้ค าถามกระตุ้นให้ท่ีจะท าให้นกัเรียนต้องการสืบสวนสอบสวน 
3. ครูควรใช้เทคโนโลยีเป็นตวัช่วยในการจดัการเรียนรู้ 

ฟิลลิง เวลล์ โดลส์ และมาคาร์ (Fielding-Wells, 2014) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ถกูน ามาใช้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา โดยผู้สอนจะต้อง
เน้นการจดัการเรียนการสอน ดงันี ้

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต้องเน้นให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิด้วยตนเอง 
2. ออกแบบกิจกรรมท่ีเน้นกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือท่ีผู้ เรียนจะได้มีการแลกเปล่ียน  

แนวทางการเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 
3. สง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการคดิและการใช้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
4. กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายร่วมกนัของชัน้เรียน 

กรมวิชาการ (2544)  กล่าวถึง บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสืบสวนสอบสวน ไว้ดงันี ้

1. ครูจะต้องจัดสภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหาให้
นกัเรียนได้ฝึกสงัเกต เปรียบเทียบ จนเห็นปัญหาและเกิดความสงสยัใคร่รู้ 

2. ครูกระตุ้นให้นกัเรียนหาสาเหตขุองปัญหานัน้ด้วยการตัง้ค าถาม 
3. ให้นกัเรียนตัง้สมมตฐิานเชิงท านายแล้วพิสจูน์ แล้วให้นกัเรียนชว่ยกนัสรุป 
4. ครูส่งเสริมให้นกัเรียนน าหลกัการและกฎเกณฑ์ท่ีค้นพบไปใช้ในการแก้ปัญหา

เพ่ือให้เกิดการควบคมุและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งกว้างขวาง 
วัชระ น้อยมี (2551)กล่าวถึง บทบาทท่ีส าคัญของครูผู้ สอนในการจัดกิจกรรม  

การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนไว้ดงันี ้
1. ครูผู้สอนต้องจดัเตรียมแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญั สภาพแวดล้อม สถานการณ์

หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหาให้ผู้ เรียนได้ฝึกสังเกต เปรียบเทียบ จนเห็นปัญหาและเกิดความ
สงสยัใคร่รู้ 

2. ครูผู้สอนกระต้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจ คดิปัญหา วางแผนและแก้ปัญหาอยา่ง
มีขัน้ตอนและมีเหตผุลในตวัเอง 
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3. ครูผู้ สอนกระตุ้ นให้ผู้ เ รียนหาวิธีการแก้ปัญหาหลาย ๆ  วิธี และใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชว่ยในการแก้ปัญหา 

4. ให้ผู้ เรียนตัง้สมมตฐิานเชิงท านายแล้วพิสจูน์ แล้วให้ผู้ เรียนชว่ยกนัสรุป 
5. ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้ เรียนน าหลกัการและน าหลกัเกณฑ์ท่ีค้นพบไปใช้ในการ

แก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการควบคุมและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง 

6. เสริมแรงหรือให้ก าลงัใจแก่ผู้ เรียน 
7. ช่วยเหลือ แนะน า ก ากับอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นผู้ อ านวยความสะดวก 

เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
8. เป็นผู้ให้ข้อมลูย้อนกลบัทัง้ข้อดีและข้อบกพร่องแก่ผู้ เรียน 

สุวิทย์ มูลค า และ อรทยั มูลค า (2558) กล่าวถึง บทบาทของครูในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนไว้ดงันี ้

1. กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจ คิดปัญหา วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขัน้ตอน มีเหตผุลด้วยตนเอง 

2. กระตุ้นให้ผู้ เรียนหาวิธีการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธี และใช้ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ชว่ยในการแก้ปัญหา 

3. เสริมแรงหรือให้ก าลงัใจแก่ผู้ เรียน 
4. ช่วยเหลือ แนะน า ก ากับอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นผู้ อ านวยความสะดวก 

เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
5. จดัเตรียมแหลง่การเรียนรู้ท่ีส าคญัให้แก่ผู้ เรียน 
6. จดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน 

จากการศกึษาค้นคว้า ผู้วิจยัสรุปบทบาทท่ีส าคญัของครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบสวนสอบสวนได้ดงันี ้

1. ครูต้องจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนต้องการท่ีจะมีสว่นร่วมใน
การเรียนรู้ 

2. ครูต้องใช้ค าถามท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด เช่ือมโยงหาความสัมพันธ์ 
ในสิ่งท่ีต้องการหาค าตอบ 

3. ครูควรจดับรรยากาศในการเรียนให้เอือ้ต่อการสืบหาข้อมูลและการน าเสนอ
ข้อมลู 
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4. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และ กระตุ้นให้ 
เกิดการอภิปรายร่วมกนัของชัน้เรียน 

5. ครูจะต้องส่งเสริมให้ผู้ เ รียนน าหลักการและน าหลักเกณฑ์ท่ีค้นพบไปใช้ 
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งกว้างขวาง 

2.4 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
นกัการศกึษาได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจ ากดัของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน

สอบสวน ซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537)  ได้สรุปข้อดีและข้อจ ากัดของการสอน 

แบบสืบสวนสอบสวน ไว้ดงันี ้
ข้อดีของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 

1. นกัเรียนได้ฝึกกระบวนการคดิทางคณิตศาสตร์ 
2. นกัเรียนได้รู้จกัการท างานร่วมกนัอยา่งมีเหตผุล 
3. นกัเรียนได้รู้จกัวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีพบเจออย่างละเอียด 
4. นกัเรียนมีโอกาสในการพฒันาความคิดอยา่งเตม็ท่ี 
5. นกัเรียนเป็นศนูย์กลางในการจดัการเรียนการสอน 
6. เน่ืองจากนักเรียนได้ฝึกคิดฝึกท าด้วยตนเองจะท าให้นักเรียนสามารถ

จดจ าได้นานและสามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์ใหมไ่ด้ 
7. นกัเรียนเกิดเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 

ข้อจ ากดัของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
1. ถ้าสถานการณ์ไมน่า่สงสยัจะท าให้นกัเรียนเบ่ือและไมอ่ยากเรียน 
2. ถ้าครูควบคมุมากเกินไปจะเป็นการไม่เปิดโอกาสให้นกัเรียนสืบสอบด้วย

ตนเอง 
3. ใช้เวลามากในการสอนแตล่ะครัง้ 
4. ถ้านกัเรียนมีสถิปัญญาต ่าอาจไมส่ามารถศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง  

ไสว ฟักขาว (2544) กล่าวถึง ข้อดีและข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  
ไว้ดงันี ้

ข้อดีของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
1. ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมคดิอยา่งมีเหตผุล และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
2. ผู้ เรียนได้ฝึกการแก้ปัญหา 
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3. สง่เสริมการแสดงออกของผู้ เรียน 
4. สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน 

ข้อจ ากดัของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
1. ใช้เวลาในการสอนมาก 
2. เหมาะส าหรับวิชาท่ีต้องให้เหตผุล 
3. ครูต้องมีเทคนิคท่ีดีในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนกล้าถาม 
4. ปัญหาท่ีน าเสนอต้องไมง่่ายเกินไปและต้องท้าทาย 

สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า (2558)  กล่าวถึง ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนไว้ ดงันี ้

ข้อดีของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 

1. ผู้ เรียนได้รู้วิธีค้นหาความรู้และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
2. ความรู้ท่ีได้มีคณุค่ามีความหมายส าหรับผู้ เรียน เป็นประโยชน์และจดจ า

ได้นานสามารถเช่ือมโยงความรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
3. เป็นวิธีการท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนรู้ มีความอิสระมีชีวิตชีวา

และสนกุสนานกบัการเรียนรู้ 
4. ท าให้ผู้ เรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิธีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ข้อจ ากดัของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 

1. ใช้เวลามากในการเรียนรู้แต่ละครัง้ และบางครัง้อาจได้สาระการเรียนรู้ 
ไมค่รบถ้วนตามท่ีก าหนด 

2. ถ้าปัญหาหรือสถานการณ์ง่ายหรือยากเกินไป ไม่เร้าใจหรือไม่น่าสนใจ 
จะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเบ่ือหนา่ยไมอ่ยากเรียน 

3. เป็นวิธีการท่ีมีการลงทนุสงู ซึง่บางครัง้อาจได้ผลไมคุ่้มคา่กบัการลงทนุ 

4. ผู้สอนต้องใช้เวลาในการวางแผนมาก 
วชัระ น้อยมี (2551) กล่าวถึง ข้อดีและข้อจ ากัดของการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวน

สอบสวนไว้ ดงันี ้
ข้อดีของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 

1. ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้ มีสว่นร่วมคดิแก้ปัญหา และสรุปความรู้
ด้วยตนเองดงันัน้ บทบาทของผู้ เรียนจงึเป็นผู้ มีความกระฉบักระเฉงไมเ่ป็นผู้ ท่ีเฉ่ือยชาตอ่ไป 
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2. เป็นการเรียนโดยการเน้นด้วยปัญหาจะมีประโยชน์ต่อผู้ เรียนในแง่ท่ีว่า  
ฝึกให้เขาเป็นผู้ ท่ีรู้จกัลกัษณะวิธีการแก้ปัญหา 

3. เป็นวิ ธีการท่ีท าให้ผู้ เ รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้  มีความอิสระ  
มีชีวิตชีวา และสนกุสนานกบัการเรียนรู้ 

4. ความรู้ท่ีได้มีคณุค่า มีความหมายส าหรับผู้ เรียน เป็นประโยชน์และจดจ า
ได้นานสามารถเช่ือมโยงความรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

5. บทบาทของครูผู้สอนเปล่ียนแปลงไป ไม่เป็นผู้ควบคมุการเรียนการสอน 
กลายเป็นผู้ เรียนไปกบัผู้ เรียนด้วย 

6. บทบาทของครูผู้ สอนเปล่ียนจากผู้บอกมาเป็นผู้ ถาม  ซึ่งวิธีการดงักล่าว 
จะท าให้ผู้ เรียนกระตือรือร้นมากขึน้ 

7. ไม่ส่งเสริมการเรียนในเชิงแข่งขันเพ่ือคะแนน แต่ผู้ เรียนสามารถเรียนไป
โดยมุง่ท่ีจะบรรลเุปา้หมายของตนเอง 

ข้อจ ากดัของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
1. ใช้เวลามากในการเรียนรู้แต่ละครัง้  บางครัง้อาจได้สาระการเรียนรู้ 

ไมค่รบถ้วนตามท่ีก าหนด 
2. ถ้าปัญหาหรือสถานการณ์ง่ายหรือยากเกินไป ไม่เร้าใจหรือไม่น่าสนใจ  

จะท าให้ผู้ เรียนเกิการเบ่ือหนา่ยไมอ่ยากเรียน 
3. เป็นวิธีการท่ีมีการลงทุนสูง  ผู้ สอนต้องใช้เวลามากในการวางแผน  

ซึง่บางครัง้อาจได้ผลไมคุ่้มคา่กบัการลงทนุ 

4. ในบางครัง้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกว่าปัญหาหรือประเด็นท่ีผู้สอนหยิบยกขึน้
มาเพื่อการสืบเสาะหาความรู้นัน้ แท้จริงแล้วผู้สอนมีค าตอบอยูใ่นใจไว้ก่อนซึง่ดเูหมือนวา่ผู้ เรียนถกู
ตะลอ่มให้เป็นไปตามสิ่งท่ีผู้สอนคดิไว้แล้ว 

จากการศึกษาค้นคว้า สรุปได้ว่า ข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน คือ เป็นวิธีท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกตัง้ข้อสงสยักบัสถานการณ์ท่ีได้พบ มีอิสระทางความคิด 
ฝึกการค้นหาและรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทัง้ยงัท าให้นกัเรียน
สามารถยอมรับความแตกตา่งทางความคิด ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ส่วน
ข้อจ ากดั คือ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีต้องใช้เวลามากพอสมควร ถ้าสถานการณ์หรือกิจกรรมท่ีครู
จดัขึน้ง่ายหรือยากเกินไปก็จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความเบื่อหนา่ยได้ 
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3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 

งานวิจยัในประเทศ 
งานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิวิเคราะห์มีรายละเอียดซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

ดลยา แตงสมบูรณ์ (2551)  ได้ศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดย 
ใช้กิจกรรมการแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริงส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการแสวงหา
และค้นพบความรู้ด้วยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริงมีคะแนนการคิดวิเคราะห์เฉล่ียใน
แต่ละด้าน ได้แก่ด้านการจ าแนก ด้านการจดัหมวดหมู่ ด้านการสรุปอ้างอิง ด้านการประยุกต์ใช้
และ ด้านการคาดการณ์/พยากรณ์สงูขึน้ 2) หลงัการใช้กิจกรรมการแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริง พบว่านกัเรียนมีการวิเคราะห์รายด้าน ได้แก่ด้านการ
จ าแนก ด้านการจดัหมวดหมู่ ด้านการสรุปอ้างอิง ด้านการประยุกต์ใช้และ ด้านการคาดการณ์/
พยากรณ์ และรวมทกุด้าน สงูขึน้กวา่ก่อนใช้กิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

อ้อมฤดี แช่มอุบล (2553) ได้ท าการวิจัยผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวนท่ีเน้นการใช้ค าถามหมวกความคิดหกใบเร่ือง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ท่ีมีต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์  
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนท่ีเน้นการใช้ค าถามหมวกความคิดหกใบ ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

อังคณา อุทัยรัตน์ (2555) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี STAR ท่ีมีต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถ
ในการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี STAR เร่ือง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธี STAR 
เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 16.02 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81 3) ทกัษะการแก้ปัญหาของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธี STAR เร่ือง การประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตวัแปรเดียว สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ทกัษะ
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การแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี STAR เร่ือง การ
ประยกุต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 17.37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.85 5) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี STAR เร่ือง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
6) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วย
วิธี STAR เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 16.37 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 81.85 

จินต์ จิระริยากุล (2556) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบ  
โดยใช้โปรแกรม Tinker Plots เ ร่ือง สถิติ  ท่ี มีต่อความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 หลงัได้รับ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบ
อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ .01 2) ความสามารถในการแก้ป ญหาของนัก เ รียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบ สูงกว่าก่อนได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั.01 

สิรินทรา มินทะขัติ (2556) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) เร่ืองพืน้ท่ีผิวและปริมาตรท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการวิจยั
พบว่า 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองพืน้ท่ีผิวและ
ปริมาตร สงูกวา่ก่อนได้รับการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 2) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เร่ืองพืน้ท่ีผิวและปริมาตร สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 15.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00  
3) ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองพืน้ท่ีผิว
และปริมาตร สงูกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองพืน้ท่ีผิวและปริมาตร  
สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 38.86 คะแนน 
คดิเป็นร้อยละ 77.72  
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งานวิจยัตา่งประเทศ 
งานวิจยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดวิเคราะห์มีรายละเอียดซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

โบเวอร์ และ แม็กคาที (Bowers, 1993) ได้ศกึษาการพฒันาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนพยาบาลท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ writing to learn (WTL) ผลการวิพบว่า หลังการ
เรียนรู้นกัเรียนพยาบาลมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงูขึน้ นอกจากนัน้ผลการวิจยัยงัพบวา่
ท่ีนกัเรียนมีการคิดวิเคราะห์สงูขึน้ เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวนกัเรียนได้มีการโต้ตอบ และ
อภิปรายร่วมกนั อีกทัง้ลกัษณะค าถามของครูผู้สอนยงักระตุ้นให้นกัเรียนได้ฝึกพฒันากระบวนการ
คดิวิเคราะห์ 

สปริกเลอร์ และ ออลซุป (Sprigler, 2003) ได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างเพศและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา จ านวน 239 คน
โดยแบ่งเป็นนักเรียนชายจ านวน  120 คน และ นักเรียนหญิงจ านวน 119 คน ผลการวิจัยพว่า 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาท่ีมีเพศต่างกันไม่ส่งผลให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และ
ความสามารถในการคดิสงัเคราะห์ตา่งกนั 

เชสโบร์ (Chesbro, 2008) ได้ศกึษาการใช้กระบวนการจดัล าดบัเพ่ือพฒันา การ
คิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และการสะท้อนความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์  โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัคือ The Grade-to-Date Sheet (GTDS) ผลการวิจยัพบว่า เคร่ืองมือดงักลา่วส่งผลในการ
พฒันาการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และการสะท้อนความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ เน่ืองจากใน
การท ากิจกรรมในชัน้เรียนทึกครัง้นกัเรียนจะต้องจดบนัทึกข้อมูลท่ีพบและสงัเกตลงบนเคร่ืองมือ 
จากนัน้จะต้องน ากลบัไปให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบ ซึ่งจะช่วยพฒันาในด้านความรับผิดชอบ ใน
ด้านการวิเคราะห์นกัเรียนจะได้จากการท ากิจกรรม และการตอบค าถามในเคร่ืองมือ และในด้าน
การสะท้อนความรู้ทางคณิตศาสตร์จะได้มาจากการอภิปรายหน้าชัน้เรียน การแลกเปล่ียนความ
คดิเห็น และการส่ือสารระหวา่งท่ีนกัเรียนท ากิจกรรม 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดวิเคราะห์ สรุปได้วา่ การคดิวิเคราะห์
เป็นระดบัความคิดท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับการเรียนคณิตศาสตร์และยงัเป็นความคิดท่ีสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั  โดยการคิดวิเคราะห์นัน้ท าให้ผู้ เรียนสามารถจ าแนกองค์ประกอบ
ของความสมัพันธ์ มีการใช้เหตผุลท่ีสมเหตสุมผลตามหลกัการหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยการคิด
วิเคราะห์เป็นทักษะการเรียนรู้ท่ีต้องได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและฝึกฝนจนเกิดความ
ช านาญ ซึ่งมีงานวิจยัท่ีศึกษาการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ได้แก่ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี STAR การจัดกิจกรรมโดยใช้
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ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวช่วยให้
นกัเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์สงูขึน้ 

3.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
งานวิจยัในประเทศ 
งานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนซึ่ง

สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
ปิยะพร พรประทมุ (2555) ได้ศกึษาผลการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5Es) ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับจ านวน
จริง ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียคิดเป็นร้อย
ละ 83.40 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 70 และมีจ านวนนักเรียนท่ีได้รับเกณฑ์ 17 คน จาก
นกัเรียน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 89.47 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ซึ่งผ่านเกณฑ์จ านวนนกัเรียนท่ี
ก าหนดไว้ร้อยละ 70 ของนักเรียนทัง้หมด 2) นักเรียนมีผลการทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ จาก
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 19 คน คะแนนเต็ม 40 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนสูงสุด 40 คะแนน ได้
คะแนนต ่าสุด 24 คะแนน มีคะแนนเฉล่ีย 33.26 คะแนน สรุปได้ว่า ระดบัการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก 

อังษณานันท์ เด่นสะท้าน (2558) ได้ท าการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตาม 
วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ บูรณาการร่วมกับกระบวนการเมตาคอกนิชันเพ่ือส่งเสริมการรู้เร่ือง
คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนมีคะแนนการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้ตาม
ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ บูรณาการร่วมกับกระบวนการเมตาคอกนิชันสูงกว่าก่อนได้รับการ
จดัการเรียนรู้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือแยกพิจารณาในแตล่ะสมรรถนะ ทัง้
สามสมรรถนะคือ สมรรถนะการท าใหม่ สมรรถนะการเช่ือมโยง และสมรรถนะการสะท้อนและ
ส่ือสาร พบว่านกัเรียนมีคะแนนการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ หลงัการจดัการเรียนรู้ตามตามวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ บรูณาการร่วมกบักระบวนการเมตาคอกนิชนัสงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) นกัเรียนมีคะแนนการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้
ตามตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ บูรณาการร่วมกับกระบวนการเมตาคอกนิชันสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดร้อยละ 80 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือแยกพิจารณาในแตล่ะสมรรถนะ 
พบว่าสมรรถนะการท าใหม่นกัเรียนมีคะแนนการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์  หลงัการจดัการเรียนรู้ตามวฏั
จกัรการเรียนรู้  
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5 ขัน้ บรูณาการร่วมกบักระบวนการเมตาคอกนิชนัสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 80 อยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 แต่สมรรถนะการเช่ือมโยงและสมรรถนะการสะท้อนและการ
ส่ือสาร นกัเรียนมีคะแนนการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ หลงัการจดัการเรียนรู้ตามตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 
ขัน้ บรูณาการร่วมกบักระบวนการเมตาคอกนิชนัสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 

สิทธิกร เรืองศรี (2559) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบท่ีเน้น
สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง เร่ือง อนุพนัธ์และการประยุกต์อนุพันธ์ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการให้เหตผุลและการเห็นคณุคา่ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบท่ีเน้นสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง เร่ือง 
อนุพันธ์และการประยุกต์สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2)ความสามารถในการให้เหตผุลของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบสอบท่ีเน้นสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง เร่ือง อนุพนัธ์และการประยุกต์ สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 48.77 คิดเป็น
ร้อยละ 77.41 3) การเห็นคณุค่าในวิชาคณิตสาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบสืบสอบท่ีเน้นสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง เร่ือง อนพุนัธ์และ
การประยกุต์ สงูกวา่ก่อนได้รับการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05 

ปฏิญญา ศรีพงษ์พิจิตร (2561)  ได้ศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน เร่ือง ความน่าจะเป็น ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง ความน่าจะเป็น จ านวนมากกว่าร้อยละ 60  
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ท่ีระดบั
นยัส าคญั .05 2) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกต ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั.01 
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งานวิจยัตา่งประเทศ 
งานวิจยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนซึ่ง

สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
มาร์แชล (Marshall, 2007) ได้ท าการศึกษาความเช่ือของครูวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ จ านวน 1,222 คนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ในระดบัชัน้
ประถม ชัน้มัธยมต้นและมัธยมปลาย ผลการวิจัยพบว่า ในระดับชัน้มัธยมศึกษาทัง้วิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหมาะท่ีจะใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  
แตใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นจะมีการจดัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวมากกว่า เน่ืองด้วย
เนือ้หาเอือ้อ านวยตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

