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บทคดัยอ่ 
 

การวจิยัครัง้น้ีมจีุดประสงคเ์พื่อพฒันาชุดการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐาน ในั

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิสาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ (1) เพือ่สรา้งและหาประสทิธภิาพชุด
การเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานในรายวชิาคณิตศาสตร์ธุรกจิั  (2) เพื่อเปรยีบเทยีบความ
เขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการปญหาั  (3) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนของ์
นักศึกษา (4) เพื่อประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมปญหาเป็นฐานในรายวิชาั

คณิตศาสตรธุ์รกจิ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักศกึษาจํานวน 40 คน ทีไ่ดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ยโดยวธิจีบั
สลากจากนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนภาคการศกึษา 3 ปีการศกึษา 2552  เครื่องมอืในการวจิยั
ประกอบดว้ย แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐาน แบบวดัมโนมตแิละความสามารถั

ในการแก้ปญหามคี่าความเทีย่งเท่ากบัั  0.726 แบบวดัเจตคตขิองนักเรยีนต่อวชิาคณิตศาสตร์ มคี่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.825 แบบวดัความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นั

ฐานมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.882  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ การหาค่า E1/E2  ค่าเฉลีย่ 
คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบคา่ท ีทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวจิยัพบว่า (1) กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานในรายวชิาคณิตั  
ศาสตรธุ์รกจิทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 85.75 / 71.43 (2) นักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่ม
ทดลองมคีวามเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาหลงัเรยีนั สงูขึน้ (3) นักศกึษาในกลุ่ม
ทดลองทีม่คีวามรูพ้ ืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งูมคี่าเฉลีย่คะแนนสอบสงูกว่านักศกึษาในกลุ่มทดลองทีม่ ี
ความรูพ้ ืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า อยา่งมนีัยสาํคญั (4) นักศกึษามเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณิตศาสตรห์ลงั
เรยีนสงูขึน้กวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนีัยสาํคญั (5) นักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูโ้ดยใช้
กจิกรรมปญหาเป็นฐานั สงูขึน้ 
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ABSTRACT 
Purposes of this research for developing the problem-based learning activities in 

the Business Mathematics Course for bachelor’s degree students are as followed : (1) to 
assess effectives of learning activities under problem-based, (2) to compare student’s  
concept understanding in solving mathematics problem, (3) to compare the effectiveness of 
student’s mathematics achievement, (4) to study the attitude of student’s learning 
mathematics by problem-based and (5) to study the student’s contentment of using problem-
based learning activities. The 40 subjects participated in this study were randomly selected 
from first-year vocational bachelor’s degree students in third semester of 2009 at Dhurakij 
pundit University. Instruments utilized under problem-based learning activities plans are a 
mathematics conceptual and problem-solving abilities test, attitude test in mathematics 
subject and the satisfaction test after using problem-based activities. The reliabilities of 3 
instrument are respectively 0.726 , 0.825 and 0.882. The statistics for data analysis are 
E1/E2, mean, standard deviation, and t-test. The significance level for hypothesis testing is 
predetermined at the .05 level 

Findings of this research are shown that (1) problem-based learning activities in 
the Business Mathematics course developed by researcher is noticeably effective followed by 
the 85.75 / 71.43 criteria, (2) The student’s concept understanding for problem-solving in the 
Business Mathematics Course is significantly higher, (3) the student’s mathematics 
achievement examination is significantly higher, (4) the student’s attitude in mathematics 
learning is significantly higher and (5) the student’s satisfaction in using problem-based 
learning is significantly higher. 
 
Keywords: Problem-based learning activities, Concept, mathematics problem-solving,  

Attitude towards Mathematics, Satisfaction. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 

จากประสบการณ์การสอน ที่ผู้วิจยัได้ทําการสอนนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต
หลักสูตร 4 ปี ชัน้ปีที่ 1 มาเป็นเวลาหลายปี ที่ผ่านมาพบว่าผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชา์
คณติศาสตรธุ์รกจิของนกัศกึษาอยูใ่นระดบัทีต่อ้งปรบัปรงุใหส้งูขึน้ ดงัรายงานตารางที ่1.1  
ตารางที ่1.1  ผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิของนกัศกึษา ภาคเรยีนที ่์ 3  

       ประจาํปีการศกึษา 2548 – 2550 
 

  จาํนวน ผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาคณติศาสตรธ์ุรกจิ์  ภาคเรยีนที ่3 
ปี

การศกึษา ทีล่งทะเบยีน 
คะแนนสอบได ้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 40 

คะแนนสอบได ้
รอ้ยละ 41 - 45 

คะแนนสอบได ้
รอ้ยละ 46 - 50 

คะแนนสอบไดร้อ้ยละ 
51- 55 

  ทัง้หมด จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
2548 40 14 35.00 10 25.00 5 12.50 5 12.50 
2549 40 19 47.50 5 12.50 6 15.00 2 5.00 
2550 44 9 20.45 9 20.45 5 11.36 12 27.27 

รวม/เฉลีย่ 124 42 34.32 24 19.32 16 12.95 19 14.92 

ทีม่า : สาํนกัทะเบยีนและประเมนิผล 
 

จางตารางที่ 1.1  แสดงให้เห็นผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจของ์
นกัศกึษา ซึง่ส่วนใหญ่ทัง้ 3 ปีการศกึษา มผีลสมัฤทธทิางการเรยีนเฉลีย่ไม่เกิ์ นรอ้ยละ 55 ของ
คะแนนทัง้หมด  มจีํานวนมากถงึรอ้ยละ 81.51  ซึ่งมสีาเหตุจากที่ผูเ้รยีนที่ขาดความสนใจใน
การศกึษาคน้ควา้ มเีจตคตทิีไ่มด่ต่ีอวชิาคณติศาสตร ์ไมช่อบคดิ ไมช่อบทาํ ไมช่อบวางแผน ไม่
ชอบแสดงความคดิเหน็ ขาดเรยีนบ่อย เขา้เรยีนสาย  ไม่ลงมอืปฏบิตัจิรงิ ไม่ช่วยเหลอืซึ่งกนั
และกนัในกระบวนการทาํงาน   

 
จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ จะเหน็ว่านกัศกึษามผีลสมัฤทธทิางการเรยีนคณิตศาสตร์์

โดย เฉพาะความสามารถในด้านการแก้โจทย์ปญหาคณิตศาสตร์ั  ที่จะนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชวีติประจําวนัอยู่ในระดบัทีค่วรปรบัปรุง และจากแนวการจดัการศกึษา ตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพุทธศกัราช 2542 มาตราที ่22 การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัใหผู้เ้รยีนทุก
คนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดแ้ละถอืว่าผูเ้รยีนสําคญัที่สุด กระบวนการจดั
ศกึษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามความ สามารถและเตม็ตามศกัยภาพ การจดั
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กระบวนการเรยีนรู ้ใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดัการเรยีนการสอนโดยฝึกทกัษะ 
กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรูม้าใช ้เพื่อปองกนั้

และแกป้ญหาั  (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ2542: 13-16) 
 
ความสามารถในการแกป้ญหาั  เป็นสิง่จําเป็นและสําคญัอย่างยิง่ทีต่้องปลูกฝงใหก้บัั

ผูเ้รยีน ซึ่งลกัษณะดงักล่าว เป็นลกัษณะโครงสรา้งของเน้ือหาคณิตศาสตร ์ทีม่จุีดประสงคท์ีจ่ะ
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะการแกป้ญหาั  การคดิอยา่งรอบครอบและนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 
ชมนาด สบืศร ี(2532: 2) ไดก้ล่าววา่ “การแกป้ญหั าทางคณติศาสตรจ์ดัเป็นเปาหมายสงูสุดของ้

การสอนคณิตศาสตร ์โดยมุง่ทีก่ระบวนการแกป้ญหา ั และ วชิยั วงษ์ใหญ่ (2540: 11-12) ได้
กล่าวถงึขัน้ตอนและทกัษะการแกป้ญหาว่าั  “เมื่อผูเ้รยีนเผชญิกบัปญหา ั ควรดําเนินการดงัน้ี 
หยดุคดิ เพือ่ทาํความเขา้ใจกบัปญหาั  คน้หาสาเหตุ วเิคราะหถ์งึสาเหตุทีม่าของปญหาทีแ่ทจ้รงิั  
แสวงหาทางเลอืก โดยคดิวธิแีกป้ญหาั และผลทีต่ามมา ปฏบิตัติามทางทีเ่ลอืกไว ้ ประเมนิผล
เพื่อสะทอ้นปญหาทีแ่ทจ้รงิั  การฝึกทกัษะการแกป้ญหาเป็นพืน้ฐานใหเ้กดิการตดัสนิใจั  การคดิ
วเิคราะหค์วามคดิสรา้งสรรค ์และเชื่อมโยงและการคาดการณ์ล่วงหน้า” 
 

ดงันัน้หวัใจสําคญัของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรค์อืฝึกใหผู้เ้รยีน
เกดิทกัษะในการแกป้ญหา ซึง่ั อาจารยค์ณติศาสตรม์บีทบาทสาํคญัในการช่วยใหผู้เ้รยีนคดิ เพื่อ
ไปสูแ่นวทางการแกป้ญหาั  (ฉววีรรณ  กรีตกิร 2540:20)  ซึง่จากการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
เพือ่ดแูนวโน้มและวสิยัทศัน์ของหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 รายงานของวลิ
สนั (Wilson, 1991) สรปุไวว้า่ เตรยีมผูเ้รยีนใหพ้รอ้มทีจ่ะเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงในอนาคต 
จาํเป็นตอ้งปลูกฝงใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการคดิแบบวจิารณญาณและทกัษะในการตดัสนิใจั  ผูเ้รยีน
ตอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและสามารถปรบัเปลีย่นขอ้มลูเพื่อใชใ้นการแกป้ญหาได้ั  โดยผูเ้รยีน
ตอ้งมลีกัษณะกลา้เสีย่ง เป็นนกัสาํรวจ และเป็นนกัคดิทีรู่จ้กัใหค้วามรว่มมอืกบัผูอ้ื่น  
 

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ใหค้วามสาํคญั
กบัผูเ้รยีน ในการมสี่วนร่วมการเรยีนรู ้การคดิแกป้ญหา การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงตามั

ธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ  เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นสิง่ทีส่นใจอยา่งเตม็
ความสามารถและมสีว่นรว่มกจิกรรม มปีฎสิมัพนัธก์บักลุ่มเพื่อนและคร ู ครอูยูใ่นฐานะเป็นผูใ้ห้
คาํแนะนํา ใหค้วามชว่ยเหลอื ชว่ยเตมิเตม็แนวความคดิ และชว่ยขยายความรูใ้หส้มบรูณ์ภายใต้
บรรยากาศสิง่แวดล้อม และสื่อการเรยีนรูท้ี่เอื้ออํานวย  โดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสเรยีนรูส้าระใน
แนวทางที่ตนเองสนใจ หรือได้รบัการสร้างบรรยากาศให้สนใจในสิ่งที่จะเรียนรู้อย่างเต็ม
ความสามารถ มสี่วนร่วมในการเรยีน ไดล้งมอืปฏบิตั ิสาํรวจ สงัเกต สบืเสาะ สรา้งขอ้สรุปของ
องคค์วามรูด้ว้ยตนเอง จากสถานการณ์ทีผู่ส้อนจดัเตรยีมไวใ้ห ้ รวมทัง้การแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง มอีสิระในการคดิ ไดนํ้าเสนอแนวคดิ และยอมรบัฟงความคดิเหน็ของผูอ้ื่น จากการมีั
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ปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มเพื่อน ครู และแหล่งการเรยีนรู้ต่างๆ ครูผู้สอนมบีทบาทที่สําคญัในการ
เตรยีมกจิกรรม ทีม่คีวามสมัพนัธก์บับทเรยีนคณิตศาสตร ์สรา้งบรรยากาศทีส่ามารถเรา้ความ
สนใจของผูเ้รยีน โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รยีน  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมสีว่น
รว่มในการเรยีนรูม้ากทีส่ดุ ดแูลเอาใจใสใ่หผู้เ้รยีนมโีอกาสไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง  ผูส้อนมบีทบาท
ในการใช้คําถามกระตุ้นให้ผู้เรยีนคดิในแนวทางที่จะนําไปสู่ขอ้สรุป ครูทําหน้าเป็นผู้อํานวย
ความสะดวกและช่วยให้ผู้เรียนทําความเข้าใจในแนวคิดของตนเอง และสามารถนําเสนอ
แนวคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้  ทัง้น้ีการจัดเน้ือหาสาระครูสามารถสร้างและพฒันาบทเรียนให้
เหมาะสมและเอื้อต่อการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นบทบาทของผูเ้รยีนที่ทําใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมี
ความหมาย มคีวามเชื่อมโยงกบัพืน้ฐานความรูเ้ดมิของผูเ้รยีน ทาํใหส้ามารถใชค้วามรูเ้ดมิเป็น
พืน้ฐานในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ และสามารถเชื่อมโยงไปสูส่าระอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรูใ้ห้
มากทีสุ่ดดว้ยการใหผู้เ้รยีน เรยีนรูร้่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็หรอืกลุ่มย่อย และการเรยีนร่วมกนัเป็น
กลุ่มใหญ่ โดยผูส้อนใชค้าํถามกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิ เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดโ้ตต้อบและมสีว่นรว่ม
ในการแสดง ความคดิเหน็อย่างเต็มที่ ผู้สอนนําเอาสาระที่ผู้เรยีนนํามาเสนอ บูรณาการกบั
เน้ือหาสาระของบทเรยีนที่ผูเ้รยีนเตรยีมมาอย่างกลมกลนื  รวมทัง้การใหผู้เ้รยีนได้คดิอย่าง
อสิระดว้ยตนเอง ผูส้อนช่วยเสรมิเติมเต็มใหส้มบูรณ์  ที่กล่าวมาล้วนเป็นแนวทางการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัทัง้สิน้ ตลอดจนการประเมนิผลการเรยีน ตอ้งใหค้วามสาํคญักบั
ผูเ้รยีน โดยใชว้ธิกีารประเมนิผลและเครื่องมอืการประเมนิผลอย่างหลากหลาย ไม่เน้นเฉพาะ
การสอบเพยีงอยา่งเดยีว แต่ใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตักิจิกรรมระหวา่งเรยีน ผลงานทัง้ทีเ่ป็น
รายบุคคลและผลงานของกลุ่ม เป็นการประเมนิตามสภาพจรงิ  ซึ่งตอ้งอาศยัการตรวจผลงาน 
การสงัเกตและการตอบขอ้ซกัถาม การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  ผูเ้รยีนมี
บทบาทแก้ปญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ในขัน้ปฏิั บัติกิจกรรม ครูจะเป็นผู้ให้ความสะดวก ให้
ข้อเสนอแนะ สานต่อความคิดและทําแนวคิดของผู้เรียนให้ชดัเจน  ให้ความสําคญักบัการ
ดาํเนินกจิกรรมการแกป้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม และสรุปบทเรยีน ตลอดจนใหผู้เ้รยีนมโีอกาสคดิั

อย่างอิสระในการทบทวนสาระความรู้ คิดไตร่ตรองในการแก้ปญหาที่ั ขยายจากปญหาในั

บทเรยีน 
 
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานั  เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้จากแนวคดิตาม

ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบสรา้งสรรคนิ์ยม (Constructivism) โดยใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูใ้หมจ่ากการ
ใชป้ญหาที่ั เกดิขึน้ในโลกแหง่ความเป็นจรงิ เป็นบรบิทของการเรยีนรู ้เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ
ในการคดิวเิคราะห ์และคดิแกป้ญหาเป็นหลกั ซึง่ั สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของเดลสิเซลิ 
(Delisle, 1997: 1) ทีก่ล่าววา่ การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานั  เป็นการจดัระเบยีบการเรยีน
ทา่มกลางสถานการณ์ทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีน เรยีนดว้ยประสบการณ์ทีเ่กดิจากการกระทาํกจิกรรม 
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ขณะทาํกจิกรรมผูเ้รยีนเรยีนจะตอ้งสงัเกต ใชจ้นิตนาการในทางสรา้งสรรคท์าํใหเ้กดิการพฒันา
สภาพทางสงัคมการเรยีนรูก้ระบวนการการแกป้ญหาั  คดิวเิคราะห ์คน้หาความรูโ้ดยใชค้าํถาม 
เป็นการจดัโครงสรา้งใหผู้เ้รยีนเกดิมโนมตทิีจ่ะสรา้งความเขา้ใจ และสามารถนํา ความรูท้ีเ่กดิ 
ขึน้ไปใชใ้นการแกป้ญหาในสถานการณ์ต่างั  ๆ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม สง่เสรมิการเรยีน 
รูด้ว้ยตนเองและพฒันาทกัษะในการแกป้ญหาั  กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความตอ้งการทีจ่ะใฝหา่

ความรู ้ฝึกใหผู้เ้รยีนคดิแกป้ญหาอยา่งเป็นระบบเป็นการนําั  ขอ้ดขีองวธิสีอนใหค้ดิสบืคน้ 
(inquiry teaching) ซึง่เป็นการสอนทีม่จุีดเดน่ทีก่ารเน้นลกัษณะการคดิของผูเ้รยีนใหแ้จม่ชดั 
การสบืคน้เป็นกระบวนการหาคาํตอบใหก้บัปญหาทีข่อ้งใจั  ทาํ ใหเ้กดิความประทบัใจเพราะได้
ใชส้ตปิญญาั  ความรูค้วามสามารถในการคดิ และมสีว่นรว่มในการเรยีนอยา่งกระตอืรอืรน้ทาํ 
ใหก้ารเรยีนรูน้ัน้มคีุณคา่และมคีวามหมายยิง่ขึน้ 

 
ปรชีา  เนาวเ์ยน็ผล (2544: 25-27)  กล่าวถงึการจดักจิกรรมการเรยีนคณติศาสตร ์

โดยใชป้ญหาเป็นฐานกจิกรรมการเรยีน ทีเ่น้นบทบาทของผูเ้รยีนในการแกป้ญหารว่มกนั  ั ั

สามารถเริม่ตน้ดว้ยการนําเสนอสถานการณ์ปญหาเชื่อมโยงกบับทเรีั ยนคณติศาสตร ์ และ
สามารถหาคาํตอบดว้ยการใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ ไมเ่กนิกวา่ขอบขา่ยของเน้ือหา 
บทเรยีนคณติศาสตรท์ีต่อ้งการสอน  กจิกรรมการเรยีนรูจ้ะเป็นแบบเปิดกวา้งตามความรู้
พืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ทีเ่กีย่วขอ้งในกจิกรรม เชน่ การถามถงึความรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ใหผู้เ้รยีนอธบิาย การกาํหนดคาํถามแลว้ใหผู้เ้รยีนอภปิรายรว่มกนัเพือ่หาคาํตอบ การอภปิราย
โดยนําความรูท้างคณติศาสตรม์าใชใ้นการแกป้ญหา  กจิกรรมการสอนคณติศาสตรโ์ดยใชก้ารั

แกป้ญหาสีข่ ัน้ตอนของโพลยา ไดแ้ก่ การทาํความเขา้ใจกบัปญหา  การวางแผน การั ั

ดาํเนินการตามแผน และการตรวจสอบ โดยนํามาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิในการสรา้งคาํถาม
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนแกป้ญหาอยา่งเป็นระบบ มขีัน้ตอน ใชแ้นวคดิทีเ่ป็นพลวตัใหก้ารยอ้นกลบัไปั

กลบัมาระหวา่งขัน้ตอนของการแกป้ญหาได้ั  
 

การจดักจิกรรมการเรยีนคณติศาสตรโ์ดยใชป้ญหาเป็นฐานดงักล่าว เป็นการจดัรปูั  
แบบของกจิกรรมทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรว่มอภปิรายแสดงความคดิเหน็ มทีกัษะ
การปฏบิตังิานรว่มกนั เกดิกระบวนการคดิวเิคราะห ์ การจดัการ ลงมอืปฏบิตัจิรงิรว่มมอืกนัใน
การเรยีนรู ้ มปีฏสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพือ่นและคร ู ดงันัน้แนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีน
คณติศาสตรท์ีใ่ชป้ญหาเป็นฐานจงึเป็นรปูแบบทีผู่ว้จิยัสนใจศกึษาคน้ควา้เพือ่นํามาใชแ้กป้ญหาั ั

ในการจดักจิกรรมเรยีนเน้ือหาวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ ในระดบัปรญิญาบณัฑติ มหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติย ์  ผูว้จิยัเหน็วา่การจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตรธุ์รกจิโดยใชป้ญหาเป็นั

ฐาน เป็นแนวทางทีด่ ี เพราะจะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการเรยีนรู ้ทีม่ทีกัษะการคดิ วเิคราะห ์
มกีระบวนการทาํงานเป็นขัน้ตอน และผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ ไดแ้สดงความคดิเหน็ รว่มกนั
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อภปิรายในกระบวนการเรยีนรู ้นกัศกึษาไดช้ว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในกระบวนการทาํงานทีส่อด 
คลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  
 

จากทีก่ล่าวในตอนตน้ การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐาน  เป็นแนวทางั

หน่ึงสาํหรบัการพฒันากจิกรรมการเรยีนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นเป็นสาํคญั ผูเ้รยีนมอีสิระในตนเองที่
จะศกึษาคน้ควา้ภายใตส้ถานการณ์ปญหาทีค่รกูําหนดให ้เป็นกาั รฝึกใหผู้เ้รยีน รูจ้กัการทาํงาน
เป็นหมู่คณะ ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั  การเรยีนรู้เกิดจากการวางแผนการเรยีนที่เป็นระบบ 
ภายใต้สถานการณ์ปญหาที่ครูสรา้งใหส้มัพนัธ์กบัเน้ือหาในหลกัสูตรและสมัพนัธ์กบัชวีติการั

ทาํงานประจาํวนั ขณะทาํกจิกรรมครเูป็นเพยีงผูแ้นะแนวทางการเรยีน ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรู้
จากกระบวนการการทํากจิกรรม ความรูท้ีไ่ดจ้ะคงทนมากกว่าการสอนของคร ู ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึ
ไดเ้หน็ความสาํคญัทีจ่ะใชก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐาน สาํหรบัแกป้ญหาการั ั

เรยีนคณติศาสตรธุ์รกจิของนกัศกึษาดงักล่าว และนํามาเป็นแนวทางในการทาํวจิยัในครัง้น้ี 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวจยัิ  
 

ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัมวีตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
2.1  เพือ่สรา้งและหาประสทิธภิาพชุดการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  ใน

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิสาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ 
2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการปญหาของนกัศกึษาั

กลุ่มตวัอยา่ง  
2.3  เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีน์ ของนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง 
2.4  เพือ่ประเมนิผลการใชชุ้ดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานในรายวชิาั

คณติศาสตรธุ์รกจิ พจิารณาจาก 
2.4.1  เจตคตขิองนกัศกึษาต่อวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ 
2.4.2.  ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  

 
3. สมมตฐานการวจยัิ ิ  

 
3.1  ชุดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  ในรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิสาํหรบั

นกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ สามารถใชใ้นการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตามเกณฑ ์
ประสทิธภิาพ 70 / 70 

3.2  ผลการประเมนิความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั ก่อนเรยีน
ดว้ยชุดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาค
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เรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552 เมือ่ทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน นกัศกึษากลุ่มทีม่คีวามรูพ้ืน้ทาง
คณติศาสตรส์งูกบันกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่าไมแ่ตกต่างกนั ที่
ระดบันยัสาํคญั 0.05 

3.3  ผลการประเมนิความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั หลงับทเรยีน
ดว้ยชุดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาค
เรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552 เมือ่ทาํแบบทด สอบทา้ยบทเรยีนของนกัศกึษาทีม่คีวามรูพ้ืน้ทาง
คณติศาสตรส์งูกบันกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่าไมแ่ตกต่างกนั  
ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05  

3.4  ผลสมัฤทธทิางการเรยีนหลงัเรยีนดว้ยชุ์ ดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  
นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552 เมือ่ทาํการทดสอบ
ดว้ยขอ้สอบกลางภาคเรยีน นกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ทางคณติศาสตรส์งู มคีา่เฉลีย่
ของคะแนนสอบกลางภาคสงูกวา่นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ทางคณติศาสตรต์ํ่าอยา่ง 
มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

3.5  ผลสมัฤทธทิางการเรยีนหลงัเรยีนดว้ยชุดการ์ เรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  
นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552 เมือ่ทาํการทดสอบ
ดว้ยขอ้สอบปลายภาคเรยีน นกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ทางคณติศาสตรส์งู มคีา่เฉลีย่
ของคะแนนสอบปลายภาคสงูกวา่นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ทางคณติศาสตรต์ํ่า อยา่ง
มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

3.6 นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552 มเีจต
คตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

3.7 นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552 ทีม่ี
ความรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งู มคีวามพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใชก้จิกรรม
ปญหาเป็นฐานสงูกวา่ นกัศกึษากลุ่มตัั วอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า  อยา่งมี
นยัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 
 
4.  นยามศพัทเ์ฉพาะิ  

 
4.1 รปูแบบการสอน / รปูแบบการเรยีนการสอน คอื แบบแผนการดาํเนินการสอนที่

ได้รบัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์สอดคล้องกบัทฤษฎี / หลกัการเรียนรู้ หรือการสอนที่
รปูแบบนัน้ยดึถอื และไดร้บัการพสิจูน์ทดสอบว่ามปีระสทิธภิาพ สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรูต้ามจุดมุง่หมายเฉพาะของรปูแบบนัน้ๆ โดยทัว่ไปแบบแผนการดําเนินการสอนดงักล่าว
มกัประกอบดว้ย ทฤษฎ ี/ หลกัการทีร่ปูแบบนัน้กาํหนด ซึง่ผูส้อนสามารถนํามาใชเ้ป็นแบบแผน
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หรอืแบบอย่างในการจดัและดําเนินการสอน ทีม่จุีดมุ่งหมายเฉพาะ (ทศินา  แขมมณี, 2545 : 
475) 

4.2 วิธีการสอน คือ ขัน้ตอนที่ผู้สอนดําเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงค์ด้วยวธิีการต่างๆ ที่แตกต่างกนัไปตามองค์ประกอบและขัน้ตอนสําคญัอนัเป็น
ลกัษณะเด่นหรอืลกัษณะเฉพาะ ทีข่าดไม่ไดข้องวธินีัน้ ๆ เช่น วธิกีารสอนโดยใชก้ารบรรยาย 
องค์ประกอบสําคญัของการบรรยาย คอื เน้ือหาสาระที่จะบรรยาย และการบรรยาย และการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีเ่กดิจากการบรรยาย  (ทศินา  แขมมณ,ี 2545 : 475-476) 

4.3 วธิกีารสอนเดมิ หมายถงึ วธิกีารสอนทีผู่ว้จิยัไดใ้ชส้อนในภาคการศกึษาที ่
3/2548 และ 3/2549 ซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

 1.  การบรรยายรว่มกบัการใชค้าํถาม ทีก่ระตุน้ใหน้กัศกึษาคดิและตอบ 
 2.  อธบิายตวัอยา่งการคาํนวณ ใหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัคาํนวณเอง  
 3.  ใหน้ักศกึษาจดเน้ือหาจากแผ่นใส่ / บนกระดาน / PowerPoint ระหว่าง

เรยีน 
4.4  รปูแบบการสอนใหม ่ คอื ชุดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  เป็น

รปูแบบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้สอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ 
ระดบัปรญิญาบณัฑติชัน้ปีที ่1 ตามหลกัสตูรปรญิญาบณัฑติ พทุธศกัราช 2552  มหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติย ์ ประกอบดว้ยสถานการณ์ ปญหาโดยอาศยัพืน้ฐานความรูเ้รือ่งลมิติและฟงกช์ัน่ ั ั

อนุพนัธข์องฟงกช์นัและการประยกุตท์างธุรกจิ ั ปรพินัธแ์ละการประยกุตท์างธุรกจิ กาํหนดการ
เชงิเสน้และการประยกุตท์างธุรกจิ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ โดยผูส้อนนําเสนอสถานการณ์ปญหาที่ั

สอดคลอ้งกบัรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ และสมัพนัธก์บัสภาพปญหาการประยกุตใ์ชด้า้นธุรกจิ ั

ใหน้กัศกึษาไดร้ะดมความคดิทางคณติศาสตร ์ เพือ่กาํหนดแนวทางในการแกป้ญหา ดว้ยการั

อภปิรายรว่มกนัภายใตก้ารกระตุน้ของผูส้อน ใหน้กัศกึษามคีวามคดิสรา้งสรรค ์  ใช้
แนวความคดิทีล่ากหลายในการแกป้ญหา ชว่ยสรา้งความอบอุ่ั น ความเชื่อมัน่ในตนเองของนกั
ศกึและขยายแนวคดิ เสรมิเตมิแนวคดิของนกัศกึษาใหส้มบรูณ์ชดัเจน 

4.5 ความเขา้ใจมโนมต ิ หมายถงึ ความเขา้ใจในหลกัการ เหตุการณ์ สามารถนํา
ความรูเ้รือ่งลมิติและฟงกช์ัน่ อนุพนัธข์องฟงกช์นัและการประยกุตท์างธุรกจิ ั ั ปรพินัธแ์ละการ
ประยกุตท์างธุรกจิ กาํหนดการเชงิเสน้และการประยกุตท์างธุรกจิ วดัความเขา้ใจมโนมตไิดจ้าก
การทาํคะแนนในภาคปฏบิตักิจิกรรม และแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมต ิและความสามารถ
ในการแกป้ญหาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ั  

4.6 ความสามารถในการแกป้ญหาั  หมายถงึ ความสามารถของนกัศกึษาทีจ่ะผสม 
ผสานทัง้ความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะทางคณติศาสตรใ์นการดาํเนินการหาคาํตอบของปญหาั

ทางคณติศาสตร ์โดยพจิารณาจากการแสดงวธิกีารหาคาํตอบในการเขยีนตอบในแบบทดสอบ
วดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อนั /หลงัเรยีน และการปฏบิตักิจิกรรม
ในชัน้เรยีน 
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4.7  ผลสมัฤทธทิางการเรยีน์  หมายถงึ คะแนนสอบของการทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคการศกึษา ในภาคการศกึษา 3 / 2552  

4.8  เจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร ์  หมายถงึ ความพงึพอใจ ความคดิเหน็ ความรูส้กึ
ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในรายวชิาคณิตศาสตรป์ระยุกตก่์อนเรยีน
และหลงัจากทีไ่ดร้บัการเรยีนการสอนดว้ยกจิกรรมการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐานั  

4.9  ประสทิธภิาพของแผนการสอนและกจิกรรม หมายถงึ ความสามารถของ
นกัศกึษาทีไ่ดจ้ากชุดการเรยีนรูด้ว้ยใชป้ญหาเป็นฐาน ั  โดยการคาํนวณในการทาํแบบทดสอบ
หลงับทเรยีน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐา์ นที่
กาํหนด 70/70   เกณฑ ์70/70 หมายถงึ เกณฑท์ีใ่ชใ้นการหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู ้
โดยใชป้ญหาเป็นฐานั  

  70 ตวัแรก หมายถงึ คะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละของคะแนนเตม็ทีผู่เ้รยีนทัง้หมด 
ไดจ้ากการทาํกจิกรรมและแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 

     70 ตวัหลงั หมายถงึ คะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละของคะแนนเตม็ทีผู่เ้รยีนทัง้หมด 
ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาทางเรยีนั

หลงัเรยีน 
4.10 ทฤษฎกีารทดสอบแบบคลาสสกิ  หมายถงึ ทฤษฎทีีว่า่ดว้ยการวเิคราะห์

ขอ้สอบเป็นรายขอ้ จะวเิคราะหค์า่ความยาก คา่อาํนาจจาํแนก และประสทิธภิาพของตวัลวง 
การวเิคราะหข์อ้สอบทัง้ฉบบัจะวเิคราะหค์า่ความตรงหรอืความเทีย่งตรง ความเทีย่งหรอืความ
เชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

4.11 นกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานความรูท้างคณติศาสตรส์งู/ตํ่า หมายถงึ  นกัศกึษากลุ่ม
ตวัอยา่งทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552 ทีไ่ดท้าํแบบทดสอบวดัความรู้
พืน้ฐานทางคณติศาสตรไ์ดค้ะแนนตัง้แต่ 12 คะแนนขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน จดัให้
อยูใ่นกลุ่มสงู สว่นนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552 
ทีไ่ดท้าํขอ้สอบวดัความรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรไ์ดค้ะแนนไมเ่กนิ 8 คะแนน จากคะแนนเตม็ 
20 คะแนน จดัใหอ้ยูใ่นกลุม่ตํ่า 
 
5. ขอบเขตการวจยัิ  

 
5.1  รปูแบบการวจิยั การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง ใชน้กัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง

ทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552  ทาํการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ทดลองยอ่ย คอื กลุ่มทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งู ตํ่า  ดว้ยการใหท้าํแบบทดสอบวดั
ความรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ก่อนการจดักลุ่มทดลองยอ่ย หลงัจากนัน้จงึเขา้กระบวนการ
ทดลอง ดว้ยทาํการวดัก่อนและหลงัการทดลอง ศกึษาเชงิลกึระหวา่งการทดลอง 
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5.2  ประชากร ประชากรของการวจิยัเป็นนกัศกึษา ระดบัปรญิญาบณัฑติ ภาคเรยีน
ที ่3 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ  

5.3  เน้ือหาและระยะเวลาทีใ่ช ้
 5.3.1 เน้ือหาทีใ่ชใ้นการทดลอง คอื ชุดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั

ในรายวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ ระดบัปรญิญาบณัฑติชัน้ปีที่ 1 ที่ผูว้จิยัพฒันาขึน้ ตามหลกัสูตร
ปรญิญาบณัฑติ พุทธศกัราช 2552  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ประกอบดว้ยสถานการณ์
ปญหาโดยอาศยัพืน้ั ฐาน ความรูเ้รื่องลมิติและความต่อเน่ืองของฟงก์ชัน่ อนุพนัธ์ของฟงก์ชนัั ั

และการประยุกต์ทางธุรกิจ ปรพินัธ์และการประยุกต์ทางธุรกิจ กําหนดการเชิงเส้นและการ
ประยกุตท์างธุรกจิ 

 5.3.2  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลองในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552  ใชเ้วลา 
ในการทดลอง 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 6 คาบเรยีน รวม  48  คาบเรยีน  

5.4  ตวัแปร 
 5.4.1  ตวัแปรอสิระ คอื กจิกรรมการเรยีนคณติศาสตรโ์ดยใชป้ญหาเป็นฐานั  

        5.4.2  ตวัแปรตาม คอื ความเขา้ใจในมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนหลงัเรยีนดว้ยชุดการ์ เรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  และเจตคติ
ต่อวชิาคณติศาสตร ์
 
6.  ข้อจาํกดัของการวจยัิ  
 

เน่ืองจากงานวจิยัครัง้น้ีเป็นงานวจิยัเชงิทดลอง กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการทดลอง คอื 
นกัศกึษาทีไ่ดล้งทะเบยีนเรยีนรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552   
 
7.  ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 
7.1  เน่ืองจากนักศึกษาที่ตกเป็นหน่วยทดลองในกลุ่มตัวอย่าง มีพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั  ผูว้จิยัจงึใหท้ําแบบทดสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์เพื่อ
จดัระดบัความรู้พื้น ฐานทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 กลุ่มทดลองย่อย คือ กลุ่มที่มีความรู้
พืน้ฐานในระดบัสงู ตํ่า หลงัจาก นัน้จงึเขา้กระบวนการทดลอง  

7.2  สําหรบัผลสมัฤทธิทางการเรยีนของนักศึกษาที่ตกเป็นหน่วยตวัอย่างในการ์
ทดลองครัง้น้ี  ผูว้จิยัจะวเิคราะหผ์ลการทดลองจากผลรวมของคะแนนกลางภาคและปลายภาค  

7.3  ผูว้จิยัใชร้ปูแบบการสอนใหม ่คอื ชุดการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั   
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8.  ประโยชน์ท่ีคาดวาจะได้รบั่  
 

8.1  ไดชุ้ดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานในรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ ั

ระดบัปรญิญาบณัฑติ ตามหลกัสตูรปรญิญาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ทีส่ามารถ
นําไปใชไ้ด ้และพฒันาต่อไปใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

8.2  ใชเ้ป็นแนวทางสาํหรบัอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิและรายวชิาอื่น 
ๆ นําไปใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ์ สงูขึน้ 
 DPU
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวจิยัเรื่องการพฒันาชุดการเรยีนโดยใช้ปญหาเป็นฐานในรายวชิาคณิตศาสตร์ั

ธุรกจิสําหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติมวีตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาชุดการเรยีนโดยใช้
กจิกรรมปญหาเป็นฐานั  ในรายวชิาคณิตศาสตร์ธุรกิจสําหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ 
และประเมนิผลการใชชุ้ดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานในรายวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ ั

พจิารณาจากความเขา้ใจมโนมติและความสามารถในการแก้ปญหาั  ตลอดทัง้เจตคติของ
นกัศกึษาต่อวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิศกึษาคน้ควา้วรรณกรรมทเีกีย่วขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 1.  เเนวคดิของการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  
 2.  การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาั เป็นฐาน 
 3.  ปญหาและกระบวนการแกป้ญหาทางคณติศาสตร์ั ั  
 4.  การวดัผลการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์

   5.  มโนมต ิ
 6.  ผลสมัฤทธทิางการเรยีนคณติศาสตร์์  
 7.  เกณฑป์ระสทิธภิาพของชุดการสอน 
 8.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตรแ์บบใช้
ปญหาั เป็นฐาน 
 9.  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
1. แนวคดของการเรียนิ รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

คาํว่า ; ปญหาเป็นฐานั  1 ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า problem-based มคีาํทีใ่ชใ้น
ภาษาไทยหลายคาํ เช่น ปญหาเป็นศูนยก์ลางั  ปญหาเป็นฐานั   การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัจะใชค้าํว่า 
ปญหาเป็นั ฐาน โดยจะกล่าวถงึการพฒันาการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  ลกัษณะสาํคญัของ
การจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  องคป์ระกอบพืน้ฐานในการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นั

ฐาน สาเหตุการใชป้ญหาเป็นฐานั   
  

การจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐาั น เป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ริม่ตน้จาก
ปญหาั  ทีเ่กดิขึน้โดยสรา้งความรูจ้ากกระบวนการทํางานกลุ่ม เพื่อแกป้ญหาหรอืสถานการณ์ั

เกีย่ว กบัชวีติประจาํวนัและมคีวามสาํคญัต่อผูเ้รยีน ตวัปญหาจะเป็นจุดตัง้ตน้ของกระบวนการั

เรยีนรูแ้ละเป็นตวักระตุน้การพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาดว้ยเหตุผลและการสบืคน้หาขอ้มลูเพื่อ
เขา้ใจกลไกของตวัปญหาั  รวมทัง้วธิกีารแกป้ญหาั  การเรยีนรูแ้บบน้ีมุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีนในดา้น
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ทกัษะและกระบวน การเรยีนรู ้และพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเรยีนรูโ้ดยการชีนํ้าตนเองซึง่ผูเ้รยีน
จะไดฝึ้กฝนการสรา้งองคค์วามรูโ้ดยผ่านกระบวนการคดิดว้ยการแกป้ญหาอย่างมคีวามหมายั

ต่อผูเ้รยีน 
 

การจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานน้ี มกีารพฒันาขึน้เป็นครัง้แรกในช่วงปลาย ั

ค.ศ. 1969 โดยคณะวทิยาศาสตรส์ุขภาพ (Faculry of Health Science) ของมหาวทิยาลยัแมค
มาสเตอร(์McMaster University) ทีป่ระเทศแคนาดา โดยเริม่ใชก้บันกัศกึษาแพทยฝึ์กหดั หลงั 
จากนัน้ไดข้ยายไปสูม่หาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิาหลายแหง่ สว่นใหญ่นําไปใชก้บัหลกัสตูรของ
นกัศกึษาแพทย ์เน่ืองจากผูเ้รยีนสาขาการแพทยน์ัน้ตอ้งใชท้กัษะวเิคราะหป์ญหาทางการรกัษาั

สงู ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 การจดัการเรยีนแบบน้ีไดข้ยายไปสู่สาขาอื่น อาท สาขาวทิยาศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ และได้มีการนําไปใช้ในการจดัการเรียรู้ในหลกัสูตรสาขาต่างๆ อีกด้วย 
(ประพนัธศ์ริ ิ สเุสารจั, 2548) 

  
1.1  ลกัษณะสาํคญัของการจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  

  1.1.1  ตอ้งมสีถานการณ์ทีเ่ป็นปญหาและเริม่ตน้การจดักระบวนการั เรยีนรู้
ดว้ยการใชป้ญหาเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรู้ั  
  1.1.2  ปญหาทีนํ่ามาใชใ้นการจดักระบวนการเรยีนรู ้ควรเป็นปญหาทีเ่กดิขึน้ั ั

พบเหน็ไดใ้นชวีติจรงิของผูเ้รยีนหรอืมโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ 
  1.1.3  ผูเ้รยีนรูโ้ดยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) คน้หาและแสวง 
หาความรูค้าํตอบดว้ยตนเอง ดงันัน้ผูเ้รยีนจงึตอ้งวางแผนการเรยีนดว้ยตนเอง บรหิารเวลาเอง 
คดัเลอืกวธิกีารเรยีนรูแ้ละประสบการณ์การเรยีนรู ้รวมทัง้ประเมนิผลการเรยีนดว้ยตนเอง 
  1.1.4  ผูเ้รยีน เรยีนรูเ้ป็นกลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์ในการคน้หาความรู ้ขอ้มูล
ร่วมกนั เป็นการพฒันาทกัษะการแก้ปญหาดว้ยเหตุและผล ฝึกใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการรบัส่งั

ขอ้มลู เรยีนรูเ้กีย่วกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล และฝึกการจดัระบบตนเองเพื่อพฒันาความ 
สามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นทมี ความรูค้าํตอบทีไ่ดม้คีวามหลากหลายองคค์วามรูจ้ะผ่าน
การวเิคราะหโดยผูเ้รยีน มกีารสงัเคราะหแ์ละตดัสนิใจร่วมกนั การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาั

เป็นฐานน้ี นอกจากจดั การเรยีนเป็นกลุ่มแลว้ ยงัสามารถจดัใหผู้เ้รยีน เรยีนรูเ้ป็นรายบุคคลได ้
แต่อาจทาํใหผู้เ้รยีนขาดทกัษะในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 
 

1.2  ลกัษณะของปญหาทีใ่ชใ้นการเรยีนรูแ้ั บบใชป้ญหาเป็นฐานั  
  การจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปญหาเป็นฐาน สิง่สําคญัที่สุดคอื ปญหาหรอืสถานั ั  
การณ์ทีจ่ะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรู ้ลกัษณะสาํคญัของปญหามดีงัน้ีั  
  1.2.1  เกดิขึน้ในชวีติประจาํวนัและเกดิจากประสบการณ์ของผูเ้รยีนหรอืผูเ้รยีน
อาจมโิอกาสเผชญิกบัปญหานัน้ั  

DPU



13 

  1.2.2  เป็นปญหาทีพ่บบ่อย มคีวามสาํคญั มขีอ้มลูประกอบเพยีงพอสาํหรบัั

การคน้ควา้ 
  1.2.3  เป็นปญหาทีย่งัไมม่คีาํตอบชดัเจนตายตวั เป็นปญหาทีม่คีวามซบัซอ้น ั ั

คลุมเครอื หรอืผูเ้รยีนเกดิความสงสยั 
  1.2.4  ปญหาทีเ่ป็นประเดน็ขดัแยง้ ขอ้ถกเถยีงในสงัคมยงัั ไมม่ขีอ้ยตุ ิ
  1.2.5  เป็นปญหาอยูใ่นความสนใจ เป็นสิง่ทีอ่ยากรู ้แต่ไมรู่้ั  
  1.2.6  ปญหาทีส่รา้งความเดอืดรอ้น เสยีหาย เกดิโทษภยัและเป็นสิง่ไมด่ ีหากั

ใชข้อ้มลูโดยลาํพงัคนเดยีวอาจทาํใหต้อบปญหาผดิพลาดั  
  1.2.7  เป็นปญหาทีม่กีารยอมรบัวา่จรงิ ถูกตอ้ง แต่ผูเ้รยีนั ไมเ่ชื่อวา่จรงิ ไม่
สอดคลอ้งกบัความคดิของผูเ้รยีน 
  1.2.8  ปญหาทีอ่าจมคีาํตอบหรอืมแีนวทางในการแสวงหาคาํตอบไดห้ลายทาง ั

ครอบคลุมการเรยีนรูท้ีก่วา้งขวางหลายหลายเน้ือหา 
  1.2.9  เป็นปญหาทีม่คีวามยากความงา่ย เหมาะสมกบัพืน้ฐานของผูเ้รยีนั  
  1.2.10 เป็นปญหาทีไ่มส่าั มารถหาคาํตอบไดท้นัท ีตอ้งการสาํรวจคน้ควา้และ
การรวบรวมขอ้มลูหรอืทดลองดกู่อน จงึจะไดค้าํตอบ ไมส่ามารถทีจ่ะคาดเดาหรอืทาํนายได้
งา่ยๆ วา่ตอ้งใชค้วามรูอ้ะไร ยทุธวธิใีนการสบืเสาะหาความรูจ้ะเป็นอยา่งไรหรอืคาํตอบ หรอืผล
ของควมรูเ้ป็นอยา่งไร 
  1.2.11 เป็นปญหาสง่เสรมิความั รูด้า้นเน้ือหาทกัษะ สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการ 
ศกึษา 
 
 1.3  แนวทางการจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  
  สิง่สาํคญัในการจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐาน คอื ปญหา เพราะปญหาที่ั ั ั

ดจีะ เป็นสิง่กระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจูงใจใฝแสวงหาความรู ้ในการเลอืกศกึษาปญหาทีม่ปี่ ั ระ 
สทิธภิาพผูส้อนจะต้องคํานึงถงึพืน้ฐานความรู ้ความสามารถของผูเ้รยีน ประสบการณ์ ความ
สนใจและภูมหิลงั ของผูเ้รยีน เพราะคนเรามแีนวโน้มทีส่นใจเรื่องใกลต้วัมากกว่าเรื่องไกลตวั 
สนใจสิง่ทีม่คีวามหมายและมคีวามสาํคญัต่อตนเองและเป็นเรื่องทีต่นเองในใจใคร่รู ้ดงันัน้ การ
กําหนดปญหาจงึต้องคํานึงถงึตวัผูเ้รยีนเป็นหลกั นอกจากนัน้ปญหาทีด่ยีงัต้องคํานึงถงึสภาพั ั  
แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีนทีเ่อือ้อาํนวยต่อการแสวงหาความรูข้องผูเ้รยีนอกีดว้ย 
  การนําแนวทางการจดัการเรยีนรู้แบบใช้ปญหาเป็นฐานไปใช้ในการจดัการั

เรยีนการสอนนัน้ ผู้สอนควรมขี ัน้ตอนพจิารณาประเดน็ต่างๆ เพื่อประกอบการเลอืกใช้แนว
ทางการจดัการเรยีนรูใ้นแนวทางน้ี ซีง่มปีระเดน็สาํคญัทีค่วรดาํเนินการ ดงัน้ี 
  1.3.1  พจิารณาหลกัสตูรของสถานศกึษา โดยดจูากผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัให้
เหมาะสมกบัวธิกีารการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐาน ทัง้ทางั ดา้นทกัษะและกระบวนการเรยีนรู ้
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จากนัน้จึงเลือกเน้ือหาสาระมากําหนดการสอน เช่น พิจารณาว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั
ตอ้งการใหผู้ ้เรยีนเกดิทกัษะกระบวนการคน้หาและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง เป็นตน้ 
  1.3.2  กาํหนดแหล่งขอ้มลู เมือ่ผูส้อนพจิารณาจากผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัและ
กําหนดเน้ือหาสาระแล้ว ผูส้อนต้องกําหนดแหล่งขอ้มูลต่างๆ ใหเ้พยีงพอเพื่อใหผู้เ้รยีนนํามา
แกป้ญหาหรอืคน้หาคาํตอบได ้ซึง่แหล่งขอ้มลูเหล่าน้ีไดแ้ก่ ตวัผูส้อน หอ้งสมุด อนิเทอรเ์น็ต วดีีั

ทศัน์ บุคลากรต่างๆ และแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 
  1.3.3 กาํหนดและเขยีนขอบขา่ยปญหาทีเ่ป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รยีนตอ้งการั

ศกึษา คน้หาคาํตอบ 
  1.3.4  กาํหนดกจิกรรมการจดักระบวนการเรยีนรู ้กจิกรรมการสอนทีผู่ส้อน
เลอืกหรอืสรา้งขึน้มา จะตอ้งทาํใหผู้เ้รยีนสามารถเหน็แนวทางในการคน้พบความรูห้รอืคาํตอบ
ไดโ้ดยตนเอง 
  1.3.5  สรา้งคาํถาม เพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถดาํเนินกจิกรรมได ้ควรสรา้ง
คาํถามทีม่ลีกัษณะกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสนใจงานทีก่าํลงัทาํอยูแ่ละมองเหน็ทศิทางในการทาํงาน
ต่อไป 
  1.3.6  กาํหนดวธิกีารประเมนิผล ควรเป็นการประเมนิผลตามสภาพจรงิโดย
ประเมนิทัง้ทางดา้นเน้ือหา ทกัษะกระบวนการและการทาํงาน 
 
 1.4  จุดมงุหมายของการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  
  สปุรยีา วงษต์ระหงา่น (2528: 3)  ไดก้ล่าวถงึจุดมุง่หมายของการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญหาั เป็นฐาน ดงัน้ี 
  1.4.1  เพื่อสรา้งองคค์วามรูอ้ย่างมรีปูแบบ เน่ืองจากการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาั

ฐาน มกีารจําลองภาพของงานในอนาคตใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา เมื่อผูเ้รยีนตอ้งออกไปประกอบ
อาชพี เผชญิกูบัปญหาั จะทาํใหม้กีารกระตุน้ความจาํและความสามารถในการนําขอ้มลู มาปรบั
ใชท้ัง้จากความรูพ้น้ืฐานและความรูภ้าคปฏบิตัเิพือ่แกป้ญหาในอนาคตไั ด ้
  1.4.2  เพื่อพฒันากระบวนการความคดิทีม่เีหตุผล การเรยีนทีผู่เ้รยีนตอ้งฝึก
การแกป้ญหาั ตลอดเวลาจะสอนใหผู้เ้รยีน รูจ้กัคดิอยา่งมเีหตุผล โดยผา่นการทาํซํ้าๆ และไดร้บั
ขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อยํ้าในสิง่ทีถู่กและแกไ้ขในสิง่ทีผ่ดิ เป็นการฝึกทกัษะของการสรา้งขอ้
สมมตฐิานขอ้สงสยัต่างๆ หดัวเิคราะหข์อ้มลู สงัเคราะหป์ญหาและั ฝึกการตดัสนิใจบนพืน้ฐาน
ของขอ้มลูทีม่อียู ่
  1.4.3  เพื่อพฒันาทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองอย่างเสร ี การฝึกให้
ผูเ้รยีนรูจ้กัประเมนิตนเอง และมอีสิระในการแสวงความรูท้าํใหผู้เ้รยีนทราบความตอ้งการของ
ตนเอง หรอืความสนใจของผูเ้รยีน ไมใ่ชว่า่มผีูใ้ดผูห้น่ึงมากาํหนดตลอคเวลาและทราบว่าตนเอง
ตอ้งการเรยีนรูอ้ะไร จะไปหาแหล่งขอ้มลูทีเ่หมาะสมไดจ้ากทีไ่หน 
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  1.4.4  เพื่อเพิม่แรงจูงใจในการเรยีน การไดฝึ้กเรยีนโดยการแกป้ญหาั ฝึกคดิ 
ซึง่เป็นการทา้ทายใหผู้เ้รยีนอยากเรยีนรู ้เป็นการสรา้งแรงกระตุน้ใหผู้เ้รยีนอยากรูต่้อไปเรื่อยๆ 
เพราะเป็นพืน้ฐานมนุษยม์คีวามอยากรูอ้ยากเหน็อยู่แลว้ ถ้าสามารถเพิม่แรงจูงใจใหผู้เ้รยีน
นบัวา่เป็นการสง่เสรมิการเรยีน 
  
