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บทคดัย่อ 

              การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาทักษะการวิจยัของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบวจิยัเป็นฐาน (Research-Based Learning; RBL) เร่ือง วธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 1) 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  เร่ืองวธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้ 2) แบบประเมินทกัษะการวิจยั 3) แบบสอบถาม 
4) การสมัภาษณ์    ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวจิยัเป็นฐาน (Research-
Based Learning; RBL) เร่ือง  วิธีการพิสูจน์เบ้ืองตน้ มีทักษะการวิจยั อยู่ในระดับคะแนนเท่ากบั 4.09 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.61แสดงวา่นกัเรียนมีทกัษะการวจิยัภายหลงัจากการไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวิจยัเป็นฐาน ระดบั
มาก  
 

ABSTRACT 
          The purpose of this research was to study the research skills of grade 11 students by using research-based 
learning on Elementary  Proof. The research instruments consisted of:  1) the knowledge management plan based on 
research-based learning, 2) research skills assessment forms, 3) questionnaires, and4) interview forms. The research 
results found that students who studied by using research-based learning on Elementary Proof demonstrated a high 
level of research skills.  ( )61.0=D.S,09.4=x . 
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บทน า 

             ปัจจุบันเป็นยุคท่ีโลกมีความเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว  อนัสืบเน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยง
ขอ้มูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั  กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถี
การด ารงชีพของสังคมอย่างทัว่ถึง  โดยทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 
ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลง  การจดัการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 น้ี มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็น 
ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ ท่ีเป็น
ปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดงักล่าว                                                                                                     
 การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ในมาตรา 22 ให้
ความส าคญักบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได ้ และถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเต็มศกัยภาพ โดยส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554:18-
21) กล่าวถึงจุดเน้นการพฒันาผูเ้รียน และได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนตามจุดเน้นในด้าน
ความสามารถและทกัษะในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 เก่ียวกบัการแสวงหาความรู้เพ่ือแกปั้ญหา  ดว้ยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาวิธีการ กระบวนการแสวงหาความรู้ และน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือน าไปใชใ้นการแก้ปัญหา 
สอดคล้องกับแนวคิดการเน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ตามหลักการด้านธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึ งเป็น
กระบวนการตามธรรมชาติท่ีผูเ้รียนแสวงหาเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีมีความหมายส าหรับตนเอง (American Psychological 
Association,1997) โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิยั (Research Based Learning)    

ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้น  เน่ืองจากคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิด และเป็นเคร่ืองมือส าคญัต่อการ
พฒันาศกัยภาพของสมอง  จุดเนน้ของการเรียนการสอนจึงจ าเป็นตอ้งเนน้ให้จดจ าขอ้มูลทกัษะพ้ืนฐาน  เป็นการพฒันา
ให้นกัเรียนไดมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   และมีพ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ  นกัเรียนจะตอ้งไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  ท่ีจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจจากการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ดว้ยตนเอง  เช่น  การสืบคน้  การคาดเดา  การตรวจสอบ  และการให้เหตุผล  ในกิจกรรมการ
แก้ปัญหาท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิด  ไดอ้ธิบาย  อภิปราย  และช้ีแจงเหตุผล  จะเป็นการพฒันาความสามารถและ
กระบวนการแกปั้ญหาแลว้  ยงัช่วยให้นักเรียนไดพ้ฒันาความสามารถในการให้เหตุผล  ความสามารถในการส่ือสาร 
สามารถแกปั้ญหาร่วมกบัผูอ่ื้นได ้(วรณนั, 2546)    
           การสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน เป็นการสอนแบบหน่ึงท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  
สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล  มีกระบวนการท างานและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า  
และกระตุ ้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  (Research - Based 
Learning : RBL) เป็นการจดัให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการสืบสอบใน
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาวิจยั ในการด าเนินการแสวงหาความรู้ใหม่หรือค าตอบท่ีเช่ือถือได ้ จึงเป็นแนวทาง
หน่ึงในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะการแสวงหาความรู้ และทกัษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจดัการเรียนรู้
โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐานเป็นการจดัการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาการคิดระดบัสูง  เป็นการสอนและการท าวิจยัไป
พร้อมกนั ผสมผสานกลมกลืนกนั โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้น้ือหาความรู้และกระบวนการวิจยั ท าใหผู้เ้รียนไดท้ั้งความรู้ใน
เน้ือหาสาระ รู้จกักระบวนการท างาน และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐานมีท่ีมา
จากทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ท่ีเนน้การเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล การเรียนรู้ดว้ยการ
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น าตนเอง (Self-directed Learning) ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากการเรียนการสอนแบบสืบสวน (Inquiry Teaching Method) และ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem-based Learning) 
           การศึกษาทกัษะการวิจยัของนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  วิธีการพิสูจน์เบ้ืองตน้    ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด

ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัการเรียนรู้และการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพทางการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์  ให้ผูเ้รียนมีความทกัษะในการวิจยั  พบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐานในแนวทางท่ีครูใช้

กระบวนการวิจยั ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยพฒันา

นกัเรียนให้มีทกัษะในการวิจยัและมีความรู้ในการวิจยัท่ีสูงข้ึน   เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็น

ฐาน(Research Based Learning : RBL) เป็นการได้มาซ่ึงความรู้ท่ีท าให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ในแต่ละสาขาและ

กระบวนการวิจยัยงัท าให้มีการวางแผนเตรียมการด าเนินการอยา่งเป็นระบบจนคน้พบความจริง สร้างความรู้ใหม่ท่ี

ถูกตอ้งและเป็นประโยชน์   นอกจากน้ี การวจิยัไดพ้ฒันาคุณลกัษณะใหผู้ว้จิยัตอ้งการคิดวเิคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์ 

การวจิยัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างพลงัให้นกัเรียนสามารถรู้จกัตนเอง  และสามารถจดัการกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มได้

ถูกตอ้ง  การวิจยัเป็นกระบวนการท่ีผูว้ิจยัตอ้งคิด กระท า และส่ือสารอย่างมีระบบโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  ซ่ึงวิธีวิจยัจะ

ปลูกฝังให้นกัเรียนรู้จกัคิดกลา้  ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลจากขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งเพียงพอและจากการพิสูจน์อยา่งมีหลกัการ 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐานจึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองท่ีศึกษาวจิยั   ในการด าเนินการแสวงหาความรู้ใหห้รือค าตอบท่ีเช่ือถือได ้  การน าวจิยัมาใชใ้นการเรียนการสอน

เพื่อพฒันานักเรียนให้เกิดทกัษะการแสวงหาความรู้และพ้ืนฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มีแนวทางจดัการเรียนรู้ 4 

แนวทาง คือ 1) ครูใช้ผลการวิจัยในการเรียนการสอน  2) นักเรียนใช้ผลการวิจัยในการเรียนการสอน 3) ครูใช้

กระบวนการวิจยัในการเรียนการสอน และ 4) นักเรียนใชก้ระบวนการวิจยัในการเรียนการสอน   (ทิศนา, 2548) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั ปทีป เมธาคุณวฒิุ (ปทีป, 2547)  ท่ีกล่าววา่ การเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวิจยั  มีพ้ืนฐานมาจาก

การเรียนการสอนแบบสืบสวน (Inquiry Teaching Method) ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนสงสยั สืบสวน ทดลอง และคน้พบค าตอบ

ดว้ยตนเอง  โดยเน้นกระบวนการคน้หา และตรวจสอบความรู้ ท าให้ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ สามารถคิดวิเคราะห์ และมี

วิจารณญาณ และ สมหวงั พิธิยานุวฒัน์  และทัศนีย์ บุญเติม (สมหวงั, 2547) กล่าวว่า การเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการวิจยั เป็นการสอนเน้ือหาวชิา เร่ืองราว กระบวนการทกัษะ และอ่ืนๆ โดยใชรู้ปแบบการสอนชนิดท่ีท าให้

ผูเ้รียน รู้เน้ือหาหรือส่ิงต่างๆท่ีตอ้งการสอนนั้น โดยอาศยัพ้ืนฐานจากกระบวนการวจิยั  

            จากความส าคญัดังกล่าว  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทักษะการวิจยัของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวิจยัเป็นฐาน เร่ือง  วิธีการพิสูจน์เบ้ืองตน้ โดยมีแนวการศึกษา คือ 1) การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  2) การประเมินทกัษะการวิจยัเพื่อใชพ้ฒันาทกัษะการวิจยั รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
             เพ่ือศึกษาทกัษะการวจิยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวจิยัเป็นฐาน (Research-
Based Learning; RBL)  เร่ือง วธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้ 
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วธีิการวจิยั 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

               กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ีเป็น นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/14  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
เดชอุดม ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 ท่ีเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2559 จ านวน 33 คน 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
          เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ คือ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ การบนัทึกวดีีโอ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ 

 แบบประเมินทักษะการวิจัยซ่ึงเป็นแบบประเมินท่ีผูว้ิจัยได้ปรับปรุงจากแบบประเมินทักษะการวิจัย โดยผูว้ิจัย         

(รุจิราพร, 2556) ตามแนวคิด SOLO Taxonomy 

        3.    วธีิการศึกษา 

โดยผูว้จิยัมีวธีิการศึกษาดงัน้ี 

1) ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พทุธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเดชอุดม    พทุธศกัราช 2551  (ฉบบัปรับปรุงพุทธศกัราช 2554) คู่มือครูของสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เพื่อให้เขา้ใจหลกัการ  จุดหมาย  โครงสร้าง เน้ือหา และเวลา 
ในการจดักระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ 
              2)     วเิคราะห์หลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ตวัช้ีวดัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้

ตามแนวทางของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 

               3)    ศึกษาทฤษฎี และรูปแบบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รวมทั้งเน้ือหาเร่ือง วิธีการพิสูจน์

เบ้ืองตน้ จากต ารา เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

               4)     เขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยยึดเน้ือหา ผลการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ จากหลกัสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 

เป็นรายชัว่โมง   โดยแบ่งเน้ือหายอ่ยท่ีใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้

วจิยัเป็นฐาน ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบและสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐาน ซ่ึงมี   6 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ระบุ

ปัญหา 2) ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 3) ด าเนินการศึกษาค้นควา้ 4) วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล 5)สรุปผล 6) 

น าเสนอผล 

             5)  ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการจัดท าเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินทักษะการวิจัย 

แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และการบนัทึกวดีีโอ  
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             6)    จดัท าแบบประเมินทกัษะการวิจยั เป็นแบบประเมินท่ีผูว้ิจยัไดป้รับปรุงจากแบบประเมินทกัษะการวิจยั 

โดยผูว้ิจัย (รุจิราพร, 2556) ตามแนวคิด SOLO Taxonomy ซ่ึงมีการให้คะแนนตามระดับคะแนนแบบ SOLO แบบ

สมัภาษณ์ และแบบสอบถามตามล าดบั                 

             7)   ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย 

                   -     ขอ้มูลดา้นทกัษะการวจิยั 

       ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 5 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมเวลา

ทั้งส้ิน 10 ชัว่โมง ในระหว่างการจดักิจกรรมผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการบนัทึกวีดีโอ แลว้ใชแ้บบสอบถาม แบบ

สมัภาษณ์ หลงัเสร็จส้ินกิจกรรมทั้ง 5 แผน พร้อมกบัประเมินทกัษะการวจิยัจากการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาของการเขียนการ

พิสูจน์ของนกัเรียน โดยใชแ้บบประเมินทกัษะการวิจยัท่ีตรวจให้คะแนนตามเกณฑก์ารประเมินการเขียนรายงานการ

พิสูจน์ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนตามแนวคิด  SOLO Taxonomy  ซ่ึงมีการให้คะแนนตามระดบัคะแนนแบบ SOLO  วดัไดจ้าก

การเขียนรายงานการวิจยั 4 ประเด็น 1)  การเขียนเคา้โครงการพิสูจน์ 2) การศึกษาเอกสารและการเรียบเรียงเอกสาร3) 

การอา้งอิงแหล่งท่ีมา  4) วธีิการพิสูจน์ และ ผลการพิสูจน์     

-  ขอ้มูลดา้นความรู้เก่ียวกบัสาระวธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้ 
   ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  ซ่ึงมีการด าเนินการทดสอบ 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 เป็น

การทดสอบระหวา่งภาค และคร้ังท่ี 2 เป็นการทดสอบภายหลงัจากด าเนินการจดักิจรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 5 แผนการ

จดัการเรียนรู้ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

            8)  วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 

      4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

          สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถ่ี( Frequency ) ร้อยละ (Percentage )ค่าเฉล่ีย(Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และจดัระดบัคะแนนทกัษะการวจิยัเป็นฐาน คือ  

