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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ (1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย  เร่ืองจำนวนจริง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2) เปรียบเทียบความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  เรื่องจำนวนจริง  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ (3) ศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบอุปนัย ประชากรของการวิจัยนี้ ได้แก ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  จำนวน  13  ห้องเรียน  โดยมี
การจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียนแต่ละห้องเรียน  และแต่ละห้องเรียนไม่มีความแตกต่าง
กัน  รวมมีนักเรียนทั้งหมด  จำนวน 435 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4/8  ที่กำลัง
เรียนภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  จำนวน  41  
คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่แผนการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รปูแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย เร่ือง จำนวนจริง รายวชิา
คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์และ
แบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-test dependent)  
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 ผลการวิจัยพบว่า (1)  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบอุปนัย เรื่อง จำนวนจริง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.26/80.73 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
80/80 (2) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และ (3) ผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย ที่มีต่อความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =X  4.04, S.D. = 0.63) 

คําสําคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย; ความสามารถในการให้เหตุผล; จำนวนจริง 

Abstract 
 The objectives of this research are (1) to develop learning activity about real 
number of Mathayomsuksa 4 students through Inductive Approach effectively based on 
80/80 criterion (2) to compare the Mathematical reasoning ability of Mathayomsuksa 4 
students about real number by using learning activity through Inductive Approach and  
(3) to study the satisfaction of Mathayomsuksa 4 students on learning activity through 
Inductive Approach. 
 The population of this research is Mathayomsuksa 4 students from 13 classrooms 
studying at Satrinonthaburi School, Muang District, Nonthaburi Province in term 1, 
academic year 2021. Each classroom has the students with different abilities. The total of 
the students is 435. The sample is 41 students from Mathayomsuksa 4/8 chosen by cluster 
sampling. The research instruments are the lesson plan for Mathayomsuksa 4 students 
about real number using Inductive Approach, the assessment form on the Mathematical 
reasoning ability and the satisfaction survey form. The statistics used in data analysis are 
arithmetic mean, standard deviation, percentage, and testing hypothesis with t-test 
dependent. 
 The results revealed that (1) the effectiveness of learning real number through 
Inductive Approach was 80.26/80.73, following the 80/80 criterion (2) the average score 
after learning was 0.5 higher than the one before learning statistically significantly (3) the 
results from the students’ satisfaction survey form on learning through Inductive Approach 
affecting their Mathematical reasoning ability about real number were totally in the very 
good level ( x  = 4.04, S.D. = 0.63). 
Key words: Inductive Approach;  reasoning ability;  real number 
 
บทนำ 
 การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาในปัจจุบนั  โดยส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้การสอนคณิตศาสตร์แบบดั้งเดิม  การสอนที่ต้องอธบิายกฎ  สูตร  การทำแบบฝึกหัดและการทดสอบ
แบบปรนัย  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบนี้  นักเรียนไม่ตอบสนองต่อกิจกรรมการเรียน  ทำให้ไม่ได้พัฒนาทักษะ
การคิดและการใช้เหตุผล  ทำให้ชั้นเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิง่ทีน่่าเบื่อ  เครียดและไม่อยากแก้ปัญหาที่ยาก ๆ 
ต้องจำกฎ  สูตร  (ปรีชากร  ภาชนะ, 2552, หน้า 78)  และบางครั้งการจัดการเรียนรู้ของครูสอนแบบ 
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รวบรัด  เน้นเฉพาะเนื้อหา  ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด  การให้เหตุผล  ทำให้นักเรียนคิดไม่เป็น  
ทำไม่เปน็  และแก้ปัญหาไมไ่ด้ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555 ก, หน้า 6)  ทำ
ให้ที่ผ่านมา  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไมป่ระสบผลสำเร็จคือนักเรียนขาดความเข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับ
นิยามและสมบัติต่าง ๆ  ประกอบกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (Ordinary  national  
educational  test: O-NET)  ที่ได้มีการกำหนดเปา้หมายยทุธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2555 – 2561)  โดยระบุว่านักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวิชาหลัก
(รวมถึงคณิตศาสตร)์ แต่จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสตรีนนทบุรี  มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอยู่ที่  
32.56  ซึ่งมีการจำแนกคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการเรียนรู้  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐาน  ค 1.1  
เท่ากับ 23.35 คะแนน  มาตรฐาน  ค 1.2  เท่ากับ 29.94 คะแนน  มาตรฐาน  ค 1.3  เท่ากับ 37.74  
คะแนน  จะเห็นได้วา่คะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน ค 1.1  มาตรฐาน ค 1.2  และมาตรฐาน  ค 1.3  อยู่ในระดับต่ำ
มากและต่ำกวา่คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ซึ่งสาเหตุมาจากนกัเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
ความรู้ของบทนิยาม ไมส่ามารถบอกบทนิยามต่าง ๆ ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของจำนวนจริง  เพราะ
เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นบทนิยามและทฤษฎีบท  ทำให้นักเรียนเกิดความสับสนและเข้าใจได้ยาก (กุลนิดา       
วรสารนันท์, 2552, หน้า 68)  