 1.5  สาเหตุการจดัการเรยีนแบบใชป้ญหาเป็นฐานั  
  สปุรยีา  วงษต์ระหงา่น (2536:4) ไดก้ล่าวถงึสาเหตุทีม่กีารจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญหาเป็นฐานสรุั ปได ้3 ประเดน็ ดงัน้ี 
  1.5.1  ความกา้วหน้าทางวชิาการ ความสาํคญัขูองเน้ือหาวชิาการ ทีมุ่ง่เน้นให้
ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ตลอดเวลาในทุกสาขาวชิา ทําใหเ้กดิความขดัขอ้งในการ
บรหิารการจดัการเรยีนการสอน เพราะระยะเวลาในแต่ละหลกัสตูรมจีาํนวนจาํกดั ครผููส้อนบาง
คนพยายามถ่ายทอดความรูท้ีค่ดิว่าจําเป็น และสาํคญัใหแ้ก่ผูเ้รยีนทีน่บัวนัจะมมีากขึน้ จงึจํา 
เป็นที่ต้องจดัการเรยีนโดยใช้ปญหาั เป็นฐาน โดยการบูรณาการเน้ือหาความรู ้ (content 
imtegration) ทาํใหล้ดความซํ้าซอ้นของเน้ือหาลงได ้
  1.5.2  เมื่อสําเร็จการศึกษาผู้เรียนจะต้องเผชิญูกับปญหาจริงที่ั ต้องแก้ไข
มากกว่า การเรยีนการสอนดว้ยการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานั  มุ่งเน้นใหน้ักเรยีนฝึกใช้
กระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบเพือ่แกป้ญหาที่ั เผชญิไูด ้
 
2.  การจดักจกรรมการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานิ  
 การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  จะกล่าวถงึขัน้ตอนการเรยีนรูแ้บบ
ใชป้ญัหาเป็นฐาน การจดัการเรยีนการสอนแบบใชป้ญหาเป็นฐานและบทบาทการสอนของั ครทูี่
ใชป้ญัหาเป็นฐานตามลาํดบั ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 2.1  ขัน้ตอนการเรยีนรูแ้บใชป้ญหาเป็นฐานั  
  ทองจนัทร ์ หงศล์ดารมภ ์(2538: 18 ) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนการเรยีนรูแ้บบใช้
ปญหาเป็นฐานดงัน้ีั  
  2.1.1  นกัศกึษาจะไดร้บัโจทยป์ญัหาซึง่มกัจะเป็นสถานการณ์ทีเ่ป็นปญหาั  ที่
เกดิ ขึน้ในวชิาชพีนัน้ นกัศกึษาจะเรยีนรวมกนัประมาณ 8-10 คน โดยมคีรอูยู ่1 คน ทาํหน้าที่
เป็นผูช้ว่ยใหน้กัศกึษาเรยีนเป็นกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งด ีนกัศกึษาจะช่วยกนัวเิคราะหแ์ยกแยะปญหาั

ออกเป็นประ เดน็ต่างๆ และพจิารณาในแต่ละประเดน็เพื่อคน้ควา้ความเป็นมาและวธิกีารแก ้
ปญหาซึง่เป็นขัน้ตอนการตัง้สมมตฐิานั  และนกัศกึษาจะวเิคราะหส์มมตฐิานรว่มกนัจนสรุปออก 
มาเป็นวตัถุประสงคก์าร ศกึษาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคร ูแลว้จงึดาํเนินการศกึษาต่อไป เมื่อ
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ไดว้ตัถุประสงคก์ารศกึษาแลว้กลุ่มนักศกึษาจะแยกยา้ายไปศกึษาตามแหล่งขอ้มลูทีก่ําหนดให้
ตามเวลาพอสมควร เมือ่ไดร้บัความ รูแ้ลว้จงึกลบัมารวมกลุ่มกนัอกีครัง้หน่ึง 
  2.1.2  นักศกึษาทุกคนจะร่วมกนัอภปิรายถงึหวัขอ้การเรยีนรู ้ ทีไ่ดร้บัมา
พิจารณาร่วมกันถึงหวัข้อวิชาการที่ได้เรียนมาซึ่งสรุปออกมาเป็นขัน้ตอนการดําเนินการ
แกป้ญหาโดยใชป้ญหาเป็นฐานดงัน้ีั ั  
   1)  ทาํความกระจ่างกบัถอ้ยคาํแนวคดิและเชื่อมต่างๆ ผูเ้รยีนจะตอ้ง
พยายามทําความเขา้ใจกบัปญหาหรอืแนวคดิทีย่งัไมเ่ขา้ใจและพยายามหาคาํอธบิายใหช้ดัเจนั  
โดยอาศยัความรูพ้ืน้ฐานของสมาชกิหรอืจากเอกสารตําราอื่นๆ ทีม่คีาํอธบิายอยู ่
   2)  ระบุตวัปญหาั  ผูเ้รยีนจะตอ้งระบุตวัปญหาและใหค้ําอธบิายของั

ปญหาทัง้หมดั  โดยสมาชกิกลุ่มจะตอ้งมคีวามเขา้ใจต่อปญหาทีถู่กตอ้งและสอดคลอ้งกนัั  
  

สรปุขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานแสดงไดด้งัแผนภาพ ดงัน้ีั  
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ภาพที ่2.1   การเตรยีมการจดักจิกรรมการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐานั  

DPU



18 

รายละเอยีดแต่ละขัน้ตอนม ีดงัน้ี 
 ขัน้ตอนที ่1 กําหนดปญหา เป็นขัน้ตอนที่ผู้สอนจดัสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ั

ผูเ้รยีนเกดิความสนใจ และมองเหน็ปญหา สามารถกําหนดสิง่ที่เป็นปญหาที่ผูเ้รยีนอยากรูไ้ด้ั ั

และเกดิความสนใจทีจ่ะคน้ควา้หาคาํตอบ 
 ขัน้ตอนที ่2 ทําความเขา้ใจกบัปญหา  ผูเ้รีั ยนจะต้องทําความเขา้ใจปญหาที่ต้องั  
การเรยีนรูซ้ึง่ผูเ้รยีนจะตอ้งสามารถอธบิายสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญหาได้ั  
 ขัน้ตอนที ่3 ดําเนินการศึกษาค้นคว้า  ผู้เรยีนกําหนดสิง่ที่ต้องเรยีน ดําเนินการ 
ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ดว้ยวธิกีารหลากหลาย 
 ขัน้ตอนที ่4 สงัเคราะหค์วามรู ้ เป็นขัน้อตนที่ผูเ้รยีนนําความรูท้่ไดค้น้ควา้มาแลก 
เปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั อภปิรายผลและสงัเคราะหค์วามรูท้ีไ่ดม้าว่ามคีวามเหมาะสมหรอืไมเ่พยีง 
ใด 
 ขัน้ตอนที ่5 สรปุและประเมนิคา่ของคาํตอบ  ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่ม
ตนเอง และประเมนิผลงานวา่ขอ้มลูทีศ่กึษาคน้ควา้มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่ โดยพยายามตรวจ 
สอบแนวคดิภายในกลุ่มของตนเองอย่างอสิระ ทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรูใ้นภายรวมของ
ปญหาอกีครัง้หน่ึงั  
 ขัน้ตอนที ่6 นําเสนอและประเมินผลงาน  ผู้เรียนนําข้อมูลที่ได้มาจดัระบบองค์
ความรูแ้ละนําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบทีห่ลายหลาย ผูเ้รยีนทุกกลุ่มรวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
ปญหารว่มกนัประเมนิผลงานั  
 
 2.2   การจดัการเรยีนการสอนโดยใชป้ญหาเป็นฐานั  
  การจดัการเรยีนการสอนแบบใชป้ญหาเป็นฐานั  เป็นกระบวนการดําเนินการ
เรยีนการสอนโดยนําปญหาทีส่มัพนัธ์กบัชวีติประจําวนัของผูเ้รยีนมาผูกโยงกบัเน้ืั อหาใหม่ใน
หลกัสตูรภายใตโ้จทยป์ญหาเป็นสื่ั อ  โดยผูส้อนตอ้งใชท้กัษะหลากหลายรปูแบบในการกระตุน้
หรอืชีแ้นะแนวทางใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิ วเิคราะห ์  โจทยป์ญหาั  สามารถแกป้ญหาไดอ้ยา่งั

เหมาะสมโดยยดึหลกัการของความถูกตอ้ง โดยมวีตัถุประสงคใ์หผู้เ้รยีนพฒันาความสามารถใน
การแกป้ญหาั  และทกัษะในการทาํความเขา้ใจในโจทยป์ญหาั ไดอ้ยา่งตรงประเดน็  การอา่นเพื่อ
การสือ่ความหมายทีถู่กตอ้ง การคดิคาํนวณ การมองโลกทศันดอ้ยา่งถูกตอ้ง การคดิอยา่งมเีหตุ
มผีลและยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์และการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์
 
 นนัทชยั  ทองแปนและกาญจูนา้  รตันโชต ิ (2534 )  สรุปว่า  หวัใจสาํคญัของการ
เรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานหรอืเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการเป็นฐานั  คอื ครตูอ้งเป็นผูม้คีวามรูอ้ยา่ง
กวา้งขวางและลกึซึ้งในวชิาทีร่บัผดิชอบ  มวีสิยัทศัน์ทีจ่ะนําความรูไ้ปประยุกต์ใชเ้ขา้กบัการ
ดาํรงชวีติในสงัคม 
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และต้องเป็นผูท้ีส่ามารถใหเ้วลากบัการเป็นทีป่รกึษาอย่างเตม็ที่เมื่อผูเ้รยีนต้องการคําปรกึษา
หรอืคําแนะนํา รวมไปถงึการกระตุน้ศกัยภาพของผูเ้รยีนไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ความสามารถ
ของแต่ละคนนอกจากนัน้แลว้ ครตูอ้งมคีวามรูใ้นการแนะนําสื่อ หนงัสอื ตํารา เอกสาร และ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ะใหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้ได ้การสอนแบบปญหาั เป็นฐานจะสาํเรจ็ได ้
เมื่อผู้สอนมกีารเตรยีมตวัดแีละพร้อมที่จะให้เวลากบัผู้เรยีนอย่างเต็มที่ ผลลพัธ์คอืเราจะได้
บุคลากรทีม่คีุณภาพ 
 
 2.3   บทบาทการสอนของครทูีใ่ชป้ญัหาเป็นฐาน 
 เดลสิเซลิ (Delisle, 1997: 14-17 ) กล่าวถงึบทบาทของครทูีใ่ชก้ารสอนแบบใช้
ปญหาเป็นฐานั  จะมสีภาพของหอ้งเรยีนทีแ่ตกต่างจากหอ้งเรยีนปกต ิ เพราะการจดัการสอน
แบบน้ีจะอยูท่่ามกลางของกจิกรรม ซึง่แต่ละกลุ่มจะมกีระบวนการทาํกจิกรรม การปรกึษางาน 
ทําใหส้ภาพของหอ้งเรยีนไม่เงยีบ การเรยีนรูเ้กดิจากสถานการณ์ทีค่รจูดัใหก้บัผูเ้รยีน และ
ผูเ้รยีนสามารถวพิากษ์วจิารณ์ผูส้อนไดต้ามบรเิวณทัว่ไป หรอืมุมจดับอรด์ บางคนคดิว่า ครทูี่
จะสอนโดยใชป้ญหาเป็นฐานเตรยีมตวัน้อยั  เป็นความเขา้ใจผดิ เพราะหลายคนเหน็ว่า ผูเ้รยีน
จะทาํงานดว้ยตนเอง พฒันาการของนกัเรยีนจะเกดิขึน้ไดจ้ากการตัง้คาํถามของคร ู การใหค้ํา
ชีแ้นะ การช่วยเหลอื และการสงัเกตการทาํโครงการ การส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนทาํงานอยา่งอสิระ 
การประเมนิคุณภาพของปญหาั  การปฏบิตังิานของผูเ้รยีนสาํคญัทีสุ่ด ผลการเรยีนโดยเน้น
ประสบการณ์ตามสภาพจรงิ ตอ้งการใหน้กัเรยีนทาํงานทีม่ผีลต่อการเรยีนมากกว่าการท่องจํา 
จะเหน็ไดว้่าการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  ช่วยพฒันาทกัษะของผูเ้รยีน ก่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจและความทรงจําทีถ่าวร ในเน้ือหาบทเดยีวกนัครูตอ้งใชว้ธิกีารแตกต่างกนัเพื่อช่วยให้
ผูเ้รยีนเกดิการพฒันาการดา้นเจตคตขิองผูเ้รยีน  
 แนวการสอนขัน้พืน้ฐานของผูเ้รยีน ผ่านกระบวนการของการใชป้ญหาเป็นั ฐาน ครู
กาํหนดบทบาททีเ่ป็นคาํตอบไวเ้บือ้งหลงัของสถานการณ์ การออกแบบของปญหาเป็นแนวทางั

สาํคญัทีจ่ะนําผูเ้รยีนผา่นกระบวนการเรยีน และประเมนิผลงานของผูเ้รยีน จุดเด่นของการเรยีน 
รูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานคอืั  การทีจ่ะทําใหผู้เ้รยีนตัง้สมมตขิอง กจิกรรม ในบทบาทของสถาน 
การณ์ตามสภาพเป็นจรงิ ผลสาํเรจ็ของผูเ้รยีนอยูท่ีก่ารแสดงวธิกีารแกป้ญหาั ทีไ่มใ่ชว่ธิกีารเดมิ 
 ผูส้อนมบีทบาททีแ่ตกต่างกนั การพฒันาการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  เริม่จาก
การพฒันาปญหาและกําหนดลงในหลกัสตูรั  คอยใหแ้นวทางกบัผูเ้รยีนในการแกป้ญหาั  ผูเ้รยีน
ตอ้งแสดงวธิกีารแกป้ญัหา ครปูระเมนิผลงานของผูเ้รยีน บทบาทของครจูะตอ้งมคีวามชาํนาญ
ในการตดัสนิใจการใชป้ญหาเป็นฐานั  มเีทคนิคการสอน ตอ้งสรา้งสาระสาํคญัของเน้ือหาใหมท่ี่
สมัพนัธก์บัหลกัสตูร โดยพจิารณาว่าควรทาํทัง้วชิาหรอืบางเน้ือหา พจิารณาเครอืงมอืทีเ่ป็น
ปญหาความรู้ั  สถานการณ์ทีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรู ้ และบทสรุป การเรยีนโดยใช้
ปญหาเป็นฐานั  ครจูะตอ้งคุน้เคยกบัเน้ือหาสาระ ทกัษะและทศันคต ิ เพื่อเตรยีมการบรรยาย
ปญหาั ปรบัปรุงปญหาั  ให้มคีวามรู้และทกัษะที่เป็นประโยชน์ที่เชื่อมโยงให้ผู้เรยีนเกิด
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ประสบการณ์ เมื่อผูเ้รยีนเกดิประสบการณ์ และสนใจจาก ปญหาั ในการเรยีนรู ้  ผูเ้รยีนจะเกดิ
ความกระตอืรอืรน้ในการทํางานมากขึน้ ขณะทีผู่เ้รยีนทําการแก ้ปญหาั ครมูบีทบาทในการให้
แนวทางการตัง้สมมตฐิานหรอือาํนวยความสะดวก ครกูําหนดขอบเขตช่วยใหผู้เ้รยีนเชื่อมโยง
ปญหาั  กําหนคโครงสรา้ง การสงัเกตวธิกีารแกป้ญหาของผูเ้รยีั น ทบทวนปญหาั  กระบวนการ
สรา้งปญหาหรอืวธิกีารแก้ั ปญหาั  การสง่เสรมิการประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั ครใูชส้ถานการณ์
ของงานทีแ่ตกตางกนั การใหค้าํแนะนําของครไูม่ไดนํ้าทางทัง้หมด การช่วยเหลอืไมเ่กีย่วกบั
การชี้แนะ การให้แนวทางการทํางานกบันักเรยีนจะต้องครอบคลุมถึงกระบวนการของการ
พฒันา ครจูะตอ้งใหค้วามคดิเหน็ขอ้เสนอแนะ เมื่อผูเ้รยีนยงัไมช่ดัเจน ครตูอ้งคน้หาประสทิธ ิ
ภาพของปญหาทีพ่ฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนั  ปญหาที่ั งา่ยหรอืปญหาที่ั ยากตอ้งส่งเสรมิการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน ครสูามารถเปลีย่นแปลงปญหาที่ั เตรยีมความรูใ้หเ้กดิกบัผูเ้รยีน และครคูวร
เขยีนปญหาใหม่ๆั  ในปีต่อไป 
 การดําเนินผลงานของผูเ้รยีน ไมค่วรประเมนิผูเ้รยีนจากคะแนน แต่ครคูวรใหค้วาม
ช่วยเหลอืหรอืปรบัปรุงใหด้ขีึน้ ครคูวรใหค้วามช่วยเหลอืผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูช้า้เป็นกรณีพเิศษและ
เสนอแนวคดิ นอกจากนัน้ครอูาจจะปรบัปรุงคาํถามหรอืปรบัระเบยีบหอ้งเรยีนใหม ่ครจูะสงัเกต 
การณ์ผลสาํเรจ็ของผูเ้รยีนตามจุดประสงคข์องบทเรยีน คอืทาํใหผู้เ้รยีนมอีสิระ มคีวามสามารถ
ในการวนิิจฉยัสงู ครตูอ้งอดทนต่อการสอบถามหาความรูข้องผูเ้รยีน และบนัทกึแนวความคดิว่า
พวกเขาบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานไดอ้ยา่งไรั  
 ดงันัน้ การเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  ครพูยายามสรา้งปญหาใหต่้อเน่ืั องกบัสถาน 
การณ์ ปญหาของผูเ้รยีนไม่ไดต้อ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ ัง้หมดั  แต่ตอ้งการใหว้นิิจฉยั
สถานการณ์ดว้ยตนเอง การพฒันาคาํถามทีเ่หมาะสมและการเสนอรปูแบบการแกป้ญหาั ดว้ย
ตนเอง ผูเ้รยีนจะเกคิการเรยีนรู ้ในการดาํเนินการวนิิจฉยัปญหาอยา่งดทีี่ั สุด ผูเ้รยีนเกดิความ
เขา้ใจภายใตก้ระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การใชป้ญหาเป็นฐานั  สามารถพฒันาผูเ้รยีนทาง 
ดา้นความรู ้ความ สามารถ และการแกป้ญหาทาํใหเ้กดิการเรยีนรู้ั  กระบวนการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้
เรื่อยๆ เพราะพวกเขาตอ้งพบกบัสถานการณ์ใหม่ๆ  เสมอ ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะเผชญิกบัการแก ้
ปญหาั ตลอดเวลา ก่อใหเ้กดิความเป็นผูนํ้าในการแกป้ญหาั  มคีวามสามารถและมปีระสทิธภิาพ
ในการเรยีนรูใ้หม ่โดยใชป้ญหาเป็นฐานั  
 บารโ์รวสแ์ละทมับลนี (Barrows and Tamblyn, 1980:18) ไดก้าํหนดทฤษฎกีารเรยีน 
รูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  ซึง่สรปุเป็นสาระสาํคญัไูดค้งัน้ี 
 1.  กําหนดสถานการณ์ปญหาั ครัง้แรกใหก้บัผูเ้รยีนก่อนดําเนินการเรยีนการสอน
อยา่งต่อเน่ืองเป็นสถานการณ์ทีผู่เ้รยีนไมไ่ดเ้ตรยีมการณ์มาก่อน หรอื ผา่นการเรยีนรูม้าก่อน  
 2.  เสนอสถานการณ์ปญหาใหมท่ีอ่ยูใ่นทางเดีั ยวกนักบัปญหาแรกใหก้บัั ผูเ้รยีนนํา 
เสนอใหใ้กลเ้คยีง ชวีติจรงิ 
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 3.  การทาํงานของผูเ้รยีนกบัการหาคาํตอบของสถานการณ์ปญัหา ทาํใหเ้กดิรปูแบบ
การเรยีนทีย่อมรบัฟงเหตุผลั  นําความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้ซกัถามและการประเมนิค่า เหมาะสมกบั
การเรยีนรูใ้นระดบัชัน้ของผูเ้รยีน 
 4.  ขอบเขตของความตอ้งการเรยีนรู ้ เป็นเสมอืนกระบวนการทาํงานรว่มกบัปญหาั

และการเรยีนรูท้ีส่นองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 5.  การแสวงหาทกัษะและความรูโ้ดยประยุกตจ์ากปญหาั  จะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ 
 6.  การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ระหว่างการทํางานกบัการแกป้ญัหาและการดําเนินงานที่
แตกต่างกนัจะเป็นการรวบรวมสาระสําคญัของความรูท้ี่แทรกอยู่ในกระบวนการเรยีนและฝึก
ทกัษะของผูเ้รยีนใหม้ัน่คง 
 การเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  จะสรา้งประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รยีน ทีท่าํใหพ้วกเขา
สามารถรวบรวมกระบวนการคดิแกป้ญหาร่วมกนัั  สถานการณ์ของปญหั าเป็นแนวทางใหผู้ ้
เรยีนรูท้ศิทางของตนเอง ผูเ้รยีนจะยนิดต่ีอกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ ครชู่วยแนะนําทางใหเ้ขาคน้หาคาํ 
ตอบดว้ยตนเองและพยายามใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ครเูป็นผูก้ําหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้
ทําใหเ้ขาเหน็ความจําเป็นต่อการเรยีนรูม้ากกว่าการใชเ้ครื่องมอืในการแกป้ญัหา ทําใหเ้กดิ
ความเขา้ใจมากกวา่ความคดิทาํตามรปูแบบ และมคีวามสขุกบัการเรยีนมากขึน้ ผูเ้รยีนจะตอ้งมี
ความตัง้ใจทีจ่ะพยายามสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจภายใตก้ระบวนการคคิดว้ยตนเองมากกว่า
ความพยายามทีจ่ะจดจํา เมื่อผูเ้รยีนเหน็ความสมัพนัธท์ีต่่อเน่ืองกนัระหว่างการเรยีนรู ้ และ
สถานการณ์ปญัหาที่สมัพนัธ์กบัชวีติ ประจําวนัของเขาเอง ผูเ้รยีนจะแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  
หรอืเกดิทกัษะในการแกป้ญหาั  ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินชวีติของเขา ผูเ้รยีนอภปิรายรว่มกนั 
เพือ่สรปุใหเ้ป็นแนวความคดิของตนและเพือ่นทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาพทีเ่กคิขึน้ได้
ในชวีติประจาํวนั เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการเรยีนรูแ้ละสามารถปรบัปรงุใชร้ว่มกบัผูอ้ื่น  
 การเรยีนรูภ้ายในหอ้งเรยีนถูกกระทาํโดยกจิกรรม ครจูะเป็นผูก้ําหนดบทความ และ
คาํถามนัน้ๆ ครยูอมรบัใหผู้เ้รยีนคน้พบหลกัการดว้ยตวัของเขาเอง และในระหว่างมอบหมาย
งานใหก้บัผูเ้รยีนฝึกฝนงา่ยๆ ไม่ซบัซอ้น เมื่อพวกเขาทํางานเรยีบรอ้ยแลว้จะเกดิการเรยีนรู ้
กระบวน การเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมยีุทธวธิกีบัการจคักจิกรรมการ
เรยีน การแก ้ปญหาทีมุ่่งหวงัใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมั  ครชูีแ้นะและใหค้ําปรกึษาแต่ไม่ไดแ้นะนํา
เน้ือหาทัง้หมด การเรยีนรูเ้กดิขึน้จากการคน้พบจากการดําเนินงานของผูเ้รยีนทีเ่กดิจากการ
สาํรวจปญหาั  การสาํรวจความรูเ้ดมิ การวเิคราะหว์ธิกีารทีเ่ป็นไปได ้ การพฒันาขอ้เสนอและ
กระบวนการตดัสนิ มปีระสทิธผิล ไมเ่พยีงแต่กจิกรรมการเรยีนทีน่่าสนใจ แต่เป็นการยอมรบั
กระบวนการรูใ้นกจิกรรมการเรยีนของผูเ้รยีน ยอ่มก่อใหเ้กคิการสง่เสรมิความเขา้ใจในเน้ือหาที
ยงิใหญู่ ตัง้แต่ผูเ้รยีนศนพบความรูแ้ละทกัษะทัง้หมด ซึง่ถอืไดว้่าเป็นทกัษะทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะตอ้ง
เกดิขึน้ในชวีติจรงิและในโรงเรยีน 
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 การเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  จะสรา้งอสิระในการเรยีนใหก้บัผูเ้รยีนทีม่กีารวาง
แผนการเรยีนอยา่งรอบคอบ ทาํใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธจิากประสบการณ์์  ถา้เกดิความขดัแยง้กนั 
ในกระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานจะเป็นแนวทางใหผู้เ้รยีนช่วยกนัั

คดิ แกไ้ขกระบวนการทีซ่บัซอ้น การวเิคราะหม์ปีระโยชน์ต่อการเรยีนรู ้ การสอบถามทีค่รอบ 
คลุมเป็นการสาํรวจ คําถาม และแต่ละวชิากม็แีนวทางในการวางแผนกระบวนการทีช่่วยใหผู้ ้
เรยีนรูจ้กัสรา้งโครงรา่งทีม่นัคงเพื่อยอมรบัการเปลีย่นแปลง บารโ์ลวสแ์ละทมับลนี (Barrows 
and Tamblyn ;1985) กล่าวว่ากระบวนการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  เป็นการจดัขัน้ตอน
ต่างๆ เป็นการเชื่อมโยงปญหาั  กําหนดโครงสรา้ง ตรวจสอบปญหาั  ทบทวนปญหาั  การนํา 
เสนอกระบวนการหรอืการดาํเนินงาน และการประเมนิผลการดาํเนินงานของปญัหา 
 
 กระบวนการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  ผูเ้รยีนตอ้งวางแผนขอบเขตของตนเอง ให้
เกดิการเรยีนรูต่้อการเสนอและแสดงใหเ้หน็ว่าพวกเขารู ้ และสรุปเน้ือหาทัง้หมดโดยกระบวน 
การกลุ่มผลสาํเรจ็ของการเรยีนขึน้อยู่กบับทเรยีน ผลสาํเรจ็ของครูอยู่ทีค่วามต่อเน่ืองของแนว 
ทางทีใ่หป้ฎบิตั ิ การสรา้งแรงจูงใจเพิม่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถในการเรยีนรูไ้ดค้รอบ 
คลุมเน้ือหาทัง้หมด ตามแนวทางในการปฏบิตัอิย่างอสิระเชื่อมโยงใหเ้หน็ความสมัพนัธแ์ละมี
ความหมายเดน่ชดั ทาํใหผู้เ้รยีนรูส้กึวา่เขาสามารถสรา้งลกัษณะเด่น 2 ประการ คอื เป็นความรู้
ใหม่หรอืเพิม่ความรูท้าํใหเ้กดิกบัผูอ้ื่น สาํหรบัคนทีเ่ชื่อมัน่ในตนเองสงู เมื่อสาํรวจการทาํงาน
กลุ่ม และเหตุการณ์ทัง้หมดผูเ้รยีนต้องเขา้ใจว่าพวกเขาต้องร่วมกนัทํางานใหนํ้าไปสู่ความ 
สาํเรจ็ ครชูีแ้จงกระบวนการเรยีนใหก้บัผูเ้รยีน ครคูวรชีแ้นะถงึบทบาททีส่ง่ผลในวธิแีกป้ญหาั

ของงานทีด่ทีีสุ่ด และนําเสนอทศิทางการทํางานดว้ยกระบวน การกลุ่ม จะไดม้าซึง่ความคดิ
กระทาํใหแ้นวทางนัน้ประสบความสาํเรจ็ แต่ครจูะไม่ใหค้าํตอบว่าถูกหรอืผดิ และจะเป็นผูใ้ห้
วธิกีารกบัโครงการทีจ่ะใหผู้เ้รยีนคน้พบคาํตอบดว้ยผูเ้รยีนเอง 
 
 สรุปบทบาทครทูีใ่ชป้ญัหาเป็นฐาน ผูส้อนมบีทบาทโดยตรงต่อการจดัการเรยีนรู ้ดงั 
นัน้ลกัษณะของผูส้อนทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐาน ควรจะมลีกัษณะดงัน้ีั  

1. ผูส้อนตอ้งมุง่มัน่ ตัง้ใจสงู รูจ้กัแสวงหาความรูเ้พือ่พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
2. ผูส้อนตอ้งรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล เขา้ใจศกัยภาพของผูเ้รยีน เพือ่สามารถให ้

คาํแนะนํา ชว่ยเหลื่อผูเ้รยีนไดทุ้กเมือ่ทุกเวลา 
 3.   ผูส้อนต้องเขา้ใจขัน้ตอนของแนวทางการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปญัหาเป็นฐาน
อยา่งถ่องแทช้ดัเจนทุกขัน้ตอน เพือ่จะไดแ้นะนําใหค้าํปรกึษาแก่ผูเ้รยีนไดถู้กตอ้ง 
 4.   ผูส้อนตอ้งมทีกัษะและศกัยภาพสงูในการจดัการเรยีนรู ้และการตดิตาอมประเมนิ 
ผลกรรพฒันาของผูเ้รยีน 
 5.   ผูส้อนตอ้งเป็นผูอ้ํานวยความสะดวกดว้ยการจดัหา สนับสนุนสื่ออุปกรณ์เรยีนรู้
ใหเ้หมาะสมเพยีงพอ จดัเตรยีมแหล่งเรยีนรู ้จดัเตรยีมหอ้งสมดุ อนัเทอรเ์น็ต ฯลฯ 
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 6.   ผูส้อนตอ้งมจีติวทิยาสรา้งแรงจงูใจแก่ผูเ้รยีน เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการตื่นตวั
ในการเรยีนรูต้ลอดเวลา 
 7.   ผูส้อนตอ้งชีแ้จงและปรบัทศันคตขิองผูเ้รยีนใหเ้ขา้ใจและเหน็คุณคา่ของการ
เรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  
 8.   ผูส้อรตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ ดา้นการวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนตามสภาพ
จรง ใหค้รอบคลุมทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะกระบวนการและเจตคตใิหค้รบทุกขัน้ตอนของการ
จดัการเรยีนรู ้
 
3. ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณตศาสตร์ิ  
  
 3.1  ความหมายของปญัหา 
 มนีกัวชิาการหลายทา่นไดใ้ห ้ความหมายของปญหาั  ดงัน้ี เชน่ 
 คานโตวส์ก ี(Kantowski, 1990: 195) กล่าวว่าปญหาคอืั  สถานการณ์ซึง่แต่ละบุคคล
เผชญิแลว้ผูเ้ผชญิตอ้งอาศยัการเชื่อมโยง ความรูต่้างๆ เขา้ดว้ยกนั  จงึมองเหน็แนวทางแก ้
ปญหาั  
 เรสและคณะ (Reys, et at.1995: 54) ไดก้ล่าวว่า ปญหาั  หมายถงึ สถานการณ์ที่
บุคคลตอ้งการกระทาํบางสิง่บางอยา่ง แต่ไมม่วีธิทีีจ่ะกระทาํสิง่นัน้ไดใ้นทนัทีท่นัใด 
 ครลูคิ และรุดนิค (Krulik and Rudnick, 1995: 3) กล่าวว่า ปญัหา หมายถงึ
สถานการณ์ที่แต่ละบุคคล หรอืแต่ละกลุ่มบุคคลเผชญิ เพื่อต้องการหาทางออก หรอื
สถานการณ์ทีแ่ตละบุคคลไม ่
สามารถทีจ่ะหาทางออกไดใ้นทนัทีท่นัใด  
  
 ดงันัน้ จงึสรุปไดว้่าปญหาั  คอื สถานการณ์ต่างๆ ทีแ่ต่ละบุคคลเผชญิหรอืคาํถามที่
ตอ้ง การคําตอบ ซึ่งบุคคลตอ้งใชส้าระความรูแ้ละประสบการณ์มากําหนดแนวทางหรอืวธิกีาร
ในการหาคาํตอบ บุคคลผูค้ดิหาคาํตอบจะตอ้งอาศยัการเชื่อมโยงความรูต่้างๆ เขา้คว้ยกนัจงึ
มองเหน็แนวทางแกป้ญหาั และดไูมส่ามารถหาคาํตอบไดใ้นทนัที ่
 
 3.2  ประเภทของปญัหาทางคณติศาสตร ์
 ชารล์ส ์(Charles, 1987: 11-13 ) ไดจ้าํแนกประเภทของปญหาดงัน้ึั  
 1. ปญัหาขัน้ตอนเดยีว (one-step problem) เป็นปญัหาทีผู่แ้กป้ญหาคอืนกัั เรยีนตอ้ง
แปลงสถานการณ์ทีเ่ป็นเรื่องราวใหเ้ป็นประโยคทางคณิตศาสตรเ์กีย่วกบั การบวก การลบ การ
คณู หรอืการหาร ปญหาประเภทน้ีมกัพบในการเรยีนการสอนตามปกติั  ยุทธวธิพีืน้ฐานทีใ่ช้
ปญหาั ข ัน้ตอนเดยีวคอืการเลอืกการดาํเนินการ 

DPU



24 

 2.  ปญหาหลายขั ้ั นตอน (muti-stepproblem) มคีวามแตกต่างกบัปญหาขัน้ตอนเดยีวั

ทีจ่ํานวนของการดาํเนินการทีจ่ําเป็นหาคําตอบปญหาหลายขัน้ตอนั  มจีํานวนของการดําเนิน 
การมากกวา่หน่ึงตวั ยทุธวธิพีืน้ฐานทีใ่ชใ้นการแกป้ญหาหลายขัน้ตอนคอืการเลอืกดาํเนินการั  
 3.  ปญหากระบวนการั  (process problem ) เป็นปญหาั ทีไ่มส่ามารถแปลงเป็นประ 
โยคทางคณิตศาสตรโ์ดยการดาํเนินการไดท้นัทีแ่ต่จะตอ้งใชก้ระบวนการต่างๆ ช่วย เช่น การ
ทาํปญัหางา่ย การแบ่งปญัหาออกเป็นปญหายอ่ยๆั  การเขยีนภาพหรอืแผนภาพ การเขยีน
กราฟแทนปญหาั  การแกป้ญหาประเภทน้ีั  ตอ้งใชยุ้ทธวธิต่ีางๆ เช่น การประมาณคาํตอบการ
เดาและการตรวจสอบ การสรา้งตาราง การคน้หารปูแบบการทาํยอ้นกลบั ปญัหากระบวนการ
ปญหาหน่ึงอาจใชย้ทุธวธิแีก้ั ปญหาั ไดม้ากกวา่ 1 วธิ ี
 4. ปญหาการประยกุต์ั  (appled problem) บางครัง้เรยีกวา่ปญหาเชงิสถานการณ์ั  
(situational-problem) เป็นปญหาทีผู่แ้กป้ญหาจะตอ้งั ั ใชท้กัษะ ความรู ้มโนมตแิละการดาํเนิน 
การทางคณติศาสตรแ์กป้ญหาทีเ่กี่ั ยวขอ้งกบัชวีติจรงิซึง่จะตอ้งใชว้ธิกีารต่างๆ ทางคณิตศาสตร ์
เช่น การรวบรวมขอ้มลูทัง้ทีก่ําหนดในปญหาและอยูน่อกั ปญหาั  การจดักระทาํกบัขอ้มล เป็น
ปญหาทีจ่ะทาํใหผู้แ้ก้ั ปญหาั เหน็ประโยชน์และคุณคา่ของคณติศาสตร ์
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้่า ประเภทของปญหามหีลายรปูแบบั  คอืปญัหา
ขัน้ตอนเดยีว ปญหาหลายขัน้ตอนั  ปญหากระบวนการั  และปญหาการประยุกต์ั  จะใชร้ปูแบบ
และเลือกวิธีการดําเนินการแก้ปญัหาที่แตกต่างกนั แต่ปญหาั ประยุกต์หรอืปญหาเชิงั

สถานการณ์เป็นปญัหาทีท่าํใหผู้แ้กป้ญัหาทีเ่หน็คุณคา่ทางคณติศาสตรแ์ละประโยชน์ของปญหาั

อยา่งยิง่ 
 
 3.3  กระบวนการแกป้ญหาทางคณติศาสตร์ั  
 มนีกัวชิาการหลายทา่นไดก้ล่าวถงึกระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ดงัน้ี 
 โพลยา (polya, 1990 ) กล่าวว่า กระบวนการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรม์ ี4 ขัน้ตอน 
คอื 
 1. ความเขา้ใจในปญหาั  การแกป้ญหานัน้จะต้องทําความเขา้ใจในปญหาอย่างั ั

กระจ่างแจง้ว่ามปีญหาอะไรั  มขีอ้มลูใดทีม่าเกีย่วขอ้งกบัปญหานัน้ั  คอื ทาํความเขา้ใจคํา วธิี
หรอืประโยคยอ่ยๆ สญัญลกัษณ์ต่างๆ ในปญหาั  โดยผูเ้รยีนจะตอ้งสรุปปญหาออกมาเป็นภาษาั

ของตนเองไดแ้ละบอกไดว้่าประเดน็สาํคญัของปญหาอยูท่ี่ั ไหน  ถา้เป็นปญหาใหค้น้หาั  จะตอ้ง
บอกไดว้่าปญหาั  ถามหาอะไร สิง่ทีก่ําหนดใหม้อีะไรบา้ง และเงือ่นไขเชื่อมโยงสิง่ทีก่ําหนด
ใหก้บัสิง่ทีถ่ามหา 
 2. วางแผนแกป้ญหาั   เมื่อเขา้ใจในตวัปญหาแลว้วางแผนในการแกป้ญหาั ั  ซึง่ตอ้ง
อาศยัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปสูก่ารวางแผน ในการวางแผนนัน้อาจจะใชก้ารทดลอง ลองผดิลองถูก 
คน้หารปูแบบทีค่ลา้ยกนั จะตอ้งพจิารณาว่าสิง่ทีก่ําหนดให ้ นําไปสูผ่ลใดไดบ้า้ง และมคีวามรู้
อะไรบา้งที ่
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สมัพนัธก์บัปญหานัน้ั  สิง่สาํคญัคอืผูเ้รยีนจะตอ้งทบทวนความรูต่้างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา 
 3. ดาํเนินการแกป้ญหาตามแผนั  ใชท้กัษะทีเ่คยเรยีนรูม้าลงมอืกระทาํตามแผนการ
ดาํเนินการตามแผน รวมถงึการเขยีนอธบิายจนไดค้ําตอบ  โดยใชท้กัษะการคํานวณและการ
คาํนวณทีเ่หมาะสมมาชว่ยในการหาคาํตอบ 
 4. ตรวจสอบการแกป้ญหานัน้ั ๆ วา่ไดผ้ลเป็นอยา่งไร ขัน้ตอนน้ีจะตอ้งพจิารณาให ้
ครบถว้นทุกกรณ ี  ในการตรวจสอบอาจทาํใหเ้กดิความคดิทีจ่ะดดัแปลงวธิกีารแกป้ญหาใหง้า่ยั  
สัน้ และชดัเจน ยิง่ ขึน้ 
 เทรเวอรส์ (Travers , 1993 : 280) และครลูคิและรุดนิค (Krulik and Rudnick 1995: 
5 ) มแีนวคดิเกีย่วกบัการแกป้ญหาคลา้ยกบัโพลยาั  แต่ครลูคิไดแ้ยกขัน้ดาํเนินการแกป้ญหาั

ของโพลยาเป็นสองขัน้ตอน ไดแ้ก่ขัน้เลอืกยุทธวธิแีกป้ญัหา (select a strategy) กบัขัน้พบคาํ 
ตอบและขยาย(find and extend) ซึง่ครลูคิกล่าวว่าขัน้ตอนการเลอืกวธิกีารแกป้ญหาเป็นขัน้ั  
ตอนทีย่ากทีสุ่ด ไมม่ใีครบอกไดว้่าเราควรเลอืกใชก้ารแกป้ญหาดว้ยวธิใีดจงจะเหมาะสมั  วธิใีด
เป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ด และวอลลาส (wallas อา้งถงึใน Schunk ; 1996 : 239 ) นกัจติวทิยากลุ่มเกส
ตอลไดอ้ธบิายกระบวนการแกป้ญัหาว่า ม ี4 ขัน้ตอน คอื ขัน้เตรยีมตวั (preparation) เป็นขัน้
เวลาศกึษาปญหาและหาขอ้มลูที่ั เกีย่วขอ้งกบัปญหาั  ขัน้ฟกตวัั  (incubation) เป็นขัน้การคดิ
เกี่ยวกบัปญัหา บางครัง้อาจรวมถงึการทิง้ปญหาไวส้กัระยะหน่ึั ง  ขัน้ทําปญหาใหก้ระจ่างั  
(ilumination) เป็นช่วงเวลาทีเ่ราเกดิการหยัง่เหน็ ศกัยภาพการแกป้ญหาั  จะเกดิขึน้ในทนัที่
ทนัใด ทีเ่รยีกว่าการหยัง่เหน็ (insight) และขัน้พสิจูน์ (verification) เป็นขัน้ตอนการตรวจสอบ
การแกป้ญหาบรรลุตามเปาหมายหรอืยงัมขีอ้บกพรอ่งอยา่งไรั ้    
 ขัน้ตอนในการสอนยุทธวธิขีองการแกป้ญัหา ซึง่มปีฏสิมัพนัธก์บันักศกึษา โฮลม์ส ์
(Holmes , 1995: 37 ) มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. กําหนดปญหาั  ใหน้กัศกึษาอ่านปญหาในใจหรอือ่านออกเสยีงั  ครถูามเกีย่วกบัคาํ
ทีน่กัศกึษาไมท่ราบความหมาย เมื่อทาํความเขา้ใจคาํต่างๆ ไดช้ดัเจนตรงกนัแลว้ใหน้กัศกึษา
แก ้ปญหาเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่มเลก็ๆั  ในขณะทีน่กัเรยีนลงมอืแกป้ญหาั  ครเูฝาสงัเกตการ้

ทาํงานของนกัศกึษาอยา่งใกลช้ดิ และใหค้าํแนะนํา 
 2. ใหน้ักศกึษารายงานผลการแกป้ญหาต่อชัน้เรยีนั  ใหน้ักศกึษาทัง้ชัน้ร่วมกนั
อภปิรายถงึวธิคีดิหาคาํตอบของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม 
 3. ใชค้าํถามทีท่ําใหส้ามารถกระตุน้นกัศกึษาใหพ้จิารณาไตรต่รองกระบวนการทีใ่ช้
ในการหาคาํตอบ และใชค้ําตอบของนักศกึษาใหเ้ป็นประโยชน์ในการกล่าวถงึยุทธวธิขีองการ
แกป้ญหาั  ถา้เป็นไปไดใ้หน้กัศกึษาระบุชื่อของยทุธวธินีัน้ๆ 
 4. จดัหาโอกาสทีเ่หมาะสมแก่นักศกึษาในการใชยุ้ทธวธิหีลายๆ อย่าง และแลก 
เปลี่ยนความคดิเกี่ยวกบัการใชยุ้ทธวธิทีแีตกต่างกนั  ใหน้ักศกึษาไดเ้ขยีนอธบิายถงึวธิกีารที่
นกัศกึษาคดิใน 
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ขณะทีแ่กป้ญหาั  ใหน้ักศกึษาไดร้บัประสบการณ์และคุน้เคยว่าปญหั าหน่ึงๆ  อาจใชยุ้ทธวธิี
หลายอยา่งในการแกป้ญหาั  
 การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  แนวทางหน่ึง ทีจ่ะสรา้งการเรยีนรูโ้ดย
ครเูป็นผูค้อยใหค้าํแนะนํา ผูเ้รยีนตอ้งมสีว่นรว่มในการหาคาํตอบ ครจูะช่วยเหลอืผูเ้รยีนโดยใช้
เทคนิคในการตัง้คาํถาม เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกคิกระบวนการคดิหาเหตุผลออกมาอยา่งต่อเน่ือง 
สรุปกฎ เกณฑร์ว่มกนั โดยครเูป็นเพยีงผูค้วบคุมในการดาํเนินการเรยีนใหเ้ป็นไปตามแผนการ
ดาํเนินกจิกรรมการเรยีนทีว่างไว ้

ออรโ์ฮเวค (Orehovec , 1984 : 45-04A)  ไดส้รุปสาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการ
สอนในรปูแบบกระบวนการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์จากบทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
แกโ้จทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร ์ ในระหว่างปี ค.ศ.1894 - 1983  พบว่ามกีารพฒันาการตาม
ขัน้ตอนในการแกโ้จทยป์ญหาั ทางคณติศาสตร ์ โดยจะประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัน้ี 

1. อา่นโจทยป์ญหาั  จะตอ้งอา่นอยา่งละเอยีดและพนิิจพเิคราะห ์
2. ทาํความเขา้ใจในปญหาั  หาสิง่ทีโ่จทยก์าํหนดให ้
3. กาํหนดสญัลกัษณ์แทนตวัทีไ่มท่ราบคา่ 
4. เขยีนความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่ที่ไม่ทราบค่า และสิง่ที่ทราบค่าเพื่อกําหนด

กระบวนการแกโ้จทยป์ญหาั  
5. คาดคะเนคาํตอบทีเ่ป็นไปได ้
6. คดิคาํนวณแกโ้จทยป์ญหาั  
7. ตรวจสอบคาํตอบ 
8. สรปุคาํตอบ 
 
ลูสเตอร ์(Lester , 1978 อา้งถงึใน ยุพนิ พพิธิกุล 2530 : 134)  ไดจ้ดัขัน้ตอนของการ

แกป้ญหาโดยใชแ้นวคดิของโพลยาไวด้งัน้ีคอืั  
1.  การรูถ้งึปญหาั  จะตอ้งรูว้า่มปีญหาใดบา้งั  
2.  ความเขา้ใจในปญหาั  จะตอ้งทาํความเขา้ใจในปญหานัน้อยา่งถ่องแท้ั  
3.  การวเิคราะหเ์ป้าหมาย จะตอ้งวเิคราะหด์วูา่เปาหมายนัน้เป็นอยา่งไร้  
4.  การวางแผน เมือ่ทราบเปาหมายแลว้กว็างแผนออกมาจะทาํอยา่งไร้  
5.  การนําแผนมาใช ้ใชแ้ผนทีว่างไวต้ามขัน้ตอนการดาํเนินการ ลงมอืดาํเนินงานตาม

แผน 
6.  การประเมนิและแกไ้ขปญหาั  ลงมอืทาํเสรจ็กต็อ้งมกีารประเมนิ เมือ่มขีอ้บกพรอ่ง 

หรอืขอ้ขดัขอ้งประการใดกม็ปีญหูานัน้ั  
  
 กระบวนการแกป้ญหาขา้งตน้ั  มแีนวคดิคลา้ยกบัการแกป้ญหาตามขัน้ตอนของโพลยาั  
ซึง่นับว่ามอีทิธพิลต่อนักคณิตศาสตรศ์กึษาในปจัจุบนัมาก สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรชีา 
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เนาวเยน็ผล (2537 : 12)  ทีเ่ชื่อว่าการแกป้ญหาตามขัน้ตอนั ของโพลยา สามารถพฒันาความ 
สามารถในการแกป้ญหาทางคณิตศาสตร์ั  ดงัทีโ่พลยา(polya , 1990: 1) กล่าวว่า การแกป้ญหาั

ทางคณิตศาสตรเ์ป็นการหาวธิทีีจ่ะไดค้าํตอบของปญหาั  หาวธิทีีจ่ะเอาชนะอุปสรรคหรอืสถาน 
การณ์ทีเ่ผชญิอูยูเ่พือ่จะไดค้าํตอบทชีดัเจน แต่การหาคาํตอบมไิดเ้กดิขึน้ในทนัททีนัใด กระบวน 
การเรยีนการสอนโดยการแกป้ญหานัน้เป็นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่ั ตอ้งอาศยัความรู้
พืน้ฐานเป็นเกณฑ ์ ผนวกกบัการดาํเนินการสอนแบบผสมผสานใหเ้กดิองคค์วามรูข้ ัน้ความคดิ
รวบยอด ส่วนจะเรยีนรูถ้งึข ัน้ของการแกไ้ขปญหาเป็นการเรยีนรู้ั  หลากหลายวธิกีาร ปรชีา 
เนาวเ์ยน็ผล (2544 : 49) พบว่า ในกจิ กรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์  สามารถใชป้ญหาั

เป็นศูนยก์ลางของกจิกรรม ประเภทของปญหาทีนํ่ามาใชค้วรเป็นปญหาปลายเปิั ั ดเพื่อเปิด
โอกาสใหน้กัศกึษาไดร้ว่มกนัแสดงแนวคดิในการแกป้ญหาอยา่งกวา้งขวางั  ปญหาจะเป็นสื่อนําั  
ไปสูก่ารทบทวน การเสรมิความเขา้ใจ การขยายมโนมตขิองคณิตศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสื่อ 
สารความคคิ และการเชื่อมโยงเน้ือหาสาระต่างๆ  ของคณติศาสตร ์ โดยเน้นการใหน้กัศกึษาลง
มอืปฏบิตัอิยา่งเป็นระบบ  ตามขัน้ตอนของกระบวนการแกป้ญหาั  จะทาํใหน้ักศกึษาไดพ้ฒันา
ทกัษะและความสามารถในการแกป้ญัหา ไดพ้ฒันาทกัษะการคดิเชงิคณิตศาสตร ์ และเหน็
คุณคา่ของคณติศาสตร ์ เป็นการชว่ยสรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตร ์
 
