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ชื่อเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรเร่ือง เมตริกซ  

ระหวางสอนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหากับการสอนปกติของนักศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ผูทําวิจัย สุวิทย  บุตรวาป 

ปการศึกษา 2562 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

คอมพิวเตอร  เร่ือง เมตริกซ ระหวางสอนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา กับการสอนปกติ 

ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ไดมาโดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive) ไดแก นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7  วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2562  จํานวน              

103  คน จาก 2 หอง ซึ่งผูวิจัยใชวิธีจับสลากหองเรียน เพื่อใชหองหน่ึงจํานวน  53 คน เปนกลุม

ทดลอง และอีกหองหน่ึงจํานวน 50  คน เปนกลุมควบคุม จัดนักเรียนเขาสูหองเรียนใชวิธีคละ

ความสามารถ  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test  (Inependent  Samples)  

ผลการวิจัย พบวา  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนหลัง เ รียนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ นักศึกษากลุมทดลองที่

ไดรับการเรียนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา สูงกวาการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ              

ทางสถิติที่ระดับ .01 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

คอมพิวเตอร  เร่ือง เมตริกซ ระหวางสอนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหากับการสอนปกติของ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  สําเร็จ

สมบูรณไดโดยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก 

 ขอขอบพระคุณอาจารยดร.สมศักด์ิ  รุงเรือง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย              

ที่ใหความอนุเคราะหองคความรูที่เปนประโยชนในการจัดทําการวิจัยในชั้นเรียนคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7   ที่ใหความรวมมือในการศึกษา

คนควาและทดลองคร้ังน้ี 

 สุดทายน้ี  ผูศึกษาขอขอบพระคุณทุกทานที่ไมไดเอยนาม  และมีสวนชวยในการวิจัยฉบับน้ี  

  

 

                    อาจารยสุวิทย   บุตรวาป 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

      จากการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

เมตริกซ  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับไมนาพอใจ  โดยเฉพาะทักษะ/กระบวนการ

แกปญหา   นักเรียนสวนใหญคิดหาคําตอบจากโจทยปญหาไดนอยกวาโจทยที ่เปนประโยค

สัญลักษณ  ทั ้งนี้ทักษะการแกปญหานับวามีความสําคัญ  เพราะในชีวิตประจําวันมนุษยตอง

ประสบปญหาตางๆมากมาย  ดังนั้นความสามารถในการแกปญหาจึงตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตัว

ของนักศึกษาโดยบูรณาการเขากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในเรื่องการแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตรดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงซาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ไดกลาวไววา  

การจัดกระบวนการเร ียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานที ่เกี ่ยวข องดําเนินการฝกทักษะ  

กระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ

แกไขปญหา  เพราะหากนักเรียนคิดแกปญหาไดอยางถูกตองมีทักษะกระบวนการมีเหตุผลแลว  

ความสามารถดังกลาวยอมสามารถถายโยงความรู  และประสบการณที่ไดในการคิดแกปญหาไป

ยังศาสตรอื่นๆได  ( มงคล  วงศพยัคฆ ,  2547 ) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  เฉลิมศักดิ์ ภูมี 

(2548 ) ผลการวิจัยพบวา  เนื้อหาที่มีปญหามากที่สุดของนักเรียน คือทักษะ/กระบวนการ

แกปญหาซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางคณิตศาสตร    ประกอบกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของครูจะใช วิธีการสอนแบบบรรยายเปนสวนมากซึ่งถือวาเปนการสอนแบบปกติ  

ที่เนนครูเปนศูนยกลาง กอใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียน  โดยเฉพาะโจทยปญหาคณิตศาสตร

ซึ่งเปนเน้ือหาที่นักเรียนจะตองมีทักษะในการคิดเปนพื้นฐานมากอน  ถาหากวานักเรียนคนใดไมมี

พื้นฐานที่ดีมากอนแลว  จะกอใหเกิดปญหาเปนอยางมาก  แกครูผูสอน ประกอบกับกิจกรรมที่

สนองความตองการ ความสนใจ  และความเกี ่ยวของกับปญหาในชีวิตประจําวันของตัวเด็ก

โดยตรง   

จากปญหาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ที่คอนขางตํ่า จากที่กลาวมา

ขางตนแสดงใหเห็นการสอนโดยเนนกระบวนการคณิตศาสตรเปนวิธีหนึ่งที่มีประโยชนตอการ

เรียนรูของนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได  ผูวิจัยจึง

สนใจที่จะนํารูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการแกปญหา  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

คณิตศาสตร  จะทําใหเกิดการพัฒนามโนคติ ใหกับผูเรียน  เกิดการเรียนรูมโนมติเปนอยางดี  แลว

พัฒนาทักษะเพื่อใหเกิดความคลองตัว  จึงนําไปสูการพัฒนาการประยุกตใช (วัลลภา  อารีรัตน, 
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2532)  ที่ใชทักษะ/กระบวนการแกปญหาประกอบในการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ

นักเรียน 

จากสภาพปจจุบัน และปญหาดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนครูผูสอนคณิตศาสตรมีความสนใจที่จะ

เลือก เร่ือง เมตริกท เพราะเปนเร่ืองที่เปนปญหามากที่สุด ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป

ที่ 3/7   สาเหตุที่เลือกผูเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7   เน่ืองจากพบวา ที่ผานมา

ผูเรียนผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังในเน้ือหาดังกลาวคอนขางนอย   ที่จะทําให

ผูเรียนไดพัฒนาทักษะ/กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรใหดีขึ้นตามลําดับ และที่เลือกในเร่ือง 

เมตริกซ ที่ใชทักษะ/กระบวนการแกปญหาน้ี   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร เร่ือง  เมตริกซ  ระหวางสอนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา กับการสอนปกติ   

ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7 วาการสอนแบบใดจะทําใหนักเรียนจะแกปญหา

นักเรียนไดดีกวากัน  อีกทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของครูผูสอนไดอีกทางหน่ึง 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

        เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  เร่ือง เมตริกซ  

ระหวางสอนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา กับการสอนปกติ   ของนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3/7 

 

3.  สมมุติฐานของการวิจัย 

 นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       

วิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร เร่ือง เมตริกซ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7 สูงกวา

นักศึกษาที่ไดรับการเรียนรูตามปกติ 
 

4.  ขอบเขตการวิจัย 

      4.1  กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive) ไดแก 

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่กําลังศึกษา

อยูในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2562  จํานวน  103  คน จาก 2 หอง ซึ่งผูวิจัยใชวิธีจับสลาก

หองเรียน เพื่อใชหองหน่ึง จํานวน  53 คน เปนกลุมทดลอง และอีกหองหน่ึงจํานวน 50 คน เปน

กลุมควบคุม จัดนักเรียนเขาสูหองเรียนใชวิธีคละความสามารถ 

     4.2  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย   

            เน้ือหาที่ใชในการวิจัย  เปนเน้ือหาในรายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร เร่ือง เมตริกซ      
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     4.3  ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  

        ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  ทําการทดลองภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2562  

    4.4  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  

         4.4.1   ตัวแปรอิสระ  คือวิธีการสอน  2  วิธี  ไดแก 

                     -  กระบวนการแกปญหา   

                        -  การสอนปกติ 

        4.4.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของกลุมทดลอง  และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของกลุมควบคุม  ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ          

ชั้นปที่ 3 

 

5.  นิยามศัพทเฉพาะ 

      5.1   ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร หมายถึง ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรที่

จําเปน 5  ทักษะ  มีดังน้ี 

1) ทักษะ/กระบวนการแกปญหา ไดแก  การทําความเขาใจปญหา   ความคลองแคลวใน

การแกปญหา มีวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย 

2) ทักษะ/กระบวนการใหเหตุผลไดแก  การกลาแสดงความคิดเห็น  กลาอภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูอ่ืน 

  3)  ทักษะ/กระบวนการสื่อความหมายและการนําเสนอ ไดแก  การพูดแสดงความคิดเห็น  

        การเขียนแผนภาพ  ประกอบการแกปญหา 

            4)  ทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงความรู ไดแก  การนําความรูเดิมและความรูใหมมาใชใน 