จากสภาพปัญหาดังกลา่วแสดงให้เห็นว่านักเรียนยังประสบปัญหาเก่ียวกับความสามารถในการ 
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เปน็อย่างมาก อาจเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่ไม่ส่งเสริม
กระบวนการคิดโดยครูเป็นคนบอกข้ันตอนให้นักเรียนทำตาม  บอกวิธีทำ  ให้ตัวอย่างและมุ่งให้นักเรียนทำ
ได้ตามตัวอยา่งไม่ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  เนื่องจากเหตุผลทางคณติศาสตร์เปน็สิ่งที่ไม่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการบอกแต่จะต้องเกิดจากประสบการณ์และการคิด  ยิ่งมปีระสบการณ์มากเท่าใด  
มโนทัศน์การให้เหตุผลก็จะเกิดได้ลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึน้ (ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี, 2550, หน้า 85)  
นอกจากการสอนให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์แล้ว  การให้เหตุผลยงัเป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
อย่างหนึ่งที่ครูจะต้องพฒันาความสามารถของนักเรียน  เนื่องจากการให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการที่
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  คิดอย่างเป็นระบบ  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  สามารถคาดการณ์วางแผนตดัสินใจและแก้ไขปัญหาได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม  อีก
ทั้งการสอนทีส่่งเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการได้มาซึง่มโนทัศน์อีก
ด้วย  (อัมพร  ม้าคนอง, 2553, หน้า 11) ดังนัน้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้
เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  คือ  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการสังเกต  วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล  สร้างข้อคาดการณ์  ตรวจสอบและพิสูจน์ยืนยนัข้อคาดการณ์ (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2555, หน้า 129-130)  แนวทางหนึ่งในการพัฒนา
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทำได้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย  ซึ่งเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การสร้างหลักการทั่ว ๆ ไปที่เปน็นามธรรมจากตัวอย่างที่เปน็รูปธรรมที่ครูเสนอ
โดยพื้นฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้  เป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้ากรณีเฉพาะแต่ละกรณีเป็นจริงและมี
เหตุผลมาสนบัสนุนที่มากพอแลว้จะเป็นจริงในทุกๆกรณี  ซึ่งหลกัการทั่วๆไปทีน่ักเรียนสรุปได้นัน้จำเปน็ต้อง
ผ่านกระบวนการให้เหตุผล (Sidhu,1981, pp. 106-107)   

จากเหตุผลที่กล่าวมาผู้วจิัยจึงสนใจที่จะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  เร่ืองจำนวนจริง  โดยผลการวิจัยทีไ่ด้คร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์  ครูคณิตศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องที่จะนำกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยไปประยุกต์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตรใ์ห้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนยั  เร่ืองจำนวนจริงของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  เรื่องจำนวนจริง  ดว้ยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบอุปนยั 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย  เร่ืองจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

 2.  ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  เรื่องจำนวนจริง  ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบอุปนัยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนยั
อยู่ในระดับมาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4    โรงเรียนสตรีนนทบุรี  อำเภอ

เมือง  จังหวัดนนทบุรี  จำนวน  13  ห้องเรียน  โดยมีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน
แต่ละห้องเรียน  และแต่ละห้องเรียนไม่มีความแตกต่างกัน  รวมมีนักเรียนทั้งหมด  จำนวน 435 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4/8   โรงเรียนสตรีนนทบุรี  
อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  จำนวน  41  คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Sampling) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

1.  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย 
2.  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความสามาถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์  เรื่องจำนวนจริง 

 เนื้อหาที่ศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปน็เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค30201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เรื่อง

จำนวนจริง  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนนทบุรี  (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรงุ 2560)   

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. ทำให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้นำแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้หน่วยอ่ืนหรือระดับชั้นอ่ืน 