4. การวดัผลการเรียนวชาคณตศาสตร์ิ ิ  
  
 สริพิร ทพิยค์ง (2537:291-293) ใหข้อ้เสนอแนะว่า การวดัผลการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนควรเป็นการชีใ้หเ้หน็พฒันาการในดา้นการเรยีนของตนเอง โดยครใูช้
การวดัแบบองิเกณฑ ์ ซึ่งเป็นการแสดงใหเ้หน็ความสามารถของนักเรยีนแต่ละคน ว่ามี
ความสามารถหรอืไดเ้รยีนรูใ้นวชิาคณิตศาสตรม์ากน้อยเพยีงใด โดยไม่ไดนํ้าไปเปรยีบเทยีบ
กบัความสามารถของกลุ่ม แต่อาจจะมเีกณฑม์าตรฐานกําหนดอย่างชดัเจนว่า ต้องการให้
นักเรยีนมคีวามสามารถมากน้อยเพยีงใค ส่วนการประเมนิผลนอกจากดูคะแนนสอบของ
นกัเรยีนแลว้ ครคูวรดูผลจากการทําแบบฝึกหดัของนกัเรยีนระหว่างการเรยีน การสมัภาษณ์
นกัเรยีน ทัง้น้ีเพราะคะแนนสอบอยา่งเดยีวไมค่วรบ่งชีถ้งึความสาํเรจ็ในการเรยีนคณิตศาสตร์
ของนกัเรยีน ดงันัน้แนวโน้มการวดัและการประเมนิผลการเรยีนของนกัเรยีนควรมลีกัษณะดงัน้ี 
 1.  แบบทดสอบ ควรเน้นกระบวนการคดิ การไดม้าซึง่คําตอบมากกว่าคําตอบที่
นกัเรยีนคดิได ้
 2.  แบบทดสอบทีใ่ชค้วรเป็นแบบอตันยัทีเ่น้นกระบวนการแกป้ญหาั  
 3.  ครคูวรจะมกีารวนิิจฉยัความรูพ้ืน้ฐานของนกัเรยีนก่อนการสอนเน้ือหาใหม ่
 4.  การประเมนิผลงานทีน่กัเรยีนทาํ โดยครมูอบหมายโครงการเกีย่วกบัคณติศาสตร ์
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ใหน้กัเรยีนรว่มกนัรบัผดิชอบทาํเป็นกลุ่ม ฝีมอืนกัเรยีนทาํโครงการเสรจ็แลว้ครคูวรใหน้กัเรยีน
ทุกคนในกลุ่มประเมนิผลการทาํงานของตนเองและสมาชกิภายในกลุ่มโดยการใหค้ะแนนและครู
ประเมนิผลงานทีน่ักเรยีนทําดว้ย แลว้นําผลการประเมนิของแต่ละกลุ่มมาสรุป พจิารณาจาก
คะแนนทีน่กัเรยีนประเมนิตนเอง คะแนนทีน่กัเรยีนแต่ละคนในกลุ่มประเมนิใหเ้พื่อนสมาชกิและ
การประเมนิของคร ู ซึ่งนักเรยีนแต่ละคนอาจจะไดค้ะแนนไม่เท่ากนัทัง้น้ีขึน้อยู่กบัผลงานของ
ตนเอง   
 นอกจากแนวคดิดงักล่าวขา้งต้น ชาลส ์ และโอคาฟเฟอร ์ (Charles and 
O,Daffer,1987:15-61) ไดเ้สนอแนะวธิกีารประเมนิผลในชัน้เรยีน  วา่สามารถประเมนิผูเ้รยีนได้
อกีหลายวธิกีารดงัน้ี 
 1.  การสงัเกตและการสอบถามนกัเรยีน วธิกีารน้ีครสูงัเกตขณะทีน่กัเรยีนกําลงัทาํ
กจิกรรมทางคณิตศาสตร ์จะไดข้อ้มลูเกีย่วกบัการปฏบิตั ิ เจตคต ิและความตระหนกัต่อการแก้
โจทยป์ญหูาั  ซึง่วธิกีารน้ีอาจจะเป็นการสงัเกต การสอบถามอยา่งไมเ่ป็นทางการจากนกัเรยีน
เป็นราย บุคคล เป็นกลุ่มเลก็ๆ  หรอืทัง้ชัน้  หรอืจะใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งเป็นตน้ 
 2.  การตรวจผลงาน พจิารณากระบวนการแกป้ญัหา โดยพจิารณาว่านักเรยีน
ดําเนินการแกป้ญหาอย่างไรั  ไม่ไดใ้หค้วามสําคญัของผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นหลกั มวีธิกีารตรวจ
ผลงานนกัเรยีนทีส่าํคญั 2 วธิ ีคอืการตรวจใหค้ะแนนแต่ละขัน้ตอนของการแกป้ญัหา และการ
ตรวจใหค้ะแนนภาพ รวม 
 3.  การประเมนิผลจากการเรยีน พจิารณาได ้3 ลกัษณะคอื 
     3.1  การเขยีนรายงานผลงานของตนเอง เหมาะสาํหรบัใชป้ระเมนิผลความรูส้กึ
และความเชื่อเกีย่วกบัคณติศาสตร ์มากกวา่ทีจ่ะใชว้ดัพฤตกิรรมการแสดงออก ควรใชก้ารเขยีน
รายงานผลตนเองประกอบกบัการประเมนิแบบอื่นๆ 
      3.2  การเขยีนรายงานในชัน้หรอืในบา้น เหมาะทีจ่ะใชป้ระเมนิความเขา้ใจในมโน
มตทิางคณติศาสตรแ์ละใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนบทเรยีนต่อไป 
         3.3  การเขยีนในการสอบ การเขยีนเกีย่วกบัคณิตศาสตรม์กัจะเป็นการเขยีนใน
การทดสอบ 
 4.  ประเมนิจากผลงานทีเ่กบ็รวมไวใ้นแฟมขอ้้ มลูรายบุคคล จะรวบรวมขอ้มลูทัง้การ
สอบการทาํการบา้น ผลงานอื่นๆ ทีเ่ป็นจุดสาํคญัทีจ่ะนํามาประเมนิผลรวมสดุทา้ยเพือ่ใหเ้กรด 
 5.  แบบทดสอบ โดยทัว่ไปจะเน้นใหน้กัเรยีนหาคาํตอบทีถู่กตอ้งของปญัหา ไมไ่ด้
เน้นถงึกระบวนการแกป้ญัหา  ดงันัน้ในการสรา้งแบบทดสอบเพื่อวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู้
ของนกัเรยีนจงึควรกาํหนดขอ้คาํถามทีมุ่ง่ประเมนิกระบวนการแกป้ญัหาของนกัเรยีน 
  
 ชารล์ส ์ (Charles , 1987) ใหค้าํแนะนําถงึเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบประมาณค่า มี
วธิกีารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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 1.  การใหค้ะแนนแบแยกสว่น หมายถงึการแบ่งการใหค้ะแนนการแกป้ญหาออกเป็นั

สว่นยอ่ย 3 สว่น คอื ขัน้ทาํความเขา้ใจ ขัน้วางแผนแกป้ญหาั  และขัน้ดาํเนินการแกป้ญัหา 
คะแนนในแต่ละระดบั ม ี0 - 2 คะแนน ซื่งมรีายละเอยีดคงัน้ี 

1.1 ขัน้ทาํความเขา้ใจ 
ให ้0 ถา้เขา้ใจผดิพลาด 
ให ้1 ถา้มบีางสว่นเขา้ใจผดิพลาดแต่มบีางสว่นเขา้ใจถูกตอ้ง 
ให ้2 ถา้เขา้ใจปญหาอยา่ั งถูกตอ้ง 

1.2 ขัน้วางแผนการแกป้ญหาั  
ให ้ 0 ถ้าไม่มแีผนในการแก้ปญหาหรอืมแีผนการแก้ปญั ั หาไม่

เหมาะสม 
ให ้1 ถา้มแีผนการแกป้ญหาที่ั ถูกตอ้งบางสว่นแต่มบีางสว่นไมถู่กตอ้ง 
ให ้ 2 ถ้ามแีผนการแกป้ญหาที่ั สามารถนําไปใชแ้กป้ญหาไดอ้ย่างั

เหมาะสม 
1.3  ขัน้ดาํเนินการแกป้ญหาั  

ให ้0 ถา้ไมม่คีาํตอบหรอืมคีาํตอบผดิ 
ให ้ 1 ถ้าคดัลอกขอ้มูลบางส่วนผดิพลาดจงึทําใหก้ารคดิคํานวณ

ผดิพลาดแต่มบีางสว่นคาํนวณถูกตอ้ง 
ให ้2 ถา้ไดค้าํตอบถูกตอ้ง 

 2.  การใหค้ะแนนในภาพรวม หมายถงึการมองผลผลติการแกป้ญหาทัง้หมดั  โดย
กาํหนดคะแนนในชว่ง 0 - 4 ดงัน้ี 
 ให ้ 0 ถา้กระดาษว่างเปล่า หรอืมขีอ้มลูงา่ยๆ แต่ไมป่รากฏหลกัฐานการคดิคาํนวณ 
หรอืมกีารคดิคาํนวณจากการกระทาํทีไ่มเ่ขา้ใจปญัหา มคีาํตอบทีไ่มถู่กตอ้ง และไมม่กีารแสดง
วธิหีาคาํตอบ 
 ให ้ 1 ถา้มรีอ่งรอยปรากฏว่า พบวธิแีกป้ญัหาทีถู่กตอ้งและคดัลอกขอ้มลูทีจ่าํเป็นใน
การแกป้ญัหาแสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามเขา้ใจปญัหา มรีอ่งรอยการแสดงยุทธวธิใีนการหาคําตอบ
อยา่งเหมาะสมแต่ทาํไมส่าํเรจ็ 
 ให ้2 ถา้แสดงยทุธวธิแีกป้ญัหา ไดถู้กตอ้งแต่การคดิคาํนวณผดิพลาด และมรีองรอย 
ปรากฏวา่มคีวามเขา้ใจในปญหาั  แต่ไมไ่ดแ้สดงการแกป้ญัหาเพยีงพอทีจ่ะคน้พบคาํตอบไดห้รอื
ใชว้ธิคีดิคาํนวณผดิพลาด จงึไดค้าํตอบทีไ่มถู่กตอ้ง นกัเรยีนพบคาํตอบของปญัหายอ่ย แสดง
วธิทีาํไดถู้กตอ้ง แต่กระบวนการทาํงานไมถู่กตอ้ง หรอืไมไ่ดแ้สดงใหเ้หน็กระบวนการทาํงาน 
 ให ้ 3 ถา้มเีครื่องมอืทีจ่ะนําไปใชแ้กป้ญัหา สามารถแสดงวธิแีกป้ญหาไดถู้กตอ้งแต่ั

เขา้ใจผดิพลาดในบางสว่น จงึทาํใหเ้ขา้ใจผดิ มยีุทธวธิแีกป้ญหาทีเ่หมาะสมั  แต่คาํตอบผดิโดย
ไมป่รากฎเหตุผล หรอืมคีาํตอบบางสว่นถูกตอ้ง แสดงวธิกีารแกป้ญหาไดถู้กตอ้งั  เลอืกยุทธวธิี
แกป้ญหาไดถู้กตอ้งแต่การั แกป้ญัหาไมส่มบรณ์ู 
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 ให ้4 ถา้นกัเรยีนแกป้ญัหาผดิพลาดเลก็น้อย และความผดิพลาดเลก็น้อยนัน้ไมส่ง่ผล 
กระทบต่อขอ้มลูอื่นๆ  นกัเรยีนแกป้ญหาไดถู้กตอ้งสมบรณ์ูั  ไดค้าํตอบถูกตอ้ง 

3.  การใหค้ะแนนแบบมาตรประมาณคา่ เป็นวธิกีารประเมนิผลการแกป้ญหาของั

นกัเรยีนทีแ่สดงการคดิคาํนวณ โดยใหค้ะแนนตามอตัราสว่นของการคดิคาํนวณ คะแนนอยูใ่น 
ชว่ง 0 - 4 มหีลกัเกณฑค์อื ถา้คดิคาํนวณไดถู้กตอ้งสมบรณูได ้4 คะแนน ถา้การคดิคาํนวณไม่
ถูกตอ้งสมบรณ์ูคะแนนทjีไดจ้ะลดลงตามลาํดบั ก่อนการใหค้ะแนนดว้ยวธิกีารน้ีจะตอ้งกาํหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนไวก่้อนจงึจะยตุธิรรม แต่ถา้ครทูีไ่มม่ปีระสบการณ์กอ็าจจะทาํใหเ้กดิความ
ผดิพลาดไดง้า่ย 
 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงักล่าว และนํามาประยกุตเ์ป็นเกณฑก์ารไห้
คะแนนของตนเองโดยอาศยัเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบแยกสว่นและการใหค้ะแนนแบบมาตร
ประมาณคา่ มาประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ี โดยมลีาํดบัขัน้การใหค้ะแนนขอ้สอบอตันยัดงัน้ี 
 ให ้ 5 คะแนน เมื่อนกัศกึษาตอบไดถู้กตอ้งและแสดงวธิกีารคาํนวณ ตามขัน้ตอนได้
อยา่งถูกตอ้งชดัเจน อาจมแีนวคดิใหม่ๆ   ทีม่เีหตุอา้งองิไว ้และตรวจสอบคาํนวณได ้
 ให ้ 4 คะนน เมื่อนกัศกึษาตอบไดถู้กตอ้ง และแสดงวธิกีารคาํนวณตานขัน้ตอนได้
อยา่งถูกตอ้งบางสว่นหรอืเกอืบทัง้หมด 
 ให ้ 3 คะแนน เมื่อนักศกึษา ตอบไดถู้กตอ้งและแสดงวธิคีดิคํานวณเลก็น้อย มี
รอ่งรอยการคดิทีถู่กตอ้ง และชดัเจน 
 ให ้ 2 คะแนน เมื่อนกัศกึษาตอบไดถู้กตอ้งแไมไ่ดแ้สดงวธคีดิคาํนวณมรีอ่งรอยการ
คดิทีถู่กตอ้งบางสว่น 
 ให ้ 1 คะแนน เมื่อนกัศกึษาไมไ่ดต้อบคาํถาม แต่ไดแ้สดงแนวคดิถูกตอ้ง สัน้ๆ มี
รอ่งรอยการคดิคาํนวณทีถู่กตอ้งบางสว่น 
 ให ้ 0 คะแนน เมื่อนกัศกึษาไมต่อบคําถาม ไม่ไดแ้สคงวธิคีดิคาํนวณ หรอืเขา้ใจ
ปญหาคณติศาสตรผ์ติพลาดั   
 
5.  มโนมติ 
 

5.1  ความหมายของมโนมต ิ
  ดเีชคโก และครอฟอรด์ (De Cecco and Crawford, 1974: 288)  กู๊ดวงิ และ 

ครอสไมเออร ์(Goodwing and Klausmier, 1975: 96) ไดใ้หค้วามหมายมโนมต ิว่า " ประเภท
สิง่เรา้ที่มลีกัษณะร่วมกนัอยู่ไม่ว่าจะเป็นวตัถุ เหตุการณ์หรอืกระบวนการที่ทําใหเ้ราแยกส่วน
ต่างๆ ออกจากสิง่อื่นได ้ในขณะเดีย่วกนัสามารถเชื่อมโยงเขา้กบักลุ่มสิง่ของประเภทเดยีวกนั
ได"้ นอกจากน้ี ชม ภูมภิาค (2528: 75) นวลเพญ็  วเิชยีรโชต ิ(2530: 15) และศรทีอง  มทีา
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ทอง (2534: 34) ไดใ้หค้วามหมายของมโนมต ิวา่หมายถงึ สมรรถภาพทีจ่ะทาํใหบุ้คคลสามารถ
บอกลกัษณะร่วมบางประการ ความรู้สกึนึกคิด ความเข้าใจของมนุษย์หลายๆ อย่างที่เป็น
ประเภทเดยีวกนัได ้

จากความหายขา้งตน้สรุปไดว้่า มโนมต ิหมายถงึ ความคดิ ความเขา้ใจในเหตุการณ์ 
หลกัการ ซึง่เป็นความสามารถทางสมองทีจ่ะทาํใหบุ้คคลสามารถบอกสิง่เรา้แลว้จดัเขา้เป็นพวก 
โดยอาศยัลกัษณะรว่มบางประการ สิง่เรา้นัน้อาจเป็น วตัถุ เหตุการณ์หรอืบุคคลกไ็ด ้

บรเูนอร ์และคณะ (Bruner and others, 1957: 41-43) ไดแ้ยกมโนมตอิอกเป็น 3 
ประเภท คอื มโนมตริ่วมลกัษณะ ซึ่งเป็นมโนมตทิีเ่กดิจากการมลีกัษณะร่วมตัง้แต่ 2 ลกัษณะ
ขึน้ไป ลกัษณะเฉพาะทีร่่วมกนัไดแ้ก่ ส ีรูปร่าง ขนาด มโนมตแิยกลกัษณะ เป็นมโนมตทิี่เปิด
โอกาสให้เลือกลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง และมโนมติสัมพันธ์ เป็นมโนมติที่เกิดจาก
ความสมัพนัธข์องสถานการณ์ สภาวะหรอืสิง่เรา้ตัง้แต่สองสิง่หรอืมากกวา่ 

สาํหรบัมโนมตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัในครัง้น้ี เป็นโนมตทิีเ่กดิจากความสมัพนัธข์อง
สถานการณ์ปญหา และหลกัการทีนํ่ามาเชื่อมโยงในการแกป้ญหาั ั  

 
5.2  ประโยชน์ของมโนมต ิ
  5.2.1  ทาํใหเ้กดิความรูอ้ยา่งเป็นระบบไมส่บัสน เรยีนรูง้า่ย ไมยุ่ง่ยาก 
  5.2.2  ชว่ยเชื่อมโยงความรู ้หรอืมโนมตเิดมิกบัมโนมตใิหม ่
  5.2.3  ทาํใหส้ามารถนําความรูไ้ปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

  5.2.4  ทาํใหส้ามารถกาํหนดวธิกีารทีจ่ะแกป้ญหาต่างๆ ไดเ้พราะสามารถั

แบ่งแยกวเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ แลว้พจิารณาวธิกีารแกป้ญหาทีเ่หมาะสมั  
 
6. ผลสมัฤทธทางการเรียนคณตศาสตร์ิ ิ์  
 
 ความหมายของคาํวา่ ผลสมัฤทธทิางการเรยีน์  กดู (Good , 1973 : อา้งองิ สงัเวยีน 
อนิทรประสงค ์2541: 20 ) ไดใ้หค้วามหมายของผลสมัฤทธไิวว้า่ หมายถงึความรูห้รอืทกัษะอนั
เกดิจากการเรยีนรูใ้นวชิาต่างๆ ทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ ซึง่ไดจ้ากผลการทดสอบของครผููส้อน หรอื
ผูร้บัผดิชอบในการสอนหรอืทัง้ 2 อยา่งรวมกนั นอกจากน้ีสาํน้กงานคณะกรรมการการประถม 
ศกึษาแหง่ชาต(ิ 2540 : 7 ) ไดก้ล่าวถงึผลสมัฤทธทิางการเรยีนไวว้า่์  หมายถงึขนาคถงึความ 
สาํเรจ็ทีไ่คจ้ากการทาํงานทีต่อ้งอาศยัการพยายามจาํนวนหน่ึง  อนัเป็นผลมาจากการกระทาํที่
อาศยัความ สามารถทางรา่งกายหรอืสมอง นบัเป็นความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล ตวั
บ่งชีส้มัฤทธผิลทางการเรยีนของนกัเรยีนจะเป็์ นการพจิารณาความสามารถทางสตปิญญั าของ
นกัเรยีน ประพนัธ ์  เจยีรกลู และคณะ (2535 : 4-5) ไดก้ล่าวถงึผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิา์
คณติศาสตร ์ใว ้ดงัน้ี 
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 ผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาคณติศาสตร์์  หมายถงึผลทีน่กัเรยีนไดร้บัจากการเรยีน
การสอนวชิาคณติศาสตรแ์ละยงัคงมอียูใ่นตวันกัเรยีน หลงัจากการเรยีนการสอนไดผ้า่นไปแลว้ 
ผลสมัฤทธจิะครอบคลุมทัง้สามดา้น์  คอืดา้นพทุธพิสิยั ดา้นเจตพสิยั และดา้นทกัษะพสิยั การ
จาํแนกพฤตกิรรมการเรยีนดงักล่าว วลิสนัไดพ้ฒันาตามแนวคดิของบลมู (BIoom) และคณะ ซึง่
สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (สสวท. ) ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง
เครือ่งวคัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาคณติศาสตร์์  ตัง้แต่ปี 2521 วธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์า้นพทุธพิสิยั ไดแ้ก่การถามตอบ การใหน้กัเรยีนทาํ
แบบฝึกหดั สองวธิน้ีีมกัใชใ้นการประเมนิระหวา่งเรยีนแต่ในการประเมนิผลทัว่ๆ  ไปทัง้ก่อน
เรยีน ระหวา่งเรยีน และโดยเฉพาะอยา่งยิง่การประเมนิผลหลงัเรยีน  มกัใชว้ดัการใหน้กัเรยีน
ทาํแบบทดสอบทีส่อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 สว่นการวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนคณติศาสตรใ์ชแ้นวคดิของวลิสนั์  (wilson,1971: 
685 ) ไดจ้าํแนกพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคด์า้นสตปิญญาในการเรยีนคณติศาสตร์ั  ออกเป็น 4 
ระดบั ดงัน้ี 
 1.  ความรูค้วามจาํเกีย่วกบัการคดิคาํนวณ เป็นความสามารถในการะลกึไดถ้งึสิง่ที่
เรยีนมาแลว้ การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมม ี3 ดา้นคอื 
  1.1  ความรูค้วามจาํเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ 

1.2  ความรูค้วามจาํเกีย่วกบัศพัทแ์ละนิยาม 
1.3  ความรูค้วามจาํเกีย่วกบัการใชก้ระบวนการคดิคาํนวณ 

 2.  ความเขา้ใจ เป็นความสามารถในการแปลความหมาย ตคีวามหมาย และการ
ขยายความในปญหาใหม่ๆั   โดยนําความรูท้ีไ่ดเ้รยีนรูม้าแลว้ไปสมัพนัธก์บัโจทยป์ญหาทางั

คณติศาสตร ์การแสดงพฤตกิรรมม ี6 ขัน้ตอนคอื 
2.1  ความเขา้ใจเกีย่วกบัความคดิรวบยอด 
2.2  ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ กฎ และการสรปุอา้งองิ 
2.3  ความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้งทางคณติศาสตร ์

  2.4  ความสามารถในการแปลงสว่นประกอบของโจทยป์ญหาจากรปูแบบหน่ึงั

ไปสูอ่กีรปูแบบหน่ึง 
2.5  ความสามารถในการใชห้ลกัการของเหตุและผล 
2.6  ความสามารถในการอา่นและตคีวามโจทยป์ญหาทางคณติศาสตร์ั  

 3.  การนําไปใช ้เป็นความสามารถในการนําความรู ้กฎ หลกัการ ขอ้เทจ็จรงิ สตูร 
ทฤษฎทีีเ่รยีนรูม้าแลว้ไปแกป้ญหาใหมท่ี่ั เกดิขึน้เป็นผลสาํเรจ็การวดัพฤตกิรรมม ี4 ขัน้ตอนคอื 

3.1 ความสามารถในการแกป้ญหาทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัั  
3.2  ความสามารถในการเปรยีบเทยีบ 
3.3  ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 
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  3.4  ความสามารถในการระลกึไดซ้ึ่งรูปแบบความสอดคลอ้ง และลกัษณะ
สมมาตรของปญญั า 
 4.  การวเิคราะห ์ เป็นความสามารถในการพจิารณาสว่นสาํคญั หาความสมัพนัธข์อง
สว่นสาํคญั และหาหลกัการทีม่สีว่นสาํคญัเหล่านัน้มคีวามสมัพนัธก์นั ซึง่การทีบุ่คคลมคีวาม 
สามารถดงักล่าวมาแลว้ จะสามารถทาํใหบุ้คคลนัน้สามารถแกป้ญหาทีแ่ปลั กกว่าธรรมดา หรอื
โจทยป์ญหาทีไ่ม่คุน้เคยมาก่อนไั ด ้  พฤตกิรรมน้ีเป็นจุดมุง่หมายสงูสุดของการเรยีนการสอน
คณติศาสตร ์การวดัพฤตกิรรม 5 ดา้นคอื 

4.1  ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาทีแ่ปลกกวา่ธรรมดา 
4.2  ความสามารถในการคน้หาความสมัพนัธ ์
4.3  ความสามารถในการแสดงการพสิจูน์ 
4.4  ความสามารถในการวจิารณ์ การพสิจูน์ 
4.5  ความสามารถในการกาํหนดและหาคา่ความเทีย่งตรงในการสรปุ 

 
7.  เกณฑป์ระสทธภาพของชดุการิ ิ เรียน 
 

การกําหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูโ็ดยใชป้ญหาเป็นฐานั ทีผ่ลติขึน้มา
และผา่นการทดลองหาประสทิธภิาพ จะตอ้งใหไ้ดต้ามเกณฑท์ีต่ ัง้ไวจ้งึจะถอืไดว้่าชุดการเรยีนรู้
นัน้มคีุณภาพ ซึง่เราสามารถกาํหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูไ้ดเ้อง  

เกณฑป์ระสทิธภิาพ หมายถงึ ระดบัประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัทีผู่ผ้ลติชุดการสอนพงึพอใจ หากชุดการสอนนัน้มปีระสทิธ ิ
ภาพถึงระดบัแล้วชุดการสอนนัน้ก็มคีุณค่าที่จะนําไปเสนอผู้เรยีนได้ และใหผ้ลคุ้มค่าแก่การ
ลงทุนในการผลติออกมาเป็นจาํนวนมาก 

ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู ้หมายถงึ คุณภาพของชุดสือ่ประสมทีส่รา้งขึน้มาใน
ชุดการเรยีนรูน้ัน้ เอือ้อาํนวยเกือ้หนุนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้ขา้ใจในเน้ือหาบทเรยีนนัน้เป็น
อยา่งดนีัน่เอง 

การกาํหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพสามารถกระทาํไดโ้ดยการประเมนิผลพฤตกิรรมของ
ผูเ้รยีน 2 ลกัษณะ คอื 

1. พฤตกิรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) และพฤตกิรรมขัน้สุดทา้ย (ผลลพัธ)์ เราจะ
กําหนดใหค้่าประสทิธภิาพของกระบวนการเป็น E1 และประสทิธภิาพของผลลพัธเ์ป็น E2 การ
ประเมนิพฤตกิรรมต่อเน่ือง (Transitional Behavior) คอืการประเมนิผลต่อเน่ือง ซึง่ประกอบ 
ดว้ยพฤตกิรรมยอ่ยๆ หลายๆ อยา่งเรยีกว่ากระบวนการ (Process) ของผูเ้รยีนซึง่เราสามารถ
สงัเกตไดจ้ากการประกอบกจิกรรมกลุ่ม ( รายงานของกลุ่ม ) การปฏบิตังิานรายบุคคลอนัไดแ้ก่
งานทีม่อบหมายและกจิกรรมอื่นใดทีผู่ส้อนกาํหนดไว ้
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2. การประเมนิพฤตกิรรมขัน้สดุทา้ย (Terminal Behavior) คอื การประเมนิผล
ผลลพัธ ์เป็นการประเมนิผลสมัฤทธิ ์ผลทางการเรยีนของผูเ้รยีนในเน้ือหาแต่ละเรือ่ง โดย
พจิารณาผลการสอบหลงัเรยีน ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูจ้ะพจิารณาจากเกณฑท์ีผู่ผ้ลติ
ชุดการเรยีนรูจ้ะไดก้าํหนดขึน้วา่ ผูเ้รยีนจะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในระดบัใด จงึจะเป็นทีย่อม 
รบัไดว้า่อยูใ่นระดบัเป็นทีน่่าพอใจ โดยจะกาํหนดไว ้2 สว่น คอื ในสว่นของกระบวนการและ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์โดยกาํหนดเป็นเปอรเ์ซน็ตข์องผลเฉลีย่ของคะแนนกจิกรรมระหวา่ง
เรยีน คะแนนแบบฝึกหดั หรอืกจิกรรมอื่นใดทีก่าํหนดไวใ้นชุดการสอนของผูเ้รยีนทุกคน ( E1) 
และเปอรเ์ซน็ตข์องผลเฉลีย่ของผลการสอบหลงัเรยีนของผูเ้รยีน (E2) นัน่ คอื E1/E2 จะเทา่กบั 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ/ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์

ความหมายในการตัง้เกณฑน์ัน้ ถา้หากเราตัง้เกณฑค์า่ E1/E2 = 70 / 70 นัน่ หมาย 
ความวา่ เมือ่ผูเ้รยีนเรยีนจากชุดการเรยีนรูแ้ลว้ คาํนวณผลเฉลีย่คะแนนทีผู่เ้รยีน คาํนวณผล
เฉลีย่ของคะแนนทีผู่เ้รยีนทกุคน สามารถทาํแบบฝึกหดัหรอืงานไดผ้ลเฉลีย่ 70 % และทาํ
แบบทดสอบหลงัเรยีนไดผ้ลเฉลีย่ 70 % นัน่เอง 

การทีจ่ะกาํหนดเกณฑ ์E1/E2 ใหม้คีา่เทา่ใด ผูผ้ลติชุดการเรยีนรูน้จะเป็นผูพ้จิารณา 
ตัง้ไดต้ามความเหมาะสม โดยปกตเิน้ือหาวชิาทีเ่ป็นความรู ้ความจาํ กม็กัจะตัง้เกณฑไ์วท้ี ่
80/80 85/85 หรอื 90/90 สว่นเน้ือหาวชิาทีเ่ป็นความรูท้างดา้นทกัษะหรอืเจตคตทิีจ่าํเป็นจะ 
ตอ้งใชร้ะยะคอ่นขา้งยาวนาน ทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะหรอืเปลีย่นแปลงเจตคตไิด ้ดงันัน้จงึ
อาจตัง้ตํ่ากวา่ เชน่ 70/70 หรอื 75/75 เป็นตน้ แต่อยา่งไรกต็ามผูผ้ลติกไ็มค่วรตัง้เกณฑไ์วต้ํ่า 
จนเกนิไปนกัเพราะจะทาํใหป้ระสทิธภิาพของชุดการสอนทีไ่ดไ้มม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอได ้
เน่ืองจากไมไ่ดม้กีารปรงัปรงุแต่อยา่งใด ซึง่โดยปกตทิัว่ไปแลว้ในขัน้ตอนการทดลองครัง้แรกๆ 
จะไดค้า่ประสทิธภิาพทีต่ํ่าแต่เมือ่ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ คา่ประสทิธภิาพของชุดการ
เรยีนรูก้จ็ะสงูขึน้เรือ่ยๆ และในขณะเดยีวกนัหากไดค้า่ประสทิธภิาพสงูกไ็มค่วรจะตดัสนิใจ
ยอมรบัคา่นัน้ในทนัททีนัใด เพราะคา่ประสทิธภิาพทีส่งูอาจจะเกดิจากสาเหตุหลายประการ เชน่ 
เน้ือหาทีจ่ดัใหง้า่ยกวา่ของผูเ้รยีนหรอืขอ้สอบยงัไมด่พีอ โดยอาจจะเกดิจากการสรา้งตวัเลอืกไม่
ด ีเดางา่ย เป็นตน้ ดงันัน้ ผูผ้ลติชุดการสอนตอ้งตรวจสอบกระบวนการในการผลติชุดการสอน
ในแต่ละขัน้วา่ ถูกตอ้งและเหมาะสมเพยีงใดอกีดว้ย 

 
ขัน้ตอนการทดลองหาประสทธภาพิ ิ  
เมือ่ผลติชุดการเรยีนรูต้น้แบบเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขัน้ตอนต่อไปกค็อืการนําชุดการ

เรยีนรูท้ีไ่ดไ้ปทดลองหาประสทิธภิาพ โดยในการหาประสทิธภิาพชุดการเรยีนรู ้มขีัน้ตอน
ดงัต่อไปน้ีคอื 

1. ขัน้ 1:1 ( แบบเดยีว ) คอื ทดลองกบัผูเ้รยีนทีล่ะคน โดยทดลองกบัผูเ้รยีนก่อนนํา
ผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุ นําชุดการสอนทีป่รบัปรงุไปทดลองกบัผูเ้รยีนปานกลาง นําผลทีไ่ดม้าปรบั 
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ปรงุแลว้จงึนําไปทดลองกบัผูเ้รยีนทีเ่ก่ง การพจิารณาปรบัปรงุทาํไดโ้ดยการพจิารณาจากการ
สงัเกตพฤตกิรรมขณะเรยีนของผูเ้รยีน แบบฝึกหดั ผลการสอบและการสมัภาษณ์นกัเรยีนถงึ
ปญหาทีเ่กดิขึน้ในการเรยีนั  ในการเลอืกผูเ้รยีนมาทดลองหากสภาพการณ์ไมเ่หมาะสมกใ็ห้
เลอืกผูเ้รยีนออ่นหรอืปานกลางมาทดลอง คา่ E1/E2 ในขัน้น้ีโดยปกตแิลว้จะตํ่ากวา่เกณฑ ์

2. ขัน้ 1:10 ( แบบกลุ่ม ) คอืการทดลองกบัผูเ้รยีน 6-12 คน โดยเลอืกผูท้ีเ่รยีนออ่น 
ปานกลาง และเก่ง คละกนันําผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุ โดยใชก้ารพจิารณาสว่นของชดุการสอนที ่
จะตอ้งปรบัปรงุแบบเดยีวกนัในขัน้ 1:1 ในขัน้น้ีคา่ E1/E2 จะสงูขึน้กวา่ในขัน้แบบเดีย่ว 

3. ขัน้ 1:100 ( ภาคสนาม ) คอื ในขัน้น้ีจะทาํการทดลองกบัผูเ้รยีนทัง้ชัน้ 30-40 คน 
ชัน้เรยีนทีเ่ลอืกมาทดลองจะตอ้งเป็นชัน้เรยีนทีม่ผีูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถคละกนัไปทัง้เดก็ออ่น 
ปานกลาง และเก่ง ไมค่วรเลอืกหอ้งเรยีนทีม่ผีูเ้รยีนเก่งลว้นหรอืผูเ้รยีนทีอ่อ่นลว้นนําผลทีไ่ดม้า 
พจิารณาปรบัปรงุ เพือ่นํามาใชจ้รงิในสภาพขัน้เรยีนทัว่ไป ในชัน้น้ีคา่ E1/E2 จะใกลเ้คยีงหรอื
เทา่กบัเกณฑ ์
 
8.  งานวจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนคณตศาสตร์ิ ิ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์และการเรยีนรูแ้บบใช้
ปญัหาเป็นฐานทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ผูว้จิยัไดนํ้าเสนองานวจิยัเพื่อเป็นแนวทาง
ประกอบการศกึษา ดงัน้ึ 

ฟสเชตติั  (Fuschetti : 1984: 45-09A)  ไดส้าํรวจกระบวนการแกป้ญหาของนกัเรีั ยน
ชัน้มธัยมศกึษาและผลของการสอนแกป้ญหาแก่นกัเรยีนั  โดยใชยุ้ทธวธิกีารแกป้ญหูาั  กลุ่มตวั 
อยา่งเป็นนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทางคณิตศาสตรส์งู โดยการใหแ้กป้ญัหาคณิตศาสตรแ์บบ
ใหอ้ธบิายดว้ยวาจา  ใชแ้บบทดสอบใหน้กัเรยีนทาํและสมัภาษณ์ไปพรอ้มๆ กนั  ทาํการสอน
นกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่งเป็นรายบุคคล โดยสอนยุทธวธิกีารแกป้ญหาเพื่อพฒันาทกัษะการแก้ั  
ปญหาของนักเรยีนั  พรอ้มทัง้ศกึษาพฤตกิรรมในการแกป้ญหาของนักเรยีนในดา้นการอ่ั าน 
วเิคราะห ์ประมวลคาํ การตคีวาม การคาํนวณและการพสิจูน์ พจิารณารปูแบบของกระบวนการ
แกป้ญหาทีม่ีั  1 ขัน้ตอน และ 2ขัน้ตอน ตลอดจน คน้หาแนวความคดิทีเ่กดิขึน้ต่อปญหาหลายๆั  
รปูแบบ ใชเ้วลา 10 สปัดาหแ์ลว้นําแบบทคสอบชุดเดมิวดั พรอ้มสมัภาษณ์อกีครัง้ ผลการวจิยั
ปรากฏวา่ 
 1.  นกัเรยีนทัง้หมดมปีญหาในการวเิคราะห์ั  การคาํนวณ และการแปลความหมาย 
 2.  กระบวนการนักเรยีนไม่ไดใ้ชใ้นการสมัภาษณ์ครัง้แรก แต่นํามาใชใ้นการ
สมัภาษณ์ครัง้ที ่2 
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 3.  การแกป้ญหาที่ั มขี ัน้ตอนเดยีว มคีวามสามารถในดา้นการวเิคราะหแ์ละการ
คาํนวณสว่นการแกป้ญหาทีม่สีองขัน้ตอนั  มคีวามสามารถในดา้นการวเิคราะหก์ารคาํนวณและ
การตรวจสอบคาํตอบ 
 4.  โจทยป์ญหาทีม่ขี ัน้ตอนเดยีวที่ั งา่ยทีสุ่ดคอืเรื่องเสน้รอบรปู ขณะทีเ่รื่องยากสุคคอื
เรือ่งทีเ่กยีวกบัการเปรยีบเทยีบในการเลอืกซือ้ของ 
 5.  โจทยป์ญหาทีม่สีองขัน้ตอั นทีง่า่ยทีสุ่ดคอืเรื่องทีเ่กีย่วกบัการวดัเชงิเสน้ ขณะที่
เรือ่งยากทีส่ดุคอื การคดิราคาสนิคา้ทีม่กีารลดราคา 
 รทิ (Writt , 1987: 48-0IA)  ไดส้าํรวจผลของการใชยุ้ทธวธิกีารแกป้ญหากบักระบวนั  
การใหเ้หตุผล  โดยเฉพาะยุทธวธิกีารแกป้ญหาทัง้ั  4 ขัน้ตอนของโพยลา ซึง่ไดแ้ก่ ขัน้ทาํความ
เขา้ใจปญัหา ขัน้วางแผนการแกป้ญัหา  ขัน้ดาํเนินการตามแผน และขัน้ตรวจสอบกระบวนการ
แกป้ญัหา โดยใชป้ญหาเกีย่วกบัรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัเป็นเครื่องมอืทีใ่ชว้ดัทัง้ยุทธวธิกีารแกป้ญหาั ั

และกระบวนการใหเ้หตุผลกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย
จากโรงเรยีนในรฐันิวยอรค์ 75 โรง  ผลการศกึษาพบว่า การใชยุ้ทธวธิกีารแกป้ญหาและกระั  
บวนการใหเ้หตุผลมคีวามสมัพนัธ ์ ซึง่แสดงว่ากระบวนการใหเ้หตุผลมคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรง
กบัยทุธวธิกีารแกป้ญหาั  ซึง่บางสว่นของกระบวนการใหเ้หตุผลมคีวามสมัพนัธก์บัตวัปญหาเป็นั

อย่างมาก ขณะทีอ่กีส่วนหน่ึงของกระบวนการใหเ้หตุผล มคีวามเกีย่วขอ้งกบัยุทธวธิกีารแก ้
ปญัหา เมือ่พจิารณาถงึสดัสว่นของยุทธวธิกีารแกป้ญหาของโพลยาั   พบว่าในกลุ่มนกัเรยีนทีใ่ช้
ยุทธวธิกีารแกป้ญหาไดส้าํเรจ็ั  มขีัน้ดาํเนินการตามแผนแตกต่างกนั สว่นใหญนกัเรยีนทีแ่กป้ญั 
หาทีไ่มส่าํเรจ็ ไมพ่บความแตกต่างกนัในขัน้ดาํเนินการตามแผน และใชเ้วลาสว่นมากในขัน้ทาํ
ความเขา้ใจปญหาแั ละขัน้ตอนตรวจสอบกระบวนการแกป้ญัหา 
 ทกูอร(์Tougaw ,1993)  ศกึษษาผลของการใชว้ธิสีอนการแกป้ญัหาทีเ่รยีกว่า “การ
แกป้ญัหาทีเ่ป็นแบบเปิดกวา้ง”  ในการสอนคณิตศาสตร ์ โดยศกึษาถงึพฤตกิรรมการแกป้ญหาั

และเจตคตเิกีย่วกบัคณิตศาสตรก์บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา โดยการแกป้ญหาแบบเปิั ดตกวา้ง 
หมายถงึการสรา้งขอ้คาดเดา การสบืคน้ การคน้พบ การอภปิราย การพสิจูน์ และการหารปู
ทัว่ไป ในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ นกัเรยีนตอ้งใชค้วามรู ้ทกัษะกระบวนการคดิและเจต
คตเิป็นพืน้ฐาน ผลการทดลอง พบว่า นักเรยีนทีผ่่านการสอนโดยใชก้ารแกป้ญหาแบบเปิดั

กวา้ง มเีจตคตทิางบวกต่อการเรยีน เพศชายและเพศหญงิไมม่คีวามแตกต่างต่อพฤตกิรรมการ
แกป้ญัหา 
 เซลเลอรแ์ละวดู (Seller and Wood , 1996) ไดป้ระเมนิผลการใชโ้ปรแกรมการเรยีน
การสอนทีย่ดึปญหาเป็นศูนยก์ลางในปีั  ค.ศ.1996  กบันกัเรยีนประถมศกึษาจาํนวน 3 กลุ่ม 
โดยกลุ่มทีห่น่ึงไดร้บัการเรยีนการสอนโดยยดึปญหาคณิตศาสตรเ์ป็นศูนยก์ลางเป็นเวลาั  1 ปี 
กลุ่มทีส่อง ไดร้บัการเรยีนการสอนโดยยดึปญหาคณิตศาสตรเ์ป็นศูนยก์ลางเป็นเวลาั  2 ปี และ
กลุ่มที่สามไดร้บัการเรยีนการสอนโดยไม่ยดึปญหาคณิตศาสตร์เป็นศูนย์กลางั  ปรากฏว่า
นักเรยีนที่ไดร้บัการเรยีนการสอนโดยยดึปญูหาเป็นฐานมีั คะแนนสูงกว่านักเรยีนทีไ่ม่ไดเ้รยีน
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ดว้ยการเรยีนการสอน โดยยดึปญหาเป็นฐานั  และนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการเรยีนการสอนโดยปญหาั

คณติศาสตรเ์ป็นศนูยก์ลางเป็นเวลา 2 ปี ผลสมัฤทธทิางการเรยีนสงูกวา่ทุกกลุ่ม์  
 งามตา กมลวรเดช (2536)  ศกึษาผลของการฝึกกลวธิคีาํถามนําทีม่ต่ีอความสามารถ
ในการแกป้ญัหาโจทยค์ณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 กลุ่มตวัอยา่ง 64 คนแบ่ง 
เป็น 2 หอ้งเรยีน หอ้งหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองไดร้บัการฝึกกลวธิคีาํถามนําในการแกป้ญหาโจทย์ั

คณิตศาสตร ์อกีหอ้งหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุมไดร้บัการสอนการแกป้ญหาตามวิั ธกีารทดสอบความ 
สามารถในการแกป้ญัหาโจทยค์ณิตศาสตร ์  ผลการทดลองพบว่าคะแนนความสามารถในการ
แกป้ญ้ หาโจทยค์ณิตศาสตรข์องนักเรยีนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรยีนกลุ่มควบคุม อย่างมนีัย 
สาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาโจทยค์ณติศาสตรก์ลุ่มทดลอง
หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 

คมกฤษณ์ บุญเูจรญิ ( 2538 ) ไดศ้กึษาเรื่อง “การพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์
ปญัหาคณิตศาสตรเ์รื่องบทประยุกตส์าํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 “  กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2538   โรงเรยีนบา้นหมดั จาํนวน 24 คน เป็นกลุ่ม
ทดลองและโรงเรยีนบา้นหนองดุม หนองมว่ง จาํนวน 19 คน เป็นกลุ่มควบคุมผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  นกัเรยีนทีใ่ชแ้บบฝึกทกัษะการแกป้ญัหา  มผีลสมัฤทธทิางการเรยีนในทกัษะดา้น์
การแก้โจทย์ปญหาสูงกว่านักเรยีนที่ใช้หนังสอืเรยีนคณิตศาสตร์อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ั

ระดบั.05 
 2.  นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีใ่ชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยป์ญหาั   มผีลสมัฤทธทิางการ์
เรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 78.98 ของคะแนนก่อนเรยีน หรอืรอ้ยละ28.97 ของคะแนนเตม็ ในขณะที่
กลุ่มควบคุมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.44 ของคะแนนก่อนเรยีนหรอืรอ้ยละ 7.38 ของคะแนนเตม็ 
 วไิลภรณ์ คาํภริะปาวงค ์ (2539)  ไดศ้กึษาเรื่องกจิการพฒันากจิกรรมการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นทกัษะการแกป้ญหาทางคณิตศาสตรใ์นรายวชิาคณิตศาสตร์ั  ค 203  ระดบัชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่ 2 โรงเรยีนแมท่ะประชาสามคัค ี จงัหวดัลําปาง  การวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิ 
ผลการพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นทกัษะการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์ โดยพจิารณา
จากผลสมัฤทธทิางการเรยีน์   เจตคต ิ ทกัษะการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรก์บันกัเรยีนจาํนวน 
160 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยา่งละเท่าๆ กนั    ผลการวจิยัปรากฏว่าผล 
สมัฤทธทิางการเรยีนวชิา์  ค 203 ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน  โดยเน้นทกัษะการแกป้ญหูาั  
ทางคณติศาสตร ์แตกต่างกบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 สมเดช บุญประจกัษ์ (2540)  ไดศ้กึษาการพฒันาศกัยภาพทางคณิตศาสตรข์อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที1่ โดยใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โรง 
เรยีนพระนารายณ์และโรงเรยีนดงตาลวทิยา จงัหวดัลพบุร ึ จาํนน 154 คน เป็นนกัเรยีนกลุ่ม
ทดลอง 75 คน และนกัเรยีนกลุ่มควบคุม 79 คน การวจิยัมจุีดประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพทาง
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีน ในดา้นความสามารถในการแกป้ญหาั  การใหเ้หตุผลและการใชค้ณิต 
ศาสตรส์ือ่สาร โดยใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอืผา่นกระบวนการแกป้ญหาั  4 ขัน้ตอนของโพลยา คอื
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ขัน้ทาํความเขา้ใจปญหาั  ขัน้วางแผนการแกป้ญหาั  ขัน้ดาํเนินการแกป้ญหาและขัน้ตรวจสอบั

ผล โดยเน้นกจิกรรมการแกป้ญหาที่ั สมาชกิกลุ่ม  ไดม้โีอกาสเสนอแนวคดิ อธบิายแนวคดิและ
ชีแ้จงเหตุผลกนั ก่อนจะสรุปเป็นแนวคดิรว่มกนัของกลุ่มและนําเสนอผลการแกป้ญหาของกลุ่มั  
ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  ศกัยภาพทางคณิตศาสตรด์า้นการแกป้ญหาั  การใหเ้หตุผล และการใชค้ณิต 
ศาสตรส์ื่อสาร หลงัการทดลองกบัก่อนการทดลองของกลุ่มทคลองแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั.01  สว่นกลุ่มควบคุมไมพ่บวา่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 2.  ศกัยภาพทางคณิตศาสตรด์า้นการแกป้ญหาั  การใหเ้หตุผล และการใชค้ณิต 
ศาสตรส์ื่อสารของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
โดยศกัยภาพทางคณติศาสตรข์องกลุ่มทดลองสงูกวา่กลุ่มควบคุม 
 3.  ผลจากการตรวจผลงานและการสงัเกตระหว่างเรยีนของกลุมทดลอง พบว่าดา้น
การแกป้ญหาั  นกัเรยีนสามารถแกป้ญหาไดด้ขีึน้ั  ดา้นการใหเ้หตุผลนกัเรยีนสามารถสรุปและ
อธบิายเหตุผลในการดาํเนินการแกป้ญัหา ใชเ้หตุผลยนืยนัคาํตอบทีห่าได ้และดา้นการใชค้ณิต 
ศาสตรส์ือ่สารนกัเรยีนสามารถนําเสนอแนวคดิไดช้ดัเจนขึน้ 
 จรีนนัท ์ โสภณพนิิจ (2541)  ศกึษาการใชยุ้ทธวธิกีารแกป้ญัหา เพื่อพฒันาความ 
สามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที3่ กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัเรยีนโรงเรยีนโพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 2 หอ้งๆ ละ 
55 คน โดยใหห้อ้งหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองและอกีหอ้งหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองไดร้บัการ
สอนยุทธวธิกีารแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์กลุ่มควบคุมไดร้บัการสอนแบบปกต ิผลการทดลอง
นกัเรยีนพบว่านกัเรยีนกลุ่มทดลองมผีลการเรยีนรูใ้นระดบั เก่ง ปานกลาง และอ่อน มคีวาม 
สามารถในการแก้ปญหาแตกต่างกนัั   ความสามารถในการแก้ปญหาทางคณิตศาสตร์ของั

นกัเรยีนกลุ่มทดลองสงูกวา่กลุ่มควมคุม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 โสภติ วนิชยถ์นอม (2542)  ศกึษาการใชก้จิกรรมพฒันากระบวนการแกป้ญหาทางั  
คณิตศาสตร ์วชิาคณิตศาสตร ์ค 033  สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนวงัน้ําเยน็
วทิยาคม จงัหวตัสระแกว้ จาํนวน 88 คน แบ่งเป็น 2 หอ้งๆ ละ 44 คน โดยหอ้งทดลองเรยีน
โดยใชก้จิกรรมพฒันากระบวนการแกป้ญหาั  หอ้งควบคุมเรยีนวธิปีกต ิผลการทดลองพบวา่ 
 1.  นักเรยีนส่วนใหญ่ชอบการแกป้ญหาั  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น มสีว่นร่วม 
แสดงความคดิเหน็ในการแกป้ญหาั  ความพยายามทีจ่ะแกป้ญหาั  มคีวามพยายามทาํความเขา้ 
ใจในสิง่ทีป่ญหากล่าวถงึั  สามารถนําขอ้มลูทีป่รากฏในปญหามาอธบิายวธิแีกป้ญหาั ั  แต่มนีัก 
เรยีนบางส่วนเท่านัน้ทีส่ามารถคดิหายุทธวธิทีีจ่ะช่วยในการแกป้ญหาที่ั แตกต่างจากวธิดีําการ
และตรวจสอบการแกป้ญหาั  
 2.  นักเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคีวามสามารถในการแก้ปญหาทางั

คณติศาสตร ์ไมแ่ตกต่างกนั 

DPU



39 

 3.  นักเรยีนกลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์์ สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะคบั.05 
 4.  นักเรยีนส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ทีด่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิา
คณติศาสตร ์ค 033  โดยใชก้จิกรรมพฒันากระบวนการแกป้ญหาทางคณติศาสตร์ั  
 ปรชีา เนาวเ์ยน็ผล (2544) ศกึษาเรื่องกจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรโ์ดยใช้
การแกป้ญหาปลายเปิั ด  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรยีนปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ีภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2543 จาํนวน 2 หอ้ง จาํนวนนกัเรยีน 95 คน การ
วจิยัครัง้น้ี มคีวามมุง่หมายทีจ่ะศกึษาวา่  เมือ่ใชก้จิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ีพ่ฒันา 
ขึน้ กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ดว้ยกจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรโ์ดยใชก้ารแก ้
ปญหาปลายเปิั ด โดยผา่นกระบวนการแกป้ญหาั  4 ขัน้ตอนของโพลยา และการแกป้ญหาทีเ่ป็นั

พลวตัเป็นกรอบความคดิ ในการสรา้งคาํถามกระตุน้ใหน้กัเรยีนแกป้ญหาอยา่งเป็นระบบั  เพิม่ 
เตมิดว้ยการขยายปญหาและการการบนัทกึั การแกป้ญหาั   การทบทวนความรูพ้ืน้ฐานทางคณิต 
ศาสตรท์ีน่กัเรยีนนํามาใช ้ และสอด แทรกการแนะนํายุทธวธิแีกป้ญหาั  ผา่นกจิกรรมการเรยีน
การสอนทีเ่น้นบทบาทของนักเรยีนในการลงมอืปฏบิตั ิ โดยการอภปิรายและกําหนดแนวทาง
แกป้ญหารว่มกนัเป็นกลุมั  ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  กจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรโ์ดยใชก้ารแกป้ญหาปลายเปิั ด มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 75/75  ผลการประเมนิความสามารถในการแกป้ญหาก่อนเรยีนั

นักเรียนส่วนใหญ่ในกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปญหาก่ั อนเรียนค่อนข้างตํ่า ใน
ระหว่างเรยีนความสามารถในการแกป้ญหาของนกัเรีั ยนค่อยๆ  พฒันาขึน้จากการแกป้ญหาที่ั

