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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ

แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  และศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

คร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ที่ก  าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 25 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียววัดสองคร้ังโดยใช้เวลาใน

การทดลอง 24 ช่ัวโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

ค่าท ีแบบไม่อสิระต่อกนั การเปรียบเทยีบกบัเกณฑ ์และการหาค่าสหสมัพันธข์องเพียร์สนั 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัด 

การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอยู่ในระดับ 

มากที่สดุ และสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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Abstract 

 The objectives of the study on the effects of problem solving process on the topic of 

probability for the development on mathematical problem solving ability were to compare the pre 

and post learning process in achievement and ability for solving problem it and study the student 

satisfaction towards in learning by solving problem process. The sampling group of this study 

consisted a class of  25 students studying in the second semester in academic year 2016 of grade 

11, Sarasas Ektra School by cluster random sampling. The research instruments consisted of 

solving problem process in learning plan, student achievements, mathematical problem solving 

ability and the student satisfaction towards in learning evaluation papers. This research is one group 

pre-test, post-test design and the duration taken 24 hours. The tools for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test dependent, one sample t-test and Pearson's 

correlation coefficient analysis. 

 The results of found that 

  1. The learning achievement result of the student after solving problem process was 

undertaken were higher at the statistical significance at the .01 level. 

  2. The problem - solving ability result of the student after solving problem process 

was undertaken were higher at the statistical significance at the .01 level. 

  3. The problem - solving ability has been positive related to learning achievement at 

the statistical significance at the .01 level. 

  4. The student satisfaction on problem - solving process was at the highest level 

and higher than the standard at the significance at the .01 level 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นยุคแห่งการพัฒนาต่อยอดคิดค้นผลิตภัณฑ์และวิชา

คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 น้ีเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Mathematics for All) และเป็นการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีค่า มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพ่ือจะได้เป็นก าลังของชาติ 

(Man Power) (ปานทอง กุลนาถศิริ. 2555 : ออนไลน์) ดังน้ันการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จึง

จ าเป็นจะต้องอาศัยครูผู้ รู้คณิตศาสตร์ เพ่ือจะได้ถ่ายทอดความรู้น้ันมาพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้รู้

คณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) อย่างสมสมัยทนักับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปล่ียนไปอย่าง

รวดเร็ว การสอนคณิตศาสตร์ในยุคน้ี จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะ

ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่มากพอส าหรับน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ นอกจากครูผู้สอน

ต้องส่งเสริมความเข้าใจในเน้ือหา วิชาแกนหลักแล้ว ต้องมีการสอดแทรกทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ควบคู่

ไปด้วย คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ความริเร่ิมสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
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แก้ปัญหา การสื่อสาร และการร่วมมือ (วิจารณ์ พานิช. 2555 : 16) ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีจะเช่ือมโยงไปสู่สาระ

วิชาหลักที่ส าคัญน้ันคือ วิชาคณิตศาสตร์ 

 ถึงแม้ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะมีความส าคัญ แต่ปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหา

ขาดทกัษะการแก้ปัญหาอันเป็นส่วนส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาคุณภาพในการด ารงชีวิตตามวิถีทางแห่งบุคคล

ในศตวรรษที่ 21 ดังที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท าข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ เพ่ือประเมินผลทางการศึกษา พบว่า นักเรียนท าคะแนนได้ดีส าหรับข้อสอบแบบ

เลือกตอบที่ใช้ทกัษะพ้ืนฐานหรือข้อสอบที่ใช้ความจ า แต่ไม่สามารถท าข้อสอบที่เป็นโจทย์ปัญหาที่ต้องคิด

วิเคราะห์หรือต้องเขียนค าตอบอธบิาย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2556 : 65)  

 ในขณะที่คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่

ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3) นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์ 

เป็นพลเมืองดี เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ช่างริเร่ิมสร้างสรรค์ มี

ระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการท างาน มีความสามารถในการตัดสินใจ (สิริพร ทิพย์คง. 