                  การแกปญหา 

             5)  ความคิดสรางสรรค ไดแก การแกปญหาไดอยางคลองแคลว หลากหลายและเขียน 

                  แผนภาพประกอบไดหลากหลาย 

     5.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  หมายถึง  คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน

สอบจากการทดสอบหลังเรียนและการทดสอบกอนเรียนในกลุมทดลอง  เร่ือง  เมตริกซ  ที่เรียน

โดยใชทักษะ/กระบวนการคณิตศาสตร  และกลุมควบคุมที่เรียนจากการการสอนปกติ 

   

6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางในการใชกระบวนการแกปญหาในวิชาคณิตศาสตรเร่ืองอ่ืนตอไป 

     2.  เปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสําหรับครูที่เนนทักษะ/กระบวนการแกปญหา 

    3.  เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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     4.  นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาและมีกระบวนการแกปญหา  เพื่อที่จะสามารถ

นําไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืนๆตอไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการสอน 

1.   กระบวนการแกปญหา   

2.  การสอนปกติ 

 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทที ่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัย เร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร          

เร่ือง  เมตริกซ  ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  3/7  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ  ระหวางสอนโดยใชกระบวนการแกปญหา  กับการสอนปกติ    ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ตามลําดับตอไปน้ี 

             1.  จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

2.  เอกสารดานกระบวนการคณิตศาสตร 

3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

1.  จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

เปยเจย (Jean  Piaget) นักจิตวิทยาพัฒนาชาวสวิสตไดเสนอแนวคิดที่วาพัฒนาการของเด็ก

ต้ังแตแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญจะแบงออกเปน 4 ระยะ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี, 2538)  คือ   

        1)  ระยะใชประสาทสัมผัส (Sensory-Motor  Stage)  เปนการพัฒนาการเด็กต้ังแตแรก

เกิดจนถึงอายุ  2  ป  ในวัยน้ีเด็กจะเร่ิมพัฒนาการรับรูโดยใชประสาทสัมผัสตาง ๆ  เชน   ตา   หู  มือ  

และเทา  ตลอดจนเร่ิมมีการพัฒนาการใชอวัยวะตาง ๆได  เชน  การฝกหยิบจับสิ่งของตาง ๆ  ฝกการ

ไดยิน  และการมอง 

       2)  ระยะควบคุมอวัยวะตาง ๆ  (Proporational  Stage)  เปนการพัฒนาของเด็กต้ังแตอายุ  2-4  

ป  เด็กวัยน้ีจะเร่ิมพัฒนาอยางเปนระบบมากขึ้นมีการพัฒนาของสมองที่ใชควบคุมพัฒนาลักษณะ

นิสัยและการทํางานของอวัยวะตางๆ  เชน นิสัยการขับถาย  นอกจากน้ียังมีการฝกการใชอวัยวะตาง 

ๆ  ใหมีความสัมพันธกันภายใตการควบคุมของสมอง  เชน การเลนกีฬาพื้นฐานเดิมไมพอ  ที่จะรับ

ความคิดรวบยอดใหม  ครูจะตองสอนซอมเสริมในเร่ืองเดิมกอน  ทั้งน้ีเพราะเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร   

มีลักษณะเปนบันไดเวียน  ซึ่งลักษณะน้ีจะชวยสรางความเขาใจเกากับใหมใหตอเน่ืองกันไดเปน

อยางดี 

      3)  เกี่ยวกับการประเมินศักยภาพทางสติปญญาน้ันพิจารณาจากลําดับขั้นพัฒนาการของ

เด็กเชนเด็กมีอายุอยูในขั้นปฏิบัติการคิดดวยรูปธรรม แตสามารถคิดในสิ่งที่เปนนามธรรม เหมือน

เด็กในขั้นปฏิบัติการคิดดวยนามธรรมได    ก็แสดงวาเด็กคนน้ันมีพัฒนาการทางพัฒนาการทาง

สติปญญากาวหนามากกวาปกติในทางตรงกันขามหากเด็กคนน้ันไมสามารถคิดยอนกลับไดเหมือน

เด็กคนอ่ืนๆ ในชั้นเดียวกัน เราก็อาจสรุปไดวาเด็กคนน้ันมีพัฒนาการทางสติปญญาชากวาปกติ 
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      4)  ในดานการประเมินผลการเรียน ตองคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญา และการคิดเด็กแต        

ละวัย  เชน  ถาอยูในขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  ก็ควรวัดผลจากการกระทําหรือกิจกรรม

ทางกลไก  ซึ่งตรงกันขามกับการวัดผลของเด็กในขั้นปฏิบัติการคิดดวยนามธรรม  ซึ่งตองวัดการใช

เหตุผลที่ลึกซึ้งขึ้น 

       จากที่กลาวมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวา ในการสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาควรให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติใหพบกับปญหาและใชความคิดในการแกปญหาโดยใชสื่อรูปธรรมกอน แลว

นักเรียนจะเกิดมโนมติทางคณิตศาสตรนักเรียนสรางขึ้นเองจากการกระทําจากสื่อรูปธรรม 

    จากขอมูลที่กลาวมาจะเห็นวา  ทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาของเพียเจตเปนทฤษฎีที่ศึกษา  

แยกแยะองคประกอบที่สงผลตอพัฒนาการทางปญญาของมนุษยจากขั้นพื้นฐานไปสูขั้นสูง  ซึ่ง

ประกอบดวยการคิดเชิงเหตุผล  การจําเชิงเหตุผล  การคิดเชิงมโนมติ  และการรูคิด  ซึ่งมีขอสรุปที่

สําคัญดังน้ี 

      1)  พัฒนาการทางปญญาเกิดจากการกระทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 

       2)  ขอขัดแยงทางปญญา  กอใหเกิดสภาวะไมสมดุลเปนแรงจูงใจที่ทําใหเกิดการกระทําอัน

จะกอใหเกิดพัฒนาการทางปญญา 

       3) พัฒนาการทางปญญาของบุคคลจะเปนไปตามลําดับขั้น ไมมีการกระโดดขามขั้น

หรือสลับลําดับกันได 

 

บุญทัน  อยูชมบุญ  (2529 : 24-25) กลาววาการสอนคณิตศาสตรในชั้นประถมศึกษามีหลัก

ที่ควรพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  กิจกรรมที่จัดขึ้นน้ัน

ตองมุงสนองความตองการ  ความสนใจ  ความสามารถของนักเรียนแตละคนเปนหลัก  หลักการ

สอนมีดังน้ี 

1. สอนโดยคํานึงถึงความพรอมของเด็ก คือ พรอมทั้งในดานรางกายอารมณ  

สติปญญา และความพรอมในแงความรูพื้นฐานที่มาตอเน่ืองกับความรูใหมโดยครูตองมีการ

ทบทวนความรูเดิมกอน  เพื่อใหประสบการณใหมตอเน่ืองกัน  จะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจ

มองเห็นความสัมพันธของสิ่งที่เรียนไดดี 

2. การจัดกิจกรรมการสอนตองจัดใหเหมาะสมกับวัย  ความตองการความสนใจและ 

ความสามารถของเด็ก  เพื่อมิใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง 

3. คํานึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ครู 

จําเปนตองคํานึงถึงใหมากกวาวิชาอ่ืน  ในแงความสามารถทางสติปญญา 

4.   การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรใหนักเรียนเปนรายบุคคลหรือ 

รายกลุมเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรู  ชวยใหนักเรียนมีความพรอมตามวัย  และความสามารถของ

แตละคน 
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4. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีระบบที่ตองเรียนไปตามลําดับขั้นการสอนเพื่อสราง 

ความเขาใจในระยะเร่ิมแรกจะตองมีประสบการณที่งาย ๆ ไมซับซอนสิ่งที่ไมเกี่ยวของและทําให

เกิดความสับสนจะตองไมนํามาในกระบวนการเรียนการสอน  การสอนจะเปนไปตามลําดับ

ขั้นตอนที่วางไว 

6.  การสอนจะตองมีจุดประสงคที่แนนอนวาจัดกิจกรรมเพื่อสนองจุดประสงคอะไร 

7.  เวลาที่ใชในการสอนควรจะใชระยะเวลาพอสมควร  ไมนานจนเกินไป 

8.  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการยืดหยุนไดใหเด็ก ไดมีโอกาส 