บรูน (Brune, 2010) ได้ศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้ท าการศกึษากบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เร่ือง เรขาคณิต เป็น
การเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างนกัเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนปกติ
จ านวน 2 ห้องเรียน และนกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน โดยมี
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคือ แบบทดสอบก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบวดัเจตคติ 
และกิจกรรมท่ีใช้วดัความเข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และความคงทนในการเรียนรู้ สูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
อีกทัง้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนยังท าให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

โคแกน และ ลอร์เซนต์ (Kogan, 2013) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบสวนสอบสวนวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 โดยท าการเปรียบเทียบการเกรด
เฉล่ียในวิชาคณิตศาสตร์ ระหวา่งนกัศกึษาท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบ และ
นกัศกึษาท่ีไม่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน โดยในแตล่ะกลุ่มจะประกอบ
ไปด้วย นกัศกึษาในระดบั เก่ง ปานกลางและอ่อน โดยพิจารณาเกรดเฉล่ียในเทอมก่อนหน้า และ
จะมีการวัดผล ทดสอบย่อย 2 ครัง้ และทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 1 ครัง้ ผลการวิจัยพบว่า  
1) นกัศกึษาท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ทัง้ในระดบัเก่ง ปานกลาง ออ่น 
มีเกรดเฉล่ียในวิชาคณิตศาสตร์สงูขึน้กว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 2) นกัศกึษาท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ทัง้ในระดบัเก่ง ปาน
กลาง อ่อน มีเกรดเฉล่ียในวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านกัศึกษาท่ีไม่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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แบบสืบสวนสอบสวน โดยการเปรียบเทียบเกรดเฉล่ียจะเปรียบเทียบในนกัศกึษาระดบัเดียวกันคือ  
นกัศกึษาในระดบัเก่ง  ระดบัปานกลาง และระดบัอ่อนของทัง้ 2 กลุ่ม  3) นกัศกึษาชายจะมีเกรด
เฉล่ียในวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักศึกษาหญิง ทัง้ในกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน และกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนมีส่วนช่วยท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์สูงขึน้ เป็นรูปแบบการสอนท่ี
สง่เสริมทกัษะการคดิขึน้สงู เชน่ การคดิวิเคราะห์ การคดิแบบมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การให้
เหตผุล อีกทัง้ยงัท าให้นกัเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 

3.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอัตราส่วนและร้อยละ 
งานวิจยัในประเทศ 
งานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวข้องกับอัตราส่วนและร้อยละมีรายละเอียดซึ่งสรุปได้

ดงัตอ่ไปนี ้
บญุช่วย ภกัดี (2556) ได้ศกึษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสขุ

ท่ีเน้นการปฏิบตัเิร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ ท่ีมีตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถ
ในการใช้ทกัษะชีวิต และการเรียนรู้อย่างมีความสขุ ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูง ปานกลาง ต ่า มีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ภายหลงัเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสขุท่ีเน้นการปฏิบตัิเร่ือง อตัราส่วน
และร้อยละ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้ 
24.23, 27.90 และ 31.67 คะแนนตามล าดบั 2) นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สงู ปานกลาง ต ่ามีความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตภายหลงัเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขท่ีเน้นการปฏิบตัิเร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้ 1.23, 1.09 และ 1.18 คะแนน
ตามล าดบั 3) นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 กลุ่มท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ สงู ปาน
กลาง ต ่ามีการเรียนรู้อย่างมีความสุขภายหลงัเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสขุท่ีเน้น
การปฏิบตัเิร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมี
คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้ 2.35, 2.58 และ 2.89 คะแนนตามล าดบั 

ปณุณฏัฐ์ณิชา สืบสายลา (2556) ได้พฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย
ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ตามแนวความคิดคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง
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อตัราส่วนและร้อยละ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น สงักัดศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ตามแนวความคิดคอนสตรัคติวิสต์ท่ี
เน้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ประกอบไปด้วย ขัน้น าเข้าสู่
บทเรียน ขัน้สอน ขัน้สรุป ขัน้ฝึกทกัษะ ขัน้วดัและประเมิน 2) คะแนนทกัษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาทุกขัน้ตอนมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า ร้อยละ 85  3) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาหลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวความคิดคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นทักษะการ  
คิดวิเคราะห์ มีจ านวนนกัศกึษาผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และมีจ านวนนกัศกึษา ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 70 มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตัง้แตร้่อยละ 70 ขึน้ไป 

ศราวุธ จอมน า (2557) ได้ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่ 
1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานสงูกวา่ก่อนได้รับกาจดัการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนหลงัได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานสงูกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

งานวิจยัตา่งประเทศ 
งานวิจัยต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับอัตราส่วนและร้อยละมีรายละเอียดซึ่งสรุปได้

ดงัตอ่ไปนี ้
อาห์เม็ท; ฟิลลิซ; และเซฟดาร์ (Ahmet, 2015) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Project base learning เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา  
ปีท่ี 1 จ านวน 70 คน โดยจะท าการเปรียบเทียบนกัเรียนสองกลุ่ม คือกลุ่มท่ีได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Project base learning และ กลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 
Project base learning เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ มีพฤติกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์หลัง
ได้รับการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ 2) นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการ
เ รียนรู้โดยใช้ รูปแบบการเ รียนรู้แบบ Project base learning เ ร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ  
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มีพฤติกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 3) นกัเรียนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบ Project base learning เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ มีเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน 

มตุตาคนิ (Muttaqin, 2017) ได้ศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบ Ratio table and graph ร่วมกับ OKU Timur ท่ีมีผลต่อการให้เหตผุลเชิงสัดส่วน
และการแก้ปัญหาเร่ืองอตัราส่วนเร่ือง อตัราส่วน สดัส่วน ส าหรับนกัเรียนเกรด 7 โดยจะท าการ
ทดลองกบันกัเรียน 30 คน มีวงจรการทดลอง 4 วงจรและมีการวดัผลการให้เหตผุลเชิงสดัส่วนและ
การแก้ปัญหาเร่ืองอตัราส่วนและร้อยละทุกวงจร ผลการวิจยัพบว่า การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้  Ratio Table and graph ร่วมกับ OKU Timur ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีการให้เหตุผล
เชิงสดัสว่นและการแก้ปัญหาเร่ืองอตัราส่วนเร่ือง อตัราสว่น สดัสว่นหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน และ
มีการให้เหตผุลเชิงสดัส่วนและการแก้ปัญหาเร่ืองอตัราส่วนเร่ือง อตัราส่วน สดัส่วนพฒันาขึน้เป็น
ล าดบั พิจารณาจากคะแนนท่ีได้จากการวดัผลในท้ายวงจรทัง้ 4 
จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราสว่นและร้อยละ พบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

สามารถน ามาใช้ในเร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ นัน้จะต้องเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้

นกัเรียนเกิดความคดิการอ้างเหตผุล การหาความสมัพนัธ์โดยท่ีนกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง เชน่ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน การจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีความสขุท่ีเน้นการปฏิบตั ิ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Project Base Learning เป็นต้น 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยัครัง้นี ้คือ เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง 
อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสืบสวนสอบสวน เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกับ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง 
อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน และเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกับนักเรียน 
ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการตามขัน้ตอน 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2561 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ 
ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม จากห้องเรียนทัง้หมด 15 ห้องเรียน จบัสลากเลือกมา 2 ห้องเรียน แล้วจบัสลากเป็นกลุ่ม
ทดลองหนึง่ห้องเรียน และกลุม่ควบคมุหนึง่ห้องเรียน 

จากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยข้างต้น ผู้ วิจัยได้น าคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์
พืน้ฐานชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง 2 
กลุม่ มาหาคา่เฉล่ียเลขคณิต ( x ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือตรวจสอบว่านกัเรียนทัง้
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สองกลุ่ม มีความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานก่อนเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งคะแนนของนักเรียน
กลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุ่มควบคมุมีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 20.236 และ 20.177 ตามล าดบั 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.306 และ 2.038 ตามล าดับและเม่ือน าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนสอบของนักเรียนทัง้สองกลุ่ม มาทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ค่าเอฟ  
(F-test) ผลการทดสอบพบกว่า ความแปรปรวนของนักเรียนทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากนัน้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนน
สอบของนกัเรียนทัง้สองกลุม่โดยใช้การทดสอบที (t-test) พบว่าคา่เฉล่ียเลขคณิตของคะแนนสอบ
ของนกัเรียนทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 นัน่คือนกัเรียนทัง้
สองกลุม่มีความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานก่อนเรียนไมแ่ตกตา่งกนั 
2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ และ แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ  ซึง่มีรายละเอียดในการด าเนินการ ดงันี ้

2.1 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1.1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 10 แผน แผนละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
โดยมีขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั น้ พื น้ฐาน พุทธศักราช  2551  
(ฉบบัปรับปรุง 2560) หลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ และแนวการจดัการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จากหนงัสือคูมื่อการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศกึษาธิการ 

2. ศกึษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน จากหนงัสือและเอกสาร
ท่ีเก่ียวข้อง 

3. ศึกษาเนือ้หาเร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ จากหนงัสือและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
และรวบรวมสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจท่ีใช้เนือ้หาคณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วนและ
ร้อยละ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในการแก้ปัญหาเหลา่นัน้ 

4. ก าหนดจดุประสงค์และขอบเขตของกิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะคาบเรียน 
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5. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และ
จดุประสงค์การเรียนรู้ ซึง่แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วย 

5.1 จดุประสงค์การเรียนรู้ 
5.2 สาระการเรียนรู้ 
5.3 ส่ือการเรียนรู้/ แหลง่การเรียนรู้ 
5.4 กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 5.4.1 ขัน้สร้างความสนใจ 
 5.4.2 ขัน้ส ารวจและค้นหา 
 5.4.3 ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 
 5.4.4 ขัน้ขยายความรู้ 
 5.4.5 ขัน้ประเมินผล 
5.5 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
5.6 บนัทกึหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

6. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  
ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข 

7. ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อตัราส่วนและร้อย
ละ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์จนผ่านการพิจารณา 

8. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  
ท่ีได้รับการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
แล้วน าให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบจนผ่านการพิจารณา เพ่ือน าเสนอ
ผู้ เช่ียวชาญ 

2.1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เ ร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  
เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ ส าหรับรายวิชาคณิตศาสตร์
พืน้ฐานของชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ จ านวน 10 แผน แผนละ 1 คาบเรียน คาบ
เรียนละ 50 นาที โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้นัน้ จะแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้น า ขัน้สอน 
และขัน้สรุป 
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2.1.3 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละใน
การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 
เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ทดสอบหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน โดยมีขัน้ตอน
การสร้าง ดงันี ้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการ 
คดิวิเคราะห์ จากหนงัสือ เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2. ศกึษาจดุประสงค์การเรียนรู้ วิเคราะห์เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัเพ่ือใช้ในการสร้าง
แบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ 

3. สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์เร่ือง อตัราสว่นและร้อย
ละ ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั จ านวน 10 ข้อ  

4. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขจนผา่นการพิจารณา 

5. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีได้รับการตรวจสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ แล้วน าให้คณะกรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธ์ตรวจสอบจนผา่นการพิจารณา 

2.1.4 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละในการ
วิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ เป็น
แบบทดสอบท่ีใช้ทดสอบหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน โดยมีขัน้ตอนการ
สร้าง ดงันี ้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิ ธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเ รียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละจากหนงัสือ เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2. ศึกษารายละเอียดตัวชีว้ัดสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551(ฉบบัปรับปรุง 2560) 
และหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ 

3. สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบให้สอดคล้องกับตวัชีว้ัด จุดประสงค์การเรียนรู้
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551(ฉบบัปรับปรุง 2560)  

4. สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 
แบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือกจ านวน 50 ข้อ  
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5. น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  
ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข 

6. น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  
ท่ีได้รับการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 
แล้วน าให้คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ตรวจสอบจนผา่นการพิจารณา 

2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้
2.2.1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 

1. น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 
ท่ีได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความถกูต้องชดัเจน ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้/แหลง่การเรียนรู้ ตลอดจนการใช้ภาษา เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 

2. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง 
อตัราส่วนและร้อยละ ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ แล้วน าไปทดลองใช้กับนกัเรียน จ านวน 40 
คน ซึ่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

3. น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ 
ท่ีได้รับการทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอย่าง มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วน าเสนอตอ่
คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบอีกครัง้ก่อนน าไปทดลอง 

2.2.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 
1. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ 

ท่ีได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านเพ่ือ
ตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และความชดัเจน
ของข้อค าถาม โดยมีการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อ ดงันี ้
 +1 หมายถึง แนใ่จวา่ข้อสอบสอดคล้องกบันิยามของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
   0 หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ข้อสอบสอดคล้องกบันิยามของความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 -1 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อสอบไมส่อดคล้องกบันิยามของความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 



  57 

2. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ
ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ผู้วิจยัคดัเลือกเฉพาะข้อท่ีมี
ดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จ านวน 8 ข้อ เพ่ือน าไปทดลองกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง และน าให้คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง้ 

3. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ 
ท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองกับนักเรียนจ านวน 40 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง 

4. น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เ ร่ือง 
อตัราส่วนและร้อยละท่ีได้จากการทดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ แล้วคดัเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) 
ตัง้แต ่0.37-0.67 และมีคา่อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.24-0.71 จ านวน 5 ข้อ 

5. หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง 

อัตราส่วนและร้อยละ ท่ีไ ด้ในข้อ 4 โดยการหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา  (α - Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) มีคา่เทา่กบั 0.874 

6. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อย
ละไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 

2.2.3 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 
1. น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ ท่ีได้รับ

การพิจารณาจากคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่นเพ่ือตรวจสอบ
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และความชดัเจนของข้อ
ค าถาม โดยมีการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อ ดงันี ้

    +1    หมายถึง แนใ่จวา่ข้อสอบสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 
      0    หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ข้อสอบสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 
     -1    หมายถึง แนใ่จวา่ข้อสอบไมส่อดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 

2. น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ  
ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ผู้วิจยัคดัเลือกเฉพาะข้อท่ีมี
ดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จ านวน 40 ข้อ เพ่ือน าไปทดลองกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง และน าให้คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง้ 
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3. น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ  
ท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองกับนักเรียนจ านวน 40 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง 

4. น าคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 
ท่ีได้จากการทดลองกับนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย  (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ แล้วคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ความยากง่าย (p) ตัง้แต ่0.22-0.77 และ
มีคา่อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.32-0.93 จ านวน 30 ข้อ 

5. หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 

อัตราส่วนและร้อยละ  ท่ีไ ด้ในข้อ 4 โดยการหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา  (α - Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) มีคา่เทา่กบั 0.762 

6. น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละไป
ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนการวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี เ้ป็นแบบสองกลุ่มวัดหลังการทดลอง  

(Static Group Comparison Design) โดยมีแบบแผนของการทดลองดงัตารางนี ้
 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

E - X T2 

C - ~X T2 

  
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 

E หมายถึง กลุม่ทดลอง 
C หมายถึง กลุม่ควบคมุ 
X หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
~X หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
T2 หมายถึง การทดสอบหลงัการจดักระท าการทดลอง (Posttest) 
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การด าเนินการทดลอง 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัโดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้ วิจัยชีแ้จงให้ผู้ เรียนกลุ่มทดลองทราบถึงการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เพ่ือท่ีผู้ เรียนจะได้ปฏิบตัตินได้ถกูต้อง 

2. ผู้วิจยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ 
กบันกัเรียนกลุม่ทดลอง และครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 
โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิเร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 
กบันกัเรียนกลุม่ควบคมุ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 กลุม่ละ 10 คาบเรียน 

3. เม่ือสิน้สุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ผู้ วิจัย 
ให้นักเรียนทัง้ 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อัตราส่วนและ 
ร้อยละ จ านวน 1 คาบเรียน และแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 
จ านวน 1 คาบเรียน 

4. ผู้วิจยัตรวจให้คะแนนแบบทดสอบทัง้ 2 ฉบบั และน าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์
โดยวิธีทางสถิตเิพ่ือตรวจสอบสมมตฐิานตอ่ไป 
 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการทดลองครัง้นี ้ผู้วิจยัมีล าดบัขัน้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
1. ผู้วิจยัน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์

เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละและแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อย
ละมาหาคา่เฉล่ียเลขคณิต ( x ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. ผู้วิจยัทดสอบสมมตฐิานท่ีวา่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ 
ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด ด้วยการทดสอบ Z (Z-test for 
Population Proportion) 

3. ผู้วิจยัทดสอบสมมตฐิานท่ีวา่ ความสามารถในการคดิวิเคราะห์เร่ืองอตัราสว่นและ
ร้อยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
สูงกว่านักเ รียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  ด้วยการทดสอบ t (t-test for 
Independent Samples) 

4. ผู้วิจยัทดสอบสมมติฐานท่ีว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ มีผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง



  60 

อตัราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ด้วยการทดสอบ 
Z (Z-test for Population Proportion) 

5. ผู้วิจยัทดสอบสมมติฐานท่ีว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ มีผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง
อตัราสว่นและร้อยละสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ด้วยการทดสอบ  t 
(t-test for Independent Samples) 

6. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
6.1 สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ียเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
6.2 สถิติท่ีใช้หาตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่โดยใช้วิธีการหาสมัประสิทธ์ิ

แอลฟา (α - Coefficient) ของ ครอนบคั (Cronbach) 
6.3 สถิติ ท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบ Z (Z-test for Population 

Proportion) และการทดสอบ t (t-Independent Samples Test) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยัครัง้นี ้คือ เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง 

อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกับ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง 
อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน และเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกบันกัเรียนท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการตามขัน้ตอน 
ดงัต่อไปนี ้ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมน ามาวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมลูเป็น 4 ตอน ดงันี ้

 
ตอนที่ 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชัน้ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

 ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ในการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ผู้ วิจัยน า
คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ  
ไปหาคา่เฉล่ียเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 คา่เฉล่ียเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการท าแบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

 

แหลง่ท่ีมาของคะแนน คะแนนเตม็ คา่เฉล่ีย    

เลขคณิต 

( x ) 

คา่เฉล่ียเลขคณิต

คดิเป็นร้อยละ

ของคะแนนเตม็ 

สว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

แบบทดสอบ 
วดัความสามารถ ในการ 

คดิวิเคราะห์ เร่ือง อตัราสว่น

และร้อยละ 

40 28.55 71.375 6.748 

 
จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉ ล่ียเลขคณิตของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เทา่กบั 28.55 ซึง่มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 6.748 

 

การทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย 

 เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วน
และร้อยละ ผา่นเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมดผู้วิจยัน าคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ไปหาจ านวนนกัเรียน
ท่ี มีความสามารถในการคิดวิ เคราะ ห์  เ ร่ือง  อัตราส่วนและ ร้อยละ  ตั ง้ แต่ ร้อยละ  60  
ของคะแนนรวม หลงัจากนัน้ทดสอบสมมติฐานของการวิจยัซึ่งใช้การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั
ค่าสัดส่วนประชากร โดยใช้สถิติทดสอบ z (z-test for Population Proportion) ผลการทดสอบ
สมมตฐิานของการวิจยัแสดงดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมตฐิานของการวิจยัท่ีวา่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์เร่ือง อตัราสว่นและ 
ร้อยละ ผา่นเกณฑ์มากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
 

กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน

นกัเรียน (คน) 

จ านวนนกัเรียน 

ท่ีผา่นเกณฑ์ (คน)  

คา่สถิติ

ทดสอบ Z 

คา่วิกฤติ 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1       

ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบสวนสอบสวน 

40 30 1.936* 1.645 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

 จากตาราง 3 พบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบสวนสอบสวน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์
มากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 
ตอนที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียน  

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกับ 
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิ

 ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ในการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
กับนกัเรียนกลุ่มควบคมุท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผู้ วิจยัน าคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมไปหาค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูแสดงดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 คา่เฉล่ียเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกบันกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ 
 

กลุม่ตวัอยา่ง คะแนนเตม็ คา่เฉล่ีย    

เลขคณิต 

( x ) 

คา่เฉล่ียเลขคณิต

คดิเป็นร้อยละ

ของคะแนนเตม็ 

สว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

กลุม่ทดลอง 40 28.55 71.375 6.748 

กลุม่ควบคมุ 40 25.63 64.125 7.274 

 

 จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเท่ากบั 28.55 ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 6.748 และค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถ  
ในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีได้รับ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิเทา่กบั 25.63 ซึง่มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 7.274 

 

การทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย 

 เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง 
อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสืบสวนสอบสวน สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  ผู้วิจยัน าคะแนน
จากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ ไปทดสอบ
สมมติฐานของการวิจยัโดยใช้สถิติทดสอบ t (t-test for Independent Samples) ผลการทดสอบ
สมมตฐิานของการวิจยัแสดงดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลการทดสอบสมมตฐิานของการวิจยัท่ีวา่ ความสามารถในการคดิวิเคราะห์เร่ือง 
อตัราสว่นและร้อยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสืบสวนสอบสวน สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  
 

กลุม่ตวัอยา่ง คา่สถิตทิดสอบ t คา่วิกฤติ 

กลุม่ทดลอง 
1.861* 1.645 

กลุม่ควบคมุ 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

 จากตาราง 5 พบวา่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน สูงกว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 

ตอนที่ 3 ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน 

 ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ในการศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ผู้วิจยัน าคะแนนจากการ
ท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละไปหาค่าเฉล่ียเลขคณิต
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 คา่เฉล่ียเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการท าแบบทดสอบ 
วดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

 

แหลง่ท่ีมาของคะแนน คะแนนเตม็ คา่เฉล่ีย    

เลขคณิต 

( x ) 

คา่เฉล่ียเลขคณิต

คดิเป็นร้อยละ

ของคะแนนเตม็ 

สว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

แบบทดสอบ 
วดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 

30 23.43 78.1 3.974 

 
จากตาราง 6 พบว่า ค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลการ

เ รียน รู้คณิตศาสต ร์  เ ร่ื อง  อัตราส่ วนและ ร้อยละ  ของนัก เ รียนชั น้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1 
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เทา่กบั 23.43 ซึง่มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 3.974 

 

การทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย 

 เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวนสอบสวน มีผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ
ผา่นเกณฑ์มากกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมดผู้วิจยัน าคะแนนจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลการเ รียน รู้คณิตศาสตร์  เ ร่ือง  อัตราส่วนและร้อยละ ไปหาจ านวนนัก เ รียน ท่ี มี  
ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละตัง้แต่ร้อยละ 70 ของคะแนนรวม หลงัจาก
นัน้ทดสอบสมมตฐิานของการวิจยัซึง่ใช้การทดสอบสมมตฐิานเก่ียวกบัคา่สดัสว่นประชากร โดยใช้
สถิตทิดสอบ z (z-test for Population Proportion) ผลการทดสอบสมมตฐิานของการวิจยัแสดงดงั
ตาราง 7 
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ตาราง 7 ผลการทดสอบสมมตฐิานของการวิจยัท่ีวา่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน มีผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 
ผา่นเกณฑ์มากกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
 

กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน

นกัเรียน (คน) 

จ านวนนกัเรียนท่ี

ผา่นเกณฑ์ (คน)  

คา่สถิติ

ทดสอบ Z 

คา่วิกฤติ 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1       

ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบสวนสอบสวน 

40 33 1.725* 1.645 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

 จากตาราง 7 พบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบ สืบส วนสอบสวน  มี ผ ลก า ร เ รี ยน รู้ ค ณิ ตศาสต ร์ เ ร่ื อ ง  อั ต ร า ส่ ว น แล ะ ร้ อยละ  
ผา่นเกณฑ์มากกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 
ตอนที่ 4 ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกับ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิ

 ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ในการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
กับนกัเรียนกลุ่มควบคมุท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผู้ วิจยัน าคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละของนกัเรียนกลุม่ทดลองและ
นกัเรียนกลุ่มควบคมุไปหาค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แสดงดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 คา่เฉล่ียเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผล
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกบันกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ 
 

กลุม่ตวัอยา่ง คะแนนเตม็ คา่เฉล่ีย    

เลขคณิต 

( x ) 

คา่เฉล่ียเลขคณิต

คดิเป็นร้อยละ

ของคะแนนเตม็ 

สว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

กลุม่ทดลอง 30 23.43 78.1 3.974 

กลุม่ควบคมุ 30 19.80 66.0 3.480 

 

 จากตาราง 8 พบว่า คา่เฉล่ียเลขคณิตของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลการ
เ รียน รู้คณิตศาสตร์  เ ร่ือง  อัตราส่วนและ ร้อยละ  ของนัก เ รียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1  
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเท่ากบั 23.43 ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.974 และค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกต ิเทา่กบั 19.80 ซึง่มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.480 

 

การทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย 

 เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจยัท่ีว่า ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน
และ ร้อยละ  ของนัก เ รี ยนชั น้ มัธ ยมศึกษา ปี ท่ี  1 ท่ี ไ ด้ รั บการจัด กิ จกร รมการ เ รี ยน รู้ 
แบบสืบสวนสอบสวน สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  ผู้วิจยัน าคะแนน
จากการท าแบบทดสอบวัดผลการ เ รียน รู้คณิตศาสต ร์  เ ร่ื อง  อัตราส่ วนและ ร้อยละ  
ไปทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยใช้สถิติทดสอบ t (t-test for Independent Samples)  
ผลการทดสอบสมมตฐิานของการวิจยัแสดงดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 ผลการทดสอบสมมตฐิานของการวิจยัท่ีวา่ ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราสว่น
และร้อยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  
 

กลุม่ตวัอยา่ง คา่สถิตทิดสอบ t คา่วิกฤติ 

กลุม่ทดลอง 
4.4419** 2.3751 

กลุม่ควบคมุ 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

 จากตาราง  9 พบว่ า  ผลการ เ รี ยน รู้ คณิตศาสต ร์  เ ร่ื อ ง  อัต ราส่ วนและ 
ร้อยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีระดบันยัส าคญั .01 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวิธีด าเนินการวิจัยโดยสังเขป 

ความมุง่หมายของการวิจยั 
1. เพ่ือศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกับ
นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

3. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เ ร่ือง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

4. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกบันกัเรียนท่ีได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิ

สมมตฐิานของการวิจยั 
1. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวนสอบสวน 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

2. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ สูงกว่านักเรียนท่ี ได้รับการ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิ 

3. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวน มีผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70ของจ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด 

4. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวน มีผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ สูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกต ิ
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วิธีด าเนินการวิจยั 
1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 

2561 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ 
ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย 
ในการสุม่ จากห้องเรียนทัง้หมด 15 ห้องเรียน จบัสลากเลือกมา 2 ห้องเรียน แล้วจบัสลากเป็นกลุ่ม
ทดลองหนึง่ห้องเรียน และกลุม่ควบคมุหนึง่ห้องเรียน 

2. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ จ านวน 10 แผน ซึ่งแต่ละแผนประกอบด้วย
จดุประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล
การเรียนรู้ โดยแต่ละแผนใช้เวลาในการด าเนินการ 1 คาบ คาบละ 50 นาที และ (2)แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เ ร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ จ านวน 10 แผน ซึ่งแต่ละแผน
ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ บนัทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยแตล่ะแผนใช้เวลา
ในการด าเนินการ 1 คาบ คาบละ 50 นาที (3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ ซึง่เป็นแบบทดสอบท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกับนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ   
(4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  ซึ่งเป็นแบบทดสอบท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้เพ่ือตรวจสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกบันกัเรียนท่ีได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิ

หลังจากสร้าง เค ร่ืองมือเส ร็จเ รียบร้อยแล้วผู้ วิจัยได้น า เค ร่ืองมือเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขจนผ่านการพิจารณาจากนัน้ 
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น าเคร่ืองมือท่ีได้รับการพิจารณาเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ ความยากง่ายและความชดัเจนของข้อค าถาม และท า
การปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และน าเคร่ืองมือท่ีท าการปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้วไปทดลองกับนักเ รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ซึ่ง เป็นนักเ รียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 แล้วปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมืออีกครัง้ก่อน
น าไปทดลองกบันกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. ผู้ วิจัยชีแ้จงให้ผู้ เรียนกลุ่มทดลองทราบถึงการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เพ่ือท่ีผู้ เรียนจะได้ปฏิบตัตินได้ถกูต้อง 

2. ผู้วิจยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ 
กบันกัเรียนกลุม่ทดลอง และครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 
โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิเร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 
กบันกัเรียนกลุม่ควบคมุ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 กลุม่ละ 10 คาบเรียน 

3. เม่ือสิน้สุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ผู้ วิจัย 
ให้นกัเรียนทัง้ 2 กลุม่ ท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อตัราสว่นและร้อย
ละ จ านวน 1 คาบเรียน และแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 
จ านวน 1 คาบเรียน 

4. ผู้วิจยัตรวจให้คะแนนแบบทดสอบทัง้ 2 ฉบบั และน าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์
โดยวิธีทางสถิตเิพ่ือตรวจสอบสมมตฐิานตอ่ไป 

4.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและ

ร้อยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกบันกัเรียนท่ีได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน และเพ่ือ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
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ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกบันกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกต ิหลงัจากทดลองแล้วผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์ผลดงันี ้

1. ผู้วิจยัน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง
อตัราส่วนและร้อยละและแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละมา
หาคา่เฉล่ียเลขคณิต ( x ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. ผู้ วิจัยหาจ านวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสืบสวนสอบสวน ท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ ไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็ แล้วน ามาทดสอบสมมตฐิานท่ีว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ืองอตัราส่วน
และร้อยละ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ด้วยการทดสอบ Z (Z-test 
for Population Proportion) 

3. ผู้ วิจัยน าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง 
อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวนกบันกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ มาทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกต ิด้วยการทดสอบ t (t-test for Independent Samples) 

4. ผู้วิจยัหาจ านวนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน ท่ีมีผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม แล้วน ามาทดสอบสมมติฐานท่ีว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน มีผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 
ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด ด้วยการทดสอบ Z (Z-test for 
Population Proportion) 

5. ผู้วิจยัน าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วน
และร้อยละ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวนกบันกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิมาทดสอบสมมตฐิานท่ีวา่ นกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน มีผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
ด้วยการทดสอบ t (t-test for Independent Samples) 



  74 

 
สรุปการวิจัย 

 ผลการวิจยัเก่ียวกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละและ
ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี1 ปรากฏผลดงันี ้

1. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวนสอบสวน 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

2. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ สูงกว่านักเรียนท่ี ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิท่ีระดบันยัส าคญั .05 

3. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวน มีผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

4. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวน มีผลการ
เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ เ ร่ื อ ง  อั ต ร า ส่ ว น แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ  สู ง ก ว่ า นั ก เ รี ย น ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร 
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิท่ีระดบันยัส าคญั .01 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผู้ วิจัยได้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และน าไปทดลองใช้กับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า 
นักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไ ด้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีแบบสืบสวนสอบสวน  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญั .05  ซึ่งแสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ และนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ  
สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 อีกทัง้ นกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวน มีผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด ท่ีระดบั
นยัส าคญั .05 และ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวน 
มีผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกต ิท่ีระดบันยัส าคญั .01 
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จากผลการวิจยัดงักลา่ว ผู้วิจยัสามารถอภิปรายผลเป็นประเดน็ได้ดงันี ้
1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวน

สอบสวน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อย
ละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เป็นกิจกรรมท่ีมี
แนวทางมุง่เน้นให้นกัเรียนได้ปฎิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง  นกัเรียนจะต้องท าการสืบค้น ค้นหาข้อมลู
จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ แล้วจึงน าข้อมูลดงักล่าวมา วิเคราะห์ข้อมูล หาค าตอบหรือแนว
ทางการแก้ปัญหา ซึ่งกระบวนการดงักล่าวจะเป็นการฝึกปฏิบตัิ ให้นกัเรียนเกิดกระบวนการคิด 
และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Sternberg (2000)  
ท่ีกล่าวว่าการพัฒนาการการเรียนรู้ โดยการให้นักเรียนได้มีการวางแผน ค้นหาแนวทาง  
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเปิดกว้างให้นกัเรียนได้แสดงแนวทางท่ีแตกต่าง จะช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ จฑุาพร วงศ์เกต ุ
(2558) ท่ีกลา่ววา่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจดักิจกิจกรรมท่ีท้าทายท าให้
นักเรียนเกิดความสนใจ มีความต้องการท่ีจะคิดหาค าตอบซึ่งจะท าให้เกิดลักษณะของการ 
คิดวิเคราะห์ และสามารถเก็บความรู้ได้อย่างยาวนาน อีกทัง้ยังสามารถเช่ือมโยงความรู้และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเปิดโอกาสให้นกัเรียนทุกคน
ได้ฝึกตอบค าถาม ฝึกแสดงความคิดเห็น ได้มีการอภิปรายในกลุ่มย่อย และอภิปรายร่วมกนัในชัน้
เรียน อีกทัง้ในระว่างท ากิจกรรมนักเรียนจะได้มีการส่ือสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมชัน้เรียน และ
ครูผู้สอนอยูต่ลอดเวลา  ซึง่เป็นการท าให้นกัเรียนได้มีการสร้างแนวคิดร่วมกบัผู้ อ่ืน สามารถอธิบาย
วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีพบได้ รู้จักประเมินข้อคิดเห็นระหว่างของตนเองและผู้ อ่ืนว่าเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัหรือไม ่รวมทัง้หาข้อมลูเพื่อมาสนบัสนนุแนวคิดเพ่ือน าไปสู่การหาข้อสรุป หรือการ
ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮัลสเตด
(Halsyed, 1996) ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้นกัเรียนได้มีโอกาส
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการโต้แย้งข้อมูลอย่างมีหลกัฐาน และร่วมกนัอภิปรายเพ่ือหา
ข้อสรุปท่ีถูกต้องนัน้ จะเป็นการการจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีดี
ให้แก่นกัเรียน 
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1.3 ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ทัง้  5 ด้าน ได้แก่  ด้านการจ าแนก  
ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการเช่ือมโยง ด้านการสรุปและด้านการประยุกต์ เป็นผลมาจาก 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนดงันี ้ 

1. ด้านการจ าแนก เป็นผลมาจากขัน้ส ารวจและค้นหา ซึ่งในขัน้ส ารวจและ
ค้นหานัน้ นักเรียนจะต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ พิจารณา
รายละเอียดของข้อมลูว่า และตดัสินว่ารายละเอียดดงักล่าวนัน้ มีความเหมือนและความแตกตา่ง
กนัอย่างไร โดยจะต้องค้นหาหลกัฐานหรือหลกัการท่ีเหมาะสมในการน ามาสนบัสนนุการตดัสินใจ
ดงักลา่ว   

2. ด้านการจดัหมวดหมู่ เป็นผลมาจากขัน้ส ารวจและค้นหา ซึ่งในขัน้ส ารวจ
และค้นหานัน้ นกัเรียนจะได้มีการ สงัเกต เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีมีลกัษณะร่วมกนั มาจดัให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกนั โดยจะต้องมีอธิบายหลกัเกณฑ์ท่ีจะน ามาใช้ในการจดัประเภทของข้อมลูเหลา่นัน้ 

3. ด้านการเช่ือมโยง เป็นผลมาจากขัน้การส ารวจและค้นหาและขัน้อธิบาย
และลงข้อสรุป ซึ่งในขัน้ส ารวจและค้นหาเป็นขัน้ท่ีนกัเรียนแตล่ะบคุคลจะแสดงแนวคิดของตนเอง
และแลกเปล่ียนแนวคิดกบัเพ่ือนในกลุ่ม เพ่ือหาข้อมลูท่ีเพียงพอในการน ามาสนบัสนุนหรือโต้แย้ง
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ และในขัน้อธิบายและลงข้อสรุปต้องมีหาข้อสรุปในการสนับสนุนหรือ
โต้แย้งสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ร่วมกันของชัน้เรียน นกัเรียนจะต้องพิจารณาข้อมูลท่ีแต่ละกลุ่ม
น าเสนอและตดัสินวา่การสนบัสนนุหรือโต้แย้งสถานการณ์ดงักลา่วมีความเป็นไปได้หรือไม ่ 

4. ด้านการสรุป เป็นผลมาจากขัน้ส ารวจและค้นหา และขัน้อธิบายและลง
ข้อสรุป ซึ่งในขัน้ส ารวจและค้นหา นกัเรียนแตล่ะกลุ่มจะต้องมีส ารวจ รวบรวมข้อมลู จากประเด็น  
ท่ีก าหนดให้ และในขัน้อธิบายและลงข้อสรุปนักเรียนต้องน าข้อมูลหรือแนวคิดดังกล่าว 
มาประกอบการตดัสินใจเพ่ือท่ีจะหาข้อสรุปท่ีค้นพบ 

5. ด้านการประยกุต์ เป็นผลมาจากขัน้ขยายความรู้ ซึ่งในขัน้ขยายความรู้นัน้
นักเรียนน าความคิดรวบยอดหรือแนวทางการแก้ปัญหาท่ีค้นพบ ไปปรับใช้ในสถานการณ์ใหม่  
ซึ่งนักเรียนจะต้องตรวจสอบได้ว่าความรู้ท่ีน าไปใช้ในแต่ละสถานการณ์นัน้มีความถูกต้อง
เหมาะสม 

จากเหตุผลดงักล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับค ากล่าวของ ไสว ฟักขาว (2544) 
ท่ีว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบสวน เป็นการฝึกให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีเหตุผล ฝึกฝนการแก้ปัญหา มีการสรุปความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมและ
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กระตุ้นให้ผู้ เรียนกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น และ สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้สอน  

2. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ สูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีระดบันัยส าคญั .05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการกระตุ้นให้นกัเรียนได้ฝึก
การคิด เม่ือเจอสถานการณ์หรือปัญหาตา่ง ๆ โดยการฝึกการคิดของนกัเรียนนัน้จะเป็นฝึกการคิด
ขัน้สูง และความคิดท่ีลึกซึง้ ผ่านสถานการณ์หรือข้อค าถามท่ีครูผู้ สอนเป็นผู้ ก าหนดขึน้ การท่ี
นกัเรียนแต่ละบุคคลได้ฝึกการตอบค าถาม การระดมความคิด การอธิบายข้อมูลท่ีตนเองค้นพบ
ให้แก่เพ่ือนร่วมชัน้เรียน หรือการรับฟังข้อมลูจากเพ่ือนร่วมชัน้เรียนท าให้นกัเรียนได้ใช้ความคิดใน
การวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลไปด้วยว่า สิ่งท่ีเพ่ือนได้อธิบายนัน้มีความถูกต้องเหมาะสมหรือ  
มีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด อีกทัง้ ในแต่ละขัน้ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวนยังมีการเช่ือมโยงในการน าความรู้ท่ีนักเรียนมีอยู่มาปรับใช้ในสถานการณ์ใหม่ซึ่งเป็น
สถานการณ์เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน จึงท าให้นักเรียนตระหนักในการวิเคราะห์
ข้อมลูเพื่อท่ีจะน าความรู้ท่ีมีไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึง่สอดคล้องกบั ค ากลา่วของ ทิศนา แขม
มณี (2555) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสวนสอบสวน เป็น  
การด าเนินการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาข้อมลูเพ่ือ
จะสร้างข้อสรุปด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียนในการค้นหา
ข้อมูล วิเคราะห์และสรุปข้อมูล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
สามารถส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ เจนจิรา 
เครือทิวา (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม) ท่ีได้ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษษปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกตท่ีิระดบั .05 

3. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวน มีผล
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
นกัเรียนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีมีล าดบัขัน้ตอนท่ีสมัพนัธ์กัน ซึ่งเม่ือนกัเรียนได้เจอกับสถานการณ์ท่ีดึงดดูให้นกัเรียนเกิด
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ความสนใจ นกัเรียนก็จะต้องมีการคิด หาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารนัน้ จนกระทัง่ค้นพบข้อสรุป  
ซึ่งเป็นการท าให้นักเรียนได้สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความคงทนของการเรียนรู้  
ซึ่งสอดคล้องกบั ค ากล่าวของ สรีุรัตน์ สินกนั (2554) ท่ีกล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยกระบวนการ
สืบเสาะ ท าให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ค าถาม การคิดอย่างมีเหตุผล ได้แสดงความสามารถใน  
การส ารวจค้นหาข้อมูล และอภิปรายสรุปผล ซึ่งกระบวนการดงักล่าวจะท าให้นกัเรียนสามารถ
จดจ าความรู้ท่ีค้นพบได้นานและสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้ค้นพบไปใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิริภรณ์ ตนันะลา (2554, เมษายน-มิถนุายน) ท่ีได้พฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ เร่ืองการประยกุต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่ 
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ ร้อยละ 70 

3.2 เนือ้หา เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ เป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนั
ของนกัเรียน ดงันัน้ในการออกแบบในแตข่ัน้ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนจึง
เป็นไปได้อยา่งหลากหลาย เชน่ การใช้เกมส าหรับให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่แขง่ขนัเลือกซือ้สินค้าซึ่งจะ
มีทัง้การใช้ความรู้ในการคิดหาก าไร ขาดทุน การลดราคาสินค้าท่ีอยู่ในรูปร้อยละ  การใช้
สถานการณ์การหาปริมาณน า้ตาลในน า้อัดลมท่ีมีปริมาตรแตกต่างกันโดยใช้ความรู้ใน  
เร่ืองอตัราส่วน และการใช้ใบกิจกรรมท่ีเป็นการฝึกให้นักเรียนได้สงัเกต ค้นหาความสมัพนัธ์ จน
ค้นพบข้อสรุปด้วยตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะนีจ้ะเป็นตัวตัง้ให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึก
ตดัสินใจ ท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ รวมถึงสนุกกับการ
ปฎิบัติกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ คาร์ค (Clark, 1973) ท่ีว่ากระบวนการสืบสอบ  
ท่ีครูเสนอปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประวนัของนกัเรียนจะท าให้นกัเรียนมีแรงจงูใจในการค้นคว้า
หาข้อมลูเป็นอย่างดี เน่ืองจากนกัเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ว่าสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง
ได้ นักเรียนจะมีความรู้สึกสนาน กล้าใช้ความคิดอย่างอิสระ สามารถจัดระบบความคิดและ
แสวงหาวิธีการในการค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้ความรู้ท่ีได้รับนัน้คงทนและเช่ือมโยง
การเรียนรู้ตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัได้ 

4. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบสืบสวน  
มีผลการ เ รียน รู้คณิตศาสตร์ เ ร่ือง  อัตราส่วนและ ร้อยละ  สูงกว่านัก เ รียน ท่ี ไ ด้ รับการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีระดับนัยส าคัญ .01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  
การเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการคิดแก้ปัญหา ฝึกให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการในการค้นพบความรู้
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มากกวา่ท่ีจะตรวจสอบความถกูต้องในการคิดของนกัเรียน ความรู้ท่ีนกัเรียนได้รับจงึเป็นความรู้ท่ีมี
คณุคา่ เป็นประโยชน์และสามารถจดจ าได้นาน อีกทัง้นกัเรียนยงัได้มีการอภิปรายแนวคิดกบัเพ่ือน
ร่วมชัน้เรียนเพ่ือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจท่ีถูกต้องทุกครัง้ในการท ากิจกรรม ซึ่งจะฝึกให้
นกัเรียนเป็นคนรอบคอบและช่างสงัเกตและมีสมาธิในการร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา ซึง่ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกตินัน้เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นในด้านเนือ้หาท่ีได้จากวิธีการ
สอนแบบบรรยายมากกว่าการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ อาจจะท าให้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1
ไม่สามารถจดจ่อกับการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา ส่งผลให้นักเรียนขาดสมาธิและความ
กระตือรือร้นในการเรียนการสอน จึงท าให้นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน มีผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิดของ มาเซียลลสัและคอกซ์ (Massialas & Cox, 1966) ท่ีว่านกัเรียนท่ีได้เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน จะมีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาตา่ง ๆ 
ได้มากกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบบรรยาย และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนปัตย์ ปัทม
โกมล (2556, กรกฎาคม-กันยายน) ท่ีได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้วิธีสอนแบบ 5E ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
มารีย์วิทยา จังหวัด นครราชสีมาผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง 
อตัราส่วนตรีโกณมิติของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนจากวิธีสอนแบบ 5E สงูกว่านกัเรียน
ท่ีเรียนจากวิธีการสอนแบบปกติท่ีระดับนัยส าคัญ .05 และ งานวิจัยของ พักตร์ผกา ศรีสว่าง 
(2558, เมษายน) ท่ีได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ 5E วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
เซต ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
เร่ือง เซต ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้
แบบ 5E สงูกวา่การสอนแบบปกตท่ีิระดบันยัส าคญั .05 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนในครัง้นี ้เป็นการเน้นให้นกัเรียน
ได้พัฒนาความคิด การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ระยะแรกของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนอาจจะยงัไม่คุ้นเคยกับการจดักิจกรรมการสอน  
ในลกัษณะนี ้ท าให้นกัเรียนยงัไมก่ล้าคิดและแสดงความเห็นมากเท่าท่ีควร ครูจะต้องให้ค าแนะน า
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และเวลาแก่นกัเรียนในการท ากิจกรรมช่วงแรก เม่ือนกัเรียนคุ้นชิน้กบัลกัษณะของการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แล้ว นกัเรียนจะเร่ิมมีพฒันาการท่ีดีขึน้และสามารถท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ครูควรสร้างค าถามและ 
ใช้ค าถามกระตุ้น เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เกิดความคิด เกิดการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิด 
เพ่ือท่ีนกัเรียนจะได้มีความเข้าใจอยา่งทัว่ถึง 