2544 : 1)  

 ถึงแม้ว่าคณิตศาสตร์น้ันจะมีบทบาทส าคัญมาก แต่โดยธรรมชาติวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็น

นามธรรมยากแก่การท าความเข้าใจ และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

นักเรียนยังขาดความละเอียดรอบคอบ เขียนตัวเลขสลับที่ ตีโจทย์ไม่คล่อง ขาดทักษะกระบวนการ

แก้ปัญหา ขาดความคิดรอบยอด มีความบกพร่องในการอ่านและการท าความเข้าใจในโจทย์ปัญหา จึงเป็น

ความบกพร่องพ้ืนฐานทางด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสต ร์ของนักเรียน 

(สมพล คณานุเคราะห์. 2548 : 86) และค่าสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-

NET) ซ่ึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนตกต ่าอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะปีการศึกษา 2558 วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 26.59 เมื่อ

พิจารณาแยกตามสาระปรากฏว่าคะแนนเฉล่ียในสาระที่ 6 ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีทกัษะ

การแก้โจทย์ปัญหาในสาระน้ี มีคะแนนเฉล่ียเพียง 9.23 เท่านั้น (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 

2558 : 1) 

 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน จะประสบความส าเร็จหรือไม่น้ัน

ข้ึนอยู่กับกระบวนที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดยกระบวนการแก้ปัญหา โดยผ่านข้ันตอนการวิเคราะห์และ

วางแผนโดยใช้เทคนิคหรือยุทธวิธต่ีางๆ ประกอบกนั (Polya. 1957 : 15 และ อมัพร ม้าคะนอง. 2553 : 

39) อย่างไรกต็ามแม้การแก้ปัญหาจะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและดูยุ่งยาก แต่กมี็ประโยชน์ต่อการ

พัฒนานักเรียนในหลายๆ ด้าน ดังน้ี (อัมพร ม้าคะนอง. 2553 : 94-95) 1) ช่วยพัฒนาทกัษะการคิด

ของนักเรียน  2) ช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการเช่ือมโยงและใช้ความรู้ที่เรียนมาในการ
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แก้ปัญหาจริง  3) ช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนในการเลือกและใช้กลวิธีแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และมี

ประสทิธภิาพ 4) ช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเหน็ว่าควรเร่งที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการ

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียน คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น อีกทั้งเป็นพฤติกรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ทุก

ขณะที่มนุษย์มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวจะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหา เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ตนเอง          

อนัจะเป็นประสบการณ์ที่ถาวรติดตัวนักเรียนตลอดไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหา 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับ  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

 3. เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  

  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           

หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

  2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหามีความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

 3. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหา มีความสมัพันธใ์นทศิทางเดียวกนั 

  4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหามีความพึงพอใจต่อ 

การจัดการเรียนรู้ สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด อยู่ในระดับมาก 

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 5 ห้องเรียน รวม 115 คน 
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 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5/5 โรงเรียน 

สารสาสน์เอกตรา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 25 คน เน่ืองจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดห้องเรียนแบบคละ

ความสามารถ และนักเรียนมีความสามารถใกล้เคียงกนั 

 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศึกษา 

 ตัวแปรต้น คือ การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

 ตัวแปรตามคือ 

   1.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

    2.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

   3.  ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

 เนื้ อหาทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาร

สาสน์เอกตรา และหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นเน้ือหาในหนังสือเรียน

วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของส านักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) จ านวน 1 หน่วย เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 ระยะเวลาด าเนินการวิจัย  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหา ใช้เวลา 6 สปัดาห์ รวมทั้งสิ้น 28 ช่ัวโมง โดยท าการทดสอบก่อนเรียน 2 ช่ัวโมง ด าเนินกิจกรรม

การเรียนการสอน 24 ช่ัวโมงและทดสอบหลังเรียน 2 ช่ัวโมง 

 

เครือ่งมือทีใ่ชแ้ละการสรา้งเครือ่งมือในการวิจยั 

1. แผนการจัดการเรียนรูแ้ละคู่มือการเรียนรู ้ โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา เรื่อง ความน่าจะเป็น  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5  มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 

 1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทฤษฎี หลักการ และ

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

 2.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้  

 3.  เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิ์จารณา และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  

4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน ความสอดคล้อง (IOC)  และปรับปรุง

แก้ไขตามค าแนะน า พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00 และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม   

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5 มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 

 1. ศึกษาวิธสีร้างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

 2. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้  

 3. สร้างแบบทดสอบ และน าแบบทดสอบเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา และ

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

 4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา เพ่ือประเมินความ

สอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00    จ านวน 47 ข้อ 

 5. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ที่เคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2559   

 6. หาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก พบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี

ค่าความยาก (p) ระหว่าง  0.30- 0.93 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.25 - 0.89 จ านวน 38 ข้อ  

7.  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 พบว่าข้อสอบมีค่าความ

เช่ือมั่น 0.82 และน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลกบักลุ่มตัวอย่าง 

3. แบบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์เรือ่ง ความน่าจะเป็น มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 