เลือกกิจกรรมไดตามความสนใจ  ความถนัดของตนและใหอิสระในการทํางานของเด็ก  สิ่งสําคัญ

ประการหน่ึง  คือการปลูกฝงเจตคติที่ดีตอเด็กในการเรียนคณิตศาสตรถาเกิดขึ้นจะชวยใหเด็กพอใจ

ในการเรียนวิชาน้ีเห็นประโยชนและคุณคายอมจะสนใจมากขึ้น 

       9. การสอนที่ดีควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีการวางแผนรวมกับครู เพราะจะชวยใหครู 

เกิดความมั่นใจในการสอนและเปนไปตามความพอใจของนักเรียน 

                       10. การสอนคณิตศาสตรจะดีถาเด็กมีโอกาสไดทํางานรวมกัน หรือมีสวนรวมในการ

คนควาสรุปหลักเกณฑตาง ๆ 

       11.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ควรสนุกสนานไปพรอมกับภาวการณเรียนรู 

ดวย  จึงจะสรางบรรยากาศที่นาติดตามตอไปแกเด็ก 

12.  นักเรียนระดับประถมศึกษาที่อยูในระหวางอายุ 6-12 ป จะเรียนไดดี เมื่อเร่ิมเรียน 

โดยครูใชของจริง  อุปกรณ  ซึ่งเปนรูปธรรมตามลําดับ  จะชวยใหนักเรียนรูดวยความเขาใจมิใชการ

จําเชนการสอนในอดีตที่ผานมา  ทําใหเห็นวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่งายตอการเรียนรู 

13.  การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเน่ือง  และเปนสวนหน่ึง 

ของการเรียนการสอน ครูควรใชวิธีการสังเกต  การตรวจแบบฝกหัด การสอบถามเปนเคร่ืองมือให

การวัดผล  จะชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียน และการสอนของตน 

       14.  ไมควรจํากัดวิธีคิดคํานวณหาคําตอบของเด็ก  ควรแนะนําวิธีคิดที่รวดเร็วและ 

แมนยําใหในภายหลัง 

       15.  ฝกใหนักเรียนเช็คคําตอบดวยตนเอง 

 

 โสภณ  บํารุงสงฆ (2530 : 22-23) ไดกลาวถึงทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่สําคัญไวคือ 

  1.  ทฤษฎีการฝกฝน  ทฤษฎีน้ีเนนฝกฝนใหทําแบบฝกหัดมาก ๆ ซ้ํา ๆ จนกวาเด็ก

จะเคยชินกับวิธีการน้ัน  เพราะเชื่อวาวิธีการดังกลาวทําใหผูเรียนเรียนรูคณิตศาสตรได ฉะน้ันการ

สอนของครูจึงเร่ิมตนโดยครูใหตัวอยาง  บอกสูตรบอกกฎเกณฑ  แลวใหนักเรียนฝกฝนทํา

แบบฝกหัดมาก ๆ จนชํานาญ  นักการศึกษาปจจุบันยังยอมรับวา  การฝกฝนมีความจําเปนในการ

สอนคณิตศาสตรซึ่งเปนวิชาทักษะ  แตทฤษฎีน้ียังมีขอบกพรองหลายประการคือ 
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   1.1  นักเรียนตองจดจํา  ทองกฎเกณฑ สูตร ที่ยุงยาก 

   1.2  นักเรียนไมจดจําขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เรียนมาไดหมด 

   1.3  นักเรียนไมไดเรียนอยางเขาใจ จึงเกิดความลําบาก  สับสนในการคิด

คํานวณการแกปญหาและลืมสิ่งที่เรียนไดงาย 

2.  ทฤษฎีการเรียนรูโดยบังเอิญ ทฤษฎีน้ีมีความเชื่อวา เด็กจะเรียนรูไดดีก็ตอเมื่อมีความ

ตองการหรืออยากรูเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเกิดขึ้นฉะน้ัน  กิจกรรมการเรียนการสอนจะตองจัดขึ้นจาก

เหตุการณที่ เกิดขึ้นน้ัน  เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชนซึ่งนักเรียนไดประสบกับตนเอง  สวน

ขอบกพรองทางทฤษฎีน้ี  คือเหตุการณที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู  ไมไดเกิดขึ้นบอยดังน้ันการ

จัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีน้ีจะตอง 

ไมเกิดผล 

3.  ทฤษฎีแหงความหมาย  ทฤษฎีน้ีเนนตระหนักวาการคิดคํานวณกับการเปนอยูในสังคม

ของเด็ก  เปนหัวใจสําคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร  และเชื่อวานักเรียนจะเรียนรูและเขาใจ

สิ่งที่เรียนไดดี  เมื่อไดเรียนสิ่งที่มีความหมายตอตนเอง  และเปนเร่ืองที่นักเรียนไดพบเห็นและ

ปฏิบัติในสังคมประจําวันของนักเรียน  ในการสอนตามทฤษฎีแหงความหมาย มีขอเสนอแนะดังน้ี 

   3.1  การสอนเร่ืองใหมแตละคร้ัง  ควรใชของจริงประกอบการสอน

เพื่อใหนักเรียนมองเห็นขั้นตอนตาง ๆ อยางแจมแจง 

   3.2  ใหโอกาสนักเรียนไดแสดงวิธีการคิดคํานวณของนักเรียนเอง และ

ควรใหนักเรียนชี้ใหเห็นความยาก  ตลอดจนขอแตกตางระหวางเร่ืองที่เรียนใหมกับเร่ืองที่เรียน

มาแลว 

   3.3  ใหนักเรียนไดใชความหมายของตนเองในการคนหาคําตอบ  โดยใช

ความรูที่มีอยูเปนเคร่ืองมือในการคิด 

   3.4  ควรใชโสตทัศนูปกรณประกอบการสอนในขั้นตอนตาง ๆ 

   3.5  ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดที่เกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนใหม  พรอมทั้งอธิบาย

ถึงวิธีการคิดคํานวณและวิธีการตรวจคําตอบดวย 

   3.6  การฝกฝนใหเกิดทักษะน้ันเปนสิ่งที่ตองการ แตควรฝกหลังจากที่

นักเรียนเขาใจวิธีน้ัน ๆ เปนอยางดีแลว 

   3.7  ควรสอนซ้ําในเร่ืองที่นักเรียนไมเขาใจจนกวานักเรียนเขาใจและทํา

ไดถูกตอง 

   3.8  ควรใหนักเรียนนําความรูที่ไดเรียนมาแลวไปใชในชีวิตประจําวัน 

   3.9  ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดอยูเสมอ  เพื่อเปนการฝกทักษะในเร่ือง 

ที่เรียนมาแลว 
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  จะเห็นไดวาในการเรียนการสอนกลุมสาระคณิตศาสตร  ใหไดรับความสําเร็จตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นน้ัน  ครูตองนําทฤษฎีการสอน

คณิตศาสตรมาใชใหเหมาะสมกับผูเรียน 

 ยุพิน  พิพิธกุล.   (2530 : 49-50)  ไดสรุปหลักการสอนคณิตศาสตรไว ดังน้ี 

1. ควรสอนจากเร่ืองงายไปสูเร่ืองยาก 

2. เปลี่ยนจากรูปธรรมไปนามธรรม 

3. สอนใหสัมพันธกับความคิด  เมื่อครูจะทบทวนเร่ืองใด ก็ควรจะทบทวน 

ใหรวบรวมเร่ืองที่เหมือนกันเขาเปนหมวดหมู 

4. เปลี่ยนวิธีการสอนไมซ้ําซอนนาเบื่อหนาย ครูควรสอนใหสนุกสนาน 

และนาสนใจ 

5. ใชความสนใจของนักเรียนเปนจุดเร่ิมตน  เปนแรงดลใจที่จะเรียน 

6. สอนใหผานประสาทสัมผัส  ครูอยาพูดเฉย ๆ โดยไมใหเห็นตัวอักษร 

7. ควรจะคํานึงถึงประสบการณเดิมและทักษะเดิมที่นักเรียนมีอยู 

8. เร่ิมสัมพันธกันก็ควรสอนไปพรอมกัน 

9. ใหนักเรียนมองเห็นโครงสรางไมใชเนนแตเน้ือหา 

10. ไมควรเปนเร่ืองยากเกินไป 

11. สอนใหนักเรียนสรุปความคิดรวบยอดหรือมโนมติ 

12. ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทําได 

13. ครูควรมีอารมณขัน  เพื่อชวยใหบรรยากาศในหองเรียนนาเรียนยิ่งขึ้น 

14. ครูควรมีความกระตือรือรน และต่ืนตัวอยูเสมอ 

15. ครูควรหมั่นแสวงหาความรูเพิ่มเติม  เพื่อที่จะนําสิ่งแปลกและมา 

ถายทอดใหผูเรียนจากที่นักการศึกษาไดกลาวมาขางตน  จะเห็นไดวาหลักการในการสอน

คณิตศาสตรเปนสิ่งสําคัญมากของครูผูสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรูจะประสบผลสําเร็จ

ก็ตอเมื่อผูสอนหรือผูจัดกิจกรรมมีหลักการที่ดี   มีเทคนิคที่ดี ตลอดรูจักทฤษฎีในการสอน จึง จะทํา

ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว  

 

2.  เอกสารดานกระบวนการคณิตศาสตร 

 แนวทางการพัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 

      แนวทางการพัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 

     2.1 ทักษะ/กระบวนการแกปญหา 

            ในชีวิตประจําวันของมนุษยตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมาย  มนุษยตองมีความสามารถ

ในการแกปญหา (ปรีชา  เนาวเย็นผล, 2537) เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมได การแกปญหาเปน
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หัวใจของการเรียนรูคณิตศาสตร (สิริพร  ทิพยคง, 2545)   เพราะในการแกปญหาผูเรียนตองใชความคิด

รวบยอด  ทักษะการคิดคํานวณ  หลักการ  กฎ หรือสูตร แตผูเรียนสวนใหญมักไมประสบผลสําเร็จ

เน่ืองจากผูเรียนมีปญหาในเร่ืองทักษะการอาน  การทําความเขาใจโจทยและการวิเคราะหโจทยในการ

เร่ิมตนพัฒนาผูเรียน  ใหมีทักษะ/การกระบวนการแกปญหา ผูสอนจะตองสรางพื้นฐานใหผูเรียนเกิด

ความคุนเคยกับทักษะ/กระบวนการแกปญหา  ซึ่งมีอยู  4  ขั้นตอนดังน้ี 

 3.1.1. การทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา ผูเรียนตองแยกแยะวาโจทยกําหนด

อะไรมาให  โจทยตองการใหหาอะไร  หรือโจทยถามอะไร  หรือโจทยตองการใหพิสูจนอะไร 

 3.1.2.  การวางแผนการแกปญหา  เปนขั้นตอนสําคัญที่สุด   ซึ่งผูเรียนตองอาศัยทักษะใน

การนําความรู  หลักการ  กฎ  สูตร หรือทฤษฎีที่เรียนรูแลวมาใช เชน การเขียนภาพลายเสน  การเขียน

ตาราง  แผนภาพ  ชวยในการแกปญหา  บางคร้ังในบางปญหาอาจใชทักษะการะประมาณคา  การคาด

เดาคําตอบมาประกอบดวย 

 3.1.3.  การดําเนินการแกปญหาตามแผนที่ไดวางไว ซึ่งอาจใชทักษะการคิดคํานวณ หรือ

การดําเนินการทางคณิตศาสตร  การพิสูจน 

 3.1.4.  การตรวจสอบหรือการมองยอนกลับ  วามีวิธีการอ่ืนในการหาคําตอบหรือไม  

ตลอดจนการพิจารณาหาความสมเหตุสมผลในการหาคําตอบ 

          กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร (ปรีชา  เนาวเย็นผล, 2537) ประกอบดวยขั้นตอน

ที่สําคัญ  4  ขั้นตอนคือ 

  1.  ขั้นทําความเขาใจปญหา   เปนการมองไปที่ตัวปญหา  พิจารณาวาปญหา

ตองการอะไร  ปญหากําหนดอะไรใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง คําตอบของปญหาจะอยู

ในรูปแบบใด  การทําความเขาใจปญหาอาจใชวิธีการตางๆ ชวย  เชน  การเขียนรูป  การเขียน

แผนภูมิ    การเขียนสาระของปญหาดวยถอยคําของตนเอง 

             2. ขั้นวางแผน  เปนขั้นตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด  

จะแกอยางไร  ปญหาที่กําหนดใหน้ีมีความสัมพันธกับปญหาที่เคยมีประสบการณในการแกมากอน

หรือไม  ขั้นวางแผน  เปนขั้นตอนที่ผูแกปญหา     พิจารณาความสัมพันธของสิ่งตางๆในปญหา  

ผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหาที่ผูแกปญหามีอยู  กําหนดแนวทางในการแกปญหา 

             3.  ขั้นดําเนินการตามแผน   เปนขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว  โดยเร่ิม

จากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผน เพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ ของแผนใหชัดเจนแลวลงมือ

ปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม 

            4.  ขั้นตรวจสอบ  เปนขั้นตอนที่ผูแกปญหามองยอนกลับไปที่ขั้นตอนตางๆ  ที่ผาน

มา  เพื่อพิจารณาความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา มีวิธีแกปญหาอยางอ่ืนอีกหรือไม 

พิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีแกปญหาใหกะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสมขึ้นกวาเดิม  ขั้นตอนน้ีครอบคลุม
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ถึงการมองไปขางหนาโดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่ผานมา ขยายแนวคิดในการแกปญหา

ใหกวางขวางขึ้นกวาเดิม 

  ยุทธวิธีในการแกปญหาที่ใชในระดับประถมศึกษา  เปนยุทธวิธี เขียนภาพ   

แผนภูมิ และสรางแบบจําลองซึ่งสอดคลองกับสถานการณของปญหา ชวยใหปญหามีความแจมชัด

ขึ้น ชวยใหผูแกปญหาทําความเขาใจกับปญหาไดรวดเร็วถูกตอง ทําใหเกิดแนวความคิดในการ

วางแผนแกปญหา 

  ปญหาบางปญหา  เชน  ปญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตนอกจากจะใช การเขียนภาพ

เพื่อสรางความเขาใจแลว  ในขั้นวางแผนและดําเนินการตามแผน สามารถใชยุทธวิธีการเขียนภาพ

ชวยในการแกปญหา  ปญหาบางปญหาสามารถแกไขไดโดยใชยุทธวิธีเขียนแผนภูมิซึ่งกระทําไดใน

สองแนวทางคือใชเพื่อแจกแจงกรณีที่เปนไปได  และใชเพื่อแสดงสาระสําคัญของปญหา 

  ปญหาบางปญหาสามารถสรางแบบจําลอง  เพื่อแสดงสถานการณของปญหา  ซึ่ง

มีความเปนรูปธรรมมากกวาการเขียนภาพ  และเขียนแผนภูมิ  จากน้ันกําหนดแนวทางในการ

แกปญหา และดําเนินการแกปญหาจากแบบจําลองที่สรางขึ้นน้ัน 

  การพัฒนาทักษะและความสามารถในการแกปญหา 

  การพัฒนาความสามารถในการแกปญหา    เมื่อพิจารณาตามขั้นตอนการแกปญหา 

4 ขั้นของโพยา ( กรมวิชาการ, 2537  อางถึงใน ทองลา  ศรีแกว, 2547)  มีแนวทางดังน้ี 

  1.  การพัฒนาความสามารถในการแกปญหา  ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนใหอาน

ขอความ  อานปญหา  แลวทําความเขาใจโดยอาจเร่ิมจากการต้ังคําถามใหผูเรียนตอบตอไปใหผูเรียน

ฝกทําความเขาใจเองโดยอาจใชกลวิธีชวยเพิ่มพูนความเขาใจ  เชน  การเขียนภาพ การสรางแบบจําลอง 

การปรับเปลี่ยนขนาดของปริมาณตางๆ ของปญหา  การยกตัวอยางที่สอดคลองกับปญหา 

  2.  การพัฒนาความสามารถในการวางแผนแกปญหาในการทํากิจกรรมตางๆ  ฝก

ใหผูเรียนวางแผนกอนการลงมือทําเสมอ  เชน ในการทําแบบฝกหัด  ควรใหผูเรียนวางแผนการคิดแบบ