1.3 นกัเรียนทกุคนควรได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี ไมว่า่จะเป็น
การตอบค าถามระหว่างปฎิบัติกิจกรรม การอภิปรายในกลุ่มย่อยหรือการอภิปรายร่วมกันใน 
ชัน้เรียน โดยท่ีครูจต้องไม่ตดัสินว่าความคิดเห็นของนักเรียนนัน้ถูกหรือผิดแต่จะต้องใช้ค าถาม
ย้อนกลบัแก่นกัเรียน วา่ความคดิเห็นของนกัเรียนนัน้มีความถกูต้องเหมาะสมหรือไม่ 

1.4 การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนในขัน้ส ารวจและค้นหา เป็นขัน้ตอนท่ีนักเรียน
จะต้องส ารวจรวบรวมข้อมลู และมีการอภิปรายความคิดเห็นกบัสมาชิกในกลุ่ม  ซึ่งจะเป็นขัน้ตอน 
ท่ีใช้เวลามาก ครูควรออกแบบสถานการณ์ท่ีนกัเรียนสามารถส ารวจและค้นหาข้อมูลได้ในเวลา  
ท่ีเหมาะสม 

1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนในขัน้อภิปรายและลงข้อสรุป  
ครูควรสง่เสริมให้นกัเรียนทกุคนได้มีการการอธิบายข้อมลูท่ีค้นพบอยา่งเตม็ท่ี โดยถ้านกัเรียนคนใด
มีการอธิบายท่ีมีเหตผุลประกอบการอธิบายท่ีไม่สมเหตสุมผลหรือไม่มีหลกัฐานท่ีน ามาใช้ในการ
ระบขุ้อสรุป ครูควรแนะน าเพิ่มเตมิหรือใช้ค าถามกระตุ้น เพ่ือเป็นการฝึกให้นกัเรียนอธิบายและระบุ
ข้อสรุปในสถานการณ์ตา่ง ๆ โดยใช้หลกัฐานและเหตผุลท่ีเหมาะสมประกอบการอธิบาย 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรมีวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ในทุกช่วงชัน้เรียน 

เพ่ือท่ีจะเป็นการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนทุกช่วงชัน้  ซึ่งหากเป็น
นักเรียนในระดบัชัน้ท่ีต ่ากว่า อาจจะต้องมีการปรับกิจกรรมในแต่ละขัน้ให้เหมาะสมกับวัยของ
นกัเรียน 

2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เชน่ ความคดิสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ และการให้เหตผุล เป็นต้น 

2.3 ควรมีการน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ไปบูรณาการ
ร่วมกบักบัวิธีการสอนแบบอ่ืน เชน่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เป็นต้น 
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การหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ืองอตัราสว่นและ
ร้อยละ    

 แบบทดสอบท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการวัดผล คือ แบบทดสอบวัดความสามารถ  
ในการคิดวิเคราะห์ เ ร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอัตนัย 
วดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ  จ านวน 5 ข้อ โดยผู้วิจยัด าเนินการ
หาคณุภาพของแบบทดสอบ ดงันี ้
 1.  วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ ซึง่ผู้วิจยัด าเนินการ

ดงันี ้

  1.1 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น เพ่ือตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดงันี ้

   คะแนน +1 ส าหรับข้อค าถามท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

   คะแนน   0 ส าหรับข้อค าถามท่ีผู้ เช่ียวชาญไมแ่นใ่จวา่มีความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หาหรือไม่ 

   คะแนน  -1 ส าหรับข้อค าถามท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ไมมี่ความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หา 

  1.2 ค านวนคา่ IOC เป็นรายข้อ แล้วเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป  

โดยใช้สตูรการค านวณ IOC คือ 
N

i
i 1

R
IOC

N



 

    เม่ือ    IOC แทน ดชันีความสอดคล้อง 

      N แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

      i แทน จ านวนตัง้แต ่1 ถึง N 

         iR  แทน คะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญคนท่ี i 
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ตาราง 10 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 
 

ข้อท่ี ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ รวม คา่ IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 

2 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 

4 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

+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 
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2. หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเ ช่ือมั่นของ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ   
  2.1 หาคา่ความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยใช้สตูร 

i i
i

i H L

(H L )
p

[T (N N )]





 

    เม่ือ  pi แทน คา่ความยากง่าย ข้อท่ี i 

      Hi แทน คะแนนรวมข้อท่ี i ของผู้ตอบถกูในกลุม่สงู 

      Li แทน คะแนนรวมข้อท่ี i ของผู้ตอบถกูในกลุม่ต ่า 

      Ti แทน คะแนนเตม็ของข้อท่ี i 

       NH แทน จ านวนผู้ตอบถกูทัง้หมดในกลุม่สงู 

      NL แทน จ านวนผู้ตอบถกูทัง้หมดในกลุม่ต ่า 

  2.2 หาคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยใช้สตูร 

i i
i

i H L

(H L )
r 1

[T (N N )]
2




 
 

    เม่ือ  ri แทน อ านาจจ าแนก ข้อท่ี i 

      Hi แทน คะแนนรวมข้อท่ี i ของผู้ตอบถกูในกลุม่สงู 

      Li แทน คะแนนรวมข้อท่ี i ของผู้ตอบถกูในกลุม่ต ่า 

      Ti แทน คะแนนเตม็ของข้อท่ี i 

       NH แทน จ านวนผู้ตอบถกูทัง้หมดในกลุม่สงู 

      NL แทน จ านวนผู้ตอบถกูทัง้หมดในกลุม่ต ่า 

  2.3 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง

อตัราสว่นและร้อยละ โดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบคั 

(Cronbach) 
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ตาราง 11 คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 
 

ข้อท่ี คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0.74 

0.37 

0.33 

0.67 

0.48 

0.62 

0.46 

0.60 

0.24 

0.41 

0.47 

0.35 

0.29 

0.48 

0.52 

0.71 

ตดัทิง้ 

คดัเลือก 

ตดัทิง้ 

คดัเลือก 

ตดัทิง้ 

คดัเลือก 

คดัเลือก 

คดัเลือก 

 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบความสามารถในการคดิวิเคราะห์ เร่ืองอตัราส่วนและ

ร้อยละโดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  
มีคา่เทา่กบั 0.874 
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การหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ
  

 แบบทดสอบท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการวัดผล คือ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ค ณิตศาสต ร์ เ ร่ื อ ง  อัต ร าส่ วนและ ร้ อยละจ านวน  1 ฉบับ  เ ป็ นแบบทดสอบปรนัย  
4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยผู้วิจยัด าเนินการหาคณุภาพของแบบทดสอบ ดงันี ้
 1.  วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของ

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ ซึง่ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้

  1.1 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น เพ่ือตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดงันี ้

   คะแนน +1 ส าหรับข้อค าถามท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

   คะแนน 0 ส าหรับข้อค าถามท่ีผู้ เช่ียวชาญไมแ่นใ่จวา่มีความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หาหรือไม่ 

   คะแนน -1 ส าหรับข้อค าถามท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ไมมี่ความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หา 

  1.2 ค านวนคา่ IOC เป็นรายข้อ แล้วเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป  

โดยใช้สตูรการค านวณ IOC คือ 
N

i
i 1

R
IOC

N



 

    เม่ือ    IOC แทน ดชันีความสอดคล้อง 

      N แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

      i แทน จ านวนตัง้แต ่1 ถึง N 

         iR  แทน คะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญคนท่ี i 
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ตาราง 12 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราสว่น
และร้อยละ 
 

ข้อท่ี ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ รวม คา่ IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 

2 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 

4 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

+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 0 2 0.67 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

      +1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.67 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ข้อท่ี ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ รวม คา่ IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

21 

22 

23 

24 

25 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

2 

3 

3 

3 

3 

0.67 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

.ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

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 

31 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

32 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

33 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

34 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

35 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

36 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

37 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

38 

39 

40 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

3 

3 

3 

1.00 

1.00 

1.00 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ข้อท่ี ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ รวม คา่ IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

.ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

ใช้ได้ 

47 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

48 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

49 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

50 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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 2. หาคา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ

วดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ   

  2.1 หาคา่ความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง

อตัราสว่นและร้อยละ โดยใช้สตูร 

i i
i

i H L

(H L )
p

[T (N N )]





 

    เม่ือ  pi แทน คา่ความยากง่าย ข้อท่ี i 

      Hi แทน คะแนนรวมข้อท่ี i ของผู้ตอบถกูในกลุม่สงู 

      Li แทน คะแนนรวมข้อท่ี i ของผู้ตอบถกูในกลุม่ต ่า 

      Ti แทน คะแนนเตม็ของข้อท่ี i 

       NH แทน จ านวนผู้ตอบถกูทัง้หมดในกลุม่สงู 

      NL แทน จ านวนผู้ตอบถกูทัง้หมดในกลุม่ต ่า 

  2.2 หาคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง

อตัราสว่นและร้อยละ โดยใช้สตูร 

i i
i

i H L

(H L )
r 1

[T (N N )]
2




 
 

    เม่ือ  ri แทน อ านาจจ าแนก ข้อท่ี i 

      Hi แทน คะแนนรวมข้อท่ี i ของผู้ตอบถกูในกลุม่สงู 

      Li แทน คะแนนรวมข้อท่ี i ของผู้ตอบถกูในกลุม่ต ่า 

      Ti แทน คะแนนเตม็ของข้อท่ี i 

       NH แทน จ านวนผู้ตอบถกูทัง้หมดในกลุม่สงู 

      NL แทน จ านวนผู้ตอบถกูทัง้หมดในกลุม่ต ่า 

  2.3 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วน

และร้อยละ โดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) 
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ตาราง 13 คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผล
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 
 

ข้อท่ี คา่ความ 

ยากง่าย (p) 

คา่อ านาจ

จ าแนก (r) 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อท่ี คา่ความ 

ยากง่าย (p) 

คา่อ านาจ

จ าแนก (r) 

ผลการ

พิจารณา 

1 0.22 0.46 คดัเลือก 21 0.54 0.33 คดัเลือก 

2 0.47 0.54 คดัเลือก 22 0.60 0.44 คดัเลือก 

3 0.84 0.35 ตดัทิง้ 23 0.32 0.32 คดัเลือก 

4 0.50 0.45 คดัเลือก 24 0.43 0.50 คดัเลือก 

5 0.36 0.23 ตดัทิง้ 25 0.25 0.67 คดัเลือก 

6 0.71 0.25 ตดัทิง้ 26 0.84 0.33 ตดัทิง้ 

7 0.38 0.68 คดัเลือก 27 0.59 0.18 ตดัทิง้ 

8 0.88 0.60 ตดัทิง้ 28 0.44 0.52 คดัเลือก 

9 0.75 0.57 คดัเลือก 29 0.54 0.67 คดัเลือก 

10 0.48 0.93 คดัเลือก 30 0.80 0.46 ตดัทิง้ 

11 0.53 0.71 คดัเลือก 31 0.63 0.72 คดัเลือก 

12 0.43 0.76 คดัเลือก 32 0.21 0.50 ตดัทิง้ 

13 0.26 0.61 คดัเลือก 33 0.60 0.74 คดัเลือก 

14 0.77 0.43 คดัเลือก 34 0.71 0.59 คดัเลือก 

15 0.44 0.32 คดัเลือก 35 0.49 0.96 คดัเลือก 

16 0.65 0.60 คดัเลือก 36 0.37 0.53 คดัเลือก 

17 0.49 0.42 คดัเลือก 37 0.15 0.34 ตดัทิง้ 

18 0.45 0.48 คดัเลือก 38 0.68 0.67 คดัเลือก 

19 0.63 0.53 คดัเลือก 39 0.48 0.64 คดัเลือก 

20 1.00 0.29 ตดัทิง้ 40 0.56 0.43 คดัเลือก 
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คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ

โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ 
0.762 
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ภาคผนวก ข 

การทดสอบสมมตฐิาน 
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ตาราง 14 คะแนนของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 
 

คนท่ี คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ(คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 

1 40 

2 40 

3 38 

4 37 

5 37 

6 37 

7 35 

8 34 

9 34 

10 34 

11 33 

12 33 

13 33 

14 33 

15 32 

16 32 

17 31 

18 31 

19 31 

20 30 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

คนท่ี คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ(คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 

21 

22 

23 

24 

30 

28 

27 

27 

25 26 

26 25 

27 25 

28 24 

29 24 

30 24 

31 23 

32 23 

33 23 

34 22 

35 19 

36 19 

37 18 

38 18 

39 16 

40 16 
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 การทดสอบสมมตฐิานเก่ียวกบัจ านวนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ซึง่ใช้การทดสอบ

สมมตฐิานเก่ียวกบั คา่สดัสว่นประชากร โดยใช้สถิตทิดสอบ z (z-test for Population Proportion) 

 สมมตฐิาน คือ H0 : p ≤ 0.60 

       H1 : p > 0.60 

 สถิตทิดสอบ   





0

0 0

p̂ p
Z

p (1 p )
n

 

 เม่ือ  p̂  แทน  สดัสว่นของจ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

        ท่ีได้คะแนนตัง้แตร้่อยละ 60 ของคะแนนเตม็ 

   p0 แทน  สดัสว่นของจ านวนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีต้องการทดสอบ 

      
30

p̂ 0.75
40

 

     0p 0.60  

   n แทน  จ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 40 คน 

 แทนคา่   





0.75 0.60
Z

0.60(1 0.60)
40

  

            
0.15

0.006
 

 ดงันัน้   Z   1.936 

 จะปฏิเสธ H0 เม่ือ Z > Z.05 

 จากตารางได้ Z.05 = 1.645 

 และ    1.936  > 1.645 อยูใ่นบริเวณวิกฤต 

 เพราะฉะนัน้ปฏิเสธ H0 นั่นคือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ สามารถสอบได้รับเกณฑ์ มีจ านวน

มากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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ตาราง 15 การเปรียบเทียบคะแนนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน 
สอบสวน กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 

คนท่ี คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม

การเรียนรู้แบบปกติ 

1 40 37 

2 40 37 

3 38 36 

4 37 35 

5 37 35 

6 37 34 

7 35 34 

8 34 33 

9 34 32 

10 34 32 

11 33 31 

12 33 31 

13 33 30 

14 33 29 

15 32 29 

16 32 28 

17 31 28 

18 31 27 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

คนท่ี คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม

การเรียนรู้แบบปกติ 

19 

20 

21 

31 
30 
30 

26 

26 

25 

22 28 25 

23 27 25 

24 27 24 

25 26 24 

26 25 23 

27 25 23 

28 24 23 

29 24 22 

30 24 21 

31 23 21 

32 23 21 

33 23 19 

34 22 17 

35 19 17 

36 19 16 

37 18 16 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

คนท่ี คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม

การเรียนรู้แบบปกติ 

38 

39 

40 

18 
16 
16 

13 

11 

9 
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 การทดสอบความแปรปรวนของคะแนนสอบของนกัเรียนทัง้สองกลุม่โดยใช้คา่ 

 F (F-test) ดงันี ้

 สมมตฐิาน คือ H0 :  2 2
1 2  

       H1 :   2 2
1 2  

 สถิตทิดสอบ   
2
2
2
1

S
F

S
 

 เม่ือ  2 2
1 2S , S แทน  ความแปรปรวนของคะแนนสอบของนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1  

        และกลุม่ท่ี 2 ตามล าดบั 

 แทนคา่    
45.5355

F
52.9110

 

      0.8606  
 จะยอมรับ H0 เม่ือ F < F.01 

 จากตารางได้ F.01 = 2.11 

 และ    0.8606 < 2.11  

 เพราะฉะนัน้ยอมรับ H0 นัน่คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกบันกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมี 

ความแปรปรวนของคะแนนสอบไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .01 

การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกบันกัเรียนท่ีได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิโดยใช้สถิตทิดสอบ t (t-test for Independent Samples) 

กรณี 2 2
1 2    

 สมมตฐิาน คือ H0 : 1 2   

       H1 : 1 2   
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 สถิตทิดสอบ  
   

1 2

2 2
1 1 2 2

1 2 1 2

x x
t

n 1 S n 1 S 1 1
n n 2 n n




    
 

   

; 

1 2df n n 2    

 เม่ือ  1 2x , x  แทน  คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 และกลุม่ท่ี 2  

        ตามล าดบั 

  2 2
1 2S , S   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนของนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 และ 

        กลุม่ท่ี 2 ตามล าดบั 

    n1, n2  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 และกลุม่ท่ี 2 ตามล าดบั 

 แทนคา่      
   




     
   

28.55 25.63
t

40 1 45.5355 40 1 52.9110 1 1
40 40 2 40 40

 

     
2.92

1.5688
 

       1.861 

 จะปฏิเสธ H0 เม่ือ t > t.05 

 จากตารางได้ t.05 = 1.645 

 และ    1.861 > 1.645 

 เพราะฉะนัน้ปฏิเสธ H0 นัน่คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน สงูกวา่นกัเรียนท่ี

ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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ตาราง 16 คะแนนของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  
เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ 
 

คนท่ี คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง 

อตัราสว่นและร้อยละ(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

1 30 

2 29 

3 29 

4 29 

5 29 

6 28 

7 27 

8 27 

9 27 

10 27 

11 26 

12 26 

13 26 

14 26 

15 26 

16 25 

17 25 

18 24 

19 24 

20 23 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

คนท่ี คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 

อตัราสว่นและร้อยละ(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

21 

22 

23 

24 

23 

23 

23 

23 

25 23 

26 22 

27 21 

28 21 

29 21 

30 21 

31 21 

32 21 

33 21 

34 19 

35 19 

36 17 

37 17 

38 17 

39 17 

40 14 
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การทดสอบสมมตฐิานเก่ียวกบัจ านวนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ซึง่ใช้การทดสอบสมมตฐิาน
เก่ียวกบั 
คา่สดัส่วนประชากร โดยใช้สถิตทิดสอบ z (z-test for Population Proportion) 
 สมมตฐิาน คือ H0 : p ≤ 0.70 

       H1 : p > 0.70 

 สถิตทิดสอบ   





0

0 0

p̂ p
Z

p (1 p )
n

 

 เม่ือ  p̂  แทน  สดัสว่นของจ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

        ท่ีได้คะแนนตัง้แตร้่อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

   p0 แทน  สดัสว่นของจ านวนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีต้องการทดสอบ 

      
33

p̂ 0.825
40

 

     0p 0.70  

   n แทน  จ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 40 คน 

 แทนคา่   





0.825 0.70
Z

0.70(1 0.70)
40

  

            
0.125

0.0725
 

 ดงันัน้   Z   1.725 

 จะปฏิเสธ H0 เม่ือ Z > Z.05 

 จากตารางได้ Z.05 = 1.645 

 และ   1.725 > 1.645 อยูใ่นบริเวณวิกฤต 

 เพราะฉะนัน้ปฏิเสธ H0 นั่นคือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ สามารถสอบได้รับเกณฑ์ มีจ านวน

มากกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญั .05  
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ตาราง 17 การเปรียบเทียบคะแนนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวน 
สอบสวน กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 

คนท่ี คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง 

อตัราสว่นและร้อยละ 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผล

การเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง 

อตัราสว่นและร้อยละ 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้แบบปกติ 

1 30 26 

2 29 26 

3 29 25 

4 29 25 

5 29 24 

6 28 24 

7 27 24 

8 27 23 

9 27 23 

10 27 22 

11 26 22 

12 26 22 

13 26 21 

14 26 21 

15 26 21 

16 25 21 

17 25 21 

 



  113 

ตาราง 17 (ตอ่) 
 

คนท่ี คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง 

อตัราสว่นและร้อยละ 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผล

การเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง 

อตัราสว่นและร้อยละ 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้แบบปกติ 

18 

19 

24 
24 

21 

20 

20 23 20 

21 23 20 

22 23 20 

23 23 20 

24 23 20 

25 23 20 

26 22 19 

27 21 19 

28 21 18 

29 21 18 

31 21 17 

31 21 17 

32 21 17 

33 21 16 

34 19 16 

35 19 16 

36 17 15 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

คนท่ี คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง 

อตัราสว่นและร้อยละ 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผล

การเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง 

อตัราสว่นและร้อยละ 

ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้แบบปกติ 

37 

38 

39 

40 

17 

17 

17 

14 

15 

14 

13 

12 

  



  115 

 การทดสอบความแปรปรวนของคะแนนสอบของนกัเรียนทัง้สองกลุม่โดยใช้คา่  

F (F-test) ดงันี ้

 สมมตฐิาน คือ H0 :  2 2
1 2  

       H1 :   2 2
1 2  

 สถิตทิดสอบ   
2
2
2
1

S
F

S
 

 เม่ือ  2 2
1 2S , S แทน  ความแปรปรวนของคะแนนสอบของนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1  

        และกลุม่ท่ี 2 ตามล าดบั 

 แทนคา่    
14.6004

F
12.1104

 

      1.205  
 จะยอมรับ H0 เม่ือ F < F.01 

 จากตารางได้ F.01 = 2.11 

 และ    1.205 < 2.11  

 เพราะฉะนัน้ยอมรับ H0 นัน่คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกบันกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมี 

ความแปรปรวนของคะแนนสอบไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .01 

 การทดสอบสมมตฐิานเก่ียวกบัคะแนนผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองอตัราสว่นและร้อย

ละของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนกบั

นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิโดยใช้สถิตทิดสอบ t (t-test for Independent 

Samples) 

กรณี 2 2
1 2    

 สมมตฐิาน คือ H0 : 1 2   

       H1 : 1 2   
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 สถิตทิดสอบ  
   

1 2

2 2
1 1 2 2

1 2 1 2

x x
t

n 1 S n 1 S 1 1
n n 2 n n




    
 

   

; 

1 2df n n 2    

 เม่ือ  1 2x , x  แทน  คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 และกลุม่ท่ี 2  

        ตามล าดบั 

  2 2
1 2S , S   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนของนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 และ 

        กลุม่ท่ี 2 ตามล าดบั 

    n1, n2  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 และกลุม่ท่ี 2 ตามล าดบั 

 แทนคา่      
   




     
   

23.43 19.80
t

40 1 14.6004 40 1 12.1104 1 1
40 40 2 40 40

 

     
3.63

0.8172
 

       4.4419 

 จะปฏิเสธ H0 เม่ือ t > t.01 

 จากตารางได้ t.01 = 2.3751 

 และ   4.4419  > 2.3751 

 เพราะฉะนัน้ปฏิเสธ H0 นัน่คือ คะแนนผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราสว่นละร้อย

ละของชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน สงูกวา่

นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีระดบันยัส าคญั .01 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิเร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 (กลุ่มทดลอง) 

รายวิชา คณิตศาสตร์พืน้ฐาน รหสัวิชา ค21102 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2561 
หนว่ยการเรียนรู้ อตัราสว่นและร้อยละ 
หวัข้อเร่ือง การโจทย์ปัญหาโดยใช้สดัสว่น  จ านวน 1 คาบ เวลา 50 นาที 
ผู้สอน  นางสาวนนัทชัพร ทาเกต ุ 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้: เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
 1.1 เขียนสดัสว่นแสดงการเทา่กนัของอตัราสว่นท่ีก าหนดให้ได้  
 1.2 แก้โจทย์ปัญหาสดัสว่นได้ 
2. สาระการเรียนรู้ 
 ประโยคท่ีแสดงการเท่ากนัของอตัราสว่นสองอตัราสว่น  เรียกวา่ สดัสว่น (proportion) 
  ในกรณีท่ีมีจ านวนท่ีไมท่ราบคา่ซึง่แทนด้วยตวัแปรในสดัสว่น เราสามารถหา
จ านวนท่ีแทนตวัแปรดงักลา่วได้โดย ใช้การคณูไขว้แล้วแก้สมการ 
  แนวทางในการแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้สดัส่วนคือ 
   ขัน้ท่ี 1 เขียนสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ในรูป อตัราส่วน 
   ขัน้ท่ี 2 ก าหนด ตวัแปร แทนสิ่งท่ีต้องการหา 
   ขัน้ท่ี 3 เขียนสดัสว่นแสดงการเทา่กนัของอตัราสว่นท่ีก าหนดให้ 
และอตัราสว่นท่ีต้องการหาโดยท่ี จ านวนแรกของทัง้สองอตัราสว่นจะต้องเป็นปริมาณเดียวกนั 
จ านวนหลงัของทัง้สองอตัราสว่นจะต้องเป็นปริมาณเดียวกนั 
   ขัน้ท่ี 4  หาคา่ตวัแปรโดยใช้การคณูไขว้และแก้สมการ   
3. ส่ือการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้ 
 3.1 วีดีโอ เร่ือง ปริมาณน า้ตาลในน า้อดัลม 
 3.2 ใบกิจกรรม “เบา(ความ)หวาน” 

 3.3 Microsoft PowerPoint เร่ือง “Capture -recapture method” 

 3.4 ใบกิจกรรม “Capture -recapture method”  

 3.5 บงาน “การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดัส่วน”   
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4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 ขัน้สร้างความสนใจ 

4.1.1 ครูเปิดวีดีโอ เร่ือง ปริมาณน า้ตาลในน า้อดัลม ให้นกัเรียนทกุคนได้รับชม ซึง่ 
ในวีดีโอ จะเป็นเนือ้หาท่ีคนหนึง่นัง่ดื่มน า้อดัลม แตอี่กคนนัง่รับประทานน า้ตาลเปล่า ความหมายท่ี
วีดีโอต้องการส่ือก็คือ น า้อดัลมท่ีเราด่ืมเข้าไปนัน้ ความจริงแล้วเทียบเท่ากบัการท่ีเรากินน า้ตาลใน
ปริมาณท่ีมากนัน่เอง  
  4.1.2 ครูอธิบายวา่ โดยเฉล่ียแล้ว การด่ืมน า้อดัลมปริมาตร 300 มิลลิลิตร จะ
เทียบเทา่กบัการท่ีเรารับประทานน า้ตาล 8 ช้อนชา  
  4.1.3 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัการ พฤตกิรรมการบริโภคน า้อดัลม
ของนกัเรียน 

4.1.4 นกัเรียนจดักลุม่ ๆ ละ 4-5 คน จากนัน้ครูแจกใบกิจกรรม “เบา(ความ) 
หวาน” ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ 

4.1.5 นกัเรียนท าความเข้าใจใบกิจกรรม “เบา(ความ)หวาน” โดยครูใช้ค าถาม 
กระตุ้นดงันี ้
  1) จากวีดีโอท่ีนกัเรียนได้รับชม และ ข้อมลูในใบกิจกรรม “เบา(ความ)หวาน เม่ือ
นกัเรียนทานน า้อดัลมปริมาตร 300 มิลลิลิตร จะเทา่กบันกัเรียนรับประทานน า้ตาลก่ีช้อนชา 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ 8 ช้อนชา] 
  2) ใบกิจกรรม “เบา(ความ)หวาน นกัเรียนจะได้ส ารวจข้อมลูของน า้อดัลม
อะไรบ้าง 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ Coca Cola, สไปร์ท, FANTA กระป๋อง, FANTA ขวดแก้ว] 

4.1.6 ครูแจกข้อมลูโภชนาการของน า้อดัลมทัง้ 4 ชนิดให้นกัเรียนได้ส ารวจข้อมลู 
4.2 ขัน้ส ารวจและค้นหา 

  4.2.1 นกัเรียนส ารวจข้อมลูโภชนาการ ของน า้อดัลมทัง้ 4 ชนิด พร้อมตอบค าถาม
ลงในใบกิจกรรม “เบา(ความ)หวาน”  โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นดงันี ้
  1) จากวีดีโอท่ีนกัรียนได้รับชม เม่ือนกัเรียนด่ืมน า้อดัลม 300 มิลลิลิตรมิลลิลิตร 
จะเทียบเทา่กบัการท่ีนกัเรียนรับประทานน า้ตาล 8 ช้อนชา เขียนเป็นอตัราสว่นได้อย่างไร 
   [นกัเรียนควรตอบว่า อตัราส่วนปริมาตรน า้อดัลม มิลลิลิตร ตอ่ ปริมาณน า้ตาล 
ช้อนช้า เป็น 300 :8 ] 
  2)  อตัราสว่นดงักลา่ว จ านวนแรกคือปริมาณอะไร และจ านวนหลงัคือปริมาณ
อะไร 
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   [นกัเรียนควรตอบว่า จ านวนแรกคือปริมาตรน า้อดัลม และ จ านวนหลงัคือ 
ปริมาณน า้ตาล] 
 
  3) จากข้อมลูโภชนาการ น า้อดัลมทัง้ 4 ชนิดมีปริมาตรเป็นเทา่ไรบ้าง 
  นกัเรียนควรตอบวา่ Coca Cola มีปริมาตร180, สไปร์ทมีปริมาตร 500 มิลลิลิตร, 
FANTA กระป๋องมีปริมาตร 325 มิลลิลิตร, FANTA ขวดแก้วมีปริมาตร 250 มิลลิลิตร] 
  4)  ในการท่ีนกัเรียนจะหาปริมาณน า้ตาล ในน า้อดัลมทัง้ 4 ชนิด นกัเรียนจะใช้
หลกัการใดในการหาค าตอบ 
   [นกัเรียนควรตอบว่า สดัสว่น] 
  5)  เม่ือพิจาณา ข้อมลูโภชนาการของ Coca Cola ถ้าก าหนดให้ c แทนปริมาณ
น า้ตาล (ช้อนชา)ท่ีนกัเรียนต้องการหา นกัเรียนจะเขียนสดัสว่นได้อยา่งไร 

  [นกัเรียนควรตอบวา่ 300 180

8 c
  ] 

  6) นกัเรียนจะสงัเกตได้วา่ ในสดัสว่นท่ีนกัเรียนเขียน จ านวนแรกของทัง้สอง
อตัราสว่นคืออะไร 
   [นกัเรียนควรตอบว่า ปริมาตรน า้อดัลม] 
  7) จ านวนหลงัของทัง้สองอตัราสว่นคืออะไร 
   [นกัเรียนควรตอบว่า ปริมาณน า้ตาล] 
  8) นกัเรียนจะใช้หลกัการใดในการหาปริมาณน า้ตาลใน Coca Cola 
   [นกัเรียนควรตอบว่า การคณูไขว้และหาค าตอบ] 
  4.2.2 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ท าใบกิจกรรมท่ี 11 “เบา(ความ)หวาน พร้อมทัง้ชว่ยกนั
อภิปรายหลกัการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดัส่วน จากกิจกรรมท่ีได้เรียนรู้ 

4.3 ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 
  4.3.1 ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่ม ออกมาน าเสนอ ใบกิจกรรม “เบา(ความ)หวาน 
พร้อมทัง้อธิบายข้อสรุปหลกัการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดัสว่นท่ีนกัเรียนแตล่ะกลุม่ได้ โดยครูใช้
ค าถามกระตุ้นดงันี ้
  1) เม่ือนกัเรียนได้รับโจทย์ปัญหา หรือเง่ือนไขในสถานการณ์ตา่ง ๆ ในขัน้เรก
นกัเรียนควรท าอะไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ ระบสุิ่งท่ีโจทย์ก าหนดมา และเขียนให้อยูใ่นรูปอตัราสว่น] 
  2) สิ่งท่ีนกัเรียนต้องการหาค าตอบนกัเรียนจะแทนด้วยอะไร 
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  [นกัเรียนควรตอบวา่ ตวัแปร] 
  3) เม่ือนกัเรียนเขียนสดัสว่น จ านวนแรกของทัง้สองอตัราสว่นจะต้องเป็นอยา่งไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ เป็น ปริมาณเดียวกนั] 
  4) จ านวนหลงัของทัง้สองอตัราสว่นจะต้องเป็นอยา่งไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ ปริมาณเดียวกนั] 
  5) เม่ือนกัเรียนเขียนสดัสว่นแล้ว นกัเรียนใช้หลกัการใด ในการหาคา่ตวัแปร 
   [นกัเรียนควรตอบว่า การคณูไขว้ และแก้สมการ] 
  4.3.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายข้อสรุปดงักล่าวจนได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ 
  แนวทางในการแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้สดัส่วนคือ 
  ขัน้ท่ี 1 เขียนสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ในรูป อตัราส่วน 
  ขัน้ท่ี 2 ก าหนด ตวัแปร แทนสิ่งท่ีต้องการหา 
  ขัน้ท่ี 3 เขียนสดัสว่นแสดงการเทา่กนัของอตัราสว่นท่ีก าหนดให้ 
และอตัราสว่นท่ีต้องการหาโดยท่ี จ านวนแรกของทัง้สองอตัราสว่นจะต้องเป็นปริมาณเดียวกนั 
จ านวนหลงัของทัง้สองอตัราสว่นจะต้องเป็นปริมาณเดียวกนั 
  ขัน้ท่ี 4  หาคา่ตวัแปรโดยใช้การคณูไขว้และแก้สมการ  
 4.4 ขัน้ขยายความรู้  

  4.4.1 ครูเปิด Microsoft PowerPoint เร่ือง “Capture -recapture method” 

โดยครูอธิบายเพิ่มเตมิวา่ Capture -recapture method เป็น วิธีการจบั-ปลอ่ยแล้วจบัอีกครัง้ท า
โดยการจบัสิ่งมีชีวิตท่ีสนใจมาท าเคร่ืองหมายแล้วปล่อยไปและท าการจบักลบัมาอีก แล้วนบั
จ านวนตวัท่ีมีเคร่ืองหมายและไมมี่เคร่ืองหมายเพ่ือน ามาค านวณหาจ านวนประชากรทัง้หมด 
ยกตวัอย่างเชน่ ในแมน่ า้มีปลาอยูจ่ านวนหนึง่แตไ่มท่ราบวา่มีปลาจ านวนก่ีตวั วนัแรก เหว่ียงแห
จบัปลาขึน้มาได้ 150 ตวั ท าเคร่ืองหมายท่ีตวัปลาทกุตวั จากนัน้ปล่อยปลาทกุตวักลบัลงสู่บอ่เดมิ 
วนัถดัมา เหว่ียงแหจบัปลาท่ีเดียวและเวลาเดียวกบัวนัแรก จบัปลาขึน้มาได้ 170 ตวั ปรากฏวา่เป็น
ปลาท่ีมีเคร่ืองหมาย 20 ตวั จากสถานการณ์นี ้ปลาท่ีมีเคร่ืองหมาย 20 ตวั มาจากปลาท่ีจบัขึน้มา
ทัง้หมด 170 ตวั ดงันัน้ ปลาท่ีมีเคร่ืองหมาย 150 ตวั น่าจะมาจากปลาทัง้หมดก่ีตวัในแมน่ า้นัน้ 
โดยครูกล่าววา่ วิธีการดงักล่าว สามารถใช้สดัส่วน ในการหาค าตอบได้   

  4.4.2 ครูแจกใบกิจกรรม “Capture -recapture method”นกัเรียนท าความ

เข้าใจค าถามจากสถานการณ์ในใบกิจกรรมดงักล่าว โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นดงันี  ้
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  1)  จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ นกัเรียนต้องการหาอะไร  
  [นกัเรียนควรตอบวา่ ปลาในบอ่ทัง้หมด] 
  2) สถานการณ์ดงักล่าว บอกอะไรมาบ้าง 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ ในตอนแรกจบัปลามา 150 ท าเคร่ืองหมาให้ปลาทกุตวั
จากนัน้ก็ปลอ่ยปลาไป วดัถดัมาก็จดัปลาขึน้มาใหม ่170 ตวั พบวา่ มีปลาท่ีมีเคร่ืองหมายท่ีท าไว้ 
20 ตวั]  
  3) จากข้อมลูข้างต้น นกัเรียนเขียนอตัราส่วนได้อยา่งไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ อตัราส่วนของจ านวนปลาท่ีมีเคร่ืองหมาย ตอ่ จ านวนปลา
ทัง้หมดเป็น 20 : 170] 
  4) แตค่วามจริงแล้ว เราท าเคร่ืองหมายในปลาไปก่ีตวั  
  [นกัเรียนควรตอบวา่ 150 ตวั]  
  5) นกัเรียนจะเขียนสดัสว่นได้อย่างไร 

  [นกัเรียนควรตอบวา่ 20 150

170 a
  ] 

  6) จากสดัสว่นท่ีนกัเรียนได้ จ านวนแรกของทัง้สองอตัราสว่นคืออะไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ จ านวนปลาท่ีมีเคร่ืองหมาย] 
 
  7) จ านวนหลงัของทัง้สองอตัราสว่นคืออะไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ จ านวนปลาทัง้หมด] 
  4.4.5 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ใช้ Capture -recapture method ในการหาจ านวน
กระตา่ยในป่า 
  4.4.6 เม่ือนกัเรียนแตล่ะกลุม่ท าใบกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูสุ่มเลือกนกัเรียน 2 กลุม่ 
ออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

4.5 ขัน้ประเมินผล 
  4.5.1 ครูใช้ค าถามเพ่ือให้นกัเรียนประเมินสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้และลงมือปฏิบตัิ 
ในคาบนี ้ดงันี ้
  1) แนวทางในการแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้สดัส่วนมีก่ีขัน้ อะไรบ้าง 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ มี 4 ขัน้ คือ 
  ขัน้ท่ี 1 เขียนสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ในรูป อตัราส่วน 
  ขัน้ท่ี 2 ก าหนด ตวัแปร แทนสิ่งท่ีต้องการหา 
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  ขัน้ท่ี 3 เขียนสดัสว่นแสดงการเทา่กนัของอตัราสว่นท่ีก าหนดให้.และอตัราสว่นท่ี
ต้องการหา 
  โดยท่ี จ านวนแรกของทัง้สองอตัราสว่นจะต้องเป็นปริมาณเดียวกนั 
   จ านวนหลงัของทัง้สองอตัราสว่นจะต้องเป็นปริมาณเดียวกนั 
  ขัน้ท่ี 4  หาคา่ตวัแปรโดยใช้การคณูไขว้และแก้สมการ]  
  4.5.2 ครูแจกใบงาน “การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สดัสว่น” ให้นกัเรียนท าเป็น
รายบคุคลจากนัน้ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจากใบงาน 
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5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
       เพ่ือให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบนี ้ 
มีดงันี ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ต้องการวัดผลและ

ประเมินผล 
การวัดผล การประเมินผล 

1.  เขียนสดัสว่นแสดง
การเทา่กนัของอตัราสว่น
ท่ีก าหนดให้ได้ 
 

วิธีวดัผล : 
พิจารณาจากความถกูต้อง
ของค าตอบของนกัเรียนใน 
ใบกิจกรรม “เบา(ความ)
หวาน”จ านวน 4 ข้อและ 

ใบกิจกรรม “Capture -
recapture method”  

จ านวน 2 ข้อ 
ใบงาน “การแก้โจทย์ปัญหา
โดยใช้สดัสว่น”  
จ านวน 3 ข้อ 
เคร่ืองมือวดัผล : 
ใบกิจกรรม “เบา(ความ)”
และ 

ใบกิจกรรม “Capture -
recapture method” 

ใบงาน “การแก้โจทย์ปัญหา
โดยใช้สดัสว่น” 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ถ้า นกัเรียนเขียนสดัสว่นแสดงการเทา่กนั

ของอตัราสว่นท่ีก าหนดให้ 
ได้ถกูต้อง 

    จะได้ คะแนน 1 คะแนน 
ถ้า นกัเรียนเขียนสดัสว่นแสดงการเทา่กนั

ของอตัราสว่นท่ีก าหนดให้ 
ได้ไมถ่กูต้องหรือไมเ่ขียน 
จะได้ คะแนน 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินผล : 
ถ้า นกัเรียน ได้คะแนน ตัง้แต ่6 คะแนน

ขึน้ไป ถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
 

2.  แก้โจทย์ปัญหา
สดัสว่นได้ 
 

วิธีวดัผล : 
พิจารณาจากความถกูต้อง
ของค าตอบของนกัเรียนใน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ถ้า นกัเรียนแสดงวิธีการหาค าตอบได้
ถกูต้องครบถ้วน และสรุปค าตอบได้
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ต้องการวัดผลและ

ประเมินผล 
การวัดผล การประเมินผล 

ใบกิจกรรม “เบา(ความ)
หวาน”จ านวน 4 ข้อและ 

ใบกิจกรรม “Capture -
recapture method”  

จ านวน 2 ข้อ 
ใบงาน “การแก้โจทย์ปัญหา
โดยใช้สดัสว่น”  
จ านวน 3 ข้อ 
เคร่ืองมือวดัผล : 
ใบกิจกรรม “เบา(ความ)”
และ 

ใบกิจกรรม “Capture -
recapture method” 

ใบงาน “การแก้โจทย์ปัญหา
โดยใช้สดัสว่น” 

ถกูต้อง 
    จะได้ คะแนน 3 คะแนน 

ถ้า นกัเรียนแสดงวิธีการหาค าตอบได้
ถกูต้องครบถ้วน แตส่รุปค าตอบได้ไม่

ถกูต้อง 
    จะได้ คะแนน 2 คะแนน 

ถ้า นกัเรียนแสดงวิธีการหาค าตอบได้
บางสว่น และสรุปค าตอบได้ถกูต้อง 

    จะได้ คะแนน 1 คะแนน 
ถ้า นกัเรียนไมแ่สดงวิธีการหาค าตอบหรือ

แสดงวิธีการหาค าตอบไมถ่กูต้อง 
    จะได้ คะแนน 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินผล : 
ถ้า นกัเรียน ได้คะแนน ตัง้แต ่18 คะแนน

ขึน้ไป ถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
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6. บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
6.1 ด้านนักเรียน 
(ระบ ุความรู้ของนกัเรียนท่ีพบ) 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
6.2 ด้านผู้สอน 
(ระบ ุปัญหาหรือผลการจดัการเรียนรู้ /ข้อเสนอแนะส าหรับการจดัการเรียนรู้ครัง้ตอ่ไป) 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
6.3 ด้านอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 



  127 

ใบกจิกรรม “เบา(ความ)หวาน” 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
 
จากวีดีโอท่ีนกัเรียนรับชมนกัเรียนจะพบวา่ 
 
    
 
 
 
            

                     น า้อดัลมปริมาตร                              8 ช้อนชา 
                         300 มิลลิลิตร         
 
 

จากข้อมลูข้างต้นให้นกัเรียนหาวา่ ในน า้อดัลมขนาดตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้มีน า้ตาลก่ีช้อนชา 
ก าหนดให้ c แทนปริมาณน า้ตาล (ช้อนชา)ท่ีนกัเรียนต้องการหา  
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  Coca cola 
………. มิลลิลิตร 
 

1. ข้อมลูท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้
อยา่งไร……………………………………. 
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหา
แทนด้วยตวัแปรอะไร 
…………………………………………….. 
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 
 
 
 
  
 
 
 
 
4. จากสดัส่วนท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางใน
การหาค าตอบ 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
ตอบ ใน Coca cola ………. มิลลิลิตร 
        จะมีน า้ตาล…………ช้อนชา 
 
 

 
    สไปร์ท 
………. มิลลิลิตร 
 

1. ข้อมลูท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้
อยา่งไร……………………………………. 
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหา
แทนด้วยตวัแปรอะไร 
…………………………………………….. 
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 
 
 
 
  
 
 
 
 
4. จากสดัส่วนท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางใน
การหาค าตอบ 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
ตอบ ใน สไปร์ท………. มิลลิลิตร 
        จะมีน า้ตาล…………ช้อนชา 
 
 
 

