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บทคัดย่อ 
 วิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์  และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน (3) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระหว่าง 
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6/2 จ านวน 39 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อ าเภอบ้าน 
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แท่น จังหวัดชัยภูมิ ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 6 แผน 
เวลา 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 45 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
ตั้งแต่ 0.20 – 0.35 ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 และแบบทดสอบวัดความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ จ านวน 21 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.72 – 0.79 และค่าความยาก 
ตั้งแต่ 0.25 – 0.50 ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 18 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.32 – 0.67 ค่าความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติโฮเทลลิงทีสแควร์ 
(Hotelling’s T2) 
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
ลิ มิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีประสิทธิ ภาพเท่ากับ 
82.28/84.73  
  2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเท่ากับ .7717  
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  4. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีคะแนน
ความพึงพอใจมากต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 

Abstract 
 This research objective are aim to be  (1) planning development of the 
mathematic studying activity about limit and function continuous in high school 
education level 6 by type using resolving that have efficiency standard 75/75 (2) to 
find the effective index of mathematic planning activity about limit and function 
continuous in high school education level 6 by type using resolving thinking. (3) to 
compare the achievement of learning, analysis idea of high school students level 6 
by studying of result resolving thinking mark before and after, and (4) study about 
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satisfaction of mathematic studying of high school level 6. The researcher groups 
are high school student class 6/2 total 39 persons first term of 2558 academic year, 
in Chaiyaphum province, Banthaen district, Banthaen’s school, received by Cluster 
Random Sampling system. The instrument that used in research was resolving 
thinking activity 6 plans, 18 hours. The learning attitude measuring examination total 
45 points, power classify from 0.20-0.35, efficiency of all examination were 0.80 and 
analyze skill measuring 21 points. Its have classify power from 0.72-0.79 and 
difficult value from 0.25-0.50, the reliability of the whole issue were 0.77, and 
satisfaction measuring examination of mathematic learning in 18 points got classify 
power value from 0.32 – 0.67, the reliability of the whole issue were 0.84. The 
statistic that used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, and 
testing statistic was Hotelling’s T2 

 The research result were 
  1. The efficiency of mathematic learning activity plan about limit and 
function of high school level 6 by setting activity of resolving thinking got efficiency 
82.28/84.73 that higher than limited  
  2. The effectiveness index of learning activity plan of resolving thinking 
about limit and function continuous of high school student level 6 were 0.7717  
  3. Achievement And critical thinking in analyze and ability of student 
analysis of student about the limit and function continuous in high school student 
level 6 by resolving thinking learning higher as statistic significance 0.01 level.  
  4. The high school Students with learning activities organized by the 
problem. Points are very satisfied to learn mathematics. 
 
Keywords : Development, Learning activities The problem is the base,  
                     Achievement, Analytical Thinking  
 
บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล 
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์

ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน 
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชวิต 
ประจ าวันได้อย่างถู กต้อง เหมาะสม  
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการจัดการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ควบคู่
ไปกับความรู้ด้านเน้ือหาสาระ ดังจะเห็นได้
จากการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้น าด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการที่ผู้ เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพนั้น 
จะต้องมีความสมดุลระหว่างสาระด้าน
ความรู้ทักษะกระบวนการ ควบคู่ไปกับ
คุณธรรม และค่านิยม ดังนี้1) มีความรู้
ค ว าม เข้ า ใ จ ในคณิตศาสตร์พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการ การวัด 
พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น พร้อมทั้งสามารถน าความรู้นั้น
ไปประยุกต์ใช้ได้  2) มีทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นโดยก าหนดเป็น
มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ประการ ได้แก่
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายและ
การน าเสนอ การเชื่อม โยงความรู้ต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์ 3) มีความสามารถในการ
ท างานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มี
ความรอบคอบมีวิจารณญาณมีความ
เชื่อม่ันในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักใน
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
 ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตร์ในปัจจุบัน เป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ(แก้วตา  
เลาหบุตร. 2551 : 1) และในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้นมีทักษะ
กระบวนการการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่
ส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ต้องการให้ผู้เรียนมี
ความรู้และพื้นฐานในการที่จะน าไปศึกษา
ต่อซึ่งจ าเป็นต้องบูรณาการเนื้อหาต่างๆใน
วิชาคณิตศาสตร์ เข้ าด้ วยกัน  โดยใช้
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และใช้แก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551 : 47) ดังนั้นเพื่อให้นักเรีนได้ มี
โอกาสพัฒนาทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ครูควรเพิ่มกิจกรรมกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แก้ปัญหา 
สร้างข้อความคาดการณ์ อธิบายและ
ตัดสินข้อสรุปในกรณีทั่วไปของตนเอง 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย.ี  2551 : 170) 
 สาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ 
อาจเนื่องมาจากการสอนคณิตศาสตร์ที่
ผ่านมามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่
เหมาะสมกับผู้เรียน(ศักดิ์ชัย  นิรัญทวีและ
ไพเราะ พุ่มม่ัน. 2543 : 26) ครูจึงต้อง
เลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้
นักเรียนเผชิญปัญหา กระตุ้นให้คิดถาม 
ท้ า ท า ยที่ จ ะ ห า ค า ต อบด้ ว ยตน เ อ ง 
แก้ปัญหาน าเสนอความคิด อภิปราย 
อธิบายได้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพน าไปสู่วัตถุประสงค์
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ที่ตั้ งไว้  ทั้งช่วยให้นักเรียนมองเห็นว่า
คณิตศาสตร์มีความหมายสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐานการเรียน
คณิตศาสตร์ขั้นสูงขึ้นได้ดี (พร้อมพรรณ  
อุดมสิน และอัมพร ม้าคะนอง.   2547 : 3-
8)  และในปั จ จุบัน มีสิ่ ง ล่ อ ใจอยู่ นอก
ห้องเรียนเป็นจ านวนมาก กิจกรรมต่างๆ
ในชั้นเรียนจึงดึงดูดความสนใจได้น้อย ครู
ต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน การใช้คะแนนเป็นตัว
ล่อหรือใช้สื่อที่น่าสนใจ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนในแต่ละ
ชั่วโมง (ประสาท  อิศรปรีดา.  2549 : 17)    
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning ) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายและจะต้องสอนย้ า ซ้ า ทวน 
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะเป็นการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิมไปหาองค์
ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการปฏิบัติจริง 
โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในเรื่อง
เดิม ให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้ รู้จักน า
ความรู้ไปเชื่อมโยงหาองค์ความรู้อื่น รู้จัก
สร้างผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับ
สมาชิกในกลุ่มหรือในห้อง การท ากิจกรรม
ที่หลากหลายเช่นนี้จะสอดคล้องกับการ
ท า ง านขอ งสมองซึ่ ง ท า ง าน โดยส่ ง
กระแสไฟฟ้าจากเซลล์หนึ่งต่อเนื่องกันเป็น
วงจรโปรตีน ซึ่งจะเป็นสะพานไฟฟ้าให้วิ่ง
ได้ เ ร็ วขึ้ น  จากการ เรี ยนรู้ ที่ เ กิ ดจาก
กิจกรรมแรก สมองจะบันทึกไว้ด้ วย
วงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่ง เม่ือมีกิจกรรมเรื่องนี้