คราวๆกอนลงมือทําอยางละเอียดชัดเจน  ครูตองไมบอกวิธีการแกปญหากับผูเรียนโดยตรง แตควร

ใชคําถามใหผูเรียนคิดวิธีการแกปญหาไดดวยตนเอง นอกจากน้ีควรคิดปญหาแปลกใหมมาให

ผูเรียนคิดเสมอ 

  3.  การพัฒนาความสามารถในการดําเนินการตามแผน การวางแผนเปนการ

จัดลําดับแนวคิดหลักในการแกปญหา  เมื่อจะลงมือดําเนินการตามแผน   ผูเรียนตองตีความขยาย

ความ นําแผนไปสูการปฏิบัติอยางละเอียดชัดเจนตามลําดับขั้นตอน   ซึ่งครูสามารถฝกฝนผูเรียนได

จากการทําแบบฝกหัดน่ันเองโดยฝกใหผูเรียนวางแผนจัดลําดับแนวความคิดกอนแลวจึงลงมือแสดง

วิธีหาคําตอบตามลําดับแนวคิดน้ัน  นอกจากน้ีควรใหผูเรียนฝกตรวจสอบถึงความถูกตอง   ความ

เปนไปไดของแผนที่วางไวกอนจะลงมือทําตามแผน 
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  4.  การพัฒนาความสามารถ  ในการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบ  ของการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรครอบคลุมประเด็นสําคัญ 2  ประเด็นคือ การมองยอนกลับไปที่ขั้นตอน

การแกปญหา  เพื่อพิจารณาความถูกตองของกระบวนการและผลลัพธ  ปรับปรุงและพัฒนาให

เหมาะสมยิ่งขึ้น  อีกประเด็นหน่ึง  คือ  การมองไปขางหนา   เปนการใชประโยชนจากกระบวนการ

แกปญหาที่พึ่งสิ้นสุดลง  การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบคําตอบของการแกปญหามี

แนวทางดังน้ี 

   4.1  กระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการตรวจสอบคําตอบที่ได  

ใหเคยชิน 

   4.2  ฝกใหผูเรียนคาดคะเนคําตอบ 

   4.3  ฝกการตีความหมายของคําตอบ 

   4.4  สนับสนุนใหผูเรียนทําแบบฝกหัด  โดยใชวิธีการหาคําตอบ 

มากกวา  1 วิธี 

   4.5  ใหผูเรียนฝกหัดสรางโจทยปญหาเกี่ยวกับปญหาที่เรียน 

 

 แนวคิดในการจัดกิจกรรมการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

   สิริพร  (สิริพร  ทิพยคง, 2545)   และปรีชา   (ปรีชา เนาวเย็นผล, 2537) มี

แนวคิดในการจัดกิจกรรมการแกปญหาที่สอดคลองกันดังน้ี 

   ในการจัดกิจกรรมการแกปญหาทางคณิตศาสตร  ครูตองเตรียมตัวปญหา

ไวใหเพียงพอกับการจัดกิจกรรมโดยนํามาจากแหลงตางๆ เชน  หนังสือ  วารสาร  ของเลนเละเกม 

ครูคิดและผลิตขึ้นเอง 

  ปญหาคณิตศาสตรที่ดีและเหมาะสมที่จะนํามาใหผูเรียนคิด มีลักษณะดังน้ี 

   1.  ทาทายความสามารถของผูเรียน 

   2.  เหมาะกับวัยของผูเรียน 

   3.  แปลกใหมสําหรับผูเรียน 

   4.  มีวิธีหาคําตอบมากกวา 1 วิธี 

   5.  มีการใชภาษาที่รัดกุม กระชับ ถูกตอง 

   ในกิจกรรมการแกปญหาทางคณิตศาสตร     ครูตองปรับบทบาทของ

ตนเองใหเหมาะกับความสามารถของผูเรียน  สําหรับผูเรียนที่บทบาทไมดีนัก    ครูควรมีบทบาท

มากในดานการนําเสนอตัวอยาง  เสนอความคิด  สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถสูงขึ้น  บทบาท

ของครูจะเปลี่ยนไปเปนผูชี้แนะเปนที่ปรึกษา เปนผูจัดเตรียมปญหาคอยดูแลอํานวยความสะดวก

ใหแกผูเรียน 
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     2.2  ทักษะ/กระบวนการใหเหตุผล 

            การจัดการเรียนรูใหผูเรียนรูจักคิดและใหเหตุผลเปนสิ่งสําคัญ  (สิริพร  ทิพยคง, 2545)  และ

องคประกอบที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผลและรูจักใหเหตุผลมีดังน้ี 

           1.  ผูสอนควรใหผูเรียนไดพบเห็นโจทยหรือปญหา  ที่ผูเรียนสนใจเปนปญหาที่ไมยากเกิน

ความสามารถของผูเรียนที่จะคิดและหาเหตุผลในการหาคําตอบได 

           2.  ผูสอนควรใหผูเรียนมีโอกาสและเปนอิสระ   ที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใช

และใหเหตุผลของตนเอง 

            3.  ผูสอนใหผูเรียนชวยกันสรุป  แลวผูสอนชวยสรุปและชี้แจงใหผูเรียนเขาใจวาเหตุผลของ

ผูเรียนถูกตองตามหลักเกณฑหรือไมมีขอบกพรองที่ไหน  อยางไร  นอกจากน้ีผูสอนควรกระตุนให

ผูเรียนสนใจ  ผูเรียนมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติ     คําถามที่ใชควรกระตุนผูเรียนดวยคําวา ทําไม  อยางไร 

เพราะเหตุใด  (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544) 

    3.3  ทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนําเสนอ 

           การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะการสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  และการ

นําเสนอทําไดทุกเน้ือหา  ที่ตองการใหคิดวิเคราะห   สังเคราะห (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2544)  เพื่อนําไปสูการแกปญหา  ซึ่งอาจจะนําเสนอขอมูลในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ   แผนภูมิแทง  

ตารางและกราฟ 

  สําหรับการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนรูที่ใหผูเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร  การสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร  และการนําเสนอมีแนวทางในการดําเนินการดังน้ี 

  3.1  กําหนดโจทยปญหาที่นาสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 

  3.2  ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง  โดยผูสอนชวย

ชี้แนะการฝกทักษะกระบวนการควรทําอยางตอเน่ือง โดยสอดแทรกอยูทุกขั้นตอนของการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตร (กัญญา  โพธิวัฒน, 2542) ใหผูเรียนคิดตลอดเวลาที่เห็นปญหาวา ทําไมจึงเปน

เชนนั้น  วิธีการใดที่จะใชแกปญหา เขียนรูปภาพ  ความสัมพันธของตัวแปรเปนอยางไร จะใชภาพ 

ตาราง หรือกราฟใดในการสื่อความหมาย 

    2.4  ทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยง 

           การเชื่อมโยงระหวางเน้ือหาตางๆ ในวิชาคณิตศาสตรดวยกัน   และการเชื่อมโยงระหวาง

คณิตศาสตรอ่ืน  ๆองคประกอบที่จะชวยในการพัฒนาทักษะกระบวนการน้ีมีดังน้ี 

         3.4.1  มีความคิดรอบคอบทางคณิตศาสตรอยางเดนชัดในเร่ืองน้ันๆ 

         3.4.2  มีความรูในเน้ือหา  ที่จะนําไปเชื่อมโยงกับสถานการณตางๆที่ตองการเปนอยางดี 

        3.4.3  มีทักษะในการมองเห็นความเกี่ยวของระหวางความรู และทักษะ/กระบวนการที่มีในเน้ือหา

น้ันกับงานที่เกี่ยวของ 
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         3.4.4  มีทักษะในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร  เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 

        3.4.5  มีความเขาใจในการแปลความหมายของคําตอบที่หาไดจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร  

วามีความเปนไปไดหรือสอดคลองกับสถานการณน้ันๆ อยางสมเหตุสมผล 

   ทักษะการเชื่อมโยงมีความสําคัญ เพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาใหมมากขึ้น  จึง

จําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนควรคํานึงและหากิจกรรมเชื่อมโยงกอนที่จะเสนอเน้ือหาใหม (วัลลภา  อารี

รัตน, 2545)      