ปริมาณ……………… 

ปริมาณ……………… 

ปริมาณ……………… 

ปริมาณ……………… 
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FANTA กระป๋อง 
………. มิลลลิิตร 
 

1. ข้อมลูที่ก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้
อย่างไร……………………………………. 
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหาแทน
ด้วยตวัแปรอะไร 
…………………………………………….. 
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 
 
 
 
  
 
 
 
 
4. จากสดัสว่นท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการ
หาค าตอบ 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
ตอบ ใน FANTA กระป๋อง ………. มิลลิลิตร 
        จะมีน า้ตาล…………ช้อนชา 

 
FANTA ขวดแก้ว 
………. มิลลิลิตร 
 

1. ข้อมลูที่ก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้
อย่างไร……………………………………. 
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหาแทน
ด้วยตวัแปรอะไร 
…………………………………………….. 
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 
 
 
 
  
 
 
 
 
4. จากสดัสว่นท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการหา
ค าตอบ 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
ตอบ ใน FANTA ขวดแก้ว ………. มิลลิลิตร 
        จะมีน า้ตาล…………ช้อนชา 

  

ปริมาณ……………… 

ปริมาณ……………… 

ปริมาณ……………… 

ปริมาณ……………… 
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จากการท ากิจกรรมข้างต้น นกัเรียนสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้สดัส่วนได้อยา่งไร 
ขัน้ท่ี 1 ………………………………………………………………………… 
ขัน้ท่ี 2  ………………………………………………………………………… 
ขัน้ท่ี 3  ………………………………………………………………………… 
ขัน้ท่ี 4  ………………………………………………………………………… 
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ใบกจิกรรม “Capture -recapture method” 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
 

สถานการณ์ 
 
 
 
 
 

 
Capture -recapture method 

วิธีการจับ-ปล่อยแล้วจับอีกครัง้ท าโดยการจับสิ่งมีชีวิตที่สนใจมาท าเคร่ืองหมายแล้ว
ปล่อยไปและท าการจับกลับมาอีก แล้วนับจ านวนตัวที่มีเคร่ืองหมายและไม่มีเคร่ืองหมาย

เพื่อน ามาค านวณหาจ านวนประชากรทัง้หมด 
ยกตัวอย่างเช่น ในแมน่ า้มีปลาอยูจ่ านวนหนึง่แตไ่มท่ราบวา่มีปลาจ านวนก่ีตวั วนัแรก เหว่ียงแห
จบัปลาขึน้มาได้ 150 ตวั ท าเคร่ืองหมายท่ีตวัปลาทกุตวั จากนัน้ปล่อยปลาทกุตวักลบัลงสูบ่อ่เดมิ 
วนัถดัมา เหว่ียงแหจบัปลาท่ีเดียวและเวลาเดียวกบัวนัแรก จบัปลาขึน้มาได้ 170 ตวั ปรากฏวา่เป็น
ปลาท่ีมีเคร่ืองหมาย 20 ตวั จากสถานการณ์นี ้ปลาท่ีมีเคร่ืองหมาย 20 ตวั มาจากปลาท่ีจบัขึน้มา

ทัง้หมด 170 ตวั 
ดงันัน้ ปลาท่ีมีเคร่ืองหมาย 150 ตวั 

น่าจะมาจากปลาทัง้หมดกี่ตัวในบ่อนัน้ 
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ค าถาม 
 
จากสถานการณ์ข้างต้นนกัเรียนจะหาจ านวนปลาในบอ่ได้อย่างไร 
1. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหาแทนด้วยตวัแปรอะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. จากสดัส่วนท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการหาค าตอบ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ตอบ……………………………. 
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ค าถาม 

  จากวิธีการ  (capture-recapture method) ถ้านกัเรียนไปส ารวจกระตา่ยท่ี 
ป่าแหง่หนึง่ นกัเรียนจบักระตา่ยมาส ารวจได้ 8 ตวั จากนัน้นกัเรียน ได้ท าเคร่ืองหมายไว้ท่ีกระตา่ย 
ทัง้ 8 ตวั ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม จากนัน้จงึปล่อยกระตา่ยทัง้ 8 ตวักลบัคืนสูป่่า ได้รับไปประมาณ 
2 อาทิตย์ นกัเรียน เข้าไปส ารวจป่าอีกครัง้  โดยท่ีนกัเรียน จบักระตา่ยมาส ารวจได้ 20 ตวั ปรากฎ
วา่ มีกระตา่ยท่ีมีเคร่ืองหมาย 5 ตวั นกัเรียนคิดวา่ ในป่าท่ีนกัเรียนไปส ารวจ จะมีกระตา่ยทัง้หมดก่ี
ตวั จงแสดงวิธีการหาค าตอบ 
 
 
 
 
 
 
1. จากข้อมลูท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราส่วนได้อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหาแทนด้วยตวัแปรอะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. จากสดัส่วนท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการหาค าตอบ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ตอบ……………………………
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ใบงาน “การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน” 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
 
 
ในปี 2561 บริษัท DDD จะเปิดรับสมคัร พนกังาน 3 ต าแหนง่ คือ พนกังานต้อนรับและพนกังาน
บญัชีและพนกังานขบัรถโดยมียอดผู้มาสมคัรดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง 
ยอดผู้สมัคร 

(คน) 

อัตราส่วน 
การรับพนักงานเข้าท างานต่อ 

ยอดผู้สมัคร 
พนกังานต้อนรับ 350 2 : 50 
พนกังานบญัชี 75 3 : 45 
พนกังานขบัรถ 121 1 : 11 

   
ค าถามในปี 2561 บริษัท DDD จะรับพนกังานทัง้หมดก่ีคน 
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พนักงานต้อนรับ 
1. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหาแทนด้วยตวัแปรอะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. จากสดัส่วนท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการหาค าตอบ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

พนักงานบัญชี 
1. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหาแทนด้วยตวัแปรอะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. จากสดัส่วนท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการหาค าตอบ 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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พนักงานขับรถ 
1. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหาแทนด้วยตวัแปรอะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. จากสดัส่วนท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการหาค าตอบ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ดังนัน้ ในปี 2561 บริษัท DDD จะรับพนกังานทัง้หมด…………………..=…………..คน 
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เฉลยใบกจิกรรม “เบา(ความ)หวาน” 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
 
จากวีดีโอท่ีนักเรียนรับชมนักเรียนจะพบว่า 
 
 
 
 
 
            
                น า้อัดลมปริมาตร                            8 ช้อนชา 
                      300 มิลลิลิตร   
 
 
 

จากข้อมลูข้างต้นให้นกัเรียนหาวา่ ในน า้อดัลมขนาดตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้มีน า้ตาลก่ีช้อนชา 
ก าหนดให้ c แทนปริมาณน า้ตาล (ช้อนชา)ท่ีนกัเรียนต้องการหา  
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  Coca cola 

180  มิลลิลิตร 
 

1.ข้อมลูท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้
อยา่งไร 

อตัราสว่นปริมาตรน า้อดัลม มิลลิลิตร ตอ่ 
ปริมาณน า้ตาล ช้อนช้า เป็น 300 :8  

2.นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหา
แทนด้วยตวัแปรอะไร 

ปริมาณน า้ตาลใน Coca cola แทนดวัย c  

3.จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อยา่งไร 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

4. จากสดัสว่นท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางใน
การหาค าตอบ 

300 180

8

300 180 8

180 8

300

4.8

c

c

c



  






 

ตอบ ใน Coca cola 180  มิลลิลิตร 
        จะมีน า้ตาล 4.8  ช้อนชา 

 
    สไปร์ท 

500มิลลิลิตร 
 
 

1.ข้อมลูท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้อย่างไร 

อตัราสว่นปริมาตรน า้อดัลม มิลลิลิตร ตอ่ ปริมาณ
น า้ตาล ช้อนช้า เป็น 300 :8  

2.นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหา
แทนด้วยตวัแปรอะไร 

ปริมาณน า้ตาลใน สไปร์ท แทนดวัย c  

3.จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. จากสดัสว่นท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการ
หาค าตอบ 

300 500

8

300 500 8

500 8

300

13.33

c

c

c



  






 

ตอบ ใน สไปร์ท 500  มิลลิลิตร 
        จะมีน า้ตาล13.33 ช้อนชา 

300 

8 

180

0 

 

ปริมาณ ปริมาตรน า้อดัลม 

มิลลลิติร 

ปริมาณ น า้ตาล 

ปริมาณ ปริมาตรน า้อดัลม 

ปริมาณ ปริมาณ น า้ตาล 

 

300 

8 

500 
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  FANTA กระป๋อง 

325มิลลิลิตร 
 
1.ข้อมลูท่ีก าหนดให้เขียน

เป็นอตัราสว่นได้อยา่งไร 

อตัราสว่นปริมาตรน า้อดัลม มิลลิลิตร ตอ่ 
ปริมาณน า้ตาล ช้อนช้า เป็น 300 :8  

2.นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหา
แทนด้วยตวัแปรอะไร 

ปริมาณน า้ตาลใน FANTA กระป๋องแทนดวัย c   

3.จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อยา่งไร 

 
 
 
  
 
 

 
 
 

4. จากสดัสว่นท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางใน
การหาค าตอบ 

300 325

8

300 325 8

325 8

300

8.67

c

c

c



  






 

ตอบ ใน FANTA กระป๋อง 325  มิลลิลิตร 

        จะมีน า้ตาล 8.67  ช้อนชา 

 
FANTA ขวดแก้ว 

250มิลลิลิตร 
 
1.ข้อมลูท่ีก าหนดให้เขียน

เป็นอตัราสว่นได้อยา่งไร 

อตัราสว่นปริมาตรน า้อดัลม มิลลิลิตร ตอ่ ปริมาณ
น า้ตาล ช้อนช้า เป็น 300 :8  

2.นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหา
แทนด้วยตวัแปรอะไร 

ปริมาณน า้ตาลใน FANTA ขวดแก้วแทนดวัย c   

3.จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อยา่งไร 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

4. จากสดัสว่นท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการ
หาค าตอบ 

300 250

8

300 250 8

250 8

300

6.67

c

c

c



  






 

ตอบ ใน FANTA ขวดแก้ว 250  มิลลิลิตร 
        จะมีน า้ตาล 6.67 ช้อนชา 

 

ปริมาณ ปริมาตรน า้อดัลม 

ปริมาณ น า้ตาล 

ปริมาณ ปริมาตรน า้อดัลม 

ปริมาณ น า้ตาล 

300 

8 

325 

 

300 

8 

250 
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จากการท ากิจกรรมข้างต้น นกัเรียนสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้สดัส่วน 
ได้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 เขียนสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ในรูป อตัราส่วน 
ขัน้ท่ี 2 ก าหนด ตวัแปร แทนสิ่งท่ีต้องการหา 
ขัน้ท่ี 3 เขียนสดัสว่นแสดงการเทา่กนัของอตัราสว่นท่ีก าหนดให้.และอตัราสว่นท่ีต้องการหาโดยท่ี 
จ านวนแรกของทัง้สองอตัราสว่นจะต้องเป็นปริมาณเดียวกนัจ านวนหลงัของทัง้สองอตัราสว่น
จะต้องเป็นปริมาณเดียวกนั 
ขัน้ท่ี 4  หาคา่ตวัแปรโดยใช้การคณูไขว้และแก้สมการ  
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เฉลยใบกจิกรรม “Capture -recapture method” 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
 
 

สถานการณ์ 
 
 
 
 
 

 
Capture -recapture method 

วิธีการจับ-ปล่อยแล้วจับอีกครัง้ท าโดยการจับสิ่งมีชีวิตที่สนใจมาท าเคร่ืองหมายแล้ว
ปล่อยไปและท าการจับกลับมาอีก แล้วนับจ านวนตัวที่มีเคร่ืองหมายและไม่มีเคร่ืองหมาย

เพื่อน ามาค านวณหาจ านวนประชากรทัง้หมด 
ยกตัวอย่างเช่น ในแมน่ า้มีปลาอยูจ่ านวนหนึง่แตไ่มท่ราบวา่มีปลาจ านวนก่ีตวั วนัแรก เหว่ียงแห
จบัปลาขึน้มาได้ 150 ตวั ท าเคร่ืองหมายท่ีตวัปลาทกุตวั จากนัน้ปล่อยปลาทกุตวักลบัลงสูบ่อ่เดมิ 
วนัถดัมา เหว่ียงแหจบัปลาท่ีเดียวและเวลาเดียวกบัวนัแรก จบัปลาขึน้มาได้ 170 ตวั ปรากฏวา่เป็น
ปลาท่ีมีเคร่ืองหมาย 20 ตวั จากสถานการณ์นี ้ปลาท่ีมีเคร่ืองหมาย 20 ตวั มาจากปลาท่ีจบัขึน้มา

ทัง้หมด 170 ตวั 
ดงันัน้ ปลาท่ีมีเคร่ืองหมาย 150 ตวั 

น่าจะมาจากปลาทัง้หมดกี่ตัวในบ่อนัน้ 
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ค าถาม 

จากสถานการณ์ข้างต้นนกัเรียนจะหาจ านวนปลาในแมน่ า้ได้อย่างไร 
1. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้อยา่งไร 
อตัราสว่นของปลาท่ีจบัมาได้ ตอ่ ปลาท่ีมีเคร่ืองหมาย เป็น 170 : 20  
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหาแทนด้วยตวัแปรอะไร 
จ านวนปลาในแมน่ า้ทัง้หมด แทนด้วย a  
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 

170

20 150

a
  

4. จากสดัส่วนท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการหาค าตอบ 
170

20 150

170 150 20

170 150

20

1, 275

a

a

a



  






 

ตอบ จ านวนปลาในแมน่ า้คือ 1, 250 ตวั 
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ค าถาม 
 จากวิธีการ  (capture-recapture method) ถ้านกัเรียนไปส ารวจกระตา่ยท่ี 
 ป่าแหง่หนึง่ นกัเรียนจบักระตา่ยมาส ารวจได้ 8 ตวั จากนัน้นกัเรียน ได้ท าเคร่ืองหมายไว้ท่ี
กระตา่ย ทัง้ 8 ตวั ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม จากนัน้จงึปลอ่ยกระตา่ยทัง้ 8 ตวักลบัคืนสู่ป่า ได้รับไป
ประมาณ 2 อาทิตย์ นกัเรียน เข้าไปส ารวจป่าอีกครัง้  โดยท่ีนกัเรียน จบักระตา่ยมาส ารวจได้ 20 
ตวั ปรากฎว่า มีกระตา่ยท่ีมีเคร่ืองหมาย 5 ตวั นกัเรียนคิดวา่ ในป่าท่ีนกัเรียนไปส ารวจ จะมี
กระตา่ยทัง้หมดก่ีตวั  
 
 
 
 
 
จงแสดงวิธีการหาค าตอบ 
1.จากข้อมลูท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราส่วนได้อยา่งไร 
อตัราสว่นของกระตา่ยท่ีจบัมาได้ ตอ่ กระตา่ยท่ีมีเคร่ืองหมาย เป็น 20 : 5  
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหาแทนด้วยตวัแปรอะไร 
จ านวนกระตา่ยในป่าทัง้หมด แทนด้วย a  
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 

20

5 8

a
  

4. จากสดัส่วนท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการหาค าตอบ 
20

5 8

20 8 5

20 8

5

32

a

a

a



  






 

ตอบ ในป่าท่ีไปส ารวจจะมีกระตา่ย 32ตวั 
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เฉลยใบงาน “การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน” 

ช่ือ – นามสกลุ  ................................................................................ชัน้.............เลขท่ี............. 
 

ในปี 2561 บริษัท DDD จะเปิดรับสมคัร พนกังาน 3 ต าแหนง่ คือ พนกังานต้อนรับและ
พนกังานบญัชีและพนกังานขบัรถโดยมียอดผู้มาสมคัรดงัตารางตอ่ไปนี  ้
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง 
ยอดผู้สมัคร 

(คน) 

อัตราส่วน 
การรับพนักงานเข้าท างานต่อ 

ยอดผู้สมัคร 
พนกังานต้อนรับ 350 2 : 50 
พนกังานบญัชี 75 3 : 45 
พนกังานขบัรถ 121 1 : 11 

   
ค าถามในปี 2561 บริษัท DDD จะรับพนกังานทัง้หมดก่ีคน 
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พนักงานต้อนรับ 
1. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้อยา่งไร 
 อตัราสว่นการรับพนกังานต้อนรับตอ่ยอดผู้สมคัร ยอดผู้สมคัรเป็น 2 : 50  
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหาแทนด้วยตวัแปรอะไร 
 จ านวนการรับพนกังานต้อนรับ แทนด้วยตวัแปร a  
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 

 2

50 350

a
  

4. จากสดัส่วนท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการหาค าตอบ 
2

50 350

350 2 50

350 2

50

14

a

a

a



  






 

พนักงานบัญชี 
1. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้อย่างไร 
  อตัราสว่นการรับพนกังานบญัชีตอ่ยอดผู้สมคัร ยอดผู้สมคัรเป็น 3 : 45  
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหาแทนด้วยตวัแปรอะไร 
  จ านวนการรับพนกังานบญัชี แทนด้วยตวัแปร a  
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 

  3

45 75

a
  

 
4. จากสดัส่วนท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการหาค าตอบ 

  

3

45 75

3 75 45

3 75

45

5

a

a

a
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พนักงานขับรถ 
1.จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้เขียนเป็นอตัราสว่นได้อยา่งไร 
 อตัราสว่นการรับพนกังานขบัรถตอ่ยอดผู้สมคัร ยอดผู้สมคัรเป็น 1:11 
2. นกัเรียนต้องการหาอะไร และสิ่งท่ีต้องการหาแทนด้วยตวัแปรอะไร 
 จ านวนการรับพนกังานขบัรถ แทนด้วยตวัแปร a  
3. จากข้อมลูข้างต้นเขียนเป็นสดัสว่นได้อย่างไร 

 1

11 121

a
  

4. จากสดัส่วนท่ีได้ ให้นกัเรียนแสดงแนวทางในการหาค าตอบ 
1

11 121

1 121 11

1 121

11

11

a

a

a



  






 

ดังนัน้ ในปี 2561 บริษัท DDD จะรับพนกังานทัง้หมด14 5 11 30    คน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 (กลุ่มควบคุม) 

รายวิชา คณิตศาสตร์พืน้ฐาน รหสัวิชา ค21102 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2561 
หนว่ยการเรียนรู้ อตัราสว่นและร้อยละ 
หวัข้อเร่ือง โจทย์ปัญหาสดัส่วน จ านวน 1 คาบ  เวลา 50 นาที  

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ค 1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนใน
ชีวิตจริง  
 มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตผุล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์: เพ่ือให้นกัเรียน 
  1.1.1 อธิบายหลกัการแก้โจทย์ปัญหาของสดัสว่นได้ 
  1.1.2 แก้โจทย์ปัญหาของสดัสว่นได้ 
 3.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: เพ่ือให้นกัเรียน 
     ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ โดยการออกมา
น าเสนอค าตอบของตวัเองหน้าชัน้เรียนได้ 
 3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์: เพ่ือให้นกัเรียน 
  1.3.1 มีสว่นร่วมในการตอบค าถามในชัน้เรียน 
   1.3.2 มีความรับผิดชอบในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. สาระการเรียนรู้ 
 หลักการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 

1. สมมตสิิ่งท่ีโจทย์ถามให้เป็นตวัแปร 
2. เขียนอตัราส่วนของสิ่งท่ีโจทย์ถามตอ่สิ่งท่ีโจทย์ก าหนด  
3. เขียนสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
4. เขียนสดัส่วน และใช้หลกัการคณูไขว้หาคา่ตวัแปร 
5. สรุปค าตอบ 
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 ตวัอยา่งท่ี 1 วนัท่ี 2 เมษายน 2559 ประเทศไทยมีอตัราแลกเปล่ียนเงินไทย 35.14 
บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ถ้านกัเรียนต้องการแลกเงินสหรัฐอเมริกาจ านวน 200 ดอลลาร์ 
นกัเรียนจะต้องใช้เงินไทยก่ีบาท 
 วิธีท า  (1) สมมตใิห้นกัเรียนต้องใช้จ านวนเงินไทย =    x         บาท 
  (2) อตัราสว่นของเงินจ านวนไทย(บาท) ตอ่ จ านวนเงินสหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์) 

=  35.14 : 1 
   (3) เงินสหรัฐอเมริกาจ านวน 200 ดอลลาร์ 

  (4)   x 35.14=
200 1

 

    x = 35.14×200  
             x = 7,028  

  (5) ∴ นกัเรียนจะต้องใช้เงินไทยจ านวน  7,028  บาท 
 ตวัอยา่งท่ี 2 มมุ ABC มีขนาด 75 องศา ถ้าแบง่มมุ ABC ออกเป็นสองสว่นโดยให้ขนาด
ของมมุ เป็นอตัราสว่น 2 : 3 แตล่ะมมุจะมีขนาดก่ีองศา  
 วิธีท า  (1) สมมตใิห้ขนาดของมมุเล็กกวา่มีขนาด    =    x     องศา 
   (2) อตัราสว่นของมมุท่ีมีขนาดเล็ก ตอ่ มมุทัง้หมด      =   2 : 5  
   (3) มมุ ABC มีขนาด       =   75     องศา 

   (4)   x 2=
75 5

 

    
2 75

5
= x

x  

                     x      =     30 

  ∴ ขนาดของมมุท่ีมีขนาดเล็กกวา่มีขนาด    30       องศา 
  ดงันัน้ ขนาดของมมุอีกมมุ=   75 – 30 =    45       องศา 

