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 The purposes of this research were to  compare the Mathayomsuksa I students, 

mathematics learning achievement before and after  being provided problem-based learning 
in word problems of linear equations in one variable and compare the Mathayomsuksa I 
students, mathematics learning achievement  after being provided problem-based learning in 
word problems of linear equations in one variable with the 60% criterion  

 The subjects of this study were 35 Mathayomsuksa I students in the second 
semester of 2009  academic year at  Watratbumrung School  by using  cluster random 
sampling.  They  studied  8 hours  through  the  problem- based learning. The  experimental 
design was one group  pretest-posttest design. The instruments  were  the  problem-based 
learning  plans  in word problems of linear equations in one variable  and  the mathematics 
learning  achievement test. The data were statistically analyzed by using t-test dependent 
and t-test one group. 
 The results of this study revealed that 
 1. The Mathayomsuksa I students, mathematics learning achievement  after being 
provided problem-based learning in word problems of linear equations in one variable was 
statistically higher than before being provided problem-based learning  at the  .01 level of 
significance. 
 
 2. The Mathayomsuksa I students,  mathematics learning achievement  after being 
provided problem-based learning in word problems of linear equations in one variable was 
statistically higher than the  60% criterion  at the  .01 level of significance. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

ภูมิหลัง 
               คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การพฒันาชีวิตมนษุย์ ท าให้มนษุย์มีความคดิ
สร้างสรรค์ คดิอยา่งมีเหตผุล เป็นระเบียบ มีแบบแผน สามารถคดิวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อยา่งถ่ีถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจและแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศกึษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นรากฐานของศาสตร์
อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จงึมีประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิตและชว่ยพฒันาคณุภาพชีวิต ทัง้ยงัชว่ยพฒันาคนให้
เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ มีความสมดลุ ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคดิเป็น 
แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ  (ส านกัทดสอบทางการศกึษา. 2546: 2) 
นอกจากนีท้กุประเทศตา่งยอมรับวา่จ าเป็นต้องมีประชากรท่ีรู้เร่ืองคณิตศาสตร์  เพ่ือสามารถจดัการ 
กบัความซบัซ้อน และความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของสงัคม เพราะข้อมลูขา่วสารตา่งๆท่ีมีปริมาณ
เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว รวมทัง้สงัคมไทยในปัจจบุนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการตา่งๆ เป็นสงัคมท่ีใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเป็น
สงัคมของข้อมลูขา่วสาร หรือสงัคมสารสนเทศมากขึน้ มีประเดน็ความขดัแย้งและการโต้แย้งใน
สงัคมไทยทกุวนันี ้เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้ข้อมลูขา่วสารเชิงปริมาณมาสนบัสนนุเพิ่มมากขึน้ การมี
ความสามารถในการตดัสินข้อโต้แย้งอยา่งมีเหตผุล  ถือเป็นหน้าท่ีอยา่งหนึง่ของประชาชนตอ่สงัคม 
(สนีุย์ คล้ายนิล. 2547: 13) 
               การจดัการศกึษาของประเทศไทยในปัจจบุนัมีจดุเน้นด้านพฒันามนษุย์ให้เป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ รู้จกัตดิตามข้อมลู ขา่วสาร วิทยาการใหม ่รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้อยา่ง
รวดเร็วและหลากหลาย มีความสามารถและมีทกัษะในการตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืน  ดงัในพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2542 ท่ีก าหนดแนวทางการปฏิรูปการศกึษาโดยมุง่เน้นให้ความ 

ส าคญักบัผู้ เรียนเป็นหลกั เพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกในด้าน
เทคโนโลยี สงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทัง้นีไ้ด้ให้ความส าคญัสงูสดุในการปฏิรูปกระบวน 
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พฒันาเตม็ศกัยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง และรู้จกัแสวงหาความรู้ได้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต  (กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ. 2544: 
21) แตย่งัพบวา่ในปัจจบุนัการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของประเทศไทยยงัประสบปัญหา และยงั
ไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ ดงัจะเห็นได้จากผลการวิจยัโครงการศกึษาแนวโน้มการจดั
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การศกึษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกบันานาชาติปี 2550 (Trends in International  
Mathematics and Science Study 2007) นีไ้ด้จดัการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ในชว่งปี 2547-2551 ซึง่มี 59 ประเทศ 8 รัฐ เข้าร่วมและมีการประเมินทกุ  
4 ปี  ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการและเก็บรวบรวมข้อมลูนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ทัว่ประเทศ
จ านวน 5,412 คน จาก 150 โรงเรียน ผลการวิจยัปรากฏวา่คะแนนเฉล่ียการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนานาชาตเิป็น 500 คะแนน และคะแนนเฉล่ียของประเทศไทยเป็น 441 คะแนน ซึง่
น้อยกวา่คะแนนเฉล่ียในระดบันานาชาติ (ปรีชาญ เดชศรี. 2551: ออนไลน์) ส าหรับประเทศไทยเม่ือ
พิจารณาผลการศกึษาดงักลา่วจะพบข้อเท็จจริง คือ ด้านสภาพการเรียน การสอนคณิตศาสตร์เน้นการ
สอนความรู้และทกัษะในการคดิค านวณเป็นหลกั จดุเน้นดงักลา่วไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ใน
ปัจจบุนั เพราะความรู้ตา่งๆมีมากมาย ครูไมส่ามารถสอนความรู้เหลา่นัน้ได้ทัง้หมด และปัญหาท่ีพบใน
ชีวิตจริงมกัเป็นปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนท่ีต้องใช้ความรู้ท่ีมากกวา่ทกัษะการคดิค านวณเพียงอยา่งเดียว  
นอกจากนีก้ารประเมินสถานการณ์พฒันาคนและสงัคมไทยท่ีผา่นมา พบวา่คนไทยมีคณุภาพชีวิตท่ีดี
ขึน้ ทัง้ด้านการพฒันาด้านการศกึษามีการขยายตวัเชิงปริมาณอยา่งรวดเร็ว จ านวนปีการศกึษาเฉล่ีย
ของคนไทยเพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ือง มีอตัราสว่นนกัเรียนตอ่ประชากรเพิ่มขึน้ทกุระดบั การเข้าเรียนระดบั
มธัยมศกึษาและปริญญาตรีเพิ่มขึน้ แตค่ณุภาพการเรียนเป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความส าคญัท่ีต้องเร่งแก้ไข 
เห็นได้จากผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา 4 วิชาหลกั ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ต ่ากวา่ร้อยละ 50 มาโดยตลอด รวมทัง้ยงัขาดความเข้มแข็งในด้านความรู้และทกัษะ
พืน้ฐานในการท างาน แม้วา่คนไทยจะได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากขึน้แตย่งัไมส่ามารถ
เช่ือมโยงความรู้สูก่ารใช้ประโยชน์เทา่ท่ีควร (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาต.ิ ม.ป.ป.: ออนไลน์) และจากผลการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานรอบสอง (พ.ศ. 2549–2553) ซึง่เป็นการประเมินสถานศกึษาเพ่ือรับรองมาตรฐานการศกึษา ใน
ปีงบประมาณ 2549-2550 จ านวนทัง้สิน้ 15,601 แหง่  พบวา่ ในด้านผู้ เรียนสว่นใหญ่จะไมไ่ด้
มาตรฐานด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในด้านครูสว่นใหญ่

จะไมไ่ด้มาตรฐานเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั (ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา. ม.ป.ป.: ออนไลน์)   
                จากสภาพปัญหาดงักลา่วข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงคณุภาพการจดัการเรียนรู้วิชา 
คณิตศาสตร์ ท่ีจ าเป็นจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการจดัการเรียนรู้แบบครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กบั
นกัเรียน เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ท่ีมีกระบวนการท่ีผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวางแผน 
การเรียนรู้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตรงกบัความต้องการ  ความสนใจ ความถนดัของตนเอง มีโอกาสคดิอยา่ง
สร้างสรรค์ แสดงออกได้อยา่งอิสระ เป็นผู้ปฏิบตัด้ิวยตนเอง ได้เรียนรู้จากสภาพท่ีแท้จริง ได้รับ
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ประสบการณ์ตรง ได้ใช้ส่ือตา่งๆ เพ่ือการเรียนรู้ ได้แลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืน หรือได้ท างานเป็น
กลุม่ และสามารถเรียนรู้ได้อยา่งมีความสขุ (สวุิทย์ มลูค า. 2542: 139) ซึง่แนวทางหนึง่คือการเรียนรู้
โดยท่ีใช้ปัญหาเป็นหลกัท่ีได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ซึง่
เช่ือวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาทางสตปัิญญาท่ีผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการสร้างความรู้เกิดจากการเรียนรู้มีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม  และเกิดจากการซมึซบั
ประสบการณ์ใหม ่และปรับโครงสร้างสตปัิญญาให้เข้ากบัประสบการณ์ใหม ่และสอดคล้องทฤษฎีการ
เรียนรู้ด้วยการค้นพบของบรูเนอร์ (Bruner) ซึง่เช่ือวา่การเรียนรู้ท่ีแท้จริงมาจากการค้นพบของแตล่ะ
บคุคล โดยผา่นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัเม่ือผู้ เรียน
เผชิญกบัปัญหาท่ีไมรู้่ท าให้ผู้ เรียนเกิดความขดัแย้งทางปัญญา  และผลกัดนัให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ 
โดยน าความรู้ใหมม่าเช่ือมโยงกบัความรู้เดมิเพ่ือแก้ปัญหา (Hmelo;& Evensen. 2000: 4) การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัมีจดุมุง่หมายท่ีจะสอนผู้ เรียนให้ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาและฝึก
ท างานเป็นกลุม่ โดยท่ีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้  ใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ในการเรียนรู้ และ
ค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียนจะอยูใ่นรูปของกลุม่ยอ่ย นกัเรียนจะเป็นผู้กระท าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็น
เพียงผู้ ชีแ้นะ และให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นให้นกัเรียนซึง่ ได้แก่ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหา การชีน้ าตนเองในการเรียนรู้ และการท างานเป็นทีม จึงเป็นการเรียนรู้
ในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้ อยากเรียน เป็นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมอยา่งจริงจงั ในกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองด้วยวิธีท่ีผู้ เรียนเลือกเอง (พวงรัตน์  บญุญานรัุกษ์; และ Majumdar. 2544: 43) 
               จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น จะเห็นวา่การเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับ
การสง่เสริมและพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัผู้ เรียน เพ่ือท าให้ผู้ เรียนมีการพฒันา
คณุภาพชีวิต และพฒันาสงัคมให้ก้าวทนัตอ่การเปล่ียนแปลง จงึเป็นหน้าท่ีของครูท่ีจะต้องพฒันาและ
สง่เสริมให้เกิดกบัผู้ เรียน ผู้วิจยัในฐานะท่ีเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์จงึเห็นความส าคญัวา่การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัอาจจะชว่ยให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง และพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตลอดจนสง่เสริมให้นกัเรียนได้มีโอกาสพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามศกัยภาพของตน และเป็นพืน้ฐานในการศกึษาวิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดบัสงูตอ่ไป  
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ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
       ในการศกึษาค้นคว้านีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
          1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1     
ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ือง  โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว 
           2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1   
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 
 
ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 
       1. ผลการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางส าหรับครูเพ่ือจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลกั เพ่ือสง่เสริมความรู้ความสามารถของนกัเรียน 
          2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เหมาะสม
กบัผู้ เรียนและเนือ้หาวิชา 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
         ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
           ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง 
(งามศริิวิทยาคาร) เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ห้องเรียน รวมทัง้สิน้140 คน   
  
         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
           กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง (งามศริิวิทยาคาร)  ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยการสุม่ (Sampling Unit)  จ านวน 1 ห้องเรียน  
นกัเรียน 35 คน 
    
           ตัวแปรที่ศึกษา 
           1. ตวัแปรอิสระ   ได้แก่   การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  

            2. ตวัแปรตาม    ได้แก่   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
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        เนือ้หาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
        เนือ้หาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า เป็นเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน เร่ืองโจทย์ ปัญหาเก่ียวกบั
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี1 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2544 และหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง (งามศริิวิทยาคาร) ซึง่ประกอบด้วยเนือ้หา
โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว จ านวน   6   ชัว่โมง 
    
           ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
    ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศกึษา 2552 ในเวลาเรียนปกตจิ านวน 3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ ใช้เวลาในการทดลอง 8 ชัว่โมง  โดย
แบง่เป็นการจดัการเรียนรู้ 6 ชัว่โมง (จ านวน 4 แผนการจดัการเรียนรู้) และทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้ 
 1 ชัว่โมง และทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 1 ชัว่โมง  
  
นิยามศัพท์เฉพาะ 
        1. การเรียนรู้โดย ใช้ปัญหาเป็นหลัก   หมายถึง   การเรียนท่ีเร่ิมต้นจ ากครูน าเสนอปัญหาท่ี
แปลกใหม ่ท้าทาย และสอดคล้องกบัโลกของความเป็นจริงให้กบัผู้ เรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้
แสวงหาความรู้และน าความรู้จากประสบการณ์เดมิมาใช้แก้ปัญหา โดยเน้นให้ผู้ เรียนรู้จกัท างาน
ร่วมกนัเ ป็นกลุม่ รู้จกัตดัสินใจ  และสามารถน าเสนอ ผลงาน ได้  ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก   
และคอยชีแ้นะ  
        2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  หมายถึง  การน าปัญหาท่ีท้าทายและแปลก
ใหมม่าน าเสนอให้ผู้ เรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการท่ีจะใฝ่หาความรู้ โดยด าเนิน กิจกรรม
เป็นกลุม่ร่วมกนัท างานและตดัสินใจแก้ปัญหา ซึง่มีขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้ดงันี  ้
 1. ขัน้น า  ครูน าเสนอปัญหาท่ีท้าทาย แปลกใหม ่ และสอดคล้องกบัความเป็นจริง  
 2. ขัน้ด าเนินการ  นกัเรียนร่วมกนัท างานเป็นกลุม่ในหวัข้อตอ่ไปนี  ้
  2.1 วิเคราะห์ข้อมลูจากปัญหา  พิจารณาปัญหาหรือสถานการณ์หาข้อมลูท่ีโจทย์
ก าหนดให้เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหา 
  2.2 วิเคราะห์ข้อมลูท่ีต้องค้นคว้าเพิ่มเตมิ และแหลง่ข้อมลู    พิจารณาข้อมลูท่ี
จ าเป็นต้องหาเพิ่มเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหา รวมทัง้ก าหนดแหลง่ค้นคว้าข้อมลู  
  2.3  ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา  น าข้อมลูตา่งๆมาวางแผนก าหนดแนวทางการ
แก้ปัญหา 
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  2.4  ด าเนินการแก้ปัญหา  ด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้  อาจมีการเปล่ียน
แนวทางการแก้ปัญหาใหมถ้่าไมส่ามารถแก้ปัญหาจนกวา่จะส าเร็จ 
  2.5  น าเสนอผลงาน  ตวัแทนกลุม่น าผลงานและวิธีการแก้ปัญหาซึง่แสดงถึงความรู้
และความสามารถในการเรียนรู้ในชัน้เรียน 
  3. ขัน้สรุป  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมท่ีท าและแนวทางในการน าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง   
         3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ และทกัษะท่ีได้รับจากการจดัการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ อนัเป็นผลให้บคุคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในด้านตา่งๆ  ซึง่ในการวิจยั
ครัง้นีส้ามารถวดัผลสมัฤทธ์ิได้จากคะแนนของผู้ เรียน ท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิของ
กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นแบบทดสอบอตันยัจ านวน 5 ข้อ 
          4. เกณฑ์  หมายถึง การเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้ แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิตเิพ่ือ
ทดสอบสมมตุฐิานโดยวิเคราะห์จากคะแนนหลงัเรียน  แล้วน าคะแนนเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑ์เป็น 
ร้อยละ โดยใช้เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2547: 15) ให้ระดบั
ผลการเรียนเป็น 8 ระดบั โดยมีแนวการให้ระดบัผลการเรียนดงันี  ้
ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 80-100 หมายถึง ผลการเรียนดีเย่ียม ระดบัผลการเรียน 4 
ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 75-79 หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก  ระดบัผลการเรียน 3.5 
ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 70-74 หมายถึง  ผลการเรียนดี  ระดบัผลการเรียน 3 
ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 65-69 หมายถึง  ผลการเรียนคอ่นข้างดี  ระดบัผลการเรียน 2.5 
ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 60-64 หมายถึง  ผลการเรียนนา่พอใจ  ระดบัผลการเรียน 2 
ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 55-59 หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้  ระดบัผลการเรียน 1.5 
ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 50-54 หมายถึง ผลการเรียนต ่า  ระดบัผลการเรียน 1 
ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 0-49  หมายถึง  ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์  ระดบัผลการเรียน 0 
 ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  จากการศกึษาขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  ผู้วิจยัสรุปขัน้ตอนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  โดยประยกุต์จากขัน้ตอนของเครกเกอร์ (Kreger.1998: 45)  
ดงัภาพประกอบ 1 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
1.ขัน้น า  ครูน าเสนอปัญหาท่ีท้าทาย แปลกใหม ่และ
สอดคล้องกบัความเป็นจริง 
2. ขัน้ด าเนินการ  นกัเรียนร่วมกนัท างานเป็นกลุม่ในหวัข้อ
ตอ่ไปนี ้
 2.1 วิเคราะห์ข้อมลูจากปัญหา 
 2.2 วิเคราะห์ข้อมลูท่ีต้องค้นคว้าเพิ่มเตมิและแหลง่ข้อมลู 
 2.3 ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา 
 2.4 ด าเนินการแก้ปัญหา 
 2.5 น าเสนอผลงาน 
3. ขัน้สรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมท่ีท า  
และแนวทางในการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง   
 

  
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
สมมุตฐิานในการศึกษาค้นคว้า 
  1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัสงูกวา่ก่อนได้รับ
การจดัการเรียนรู้ 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  สงูกวา่เกณฑ์ 
ร้อยละ 60  

 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

  
 
 ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้
น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี  ้
 1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
  1.1 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
  1.2 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  
  1.3 ลกัษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
  1.4 ขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
  1.5 ข้อแตกตา่งระหวา่งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกักบัการเรียนแบบอ่ืนๆ  
  1.6 ข้อดีและข้อจ ากดัของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
  1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
 2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.2 ปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.3 สาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหาตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
  2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
 