ต้องใชก้ารถามกระตุ้นแนะแนวทางในการแก้ปญหาโดยละเอีั ยดไปเป็นการแก้ปญัหาที่ใชก้าร
ถามกระตุ้นใหค้ดิน้อยลงในระยะสุดทา้ย นักเรยีนส่วนใหญ่ในกลุ่มทดลองสามารถวางแผน
กําหนดแนวคดิในการแกป้ญหาเองไดอ้ยา่งอสิระในการทําแบบทดสอบวดัความสามารถในการั

แกป้ญหาหลงัเรยีนพบว่าั  นักเรยีนส่วนใหญ่ในกลุ่มทดลองสามารถแกป้ญหาทีม่โีครงสรา้งั

คลา้ยกบัปญหาทีน่กัเรยีนเคยมปีระสบการณ์มาก่อนั  ไดด้กีวา่ปญหูาที่ั แปลกใหมไ่มคุ่น้เคย 
 2.  ผลการประเมนิพฤตกิรรมการคดิแกป้ญหาั  พบว่าพฤตกิรรมการคดิแกป้ญหาั

ก่อนเรยีนในทุกดา้น ไดแ้ก่ การสาํรวจศกึษา การใชยุ้ทธวธิแีกป้ญัหา ความรูพ้ืน้ฐานทางคณิต 
ศาสตรท์ีนํ่ามาใช ้ความคดิยดืหยุน่ ความคดิรเิริม่ และการสื่อสาร ความคดิในการแกป้ญหาของั

นกัเรยีน ทุกคนในกลุ่มทดลองอยูใ่นระดบั “ตอ้งแกไ้ข” พฤตกิรรมการคดิแกป้ญหาระหว่างเรยีนั

ในทุกดา้นของนกัเรยีนสว่นใหญ่พฒันาขึน้ไปอยูใ่นระดบั “ ด ี“  และ “ ดมีาก ”  และในการทาํ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญหาหลงัเรยีนพบว่าั  พฤตกิรรมการคดิแกป้ญหาในั

ทุกดา้นของนกัเรยีนอยูใ่นระดบั “ ด ี” 
 3.  ผลการประเมนิเจตคตหิลงัเรยีนต่อวชิาคณติศาสตร ์พบวา่นกัเรยีนในกลุ่มทดลอง
มเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตร ์
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 4.  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธทิางการเรยีนรายวชิา์  ค 101 คณิตศาสตร ์
1 ของนกัเรยีนในกลุ่มทดลอง กบัเกณฑป์กตขิองโรงเรยีน โดยการทดสอบค่า ซ ีพบว่านกัเรยีน
ในกลุ่มทดลองมคีะแนนผลสมัฤทธทิางการเรยีนรายวชิา์  ค 101 คณติศาสตร ์1  ซึง่เป็นรายวชิา
บงัคบัแกนสงูกวา่คะแนนผลสมัฤทธทิางการเรยีนตามเกณฑป์กตขิองโรงเรยีน์  
 อญัูชุล ี พนัธเ์ครอืบุตร (2544) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนโดยใชป้ญหาั

เป็นศูนยก์ลางในเรื่องการดาํเนินการทางธุรกจิ วชิาคณิตศาสตร ์ สาํหรบันกัศกึษาระดบัชัน้ประ 
กาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูโรงเรยีนลําปางพานิชยการและเทคโนโลย ีจงัหวคัลําปาง ภาคเรยีนที่
1 2544  โดยศกึษากลุ่มตวัอยางจาํนวน 70 คน แบ่งเป็น 2 หอ้ง ใชว้ธิกีารจบัสลากใหห้อ้งหน่ึง
เป็นหอ้งทดลองจาํนวน 34 คน อกีหอ้งหน่ึงเป็นหอ้งควบคุม จาํนวน 36 คน การวจิยัในครัง้น้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นศูนยก์ลางเรื่องการั ดําเนินการทาง
ธุรกจิรายวชิาคณิตศาสตรก์ารตลาด และประเมนิผลการใชก้จิกรรมการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นั

ศูนยก์ลางเรื่องการดําเนินการทางธุรกจิรายวชิาคณิตศาสตรก์ารตลาด โดยพจิารณาจากผล 
สมัฤทธทิางการเรยีนเรื่องการดําเนินการทางธุรกจิ์  ความสามารถในการแกป้ญหาทางคณิตั  
ศาสตรแ์ละเจตคตขิองนกัศกึษาต่อการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นศนูยก์ลางั  ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  นกัศกึษากลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธท์ิางการเรยีนวชิาคณิตศาสตรก์ารตลาดสงูกว่า
นกัศกึษากลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 2.  นักศกึษากลุ่มทดลองมคีวามสามารถในการแกป้ญหาทางคณิตศาสตรส์งูกว่าั

นกัศกึษากลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 3.  นกัศกึษากลุ่มทดลองมเีจตคตต่ิอการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นศูนยก์ลางอยูใ่นระดบัั

ปานกลาง 
พรรณี ตรติรอง (2546)  ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐานั

ในรายวชิาคณิตศาสตรป์ระยุกตส์าํหรบันกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี วทิยาลยัเทคนิค
สระบุรปีีการศกึษา 2546  โดยศกึษาจากตวัอยา่งนกัเรยีนช่างไฟฟา ้ 15 คน ช่างอเิลก็ทรอนิกส ์
15 คน รวม 30 คน การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) พฒันากจิกรรมการเรยีนโดยใชป้ญั 
หาเป็นฐานในรายวชิาคณิตศาสตรป์ระยุกต ์สาํหรบันกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี และ 
(2) ประเมนิผลการใชก้จิกรรมการเรยีนดา้นความเขา้ใจมโนมต ิความสามารถในการแกป้ญหาั  
และเจตคตขิองนกัเรยีนต่อวชิาคณติศาสตร ์ผลการวจิยัพบวา่ 

(1)  กจิกรรมการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐานในรายวชิาคณิตศาสตรป์ระยุกตท์ี่ั ผูว้จิยั 
พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75  

(2) ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแก้ปญหารายวชิาคณิตศาสตร์ั

ประยุกต์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสําคญั และนักเรยีนมเีจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร์
หลงัเรยีนสงูขึน้กวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญั 
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 จากการศกึษาขอ้มูลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใช้ปญหาเป็นฐานั  เป็น
แนวทางทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนทีส่ามารถทาํใหผู้เ้รยีนนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ทาํใหผู้เ้รยีน
เหน็คุณคา่ของการเรยีนคณิตศาสตร ์เมื่อนํากระบวนการแกป้ญหาั  4 ขัน้ตอนของโพลยา มาใช้
รว่มกบักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  จะเป็นแนวทางใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้าม
ขัน้ตอน รูจ้กัการทํางานเป็นระบบและดาํเนินกจิกรรมกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม แนวคดิดงักล่าว
ผูว้จิยัจงึใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากจิกรรมการเรยีนวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิโดยใชป้ญหาเป็นั

ฐาน สาํหรบัในการวจิยัครัง้น้ี 
 
8.  กรอบแนวคดในการวจยัิ ิ  
 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัในครัง้น้ี พบว่า การพฒันา
กิจกรรมการสอนโดยใช้ปญหาเป็นฐาน มีบทบาทที่สําคัญในการประยุกต์การแก้ปญหาั ั

คณิตศาสตร์ของนักศึกษา แต่การสอนของครูไม่ได้ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้ความรูค้ณิตศาสตร์ในการแก้ปญหา ดงัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ั ์
ธุรกจิในอดตีพบว่า นักศกึษามคีวามรูใ้นการแก้ปญหาอยู่ในระดบัตํ่า นกัศกึษาไมส่ามารถนํั

ความรูท้ีไ่ดศ้กึษามาไป ใชไ้ด ้การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐาน เป็นวธิกีารั

พัฒนาวิธีการหน่ึง ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปญหาเป็นฐานในรายวิชาั

คณติศาสตรธุ์รกจิ สาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ ชัน้ปีที ่1 โดยสรา้งรปูแบบการพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาั เป็นฐานและหาประสทิธภิาพของกจิกรรมเพื่อนําไปประยุกตใ์ช้
ในการแก้ปญหาั ในอนาคต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ในการสร้างนักศึกษาให้มี
ความสามารถในการแกป้ญหาต่อไปั  
  
 จากกรอบแนวคดิดงักล่าว แสดงใหเ้หน็ดงัภาพ 
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กรอบแนวคดในการวจยัิ ิ  

ภาพที ่2.2  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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การเช่ือมโยงการเรียนรู้ 

ภาพที ่  2.3      การเชื่อมโยงการเรยีนรู ้
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บทท่ี 3 
วธีดาํเนนการวจยัิ ิ ิ  

 
 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์ เพื่อพฒันาชุดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั

ในรายวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ สาํหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติชัน้ปีที ่1 และเพื่อประเมนิ 
ผลการใชชุ้ดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานในรายวชิาคณิตศาสตรธุ์ั รกจิ โดยพจิารณา
จากความเขา้ใจมโนมติและความสามารถในการแก้ปญหาั  เจตคติของนักศกึษาต่อวชิาคณิต 
ศาสตร ์คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค โดยมรีายละเอยีดการดาํเนินการตามหวัขอ้ดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  รปูแบบการวจิยั 
3.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5.  การวเิคราะหข์อ้มลู 

 
1.  ประชากรและกลมุตวัอยาง่ ่  

1.1  ประชากร  เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา 
คณติศาสตรธุ์รกจิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ภาคเรยีนที ่3  

1.2  กลุ่มตวัอย่าง  คอื นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ภาคเรยีนที่ 3 ปีการศกึษา 2552  โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักศกึษาที่มี
พืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งู 20 คน และกลุ่มนกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า 20 คน 
 
2.  รปูแบบการวจยัิ  

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยักึง่ทดลอง ใชก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดยีว แบ่งกลุ่มตวัอยา่งตาม
ความรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตร ์คอื กลุ่มทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งู กบักลุ่มทีม่คีวาม 
รูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า วดัก่อน/หลงัการทดลองและศกึษาเชงิลกึระหว่างการทดลอง ขณะ
เรยีนมกีารวดัพฤตกิรรมของกลุ่มตวัอยา่ง ในการปฏบิตักิจิกรรม จากการสงัเกต สอบ ถาม การ
สนทนา การแสดงความคดิเหน็ โดยประเมนิจากสภาพจรงิ เน้นการแสดงออก การปฏบิตังิาน 
เป็นการสอนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  
 
3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวจยัิ  

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยประมวลและแผนการสอน กจิกรรมพฒันาการ
เรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  แบบวดัมโนมตคิวามสามารถในการแกป้ญหาก่อนเรยีนั  หลงัเรยีน 
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แบบทดสอบกลางภาค ปลายภาคเรยีน แบบทดสอบวดัเจตคตทิีม่ต่ีอวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ ซึง่
มรีายละเอยีดในการดาํเนินการดงัน้ี 

 
3.1  ประมวลการสอนและแผนการสอน กจกรรมการพฒันาการเรียนิ

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวชาคณตศาสตรธ์รุกจิ ิ ิ  สาํหรบันักศึกษาระดบัปรญญาิ บณัฑติ   
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขัน้ ดงัต่อไปน้ี 

 
การดาํเนนการพฒันากจกรรมการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานิ ิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 ลาํดบัขัน้การสรา้งแผนการสอนกจิกรรมการสอนโดยใชป้ญหาเป็นฐานั  
 

ศกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร 
 

วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องสาระจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้/ จาํนวนชัว่โมง 

วเิคราะหจุ์ดประสงคข์องกจิกรรมการเรยีน 
จาํแนกตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

สรา้งแผนการสอน กจิกรรม 

นําแผนการสอน กจิกรรมทีส่รา้งขึน้ใหผู้ท้รงคุณวุฒติรวจสอบ เสนอแนะ 
 

นําแผนการสอน กจิกรรมทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปใชใ้นการสอน 
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   3.1.1  ศกึษาคน้ควา้รวบรวมและวเิคราะหเ์อกสารตํารา บทความ และงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ เอกสารเกีย่วกบัหลกัสตูรวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ เพื่อกําหนดกรอบความคดิใน
ดา้นเน้ือหาวชิาโดยผูว้จิยัสรา้งและพฒันาแผนการสอน จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นั

ฐานในรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ สถานการณ์ปญหาในวชิาชพีดา้นธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์โดยั

ใชพ้ืน้ฐานความรูใ้นเรื่องฟงก์ชนั ั ลมิติของฟงก์ชนั อนุพนัธ์และการประยุกต์ ั ปรพินัธ์เบื้องต้น
และการประยุกต์ กําหนดการเชงิเสน้และการประยุกต์ หลกัสูตรปรญิญาบณัฑติมหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติย ์ปีการศกึษา 2552 

   3.1.2  วเิคราะหค์วามสมัพนัธส์าระการเรยีนรู ้มาตรฐานการเรยีนรู ้และผลการ
เรยีนรูท้ี่คาดหวงั เพื่อนํามาจําแนกหาความสมัพนัธ์กบัสาระมาตรฐาน และผลการเรยีนรูท้ี่
คาดหวงัโดยใชป้ญหาเป็นฐานั  เพื่อจดักจิกรรมใหส้มัพนัธ์กบัสาระ จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
จาํนวนชัว่โมง ดงัราย ละเอยีดในภาคผนวก จ 

3.1.3  วเิคราะหจุ์ดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เพื่อสรา้งจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมเพื่อ
เป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการแกป้ญหา ว่าอยูใ่นขัน้รูจ้าํั  การคดิคาํนวณ ความเขา้ใจ การ
นําไปใช ้และดาํเนินกจิกรรมการแกป้ญหาั  ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก จ 

   3.1.4  สรา้งแผนการสอน จดักจิกรรมการเรยีนทีส่มัพนัธก์บัหลกัสตูรและจดั
กจิกรรมโดยใชป้ญหาเป็นฐานมาสรา้งตารางวเิคราะหจุ์ดประสงคข์องกจิกรรมการเรยีนโดยใช้ั

ปญหาเป็นฐานั  จาํแนกตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก จ 
    3.1.5 นําจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของกจิกรรมการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐานั  

มาจดัทาํแผนการสอนในรปูแบบการจดักจิกรรมโดยใชป้ญหาเป็นฐานั  ซึง่แผนการสอนกจิกรรม
ประกอบดว้ย 

1)  ชื่อหน่วยการเรยีน 
2)  แนวคดิ 
3)  จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ เป็นพฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัคาดหวงัว่าจะเกดิ

กบัผูเ้รยีนหลงัจากการดําเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนที่ขยายมาจากตารางวเิคราะหห์น่วย
การเรยีนรู ้

4)  สาระคณติศาสตรท์ีนํ่ามาใช ้
5)  สถานการณ์ปญหาั  เป็นสถานการณ์ปญหาทีเ่ป็นองคร์วมั  สอดคลอ้งกบั

เน้ือหาวชิาในหลกัสตูร สถานการณ์ในงานดา้นธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์
6)  สือ่ / แหล่งการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย PowerPoint ใบกจิกรรม เอกสารเสรมิ 

สาํหรบัผูส้อน คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (C.A.I) และ โฮมเพจอาจารย ์โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
-  PowerPoint  ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นสื่อที ่ใช้

เพื่อเตรยีมกจิกรรม สถานการณ์ปญหาั  เป็นการลดขัน้ตอน เวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม ทาํให้
นกัศกึษามเีวลาสาํหรบัการดําเนินกจิกรรมเพยีงพอ และยงัใชใ้นการอภปิรายร่วมกนัระหว่าง
ครผููส้อนและนกัศกึษา ใหด้าํเนินไปตามแผน การตรวจสอบ ซึง่ PowerPoint ทีใ่ชเ้ป็นเพยีง
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กรอบแนวทางกวา้งๆ  มไิดล้งรายละเอยีดของกจิกรรมทัง้หมด และนอกจากน้ีนกัศกึษาหรอื
ตวัแทนกลุ่มยงัใชเ้ป็นการนําเสนอผลงานของกลุ่มไดอ้กีดว้ย 

-  ใบกจิกรรม เป็นเอกสารทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นสื่อใหน้ักศกึษาได้
ดาํเนินการในการปฏบิตักิจิกรรม อาจทาํเป็นรายบุคคล หรอืรายกลุ่ม  ตามความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ปญหาั  และเป็นเอกสารการตรวจสอบการปฏบิตังิานของนักศกึษา ประกอบดว้ย
สถานการณ์ปญัหาแนวทางการแกป้ญหาั  คําถามทีท่า้ทาย หรอืกระตุ้นใหเ้กดิการคน้พบ 
แนวคดิ / วธิแีกป้ญหาั  

-  เอกสารเสรมิสาํหรบัผูส้อน เป็นเอกสารทีใ่หร้ายละเอยีดเพิม่เตมิ ซึง่
ผูส้อนอาจนําแนวคดิในเอกสารมาสอดแทรกในกระบวนการกลุ่ม หรอืเป็นแนวคาํถาม คาํตอบที่
ใชใ้นการดาํเนินกจิกรรม 
   -  คอมพวิเตอรช์่วยสอน (C.A.I) เป็นบทเรยีนที่ผูส้อนได้สรา้งขึน้
เพือ่ใหน้กัศกึษาทบทวนความรูเ้พิม่เตมิจากการทาํกจิกรรม นอกเวลาเรยีน 

 -  โฮมเพจอาจารย์  ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ในรูปแบบ
โฮมเพจส่วนตวัของอาจารย ์ เป็นระบบทีช่่วยเพิม่ช่องทาง การตดิต่อสื่อสารระหว่างอาจารย ์
และนกัศกึษาช่วยลดช่องว่างระหว่างกนั ใหอ้าจารยส์ามารถ ส่งขอ้มลูขา่วสารทีส่าํคญัเกีย่วกบั
วชิาเรยีนใหน้กัศกึษาไดอ้ยา่งทัว่ถงึ และนกัศกึษาสามารถตดิตามขา่วสารของวชิาเรยีนไดทุ้กที่
ทุกเวลา โฮมเพจอาจารย ์ ประกอบดว้ย ขอ้มูลอาจารย ์ประกาศ บทความวชิาการ เอกสาร
ประกอบการสอน การส่งงาน กระดานสนทนา ตารางสอน ชัว่โมงใหค้ําปรกึษา นอกจากน้ียงั
สามารถสง่ขอ้ความถงึอาจารยไ์ดโ้ดยตรง 

7)  กจิกรรมการเรยีนการสอน เป็นแนวทาง ขัน้ตอนในการปฏบิตักิจิกรรม
เพื่อใหน้กัศกึษาหาวธิกีารในการคดิ วเิคราะห ์ หาแนวทาง คําตอบ และตรวจสอบวธิกีาร
แก้ปญหาใั นกระบวนการการจดักจิกรรม มุ่งเน้นใหน้ักศกึษาเกดิความรูท้างคณิตศาสตร ์
สามารถสื่อความหมายประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหาในชวีติประจําวนัั  และวชิาชพีได้อย่าง
เหมาะสม พรอ้มทัง้เสนอแนวคดิของตนเองและกลุ่ม ในการจดักจิกรรม ครนํูาสถานการณ์
ปญหาทีส่อดคลอ้งกบัั หลกัสตูร พืน้ฐาน ความรูท้างคณิตศาสตร ์ เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถคดิ
วเิคราะห ์วางแผนในการแกป้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมั  

8)  การวดั / ประเมนิผล เป็นการประเมนิตามสภาพจรงิทีมุ่ง่ใหน้กัศกึษาเกดิ
การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง วดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อนเรยีนในั

กจิกรรมปฐมนิเทศ แบบวดัเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร ์หลงัเรยีนเมือ่เรยีนครบทุกกจิกรรม ขณะ
เรยีนมกีารวดัพฤตกิรรมในการปฏบิตักิจิกรรม จากการสงัเกต สอบถาม การสนทนา การแสดง
ความคดิเหน็โดยประเมนิจากสภาพจรงิเน้นการแสดงออก การปฏบิตังิาน โดยผูส้อนคอยให้
ความช่วยเหลอืนักศกึษาขณะปฏบิตักิจิกรรม ใหน้ักศกึษาเกดิความอบอุ่นมัน่ใจประสบความ 
สาํเรจ็ในการแกป้ญหาและดา้นอื่นๆั  ทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อครผููส้อนเพื่อ
ใชเ้ป็นประโยชน์ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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3.1.6  นําแผนการสอนที่สรา้งขึน้เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบ ให้
ขอ้เสนอแนะ เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบรูณ์ 

3.1.7  นําแผนการสอน กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานทีป่รบัปรุงั

แกไ้ขสมบูรณ์แลว้ไปทดลองใชก้บันกัศกึษา ระดบัปรญิญาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
จาํนวน 30 คน ซึง่มใิชก่ลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 10 คน เพื่อหาประสทิธ ิ
ภาพของแผนการสอน กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  มปีระสทิธภิาพ 50 / 45 
 

3.2  แบบทดสอบวดัมโนมตและความสามารถในการแก้ปัญหาิ
คณตศาสตร์ิ   

แบบทดสอบวดัมโนมตแิละความสามารถในการแก้ปญหาก่อนเรยีนและหลงัั

เรยีนในรายวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิเป็นแบบทดสอบอตันยัและปรนยั ทีใ่หผู้ส้อบแสดงทกัษะการ
แกป้ญหาโจทยค์ณิตศาสตร์ั  ดา้นมโนมตแิละความเขา้ใจปญหาั  การวางแผนและการแกป้ญหาั  
และหาคําตอบ โดยใหแ้สดงวธิคีดิและหาคาํตอบ แบบทดสอบวดัมโนมตแิละความสามารถใน
การแกป้ญหาทางคณติศาสตรท์ีผู่ว้จิยัปรบัปรงุและพฒันาั  มวีธิกีารสรา้งและพฒันาดงัต่อไปน้ี 

 
การดาํเนนการสร้างแบบทดสอบวดัมโนมตและความสามารถในการแก้ปัญหาิ ิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดจุดมุง่หมายในการสรา้ง 

ศกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

วเิคราะหจ์ุดประสงคข์องหลกัสตูร 

ตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้รงคุณวฒุ ิ

สรา้งแบบทดสอบตามจุดประสงค ์

ทดสอบเพือ่ตรวจสอบคุณภาพและ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน แลว้คดัเลอืก ปรบัปรงุ 

นําไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง 

ภาพที ่3.2  ลาํดบัขัน้การสรา้งแบบทดสอบวดัมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั  
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3.2.1  กําหนดจุดมุง่หมายในการสรา้งแบบทดสอบ เพื่อสรา้งแบบทดสอบวดั
มโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั  โดยใชส้ถานการณ์ปญหาทีส่อดคลอ้งกบัรายวชิั า
คณติศาสตรธุ์รกจิ ตามหลกัสตูรปรญิญาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์พทุธศกัราช 2552 

3.2.2  ศกึษาหลกัการแนวการสรา้ง เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในการสรา้ง
แบบทดสอบวดัมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั  

3.2.3 วเิคราะห์จุดประสงค์ของหลกัสูตรรายวชิาคณิตศาสตร์ธุรกิจ เพื่อ
พจิารณาระดบัพฤตกิรรม ความรูค้วามสามารถ และทกัษะทีส่มัพนัธก์บัเน้ือหา และกจิกรรม 
กระบวนการคดิทีส่าํคญั 

3.2.4 สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญหาทีส่ะทอ้นคุณลกัษณะั  
และกระบวนการคดิทีค่รอบคลุมเน้ือหารายวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ เป็นแบบทดสอบวดัมโนมติ
และความสามารถในการแกป้ญหาก่อนและหลงัเรยีนั  ลกัษณะขอ้สอบเป็นแบบอตันยัและปรนยั 
และกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

3.2.5 นําแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั

ใหผู้ท้รงคุณวุฒติรวจสอบเพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบรูณ์ 
3.2.6 ตรวจสอบความชดัเจนของขอ้คาํถาม และแนวการตรวจคาํตอบพรอ้มทัง้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยผูท้รงคุณวุฒดิา้นการวดัประเมนิ พจิารณาความเทีย่งตรงเชงิเน้ือ หา 
เวลาทีใ่ชใ้นการสอบ ตลอดจนเกณฑก์ารใหค้ะแนนโดยพจิารณาจาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

3.2.7 นําแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั

ไปทดลองใชก้บันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ทีผ่า่นการเรยีนใน
รายวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ  ใชเ้วลาในการทดสอบ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีเพื่อหาความยากและค่า
อํานาจจําแนกของแบบวดัโดยใชว้ธิตีามแนวทฤษฎกีารทดสอบแบบคลาสสกิ ไดค้่าความยาก
อยูร่ะหวา่ง 0.15 - 0.70 และคา่อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.10 - 0.65 

3.2.8  หาความเชื่อมัน่ของแบบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการ
แกป้ญหาโดยใชว้ธิสีมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาคั ์  (Cronbach) ไดค้า่ความเชื่อมัน่ 0.726 
 

3.3  แบบวดัเจตคตตอวชาคณตศาสตร์ิ ิ ิ่  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบั
ความรูส้กึและความนึกคดิของนักศกึษาที่มต่ีอวชิาคณิตศาสตร์ธุรกจิ มลีกัษณะเป็นมาตร
ประมาณคา่ 5 ระดบั จาํนวน 30 ขอ้  มคีา่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.825  พฒันาโดยสมพร 
แมลงภู่ (สมพร แมลงภู่ , 2541)   

ขอ้มลูจากการวดัเจตคตต่ิอวชิาคณติสาสตรธุ์รกจิสาํหรบัขอ้คาํถามในเชงินิมาน 
มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

1 : ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่   2 : ไมเ่หน็ดว้ย   3 : ไมแ่น่ใจ 
4 : เหน็ดว้ย    5 : เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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สาํหรบัขอ้คาํถามเชงินิเสธ มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
5 : ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่   4 : ไมเ่หน็ดว้ย   3 : ไมแ่น่ใจ 
2 : เหน็ดว้ย    1 : เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
นําขอ้มลูผลการวดัเจตคตขิองนกัศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของนกัศกึษามาแจก

แจงความถี ่ หาค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของค่าเฉลีย่ของ
นกัศกึษา สาํหรบัผลการวดัเจตคตต่ิอการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานทัง้ฉบบัใชเ้กณฑท์ีอ่าศัั ย
แนวความคดิตามการเสนอแนะของบุญชม ศรสีะอาด (บุญชม  ศรสีะอาด 2535 : 100) ดงัน้ี 

1.00 – 1.49  ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
1.50 – 2.49  ไมเ่หน็ดว้ย 
2.50 – 3.49  ไมแ่น่ใจ 
3.50 – 4.49  เหน็ดว้ย 
4.50 – 5.00  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนทีเ่ป็นตวับ่งชีว้า่ นกัศกึษามเีจตคตต่ิอการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นั

ฐานภายหลงัจากการเรยีนอยูใ่นเกณฑส์งู พจิารณาจากคะแนนผลเฉลีย่ของการวดัทัง้ฉบบัทีม่ี
คา่ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรก่์อนเรยีนและหลงัเรยีน 

 
3.4  แบบประเมนผลการใช้ชุดการเรียนิ เรียนรู้แบบใช้ปัญหา เป็นแบบ 

สอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจ ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนวิชา
คณิตศาสตรธุ์รกจิ มลีกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 17 ขอ้  มคี่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัเทา่กบั  0.882  พฒันาโดยผูว้จิยั    

 
ขอ้มลูจากการประเมนิผลการใชชุ้ดการเรยีนวชิาคณติสาสตรธุ์รกจิสาํหรบัขอ้คาํถาม 

มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
1 : น้อยทีส่ดุ    2 : น้อย   3 : ปานกลาง 
4 : มาก    5 : มากทีส่ดุ 

 
นําขอ้มลูผลการประเมนิการใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานหลงัเรยีนของนักั  

ศกึษามาแจกแจงความถี ่หาค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของ
คา่เฉลีย่ของนกัศกึษา สาํหรบัผลการประเมนิการใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานทัง้ฉบบัั

ใชเ้กณฑท์ีอ่าศยัแนวความคดิตามการเสนอแนะของบุญชม ศรสีะอาด (บุญชม  ศรสีะอาด 
2535 : 100) ดงัน้ี 

1.00 – 1.49  น้อยทีส่ดุ 1.50 – 2.49  น้อย 2.50 – 3.49  ปานกลาง 
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3.50 – 4.49  มาก  4.50 – 5.00  มากทีส่ดุ 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนทีเ่ป็นตวับ่งชีว้่า นกัศกึษามขีอ้คดิเหน็และความพงึพอใจต่อการ

ใชชุ้ดการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐานั  ภายหลงัจากการเรยีนอยู่ในเกณฑม์าก พจิารณาจาก
คะแนนผลเฉลีย่ของการวดัทัง้ฉบบัทีม่คีา่ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และเปรยีบเทยีบความพงึพอใจวชิา
คณิตศาสตรธุ์รกจิระหว่างนักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่พีืน้ฐานความรูท้างคณิตศาสตรส์ูงกบักลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่พีืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า 
 
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 
การเก็บรวบขอ้มูลในการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใช้ปญหาเป็นฐานรายวชิาั

คณติศาสตรธุ์รกจิสาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ  ผูว้จิยัดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
ผูส้อนชีแ้จงนักศกึษากลุ่มตวัอย่างใหท้ราบถงึ แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

แบบใชป้ญหาเป็นฐานในรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดยีวั  ทดสอบวดัเจตคติ
ต่อวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ วดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั  ก่อนเรยีน 1 
ชัว่โมง 30 นาท ี ดาํเนินการสอนดว้ยแผนพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  วดั
ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั  หลงัเรยีน และแนวทางในการดําเนิน
กจิกรรม โดยใชป้ญหาเป็นฐานและแนวทางในการแกป้ญหาั ั  เป็นการเตรยีมความพรอ้มให้
นักศกึษาไดเ้รยีนรูถ้งึบทบาทของตนในการปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนการสอน ดว้ยการระดม
ความคดิในกระบวนการกลุ่ม การวดัและประเมนิ ขณะปฏบิตักิจิกรรม รวมถงึการนําเสนอ
ความคดิของกลุ่มและตนเอง  เพื่อใหส้ามารถดาํเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนใหบ้รรลุผลตาม
ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

 
4.1 ใหน้ักศกึษาทําแบบวดัเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ แบบทดสอบวดั

ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อนเรยีนั  ผูว้จิยัทําการสอนดว้ยตนเอง 
ตามแผน พฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  แต่ละแผนพฒันากจิกรรม มรีปูแบบ
การเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพจรงิ ดาํเนินการสอนใชป้ญหาเป็นฐานั  กจิกรรมการเรยีน
การสอน เป็นแนวทาง ขัน้ตอนในการปฏบิตักิจิกรรม เพื่อใหน้ักศกึษาหาวธิกีารในการคดิ
วเิคราะห ์ หาแนวทาง คาํตอบ และตรวจสอบวธิกีารแกป้ญหาในกระบวนการการจดักจิกรรมั  
มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ทางคณิตศาสตร์สามารถสื่อความหมาย เชื่อมโยงในการ
แกป้ญหาในชวีติประจาํวนัและวชิาชพีไดอ้ยา่งเหมาะสมั  พรอ้มทัง้เสนอแนวคดิของตนเองและ
ของกลุ่ม ในการจดักจิกรรมผูส้อนน่าสถาน การณ์ปญหาทีส่อดคลอ้งกบัวชิาพืน้ฐานความรูท้างั

คณิตศาสตร ์ เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถคดิวเิคราะหว์างแผนในการแกป้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมั  
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ประเมนิตามสภาพจรงิที่มุ่งใหน้ักศึกษาเกิดการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ือง  ขณะเรยีนสงัเกตพฤต ิ
กรรมปฏบิตังิาน สอบถาม การสนทนา การแสดงความคดิเหน็ โดยประเมนิจากสภาพจรงิ เน้น
การแสดงออก การปฏบิตังิาน ใหค้วามช่วยเหลอืนกัศกึษาขณะปฏบิตักิจิกรรม ใหน้กัศกึษาเกดิ
ความอบอุ่น มัน่ใจ ประสบความสาํเรจ็ในการแกป้ญหาและดา้นอื่นๆั  ทาํใหไ้ดข้อ้มลู ทีม่คีุณ 
ภาพเป็นประโยชน์ต่อผูส้อน เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่นอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล อกีทัง้มุง่ใหน้กัศกึษามปีฏสิมัพนัธภ์ายในกลุ่มซึง่จดักลุ่มแบบคละ
ความสามารถ มกีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เช่น มปีระธานกลุ่ม เลขานุการ ผูต้รวจผลงาน 
ผูร้ายงาน และผูส้นบัสนุน โดยใหแ้ต่ละคนหมุนเวยีนเปลีย่นหน้าทีป่ฏบิตัใินแต่ละกจิกรรมโดย
ใหน้กัศกึษารว่มกนัอภปิราย แลกเปลีย่นขอ้มลู มอีสิระในการคดิ โดยผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวก นําเสนอสถานการณ์ปญหาั  ใชค้าํถามกระตุน้ ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เมื่อจบกจิกรรมทุก
กจิกรรมใหก้ลุ่มรายงาน 

 
4.2  เมื่อสอนครบกจิกรรม ใหน้กัศกึษาทาํแบบวดัเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร์

ธุรกจิ แลว้ทดสอบวดัมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาโดยใชแ้บบทดสอบวดัมโนมติั

และความสามารถในการแก้ปญหาหลงัเรยีนั  แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน กบั
นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง  
 
5. การวเคราะหข้์อมลูิ  

 
ในการตรวจสอบสมมุตฐิานของการวจิยั และหาขอ้มูลเพื่อตอบคําถามตามจุดมุ่ง 

หมายของการวจิยั ผูว้จิยัดาํเนินการต่อไปน้ี 
 
5.1  การหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นั

ฐาน พจิารณาจากค่ารอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมระหว่างเรยีนดา้นมโน
มตคิวามสามารถในการแกป้ญหาจากแผนกจิกรรมการแกป้ญหาโดยใชป้ญหาเป็นฐานและั ั ั ค่า
รอ้ยละของคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวดัมโนมติและความสามารถในการแก้ปญหาั

หลงับทเรยีน  
 
5.2  ใชค้่าสถติทิ ี เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัเรยีน ซึง่เป็น

คะแนนทีไ่ดจ้ากการวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาคณิตศาสตรธุ์รกจิั

ก่อนและหลงัเรยีน   
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5.3  ใชส้ถติทิ ีเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนของคะแนนสอ์ บกลางภาค และ
ปลายภาคเรยีน 

 
5.4  ใชค้่าสถติทิ ี เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนทีไ่ดจ้ากการวดัเจตคตขิอง

นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่ต่ีอวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  
 
5.5 นําข้อมูลที่ได้จากการสงัเกตพฤติกรรมระหว่างเรยีน คือ การปฏิบตัิงาน 

สอบถาม การสนทนา การแสดงความคดิเหน็ มาอธบิายเชงิพรรณนา 
 
5.6 ใชค้่าสถติทิ ี เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนความพงึพอใจทีต่่อการ

ประเมนิใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั หลงัเรยีน  
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บทท่ี 4 
ผลการวเคราะหข้์อมลูิ  

 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการเพือ่พฒันาชุดการเรยีนโดยใชก้จิกรรม

ปญหาเป็นฐานั  ในรายวชิาคณิตศาสตร์ธุรกจิสําหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ บทเรยีน
ประกอบด้วยสถานการณ์ปญหาที่เกี่ยวกบัการนําความรูใ้นเรื่อง ั ลมิติและความต่อเน่ืองของ
ฟงก์ชัน่ อนุพนัธ์ของฟงก์ชนัและการประยุกต์ทางธุรกิจ ั ั ปรพินัธ์และการประยุกต์ทางธุรกิจ 
กําหนดการเชงิเสน้และการประยุกต์ทางธุรกจิ สําหรบักจิกรรมการเรยีนการสอนจะเน้นที่บท 
บาทของนกัศกึษาในการรว่มมอืกนัแกป้ญหาเป็นกลุ่มเลก็ และมคีวามมุง่หมายทีจ่ะศกึษาวา่เั มือ่
ใช้กจิกรรมการแก้ปญหา ที่พฒันาขึน้กบันักศกึษา แล้วจะเกดิผลอย่างไรบ้างต่อนักศกึษาในั

ดา้นต่อไปน้ี คอื ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั  เจตคตขิองนกัศกึษาต่อ
วชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัขอนําเสนอ
โดยแบ่งเป็น 5 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 ผลการประเมนิประสทิธภิาพของแผนกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาั

เป็นฐานความเขา้ใจดา้นมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั ของนกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบการทาํแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละ

ความสามารถในการแกป้ญัหาก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  
ตอนที ่3 ผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนระหว่าง์ กลุ่มนักศึกษาที่มี

ความรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูกบักลุ่มนกัศกึษาทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณศิาสตรต์ํ่า 
ตอนที ่4 ผลการประเมนิเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิทัง้ก่อนและหลงัเรยีน

ของนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง   
ตอนที ่5 ผลการประเมนิการใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  

 
สาํหรบันกัศกึษาทีต่กเป็นกลุ่มทดลอง คอื นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่3 

ปีการศกึษา 2552 ผูว้จิยัจงึใหท้าํแบบทดสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ เพือ่จดัระดบั
ความรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรอ์อกเป็น 2 กลุ่มทดลองยอ่ย คอื กลุ่มนกัศกึษาทีม่คีวามรู้
พืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งู จาํนวน 20 คน กบักลุ่มนกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า  20 
คน จาํแนกตามระดบัคะแนนของแบบทดสอบ คอื รอ้ยละ 25 ของจาํนวนคนทัง้หมดที่
ลงทะเบยีนทีไ่ดค้ะแนนทดสอบสงู จดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มสงู และรอ้ยละ 25 ของจาํนวนคนทัง้หมดที่
ลงทะเบยีนทีไ่ดค้ะแนนทดสอบตํ่า จดัอยูใ่นกลุ่มตํ่า หลงัจากนัน้จงึเขา้กระบวนการทดลอง  
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ตอนท่ี 1 ผลการประเมนิ ประสทธภาพของกจกรรมการเรียนิ ิ ิ รู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ความเข้าใจด้านมโนมติและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาในกลุม่
ตวัอยาง่  

 
การวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูแ้บบใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั ในราย 

วชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ หลกัสตูรปรญิญาบณัฑติ มนีักศกึษาเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 คน 
โดยทาํการวดัการเรยีนรูจ้ากการทาํแบบฝึกหดัระหว่างการเรยีนในแต่ละเรื่อง 25 เรื่อง และวดั
ความรูจ้ากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน์   เพื่อหาประสทิธภิาพของชุดการ
เรยีนรูแ้บบใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั ตามเกณฑ ์70/70 ทีก่าํหนด ซึง่ปรากฏผลดงัน้ี 

 
4.1.1  การวเิคราะหข์อ้มลูจากการทาํกจิกรรมและแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 
         ผลการทดลองใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  ปรากฏว่านกัศกึษา

ที่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูง ทําคะแนนได้เฉลี่ย 26.25 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.48 ค่าสมัประสทิธคิวามผนัแปร ์ 13.25  ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละของการทํากจิกรรมและ
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน 87.50 สําหรบันักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตํ่า ทาํ
คะแนนได้เฉลี่ย 25.20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.42 ค่าสมัประสทิธิความผนัแปร ์
21.51 ซึง่คดิเป็นรอ้ยละของการทาํกจิกรรมและแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 84.00 

เมือ่พจิารณาในภาพรวม ผลการทดลองใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นั

ฐาน ปรากฏวา่นกัศกึษากลุม่ตวัอยา่ง ทาํคะแนนไดเ้ฉลีย่ 25.725 คะแนน สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 4.50 คา่สมัประสทิธคิวามผนัแปร ์ 17.49  ซึง่คดิเป็นรอ้ยละของการทาํกจิกรรมและ
แบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 85.75  ดงัตารางที ่4.1  

 
ตารางท่ี 4.1  ผลคะแนนการทาํกจิกรรมและแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 
มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ จาํนวน คะแนนเตม็ X  SD. CV. รอ้ยละ 

กลุม่สงู 20 30 26.25 3.48 13.25 87.50 
กลุม่ตํ่า 20 30 25.20 5.42 21.51 84.00 
รวม/เฉลีย่ 40 30 25.725 4.50 17.49 85.75 

 
4.1.2  การวเิคราะห์ผลสมัฤทธทิางการเรยีน จากการทําแบบทดสอบวดัผลสั์ มฤทธิ ์

หลงัเรยีนจบทุกเรือ่ง 
ผลการทดลองใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  ปรากฏวา่ในการทาํ 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธหิลงัเรยีนจบทุกเรื่อง ในรายวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ ซึง่มคีะแนนเตม็ ์
70 คะแนน นักศกึษาทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู ทําคะแนนไดเ้ฉลี่ย 55.05 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.61 ค่าสมัประสทิธคิวามผนัแปร ์ 15.64  ซึ่งมคีะแนนแบบทดสอบ
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วดัผลสมัฤทธิหลังการเรียนคิดเป็น์ ร้อยละ 78.64 สําหรบันักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานทาง
คณติศาสตรต์ํ่า ทาํคะแนนไดเ้ฉลีย่ 49.15 คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 7.30 ค่าสมัประสทิธิ ์
ความผนัแปร 14.85 ซึง่มคีะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธหิลงัการเรยีนคดิเป็น์ รอ้ยละ 70.21 

เมือ่พจิารณาในภาพรวม ผลการทดลองใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นั

ฐาน ปรากฏวา่ผลคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน ์ นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง ทาํ
คะแนนไดเ้ฉลีย่ 52.10 คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 8.43 คา่สมัประสทิธคิวามผนัแปร ์
16.18 ซึง่มคีะแนนของแบบทดสอบทา้ยบทเรยีน ไดผ้ลสมัฤทธหิลงัการเรยีนคดิเป็น์ รอ้ยละ 
74.43  ดงัตารางที ่4.2  
 
ตารางท่ี 4.2  ผลคะแนนแบบทดสอบทา้ยบทเรยีนวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน์  
มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ จาํนวน คะแนนเตม็ X  SD. CV. รอ้ยละ 

กลุม่สงู 20 70 55.05 8.61 15.64 78.64 
กลุม่ตํ่า 20 70 49.15 7.30 14.85 70.21 
รวม/เฉลีย่ 40 70 52.10 8.43 16.18 74.43 

 
4.1.3 การวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเป็นฐาน 

จากผลการทดลองใหข้อ้ 4.1.1. และ 4.1.2 แสดงใหเ้หน็ผลการทาํกจิกรรม 
และแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนกัศกึษากลุ่มตวั ์
อยา่งจาํนวน 40 คน ซึง่กลุ่มตวัอยา่งสามารถทาํกจิกรรมและแบบฝึกทกัษะระหวา่งการเรยีน 
ไดค้ะแนนเฉลีย่ 25.725 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 4.50 
คดิเป็นรอ้ยละ 85.75 สว่นคะแนนการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีนเพือ่วดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน์
มคีะแนนเฉลีย่ 52.10 คะแนน จากคะแนนเตม็ 70 คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 8.43 คดิ
เป็นรอ้ยละ 74.43 ดงัตาราง 4.3  

ดงันัน้สรปุไดว้า่ ชุดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐาั น ในรายวชิาคณติศาสตร ์
ธุรกจิทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 85.75 / 74.43  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัขอ้
ที ่3.1 ทีต่ัง้ไว ้(ภาคผนวก ค  ตาราง 1ค)   
 
ตารางท่ี 4.3  ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพชุดการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั         

ความเขา้ใจดา้นมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั ของนกัศกึษา 
 

ประสทิธภิาพชุดการเรยีนรูฯ้ จาํนวน คะแนนเตม็ X  SD. CV. รอ้ยละ 
ระหวา่งเรยีน 40 30 25.725 4.50 17.49 85.75 

ผลสมัฤทธทิางการเรยีน์  40 70 52.10 8.43 16.18 74.43 
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ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการทาํแบบทดสอบวดัความเข้าใจมโนมตและความ ิ
สามารถในการแก้ปัญหากอนเรียน่ และหลงัเรียน  

 
เมื่อพจิารณาถงึผลสมัฤทธทิางการเรยีนหรอื์ ผลการประเมนิความเขา้ใจมโนมตแิละ

สามารถในการแก้ปญหาของนักั ศกึษาในกลุ่มตวัอย่างทีเ่รยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนการสอน
โดยใชป้ญหาเป็นฐานั  จะแยกกล่าวถงึเป็น 5 สว่น คอื (1) ผลการประเมนิความเขา้ใจมโนมติ
และความสามารถในการแกป้ญหาก่อนเรยีนั  เพื่อวเิคราะหภ์ูมหิลงัของความสามารถในการแก ้
ปญหาของั นกัศกึษาในกลุ่มตวัอย่าง (2) เปรยีบเทยีบผลการประเมนิความเขา้ใจมโนมตแิละ
ความสามารถในการแกป้ญหาก่อนเรยีนั  เพื่อวเิคราะหค์วามแตกต่างในการแก้ปญหาของั นัก 
ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่จําแนกเป็นกลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์สูงกับกลุ่มที่มีความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตํ่า (3) เปรียบเทียบผลการประเมินความเข้าใจมโนมติและความ 
สามารถในการแกป้ญหาหลงัเรยีนั  เพื่อวเิคราะหค์วามแตกต่างในการแกป้ญหาของั นักศกึษา
กลุ่มตวัอย่างทีจ่ําแนกเป็นกลุ่มทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานคณิตศาสตรส์ูงกบักลุ่มทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรต์ํ่า  (4) ผลการประเมนิความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาของั

นักศึกษาในกลุ่มตวัอย่างระหว่างเรยีนเพื่อวเิคราะห์ความสามารถในการแก้ปญัหาที่ปรากฏ
ขณะดาํเนินการทดลองและ (5) ผลการประเมนิความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแก ้
ปญหาหลงัเรยีนเพื่อวเิคราะห์ความสามารถในการแก้ปญหาของั ั นักศกึษาในกลุ่มตวัอย่างที่
ปรากฏหลงัการทดลองตามชว่งเวลาทีก่าํหนด  
 

(1). ผลการประเมนความเข้าใจมโนมตและความสามารถในการแิ ิ ก้ปัญหากอน่
เรียนเพ่ือวเคราะหภ์มูหลงัของความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษากลมุตวัอยางิ ิ ่ ่  

 
วเิคราะหจ์ากผลการทําแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการ

แกป้ญหาก่อนเรยีนั   ม ี5 บท จาํนวน 25 เรื่อง มคีะแนนเตม็ 248 คะแนน แสดงผลดงัตารางที ่
4.4 
 
ตารางท่ี 4.4  ผลการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อนั

เรยีน 
 

แบบทดสอบเรือ่งที ่ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
1 2.65 2.097 
2 2.18 1.692 
3 2.47 1.916 
4 2.65 1.739 
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 ตารางท่ี 4.4(ต่อ)  ผลการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการ
แกป้ญหาก่ั อนเรยีน 
 

แบบทดสอบเรือ่งที ่ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
5 1.69 1.228 
6 1.92 1.441 
7 3.57 2.309 
8 2.96 2.263 
9 1.61 1.835 
10 1.82 1.997 
11 1.59 1.645 
12 1.65 1.888 
13 2.12 1.563 
14 1.92 1.239 
15 2.27 1.741 
16 2.08 1.631 
17 2.20 1.429 
18 2.08 1.730 
19 2.00 1.500 
20 2.02 1.561 
21 1.47 1.293 
22 1.65 1.378 
23 2.18 2.017 
24 1.90 1.571 
25 1.92 1.631 

รวมเฉลีย่ 2.10 0.474 

 
จากตารางที ่4.4 ปรากฏวา่ ในภาพรวมคะแนนการทาํแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน

มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อนเรยีนของั นกัศกึษาในกลุม่ตวัอยา่ง มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 
2.10 มสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 0.474 จากแบบทดสอบทัง้ 25 เรือ่ง นกัศกึษาทาํ
คะแนนเฉลีย่ไมถ่งึ 5 คะแนน  
 

จากผลการประเมนิความสามารถในการแกป้ญหาก่อนเรยีนทําใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่ป็นั ประ 
โยชน์ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนคอื (1) ตอ้งจดัใหม้กีจิกรรมทีท่าํใหน้กัศกึษาแกป้ญั 
หาโดยเริม่จากการทาํความเขา้ใจปญหาก่อนั  เชน่ การใชค้าํถามยอ่ยๆ กระตุน้ใหค้ดิ (2) ในการ
จดักจิกรรมการแกป้ญหาในระยะแรกๆั  ต้องเริม่จากการใหน้ักศกึษาแกป้ญหาทีม่โีครงั  สรา้ง
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คลา้ยกบัปญหาทีค่ลา้ยกบัตวัอยา่งั  (3) การนําเสนอปญหาทีแ่ั ปลกใหมใ่นกจิกรรม ผูส้อนตอ้งมี
บทบาทในการชว่ยแนะแนวทางบา้ง เทา่ทีจ่าํเป็นหรอืเน้นการใหน้กัศกึษาแกป้ญหารว่มกนัั  

 
(2). เปรียบเทียบผลการประเมนความเข้าใจมโนมตและความสามารถในการิ ิ

แก้ปัญหากอนเรียน่  เพ่ือวเคราะหค์วามิ แตกตาง่ ในการแก้ปัญหาของนักศึกษาในกลุม่
ตวัอยาง่ ท่ีจาํแนกเป็นกลุมท่ีมีความรู้พื้นฐานคณตศาสตรส์ูงกบักลุมท่ีมีความรู้พื้นฐาน่ ่ิ
ทางคณตศาสตรต์ํา่  ิ  

 
เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลการทําแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมติและ

ความสามารถในการแก้ปญหาั ก่อนเรยีน ของนักศกึษากลุ่มตวัอย่าง มคีะแนนเฉลี่ยและส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน ทัง้หมด 25 เรือ่ง ปรากฏผลดงัตารางที ่4.5 

 
ตารางท่ี 4.5  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถใน
การแกป้ญหาก่อนเรยีนั   
 

ความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ n 
คะแนน
เฉลีย่ 

เบีย่งเบน
มาตรฐาน F Sig. t Sig. 

กลุม่สงู 20 51.60 10.153 1.743 .195 0.483 0.632 
กลุม่ตํ่า 20 49.65 14.918         

 
จากตารางที ่4.5  พบวา่คะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความ 

สามารถในการแกป้ญหาก่อนเรยีนของนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งั  สาํหรบักลุ่มทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐาน
คณติศาสตรส์งูกบักลุ่มทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า ผลคะแนนเฉลีย่ความขา้ใจมโนมติ
และความสามารถในการแกป้ญหาของนกัศกึษา ั มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทีร่ะดบั 
0.05  จงึสรปุไดว้า่ นกัศกึษาทัง้สองกลุม่ทดลองมคีวามเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการ
แกป้ญหาก่อนเรยีน ทีไ่มแ่ตกต่างกนัเป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัขอ้ที่ั  3.2 ทีต่ัง้ไว ้
(ภาคผนวก ค ตาราง 2.6ค) 

 
(3). เปรียบเทียบผลการประเมนความเข้าใจมโนมตและความสามารถในการิ ิ

แก้ปัญหาหลงัเรียน เพ่ือวเคราะหค์วามิ แตกตาง่ ในการแก้ปัญหาของนักศึกษาในกลุม่
ตวัอยาง่ ท่ีจาํแนกเป็นกลุมท่ีมีความรู้พื้นฐานคณตศาสตรส์ูงกบักลุมท่ีมีความรู้พื้่ ่ิ นฐาน
ทางคณตศาสตรต์ํา่  ิ  
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เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของการทาํแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมต ิและความ 
สามารถในการแกป้ญหาั ทา้ยบทเรยีน เมือ่ทาํการทดสอบดว้ยขอ้สอบทา้ยบทเรยีน นกัศกึษา
กลุ่มตวัอยา่งมคีะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานทัง้ 25 เรือ่ง ปรากฏผลดงัตารางที ่4.6 
 
ตารางท่ี 4.6  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ ผลการประเมนิความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถ 
ในการแกป้ญหาั ทา้ยบทเรยีน  

 

ความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ n คา่เฉลีย่ 
เบีย่งเบน
มาตรฐาน F Sig. t Sig. 