5 
 

  2. เป็นแนวทางสำหรับครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  3. เป็นแนวทางสำหรับครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืน ๆ ที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น อีกทั้งยงัทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการนำ
คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
จำนวนจริง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผ่านกระบวนการสอนแบบออนไลน ์
 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย คือ กระบวนการสอนที่ครูใช้ในการช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการนำตัวอย่าง/ ข้อมูล/  ความคิด/  เหตุการณ์/  สถานการณ์/ 
ปรากฎการณ์ที่มีหลักการ/  แนวคิดที่ต้องการให้นักเรียนศึกษาวิเคราะห์ จนสามารถดึงหลักการ/ แนวคิดที่
แฝงอยู่ออกมา เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ  กลา่วอย่างสั้น ๆได้ว่าเปน็การสอนให้นักเรียนสรุปหลักการ
จากตัวอย่างตา่ง ๆ ด้วยตนเอง ทิศนา แขมณี (2556, หน้า 340) 
 ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย  
 ฆนัท ธาตทุอง (2551, หน้า 123-124) กล่าวว่า ขั้นตอนของการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อุปนัย มีดังต่อไปนี ้

1. ขั้นเตรียม 
               ขั้นนี้เป็นขัน้นำเข้าสู่บทเรียน เตรียมตัวนักเรียน ทัง้นี้เพื่อเป็นการชี้แนะให้กับนักเรียนเกิด
กระบวนการของการทำความเข้าใจและยังเปน็พืน้ฐานสำหรับทีจ่ะรับความรู้ใหม่ของเร่ืองที่จะเรียนอีกด้วย 

2. ขั้นเสนอตัวอย่าง 
               ขั้นนี้เป็นขัน้ที่ผูส้อนให้ตัวอย่างแก่นักเรียนจำนวนหลาย ๆ ตัวอย่างให้มากพอทีน่กัเรียนจะ
สังเกต พิจารณาและหาข้อสรุปจากตัวอย่างนั้น ๆ ได้ นอกจากการให้ตัวอย่างแล้วผู้สอนอาจจะให้นักเรียน
สังเกตจากการทดลองด้วยตัวเองก็ได้ 

3. ขั้นการเปรียบเทียบ 
              ขั้นนี้เป็นขัน้ที่นักเรียนนำสิ่งทีไ่ด้จากการพิจารณาสงัเกตตัวอย่างต่าง ๆ หรือจากการทดลองมา
วิเคราะห์  แยกแยะหาข้อแตกต่าง  เพื่อเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ของรายละเอียดในส่วนที่เหมือนกัน 
เพื่อนำไปสู่การสรุป การให้คำนยิามและการตัง้เป็นเกณฑไ์ว้ในขัน้นี้ผูส้อนไม่ควรเร่งเร้านักเรียนให้มากเกินไป 

4. ขั้นการสรุป 
              ขั้นนี้เป็นขัน้การสรปุจากตัวอย่างต่าง ๆ หรือการทดลองมาเป็นกฎเกณฑ์ นยิาม หรือสูตรด้วยตัว
ของนักเรียนเอง 

5. ขั้นการนำไปใช ้
              ขั้นนี้เป็นขัน้ทดสอบนักเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจในทฤษฎีบท กฎ สูตรนิยามต่าง ๆ หรือขั้นที่สรุป
ได้ว่าสามารถนำไปใช้ในการทำแบบฝึกหัด ซึ่งนักเรียนควรที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปญัหาในรูปแบบ
อ่ืน ๆ ได ้
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 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ชลาวยั ชมดี  (2551, หน้า 62-63) ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีสอนแบบอุปนัย-นิรนัย ผลการศึกษา
พบว่า มปีระสิทธิภาพ 81.43/79.49 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75 ค่าดัชนีประสิทธผิลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์เร่ืองการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใชว้ิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบอุปนัย-นิรนัยมีคา่เท่ากับ 0.6015 หรือคิดเป็นร้อยละ 60.15 นักเรียนที่เรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 โดยใช้
วิธีการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบอุปนัย-นิรนัยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
              ธีณรัตน์ สงัหร(2556, หน้า 127) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย-นิรนยั ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ ความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์  เรื่อง สถิติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ผลการศึกษาพบวา่ ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนยั-นิรนัย   
เร่ืองสถิติ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 และสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 
70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.92 
 Christou & Papageorgiou (2006, pp. 55-56) ได้ศึกษาเร่ืองโครงสร้างของการให้เหตุผลเชิง
อุปนัยทางคณิตศาสตร์ ได้กลา่วถึงพื้นฐานบทวรรณกรรมในการให้เหตุผลเชิงอุปนัย  โดยได้ทำการศึกษา
โครงสร้างสำหรับการแนะนำและการประเมินการให้เหตุผลเชิงอุปนัยทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษา ใช้ข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 จำนวน 135 คน ในประเทศไซปรัส ได้ให้ประโยชน์
จากการวิเคราะห์ปัจจัยทีน่ำมายืนยัน และพิสูจน์ความสอดคลอ้งกับข้อมูลแล้วนำมาสรุปให้เปน็กระบวนการ
เฉพาะที่มุ่งตรวจสอบความเหมือนและแตกต่าง ในคุณสมบตัิหรือและความสัมพันธ์ซึ่งเป็นการนำมาใช้
สำหรับผลเฉลยของปัญหาคณิตศาสตร์เชิงอุปนัยที่ควบคุมดว้ยคณุสมบัติหรือความสัมพนัธ์ ผลจากการวิจัย
โครงสร้างของการให้เหตุผลเชิงอุปนัยทางคณิตศาสตร์ได้ให้ประโยชน์ในการกำหนดพื้นฐานทางทฤษฎี
สำหรับการออกแบบหลักสูตรและการกำหนดโปรแกรมในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยทางคณิตศาสตร์ 
 