1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 1.1 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั มาจากค าภาษาองักฤษ คือ Problem – Based 
Learning (PBL) เม่ือใช้ในภาษาไทยมีผู้แปลไว้แตกตา่งกนั เชน่ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั  
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้จากปัญหา ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจะใช้ค าวา่การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลกั 
 บาโรว์ส และแทมบลิน (พวงรัตน์  บญุญานรัุกษ์; และ Majumdar. 2544: 42; อ้างอิงจาก 
Barrows; & Tamblyn.1980: 18) ได้ให้ค าจ ากดัความของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัวา่ “การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัคือ การเรียนรู้ท่ีเป็นผลของกระบวนการท างานท่ีมุง่สร้างความเข้าใจและ
หาทางแก้ปัญหาตวัปัญหา จะเป็นจดุตัง้ต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตวักระตุ้นตอ่ไปใน  
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การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตผุล และการสืบค้นข้อมลูท่ีต้องการเพ่ือสร้างความเข้าใจกลไก
ของตวัปัญหารวมทัง้วิธีการแก้ปัญหา”  
 ดชู (Duch.1995: Online) กลา่ววา่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เป็นวิธีการเรียนการ
สอนท่ีใช้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน เพ่ือฝึกให้รู้จักคดิวิเคราะห์และพฒันาทกัษะการ
แก้ปัญหา นกัเรียนจะเรียนรู้ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึง่ประกอบด้วยความสามารถในการค้นคว้า
และใช้แหลง่การเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ และความรู้ตา่งๆ ท่ีมีอยูก่่อนแล้วเป็นสิ่งมีความส าคญัตอ่การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
 ไวท์ (White.1996: 21) กลา่วถึง การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลกั ซึง่สามารถสรุปได้วา่ 
เป็นการเรียนท่ีน าเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัโลกแห่งความเป็นจริงท่ีมีความซบัซ้อนก่อน 
ซึง่จะเป็นตวักระตุ้นให้นกัเรียนได้ร่วมกนัอภิปราย ท าความเข้าใจปัญหา ศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การแก้ปัญหาเพิ่มเตมิ และลงมือแก้ปัญหานัน้ๆ โดยใช้กระบวนการท างานเป็นกลุม่ โดย
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกประจ ากลุม่ 
 แกลเลเกอร์ ( Gallagher.1997: 332-362) ได้ให้ความหมายวา่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลกั เป็นการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนเรียนรู้จากการเรียน (learn to learn ) โดยนกัเรียนจะท างานร่วมกนั
เป็นกลุม่เพ่ือค้นหาวิธีการแก้ปัญหา  โดยจะบรูณาการความรู้ท่ีต้องการให้นกัเรียนได้รับกับการ
แก้ปัญหาเข้าด้วยกนั  ปัญหาท่ีใช้มีลกัษณะเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัและมีความสมัพนัธ์กบันกัเรียน  
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั จะมุง่เน้นพฒันานกัเรียนในด้านทกัษะการเรียนรู้มากกวา่ความรู้ท่ี
นกัเรียนจะได้มา และพฒันานกัเรียนสูก่ารเป็นผู้ ท่ีสามารถเรียนรู้โดยการชีน้ าตนเองได้ 
 บาเรลล์ (Barell.1998: 7) กลา่ววา่ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลกัเป็นกระบวนการ
ของการส ารวจเพ่ือจะตอบค าถาม สิ่งท่ีอยากรู้อยากเห็น ข้อสงสยัและความไมม่ัน่ใจเก่ียวกบั
ปรากฏการณ์ธรรมชาตใินชีวิตจริงท่ีมีความซบัซ้อน  ปัญหาท่ีใช้ในกระบวนการเรียนรู้จะเป็นปัญหาท่ี
ไมช่ดัเจนมีความยากหรือข้อสงสยัมาก สามารถตอบค าถามได้หลายค าตอบ  
 ทอร์พ และเซจ (Torp ; & Sage. 1998: 14 -16) กลา่ววา่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลกัเน้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีได้จากการส ารวจ ค้นคว้า และการแก้ปัญหาท่ีมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัซึง่นกัเรียนอาจพบ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกันัน้เป็นทัง้
ยทุธวิธีการเรียนการสอน และใช้เป็นแนวทางในการจดัหลกัสตูร ซึง่มีลกัษณะดงึดดูนกัเรียนให้เข้าไปมี
สว่นร่วมในการแก้ปัญหา ครูจะเป็นผู้ ท่ีคอยให้ค าแนะน าและออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
สง่เสริมให้นกัเรียนได้คดิและส ารวจ หลกัสตูรท่ีสร้างขึน้จะมีปัญหาเป็นแกนกลาง มีบทบาทในการ
เตรียมประสบการณ์จริงท่ีสง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สนบัสนนุให้สร้างความรู้ด้วยตนเองและบรูณา
การสิ่งตา่งๆ ท่ีเรียนรู้ในโรงเรียนกบัชีวิตจริงเข้าด้วยกนั ในขณะท่ีเรียนรู้นกัเรียนจะถกูท าให้ เป็นนกั
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แก้ปัญหาและพฒันาไปสูก่ารเป็นผู้ ท่ีสามารถเรียนรู้โดยการชีน้ าตนเองได้ ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธี
นีค้รูจะเป็นผู้ ร่วมในการแก้ปัญหา ท่ีมีหน้าท่ีในการสร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้น ในการ
เรียนรู้ให้กบันกัเรียน เป็นผู้แนะน าและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งสมบรูณ์ 
 อีเดนส์ (Edens. 2000: 55) ได้ให้ความหมายของ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลกัไว้วา่
เป็นรูปแบบการสอนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึง่ชว่ยให้นกัเรียนเรียนรู้ท่ีจะคดิและแก้ปัญหาท่ี
เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัและมีความซบัซ้อน เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนือ้หาและ
เกิดทกัษะการแก้ปัญหา 
 เฉลิม  วราวิทย์ (2531: 8) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั ไว้วา่ 
เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการท่ีจะหาความรู้  เพ่ือแก้ปัญหา
โดยเน้นผู้ เรียนเป็นผู้ตดัสินใจในสิ่งท่ีต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จกัการท างานร่วมกนัเป็น
ทีมภายในกลุม่ผู้ เรียนด้วยกนัเอง 
 สนุทรี  คนเท่ียง (2544: 12) ได้กลา่วถึงไว้วา่ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลกัเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนควบคมุการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนคดิและด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ก าหนดวตัถปุระสงค์และเลือกแหลง่เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนมีบทบาทในการให้ค าแนะน าเทา่นัน้  
  ทิศนา แขมมณี (2545: 136) กลา่วว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  เป็นการจดั
สภาพการณ์ของการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือ ในการชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย 
โดยผู้สอนอาจน าผู้ เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจดัสภาพการณ์ให้ผู้ เรียนเผชิญ
ปัญหา ฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความ
เข้าใจในปัญหานัน้อยา่งชดัเจนได้ 
  มณัฑรา  ธรรมบศุย์ (2545:13) ได้ให้ความหมายวา่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคดิตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม โดยนกัเรียนสร้าง
ความรู้ใหมจ่ากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโลกแหง่ความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้ เ พ่ือให้ผู้ เรียน
เกิดทกัษะในการคดิวิเคราะห์และคดิแก้ปัญหา รวมทัง้ได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศึ กษา 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัจงึเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีต้องอาศยัความเข้าใจและ
แก้ปัญหาเป็นหลกั 
 จากความหมายท่ีกลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
เป็นการเรียนท่ีเร่ิมต้นจากครูน าเสนอปัญหาท่ีแปลกใหม ่ท้าทาย และสอดคล้องกบัโลกของความเป็น
จริงให้กบัผู้ เรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้แสวงหาความรู้และน าความรู้จากประสบการณ์เดมิมาใช้
แก้ปัญหา โดยเน้นให้ผู้ เรียนรู้จกัท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม รู้จกัตดัสินใจ  และสามารถน าเสนอผลงานได้  
ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก  และคอยชีแ้นะ  
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 1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 การเรียน รู้โดยท่ีใช้ปัญหาเป็นหลกัเป็นวิธีการเรียนการสอนวิธีหนึง่ท่ีมีจดุมุง่หมายท่ีจะ
สอนผู้ เรียนให้ฝึกกระบวนการคดิแก้ปัญหาและฝึกท างานเป็นกลุม่  โดยท่ีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการ
เรียนรู้และใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ในการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียนจะอยูใ่นรูปของกลุม่
ยอ่ย นกัเรียนจะเป็นผู้กระท าด้วยตนเอง  โดยมีครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะและให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยช น์ เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นให้นกัเรียนซึง่ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหา การชีน้ าตนเอง
ในการเรียนรู้ และการท างานเป็นทีม  นอกจากนีมี้นกัการศกึษาได้ให้แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นหลกัไว้แตกตา่งกนัดงันี ้
 โนลส์ ( อาภรณ์  แสงรัศมี. 2543: 17;อ้างอิงจาก Knowles.1975: 48) มีแนวคดิ
สนบัสนนุวา่  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัเก่ียวข้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  ท่ีเช่ือวา่การ
เรียนรู้จะเรียนได้มากท่ีสดุ เม่ือผู้ เรียนมีสว่นเก่ียวข้องในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึง่ทฤษฎีการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ตัง้อยูบ่นข้อสมมตุฐิานการเรียนรู้ 4 ประการ สามารถสรุปได้ดงันี  ้
  1. อตัมโนทศัน์ เม่ือบคุคลเจริญเตบิโตและมีวฒุิภาวะมากขึน้ ความรู้สกึรับผิดชอบตอ่  
ตนเองก็มีมากขึน้ตามล าดบั และถ้าหากบคุคลรู้สกึวา่ตนเองเจริญวยัและมีวฒุิภาวะถึงขัน้ท่ีจะควบคมุ
และน าตนเองได้ บคุคลก็จะเกิดความต้องการทางจิตใจ เพ่ือท่ีจะได้ควบคมุและน าตนเอง  
  2. ประสบการณ์ บคุคลเม่ือมีอายมุากขึน้ก็ยิ่งมีประสบการณ์เพิ่มมากขึน้ตามล าดบั  
ประสบการณ์ตา่ง ๆท่ีแตล่ะคนได้รับจะเสมือนแหลง่ทรัพยากรมหาศาลของการเรียนรู้ และก็จะ
สามารถรองรับการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ เพิ่มขึน้อยา่งกว้างขวาง 
  3. ความพร้อม ผู้ใหญ่พร้อมท่ีจะเรียนเม่ือเห็นวา่สิ่งท่ีเรียนไปนัน้มีความหมายและมี  
ความจ าเป็นตอ่บทบาทและมีสถานภาพทางสงัคม ผู้ใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีการงาน มีบทบาทในสงัคม
และพร้อมท่ีจะเรียนเสมอ ถ้าหากสิ่งนัน้มีประโยชน์ตอ่ตนเอง  
  4. แนวโน้มต่อการเรียนรู้ ผู้ใหญ่เป็นผู้ มีบทบาทสถานภาพทางสงัคม การเรียนรู้ของ  
ผู้ใหญ่จงึเป็นการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั ยดึปัญหาเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้  
 กิจซีเลอร์ส (Gijselaers. 1996: 13-14) ได้กลา่วถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัวา่
เกิดจากทฤษฎีท่ีกลา่ววา่ การเรียนคือ กระบวนการสร้างความรู้ใหมบ่นพืน้ฐานของความรู้ท่ีมีใน
ปัจจบุนั ซึง่เป็นแนวคดิของกลุม่จิตวิทยาพทุธิปัญญานิยม (Cognitive Psychology) เป็นหลกัไว้ 3 
ประการคือ 
  1. การเรียนเป็นกระบวนการสร้างไมใ่ช่กระบวนการรับ การเรียนรู้เกิดจากการสร้าง
ความรู้เช่ือมโยงเครือขา่ยมโนทศัน์ท่ีมีความหมาย การเกิดการเรียนรู้และข้อมลูใหมมี่อยูแ่ล้วใน
เครือขา่ยซึง่ขึน้อยูก่บัวา่ผู้ เรียนจะท าอยา่งไรกบัข้อมลูเหลา่นัน้ ข้อมลูใหมจ่ะเกิดขึน้ได้จากการท่ีเรา
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ระลกึถึงความรู้เดมิท่ีมีและเคยใช้ความรู้นัน้ ๆในการแก้ปัญหา นัน่ก็คือ ความรู้เดมิจะเป็นพืน้ฐานใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ 
  2. การรู้เก่ียวกบัสิ่งท่ีรู้ซึง่สง่ผลตอ่การเรียนรู้ (Knowing About Knowing Affects 
Learning) การเรียนรู้จะแกร่งกล้า เม่ือนกัเรียนมีทกัษะในการก ากบัตนเอง เป็นความสามารถท่ีเรียกวา่ 
เมตาคอคนิชนั (Metacognition) หมายถึง การท่ีบคุคลระลกึวา่ตนรู้อะไร  ยงัไมรู้่ในสิ่งใด สามารถ
ควบคมุและตรวจสอบความคดิทัง้หมดของตนเองได้  ซึง่เป็นองค์ประกอบของทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การเรียนรู้ นัน่คือ มีการก าหนดเป้าหมายการเรียนวา่จะท าอะไร สามารถเลือกยทุธวิธีวา่จะท าอยา่งไร 
และมีการประเมินผลวา่บรรลจุดุมุง่หมายหรือไม ่ซึง่เป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง การท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหานัน้ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัการมีความรู้อยูใ่นตวัเพียงอยา่งเดียว แตจ่ะ
ขึน้อยูก่บัการเลือกใช้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้มาซึง่ความส าเร็จบรรลตุามจดุมุง่หมายท่ีวางไว้  
  3. ปัจจยัทางสงัคมและองค์ประกอบแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ เป็นปัจจยัท่ีเป็น
ตวัน าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจในความรู้ และสามารถน าไปใช้เป็นกระบวนการแก้ปัญหา ซึง่จะท าให้
ประสบความส าเร็จตามจดุมุง่หมายท่ีต้องการในการศกึษาระดบัสงูขึน้ รูปแบบการเรียนท่ีเป็นไปได้
ตามสภาพแวดล้อมท่ีท าให้ผู้ เรียนได้ประสบกบัปัญหาจริง หรือการได้ปฏิบตัเิก่ียวกบัอาชีพ ท าให้
ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้เก่ียวกบัการรู้คดิไปใช้ในการแก้ปัญหา และปัจจยัทางสงัคมนัน้ก็มีอิทธิพลตอ่การ
เรียนรู้ของแตล่ะบคุคล นัน่คือการท างานเป็นกลุม่ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิ ดเห็นซึง่กนัและกนั 
อนัจะก่อให้เกิดทางเลือกหลากหลายท่ีจะไปใช้ในการตดัสินใจแก้ปัญหา  
 เดลเิซิล (Delisle.1997:1-2) ได้กลา่วถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัวา่มีรากฐานมา
จากทฤษฎีทางการศกึษาของจอห์น บี ดวิอี ้(John B. Dewey) ซึง่มีช่ือวา่ การศกึษาแบบพิพฒันาการ 
(Progressive Education) ท่ีเน้นการเตรียมประสบการณ์เพ่ือพฒันาผู้ เรียนในทกุๆ ด้าน โดยค านงึถึง
ความสนใจ ความถนดั และความต้องการทางด้านอารมณ์และสงัคมของผู้ เรียน เน้นให้ผู้ เรียนเห็น
ความส าคญัของกิจกรรมและประสบการณ์ ผู้ เรียนต้องลงมือกระท าด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ
แนวทางเทา่นัน้ 
 มีโลและเอฟเวนเซน (Hmelo; & Evensen. 2000: 4 ) ได้กลา่วสนบัสนนุวา่การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลกัเก่ียวข้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism ) ซึง่มีรากฐาน
มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจท์ (Piajet ) และ วีโกท์ สกี  ้ (Vygotsky) เช่ือวา่การเรียนรู้เป็น
กระบวนการพฒันาทางสตปัิญญาท่ีผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสร้างความรู้เกิด
จากการเรียนรู้มีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมและเกิดจากการซมึซบัประสบการณ์ใหม ่และปรับโครงสร้าง
สตปัิญญาให้เข้ากบั ประสบการณ์ใหม ่นอกจากนัน้ยั งมีทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการค้นพบของบรูเนอร์  
(Bruner) ซึง่เช่ือวา่การเรียนรู้ท่ีแท้จริงมาจากการค้นพบของแตล่ะบคุคล โดยผา่นกระบวนการสืบ



  13 

เสาะหาความรู้ในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  เม่ือผู้ เรียนเผชิญกบัปัญหาท่ีไมรู้่ท าให้
ผู้ เรียนเกิดความขดัแย้งทางปัญญา และผลกัดนัให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ และน าความรู้ใหมม่า
เช่ือมโยงกบัความรู้เดมิเพ่ือแก้ปัญหา 
 ทองจนัทร์  หงส์ลดารมภ์ (ทองสขุ ค าธนะ. 2538: 51-53; อ้างอิงจาก ทองจนัทร์  
หงส์ลดารมภ์. 2531: 72) ได้กลา่วถึงแนวคดิเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัไว้ 2 
ประการ คือ การเรียนรู้ท่ียดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (Student-Centered ) และการเรียนรู้แบบเอกตัภาพ 
(Individaulized Learning )ซึง่สรุปได้ดงันี ้
  1. การเรียนรู้ท่ียดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ทฤษฎีการเรียนรู้ ท่ีมีแนวคดิในการจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง คือทฤษฎีมนษุย์นิยมของคาร์ล อาร์ โรเจอร์ส (Carl R. Rogers ) ซึง่มีความ
เช่ือวา่เป้าหมายของการศกึษา คือ การอ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนเห็นการเปล่ียนแปลงในโลกและ
เกิดการเรียนรู้ การท่ีคนเราอยูบ่นโลกท่ีสิ่งแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งตอ่เน่ืองได้อยา่งมัน่คงนัน้ 
คนต้องเรียนรู้วา่จะเรียนรู้ได้อยา่งไร เน่ืองจากไมมี่ความรู้ใดมัน่คง ดงันัน้การท่ีบคุคลรู้ถึงกระบวนการ
แสวงหาความรู้เทา่นัน้ จงึจะท าให้เกิดพืน้ฐานท่ีมัน่คง ซึง่โรเจอร์ส ได้เน้นความส าคญัของกระบวนการ
เรียนรู้ (Learning Process ) เพราะถือวา่ในการเปล่ียนแปลงนัน้กระบวนการส าคญักวา่ความรู้ท่ีหยดุ
นิ่ง เป้าหมายการศกึษา คือ การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้บคุคลมีพฒันาการและเจริญ  
เตบิโตไปสูก่ารท างานได้เตม็ศกัยภาพ 
  2. การเรียนรู้แบบเอกตัภาพ (Individaulized Learning ) เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ี
น าไปสูก่ารบรรลจุดุประสงค์ของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล หรือการจดัการเรียนการสอนท่ีคล้ายคลงึกนั
ให้กบักลุม่ผู้ เรียน เทคนิคการสอนอาจใช้อยา่งเดียวหรือหลายอยา่งร่วมกนัโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนระบุ
เป้าหมาย เลือกวิธีการเรียน เลือกส่ือและอปุกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนแตล่ะคน  
 พวงรัตน์  บญุญานรัุกษ์; และ Majumdar. (2544: 43)  ได้กลา่วถึง  การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกัวา่ “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัเป็นการเรียนรู้ในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้อยากเรียน  
เป็นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมอยา่งจริงจงัในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ด้วยวิธีท่ีผู้ เรียน
เลือกเอง”  การเรียนรู้โดยใช้โดยปัญหาเป็นหลกัมีลกัษณะเฉพาะท่ีใช้ตวัปัญหาเป็นสาระหลกัให้ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้ทกัษะการแก้ปัญหาและสร้างเสริมความรู้ในศาสตร์ทางคลินิก การเรียน รู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลกันัน้จะเร่ิมต้นโดยน าตวัปัญหาเข้ามาเป็นจดุเร่ิมต้นของกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาจะเป็นตวักระตุ้น
การเรียนรู้ท่ีจะน าไปสูก่ารเกิดค าถามท่ียงัไมมี่ค าตอบซึง่จะชกัน าให้ผู้ เรียนไปสืบค้นตอ่ไป  
 จากแนวคดิและทฤษฎีท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลกัมีแนวคดิพืน้ฐานมาจากแรงผลกัดนัในตวับคุคลท่ีต้องการตอบค าถาม หรือแสวงหาวิธีการ 
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แก้ปัญหาท่ีตนเองสนใจ โดยอาศยัความรู้เดมิเป็นพืน้ฐาน รวมทัง้มีการเช่ือมโยงกบัความรู้ใหมท่ี่ได้รับ
จากแหลง่ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ และประสบการณ์เดมิของตนเอง 
 
 1.3 ลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 ลกัษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั ได้มีผู้กลา่วไว้ดงันี ้
 บาโรว์ส และแทมบลิน (Barrows ; & Tamblyn. 1980: 191-192) ได้สรุปกระบวนการ
ของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัมีลกัษณะดงันี  ้
  1. ปัญหาจะถกูเสนอให้กบันกัเรียนเป็นอนัดบัแรกในขัน้ตอนการเรียนรู้  
  2. ปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้จะเป็นปัญหาท่ีเหมือนกบัปัญหาท่ีนกัเรียนสามารถพบใน 
ชีวิตจริง 
  3. นกัเรียนจะท างานเป็นกลุม่ในการแก้ปัญหา โดยอิสระในการแสดงความสามารถใน  
การใช้เหตผุล การประยกุต์ใช้ความรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีเหมาะสมกบัขัน้ตอน
การเรียนรู้ในแตล่ะขัน้ 
  4. เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท่ีมีขัน้ตอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัเป็นแนวทาง  
ในการก าหนดกระบวนการท างานเพ่ือแก้ปัญหา  
  5. ความรู้และทกัษะท่ีต้องการให้นกัเรียนได้รับจะเกิดหลงัการแก้ปัญหาหรือการท างานท่ี  
ใช้ความรู้และทกัษะเหลา่นัน้ 
  6. การเรียนรู้จะประกอบด้วยการท างานในการแก้ปัญหาและการศกึษาด้วยตนเองโดยมี 
ลกัษณะท่ีบรูณาการทัง้ความรู้ท่ีนกัเรียนมีและทกัษะกระบวนการเข้าด้วยกนั  
 บาโรว์ส (Barrows.1996: 5-6) กลา่วถึงลกัษณะ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัไว้ดงันี  ้
  1. เป็นการเรียนรู้ท่ียดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางภายใต้การแนะน าของผู้สอนประจ ากลุม่  
ผู้ เรียนต้องรับผิดชอบการเรียนของตนเอง ระบสุิ่งท่ีตนต้องการรู้เพ่ือความเข้าใจท่ีดีขึน้ โดยแสวงหา
ความรู้จากแหลง่ท่ีจะให้ข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ ซึง่อาจมาจากหนงัสือ วารสาร คณาจารย์ ข้อมลูออนไลน์ 
หรือแหลง่ข้อมลูอ่ืน ๆ 
  2. จดักลุม่ผู้ เรียนเป็นกลุม่ยอ่ย กลุม่ละประมาณ 5-8 คน พร้อมกบัผู้สอนประจ ากลุม่เพ่ือ 
ให้ผู้ เรียนท างานอยา่งมีประสิทธิภาพด้วยความหลากหลายของบคุคลตา่ง ๆ  
  3. ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือผู้แนะแนวทาง โดยมีบทบาทท่ีไมใ่ชผู่้บรรยาย  
ไมใ่ชผู่้บอกข้อมลู ไมบ่อกผู้ เรียนวา่คดิถกูหรือผิด แตมี่บทบาทในการกระตุ้นใ ห้ผู้ เรียนตัง้ค าถามด้วย
ตนเองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีดีขึน้และจดัการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
  4. รูปแบบของปัญหามุง่เน้นให้มีการรวบรวมข้อมลูและกระตุ้นการเรียนรู้ ปัญหาท่ี  
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น าเสนอเป็นสิ่งท่ีท้าทายผู้ เรียน ท่ีจะต้องเผชิญในการปฏิบตัจิริง ตรงประเดน็และกระตุ้นการเรียนรู้ ให้
หาทางแก้ปัญหา เป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้ เรียนตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์
และรวบรวมข้อมลูจากศาสตร์วิชาตา่ง ๆ 
  5. ปัญหาเป็นเคร่ืองมือส าหรับการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาทางคลินิก  
  6. ความรู้ใหมไ่ด้มาโดยผา่นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้อยา่ง 
แท้จริงในระหวา่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการท างานร่วมกนักบับคุคลอ่ืน พร้อมทัง้ได้มีการอภิปราย 
เปรียบเทียบ ทบทวน และโต้แย้งสิ่งท่ีเรียนด้วย  
   อีเดนส์ (Edens. 2000: 55 -56) ได้สรุปลกัษณะของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัไว้  
6 ประการ ดงันี ้
  1. การเรียนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 
  2. การเรียนจะเกิดขึน้จากกลุม่การเรียนกลุม่เล็ก ๆ 
  3. ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือแนะแนวทาง  
  4. รูปแบบของปัญหาเน้นท่ีการจดัการและกระตุ้นการเรียนรู้  
  5. ปัญหาเป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกิดการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา 
  6. ข้อมลูใหมไ่ด้มาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  ชาง (Zhang. 2002 : 30 -31 ) ได้กลา่วถึงลกัษณะของเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัดงันี  ้