  (5)   ∴   มมุท่ีแบง่ออกเป็นสองสว่นจะได้มมุท่ีกาง 30 องศา และ 45 องศา 
4. ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 4.1 ส่ือประกอบการสอน Microsoft Office Power Point เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น 
 2.2 เอกสารแนะแนวทางท่ี 6 เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น 
 4.3 แบบฝึกทกัษะท่ี 1.6 เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น 
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5. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 5.1 ขัน้น า 
  ขัน้นีใ้ช้เวลาประมาณ 5 นาที ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
  ครูน าเข้าสู่บทเรียน เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น โดยการทบทวนความรู้เร่ือง 
สดัส่วน  ท่ีนกัเรียนได้เรียนในคาบท่ีได้รับมา โดยมีประเดน็ค าถาม 
  1) สดัสว่น หมายถึงอะไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ ประโยคท่ีแสดงการเทา่กนัของอตัราสว่นสองอตัราสว่น] 
  2) การหาตวัแปรในสดัสว่น ท าได้ 2 วิธี มีอะไรบ้าง 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ 1. การคณูไขว้  2. การหาอตัราสว่นท่ีเทา่กนั โดยใช้หลกัการ
คณูหรือหลกัการหาร] 
 5.2 ขัน้สอน 
  ขัน้นีใ้ช้เวลาประมาณ 40 นาที (ใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point  
ประกอบการสอน) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
  5.2.1 ครูแจกเอกสารแนะแนวทางท่ี 6 เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น 
  5.2.2 ครูอธิบายการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น พร้อมกบัให้นกัเรียนจดบนัทึกลงใน
เอกสารแนะแนวทางท่ี 6 เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น  
  5.2.3 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่นของตวัอยา่งท่ี 1 
ในเอกสารแนะแนวทางท่ี 6 เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาสดัส่วน โดยมีประเดน็ค าถามดงันี ้
  1) จากขัน้ท่ี 1 ของหลกัการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น ต้องสมมตสิิ่งท่ีโจทย์ถามให้
เป็นตวัแปร ดงันัน้ต้องสมมติสิ่งใดเป็นตวัแปร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ จ านวนเงินไทย] 
  2) จากขัน้ท่ี 2 เขียนอตัราส่วนของสิ่งท่ีโจทย์ถามตอ่สิ่งท่ีโจทย์ก าหนด จากโจทย์
สามารถเขียนเป็นอตัราสว่นได้อย่างไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ อตัราส่วนของจ านวนเงินไทยเป็นบาท ตอ่ จ านวนเงิน 
สหรัฐอเมริกาเป็นดอลลาร์ =  35.14 : 1] 
  3) จากขัน้ท่ี 3 เขียนสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ จะสามารถเขียนได้อย่างไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ เงินสหรัฐอเมริกาท่ีต้องการแลกจ านวน 200 ดอลลาร์]  
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4) จากขัน้ท่ี 4 เขียนสดัส่วนโดยใช้หลกัการคณูไขว้หาคา่ตวัแปร ดงันัน้จะเขียน 
สดัสว่นได้อยา่งไร 

  [นกัเรียนควรตอบวา่  x 35.14=
200 1

] 

  5) จากขัน้ท่ี 5 สรุปค าตอบ จะสมารถสรุปค าตอบได้อยา่งไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ นกัเรียนจะต้องใช้เงินไทยจ านวน7,028  บาท] 
  5.2.4 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่นของตวัอยา่งท่ี 2 
ในเอกสารแนะแนวทางท่ี 6 เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาสดัส่วน โดยมีประเดน็ค าถามดงันี ้
  1) จากขัน้ท่ี 1 ของหลกัการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น ต้องสมมตสิิ่งท่ีโจทย์ถามให้ 
เป็น ตวัแปร ดงันัน้ต้องสมมตสิิ่งใดเป็นตวัแปร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ ขนาดของมมุเล็กกวา่] 
  2) จากขัน้ท่ี 2 เขียนอตัราส่วนของสิ่งท่ีโจทย์ถามตอ่สิ่งท่ีโจทย์ก าหนด จากโจทย์ 
สามารถเขียนเป็นอตัราสว่นได้อย่างไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ อตัราส่วนของมมุท่ีมีขนาดเล็ก ตอ่ มมุทัง้หมด  =   2 : 5] 
  3) จากขัน้ท่ี 3 เขียนสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ จะสามารถเขียนได้อย่างไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ มมุ ABC มีขนาด 75 องศา] 
  4) จากขัน้ท่ี 4 เขียนสดัส่วนโดยใช้หลกัการคณูไขว้หาคา่ตวัแปร ดงันัน้จะเขียน 
สดัสว่นได้อยา่งไร 

  [นกัเรียนควรตอบวา่  x 2=
75 5

] 

  5) จากขัน้ท่ี 5 สรุปค าตอบ จะสมารถสรุปค าตอบได้อยา่งไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ มมุท่ีแบง่ออกเป็นสองสว่นจะได้มมุท่ีกาง 30 องศา และ 45 
องศา] 
  5.2.5 ครูให้นกัเรียนแก้โจทย์ปัญหาในแบบฝึกทกัษะท่ี 1.6 ข้อ 1-9 โดยครูเดนิ
สงัเกตการท างาน พร้อมทัง้ประเมินการท างานของนกัเรียน 
  5.2.6 ครูสุม่หรือเลือกนกัเรียน ออกมาเพ่ือเฉลยค าตอบในแตล่ะข้อ 
  5.2.7 ครูเปิดเฉลยและวิธีการท าอย่างละเอียดทกุข้อโดยใช้โปรแกรม  
Microsoft Office Power Point 
  5.2.8 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและตรวจสอบความถกูต้องของแบบฝึก
ทกัษะที 1.6  ข้อ 1-5  
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5.3 ขัน้สรุป 
  ขัน้นีใ้ช้เวลาประมาณ 5 นาที ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
  5.3.1 ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถามข้อสงสยั 
  5.3.2 ครูตัง้ค าถามเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนกัเรียนเก่ียวกบัการแก้
โจทย์ปัญหาสดัส่วน โดยมีประเดน็ค าถามดงันี ้
  1) หลกัการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น มีก่ีขัน้ตอน 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ 5 ขัน้ตอน] 
  2) ขัน้ท่ี 1 ของหลกัการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น มีวา่อยา่งไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ สมมตสิิ่งท่ีโจทย์ถามให้เป็นตวัแปร] 
  3) ขัน้ท่ี 2 ของหลกัการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น มีวา่อยา่งไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ เขียนอตัราสว่นของสิ่งท่ีโจทย์ถามตอ่สิ่งท่ีโจทย์ก าหนด] 
  4) ขัน้ท่ี 3 ของหลกัการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น มีวา่อยา่งไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ เขียนสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้] 
  5) ขัน้ท่ี 4 ของหลกัการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น มีวา่อยา่งไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ เขียนสดัสว่นโดยใช้หลกัการคณูไขว้หาคา่ตวัแปร] 
  6) ขัน้ท่ี 5 ของหลกัการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น มีวา่อยา่งไร 
  [นกัเรียนควรตอบวา่ สรุปค าตอบ] 
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6. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบนี ้มีดงันี  ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ต้องการวัดผลและ
ประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ :  
1. อธิบายหลกัการแก้โจทย์
ปัญหา 
   ของสดัสว่นได้ 
 

วิธีวัดผล :  
พิจารณาจากความถกูต้องของ  
การตอบค าถาม ในเอกสารแนะ
แนวทางท่ี 6 เร่ือง  
การแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น 
เคร่ืองมือวัดผล :  
เอกสารแนะแนวทางท่ี 6 เร่ือง  
การแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น 

(1 ข้อ 2 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ถ้า  นกัเรียนเขียนค าตอบ
ตอบ 

     ได้ถูกต้องสมบูรณ์ จะ
ได้  
     คะแนน 2 คะแนน 
ถ้า  นกัเรียนเขียนค าตอบ   
     ได้ถูกต้องบางส่วน จะ
ได้  
     คะแนน 1 คะแนน 
ถ้า  นกัเรียนเขียนค าตอบ   
     ไม่ถูกต้อง จะได้ 
คะแนน  
     0 คะแนน 
เกณฑ์การประเมินผล : 
ถ้า นกัเรียนได้คะแนนตัง้แต ่ 
1 คะแนนขึน้ไปถือว่าผา่นเกณฑ์ 

2. แก้โจทย์ปัญหาของสดัสว่นได้ 
 

วิธีวัดผล :  
พิจารณาจากความถกูต้องของ   
การตอบค าถาม ในแบบฝึกทกัษะ 
ท่ี 1.6 เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหา
สดัสว่น 
เคร่ืองมือวัดผล :  
แบบฝึกทกัษะท่ี 1.6 เร่ือง  
การแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ถ้า  นกัเรียนตอบได้ถูกต้อง 
     และแสดงวิธีการหา 
     ค าตอบได้ถูกต้อง จะได้  
     คะแนน 2 คะแนน 
ถ้า  นกัเรียนตอบไม่ถูกต้อง 
     แตมี่การแสดงวิธีการหา 
     ค าตอบ จะได้ คะแนน 1  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ต้องการวัดผลและ
ประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

(9 ข้อ 18 คะแนน)      คะแนน 
ถ้า  นกัเรียนตอบไม่ถูกต้อง 
     และไมมี่การแสดงวิธี   
     การหาค าตอบ จะได้  
     คะแนน 0 คะแนน 
เกณฑ์การประเมินผล : 
ถ้า  นกัเรียนได้คะแนนตัง้แต ่
9 คะแนนขึน้ไป ถือว่าผา่นเกณฑ์ 

ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ : 
     ส่ือสาร ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ 
โดยการออกมาน าเสนอค าตอบ
ของตวัเองหน้าชัน้เรียนได้ 

วิธีวัดผล :  
พิจารณาจากการตอบค าถาม 
และน าเสนอแนวคิดในชัน้เรียน 
เคร่ืองมือวัดผล :  
แบบประเมินทกัษะการส่ือสาร 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ถ้า  นกัเรียนน าเสนอแนวคดิ 
     ของตนเองได้อยา่ง
ชัดเจน 
     จะได้คะแนน 2 คะแนน 
ถ้า  นกัเรียนน าเสนอแนวคดิ 
     ของตนเองได้ แต่ยัง 
     ไม่ชัดเจน จะได้คะแนน  
     1 คะแนน 
ถ้า  นกัเรียนไม่สามารถ 
     น าเสนอแนวคดิของ 
     ตนเองได้ จะได้คะแนน  
     0 คะแนน 
เกณฑ์การประเมินผล :   
ถ้า  นกัเรียนได้คะแนนตัง้แต ่
1 คะแนนขึน้ไป ถือวา่ผ่านเกณฑ์ 

ด้านคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ : 
1. มีสว่นร่วมในการตอบค าถาม 

วิธีวัดผล :   เกณฑ์การให้คะแนน :  
ถ้า  นกัเรียนแสดงพฤติกรรม 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ต้องการวัดผลและ
ประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

   ในชัน้เรียน 
2. มีความรับผิดชอบใน 
   การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

พิจารณาจากพฤตกิรรมหรือ      
การแสดงออกของนกัเรียนขณะ
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
เคร่ืองมือวัดผล :   
แบบสงัเกตพฤติกรรม 

     ให้เห็นอยา่งเด่นชัด จะ
ได้ 
     คะแนน 2 คะแนน 
ถ้า  นกัเรียนแสดงพฤติกรรม 
     ให้เห็นบางครัง้ จะได้ 
     คะแนน 1 คะแนน 
ถ้า  นกัเรียนไม่แสดง 
     พฤตกิรรมให้เห็นเลย  
     จะได้คะแนน 0 คะแนน 
เกณฑ์การประเมินผล :   
ถ้า  นกัเรียนได้คะแนนตัง้แต ่

60 เปอร์เซ็นต์ขึน้ไปถือวา่
ผา่นเกณฑ์ 
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วนัท่ี : _______________________________________  เวลา  ____________________________ 
ช่ือกิจกรรม : ___________________________________________________________________ 
การให้คะแนน : ถ้าน าเสนอแนวคิดของตนเองได้อยา่งชดัเจน จะได้ คะแนน 2 คะแนน 
  ถ้าน าเสนอแนวคิดของตนเองได้ แตย่งัไมช่ดัเจน จะได้ คะแนน 1 คะแนน 
  ถ้าไมส่ามารถน าเสนอแนวคิดของตนเองได้ จะได้ คะแนน 0 คะแนน 
 
 

นักเรีย
นคนที่ 

การน าเสนอแนวคิดของนักเรียน 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  
 
หมายเหต ุ อาจสงัเกตนกัเรียนได้มากกว่า 10 คนได้ ทัง้นีข้ึน้กบัความต้องการของครูผู้สอน 
  

แบบประเมินทักษะการส่ือสารของนักเรียน 



  156 

 
วนัท่ี : ______________________________  เวลา  ___________________________ 
ช่ือกิจกรรม : __________________________________________________________ 

การให้คะแนน : ถ้าแสดงพฤตกิรรมให้เห็นอย่างเดน่ชดั  จะได้ คะแนน 2 คะแนน 
  ถ้าแสดงพฤตกิรรมให้เห็นเพียงบางครัง้  จะได้ คะแนน 1 คะแนน 
  ถ้าไมแ่สดงพฤติกรรมเลย    จะได้ คะแนน 0 คะแนน 
 

นักเรียน
คนท่ี 

พฤตกิรรมที่ต้องการวัดและประเมินผล 

มีส่วนร่วม” 
ในการตอบค าถามในชัน้

เรียน 

มีความรับผิดชอบ” 
ในการท างานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   
 
หมายเหต ุ อาจสงัเกตนกัเรียนได้มากกว่า 10 คนได้ ทัง้นีข้ึน้กบัความต้องการของครูผู้สอน 
  

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานของนักเรียน 
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7. บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
7.1 ด้านนักเรียน 

(ระบ ุความรู้/ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์/คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียนท่ี
พบ) 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 7.2 ด้านผู้สอน 
(ระบ ุปัญหาหรือผลการจดัการเรียนรู้/ข้อเสนอแนะส าหรับการจดัการเรียนรู้ครัง้ตอ่ไป) 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 7.3 ด้านอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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เอกสารแนะแนวทางที่ 6  

เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 

 

 
1. ……………………..…………………….…………………….…………………….……………… 

2. ……………………..…………………….…………………….…………………….……………… 

3. ……………………..…………………….…………………….…………………….……………… 

4. ……………………..…………………….…………………….…………………….……………… 

5. ……………………..…………………….…………………….…………………….……………… 

หลักการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 

 

 วนัท่ี 2 เมษายน 2559 ประเทศไทยมีอตัราแลกเปล่ียนเงินไทย 35.14 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์  

ถ้านกัเรียนต้องการแลกเงินสหรัฐอเมริกาจ านวน 200 ดอลลาร์ นกัเรียนจะต้องใช้เงินไทยก่ีบาท 

วิธีท า  ……………………..…………………….…………………….…………………….……………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

  

 

ตัวอย่างที่ 1 
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 มมุ ABC มีขนาด 75 องศา ถ้าแบง่มมุ ABC ออกเป็นสองสว่นโดยให้ขนาดของมมุเป็นอตัราสว่น 

 2 : 3 แตล่ะมมุจะมีขนาดก่ีองศา 

วิธีท า  ……………………..…………………….…………………….…………………….……………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

  

ตัวอย่างที่ 2 
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แบบฝึกทกัษะที่ 1.6 
เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 

1. แบง่ลวดเส้นหนึง่ออกเป็น 2 สว่น โดยใช้อตัราสว่น 3 : 8  ถ้าลวดเส้นสัน้ยาว 9 เซนตเิมตร  
แล้วลวดเส้นเดมิยาวก่ีเซนตเิมตร 
วิธีท า  ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 

 
2. ร้านค้าขายสง่ต้องการขายสินค้าให้ได้จ านวนมาก จงึประกาศแถมสินค้าให้แก่ลกูค้าในอตัรา  
ซือ้ 7 แถม 2  ถ้าติก๊ต้องการสินค้าทัง้หมด 711 ชิน้ ติก๊ต้องซือ้สินค้าจ านวนก่ีชิน้ และจะได้รับของ
แถมก่ีชิน้ 
วิธีท า  ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 

3. มาตราส่วนท่ีใช้เขียนแผนท่ีแผน่หนึง่เป็น 1 ซม. : 250 กม. ถ้าระยะทางระหวา่งสองเมืองในแผน
ท่ีเป็น   3.6 เซนตเิมตร จงหาระยะทางระหวา่งเมืองทัง้สอง 
วิธีท า  ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
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4. แผนท่ีประเทศไทยระบมุาตราสว่นท่ีใช้เขียนแผนท่ีเป็น 1 : 2,500,000 ถ้าวดัระยะระหวา่ง
กรุงเทพฯกบัเชียงใหมไ่ด้ประมาณ 27.8 เซนตเิมตร จงหาวา่อยูเ่ชียงใหมอ่ยู่หา่งจากกรุงเทพฯ
ประมาณก่ีกิโลเมตร 
วิธีท า  ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 

5. เส้นได้รับศนูย์กลางของโลกยาวประมาณ 13,000 กิโลเมตร อตัราส่วนของความยาวของ 
เส้นได้รับศนูย์กลางของโลก ตอ่ ความยาวของเส้นได้รับศนูย์กลางของดาวเสาร์โดยประมาณเป็น  
1 : 9 จงหาความยาวโดยประมาณของเส้นได้รับศนูย์กลางของดาวเสาร์  
วิธีท า  ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
 ……………………..…………………….…………………….…………………….…………………………………… 
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เฉลยเอกสารแนะแนวทางที่ 6  

เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 

 

 
 

1. สมมตสิิ่งท่ีโจทย์ถามให้เป็นตวัแปร 
2. เขียนอตัราสว่นของสิ่งท่ีโจทย์ถามตอ่สิ่งท่ีโจทย์ก าหนด  
3. เขียนสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
4. เขียนสดัสว่น และใช้หลกัการคณูไขว้หาคา่ตวัแปร 
5. สรุปค าตอบ 

 

หลักการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 

 

 วนัท่ี 2 เมษายน 2559 ประเทศไทยมีอตัราแลกเปล่ียนเงินไทย 35.14 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์ 

ถ้านกัเรียนต้องการแลกเงินสหรัฐอเมริกาจ านวน 200 ดอลลาร์ นกัเรียนจะต้องใช้เงินไทยก่ีบาท 

วิธีท า   สมมตใิห้นกัเรียนต้องใช้จ านวนเงินไทย =    x         บาท 

     อตัราส่วนของเงินจ านวนไทย(บาท) ตอ่  
          จ านวนเงินสหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์)      =  35.14 : 1 
     เงินสหรัฐอเมริกาจ านวน 200 ดอลลาร์ 

               x 35.14=
200 1

 

                        x = 35.14×200  
                  x = 7,028  
  ∴ นกัเรียนจะต้องใช้เงินไทยจ านวน  7,028  บาท 

  

 

ตัวอย่างที่ 1 
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 มมุ ABC มีขนาด 75 องศา ถ้าแบง่มมุ ABC ออกเป็นสองสว่นโดยให้ขนาดของมมุเป็นอตัราสว่น 

 2 : 3 แตล่ะมมุจะมีขนาดก่ีองศา 

วิธีท า         สมมตใิห้ขนาดของมมุเล็กกวา่มีขนาด =    x         องศา 

  อตัราสว่นของมมุท่ีมีขนาดเล็ก ตอ่ มมุทัง้หมดท่ีต้องการแบง่        =   2 : 5  
  มมุ ABC มีขนาด           =   75        องศา 

                  x 2=
75 5

 

                 
2 75

5
= x

x  

                                 ∴  x      =     30 

  ∴ ขนาดของมมุท่ีมีขนาดเล็กกวา่มีขนาด    30       องศา 
 ดงันัน้ ขนาดของมมุอีกมมุ            =     75 – 30  =    45       องศา 

   ∴   มมุท่ีแบง่ออกเป็นสองสว่นจะได้มมุท่ีกาง 30 องศา และ 45 องศา 

 

 

ตัวอย่างที่ 2 

ตัวอย่างที่ 2 
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เฉลยแบบฝึกทกัษะที่ 1.6 
เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 

1. แบง่ลวดเส้นหนึง่ออกเป็น 2 สว่น โดยใช้อตัราสว่น 3 : 8  ถ้าลวดเส้นสัน้ยาว 9 เซนตเิมตร  
แล้วลวดเส้นเดมิยาวก่ีเซนตเิมตร 
วิธีท า  สมมตใิห้ลวดเส้นเดมิยาว  =    x เซนตเิมตร 
 อตัราสว่นของความยาวลวดเส้นเดมิ ตอ่ ลวดเส้นสัน้ =   11 : 3 
 ถ้าลวดเส้นสัน้ยาว       =   9     เซนตเิมตร 

      x 11=
9 3

 

        11×9x =
3

    

              x = 33     
      ลวดเส้นเดมิยาว  33 เซนตเิมตร     
2. ร้านค้าขายสง่ต้องการขายสินค้าให้ได้จ านวนมาก จงึประกาศแถมสินค้าให้แก่ลกูค้าในอตัรา  
ซือ้ 7 แถม 2  ถ้าติก๊ต้องการสินค้าทัง้หมด 711 ชิน้ ติก๊ต้องซือ้สินค้าจ านวนก่ีชิน้ และจะได้รับของ
แถมก่ีชิน้ 
วิธีท า  สมมตใิห้ติ๊กต้องซือ้สินค้าจ านวน               =    x         ชิน้  
 อตัราสว่นของสินค้าท่ีซือ้ ตอ่ สินค้าท่ีแถม      =    7 : 2 
 อตัราสว่นของสินค้าท่ีซือ้ ตอ่ สินค้าทัง้หมด  =    7 : 9  
 ถ้าต้องการสินค้าทัง้หมด                 =    711      ชิน้ 

          

       x 7=
711 9

 

        7×711x =
9

 

  x = 553     ชิน้ 
  ติก๊จะต้องซือ้สินค้าจ านวน 553 ชิน้ และจะได้รับของแถม 158 ชิน้ 
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3. มาตราส่วนท่ีใช้เขียนแผนท่ีแผน่หนึง่เป็น 1 ซม. : 250 กม. ถ้าระยะทางระหวา่งสองเมืองในแผน
ท่ีเป็น   3.6 เซนตเิมตร จงหาระยะทางระหวา่งเมืองทัง้สอง 
วิธีท า สมมตใิห้ระยะทางระหว่างเมืองทัง้สอง  =    x      กิโลเมตร  

อตัราสว่นของจ านวนระยะทางจริงระหวา่งเมืองทัง้สอง (กม.)  
ตอ่ ระยะทางท่ีวดัในแผนท่ี (ซม.)   =   250 : 1 

 ถ้าระยะทางระหว่างสองเมืองในแผนท่ี  =   3.6    เซนตเิมตร  

     x 250=
3.6 1

 

  x = 250×3.6  
          x = 900  

  ระยะทางระหวา่งเมืองทัง้สอง คือ   900 กิโลเมตร 
4. แผนท่ีประเทศไทยระบมุาตราสว่นท่ีใช้เขียนแผนท่ีเป็น 1 : 2,500,000 ถ้าวดัระยะระหวา่ง
กรุงเทพฯกบัเชียงใหมไ่ด้ประมาณ 27.8 เซนตเิมตร จงหาวา่อยูเ่ชียงใหมอ่ยู่หา่งจากกรุงเทพฯ
ประมาณก่ีกิโลเมตร 
วิธีท า สมมตใิห้ระยะทางจริงจากเชียงใหมถ่ึงกรุงเทพฯ         =    x     กิโลเมตร 

อตัราสว่นของระยะทางจริง (กิโลเมตร) ตอ่ระยะทางในแผนท่ี (ซม.)   =   25 : 1   
 ถ้าวดัระยะในแผนท่ีระหวา่งกรุงเทพฯกบัเชียงใหม่       =   27.8 เซนตเิมตร 

x 25=
27.8 1

 

   x = 25×27.8  
   x = 695  

   เชียงใหมอ่ยูห่า่งจากกรุงเทพฯ 695      กิโลเมตร 
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5. เส้นได้รับศนูย์กลางของโลกยาวประมาณ 13,000 กิโลเมตร อตัราส่วนของความยาวของ 
เส้นได้รับศนูย์กลางของโลก ตอ่ ความยาวของเส้นได้รับศนูย์กลางของดาวเสาร์โดยประมาณเป็น 
1 : 9 จงหาความยาวโดยประมาณของเส้นได้รับศนูย์กลางของดาวเสาร์            
วิธีท า สมมตใิห้ความยาวของเส้นได้รับศนูย์กลางของดาวเสาร์  =   x  กิโลเมตร  

อตัราสว่นของความยาวของเส้นได้รับศนูย์กลางของเสาร์  
ตอ่ ความยาวของเส้นได้รับศนูย์กลางของโลก       =   9 : 1   

 เส้นได้รับศนูย์กลางของโลกยาว         =   13,000  กม. 
x 9=

13,000 1
 

     x = 9×13,000  
   x = 117,000  

   ความยาวของเส้นได้รับศนูย์กลางของดาวเสาร์ประมาณ   117,000 กม. 
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ภาคผนวก ง 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 

    ช่ือ...............................................................................................ชัน้...............เลขท่ี………. 