วิธีดำเนินงานวิจัย 
 กรอบแนวคิด 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
  
 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย  
ที่มีต่อความสามาถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง โดยผ่าน

กระบวนการสอนแบบออนไลน์ 

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่

มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย  โดย
ผ่านกระบวนการสอนแบบออนไลน์ 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 เป็นแผนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จำนวน 8 แผน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 แบบทดสอบระหว่างเรียน เร่ือง จำนวนจริง ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  ประกอบด้วย 
แบบทดสอบ  3  ชุด ซึ่งแบบทดสอบทั้ง 3 มีลักษณะเป็นแบบอัตนัย 

       ชุดที่ 1 เรื่องสมบัติของจำนวนจริง  จำนวน 5 ข้อ  ชุดที่ 2 เรื่อง การนำสมบัติของจำนวน
จริงไปใช้ในการแก้ปัญหา จำนวน 5 ข้อ  ชุดที่ 3 เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ จำนวน 5 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 

2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เปน็แบบอัตนยั จำนวน  10  ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 – 1.00 

2.3 แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย ที่มีต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จำนวน  10  ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 0.83 – 1.00 
 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
 1. ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยบทบาทของนักเรียน เป้าหมายของการเรียน วิธีวัดและประเมินผล 
 2. ดำเนินการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3.  ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย  เร่ือง จำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ซึ่งใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8 คาบ ระหว่างนี้มีการทดสอบย่อยระหว่างเรียน 3 ครั้ง ดังนี้ 

  คร้ังที่ 1 หลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
  คร้ังที่ 2 หลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
  คร้ังที่ 3 หลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  

 4.  เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบตามแผนเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยทำการวัดความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ แล้วบันทึกผลการทดสอบเป็นคะแนนหลังเรียน โดยใช้เวลาในการ
ดำเนินการทดสอบการวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คาบ 
 5.  ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  โดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
 
ตาราง 1 
 เกณฑ์การให้คะแนนวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการให้เหตุผลที่ปรากฏให้เห็น 

3/ดีมาก 
คำตอบถูกต้อง และสามารถอธิบายเพื่อสื่อความหมายแนวคิดโดยแสดงเหตุผลมา
สนับสนนุคำตอบได้อย่างสมเหตุสมผล 
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คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการให้เหตุผลที่ปรากฏให้เห็น 

2/ดี 
คำตอบถูกต้อง และสามารถอธิบายเพื่อสื่อความหมายแนวคิดโดยแสดงเหตุผลมา

สนับสนนุคำตอบได้อย่างสมเหตุสมผลบางส่วน 

1/พอใช้ 
คำตอบไม่ถูกต้อง แต่สามารถอธิบายเพื่อสื่อความหมายแนวคิดโดยแสดงเหตุผล
มาสนบัสนุนคำตอบได้อยา่งสมเหตุสมผลบางสว่น 

0/ควรปรับปรุง 

คำตอบถูกต้อง แต่ไม่สามารถอธิบายเพื่อสื่อความหมายแนวคิดโดยแสดงเหตุผล
มาสนบัสนุนคำตอบได้ / คำตอบไม่ถูกต้อง และไม่สามารถอธิบายเพื่อสื่อ
ความหมายแนวคิดโดยแสดงเหตุผลมาสนบัสนุนคำตอบได้หรือไม่มีการเขียนตอบ
ใด ๆ 