ค่าเฉล่ีย ความหมายค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนทกัษะการวจิยั 

1.00-1.49 นอ้ยท่ีสุด 

1.50-2.49 นอ้ย 

2.50-3.49 ปานกลาง 

3.50-4.49 มาก 

4.50-5.00 มากท่ีสุด 

ผลการวจิยั 

         ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ทกัษะการวิจยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวิจยัเป็นฐาน 

(Research-Based Learning; RBL) เร่ือง วิธีการพิสูจน์เบ้ืองตน้ โดยใชแ้บบประเมินทกัษะการวิจยัตามแนวคิด SOLO 

Taxonomy 
 

ตารางที ่ 1  ตารางแสดงผลการประเมินทกัษะการวจิยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 

                  วจิยัเป็นฐาน (Research-Based Learning; RBL) เร่ือง วธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้  

 

จากตารางท่ี 1 ทกัษะการวิจยัของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวิจยัเป็นฐาน (Research-

Based Learning; RBL) เร่ือง วิธีการพิสูจน์เบ้ืองต้น ท่ีมีการปฏิบัติ 6 ขั้นตอน พบว่า ทักษะการวิจัยของนักเรียน           

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวิจยัเป็นฐาน (Research-Based Learning; RBL) เร่ือง วิธีการพิสูจน์

เบ้ืองตน้  มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.61 
 

ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ทกัษะการวิจยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวิจยัเป็นฐาน 

(Research-Based Learning; RBL) เร่ือง วธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้ โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือประเมินทกัษะการวจิยั 
 

ตารางที ่ 2 ตารางแสดงผลการประเมินทกัษะการวจิยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ   

                 วจิยัเป็นฐาน (Research-Based Learning; RBL) เร่ือง วธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือประเมิน  

                 ทกัษะการวจิยั 

 

 

 

 

ข้อ
ที ่

รายการประเมนิ ค่าสถิต ิ
แปลผล 

X  .D.S  
1 ขั้นระบุปัญหา 4.39 0.89 มาก 
2 ขั้นก าหนดแนวทางการแกปั้ญหา 3.86 0.76 มาก 
3 ขั้นด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 3.73 0.54 มาก 
4 ขั้นวเิคราะห์ ประมวลผลขอ้มูล 4.19 0.49 มาก 
5 ขั้นสรุปผล 4.13 0.49 มาก 
6 ขั้นน าเสนอผล 4.21 0.50 มากท่ีสุด 

 สรุปภาพรวมการประเมิน 4.09 0.61 มาก 

ข้อ
ที ่

รายการประเมนิ ค่าสถิต ิ
แปลผล 

X  .D.S  
1 ฉันระบุส่ิงท่ีตอ้งการพิสูจน์จากการสังเกต การตั้งค  าถามท่ี

หลากหลาย และวเิคราะห์ปัญหาอยา่งสมเหตุสมผล และผา่น 
4.18 0.73 มาก 
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ตารางที ่ 2  ตารางแสดงผลการประเมินทกัษะการวจิยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ   

                  วจิยัเป็นฐาน (Research-Based Learning; RBL) เร่ือง วธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือประเมิน  

                  ทกัษะการวจิยั (ต่อ) 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่านักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (Research-Based 

Learning; RBL) เร่ือง วิธีการพิสูจน์เบ้ืองตน้ มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.09 แสดงวา่

นกัเรียนมีทกัษะการวจิยัภายหลงัจากการไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวจิยัเป็นฐาน ระดบัมาก 

 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ทกัษะการวิจยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวิจยัเป็นฐาน 

(Research-Based Learning; RBL) เร่ือง วธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เพ่ือประเมินทกัษะการวจิยั 
 

        ผลการสัมภาษณ์เพ่ือประเมินทักษะการวิจยัของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 

จ าแนกตามประเด็นค าถาม 5  ขอ้ โดยนกัเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 1)  การระบุปัญหา ท่ีผูใ้ห้

สัมภาษณ์ (นักเรียน) วิเคราะห์จากขอ้ความพิสูจน์ท่ีก าหนดให้ ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุได้ว่าขอ้ความท่ี

ข้อ
ที ่

รายการประเมนิ ค่าสถิต ิ
แปลผล 

X  .D.S  
 การสืบคน้ขอ้มูลเบ้ืองตน้    
2 ในการก าหนดเคา้โครงการพิสูจน์ฉันสามารถท าไดถู้กตอ้ง