  1. เป็นบริบทของการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะตา่งๆ ซึง่เป็นสิ่งท่ีได้มาจากการ 
แก้ปัญหาท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้เคียงกบัชีวิตจริงมากท่ีสดุ 
  2. ใช้ปัญหาเป็นตวัขบัเคล่ือนในการเรียนรู้  
  3. เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการระหวา่งความรู้ศาสตร์ตา่งๆ และทกัษะกระบวนการเข้า
ด้วยกนั 
     4. นกัเรียนจะเป็นผู้ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูจะเป็นเพียงผู้ให้ความชว่ยเหลือ 
ให้ค าแนะน า และเอือ้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน  
    5. เป็นการเรียนแบบชีน้ าตนเอง นกัเรียนจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางของการเรียนรู้ด้วย
ตวัเองในการก าหนดวา่ต้องเรียนรู้อะไร อยา่งไร จากท่ีใด เพ่ือให้ได้ความรู้มาแก้ปัญหา  
    6. เป็นการเรียนรู้จากกระบวนการของการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัจะ
เน้นท่ีกระบวนการเรียนรู้ ซึง่การเรียนรู้จะเกิดขึน้ขณะด าเนินการแก้ปัญหา  
    7. เป็นการเรียนรู้แบบชว่ยเหลือกนัเป็นกลุม่  
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    8. ปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้ จะเป็นปัญหาท่ียาก มีความซบัซ้อน ไมช่ดัเจนเป็นปัญหา
ปลายเปิด ท่ีสามารถกระตุ้นนกัเรียนให้ได้ใช้ความคดิ ท าความเข้าใจปัญหา และค้นคว้าหาความรู้มา
เพ่ือแก้ปัญหานัน้ 
     9.ให้ความส าคญักบัประสบการณ์และความรู้ท่ีมีอยูก่่อนแล้ว ซึง่ครูใช้เป็นแนวทางใน
การจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบันกัเรียนแตล่ะคน 
 สถาบนัคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แหง่อิลลินอยส์ (lllinois Mathematics and 
Science Academy. 2006: Online ) ได้กลา่วถึงลกัษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัไว้ดงันี  ้
  1. ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  โดยเร่ิมจากน าเสนอปัญหาท่ีมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้อยา่งหลากหลาย เพ่ือเป็นจดุเร่ิมตนในการเรียนรู้ 
  2. ปัญหาท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นของการเรียนรู้จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลากหลายมี  
ความซบัซ้อนไมต่ายตวั และมีรูปแบบการแก้ปัญหาไมแ่นน่อน ซึง่อาจต้องใช้เวลาในการหาค าตอบ 
 3. ในชัน้เรียนผู้ เรียนมีบทบาทเป็นนกัแก้ปัญหา ผู้สอนจะมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าแนะน าและ  
ชว่ยเหลือ 
  4. ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีการอภิปรายเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลูตา่ง ๆแตค่วามรู้
นัน้ผู้ เรียนจะต้องสร้างขึน้ด้วยตนเอง การคดิต้องชดัเจนและมีความหมาย  
  ทิศนา  แขมมณี (2545: 136-137) ได้เสนอตวับง่ชีก้ารจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลกัไว้ 10 ประการ 
  1. ผู้สอนและผู้ เรียนมีการร่วมมือกนัเลือกปัญหาท่ีตรงกบัความสนใจหรือความต้องการ  
  2. ผู้สอนและผู้ เรียนมีการออกไปเผชิญกบัสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนมีการจดั 
สภาพการณ์ให้ผู้ เรียนเผชิญปัญหา 
  3. ผู้สอนและผู้ เรียน มีการร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตขุองปัญหา 
  4. ผู้ เรียนมีการวางแผน การแก้ปัญหาร่วมกนั 
  5. ผู้สอนมีการให้ค าปรึกษา แนะน าและชว่ยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ เรียนในการ
แสวงหาแหลง่ข้อมลู การศกึษาข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู  
  6. ผู้ เรียนมีการศกึษา ค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
  7. ผู้สอนมีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย และ 
พิจารณาเลือกวิธีท่ีเหมาะสม 
  8. ผู้ เรียนมีการลงมือแก้ปัญหา รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู สรุป และประเมินผล  
  9. ผู้สอนมีการตดิตามการปฏิบตังิานของผู้ เรียนและให้ค าปรึกษา  
  10. ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ ทัง้ทางด้านผลงานและกระบวนการ 
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   มณัฑรา  ธรรมบศุย์ (2545: 13) ได้สรุปลกัษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัดงันี ้ 
  1. ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้อยา่งแท้จริง  
  2. เป็นการเรียนรู้โดยใช้กลุม่ผู้ เรียนท่ีมีขนาดเล็ก  
  3. ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือเป็นผู้ให้ค าแนะน า  
  4. ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นในการเรียนรู้ 
  5. ปัญหาท่ีน ามาใช้มีลกัษณะคลมุเครือ ไมช่ดัเจน ปัญหาหนึง่ปัญหาอาจมีค าตอบได้
หลายค าตอบหรือแก้ปัญหาได้หลายทาง  
  6. ผู้ เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมลูใหม ่ๆด้วยตนเอง  
  7. ใช้การประเมินผลจากสภาพจริง โดยดจูากความสามารถในการปฏิบตักิิจกรรม 
 จากลกัษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปได้วา่
ลกัษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัมีลกัษณะท่ีส าคญั 4 ประการดงันี ้
  1. ใช้ปัญหาท่ีมีความนา่สนใจ ท้าทาย และสามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีเป็น
ตวักระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
  2. ผู้ เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ แลกเปล่ียนความรู้หรือประสบการณ์กนัเพ่ือน า
ข้อมลูมาใช้ในการแก้ปัญหา 
  3. ผู้สอนมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้ค าปรึกษา และแนะน า  
  4. การประเมินผลการเรียนรู้ต้องประเมินจากสภาพจริงโดยประเมินทัง้ด้านผลงานและ
กระบวนการ 
  

1.4 ขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 มีผู้ ได้ก าหนดขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั ไว้ดงันี  ้

 บาโรว์ส (พวงรัตน์  บญุญานรัุกษ์ และ Majumdar. 2544: 42; อ้างอิงจาก Barrows. 
1985) กลา่ววา่ กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั คือ 

1. ท าความเข้าใจกบัปัญหาเป็นอนัดบัแรก  
2. แก้ปัญหาด้วยเหตผุลทางคลินิกอยา่งมีทกัษะ  
3. ค้นหาความต้องการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการปฏิสมัพนัธ์  
4. ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
5. น าความรู้ท่ีได้มาใหมม่าใช้ในการแก้ปัญหา  
6. สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้แล้ว 
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ชมดิท์ (Schmidt. 1983: 11) กลา่ววา่  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัประกอบด้วย  
ขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน คือ 

 ขัน้ท่ี 1 การกระตุ้นความรู้เดมิ (activation of prior knowledge) 
 ขัน้ท่ี 2 เสริมความรู้ใหม ่(encoding specificity) 
 ขัน้ท่ี 3 ตอ่เตมิความเข้าใจให้สมบรูณ์ (elaboration of knowledge) 
 ดชู (Duch. 1995: Online) กลา่วถึงขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัวา่มีดงันี  ้

 1. น าเสนอด้วยปัญหา  ปัญหาอาจจะมาจากกรณีตวัอยา่ง เทปโทรทศัน์ รายงานการ  
ค้นคว้า ให้ผู้ เรียนในกลุม่รวบรวมแนวคดิและความรู้เดมิเก่ียวกบัปัญหานัน้  
 2. สร้างประเดน็การเรียนในระหวา่งการอภิปรายภายในกลุม่ ประเดน็การเรียนเป็นการ  
ระบวุา่ สิ่งใดท่ีพวกเขารู้และสิ่งใดท่ียงัไมรู้่ ค าถามอะไรท่ีควรไปหาความรู้มาเพิ่มเตมิ 
 3. จดัล าดบัความส าคญัของประเดน็การเรียนและให้ผู้ เรียนมอบหมายงานให้ศกึษาเป็น
กลุม่หรือรายบคุคล 
 4. สรุปความรู้ท่ีได้เรียนหลงัจากการแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ โดยความรู้ใหมท่ี่ได้รวบรวม
มาจะถกูน าเสนอและผสมผสานกบัความรู้เดมิท่ีมีอยูเ่พ่ือน าไปแก้ปัญหาและสรุปความรู้ท่ีได้เป็น
ความรู้ใหม ่ผู้ เรียนอาจจะต้องระบปุระเดน็ปัญหาใหมแ่ละหาข้อมลูเพิ่มเตมิจนกวา่จะหาข้อมลู
ครบถ้วนตอ่การแก้ปัญหา 
 เดลิเซิล (Delisle. 1997: 26 -36) ได้ก าหนดขัน้ตอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั
กลา่วโดยสรุปได้ดงันี ้ 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้เช่ือมโยงปัญหา (Connecting with the Problem) ครูเลือกหรือออกแบบ
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน เพ่ือท าให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญั 
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้สร้างแบบแผน (Setting up the Structure) ประกอบด้วย แนวคดิของปัญหา 
(Ideas) ข้อมลูจากปัญหา (Facts) ประเดน็การเรียนรู้ (Learning Issues) และแผนปฏิบตังิาน (Action 
Plan) โดยเสนอให้เป็นรูปตารางเพ่ือจะได้เห็นความสมัพนัธ์กนัแตล่ะหวัข้อดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1  โครงสร้างของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  
 

แนวคดิของปัญหา
(Ideas) 

ข้อมลูจากปัญหา 
(Facts) 

 

ประเดน็การเรียนรู้ 
(Learning Issues) 

 

แผนปฏิบตังิาน 
(Action Plan) 
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 ขัน้ท่ี 3 ขัน้พบกบัปัญหา (Visiting the Problem) ผู้ เรียนจะร่วมกนัเสนอความคดิภายใน
กลุม่ตามหวัข้อในขัน้ตอนท่ี 2 เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา  โดยสมาชิกในกลุม่จะร่วมกนัอภิปรายถึง
ข้อมลูจากปัญหาท่ีก าหนดมาให้  แล้วก าหนดประเดน็การเรียนรู้ท่ีต้องศกึษาเพิ่ม  เพ่ือน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาแล้วก าหนดแหลง่หาข้อมลู แล้วบนัทกึลงในตาราง 2 ตามหวัข้อ  เม่ือก าหนดทุกหวัข้อเสร็จ
แล้วสมาชิกทกุคนไปค้นคว้าตามท่ีได้รับมอบหมายในแผนปฏิบตังิาน  ครูคอยสงัเกตและอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เทา่นัน้ 
 ขัน้ท่ี 4 ขัน้พบกบัปัญหาอีกครัง้ (Revisiting the Problem ) เม่ือได้ศกึษาความรู้ตาม
แผนปฏิบตังิานแล้ว กลุม่ก็จะร่วมกนัพิจารณาความรู้ท่ีได้มานัน้วา่เพียงพอท่ีจะแก้ปัญหานัน้หรือไม ่ถ้า
ความรู้ท่ีได้มานัน้ไมเ่พียงพอกลุม่ก็จะก าหนดประเดน็การเรียนรู้ท่ีต้องศกึษาเพิ่มเตมิและแผนปฏิบตัิ
งานอีกครัง้ แล้วท าตามแผนจนกวา่จะแก้ปัญหาได้ ในขัน้นีจ้ะท าให้ผู้ เรียนพฒันาความสามารถในการ
ส่ือสาร และ การวิเคราะห์  
 ขัน้ท่ี 5 ขัน้แก้ปัญหาและสร้างผลงาน (Producing a Performance and the Problem) 
ผู้ เรียนจะใช้ความรู้ท่ีได้ศกึษามาแก้ปัญหาหรือสร้างผลงาน แล้วน าเสนอผลงานในชัน้เรียน 

 ขัน้ท่ี 6 ขัน้ประเมินผลงานและการแก้ปัญหา (Evaluating Performance and the 
Problem) จะร่วมกนัประเมินทัง้ครูและผู้ เรียนด้วยการประเมินด้านความรู้ ทกัษะได้แก่ การแก้ปัญหา 
การให้เหตผุล การส่ือสาร และการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่  รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพของปัญหาท่ีใช้
ในการเรียนรู้ 

 โฟการ์ตี ้(Fogarty. 1997: 3-8) เสนอขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัไว้    8 
ขัน้ตอนดงันี ้
 1. พบปัญหา (meeting the problem) 
 2. นิยามปัญหา (defining the problem) 
 3. รวบรวมข้อเท็จจริง (gathering the facts) 
 4. ตัง้สมมตุฐิาน (hypothesis) 
 5. ค้นคว้ารวบรวมข้อมลู (research ) 
 6. ทบทวนปัญหา (rephrasing the problem ) 
 7. สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา (generating alternative solution ) 
 8. เลือกวิธีการแก้ปัญหา (advocating solutions ) 

 ศนูย์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั (Center for Problem–based Learning) ของ
มหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ (lllinois University) สหรัฐอเมริกา (Torp; & Sage. 1998: 33-34; citing 
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lllinois Problem-Based Learning Network.1996: unpage) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกัดงันี  ้
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมความพร้อม จดุมุง่หมายเพ่ือเตรียมให้ผู้ เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั โดยพิจารณาจากอาย ุความสนใจ ประสบการณ์เดมิของผู้ เรียน ในการเตรียม
ความพร้อมนีจ้ะให้ผู้ เรียนได้อภิปรายเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอน ซึง่ต้องตระหนกัวา่การเตรียมความพร้อม
ไมใ่ชก่ารสอนเนือ้หาก่อน เพราะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัตา่งจากการเรียนรู้แบบอ่ืนตรงท่ี
ความรู้หรือทกัษะท่ีผู้ เรียนได้รับนัน้มาจากการแก้ปัญหา 
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้พบกบัปัญหา  จดุมุง่หมายให้ผู้ เรียนก าหนดบทบาทของตนเองในการ
แก้ปัญหาและกระตุ้นให้ผู้ เรียนต้องการท่ีจะแก้ปัญหา ซึง่ครูอาจจะใช้ค าถามในการกระตุ้นให้นกัเรียน
ได้อภิปรายและเสนอความคดิเห็น เพ่ือมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้นิยามวา่  จดุมุง่หมายเพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์สิ่งท่ีตนรู้ อะไรท่ี
จ าเป็นต้องรู้ และแนวคดิอะไรท่ีได้จากการแก้ปัญหา สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พิจารณาถึงความรู้เดมิท่ี
ตนเองมี และให้ผู้ เรียนพร้อมท่ีจะรวบรวมข้อมลูเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหา ในขัน้นีผู้้ เรียนจะท าความเข้าใจ
ปัญหาและพร้อมท่ีส ารวจ ค้นคว้าหาความรู้เพ่ือแก้ปัญหา โดยครูจะให้นกัเรียนได้ก าหนดความรู้เดมิ
ของตนเอง  สิ่งท่ีต้องเรียนรู้เพิ่มเตมิ พร้อมทัง้ระบแุหลง่ข้อมลูส าหรับค้นคว้า และแนวคดิในการ
แก้ปัญหา โดยเขียนลงตารางอยา่งสมัพนัธ์กนัทัง้ 3 สดมส์ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2  รูปแบบการบนัทกึสิ่งท่ีรู้ สิ่งท่ีรู้เพิ่มเตมิและแนวคดิจากสถานการณ์ปัญหา  
 

สิ่งท่ีรู้ สิ่งท่ีต้องรู้ แนวคดิ 
 
 
 

  

   
 ขัน้ท่ี 4 ขัน้ก าหนดปัญหา จดุมุง่หมายเพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ เรียนก าหนดปัญหา  และก าหนด
เง่ือนไขท่ีขดัแย้งซึ่งจะชว่ยให้ได้ค าตอบของปัญหา 
 ขัน้ท่ี 5 ขัน้การค้นคว้า รวบรวมข้อมลูและเสนอข้อมลู ผู้ เรียนจะชว่ยกนัค้นคว้าข้อมลูท่ี
จ าเป็นต้องรู้จากแหลง่ข้อมลูท่ีก าหนดไว้แล้วน ามาเสนอตอ่กลุม่  จดุมุง่หมายประการแรกเพ่ือสนบัสนนุ
ให้ผู้ เรียนรู้จกัวางแผนและด าเนินการรวบรวมข้อมลูอยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้น าเสนอข้อมลูนัน้ตอ่
กลุม่ ประการท่ีสอง เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่ข้อมลูใหมท่ี่ค้นคว้ามาท าให้เข้าใจปัญหาอยา่งไร
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และจะประเมินข้อมลูใหมเ่หลา่นัน้วา่สามารถชว่ยเหลือให้เข้าใจปัญหาได้อยา่งไรด้วย ประการท่ีสาม
เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถทางการส่ือสารและการท างานร่วมกนั 
 ขัน้ท่ี 6 ขัน้การหาค าตอบ จดุมุง่หมายเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เช่ือมโยงระหวา่งข้อมลูท่ีค้นคว้ามา
กบัปัญหาท่ีก าหนดไว้แล้วแก้ปัญหาบนฐานข้อมลูท่ีค้นคว้ามา เน่ืองจากปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้มี
ค าตอบได้หลายค าตอบ ดงันัน้ผู้ เรียนจะต้องค้นหาค าตอบท่ีเป็นไปได้ให้มากท่ีสดุ 
 ขัน้ท่ี 7 ขัน้การประเมินคา่ของค าตอบ จดุมุง่หมายเพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ เรียนท าการประเมิน
คา่ข้อมลูท่ีค้นคว้ามา และผลของค าตอบท่ีได้ในแตล่ะปัญหาวา่ท าให้เรียนรู้อะไร ซึง่นกัเรียนจะแสดง
เหตผุล  และร่วมกนัอภิปรายในกลุม่โดยใช้ข้อมลูท่ีค้นคว้ามาเป็นพืน้ฐาน 
 ขัน้ท่ี 8 ขัน้การแสดงค าตอบและการประเมินผลงาน จดุมุง่หมายเพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ เรียน
เช่ือมโยงและแสดงถึงสิ่งท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ ได้ความรู้มาอยา่งไรและท าไมความรู้นัน้ถึงส าคญั นกัเรียน
จะเสนอผลงานออกมาท่ีแสดงถึงกระบวนการเรียนตัง้แตต้่นจนได้ค าตอบของปัญหา ซึง่เป็นการ
ประเมินผลงานของตนเองและกลุม่ไปด้วย 
 ขัน้ท่ี 9 ขัน้ตรวจสอบปัญหาเพ่ือขยายการเรียนรู้ ในขัน้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือให้ผู้ เรียน
ร่วมกนัก าหนดสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ตอ่ไป นกัเรียนจะพิจารณาจากปัญหาท่ีได้ด าเนินการไปแล้ววา่มี
ประเดน็อะไรท่ีตนสนใจอยากเรียนรู้อีก เพราะในขณะด าเนินการเรียนรู้นกัเรียนอาจจะมีสิ่งท่ีอยากรู้
นอกจากท่ีครูจดัเตรียมไว้ให้ 

 จากขัน้ท่ี 1 ถึงขัน้ท่ี 9 การด าเนินการเรียนรู้จะด าเนินเป็นวงจร หากขัน้ใดมีข้อสงสยัก็
ย้อนกลบัไปยงัขัน้ก่อนหน้านัน้ได้และเม่ือจบการเรียนรู้จากปัญหาหนึง่ ๆแล้ว จะก าหนดปัญหาใหมข่องการ
เรียนรู้จากขัน้ท่ี 9 ท่ีนกัเรียนมีความต้องการเรียนรู้ และในแตล่ะขัน้จะประกอบด้วยการประเมินผลการ
เรียนรู้ไปพร้อมด้วย 
 เครกเกอร์ (Kreger.1998: 45) เสนอขัน้ตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัวา่มี 6 
ขัน้ตอน ดงันี ้
 1. น าเสนอปัญหาให้แก่ผู้ เรียน 
 2. เขียนสิ่งท่ีรู้เก่ียวกบัปัญหา ซึง่อาจเป็นความรู้เดมิของผู้ เรียนในกลุม่ 
 3. วิเคราะห์ปัญหา 
 4. เขียนสิ่งท่ีต้องการค้นคว้า 
 5. เขียนการกระท าท่ีเป็นไปได้ เชน่ ข้อเสนอ ค าตอบ หรือสมมตุฐิาน  
 6. น าเสนอและสนบัสนนุวิธีการแก้ไข 

 เอเรนด์ส (Arends. 2001: 362-366) ได้เสนอขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั
และการด าเนินการในแตล่ะขัน้ตอนไว้ดงันี  ้
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 1. แนะน าปัญหา  (orient student to the problem ) เพ่ือแจ้งจดุมุง่หมายของการเรียน 
สร้างทศันคตท่ีิดีตอ่การเรียน บอกสิ่งท่ีนกัเรียนต้องท า และแนะน าขัน้ตอนการศกึษา  
 2. ก าหนดงานท่ีต้องด าเนินการ (organize students for study ) เพ่ือชว่ยให้นกัเรียน
ก าหนดงานท่ีต้องท า 
 3. รวบรวมข้อมลู (assist independent and group investigation) เพ่ือชว่ยให้นกัเรียน
รวบรวมข้อมลูหรือด าเนินการทดลองเพื่อค้นหาข้อมลู  
 4. เตรียมน าเสนอผลงาน (develop and present artifacts and exhibits) เพ่ือชว่ย
นกัเรียนวางแผนและเตรียมน าเสนอผลงาน 
 5. วิเคราะห์และประเมินผลการท างาน (analyze and evaluate the problem-solving 
process) เพ่ือชว่ยให้นกัเรียนวิเคราะห์และประเมินกระบวนการแก้ปัญหา  

 ฉนัทนา  เวชโอสถศกัดา (2538: 18-19) เสนอว่าขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั
มีดงันี ้
 1. ท าความเข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีได้รับ  
 2. จ ากดัขอบเขตของปัญหา 
 3. วิเคราะห์ปัญหา 
 4. ตัง้สมมตุฐิานเก่ียวกบัปัญหา 
 5. จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
 6. ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ 
 7. รวบรวมข้อมลู ข้อความรู้จากแหลง่ตา่ง ๆ  
 8. สงัเคราะห์ข้อมลูใหม ่พร้อมทัง้ทดสอบสมมตุฐิาน 
 9. ลงข้อสรุปและสร้างหลกัการท่ีได้จากการศกึษาปัญหา  

   จากขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  โดยประยกุต์จากขัน้ตอนของเครกเกอร์ (Kreger.1998: 45)  
ดงัภาพประกอบท่ี 2 
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ภาพประกอบ 2   ขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  
  

1.5 ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับการเรียนแบบอ่ืน ๆ  
  สถาบนัคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แหง่อิลลินอยส์ (IMSA. 2006: Online) 
เปรียบเทียบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกักบัการเรียนแบบอ่ืน ๆโดยพิจารณาท่ีหลกัสตูรการเรียน 
ไว้ในภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 

ครูน าเสนอปัญหา 

นกัเรียนในกลุม่ร่วมกนัวิเคราะห์ 
- ข้อมลูท่ีได้รับจากปัญหา 
-ข้อมลูท่ีต้องค้นคว้าเพิ่มเตมิ 
-วิธีการและแหลง่ท่ีจะหาข้อมลูเพิ่มเตมิ 

 

ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา 

น าเสนอการแก้ปัญหาและผลงาน 

สรุปผล 

แก้ปัญหาได้ส าเร็จ 

  แก้ปัญหาไมส่ าเร็จ 
วิเคราะห์และตดัสินใจเลือก

แนวทางแก้ปัญหา 

 

ขัน้น า 

ขัน้ด าเนินการ 

ขัน้สรุป 
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การเรียนแบบบรรยาย             การเรียนแบบอ่ืน ๆ         การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั 
 

หลักสูตรคือตัวก าหนดการเรียน ซึ่ง                                  หลักสูตรคือแนวทางการเรียน ซ่ึง         
1)มาจากแนวคิดของครู/ผู้ เช่ียวชาญ                                  1) มาจากแนวคิดของนกัเรียน/ผู้ เรียน 
2) เป็นลกัษณะเส้นตรงและจดัตามหลกัการ                                  2) มีการเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั 
3)จดัข้อมลูจากสว่นยอ่ย ๆไปสูส่ว่นรวม                                        3) จดัข้อมลูจากสว่นรวมไปสูส่ว่นยอ่ย ๆ 
4)การสอนเป็นการถ่ายทอด                                                         4) การสอนเป็นการอ านวยความสะดวก 
5) การเรียนคือการรับความรู้                                                       5) การเรียนคือการสร้างความรู้ 
6) บรรยากาศสิง่แวดล้อมมีโครงสร้างแนน่อน                               6) บรรยากาศสิง่แวดล้อมมีความยืดหยุน่ 

 
 

ภาพประกอบ 3  การเปรียบเทียบการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกักบัการเรียนแบบบรรยายโดย 
      พิจารณาท่ีหลกัสตูรการเรียน (IMSA.2006: Online) 
 
 ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกักบัการเรียนแบบบรรยายโดย
พิจารณาประเดน็อ่ืน ๆสามารถสรุปได้ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกักบัการเรียนแบบบรรยาย (IMSA.2006:    
      Online) 
 

ประเดน็ในการ
เปรียบเทียบ 

การเรียนแบบบรรยาย การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 

1.บทบาทของครู เป็นผู้ เช่ียวชาญ: 
1. คดิเอง 
2. ครอบครองความรู้ 
3. ประเมินผลการเรียนรู้ 
ของผู้ เรียนด้วยตนเอง 