กลุม่สงู 20 159.05 35.78 1.713 .198 .050 .960 
กลุม่ตํ่า 20 159.70 45.85         

 
จากตารางที ่4.6  พบวา่คะแนนแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถ

ในการแกป้ญหาั ทา้ยบทเรยีน กลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานคณติศาสตรส์งูกบักลุ่มทีม่คีวามรู้
พืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า ผลการทดสอบ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05  
จงึสรปุไดว้า่ นกัศกึษาทัง้สองกลุ่มทีเ่ป็นกลุ่มทดลองมคีวามเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถใน
การแกป้ญหาั ทา้ยบทเรยีน ทีไ่มแ่ตกต่างกนัเป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัขอ้ที ่3.3 ทีต่ัง้ไว ้
(ภาคผนวก ค ตาราง 2.6ค) 

 
(4). ผลการประเมนความเข้าใจมโนมตและความสามารถในการแก้ปัญหาของิ ิ

นักศึกษาในกลมุตวัอยางระหวางเรียน่ ่ ่   
 
วเิคราะหจ์ากผลงานของนักศกึษาในกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร์

สงูกบันกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า  
ในการปฏบิตัติามใบกจิกรรมทีก่าํหนดใหท้าํในทุกกจิกรรมระหวา่งเรยีน สามารถวเิคราะหค์วาม 
สามารถในการแกป้ญหาไดเ้ป็นั  3 ระยะตามแผนการจดักจิกรรม ผลปรากฏดงัตารางที ่ 4.6 
ความเขา้ใจมโนมติและความสามารถในการแก้ปญหาระหว่างเรยีนตามระยะต่างๆั  ของ
แผนการจดักจิกรรม 
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ตารางท่ี 4.7   ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาระหวา่งเรยีนตามระยะั  
ต่างๆ ของแผนการจดักจิกรรม 
 
ชวงระยะ่  ความเข้าใจมโนมตและความสามารถในการแก้ปัญหาิ  
ระยะท่ี 1 
(เรือ่งที ่1 – 5) 
(กจิกรรมที ่1 – 20) นกัศกึษาสว่นใหญ่ในกลุ่มตวัอยา่งไมก่ลา้แสดงความคดิ หรอืแสดง 

ความคดิเหน็เหมอืนกบัตวัอยา่งทีบ่รรยาย สามารถแกป้ญหาทีค่ลา้ยั

กบัตวัอยา่ง และเป็นปญหาทีต่้ั องการคาํตอบสัน้ๆ ในการแกป้ญหาั  
ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาระหวา่งเรยีนั

ตามระยะต่างๆ ของแผนการจดักจิกรรม ตอ้งการคาํถามยอ่ยๆ  
กระตุน้ใหค้ดิ หรอืชว่ยชีแ้นะแนวทางในการแกป้ญหาั  การทาํงาน
รว่มกนัยงัขาดความรว่มมอื นกัศกึษายงัไมก่ลา้แสดงบทบาทของ
ตนเอง การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ภายในกลุ่มมน้ีอย แต่เมือ่มผีูส้อน
คอยใหค้วามชว่ยเหลอื ดแูล กส็ามารถดาํเนินไปไดแ้ต่ตอ้งใชเ้วลา
เสรมิเพิม่ขึน้ 

ระยะท่ี 2 
(เรือ่งที ่6 – 16) 
(กจิกรรมที ่21 – 59) นกัศกึษาสว่นใหญ่ในกลุ่มตวัอยา่ง เริม่กลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ 

ภายในกลุ่ม การแกป้ญัหาอยา่งเป็นขัน้ตอน ดว้ยการทาํความเขา้ใจ
ปญหาั  และวางแผนกาํหนดแนวคดิในการแกป้ญหาก่อนลงมอืั

แกป้ญหาั  ทัง้น้ียงัอยูภ่ายใตก้รอบของการถามกระตุน้ใหค้ดิตามที่
เตรยีมไวใ้นใบกจิกรรม และการถามเพือ่ชว่ยแนะแนวทางของผูส้อน 
ผูส้อนตอ้งมบีทบาทมากโดย เฉพาะการกระตุน้ใหน้กัศกึษาภายใน
กลุ่มรว่มกนัอภปิรายเพือ่หาแนวทางในการแกป้ญหาั  นกัศกึษายงั 

 ตอ้งการความชว่ยเหลอืในการคดิตดัสนิใจในการแกป้ญหาั  เลอืกสตูร
ทีใ่ชใ้นการแกป้ญหากบัั นกัศกึษาในกลุ่ม การนํา เสนอแนวคดิของ
นกัศกึษาเริม่ชดัเจนขึน้ แต่ยงัขาดความมัน่ใจตอ้งมผีูส้อนคอยเสรมิให้
กาํลงัใจ 
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ชวงระยะ่  ความเข้าใจมโนมตและความสามารถในการแก้ปัญหาิ  
ระยะท่ี 3 
(เรือ่งที ่17 – 25) 
(กจิกรรมที ่60 – 85) นกัศกึษาสว่นใหญ่ในกลุ่มตวัอยา่งสามารถกาํหนดแนวคดิในการแก ้

ปญหาั ไดด้ขีึน้ แสดงแนวคดิ/วธิทีาํในการแกป้ญหาได้ั  ภายใตก้ารชว่ย
ถามกระตุน้ของผูส้อน นกัศกึษาสว่นใหญ่สามารถรเิริม่กาํหนดแนวคดิ
ในการแกป้ญหาไดเ้องั  ตดัสนิใจเลอืกสตูรทีใ่ชใ้นการแกป้ญหาไดเ้องั

บางกลุ่ม โดยทีผู่ส้อนมบีทบาทในการชว่ยนกัศกึษานําเสนอแนวคดิที่
ใหช้ดัเจนขึน้ สาํหรบังานทีม่อบหมายใหก้ลุ่มสรา้งสถานการณ์ปญหาั

ขึน้เอง และเสนอแนวคดิในการแกป้ญหาซึง่ลอ้เลยีนั แบบสถานการณ์
ทีผู่ส้อนกาํหนดให ้ยงัไมส่ามารถสรา้งสถานการณ์ทีแ่ปลกใหม ่

 
จากตารางที ่ 4.7  พบวา่ ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาของั

นกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่งคอ่ยๆ พฒันาขึน้  จากการแกป้ญหาทีต่อ้งใชก้ารถามกระตุน้แนะแนวั  
ทางในการแกป้ญหาอยา่งละเอยีดการมตีัั วอยา่งแลว้แกป้ญหาตามตวัอยา่งไปเป็นการแกป้ญหาั ั

ทีใ่ชก้ารถามกระตุน้ใหค้ดิน้อยลง นกัศกึษาสามารถวางแผนกาํหนดแนวคดิในการแกป้ญหาเองั

ไดอ้ยา่งอสิระสามารถแกป้ญหาทีส่มัพนัธก์บัั หลกัการทฤษฎ ี มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตร์
เพิม่ขึน้สามารถสรา้งสถานการณ์ปญหาจากงานทีม่อบหมั ายใหส้มัพนัธก์บัเน้ือหาของหลกัสตูร
ไดช้ดัเจนขึน้ และกาํหนดวธิกีารแกป้ญหาทีก่วา้งขึน้กวา่เดมิั   
 

เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบบทบาทของผูส้อนและนกัศกึษา ในกจิกรรมการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรธุ์รกจิโดยใชป้ญหาเป็นฐานตามระยะต่างๆั  ของแผนการจดักจิกรรม พบวา่ใน
ระยะแรกของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ผูส้อนมบีทบาทมากในการแนะนํา และใชค้าํ 
ถามกระตุน้ใหน้กัศกึษาคดิแกป้ญหาั  ในระยะต่อมาผูส้อนมบีทบาทน้อยลง โดยเปลีย่นบทบาท
ไปเป็นผูช้ว่ย และเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและชว่ยเหลอืนกัศกึษาเทา่ทีจ่าํเป็น บทบาทใน
กจิกรรมการแกป้ญหาอยูท่ี่ั นกัศกึษาเป็นผูล้งมอืปฏบิตัเิอง บทบาทของผูส้อนอยูท่ีก่ารชว่ยสาน
ต่อความคดิของนกัศกึษา สรา้งความอบอุน่ใจ มัน่ใจในการเสนอแนวคดิ และชว่ยนกัศกึษาใหม้ี
แนวคดิชดัเจน 

 
(5).  ผลการประเมนความเข้าใจมโนมตและความสามารถในการแก้ปัญหาิ ิ

หลงัเรียน เพ่ือวเคราะหค์วามแตกตางในการแก้ปัญหาของนัิ ่ กศึกษาในกลมุตวัอยาง ่ ่  
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วเิคราะหจ์ากผลการทาํแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการ
แกป้ญหาั หลงัเรยีน จาํนวน 25 เรือ่ง แสดงผลดงัตารางที ่4.8 
 
ตารางท่ี 4.8   ผลการทดสอบความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาหลงัเรยีนั  

แยกเป็นรายเรือ่ง 
 
แบบทดสอบเรื่องท่ี คาเฉล่ีย่  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน่  

1 6.30 3.172 
2 3.80 2.003 
3 7.45 2.342 
4 5.15 1.442 
5 4.55 3.530 
6 2.78 1.847 
7 7.25 2.950 
8 6.83 2.763 
9 6.63 3.432 
10 7.00 4.019 
11 7.75 2.959 
12 7.20 3.436 
13 6.13 4.027 
14 6.33 3.957 
15 6.38 4.106 
16 5.03 3.324 
17 5.68 4.275 
18 6.43 3.948 
19 6.20 3.995 
20 6.35 4.167 
21 6.20 4.226 
22 6.73 2.698 
23 8.23 3.676 
24 8.55 3.029 
25 8.50 3.367 

รวม / เฉลีย่ 6.375 1.624 

 
ผลการทาํแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั ประ 

กอบดว้ยขอ้สอบทีเ่ป็นแบบทดสอบแบบปรนยั เป็นขอ้สอบทีคู่ข่นานกบัขอ้สอบในแบบทดสอบ
วดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาหลงัเรยีนั  ใชส้อบเมือ่กลุม่ตวัอยา่ง
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ปฏบิตักิจิกรรมตามแผนการสอนกจิกรรมทัง้ 85 แผนกจิกรรมเสรจ็สิน้ลงแลว้ ผลการทาํ
แบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัศกึษาในกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํแนกเป็นรายเรือ่ง ปรากฏดงัตารางที ่4.8  ซึง่ในภาพรวม ปรากฏวา่คา่เฉลีย่ของ
คะแนนการทาํแบบทดสอบทัง้ฉบบัของนกัศกึษาในกลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 6.375 

 
เมือ่วเิคราะหค์วามเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั  จากการทาํแบบ 

ทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาหลงัเรยีนั  โดยพจิารณาถงึ
ความสมัพนัธข์องโครงสรา้งของปญหาในแบบทดสอบวดัความสามารถการแกป้ญหากบัปญหาั ั ั

ในกจิกรรมการเรยีนการสอนซึง่เป็นประสบการณ์ทีน่กัศกึษาไดผ้า่นมาในการแกป้ญหาระหวา่งั

เรยีน ไดข้อ้คน้พบ คอื 
 

การแกป้ญหาั ทีม่โีครงสรา้งทีค่ลา้ยกบัปญหาทีน่กัศกึษาั เคยมปีระสบการณ์แบบตรง 
ไปตรงมา นกัศกึษาสว่นใหญ่ในกลุ่มตวัอยา่งสามารถเขยีนแสดงการแกป้ญหาได้ั  แต่นกัศกึษา
บางส่วนยงับกพร่องในการเขยีนคําอธบิาย ขัน้ตอนในการแกป้ญหาั  ในเรื่องที่ 2  5 และ 6 
นักศกึษาสามารถหาคําตอบไดแ้ต่กระบวนการในการคดิแกป้ญหายงัไม่ชดัเจนั  มคี่าเฉลีย่ใน
เรื่องที ่2 เป็น  3.80 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเป็น 2.003  เรื่องที ่5  มคี่าเฉลีย่เป็น 4.55 ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานเป็น 3.530 และเรื่องที ่6  มคี่าเฉลีย่เป็น 2.78 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเป็น 
1.847  

 
สรปุไดว้า่ นกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่งคอ่ยๆ มกีารพฒันาขึน้  จากการแกป้ญหาทีต่อ้งั

ใชก้ารถามกระตุน้แนะแนวทางในการแกป้ญหาอยา่งละเอยีดั  การมตีวัอยา่งแลว้แกป้ญหาตามั

ตวัอยา่งไปเป็นการแกป้ญหาทีใ่ชก้ารถามกระตุน้ใหค้ดิน้อยลงั  นกัศกึษาสามารถวางแผนและ 
กาํหนดแนวคดิในการแกป้ญหาเองไดอ้ยา่งอสิระั  นกัศกึษาสามารถแกป้ญหาทีส่มัพนัธก์บัั หลกั 
การทฤษฎ ีมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรเ์พิม่ขึน้ สามารถสรา้งสถานการณ์ปญหาจากงานที่ั

มอบหมายใหส้มัพนัธก์บัเน้ือหาของมหลกัสตูรไดช้ดัเจนขึน้ และกาํหนดวธิกีารแกป้ญหาทีก่วา้งั

ขึน้กวา่เดมิ 
 

ตอนท่ี 3 ผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธทางการเรียนระิ์ หวางกลมุนักศึกษาท่ีมีความรู้่ ่
พืน้ฐานทางคณตศาสตรส์งูกบักลมุนักศึกษาท่ีมีความรู้พืน้ฐานทางคณศาสตรต์ํา่ิ ิ่  

 
เมือ่พจิารณาจากผลสมัฤทธทิางการเรยีนหลงัเรยีน ดว้ย์ การทาํแบบทดสอบกลาง

ภาคเรยีนและแบบทดสอบปลายภาคเรยีน ระหวา่งนกัศกึษาในกลุ่มทดลองทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรส์งูกบักลุ่มทดลองทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า ดงัตารางที ่4.9  
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ตารางท่ี 4.9 ผลสมัฤทธทิางการเรยีนหลงัเรยีน ์ แยกเป็นคะแนนสอบกลางภาคและคะแนน
สอบปลายภาคเรยีน 
 

 ความรูพ้ืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร ์ n คา่เฉลีย่ 

เบีย่งเบน
มาตรฐาน F Sig. t Sig. 

สอบกลางภาค สงู 20 14.45 4.407 1.854 .181 2.653 .012 
 ตํ่า 20 11.20 3.254         

สอบปลายภาค สงู 20 14.35 3.498 5.230 .028 1.732 .093 
 ตํ่า 20 12.75 2.197     

รวมเฉลีย่ สงู 20 28.80 6.771 2.951 .094 2.653 .012 
 ตํ่า 20 23.95 4.582     

 
จากตารางที ่4.9  พบวา่ เมือ่พจิารณาจากคะแนนเฉลีย่สอบกลางภาค นกัศกึษากลุ่ม

ตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูมคีา่เฉลีย่คะแนน 14.45 ซึง่สงูกวา่คะแนนเฉลีย่
ของนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่าอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดั
 0.05 เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ 3.4 ทีต่ัง้ไว ้(ภาคผนวก ค ตาราง 3.1ค และ ตาราง 3.2ค) 

 
เมือ่พจิารณาคะแนนเฉลีย่สอบปลายภาค นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทาง

คณติศาสตรส์งูมคีา่เฉลีย่คะแนน 14.35 ซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่คะแนนของนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งทีม่ี
ความรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่ไมเ่ป็นไปตาม
สมมตฐิานขอ้ที ่3.5 ทีต่ัง้ไว ้ 
 

เมือ่พจิารณาจากภาพรวม ผลสมัฤทธทิางการเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรม์
ปญหาเป็น เมือ่พจิารณาจากั คะแนนเฉลีย่สอบกลางภาคและปลายภาค นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง
ทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งู มคีา่เฉลีย่คะแนน 28.80 ซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่คะแนนของ
นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดั
 0.05 เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ 3.4 ทีต่ัง้ไว(้ภาคผนวก ค ตาราง 2.7ค และ ตาราง 2.8ค) 
 
ตอนท่ี 4 ผลการประเมนิ เจตคติตอวชาคณตศ่ ิ ิ าสตรธ์ุรกจทัง้กอนและหิ ่ ลงัเรียน
ของนักศึกษากลมุตวัอยาง่ ่    

การประเมนิเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ผลการประเมนิเจตคติต่อวชิาคณิต 
ศาสตรธุ์รกจิของนักศกึษากลุ่มตวัอย่างจากการทําแบบวดัเจตคตก่ิอนเรยีนและหลงัเรยีน ซึ่ง
เป็นแบบมาตรประมาณคา่ ปรากฏผลดงัตารางที ่4.13 และ ตารางที ่4.14 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการประเมนิเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิของนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง จาก
การสอบวดัโดยใชแ้บบวดัเจตคตก่ิอนเรยีน 

 
 

ขอ้ที ่
 

ขอ้ความ 
 

คา่เฉลีย่ 
 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

 
แปลผล 

1 คณิตศาสตรฝึ์กใหค้นคดิอยา่งเป็นระบบ 4.22 .577 เหน็ดว้ย 
2 การเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์ขา้ใจงา่ยเพราะมขี ัน้ตอน 3.59 .843 เหน็ดว้ย 
3 ฉนัสนุกกบัการแกป้ญหาทางคณิตศาสตร์ั  3.25 .859 ไมแ่น่ใจ 
4 คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีฉ่นัมคีวามกระตอืรอืรน้ 3.40 .797 ไมแ่น่ใจ 
 ในการคน้ควา้หาความรูอ้ยูเ่สมอ    
5 ฉนัชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตรม์ากกวา่วชิาอื่นๆ 2.62 .838 ไมแ่น่ใจ 
 โดยเฉพาะวชิาทีต่อ้งท่องจาํ    
6 ฉนัชอบหาคาํตอบของโจทยป์ญหาทางั  2.74 .813 ไมแ่น่ใจ 
 คณิตศาสตรท์ีย่ากและทา้ทายความคดิอยูเ่สมอ    
7 วชิาคณิตศาสตร ์น่าเบื่อหน่าย 3.29 .953 ไมแ่น่ใจ 
8 ฉนัสามารถเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรไ์ดร้วดเรว็ 2.37 .629 ไมเ่หน็ดว้ย 
 กวา่วชิาอื่น    
9 ฉนัสามารถตอบปญหาทางคณิตศาสตรไ์ดด้กีวา่ั  2.44 .891 ไมเ่หน็ดว้ย 
 วชิาอื่น    

10 คณิตศาสตรช์ว่ยใหก้ารทาํงานมขี ัน้ตอนดขีึน้ 3.85 .863 เหน็ดว้ย 
11 ฉนัไมส่นุกกบัการคดิคาํนวณทีซ่บัซอ้น 3.66 .877 เหน็ดว้ย 
12 ฉนัขยนัทาํแบบฝึกหดัวชิาคณิตสาสตร ์ 3.25 .594 ไมแ่น่ใจ 
13 ฉนัไมย่ากทาํการบา้นวชิาคณิตสาสตร ์ 3.25 1.129 ไมแ่น่ใจ 
14 ฉนัสบายใจเมือ่ไดท้าํกจิกรรมหรอืงานเกีย่วกบั 3.00 .784 ไมแ่น่ใจ 
 คณิตศาสตร ์    

15 คณิตสาสตรเ์ป็นวชิาทีเ่รยีนสนุก 3.18 .786 ไมแ่น่ใจ 
16 ฉนัชอบทาํแบบฝึกหดัวชิาอื่นมากกวา่วชิา 3.51 .975 เหน็ดว้ย 
 คณิตศาสตร ์    

17 ฉนัรูส้กึมัน่ใจในการทาํขอ้สอบวชิาคณิตศาสตร ์ 2.81 .786 ไมแ่น่ใจ 
18 ฉนัชอบเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั 2.59 .797 ไมแ่น่ใจ 
 คณิตศาสตรอ์ยูเ่สมอ    

19 คณิตศาสตรฝึ์กใหค้นตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล 3.62 1.043 เหน็ดว้ย 
20 ฉนัมคีวามมัน่ใจมากเวลาคดิคาํนวณทาง 2.92 .729 ไมแ่น่ใจ 
 คณิตศาสตร ์    
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ตารางท่ี 4.10(ตอ่ ) ผลการประเมนิเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิของนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง 
จากการสอบวดัโดยใชแ้บบวดัเจตคตก่ิอนเรยีน 

 
 

ขอ้ที ่
 

ขอ้ความ 
 

คา่เฉลีย่ 
 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

 
แปลผล 

21 ฉนัชอบคดิถงึสิง่ทีม่อียูร่อบตวัใหเ้กีย่วขอ้งกบั 2.85 .948 ไมแ่น่ใจ 
 คณิตศาสตรอ์ยูเ่สมอ    

22 ฉนัอยากใหเ้พื่อนๆทาํการบา้นวชิาคณิตศาสตรไ์ด ้ 3.74 .902 เหน็ดว้ย 
23 ฉนัรูส้กึหนกัใจเมือ่เขา้สอบวชิาคณิตศาสตร ์ 3.92 .957 เหน็ดว้ย 
24 ฉนัคดิวา่ควรลดชัว่โมงเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ 2.92 1.106 ไมแ่น่ใจ 
 และเพิม่ชัว่โมงเรยีนวชิาอื่นแทน    

25 ฉนัรูส้กึประหมา่หรอืกลวั เมือ่ครใูหอ้อกไปทาํ 2.00 1.037 ไมเ่หน็ดว้ย 
 กจิกรรมคณิตศาสตรห์น้าชัน้เรยีน    

26 ฉนัชอบตอบปญหาทางคณิตศาสตร์ั  2.70 .953 ไมแ่น่ใจ 
27 คณิตสาสตรเ์ป็นวชิาทีไ่มย่าก ถา้ใชค้วามพยายาม 3.88 .800 เหน็ดว้ย 
28 ฉนัรูส้กึราํคาญเมือ่พอ่ แม ่หรอื ครถูามปญหาั  2.37 1.079 ไมเ่หน็ดว้ย 
 เกีย่วกบัคณิตศาสตร ์    

29 คนเรยีนเก่งคณิตศาสตรช์อบถอืความคดิเหน็ 2.85 .907 ไมแ่น่ใจ 
 ของตนเองเป็นใหญ่ โดยไมม่เีหตุผล    

30 ฉนัชอบนําความรูท้างคณิตศาสตรม์าใชใ้นชวีติ 4.18 .833 เหน็ดว้ย 
 ประจาํวนัเสมอ เชน่ การคดิเงนิทอน ฯลฯ    
 รวมทัง้ฉบบั 3.17 0.271 ไมแ่น่ใจ 

 
 

จากตารางที ่4.10  พบว่าผลการประเมนิเจตคตขิองนกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่ง ก่อน
เรยีนมคีวามคดิเหน็ “เหน็ดว้ย” คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของขอ้คดิเหน็ทัง้หมด ในเรื่อง คณิตศาสตร์
ฝึกใหค้นคดิอยา่งเป็นระบบ การเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์ขา้ใจงา่ยเพราะมขี ัน้ตอน คณิตศาสตรช์่วย
ใหก้ารทาํงานมขี ัน้ตอนดขีึน้  ฉนัไมส่นุกกบัการคดิคาํนวณทีซ่บัซอ้น ฉนัชอบทาํแบบฝึกหดัวชิา
อื่นมากกว่าวชิาคณิตศาสตร ์คณิตศาสตรฝึ์กใหค้นตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล ฉันอยากใหเ้พื่อนๆ
ทําการบ้านวชิาคณิตศาสตรไ์ด ้ฉันรูส้กึหนักใจเมื่อเขา้สอบวชิาคณิตศาสตร ์คณิตสาสตรเ์ป็น
วชิาที่ไม่ยาก ถ้าใชค้วามพยายาม ฉันชอบนําความรูท้างคณิตศาสตร์มาใชใ้นชวีติ ประจําวนั
เสมอ เชน่ การคดิเงนิทอน ฯลฯ  

นักศกึษากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ในระดบั “ไม่แน่ใจ” คดิเป็นรอ้ยละ 53.33 ของ
ขอ้คดิเหน็ทัง้หมด ในเรื่อง ฉันสนุกกบัการแกป้ญหาทางคณิตศาสตร ์ คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที่ั

ฉนัมคีวามกระตอืรอืรน้ในการคน้ควา้หาความรูอ้ยูเ่สมอ ฉนัชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตรม์ากกว่า
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วชิาอื่นๆโดยเฉพาะวชิาทีต่อ้งทอ่งจาํ ฉนัชอบหาคาํตอบของโจทยป์ญหาทางคณิตศาสตรท์ีย่ากั

และทา้ทายความคดิอยูเ่สมอ วชิาคณิตศาสตร ์น่าเบื่อหน่าย ฉนัขยนัทาํแบบฝึกหดัวชิาคณิตสา
สตร์ ฉันไม่ยากทําการบ้านวชิาคณิตสาสตร์ ฉันสบายใจเมื่อได้ทํากจิกรรมหรอืงานเกี่ยวกบั
คณิตศาสตร ์ คณิตสาสตรเ์ป็นวชิาทีเ่รยีนสนุก ฉนัรูส้กึมัน่ใจในการทําขอ้สอบวชิาคณิตศาสตร ์
ฉันชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัคณิตศาสตร์อยู่เสมอ  ฉันมคีวามมัน่ใจมากเวลาคิด
คาํนวณทางคณติศาสตร ์ฉนัชอบคดิถงึสิง่ทีม่อียูร่อบตวัใหเ้กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตรอ์ยูเ่สมอ ฉนั
คดิว่าควรลดชัว่โมงเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละเพิม่ชัว่โมงเรยีนวชิาอื่นแทน ฉนัชอบตอบปญหาั

ทางคณิตศาสตร์  คนเรยีนเก่งคณิตศาสตร์ชอบถือความคดิเหน็ของตนเองเป็นใหญ่โดยไม่มี
เหตุผล 

นักศกึษากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ในระดบั “ไม่เหน็ด้วย” คดิเป็นรอ้ยละ 13.33 
ของขอ้คดิเหน็ทัง้หมด ในเรื่อง ฉันสามารถเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรไ์ดร้วดเรว็กว่าวชิาอื่น ฉัน
สามารถตอบปญหาทางคณติศาสตรไ์ดด้กีวา่วชิาอื่น ฉนัรูส้กึประหมา่หรอืกลวั เมื่อครใูหอ้อกไปั

ทํากจิกรรมคณิตศาสตรห์น้าชัน้เรยีน ฉันรูส้กึรําคาญเมื่อพ่อ แม่ หรอื ครูถามปญหาเกี่ยวกบัั

คณติศาสตร ์
นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ต่อสว่นใหญ่ของขอ้คาํถามทัง้หมดในภาพรวม

ทัง้หมด มคีวามคดิเหน็ในระดบั “ไมแ่น่ใจ” มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่3.17 
 
ตารางท่ี 4.11 ผลการประเมนิเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิของนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง จาก 

การสอบวดัโดยใชแ้บบวดัเจตคต ิหลงัเรยีน 
 

ขอ้ที ่
 

ขอ้ความ 
 

คา่เฉลีย่ 
 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

 
แปลผล 

1 คณิตศาสตรฝึ์กใหค้นคดิอยา่งเป็นระบบ 4.27 .467 เหน็ดว้ย 
2 การเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์ขา้ใจงา่ยเพราะมขี ัน้ตอน 4.00  .447 เหน็ดว้ย 
3 ฉนัสนุกกบัการแกป้ญหาทางคณิตศาสตร์ั  4.00  .632 เหน็ดว้ย 
4 คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีฉ่นัมคีวามกระตอืรอืรน้ 3.90  .539 เหน็ดว้ย 
 ในการคน้ควา้หาความรูอ้ยูเ่สมอ    
5 ฉนัชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตรม์ากกวา่วชิาอื่นๆ 3.90  .539 เหน็ดว้ย 
 โดยเฉพาะวชิาทีต่อ้งท่องจาํ    
6 ฉนัชอบหาคาํตอบของโจทยป์ญหาทางั  3.81 .750 เหน็ดว้ย 
 คณิตศาสตรท์ีย่ากและทา้ทายความคดิอยูเ่สมอ    
7 วชิาคณิตศาสตร ์น่าเบื่อหน่าย 2.45 1.213 ไมเ่หน็ดว้ย 
8 ฉนัสามารถเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรไ์ดร้วดเรว็ 3.54 .687 เหน็ดว้ย 
 กวา่วชิาอื่น    
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ตารางท่ี 4.11(ตอ่ )ผลการประเมนิเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิของนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง  
   จากการสอบวดัโดยใชแ้บบวดัเจตคตหิลงัเรยีน 

 
 

ขอ้ที ่
 

ขอ้ความ 
 

คา่เฉลีย่ 
 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

 
แปลผล 

9 ฉนัสามารถตอบปญหาทางคณิตศาสตรไ์ดด้กีวา่ั  3.54 .820 เหน็ดว้ย 
 วชิาอื่น    

10 คณิตศาสตรช์ว่ยใหก้ารทาํงานมขี ัน้ตอนดขีึน้ 4.27 .467 เหน็ดว้ย 
11 ฉนัไมส่นุกกบัการคดิคาํนวณทีซ่บัซอ้น 3.36 .924 ไมแ่น่ใจ 
12 ฉนัขยนัทาํแบบฝึกหดัวชิาคณิตสาสตร ์ 4.09 .539 เหน็ดว้ย 
13 ฉนัไมย่ากทาํการบา้นวชิาคณิตสาสตร ์ 2.90 .943 ไมแ่น่ใจ 
14 ฉนัสบายใจเมือ่ไดท้าํกจิกรรมหรอืงานเกีย่วกบั 4.00 .447 เหน็ดว้ย 
 คณิตศาสตร ์    

15 คณิตสาสตรเ์ป็นวชิาทีเ่รยีนสนุก 4.00 .447 เหน็ดว้ย 
16 ฉนัชอบทาํแบบฝึกหดัวชิาอื่นมากกวา่วชิา 3.63 .809 เหน็ดว้ย 
 คณิตศาสตร ์    

17 ฉนัรูส้กึมัน่ใจในการทาํขอ้สอบวชิาคณิตศาสตร ์ 3.81 .873 เหน็ดว้ย 
18 ฉนัชอบเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั 3.81 .603 เหน็ดว้ย 
 คณิตศาสตรอ์ยูเ่สมอ    

19 คณิตศาสตรฝึ์กใหค้นตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล 4.27 .646 เหน็ดว้ย 
20 ฉนัมคีวามมัน่ใจมากเวลาคดิคาํนวณทาง 3.81 .750 เหน็ดว้ย 
 คณิตศาสตร ์    

21 ฉนัชอบคดิถงึสิง่ทีม่อียูร่อบตวัใหเ้กีย่วขอ้งกบั 3.90 .700 เหน็ดว้ย 
 คณิตศาสตรอ์ยูเ่สมอ    

22 ฉนัอยากใหเ้พื่อนๆทาํการบา้นวชิาคณิตศาสตรไ์ด ้ 4.18 .404 เหน็ดว้ย 
23 ฉนัรูส้กึหนกัใจเมือ่เขา้สอบวชิาคณิตศาสตร ์ 4.09 .301 เหน็ดว้ย 
24 ฉนัคดิวา่ควรลดชัว่โมงเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ 3.63 .809 เหน็ดว้ย 
 และเพิม่ชัว่โมงเรยีนวชิาอื่นแทน    

25 ฉนัรูส้กึประหมา่หรอืกลวั เมือ่ครใูหอ้อกไปทาํ 2.09 .700 ไมเ่หน็
ดว้ย 

 กจิกรรมคณิตศาสตรห์น้าชัน้เรยีน    
26 ฉนัชอบตอบปญหาทางคณิตศาสตร์ั  3.72 .467 เหน็ดว้ย 
27 คณิตสาสตรเ์ป็นวชิาทีไ่มย่าก ถา้ใชค้วามพยายาม 3.90 .831 เหน็ดว้ย 
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ตารางท่ี 4.11(ตอ่ )ผลการประเมนิเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิของนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง  
   จากการสอบวดัโดยใชแ้บบวดัเจตคตหิลงัเรยีน 

 
 

ขอ้ที ่
 

ขอ้ความ 
 

คา่เฉลีย่ 
 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

 
แปลผล 

28 ฉนัรูส้กึราํคาญเมือ่พอ่ แม ่หรอื ครถูามปญหาั  3.00 1.264 ไมแ่น่ใจ 
 เกีย่วกบัคณิตศาสตร ์    

29 คนเรยีนเก่งคณิตศาสตรช์อบถอืความคดิเหน็ 3.72 1.000 เหน็ดว้ย 
 ของตนเองเป็นใหญ่ โดยไมม่เีหตุผล    

30 ฉนัชอบนําความรูท้างคณิตศาสตรม์าใชใ้นชวีติ 4.18 .750 เหน็ดว้ย 
 ประจาํวนัเสมอ เชน่ การคดิเงนิทอน ฯลฯ    
 รวมทัง้ฉบบั 3.73 0.242 เหน็ดว้ย 

 
จากตารางที ่4.11  พบว่าผลการประเมนิเจตคตขิองนกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่ง หลงั

เรียนมีความคิดเห็น “เห็นด้วย” คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของข้อคิดเห็นทัง้หมด ในเรื่องคณิต 
ศาสตรฝึ์กใหค้นคดิอยา่งเป็นระบบ การเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์ขา้ใจงา่ยเพราะมขี ัน้ตอน ฉนัสนุก
กบัการแกป้ญหาทางคณิตศาสตร์ั  คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีฉ่นัมคีวามกระตอืรอืรน้ในการคน้ควา้
หาความรูอ้ยูเ่สมอ ฉนัชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตรม์ากกว่าวชิาอื่นๆโดยเฉพาะวชิาทีต่อ้งท่องจาํ  
ฉนัชอบหาคําตอบของโจทยป์ญหาทางคณิตศาสตรท์ีย่ากั  และทา้ทายความคดิอยู่เสมอ ฉัน
สามารถเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรไ์ดร้วดเรว็กว่าวชิาอื่น ฉนัสามารถตอบปญหาทางคณิตศาสตร์ั

ไดด้กีว่าวชิาอื่น คณิตศาสตรช์่วยใหก้ารทาํงานมขี ัน้ตอนดขีึน้ ฉนัขยนัทาํแบบฝึกหดัวชิาคณิต
สาสตร ์  ฉนัสบายใจเมื่อไดท้าํกจิกรรมหรอืงานเกีย่วกบัคณิตศาสตร ์  คณิตสาสตรเ์ป็นวชิาที่
เรยีนสนุก  ฉนัชอบทาํแบบฝึกหดัวชิาอื่นมากกว่าวชิาคณิตศาสตร ์  ฉนัรูส้กึมัน่ใจในการทํา
ขอ้สอบวชิาคณิตศาสตร ์ฉนัชอบเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตรอ์ยู่เสมอ  คณิต 
ศาสตรฝึ์กใหค้นตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล  ฉนัมคีวามมัน่ใจมากเวลาคดิคาํนวณทางคณิตศาสตร ์ 
ฉนัชอบคดิถงึสิง่ทีม่อียูร่อบตวัใหเ้กีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตรอ์ยูเ่สมอ  ฉนัอยากใหเ้พื่อนๆ ทาํการ 
บา้นวชิาคณิตศาสตรไ์ด ้  ฉนัรูส้กึหนกัใจเมื่อเขา้สอบวชิาคณิตศาสตร ์  ฉนัคดิว่าควรลดชัว่โมง
เรยีนวชิาคณติศาสตรแ์ละเพิม่ชัว่โมงเรยีนวชิาอื่นแทน 

นักศกึษากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ในระดบั “ไม่แน่ใจ” คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 ของ
ขอ้คดิ เหน็ทัง้หมด ในเรื่อง ฉนัไมส่นุกกบัการคดิคาํนวณทีซ่บัซอ้น  ฉนัไม่ยากทาํการบา้นวชิา
คณติสาสตร ์ ฉนัรูส้กึราํคาญเมือ่พอ่ แม ่หรอื ครถูามปญหาเกีย่วกบัคณติศาสตร์ั  

นักศึกษากลุ่มตวัอย่างมคีวามคิดเหน็ในระดบั “ไม่เห็นด้วย” คิดเป็นร้อยละ 6.67 
ของขอ้คดิเหน็ทัง้หมด  ในเรื่อง วชิาคณิตศาสตร ์น่าเบื่อหน่าย  ฉนัรูส้กึประหมา่หรอืกลวั เมื่อ
ครใูหอ้อกไปทาํกจิกรรมคณติศาสตรห์น้าชัน้เรยีน 

DPU



 71 

 
นักศกึษากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ส่วนใหญ่ของขอ้คําถามในภาพรวมทัง้หมด มี

ความคดิเหน็ในระดบั “เหน็ดว้ย” มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่3.730 แสดงว่านกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่ี
ความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งูและนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ตํ่า มเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิทีด่ ีสงูขึน้ 
 
ตารางท่ี 4.12 เปรยีบเทยีบผลการประเมนิเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิของนกัศกึษากลุ่ม 

ตวัอยา่ง จากการสอบวดัโดยใชแ้บบวดัเจตคตก่ิอนเรยีนและหลงัเรยีน 
 

ผลการประเมนิเจตคต ิ n  D   
2D  t sig. 

หลงัเรยีน 40 22.27 18.81 8.68 0.00 
ก่อนเรยีน 40     

 
จากตารางที ่4.12  พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิก่อน

เรยีนของนักศกึษาในกลุ่มตวัอย่าง นักศกึษามคีวามคดิเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดบั “ไม่แน่ใจ” 
เมื่อเรยีนครบแผนกจิกรรมทัง้หมดแลว้ นกัศกึษามเีจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิหลงัเรยีน มี
ความคดิเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดบั “เหน็ดว้ย”  กล่าวคอื นักศกึษากลุ่มตวัอย่างมเีจตคตหิลงั
เรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจดีขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ 0.05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่3.6 ทีต่ัง้ไว ้(ภาคผนวก ค ตาราง 4ค) 
 
ตอนท่ี 5 ผลการประเมนการใช้ชดุการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานิ  
 

ผูว้จิยัไดพ้ฒันาชุดการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  ในรายวชิาคณิตศาสตร์
ธุรกจิสาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ  จงึทาํการวเิคราะหค์วามพงึพอใจต่อการการใชชุ้ด
การเรยีนsหลงัไดท้ําการทดลองดงักล่าว ในดา้นความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูโ้ดยใช้
กิจกรรมปญหาเป็นฐานั   ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะการคิดและนําไปใช้ วิธีการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน และสถานทีเ่รยีน ดงัตารางที ่4.13 – 4.16  
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ตารางท่ี 4.13 ผลการประเมนิการใชชุ้ดการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐานในรายวชิาคณติศาสตร์ั  
ธุรกจิ หลงัเรยีน  
 

ระดบัความคดิเหน็ 
รายการประเมนิ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน แปลผล 

1. ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนฯ      

    1.1 มกีารกาํหนดเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องชุดการเรยีนไวช้ดัเจน 4.33 0.474 มาก 
    1.2 ในชุดการเรยีนมกีารฝึกฝนใหค้ดิอยา่งมรีะบบ 4.27 0.640 มาก 
    1.3 ไดร้บัหลกัการ แนวคดิทางคณิตศาสตรจ์ากการใชชุ้ดการเรยีนฯ 4.35 0.483 มาก 
    1.4 มกีารทาํกจิกรรมทางคณิตศาสตรร์ะหวา่งการเรยีนอยูเ่สมอ 4.38 0.540 มาก 
2. ความรู ้ความเขา้ใจ การนําไปใช ้ ทีไ่ดร้บัจากชุดการเรยีนฯ    

   2.1 ไดร้บัเทคนิคใหม่ๆ  เพิม่เตมิ 4.58 0.501 มากทีส่ดุ 

   2.2 ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ เพิม่มากขึน้ 4.40 0.591 มาก 

   2.3 สามารถจะนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชก้บังานทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 3.95 0.714 มาก 

   2.4 รูส้กึมัน่ใจในการทาํขอ้สอบวชิาคณิตศาสตรเ์พิม่มากขึน้ 4.00 0.751 มาก 

3. ความพงึพอใจต่อวธิกีารสอนของอาอาจารย ์    

   3.1 มกีารใชเ้ทคนิคการสอนและกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้ 4.38 0.628 มาก 
   2.2 มกีารใชส้ือ่โสตทศันูปกรณ์ทีท่นัสมยั 4.35 0.699 มาก 
   3.3 อธบิายตรงประเดน็มกีารยกตวัอยา่งประกอบไดอ้ยา่งชดัเจน 4.28 0.598 มาก 
   3.4 มกีจิกรรมหลากหลายไมน่่าเบื่อ 3.98 0.767 มาก 
   3.5 ใหโ้อกาสนกัศกึษาซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 4.05 0.677 มาก 
   3.6 ตรวจและสง่คนื แบบทดสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 4.63 0.490 มากทีส่ดุ 

4. สถานทีเ่รยีน    

   4.1 ความเหมาะสมของหอ้งเรยีน(7308) 4.33 0.655 มาก 
   4.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรยีน 4.13 0.757 มาก 
   4.3 โดยภาพรวมทา่นมคีวามพงึพอใจต่อการใชชุ้ดเรยีนฉบบัน้ี 4.28 0.506 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.27 0.369 มาก 
 
จากตารางที ่4.13  พบว่าผลการประเมนิการใชชุ้ดการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานั

ในรายวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิหลงัเรยีน นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบั “มาก
ทีสุ่ด” ต่อขอ้คดิเหน็ ไดร้บัเทคนิคใหม่ๆ เพิม่เตมิ  อาจารยไ์ดต้รวจและสง่คนืงาน  แบบทดสอบ
อยา่งสมํ่าเสมอ  และมคีวามพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีน  ในทุกๆ เรือ่งอยูใ่นระดบั "มาก" 
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ในภาพรวม นักศึกษากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการใช้ชุดการเรยีนโดยใช้
ปญหาเป็นฐานั ทัง้หมด  มคีวามพงึพอใจในระดบั “มาก” มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่4.2698 
 
ตารางท่ี 4.14 คา่เฉลีย่ผลการประเมนิการใชชุ้ดการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐานั ในรายวชิา 
  คณติศาสตรธุ์รกจิ หลงัเรยีน จาํแนกเป็น 4 ดา้น 
 

 
ขอ้ความ 

 
คา่เฉลีย่ 

 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 
แปลผล 

ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูฯ้ 4.3313 .373 มาก 
ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการคดิและการนําไปใช ้ 4.2313 .451 มาก 
ความพงึพอใจต่อวธิกีารสอนของอาจารย ์ 4.2750 .457 มาก 
ความพงึพอใจต่อสถานทีเ่รยีน 4.2417 .506 มาก 
ภาพรวม 4.2698 .369 มาก 

 
จากตารางที ่4.14  พบว่าผลการประเมนิการใชชุ้ดการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานั

ในรายวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิหลงัเรยีน ทัง้ 4 ดา้น นักศกึษามคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั “มาก” 
ในเรื่อง ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีน  ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการคดิและการนําไป 
ใช ้ ความพงึพอใจต่อวธิกีารสอนของอาจารย ์ ความพงึพอใจต่อสถานทีเ่รยีน  

 
หลงัจากนัน้ จงึทาํการประเมนิผลการใชชุ้ดการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานั  จาํแนก

นักศกึษาเป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่พีืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งูกบักลุ่มตวัอย่างนักศกึษาทีม่พีืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตรต์ํ่า ทัง้ 4 ดา้น คอื ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูฯ้ ความรู ้ความเขา้ใจ 
ทกัษะการคดิและการนําไปใช้  ความพงึพอใจต่อวธิีการสอนของอาจารย์ และภาพรวมของ
ความพงึพอใจ ดงัตารางที ่4.15  
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ตารางท่ี 4.15   ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูฯ้ ความพงึพอใจต่อ
วธิกีารสอนของอาจารย ์และภาพรวมของความพงึพอใจ ระหวา่งกลุ่มทีม่พีืน้ฐานทาง
คณติศาสตรส์งูกบักลุ่มทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า 
 

รายการ / กลุม่เปาหมาย้  คา่เฉลีย่ F Sig. t แปลผล 

ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูฯ้     

Sig. 
(2-tailed)  

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู 4.4000 6.289 .017 1.172 .249 มาก 

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า 4.2625      

ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการคดิและการนําไปใช ้       

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู 4.4000 .224 .638 2.526 .016 มาก 

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า 4.0625      

ความพงึพอใจต่อวธิกีารสอนของอาจารย ์       

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู 4.4250 .033 .856 2.173 .036 มาก 

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า 4.1250      

ความพงึพอใจต่อสถานทีเ่รยีน       

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู 4.4000 .695 .410 2.058 .046 มาก 

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า 4.0833      

ภาพรวม       

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู 4.4063 .985 .327 2.490 .017 มาก 

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า 4.1333      

 
จากตารางที่ 4.15  พบว่า ด้านความพงึพอใจต่อการใช้ชุดการเรยีนรูฯ้ นักศึกษา

กลุ่มตวัอย่างทัง่ 2 กลุ่ม มคีวามแปรปรวนไม่เท่ากนั ทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.05 (สถติ ิF = 6.298 
Sig. = 0.017) เมื่อทาํการทดสอบดว้ยตวัสถติ ิt  พบว่า นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่พีืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรส์งูกบันกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่พีืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า มคีา่เฉลีย่ความพงึพอใ
ไมแ่ตกต่างกนัที ่ระดบันยัสาํคญั 0.05 (สถติ ิt = 1.172  Sig.(2-tailed) = 0.249) 

 
ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการคดิและการนําไปใช ้นักศกึษากลุ่มตวัอย่างทัง่ 2 

กลุ่ม มคีวามแปรปรวนไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 (สถติ ิF = 0.224  Sig. = 0.638) 
เมื่อทาํการทดสอบดว้ยตวัสถติ ิt  พบว่า นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่พีืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู
กบันักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่พีืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า มคีา่เฉลีย่ความพงึพอใจแตกต่างกนั  
ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 (สถติ ิt = 2.526  Sig.(2tailed) = 0.016)  
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ดา้นความพงึพอใจต่อวธิกีารสอนของอาจารย ์นักศกึษากลุ่มตวัอย่างทัง่ 2 กลุ่ม มี

ความแปรปรวนไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 (สถติ ิF = 0.033  Sig. = 0.856) เมื่อทาํ
การทดสอบดว้ยตวัสถติ ิt  พบว่า นักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่พีืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์ูงกบั
นักศึกษากลุ่มตวัอย่างที่มพีื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตํ่า มคีา่เฉลีย่ความพงึพอใจไมแ่ตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 (สถติ ิt = 2.173  Sig.(2-tailed) = 0.036) 

 
ดา้นความพงึพอใจต่อสถานทีเ่รยีน นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทัง่ 2 กลุ่ม มคีวาม

แปรปรวนไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 (สถติ ิF = 0.695 Sig. = 0.410) เมือ่ทาํการ
ทดสอบดว้ยตวัสถติ ิt  พบวา่ นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่พีืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูกบันกัศกึษา
กลุ่มตวัอยา่งทีม่พีืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า  มคีา่เฉลีย่ความพงึพอใจไมแ่ตกต่างกนั   ทีร่ะดั
นยัสาํคญั 0.05 (สถติ ิt = 2.058  Sig.(2-tailed) = 0.046) 

ดา้นภาพรวม นักศกึษากลุ่มตวัอย่างทัง่ 2 กลุ่ม มคีวามแปรปรวนไม่แตกต่างกนั ที่
ระดบันยัสาํคญั 0.05 (สถติ ิF = 0.985 Sig. = 0.327) เมื่อทาํการทดสอบดว้ยตวัสถติ ิt  พบว่า 
นักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่พีืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งูกบันักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่พีืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรต์ํ่า มคีา่เฉลีย่ความพงึพอใจไมแ่ตกต่างกนั  ทีร่ะดบันยัสําคญั 0.05 (สถติ ิt = 
2.490  Sig.(2-tailed) = 0.017) 

 
ผลการประเมนิการใช้ชุดการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญหาเป็นฐานในรายวชิาคณิตศาสตร์ั

ธุรกจิหลงัเรยีนในภาพรวม นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู มคีวาม
พงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีน  ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการคดิและการนําไปใช ้ความพงึ
พอใจต่อวธิกีารสอนของอาจารย์  และความพงึพอใจต่อภาพรวม อยู่ในระดบั “มาก” สําหรบั
นักศกึษากลุ่มตวัอย่างที่มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ตํ่า มคีวามพงึพอใจต่อการใชชุ้ดกา
เรยีนฯ ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการคดิและการนําไปใช ้ความพงึพอใจต่อวธิกีารสอนของ
อาจารย ์ และความพงึพอใจต่อภาพรวม อยู่ในระดบั “มาก”  ในภาพรวมทัง้หมด ศกึษากลุ่ม
ตวัอย่างที่มคีวามรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูง มคีวามพงึพอใจไม่แตกต่างจากนักศึกษาที่มี
ความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า  ที ่ระดบันยัสาํคญั 0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั
ขอ้ที ่3.7 ทีต่ัง้ไว ้(ภาคผนวก ค ตาราง 5.1และ 5.2ค) 

 
ผลการวเิคราะหใ์นภาพรวมของขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัใชชุ้ดการเรยีนรู้

โดยใชป้ญหาเป็นฐานั ในดา้น วธิกีารสอน กจิกรรมประกอบการสอน และปจจยัเกื้อหนุนต่างๆ ั

ดงัตารางที ่4.16 
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ตารางท่ี 4.16  ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการใชชุ้ดการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐาน ั

ระหวา่งนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูและกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรู้
พืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า 
 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 

ขอ้คดิเหน็ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

1.วธิกีารสอน     

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู 20 100.0 - - 

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า 20 100.0 - - 

2.กจิกรรมประกอบการสอน     

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู 20 100.0 - - 

มพีืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า 20 100.0 - - 

 
จากตารางที ่4.16  พบวา่ นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู

และกลุ่มตวัอย่างที่มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า ใหข้อ้คดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารสอนและ 
กจิกรรมประกอบการสอน ไปในแนวทางเดยีวกนั คอื มคีวามเหมาะสม รอ้ยละ 100.0 
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บทท่ี 5 
สรปุผลการวจยั อภปรายและข้อเสนอแนะิ ิ  

 
การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาการใชชุ้ดการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐาน ในั

รายวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ สําหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 
1.  สรปุผลการวจยัิ  
 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั  ในกาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมวีตัถุประสงค ์(1)  เพื่อพฒันาและหา
ประสทิธภิาพชุดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  ในรายวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิสําหรบั
นักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ (2)  เพื่อเปรยีบเทยีบความเขา้ในมโนมตแิละความสามารถใน
การแก้ปญหาระหว่างั กลุ่มนักศกึษาที่มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์ูงกบักลุ่มนักศกึษาที่มี
ความรูพ้ืน้ฐานทางคณิศาสตรต์ํ่า (3)  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนระหว่าง์ กลุ่ม
นักศึกษาที่มคีวามรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงกบักลุ่มนักศึกษาที่มคีวามรู้พื้นฐานทางคณิต 
ศาสตรต์ํ่า (4)  เพื่อประเมนิผลการใชชุ้ดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานในรายวชิาั

คณิตศาสตรธุ์รกจิ พจิารณาจาก (4.1)  เจตคตขิองนักศกึษาต่อวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ (4.2)  
ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  

