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บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental research) มีวัตถุประสงคเพื่อ 

(1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา

ปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 80  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ดวยการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 กอนและหลงั

เรียน (3) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 โรงเรียนสระแกว จํานวน 32 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) แผนการจดัการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 (2) แบบทดสอบระหวางเรียน

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

(3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความ

นาจะเปน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent samples 
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 ผลการวิจัยมีดังตอไปนี ้

 1. การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทากับ . .96 13 95 31 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่

กําหนด 80 80  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความ

นาจะเปน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสงูกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 

 3. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.47) 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน; ความนาจะเปน; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 

Abstract 

 In this quasi-experimental research aims to (1) develops Mathematics activities on 

the Probability of the ninth grade students using problem-based learning activities 

designed to satisfy the set efficiency standard of 80 80 ; (2) compares academic 

achievement on Probability before the commencement of the study and after its 

completion using problem-based learning activities; (3) examines the ninth grade students’ 

satisfaction on Probability using problem-based learning activities. The researcher collected 

a sample population consisting of 32 students of the ninth grade at Sakaeo School 

enrolled in the second semester of the academic year 2020. The research instruments 

consisted of (1) the Lesson Plan using problem-based learning activities on the Probability 

of ninth-grade students; (2) objective achievement test on the Probability of ninth-grade 

students using problem-based learning activities at the end of each topic; (3) academic 

achievement test on the Probability of ninth-grade students using problem-based learning 

activities; and (4) a questionnaire eliciting the satisfaction with the Mathematics on the 

Probability of ninth-grade students under the study using problem-based learning activities. 

Data were analyzed using the mean and standard deviation. The technique of dependent 

t-test was also employed. 

 Findings are as follows: 

 1. The learning activities exhibited efficiency at . .96 13 95 31, thereby satisfying and 

surpassing the set efficiency standard of 80 80 . 
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 2. The academic achievement of the students after the completion of the study 

was higher than before its commencement at the statistically significant level of 0.01. 

 3. The students evinced overall satisfaction with problem-based learning activities 

at a high level ( X = 4.47). 

Keywords: problem-based learning activities; Probability; Mathematics achievement 

 

บทนํา  

 คณิตศาสตรมีบทบาทสาํคัญตอความสําเร็จในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก

คณิตศาสตรชวยใหมนษุยมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระเบียบ มีแบบแผน สามารถ

วิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบและถ่ีถวน ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสนิใจ แกปญหา 

ไดอยางถูกตองเหมาะสม และสามารถนําไปใชในชวีิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาคณติศาสตรจึง

จําเปนตองมีการพฒันาอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หนา 1) 

 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรจากอดีตถึงปจจุบนั สวนใหญครูเปนผูบรรยาย และสรุปใหนักเรียน 

นักเรียนไมไดเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง จนทําใหนักเรียนขาดกระบวนการคิดอยางเปนระบบ ขาดการฝกคิด 

ฝกแกปญหา และขาดการเชื่อมโยงความรูกับสถานการณอ่ืน ๆ อีกทั้งธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรเปนวิชา

ที่มีเนื้อหาเปนนามธรรม ทําใหยากที่จะอธิบายใหเด็กเขาใจไดโดยงาย นักเรียนจงึรูสึกเบื่อหนาย สงผลให

ประสิทธผิลในการสอนไมดีเทาที่ควร จากปญหาดังกลาวจงึทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรอยูในเกณฑต่ํา พิจารณาไดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET 

ปการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสระแกว ไดคะแนนเฉลี่ย 27.91 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 100 คะแนน และยังพบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในวิชาคณิตศาสตรคะแนน

เฉลี่ยของระดับประเทศสองปยอนหลัง (2561 - 2562) มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ป 2561 - 2562 

ปการศึกษา 2561 2562 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้น ม.3 ระดับประเทศ 30.04 26.73 

ที่มา. จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต,ิ 2562-2563 

 

 จากการประเมินผลทั้งในระดับโรงเรียนและระดับประเทศ สะทอนใหเห็นวา การจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรในประเทศไทยนั้น จะตองรีบปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 

 การจัดการเรียนรูในโรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในสวนของ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พบวา หนวยที่มีปญหามากเร่ืองหนึ่งคือ ความนาจะเปน โดยพิจารณาจาก
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สาระการเรียนรูที่เขตพื้นที่การศึกษาควรเรงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษาต่ํากวา

คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศในรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน สาระการเรียนรู

เร่ืองการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยที่ 22.95 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7, 2563) และมผีลการ

เปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561-

2562 วิชาคณิตศาสตร สาระการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน ระดบัโรงเรียน และระดับประเทศ สอง

ปยอนหลัง (2561 - 2562) มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง ดังภาพ 1 

 

 
ภาพ 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ O-NET ป 2561 - 2562 สาระการ

วิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

ที่มา. จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต,ิ 2562-2563 

 

 การที่เปนเชนนี้เนื่องจากเนื้อหาในเร่ืองความนาจะเปนนั้นยากตอการทําความเขาใจ นักเรียนสวน

ใหญมีความสับสนในการหาคําตอบ เพราะครูผูสอนอธิบายและสรุปใหนักเรียน โดยนักเรียนไมไดปฏิบัติจริง

ดวยตนเอง ทําใหขาดการจนิตนาการในเหตุการณตาง ๆ นักเรียนไมสามารถวิเคราะห แยกแยะวาขอมูลมี

ความสัมพันธกันอยางไร ขาดทกัษะการคิดคํานวณ อีกทั้ง เนื้อหาทุกคาบจะตองเชื่อมโยงกันทัง้หนวยการ

เรียนรู ถาหากนักเรียนไมเขาใจในเร่ืองใดก็ไมสามารถตอยอดกับเนื้อหาถัดไปได สงผลทาํใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรต่าํกวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว 

 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ตางไปจากเดิมซึ่งเนนตัวสาระ

ความรูและเนนที่ครูเปนศูนยกลาง แตการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง การ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะใหนักเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดข้ึนจริงในชีวิต เปน

เคร่ืองมือในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมาย ใหนักเรียนฝกการคิด วิเคราะห และแกปญหา

รวมกันกับเพื่อน ซึ่งจะชวยใหนกัเรียนเกิดความเขาใจในปญหา ไดเห็นวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย เกิด
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ความใฝรู มีกระบวนการคิดที่เปนระบบ และสามารถแกปญหาได (ทิศนา แขมมณ,ี 2558, หนา 137-138) 

การจัดการเรียนรูแบบนี้มุงเนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยใชปญหาเปนตวักระตุน ให

นักเรียนแสวงหาองคความรูใหมดวยตนเอง รวมทั้งบูรณาการความรูใหมที่เหมาะกับการนําไปใชในชีวิตจริง 

(เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555, หนา 92) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Barrows & Tamblyn (1980, 

p. 18) ที่ไดกลาววา การเรียนโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูที่เปนผลของกระบวนการทํางานที่มุงสราง

ความเขาใจ และหาทางแกปญหา ตัวปญหาจะเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนตอไป

ในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล และการสืบคนขอมูลที่ตองการสรางความเขาใจกลไกของตัว

ปญหา รวมทั้งวิธีการแกปญหา และสอดคลองกับผลการวิจัยของอรจิรา พลราชม (2563, หนา 76) ไดศึกษา

การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง สมการและการแกสมการ กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ

แกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลงัเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานมีความสัมพนัธกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกัญจนวิภา ใบกุหลาบ (2562, หนา 64) 

ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สงูกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจงึมีความสนใจที่จะพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง 

ความนาจะเปน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

สระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผลการวิจัย

ในคร้ังนี้ยังเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสทิธิภาพ และ

นําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในเนื้อหาอ่ืน ๆ ของกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความนาจะเปน ดวยการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไว

ดังนี ้

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสทิธิภาพตามเกณฑ 80 80  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังเรียน 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
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สมมติฐานของการวิจัย 

 ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความนาจะเปน ดวยการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย

ที่ผานมา จึงกําหนดสมมตฐิานการวิจัยไวดงันี ้

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ 80 80   

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความ

นาจะเปน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

 3. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดบัมาก 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 โรงเรียนสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

7 จํานวน 571 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 โรงเรียนสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

7 จํานวน 32 คน ซึง่มาจากการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยใน

การสุม 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 

 1. ทําใหครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรนําแนวคิดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชการเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐานไปใชในการจัดการเรียนรูหนวยอ่ืนหรือระดับชั้นอ่ืน 

 2. เปนแนวทางสําหรับครูในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 3. เปนแนวทางสําหรับครูวิชาคณิตศาสตรและวิชาอ่ืนที่จะนําไปใชในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนรูของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งยังทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการนําคณิตศาสตรไปใช

ในชีวิตประจําวัน 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 ทิศนา แขมมณี (2558, หนา 137-138) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนเคร่ืองมือในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมาย โดยผูสอนอาจ