เป็นครูฝึก/แนะแนว: 
1. น าเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
2. เป็นตวัแบบ/ผู้ ฝึก ( Models/coaches,  
and   fades ) 
3. มุง่มัน่ในกระบวนการเรียนเสมือนเป็นผู้  
แสวงหาความรู้ท่ีมีสว่นร่วม 
4. ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
ประเดน็ในการ
เปรียบเทียบ 

การเรียนแบบบรรยาย การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 

2.บทบาทของนกัเรียน เป็นผู้ รับความรู้: 
1. เฉ่ือยชา 
2. อยูเ่ฉย ๆ 
3. วา่งเปลา่ 

เป็นผู้ มีสว่นร่วม: 
1. มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมเก่ียวกบั
สถานการณ์ท่ีมีความซบัซ้อน 
2. เสาะแสวงหาความรู้และหาวิธีการ
แก้ปัญหาจากสิ่งท่ีมีอยู ่

3.จดุเน้นด้านพทุธิพิสยั นกัเรียนได้รับความรู้เทา่ท่ีจ าเป็น 
และน าไปใช้สถานการณ์การ
ทดสอบความรู้ 

นกัเรียนตัง้สมมตฐิานและสร้างองค์ความรู้
เพ่ือน าไปแก้ปัญหาตามแนวทางและเง่ือนไข
ท่ีค้นพบด้วยตนเอง 

4.บทบาทของปัญหา 1. มีโครงสร้างแนน่อน มีวิธีการหา
ค าตอบชดัเจน (Well-structured) 
2.น าเสนอเพ่ือให้จ าความรู้นัน้ ๆ 

1.มีลกัษณะท่ีสามารถหาค าตอบได้
หลากหลายแนวทาง( lll-structured) 
2. น าเสนอในรูปสถานการณ์ซึง่ประกอบไป
ด้วยปัญหาท่ีต้องมีการนิยามวิธีการหา
ค าตอบ 

5.การจดัการข้อมลู จดัการและน าเสนอโดยผู้สอน น าเสนอโดยผู้สอนโดยไมเ่ก่ียวกบัความ
ต้องการนกัเรียนเป็นสว่นน้อยแตส่ว่นมาก
จะเกิดจากการค้นหาและวิเคราะห์โดย
นกัเรียนเอง 

  
 มณัฑรา  ธรรมบศุย์ (2545:16) แสดงการเปรียบเทียบการสอนโดยใช้ครูเป็นหลกักบัการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกั ไว้ดงัตาราง 4 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบการสอนโดยใช้ครูเป็นหลกั กบัการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  
 

ปัจจัยการเรียนรู้ การสอนโดยใช้ครูเป็นหลัก การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
การจดัเตรียมสภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้และส่ือการสอน 

ครูเป็นผู้ เตรียมการและเป็นผู้
น าเสนอ 

1. ครูเป็นผู้น าเสนอสถานการณ์ 
การเรียนรู้ 
2. นกัเรียนเป็นผู้ เลือกส่ือการเรียนรู้ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ปัจจัยการเรียนรู้ การสอนโดยใช้ครูเป็นหลัก การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
การจดัล าดบัการเรียนรู้ ครูเป็นผู้ก าหนด นกัเรียนเป็นผู้ก าหนด 
การจดัเวลาในการท า
แบบฝึกหดั/ปัญหา 

ครูให้แบบฝึกหดัหลงัจากเสร็จสิน้
การสอน 

ครูน าเสนอปัญหาก่อนเสนอส่ือการ
สอนอ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ ครูเป็นผู้ รับผิดชอบ นกัเรียนเป็นผู้ รับผิดชอบ (เรียนรู้
ด้วยตนเอง) 

ความเป็นมืออาชีพ ครูแสดงภาพลกัษณ์ความเป็นมือ
อาชีพ 

ครูไมแ่สดงภาพลกัษณ์ความเป็น
มืออาชีพ 

การประเมินผล ครูจดัท าแบบประเมินและเป็นผู้
ประเมิน 

นกัเรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง 

การควบคมุ ครูควบคมุนกัเรียน นกัเรียนควบคมุตนเอง 

 
 จากข้อแตกตา่งระหวา่งการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกักบัการเรียนแบบอ่ืนๆ ท่ีกลา่วมา
ข้างต้น  สามารถสรุปความแตกตา่งระหวา่งการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลกักบัการเรียนแบบบรรยาย
ได้ดงันี ้ การเรียนรู้แบบบรรยายนัน้ครูจะมีบทบาทเป็นผู้ก าหนด วางแผน น าเสนอเพ่ือให้จ าความรู้ 
และเป็นผู้ประเมินความรู้ของผู้ เรียน  สว่นนกัเรียนมีบทบาทเป็นผู้ รับความรู้ เทา่ท่ีจ าเป็นเพ่ือน าไปใช้ใน
การทดสอบ   สว่นการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลกัครูจะมีบทบาทเป็นผู้น าเสนอสถานการณ์การ
เรียนรู้ท่ีท้าทาย  เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการแสวงหาข้อมลูจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ  ท่ีครู
จดัไว้เพ่ืออ านวยความสะดวก  สว่นการประเมินการเรียนรู้นกัเรียนจะเป็นผู้ประเมินตนเอง  
 
 1.6 ข้อดีและข้อจ ากัดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
  1.6.1 ข้อดีของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
  บาโรว์ส และแทมบลิน กบั มีโล และ เอฟเวนเซน ( Barrows; & Tamblyn, 
1980: 193, and Hmelo; & Evensen, 2000: 6) สรุปข้อดีของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัไว้ดงันี ้
  1. ได้รับความรู้ในเนือ้หาวิชาท่ีเป็นบรูณาการ และสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้
เป็นเคร่ืองมือในการจดัการปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. พฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา การได้เผชิญกบัปัญหาเป็นโอกาสท่ีได้ฝึก
ทกัษะในการแก้ปัญหา การใช้เหตผุลในการวิเคราะห์และตดัสินใจ  
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  3. พฒันาทกัษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนโดยการ
ก าหนดจดุมุง่หมายการเรียนรู้  วิธีการแสวงหาความรู้จากแหลง่ความรู้ตา่ง ๆรวบรวมความรู้ และน ามา
สรุปเป็นความรู้ใหม ่เป็นลกัษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึง่เป็นทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การให้
ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการอภิปราย มีวิธีการแสวงหาความรู้และไตร่ตรองทรัพยากรการเรียน ซึง่เป็น
กระบวนการท่ีมีความหมายส าคญั ชว่ยให้ผู้ เรียนเป็นผู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง  
  4. พฒันาทกัษะการท างานเป็นทีม การเรียนเป็นกลุม่ยอ่ยท าให้ผู้ เรียนได้มีโอกาส
แสดงความคดิเห็น แลกเปล่ียนแนวคดิกบัผู้ อ่ืนท าให้มีความกว้างขวางมากขึน้ ซึง่เป็นการพฒันาทกัษะ
ทางสงัคม 
  5. เพิ่มแรงจงูใจในการเรียน เน่ืองจากผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ 
  สถาบนัคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แหง่อิลลินอยส์ (IMSA. 2006: Online)  ได้
เสนอประโยชน์ท่ีได้จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั โดยสรุปวา่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั มี
สว่นชว่ยสง่เสริมในเร่ืองตอ่ไปนี  ้
  1. แรงจงูใจ ( Motivation) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัท าให้นกัเรียนมีความ
มุง่มัน่ในการเรียนมากขึน้ เพราะเขาต้องพยายามในการค้นหาค าตอบของปัญหาอยา่งมากเน่ืองจาก
เขาจะมีความรู้สกึวา่ได้รับความไว้วางใจในการค้นหาค าตอบหรือท างานนัน้  
  2. ความเก่ียวข้องและบริบท (Relevance and Context) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลกัชว่ยให้นกัเรียนสามารถตอบค าถามได้อยา่งชดัเจนแจม่แจ้งวา่ “ท าไมเราจงึต้องเรียนในเนือ้หานี”้ 
และ “ฉนัก าลงัท าอะไรท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งตา่ง ๆในโลกแหง่ความเป็นจริง ในขณะท่ีอยูใ่นโรงเรียน ” 
  3. ล าดบัการคดิระดบัสงู (Higher-Order Thinking) ปัญหาท่ีมีลกัษณะท่ีสามารถหา
ค าตอบได้หลากหลาย (ill-structured problem) จะเป็นตวักระตุ้นให้นกัเรียนคดิอยา่งมีวิจารณญาณ
และความคดิอยา่งสร้างสรรค์ (critical and creative thinking) โดยผู้ เรียนจะจดจอ่กบัการเดา 
คาดคะเนวา่ “อะไรคือค าตอบท่ีถกูต้องท่ีครูต้องการให้เขาค้นหา” 
  4. เรียนรู้วา่จะเรียนอยา่งไร (Learning How To Learn) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลกัชว่ยสง่เสริมการท่ีบคุคลระลกึวา่ตนรู้อะไร  ยงัไมรู้่ในสิ่งใด สามารถควบคมุและตรวจสอบความคดิ
ทัง้หมดของตนเองได้  และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการถามให้นกัเรียนค้นคดิยทุธวิธีส าหรับนิยาม
ปัญหา การจดัการข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การตัง้สมมุตฐิาน และการทดสอบสมมุตฐิานด้วยตนเอง 
มีการเปรียบเทียบข้อมลูยทุธวิธีท่ีค้นพบกบัคนอ่ืน แลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนักบัเพ่ือนและ
เปรียบเทียบกบัยทุธวิธีของครู 
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  5. สภาพท่ีเป็นจริง (Authenticity ) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัจะมุง่เน้นให้
นกัเรียนเรียนรู้ข้อมลูท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัสิ่งท่ีเขาเคยเรียนผา่นมาหรือสามารถระลกึได้และมีผล
ตอ่สภาวการณ์ในอนาคต และประเมินผลการเรียนรู้ในแนวทางท่ีบง่ถึงความเข้าใจไมใ่ชแ่คก่ารรู้เทา่นั น้ 
  สนุทรี  คนเท่ียง (2544: 12) ได้สรุปข้อดีของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัไว้วา่  
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัชว่ยสง่เสริมการแก้ปัญหา (Problem-solving) มากกวา่การจ า
เนือ้หาข้อเท็จจริง พร้อมสง่เสริมการท างานเป็นกลุม่ และพฒันาทกัษะทางสงัคม  (Social Skills) 
  จากข้อดีของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปข้อดีของ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัได้ดงันี ้  
 1. เพิ่มแรงจงูใจให้กบัผู้ เรียนเน่ืองจากผู้ เรียนมีสว่นร่วม  
 2. พฒันาทกัษะกระบวนการ  การท างานเป็นทีม  และพฒันาความคดิ   
 3. สง่เสริมผู้ เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองซึง่เป็นพืน้ฐานของทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 4.ผู้ เรียนสามารถประยกุต์โดยน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในอนาคตได้  
  
  1.6.2 ข้อจ ากัดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัมีข้อจ ากดั คือ เป็นการเรียนท่ีเหมาะกบับางวิชา
เทา่นัน้ ในการน ามาใช้ต้องมีการวางแผนและเตรียมการเป็นอยา่งดี ผู้สอนต้องมีทกัษะในการเป็น
ผู้สอนประจ ากลุม่และมีความมุง่มัน่ในการท่ีจะสอนในแนวการสอนนี ้ผู้ เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบ
ตอ่การเรียนรู้ของตนเองและให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกนั เป็นห้องเรียนท่ีเปิดกว้างและมีแหลง่
เรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอยา่งอิสระ ดงัท่ี บาโรว์ส และแทมบลิน (Barrows; 
& Tamblyn. 1980: 13 -14) กลา่ววา่ “ความส าเร็จของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกันีข้ึน้อยูก่บัวินยั
การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียนเพ่ือท างานกบัสิ่งท่ีไมรู้่และปัญหาท่ีเป็นปริศนาซึง่ท้าทายผู้ เรียนให้เกิด
การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา และกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจะต้องมีทกัษะท่ี
จ าเป็นเพ่ือชีท้ิศทางและแนะแนวทางผู้ เรียนเก่ียวกบักระบวนการและการออกแบบการค้นหาค าตอบ 
ซึง่เสมือนเป็นการผลิตหรือรวบรวมส่ืออปุกรณ์ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั ” 
 นภา หลิมรัตน์ (2540: 13-14) ได้กลา่วถึงข้อจ ากดัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลกัไว้ดงันี ้

1. ความไมเ่คยชินกบัวิธีเรียนแบบนี ้เพราะคุ้นเคยกบัการเรียนแบบเก่า  
2. ครอบคลมุเนือ้หาได้น้อยกวา่แตเ่รียนได้ลกึซึง้กวา่ ซึง่ท าให้ผู้ เรียนผู้สอนไมส่บายใจ  

เพราะเกรงวา่จะยงัขาดเนือ้หาบางสว่นท่ีไมไ่ด้ถกูน ามาเรียน 
3. ต้องใช้เวลาเรียนนานกวา่วิธีอ่ืนๆ ในการเรียนรู้เนือ้หาท่ีเทา่เทียมกนั  
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 มนสภรณ์ วิทรูเมธา (2544: 67)  ได้กลา่วถึงข้อจ ากดัของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลกัไว้ดงันี ้

1. ผู้สอนจะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนใหม ่เปล่ียนบทบาทเป็นผู้อ านวยการสอน  
จ าเป็นต้องมีการอบรมก่อนท่ีจะวางแผน และจดักิจกรรมการเรียนรู้  

2. ผู้สอนจะต้องมีความช านาญในการเตรียมและเลือกส่ือการเรียนทัง้ท่ีเป็นเอกสาร  
โสตนทศันปูกรณ์ตา่งๆ จงึจะท าให้การเรียนรู้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
 3. มีการเปล่ียนแปลงสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ เชน่ห้องเรียนต้องมีห้องประชมุกลุม่
ยอ่ย   ห้องสมดุ อปุกรณ์ชว่ยสอน  ดงันัน้สถาบนัการศกึษาต้องเตรียมในสิ่งเหลา่นี ้ถ้าสถาบนัขาด
ปัจจยัในการพฒันานี ้การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  คงประสบผลส าเร็จได้ยาก 
 จากข้อจ ากดัของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุป
ข้อจ ากดัของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัได้ดงันี  ้  
 1. เป็นรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกบับางวิชาเทา่นัน้  
 2. ครูผู้สอนจะต้องมีทกัษะและความมุง่มัน่ในการสอนอยา่งมาก  
 3. ผู้ เรียนจะต้องมีวินยัและรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ตนเอง  
 4. สภาพและบรรยากาศในห้องเรียนจะต้องมีแหลง่เรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การแสวงหาความรู้ 
 
 1.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 เอลเชฟเฟ (Elshafei.1998: Online) ได้ท าการศกึษาเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกักบัการเรียนแบบปกตใินวิชาพีชคณิต 2 โดยได้ท าการ
วิจยัก่ึงทดลองกบันกัเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในเมืองแอตแลนตา จ านวน 15 ห้องเรียน 
342 คน แบง่เป็นห้องเรียนแบบปกต ิ8 ห้องและเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 7 ห้อง ผลการวิจยัพบวา่
นกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกั มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียน
ด้วยวิธีการเรียนแบบปกตอิยา่งมีนยัส าคญั ซึง่เป็นผลมาจากการท่ีนกัเรียนเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการรวมกลุม่กนัแก้ปัญหาและสามารถคดิค้นวิธีการแก้ปัญหา
ได้ดีกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ 
 ปีเดอร์เซน (Pedersen: 2000) ได้ศกึษาผลของเคร่ืองมือชว่ยให้ค าแนะน า ในการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั พบวา่เคร่ืองมือชว่ยให้ค าแนะน าโดยตวัแบบพทุธิปัญญา มีประสิทธิภาพกวา่
แบบอ่ืนๆ และยงัพบวา่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัสร้างแรงจงูใจในการเรียนมากกวา่การเรียน
แบบอ่ืน 
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 แม็คคาธี (McCarthy. 2001: Online) ได้ท าการทดลองสอน ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกัในวิชาคณิตศาสตร์ระดบัประถมศกึษา เพ่ือพฒันาความคดิรวบยอดเร่ืองทศนิยม โดย
ท าการทดลองกบันกัเรียนเกรด 2 กลุม่เล็ก ๆในเวลา 8 คาบ คาบละ 45 นาที โดยจดุมุง่หมายเพ่ือ
ส ารวจความรู้ท่ีมีอยูก่่อนแล้วให้ตวันกัเรียน และมีการวิเคราะห์วา่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
สามารถพฒันาความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้อยา่งไร จากหลกัฐานการบนัทกึเทปวิดีโอได้
ชีใ้ห้เห็นวา่ นกัเรียนมีการพฒันาความเข้าใจในคณิตศาสตร์ตลอดเวลาท่ีได้พยายามหาวิธีแก้ปัญหา
โดยนกัเรียนใช้ภาษาพดูเป็นตวับง่ชีถ้ึงความรู้เก่ียวกบัทศนิยมท่ีตวันกัเรียนมีอยูก่่อนแล้ว และความ
เข้าใจความคดิรวบยอดใหมท่ี่เกิดขึน้กบัทศนิยมอยา่งถูกต้อง 
  ชอร์ และคนอ่ืนๆ (Shore, M. ; Shore, J ; & Boggs.  2004: 183-189) ได้ศกึษาปัจจยั
ภายนอกท่ีสนบัสนนุการพฒันาการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัในวิชาคณิตศาสตร์  โดยการพฒันา
หนงัสือคณิตศาสตร์จ านวน 450 หน้าเนือ้หาประกอบด้วยปัญหาท่ีหลากหลายสาขา  แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน   แบบสอบถาม  ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้หนงัสือดงักลา่วมีคะแนน
สงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีสอนโดยครูคนเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 แคนเตอร์ก และเบเซอร์ (Canturk; & Baser.  2009a: 134-155; 2009b: 451-482 ) ได้
ศกึษาเจตคติของนกัเรียน ครู และคณาจารย์ในมหาวิทยาลยัท่ีมีตอ่การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  
เก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์นกัเรียน 7 ระดบัชัน้ จ านวน  20 คน  ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์จ านวน 7 
คน และคณาจารย์ 6 คนจาก 2 คณะในมหาวิทยาลยัท่ีใช้วิธีการนี ้ในปีการศกึษา 2005-2006   ผล
การศกึษาพบวา่ นกัเรียน ครู และคณาจารย์ในมหาวิทยาลยัมีเจตคตท่ีิดี   และได้ศกึษาผลของการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัท่ีมีตอ่ทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน   ใช้แบบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design  กลุม่ทดลองได้รับการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลกั  กลุ่มควบคมุได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิผลการศกึษาพบวา่นกัเรียนท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นหลกัมีทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณสงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนรู้จาก
แบบปกติ 

 โคตกิ และ ซูลเจน  (Cotic; & Zuljan. 2009: : 297-310) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั และผลของการสอนท่ีมีตอ่ความรู้ของนกัเรียน  กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียน
อาย ุ9 ปีจ านวน 179 คนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั   ผลการศกึษาพบวา่ผลการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ียงัไมจ่บการศกึษา    ครูฝึกหดั และครู มีคา่เทา่กนั 
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 งานวิจัยในประเทศ 
 ยรุวฒัน์  คล้ายมงคล (2545: 87-89) ได้ท าการพฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยการ
ประยกุต์แนวคดิการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัในการเรียนรู้ เพ่ือสง่เสริมสรรถภาพทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ กลุม่ตวัอย่างจ านวน 15 
คน การด าเนินการวิจยัแบง่เป็น 2 ขัน้ตอนคือ ขัน้แรกเป็นการวิจยัเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนการสอน
โดยการประยกุต์แนวคดิการใช้ปัญหาเป็นหลกัในการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมสรรถภาพทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ขัน้ท่ีสองเป็นการวิจยัซึง่
ทดลองเพื่อทดสอบกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ ผลการวิจยัในขัน้แรกสรุปได้วา่ กระบวนการ
เรียนการสอนโดยการประยกุต์แนวคดิการใช้ปัญหาเป็นหลกัในการเรียนรู้เพ่ื อสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วยขัน้ตอน 7 ขัน้ตอน คือ 1)การเตรียมปัญหา 2)การสร้างความเช่ือมโยงสู่
ปัญหา 3)การสร้างกรอบการศกึษา 4)ศกึษาค้นคว้าโดยกลุม่ยอ่ย 5)ตดัสินใจหาทางแก้ปัญหา 6)การ
สร้างผลงาน 7)ประเมินผลการเรียนรู้ และผลการวิจยัในขัน้ท่ีสองพบวา่คะแนนเฉล่ียสมรรถภาพทาง
คณิตศาสตร์ ในสว่นทกัษะการแก้ปัญหาและทกัษะการเช่ือมโยงของนกัเรียนหลงัการเรียนด้วย
กระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 ราตรี  เกตบตุตา (2546: 96-98) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองผลของการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลกัตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาและความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษา กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2  จ านวน 70 คน   แบง่เป็นกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุ   กลุม่ละ 35 คน  ผลการศกึษาพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัมีความ 
สามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั
นยัส าคญั .05 แตมี่ความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบันยัส าคญั .05 
 รังสรรค์  ทองสขุนอก (2547: 82-86) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองชดุการเรียนการสอนท่ีใช้
ปัญหาเป็นหลกัในการเรียนรู้ เร่ืองทฤษฎีจ านวนเบือ้งต้น ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 4 กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 
15 คน ท่ีได้จากการอาสาสมคัร ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนเร่ืองทฤษฎี
จ านวนเบือ้งต้นโดยใช้ชดุการเรียนการสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลกั มีผลการเรียนผา่นเกณฑ์ตัง้แตร้่อยละ 
60 ขึน้ไปของคะแนนเตม็ เป็นจ านวนมากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมดท่ีระดบั
นยัส าคญั .01 
  ศภิุสรา โททอง (2547: บทคดัยอ่) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ระหวา่งการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กบัการสอนตามคูมื่อของ สสวท กลุม่สาระการ
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เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการวดัความยาวในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2547 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานกุลู
วิทยา) และโรงเรียนบ้านโนนสงั จ านวนโรงเรียนละ 20 คน ผลการวิจยัพบวา่ นักเรียนท่ีได้รับการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีผลการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ เร่ืองการวดัความยาว สงูกวา่นกัเรียนท่ี
ได้รับการสอนตามคูมื่อของ สสวท. อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และ นกัเรียนท่ีได้รับการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)สาระคณิตศาสตร์ เร่ืองการวดัความยาวมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 เมธาวี  พิมวนั (2549: บทคดัยอ่) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองชดุการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเร่ืองพืน้ท่ีผิว  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 16 คน เป็นนกัเรียน
โรงเรียนศรีสขุวิทยาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2548 ท่ีได้จากการอาสาสมคัร ผลการวิจยั
พบวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเร่ืองพืน้ท่ีผิวด้วยชดุการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลการเรียนผา่นเกณฑ์ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเตม็เป็นจ านวน
มากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญั .01 และนกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่
การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดบัมาก 
  สายใจ  จ าปาหวาย (2549: บทคดัยอ่) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง ผลการเรียนด้วย
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและรูปแบบของ สสวท . เร่ืองบทประยกุต์ ท่ีมีตอ่ผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยกุต์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ 
81.41/79.44 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด และดชันีประสิทธิผล 0.7104 หรือมีคะแนนเพิ่มขึน้คดิเป็น 
ร้อยละ 71.04  นกัเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการให้
เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เจตคตติอ่วิชาคณิตศาสตร์ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมากกวา่นกัเรียนท่ี
เรียนรู้ตามรูปแบบของ สสวท. อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และนกัเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์ 
เร่ือง บทประยกุต์  ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และนกัเรียนท่ีเรียนรู้ตามรูปแบบของ 
สสวท. มีความคงทนในการเรียนรู้ 
 เบญจมาศ เทพบตุรดี (2550: บทคดัยอ่) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง การเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
และการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิเร่ือง การบวก ลบ คณู หารทศนิยม  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่ มท่ี
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ สงูกวา่กลุม่ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 แตมี่
ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนไมแ่ตกตา่งกนั  
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 รัชนีวรรณ สขุเสนา (2550: บทคดัยอ่) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบั เร่ือง บทประยกุต์ กลุม่
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กบัการเรียนรู้ตามคูมื่อครู กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัเรียนชั น้
ประถมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2548 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาร้อยเอ็ดเขต 1 จ านวน 92 คนจาก 2 ห้องเรียน 1ห้องเรียน จ านวน 46 คน ใช้เป็นกลุม่ทดลอง 
และนกัเรียนอีก1 ห้องเรียนเป็นจ านวน 46 คน ใช้เป็นกลุม่ควบคมุ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียน
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ี
เรียนตามคูมื่อครู อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มีความพงึพอใจในการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ซึง่ไมแ่ตกตา่งกนั   นกัเรียนท่ีเรียนจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สามารถ
คงทนความรู้หลงัเรียนได้ทัง้หมด สว่นนกัเรียนท่ีเรียนตามคูมื่อครู มีคะแนนเฉล่ียการเรียนรู้หลงัเรียน
ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 แสดงวา่นกัเรียนคงทนความรู้ได้น้อยกวา่คะแนนเฉล่ียหลงั
เรียน 
 เพ็ญศรี พิลาสนัต์ (2551: บทคดัยอ่) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบั เร่ือง การเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง
เศษสว่น ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการปกต ิผลการวิจยัพบวา่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง  เศษสว่น ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) และท่ีจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีปกตมีิประสิทธิภาพเทา่กบั 81.99/79.76 และ 80.90/74.66ตามล าดบั ซึง่สงู
กวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด  มีดชันีประสิทธิผลเทา่กบั  0.6374  และ 0.5450 ตามล าดบั  นกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีปกตอิยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นความคงทนในการเรียนรู้ไมแ่ตกตา่งกนั 
 จากรายงานวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศสรุปวา่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัเป็น
กระบวนการเรียนรู้โดยนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง  นกัเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ เ พ่ือน ามาใช้
ในการสร้างองค์ความรู้ตลอดจนนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึง่จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการพฒันาตนเอง ให้
มีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงูขึน้ในล าดบัตอ่มา 
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2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 วิลสนั (Wilson. 1971: 648) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์