 
สมมตฐิานของการวจิยั  (1)  ชุดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  ในรายวชิา

คณิตศาสตรธุ์รกจิสาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ สามารถใชใ้นการเรยีนการสอนอยา่งมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑป์ระสทิธภิาพ 70 / 70 (2)  ผลการประเมนิความเขา้ใจมโนมตแิละ
ความสามารถในการแก้ปญหาก่อนเรยีนด้วยชุดการเรยีนั โดยใช้กจิกรรมปญหาเป็นฐานั  นัก 
ศกึษากลุ่มตวัอย่างที่ลงทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที่ 3 ปีการศกึษา 2552 เมื่อทําแบบทดสอบ
ก่อนบทเรียน นักศึกษากลุ่มที่มีความรู้พื้นทางคณิตศาสตร์สูงกบันักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มี
ความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่าไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.05 (3)  ผลการประเมนิ
ความเข้าใจมโนมติและความสามารถในการแก้ปญหาหลงัั บทเรยีนด้วยชุดการเรยีนโดยใช้
กจิกรรมปญหาเป็นฐานั  นักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 
2552 เมื่อทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนของนักศึกษาที่มีความรู้พื้นทางคณิตศาสตร์สูงกับ
นักศึกษากลุ่มตวัอย่างที่มคีวามรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตํ่าไมแ่ตกต่างกนั  ทีร่ะดบันยัสําคั
 0.05 (4) ผลสมัฤทธทิางการเรยีนหลงั์ บทเรยีนดว้ยชุดการเรยีนโดยใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั  
นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552 เมื่อทาํการทดสอบ
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ดว้ยขอ้สอบกลางภาคเรยีน นักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามรูพ้ืน้ทางคณิตศาสตรส์ูง มคี่าเฉลี่ย
ของคะแนนสอบกลางภาคสงูกว่านักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามรูพ้ืน้ทางคณิตศาสตรต์ํ่าอยา่ง 
มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05  (5)  ผลสมัฤทธทิางการเรยีนหลงั์ บทเรยีนดว้ยชุดการเรยีนโดยใช้
กจิกรรมปญหาเป็นฐานั  นักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 
2552 เมื่อทําการทดสอบดว้ยขอ้สอบปลายภาคเรยีน นักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามรูพ้ืน้ทาง
คณิตศาสตรส์งู มคี่าเฉลีย่ของคะแนนสอบปลายภาคสงูกว่านกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้
ทางคณิตศาสตรต์ํ่า อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 (6) นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีล่งทะเบยีนเรยีน
ในภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552 มเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณิตศาสตรห์ลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน
อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 (7) นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที ่3 ปี
การศกึษา 2552 ทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู มคีวามพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรู้
แบบใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานสงูกว่า นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ั

ตํ่า อยา่งมนียั สาํคญัทีร่ะดบั 0.05 
 
วธิดีําเนินวจิยั    กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิ 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ภาคเรยีนที ่3 ปีการศกึษา 2552 จาํนวน 40 คน แบ่งเป็นนกัศกึษา
ทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู 20 คน และนกัศกึษาทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่
 20 คน 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัจาํแนกเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง และเครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 1.  เครื่องมอืในการทดลอง  ประกอบด้วยชุดการเรยีนรู้โดยการใช้กิจกรรม
ปญหาเป็นฐาน แผนกจิกรรมทีเ่น้นกจิกรรมการจดัการเรยีนรูโ้ดยั การใชป้ญหาเป็นฐาน ทีผู่ว้จิยัั

สรา้งและพฒันาขึน้ในรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ ตามหลกัสตูรมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ปีการ 
ศกึษา 2552 ผูว้จิยัสรา้งชุดการสอนขึน้ 25 เรือ่ง เรือ่งละประมาณ 90 นาท ีรวม 45 ชัว่โมง 

 2.  เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล  ประกอบด้วยแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ
มโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหา แบบทดสอบกลางภาคเรยีน  แบบทดั สอบปลายภาค
เรยีน แบบวดัเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร ์และแบบวดัความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูโ้ดย
การใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐาน ั  โดยผูว้จิยัสรา้งและพฒันาขึน้ดงัต่อไปน้ี แบบทดสอบความเขา้ 
ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อนและหลงัเรยีนในรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ เป็นั

แบบทดสอบปรนัยและอตันัย เน้นทกัษะการแกป้ญหาโจทยค์ณิตศาสตร ์ดา้นมโนมต ิความเขา้ั  
ใจปญหา และการแกป้ญหา จํานวน ั ั 25 เรื่อง แบบทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
เป็นแบบทดสอบทีใ่ชว้ดัผลและประเมนิผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนกัศกึษา์   แบบวดัเจตคตต่ิอ
วชิาคณิตศาสตร ์และแบบวดัความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูโ้ดยการใชก้จิกรรมปญหาั

เป็นฐาน เป็นแบบสอบถามเกีย่ว กบัความรูส้กึ ความคดินึก ความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอ
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ชุดเรยีนรูโ้ดยการใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐาน ในรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ ใชม้าตรประมาณคา่ ั 5 
ระดบั  

 
ก่อนการทดลองผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ทดสอบวดั

ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหา วดัเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิของั

นักศึกษากลุ่มตวัอย่าง จากนัน้ผู้วจิยัได้ทําการสอนกลุ่มตวัอย่างด้วยชุดการเรยีนรู้ตามแผน
กิจกรรมการเรียน ระหว่างการปฏิบตัิกิจกรรมตามแผนกิจกรรม ผู้วิจยัได้สงัเกต สอบถาม 
สนทนา การแสดงความคดิเหน็ การแสดงออก การปฏบิตังิาน ใหค้วามช่วยเหลอืนกัศกึษาขณะ
ปฏบิตักิจิกรรม 

 
ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สอบถาม สนทนา แสดงความคิดเห็นของ

นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างเป็นรายบุคคลระหว่างเรยีนมาสรุป นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบความ
เขา้ใจมโนมติและความสามารถในการแก้ปญหาั  แบบทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาค
เรยีน มาคํานวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของนักศกึษาใน
กลุ่มตวัอยา่งดว้ยการทดสอบคา่สถติทิ ี

 
ผลการวจิยั  ผลทีเ่กดิขึน้จากการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัขอนําเสนอโดยแบ่งเป็น 5 ตอน คอื 

(1)  ผลการประเมนิประสทิธภิาพของแผนกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั ความเขา้ใจ
ดา้นมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั ของนกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่ง (2) ผลการเปรยีบ 
เทยีบการทาํแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อนเั รยีนและ
หลงับทเรยีน (3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนระหว่างกลุ่มนกัศกึษาทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐาน์
ทางคณติศาสตรส์งูกบักลุ่มนกัศกึษาทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิศาสตรต์ํ่า (4) ผลการประเมนิเจต 
คติต่อวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจทัง้ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง  (5) ผลการ
ประเมนิการใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  มผีลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนท่ี 1   ผลการประเมนประสทธภาพของแผนกจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นิ ิ ิ ิ
ฐาน ความเข้าใจด้านมโนมตและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาในกลมุิ ่
ตวัอยาง่  

 
ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูโ้ดยการใชก้จิกรรมปญหาเป็นฐานั   เมื่อพจิารณาจาก

ค่ารอ้ยละของคะแนนเฉลี่ยทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรม คะแนนทดสอบระหว่างเรยีน ดา้นมโน
มติ ความสามารถในการแก้ปญหา จากแผนกจิกรรมการแก้ปญหาโดยการใชก้จิกรรมปญหาั ั ั

DPU



 80 

เป็นฐาน  มคี่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรอ้ยละ 85.77 ของคะแนนทัง้หมด เมื่อพจิารณาจากค่ารอ้ยละ
ของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม คะแนนทดสอบหลังเรียน ด้านมโนมต ิ
ความสามารถในการแก้ปญหา จากแผนกจิกรรมการแก้ปญหาโดยการใช้กจิกรรมปญหาเป็นั ั ั

ฐาน  มคี่าคะแนนเฉลีย่เป็นรอ้ยละ 74.43 ของคะแนนทัง้หมด ดงันัน้สรุปไดว้่า ชุดการเรยีนรู้
โดยการใช้กจิกรรมปญหาเป็นฐานั  ในรายวชิาคณิตศาสตร์ธุรกจิหรอืชุดกิจกรรมที่ผูว้จิยั 
พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 85.77 / 74.43  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัขอ้ที ่3.1 ทีต่ัง้ไว ้
 
ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการทาํแบบทดสอบวดัความเข้าใจมโนมตและความ ิ
สามารถในการแก้ปัญหากอนเรียน่ และหลงัเรียน 
  

ผลการประเมนิความเขา้ใจมโนมตแิละสามารถในการแกป้ญหาของนกัศกึษาในกลุ่มั

ตวัอย่างทีเ่รยีนรูด้ว้ยกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชป้ญหาเป็นฐานั  จะแยกกล่าวถงึเป็น 5 
สว่น คอื (1) ผลการประเมนิความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อนเรยีนั  
เพื่อวเิคราะหภ์ูมหิลงัของความสามารถในการแก้ปญหาของั นักศกึษาในกลุ่มตวัอย่าง (2) 
เปรยีบเทยีบผลการประเมนิความเขา้ใจมโนมติและความสามารถในการแก้ปญหาก่อนเรยีนั  
เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างในการแก้ปญหาของั นักศกึษากลุ่มตวัอย่างที่จําแนกเป็นกลุ่มที่มี
ความรูพ้ืน้ฐานคณิตศาสตรส์งูกบักลุ่มทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า (3) เปรยีบเทยีบผล
การประเมนิความเขา้ใจมโนมตแิละความ สามารถในการแกป้ญหาหลงัเรยีนั  เพื่อวเิคราะหค์วาม
แตกต่างในการแก้ปญหาของั นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่จําแนกเป็นกลุ่มที่มีความรู้พื้นฐาน
คณิตศาสตรส์งูกบักลุ่มทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า  (4) ผลการประเมนิความเขา้ใจ
มโนมติและความสามารถในการแก้ปญหาของั นักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างระหว่างเรียนเพื่อ
วเิคราะหค์วามสามารถในการแกป้ญหาทีป่รากฏขณะดาํเนินการทดลองั และ (5) ผลการประเมนิ
ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาหลงัเรีั ยนเพื่อวเิคราะหค์วามสามารถใน
การแกป้ญหาของั นกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่งทีป่รากฏหลงัการทดลองตามชว่งเวลาทีก่าํหนด 
 

1. ผลการประเมนความเข้าใจมโนมตและความสามารถในการแก้ปัญหากอนิ ิ ่
เรียน  

วเิคราะหจ์ากผลการทําแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการ
แกป้ญหาก่อนเรยีนั   จาํนวน 25 เรื่อง ปรากฏว่า ในภาพรวมคะแนนการทาํแบบทดสอบวดั
ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อนเรยีนของนกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่งั  มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.10 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 0.474 นักศกึษากลุ่มตวัอยา่งทํา
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คะแนนเฉลีย่ไดไ้ม่ถงึ 5 คะแนน แสดงว่านักศกึษากลุ่มตวัอย่างมพีืน้ฐานความรูใ้นเรื่องการแก้
โจทยป์ญหาน้อย มคีวามสามารถั ในการตคีวามหมายและการวเิคราะหโ์จทยน้์อย 

 
2. เปรียบเทียบผลการประเมนความเข้าใจมโนมตและความสามารถในการิ ิ

แก้ปัญหากอนเรียน่  เพ่ือวเคราะหค์วามแตกตางในการแก้ปัญหาของนักศึกษาในกลมุิ ่ ่
ตวัอย่างท่ีจาํแนกเป็นกลมุท่ีมีความรูพื้น้ฐานคณตศาสตรส์งูกบักลมุท่ีมีความรู้พืน้ฐาน่ ่ิ
ทางคณตศาสตรต์ํา่  ิ  

 
วเิคราะหจ์ากผลการทําแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการ

แก้ปญหาก่อนเรยีนของนักศกึษากลุ่มตวัอย่าง ผลการทดสอบวดัความขา้ใจมโนมตแิละความั  
สามารถในการแกป้ญัหาก่อนเรยีนของนักศกึษา มคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสาํคญัทีร่ะดบั 
0.05  สรุปไดว้่า นักศกึษาทัง้สองกลุ่มทีเ่ป็นกลุ่มทดลองมคีวามเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถ
ในการแกป้ญหาก่อนเรยีน ทีไ่มแ่ตกต่างกนัเป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัขอ้ที ่ั 3.2 ทีต่ัง้ไว ้

 
3.  เปรียบเทียบผลการประเมนความเข้าใจมโนมตและความสามารถในการิ ิ

แก้ปัญหาหลงับทเรียน เพ่ือวเคราะหค์วามิ แตกตาง่ ในการแก้ปัญหาของนักศึกษาในกลมุ่
ตวัอยาง่ ท่ีจาํแนกเป็นกลมุท่ีมีความรูพื้น้ฐานคณตศาสตรส์งูกบักลมุท่ีมีความรู้พืน้ฐาน่ ่ิ
ทางคณตศาสตรต์ํา่  ิ  

 
เมื่อเปรยีบเทยีบผลการทําแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถใน

การแกป้ญหาหลงัเรยีนของนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งั   นกัศกึษากลุ่มทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานคณิตศาสตร์
สูงกับกลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตํ่ า ผลการทดสอบวดัความขา้ใจมโนมตแิล
ความสามารถในการแกป้ญหาหลงัเรยีนของนักศกึษา มคีวามแตกต่ั างกนัอย่างไม่มนีัยสาํคญัที่
ระดบั 0.05  จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาทัง้สองกลุ่มที่เป็นกลุ่มทดลองมีความเข้าใจมโนมติและ
ความสามารถในการแกป้ญหาหลงัเรยีน ทีไ่มแ่ตกต่างกนัเป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัขอ้ที ่ั

3.3 ทีต่ัง้ไว ้ ซึง่ไดเ้กดิขอ้คน้พบวา่ นกัศกึษากลุ่มทดลองทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานคณติศาสตรต์ํ่า มกีาร 
พฒันาทกัษะความสามารถของตนเองเพิม่ขึน้จนทาํใหม้คีะแนนเฉลีย่แบบทดสอบวดัความเขา้ใจ
มโนมติและความสามารถในการแก้ปญหาหลงัั บทเรยีน ใกล้เคียงกบักลุ่มทดลองที่มคีวามรู้
พืน้ฐานคณติศาสตรส์งู 

 
4. เปรียบเทียบผลการประเมนความเข้าใจมโนมตแิ ิ ละความสามารถในการ

แก้ปัญหาของนักศึกษาในกลมุตวัอยางระหวางเรียน่ ่ ่   
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วเิคราะหจ์ากผลงานของนักศกึษาในกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
สงูกบันักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า  ในการปฏบิตัติามใบกจิกรร
ที ่กาํหนดใหท้าํในทุกกจิกรรมระหวา่งเรยีน  สามารถวเิคราะหค์วามสามารถในการแกป้ญหาได้ั  

 
ความสามารถในการแกป้ญหาของนกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่งค่อยๆ พฒันาขึน้จากการั

แกป้ญหาทีต่อ้งใชค้าํถามกระตุน้ แนะแนวทางในการแกป้ญหาอยา่งละเอยีด การมตีวัอย่างแลว้ั ั

แกป้ญหาั ตามตวัอยา่ง เป็นการแกป้ญหาทีใ่ช้ั คาํถามกระตุน้ใหค้ดิน้อยลง นกัศกึษาสามารถวาง 
แผนกําหนดแนวคดิในการแกป้ญหาเองไดอ้ยา่งอสิระั  สามารถแกป้ญหาทีส่มัพนัธก์บัหลกัการั

ทฤษฎี มคีวามรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพิม่ขึ้น สามารถสร้างสถานการณ์ปญหาจากงานที่ั

มอบหมาย ใหส้มัพนัธก์บัเน้ือหาของหลกัสตูรไดช้ดัเจนขึน้ และกําหนดวธิกีารแกป้ญหาทีก่วา้งั

ขึน้กวา่เดมิ  
 
เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบบทบาทของผูส้อนและนักศกึษา ในกจิกรรมการเรยีนการ

สอนคณิตศาสตรธุ์รกจิโดยใชป้ญหาเป็นฐานตามระยะต่างๆั  ของแผนการจดักจิกรรม พบว่าใน
ระยะแรกของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ผูส้อนมบีทบาทมากในการแนะนํา และใชค้าํถาม
กระตุน้ใหน้ักศกึษาคดิแกป้ญหาั  ในระยะต่อมาผูส้อนมบีทบาทน้อยลง โดยเปลีย่นบทบาทไป
เป็นผูช้่วย เป็นผูอ้ํานวยความสะดวกและช่วยเหลอืนักศกึษาเท่าที่จําเป็น บทบาทในกจิกรรม 
การแกป้ญหาอยูท่ีน่กัศกึษาเป็นผูล้งมอืปฏบิตัเิองั  บทบาทของผูส้อนอยูท่ีก่ารช่วยสานต่อความ 
คดิของนกัศกึษา สรา้งความอบอุน่ใจ ความมัน่ใจในการเสนอแนวคดิ และชว่ยนกัศกึษาใหม้แีนว 
คดิชดัเจน 

 
5.  ผลการประเมนความเข้าใจมโนมตและความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัิ ิ

เรียน เพ่ือวเคราะหค์วามแตกตางในการแก้ปัญหาของนักศึกษากลมุตวัอยางิ ่ ่ ่  
 
ผลการทําแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาหลงัั

บทเรยีน ในภาพรวมปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทําแบบทดสอบของนักศกึษาในกลุ่ม
ตวัอยา่งเทา่กบั 6.375 มกีารกระจายของคะแนนเป็น 1.624 

 
เมื่อวเิคราะหค์วามเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาจากการทําแบบั  

ทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาหลงัั บทเรยีนโดยพจิารณาถงึ
ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างของปญหาในแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญหากบัั ั
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ปญหาในกจิกรรมการเรยีนการสอนซึ่งเป็นประสบการณ์ทีน่ักศกึษาไดผ้่านมาในการแกป้ญหาั ั

ระหวา่งเรยีน ไดข้อ้คน้พบ คอื 
 
การแกป้ญหาั ทีม่โีครงสรา้งทีค่ลา้ยกบัปญหาทีน่ักศกึษาั เคยมปีระสบการณ์แบบตรง 

ไปตรงมา นกัศกึษาสว่นใหญ่ในกลุ่มตวัอยา่งสามารถเขยีนแสดงการแกป้ญหาได้ั  แต่นกัศกึษา
บางส่วนยงับกพร่องในการเขยีนคําอธบิาย ขัน้ตอนในการแก้ปญหาั  ในเรื่องที่ 2  5 และ 6 
นักศกึษาสามารถหาคําตอบไดแ้ต่กระบวนการในการคดิแกป้ญหายงัไม่ั ชดัเจน มคี่าเฉลี่ยใน
เรื่องที ่2 เป็น  3.80 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเป็น 2.003  เรื่องที ่5  มคี่าเฉลีย่เป็น 4.55 คา่
เบีย่งเบนมาตรฐานเป็น 3.530 และเรื่องที ่6  มคี่าเฉลีย่เป็น 2.78 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเป็น 
1.847  

 
สรุปไดว้่า นกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่งค่อยๆ มกีารพฒันาขึน้  จากการแกป้ญหาทีต่อ้งั

ใชก้ารถามกระตุน้แนะแนวทางในการแกป้ญหาอยา่งละเอยีดั  การมตีวัอยา่งแลว้แกป้ญหาตามั

ตวัอย่าง  ไปเป็นการแก้ปญหาทีใ่ชก้ารถามกระตุ้นใหค้ดิน้อยลงั  นักศกึษาสามารถวางแผน
กาํหนดแนวคดิในการแกป้ญหาเองไดอ้ยา่งอสิระั  สามารถแกป้ญหาทีส่มัพนัธก์บัั หลกัการทฤษฎ ี
มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรเ์พิม่ขึน้ สามารถสรา้งสถานการณ์ปญหาจากงานทีม่อบหมายั  
ใหส้มัพนัธก์บัเน้ือหาของมหลกัสตูรไดช้ดัเจนขึน้ และกาํหนดวธิกีารแกป้ญหาทีก่วา้งขึน้กวา่เดมิั  
 
ตอนท่ี 3  เปรียบเทียบผลสมัฤทธทางการเรียนระหวางกลุมนักศึกษาท่ีมีควาิ์ ่ ่ มรู้พื้นฐาน
ทางคณตศาสตรส์งูกบักลมุนักศึกษาท่ีมีความรู้พืน้ฐานทางคณติ ิ่  ศาสตรต์ํา่ 
 

เมือ่พจิารณาจากผลสมัฤทธทิางการเรยีน ์ วดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถใน
การแก้ปญหาหลงัเรยีน ด้วยการใช้คะแนนทดสอบกลางภาคเรยีนั   ระหว่างนักศกึษาในกลุ่ม
ทดลองทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูกบักลุ่มทดลองทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า
พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนสอบกลางภาค ของนกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์สูง มีค่าเฉลี่ยคะแนน 14.45 นักศึกษากลุ่มทดลองที่มีความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ตํ่ า  มคีา่เฉลีย่คะแนน 11.20 นักศึกษากลุ่มทดลองที่มีความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตรส์งูมคีะแนนเฉลีย่ สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ของนักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรต์ํ่า อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติเิป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ 3.4 ทีต่ัง้ไว ้

 
เมื่อพจิารณาผลสมัฤทธทิางการเรยีน จาก์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาคของ

นักศกึษาในกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์ูง มคี่าเฉลี่ยคะแนน 14.35 ซึ่งสูง
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กว่าค่าเฉลีย่คะแนนของนกั ศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ํ่า อยา่งไมม่ ี
นัยสาํคญัทางสถติ ิซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่3.5 ทีต่ัง้ไว ้อาจเน่ืองมาจากนักศกึษากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตํ่ า มกีารพฒันาของความเขา้ใจในมโนมตแิล
ความสามารถในการแก้ปญหาหลงัั  เรยีนเพิม่ขึน้ จนทําใหไ้ด้คะแนนเฉลี่ยของการสอบปลาย
ภาคเทา่กบั 12.75 ซึง่มคีา่ใกลเ้คยีงกบันกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
สงู 

 
เมื่อพจิารณาจากภาพรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคของ

นักศกึษาในกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์ูง มคี่าเฉลี่ยคะแนน 28.80 ซึ่งสูง
กว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษากลุ่มตวัอย่างที่มคีวามรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตํ่า อยา่งม ี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ 

 
ตอนท่ี 4 ผลการประเมนเจตคตตอวชาคณตศาสตรธ์รุกจทัง้กอนและิ ิ ิ ิ ิ่ ่ หลงัเรียน
ของนักศึกษากลมุตวัอยาง  ่ ่  

 
ผลการประเมนิเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ธุรกจิของนักศึกษาในกลุ่มตวัอย่างก่อน

เรยีนมคีวามคดิเหน็ส่วนใหญ่ของขอ้คําถามทัง้หมดในภาพรวม อยู่ในระดบั “ไม่แน่ใจ” และมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.170  หลงัจากที่นักศกึษากลุ่มตวัอย่างไดเ้รยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใช้
ปญหาเป็นฐาน ั ในภาพรวมนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อข้อคําถามทัง้หมด มีความ
คดิเหน็ในระดบั “เหน็ดว้ย” และมคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่3.73  ซึ่งมคี่าสูงกว่าก่อนใชชุ้ดการเรยีนรูฯ้ 
ดงักล่าว แสดงวา่นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูและนกัศกึษา
กลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ํ่า  มเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิสงูขึน้ 

 
หลงัจากทีน่ักศกึษากลุ่มตวัอยา่งไดเ้รยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐาน ั

นกัศกึษามคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั “ไมแ่น่ใจ” คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 จากขอ้คาํถามทัง้หมด ซึง่มี
ค่าลดลง มคีวามคิดเห็นในเรื่องที่ว่า ฉันไม่สนุกกบัการคิดคํานวณที่ซบัซ้อน  ฉันไม่ยากทํา
การบา้นวชิาคณิตสาสตร ์ฉันรูส้กึรําคาญเมื่อพ่อแม่หรอืผูส้อนถามปญหาเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ั

ซึ่งเป็นเจตคตใินเชงิลบ และมคีวามคดิเหน็ในระดบั “ไม่เหน็ดว้ย” คดิเป็นรอ้ยละ 6.67 จากขอ้
คําถามทัง้หมด ซึง่มคี่าลดลงในเรื่องทีว่่า วชิาคณิตศาสตรน่์าเบื่อหน่าย  ฉนัรูส้กึประหม่าหรอื
กลวัเมือ่ผูส้อนใหอ้อกไปทาํกจิกรรมคณิตศาสตรห์น้าชัน้เรยีน ซึง่เป็นเจตคตใินเชงิลบ เหน็ไดว้่า
รอ้ยละขอ้คดิเหน็ในเชงิลบมคี่าลดลงเมื่อเทยีบกบัก่อนเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรูใ้ชป้ญหาเป็นฐานั   
แสดงวา่นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งมเีจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิทีด่เีพิม่ขึน้ 
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ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียนนักศึกษามีความคิดเห็น “ไม่แน่ใจ” เมื่อเรียนครบแผน
กจิกรรมทัง้หมดแลว้ นกัศกึษามเีจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิหลงัเรยีน มคีวามคดิเหน็อยูใ่น
ระดบั “เหน็ด้วย” กล่าวคอื นักศกึษากลุ่มตวัอย่างมเีจตคติที่ด ีหลงัจากได้เรยีนรู้ด้วยชุดการ
เรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐาน ในรายั วชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิสงูขึน้กว่าก่อนการใชชุ้ดการเรยีนรูฯ้
อยา่งมนียัสาํคญั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่3.6 ทีต่ัง้ไว ้
 
ตอนท่ี 5  ผลการประเมนการใช้ชดุการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานิ  
 

ผลการประเมนิการใช้ชุดการเรยีนรู้โดยใช้ปญหาเป็นฐานในรายวชิาคณิตศาสตร์ั

ธุรกจิหลงัเรยีน นักศกึษามคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบั “มาก” ต่อขอ้คดิเหน็ความพงึพอใจต่อการ
ใชชุ้ดการเรยีน  ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการคดิและการนําไปใช ้ ความพงึพอใจต่อวธิ ี
การสอนของอาจารย ์ ความพงึพอใจต่อสถานทีเ่รยีน และในภาพรวมนักศกึษากลุ่มตวัอย่างมี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั “มาก” ต่อคาํถามทัง้หมด  ซึง่มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่4.268 

 
นักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู มคีวามพงึพอใจต่อการ

ใชชุ้ดการเรยีน ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการคดิและการนําไปใช ้ความพงึพอใจต่อวธิ ีการ
สอนของอาจารย ์ และความพงึพอใจต่อภาพรวม อยู่ในระดบั “มากทีสุ่ด” สาํหรบันักศกึษากลุ่ม
ตวัอย่างที่มคีวามรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตํ่า มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ ชุดการเรยีน ด้าน
ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการคดิและการนําไปใช้ ความพงึพอใจต่อวธิกีารสอนของอาจารย ์ 
และความพงึพอใจต่อภาพรวม อยูใ่นระดบั “มาก”  เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการ
ใชชุ้ดการเรยีนรู ้นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งู มคีวามพงึพอใจสงู
กว่านักศึกษาที่มคีวามรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตํ่า อยา่งมนียัสําคญัที ่0.05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานขอ้ที ่3.7 ทีต่ัง้ไว ้ 

 
ผลการวเิคราะหใ์นภาพรวมของขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัใชชุ้ดการเรยีนรู้

โดยใชป้ญหาเป็นฐานในดา้น วธิกีารสอน กจิกรรมประกอบการสอน และปจจยัเกื้อหนุนต่างๆ ั ั

นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งูและกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตรต์ํ่า ใหข้อ้คดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารสอน กจิกรรมการสอนไปในแนวทางเดยีวกนั 
คอื มคีวามเหมาะสม รอ้ยละ 100.0 
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2.  อภปรายผลิ  
 

ผลการทดลองพบวา่การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานในรายวชิาั

คณติศาสตรธุ์รกจิ สาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์มดีงัน้ี 
 
2.1  กจกรรมท่ีผูว้จยัพฒันาขึน้มีประสทธภาพตามเกณฑ์ิ ิ ิ ิ  70 / 70  
ในระหวา่งเรยีน  ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาของั นกัศกึษา

มกีารพฒันาขึน้ จากการทีน่กัศกึษามปีญหาในกาั รแปลโจทยป์ญหาไมเ่ขา้ใจสญัลกัษณ์ั วเิคราะห์
ความสาํคญัของปญหาไมไ่ด้ั  ผูส้อนตอ้งใชค้าํถามกระตุน้ และตอ้งคอยชีแ้นะอยา่งใกลช้ดิ และให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัในทนัท ีเมือ่นกัศกึษาเขา้ใจคลาดเคลื่อน ในระยะแรก (เรือ่งที ่1 – 5 , กจิกรรมที ่
1 – 20) เวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตักิจิกรรมไมเ่พยีงพอตอ้งสอนเสรมิ เน่ืองจากนกัศกึษายงัปรบัตวั
ไมไ่ด ้และไมส่ามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้ระยะทีส่อง (เรือ่งที ่6 – 16 ,  กจิกรรมที ่21–59) 
นกัศกึษาสว่นใหญ่ในกลุ่มตวัอยา่งเริม่กลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ภายในกลุ่ม และสามารถแก ้
ปญหาไดอ้ยา่งเป็นขัน้ตอนั  ทัง้น้ี ยงัอยูภ่ายใตก้รอบของการถามกระตุน้ใหค้ดิตามทีเ่ตรยีมไวใ้น
ใบกจิกรรม และการถามเพือ่ชว่ยแนะแนวทางของผูส้อน ซึง่ผูส้อนตอ้งมบีทบาทมากโดยเฉพาะ
การกระตุน้ใหน้กัศกึษาภายในกลุ่มรว่มกนัอภปิราย เพือ่หาแนวทางในการแกป้ญหาั  นกัศกึษา
ยงัตอ้งการความชว่ยเหลอืในการคดิตดัสนิใจในการแกป้ญหาั  การเลอืกสตูรทีใ่ชใ้นการแกป้ญหาั

กบันกัศกึษาในกลุ่ม การนําเสนอแนวคดิของนกัศกึษาเริม่ชดัเจนขึน้ แต่ยงัขาดความมัน่ใจตอ้งมี
ผูส้อนคอยเสรมิใหก้าํลงัใจ ระยะที3่ (เรือ่งที ่17 – 25 , กจิกรรมที ่60–83)  ผูส้อนใชค้าํถาม
กระตุน้น้อยลง เพราะนกัศกึษาสามารถแสดงความคดิเหน็ อภปิรายรว่มกนั นกัศกึษาสามารถ
มองเหน็ความสาํคญัของปญหาไดช้ดัเจนขึน้ั  และสามารถนําความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นโจทย์
ปญหาทางธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์ตรงตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ั มนีกัศกึษาบางคนเทา่นัน้
ทีส่ามารถคดิยทุธวธิใีนการแกป้ญหาทีแ่ตกต่างจากกลุ่ม ั  

 
จากการพฒันาความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาในระหว่างเรยีนั

พบว่า สอดคลอ้งกบัผลสาํรวจของฟุสเซตต ิ (Fuschetti,1984: 45-90A) ทีพ่บว่านักศกึษามี
ปญหาในการวเิคราะห์ั  การคาํนวณและการแปลความหมายมโนมตทิางคณิตศาสตร ์นกัศกึษา
ขาดทกัษะในการคาํนวณ และสอดคลอ้งกบัเซลสิก ี(Zalewski, 1978: 2804) ปรชีา เนาวเ์ยน็ผล 
(2537: 62-74) และวไิลภรณ์ คาํภริะปาวงศ ์(2541: 18) ทีพ่บว่าองคป์ระกอบสาํคญัทีม่อีทิธพิล
ต่อการแกป้ญหาคณิตศาสตร ์คอืความสามารถในการเขา้ใจสญัลกัษณ์ั  ความเขา้ใจในคําศพัท์
ทางคณิตศาสตร ์ ทกัษะในการคํานวณและการใหผ้ลยอ้นกลบัในทนัทขีองผูส้อน เมื่อนักศกึษา
เขา้ใจคลาดเคลื่อน สอดคลอ้งกบัเทราทแ์มนและลชิเทนเบอรก์ (Troutman and Lichtenberg, 
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1995) ทีพ่บว่า การใหน้ักศกึษาแกป้ญหาโดยปราศจากผลยอ้นกลบัในทนัททีนัใดจะทําให้ั นัก 
ศกึษาจาํรปูแบบทีเ่ขาทาํผดิไดง้า่ย และนอกจากน้ียงัพบว่ารปูแบบทีน่กัศกึษาจาํครัง้แรกจะเป็น
สิง่ทีต่ดิแน่น ทนทาน แกไ้ขยาก ดงันัน้ควรใหผ้ลยอ้นกลบัในทนัททีนัใด เมื่อพบว่านกัศกึษามี
ความเขา้ใจคลาดเคลื่อน 

 
ในระยะแรกของการปฏบิตักิจิกรรม เวลาทีใ่ชไ้มเ่พยีงพอ สอดคลอ้งกบับรคู คลเีมนต ์

โพลยาและคนอื่นๆ (Brooks, 1993; Clements, 1997; Polya, 1987) ทีพ่บว่านกัศกึษาไมไ่ด้
เกดิการเรยีนรูใ้นสิง่ทีผู่ส้อนตอ้งการ เน่ืองจากไม่มเีวลาเพยีงพอสาํหรบัการเรยีนรูม้โนมตต่ิางๆ 
และแปลโจทยป์ญหาไมเ่ป็นั  ระยะทีส่องของการปฏบิตักิจิกรรม นกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่งกลา้ที่
จะแสดงความคดิเหน็เป็นขัน้ตอนขึน้ สอดคลอ้งกบั คอนเวยแ์ละครลูคิ (Conway, 1968: 159, 
Krulik,1977:649-652) ทีก่ําหนดขัน้ตอนการแกป้ญหาั  4 ขัน้ คลา้ยกบัแนวคดิของโพลยา ซึง่
สอดคลอ้งกบัรายงานของวลิสนัและคณะ(Wilson and other, 1993: 60-62) ซึง่เป็นพลวตัรดว้ย
การทาํความเขา้ใจปญหาั  และวางแผนกําหนดแนวคดิในการแกป้ญหาั  ก่อนการลงมอืแกป้ญหาั  
และสอดคลอ้งกบัยุทธวธิกีารแกป้ญหาของโฮลม์ั  (Homes, 1995:37) ซึง่ไดเ้สนอยุทธวธิกีาร
แกป้ญหาซึง่มปีฏสิมัพนัธก์บันักศกึษาั  คอื กําหนดปญหาใหน้ักศกึษาแกป้ญหาเป็นรายบุคคลั ั  
กลุ่มยอ่ย ผูส้อนคอยเฝาสงัเกตอย่างใกลช้ดิและใหค้าํแนะนํา้  ใหน้กัศกึษาอภปิรายผลหน้าชัน้
เรยีน ใชค้ําถามกระตุน้ใหน้กัศกึษาพจิารณาไตร่ตรอง ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของโสภติ 
วนิชยถนอม (2542) ทีว่่า นกัศกึษาสว่นใหญ่ชอบแกป้ญหา ั สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ มี
สว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็มคีวามพยายามทีจ่ะแกป้ญหาั  สามารถนําขอ้มลูทีป่รากฏใน
ปญหาั มาอภปิรายวธิแีกป้ญหาั  

 
2.2  ความเข้าใจมโนมตและความสามารถในการแก้ปัญหาิ   
จากการสงัเกตการทาํกจิกรรมของนักศกึษา พบว่าระยะแรกนกัศกึษายงัไมส่ามารถ

เชื่อมโยงมโนมต ิ ความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ นักศกึษากลุ่มตวัอย่างเริม่ต้นแกป้ญหาในั

ลกัษณะเดยีวกนั และนําเสนอวธิกีารแกป้ญหาคลา้ยคลงึกนัั  นักศกึษาในกลุ่มยงัไม่สามารถ
คน้พบวธิกีารแกป้ญหาดว้ยตนเองั  แต่เมื่อไดร้บัการกระตุ้นดว้ยคําถามจากผูส้อน กส็ามารถ
พฒันาได้ในระยะต่อมา กระบวนการในการแก้ปญหาในระยะแรกั นักศึกษายงัไม่สามารถ
วเิคราะหป์ญหาไดช้ดัเจนั  แต่เมื่อผูส้อนกระตุ้นโดยใชค้ําถามและขัน้ตอนการแก้ปญหาตามั

แนวคดิของวลิสนัและคณะ (Winson and other, 1993: 60-62) นกัศกึษาสามารถพฒันาการ
แกป้ญหาได้ั  หลงัจากนักศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากแผนกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานแลว้ั

ทาํใหน้กัศกึษาสามารถนําความรูม้าประยุกตใ์ชใ้นทางธุรกจิและเศรษฐศาสตรต์รงตามหลกัสตูร
ดว้ยตนเอง 
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ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาของั นักศกึษาที่พบสอดคลอ้ง
กบัสตเีฟนและรุดนิค (Stephen and Rudnick. 1987: 4) ซึง่ใหค้วามหมายของความสามารถใน
การแกป้ญหาวา่ เป็นความั สามารถในการนําความรู ้ทกัษะและความเขา้ใจทีม่อียูใ่นแต่ละบุคคล
ไปประยุกตส์ูส่ถานการณ์ทีแ่ตกต่างจากเดมิ และหสัยา เถยีรวทิวสั (2537: 24) กล่าวถงึความ 
สามารถในการแก้ปญหาว่าั  เป็นพฤติกรรมมีแบบแผนหรือวิธีการที่สลบัซบัซ้อนต้องอาศัย
ความรู ้ความจาํ ความเขา้ใจการคดิแบบวเิคราะห ์ประสบการณ์ วธิกีารและทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์ในการแกป้ญหั าใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายทีต่อ้งการ และสอดคลอ้งกบั บารโ์รส์
และทมับลนี (Barrows and Tamblyn, 1980: 18) และความหมายของมโนมตขิองกู๊ดวงิ และ 
ครอสไมเออร ์ (Goodwing and Klausmier, 1975: 96) ไดใ้หค้วามหมาย มโนมต ิคอื ประเภท
ของสิง่เรา้ทีม่ลีกัษณะร่วมกนัอยูไ่มว่่าจะเป็นวตัถุ เหตุการณ์หรอืกระบวนการ ทีท่าํใหเ้ราแยก
สว่นต่างๆ ออกจากสิง่อื่นได ้ ในขณะเดยีวกนัสามารถเชื่อมโยงเขา้กบักลุ่มสิง่ของประเภทเดยีว 
กนัได ้ และสอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวคดิในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชป้ญหาั

เป็นฐานของ จรรยา ภูอุดม (2545: 15-35) ทีไ่ดเ้สนอหลกัการและแนวคดิไวว้่านกัศกึษาควรมี
อสิระในการทาํกจิกรรมมากทีสุ่ด เน่ืองจากการดาํรงชวีติประจาํวนัของคนเราตอ้งอาศยัการคดิ
และการตดัสนิใจดว้ยตนเองตลอดเวลาและคนเราจะเป็นผูท้ีรู่จ้กัคดิและตดัสนิใจดว้ยตนเอง เมื่อ
ไดร้บัการฝึกฝน ดงัคาํกล่าวของโพลยาและดรสิโคล (Polya ,1957: 1; Driscoll,1994: 377)  
ทีว่่านกัศกึษาจะเป็นผูรู้จ้กัคดิและตดัสนิใจ และเรยีนรูด้ว้ยตนเองกต่็อเมื่อเขาไดม้โีอกาสจดัการ
กบัการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองเท่านัน้ ในทางตรงขา้มจากการศกึษาของเกรดเลอร ์ (Gredler, 1997: 
191)  พบว่านกัศกึษาทีถู่กควบคุมตลอดเวลาของการสอน จะกลายเป็นผูท้ีข่าดวุฒภิาวะ ดงันัน้
ในการฝึกใหน้กัศกึษามอีสิระในการคดิ ตดัสนิใจในการเรยีนรูจ้งึเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีต่อ้งจดัใหม้ขีึน้
ในกระบวนการเรยีน 

 
จากการวเิคราะหผ์ลการทดลองพบว่า นักศกึษาทีไ่ดร้บัการเรยีนดว้ยกจิกรรมการ

เรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานแลว้ั  นกัศกึษาในกลุ่มตวัอยา่งมมีโนมตใินการแกป้ญหาและสามารถั

นําความรูค้ณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใชไ้ดด้ขีึน้ และเหน็คุณค่าของวชิาคณิตศาสตรค์ณิตศาสตร ์
ธุรกจิ แสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐาน ั เหมาะสมทีจ่ะใชพ้ฒันา 
การเรยีนอย่างต่อเน่ือง จะทําให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์และเรยีนอย่างมคีวาม 
หมายยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัเดลสิเซลิ (Delisle, 1997 :1)   ทีก่ล่าวว่า การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นั

การจดัระเบยีบการเรยีนท่ามกลางสถานการณ์ส่งเสรมิใหน้ักศกึษา เรยีนรูจ้ากประสบการณ์และ
มสีว่นรว่มในการเรยีนอยา่งกระตอืรอืรน้ทาํใหก้ารเรยีนรูน้ัน้มคีุณคา่และมคีวามหมายยิง่ขึน้ 
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2.3  เจตคตตอวชาคณตศาสตร์ิ ิ ิ่    
จากการประเมนิเจตคตขิองนักศกึษากลุ่มตวัอย่าง พบว่า ก่อนการใชชุ้ดการเรยีนรู้

รปูแบบใชป้ญหาเป็นฐาน ั นกัศกึษาสว่นใหญ่มเีจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั “ไมแ่น่ใจ”  
และ"ไม่เหน็ดว้ย" ในเรื่อง สนุกกบัการแก้ปญหาทางั คณิตศาสตร ์คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที่ฉันมี
ความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ  วิชาคณิตศาสตร์น่าเบื่อ  ฉันอยากทํา
การบา้นวชิาคณติศาสตร ์เป็นตน้  
 

หลงัจากไดเ้รยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั แลว้ พบว่านักศกึษาส่วน
ใหญ่มเีจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั “เหน็ดว้ย” ในเรือ่ง คณติศาสตรช์ว่ยใหค้ดิอยา่งเป็น
ระบบ  เขา้ใจงา่ยเพราะมขี ัน้ตอน ช่วยในการตดัสนิใจ ช่วยใหก้ารทาํงานมขี ัน้ตอน สนุกกบัการ
แก้ปญหาทางคณิตศาสตร ์ั สบายใจเมื่อไดท้ํากจิกรรมทางคณิตศาสตร ์คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที่
ฉนัมคีวามกระตอืรอืรน้ในการคน้ควา้หาความรูอ้ยู่เสมอ  ฉนัอยากทําการบา้นวชิาคณิตศาสตร์
เป็นต้น และมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั "ไม่เหน็ดว้ย" ในเรื่อง วชิาคณิตศาสตรน่์าเบื่อ รูส้กึ
ประหมา่หรอืกลวั เมือ่ครใูหอ้อกไปทาํกจิกรรมคณติศาสตรห์น้าชัน้เรยีน เป็นตนั   

 
ในระยะแรก (สปัดาหท์ี ่1-3) นกัศกึษายงัขาดความมัน่ใจไมส่ามารถปรบัตวัต่อวธิกีาร

เรยีนรูท้ีแ่ปลกกว่าเดมิทีผู่ส้อนเคยใหท้ฤษฏ ี ตวัอยา่ง แลว้ทาํตามตวัอยา่ง เมื่อเปลีย่นวธิกีาร
สอนใหม ่ทาํใหน้กัศกึษาขาดความมัน่ใจ ฉะนัน้เวลาทีใ่ชใ้นระยะแรก 90 นาท ีค่อนขา้งน้อย 
ผูส้อนตอ้งเสยีเวลาในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของนกัศกึษาจากผูร้บัเป็นผูนํ้าเสนอ การสรา้ง
สถานการณ์ของกลุ่มยงัไมไ่ดร้บัการตอบสนอง ผูส้อนตอ้งใชค้าํถามกระตุน้ตลอดเวลาและตอ้ง
ดแูลใหค้าํแนะนํา ในการดาํเนินกจิกรรมอยา่งใกลช้ดิ ในระยะที ่2 (สปัดาหท์ี ่4-8) นกัศกึษาใน
กลุ่มตวัอยา่งมมีุมมองในการแกป้ญัหาและใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั แต่นกัศกึษายงัขาด
ความมัน่ใจ ไมก่ลา้ตดัสนิใจในกระบวนการคดิ ตอ้งมผีูส้อนคอยเสรมิใหเ้กดิความมัน่ใจตลอด 
เวลา ระยะที ่ 3 (สปัดาหท์ี ่ 9-15) การดาํเนินกจิกรรมเริม่ชดัเจน นกัศกึษาสามารถทาํงานเป็น
กลุ่มได ้มปีฏสิมัพนัธภ์ายในกลุ่ม สามารถแกป้ญหาไดด้ว้ยตนเองั  นําเสนอปญหาไดช้ดัเจนั  แต่
ยงัขาดความมัน่ใจ ตอ้งใหม้ผีูส้นบัสนุนความคดิ นกัศกึษาทีเ่ก่งภายในกลุ่มยอมรบัความคดิเหน็
มากขึน้และมคีวามภูมใิจทีส่ามารถช่วยเหลอืเพื่อนภายในกลุ่ม นักศกึษาทีเ่รยีนอ่อนสามารถ
พฒันาตนเองไดด้ขีึน้ และมคีวามภาคภมูใิจทีส่ามารถคดิไดด้ว้ยตนเอง 

 
ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบัแนวคดิของวไิลภรณ์ คาํภริะปาวงศ ์ (2541: 18) กล่าวว่า 

ในการแกป้ญหาทางคณิตศาสตร์ั  ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายๆ อย่างโดยเน้นทีต่วันกัศกึษา
เป็นอนัดบัแรก กล่าวคอื นกัศกึษาจะตอ้งมพีืน้ฐานทกัษะการอ่าน การเขยีน การคาํนวณ การ
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พสิจูน์ตลอดจนมเีจตคตทิีด่ต่ีอคณิตศาสตร ์ ผูส้อนเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัอย่างยิง่ในการฝึกฝน
และพฒันา ซึง่จะสง่ผลใหน้กัศกึษาสามารถแกป้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเรว็ั  

 
2.4  การประเมนการใช้ชดุการเรียนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐานิ      
หลงัจากทีน่กัศกึษากลุ่มตวัอยา่งไดท้าํการเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นั

ฐานแลว้ และไดท้าํการประเมนิการใชชุ้ดการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานในรายวชิาคณิตศาสตร์ั

ธุรกจิ นักศกึษากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบั “มาก” ต่อคําถามทัง้หมด 
ผลการวเิคราะหใ์นภาพรวมของขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัใชชุ้ดการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานในดา้น ั

วธิกีารสอน กจิกรรมประกอบการสอน และปจจยัเกือ้หนุนต่างๆ นักศกึษากลุ่มตวัอย่างั มคีวาม
คดิเหน็เกีย่วกบัวธิกีารสอน วา่มคีวามเหมาะสม รอ้ยละ 100.0  ซึง่มเีหตุผลต่อไปน้ี  

 
1. มกีารยกตวัอยา่งใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน และมกีารสอนใหท้าํวธิลีดั ทาํให้

ประหยดัเวลา 
2. ทาํใหจ้าํไดม้ากขึน้และมกีารบอกวธิทีาํทีช่ดัเจน 
3. เป็นการสอนดมีาก อธบิายรายละเอยีดต่างๆ รวมถงึเทคนิคต่างๆ ทีส่ามารถ

นํามาใชแ้กโ้จทยป์ญหาไดจ้รงิั   
4. อาจารยท์าํใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูม้ากขึน้ อธบิายไดช้ดัเจนมาก 
5. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็ ซกัถามขอ้สงสยั 
6. มเีอกสารเป็นแนวทางใหน้กัศกึษาไดท้าํหรอืคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิอยู่

ตลอดเวลา 
7. นกัศกึษาไดม้โีอกาส นําเสนอแนวความคดิของตนเองมากขึน้ ในโจทยป์ญหาที่ั

ไดร้บั 
8. นกัศกึษาไดใ้ชส้ือ่ทีท่นัสมยั รวดเรว็กวา่การเขยีนบนกระดาน 
9. มกีารยกตวัอยา่งทีช่ดัเจน และไดเ้ทคนิคการคดิใหม่ๆ  มคีวามรู ้ความเขา้ใจเพิม่

มากขึน้ 
10. เน้ือหาในเอกสารชุดการเรยีนมเีน้ือหาละเอยีดดมีาก ทาํใหเ้ขา้ใจมากขึน้ 
11. นกัศกึษาสามารถคน้ควา้หาความรู ้เรยีนรูด้ว้ยตนเองมากขึน้ 
12. เป็นวธิกีารสอนทีด่ ีสามารถเขา้ใจไดง้า่ย 
13. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดถ้ามและตอบคาํถามอยูต่ลอดเวลา 
14. นกัศกึษาไดท้าํกจิกรรมการเรยีนอยูเ่สมอ 
15. มกีารกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กฝนตนเองและไดแ้สดงวธิทีาํอยูเ่สมอ 
16. อธบิายในรายละเอยีดไดด้มีาก 
17. ชว่ยใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ใจในบทเรยีนไดม้ากขึน้และงา่ยขึน้ 
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18. นกัศกึษาไดท้บทวนบทเรยีนอยูเ่สมอ 
19. ไดร้บัเทคนิคใหม่ๆ  เพิม่เตมิ เขา้ใจมากขึน้ รูส้กึมัน่ใจในการทาํขอ้สอบ  
 
นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบักจิกรรมประกอบการสอน วา่มคีวาม

เหมาะสมรอ้ยละ 100.0  ซึง่มเีหตุผลดงัน้ี 
1. ไดท้บทวนความรูเ้ดมิ ทาํใหม้คีวามเขา้ใจเพิม่ขึน้ 
2. มกีจิกรรมใหน้กัศกึษาทาํทุกเรือ่ง มผีลใหเ้กดิประโยชน์ในการทาํขอ้สอบ 
3. มกีารทาํกจิกรรมก่อน-หลงัเรยีน ทาํใหน้กัศกึษาสามารถประเมนิความรู ้ความ

เขา้ใจของตนเองไดเ้ป็นอยา่งด ี
4. นกัศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละไดฝึ้กฝนดว้ยตนเอง 
5. ทาํใหน้กัศกึษาตดิตามและเขา้ชัน้เรยีนอยา่งสมํ่าเสมอ 
6. มกีารฝึกทกัษะ การเรยีนรูส้มํ่าเสมอ ทาํแบบฝึกหดัก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
7. นกัศกึษาไดม้โีอกาสอภปิรายในโจทยป์ญหาทีไ่ดร้บัั  หน้าชัน้เรยีน 
8. นกัศกึษาเกดิความสนใจในการเรยีนเพิม่ขึน้ 
9. ไดท้าํกจิกรรมในหอ้งเรยีนสมํ่าเสมอ  ทาํใหไ้มน่่าเบื่อสาํหรบัการเรยีน 
10. มกีารทาํกจิกรรมหลายรปูแบบ ทาํใหไ้ดค้วามรูม้ากขึน้ 
11. ไมน่่าเบื่อ เรยีนสนุก ศกึษาดว้ยตนเอง มโีอกาสไดนํ้าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
12. นกัศกึษาไดเ้ขา้ใจเน้ือหาทีเ่รยีนเพิม่มากขึน้ 
13. มกีารฝึกฝนทีท่าํใหน้กัศกึษามกีารเรยีนรูม้ากขึน้ 
14. นกัศกึษามมีนุษยสมัพนัธก์นัในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มมากขึน้ 
15. กระตุน้ใหน้กัศกึษาฝึกฝนและทาํงานมากขึน้ 
16. นกัศกึษาไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
17. ทาํใหน้กัศกึษาไดท้บทวนฝึกฝนสิง่ทีเ่รยีนไปแลว้อยูเ่สมอ 