 1.  ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 2.  สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และน าแบบวัดความสามารถ

เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิ์จารณา และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

 3.  น าแบบวัดความสามารถไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา เพ่ือประเมินความสอดคล้อง (IOC) 

พบว่าแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 1.00 

จ านวน 48 ข้อ และแบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 

จากน้ันน าแบบวัดความสามารถไปทดลองใช้ (Try-out)  

 4. ส าหรับข้อสอบแบบปรนัยหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก พบว่าแบบทดสอบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง   0.23 – 0.77 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ระหว่าง 0.32 – 0.89 จ านวน 39 ข้อ 

 5. หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

  5.1  ส าหรับข้อสอบแบบปรนัยโดยใช้สูตร KR-20 พบว่าแบบทดสอบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.71 

  5.2  ส าหรับข้อสอบแบบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) โดยหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) 

ของเพียร์สนั (Pearson) พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นระหว่าง 0.79 – 0.93 และน าไปใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 
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4. แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา มีล าดับขั้นตอน

การสร้างดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัความพึงพอใจ 

 2. ศึกษาการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ  

 3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ และน าแบบสอบถามเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธพิ์จารณา และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

 4. น าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา เพ่ือประเมินความสอดคล้อง (IOC) 

พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00 ทุกข้อ และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) 

 5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจหาค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.76 และน าไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1. น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์  ที่ ผู้ วิ จั ยส ร้ าง ข้ึนไปท าการทดสอบ กับ นัก เ รี ยน ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่  5  จ านวน  

25 คน ใช้เวลาทดสอบ 2 ช่ัวโมง แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างจากการทดสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนก่อน

เรียน (Pre-test) 

 2. ด าเนินการการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหากับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ใช้เวลาจัดการเรียนรู้  ทั้งหมด 24 ช่ัวโมง 

 3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนไปท าการทดสอบ กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 25 คน ใช้เวลาทดสอบ 2 

ช่ัวโมง แล้วบันทกึคะแนนเป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติได้แก่  

 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาโดยการทดสอบค่าท ี(t-test Dependent Samples)  

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับการจัด 

การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยการทดสอบค่าทางสถิติท ี(t-test Dependent Samples) 

 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  

กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเ รียนโดยใช้กระบวนการแก้ ปัญหา โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  
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ของเพียร์สัน (Pearson) ซ่ึงค่าสหสัมพันธ์ (r) มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบแสดงความสัมพันธ์ทางลบหรือ

ตรงกนัข้าม ค่าบวกแสดงความสัมพันธท์างบวกหรือทศิทางเดียวกนั 

 4.  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหา กบัคะแนนเกณฑ ์โดยการทดสอบค่าทางสถิติท ี(One Sample t-test) 

 

ผลการวิจยั 

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. D  2

D  df t p 

ก่อนเรียน 25 38 13.24 3.87 
396 6,480 24 26.95

*
 .00 

หลงัเรียน 25 38 29.08 4.66 

*p < .01 

 จากตารางที่ 1  พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. D  2

D  df t p 

ก่อนเรียน 25 131 62.40 11.33 
845 32,349 24 13.452

*
 .00 

หลงัเรียน 25 131 96.20 14.11 

 *p < .01 

  จากตารางที่ 2 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที ่3  ค่าสมัประสทิธิ์ระหว่างความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

  
1x  2x  3x  

4x  5x  y  

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์       

 ค้นหาจุดมุ่งหมายของโจทย์ปัญหา ( 1x ) 1 .72
*
 .66

*
 .81

*
 .80

*
 .80

*
 

 แปลความหมายของโจทย์ปัญหา ( 2x ) - 1 .74
*
 .90

*
 .70

*
 .78

*
 

 วางแผนและเลือกวิธกีารแก้โจทย์ปัญหา  ( 3x ) - - 1 .78
*
 .70

*
 .72

*
 

 ขั้นด าเนินการตามแผนและวิธีการแก้โจทย์ปัญหา ( 4x ) - - - 1 .69
*
 .74

*
 

 ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ ( 5x ) - - - - 1 .74
*
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน y  - - - - - 1 

 *p < .01 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทุกด้านมีความสัมพันธ์

กบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ค้นหาจุดมุ่งหมายของโจทย์ปัญหา 

สัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.80) แปลความหมายของโจทย์ปัญหาสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = 

0.78) วางแผนและเลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหา สัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = 0.72) ขั้นด าเนินการตาม

แผนและวิธีการแก้โจทย์ปัญหา สัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = 0.74) ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ

ค าตอบ สมัพันธอ์ยู่ในระดับสงู (r = 0.74) 

 

ตารางที ่4  คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

 

องคป์ระกอบของความพึงพอใจ 

ต่อการจดัการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 
x  S.D. 

