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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียน  
และเพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนคลองลานวิทยา อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 41 คน โดยใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 

Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
 1.  นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวา
เกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.  นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนมเีจตคตติอวิชาคณิตศาสตรท่ีไดรับการจดัการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูมีความพรอมท่ีดีในการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื ครูสอน
เขาใจและเอาใจใสนักเรยีน และครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร / การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน /  
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Abstract 
 The purpose of this research. To compare mathematics achievement by using problem-
based learning management of Grade 7 students. To compare the mathematics achievement by 
using problem-based learning management of Grade 7 students before and after learning 
management and to study the attitude toward mathematics after by using problem-based 
learning management of Grade 7 students. The samples for this research consisted of 41 students 
at second semester in 2017 Grade 7 Class 1 from Klonglanwittaya School Kamphaeng Phet using 
Cluster Random Sampling. The research instruments of as follows: Problem-based learning 
management plans, Mathematics achievement test and the measurement of the attitude toward 
mathematics. The data analyzed by mean, standard deviation and t-test. 
 The results are as follows. 
 1.  The students got mathematics learning achievement by using problem-based learning 
management was higher than the 70 percent to the criterion significance at .05 level. 
 2.  The students got mathematics learning achievement by using problem-based learning 
management after higher than before learning, significance at .05 level. 
 3.  The students has an attitude toward mathematics after by using problem-based 
learning management. Overall at high level. Were considering each item, it was found. Teachers 
are well prepared to teach. The highest average was the teacher's understanding and attention. 
And teachers make mathematics fun in sequence. 
 
The Keywords:  Mathematics learning achievement / problem-based learning management / 
          Attitude to mathematics 
 
วามเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูสอนจะตองปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยครูชวยแนะนํา และชวย
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมิน ความกาวหนาของตนเองไดจะตองทําให
ผูเรียนรักท่ีจะเรียนรู และมีเปาหมายในการสอนท่ีจะทําใหผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะดาน
เทคโนโลยี การท่ีผูเรียนรูวาเมื่อเขาอยากรูเรื่องใดเรื่องหน่ึงเขาจะไปหาขอมูลเหลาน้ันไดท่ีไหน และเมื่อไดขอมูล
มาแลวจะตองวิเคราะหไดวาขอมูลเหลาน้ันมีความนาเช่ือถือมากนอยเพียงใด สามารถแปลงขอมูลเปนความรูได สิ่ง
เหลาน้ีตองเกิดจากการฝกฝนโดยท่ีผูสอนจะตองใหผูเรียนไดมีโอกาสทดลองเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับ (วิจารณ 
พานิช, 2555) ไดกลาวในหนังสือวิถีสรางการเรียนรูเพ่ือศิษยในศตวรรษท่ี 21 วาการเรียนรูท่ีแทจริงอยูในโลกจริง
หรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในหองเรียนยังไมใชการเรียนรูท่ีแทจริงยังเปนการเรียนแบบสมมติ ดังน้ันครูจึงตอง
ออกแบบจัดการเรียนรูใหศิษยไดเรียนในสภาพท่ีใกลเคียงกับชีวิตจริงท่ีสุด 
 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 สูการปฏิบัติ ท้ังน้ี การท่ีผูเรียนจะมีคุณภาพและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดหรือไม ข้ึนอยูกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดวยเหตุน้ีครูผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจสิ่งท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งเปนเปาหมายการจัดการเรียนรูโดยมีหลักการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ การจัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจัดการเรียนรูท่ีสอดคลอง
กับพัฒนาการทางสมอง และการจัดการเรียนรูท่ีเนนคุณธรรมจริยธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซึ่งสอดคลอง
กับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ท่ีเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนในสิ่งท่ีเด็กอยากเรียนรู โดยสิ่งท่ี
อยากเรียนรูดังกลาวจะตองเริ่มมาจากปญหาท่ีเด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจําวัน 
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 การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูท่ี
เกิดข้ึนตามแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียนสรางความรูใหมจาก
การใชปญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู เปนการคนควาดวยตนเองโดยใหนักเรียน
ชวยกันคิดแกปญหาผูเรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู และผูสอนเปนผูคอยใหความชวยเหลือในการเรียนรู 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและ การแกปญหารวมท้ังไดความรูตามศาสตรในสาขากลุมสาระท่ีตน
ศึกษาดวย ดังน้ันการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานท่ีตองอาศัยความเขาใจและ
การแกไขปญหาเปนหลัก (วัลลี สัตยาศัย, 2547) นักเรียนจึงตองมีความพรอมท่ีจะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึงท้ังทางดานดีและไมดี หรืออาจเปนการตอตานสถานการณบางอยางของบุคคลซึ่งเรียกวาเจตคติ 
 เจตคติตอคณิตศาสตร คือพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกตอการเรียนคณิตศาสตร ท่ีสงเสริมและพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและรวมท้ังการตระหนักถึงคุณคา คุณประโยชนของวิชาคณิตศาสตร ในทางบวก 
ท้ังดานความนาสนใจ ความสุขสนุกสนาน ความงายของเน้ือหา ความกระตือรือรน หรืออาจจะเปนความรูสึกในทาง
ลบ ความนาเบ่ือ ซับซอน หรืออาจจะไมชอบวิชาคณิตศาสตร 
 ดวยเหตุผลและความสําคัญท่ีตองการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนใหสูงข้ึนทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาผลของการ จัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และเจตคติท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหเกิดการพัฒนาความรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตรในปจจุบัน ท่ีไดตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร ปลูกฝงใหผูเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการในการเรียนรู และเพ่ือเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรูในรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียน 
 3.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจดัการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 75 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจดัการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน หลังเรยีนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ดานเน้ือหา  
  เน้ือหาท่ีใชในการทดลองเปนเน้ือหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร เรื่อง 
ทศนิยมและเศษสวน 
 ดานตัวแปร  
  ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร 
      - เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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 ดานระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  
  ในการวิจัยครั้งน้ีไดปฏิบัติการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการวิจัย 4 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 ช้ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง ใชแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 8 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครัง้น้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนคลองลาน
วิทยา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 7 หอง 263 คน 
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนคลองลานวิทยา 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง 41 คน โดย
ใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 
 เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จํานวน 8 แผน รวม 8 ช่ัวโมง โดยแผนการจัดการรู
แบบใชปญหาเปนฐาน มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสดุ ( X  = 4.75, S.D. = 0.37) 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใหมี
คําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดยีวใหตรงกับจุดประสงคการเรียนรู และครอบคลุมเน้ือหาตามแผนการจัดการเรียนรู 
จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.59 - 0.82 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 - 0.41 และความ
เช่ือมั่นเทากับ 0.78 
  3.  แบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลเิคอรท 
(Likert scale) จํานวน 12 ขอ ขอคําถามมีท้ังขอความเชิงบวกและเชิงลบ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเช่ือมั่นตามวิธีของครอ

นบาค (Cronbach’s alpha) หรอืสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.78 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนคลองลาน ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร
ฉบับกอนเรียน 
  2.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จํานวน 8 แผน รวม 8 
ช่ัวโมง 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนคลองลาน ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร
ฉบับหลังเรยีน และทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณติศาสตร 
 การวิเคราะหขอมลู 
  1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ ใชการทดสอบคาที (t-test One Group) 

การจัดการเรยีนรูแบบ 
ใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-Based Learning) 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร 
2. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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  2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
  3.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจดัการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลีย่ ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดงัน้ี 
 เกณฑการแปลความหมาย 

   คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ พบผลดังตารางท่ี 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑรอยละ 75 

 n µ X  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 41 15 15.51 1.36 21.09* .000 

*p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังจากการไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.51 และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.36 และคา t = 21.09 
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียน พบผลดังตารางท่ี 2 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน    ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียน 

 คะแนนเต็ม n X  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 20 41 9.07 1.96 
19.88* .000 

หลังเรียน 20 41 15.51 1.36 

* p < .05 
 จากตาราง 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยกอนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.07 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.96 และหลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 15.51 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.36 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 แสดงวา นักเรียนท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบผลดังตารางท่ี 3 
 
ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรู  

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร x  S.D. แปลผล 
1. ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจในสิ่งท่ีเรียน 4.34 0.69 มาก 
2. ครทํูาใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน 4.49 0.59 มาก 
3. ครสูอนเขาใจและเอาใจใสนักเรียน 4.51 0.50 มากท่ีสุด 
4. ครมูีความตั้งใจสอนเปนอยางด ี 4.41 0.94 มาก 
5. ครมูีความพรอมท่ีดีในการสอน 4.52 0.51 มากท่ีสุด 
6. ฉันมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร 4.41 0.49 มาก 
7. การสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน 4.21 0.68 มาก 
8. การสอนของครูทําใหฉันไมเขาใจวิชาคณิตศาสตร 4.46 0.63 มาก 
9. การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.34 0.52 มาก 
10. การสอนของครูทําใหฉันไดฝกทักษะและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.41 0.59 มาก 
11. การสอนของครูทําใหฉันไดแสดงความสามารถของตนเอง 4.44 0.63 มาก 
12. ฉันอยากใหเวลาเรียนคณิตศาสตรผานไปเร็วๆ 4.48 0.55 มาก 

รวม 4.42 0.61 มาก 

 จากตารางท่ี 3 พบวา นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.42 และ S.D. = 0.61)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความพรอมท่ีดีในการ
สอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.52 และ S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ครูสอนเขาใจและเอาใจใสนักเรียน ( x  = 4.51 
และ S.D. = 0.50) และครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ( x  = 4.49 และ S.D. = 0.59) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังจากการไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน สูงกวาเกณฑ รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนัียสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความพรอมท่ีดีในการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูสอนเขาใจและ
เอาใจใสนักเรียน และครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
สูงกวาเกณฑรอยละ 75 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากกระบวนการสรางความรูใหมโดยอาศัยพ้ืนฐานความรูเดิมท่ีมีอยูดวยตนเอง จากการท่ี
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ตองลงมีอกระทําดวยตนเองจนการคนพบความรูหรือขอมูลใหม และสามารถนํา
ขอมูลออกมาใชในการกระทําและการแกปญหาตางๆ ได  โดยผูสอนเปนเพียงผูช้ีแนะแนวทางเทาน้ัน  

(บุญนํา อินทนนท, 2551) 
 2.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐานมีหลักการอยู 3 ประการคือ ความรูเดิม (Prior Knowledge) มีประโยชนตอการเรียนรูเพ่ือความเขาใจและ
สรางความรูใหม การเสริมความรูใหม (Encoding Specificity) จะชวยใหผูเรียนเขาใจความรูใหมมากข้ึน และการ
ตอเติมความเขาใจใหสมบูรณ (Elaboration of Knowledge) จะชวยใหความเขาใจขอมูลตางๆ สมบูรณไดถาหากมี
การตอเติมความเขาใจดวยการตอบคําถาม (Schmidt, 1983) ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนเรียน 
 3.  นักเรียนมเีจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยรวม

อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.42 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.61 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การนํา
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาทางสติปญญา ท่ี
ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางความรูเกิดจากการท่ีผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และ
เกิดการซึมซับหรือดูดซึมประสบการณใหม และปรับโครงสรางสติปญญาใหเขากับประสบการณใหม อีกท้ังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูยังเปนไปอยางมีข้ันตอน (Hmelo & Evenson, 2000) เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา 
โดยมีข้ันตอนคือ การระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน พิสูจนทดสอบสมมติฐาน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และ
สรุปผล 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานไปใชในการเรยีนการสอน ผูสอนควร
ศึกษา ตัวช้ีวัด จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา แผนการจัดการเรยีนรู และกิจกรรมการเรยีนรู แลวจึงช้ีแนะให
นักเรียนปฏิบัติในข้ันตอนตางๆ อยางถูกตอง เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีประสิทธิภาพ 
  2.  ผูสอนควรเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใหพรอมกอนการดําเนินกิจกรรมการเรยีนการสอน 
  3.  ควรมีการเผยแพรและแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรทําวิจัยในรปูแบบเดยีวกันในกลุมสาระการเรยีนรูวิชาคณิตศาสตรกับ นักเรียนในระดับชวงช้ัน
ตางๆ หรือในหัวขออ่ืนๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร  
  2.  ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานท่ีมีตอทักษะอ่ืนๆ เชน 
ความสามารถในการแกปญหา ความคิดสรางสรรค เปนตน  
  3.  ควรนําการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานไปใชรวมกับการจดัการเรียนรูรวมกับแนวคิดอ่ืนๆ 
เพ่ือใหไดแนวทางการจดัการเรียนรูท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 

เอกสารอางอิง 
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