นําเสนอปญหาที่เกิดข้ึนจริงในชวีิต ใหนักเรียนฝกการคิด วิเคราะห และแกปญหารวมกันกับเพือ่น ซึ่งจะชวย

ใหนักเรียนเกิดความเขาใจในปญหา ไดเห็นวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย เกิดความใฝรู มีกระบวนการคิดที่

เปนระบบ และสามารถแกปญหาได 

 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, หนา 92) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปน

การจัดการเรียนรูที่มุงใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัตจิริงโดยใชปญหาเปนตวักระตุนหรือเปนบริบท

ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ไดคิดวิเคราะห และแสวงหาองคความรูใหมดวยตนเอง รวมทั้งบูรณาการความรู

ใหมที่เหมาะกับการนําไปใชในชวีิตจริง ปญหาทีน่ํามาใชอาจเปนสถานการณปญหาที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตจริง 

และเปนปญหาที่มีคําตอบหลายคําตอบ หรือมีวิธีการในการแกปญหาไดหลากหลายวิธ ี

 Barrows & Tamblyn (1980, p. 18) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการ

เรียนรูที่ตัวปญหาเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรู และเปนตัวกระตุนในการพฒันาทักษะการแกปญหา

ดวยเหตุผล เปนกระบวนการทาํงานที่มุงสรางความเขาใจ หาทางแกปญหา และสืบคนขอมูลทีต่องการ เพื่อ

สรางความเขาใจกลไกของตัวปญหารวมทั้งวิธีการแกปญหา 

 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 จากการศึกษาคนควาข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีรายละเอียดข้ันตอนการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

Arends 

(2014, หนา 421) 

เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร 

(2555, หนา 92-93) 

ขั้นที่ 1 แนะนําปญหา 

เพื่อแจงจุดประสงคการเรียนรู สรางทัศนคตทิี่

ดีตอการเรียน บอกสิ่งที่นักเรียนตองทํา และ

แนะนาํข้ันตอนการศึกษา 

ขั้นที่ 1 การนําเสนอปญหา 

ผูสอนนาํเสนอสถานการณปญหาที่เตรียมไว โดยเปน

ปญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มคีวามนาสนใจ มีคําตอบ

หรือแนวทางการแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบที่หลายทาง 

 ขั้นที่ 2 การทําความเขาใจปญหา 

นักเรียนทําความเขาใจเก่ียวกับสถานการณปญหา โดย

ผูสอนใชการพูดคุยหรือการถามตอบเพื่อกระตุนให

นักเรียนทําความเขาใจปญหา รวมทั้งอาจมีการเชื่อมโยง

ปญหากับความรูหรือประสบการณเดิมของนักเรียน 
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Arends 

(2014, หนา 421) 

เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร 

(2555, หนา 92-93) 

ขั้นที่ 2 กําหนดงานที่ตองดําเนินการ 

เพื่อชวยนักเรียนใหสามารถกําหนดงานที่ตอง

ทําได 

ขั้นที่ 3 การกําหนดแนวทางในการแกปญหา 

นักเรียนแสวงหาขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับปญหา ซึ่งอาจ

เปนขอมูลความรูที่ไดจากปญหา หรือขอมูลความรูเดิม

ของนักเรียน หรือขอมูลความรูที่ไดจากการอภิปราย

กลุมแลวนํามากําหนดวิธีการหรือแนวทางในการหา

คําตอบที่นาจะเปนไปได 

ขั้นที่ 3 รวบรวมขอมูล 

เพื่อชวยใหนักเรียนใชความสามารถในการ

รวบรวมขอมูลหรือดําเนินการทดลอง เพื่อ

คนหาขอมูลที่ตองการเรียนรู 

ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัต ิ

นักเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหาตามแนวทางที่เลือก

ไวซึ่งอาจแตกตางกัน 

ขั้นที่ 4 เตรียมนําเสนอผลงาน 

เพื่อชวยนักเรียนวางแผน และเตรียมนําเสนอ

ผลงานอยางเหมาะสม 

ขั้นที่ 5 การนําเสนอ 

นักเรียนนําเสนอขอคนพบ ขอมูลความรูที่รวบรวมได 

แนวทาง/วิธีการในการ แกปญหาพรอมเหตุผล และ

ขอเสนอแนะ ผูสอนรับฟงการเสนอผลงานอาจเพิ่มเติม

รายละเอียดของแนวคิดบางประเด็นที่นักเรียนยังไม

เขาใจหรือเขาใจไมถูกตอง รวมทั้งผูสอนตองกระตุนให

นักเรียนถามคําถามหรือเสนอแนวคิดที่แตกตาง 

ขั้นที่ 5 วิเคราะห และประเมินผลการทํางาน 

เพื่อชวยนักเรียนใหสามารถวิเคราะหและ

ประเมินกระบวนการแกปญหาที่คนพบได 

ขั้นที่ 6 การประเมินผล 

นักเรียนประเมินผล การปฏิบัตงิานของตนเองและกลุม

ของตนเอง และผูสอนประเมินกระบวนการทาํงานกลุม

ของนักเรียน 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 งานวิจัยในประเทศ 