วา่ หมายถึง ความสามารถทางด้านสตปัิญญา (Cognitive Domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 กู๊ด (Good. 1973: 7) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์วา่ 

หมายถึง การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Attained) หรือการพฒันาทกัษะในการเรียน ซึง่อาจจะ
พิจารณาจากคะแนนสอบท่ีก าหนดให้ คะแนนท่ีได้จากงานท่ีครูมอบหมายให้หรือทัง้สองอยา่ง  
 นภา  เมธธาวีชยั (2536: 65) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
วา่ หมายถึง ความรู้และทกัษะท่ีได้รับและพฒันามาจากการเรียนการสอนวิชาตา่งๆ ครูอาศยัเคร่ืองมือ
วดัผลชว่ยในการศกึษาวา่นกัเรียนมีความรู้และทกัษะมากน้อยเพียงใด  
 สวุิทย์  หิรัณยกาณฑ์ และคณะ(2540: 5) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์วา่หมายถึง ความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถหรือทกัษะ หรือหมายถึงผลการเรียนการ
สอนหรือผลงานท่ีได้จากการประกอบกิจกรรมสว่นนัน้ๆ ก็ได้  
     จากความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีกลา่วมาข้างต้น   
พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ คือ ความรู้ และทกัษะท่ีได้รับจากการจดัการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์    อนัเป็นผลให้บคุคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในด้านตา่งๆ  ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้
สามารถวดัผลสมัฤทธ์ิได้จากคะแนนของผู้ เรียน ท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิของกลุม่

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นแบบทดสอบอตันยัจ านวน 5 ข้อ 
 

 2.2 ปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 เพรสคอตต์ (Prescott. 1961: 14 –16)ได้ใช้ความรู้ทางชีววิทยา สงัคมวิทยา จิตวิทยา 
และการแพทย์ ศกึษาเก่ียวกบัการเรียนของนกัเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน มีดงัตอ่ไปนี  ้

1. องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ได้แก่ อตัราการเจริญเตบิโตของร่างกาย สขุภาพทาง  
ร่างกาย ข้อบกพร่องทางร่างกาย และบคุลิกทา่ทาง  

2. องค์ประกอบทางด้านความรัก ได้แก่ ความสมัพนัธ์ของบดิามารดา  ความสมัพนัธ์ของ  
บดิามารดากบัลกู ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกู ๆ ด้วยกนั   ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกทัง้หมดใน
ครอบครัว 
 3. องค์ประกอบทางวฒันธรรมและสงัคม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่
ของครอบครัว สภาพแวดล้อมทางบ้าน การอบรมทางบ้าน และฐานะทางบ้าน  
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 4. องค์ประกอบทางความสมัพนัธ์ในเพ่ือนวยัเดียวกัน  ได้แก่ ความสมัพนัธ์ของนกัเรียน
กบัเพ่ือนวยัเดียวกนัทัง้ท่ีบ้านและโรงเรียน 
 5. องค์ประกอบทางการพฒันาแหง่คน ได้ แก่สตปัิญญา ความสนใจ เจตคตขิองนกัเรียน  
 6. องค์ประกอบทางด้านการปรับตวั ได้แก่ ปัญหาการปรับตวั การแสดงออกทางอารมณ์  
 แคร์รอล (Carroll. 1963: 723-733) ได้เสนอแนวคดิเก่ียวกบัอิทธิพลขององค์ประกอบตา่งๆ
ท่ีมีตอ่ระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน โดยการน าเอาครู นกัเรียน และหลกัสตูรมาเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญั โดยเช่ือวา่เวลาและคณุภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอ่ปริมาณความรู้ท่ีนกัเรียนจะได้รับ  
 แมดดอกซ์ (Maddox. 1965: 9) ได้ศกึษาพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของแตล่ะบคุคล
ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบทางด้านสตปัิญญาและความสามารถทางสมอง ร้อยละ 50-60 ขึน้อยูก่บัโอกาส
และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 10 -15 
 ฮาวิกเฮิร์ส และนกูาเทน (อารีย์ ปรีดีกลุ. 2544: 41; อ้างอิงจาก Harvighurst and 
Neugarten. 1969: 157) กลา่วถึงองประกอบของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้วา่ ประกอบด้วย 
ความสามารถท่ีตดิตวัมาแตก่ าเนิด การอบรมในครอบครัว ประสิทธิภาพของสถานศกึษา และความ
เข้าใจเก่ียวกบัตนเอง และการมุง่หวงัในอนาคต 

 บลมู (Bloom. 1976: 160) ได้เสนอวา่ องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ได้แก่ตวัแปรส าคญั 3 ตวั คือคณุสมบตัด้ิานความรู้ คณุลกัษณะด้านจิตพิสยั และคณุภาพการสอน ซึง่
ประกอบด้วยการชีแ้นะ การบอกจดุมุง่หมายในการเรียนการสอน การมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 
การเสริมแรงจากครู การให้ข้อมลูย้อนกลบัถึงความบกพร่องหรือความเหมาะสม และแก้ไขข้อบกพร่อง 
 ชญานิษฐ์  พกุเถ่ือน (2536: 16-17) พบวา่ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนัน้
มีองค์ประกอบมากมายหลากหลายลกัษณะดงัตอ่ไปนีคื้อ  

1.  ด้านคณุลกัษณะในการจดัระบบในโรงเรียนจะประกอบด้วย ขนาดของโรงเรียน  
อตัราสว่นของนกัเรียนตอ่ครู อตัราส่วนของนกัเรียนตอ่ห้องเรียน และระยะทางจากโรงเรียนถึง
ส านกังานการประถมศกึษาอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ 

2. ด้านคณุลกัษณะของครู จะประกอบด้วย อาย ุวฒุิครู ประสบการณ์ของครู การ  
ฝึกอบรมของครู จ านวนวนัลาของครู จ านวนคาบท่ีสอนในหนึง่สปัดาห์ ความเอาใจใสต่อ่หน้าท่ี 
ทศันคตเิก่ียวกับนกัเรียน ฯลฯ 
 3. ด้านคณุลกัษณะของนกัเรียน เชน่เพศ อาย ุสตปัิญญา การเรียนพิเศษ การได้รับความ
ชว่ยเหลือ เก่ียวกบัการเรียน  สมาชิกในครอบครัว ความเอาใจใสใ่นการเรียน ทศันคตเิก่ียวกบัการเรียน
การสอน การขาดเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัขึน้ ฯลฯ  
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 4. ด้านภมูิหลงัทางเศรษฐกิจ  สงัคมและสิ่งแวดล้อมของนกัเรียน ซึง่ประกอบด้วยขนาด
ของครอบครัว ภาษาท่ีพดูในบ้าน ถ่ินท่ีตัง้บ้าน การมีส่ือทางการศกึษาตา่งๆ ระดบัการศกึษาของบดิา
มารดา ฯลฯ 
 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ(2545: 102) มองผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน
รูปของคณุภาพโดยก าหนดกรอบแนวคดิในการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนประถมศกึษาวา่องค์ประกอบ
ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเกิดขึน้จากคณุภาพการเรียนการสอน คณุภาพการนิเทศ การศกึษาและ
บริหารการศกึษา 
 จากการศกึษาองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนข้างต้นนัน้ มี
องค์ประกอบหลายประการท่ีท าให้เกิดผลกระทบตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉพาะองค์ประกอบ
เก่ียวกบันกัเรียนในด้านตา่งๆ เชน่สตปัิญญา ความสนใจ เจตคตติอ่การเรียน  รวมถึงองค์ประกอบทาง
วฒันธรรมและสงัคมของนกัเรียน ท่ีท าให้เกิดผลโดยตรงนัน้คือเทคนิควิธีการสอนของครู  

  
 2.3 สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

 เรวตัและคปุตะ (Rawat; & Cupta. 1970: 7-9) ได้กลา่วถึงสาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหาตอ่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวา่มีด้วยกนัหลายประการ ได้แก่  

1. นกัเรียนขาดความรู้สกึในการมีสว่นร่วมกบัโรงเรียน  
2. ความไมเ่หมาะสมในการจดัหาเวลาเรียน 
3. ผู้ปกครองไมเ่อาใจใสใ่นการศกึษาของบตุร  
4. นกัเรียนมีสขุภาพไมส่มบรูณ์ 
5. ความยากจนของผู้ปกครอง 
6. ประเพณีทางสงัคม  ความเช่ือท่ีไมเ่หมาะสม 
7. โรงเรียนไมมี่การปรับปรุงท่ีดี 
8. การสอบตกซ า้ชัน้เพราะการวดัผลไมดี่ 
9. อายนุ้อยหรือมากเกินไป 
10. สาเหตอ่ืุนๆ เชน่การคมนาคมไมส่ะดวก 
วชัรี บรูณสิงห์ (2525: 435) ได้กลา่ววา่ นกัเรียนท่ีเรียนออ่นวิชาคณิตศาสตร์จะมี  

ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 1. ระดบัสตปัิญญา (I.Q) อยูร่ะหวา่ง 75-90 และคะแนนผลสมัฤทธ์ิคณิตศาสตร์จะต ่า
กวา่เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 30 
 2. อตัราการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์จะต ่ากวา่นกัเรียนอ่ืนๆ 
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3. มีความสามารถทางการอา่นต ่า 
4. จ าหลกัหรือมโนมตเิบือ้งต้นทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียนไปแล้วไมไ่ด้ 
5. มีปัญหาในการใช้ถ้อยค า 
6. มีปัญหาในการหาความสมัพนัธ์ของสิ่งของตา่งๆ และการสรุปเป็นหลกัเกณฑ์  

โดยทัว่ไป 
7. มีพืน้ฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์น้อย สงัเกตจากการสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ 

บอ่ยครัง้ 
8. มีเจตคตท่ีิไมดี่ตอ่โรงเรียนและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 
9. มีความรู้สกึกดดนัและรู้สกึกงัวลตอ่ความล้มเหลวทางด้านการเรียนของตนเองและ  

บางครัง้รู้สกึดถูกูตวัเอง 
10. ขาดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง  
11. อาจมาจากครอบครัวท่ีมีสภาพแวดล้อมแตกตา่งจากนกัเรียนอ่ืนๆ ซึง่มีผลท าให้ขาด  

ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นตอ่ความส าเร็จในการเรียน 
12.ขาดทกัษะในการฟัง และไมมี่ความตัง้ใจในการเรียน หรือมีความตัง้ใจในการเรียน  

เพียงชัว่ระยะเวลาสัน้ 
13. มีข้อบกพร่องในด้านสขุภาพ เชน่สายตาไมป่กต ิมีปัญหาด้านการฟังและมี 

ข้อบกพร่องทางทกัษะการใช้มือ 
14. ไมป่ระสบผลส าเร็จในด้านการเรียนทัว่ๆไป 
15. ขาดความสามารถในการแสดงออกทางค าพดู ซึง่ท าให้ไมส่ามารถใช้ค าถามท่ีแสดง  

ให้เห็นวา่ตนเองก็ยงัไมเ่ข้าใจในการเรียนนัน้ๆ 
16. มีวฒุิภาวะคอ่นข้างต ่ากวา่ทัง้ทางด้านอารมณ์และสงัคม 
จากการศกึษาถึงสาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหาตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ สรุป  

ได้วา่สาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และมีผลตอ่การเรียนของนกัเรียน คือ การ
จดัการเรียนการสอน เจตคตติอ่วิชาคณิตศาสตร์  แรงจงูใจในการเรียน ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและวฒุิภาวะ จากสาเหตดุงักลา่วจงึต้องเป็นหน้าท่ีของครูท่ีจะต้องจดัหา
กลวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 วิลเล่ียม (William. 1976: 4978-A) ได้ท าการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบการสอนโดยวิธีการ
เรียนเพ่ือรอบรู้กบัการสอนโดยวิธีธรรมดา ในกลุม่ทดลองใช้วิธีการสอนตา่งๆกนั 3 วิธีคือกลุม่แรกเป็น
นกัเรียนกลุม่เล็กๆ และให้นกัเรียนสอนกนัเอง  กลุม่ท่ีสองเป็นกลุ่มเล็กๆและครูเป็นผู้สอน และกลุม่ท่ี
สามสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป สว่นในกลุม่ควบคมุใช้วิธีสอนวิธีสอนแบบบรรยายและอธิบาย กลุม่
ตวัอยา่งทกุกลุม่มีการทดสอบก่อนเรียนเม่ือเรียนจบบทเรียนในแตล่ะตอนมีการทดสอบยอ่ยและ
ทดสอบหลงัเรียน  ผลการวิจยัพบวา่ ในเนือ้หาท่ีมีความยากมากๆ และเนือ้หาท่ีมีความง่ายมากๆ ทัง้
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไมแ่ตกตา่งกนั ในเนือ้หาท่ี
ยากง่ายปานกลาง การสอนโดยวิธีเรียนเพ่ือรอบรู้ให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกบัวิธีสอนแบบ
บรรยายและอภิปรายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 สมิธ (Smith. 1982: 3423-A) ได้ท าการวิจยัเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความ
คงทนของการเรียนรู้ในการเรียนวิชาเรขาคณิต โดยใช้วิธีสอน 3 แบบ คือ แบบเรียนเพ่ือรอบรู้  แบบ
นกัเรียนเลือก และแบบปกต ิ ซึง่ได้แบง่นกัเรียนออกเป็น 3 กลุม่ๆ ละ 36 คน เป็นนกัเรียนเกรด 4 
ผลการวิจยัพบวา่ การเรียนเพ่ือรอบรู้ให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่การสอนในทัง้สอง 2 แบบและ
ไมมี่ข้อแตกตา่งกนัในเร่ืองการสอนทัง้ 3 แบบ 
 บลู (Bull. 1993: 54) ได้ศกึษา เร่ืองการส ารวจประสิทธิภาพของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนในระดบัเกรด 8 โดยใช้การเรียนแบบแก้ปัญหา  4 ขัน้ตอน โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 
2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลองเป็นครู 5 คนและนกัเรียนเกรด 8 จ านวน 274 คน และกลุม่ควบคมุเป็นครู 4 
คนและนกัเรียนเกรด 8 จ านวน 237 คน กลุม่ทดลองครูสอนโดยใช้ชดุการเรียน “Magic Math” โดย
สงัเกตการณ์สอนของครูในชัน้เรียน ส่วนกลุม่ควบคมุครูสอนตามปกต ิผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ี

เรียนด้วยชดุการเรียน “Magic Math” มีความสามารถมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามปกติ  
 ฟินน์และคนอ่ืนๆ (Finn, et al. 2003: 74-A) ได้ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของครูกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้หลกัสตูรมาตรฐาน
หลกั โดยท าการศกึษากบัครู 20 คนและนกัเรียน 1,466 คน จาก 26 โรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่สิ่งท่ี
ส าคญัท่ีสดุคือ การเตรียมการสอนตามหลกัสตูร รองลงมา คือพฤตกิรรมการสอนของครู ซึง่มีผลตอ่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
 ครัมพ์ (Crump. 2004: 3621) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนหญิงเกรด 1 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นในตอนใต้ของรัฐจอร์เจียเป็น
ลกัษณะพิเศษท่ีได้พฒันาจากการศกึษาน าร่อง โดยการสมัภาษณ์นกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการ
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เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ศกึษาจากข้อมลูโรงเรียน ประวตัขิองนกัเรียน วารสารนกัเรียนแลกเปล่ียน และ
วารสารการวิจยัของครู โดยผู้สมัภาษณ์ได้อดัเทป และถ่ายส าเนา แล้วแบง่แยกประเภทเพ่ือ
เปรียบเทียบการตอบของนกัเรียน ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลรวมถึงทศันคตติอ่ผลสมัฤทธ์ิของ
นกัเรียนหญิง คือ คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเหมาะกบัผู้ชาย มีผลตอ่ความเป็นผู้ใหญ่ ความอิสระ ความ
กลุ้มใจทางคณิตศาสตร์ แรงจงูใจทางคณิตศาสตร์ ประโยชน์ของคณิตศาสตร์ ซึง่ผลการวิจยันีจ้ะเป็น
แนวทางเพ่ือก าจดัอปุสรรค์ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ในการสร้างหลกัสตูรตอ่ไป  
 เฮาส (House, 2009: Abstract) ได้ศกึษาผลการประเมินการศกึษาของ TIMSS 2007 
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดบัประถมศกึษาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
เกรด 4 ในประเทศญ่ีปุ่ น จากท่ีทราบโดยทัว่ไปวา่ การสอนท่ีเป็นขัน้ตอน  เชน่การจดัการเรียนรู้ โดยใช้
ตวัอยา่งในชีวิตจริง  และการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งอิสระ  ชว่ยเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
งานวิจยันีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้กบัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาในประเทศญ่ีปุ่ น  กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 4,077 คน   
ผลการวิจยัพบวา่ขัน้ตอนการสอนในชัน้เรียนมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนประถมศกึษาในประเทศญ่ีปุ่ นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกแก้ปัญหา
และอภิปรายค าตอบระหวา่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 
 ฮนุจิ และ โพสเลทเวท (Hungi; & Postlethwaite. 2009: Abstract)  ได้ศกึษาปัจจยั
ส าคญัท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเกรด 5 ในประเทศลาว   โดยได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากนกัเรียนท่ีเรียนอยูเ่กรด 5 โรงเรียนประถมศกึษาของประเทศลาวในปี 2007 
ผลการวิจยัพบวา่ อายขุองนกัเรียน  ทรัพยากรในโรงเรียน และอปุกรณ์การเรียน เชน่ ดนิสอ ยางลบ  
และหนงัสือแบบฝึกหดัเป็นปัจจยัส าคญั  ท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิในการอา่น และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนเกรด 5 ในประเทศลาว  
   
 งานวิจัยในประเทศ 
 พชัรา ทศันวิจิตรวงศ ์(2540: 110-112) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการ
กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 563 คน 
ผลการวิจยัพบวา่ ความถนดัทางการเรียนด้านภาษาและด้านตวัเลขมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สว่นความถนดัทางการเรียนด้าน
เหตผุลและมิตสิมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 และความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 อเนก  สีขาว (2543: 60)  ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความเช่ือมัน่ในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนั และ

ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD กบักิจกรรมการเรียนตามคูมื่อครู ผลการวิจยัพบวา่
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์ (2546 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการ
สอนตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและส านกึด้านจ านวนของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 พบวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคอน-
สตรัคตวิิสต์มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีใช้การสอนตามปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01 และมีส านกึด้านจ านวนดีกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 ศรีสมยั สอดศรี (2546: 54) ได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เร่ือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตวัแปรโดยใช้กระบวนการสร้าง
ทกัษะการแก้ปัญหากบัการสอนปกต ิ พบว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างทกัษะการ
แก้ปัญหากบันกัเรียนท่ีได้รับการสอนปกต ิมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างทกัษะการแก้
โจทย์ปัญหาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนปกต ิ

 จารุกิตต์  โกมทุแดง (2547: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลของการใช้ชดุการเรียนคณิตศาสตร์
แบบเน้นการแก้ปัญหาเร่ืองเส้นตรง ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประกาศนียบตัร
วิชาชีพปีท่ี 2 พบวา่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประกาศนียบตัร
วิชาชีพปีท่ี 2 หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