โดยผ่านการสืบค้นและตรวจสอบความสอดคล้องกับ
รูปแบบการพิสูจน์ตามกระบวนการวจิยั 

4.03 0.85 มาก 

3 ในการศึกษาค้นคว้า ฉันมีการสังเคราะห์และเรียบเรียง
เอกสารอยา่งเป็นระบบ โดยมีความเช่ือมโยงกบัปัญหาการ 
พิสูจน์อยา่งครอบคลุม 

3.72 0.67 มาก 

4 ในการวิเคราะห์ฉันจะใช้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกับปัญหาการ
พิสูจน์ มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นระบบ ถูกตอ้งตามหลกัวิชา 
น าไปสู่การหาผลสรุปการพิสูจน์ท่ีถูกตอ้ง 

3.96 0.81 มาก 

5 ฉันสรุปการพิสูจน์ถูกตอ้งตามขั้นตอนการพิสูจน์ การแสดง
เหตุผลของการพิสูจน์สมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดค้วามรู้ใหม่ 

4.03 0.88 มาก 

6 ฉนัน าเสนอขอ้มูลโดยมีสาระส าคญัครบถว้นตามขั้นตอนการ
วิจยั ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ และสนใจภายในเวลาท่ีก าหนด โดยใช้
วธีิการท่ีน่าสนใจ และตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน ครบถว้น 

3.67 0.65 มาก 

ภาพรวมการประเมิน 3.93 0.09 มาก 
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ตอ้งการพิสูจน์เป็นรูปแบบการพิสูจน์แบบใด  เน่ืองจากได้มีการศึกษาใบความรู้ ท าความเขา้ใจใบความรู้   จากการ

สืบคน้ขอ้มูล และวเิคราะห์ร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มวา่หวัขอ้การพิสูจน์สอดคลอ้งกบัแบบใด ดงัท่ีนกัเรียนคนหน่ึงกล่าววา่ 

           “ ก่อนท่ีเราจะบอกว่าโจทย์ท่ีให้มาน้ันต้องพิสูจน์แบบใด เราต้องอ่านและท าความเข้าใจโจทย์ เขียนเค้าโครงการ

พิสูจน์ โดยศึกษาใบความรู้ และทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง และปรึกษาจากสมาชิกท้ังกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อสรุป ”   

(นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเดชอุดม) 
 

  2)  การด าเนินการศึกษาคน้ควา้ โดยมีประเด็นค าถามผูส้ัมภาษณ์ไดส้อบถามเก่ียวกบัวธีิการในการแสวงหาความรู้ของ

นกัเรียน ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ (นักเรียน) ส่วนใหญ่จะศึกษาจากใบความรู้และหาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากการสืบคน้ขอ้มูลทาง

อินเตอร์เน็ต และสืบคน้จากห้องสมุดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีท่ีใชใ้นการพิสูจน์ ไม่น้อยกวา่ 5-6 แหล่ง ท่ีใชใ้นการอา้งอิง 

ดงัตวัอยา่งค าตอบท่ีวา่ 

        “หนูเพ่ิงรู้ว่าท่ีโรงเรียนกวดวิชาบอกว่าเป็นสูตรลัดท่ีจริงมนัคือทฤษฎท่ีีเราสามารถหาข้อมูลได้ท่ัวไปจาก   เวบไซต์ 

จากงานวิจัยของมหาวิทยาลยัต่างๆ แต่เราต้องหามาในท่ีต่างๆให้มากพอเพ่ือแสดงว่าท่ีเราหามนัถกูต้องและตรงกัน” 

(นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเดชอุดม) 
 

3) แหล่งเรียนรู้และสืบคน้ขอ้มูล ผูใ้ห้สัมภาษณ์ (นกัเรียน) ระบุวา่แหล่งเรียนรู้และสืบคน้ส่วนใหญ่จะเป็นอินเตอร์เน็ต 

แต่เน่ืองจากมีจ านวนมาก ครูคือผูส้ าคญัท่ีจะแนะน าวธีิและแหล่งสืบคน้ท่ีน่าเช่ือถือใหก้บันกัเรียน 