 
6. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติและแปลผลข้อมูล เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย เรื ่องผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย  ที่มีต่อความสามาถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  เรื่องจำนวนจริง  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยผ่านกระบวนการสอนแบบออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัย เร่ือง จำนวนจริง ของนักเรียน
ขั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
 
ตาราง 2 
การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตรแ์บบอุปนยั เร่ือง จำนวนจริง ของนักเรียนขั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 X  S.D. คิดเป็นร้อยละ 

คะแนนระหว่างเรียน 

คะแนนหลังเรียน 

36.12 

24.22 

1.00 

2.24 

1E = 80.26 

2E = 80.73 

 
 จากตาราง 2 พบว่า การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัย 
เร่ือง จำนวนจริง ของนักเรียนขัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ80.26/80.73 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ำหนด 
  
ตอนที่ 2 ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  เรื่องจำนวนจริง  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบอุปนยัของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
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ตาราง 3 
คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์  เรื่องจำนวนจริง  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบอุปนยัของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ N X  S.D t Sig. 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

41 
41 

10.07 
24.22 

3.01 
2.24 

32.17 0.00* 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 จากตาราง 3 พบว่า คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 10.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.01 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 24.22 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กับ 2.24 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
และหลังเรียนมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย เร่ือง จำนวนจริง ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี 
ที่ 4 ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลเพิ่มมากข้ึน 
 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  ที่มีตอ่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย ที่มี
ต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง 
 
ตาราง 4  
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพงึพอใจมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย ที่มี
ต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

รายการประเมิน X  S.D. แปลความหมาย 
ด้านเนื้อหา 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการวัดผลประเมินผล 

4.18 
3.87 
4.13 

0.54 
0.69 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.04 0.63 มาก 
  

จากตาราง 4  พบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย เร่ือง จำนวนจริง 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =X 4.04) เมื่อพิจารณารายละเอียดแตล่ะด้าน 

พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =X 4. 18) รองลงมา คือ 

ด้านการวัดผลประเมินผล ( =X 4.13) และค่าเฉลี่ยตำ่ที่สดุ คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ( =X 3.87)  
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย เร่ือง 
จำนวนจริง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 (E1/E2) เทา่กับ 80.26/80.73 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
80/80 เนื่องจากผู้วิจัยมีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการสรา้งตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
และมีวิธีที่เหมาะสม กล่าวคือ มกีารศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
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ปรับปรุง 2560) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผลผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย ซึ่งมีกระบวนการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียม  ข้ันตอน
ที่ 2 ขั้นเสนอตัวอย่าง  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบ ขั้นตอนที่ 4 ข้ันสรุป ขั้นตอนที่ 5 ขั้นนำไปใช้ มาใช้ใน
การแก้ปัญหาวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์เพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนมสี่วนรว่มในทำกิจกรรม รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน และให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้ โดยแผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
และตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชีย่วชาญ เพื่อให้แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถนำไปจัดการ
เรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของไพศาล แมลงทบัทอง (2558, หน้า 76) ได้
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนยัและนิรนัยที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีจำนวนเบื้องตน้ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัย มีประสิทธิภาพ 
82.03/87.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้ศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบอุปนัย สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้มี
การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สร้างทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสังเกตพิจารณาและหาความสัมพนัธ์จากตัวอย่างนั้น ๆ ด้วยตัว
ของนักเรียนเอง การเชื่อโยงและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 2. ด้านความสามารถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ จากผลการวิจัยพบวา่ คะแนนเฉลี่ยความ 
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนยัเท่ากับ 10.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กับ 3.07 คะแนนเฉลี่ยความ 
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรุ้แบบอุปนัย เท่ากบั 24.22 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.24 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน พบวา่ คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นวา่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยเปน็การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการ
ใช้คำถามกระตุ้นการคิดและการอธิบายสื่อความหมายแนวคิดเพื่อแสดงเหตุผลสนบัสนุนการไดม้าซึ่ง 
มโนทัศน์ ซึง่สอดคล้องกับคำกลา่วของ อัมพร ม้าคนอง (2557, หน้า 50) ที่ว่าความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจะพัฒนาขึ้นได้ ครูควรพยายามใชค้ำถามเพื่อแสดงเหตุผลได้อยา่งต่อเนื่อง เช่น 
“ทำไม” “เพราะอะไร” โดยครคูวรให้ความสำคัญกับทุกเหตุผลไม่เฉพาะเหตุผลที่ถูกต้องหรือสมเหตุสมผล
เท่านั้น อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้อธิบายเหตุผลประกอบคำตอบในใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด ซึ่ง
สอดคล้องกับคำกล่าวของ Rowan & Morrow (1993, pp. 16-18)  ที่ให้ข้อเสนอแนะว่าครูควรจัด
บรรยากาศในชัน้เรียนทีส่นบัสนนุส่งเสริมให้นักเรียนได้พูดอธบิายและแสดงเหตุผลของแนวคิด ได้ทำและ
สรุปพร้อมทั้งแสดงการยนืยันขอ้สรุปของแนวคิดนั้น ๆ เพราะการให้เหตุผลเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการได้มา
ซึ่งคำตอบที่ถูกต้อง  
 จากเหตุผลข้างตน้ จึงอาจกลา่วได้ว่าการนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัย มาใช้
ในการจัดการเรียนรูน้ั้นส่งผลให้ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบอุปนัยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยัของธีณรันต์ สังหร (2556, หน้า 127) พบว่า การจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้แบบอุปนัย  ทำให้ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สูงกวา่ก่อนเรียนและสูงกวา่
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสิณาภรณ์ แท่น
ศิลา (2558, หน้า 98) ที่พบวา่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยทำให้ความสามารถในการให้เหตุผลสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย ที่มีตอ่
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ( =X 4.04) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้น พบวา่ นักเรียนมีความพงึพอใจด้านเนื้อหา 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด ( =X 4. 18) รองลงมา คือ ด้านการวัดผลประเมินผล ( =X 4.13) และ
ค่าเฉลี่ยต่ำทีสุ่ด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ( =X 3.87)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการนำการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบอุปนัยมาจัดการเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูเสนอตัวอย่างต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้
นักเรียนแต่ละคนได้วิเคราะห์ สงัเกต พิจารณาและหาความสัมพันธ์จากตัวอยา่งนัน้ ๆ ด้วยตวัของนักเรียน
เองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอย่างอิสระ กลา้คดิ กล้าทำ มี
ความกระตือรือร้น ความสนใจในการเรียน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงทำให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นประสบความสำเร็จ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณยศ สงวนสิน (2557, 
หน้า 97) ที่ได้ทำการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัย-นิรนัย เร่ือง พหุนาม ผลวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตรแ์บบอุปนยัโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่ามีความพงึพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการ
สอน ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และร่วมกันอภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
สนุกสนานน่าสนใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพงึพอใจเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนสามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วง
ด้วยดีและมปีระสิทธิภาพอย่างดียิ่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้  
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนยัซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสรมิให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด การสังเกต การคิดวิเคราะห์และไตร่ตรอง
อย่างมีเหตุผล ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น 
 2. หากนักเรียนแสดงเหตุผลประกอบการได้มาซึง่คำตอบได้ไมส่มบูรณ์หรือยังไม่สมเหตุสมผล ครูไม่
ควรตัดสินด้วยคำว่าไม่ถูกต้อง แต่ควรใช้คำพูดเสริมแรง เช่น เหตุผลทีน่ักเรียนอธิบายมามีบางสว่นที่ถูกต้อง 
นักเรียนคนใดจะให้คำอธิบายหรือเหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนได้อีกบ้าง 
 3. การจัดกิจกรรมแบบอุปนัยเปน็การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้และ
ข้อสรุปด้วยตนเอง หากนักเรียนขาดทักษะพืน้ฐานในดา้นการคดิอาจได้ข้อสรุปทีไ่ม่ถูกต้อง ดังนั้น ครูควร
ตรวจสอบข้อสรุปของนักเรียนโดยการใช้คำถามหรือยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนนำข้อสรุปนั้นมาใช้อ้างอิงใน
การได้มาซึ่งคำตอบ 
 4. ครูควรใช้สถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเห็นแนวโน้มในการเขียนสรุปหรือการเขียนอธิบายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้
นักเรยีนแสดงความคิดเห็นในเนือ้หาที่เรียน ให้นักเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่องานของตนเอง 
หรืองานของเพื่อนในชั้นเรียน 
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 ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยไปประยกุต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งผลให้นักเรียนมีการพฒันาทักษะและกระบวนการทางดา้นคณิตศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เช่น ทักษะการ
แก้ปัญหา หรือการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นตน้ 
 2. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยในเนื้อหาคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ เชน่ 
ตรรกศาสตร์ เลขยกกำลัง เป็นต้น 
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