 อรจิรา พลราชม (2563) ไดศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง สมการ

และการแกสมการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 

1) ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง สมการและการแกสมการ กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับความเหมาะสมดี ( X = 4.33, 

S.D.= 0.19) ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน อยูในระดับความเหมาะสมดี ( X = 4.37, 

S.D.= 0.09) และมีประสิทธิภาพเทากับ 82.05/81.17 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดการ
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เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง สมการและการแกสมการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีตอที่เรียนดวยการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง สมการและการแกสมการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับ มากทีสุ่ด ( X = 4.52, S.D.= 0.47) 

 กัญจนวิภา ใบกุหลาบ (2562) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอ

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง สมการ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสงูกวาเกณฑรอยละ 55 

ของคะแนนเต็ม อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง สมการ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 

70 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 Chan (2011) ไดศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผลการวจิัยพบวา นักเรียนทั้งสองหองมีเจตคติ

ทางบวกตอการแกปญหาทางคณิตศาสตรในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานทั้งสามดาน และคะแนน

เฉลี่ยของเจตคติของนักเรียนที่มีความสามารถสูงกับนักเรียนที่คละความสามารถไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 แตนักเรียนที่มีความสามารถสูงมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติสูงกวานักเรียนที่

คละความสามารถในทุกดาน 

 McCarthy (2001) ไดทําการทดลองสอนดวยวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในวชิาคณิตศาสตร

ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเร่ืองทศนิยมโดยทําการทดลองกับนักเรียนเกรด 2 

กลุมเล็ก ๆ ในเวลา 8 คาบ คาบเรียนละ 45 นาที โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสํารวจความรูที่มีอยูกอนแลวในตัว

ของนักเรียน และมีการวิเคราะหวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพฒันาความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตรไดอยางไร จากหลักฐานการบันทึกวิดโีอไดชี้ใหเห็นวา นักเรียนมีการพัฒนาความเขาใจใน

คณิตศาสตร ตลอดเวลาที่ไดพยายามหาวิธีแกปญหา โดยนักเรียนใชภาษาพูดเปนตัวบงชี้ถึงความรูเก่ียวกับ

ทศนิยมที่ตัวนักเรียนมีอยูกอนแลว และความเขาใจความคิดรวบยอด ใหมที่เกิดข้ึนเก่ียวกับทศนิยมอยาง

ถูกตอง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรดวยการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดําเนินการ

ทดลองแบบศึกษากลุมเดียว วัดกอนและหลังการทดลอง (one-group pretest -posttest design) ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี ้
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 1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

  1.1 แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง ความนาจะเปน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

จํานวน 5 แผน ระยะเวลา 8 คาบ คาบละ 50 นาที โดยไมรวมเวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ ซึ่งมีการ

ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมโดยใชเกณฑคะแนน 5 ระดบั ไดแก 5 คะแนน หมายถึง เหมาะสมมาก

ที่สุด, 4 คะแนน หมายถึง เหมาะสมมาก, 3 คะแนน หมายถึง เหมาะสมปานกลาง, 2 คะแนน หมายถึง 

เหมาะสมนอย และ 1 คะแนน หมายถึง เหมาะสมนอยทีสุ่ด จากผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 คน 

แผนการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยมี .= 4 80X  และ S.D.=0.29 

  1.2 แบบทดสอบระหวางเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะ

เปน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ชุด ชุดละ 5 ขอ 

  1.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายอยูระหวาง 

0.50-0.72 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.45-0.81 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.94 

  1.4 แบบสอบถามความพงึพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะ

เปน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 ขอ ไดแก ดานการจัดการเรียนรู จาํนวน 10 ขอ ดาน

ความเขาใจ จํานวน 2 ขอ และดานการนําไปใช จาํนวน 3 ขอ 

 2. ข้ันตอนดําเนินการทดลอง 

  2.1 ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน จํานวน 5 

แผน ระยะเวลา 8 คาบ คาบละ 50 นาที โดยไมรวมเวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ 