     2.5  ความคิดสรางสรรค 

           ความคิดสรางสรรคเปนการใชกระบวนการคิด (สิริพร  ทิพยคง, 2545) การจินตนาการ  เพื่อ

นําไปสูการคิดคนสิ่งประดิษฐที่แปลกใหมที่คนอ่ืนๆ คิดไมถึง  หรือมองขามการคิดสรางสรรค  จึง

คิดไดหลากหลายกวางไกล  อาจเกิดจากความคิดอยางผสมผสานเชื่อมโยงกันระหวางความคิด

ใหม ๆ กับประสบการณเดิม ทําใหเกิดสิ่งใหมที่จะชวยแกปญหา อุษณีย (อุษณีย โพธสุข, 2542) 

กลาววา “ ความคิดสรางสรรค  เปนกระบวนการทางปญญา  ที่ใชความสามารถทางกระบวนการคิด

ระดับสูงหลายอยางมารวมกันเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมหรือแกปญหาที่มีอยูไดดีขึ้น”  และความคิด

สรางสรรคมี  4  ลักษณะ  คือ 

  3.1  ความคิดคลองตัว (Fluency)  มีคําตอบที่ตรงประเด็นคําถามมากกวาในเวลาที่จํากัด 

              3.2  ความยืดหยุน (Flexibility)  คิดไดหลายทางไมยึดติดกับแนวคิดอันใดอันหน่ึง 

              3.3  ความคิดแปลกใหม (Originality) คิดใหมที่ไมซ้ําของเดิมที่มีอยู 

              3.4  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) สามารถเห็นรายละเอียด หรือแงมุมที่คนอ่ืนคิดไม

ถึงหรือไมสังเกต 

       บรรยากาศที่ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคไดแกการเปดโอกาสใหผูเรียนคิดและ

นําเสนอแนวคิดของตนเองอยางอิสระภายใตการใหคําปรึกษาและแนะนําจากผูสอน การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู    ควรเร่ิมจากการนําเสนอปญหาที่นาสนใจ  เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  ทาทายความคิด ให

ผูเรียนไดรวมกันแกปญหา  แสดงความคิดเห็น  รวมกันอภิปรายทําใหไดแนวคิดในการแกปญหาที่

สมบูรณและหลากหลาย  (สิริพร  ทิพยคง,  2545) 

  การจัดการเรียนรูที่จะใหเกิดความคิดสรางสรรค 

  ในการจัดการเรียนรูที่จะใหเกิดความคิดสรางสรรค  อุษณีย  โพธิ์สุขและ  สิริพร  ทิพย

คง  ไดเสนอแนวทางที่ควรคํานึงไวสอดคลองกันดังน้ี 

  1.  การเสนอปญหาใหผูเรียนคิด 

  2.  การกระตุนใหผูเรียนระดมความคิดในการแกปญหา   ดังน้ัน   ทักษะการ

แกปญหาควรไดรับการฝกฝน 
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  การเกิดความคิดใหมเมื่อผูเรียนศึกษาและคิดอยางสม่ําเสมอผูเรียนจะเกิดแนวคิด

ของตนเองขึ้นในขณะที่เรียนผูสอนควรใหคิดอยางอิสระไมจํากัดรูปแบบใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น  

ใหโอกาสในการซักถามขอสงสัยตางๆ  ผูสอนมีหนาที่ชี้แนะสงเสริมใหแสดงความคิดเห็น   ถึงแม

จะไมตรงประเด็น  สรางบรรยากาศสงเสริมการคิด  ไมแสดงทาทางดูถูก เขมงวด  ลงโทษ  เมื่อ

ความคิดของผูเรียนน้ันแตกตางไป  แตผูสอนควรสงเสริมแรง  ใหกําลังใจโดยการกลาวคําชมเชย  

ตลอดจนจัดกิจกรรมที่สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหกับผูเรียน 

  จากที่กลาวมาสรุปไดวาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนสิ่งที่สามารถ

ฝกฝนใหเกิดขึ้นไดกับผูเรียนทุกคน ในการจัดการเรียนรูผูสอนจึงควรใหความสําคัญและเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดฝกทักษะ/กระบวนการตางๆ ทุกคร้ังที่จัดกิจกรรมการเรียนใหแกผูเรียน ซึ่งในแตละคร้ัง

อาจจะฝกทักษะไดไมครบทุกทักษะ/กระบวนการ แตถาฝกบอยๆก็จะชวยใหผูเรียน พัฒนา ทักษะ/

กระบวนการทางคณิตศาสตรได 

 

3.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

      ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการแกปญหา 

 ณรงคศักด์ิ ขาวสุริยจันทร (2558) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน ระหวางการสอนโดยใชทักษะ/

กระบวนการแกปญหากับการสอนปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเฉลี่ยถึงรอยละ 70 และจํานวนผู เรียนไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนผู เรียนทั้งหมด             

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแตรอยละ 70 ขึ้นไป  กลุมตัวอยางเปนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             

ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน  85 คน โรงเรียนศรียาภัย รูปแบบการวิจัย

ใชรูปแบบเชิงทดลอง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชเปนกลุมทดลอง              

1 หอง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 41 คน ที่เรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการ

แกปญหา และเปนกลุมควบคุม 1 หอง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/6 จํานวน 44 คน                     

ที่เรียนรูตามปกติ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก แผนการจัดการเรียนรูมี 2 แบบ            

คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการแกปญหา และแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ 

แบบละ  10 แผน ทําการสอนแผนละ 1 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย (x ̅) คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ใช t-test (Independent Samples) ผลการวิจัย

ปรากฏผลดังน้ี 
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของ

นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนโดยใชทักษะกระบวนการแกปญหา สูงกวาการเรียนแบบปกติ

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2. นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการแกปญหา และนักเรียนที่ไดรับ             

การเรียนรูตามปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวา กอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ณัฐพร เอ่ียมทอง,  คมสัน ตรีไพบูลย และปริญญา ทองสอน (2561) ไดศึกษาเร่ือง                  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยรูปแบบ Problem-based Learning กับรูปแบบการ

สอนปกติ การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนที่เรียนโดย

ใชรูปแบบ Problem Based Learning เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางวิธีสอนโดยใช

รูปแบบ Problem Based Learning กับรูปแบบการสอนปกติกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 

จํานวน 2 หองเรียน 49 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยผูวิจัยได              

จับสลากหองเรียนเพื่อกําหนดเปนกลุมตัวอยาง (Random Selection) ไดนักเรียนมัธยมศึกษาปที่5/2      

จํานวน 25 คน เปนกลุมทดลองสําหรับจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ Problem Based Learning และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 จํานวน 24 คน เปนกลุมควบคุมสําหรับจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ

การสอนปกติสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาคะแนนเฉลี่ย (x ̅) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) การทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา 1)นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่5มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนโดยใชรูปแบบ Problem Based Learning สูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความสามารถในการคิด

วิเคราะหหลังเรียนโดยใชรูปแบบ ProblemBased Learning สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใช

รูปแบบ Problem Based Learning สูงกวารูปแบบการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชรูปแบบ Problem 

Based Learning สูงกวารูปแบบการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา   การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ เนนทักษะ/

กระบวนการแกปญหา  ทําใหนักเรียนมีความสามารถในระดับปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้นและสามารถพัฒนาเจตคติความวิตกกังวล  ความเชื่อมั่นในตนเอง  นอกจากน้ีชวยใหครูผูสอน

วิชาคณิตศาสตรไดพัฒนาการสอนและมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น   
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บทที ่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยคร้ังน้ี   มี วัตถุประสงคเพื่อ   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            

วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  เร่ือง เมตริกซ  ระหวางสอนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา กับ 

การสอนปกติ   นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยถึงรอยละ  70   และจํานวนผูเรียนไมนอยกวารอยละ  70  

ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแตรอยละ  70  ขึ้นไป  ผูวิจัยไดดําเนินการ

ตามขั้นตอนของการวิจัยดังตอไปน้ี 

1.  กลุมตัวอยาง 

2.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

3.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4.  การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ัง ไดแก  นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  3               

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2562  

จํานวน 483 คน 

 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive)ไดแก 

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่กําลังศึกษา

อยูในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2562  จํานวน  53  คนจาก 2 หอง ซึ่งผูวิจัยใชวิธีจับสลากหองเรียน 