 
3.  ข้อเสนอแนะ 
 

ในการจดักจิกรรมพฒันาการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานั  ในระยะเริม่ตน้ของ
บทเรยีนตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินกจิกรรมพอสมควร ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 
3.1   ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจยัไปใช้ิ  

3.1.1  การนํากจิกรรมการพฒันาการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาเป็นฐานในรายวชิาั  
คณติศาสตรธุ์รกจิ จากการวจิยัครัง้น้ีไปใชใ้นการเรยีนการสอน จะตอ้งทาํแผนพฒันากจิรรมทีใ่ช ้

DPU



 92 

คาํถามนํา เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มของนักศกึษาใหเ้หน็ความสาํคญัของปญหาั  สถาน 
การณ์ปญหาั ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรและรายวชิา  ใหน้กัศกึษามอีสิระในการคดิ ผูส้อนตอ้งใช้
คาํถามกระตุน้ใหเ้กดิการคน้พบ ช่วยสรา้งความมัน่ใจในการสื่อสาร นําเสนอ มกีารใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบัและตรวจสอบได ้

3.1.2  การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการพฒันากจิกรรมโดยใชป้ญหาเป็นั

ฐานตอ้งเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีต่่อเน่ือง มรีะยะเวลาในการดาํเนินการพอสมควร เน่ืองจากใน
การสอนในระยะเริม่ตน้ นกัศกึษาตอ้งปรบัตวัต่อวธิกีารเรยีนรูท้ีแ่ปลกจากทีผู่ส้อนเคยอธบิายให้
รูท้ฤษฎ ี ตวัอยา่ง แลว้ทาํตามตวัอยา่ง  มาเป็นการนําเสนอสถานการณ์ปญหาั  นกัศกึษาตอ้ง
ปรบัพฤตกิรรมจากผูร้บัเป็นผูนํ้า เสนอความคดิ และผูส้อนตอ้งมคีวามรูใ้นเรื่องนัน้ๆ อยา่งกระ 
จา่งชดั 

3.1.3  ผูส้อนตอ้งชีแ้จงใหน้ักศกึษารูบ้ทบาทและหน้าทีข่องตนอย่างชดัเจน 
ทุกคนต้องปฏบิตัตินตามบทบาทอย่างเคร่งครดั กระบวนการในการแกป้ญหาทีเ่กดิจากการั

คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง ผูส้อนตอ้งไมพ่ยายามช่วยนกัศกึษาในการแกป้ญหาจนว่าจะไดร้บัการั

รอ้งขอความช่วยเหลอื  ควรใหน้กัศกึษาสบืเสาะความรูด้ว้ยตนเอง ผูส้อนเป็นเพยีงผูช้ีแ้นะหรอื
ใชค้าํถามกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้ผูส้อนควรศกึษาบทบาทของตนเองก่อนดาํเนินกจิกรรม 

 
3.2   ข้อเสนอแนะในการวจยัครัง้ตอไปิ ่  

3.2.1  การวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาผลทีเ่กดิจากการทดลองกบันกัศกึษา
เพยีงกลุ่มเลก็เฉพาะนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน ภาคการศกึษา 3 ปีการศกึษา 2552  ไดท้ด 
ลองเฉพาะความเขา้ใจมโนมติและความสามารถในการแก้ปญหาั  เจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์
ธุรกจิ ซึง่ในการวจิยัครัง้ต่อไป อาจมตีวัแปรดา้นอื่น เช่น การสื่อความหมาย การเชื่อมโยง
ความรู ้ หรอือาจนําไปใชก้บัรายวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิน้ือหาอื่น เช่น คณิตศาสตรแ์ละสถติิ
ในชวีติประจําวนั วชิาหลกัสถติิ เป็นต้น หรอืวชิาอื่นที่เหมาะสม ที่สามารถวเิคราะหป์ญหาได้ั

อยา่งกวา้งขวาง 
3.2.2  ในการวจิยัครัง้น้ีไดศ้กึษาผลทีเ่กดิขึน้เพยีง 15 สปัดาห ์ เน่ืองจากมี

ขอ้จํากดัดา้นเวลา ผลทีเ่กดิขึน้จากกลุ่มตวัอย่างเป็นเพยีงผลในระดบัหน่ึงเท่านัน้ทีอ่าจจะไม่
ปรากฏผลชดัเจนในดา้นเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร ์ จากผลการทดลองยงัอยู่ในระดบัความ
คดิเหน็ก่อนเรยีน นกัศกึษาสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ในระดบั “ไมแ่น่ใจ” ในขอ้คาํถามเชงิบวกและ
เชงิลบ ถา้พจิารณาตามขอ้คําถามพบว่านักศกึษามคีวามคดิเหน็ในระดบั “เหน็ดว้ย”  ดา้น
คณิตศาสตรช์่วยใหค้ดิอยา่งเป็นระบบ  เขา้ใจงา่ยเพราะมขี ัน้ตอน ช่วยในการตดัสนิใจ ช่วยให้
การทํางานมขี ัน้ตอน แต่หนักใจเมื่อใหแ้สดงหรอืทํากจิกรรมหน้าชัน้เรยีน หลงัการทดลอง
นกัศกึษาสว่นใหญ่ทีม่คีวามคดิเหน็ในระดบั “ไมแ่น่ใจ” เปลีย่นเป็นมคีวามคดิเหน็ในระดบั “เหน็
ดว้ย” ซึง่ถา้ใชร้ะยะเวลาทีเ่พยีงพอแลว้ ระดบัความคดิเหน็น่าจะอยูใ่นระดบัด ี เมื่อมกีารดาํเนิน 
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การวจิยัในครัง้ต่อไปใหน้ักศกึษาสามารถนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นวชิาชพี และในชวีติประจํา 
วนัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ควรจะทาํการวจิยั 1 ปีการศกึษา หรอืมากกวา่ 

3.2.3  ในการทดลอง ควรทดลองกบันกัศกึษากลุ่มใหญ่ทุกคณะทุกสาขาวชิา
เพื่อใหผ้ลทีไ่ดม้คีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ ควรมกีารศกึษาผลการใชก้จิกรรมเรยีนรูโ้ดยใชป้ญหาั

เป็นฐานในรายวชิาอื่นๆ ต่อไป DPU
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ภาคผนวก ก 
ผูท้รงคณุวฒุตรวจสอบเครือ่งมือิ  
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รายช่ือผ้ทรงคณวฒติรวจสอบเคร่ืองมอืู ุ ุ  
 

รายชื่อผูท้รงคณุวุฒใินการตรวจสอบความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาในแผนกจิกรรมพฒันา 
กจิกรรมการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐานั  ดา้นการวดัและประเมนิแบบทดสอบวดัมโนมตแิละ
ความสามารถในการแกป้ญหาั  จาํนวน 2 ทา่น ไดแ้ก่ 

1.  ดร.สนุทร ี  ศาสตรสาระ 
 ทีป่รกึษาอธกิารบดสีายวชิาการ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 ป.ม.  วทิยาลยัวชิาการศกึษา  ปทุมวนั 
 อ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 M.Sc. (Math. Ed.)  Central Connecticut State College, U.S.A  
 Ph.D  (Math. Ed.)  Pennsylvania State University, U.S.A 
 
2.  ดร.รงัสติ   ศรจติต ิ
 หวัหน้าภาควชิาคณติศาสตรแ์ละสถติ ิ
  วท.บ  สถาบนัเทคโนโลยปีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 วท.ม  (เทคโนโลยพีลงังาน) สถาบนัเทคโนโลยปีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 ปร.ด  (เทคโนโลยพีลงังาน) สถาบนัเทคโนโลยปีระจอมเกลา้ธนบุร ี
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ภาคผนวก ข 
การวเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชงเน้ือหาิ ิ
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การวเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชงเน้ือหาิ ิ  
 

ผูว้จิยัหาคา่ความสอดคลอ้งระหวา่งแผนการสอน การทาํกจิกรรม กบัจุดประสงคก์าร
เรยีนรู(้IOC) (กญัจนา   ลนิทรตัน์ศริกุิล  2538 : 75) ดาํเนินการดงัน้ี 

1.  นําแผนการสอน การทาํกจิกรรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒดิา้นเน้ือหา 3 
ทา่น ซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒดิา้นคณติศาสตร ์3 ทา่น พจิารณาสถานการณ์ปญหาในแต่ละั

แผนการสอน การทาํกจิกรรมวา่ตรงตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีต่อ้งการหรอืไม ่โดยกาํหนดคะแนน
ความคดิเหน็ดงัน้ี 
  +1  หมายถงึ  แน่ใจวา่แผนการสอน การทาํกจิกรรมตรงตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู้
ทีต่อ้งการ 
    0  หมายถงึ  ไมแ่น่ใจวา่แผนการสอน การทาํกจิกรรมตรงตามจุดประสงคก์าร
เรยีนรูท้ีต่อ้งการ 
   -1  หมายถงึ  แน่ใจวา่แผนการสอน การทาํกจิกรรมไมต่รงตามจุดประสงคก์าร
เรยีนรูท้ีต่อ้งการ 

2.  คาํนวณคา่ IOC เป็นรายแผนการสอน การทาํกจิกรรม มคีา่มากกวา่ 0.5 แสดงวา่
แผนการสอน การทาํกจิกรรมตรงตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีต่อ้งการ แต่ถา้มคีา่น้อยกวา่ 0.5 
จะตอ้งนํามาปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูท้รงคุณวุฒ ิต่อไป 

  สตูรการคาํนวณ IOC N
R  

  เมือ่   R  คอื  ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
   N  คอื  จาํนวนผูท้รงคุณวฒุ ิ
         IOC  คอื  ความสอดคลอ้งระหวา่งแผนการสอน การทาํกจิกรรมกบั
จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
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ตารางท่ี 1 ข ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแผนการสอน การทาํกจิกรรมการ
พฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ ั  

ระดบัความคดิเหน็  
การจดักจิกรรม ผูท้รงคุณวฒุคินที ่1 ผูท้รงคุณวฒุคินที ่2 

 
ผลการประเมนิ 

กจิกรรมที ่1 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่2 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่3 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่4 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่5 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่6 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่7 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่8 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่9 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่10 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่11 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่12 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่13 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่14 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่15 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่16 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่17 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่18 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่19 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่20 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่21 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่22 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่23 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่24 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่25 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่26 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่27 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่28 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่29 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่30 +1 +1 +1 
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ตารางท่ี 1 ข(ตอ่ )  ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแผนการสอน การทาํกจิกรรมการ
พฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ ั  

ระดบัความคดิเหน็  
การจดักจิกรรม ผูท้รงคุณวฒุคินที ่1 ผูท้รงคุณวฒุคินที ่2 

 
ผลการประเมนิ 

กจิกรรมที ่31 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่32 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่33 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่34 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่35 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่36 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่37 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่38 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่39 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่40 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่41 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่42 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่43 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่44 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่45 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่46 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่47 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่48 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่49 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่50 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่51 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่52 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่53 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่54 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่55 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่56 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่57 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่58 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่58 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่60 +1 +1 +1 
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ตารางท่ี 1 ข(ตอ่ )  ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแผนการสอน การทาํกจิกรรมการ
พฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ ั  

ระดบัความคดิเหน็  
การจดักจิกรรม ผูท้รงคุณวฒุคินที ่1 ผูท้รงคุณวฒุคินที ่2 

 
ผลการประเมนิ 

กจิกรรมที ่61 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่62 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่63 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่64 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่65 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่66 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่67 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่68 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่69 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่70 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่71 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่72 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่73 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่74 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่75 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่76 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่77 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่78 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่79 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่80 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่81 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่82 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่83 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่84 +1 +1 +1 
กจิกรรมที ่85 +1 +1 +1 
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 หาความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญหาก่อนและหลงัั

เรยีนกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้(IOC) ซึง่ดาํเนินการดงัน้ี 
1.  นําแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญัหาทีผู่ว้จิยัสรา้ง

ขึน้ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒดิา้นคณติสาสตร ์3 ทา่น พจิารณาแบบทดสอบแต่ละขอ้ตรงตามจุดประสงค์
การเรยีนรูท้ีต่อ้งการหรอืไม ่โดยกาํหนดคะแนนความคดิเหน็ดงัน้ี 
  +1  หมายถงึ  แน่ใจวา่แผนการสอน การทาํกจิกรรมตรงตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู้
ทีต่อ้งการ 
    0  หมายถงึ  ไมแ่น่ใจวา่แผนการสอน การทาํกจิกรรมตรงตามจุดประสงคก์าร
เรยีนรูท้ีต่อ้งการ 
   -1  หมายถงึ  แน่ใจวา่แผนการสอน การทาํกจิกรรมไมต่รงตามจุดประสงคก์าร
เรยีนรูท้ีต่อ้งการ 

2.  คาํนวณคา่ IOC เป็นรายแผนการสอน การทาํกจิกรรม มคีา่มากกวา่ 0.5 แสดงวา่
แผนการสอน การทาํกจิกรรมตรงตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีต่อ้งการ แต่ถา้มคีา่น้อยกวา่ 0.5 
จะตอ้งนํามาปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูท้รงคุณวุฒ ิต่อไป 

  สตูรการคาํนวณ IOC N
R  

  เมือ่   R  คอื  ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
   N  คอื  จาํนวนผูท้รงคุณวฒุ ิ
         IOC  คอื  ความสอดคลอ้งระกวา่งแผนการสอน การทาํกจิกรรมกบั
จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
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ตารางท่ี 2ข ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมติ
และความสามารถในการแกป้ญหาั บทที1่ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัลมิติของฟงกช์นัและความต่อเน่ืองั  

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
ระดบัความคดิเหน็ ระดบัความคดิเหน็ 

 
แบบทดสอบ 

คนที ่1 คนที ่2 
ผลการ 
ประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 

ผลการ 
ประเมนิ 

ปรบัปรงุ 
หลงัการ 
วเิคราะห ์

ขอ้ที ่1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
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ตารางท่ี 2ข(ต่อ) ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมติ
และความสามารถในการแกป้ญหาบทที่ั 1 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัลมิติของฟงกช์นัและความต่อเน่ืองั  

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
ระดบัความคดิเหน็ ระดบัความคดิเหน็ 

 
แบบทดสอบ 

คนที ่1 คนที ่2 
ผลการ 
ประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 

ผลการ 
ประเมนิ 

ปรบัปรงุ 
หลงัการ 
วเิคราะห ์

ขอ้ที ่26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่32 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่34 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่35 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่36 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่37 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่38 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่39 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่40 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่41 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่42 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่43 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่44 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่45 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่46 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่47 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่48 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่49 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่50 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
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ตารางท่ี 2ข(ตอ่ )  ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั บทที ่2 อนุพนัธข์องฟงกช์นัั  

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
ระดบัความคดิเหน็ ระดบัความคดิเหน็ 

 
แบบทดสอบ 

คนที ่1 คนที ่2 
ผลการ 
ประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 

ผลการ 
ประเมนิ 

ปรบัปรงุ 
หลงัการ 
วเิคราะห ์

ขอ้ที ่1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
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ตารางท่ี 2ข(ตอ่ )  ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาบทที ่ั 2 อนุพนัธข์องฟงกช์นัั  

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
ระดบัความคดิเหน็ ระดบัความคดิเหน็ 

 
แบบทดสอบ 

คนที ่1 คนที ่2 
ผลการ 
ประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 

ผลการ 
ประเมนิ 

ปรบัปรงุ 
หลงัการ 
วเิคราะห ์

ขอ้ที ่31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่32 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่34 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่35 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่36 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่37 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่38 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่39 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่40 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่41 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่42 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่43 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่44 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่45 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่46 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่47 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่48 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่49 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่50 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่51 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่52 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่53 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่54 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่55 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่56 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่57 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่58 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่59 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่60 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
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ตารางท่ี 2ข(ตอ่ )  ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาบทที ่ั 2 อนุพนัธข์องฟงกช์นัั  

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
ระดบัความคดิเหน็ ระดบัความคดิเหน็ 

 
แบบทดสอบ 

คนที ่1 คนที ่2 
ผลการ 
ประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 

ผลการ 
ประเมนิ 

ปรบัปรงุ 
หลงัการ 
วเิคราะห ์

ขอ้ที ่61 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่62 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่63 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่64 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่65 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่66 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่67 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่68 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่69 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่70 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
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ตารางท่ี 2ข(ตอ่ )  ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาบทที ่ั 3 การประยกุตข์องอนุพนัธ ์

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
ระดบัความคดิเหน็ ระดบัความคดิเหน็ 

 
แบบทดสอบ 

คนที ่1 คนที ่2 
ผลการ 
ประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 

ผลการ 
ประเมนิ 

ปรบัปรงุ 
หลงัการ 
วเิคราะห ์

ขอ้ที ่1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
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ตารางท่ี 2ข(ตอ่ )  ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาบทที ่ั 3 การประยกุตข์องอนุพนัธ ์

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
ระดบัความคดิเหน็ ระดบัความคดิเหน็ 

 
แบบทดสอบ 

คนที ่1 คนที ่2 
ผลการ 
ประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 

ผลการ 
ประเมนิ 

ปรบัปรงุ 
หลงัการ 
วเิคราะห ์

ขอ้ที ่31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่32 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่34 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่35 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่36 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่37 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่38 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่39 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่40 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
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ตารางท่ี 2ข(ตอ่ )  ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญัหาบทที ่4 ปรพินัธเ์บือ้งตน้และการประยกุต ์

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
ระดบัความคดิเหน็ ระดบัความคดิเหน็ 

 
แบบทดสอบ 

คนที ่1 คนที ่2 
ผลการ 
ประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 

ผลการ 
ประเมนิ 

ปรบัปรงุ 
หลงัการ 
วเิคราะห ์

ขอ้ที ่1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
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ตารางท่ี 2ข(ตอ่ )  ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาบทที ่ั 4 ปรพินัธเ์บือ้งตน้และการประยกุต ์

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
ระดบัความคดิเหน็ ระดบัความคดิเหน็ 

 
แบบทดสอบ 

คนที ่1 คนที ่2 
ผลการ 
ประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 

ผลการ 
ประเมนิ 

ปรบัปรงุ 
หลงัการ 
วเิคราะห ์

ขอ้ที ่31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่32 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่34 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่35 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่36 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่37 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่38 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่39 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่40 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่41 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่42 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่43 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่44 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่45 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่46 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่47 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่48 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่49 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่50 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่51 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่52 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่53 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่54 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่55 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่56 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่57 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่58 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่59 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่60 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
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ตารางท่ี 2ข(ตอ่ )  ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาบทที ่ั 5 กาํหนดการเชงิเสน้ 

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
ระดบัความคดิเหน็ ระดบัความคดิเหน็ 

 
แบบทดสอบ 

คนที ่1 คนที ่2 
ผลการ 
ประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 

ผลการ 
ประเมนิ 

ปรบัปรงุ 
หลงัการ 
วเิคราะห ์

ขอ้ที ่1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
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ตารางท่ี 2ข(ตอ่ )  ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาบทที ่ั 5 กาํหนดการเชงิเสน้ 

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
ระดบัความคดิเหน็ ระดบัความคดิเหน็ 

 
แบบทดสอบ 

คนที ่1 คนที ่2 
ผลการ 
ประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 

ผลการ 
ประเมนิ 

ปรบัปรงุ 
หลงัการ 
วเิคราะห ์

ขอ้ที ่31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่32 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่34 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่35 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่36 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่37 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
ขอ้ที ่38 +1 +1 +1 +1 +1 +1 คงไว ้
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 การวเคราะหค์วามยากงาย คาอาํนาจาํแนก และคาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบิ ่ ่ ่  
 
  1.  นําแบบทดสอบทีป่รบัปรงุจากการวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา ไปทดลอง
กบันกัศกึษาทีม่ใิชก่ลุ่มทดลองในการวจิยั 
  2.  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองไปวเิคราะหห์าคา่ความยากงา่ย คา่อาํนาจจาํแนก
และคา่ความเชื่อมัน่ โดยแบ่งนกัศกึษาทีเ่ขา้สอบออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มออ่น โดยใชเ้ทคนิค 25% 
ของนกัศกึษาทีเ่ขา้สอบทัง้หมด แลว้คาํนวณหาคา่ความยากงา่ย และคา่อาํนาจจาํแนกของแบบ 
ทดสอบโดยใชว้ธิตีามแนวทฤษฎกีารทดสอบแบบคลาสสกิ อา้งถงึใน (วรรณ์ด ี แสงประทปีทอง 
2538 : 6-17) 
  3.  หาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบโดยใชว้ธิสีมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค์
(Cronbach) 
 

เกณฑก์ารแปลความหมายความยากของขอ้สอบ เกณฑก์ารแปลความหมายคา่อาํนาจจาํแนกทีเ่ป็นบวก 

ระดบัความยาก(p) ความหมาย อาํนาจจาํแนก ( r )  ความหมาย 

0.81 - 1.00 งา่ยมาก 1.00 จาํแนกไดด้เีลศิ 

0.61 - 0.80 งา่ย 0.80 -0.99 จาํแนกไดด้มีาก 

0.51 - 0.60 คอ่นขา้งงา่ย 0.60 - 0.79 จาํแนกไดด้ ี

0.5 ยากงา่ยพอเหมาะ 0.40 - 0.59 จาํแนกไดป้านกลาง 

0.40 - 0.49 คอ่นขา้งยาก 0.20 - 0.39 จาํแนกไดน้้อย 

0.20 - 0.39 ยาก ตํ่ากวา่ 0.19 จาํแนกไมไ่ดเ้ลย 

0.00 - 0.19 ยากมาก   
 

สตูรการคาํนวณ 

ความยาก (p) = 
LH NN

LH

   อาํนาจจาํแนก (r) = 

HN
LH   หรอื  (r) = 

HN
LH    

เมือ่ H คอื จาํนวนผูส้อบในกลุ่มทีไ่ดค้ะแนนรวมสงูทีต่อบตวัเลอืกนัน้ถูก 
      L คอื จาํนวนผูส้อบในกลุ่มทีไ่ดค้ะแนนรวมตํ่าทีต่อบตวัเลอืกนัน้ถูก 
    NH คอื จาํนวนคนในกลุม่ทีไ่ดค้ะแนนรวมสงู 
    NL คอื จาํนวนคนในกลุม่ทีไ่ดค้ะแนรวมตํ่า 
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ตารางท่ี 3 ข ผลการประเมนิและวเิคราะหแ์บบทดสอบ จากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมติ
และความสามารถในการแกป้ญหาก่อน ั / หลงัเรยีน ในการพฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน ั

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ บทที ่1 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัลมิติของฟงกช์นัั และความต่อเน่ือง 
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน  

แบบทดสอบ คา่ IOC คา่ p คา่ r คา่ IOC คา่ p คา่ r 
ปรบัแกไ้ข 
หลงัประเมนิ 

ขอ้ที ่1 +1 0.28 0.45 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่2 +1 0.33 0.45 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่3 +1 0.40 0.20 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่4 +1 0.25 0.20 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่5 +1 0.35 0.30 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่6 +1 0.30 0.10 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่7 +1 0.28 0.45 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่8 +1 0.35 0.50 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่9 +1 0.23 0.25 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่10 +1 0.30 0.50 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่11 +1 0.45 0.40 +1 0.55 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่12 +1 0.45 0.40 +1 0.55 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่13 +1 0.70 0.20 +1 0.70 0.40 คงไว ้
ขอ้ที ่14 +1 0.40 0.20 +1 0.40 0.20 คงไว ้
ขอ้ที ่15 +1 0.20 0.40 +1 0.25 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่16 +1 0.58 0.25 +1 0.45 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่17 +1 0.53 0.65 +1 0.55 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่18 +1 0.25 0.30 +1 0.50 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่19 +1 0.30 0.40 +1 0.38 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่20 +1 0.23 0.25 +1 0.38 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่21 +1 0.45 0.30 +1 0.75 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่22 +1 0.50 0.20 +1 0.70 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่23 +1 0.45 0.30 +1 0.70 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่24 +1 0.53 0.15 +1 0.73 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่25 +1 0.43 0.35 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่26 +1 0.23 0.25 +1 0.48 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่27 +1 0.33 0.55 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่28 +1 0.43 0.35 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่29 +1 0.38 0.45 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่30 +1 0.50 0.20 +1 0.70 0.60 คงไว ้
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ตารางท่ี 3 ข(ตอ่ )  ผลการประเมนิและวเิคราะหแ์บบทดสอบ จากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อน ั / หลงัเรยีน ในการพฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน ั

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิบทที ่1 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัลมิติของฟงกช์นัและความต่อเน่ืองั  
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน  

แบบทดสอบ คา่ IOC คา่ p คา่ r คา่ IOC คา่ p คา่ r 
ปรบัแกไ้ข 
หลงัประเมนิ 

ขอ้ที ่31 +1 0.43 0.55 +1 0.63 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่32 +1 0.53 0.35 +1 0.65 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่33 +1 0.43 0.65 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่34 +1 0.23 0.15 +1 0.35 0.40 คงไว ้
ขอ้ที ่35 +1 0.23 0.15 +1 0.43 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่36 +1 0.35 0.60 +1 0.63 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่37 +1 0.23 0.45 +1 0.40 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่38 +1 0.20 0.20 +1 0.25 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่39 +1 0.25 0.20 +1 0.33 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่40 +1 0.15 0.30 +1 0.48 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่41 +1 0.20 0.20 +1 0.50 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่42 +1 0.40 0.30 +1 0.55 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่43 +1 0.40 0.40 +1 0.63 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่44 +1 0.45 0.40 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่45 +1 0.43 0.45 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่46 +1 0.43 0.45 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่47 +1 0.45 0.50 +1 0.58 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่48 +1 0.43 0.45 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่49 +1 0.30 0.30 +1 0.55 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่50 +1 0.45 0.30 +1 0.50 0.70 คงไว ้

 
คา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเป็น 0.659 
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ตารางท่ี 3 ข ผลการประเมนิและวเิคราะหแ์บบทดสอบ จากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมติ
และความสามารถในการแกป้ญหาก่อน ั / หลงัเรยีน ในการพฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน ั

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ บทที ่2 อนุพนัธข์องฟงกช์นัั  
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน  

แบบทดสอบ คา่ IOC คา่ p คา่ r คา่ IOC คา่ p คา่ r 
ปรบัแกไ้ข 
หลงัประเมนิ 

ขอ้ที ่1 +1 0.45 0.30 +1 0.35 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่2 +1 0.55 0.20 +1 0.43 0.35 คงไว ้
ขอ้ที ่3 +1 0.43 0.55 +1 0.48 0.35 คงไว ้
ขอ้ที ่4 +1 0.48 0.25 +1 0.60 0.40 คงไว ้
ขอ้ที ่5 +1 0.53 0.25 +1 0.43 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่6 +1 0.43 0.35 +1 0.45 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่7 +1 0.38 0.55 +1 0.53 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่8 +1 0.55 0.30 +1 0.43 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่9 +1 0.68 0.35 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่10 +1 0.20 0.10 +1 0.25 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่11 +1 0.35 0.30 +1 0.78 0.45 คงไว ้
ขอ้ที ่12 +1 0.33 0.45 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่13 +1 0.45 0.50 +1 0.73 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่14 +1 0.43 0.45 +1 0.73 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่15 +1 0.25 0.30 +1 0.75 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่16 +1 0.25 0.40 +1 0.85 0.30 คงไว ้
ขอ้ที ่17 +1 0.43 0.35 +1 0.70 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่18 +1 0.25 0.40 +1 0.85 0.30 คงไว ้
ขอ้ที ่19 +1 0.35 0.30 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่20 +1 0.43 0.35 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่21 +1 0.33 0.35 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่22 +1 0.80 0.40 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่23 +1 0.38 0.25 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่24 +1 0.15 0.30 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่25 +1 0.40 0.30 +1 0.70 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่26 +1 0.85 0.30 +1 0.73 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่27 +1 0.35 0.40 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่28 +1 0.65 0.40 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่29 +1 0.43 0.45 +1 0.73 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่30 +1 0.45 0.40 +1 0.63 0.75 คงไว ้
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ตารางท่ี 3 ข(ตอ่ )  ผลการประเมนิและวเิคราะหแ์บบทดสอบ จากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อน ั / หลงัเรยีน ในการพฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน ั

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ บทที ่2 อนุพนัธข์องฟงกช์นัั  
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน  

แบบทดสอบ คา่ IOC คา่ p คา่ r คา่ IOC คา่ p คา่ r 
ปรบัแกไ้ข 
หลงัประเมนิ 

ขอ้ที ่31 +1 0.33 0.35 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่32 +1 0.25 0.40 +1 0.68 0.45 คงไว ้
ขอ้ที ่33 +1 0.30 0.40 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่34 +1 0.30 0.40 +1 0.50 1.00 คงไว ้
ขอ้ที ่35 +1 0.25 0.30 +1 0.58 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่36 +1 0.30 0.40 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่37 +1 0.25 0.40 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่38 +1 0.43 0.35 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่39 +1 0.20 0.30 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่40 +1 0.23 0.35 +1 0.70 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่41 +1 0.35 0.20 +1 0.73 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่42 +1 0.33 0.25 +1 0.73 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่43 +1 0.33 0.15 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่44 +1 0.30 0.30 +1 0.70 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่45 +1 0.18 0.25 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่46 +1 0.20 0.20 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่47 +1 0.18 0.25 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่48 +1 0.23 0.25 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่49 +1 0.20 0.30 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่50 +1 0.18 0.25 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่51 +1 0.33 0.45 +1 0.85 0.30 คงไว ้
ขอ้ที ่52 +1 0.35 0.40 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่53 +1 0.33 0.35 +1 0.80 0.40 คงไว ้
ขอ้ที ่54 +1 0.30 0.30 +1 0.80 0.40 คงไว ้
ขอ้ที ่55 +1 0.25 0.40 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่56 +1 0.23 0.35 +1 0.93 0.15 คงไว ้
ขอ้ที ่57 +1 0.28 0.35 +1 0.75 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่58 +1 0.33 0.25 +1 0.83 0.35 คงไว ้
ขอ้ที ่59 +1 0.38 0.25 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่60 +1 0.33 0.25 +1 0.68 0.65 คงไว ้
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ตารางท่ี 3 ข(ตอ่ )  ผลการประเมนิและวเิคราะหแ์บบทดสอบ จากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อน ั / หลงัเรยีน ในการพฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน ั

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ บทที ่2 อนุพนัธข์องฟงกช์นัั  
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน  

แบบทดสอบ คา่ IOC คา่ p คา่ r คา่ IOC คา่ p คา่ r 
ปรบัแกไ้ข 
หลงัประเมนิ 

ขอ้ที ่61 +1 0.33 0.35 +1 0.70 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่62 +1 0.30 0.30 +1 0.73 0.45 คงไว ้
ขอ้ที ่63 +1 0.33 0.25 +1 0.53 0.45 คงไว ้
ขอ้ที ่64 +1 0.30 0.20 +1 0.65 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่65 +1 0.30 0.20 +1 0.60 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่66 +1 0.33 0.25 +1 0.45 0.40 คงไว ้
ขอ้ที ่67 +1 0.33 0.35 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่68 +1 0.43 0.25 +1 0.73 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่69 +1 0.43 0.25 +1 0.63 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่70 +1 0.33 0.25 +1 0.55 0.70 คงไว ้

 
คา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเป็น 0.798 
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ตารางท่ี 3 ข ผลการประเมนิและวเิคราะหแ์บบทดสอบ จากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมติ
และความสามารถในการแกป้ญหาก่อน ั / หลงัเรยีน ในการพฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน ั

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ บทที ่3 การประยกุตอ์นุพนัธข์องฟงกช์นัั  
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน  

แบบทดสอบ คา่ IOC คา่ p คา่ r คา่ IOC คา่ p คา่ r 
ปรบัแกไ้ข 
หลงัประเมนิ 

ขอ้ที ่1 +1 0.35 0.40 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่2 +1 0.35 0.40 +1 0.58 0.45 คงไว ้
ขอ้ที ่3 +1 0.43 0.45 +1 0.38 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่4 +1 0.35 0.30 +1 0.53 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่5 +1 0.58 0.45 +1 0.55 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่6 +1 0.30 0.30 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่7 +1 0.33 0.15 +1 0.63 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่8 +1 0.48 0.35 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่9 +1 0.50 0.30 +1 0.50 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่10 +1 0.40 0.40 +1 0.55 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่11 +1 0.38 0.25 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่12 +1 0.38 0.25 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่13 +1 0.33 0.35 +1 0.55 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่14 +1 0.28 0.45 +1 0.45 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่15 +1 0.28 0.35 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่16 +1 0.30 0.30 +1 0.48 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่17 +1 0.35 0.30 +1 0.63 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่18 +1 0.38 0.25 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่19 +1 0.45 0.20 +1 0.65 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่20 +1 0.28 0.25 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่21 +1 0.20 0.20 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่22 +1 0.23 0.15 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่23 +1 0.28 0.15 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่24 +1 0.23 0.25 +1 0.50 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่25 +1 0.25 0.20 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่26 +1 0.28 0.15 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่27 +1 0.28 0.15 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่28 +1 0.28 0.25 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่29 +1 0.20 0.30 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่30 +1 0.23 0.25 +1 0.63 0.75 คงไว ้
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ตารางท่ี 3 ข(ตอ่ )  ผลการประเมนิและวเิคราะหแ์บบทดสอบ จากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อน ั / หลงัเรยีน ในการพฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน ั

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ บทที ่3 การประยกุตอ์นุพนัธข์องฟงกช์ัั น 
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน  

แบบทดสอบ คา่ IOC คา่ p คา่ r คา่ IOC คา่ p คา่ r 
ปรบัแกไ้ข 
หลงัประเมนิ 

ขอ้ที ่31 +1 0.35 0.20 +1 0.75 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่32 +1 0.35 0.20 +1 0.80 0.40 คงไว ้
ขอ้ที ่33 +1 0.33 0.25 +1 0.75 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่34 +1 0.33 0.25 +1 0.75 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่35 +1 0.30 0.30 +1 0.70 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่36 +1 0.25 0.40 +1 0.53 0.95 คงไว ้
ขอ้ที ่37 +1 0.30 0.30 +1 0.73 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่38 +1 0.28 0.35 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่39 +1 0.18 0.25 +1 0.15 0.30 คงไว ้
ขอ้ที ่40 +1 0.18 0.25 +1 0.18 0.35 คงไว ้

 
คา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเป็น 0.677 

DPU



 127 

ตารางท่ี 3 ข(ตอ่ )  ผลการประเมนิและวเิคราะหแ์บบทดสอบ จากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อน ั / หลงัเรยีน ในการพฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน ั

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ บทที ่4 ปรพินัธเ์บือ้งตน้และการประยกุต ์
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน  

แบบทดสอบ คา่ IOC คา่ p คา่ r คา่ IOC คา่ p คา่ r 
ปรบัแกไ้ข 
หลงัประเมนิ 

ขอ้ที ่1 +1 0.25 0.30 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่2 +1 0.28 0.25 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่3 +1 0.28 0.25 +1 0.55 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่4 +1 0.25 0.30 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่5 +1 0.38 0.25 +1 0.55 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่6 +1 0.25 0.30 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่7 +1 0.40 0.30 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่8 +1 0.23 0.35 +1 0.53 0.95 คงไว ้
ขอ้ที ่9 +1 0.25 0.40 +1 0.53 0.95 คงไว ้
ขอ้ที ่10 +1 0.40 0.30 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่11 +1 0.33 0.25 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่12 +1 0.35 0.20 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่13 +1 0.43 0.35 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่14 +1 0.25 0.30 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่15 +1 0.28 0.25 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่16 +1 0.20 0.30 +1 0.53 0.95 คงไว ้
ขอ้ที ่17 +1 0.30 0.30 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่18 +1 0.33 0.25 +1 0.50 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่19 +1 0.33 0.25 +1 0.38 0.35 คงไว ้
ขอ้ที ่20 +1 0.33 0.25 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่21 +1 0.30 0.30 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่22 +1 0.45 0.30 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่23 +1 0.43 0.35 +1 0.68 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่24 +1 0.43 0.35 +1 0.78 0.45 คงไว ้
ขอ้ที ่25 +1 0.33 0.25 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่26 +1 0.38 0.35 +1 0.58 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่27 +1 0.30 0.30 +1 0.73 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่28 +1 0.30 0.30 +1 0.70 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่29 +1 0.33 0.25 +1 0.58 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่30 +1 0.33 0.25 +1 0.55 0.70 คงไว ้
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ตารางท่ี 3 ข(ตอ่ )  ผลการประเมนิและวเิคราะหแ์บบทดสอบ จากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อน ั / หลงัเรยีน ในการพฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน ั

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ บทที ่4 ปรพินัธเ์บือ้งตน้และการประยกุต ์
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน  

แบบทดสอบ คา่ IOC คา่ p คา่ r คา่ IOC คา่ p คา่ r 
ปรบัแกไ้ข 
หลงัประเมนิ 

ขอ้ที ่31 +1 0.33 0.35 +1 0.33 0.35 คงไว ้
ขอ้ที ่32 +1 0.30 0.30 +1 0.53 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่33 +1 0.28 0.35 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่34 +1 0.30 0.30 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่35 +1 0.43 0.25 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่36 +1 0.33 0.25 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่37 +1 0.33 0.25 +1 0.55 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่38 +1 0.30 0.30 +1 0.55 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่39 +1 0.23 0.45 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่40 +1 0.45 0.40 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่41 +1 0.40 0.30 +1 0.33 0.45 คงไว ้
ขอ้ที ่42 +1 0.28 0.35 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่43 +1 0.48 0.35 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่44 +1 0.40 0.30 +1 0.63 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่45 +1 0.28 0.35 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่46 +1 0.40 0.20 +1 0.55 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่47 +1 0.30 0.40 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่48 +1 0.35 0.30 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่49 +1 0.33 0.35 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่50 +1 0.33 0.35 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่51 +1 0.33 0.25 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่52 +1 0.33 0.35 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่53 +1 0.38 0.25 +1 0.75 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่54 +1 0.35 0.30 +1 0.68 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่55 +1 0.43 0.25 +1 0.78 0.45 คงไว ้
ขอ้ที ่56 +1 0.33 0.25 +1 0.68 0.65 คงไว ้
ขอ้ที ่57 +1 0.33 0.25 +1 0.58 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่58 +1 0.33 0.35 +1 0.73 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่59 +1 0.33 0.35 +1 0.70 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่60 +1 0.33 0.25 +1 0.58 0.75 คงไว ้

คา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเป็น 0.814 
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ตารางท่ี 3 ข(ตอ่ )  ผลการประเมนิและวเิคราะหแ์บบทดสอบ จากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อน ั / หลงัเรยีน ในการพฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน ั

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ บทที ่5 กาํหนดการเชงิเสน้ 
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน  

แบบทดสอบ คา่ IOC คา่ p คา่ r คา่ IOC คา่ p คา่ r 
ปรบัแกไ้ข 
หลงัประเมนิ 

ขอ้ที ่1 +1 0.28 0.25 +1 0.60 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่2 +1 0.28 0.25 +1 0.45 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่3 +1 0.23 0.35 +1 0.58 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่4 +1 0.28 0.25 +1 0.45 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่5 +1 0.28 0.25 +1 0.50 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่6 +1 0.25 0.30 +1 0.45 0.30 คงไว ้
ขอ้ที ่7 +1 0.43 0.25 +1 0.58 0.55 คงไว ้
ขอ้ที ่8 +1 0.25 0.30 +1 0.45 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่9 +1 0.28 0.35 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่10 +1 0.25 0.40 +1 0.50 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่11 +1 0.25 0.40 +1 0.45 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่12 +1 0.30 0.30 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่13 +1 0.45 0.30 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่14 +1 0.30 0.30 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่15 +1 0.23 0.35 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่16 +1 0.45 0.30 +1 0.53 0.95 คงไว ้
ขอ้ที ่17 +1 0.28 0.35 +1 0.55 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่18 +1 0.25 0.40 +1 0.58 0.85 คงไว ้
ขอ้ที ่19 +1 0.30 0.30 +1 0.43 0.75 คงไว ้
ขอ้ที ่20 +1 0.30 0.30 +1 0.53 0.95 คงไว ้
ขอ้ที ่21 +1 0.25 0.40 +1 0.53 0.95 คงไว ้
ขอ้ที ่22 +1 0.20 0.30 +1 0.53 0.95 คงไว ้
ขอ้ที ่23 +1 0.23 0.25 +1 0.45 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่24 +1 0.23 0.25 +1 0.50 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่25 +1 0.25 0.30 +1 0.53 0.95 คงไว ้
ขอ้ที ่26 +1 0.38 0.25 +1 0.50 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่27 +1 0.23 0.35 +1 0.53 0.95 คงไว ้
ขอ้ที ่28 +1 0.23 0.35 +1 0.53 0.95 คงไว ้
ขอ้ที ่29 +1 0.25 0.30 +1 0.70 0.60 คงไว ้
ขอ้ที ่30 +1 0.28 0.25 +1 0.68 0.65 คงไว ้
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ตารางท่ี 3 ข(ตอ่ )  ผลการประเมนิและวเิคราะหแ์บบทดสอบ จากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโน
มตแิละความสามารถในการแกป้ญหาก่อน ั / หลงัเรยีน ในการพฒันาการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐาน ั

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ บทที ่5 กาํหนดการเชงิเสน้ 
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน  

แบบทดสอบ คา่ IOC คา่ p คา่ r คา่ IOC คา่ p คา่ r 
ปรบัแกไ้ข 
หลงัประเมนิ 

ขอ้ที ่31 +1 0.23 0.35 +1 0.53 0.95 คงไว ้
ขอ้ที ่32 +1 0.33 0.25 +1 0.65 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่33 +1 0.30 0.30 +1 0.65 0.50 คงไว ้
ขอ้ที ่34 +1 0.33 0.25 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่35 +1 0.33 0.25 +1 0.60 0.80 คงไว ้
ขอ้ที ่36 +1 0.40 0.30 +1 0.60 0.70 คงไว ้
ขอ้ที ่37 +1 0.28 0.35 +1 0.50 0.90 คงไว ้
ขอ้ที ่38 +1 0.30 0.30 +1 0.50 0.70 คงไว ้

  
คา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเป็น 0.684 
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ภาคผนวก  ค 
ขอ้มลูจากการทดลอง 
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ภาคผนวก  ค 
ขอ้มลูจากการทดลอง 

 
ตอนที ่1 ผลการประเมนิประสทิธภิาพของแผนกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นั

ฐาน ความเขา้ใจดา้นมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั ของนกัศกึษาในกลุม่ตวัอยา่ง 
ตอนที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบการทาํแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละ

ความสามารถในการแกป้ญหาก่อนเรยีนั และหลงัเรยีน  
ตอนที ่3 ผลเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนระหว่าง์ กลุ่มนักศกึษาที่มคีวามรู้

พืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูกบักลุ่มนกัศกึษาทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณศิาสตรต์ํ่า 
ตอนที ่4 ผลการประเมนิเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรธุ์รกจิทัง้ก่อนและกลงัเรยีนของ

นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง   
ตอนที ่5 ผลการประเมนิการใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานั  

 
 

DPU



 133 

 ตอนท่ี 1    ผลการประเมนิประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตรโ์ดยใช้
ปญหาเป็นฐาน ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาของนกัศกึษาในกลุ่มั ั ทดลอง 
 
ตารางท่ี 1ค ผลการประเมนิประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตรโ์ดยใช ้

ปญหาเป็นฐาน ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาของนกัศกึษาั ั

ในกลุ่มทดลองใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์70 / 70   
 

คะแนนระหวา่งเรยีน คะแนนผลการสอบหลงัเรยีน 
คนที ่ คะแนนเตม็ 30 คะแนน รอ้ยละ คะแนนเตม็ 70 คะแนน รอ้ยละ 

1 28 93.33 54 77.14 
2 22 73.33 44 62.86 
3 22 73.33 50 71.43 
4 25 83.33 51 72.86 
5 30 100.00 57 81.43 
6 26 86.67 47 67.14 
7 30 100.00 51 72.86 
8 30 100.00 61 87.14 
9 24 80.00 47 67.14 
10 30 100.00 63 90.00 
11 18 60.00 43 61.43 
12 29 96.67 45 64.29 
13 24 80.00 43 61.43 
14 24 80.00 48 68.57 
15 25 83.33 51 72.86 
16 29 96.67 51 72.86 
17 29 96.67 71 101.43 
18 28 93.33 56 80.00 
19 24 80.00 56 80.00 
20 24 80.00 48 68.57 
21 30 100.00 58 82.86 
22 30 100.00 64 91.43 
23 18 60.00 50 71.43 
24 28 93.33 50 71.43 
25 18 60.00 37 52.86 
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ตารางท่ี 1ค(ตอ่ )  ผลการประเมนิประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตรโ์ดยใช ้
   ปญหาเป็นฐาน ความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาของ ั ั  
   นกัศกึษาในกลุ่มทดลองใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์70 / 70  รายวชิา  
   คณติศาสตรธุ์รกจิ 
 

คะแนนระหวา่งเรยีน คะแนนผลการสอบหลงัเรยีน 
คนที ่ คะแนนเตม็ 30 คะแนน รอ้ยละ คะแนนเตม็ 70 คะแนน รอ้ยละ 
26 27 90.00 61 87.14 
27 16 53.33 44 62.86 
28 30 100.00 53 75.71 
29 29 96.67 54 77.14 
30 30 100.00 71 101.43 
31 30 100.00 68 97.14 
32 23 76.67 50 71.43 
33 30 100.00 66 94.29 
34 30 100.00 47 67.14 
35 18 60.00 40 57.14 
36 24 80.00 45 64.29 
37 18 60.00 42 60.00 
38 29 96.67 53 75.71 
39 23 76.67 43 61.43 
40 27 90.00 51 72.86 

คะแนนรวม 1029 - 2084 - 
คะแนนเฉลีย่ 25.73 - 52.10 - 
รอ้ยละ - 85.75 - 74.43 
S.D. 4.32 - 8.43 - 

 
 
จากขอ้มลูในตารางจะไดป้ระสทิธภิาพ  E1 เทา่กบั 85.75 %   

E2 เทา่กบั 74.43 % 
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การหาประสิทธิภาพชุดการสอน 

สตูร A
N

X

E1









 100 

เมือ่ E1    แทน  ประสทิธภิาพของกระบวนการทีจ่ดัไวใ้นชุดการสอน 
คดิเป็นรอ้ยละจากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งการเรยีน 

X  แทน คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งการเรยีน 
N  แทน  จาํนวนผูเ้รยีน 
A  แทน  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัระหวา่งการเรยีน 

 
30
40

1029
E1  100 =  85.75 %  

 

สตูร B
N

Y

E2








  
70
40

2084
E2   100 = 74.43  

เมือ่ E2    แทน  ประสทิธภิาพของกระบวนการทีจ่ดัไวใ้นชุดการสอน 
คดิเป็นรอ้ยละจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน 

Y  แทน คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรยีน 
N  แทน  จาํนวนผูเ้รยีน 
B  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน 

 
70
40

2084
E2   100  = 74.43 % 
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ตอนท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบการทาํแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนมตแิละความสามารถใน
การแกป้ญหาก่อนเรยีนั และหลงัเรยีน 
 
ตารางท่ี  2.1ค คะแนนรวมและคา่เฉลีย่ผลการทดสอบวดัมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั

ก่อน / หลงัเรยีน บทที ่1  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัลมิติของฟงกช์นัและความต่อเน่ืองั  (เรือ่งที ่1 ถงึ 
เรือ่งที ่5) 

กลุม่สงู กลุม่ตํ่า  
นกัศกึษาคนที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 

1 12 22 10 100 11 25 14 196 
2 11 30 19 361 13 37 24 576 
3 2 27 25 625 13 26 13 169 
4 6 20 14 196 14 38 24 576 
5 8 26 18 324 11 39 28 784 
6 5 29 24 576 19 37 18 324 
7 16 25 9 81 11 9 -2 4 
8 15 25 10 100 12 31 19 361 
9 2 19 17 289 14 30 16 256 
10 9 19 10 100 14 28 14 196 
11 16 38 22 484 21 24 3 9 
12 18 37 19 361 13 28 15 225 
13 17 37 20 400 7 13 6 36 
14 8 37 29 841 16 29 13 169 
15 0 16 16 256 5 29 24 576 
16 15 37 22 484 6 13 7 49 
17 18 30 12 144 10 32 22 484 
18 20 28 8 64 10 30 20 400 
19 12 25 13 169 12 26 14 196 
20 0 27 27 729 12 12 0 0 

 รวม 210 554   244 536   
คา่เฉลีย่ 10.5 27.7   12.2 26.8   
สว่นเบีย่งเบน 6.41 6.77   3.85 8.85   
ตวัสถติ ิt 12.105**    7.825**    

 
** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี  2.2ค  คะแนนรวมและคา่เฉลีย่ผลการทดสอบวดัมโนมตแิละความสามารถในการ
แกป้ญหาก่อนั  / หลงัเรยีน บทที ่2 อนุพนัธข์องฟงกช์นัั  (เรือ่งที ่6 ถงึ เรือ่งที ่12) 

 
กลุม่สงู กลุม่ตํ่า  

นกัศกึษาคนที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
 

ผลต่าง 
 

ผลต่าง2 ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
 

ผลต่าง 
 

ผลต่าง2 
1 17 58 41 1681 10 56 46 2116 
2 16 34 18 324 12 60 48 2304 
3 12 32 20 400 11 18 7 49 
4 16 53 37 1369 21 62 41 1681 
5 14 30 16 256 16 52 36 1296 
6 21 33 12 144 21 61 40 1600 
7 1 29 28 784 0 18 18 324 
8 30 50 20 400 8 19 11 121 
9 11 37 26 676 15 59 44 1936 
10 0 18 18 324 17 48 31 961 
11 24 58 34 1156 12 36 24 576 
12 15 58 43 1849 19 36 17 289 
13 17 61 44 1936 7 52 45 2025 
14 19 47 28 784 10 50 40 1600 
15 10 40 30 900 21 40 19 361 
16 12 57 45 2025 9 57 48 2304 
17 25 60 35 1225 13 44 31 961 
18 11 43 32 1024 26 62 36 1296 
19 5 30 25 625 12 48 36 1296 
20 21 57 36 1296 25 54 29 841 
รวม 297 885   285 932   
คา่เฉลีย่ 14.85 44.25   14.25 46.6   
สว่นเบีย่งเบน 7.61 13.22   6.53 14.53   
ตวัสถติ ิt 13.180**    11.501**    

 
** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2.3ค  คะแนนรวมและคา่เฉลีย่ผลการทดสอบวดัมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั

ก่อน / หลงัเรยีน บทที ่3 การประยกุตข์องอนุพนัธ ์(เรือ่งที ่13 ถงึ เรือ่งที ่16) 
  

กลุม่สงู กลุม่ตํ่า  
นกัศกึษาคนที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 

1 7 23 16 256 13 18 5 25 
2 8 17 9 81 10 35 25 625 
3 6 29 23 529 7 17 10 100 
4 11 19 8 64 9 34 25 625 
5 9 6 -3 9 12 33 21 441 
6 11 19 8 64 11 24 13 169 
7 6 10 4 16 0 15 15 225 
8 10 31 21 441 0 26 26 676 
9 7 30 23 529 11 37 26 676 
10 3 17 14 196 8 5 -3 9 
11 9 35 26 676 0 0 0 0 
12 9 35 26 676 7 19 12 144 
13 9 34 25 625 11 19 8 64 
14 9 18 9 81 11 37 26 676 
15 10 29 19 361 12 37 25 625 
16 7 33 26 676 7 35 28 784 
17 1 34 33 1089 7 0 -7 49 
18 10 3 -7 49 7 19 12 144 
19 14 5 -9 81 8 35 27 729 
20 13 36 23 529 11 36 25 625 
รวม 169 463   162 481   