  2.2 ผูวิจัยทาํการทดสอบกอนเรียน เร่ือง ความนาจะเปน กับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

  2.3 ผูวิจัยดาํเนินการสอนดวยตนเองดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความ

นาจะเปน กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว ซึ่งใช

เวลาจัดการเรียนการสอน จาํนวน 8 คาบ โดยมีการนัดสอบระหวางเรียนนอกเวลาเรียนเมื่อสอนจบแตละ

หัวขอ จํานวน 5 คร้ัง ในคาบ 9 

  2.3 เมื่อดําเนินการสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยทาํการทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 จาํนวน 1 คาบ 

 2.4 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 

 2.5 ผูวิจัยนาํคะแนนทีไ่ดจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรดวยการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทีไ่ดไปวิเคราะห

ผลโดยใชวิธีทางสถิต ิ
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 3. การวิเคราะหขอมูล  

  ผูวิจัยไดนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดวย

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t-test for one sample 

 

ผลการวิจัย 

 1. ประสทิธิภาพของจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง 

ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลปรากฏ ดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 

การหาประสิทธิภาพของจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความ

นาจะเปน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 

 X . S.D. คิดเปนรอยละ 

คะแนนระหวางเรียน 24.03 1.20 E =1 96.13 

คะแนนหลังเรียน 19.06 1.11 E =2 95.31 

 จากตาราง 3 พบวา ประสทิธิภาพของจดัการเรียนรูคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทากับ . .96 13 95 31 ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑที่กําหนด 80 80  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความนาจะเปน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลปรากฏ ดังตาราง 4 

 

ตาราง 4 

คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะ

เปน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังเรียน 

การทดสอบ N X . S.D. t Sig. 

กอนเรียน 32 6.75 1.97 34.70 0.00* 

หลังเรียน 32 19.06 1.11   

*P<0.01 

 จากตาราง 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมนีัยสาํคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 3. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลปรากฏ ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพงึพอใจดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนรายดาน 

รายการประเมิน X . S.D. แปลความหมาย 

ดานการจัดการเรียนรู 4.54 0.45  มากที่สุด 

ดานความเขาใจ 4.5 0.57  มาก 

ดานการนําไปใช 4.35 0.49  มาก 

รวม 4.47 0.49  มาก 

 จากตาราง 5 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ความ

นาจะเปน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูในระดบัมาก ( X = 4.47) เมื่อพิจารณารายละเอียด

แตละดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจดานการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากทีสุ่ด คาเฉลี่ยสงูที่สุด 

( X = 4. 54) รองลงมา คือ ดานความเขาใจ ( X = 4.5) และคาเฉลี่ยต่ําทีสุ่ด คือ ดานการนําไปใช 

( X = 4.35) 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากผลการวิจัยพบวา ประสทิธิภาพของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน 

เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เทากับ . .96 13 95 31 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่

กําหนด 80 80  เนื่องจากมีการสรางแผนการจัดการเรียนรูที่มีกระบวนการสรางตามข้ันตอนอยางเปนระบบ

และวิธีที่เหมาะสม กลาวคือ มีการวิเคราะหหลักสูตร เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู จากนั้นผูวิจัยไดออกแบบการจัดการเรียนรูที่เกิดข้ึนจาก

สถานการณจริง ใหเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด วิเคราะห ศึกษาคนควา

ความรู แกไขปญหาดวยตนเอง ตามความรู ทักษะของนักเรียน แลวนําแผนการจัดการเรียนรูไปให

ผูเชี่ยวชาญตรวจ เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง กอนที่จะนําไปใชจริง ซึ่งสอดคลองกับดุษฎี โยเหลา (2557, 

หนา 19) ที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดทาํงานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู เปนเร่ืองที่สนใจและรูสึกสบายใจที่

จะทํา นักเรียนไดรับสิทธิในการเลือกวาจะตั้งคําถามอะไร และตองการผลผลติอะไรจากการทาํงานชิ้นนี้ โดย

ครูทําหนาที่เปนผูสนบัสนนุอุปกรณ และจัดประสบการณใหแกนักเรียน สนบัสนนุการแกไขปญหา และสราง

แรงจูงใจใหแกนักเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของสภีุ แถนสแีสง (2555, หนา 103) ไดศึกษาการเปรียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง บทประยุกต ความสามารถในการคิดวิเคราะหและความพึงพอใจตอการเรียน

วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการ

จัดการเรียนรูแบบปกติ พบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง บทประยุกต มี

ประสิทธิภาพ . .84 06 79 43  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ เนื่องมาจากผูวิจยัไดลงมือสรางแผนการจัดการ

เรียนรูตามที่ไดศึกษา ทั้งในดานแผนการจัดการเรียนรูโดยรวม มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด จุดประสงค
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การเรียนรู สาระสาํคัญ สาระการเรียนรู การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัด

และประเมินผล ในดานการจัดการเรียนรู มีการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและมีสวนรวมในการเรียนรู 

การจัดการเรียนรูสรางทักษะ กระบวนการคิด การเชื่อมโยงและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

 2. จากผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน เร่ือง ความนาจะเปน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ทําใหนักเรียนมีความรูเพิ่มมากข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Barrows & Tamblyn (1980, p. 18) ที่ไดกลาววา การเรียนโดยใชปญหาเปน

ฐานเปนการเรียนรูที่เปนผลของกระบวนการทาํงานที่มุงสรางความเขาใจ และหาทางแกปญหา ตัวปญหาจะ

เปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนตอไปในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล 

และการสืบคนขอมูลที่ตองการสรางความเขาใจกลไกของตัวปญหา รวมทั้งวิธีการแกปญหา จากเหตุผลดัง

ขางตนจึงอาจกลาวไดวา การนาํการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มาใชในการจัดการเรียนรูนั้นสงผล

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความนาจะเปน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว สอดคลอง

กับผลการวิจัยของอรจิรา พลราชม (2563, หนา 76) ไดศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐาน เร่ือง สมการและการแกสมการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอน

เรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมคีวามสัมพันธกันอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่

ระดับ 0.05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของกัญจนวิภา ใบกุหลาบ (2562, หนา 64) ไดศึกษาผลการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร เร่ือง สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง 

ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.47) และเมื่อ

พิจารณารายละเอียดแตละดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจดานการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สดุ 

คาเฉลี่ยสูงทีสุ่ด ( X = 4. 54) รองลงมา คือ ดานความเขาใจ ( X = 4.5) และคาเฉลี่ยต่าํที่สุด คือ ดานการ

นําไปใช ( X = 4.35) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการนาํการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมาใชในการจัดการ

เรียนรูเปนการจัดการเรียนรูที่มคีวามนาสนใจ ทาํใหนักเรียนมีความกระตือรือรน เกิดความเพลิดเพลิน และ

เกิดการเรียนรูไปพรอมกัน ซึ่งการที่นักเรียนมีความพงึพอใจตอการเรียนในทางบวกนัน้ จะชวยใหนกัเรียนมี

โอกาสไดรับความสาํเร็จในการเรียนมากกวาผูที่มีความพึงพอใจตอการเรียนมีทางลบ ดังที่ ปรียาพร 

วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 123) ไดกลาววา ความพงึพอใจในการทํางานเปนความรูสึกรวมของบุคคลที่มี

ตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทน คือ ผลที่

เปนความพึงพอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นทีจ่ะทาํงาน มีขวัญและกําลังใจ ซึ่ง
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สิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวิมล วงษ

ใหญ (2561, หนา 80) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ระบบสมการเชิง

เสน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนคิการจัดทีม

แขงขัน พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการจัดทมีแขงขัน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.66) 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 1. กอนดําเนนิการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ควรชี้แจงรายละเอียด ข้ันตอนการจัดการ

เรียนรู ใหนักเรียนทราบและเขาใจตรงกัน รวมทั้งใหนักเรียนสรางขอตกลงรวมกัน เพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 2. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ตองใชเวลาในการจัดการเรียนรูคอนขางมาก ควรมีการ

ปรับยืดหยุนเวลาใหมีความเหมาะสม และคํานึงถึงศักยภาพของนักเรียน รวมถึงควรเพิ่มข้ันทบทวนความรู

พื้นฐานของนักเรียนในการจัดการเรียนรูดวย เพื่อใหการจัดการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

 ขอเสนอแนะการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. ควรจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสําหรับ

หนวยการเรียนรูอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 

 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการสอนดวยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อคนควาหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

นักเรียนในแตละกลุมหรือตามศักยภาพ เพราะนักเรียนแตละคนแตละกลุมเปรียบเสมือนเด็กทีม่ีการเรียนรูที่

แตกตางกัน การใชวิธสีอนที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุมจะทําใหเกิดประสิทธิผลตอการจัดการเรียนรู

สูงข้ึน 
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