เพื่อใชหองหน่ึงจํานวน 53 คน เปนกลุมทดลองและอีกหองหน่ึงจํานวน 50  คน เปนกลุมควบคุม 

จัดนักเรียนเขาสูหองเรียนใชวิธีคละความสามารถและทดสอบความแตกตางความรูพื้นฐานเดิมของ

นักเรียนทั้ง 2 หองเรียนดวย t-test (Independent) 
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2.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

    2.1  ตัวแปรอิสระ  คือวิธีการสอน  2  วิธี  ไดแก 

                     -  กระบวนการแกปญหา   

                        -  การสอนปกติ 

    2.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของกลุมทดลอง  และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของกลุมควบคุม  ของผูนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 3/7   

 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ี มี 2 ชนิด คือ 

       1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร จํานวน 2 แบบ คือ 

 1.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา เร่ือง  เมตริกซ 

 1.2 แผนการจัดการเรียนรูตามปกติ เร่ือง เร่ือง  เมตริกซ 

      2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร เร่ือง  เมตริกซ เปน

แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใชทดสอบวัดความสามารถ กอนการทดลอง และหลังการทดลอง  

เปนแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4  ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ  

 

3. การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยโดยมีขั้นตอนในการสราง ดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 2 แบบ คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบใชทักษะ/กระบวนการ

แกปญหา และแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา มีขั้นตอนในการสราง ดังน้ี 

                    1) ศึกษาทฤษฎีหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนรูที่ใชทักษะ/

กระบวนการแกปญหา 

                    2) ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

                    3)  ศึกษาการสรางสถานการณปญหา เชน เกม  เร่ืองราว ปญหาปลายเปด (Open  

Problem)  เปนตน 

      4) สรางแผนแผนการจัดการเรียนรูแบบใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา 

      5) ตรวจสอบและแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ประกอบไปดวย อาจารยอุดมพร    

เปตานนท (ผูชวยหัวหนาสํานักวิชาการ) อาจารยจินตนา สิทธิพลวรเวช (หัวหนาวิชาสาขาพื้นฐาน) 

และอาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล (หัวหนาศูนยวิจัย) 
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              1.2  แผนการจัดการเรียนรูตามปกติ โดยมีขั้นตอนในการสรางดังน้ี 

       1) ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

                    2)  ศึกษาการสรางสถานการณปญหา เชน เกม  เร่ืองราว ปญหาปลายเปด (Open  

Problem)  เปนตน 

      3) ตรวจสอบและแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ประกอบไปดวย อาจารยอุดมพร    

เปตานนท (ผูชวยหัวหนาสํานักวิชาการ) อาจารยจินตนา สิทธิพลวรเวช (หัวหนาวิชาสาขาพื้นฐาน) 

และอาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล (หัวหนาศูนยวิจัย) 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีขั้นตอนการสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ

ดังน้ี 

                    1)  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู   คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร

คอมพิวเตอร  คูมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

      2)  วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู   ในแผนการจัดการเรียนรูและกําหนดความสําคัญ

ของจุดประสงค  เพื่อกําหนดอัตราสวนขอสอบ ตามความเหมาะสม     และสรางแบบทดสอบในรูป

ปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ 

      3) สรางแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ          

ชุดเดิมตรวจสอบ 

      4)   คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC )  ต้ังแต  0.5 ขึ้นไป  และ

ปรับปรุงขอสอบที่มีคา   IOC  ไมถึง  0.5 

      5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไปทดลองกับนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3/7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  ปการศึกษา  2562 ซึ่งผานการเรียนตาม

จุดประสงคของแบบทดสอบมาแลวจํานวน  53  คน  เพื่อหาคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก 

(B)  เพื่อคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0 .20 - 0.80 และมีคาอํานาจการจําแนก

ต้ังแต  0.20 ขึ้นไป จํานวน  30  ขอ  เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาอํานาจจําแนก  

โดยใชดัชนีเบรนนอน(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ , 2527) หาคาความยากงายของแบบทดสอบโดย

ใชสัดสวนของคนตอบถูกในแตละขอ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ , 2527)  คะแนนจุดตัดหาไดจาก

เกณฑที่กําหนดไวในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ รอยละ  70 จากการวิเคราะหขอมูล  และแทนคาลงในสูตร

ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ทั้งฉบับเทากับ  

0.91    
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4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดดําเนินการสอนดวยตนเองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ซึ่งมี

ขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 

กลุมทดลอง 

1.  ใหนักศึกษากลุมทดลองทําแบบทดสอบกอนเรียน  จํานวน  30  ขอ  ใชเวลา  60  นาที  

เปนขอสอบชนิดเลือกตอบหลังจากน้ันผูวิจัยปฐมนิเทศ   

2.  ปฐมนิเทศนักศึกษากลุมตัวยางเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่ใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา 

            3.  เมื่อเรียนจบ  ใหนักเรียนกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียน  จํานวน  30  ขอ  ใชเวลา  60  นาที  เปนขอสอบชนิดเลือกตอบ  

กลุมควบคุม 

1.  ใหนักศึกษากลุมควบคุมทําแบบทดสอบกอนเรียน  จํานวน  30  ขอ  ใชเวลา  60  นาที  

เปนขอสอบชนิดเลือกตอบ  

              2.  หลังจากน้ันผูวิจัยไดทําการสอนกลุมควบคุมโดยใชแผนการสอนปกติให 

              3.  เมื่อเรียนจบ  ใหนักศึกษากลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียน  จํานวน  30  ขอ  ใชเวลา  60  นาที  เปนขอสอบชนิดเลือกตอบวิเคราะห  

             4.  วิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยใชการทดสอบคาที   ( t - test)  คํานวณเพื่อหาคาทางสถิติ 

 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  1.1  หาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชทักษะ/กระบวนการ

แกปญหา วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  เร่ือง  เมตริกท   นําคะแนนประเมินที่ผูเชี่ยวชาญประเมิน

แลวมาหาคาเฉลี่ยเปรียบเทียบเกณฑแบบ likert  ซึ่งมีอยู  5  ระดับ   

( บุญชม ศรีสะอาด, 2545 )  ไดแก  

                             คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00   แปลความวา  เหมาะสมมากที่สุด 

                             คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50   แปลความวา  เหมาะสมมาก 

                             คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50   แปลความวา  เหมาะสมปานกลาง 

                             คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50   แปลความวา  เหมาะสมนอยที่สุด 

                             คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50   แปลความวา  ไมเหมาะสมนําแผนการจัดการเรียนรู 
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       1.2 หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร

คอมพิวเตอร  เร่ือง  เมตริกซ   ดังน้ี 

         1.2.1  หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Validity)  ของแบบทดสอบ  โดยใชวิธีหาดัชนี

ความสอดคลอง  (IOC)  โดยใชสูตร  ดังน้ี  (สมนึก  ภัททิยธนี.    2549  :  220)   

     IOC  =   
N

R∑
  

   เมื่อ     IOC     แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรู 

                  ที่คาดหวัง 

            ∑R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

                N        แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 

 

           1.2.2 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ  โดยใชวิธีของเบรนแนน  (Brennan)  

โดยใชสูตร  ดังน้ี  (สมบัติ  ทายเรือคํา.    2546  :  70) 

       

      B  =  
21 n

L
n
U

−  

   เมื่อ    B      แทน  คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 

             n1   แทน  จํานวนคนรอบรู  (หรือสอบผานเกณฑ) 

             n2   แทน  จํานวนคนไมรอบรู  (หรือสอบไมผานเกณฑ) 

             U   แทน  จํานวนคนรอบรู  (หรือสอบผานเกณฑ)  ตอบถูก 

                                 L      แทน  จํานวนคนไมรอบรู  (หรือสอบไมผานเกณฑ)  ตอบถูก 

         1.2.3  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  โดยใชสูตรของ  โลเวทท  

(Lovett)  ดังน้ี  (สมนึก  ภัททิยธนี.    2549  :  230) 

 

      rcc   =     1 - 2
i

2
ii

C)1)Σ)Σ(K
XXK

−−

−∑ ∑  

     