4) การวเิคราะห์ ประมวลผลและสรุป โดยมีประเด็นค าถามวา่ ในการพิสูจน์ขอ้ความทางคณิตศาสตร์แต่ละแบบนกัเรียน

มีขั้นตอนในการท างานอยา่งไร ซ่ึงผูใ้นสัมภาษณ์ (นกัเรียน) ส่วนใหญ่ จะมีขั้นตอนในการพิสูจน์คือวเิคราะห์วา่โจทย์

ตอ้งการให้พิสูจน์อะไร สืบคน้และตรวจสอบว่ามีรูปแบบการพิสูจน์ท่ีสอดคลอ้งกับโจทยคื์อแบบใด ก าหนดเค้า

โครงการพิสูจน์ สืบคน้ขอ้มูล และด าเนินการพิสูจน์ แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง 5) การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็น

ฐานท าให้นกัเรียนมีผลการเรียนดีข้ึนหรือไม่ ผูใ้ห้สมัภาษณ์ (นกัเรียน) ส่วนใหญ่คิดวา่มีผลท าใหผ้ลการเรียนดีข้ึน ดงัค า

ใหส้มัภาษณ์วา่ 

         “การเรียนแบบนีน่้าจะท าให้การเรียนดีขึน้เพราะท าให้เรามีกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ท่ีเป็นล าดับขั้นตอน

มากย่ิงขึน้ และสามารถน าไปปรับใช้ได้กับหลายๆวิชา” 

(นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเดชอุดม) 

        จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปจากผลการสัมภาษณ์ ไดว้า่ นักเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะในการวิจยั โดยนกัเรียนรู้จกั

การท างานอยา่งเป็นขั้นตอน นกัเรียนสามารถท่ีจะพิจารณาระบุส่ิงท่ีตอ้งการพิสูจน์ไดจ้ากการสงัเกตรูปแบบการพิสูจน์

วา่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้การพิสูจน์อยา่งไร มีการก าหนดแนวทางการแกปั้ญหาโดยการเขียนเคา้โครงการพิสูจน์ท่ีผา่นการ

ตรวจสอบวา่ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการพิสูจน์ ท าการศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเช่ือมโยง

กบัหัวขอ้การพิสูจน์ท าการพิสูจน์ตามล าดบัอยา่งถูกตอ้ง และน าเสนอผลไดน่้าสนใจ ท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ

ในเร่ือง การพิสูจน์ขอ้ความทางคณิตศาสตร์มากข้ึน 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
                 การวจิยัเร่ืองการศึกษาทกัษะการวิจยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวจิยัเป็นฐาน 
เร่ือง วิธีการพิสูจน์เบ้ืองตน้ มีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาทกัษะการวิจยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบวจิยัเป็นฐาน (Research-Based Learning; RBL)  เร่ือง  วธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้ กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี
เป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/14 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเดชอุดม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 29  จ านวน 33 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน เร่ืองวธีิการ
พิสูจน์เบ้ืองตน้ 2) แบบประเมินทักษะการวิจยั 3) แบบสอบถาม 4) การสัมภาษณ์   ใชรู้ปแบบวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยสรุปผลการวจิยัและการอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 
 