 

ค าชีแ้จง 

 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละฉบบันี ้เป็น

แบบทดสอบอตันยัวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ 5 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านการจ าแนก  จ านวน 1 ข้อ 
 ลักษณะค าถาม จะเป็นการก าหนดสถานการณ์มาให้ แล้วให้นักเรียนตัดสิน

ความเหมือนและความแตกตา่งของสถานการณ์ดงักล่าวโดยใช้ ความรู้เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ
ในการตดัสิน  
  2. ด้านการจัดหมวดหมู่ จ านวน 1 ข้อ 
   ลกัษณะค าถาม  จะเป็นการก าหนดข้อมูลมาให้ แล้วให้นกัเรียนการรวบรวมสิ่ง 
ท่ีมีลักษณะร่วมกันมาจัดให้อยู่ในประเภทเดียวกัน โดยความรู้เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  
เป็นหลกัเกณฑ์ในการจดัประเภทของข้อมลูเหลา่นัน้ 

3. ด้านการเช่ือมโยง จ านวน 1 ข้อ  
 ลักษณะค าถาม  จะเป็นการให้นักเรียนใช้ความรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ 

ในการสนบัสนนุหรือโต้แย้งผลท่ีได้มาจากความสมัพนัธ์ของสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
4. ด้านการสรุป จ านวน 1 ข้อ  
ลกัษณะค าถาม  จะเป็นการให้นกัเรียนใช้ความรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละในการ 

ใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละในการระบขุ้อสรุปท่ีค้นพบจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
  5. ด้านการประยุกต์ จ านวน 1 ข้อ  

  ลกัษณะค าถาม จะเป็นการให้นกัเรียนน าสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ ไปใช้สถานการณ์

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ  
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ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนแสดงแนวคิดในการสนบัสนนุค าตอบโดยละเอียด 

1. ด้านการจ าแนก 

สถานการณ์ ในการแขง่ขนัท าน า้มะนาวปรุงรสผู้ เข้าแขง่ขนัทัง้ 4 คน ได้ใสส่ว่นผสมของ

น า้มะนาวและน า้ตาล ดงันี ้

ผู้ เข้า
แขง่ขนั 

ปริมาณน า้มะนาว 
(ช้อนโต๊ะ) 

ปริมาณน า้ตาล 
(ช้อนโต๊ะ) 

กาญ 10 12 

จิ๊บ น้อยกวา่กาญ 5 ช้อนโต๊ะ คร่ึงหนึง่ของกาญ 
แมว ส่ีเทา่ของจิ๊บ มากกวา่ไผ่ 8 ช้อนโต๊ะ 
ไผ ่ มากกวา่กาญ 2 ช้อนโต๊ะ 18 

 
ค าถาม 

1. ถ้านกัเรียนเป็นกรรมการ และได้ชิมน า้มะราวปรุงรส ของ กาญ จิบ๊ แมวและไผ่ อยาก 

ทราบว่าน า้มะนาวปรุงรสของผู้ เข้าแขง่ขนัคนใดมีรสชาติแตกต่างผู้ เข้าแขง่ขนัคนอ่ืน 

ตอบ…………………………………………………………………… 

แนวคิด…………………………………………………………………............................

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................. 
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2. ถ้านกัเรียนลองท าน า้มะนาวปรุงรสท่ีบ้าน โดยมีอตัราการการผสมปริมาณน า้มะนาว  

ตอ่ น า้ตาลเป็น 18 : 27 น า้มะนาวปรุงรสของนกัเรียนจะมีรสชาติเหมือนกบัผู้ เข้าแขง่ขนัคนใด 

ตอบ…………………………………………………………………… 

แนวคิด…………………………………………………………………............................

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................. 
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2. ด้านการจัดหมวดหมู่ 
สถานการณ์ ในการผสมสีน า้ตาลนัน้ จะต้องใช้แมสี่ในการผสมทัง้หมด 3 สีคือ สีแดง สี

เหลืองและสีน า้เงิน โดยจะมีการผสมสีน า้ตาลตามอตัราสว่นของปริมาณแมสี่ทัง้หมด 9 

แบบดงันี ้

สีน า้ตาล สว่นผสมของปริมาณสีแดงตอ่สีเหลืองตอ่สีน า้เงิน เป็น 
แบบท่ี 1 9:6:1.5  
แบบท่ี 2 6:15:12  
แบบท่ี 3 6 : 4 :1 
แบบท่ี 4 18:12 : 6  
แบบท่ี 5 9 : 22.5:18  
แบบท่ี 6 18:12:3  
แบบท่ี 7 6: 4 : 2  
แบบท่ี 8 18: 45:36  
แบบท่ี 9 12:8: 2  

 

            จากตารางข้างต้น ให้นกัเรียนจดั การผสมสีน า้ตาลทัง้ 9 แบบ ออกเป็น 3 กลุม่ 

พร้อมระบเุกณฑ์ท่ีใช้ในการจดักลุม่ 

กลุ่มที่ 1 ประกอบไปด้วยการผสมสีน า้ตาลแบบท่ี 

………………………………………………………………………….. 

กลุ่มที่ 2 ประกอบไปด้วยการผสมสีน า้ตาลแบบท่ี 

…………………………………………………………………………..  

กลุ่มที่ 3 ประกอบไปด้วยการผสมสีน า้ตาลแบบท่ี 

………………………………………………………………………….. 

เกณฑ์ในการจัดกลุ่ม………………………………………………… 
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3. ด้านการเช่ือมโยง 

สถานการณ์ คณุพอ่ให้เงินมารีญาเป็นรายเดือนเดือนละ 5000 บาท โดยแตล่ะเดือน 

มารีญาจะมีรายการใช้จา่ยดงันี ้

1. คา่อาหาร  45% ของเงินท่ีได้รับจากคณุพอ่ 

2. คา่อปุกรณ์การเรียน 20% ของเงินท่ีได้รับจากคณุพ่อ 

3. คา่ของเบด็เตล็ด 15% ของเงินท่ีได้รับจากคณุพ่อ 

4. เงินเก็บ เดือนละ 900 บาท 

    จากสถานการณ์ข้างต้น ให้นกัเรียนพิจารณาข้อความตอ่นีว้า่นกัเรียนเห็นด้วยหรือไมเ่ห็น

ด้วยพร้อมแสดงแนวคิดเพ่ือยืนยนัค าตอบโดยละเอียด 

1. ถ้ามารีญาซือ้ของเบด็เตล็ด 10% ของเงินท่ีได้รับจากคณุพอ่ โดยท่ีจา่ยคา่อาหาร 

และอปุกรณ์การเรียนเป็นเปอร์เซนต์เท่าเดมิแล้วมารีญาจะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึน้ 5% 

          เห็นด้วย                 ไมเ่ห็นด้วย 

แนวคิด………………………………………………………………….......................

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................  
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2. ถ้าเดือนนีค้ณุพอ่ให้เงินมารีญาเพิ่มขึน้อีก 1,000 บาท โดยท่ีมารีญาจา่ยคา่อปุกรณ์ 

การเรียนและคา่ของเบ็ดเตล็ดเป็นเปอร์เซนต์เทา่เดมิ แตจ่่ายคา่อาหารเพิ่มขึน้ 5% แล้วมารีญา

ยงัคงมีเงินเก็บเทา่เดมิ 

          เห็นด้วย                 ไมเ่ห็นด้วย 

แนวคิด………………………………………………………………….......................

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

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

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

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

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

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

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

. 
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4. ด้านการสรุป  

                       สถานการณ์ นิชคณุขบัรถจากบ้านไปมหาวิทยาลยั เป็นระยะทาง 90 

กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทางทัง้สิน้ 50 นาที ในขณะท่ีแบมแบมขบัรถจากบ้านไปร้านอาหาร 

เป็นระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทางทัง้สิน้  40 นาที 

 จากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนคิดว่า นิชคุณกับแบมแบมใครขับรถเร็ว 

กว่ากัน หรือทัง้สองคนขับรถด้วยอัตราเร็วเท่ากัน 

ให้นกัเรียนตอบค าถามข้างต้น พร้อมแสดงแนวคิดเพ่ือยืนยนัค าตอบโดยละเอียด 

ตอบ…………………………………………………………………… 

แนวคิด…………………………………………………………………............................

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................. 
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5. ด้านการประยุกต์ 

สถานการณ์ ส้มจ๊ีดไปซือ้เบเกอร่ี ท่ีร้าน Cup and Cake โดยท่ีส้มจ๊ีด ซือ้เบเกอร่ี  

3 ชิน้ เบเกอร่ีแตล่ะชิน้ราคา 110 บาท 125 บาท และ 90 บาท โดยร้าน Cup and Cake มี

โปรโมชัน่ในการเลือกซือ้เบเกอร่ี 2 โปรโมชัน่ ดงันี ้

โปรโมช่ันที่ 1  เม่ือซือ้เบเกอร่ีชิน้แรกราคา 100 บาทขึน้ไป ในการซือ้เบเกอร่ีชิน้ 

ตอ่ ๆ ไป จะได้ลดราคา ชิน้ละ 25% โดยท่ีราคาเบเกอร่ีชิน้ตอ่ไปต้องเทา่กนัหรือถกูกว่าราคา 

เบเกอร่ีชิน้แรก 

 โปรโมช่ันท่ี 2 ถ้าท าบตัรสมาชิกกบัทางร้าน โดยคา่ท าบตัร  สมาชิกเป็นเงิน 50 บาท  

สามารถซือ้เบเกอร่ีทกุชิน้ได้ในราคาลด 25% 

           ถ้าทางร้านให้ส้มจ๊ีดเลือกโปรโมชัน่ในการซือ้เบเกอร่ีได้ 1 โปรโมชัน่นกัเรียนคิดวา่ 

ส้มจ๊ีดควรเลือกโปรโมชัน่ใด พร้อมแสดงแนวคิดเพ่ือยืนยนัค าตอบโดยละเอียด 

ตอบ…………………………………………………………………… 

แนวคิด…………………………………………………………………............................

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 

    ช่ือ..............................................................................................ชัน้...............เลขท่ี……… 

 

ค าชีแ้จง จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงค าตอบเดียวและกากบาทลงในกระดาษค าตอบ 
1. โรเจอร์ท าฟาร์มสนุขัโดยมีสนุขัทัง้หมด 560  ตวั ภายหลงัเกิดโรคระบาดท าให้สนุขัตายไป 125  
ตวั อตัราสว่นของสนุขัท่ีเหลือตอ่สนุขัท่ีตายไปคือข้อใด 

ก. 125:560   ข. 435:125   ค. 560 : 435         ง. 560:125  

2. ข้อความใดตอ่ไปไมนี่ถ้กูต้อง 

ก. อตัราส่วน 6 :9สามารถเขียนในรูป 9

6
    

ข.  ปากกา 3  ด้าม ราคา 20  บาท เขียนแทนได้ด้วยอตัราสว่น 3: 20  
ค.  ในการท าขนมปังใช้แปง้ 6  ถ้วย น า้ตาลทราย 3  ช้อน เขียนแทนได้ด้วยอตัราสว่น 6 :3   
ง.  ในการท าน า้ส้มผสมใช้หวัน า้ส้ม500  มิลลิลิตร น า้ต้มสกุ5  ลิตร เขียนแทนได้ด้วย   
     อตัราสว่น 500:5  

3. 6 : 7    เทา่กบัอตัราสว่นในข้อใด 
ก. 12:18     ข. 18: 21                  ค. 24 : 35           ง. 34 : 36                                                            

4. ข้อใดเป็นอตัราสว่นท่ีเท่ากบั 216 :320  
ก. 120:180   ข. 96:140   ค. 54:80          ง. 36: 40  

5. อตัราสว่นในข้อใดเทา่กบัอตัราสว่น 12

36
  

ก. 12 10

36 10




  ข. 12 10

36 10




  ค. 12 10

36 10




         ง.  ถกูทกุข้อ 

6. อตัราสว่น 21a2 b2c2 : 147ab2c เทา่กบัอตัราสว่นในข้อใด 
ก. 7a2c2 : 49b2   ข. 7 : ac  ค. a2b2c2 : 7ab2c      ง. ac : 7 
7. ข้อใดคืออตัราสว่นท่ีเทา่กนัทกุอตัราส่วน 
ก. 4 : 6, 1  2 : 24, 24 : 42      ข. 3: 5, 9 : 20, 1.5 : 3.5  
ค. 6 :1  2, 18 :36, 30 : 60     ง. 32 : 35, 17.5 :16, 12.5 : 49  
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8. อตัราสว่นคูใ่ดไม่เท่ากัน  

ก. 2 :3       และ 126:189     ข. 13:17     และ  63:85  
ค. 81:144    และ 117 : 208     ง. 209:133  และ 231:147  

9. อตัราสว่นในข้อใดตอ่ไปนีเ้ป็นอตัราสว่นท่ีเทา่กนั 

ก.   2 : 7   และ 12 :35      ข. 13:14   และ 156:182  
ค. 36:80   และ 18: 42      ง. 32: 40   และ 8:10  

10. ก าหนดให้ : 4 :5 A B    และ : 3:7B C  ถ้า 35C  แล้ว A B ตรงกบัข้อใด 

ก. 23    ข. 27    ค. 25    ง. 29  

11. ถ้า A : B : C เป็น 4:7 :8 ถ้า B = 49  A และ  C จะเทา่กบัเทา่ไร 

ก.  16  และ 64       ข.  28  และ 56                                                           
ค.  16  และ 56       ง.  28  และ 64  
12. ในห้องครัวมีจ านวนจานตอ่จ านวนถ้วยเป็น  3:5  และมีจ านวนถ้วยตอ่จ านวนแก้วเป็น 4 : 7  
ข้อใดคืออตัราสว่นของจ านวนจานตอ่จ านวนถ้วยตอ่จ านวนแก้ว 

ก. 3: 4 :7       ข. 3:5:7  
ค. 12: 20:35       ง. 12: 25:35  
13. อตัราส่วนความยาวของด้านของรูปสามเหล่ียม ABC เป็น  

ดงันี ้AB : BC : CA = 4:5:7  ถ้า AB  ยาว 20  หนว่ย แล้วความยาวเส้นรอบรูปของรูป
สามเหล่ียม  
ABC เทา่กบัก่ีหนว่ย 
ก. 55หนว่ย      ข. 60  หนว่ย   
ค. 75  หนว่ย      ง.  80  หนว่ย 
14. อตัราส่วนของอาย ุก ตอ่ อาย ุข เป็น 7 : 4 อตัราสว่นของอาย ุข ตอ่อาย ุค เป็น5: 6  
แล้ว อตัราส่วนของอาย ุก ตอ่ อาย ุข ตอ่ อาย ุค เป็นเทา่ใด 
ก. 35: 20:30       ข. 34: 25: 24  
ค. 34: 20: 25       ง.  35: 20: 24   
15.  ถ้า 45:  27 :9m  คา่ของ m  คือข้อใด 
ก. 5     ข. 15    ค. 27      ง. 135   
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16. จากสดัสว่น :36 26:39h  คา่ของ   6h  เทา่กบัข้อใดตอ่ไปนี ้
ก. 24    ข.  28    ค. 30    ง.  32              

17. ถ้า 2

18 3

x
    แล้ว 2 3x เทา่กบัข้อใด 

ก. 27     ข.  29    ค. 28    ง. 39                                       
18. ถ้า :5 9 :15a  และ 12: 6 16:b แล้ว ab ตรงกบัข้อใด 
ก. 64    ข. 128    ค. 256    ง. 512  
19. อตัราส่วนของราคาขนมปังตอ่ราคาขนมเค้ก เป็น 7 : 4  ถ้าขนมปังราคา 63บาท ขนมเค้ก
ราคาเท่าไร 
ก. 28บาท       ข.  32  บาท 
ค. 36  บาท      ง. 59  บาท 

20. ในเวลา 18  วินาที ชีพจรของสชุาตเิต้น 24  ครัง้ ในเวลา 1 นาที ชีพจรของสชุาตเิต้นก่ีครัง้ 
ก. 80  ครัง้        ข. 100ครัง้  
ค. 110  ครัง้       ง. 120  ครัง้ 
21. มีเชือก  2  เส้น โดยอตัราส่วนของความยาวของเชือกเส้นแรกตอ่ เชือกเส้นท่ีสอง เป็น 
5:12  ถ้าเชือกเส้นแรกยาว 120 เมตร แล้วความยาวของเชือกทัง้สองเส้นรวมกนัเทา่กบั 
ก่ีเมตร 
ก. 288 เมตร       ข. 352 เมตร                                                                                                         
ค. 364 เมตร            ง. 408 เมตร   

22.  ในการแขง่ขนัวอลเลย์่บอลหญิงทีมชาตไิทย จ านวน 200 ครัง้ มีอตัราสว่นของจ านวน 
ครัง้ท่ีชนะ ตอ่จ านวนครัง้ท่ีลงแขง่ขนัทัง้หมด เป็น 3: 4อยากทราบวา่ในการลงแขง่ขนัของ 
วอลเลย์่บอลหญิงทีมชาตืไทย จ านวน 200 ครัง้ จะแพ้หรือเสมอก่ีครัง้ 
ก. 50ครัง้                                                             ข. 120ครัง้                                                            
ค. 125ครัง้                                                           ง. 150ครัง้           
23. ร้อยละ 125  เทา่กบัอตัราสว่นในข้อใด 

ก. 
3

4
    ข. 

4

5
   ค. 

5

4
    ง. 

4

3
                                                                                 

24. ข้อใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. 3
75 %        

4
  ข. 2

40 %        
5

  ค. 3
15%     

20
    ง. 2

150%        
3
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25. ข้อความใดตอ่ไปนีถู้กต้อง 
ก.   6  เป็น 33.33%  ของ 12     ข.  15%  ของ 4  เทา่กบั 0.6   
ค.  25% ของ 500  เทา่กบั 1  2.5         ง.   24  เป็น 20%  ของ 96  

26. ข้อใดมีคา่น้อยท่ีสดุ 
ก. 25% ของ 160      ข. 44% ของ 75  
ค.30%ของ 120      ง.18% ของ 220  

27. 5%  ของคนเข้าชมฟตุบอลเทา่กบั 2,500  คน มีคนเข้าชมฟตุบอลทัง้หมดก่ีคน 
ก. 35,000  คน                                                           ข. 22,500  คน 
ค. 48,000  คน                                                           ง. 50,000  คน 

28. ฝากเงิน 480บาท ธนาคารคิดอตัราดอกเบีย้ 1 2%ตอ่ปี เม่ือฝากเงินครบปี จะได้ดอกเบีย้ 
ก่ีบาท 
ก. 52.60  บาท                                                            ข. 54.60บาท 
ค. 56.60  บาท                                                            ง. 57.60  บาท 

29. ในการสอบครัง้หนึง่มีผู้สอบได้รับ 73%  ซึง่มากกวา่ผู้สอบตก 230  คน มีผู้ เข้าสอบ 
ทัง้หมดก่ีคน 
ก. 400  คน                                                               ข. 500  คน 
ค. 600  คน                                                             ง. 700  คน 

30. ถ้าซูโมข่ายรองเท้าในราคา 300บาท ซูโมจ่ะได้ก าไรจากการขายรองเท้า 20% ถ้าซูโม่
ต้องการขายรองเท้าให้ได้ก าไร 30%ซูโมต้่องขายรองเท้าราคาก่ีบาท 
ก. 330  บาท                      ข. 320  บาท  

ค. 312  บาท            ง. 325  บาท                                    
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ภาคผนวก จ 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 

 รายนามผู้ เช่ียวชาญท่ีให้ความอนเุคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ซึง่ได้แก่ 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ แบบทดสอบวดั

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ และแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ มีดงันี ้

 1. อาจารย์ ดร.เสริมศรี ไทยแท้ 

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. อาจารย์ เอนก จนัทรจรูญ 

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 3. อาจารย์ นารี  การูจี 
  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นนัทชัพร ทาเกต ุ
วัน เดือน ปี เกิด 25 เมษายน 2537 
สถานที่เกิด ราชบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2555  มธัยมศกึษาตอนปลาย  

      โรงเรียนเบญจมราชทูิศ ราชบรีุ  
พ.ศ. 2560  การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.)   
                        สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
                        (เกียรตนิิยมอนัดบั 1)   
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562   การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)   
                         สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
             มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 14/61 เบญจนคร ถนน เสือป่า ซอย 2 ต าบล หน้าเมือง อ าเภอ เมือง
ราชบรีุ จงัหวดั ราชบรีุ 70000   
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