   เมื่อ     rcc       แทน  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

              K        แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

              Xi       แทน  คะแนนสอบของนักเรียนแตละคน 

              C        แทน  คะแนนจุดตัด 
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  1.3  การหาคาความเที่ยงตรงของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการ 

คํานวณใชสูตรดัชนีคาความสอดคลอง ระหวางขอคําถามกับเน้ือหาที่จะวัด ( IOC )  (สมนึก  

ภัททิยธนี.    2549  :  220) 

      IOC = 
N

R∑
 

   เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหาที่จะวัด 

     ∑R      แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

     N    แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 1.4  หาคาความยาก (Difficulty) และคาอํานาจจําแนก  ของแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหคณิตศาสตร โดยใชสูตร (P) ดังน้ี   (สมนึก ภัททิยธนี. 2549 : 195-208) 

      ตัวถูก   
n

LHp
2
+

=      ,   
n

LHr −
=  

     

   เมือ่  P    แทน  คาความยากของขอสอบ 

     r    แทน  คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 

     H    แทน  จํานวนคนในกลุมสูงตอบถูก 

     L   แทน  จํานวนคนในกลุมตํ่าตอบถูก 

     n    แทน  จํานวนคนทั้งหมดในกลุมใดกลุมหน่ึง 

  

      ตัวลวง   
n

LHp
2
+

=      ,   
n

HLr −
=      

   เมื่อ  P    แทน คาความยากของขอสอบ 

     r    แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 

     H    แทน จํานวนคนในกลุมสูงตอบถูก 

     L   แทน จํานวนคนในกลุมตํ่าตอบถูก 

     n    แทน จํานวนคนทั้งหมดในกลุมใดกลุมหน่ึง 

  

 2.  สถิติพื้นฐาน  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน        

   2.1  รอยละ  ( Percentage ) โดยใชสูตร ( บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 104) 

       

      p   = 
N

f
 ×   100 
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   เมื่อ P    แทน  รอยละ 

     f   แทน  ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 

     N   แทน  จํานวนความถี่ทั้งหมด  

      2.2   คาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร(บุญชม   ศรีสะอาด.  2545  : 105) 

      x   = 
N

x∑
 

    เมื่อ X    แทน  คาเฉลี่ย 

     ∑X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

     N   แทน  จํานวนคนในกลุม 

 

  2.3  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  โดยใชสูตร  ดังน้ี   

(สมนึก  ภัททิยธนี.    2549  :  251-252) 

      S.D.   =   
1)n(n

fX)(fXn 22

−

− ∑∑
 

    

   เมื่อ     S.D.      แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     f           แทน  ความถี่ของขอมูลแตละชั้น 

     X         แทน คะแนนแตละตัว 

     n           แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 

     ∑         แทน  ผลรวม 

  

 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน     

 เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนใชทักษะ/กระบวนการแกปญหากับการสอนปกติ โดย

ใช  t-test  (Independent  Samples)  (สมบัติ  ทายเรือคํา.    2547  :  141)   
             

              t =   

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−
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 df = 2

2

2

2
2

1

2

1

2
1

2

2

2
2

1

2
1

11 −










−


















+

n
n
s

n
n
s

n
s

n
s

  

                   
 เมื่อ          t      แทน  คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบ 

               x1     แทน  คา0เฉลี่ยนักเรียนกลุม0ทดลอง 

                          x2     แทน  คา0เฉลี่ยนักเรียนกลุม0ควบคุม   

                          s2

1
    แทน  ความแปรปรวนของกลุมทดลอง 

               s2

2
    แทน  ความแปรปรวนของกลุมควบคุม 

                           n1    แทน  จํานวนนักเรียนทดลอง 

                           n2
   แทน  จํานวนนักเรียนกลุมควบคุม 

                           df     แทน  ชั้นของความอิสระ 
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บทที ่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 

 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                      

วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  เร่ือง เมตริกซ  ระหวางสอนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา กับ

การสอนปกติ   ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย           

พณิชยการ  ผลการวิเคราะหขอมูลจะไดเสนอดังตอไปน้ี    

  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  ระหวาง

กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ระหวางกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร  ระหวางกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมโดยใชสถิติ t – test (Independent Samples) ดังตาราง  1  

ตาราง  1   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ระหวางกลุมทดลอง 

และกลุมควบคุม 

กลุม 

ตัวอยาง 

 

N 
คะแนนเต็ม 

คะแนนหลังทดลอง  

t X  S.D. 

กลุมทดลอง 

กลุมควบคุม 

53 

50 

30 

30 

29.29 

23.50 

4.52 

2.04 

19.47** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง  1  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร ของ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  ของนักศึกษา

กลุมทดลองที่ไดรับการเรียนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา สูงกวาการเรียนแบบปกติ  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทที ่ 5 

สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

คอมพิวเตอร  เร่ือง เมตริกซ  ระหวางสอนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา กับการสอนปกติ   

ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  คร้ังน้ี  

ผูวิจัยขอนําเสนอสรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผล  และขอเสนอแนะตามลําดับดังน้ี 

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2. สมมุติฐานของการวิจัย 

3. สรุปผลการวิจัย 

4. อภิปรายผล 

5. ขอเสนอแนะ 

 

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  เร่ือง เมตริกซ  

ระหวางสอนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา กับการสอนปกติ   ของนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3/7  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

2.  สมมุติฐานของการวิจัย 

 นักศึกษาที่ไดรับการเรียนรูโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร เร่ือง เมตริกซ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการเรียนรูตามปกติ 
 

3.  สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ นักศึกษากลุมทดลองที่

ไดรับการเรียนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา สูงกวาการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
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4.  อภิปรายผล 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนหลัง เ รียนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3/7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ นักศึกษากลุมทดลองที่

ไดรับการเรียนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา สูงกวาการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิ ติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของณรงคศัก ด์ิ  ขาวสุ ริยจันทร  (2558) ไดศึกษา                    

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร              

เร่ือง เศษสวน ระหวางการสอนโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหากับการสอนปกติของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยถึงรอยละ 70 กลุมตัวอยางเปนผูเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 85 คน โรงเรียนศรียา

ภัย รูปแบบการวิจัยใชรูปแบบเชิงทดลอง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)            

ใชเปนกลุมทดลอง 1 หอง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 41 คน ที่เรียนรูโดยใช

ทักษะกระบวนการแกปญหา และเปนกลุมควบคุม 1 หอง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 

จํานวน 44 คน ที่เรียนรูตามปกติ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก แผนการจัดการเรียนรูมี 2 

แบบ คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการแกปญหา และแผนการจัดการเรียนรู

ตามปกติ แบบละ 10 แผน ทําการสอนแผนละ 1 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย (x ̅) คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ใช t-test (Independent Samples) 

ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1 ของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนโดยใชทักษะกระบวนการแกปญหาสูงกวาการเรียน

แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนสิ่งที่สามารถฝกฝนให

เกิดขึ้นไดกับผูเรียนทุกคน ในการจัดการเรียนรู  ผูสอนจึงควรใหความสําคัญและเปดโอกาสให

ผูเรียนไดฝกทักษะ/กระบวนการตางๆ ทุกคร้ังที่จัดกิจกรรมการเรียนใหแกผูเรียน ซึ่งในแตละคร้ัง

อาจจะฝกทักษะไดไมครบทุกทักษะ/กระบวนการ แตถาฝกบอยๆก็จะชวยใหผูเรียน พัฒนา ทักษะ/

กระบวนการทางคณิตศาสตรได   
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5.  ขอเสนอแนะ 

        5.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1)  จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ไดรับการเรียนรูโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร สูงกวานักศึกษาที่ไดรับการรู

ตามปกติ ดังน้ัน ครูผูสอนควรนําเอาวิธีเรียนรูโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา  ไปประยุกตใช

ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

            2)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชทักษะ/กระบวนการแกปญหา ในชั่วโมงแรก ๆ 

นักศึกษายังไมเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ันครูผูสอนควรเร่ิมตนจากการชี้แจง

วัตถุประสงค วิธีการดําเนินการการปฏิบัติตน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเกณฑการให

คะแนนเปนรายบุคคลและรายกลุมใหนักศึกษาเขาใจกอนดําเนินกิจกรรม 
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