คา่เฉลีย่ 8.45 23.15   8.1 24.05   
สว่นเบีย่งเบน 3.05 10.99   4.00 12.47   
ตวัสถติ ิt 5.508**    6.451**    

 
** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2.4ค  คะแนนรวมและคา่เฉลีย่ผลการทดสอบวดัมโนมตแิละความสามารถในการ
แกป้ญหาก่อนั  / หลงัเรยีน บทที ่4 ปรพินัธเ์บือ้งตน้และการประยกุต(์เรือ่งที ่17 ถงึ เรือ่งที ่21) 
 

กลุม่สงู กลุม่ตํ่า  
นกัศกึษาคนที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 

1 12 53 41 1681 6 8 2 4 
2 15 49 34 1156 7 51 44 1936 
3 14 8 -6 36 11 10 -1 1 
4 5 40 35 1225 14 58 44 1936 
5 13 21 8 64 11 53 42 1764 
6 5 35 30 900 13 57 44 1936 
7 9 33 24 576 0 35 35 1225 
8 10 46 36 1296 16 38 22 484 
9 19 52 33 1089 9 47 38 1444 
10 21 54 33 1089 12 22 10 100 
11 11 47 36 1296 15 10 -5 25 
12 14 50 36 1296 5 55 50 2500 
13 12 50 38 1444 0 8 8 64 
14 11 7 -4 16 13 54 41 1681 
15 7 47 40 1600 17 50 33 1089 
16 17 52 35 1225 9 8 -1 1 
17 7 53 46 2116 6 55 49 2401 
18 4 17 13 169 3 9 6 36 
19 15 57 42 1764 9 50 41 1681 
20 10 8 -2 4 13 46 33 1089 
รวม 231 779 41 1681 189 724   

คา่เฉลีย่ 11.55 38.95   9.45 36.2   
สว่นเบีย่งเบน 4.64 17.18   4.98 20.17   
ตวัสถติ ิt 7.533**    6.195**    

 
** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2.5ค  คะแนนรวมและคา่เฉลีย่ผลการทดสอบวดัมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาั

ก่อน / หลงัเรยีน บทที ่5 กาํหนดการเชงิเสน้ (เรือ่งที ่22 ถงึ เรือ่งที ่25) 
 

กลุม่สงู กลุม่ตํ่า  
นกัศกึษาคนที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 

1 4 28 24 576 0 29 29 841 
2 3 0 -3 9 8 30 22 484 
3 0 29 29 841 7 29 22 484 
4 7 0 -7 49 6 30 24 576 
5 6 23 17 289 8 29 21 441 
6 3 29 26 676 5 30 25 625 
7 9 29 20 400 0 9 9 81 
8 9 28 19 361 0 29 29 841 
9 4 30 26 676 11 30 19 361 
10 9 28 19 361 9 26 17 289 
11 0 30 30 900 4 0 -4 16 
12 7 30 23 529 8 30 22 484 
13 9 30 21 441 0 30 30 900 
14 0 30 30 900 10 30 20 400 
15 4 29 25 625 9 30 21 441 
16 13 28 15 225 0 30 30 900 
17 10 29 19 361 10 30 20 400 
18 7 15 8 64 13 0 -13 169 
19 9 25 16 256 3 30 27 729 
20 0 30 30 900 2 30 28 784 

รวม 113 500   113 511   
คา่เฉลีย่ 5.65 25   5.65 25.55   
สว่นเบีย่งเบน 3.87 9.23   4.26 9.91   
ตวัสถติ ิt 8.541**    8.044**    

 
** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2.6ค  คะแนนรวมและคา่เฉลีย่ผลการทดสอบวดัมโนมตแิละความสามารถในการ
แกป้ญหาก่อนั  / หลงัเรยีน ในรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ (เรือ่งที ่1 ถงึ เรือ่งที ่25) 
 

กลุม่สงู กลุม่ตํ่า  
นกัศกึษาคนที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 

1 52 184 132 17424 40 136 96 9216 
2 53 130 77 5929 50 213 163 26569 
3 34 125 91 8281 49 100 51 2601 
4 45 132 87 7569 64 222 158 24964 
5 50 106 56 3136 58 206 148 21904 
6 45 145 100 10000 69 219 150 22500 
7 41 126 85 7225 11 86 75 5625 
8 74 180 106 11236 36 143 107 11449 
9 43 168 125 15625 60 203 143 20449 
10 42 136 94 8836 60 129 69 4761 
11 60 208 148 21904 52 70 18 324 
12 63 210 147 21609 52 168 116 13456 
13 64 212 148 21904 25 122 97 9409 
14 47 139 92 8464 60 200 140 19600 
15 41 161 120 14400 64 186 122 14884 
16 54 207 153 23409 31 143 112 12544 
17 58 206 148 21904 46 161 115 13225 
18 63 106 43 1849 59 120 61 3721 
19 59 142 83 6889 44 189 145 21025 
20 44 158 114 12996 63 178 115 13225 

รวม 1032 3181 2149 250589 993 3194 2201 271451 
คา่เฉลีย่ 51.6 159.05   49.65 159.70   
สว่นเบีย่งเบน 10.15 35.78   14.92 45.85   
ตวัสถติ ิt 14.931**    12.548**    

 
** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 
 

สตูร   
2 2
Dt

n * ( D ) ( D)
40 1
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ตอนท่ี 3 ผลเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนระหวา่งกลุ่มนกัศกึษาทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทาง์
คณติศาสตรส์งูกบักลุ่มนกัศกึษาทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณศิาสตรต์ํ่า 
 
ตารางท่ี 3.1ค  ผลการทดสอบวดัมโนมตแิละความสามารถในการแกป้ญหาหลงัเรยีนั  แยกเป็น
คะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค ในรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ 
 

กลุม่สงู กลุม่ตํ่า  
นกัศกึษาคนที ่ กลางภาค ปลายภาค 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 กลางภาค ปลายภาค 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 

1 15 11 -4 16 10 12 2 4 
2 13 15 2 4 11 16 5 25 
3 11 15 4 16 11 10 -1 1 
4 12 11 -1 1 10 11 1 1 
5 12 9 -3 9 17 14 -3 9 
6 7 12 5 25 19 14 -5 25 
7 14 12 -2 4 13 12 -1 1 
8 24 18 -6 36 7 12 5 25 
9 11 17 6 36 9 13 4 16 
10 20 12 -8 64 10 12 2 4 
11 12 12 0 0 5 14 9 81 
12 15 13 -2 4 15 19 4 16 
13 15 19 4 16 13 15 2 4 
14 16 16 0 0 12 11 -1 1 
15 15 10 -5 25 7 10 3 9 
16 18 23 5 25 10 12 2 4 
17 22 16 -6 36 11 10 -1 1 
18 12 15 3 9 11 13 2 4 
19 18 18 0 0 12 12 0 0 
20 7 13 6 36 11 13 2 4 

รวม 289 287 -2 362 224 255 31 235 
คา่เฉลีย่ 14.45 14.35   11.20 12.75   
สว่นเบีย่งเบน 4.407 3.498   3.254 2.197   
รวมเฉลีย่ 28.80    23.95    
สว่นเบีย่งเบน 6.771    4.582    
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ตารางท่ี 3.2ค  คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการทดสอบวดัมโนมตแิละความสามารถในการ
แกป้ญหาหลงัเรยีนั  แยกเป็นคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค ในรายวชิา
คณติศาสตรธุ์รกจิ 
 

Group Statistics 

 กลุม่ตวัอยา่ง n Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

สงู 20 14.45 4.407 .985 MID 

ตํ่า 20 11.20 3.254 .728 

สงู 20 14.35 3.498 .782 FIN 

ตํ่า 20 12.75 2.197 .491 

สงู 20 28.8000 6.77146 1.51414 รวม 

ตํ่า 20 23.9500 4.58229 1.02463 

 
  

Levene's Test for 
Equality of Variances 

 

 
t-test for Equality of Mean 

  

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean  

Difference 
Std. Error  
Difference 

Equal variances assumed 1.854 .181 2.653 38 .012 3.250 1.225 MID 

Equal variances not assumed   2.653 34.973 .012 3.250 1.225 

Equal variances assumed 5.230 .028 1.732 38 .091 1.600 .924 FIN 

Equal variances not assumed   1.732 31.973 .093 1.600 .924 

Equal variances assumed 2.951 .094 2.653 38 .012 4.85000 1.82825 รวม 

Equal variances not assumed   2.653 33.385 .012 4.85000 1.82825 
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ตอนท่ี 4 ผลการประเมนิเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิทัง้ก่อนและหลงัเรยีนของ 
นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง   
 
ตารางท่ี 4ค ผลการประเมนิเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิทัง้ก่อนและหลงัเรยีนของ 

นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง   
 

นกัศกึษา 
คนที ่

 
ก่อนเรยีน 

 
หลงัเรยีน 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 

1 2.33 3.60 1.27 1.61 
2 3.52 4.05 0.53 0.28 
3 3.23 4.17 0.94 0.88 
4 3.33 3.97 0.64 0.41 
5 3.71 3.53 -0.18 0.03 
6 3.23 3.50 0.27 0.07 
7 2.83 3.67 0.84 0.71 
8 3.07 3.70 0.63 0.40 
9 3.13 3.83 0.70 0.49 
10 3.13 3.34 0.21 0.04 
11 3.17 3.50 0.33 0.11 
12 3.33 3.58 0.25 0.06 
13 3.13 4.07 0.94 0.88 
14 3.27 4.17 0.90 0.81 
15 2.73 3.97 1.24 1.54 
16 3.27 3.53 0.26 0.07 
17 3.09 3.50 0.41 0.17 
18 3.33 3.67 0.34 0.12 
19 3.46 3.70 0.24 0.06 
20 3.25 3.83 0.58 0.34 
21 3.13 3.60 0.47 0.22 
22 3.43 4.07 0.64 0.41 
23 3.33 4.17 0.84 0.71 
24 3.13 3.97 0.84 0.71 
25 3.27 3.53 0.26 0.07 
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ตารางท่ี 4ค(ตอ่ ) ผลการประเมนิเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิทัง้ก่อนและหลงัเรยีน 
     ของนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่ง   

 
นกัศกึษา 
คนที ่

 
ก่อนเรยีน 

 
หลงัเรยีน 

 
ผลต่าง 

 
ผลต่าง2 

26 2.70 3.50 0.80 0.64 
27 3.27 3.67 0.40 0.16 
28 3.00 3.70 0.70 0.49 
29 3.33 3.83 0.50 0.25 
30 3.40 3.50 0.10 0.01 
31 3.20 3.50 0.30 0.09 
32 3.27 3.23 -0.04 0.00 
33 3.47 3.13 -0.34 0.12 
34 2.87 3.27 0.40 0.16 
35 3.53 4.07 0.54 0.29 
36 3.50 4.17 0.67 0.45 
37 3.23 3.97 0.74 0.55 
38 2.83 3.53 0.70 0.49 
39 2.33 4.25 1.92 3.69 
40 3.23 3.72 0.49 0.24 
รวม 126.99 149.26 22.27 18.81 

คา่เฉลีย่ 3.17 3.73   
สว่นเบีย่งเบน 0.271 0.242   
ตวัสถติ ิt 8.68**    

** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 
 

สตูร   
2 2
Dt

n * ( D ) ( D)
40 1






 

 

 

2
22.27t

40 * 18.81 (22.27 )
40 1





 

     t 8.68
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ตอนท่ี 5 ผลการประเมนการใช้ชดุการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานิ  
 
ตารางท่ี 5.1ค ผลการประเมนิการใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานต่อวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิั

หลงัเรยีนของนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งดา้นความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใช้
ปญหาเป็นฐานั  

 
 

Group Statistics 

 
รายการ n Mean 

Std. 
 Deviation 

Std.  
Error Mean 

กลุม่สงู 20 4.4000 .41675 .09319 ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูฯ้ 

กลุม่ตํ่า 20 4.2625 .31908 .07135 

กลุม่สงู 20 4.4000 .42457 .09494 ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการคดิและการ
นําไปใช ้ กลุม่ตํ่า 20 4.0625 .42049 .09402 

กลุม่สงู 20 4.4250 .44088 .09858 ความพงึพอใจต่อวธิกีารสอนของอาจารย ์

กลุม่ตํ่า 20 4.1250 .43217 .09664 

กลุม่สงู 20 4.4000 .50262 .11239 ความพงึพอใจต่อสถานทีเ่รยีน 

กลุม่ตํ่า 20 4.0833 .46985 .10506 

กลุม่สงู 20 4.4063 .37234 .08326 ภาพรวม 

กลุม่ตํ่า 20 4.1333 .31879 .07128 
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ตารางท่ี 5.2ค  ผลการประเมนิการใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใชป้ญหาเป็นฐานต่อวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิั

หลงัเรยีนของนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งดา้นความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูแ้บบใช้
ปญหาเป็นฐานั  

 
Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test  

for Equality of Means 

 
 

รายการ 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean  

Difference 

Std.  
Error 

Difference 

Equal variances assumed 6.289 .017 1.172 38 .249 .13750 .11737 a1 
Equal variances not assumed   1.172 35.578 .249 .13750 .11737 

Equal variances assumed .224 .638 2.526 38 .016 .33750 .13362 a2 
Equal variances not assumed   2.526 37.996 .016 .33750 .13362 

Equal variances assumed .033 .856 2.173 38 .036 .30000 .13805 a3 
Equal variances not assumed   2.173 37.985 .036 .30000 .13805 

Equal variances assumed .695 .410 2.058 38 .046 .31667 .15385 a4 
Equal variances not assumed   2.058 37.829 .046 .31667 .15385 

Equal variances assumed .985 .327 2.490 38 .017 .27292 .10960 a1_a4 
Equal variances not assumed   2.490 37.119 .017 .27292 .10960 

 
a1   คอื  ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูฯ้ 
a2 คอื  ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการคดิและการนําไปใช ้
a3 คอื  ความพงึพอใจต่อวธิกีารสอนของอาจารย ์
a4 คอื  ความพงึพอใจต่อสถานทีเ่รยีน 
a1_a4  คอื  ภาพรวม 

การทดสอบดว้ย t-test มขีัน้ตอนดงัน้ี 
1. ทดสอบความแปรปรวนทัง้ 2 กลุ่มภายใตส้มมตฐิานดงัน้ี 

 2 2
0 1 2H :   (ความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่มเทา่กนั 

   2 2
1 1 2H :    (ความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่มไมเ่ทา่กนั) 

การทดสอบโดยวธิ ีLevene's test 
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อธิบายผลลพัธ ์
1.  สถติทิดสอบ F ทีไ่ดจ้าก Levene ' s test เพือ่ทดสอบ Homogeneity of variance  

  จะปฏเิสธ Ho เมือ่ Sig. <    แสดงวา่  2 2
1 2    

  จะยอมรบั Ho เมือ่ Sig. >   แสดงวา่  2 2
1 2   

2.  คา่เฉลีย่ของทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกนั หรอืไม ่ 

3.  กรณ ี 2 2
1 2    ใหใ้ชส้ถติ ิt (Separated Variances) เพือ่ทดสอบคา่เฉลีย่ทัง้ 2 กลุ่ม 

 สตูร  
   



1 2 1 2
2 2
1 2
1 2

( x x ) ( )t
S S
n n

 

  
 

   
   
    

22 2
1 2
1 2
2 22 2

1 2
1 2

1 2

S S
n n

df
S S
n n

n 1 n 1

 

4. กรณี  2 2
1 2  ใหใ้ชส้ถติ ิt (Pooled Variances) เพือ่ทดสอบคา่เฉลีย่ทัง้ 2 กลุ่ม 

 สตูร   

 
   


1 2 1 2

2
p 1 2

( x x ) ( )t
1 1S n n

 

                 
2 2

2 1 1 2 2
p 1 2

(n 1)S (n 1)SS n n 2  

  ทีม่ ีdegree of freedom 2nn 21   
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ตวัอยางผลงานชวงท่ี ่ ่ 1 
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ตวัอยา่งผลงานในชว่งที ่2 
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ตวัอยา่งผลงานในชว่งที ่3 
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ตวัอยา่งผลงานการทาํกจิกรรม 

 

นกัศกึษาชว่ยกนัแกป้ญหาั  

            
 

 
 

นกัศึกษานาํเสนอผลงาน
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ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบวดัมโนมตและความสามารถในการแก้ปัญหาิ  
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ตวัอยางแบบทดสอบกอนเรียน่ ่  
แบบประเมนตนเองกอนเรียน เร่ือง ฟังกช์นัและการหาคาของฟังกช์นัิ ่ ่  

คาํแนะนํา ขอใหน้กัศกึษาอา่นคาํถามแลว้เขยีน x ลงในกระดาษคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุ 
_________________________________________________________________________ 
1.  ความสมัพนัธข์อ้ใดต่อไปน้ีไม่เป็นฟงกช์นัั  
 ก.  r = {(1,1),(2,3),(3,-4),(4,3),(5,0)} 
 ข.  r = {(-1,1),(0,3),(1,2),(2,3),(-1,0)} 
 ค.  r = {(1,-1),(2,-3),(-3,0),(-2,3),(-1,0),(0,0)} 
 ง.  r = {(1,0),(2,0),(3,0),(4,0),(5,0)} 
2.  ความสมัพนัธข์อ้ใดต่อไปน้ีไม่เป็นฟงกช์นัั  
 ก.   y2 = 1 + x2    ข.  x2 = 4y 
 ค.   y =  4x     ง.  xy = 10 
3.  กาํหนดให ้f(x) = x2 – 2x + 4  แลว้ f(2) ตรงกบัขอ้ใด 
 ก.   7     ข.   2    
 ค.   9     ง.   4 

4.  กาํหนดให ้
1x

1x

,

,
  

3x2

3x
)x(g

2











  แลว้ g(-1) ตรงกบัขอ้ใด 

 ก. 1     ข.   4    
 ค.   7     ง.   9 
5.  กาํหนดให ้h(x) = 3 – 2x – x2  แลว้ h(-2) ตรงกบัขอ้ใด 
 ก.   1     ข.   2    
 ค.   3     ง.    4 

6.  กาํหนดให ้
2x

2x

,

,
  

2x

12
x

)x(f 











  แลว้ f(6) ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.   2     ข.   -2    
 ค.   4     ง.   -4 
7.  กาํหนดให ้h(x) = x2 – 5x -1 แลว้ h( 2

1 ) ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.   4
13      ข.   2

13     

 ค.   4
5      ง.   2

5  
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8.  กาํหนดให ้f(x) = 3 – 2x2 – 3x3 + x4  คา่ของ 3
)3(f   ตรงกบัขอ้ใด  

 ก.   147     ข.   121    
 ค.   49     ง.   7 

9.  กาํหนดให ้f(x) = 
3 , x  0x

    
, x  0x 5








     คา่ของ f(-2) ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  -8     ข.   8     
 ค.   6     ง.    3  
10. กาํหนดให ้ f(x) = x2 + 3x  4  คา่ของ 2f( 2

1 ) ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  4
9      ข.  2

9      

 ค.  - 4
9      ง.  - 2

9  

 
 

*********************************************************** 
ชื่อ-นามสกุล ...........................................................  เลขทะเบยีน ............................................... 
 

ขอ้ ก ข ค ง ขอ้ ก ข ค ง 

1         6         

2         7         

3         8         

4         9         

5         10         
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
แบบประเมนตนเองหลงัเรียน   เร่ือง ฟังกช์นัและการหาคาของฟังกช์นัิ ่  

คาํแนะนํา ขอใหน้กัศกึษาอา่นคาํถามแลว้เขยีน x ลงในกระดาษคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุ 
__________________________________________________________________________ 
 
1.  ความสมัพนัธข์อ้ใดต่อไปน้ีไมเ่ป็นฟงกช์นัั  
 ก.  r = {(1,1),(2,3),(3,-4),(4,3),(5,0)} 
 ข.  r = {(1,0),(2,0),(3,0),(4,0),(5,0)} 
 ค.  r = {(1,-1),(2,-3),(-3,0),(-2,3),(-1,0),(0,0)} 
 ง.  r = {(1,1),(0,3),(1,2),(2,3),(-1,0)} 
2.  ความสมัพนัธข์อ้ใดต่อไปน้ีไมเ่ป็นฟงกช์นัั  
 ก.   y2 = 1 + x2    ข.  x2 = 4y 
 ค.   y =  4x     ง.  xy = 10 
3.  กาํหนดให ้f(x) = x2 – 2x + 4  แลว้ f(-1) ตรงกบัขอ้ใด 
 ก.   7     ข.   2    
 ค.   9     ง.   4 

4.  กาํหนดให ้
1x

1x

,

,
  

3x2

3x
)x(g

2











  แลว้ g(2) ตรงกบัขอ้ใด 

 ก. 1     ข.   4    
 ค.   7     ง.   9 
5.  กาํหนดให ้h(x) = 3 – 2x – x2  แลว้ h(-1) ตรงกบัขอ้ใด 
 ก.   1     ข.   2    
 ค.   3     ง.    4 

6.  กาํหนดให ้
2x

2x

,

,
  

2x

12
x

)x(f 











  แลว้ f(0) ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.   2     ข.   1    
 ค.   4     ง.   -2 

7.  กาํหนดให ้h(x) = x2 – 5x -1 แลว้ h( 2
3 ) ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.   35
9      ข.   13

9     

 ค.   35
4      ง.   5

4  
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8.  กาํหนดให ้f(x) = 3 – 2x2 – 3x3 + x4  คา่ของ f( 2)

2
  ตรงกบัขอ้ใด  

 ก.   17
2      ข.   35

4     

 ค.   35
2      ง.   7

4  

9.  กาํหนดให ้f(x) = 
3 , x  0x

    
, x  0x 5








     คา่ของ f(-1) ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.   8     ข.    6     
 ค.   3     ง.    1  
10. กาํหนดให ้ f(x) = x2 + 3x  4  คา่ของ 2f( 2

1 ) ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  - 4
9      ข.  - 2

9      

 ค.   4
9      ง.   2

9  

 
 

*********************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล ............................................................  เลขทะเบยีน .............................................. 
 

ขอ้ ก ข ค ง ขอ้ ก ข ค ง 

1         6         

2         7         

3         8         

4         9         

5         10         
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สามารถศึกษาค้นคว้าเพมเตมิ่ ิ ได้ท่ี 
ศนูยส์นเทศและหอสมดุ 

มหาวทยาลยัธรุกจบณัฑตย์ิ ิ ิ
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ภาคผนวก  จ 
แผนการพฒันากจกรรมการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานิ  
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ตารางท่ี 1จ วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องสาระ / จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้/ จาํนวนคาบเรยีน 
 

สาระการเรยีนรู ้ จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ จาํนวนคาบเรยีน 
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัลมิติ 1.บอกความหมายของฟงกช์นัได้ั  7 
ของฟงกช์นัและความต่อเน่ืองั  2.แสดงวธิคีาํนวณหาคา่ของฟงกช์นัได้ั   
 3.เขยีนความหมายและสญัลกัษณ์ของลมิติ

ฟงกช์นัได้ั  
 

 4.แสดงวธิหีาคาํตอบคา่ลมิติของฟงกช์นัทีเ่ขา้ใกล้ั

คา่คงที ่ทีก่าํหนดใหไ้ด ้
 

 5.แสดงวธิหีาผลลพัธค์าํตอบค่าลมิติทีอ่ยูใ่น
รปูแบบทีย่งัไมไ่ดก้าํหนดได ้

 

 6.แสดงวธิหีาผลลพัธค์าํตอบค่าลมิติของเลขยก
กาํลงั ลมิติทีอ่นนัตข์องฟงกช์นัทีก่าํหนดใหไ้ด้ั  

 

 7.แสดงวธิกีารพจิารณาไดว้า่ฟงกช์นัทีก่าํหนดให้ั

มคีวามต่อเน่ืองหรอืไม ่ณ. ทีใ่ด 
 

 8.แสดงวธิกีารคาํนวณหาคา่ของตวัแปร เมือ่
กาํหนดเงือ่นไขของความต่อเน่ืองมาใหไ้ด ้

 

อนุพนัธข์องฟงกช์นัั  9.บอกนิยามของอนุพนัธไ์ด ้ 8 
 10.แสดงวธิคีาํนวณหาคา่อนุพนัธข์องฟงกช์นัที่ั

กาํหนดใหไ้ด ้
 

 11.แสดงวธิคีาํนวณหาคา่อนุพนัธข์องฟงกช์นัั

ลอการทิมึทีก่าํหนดใหไ้ด ้
 

 12.แสดงวธิคีาํนวณหาคา่อนุพนัธข์องฟงกช์นัเลขั

ชีก้าํลงัทีก่าํหนดใหไ้ด ้
 

 13.แสดงวธิคีาํนวณหาคา่อนุพนัธอ์นัดบัทีส่งูกวา่ 
1 ของฟงกช์นัทีก่าํหนดใหไ้ด้ั  

 

 14.แสดงวธิคีาํนวณหาคา่อนุพนัธย์อ่ยของ
ฟงกช์นัสองตวัแปรทีก่าํหนั ดใหไ้ด ้
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ตารางท่ี 1จ(ต่อ) วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องสาระ / จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้/ จาํนวนคาบเรยีน 
 

สาระการเรยีนรู ้ จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ จาํนวนคาบเรยีน 
การประยกุตข์องอนุพนัธ ์ 15.หาความชนัของเสน้สมัผสั สมการเสน้สมัผสั 

ณ จุดทีก่าํหนดใหไ้ด ้
5 

 16.พจิารณาไดว้า่ฟงกช์นัมลีกัษณะเพิม่ขึน้หรอืั

ลดลงในชว่งใด 
 

 17.คาํนวณหาจุดเปลีย่นเวา้ จุดวกิฤตขิองฟงกช์นัั

ทีก่าํหนดใหไ้ด ้
 

 18.หาคา่สงูสดุและคา่ตํ่าสดุของฟงกช์นัทีั

กาํหนดใหไ้ด ้
 

 19.หาคาํตอบของปญหาทางธุรกจิเกีย่วกบัั

คา่สงูสดุและคา่ตํ่าสดุได ้
 

ปรพินัฑเ์บือ้งตน้และการประยุกต ์ 20.บอกความหมายของอนิทรกิรลัและการอนิทริ
เกรตได ้

6 

 21.บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งการหาอนุพนัธก์บั
การอนิทรเิกรตได ้

 

 22.อนิทรเิกรตฟงกช์นัพชีคณิตทีก่าํหนดใหไ้ด้ั   
 23.ใชเ้ทคนิคการแทนคา่ชว่ยในการอนิทรเิกรต

ฟงกช์นัทีก่าํหนดใหไ้ด้ั  
 

 24.คาํนวณพืน้ทีใ่ตเ้สน้โคง้บนชว่งปิดทีก่าํหนดให้
ได ้

 

 25.คาํนวณพืน้ทีใ่ตเ้สน้โคง้ระหวา่งฟงกช์นั ั 2 
ฟงกช์นั บนชว่งปิดทีก่าํหนดใหไ้ด้ั  

 

กาํหนดการเชงิเสน้ 26.อธบิายลกัษณะของปญหากําหนดการเชงิเสน้ั

ในรปูแบบมาตรฐานได ้
4 

 27.สรา้งแบบจาํลองทางคณิตศาสตรแ์ทนปญหาั

กาํหนดการเชงิเสน้ทีก่าํหนดใหไ้ด ้
 

 28.หาคาํตอบปญหากาํหนดการเชงิเสน้ทีม่สีองั

ตวัแปรดว้ยวธิกีราฟได ้
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ตารางท่ี 1จ(ต่อ) วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องสาระ / จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้/ จาํนวนคาบเรยีน 
 

 
 
 

จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

คว
าม

รู-้จ
าํค
ดิค

าํน
วณ

 

คว
าม

เช
า้ใ
จ 

กา
รนํ

าไ
ปใ
ช ้

กา
รว
เิค
รา
ะห

 ์

1.บอกความหมายของฟงกช์นัได้ั      
2.แสดงวธิคีาํนวณหาคา่ของฟงกช์นัได้ั      
3.เขยีนความหมายและสญัลกัษณ์ของลมิติฟงกช์นัได้ั      
4.แสดงวธิหีาคาํตอบคา่ลมิติของฟงกช์นัทีเ่ขา้ใกลค้า่คงที ่ั      
ทีก่าํหนดใหไ้ด ้     
5.แสดงวธิหีาผลลพัธค์าํตอบค่าลมิติทีอ่ยูใ่นรปูแบบทีย่งัไมไ่ด ้     
กาํหนดได ้     
6.แสดงวธิหีาผลลพัธค์าํตอบค่าลมิติของเลขยกกาํลงั ลมิติที ่     
อนนัตข์องฟงกช์นัทีก่าํหนดใหไ้ด้ั      
7.แสดงวธิกีารพจิารณาไดว้า่ฟงกช์นัทีก่าํหนดใหม้คีวามต่อเน่ืองั      
หรอืไม ่ณ. ทีใ่ด     
8.แสดงวธิกีารคาํนวณหาคา่ของตวัแปร เมือ่กาํหนดเงือ่นไขของ     
ความต่อเน่ืองมาใหไ้ด ้     
9.บอกนิยามของอนุพนัธไ์ด ้     
10.แสดงวธิคีาํนวณหาคา่อนุพนัธข์องฟงกช์นัทีก่าํหนดใหไ้ด้ั      
11.แสดงวธิคีาํนวณหาคา่อนุพนัธข์องฟงกช์นัลอการทิมึที่ั      
กาํหนดใหไ้ด ้     
12.แสดงวธิคีาํนวณหาคา่อนุพนัธข์องฟงกช์นัเลขชีก้าํลงัที่ั      
กาํหนดใหไ้ด ้     
13.แสดงวธิคีาํนวณหาคา่อนุพนัธอ์นัดบัทีส่งูกวา่ 1 ของฟงกช์นัที่ั      
กาํหนดใหไ้ด ้     
14.แสดงวธิคีาํนวณหาคา่อนุพนัธย์อ่ยของฟงกช์นัสองตวัแปรที่ั      
กาํหนดใหไ้ด ้     
15.หาความชนัของเสน้สมัผสั สมการเสน้สมัผสั ณ จุดที ่     
กาํหนดใหไ้ด ้     
16.พจิารณาไดว้า่ฟงกช์นัมลีกัษณะเพิม่ขึน้หรอืลดลงในชว่งใดั      
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ตารางท่ี 1จ(ต่อ) วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องสาระ / จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้/ จาํนวนคาบเรยีน 
 

 
 
 

จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

คว
าม

รู-้จ
าํค
ดิค

าํน
วณ

 

คว
าม

เช
า้ใ
จ 

กา
รนํ

าไ
ปใ
ช ้

กา
รว
เิค
รา
ะห

 ์

17.คาํนวณหาจุดเปลีย่นเวา้ จุดวกิฤตขิองฟงกช์นัทีก่าํหนดใหไ้ด้ั      
18.หาคา่สงูสดุและคา่ตํ่าสดุของฟงกช์นัทีก่าํหนดใหไ้ด้ั      
19.หาคาํตอบของปญหาทางธุรกจิเกีย่วกบัคา่สงูสดุและคา่ตํ่าสดุได้ั      
20.บอกความหมายของปรพินัธแ์ละการหาปรพินัธไ์ด ้     
21.บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งการหาอนุพนัธก์บัการอนิทรเิกรตได ้     
22.แสดงวธิหีาปรพินัธข์องฟงกช์นัพชีคณิตทีก่าํหนดใหไ้ด้ั      
23.ใชเ้ทคนิคการแทนคา่ชว่ยในการปรพินัธข์องฟงกช์นัทีก่าํหนดให้ั      
ได ้     
24.คาํนวณพืน้ทีใ่ตเ้สน้โคง้บนชว่งปิดทีก่าํหนดใหไ้ด ้     
25.คาํนวณพืน้ทีใ่ตเ้สน้โคง้ระหวา่งฟงักช์นั 2 ฟงกช์นั บนชว่งปิดที่ั      
กาํหนดใหไ้ด ้     
26.อธบิายลกัษณะของปญหากําหนดการเชงิเสน้ในรปูแบบั      
มาตรฐานได ้     
27.สรา้งแบบจาํลองทางคณิตศาสตรแ์ทนปญหากาํหนดการเชงิเสน้ั      
ทีก่าํหนดใหไ้ด ้     
28.คดิวเิคราะหห์าคาํตอบปญหากาํหนดการเชงิเสน้ทีม่สีองั ตวัแปรดว้ยวธิี
กราฟได ้

    

29.คดิวเิคราะหห์าผลลพัธข์องโจทยป์ระยกุตท์างธุรกจิได ้     
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ประมวลการสอนและแผนการสอน  
 

 

รหสัวชา ิ MA 201    ช่ือวชา ิ  คณติศาสตรธุ์รกจิ    จาํนวน  3  หนวยกต่ ิ  

รายวชาสงักดัคณะ ิ  คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  หลกัสตูร ปรญิญาตร ีคณะบญัช ี

บรหิารธุรกจิ สารสนเทศ   

คาํอธบายรายวชาิ ิ  

ลมิติและความต่อเน่ืองของฟงกช์นั อนุพนัธข์องฟงกช์นั  การประยกุตข์องอนุพนัธท์างดา้นั ั

ธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์  ปรพินัธ ์การประยกุตข์องปรพินัธท์างดา้นธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์ 

กาํหนดการเชงิเสน้ 

ภาคการศึกษา      3     ปีการศึกษา  2552  ชัน้เรียนปีท่ี    1  

อาจารยผ์ูร้บัผดชอบรายวชาิ ิ  อาจารยเ์ฉลมิสนิ   สงิหส์นอง 

อาจารยผ์ูส้อน อาจารยเ์ฉลมิสนิ  สงิหส์นอง ห้องพกั อาคาร 5 ชัน้ 13  โทรศพัท ์ 459 

 

วนัและเวลาให้คาํปรึกษา
นอกชัน้เรียน     
 
 
 

สถานท่ีเรียนห้องเรียน...............      ภายนอกมหาวทยาลยัิ .....................................................

วตัถปุระสงคข์องรายวชา ิ  เมื่อสนสดุการเรียนการสอนนักศึกษามีความสามารถเชงพฤตกรรมดงัน้ีิ้ ิ ิ  

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

1.1  มจีติสาํนึกและมกีารปฏบิตั ิการไมเ่ขา้เรยีนสายและขาดเรยีนเป็นประจาํ มคีวาม 

     ซื่อสตัยต่์อตนเองและผูอ้ื่น มคีวามรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มคีวามตรง 

     ต่อเวลา 

1.2 มจีติสาํนึกการเป็นคนด ีมคีุณธรรมจรยิธรรม  

1.3 มจีติสาํนึกต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สามารถดาํรงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

2.   ดา้นความรู ้    

      2.1  สามารถใหนิ้ยาม กฎ สตูร และทฤษฎทีางคณติศาสตรเ์บือ้งตน้ได ้

      2.2  อธบิายเน้ือหาวชิา  และเกดิแนวคดิอยา่งมเีหตุผลภายใตเ้งือ่นไขหรอืขอ้จาํกดั 
   ต่างๆ ได ้

วนั                เวลา วนั                 เวลา 

วนั                เวลา วนั                เวลา 

มหาวทยาลยัธรุกจบณัฑตย์ิ ิ ิ  
 

DPU



 165 

3.   ทกัษะทางปญญา    ั  

      3.1  สามารถคดิ วเิคราะห ์แสดงความคดิเหน็ต่อปญหา หรอืโจทยท์ัง้ในและนอกชัน้ั  

เรยีน 

      3.2 เกดิทกัษะการวเิคราะหท์างคณติศาสตร ์ทดัเทยีมกบัสถาบนัอุดมศกึษาชัน้นําของ

ประเทศ สามารถนําไปประยกุตใ์นการทาํงานและการศกึษาต่อ 

      3.3  ฝึกการแกป้ญหาโจทย์ั ในชัน้เรยีนทีก่าํหนดให ้และแบ่งกลุม่ระดมสมองในการตัง้

โจทย ์ และตอบโจทยภ์ายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 

4.   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ     

      4.1  รบัผดิชอบในการทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้รายบุคคลและงานกลุ่ม 

      4.2 สามารถปรบัตวัและมสีว่นรว่มในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้

      4.3  แสดงความคดิเหน็ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

             4.4 กาํหนดความรบัผดิชอบของนกัศกึษาแต่ละคนในการทาํงานกลุ่มอยา่งชดัเจน 
5.   ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

     5.1 สามารถเกดิแนวคดิอยา่งมเีหตุผลภายใตเ้งือ่นไขหรอืขอ้จาํกดัต่างๆ การรว่มตอบ

ขอ้ซกัถามในชัน้เรยีน การทาํกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์การนําเสนองานหน้าชัน้เรยีน 

การมสีว่นรว่มในการเฉลยแบบฝึกทกัษะทา้ยบทเรยีน 

     5.2 สามารถใชภ้าษาไทยในการนําเสนอโจทยค์าํถามและคาํตอบดว้ยการเขยีนและการ

พดูไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
วธีจดัการเรียนการสอนิ   

วธิกีารสอน รอ้ยละของเวลา
ทัง้หมด 

วธิกีารสอน รอ้ยละของเวลา
ทัง้หมด 

  การบรรยาย 
  การบรรยายเชงิอภปิราย 
  กรณีศกึษา    

16.7 
16.7 

 

  การฝึกปฏบิตั ิ
  กจิกรรมกลุม่ 
  อื่นๆ 
(ระบุ).................... 

44.4 
22.2 
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ตาํราเรียนหลกั 

     หมวดวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติ ิคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิ
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ภาคผนวก ฉ 
แบบทดสอบวดัความรู้พืน้ฐานทางคณตสาสตร์ิ  

DPU



 183 

แบบทดสอบวดัความรูพื้น้ฐานทางคณตศาสตร์ิ  
 
วตัถปุระสงค ์ เพือ่ประเมนิความรูเ้ดมิของนกัศกึษาเกีย่วกบัพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์
คาํแนะนํา ขอใหน้กัศกึษาอา่นคาํถามแลว้เขยีน x ลงในกระดาษคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุ 
__________________________________________________________________________ 
ขอ้ 1. คา่ของ (43)(42)  ตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  1016 ข.  1024  ค.  1036  ง.  2024 

ขอ้ 2. คา่ของ 3

5

)2(
)2(


 ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  2  ข.  3  ค.  4  ง.  6 
ขอ้ 3. คาํตอบของ (x3 – 2x2 + x – 4) + ( 5x3 + 2x2 – x + 5) ตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  6x3 + 1 ข.  5x6 – 1 ค.  -4x3 + 1 ง.  6x3 – 4x2 + 2x + 1 
ขอ้ 4. คาํตอบของ (2x4 – 5x2 + 2x – 1) – (3x3 – 2x2 + 4x + 3) ตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  2x4 – 3x3 – 7x2 + 6x + 2  ข.  2x4 – 3x3 – 3x2 – 2x – 4  

ค.  2x4 – 3x3 – 7x2 + 6x – 4   ง.  2x4 – 3x3 + 7x2 + 6x + 2 
ขอ้ 5.  คาํตอบของ (x + 3)(x – 3) ตรงกบัขอ้ใด 

ก.  x2 + 3x – 9    ข.  x2 + 9  
ค.  x2 – 3x – 9    ง.  x2 – 9 

ขอ้ 6. คาํตอบของ (x – 4)2 ตรงกบัขอ้ใด 
ก.  x2 – 8x – 16   ข.  x2 + 8x + 16  
ค.  x2 + 8x – 16   ง.  x2 – 8x + 16 

ขอ้ 7. คาํตอบของ (x + 5)2 ตรงกบัขอ้ใด 
ก.  x2 + 10x + 25   ข.  x2 – 10x + 25  
ค.  x2 + 10x – 25   ง.  x2 – 10x – 25 

ขอ้ 8. ตวัประกอบของ x2 + 4x + 4  ตรงกบัขอ้ใด 
ก.  (x + 2)2    ข.  (x – 2)2  
ค.  (x + 2)(x – 2)   ง.  (x – 2)(x – 2) 

ขอ้ 9. ตวัประกอบของ 16x2 – 9 ตรงกบัขอ้ใด 
ก.  (4x – 3)(4x – 3)   ข.  (4x – 3)(4x + 3)  
ค.  (4x – 3)2    ง.  (4x – 3)(x + 3) 
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ขอ้10. คาํตอบของ )3
4(3

2   ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  9
8   ข.  3

2    ค.  3
2   ง.  2 

ขอ้ 11. คาํตอบของ 
3
4

3
2   ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  3
4   ข.  4

3    ค.  3
2    ง.  3

1  

ขอ้ 12. คาํตอบของ )7
5)(3

2(   ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  21
10   ข.  21

10   ค.  15
14    ง.  15

14  

ขอ้ 13. คาํตอบของ 5
4

3
2   ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  15
8   ข.  15

8   ค.  6
5   ง.  5

6  

ขอ้ 14. คาํตอบของ 
3
2

  2    ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  3
1   ข.  3

2   ค.  3
4   ง.  –3 

ขอ้ 15. คาํตอบของ 
3
2
  2   ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  3
1   ข.  3

2    ค.  3
4    ง.  3 

ขอ้ 16. คาํตอบของ 
  3  
3
1

 ตรงกบัขอ้ใด 

ก.  -1  ข.  9
1    ค.  9

1    ง.  1 

ขอ้ 17. คาํตอบของ 
  7  

3
1




 ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  3
7   ข.  3

7   ค.  21
1    ง.  21

1  

ขอ้ 18. คาํตอบของ 
  3

1  
4
3



  ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  4
9   ข.  4

9   ค.  4
3    ง.  3

1  

ขอ้ 19. คาํตอบของ 
  3

1  
4
5


 ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  5
12  ข.  15

4   ค.  12
5   ง.  4

15  

ขอ้ 20. กาํหนดให ้3(x + 2) = 2x – 1  คา่ของ x ตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  –6  ข.  –7   ค.  7   ง.  6 
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ภาคผนวก ช 
แบบวดัเจตคตตอวชาคณตศาสตรธ์รุกจิ ิ ิ ิ่  
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แบบวดัเจตคตตอวชาคณตศาสตรธ์รุกจิ ิ ิ ิ่  
 
คาํชีแ้จง 
 1.  แบบวดัเจตคตฉิบบัน้ีตอ้งการใหน้กัศกึษาแสดงความคดิหรอืความเหน็ ทีม่ต่ีอวชิา
คณติศาสตรธุ์รกจิ ความคดิเหน็ดงักล่าวของนกัศกึษาเป็นความคดิเหน็เฉพาะบุคคล ไมม่ถีูกหรอืผดิ 
ฉะนัน้ขอใหต้อบตรงกบัความรูส้กึของนกัศกึษาทีส่ดุ 
 2.  ในแต่ละขอ้จะมขีอ้ความกาํหนดให ้ขอใหน้กัศกึษาอา่นขอ้ความใหเ้ขา้ใจ แลว้แสดง
ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอขอ้ความดว้ยการกาเครือ่งหมาย ลงในชอ่งหน่ึงทีต่รงกบัความคดิเหน็ของ
นกัศกึษา ดงัตวัอยา่งการตอบ ดงัน้ี 
 
ตวัอยา่ง 
 
ขอ้ที ่ 

 
ขอ้ความ 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 
อยา่งยิง่ 

1 คณิตศาสตรธ์ุรกจิเป็นวชิาทีจ่าํเป็น
สาํหรบัการเรยีนต่อ 

     

 
แสดงวา่ ผูต้อบเหน็ดว้ย กบัขอ้ความทีก่ล่าววา่ “คณติศาสตรธุ์รกจิเป็นวชิาทีจ่าํเป็นสาํหรบัการเรยีน
ต่อ” 
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ขอ้
ที ่ 

 
ขอ้ความ 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 
1 คณิตศาสตรฝึ์กใหค้นคดิอยา่งเป็นระบบ      
2 การเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์ขา้ใจงา่ยเพราะมขี ัน้ตอน      
3 ฉนัสนุกกบัการแกป้ญหาทางั คณิตศาสตร ์      
4 คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีฉ่นัมคีวามกระตอืรอืรน้ใน

การคน้ควา้หาความรูอ้ยูเ่สมอ 
     

5 ฉนัชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตรม์ากกวา่วชิาอื่นๆ 
โดยเฉพาะวชิาทีต่อ้งทองจาํ 

     

6 ฉนัชอบหาคาํตอบของโจทยค์ณิตศาสตรท์ีย่าก
และทา้ทายความคดิอยูเ่สมอ 

     

7 วชิาคณิตศาสตรห์น้าเบื่อหนาย      
8 ฉนัสามารถเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรไ์ดร้วดเรว็กวา่

วชิาอื่น 
     

9 ฉนัสามารถตอบปญหาทางั คณิตศาสตรไ์ดด้กีวา่
วชิาอื่น 

     

10 คณิตศาสตรช์ว่ยใหก้ารทาํงานมขี ัน้ตอนดขีึน้      
11 ฉนัไมส่นุกกบัการคดิคาํนวณทีซ่บัซอ้น      
12 ฉนัขยนัทาํแบบฝึกหดัวชิาคณิตศาสตร ์      
13 ฉนัไมอ่ยากทาํการบา้นวชิาคณิตศาสตร ์      
14 ฉนัสบายใจเมือ่ไดท้าํกจิกรรมหรอืงานเกีย่ว 

กบัคณิตศาสตร ์
     

15 คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีเ่รยีนสนุก      
16 ฉนัชอบทาํแบบฝึกหดีวชิาอื่นมากกวา่วชิา 

คณิตศาสตร ์
     

17 ฉนัรูส้กึมัน่ใจในการทาํขอ้สอบวชิาคณิตศาสตร ์      
18 ฉนัชอบเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

คณิตศาสตรอ์ยูเ่สมอ 
     

19 คณิตศาสตรฝึ์กใหค้นตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล      
20 ฉนัมคีวามมัน่ใจมากเวลาคดิคาํนวณทาง 

คณิตศาสตร ์
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ขอ้
ที ่ 

 
ขอ้ความ 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 
21 ฉนัชอบคดิถงึสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัใหเ้กีย่วขอ้งกบั 

คณิตศาสตรอ์ยูเ่สมอ 
     

22 ฉนัอยากใหเ้พื่อนๆ ทาํการบา้นวชิาคณิตศาสตร์
ธุรกจิได ้

     

23 ฉนัรูส้กึหนกัใจเมือ่เขา้สอวชิาคณิตศาสตร ์      
24 ฉนัคดิวา่ความลดชัว่โมงเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละ

เพิม่ชัว่โมงเรยีนวชิาอื่นแทน 
     

25 ฉนัรูส้กึประหมา่หรอืกลวั เมือ่ครใูหอ้อกไปทาํ
กจิกรรมคณิตศาสตรห์น้าชัน้เรยีน 

     

26 ฉนัชอบตอบปญหาทางคณิตศาสตร์ั       
27 คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีไ่มย่าก ถา้ใชค้วามพยายาม      
28 ฉนัรูส้กึราํคาญเมือ่พอ่ แม ่หรอื ครถูามปญหาั

เกีย่วกบัคณิตศาสตร ์
     

29 คนเรยีนเก่งคณิตศสาสตรช์อบถอืความคดิเหน็ของ
ตนเองเป็นใหญ่โดยไมม่เีหตุผล 

     

30 ฉนัชอบนําความรูท้างคณิตศาสตรม์าใชใ้น
ชวีติประจาํวนัเสมอ เชน่ การคดิเงนิทอน ฯลฯ 

     

 
 
ขอ้เสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

DPU



 189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบประเมนการใช้ชดุการเรียนรูแ้บบใช้ปัิ ญหาเป็นฐาน 
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แบบประเมนิ ผลการใช้ชดุการเรียน 
เรือ่ง   การพฒันาชุดการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐานในรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ สาํหรบันกัศกึษาั

ระดบัปรญิญาบณัฑติ 
คาํช้ีแจง ใหน้กัศกึษาประเมนิความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนโดยใชป้ญหาเป็นฐานในั

รายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ  โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของนกัศกึษา
มากทีส่ดุ 
ตอนที ่1 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการใชชุ้ดการเรยีน 

ระดบัความคดิเหน็ 

รายงานประเมนิ 
มาก
ทีส่ดุ มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีส่ดุ 

1. ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนฯ           

    1.1 มกีารกาํหนดเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องชุดการเรยีนไวช้ดัเจน           

    1.2 ในชุดการเรยีนมกีารฝึกฝนใหค้ดิอยา่งมรีะบบ           

    1.3 ไดร้บัหลกัการ แนวคดิทางคณิตศาสตรจ์ากการใชชุ้ดการเรยีนฯ           

    1.4 มกีารทาํกจิกรรมทางคณิตศาสตรร์ะหวา่งการเรยีนอยูเ่สมอ           

2. ความรู ้ความเขา้ใจ การนําไปใช ้ ทีไ่ดร้บัจากชุดการเรยีนฯ           

   2.1 ไดร้บัเทคนิคใหม่ๆ  เพิม่เตมิ           

   2.2 ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ เพิม่มากขึน้           

   2.3 สามารถจะนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชก้บังานทีเ่กีย่วขอ้งได ้           

   2.4 รูส้กึมัน่ใจในการทาํขอ้สอบวชิาคณิตศาสตรเ์พิม่มากขึน้      

3. ความพงึพอใจต่อวธิกีารสอนของอาอาจารย ์           

   3.1 มกีารใชเ้ทคนิคการสอนและกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้           

   2.2 มกีารใชส้ือ่โสตทศันูปกรณ์ทีท่นัสมยั           

   3.3 อธบิายตรงประเดน็มกีารยกตวัอยา่งประกอบไดอ้ยา่งชดัเจน           

   3.4 มกีจิกรรมหลากหลายไมน่่าเบื่อ           

   3.5 ใหโ้อกาสนกัศกึษาซกัถามและแสดงความคดิเหน็           

   3.6 ตรวจและสง่คนื แบบทดสอบ อยา่งสมํ่าเสมอ           

4. สถานทีเ่รยีน           

   4.1 ความเหมาะสมของหอ้งเรยีน(7308)           

   4.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรยีน           

   4.3 โดยภาพรวมทา่นมคีวามพงึพอใจต่อการใชชุ้ดเรยีนฉบบัน้ี           
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ตอนที ่2 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
คาํชีแ้จง  ขอใหน้กัศกึษาใหข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วการการใชชุ้ดเรยีนเรยีนโดยใชป้ญหาั

เป็นฐาน ในรายวชิาคณติศาสตรธุ์รกจิ ฯ  
1.  วธิกีารสอน 
   เหมาะสม เพราะ 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
   ไมเ่หมาะสม เพราะ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
2.  กจิกรรมประกอบการสอน 
   เหมาะสม เพราะ 
..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
   ไมเ่หมาะสม เพราะ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
3.  ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ ในการใชชุ้ดการเรยีนฯ ฉบบัน้ี คอื 
..................................................................................................................................... 
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ประวตัผูเ้ขียนิ  
 

ชื่อ – นามสกุล  นายเฉลมิสนิ  สงิหส์นอง 
 
ประวตักิารศกึษา ปรญิญาการศกึษาบณัฑติ 
   สาขา คณติศาสตร ์
   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประทุมวนั 
   ปีการศกึษา 2521 
    
   ปรญิญาสถติศิาสตรม์หาบณัฑติ 
   สาขา สถติธุิรกจิ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   ปีการศกึษา 2536  
 
ประวตักิารทาํงาน ปจจุบนั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ั  
   คณะศลิปะศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
   ภาควชิา คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ
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