   ปานจิต  รัตนพล (2547: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลของการใช้ปัญหาปลายเปิดท่ีมีตอ่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น พบวา่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัทดลองสงูกวา่เกณฑ์ 50%   
หลงัการทดลองนกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนทางคณิตศาสตร์สงู มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่
นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนทางคณิตศาสตร์ปานกลางและต ่า   นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียน  
ทางคณิตศาสตร์ปานกลาง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนทาง
คณิตศาสตร์ต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  นกัเรียนทกุระดบัผลการเรียนหลงัทดลองพบวา่มี
ความคดิสร้างสรรค์สงูขึน้จากก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ  .05 หลงัการทดลอง
นกัเรียนทีมีระดบัผลการเรียนทางคณิตศาสตร์สงู มีความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สงูกวา่นกัเรียน
ท่ีมีระดบัผลการเรียนทางคณิตศาสตร์ปานกลางและต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 แตน่กัเรียนท่ี
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มีระดบัผลการเรียนทางคณิตศาสตร์ปานกลางมีความคดิสร้างสรรค์ไมส่งูกวา่นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการ
เรียนทางคณิตศาสตร์ต ่า 
 สธิุดา  เกตแุก้ว (2547: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลการใช้กระบวนการส่ือสารท่ีมีตอ่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น พบวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีเรียนจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการส่ือสาร มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ สงู
กวา่ร้อยละ 50  นอกจากนีย้งัพบวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีเรียนจากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการส่ือสารมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิใน
วิชาคณิตศาสตร์สงูนกัเรียนท่ีเรียนจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .05 
 อนนัตนิจ  โพธ์ิถาวร (2547: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในโลกจริงท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจตอ่สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีเรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโลกจริงมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ คือ สงูกวา่ร้อยละ 50 นอกจากนีย้งัพบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโลกจริงมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  .05 และความพงึพอใจตอ่สภาพแวดล้อมใน
การเรียนทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก คือ ด้านการมีสว่นร่วม ด้านสมัพนัธไมตรี ด้านการสนบัสนนุจากครู 
ด้านเป้าหมายการท างาน ด้านความเป็นระเบียบในชัน้เรียน ด้านการชีแ้จงกฎระเบียบ และด้านความ
พงึพอใจในการท างาน 
 วิวฒัน์  ลีวงศ์วฒัน์ (2548 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลของการสอนซอ่มเสริมโดยใช้การ
จดัการเรียนการสอนผา่นเว็บท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความรู้พืน้ฐานทางการเรียนทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  พบวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอน
ซอ่มเสริมความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจดัการเรียนการสอนผา่นเว็บ 18 คนจาก 20 คนมี
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50  หลงัจากการเรียนซอ่มเสริมโดยใช้
การจดัการเรียนการสอนผา่นเว็บพบวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 มีคะแนนพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
มากกวา่ก่อนการเรียนซอ่มเสริมโดยใช้การจดัการเรียนการสอนผา่นเว็บ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05
และมีคะแนนพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 

 ศริิพร  คลอ่งจิตต์ (2548: 52) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการ
แก้โจทย์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอน
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แบบ  TAI  ผลการศกึษาพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียวของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ภายหลงัได้รับการเรียนการสอนแบบ TAI สงูกวา่ก่อนได้รับ
การจดัการเรียนการสอน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ภายหลงัได้รับ

การเรียนการสอนแบบ TAI สงูกวา่เกณฑ์คือ ได้คะแนนสงูกวา่ร้อยละ 50 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01 
 จากรายงานวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศสรุปวา่ มีปัจจยัหลายประการท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ดงันัน้การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะต้องสนบัสนนุและสง่เสริมปัจจยัเหลา่นัน้ให้
เหมาะสมกบัผู้ เรียน  ซึง่ในงานวิจยัดงักลา่วข้างต้นพบวา่แนวทางการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้
สงูขึน้แนวทางหนึง่ คือการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พฒันาศกัยภาพของตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
    ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี  ้
     1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
         2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
         3. วิธีด าเนินการศกึษาและการเก็บรวบรวมข้อมลู  
         4. การวิเคราะห์ข้อมลู  
 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              
  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดั-
ราษฎร์บ ารุง (งามศริิวิทยาคาร) เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  จ านวน  4 ห้องเรียน รวมทัง้สิน้ 140 คน   
  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง (งามศริิวิทยาคาร)  ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit) จ านวน 1 ห้องเรียน  
นกัเรียน 35 คน 
  
 เนือ้หาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  เนือ้หาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า เป็นเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน เร่ืองโจทย์ปัญหา
เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี1 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2544 และหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง (งามศริิวิทยาคาร) ซึง่เนือ้หา
เป็นเร่ืองโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจ านวน   6   ชัว่โมง 
   
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
   ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศกึษา 2552 ในเวลาเรียนปกตจิ านวน 3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ ใช้เวลาในการทดลอง 8 ชัว่โมง  โดย
แบง่เป็นการจดัการเรียนรู้ 6 ชัว่โมง (จ านวน 4 แผนการจดัการเรียนรู้) และทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้ 
 1 ชัว่โมง และทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 1 ชัว่โมง โดยผู้วิจยัด าเนินการทดลองสอนด้วยตนเอง 
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  แบบแผนการวิจัย 
 การศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 
2538: 197-250) ดงันี ้
 

กลุม่ สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
E T 1  X T 2  

    
 เม่ือ  E แทน กลุม่ตวัอยา่ง (Experimental Group) 
     X แทน การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  
     T 1  แทน การทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัด้วย 
     แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
     T 2  แทน การทดสอบหลงัจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัด้วย  
     แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าประกอบด้วย 
  1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
  2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบั
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

  1.1  ศกึษาเอกสาร ต ารา และรายงานการวิจยัในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลกั 
  1.2  ก าหนดเนือ้หาทางคณิตศาสตร์ท่ีจะน ามาจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั โดยศกึษาข้อมลูจากหนงัสืออา่นประกอบเก่ียวกบัความรู้คณิตศาสตร์  และเว็ บไซต์
ตา่งๆ  เพ่ือเขียนสถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั  ครอบคลมุเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์  
เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจ านวน  6   ชัว่โมง 
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  1.3  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั   จ านวน  4 แผน ใช้ทดลอง  6  
ชัว่โมง  แผนท่ี 1 และแผนท่ี 4 ใช้เวลาแผนละ 2 ชัว่โมง  แผนท่ี 2 และแผนท่ี 3 ใช้เวลาแผนละ 1 ชัว่โมง 
ตามเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวดงันี  ้
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี หวัข้อสถานการณ์ปัญหา จ านวน (ชัว่โมง) 

1 โรงอาหารของเรา 2 
2 ไปทศันศกึษากนัเถอะ 1 
3 งานวนัเดก็ 1 
4 แปลงผกัสีเขียว 2 

   
และสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามโดยขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้มีดงันี  ้
 1. ขัน้น า  ครูน าเสนอปัญหาท่ีท้าทาย แปลกใหม ่ และสอดคล้องกบัความเป็นจริง  
 2. ขัน้ด าเนินการ  นกัเรียนร่วมกนัท างานเป็นกลุม่ในหวัข้อตอ่ไปนี ้
  2.1 วิเคราะห์ข้อมลูจากปัญหา  พิจารณาปัญหาหรือสถานการณ์หาข้อมลูท่ีโจทย์
ก าหนดให้เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหา 
  2.2 วิเคราะห์ข้อมลูท่ีต้องค้นคว้าเพิ่มเตมิ และแหลง่ข้อมลู    พิจารณาข้อมลูท่ี
จ าเป็นต้องหาเพิ่มเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหา รวมทัง้ก าหนดแหลง่ค้นคว้าข้อมลู 
  2.3  ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา  น าข้อมลูตา่งๆมาวางแผนก าหนดแนวทางการ
แก้ปัญหา 
  2.4  ด าเนินการแก้ปัญหา  ด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้  อาจมีการเปล่ียน
แนวทางการแก้ปัญหาใหมถ้่าไมส่ามารถแก้ปัญหาจนกวา่จะส าเร็จ 
  2.5  น าเสนอผลงาน  ตวัแทนน าผลงานและวิธีการแก้ปัญหาซึง่แสดงถึงความรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้ในชัน้เรียน 
 3. ขัน้สรุป  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมท่ีท าและแนวทางในการน าไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตจริง   
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 1.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จแล้วไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสมของเนือ้หา จากนัน้น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา ความถกูต้องของภาษา ความ
เหมาะสมของกิจกรรมจากนัน้น าข้อแนะน ามาปรับปรุง  
 1.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีแก้ไขแล้วในข้อ 1.4 ไปทดลองกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง (งามศริิวิทยาคาร) ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 5 คน เพ่ือหาข้อบกพร่อง 
เก่ียวกบัเวลาท่ีจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียน ภาษาท่ีใช้และปริมาณเนือ้หาท่ีน ามาจดักิจกรรม   
 1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองเวลา ส่ือการเรียน  ปริมาณเนือ้หา 
และภาษาท่ีใช้อีกครัง้หนึง่ แล้วน าเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ก่อนน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
 

      2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการ
เชิงเส้นตวัแปรเดียว ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เป็นแบบทดสอบอตันยั มีขัน้ตอนการสร้าง
ดงันี ้ 
 2.1  ศกึษาสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเร่ือง  โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการ
เชิงเส้นตวัแปรเดียว ของเนือ้หาแตล่ะหนว่ย จากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ชว่งชัน้ท่ี 3 พทุธศกัราช 
2544 และหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง (งามศริิวิทยาคาร) คูมื่อและแบบเรียนการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์พืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
 2.2 ศกึษาวิธีการสร้างและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบจากหนงัสือตา่งๆ ได้แก่  เทคนิค
การวดัผลการเรียนรู้ของ ล้วน สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543: 85 -201)  และคูมื่อวดัผล
ประเมินผลคณิตศาสตร์ ของกระทรวงศกึษาธิการ (2546: 28 -73) 
 2.3  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบั
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ให้ครอบคลมุเนือ้หาสาระการเรียนรู้ในแต่ละผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  เป็น
แบบทดสอบแบบอตันยัจ านวน 10 ข้อ  
 2.4 น าแบบทดสอบและเกณฑ์การประเมินท่ีสร้างเสร็จไปเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
สารนิพนธ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม และชีแ้นะข้อบกพร่อง พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไข 
 2.5 น าแบบทดสอบและเกณฑ์การประเมินท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
สารนิพนธ์ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 2.6 น าแบบทดสอบ และเกณฑ์ท่ีแก้ไขแล้วเสนอผู้ เช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 
3 ทา่น คือ อาจารย์ประสาท สอ้านวงศ์   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธญัญะ ธนธานี และอาจารย์ละเมียด  
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กรบงกชมาศ เพ่ือตรวจสอบคณุภาพ  ความเท่ียงตรงของเนือ้หา  โดยพิจารณาวา่แบบทดสอบท่ีสร้าง
ขึน้สอดคล้องกบัเนือ้หา และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของแผนการจดัการเรียนรู้หรือไมโ่ดยใช้เกณฑ์ดงันี ้ 
 คะแนน +1 ส าหรับข้อสอบท่ีวดัได้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของแผน  
    การจดัการเรียนรู้ 
 คะแนน  0 ส าหรับข้อสอบท่ีไมแ่นใ่จวา่สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของแผนการ  
    จดัการเรียนรู้ 
 คะแนน -1 ส าหรับข้อสอบท่ีวดัได้ไมส่อดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของแผน  
   การจดัการเรียนรู้ 
       2.7 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีผา่นการตรวจสอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร์แล้วมาค านวณหาคา่ IOC แล้วคดัเลือกข้อสอบ
ท่ีมีคา่ IOC มากกวา่หรือเทา่กบั 0.5 ไว้จ านวน 10 ข้อ ซึง่มีคา่ IOC เทา่กบั 1.0 
         2.8 น าแบบทดสอบทัง้ 10 ข้อ ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 โรงเรียนวดั
ราษฎร์บ ารุง (งามศริิวิทยาคาร) ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งจ านวน 50 คน เพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบ 
         2.9 น าคะแนนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ เพ่ือหาดชันีความ
ยาก ( EP ) และคา่อ านาจจ าแนก (D) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอตันยัของวิทนีย์ และซาเบอร์ส 
(ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 199 -201; อ้างอิงจาก Whitney; & Sabers. 1970) โดย 
คดัเลือกข้อสอบข้อท่ีมีความยากระหวา่ง 0.20 - 0.80 และคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.20 -1.00 ได้
ข้อสอบจ านวน 5 ข้อ ท่ีมีคา่ความยากตัง้แต ่0.44 – 0.50 และอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.77 – 1.00 
 2.10 น าแบบทดสอบท่ีได้ปรับปรุงและคดัเลือกแล้วจ านวน 5 ข้อ ไปหาคา่ความเช่ือมัน่
โดยน าไปทดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง (งามศริิวิทยาคาร) ท่ีไมใ่ช่
กลุม่เดมิ ในข้อ 2.8 จ านวน 50 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha- coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 200)มีความเช่ือมัน่0.74 แล้ว
น าเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ก่อนน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง  
 2.11 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนข้อสอบอตันยัท่ีนกัเรียนท า ได้แบ่งคะแนนเป็น 6 คะแนน 
 และมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรวมโดยตรวจเป็นรายข้อดงัตาราง 5 
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ตาราง 5  เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเดน็การให้คะแนน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
การก าหนดตัวแปร และสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวท่ีน าไปสู่
การแก้ปัญหา 

2 ก าหนดตวัแปรท่ีน าไปสูก่ารหาค าตอบได้  
และเขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวเพ่ือแสดง 
ความสมัพนัธ์ตามเง่ือนไขในโจทย์ได้ถกูต้อง  

1 ก าหนดตวัแปรท่ีน าไปสูก่ารหาค าตอบได้  
แตไ่มไ่ด้เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวเพ่ือ 
แสดงความสมัพนัธ์ตามเง่ือนไขในโจทย์หรือเขียน 
สมการไมถ่กูต้อง 

0 ไมก่ าหนดตวัแปรหรือก าหนดตวัแปรท่ีไมไ่ด้น าไปสู่ 
การหาค าตอบ และไมเ่ขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ตามเง่ือนไขในโจทย์หรือเขียน 
สมการไมถ่กูต้อง 

การแก้สมการเพื่อหาค่าตัวแปร 2 แสดงการค านวณและหาคา่ของตวัแปรได้ถกูต้อง  

1 แสดงการค านวณสว่นใหญ่ได้ถกูต้อง แตไ่มไ่ด้ระบคุา่
ของตวัแปรหรือระบไุมถ่กูต้อง 

0 แสดงการค านวณเพียงเล็กน้อย หรือไมแ่สดงการ
ค านวณ ไมร่ะบคุา่ของตวัแปรหรือระบไุมถ่กูต้อง  

การตรวจสอบและสรุปค าตอบ 2 แสดงการตรวจสอบคา่ของตวัแปรกบัเง่ือนไขในโจทย์
ปัญหาและสรุปค าตอบของโจทย์ปัญหาได้ถกูต้อง  

1 แสดงการตรวจสอบคา่ของตวัแปรกบัเง่ือนไขของโจทย์
แตไ่มส่รุปค าตอบหรือสรุปไมถ่กูต้อง  

0 ไมแ่สดงการตรวจสอบคา่ของตวัแปรหรือแสดงการ
ตรวจสอบคา่ของตวัแปรอยา่งไมถ่กูต้อง ไมส่รุป
ค าตอบของโจทย์ปัญหาหรือสรุปไมถ่กูต้อง  
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วิธีการด าเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัด าเนินการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงันี  ้
 1. ตดิตอ่โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง (งามศริิวิทยาคาร) เพ่ือขอใช้กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา
ค้นคว้าครัง้นีจ้ากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว 
 2. ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เ ร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว ของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งก่อนจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั โดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้โดยใช้เวลา 1 ชัว่โมง 
 3. ผู้วิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้โดยใช้เวลา 6 ชัว่โมง 
 4. ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว ของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งหลงัจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั โดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้โดยใช้เวลา 1 ชัว่โมง 
 5. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหา
เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว แล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการทางสถิตเิพ่ือทดสอบ
สมมตุฐิาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าคะแนนท่ีได้จากการตรวจไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้สตูร t-test for Dependent  Samples 
 2. เพ่ือทดสอบสมมตุฐิานในการผา่นเกณฑ์โดยใช้สตูร t-test one group  
 
สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 
  1.1 การหาคา่เฉล่ีย (Mean) โดยค านวณจากสตูร 
  

    
N

X
X
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  เม่ือ  X  แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 
     X  แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 
    N  แทน จ านวนคะแนนทัง้หมด 
                      (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 73 ) 
 
   1.2 การหาคา่ความแปรปรวน  โดยค านวณจากสตูร  
 

)1(

)(
22

2





 

NN

XXN
s  

 
   เม่ือ  s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
    N แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
     X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
     2X   แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
    (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 63) 
 
 2. สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  2.1 หาคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใช้คา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบเป็นราย
ข้อกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั   
 

N

R
IOC


  

  เม่ือ   IOC แทน     ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจดุมุง่หมายของกิจกรรม
   R  แทน     ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเนือ้หา 
               วิชาทัง้หมด 
   N แทน     จ านวนผู้ เช่ียวชาญทางด้านเนือ้หา 
       (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 248-249 ) 
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  2.2 หาดชันีความยากของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหา
เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดยค านวณจากสตูร  
 

)(2

)2(

minmax

min

XXN

NXSS
P LU

E



  

 
   เม่ือ   EP  แทน   ดชันีคา่ความยาก 
    US  แทน  ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง 
    LS  แทน  ผลรวมของคะแนนกลุม่ออ่น 
     N แทน  จ านวนผู้ เข้าสอบของกลุม่เก่งหรือกลุ่มออ่น 
    maxX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 
    minX  แทน  คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 
(ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 199 -201; อ้างอิงจาก. Whitney; & Sabers.1970)  
   
  2.3 หาคา่อ านาจจ าแนกเพ่ือวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ โดยค านวณได้จากสตูร  
 

)( minmax XXN

SS
D LU




  

 
   เม่ือ   D แทน คา่อ านาจจ าแนก 
    US  แทน  ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง 
    LS  แทน  ผลรวมของคะแนนกลุม่ออ่น 
    N แทน  จ านวนผู้ เข้าสอบของกลุม่เก่งหรือกลุม่ออ่น 
    maxX  แทน  คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 
    minX  แทน  คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 
    N แทน   จ านวนผู้ เข้าสอบทัง้หมด 
(ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 199 -201; อ้างอิงจาก. Whitney; &. Sabers.1970)  
   
  2.4  การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach)  โดยค านวณได้จากสตูร  
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 เม่ือ     แทน คา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
   N แทน  จ านวนข้อสอบ 
   2

is  แทน  คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
   2

ts  แทน  คะแนนความแปรปรวนของข้อสอบทัง้ฉบบั 
          (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 200) 
 
 3.สถิตสิ าหรับทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ือง  โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
สงูกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ โดยค านวณจากสตูร t-test for Dependent  Samples  
   

 
1

22







 



N

DDN

D
t        ;df=N-1 

 
  เม่ือ     t แทน  คา่ท่ีใช้พิจารณา t-distribution 
   D   แทน  ผลรวมของความแตกตา่งเป็นรายคูร่ะหวา่งคะแนนทดสอบก่อน  
            และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  

   2

D  แทน   ผลรวมก าลงัสองของความแตกตา่งเป็นรายคูร่ะหวา่งคะแนน  
             ทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
   N แทน   จ านวนผู้ เรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
                  (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 104) 
 

 3.2 เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1
ภายหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัผา่นเกณฑ์ คือได้คะแนนร้อยละ 60 โดยใช้สถิต ิ
t-test one group  
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N

s

X
t 0         ;df=N-1 

 
   เม่ือ t แทน   คา่ท่ีใช้พิจารณา t-distribution  
    X  แทน   คา่เฉล่ียของคะแนนสอบท่ีนกัเรียนท าได้ 
    0  แทน  คา่เฉล่ียเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ร้อยละ 60 
    S แทน   สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 
    N แทน  จ านวนนกัเรียนท่ีเข้าสอบ 

             (ระวีวรรณ พนัธ์พานิช. 2541: 182-183) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมลู และการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกนั ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่งๆในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี  ้
 N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 X   แทน คะแนนเฉล่ีย 
 D   แทน   ผลรวมของคะแนนแตกตา่งเป็นรายคู่ 

 2

D  แทน    ผลรวมก าลงัสองของความแตกตา่งเป็นรายคู่ 
 0   แทน คา่เฉล่ียท่ีเป็นเกณฑ์ของลกัษณะท่ีผู้วิจยัสนใจทดสอบในการศกึษาครัง้นี ้
    ผู้วิจยัใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 
 s  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t    แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการทดลองครัง้นีผู้้วิจยั
เสนอตามล าดบัดงันี ้
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  ก่อนและหลงั
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดย
ใช้ t-test Dependent 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  หลงัได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ในการผา่น
เกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้ t-test one group 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดย
ใช้ t-test Dependent ปรากฏผลดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  ก่อนและหลงัได้รับการจดัการ  
      เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดยใช้ t-test  
       Dependent 
 

การทดลอง N 
X  S D  2

D  t 
ก่อนการทดลอง 35    14.34 1.97    

         219              1505    18.59** 
หลงัการทดลอง 35          20.60 1.68    

 

t )34;01(. df   =     2.441 
* * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
 จากตาราง 6 พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว สงูกวา่ก่อนได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  หลงัได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ในการผา่น
เกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้ t-test one group ปรากฏผลดงัตาราง 7 
 
ตาราง 7   คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ 
      ปัญหาเป็นหลกั เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ในการผา่นเกณฑ์ 
      ร้อยละ 60 โดยใช้ t-test one group  
 

การทดลอง N 
X   S 0 (60%) t 

กลุม่ตวัอยา่ง 35 20.60 1.68 18.00 9.28** 

 

t )34;01(. df   =     2.441 
* * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

     จากตาราง 7 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60  

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้เป็นการศกึษาค้นคว้าเชิงทดลองมีความมุง่หมายเพ่ือ เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั และศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  สามารถสรุปสาระส าคญัดงันี  ้

 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
  ในการศกึษาค้นคว้านีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี  ้
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1
ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 
 
สมมุตฐิานของการศึกษาค้นคว้า 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัสงูกวา่ก่อน
ได้รับการจดัการเรียนรู้ 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  สงูกวา่เกณฑ์ 
ร้อยละ 60  
 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
           กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
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ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง (งามศริิวิทยาคาร)  ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยการสุม่ (Sampling Unit)  จ านวน 1 ห้องเรียน  
นกัเรียน 35 คน 
    
           ตัวแปรที่ศึกษา 
           1. ตวัแปรอิสระ   ได้แก่   การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั   

            2. ตวัแปรตาม    ได้แก่   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 
        เนือ้หาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
        เนือ้หาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า เป็นเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบั
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี1 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2544 และหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง (งามศริิวิทยาคาร) ซึง่เนือ้หาเป็นเร่ือง
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจ านวน  6   ชัว่โมง 
    
           ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
    ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2  
ปีการศกึษา 2552 ในเวลาเรียนปกตจิ านวน 3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ ใช้เวลาในการทดลอง 8 ชัว่โมง  โดย
แบง่เป็นการจดัการเรียนรู้ 6 ชัว่โมง (จ านวน 4 แผนการจดัการเรียนรู้) และทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้ 
 1 ชัว่โมง และทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 1 ชัว่โมง  
  
         เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
            เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าประกอบด้วย 
              1.แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียวประกอบด้วย  4 แผน รวม 8  ชัว่โมง เป็นแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัท่ีผู้ วิจยั
สร้างขึน้ ซึง่ได้ผา่นการตรวจแก้ไขเก่ียวกบัความถกูต้องและความสอดคล้องทัง้ 4 แผน โดยผู้ เช่ียวชาญ
พร้อมทัง้ได้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง  
              2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ วิจยัศกึษาค้นคว้าส ร้างขึน้เป็น
แบบทดสอบอตันยั จ านวน 5 ข้อ ซึง่ผู้ศกึษาค้นคว้าสร้างขึน้มีคา่  IOC เทา่กบั 1.00 มีคา่ความยากตัง้แต ่  
0.44-0.50  มีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.77-1.00  และมีความเช่ือมัน่ 0.74 
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          การด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
          ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ศกึษาค้นคว้าด าเนินการสอนด้วยตนเองจากแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ชีแ้จงให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งทราบถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เพ่ือให้  
นกัเรียนปฏิบตัตินได้ถกูต้อง 

2. ท าการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่างก่อนได้รับการจดัการ 
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีผู้ วิจยัสร้าง
ขึน้โดยใช้เวลา 1 ชัว่โมง 

3. ผู้วิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีศกึษา  
ค้นคว้าสร้างขึน้โดยใช้เวลา 6 ชัว่โมง 

4. เม่ือเสร็จสิน้การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัแล้วท าการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  
ทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้โดยใช้เวลา 1 ชัว่โมง 

5. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ แล้วน าคะแนนท่ี  
ได้มาวิเคราะห์ทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
            1. ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนน
ระหวา่งก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั โดยใช้สตูร t-test for Dependent  
Samples 
               2. เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลกักบัเกณฑ์โดยใช้สตูร t-test one group  
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
           1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวสงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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        2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
อภปิรายผล 

 
       จากการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง  
ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั ผลปรากฏวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัสงูกวา่ก่อนได้รับการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60  อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่พอสรุปวา่อาจจะมาจากสาเหตตุอ่ไปนี ้

1. การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั มีลกัษณะท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สงูขึน้ดงันี  ้

1.1 ผู้ เรียนได้เรียนรู้และปฏิบตัิงานเป็นกลุม่ ผู้ เรียนมีอิสระในการแสดงความคดิเห็น  รู้จกั 
วิเคราะห์สิ่งท่ีเป็นข้อมลู รู้จกัแสวงหาข้อมลูเพิ่มเตมิจากแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ รวมทัง้สามารถคดิและ
ตดัสินใจแก้ปัญหา  ประยกุต์ใช้ความรู้ได้อยา่งเหมาะสม  ซึง่สอดคล้องกบับาโรว์ส และแทมบลิน กบั 
มีโล และ เอฟเวนเซน ( Barrows; & Tamblyn,1980: 193, and Hmelo; & Evensen, 2000: 6) ท่ี
กลา่วถึงข้อดีของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัวา่ ชว่ยพฒันาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทเรียนมากขึน้ โดยได้รับความรู้ในเนือ้หาวิชาท่ีเป็นบรูณาการ สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้เป็น
เคร่ืองมือในการจดัการปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.2  เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาคณุภาพของครู  ซึง่จะสง่ตอ่การพฒันา 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ดงัท่ีบลมู (Bloom.  1976: 160) กลา่ววา่ คณุภาพของครูเป็น
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ซึง่คณุภาพของครูประกอบด้วยการชีแ้นะ การ
บอกจดุมุง่หมายในการเรียนการสอน การมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน การเสริมแรงจากครู การให้
ข้อมลูย้อนกลบัถึงความบกพร่องหรือความเหมาะสม และแก้ไขข้อบกพร่อง  
 1.3  เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้เผชิญกบัปัญหาท่ีในชีวิตประจ าวนั  ซึง่ฝึก
ให้รู้จกัคิดวิเคราะห์และพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา นกัเรียนจะเรียนรู้ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึง่
สอดคล้องกบัสนุทรี  คนเท่ียง (2544: 12) ท่ีได้สรุปข้อดีของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัไว้วา่  เป็น
การจดัการเรียนรู้ท่ีชว่ยสง่เสริมการแก้ปัญหา มากกวา่การจ าเนือ้หาข้อเท็จจริง พร้อมสง่เสริมการ
ท างานเป็นกลุม่ และพฒันาทกัษะทางสงัคม  
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 1.4 เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีแก้ไขปัญหาความสมัพนัธ์ของผู้ เรียน  โดยผู้ เรียนได้
อภิปราย แลกเปล่ียน แสดงความคดิเห็น ฝึกการยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน   ท าให้มีความสมัพนัธ์ท่ี
ดีตอ่กนั ซึง่เพรสคอตต์ (Prescott.  1961: 14-16)  กลา่วไว้วา่ องค์ประกอบทางด้านการปรับตวั ได้แก่ 
ปัญหาการปรับตวั การแสดงออกทางอารมณ์   เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ประการหนึง่ 

2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้น  
ตวัแปรเดียว ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีลกัษณะท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนดงันี  ้

   2.1 เนือ้หาในใบงานและแบบฝึกหดัจะเช่ือมโยงความรู้เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการ
เชิงเส้นตวัแปรเดียว กบัปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวนั  ให้นกัเรียนได้ใช้เหตผุลและแสวงหา
ข้อมลูเพิ่มเพ่ือน ามาแก้ปัญหาโดยประยกุต์ใช้ความรู้จากประสบการณ์เดมิเข้ากบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้ใหมเ่พ่ือ
น ามาใช้แก้ปัญหาดงักลา่ว ท าให้นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สงู กวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ซึง่สอดคล้องกบั เบญจมาศ เทพบตุรดี 
(2550: บทคดัยอ่) และเพ็ญศรี พิลาสนัต์ (2551: บทคดัยอ่) พบวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียน รู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลกัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  และสอดคล้อง    
ศภิุสรา โททอง (2547: บทคดัยอ่) ได้ท าการศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) มีผลการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ เร่ืองการวดัความยาว สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อ
ของ สสวท. อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  2.2   แผนการจดัการเรียนรู้มีกิจกรรมท่ี ท าให้ผู้ เรียนสว่นใหญ่มีความตัง้ใจเรียน  ซึง่เห็นได้
จากการร่วมกิจกรรมตา่งๆในชัน้เรียน การซกัถาม และการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
รวมทัง้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตักิิจกรรม อภิปรายภายในกลุม่ แสดงความคดิเห็น และน าเสนอผลงาน
หน้าชัน้เรียน  จงึท าให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี  ซึง่สอดคล้องกบั สถาบนัคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์แหง่อิลลินอยส์ (IMSA. 2006: Online)  ได้เสนอวา่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัมีสว่น
ชว่ยสง่เสริม แรงจงูใจ ท าให้นกัเรียนมีความมุง่มัน่ในการเรียนมากขึน้ เพราะเขาต้องพยายามในการ
ค้นหาค าตอบของปัญหาอยา่งมากเน่ืองจากเขาจะมีความรู้สกึว่าได้รับความไว้วางใจในการค้นหา
ค าตอบหรือท างานนัน้ 

 

ข้อสังเกตจากการศึกษาค้นคว้า 
 1. ลกัษณะของกลุม่ท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมจะต้องเป็นกลุม่ท่ีผู้น ามี
ความสามารถในการจดัระบบกลุม่   และกระตุ้นให้สมาชิกท างานท่ีได้รับมอบหมาย   รวมทัง้สมาชิกใน
กลุม่จะต้องมีสว่นร่วมทกุคน และมีความรับผิดชอบในสิ่งท่ีได้รับมอบหมายจากกลุม่ด้วย 
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 2.  เวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมนัน้จะต้องมีความเหมาะสมกบัความยากง่ายของเนือ้หาด้วย
เน่ืองจากนกัเรียนสว่นใหญ่ยงัคุ้นเคยกบัการเรียนรูปแบบเดมิ  
 3.ลกัษณะของผู้ เรียนท่ีเหมาะสมกบัการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกั คือนกัเรียนท่ีมีพืน้
ฐานความรู้ท่ีดี   นกัเรียนจะต้องเอาใจใส ่ มีความสนใจในการเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะซึง่อาจเป็นประโยชน์ตอ่การน าไปใช้ในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการศกึษาค้นคว้าในครัง้ตอ่ไปดังนี ้  

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

  1.1 ในการจดัการเรียนรู้แตล่ะครัง้ บางกิจกรรมต้องใช้เวลาคอ่นข้างมาก ครูควรจดัสรร
เวลาให้เหมาะสม 
  1.2 ในระหวา่งจดัการเรียนรู้ ครูควรกระตุ้นให้นกัเรียนฝึกการท างานเป็นกลุม่โดย
ปรึกษาหารือกนัอยา่งสม ่าเสมอ 
  1.3 ในการจดักลุม่ ครูควรคดันกัเรียนเก่งและนกัเรียนออ่นไว้ในกลุม่เดียวกนั สว่น
นกัเรียนท่ีเหลือให้เลือกกลุม่เองเพ่ือสร้างแรงจงูใจในการเรียน  
 2.ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าครัง้ต่อไป  

  2.1 ควรมีการศกึษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดบัชัน้อ่ืนๆ เนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์อ่ืนๆ หรือกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
  2.2  ควรมีการศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัท่ีมีตอ่ตวัแปรอ่ืนๆ  
เชน่ ความสามารถในการคดิวิเคราะห์   ความคดิอยา่งมีวิจารณญาณ   และความสามารถในการให้
เหตผุล เป็นต้น  
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ภาคผนวก  ก 
ผลการวิเคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ตารางคา่ IOC ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหา  
    เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
2. ตารางคา่ความยาก ( EP )และคา่อ านาจจ าแนก(D) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
    คณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
3. ตารางคา่  iX   คา่  2

 iX  คา่ 2
is  และคา่ความเช่ือมัน่ ( - Coeffficient) ของแบบทดสอบ 

    วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
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ตาราง 8    คา่ IOC  ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหา  
       เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

 
ข้อท่ี ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี รวม คา่ IOC 

1 2 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 +1 +1 3 1.00 
8 +1 +1 +1 3 1.00 
9 +1 +1 +1 3 1.00 

10 +1 +1 +1 3 1.00 
 

 
ตาราง 9    คา่ความยาก ( EP )และคา่อ านาจจ าแนก(D) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
      วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
 

ข้อท่ี 
EP  D 

1 0.44 0.81 
2 0.46 0.77 
3 0.50 1.00 
4 0.50 1.00 
5 0.49 0.97 
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ตาราง 10    คา่  iX   คา่  2

 iX  คา่ 2
is  และคา่ความเช่ือมัน่ ( - Coeffficient) ของแบบทดสอบ 

      วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
 

ข้อท่ี  iX  2

 iX  2
is  

1 222 1204 4.46 
2 231 1287 4.49 
3 139 773 7.89 
4 176 946 6.66 
5 84 476 6.83 

 

 
คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหา
เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
 เน่ืองจาก   n = 5 ;      2

is =  30.33 

  หาคา่  
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ดงันัน้โดยใช้สตูรของครอนบคั (Cronbach) (ล้วน สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2538 : 200) 
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 เม่ือ     แทน คา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
   n แทน  จ านวนข้อสอบ 
   2

is  แทน  คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
   2

ts  แทน  คะแนนความแปรปรวนของข้อสอบทัง้ฉบบั 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ตารางคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัของกลุม่ตวัอยา่ง  

2.  การวิเคราะห์ข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียวของกลุม่ตวัอยา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั โดยใช้ t-test  
Dependent   

3. การวิเคราะห์ข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียวของกลุม่ตวัอยา่งในการผา่นเกณฑ์โดยใช้ t-test  one group 
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ตาราง 11    คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
      ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัของกลุม่ตวัอยา่ง  
 

คนท่ี ก่อนเรียน 
(คะแนนเตม็ 20) 

หลงัเรียน 
(คะแนนเตม็ 20) 

ผลตา่ง 
(D) 

ผลตา่งก าลงัสอง 
(D 2 ) 

1 10 23 13                 169 
2 14 19 5 25 
3 17 20 3   9 
4 12 19 7 49 
5 15 24 9 81 
6 16 20 4 16 
7 16 20 4 16 
8 11 19 8 64 
9 17 23 6 36 

10 14 19 5 25 
11 13 21 8 64 
12 17 22 5 25 
13 14 20 6 36 
14 16 24 8 64 
15 14 20 6 36 
16 15 22 7 49 
17 12 19 7 49 
18 14 22 8 64 
19 11 19 8 64 
20 11 20 9 81 
21 15 19 4 16 
22 15 21 6 36 
23 14 19 5 25 
24 16 24 8 64 
25 15 21 6 36 
26 14 20 6 36 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

คนท่ี ก่อนเรียน 
(คะแนนเตม็ 20) 

หลงัเรียน 
(คะแนนเตม็ 20) 

ผลตา่ง 

(D) 
ผลตา่งก าลงัสอง 

(D 2 ) 

27 15 21 6 36 
28 14 19 5 25 
29 18 22 4 16 
30 16 19 3  9 
31 11 18 7 49 
32 14 19 5 25 
33 15 22 7 49 
34 15 20 5 25 
35 16 22 6 36 
รวม 502 721 219 1505 
 

 การวิเคราะห์ข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง
โดยใช้สถิติ t-test  Dependent   ทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ืองโจทย์ปัญหา
เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 104) 
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              =  18.59 
 t )34,01(. df  = 2.441 

                  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

  การวิเคราะห์ข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้ t-

test  one group ทดสอบสมมตฐิานข้อ 2 (ระวีวรรณ พนัธ์พานิช. 2541: 182-183) 
 

n

s

X
t 0         ;df=N-1 

 

   เม่ือ X  =    20.6 
    0  =    18 
    s =   1.68 
    n =   35  
   

  แทนคา่            

n

s

X
t 0   

   

                  

35

68.1

186.20 
    

   

                
28.0

6.2
  

 

                =  9.28 
                  t )34,01(. df  = 2.441 
                 มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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ภาคผนวก  ค 
 

1. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้น 
    ตวัแปรเดียว 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้น 
    ตวัแปรเดียว   
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      แผนการจัดการเรียนรู้ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1          ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี      8  เร่ือง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว             
หน่วยย่อยท่ี  4 เร่ือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว       เวลา  2  ช่ัวโมง      

1. สาระท่ี 4 : พีชคณิต 

2. มาตรฐานท่ี  ค 4.2 :  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แทน
สถานการณ์ตา่งๆตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได้  
 
 

3. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1) เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้         
 2) หาค าตอบของปัญหาหรือสถานการณ์โดยอาศยัค าตอบของสมการได้          

4. สาระส าคัญ 
โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว คือ ปัญหาท่ีสามารถเขียนความสมัพนัธ์ของ

จ านวนในปัญหาในรูปสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได้ ซึง่เม่ือหาค าตอบของสมการได้จะท าให้ได้ค าตอบ
ของปัญหา 

 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 5.1 ) ด้านความรู้ 
         นกัเรียนสามารถ 
             1) เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหา  

       2) หาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
       3) ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของค าตอบ 

 5.2 ) ด้านทักษะ/กระบวนการ 
       นกัเรียนสามารถ 

                  1) แก้ปัญหา 
                  2) ส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  
 5.3 ) ด้านคุณลักษณะ 

         นกัเรียนมี 
  1) ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  2) ความมีระเบียบวินยั 
        3)   ความรับผิดชอบ 
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6. สาระการเรียนรู้ 
              1) โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
     2) สถานการณ์ปัญหา โรงอาหารของเรา    
   

7. กิจกรรมการเรียน 
 1.ขัน้น า  
  1.1 ครูแบง่กลุม่โดยคละความสามารถให้นกัเรียนกลุม่ละ  5 คน  และให้นกัเรียนเลือก
หวัหน้ากลุม่ รองหวัหน้ากลุม่ เลขานกุารกลุม่ พร้อมทัง้แบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

  1.2  ครูทบทวนขัน้ตอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยสนทนากบันกัเรียนทัง้ชัน้แล้วเลือกตวัแทน
นกัเรียน 1 คนออกมาเขียนแผนผงัขัน้ตอนการแก้โจทย์ปัญหา 

    1.3 ทบทวนความรู้เดมิในการแก้โจทย์ปัญหาโดยให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัท าใบงานท่ี 1 
จ านวนโต๊ะ และจ านวนคน แล้วครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยค าตอบใบงานท่ี 1              
    1.4  ครูเสนอปัญหาโดยให้นกัเรียนสงัเกตการท าอาหารกลางวนัของแมค่รัวในโรงอาหาร   
            1.5 ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ชว่ยกนัท าใบงานท่ี 2 โรงอาหารของเรา  แก้ปัญหาการเลือกซือ้เตา 
             2. ขัน้ด าเนินการ 
           2.1 นกัเรียนร่วมกนัท าใบงานท่ี 2 โรงอาหารของเรา  โดยวิเคราะห์ข้อมลูจากปัญหา    
วิเคราะห์ข้อมลูท่ีต้องค้นคว้าเพิ่มเตมิ และแหลง่ข้อมลู   ร่วมก าหนดแนวทางแก้ปัญหา  แล้วด าเนินการ
แก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ แล้วบนัทกึลงในใบงาน 
              2.2  ให้ตวัแทนกลุม่ออกมาน าเสนอผลงานหน้าชัน้ 
           3. ขัน้สรุป   
   3.1  นกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบผลงานในใบงานท่ี 2 โรงอาหารของเรา  

  3.2  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหา   และเปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถาม
ประเดน็ท่ียงัไมเ่ข้าใจ 

  3.3 ให้นกัเรียนแตล่ะท าแบบฝึกหดัท่ี 1 เป็นการบ้าน 
 
 

8. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
       1)  ใบงานท่ี 1 จ านวนโต๊ะและจ านวนคน ,ใบงานท่ี 2 โรงอาหารของเรา 
        2) แบบฝึกหดัท่ี 1 
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9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 วิธีการ 

1) สงัเกตความสนใจและตัง้ใจ 
2) สงัเกตการร่วมสนทนาและตอบค าถาม 
3)  สงัเกตการท ากิจกรรมตามก าหนด 
4)  ประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรมใบงานท่ี  2 โรงอาหารของเรา 
5)  ตรวจ แบบฝึกหดัท่ี 1 

 เคร่ืองมือ 
1)  แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

2)  แบบประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม 
4)  ใบงานท่ี  2 โรงอาหารของเรา 
5)  แบบฝึกหดัท่ี 1 

 เกณฑ์การประเมิน 
         ผา่นทกุกิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละ 60 
 

 

10. บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้     
 
 จากการสงัเกตพบวา่ นกัเรียนตัง้ใจและสนใจเรียนดี   มีการซกัถามเม่ือไมเ่ข้าสถานการณ์
ปัญหา หรือขัน้ตอนการท ากิจกรรม    นกัเรียนแตล่ะกลุม่สว่นใหญ่มีการแสดงความคดิเห็นและร่วมกนั
อภิปรายเป็นอยา่งดี   จากการตรวจใบงานและแบบฝึกหดัพบวา่นกัเรียนทกุคนมีได้คะแนนมากกวา่
ร้อยละ 60     
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ใบงานท่ี  1 จ านวนโต๊ะและจ านวนคน 
 

ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ปัญหาต่อไปนีแ้ล้วช่วยกันท าใบงาน  
 

 
 
 
 
 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้คือ   
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
สิ่งท่ีโจทย์ต้องการให้หาคือ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
วิธีท า 
............ ให้ ......... แทน.................................................................................. .............................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

สมาชิกในกลุม่ 
1) ช่ือ-นามสกลุ………………………………….…………………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
2) ช่ือ-นามสกลุ……………………………………………………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
3) ช่ือ-นามสกลุ……………………………………….……………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
4) ช่ือ-นามสกลุ……………………………………….……………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
5) ช่ือ-นามสกลุ………………………………………….…………………..ชัน้………..เลขที…่……… 

สถานการณ์ที่ 1  
 ในห้องประชมุมีโต๊ะและเก้าอีอ้ยูจ่ านวนหนึง่   ถ้าจดัโต๊ะโดยให้แตล่ะโต๊ะมีเก้าอี ้7 ตวั จะ
เหลือเก้าอี ้ 36   ตวั  แตถ้่าจดัโต๊ะโดยให้แตล่ะตวัมีเก้าอี ้10 ตวั จะขาดเก้าอี ้ 120 ตวั  จงหาวา่ใน
ห้องประชมุมีเก้าอีอ้ยูก่ี่ตวั   
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สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้คือ   
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
สิ่งท่ีโจทย์ต้องการให้หาคือ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
วิธีท า 
............ ให้ ......... แทน................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

สถานการณ์ที่ 2 
  ห้องอาหารของโรงเรียนอนบุาลแหง่หนึง่ มีโต๊ะอาหารขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยโต๊ะ
อาหารขนาดเล็กส าหรับนกัเรียนนัง่ได้ 6 คน และโต๊ะอาหารขนาดใหญ่ส าหรับนกัเรียนนัง่ได้ 9 คน ถ้า
โรงเรียนอนบุาลแหง่นีมี้นกัเรียน 129 คน และมีโต๊ะอาหารส าหรับนกัเรียน 18 ตวั ปรากฏวา่โต๊ะทกุ
ตวัมีนกัเรียนนัง่ครบพอดี จงหาจ านวนโต๊ะอาหารแตล่ะขนาด  
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ใบงานท่ี  2   โรงอาหารของเรา 
ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ปัญหาต่อไปนีแ้ล้วช่วยกันท าใบงาน 

 

        โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง   ส านกังานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   เปิดสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้ 
อนบุาลถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3  มีจ านวนนกัเรียนชัน้อนบุาล  294 คน นกัเรียนระดบัประถมศกึษา
จ านวน 982 คน และนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาจ านวน 406   นกัเรียนทกุระดบัชัน้จะได้รับประทาน
อาหารกลางวนัฟรีตามนโยบายการด าเนินงานด้านการศกึษาของกรุงเทพมหานคร    สปัดาห์ท่ีผา่นมา
เกิดปัญหากบัเตาส าหรับนึง่ข้าวท าให้ข้าวดบิบ้าง สกุบ้าง  ครูผู้ รับผิดชอบได้ตดิตอ่บริษัทให้มาดปัูญหา
ดงักลา่ว  ซึง่ปรากฏวา่โรงเรียนต้องซือ้เตานึง่ข้าวใหมเ่พราะไมส่ามารถซอ่มเคร่ืองเก่าได้   บริษัทเสนอ
ราคาเตาส าหรับนึง่ข้าวชนิดท่ีใช้พลงังานแสงอาทิตย์ และใช้พลงังานไฟฟ้าพร้อมคา่ตดิตัง้และ
คา่ใช้จา่ยในแตล่ะปี แสดงดงัตาราง       
   

ระบบ ราคาและค่าตดิตัง้ ค่าใช้จ่ายต่อปี 
แสงอาทิตย์ 29,700 บาท 150 บาท 
ไฟฟ้า 5,000 บาท 1,100 บาท 

  
ให้นกัเรียนชว่ยกนัคดิวา่นานก่ีปีคา่ใช้จา่ยของทัง้สองระบบนีจ้งึจะเทา่กนั  และชว่ยตดัสินใจในการ
เลือกเตานึง่ข้าวโดยอธิบายเหตผุลประกอบด้วย 
 

 
 
 
 
 
 

สมาชิกในกลุม่ 
1) ช่ือ-นามสกลุ………………………………….…………………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
2) ช่ือ-นามสกลุ……………………………………………………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
3) ช่ือ-นามสกลุ……………………………………….……………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
4) ช่ือ-นามสกลุ……………………………………….……………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
5) ช่ือ-นามสกลุ………………………………………….…………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
 



  89 

วางแผนก่อนแก้ปัญหาโดยเขียนเป็นแผนท่ีความคิดดังนี  ้
 
 
 
 

 
 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

ข้อมูลที่ต้อง
ค้นคว้าเพิ่มเตมิ
และแหล่งข้อมูล 

 
การด าเนินการ
แก้ปัญหา 

 
ข้อมูลจาก
ปัญหา 

 
โรงอาหาร 
ของเรา 
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 วางแผนเสร็จแล้วลงมือท าได้เลย 
..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ค าชีแ้จง   จงหาค าตอบของสถานการณ์ตอ่ไปนี  ้
 
สถานการณ์ที่ 1  

ในการจดังานเลีย้งต้อนรับปีใหมข่องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/3 คณุครูประจ าชัน้ซือ้ลกูอมมา
แจกนกัเรียน โดยครูมอบหมายให้หวัหน้าห้องเป็นคนแบง่ให้เพ่ือนๆ   หวัหน้าห้องพดูกบัเพ่ือนวา่ 
 “น่ีพวกเธอมาชว่ยกนัคดิหนอ่ยซิ  ฉนัจะแบง่ลกูอมให้พวกเธอคนละ 3 เม็ด จะเหลือลกูอม 15 เม็ด แต่
ถ้าแบง่ให้คนละ 5 เม็ดจะขาดลกูอม  20 เม็ด  เอ๊ะวนันีห้้องเรามีนกัเรียนมาเรียนจ านวนก่ีคน ” 
เรามาชว่ยหวัหน้าห้องชว่ยกนัหาจ านวนนกัเรียนท่ีมาเรียนในวนันีว้า่มีจ านวนก่ีคน 
 
สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้คือ   
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
สิ่งท่ีโจทย์ต้องการให้หาคือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
วิธีท า 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

 

แบบฝึกหัดที่ 1 
 

 

ช่ือ-นามสกลุ………………………………………………………………………….…ชัน้………..เลขที่……….. 