 สรุปผลการวจิยั 
              การวิจยัเร่ืองการศึกษาทกัษะการวิจยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวจิยัเป็น
ฐาน เร่ือง วธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้ สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
               1. การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน  พบว่าก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
นกัเรียนไม่มีทกัษะการวิจยั เน่ืองจากทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์ในการวจิยั และไม่เคยอ่านบทความวจิยั หรืองานวจิยั  
ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน จึงไดด้ าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็น 6 ขั้นตอนคือ การ
พฒันาทกัษะการวจิยัในคร้ังน้ี มีการด าเนิน 1) ระบุปัญหา 2) ก าหนดแนวทางการแกปั้ญหา 3) ด าเนินการศึกษาคน้ควา้  
4) วิเคราะห์ ประมวลผลขอ้มูล  5) สรุปผล  6) น าเสนอผล โดยทั้ง 6 ขั้นตอน จะให้นักเรียนมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ ศึกษาคน้ควา้ โดยผูส้อนเป็นเพียงผูใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ท าให้นกัเรียนมีคะแนนการประเมินทกัษะการวิจยั
เฉล่ีย เท่ากบั 4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.61 แปลผลวา่ ดีมาก  
               2. หลงัเรียนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน นักเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการวิจยั โดยนักเรียนแสดงออกถึงทกัษะการวิจยั
ครบทั้ง 3 ทกัษะ ผา่นการเขียนรายงานการพิสูจน์ คือ 1) ทกัษะการระบุปัญหาวิจยั (WHAT) เก่ียวขอ้งกบัการระบุหวัขอ้
การพิสูจน์หรือค าถามท่ีตอ้งการศึกษาเพื่อให้ไดค้  าตอบ โดยพิจารณาจากความชดัเจนของประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษา และรายละเอียดของปัญหา สามารถหาค าตอบไดด้ว้ยขอ้มูลท่ีสามารถวดัไดห้รือสังเกต
ได ้2) ทกัษะการเตรียมขั้นด าเนินการวิจยั (HOW) เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเคา้โครงการพิสูจน์ท่ีนกัเรียนสามารถท าได้
ถูกตอ้งโดยผ่านการสืบคน้และตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการพิสูจน์ตามกระบวนการวิจยั 3) ทกัษะการลง
มือปฏิบติังานวิจยั (CONDUCTING OF THE STUDY) เก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
ตีความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การสรุปและการอภิปรายผลการวิจัยการให้ขอ้เสนอแนะในการวิจยั  และการ
ประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยมีการสังเคราะห์และเรียบเรียงทฤษฎีบทอย่างเป็นระบบ มีความเช่ือมโยงกบัปัญหาการ
พิสูจน์อย่างครอบคลุม  มีการสรุปการพิสูจน์ถูกต้องตามขั้นตอนการพิสูจน์  การแสดงเหตุผลของการพิสูจน์
สมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของการน าเสนอขอ้มูลมีสาระส าคญัครบถว้นตาม
ขั้นตอนการวิจยัให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ และสนใจภายในเวลาท่ีก าหนด โดยใชว้ิธีการท่ีน่าสนใจ และตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน 
ครบถว้น  
 การอภิปรายผล 
              การวิจยัเร่ืองการศึกษาทกัษะการวิจยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวจิยัเป็น
ฐาน เร่ือง วธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้ อภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 
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1. จากผลการประเมินทกัษะการวจิยัของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวจิยัเป็นฐาน (Research- 
Based Learning; RBL) เร่ือง วธีิการพิสูจน์เบ้ืองตน้ พบวา่ภายหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวจิยัเป็นฐานนกัเรียนมี

ผลการประเมินทกัษะการวจิยัอยูใ่นระดบั มาก กล่าวคือนกัเรียนมีทกัษะการวิจยัครบทั้ง 3 ทกัษะ คือ 1) ทกัษะการระบุ

ปัญหาการวิจยั 2) ทกัษะการเตรียม ขั้นด าเนินการวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเคา้โครงการพิสูจน์ท่ีนักเรียนท าได้

ถูกตอ้งโดยผ่านการสืบคน้และตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการวจิยั 3) ทกัษะการลงมือปฏิบติังานวิจยั โดยมี

การสังเคราะห์และเรียบเรียงทฤษฎีบทอยา่งเป็นระบบ มีความเช่ือมโยงกบัปัญหาการพิสูจน์อยา่งครอบคลุม  มีการสรุป

การพิสูจน์ถูกตอ้งตามขั้นตอนการพิสูจน์ การแสดงเหตุผลของการพิสูจน์สมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี

ท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของการน าเสนอขอ้มูลมีสาระส าคญัครบถว้นตามขั้นตอนการวิจยัให้ผูอ่ื้นเขา้ใจและสนใจ  ภายใน

เวลาท่ีก าหนด โดยใชว้ิธีการท่ีน่าสนใจ และตอบขอ้ซักถามไดช้ดัเจน ครบถว้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบวิจยัเป็นฐานในแนวทางท่ีครูใช้กระบวนการวิจยัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ ง 6 ขั้นตอน ท่ีส่งผลให้

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และยงัพฒันาให้นกัเรียนเกิดการคิดวเิคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค ์มีความพร้อมใน

การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และจัดระบบความคิดได้รวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณิกา ชาญสินธ์ุ (2550 : 

บทคดัยอ่)ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน (Research - Based Learning : RBL) เป็นการจดัให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์หรือกระบวนการสืบสอบใน ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาวจิยั 

ในการด าเนินการแสวงหาความรู้ใหม่หรือค าตอบท่ีเช่ือถือไดจึ้งเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการ

แสวงหาความรู้ และทกัษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสอดคลอ้งกบั สราวธุ ชยัยอง (2552 : บทคดัยอ่)ท่ีพบวา่

นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน มีระดบัความสามารถในการคิดเชิงวทิยาศาสตร์จากมากไปหา

นอ้ยเรียงตามล าดบั คือ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิดเชิงตรวจสอบและการคิดเชิงประเมิน การคิด

อย่างมีเหตุผล และการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงอยู่ในระดับดีทุกด้าน และความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนช้ินงานกับคะแนน

ความคิดเชิงวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัสูง (R = 0.71) 

2. ความรู้ทางการวจิยัของนกัเรียน ภายหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวจิยัเป็นฐาน นกัเรียนมีความรู้ 
ทางการวจิยัเพ่ิมข้ึน โดยพิจารณาจากการเขียนรายงานการพิสูจน์และการสมัภาษณ์พบวา่นกัเรียนโดยส่วนใหญ่มีความรู้

ในการวิจยั โดยนกัเรียนรู้จกัการท างานอยา่งเป็นขั้นตอน นกัเรียนสามารถท่ีจะพิจารณาระบุส่ิงท่ีตอ้งการพิสูจน์ไดจ้าก

การสงัเกตรูปแบบการพิสูจน์วา่สอดคลอ้งกบัหัวขอ้การพิสูจน์อยา่งไร มีการก าหนดแนวทางการแกปั้ญหาโดยการเขียน

เคา้โครงการพิสูจน์ท่ีผา่นการตรวจสอบวา่ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการพิสูจน์ ท าการศึกษาขอ้มูลและวเิคราะห์

สงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกบัหวัขอ้การพิสูจน์ท าการพิสูจน์ตามล าดบัอยา่งถูกตอ้ง และน าเสนอผลไดน่้าสนใจ ท าให้

นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง การพิสูจน์ขอ้ความทางคณิตศาสตร์มากข้ึน 
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        งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิตและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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อุบลราชธานี ท่ีอนุญาตใหใ้ชน้กัเรียนเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

- 1176 -



  HMO4-11 
 

 

เอกสารอ้างองิ 

ทิศนา แขมณี . (2548) . การจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของ กระบวนการเรียนรู้. กรุงเทพฯ :                   

           โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ปทีป  เมธาคุณวฒิุ . (2547) . การเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวจิยั ใน ไพฑูรย ์สินลารัตน์  (บรรณาธิการ), การ 

           เรียนการสอนท่ีมีการวจิยัเป็นฐาน (หนา้ 21-37) . (พิมพค์ร้ังท่ี 3) . กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

           มหาวทิยาลยั. 

รุจิราพร รามศิริ.(2556).การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทกัษะการวจิยั   

           ทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา.วทิยานิพนธ์  

           ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วรณนั  ขนุศรี.  “การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์,”  วารสารวิชาการ. 6,3(มีนาคม 2546): 74.  

วรรณิกา ชาญสินธ์ุ (2550) ผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์เร่ืองการส ารวจความคิดเห็น ของนกัเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี     

              5 โรงเรียนพรเจริญวทิยาโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน .วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต: มหาวทิยาลยั  

              มหาสารคาม. 

สราวธุ ชยัยอง (2550). การจดัการเรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐานเพื่อพฒันาความคิดเชิงวทิยาศาสตร์ในรายวชิาชีววทิยา 

             พ้ืนฐานส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต:มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ และทศันีย ์บุญเติม. การสอนแบบ Research-Based Teaching ใน ไพฑูรย ์สินลารัตน์  

              (บรรณาธิการ), การเรียนการสอนท่ีมีการวจิยัเป็นฐาน หนา้ 8-20 . (พิมพค์ร้ังท่ี 3) . กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์   

              จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2554).ร่างแนวทางการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ตามจุดเนน้การพฒันา 
              คุณภาพผูเ้รียน ดา้นแสวงหาความรู้เพ่ือการแกปั้ญหา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6.กรุงเทพฯ:ส านกั 
American Psychological Association. A framework for school reform and redesign.1997 [cite 2016 Aug  

           20] Available from:www.apa.org/ed/governance/bea/learner-centered.pdf 

 

- 1177 -