ระดบั 

ความพงึพอใจ 

คะแนน

เกณฑ ์
t p 

1. ด้านเน้ือหา 4.71 0.29 มากที่สุด 3.50 21.11
*
 .00 

2. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  4.69 0.17 มากที่สุด 3.50 35.29
*
 .00 

รวม 4.69 0.15 มากที่สุด 3.50 40.87
*
 .00 

*p < 01 

จากตารางที่  4  พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวน 

การแก้ปัญหา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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สรุปผลการวิจยั 

 ผลของการการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา เร่ือง ความน่าจะเป็น เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนสารสาสน์

เอกตรา ปรากฏผลดังน้ี 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  2.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัด 

การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  4.  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอยู่ในระดับ 

มากที่สดุ และสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

อภิปรายผล 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ต้ัง

ไว้ แสดงว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา นักเรียนมีองค์ความรู้

ที่จะแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ จนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (NTCM. 2000 : 52) ที่กล่าวว่ากระบวนการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถ

สร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆ ผ่านการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในบริบท

อื่นๆ นักเรียนสามารถประยุกต์และปรับยุทธวิธีคิดแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้หลากหลายวิธี และนักเรียน

สามารถก ากับตรวจสอบ ประเมินและไตร่ตรองย้อนทวนกระบวนการคิดแก้ปัญหาของตนเอง และยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของแรแซด (Riasat. 2010 : 67 – 72)  ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลของการใช้

วิธกีารแก้ปัญหาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัย

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนแก้ปัญหา 

ยังสอดคล้องกบัวีระชัย  เจริญวัฒนะตระกูล (2550 : 73) ได้วิจัย เร่ือง ผลการใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TGT เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ

กลัยาณี หนูพัด (2559 : 121) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ

แลกเปล่ียนบทบาทและใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท และใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับวงศกร อ าภาและคณะ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาและ

แบบปกติ เร่ือง การวัดค่ากลางของข้อมูล ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดการ

เรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหามีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สอดคล้องกับไพรัช วงศ์ศรีตระกูล (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาการเสริมสร้างการรู้เร่ืองทางคณิตศาสตร์

เพ่ือการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการสื่อความหมายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า

นักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างการรู้เร่ืองทางคณิตศาสตร์มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไป

ตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ต้ังไว้ แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาท าให้นักเรียนมี

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านสถานการณ์ปัญหาที่หลากหลายจนเกิดทกัษะกระบวนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

และมีความช านาญ ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงขึ้ นน่ันเอง  และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของโชว์เตอร์ (Schurter. 2001 : 25) ได้ท าการศึกษาการใช้กระบวนการการตรวจสอบ

ความรู้ความเข้าใจและกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในการพัฒนา การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน

สาขาคณิตศาสตร์ University of The Incarnate Word, San Antonio, Texas, USA โดยท าการ

เปรียบเทยีบการพัฒนาการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระหว่างการใช้กระบวนการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ

เพียงอย่างเดียว กับการใช้กระบวนการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจร่วมกับการใช้กระบวนการแก้โจทย์

ปัญหาของโพลยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตรวจสอบความรู้

ความเข้าใจร่วมกับการใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยามีการพัฒนาความสมารถในการแก้โจทย์

ปัญหาสงูกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเพียงอย่าง

เดียว  ยังสอดคล้องกับซีแอด อาเมด และมูฮะหมัด (Saeed, Ahmad, and Mohammad. 2012 : 1 – 9) 

ได้ศึกษาบทบาทของวิธีการแก้ปัญหาในการปรับปรุงการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ต้องใช้วิธีการ

แก้ปัญหาในระบบการศึกษาจนนักเรียนมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับ

เอนก จันทรจรูญ (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยชุดกิจกรรมฝึกการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นของโพล

ยา และแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตรของวิลสัน เฟอร์นันเดซ และฮาดเวย์ โดยใช้ยุทธวิธีการ

แก้ปัญหา 10 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียน

สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ

ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาการเสริมสร้างการเรียนรู้เร่ืองทางคณิตศาสตร์เพ่ือการ
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แก้ปัญหา การให้เหตุผล และการสื่อความหมายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่า

นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก  ความสามารถในการให้เหตุผล  การสื่อ