  92 

สถานการณ์ที่ 2  
ครอบครัววิชชากรท าธุรกิจมีก าไร จงึต้องการแบง่ก าไรให้สมาชิกในครอบครัวคนละ 120,000 

บาท แตมี่สมาชิกในครอบครัว 2 คนเสียสละไมรั่บเงิน จงึแบง่เงินกนัใหมป่รากฏวา่สมาชิกในครอบครัว
ได้รับสว่นแบง่คนละ 130,000 บาท จงหาครอบครัววิชชากรมีสมาชิกทัง้หมดก่ีคน   

 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้คือ   
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
สิ่งท่ีโจทย์ต้องการให้หาคือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
วิธีท า 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 



  93 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1          ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี      8  เร่ือง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว             
หน่วยย่อยท่ี   4 เร่ือง  โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                   เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. สาระท่ี 4 : พีชคณิต 
 

2. มาตรฐานท่ี  ค 4.2 :  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แทน
สถานการณ์ตา่งๆตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได้  
 

3. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1) เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหาได้ 
 2) หาค าตอบของปัญหาหรือสถานการณ์ได้         

 

4. สาระส าคัญ 
โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว คือ ปัญหาท่ีสามารถเขียนความสมัพนัธ์ของ

จ านวนในปัญหาในรูปสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได้ ซึง่เม่ือหาค าตอบของสมการได้จะท าให้ได้ค าตอบ
ของปัญหา 

 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 5.1 ) ด้านความรู้ 
       นกัเรียนสามารถ 
               1) เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากสถานการณ์  ได้         

       2) หาค าตอบของโจทย์ปัญหาได้         
       3) ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของค าตอบ 

  

5.2 ) ด้านทักษะ/กระบวนการ 
      นกัเรียนสามารถ 
                  1) แก้ปัญหาได้ 
                  2) ส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอได้ 
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5.3 ) ด้านคุณลักษณะ 
       นกัเรียนมี 
  1) ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  2) ความมีระเบียบวินยั 
        3)   ความรับผิดชอบ 
 
6. สาระการเรียนรู้ 

    1) โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวซึง่สมการท่ีสร้างอยูใ่นรูปแบบ 
 aX+ b = c   เม่ือ a , b และ c   เป็นคา่คงตวั       
     2) สถานการณ์ปัญหาไปทศันศกึษากนัเถอะ    
   

7. กิจกรรมการเรียน 
 1.ขัน้น า  
 1.1 ครูแบง่กลุม่โดยคละความสามารถให้นกัเรียนกลุ่มละ  5 คน และให้นกัเรียนเลือกหวัหน้า
กลุม่ รองหวัหน้ากลุม่ เลขานกุารกลุม่ พร้อมทัง้แบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

 1.2 ครูสนทนากบันกัเรียนเร่ืองคา่ใช้จา่ยน า้ประะปา โดยให้นกัเรียนพิจารณา  ตารางแสดง
อตัราคา่น า้ และยกตวัอยา่งการค านวณคา่น า้ประปาให้นกัเรียนพิจารณาเป็นตั วอยา่ง 
 1.3  ครูแจกใบงานท่ี 1 แบบไหนคุ้มกวา่  ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัพิจารณาหาค าตอบ 
เม่ือท าเสร็จแล้วให้แตล่ะกลุม่ร่วมกนัอภิปรายแสดงความคดิเห็น โดยครูท าหน้าท่ีชีแ้จงและอธิบาย
เพิ่มเตมิ 
 1.4 ครูสนทนากบันกัเรียนวา่เคยไปทศันศกึษาท่ีใดมาแล้วบ้าง แตล่ะคนประทบัใจสถานท่ีใด
เพราะเหตใุด   อยากไปทศันศกึษาในครัง้ตอ่ไป   และนกัเรียนคดิวา่การจดัทศันศกึษา ต้องเสีย
คา่ใช้จา่ยอะไรบ้าง ให้นกัเรียนแลกเปล่ียนความคดิเห็นและอภิปราย  แล้วครูเขียนค าตอบทัง้หมดลง
บนกระดานด า 
 1.5 ครูให้นกัเรียนดภูาพถ่ายการทศันศกึษาสยามนิรมิต แล้วให้นกัเรียนชว่ยกนัวิเคราะห์วา่
การท่ีโรงเรียนจดัไปทศันศกึษาสยามนิรมิตท่ีผา่นมา ต้องเสียคา่ใช้จา่ยอะไรบ้าง   และต้องเสีย
คา่ใช้จา่ยใดมากท่ีสดุ  
 1.6 ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาและแจกใบงานท่ี 2 ไปทศันศกึษากนัเถอะ ให้นกัเรียนแตล่ะ
กลุม่ชว่ยกนัท า  เพ่ือหาระยะทางท่ีรถทัง้สองบริษัทคดิคา่เชา่เทา่กนั 
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  2. ขัน้ด าเนินการ 
 2.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัท าใบงานท่ี 2 ไปทศันศกึษากนัเถอะ  โดยวิเคราะห์ข้อมลูจาก
ปัญหา    วิเคราะห์ข้อมลูท่ีต้องค้นคว้าเพิ่มเตมิ และแหลง่ข้อมลู  และร่วมก าหนดแนวทางแก้ปัญหา  
แล้วด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ แล้วบนัทกึลงในใบงาน โดยครูอาจใช้ค าถามกระตุ้นดงันี  ้
 ข้อมลูจากปัญหา  

- จากสถานการณ์ปัญหานกัเรียนทราบอะไรแล้วบ้าง  
- อะไรคือข้อมลูจากสถานการณ์ปัญหา 
- ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหามีอะไรบ้าง   

  ข้อมลูท่ีต้องค้นคว้าเพิ่มเตมิ และแหลง่ข้อมลู    
- จากสถานการณ์ปัญหา ข้อมลูท่ีเรายงัไมท่ราบมีอะไรบ้าง  

 -   ข้อมลูท่ีศกึษาเพิ่มเตมิมีอะไรบ้าง 
 แนวทางแก้ปัญหา 
 -  นกัเรียนจะมีวิธีการศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิได้อยา่งไร  
 -   แหลง่ข้อมลูท่ีสามารถค้นคว้าข้อมลูได้มีอะไรบ้าง และอยูท่ี่ไหนบ้าง 
 2.2 ครูสงัเกตพฤตกิรรมและการปฏิบตังิานกลุม่ของนกัเรียนเพ่ือประเมินผลการกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั   และคอยชว่ยเหลือกลุม่ท่ีมีปัญหาในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดย
กระตุ้นนกัเรียนในกลุม่นัน้ให้ร่วมกนัท าความเข้าใจและร่วมกนัอภิปรายอีกครัง้ 
 2.3 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนด าเนินงานท่ีก าหนดไว้  หากมีประเดน็ใด
ท่ีสงสยัให้ถามครูเพิ่ม 
 2.4  หลงัจากท่ีกลุม่ด าเนินการแก้ปัญหาเสร็จแล้วให้แตล่ะกลุม่ตรวจสอบความถกูต้อง  และ
เลือกตวัแทนกลุม่ออกมาน าเสนอผลงานหน้าชัน้ 
 3. ขัน้สรุป   
 3.1 ครูให้ตวัแทนแตล่ะกลุม่รายงานผลการแก้ปัญหา  นกัเรียนกลุม่อ่ืนๆร่วมกนัตรวจสอบ
ผลงานในใบงานท่ี 2 ไปทศันศกึษากนัเถอะ   พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้นกัเรียนคนอ่ืนๆได้ซกัถาม เพ่ือได้
เรียนรู้ข้อมลูเพิ่มเตมิและแปลกแตกตา่งออกไป 
 3.2 ครูจดประเดน็ท่ีนกัเรียนรายงานไมช่ดัเจนเพ่ือเป็นประเดน็สนทนาเพ่ือท าความเข้าใจให้
ชดัเจนขึน้  หลงัจากทกุกลุม่รายงานครบ แล้ว 
  3.3 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหา  และสรุปการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์วา่จะต้องศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัระยะทางและอตัราคา่เชา่รถของแตล่ะบริษัทก่อนตดัสินใจ  

      3.4 ให้นกัเรียนแตล่ะท าแบบฝึกหดัท่ี 1 เป็นการบ้าน 
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8. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
   1)  ภาพถ่ายการทศันศกึษาท่ีสยามนิรมิตของนกัเรียน  

    2) ใบงานท่ี 1 แบบไหนคุ้มกวา่ , ใบงานท่ี 2 ไปทศันศกึษากนัเถอะ 
    3) แบบฝึกหดัท่ี 1 
 
 

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีการ 

1) สงัเกตความสนใจและตัง้ใจ 
2) สงัเกตการร่วมสนทนาและตอบค าถาม 
3)  สงัเกตการท ากิจกรรมตามก าหนด 
4)  ประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรมใบงานท่ี  2 ไปทศันศกึษากนัเถอะ 
5)  ตรวจแบบฝึกหดัท่ี 1 

เคร่ืองมือ 
       1)  แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

2)  แบบประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม 
3)  สงัเกตการท ากิจกรรมตามก าหนด 
4)  ใบงานท่ี  2 ไปทศันศกึษากนัเถอะ  
5) แบบฝึกหดัท่ี 1 

เกณฑ์การประเมิน 
         ผา่นทกุกิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละ 60 

 
 

10. บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้     
 
 นกัเรียนสนใจภาพกิจกรรมทศันศกึษาสยามนิรมิต   และร่วมสนทนาเก่ียวกบัรายจา่ยท่ีต้อง
ใช้ในการจดัทศันศกึษา  จากการสงัเกตการท ากิจกรรมกลุม่พบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่ตัง้ใจและให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม    มีการแสดงความคดิเห็น   ร่วมกนัอภิปราย  และชว่ยกนัวิเคราะห์ปัญหา
เพ่ือหาค าตอบ     แตล่ะกลุม่ตัง้ใจน าเสนอผลการแก้ปัญหาเป็นอยา่งดี    จากการตรวจใบงานและ
แบบฝึกหดัพบวา่นกัเรียนทกุคนมีได้คะแนนมากกวา่ร้อยละ 60     
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ใบงานท่ี  1  แบบไหนคุ้มกว่า 

 

ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ปัญหาต่อไปนีแ้ล้วช่วยกันท าใบงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้คือ   
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
สิ่งท่ีโจทย์ต้องการให้หาคือ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
วิธีท า 
ให้.......แทน................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

สถานการณ์ 
      นิคเป็นนกักีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียนต้องท าการฝึกซ้อมทกุเย็น   บางวนัคณุแมม่ารับแตต้่องนัง่
รอนานกวา่นิคจะซ้อมเสร็จ   คณุแมเ่ลยตดัสินใจซือ้โทรศพัท์มือถือให้นิคเพ่ือให้โทรศพัท์บอกคณุแมใ่ห้มา
รับหลงัจากซ้อมตะกร้อเสร็จ  แตค่ณุแมใ่ห้นิคสญัญาวา่จะต้องรับผิดชอบในการจา่ยคา่โทรศพัท์เอง   
โดยให้นิคพิจารณาอตัราคา่โทร 2 แบบคือ แบบท่ี 1 นาทีแรก  3 บาท นาทีตอ่ไปนาทีละ 1 บาท  และแบบ
ท่ี  2  นาทีแรก 5 บาท นาทีตอ่ไปนาทีละ  50 สตางค์   ถ้านกัเรียนเป็นนิคนกัเรียนจะเลือกแบบใด เพราะ
เหตใุด 

 

สมาชิกในกลุม่ 
1) ช่ือ-นามสกลุ………………………………….…………………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
2) ช่ือ-นามสกลุ……………………………………………………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
3) ช่ือ-นามสกลุ……………………………………….……………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
4) ช่ือ-นามสกลุ……………………………………….……………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
5) ช่ือ-นามสกลุ………………………………………….…………………..ชัน้………..เลขที…่……… 
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สมาชิกในกลุม่ 
1) ช่ือ-นามสกลุ………………………………….…………………………..ชัน้………..เลขที่………… 
2) ช่ือ-นามสกลุ……………………………………………………………..ชัน้………..เลขที่………… 
3) ช่ือ-นามสกลุ……………………………………….……………………..ชัน้………..เลขที่………… 
4) ช่ือ-นามสกลุ……………………………………….……………………..ชัน้………..เลขที่………… 
5) ช่ือ-นามสกลุ………………………………………….…………………..ชัน้………..เลขที่………… 

 
 

ใบงานท่ี  2   ไปทัศนศึกษากันเถอะ 
 

ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ปัญหาต่อไปนีแ้ล้วช่วยกันท าใบงาน 
 

                    
                โครงการทศันศกึษาโลกกว้างเป็นโครงการท่ีโรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุงจดัเป็นประจ าทกุภาคเรียน 
เพ่ือให้นกัเรียนได้ไปทศันศกึษาและได้รับความรู้จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ โดยโรงเรียนจะน านกัเรียนตั ง้แต่
ระดบัอนบุาลจนถึงระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 ไปทศันศกึษาโดยเชา่รถโดยสาร 25 คนัในการเดนิทาง 
 ในภาคเรียนหน้าก็เชน่กนั  โรงเรียนวางแผนในการน านักเรียนไปทศันศกึษา  โดยผู้ รับผิดชอบโครงการได้
โทรศพัท์ตดิตอ่เพ่ือเชา่รถเขาได้รับข้อมลูดงันี ้บริษัทเชิดชยั จ ากดั คดิค่าเชา่วนัละ 1500 บาท และคา่สกึ
หรอกิโลเมตรละ 20 บาท  บริษัทเจริญพฒัน์ จ ากดั คดิคา่เชา่วนัละ 1200 บาท และคา่สกึหรอกิโลเมตร
ละ 25 บาท ให้นกัเรียนชว่ยกนัคดิหาระยะทางท่ีรถทัง้สองบริษัทคดิคา่เชา่เทา่กนั  
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วางแผนก่อนแก้ปัญหาโดยเขียนเป็นแผนท่ีความคิดดังนี ้
 
 
 
 

 
 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

ข้อมูลที่ต้อง
ค้นคว้าเพิ่มเตมิ
และแหล่งข้อมูล 

 
การด าเนินการ
แก้ปัญหา 

 
ข้อมูลจาก
ปัญหา 

 
ไปทัศนศึกษา
กันเถอะ 
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วางแผนเสร็จแล้วลงมือท าได้เลย 
..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ค าชีแ้จง   จงหาค าตอบของสถานการณ์ตอ่ไปนี  ้
 

สถานการณ์ที่ 1  
       ในการจดัท าหนงัสือรุ่นของนกัเรียนท่ีจบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  โรงพิมพ์คดิคา่ใช้จา่ย
ทัง้หมดเป็นผลรวมของคา่ท าต้นฉบบัซึง่ต้องจา่ยเพียงครัง้เดียว และคา่จ้างพิมพ์เป็นรายเลม่ปรากฏวา่ 
ถ้าพิมพ์ 500 เลม่ จะเสียคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 8,200 บาท  ถ้าพิมพ์ 1,000 เลม่เสียคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
13,700 บาท   ถ้าต้องการพิมพ์หนงัสือรุ่น 350 เลม่จะต้องเสียคา่ใช้จา่ยในการพิมพ์เทา่ไร 

  
สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้คือ   
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
สิ่งท่ีโจทย์ต้องการให้หาคือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
วิธีท า 
ให้.......แทน.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 

แบบฝึกหัดที่ 1 
 

 

ช่ือ-นามสกลุ………………………………………………………………………….…ชัน้………..เลขท่ี……….. 
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สถานการณ์ที่ 2  
 

 อตัราคา่เข้าชมสวนสตัว์เป็นดงันี ้  ผู้ใหญ่คนละ  80 บาท  เดก็คนละ 30 บาท ปรากฏวา่มีผู้
เข้าชมสวนสตัว์  320 คน  และขายบตัรเข้าชมได้เงิน 17,100 บาท อยากทราบวา่มีผู้ใหญ่และเดก็เข้า
ชมสวนสตัว์อยา่งละก่ีคน   
 

 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้คือ   
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
สิ่งท่ีโจทย์ต้องการให้หาคือ 
 
.................................................................................................................................................... 
วิธีท า 
ให้.......แทน................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนคณิตศาสตร์    ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
เร่ืองโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

ค าชีแ้จง 
1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางเรียนคณิตศาสตร์ฉบบันี ้เป็นแบบทดสอบชนิดอตันยัจ านวน  
    5 ข้อ เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เร่ืองโจทย์ปัญหา 
    เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  เวลาในการท าแบบทดสอบ  60 นาที 
2. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบฉบบันีท้กุข้อ แสดงวิธีท าอยา่งละเอียดทกุขัน้ตอน  และหาค าตอบทกุ  
     ข้อโดยใช้ความรู้ท่ีนกัเรียนมีอยูอ่ยา่งเตม็ความสามารถ  
3. แบบทดสอบฉบบันีมี้คะแนนเตม็ข้อละ 6 คะแนนโดยพิจารณาจากความถกูต้องในแตล่ะ  

      ขัน้ตอน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1. เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหา       

2. แก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
3. ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของค าตอบ  
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1.ปัจจบุนัคณุตาอาย ุ 60 ปี หลานชายอาย ุ12 ปี อีกก่ีปีอายขุองคณุตาจะเป็น 3 เทา่ของหลานชาย 
สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้คือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
สิ่งท่ีโจทย์ต้องการให้หาคือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
วิธีท า  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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2.คณุยา่มอบเงินให้หลานสามคนไว้ใช้  โดยหลานคนโตได้รับมากกวา่หลานคนเล็ก 800 บาท  และ
หลานคนกลางได้รับเป็นสามเทา่ของหลานคนเล็ก ถ้าหลานคนโตและหลานคนกลางได้รับเงินเทา่กนั 
คณุยา่มอบเงินให้หลานทัง้หมดเทา่ไร 
สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้คือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
สิ่งท่ีโจทย์ต้องการให้หาคือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
วิธีท า  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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3.ดวงกมลมีเหรียญ 1 บาท เหรียญ 5 และเหรียญ 10 บาท รวมเป็นเงิน 100 บาท เม่ือดวงกมลนบั
จ านวนเหรียญพบวา่จ านวนเหรียญ 1 บาท เทา่กบัจ านวนเหรียญ 10 บาทและเหรียญ 5 บาท น้อยกวา่
จ านวนเหรียญ 1 บาท รวมกบัจ านวนเหรียญ 10 บาทอยู ่1 เหรียญ มีจ านวนเหรียญทัง้หมดก่ีเหรียญ 
สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้คือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
สิ่งท่ีโจทย์ต้องการให้หาคือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
วิธีท า  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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4.ในการสอบแขง่ขนัชิงแชมป์คณิตศาสตร์  กตกิาการแขง่ขนัก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัท่ีตอบถกู
เป็นคนแรกได้รับคะแนน 5 คะแนน  ผู้ ท่ีตอบถกูเป็นคนท่ีสองได้รับคะแนน 3 คะแนน ท่ีเหลือจะไมไ่ด้รับ
คะแนน  ธนากรเป็นผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัจากโรงเรียนก้าวหน้าวิทยาได้คะแนน 44 คะแนน จากค าตอบท่ี
ตอบถกู 12 ข้อ ธนากรท าข้อสอบข้อละ 5 คะแนนได้ก่ีข้อ 
สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้คือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
สิ่งท่ีโจทย์ต้องการให้หาคือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
วิธีท า  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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5.วนัแรกอา่นหนงัสือ 
5

1  ของเล่ม วนัท่ีสองอา่นหนงัสือ 
10

1 ของวนัแรก เหลือหนงัสือท่ียงัไมไ่ด้อา่นอีก 

624 หน้า หนงัสือเลม่นีมี้ก่ีหน้า 
สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้คือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
สิ่งท่ีโจทย์ต้องการให้หาคือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
วิธีท า  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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1. อาจารย์ประสาท    สอ้านวงศ์ ข้าราชการบ านาญ สถาบนัสง่เสริมการสอน 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธญัญะ   ธนธานี ข้าราชการบ านาญ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

3.อาจารย์ละเอียด      กรบงกชมาศ ข้าราชการครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
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ประวัตย่ิอผู้ท าสารนิพนธ์ 

 

ช่ือ  ช่ือสกลุ   นางสาววนัดี   ตอ่เพ็ง 
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ต าแหนง่หน้าท่ีปัจจบุนั  ครู รับเงินเดือนอนัดบัครูผู้ชว่ย  
สถานท่ีท างานปัจจบุนั  โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง (งามศริิวิทยาคาร)  

แขวงหลกัสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
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