ความหมายอยู่ในระดับดี นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสายคณิตศาสตร์-

ภาษาองักฤษ มีความก้าวหน้าของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญที่ระดับ 

.01 

 3.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ต้ังไว้  แสดงให้เหน็ว่าความสามารถ

ในการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของผู้วิจัยทั้ง 5 ขั้น ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังที่กาเย่ 

(Gagne 1970 : 63) อธิบายว่า กระบวนการแก้ปัญหาเป็นรูปแบบของการเรียนรู้อย่างหน่ึง ที่ต้องอาศัย

การเรียนรู้ประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวข้องกันต้ังแต่สองประเภทข้ึนไปและการใช้หลักการน้ันประสม

ประสานกนัจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ที่เรียกว่าความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ประเภท

น้ีต้องอาศัยหลักการเรียนรู้มโนมติ โดยสามารถมองเหน็ลักษณะร่วมกนัของสิ่งเร้าทั้งหมด ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของผู้วิจัยทั้ง 5 ขั้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตย์ อาจหาญ (2549 : บทคัดย่อ) ได้วิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา 

ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค และความสามารถในการแก้ปัญหา กับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 ช่างอุตสาหกรรม ผลการวิจัย

พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหา มี

ความสมัพันธก์บัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ี

ยังสอดคล้องกับชญาภา ใจโปร่ง (2554 : 87) ได้วิจัย เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่

เลือกใช้กลยุทธใ์นการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

เร่ือง ฟังก์ชันส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่

เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เร่ือง 

ฟังก์ชัน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชัน มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน

นักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยส าคัญ .01 

 4.  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 

และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 ที่ต้ังไว้แสดงว่า

นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้น้ีมีข้ันตอนที่ชัดเจนและฝึกฝนให้นักเรียนใช้ทักษะต่างๆ ที่หลากหมาย

นักเรียนถูกกระตุ้นให้คิดด้วยตนเองเสมอ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างจากในห้องเรียนปกติ ซ่ึง

สอดคล้องกบัไวทเ์ฮด (Whitehead. 1967 : 40-41 ; อ้างถึงในสุเทพ เมฆ. 2531 : 8) ได้กล่าวเกี่ยวกับ
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ความพึงพอใจไว้ว่านักเรียนรับสิ่งใหม่ ๆ มีความตื่นเต้นพอใจกับการได้พบและเกบ็สิ่งใหม่ๆ มีการจัด

ระเบียบ เกดิความต่ืนเต้นในการเอาไปจัดสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา จากการสอบถามของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนมี

ความสนใจในการเรียนเป็นอย่างมากเพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ค่อยมีในช้ันเรียนปกติ และในวิชา

อื่นๆ ท าให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเรียน จากการถูกกระตุ้นด้วยการถามด้วยค าถาม นักเรียนมีองค์

ความรู้และมีทักษะการคิด ความสามารถของนักเรียนในการเช่ือมโยงในการแก้ปัญหาจริง และพัฒนา

ทกัษะในการตัดสินใจโดยใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ที่เกิดจากกิจกรรมการ

เรียนรู้  ที่ส าคัญนักเรียนสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเกดิประโยชน์ ตัวอย่างเช่น  “…ชอบ

ที่ครูถามค าถามให้คิดอยู่เสมอ” , “…เป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่แปลกจากเดิมมากครับ” ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของประภัสสร แก้วเสน (2552 : บทคัดย่อ) การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา 

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จังหวัดเลย ผลการวิจัยปรากฏว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 

เร่ือง เซตโดยการใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา อยู่ในระดับมากที่สดุ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 1.  ควรมีการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหากับนักเรียนที่มี

สติปัญญาสูง ปานกลาง ต ่า เพ่ือศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้ลักษณะน้ี เหมาะสมกับนักเรียนในระดับ

สติปัญญาใดมากที่สดุ 

  2. ควรทดลองสร้างการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหากับเน้ือหาคณิตศาสตร์เร่ือง

อื่นๆ ที่แตกต่างจาก เร่ือง ความน่าจะเป็น และน าไปทดลองกับระดับช้ันอื่นและปรับปรุงตามความ

เหมาะสมกบัวัยและยุคสมัย เพ่ือความแปลกใหม่ส าหรับนักเรียน 
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 อุปสรรค และความสามารถในการแก้ปัญหา กับผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวิชา

 คณิตศาสตรข์องนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ช่างอุตสาหกรรม.  กศ.ม. 

(การวัดผลการศึกษา) มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
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