ซ้ าอีกจะด้วยวิธีใดก็ตามจะท าให้สมองมี
การบันทึกไว้ซ้ าอีก เม่ือท าอีกบ่อยๆ ด้วย
กิจกรรมที่แตกต่าง ในเรื่องเดียวกันก็จะท า
ให้สมองบันทึกไว้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ได้ อย่างแม่นย าและจ าได้นาน 
(โกวิท ปวาลพฤกษ์. 2549 : 11-26)  
 การคิดเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต เพราะความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ามา
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
ต่อโลกปัจจุบันซึ่งท าให้บุคคลสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างประโยชน์อย่างมาก
ในการด ารงชีวิตจะท าให้สามารถแก้ปัญหา 
รวมทั้งเลือกตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและ
เหมาะสม ดังนั้นการหลากหลายทางเลือก
ได้อย่างรวดเร็ว จึงก่อให้เกิดปัญหาขึ้น
ต่ า งๆ  นา  นา  ส่ งผลกระทบต่ อการ
ด ารงชีวิตในยุคสังคมข่าวสาร(วีระ สุดสังข์. 
2 5 5 0  :  1 2 )  ห ากบุ ค ค ล ในสั ง คม มี
ความสามารถในการคิด ก็จะเป็นส่งเสริม
การคิ ด ให้ กั บ เด็ กและ เยาวชน จึ ง มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการคิดจะช่วย
พัฒนาความคิดให้ก้ าวหน้า ส่งผลให้
สติปัญญาเฉียบแหลม มีความรอบคอบ 
สามารถแก้ปัญหาต่างได้ เป็นอย่ างดี
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกาภิวัฒน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
(ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ. 2551 : 3) 
 สภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านแท่น
วิทยา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็น
โ ร ง เ รี ย น ขน าด ใ หญ่  จ า ก ร า ย ง า น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มี
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คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 
20.48 จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ต่ า(โรงเรียน
บ้านแท่นวิทยา. 2556 : 109) และจากผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปี
ก า ร ศึ กษ า  2 5 5 6  ซึ่ ง ค ะ แนน เ ฉลี่ ย
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าทุก
รายวิชา จึงต้องเพิ่มกระบวนการจัดการ
เ รี ยนรู้  ( สถ าบั นทดสอบกา รศึ กษ า
แห่งชาติ.  2555 : เว็บไซต์) และ จากการ
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า นักเรียน
ยังมีความสามารถในการคิดอยู่ในระดับต่ า
ซึ่ ง เป็ น เ รื่ อ งที่ ผู้ เ กี่ ยวข้ อ งกับการ จัด
การศึกษาทุกระดับควรให้ความสนใจ และ
พัฒนาการคิดของนักเรียนให้สูงขึ้นด้วย
การจัดประสบการณ์ที่ เหมาะสมและ
ต่อเนื่อง (สมบัติ กาญจนารักพงษ์. 2545 : 
2) จากเหตุผลที่กล่าวถึงข้างต้น ท าให้
ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ 
เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย
ครั้ งนี้ จ ะท า ให้ทราบแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้  
 
 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ปั ญห า เ ป็ น ฐ าน  วิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์
แ ล ะ ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
75/75 

  2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องลิ มิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ระหว่างคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรยีน 

  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์  ของนัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  

 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 การวิ จัยครั้ งนี้ เป็นการวิ จัย เชิ ง
ทดลอง (Experimental Research) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อ าเภอบ้านแท่น 
จั ง ห วั ด ชั ยภู มิ  ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 39 คน ได้มา
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โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  1. แผนการ จัดกิ จกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 6 แผน  
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนิด
เลือกตอบแบบปรนัย 5  ตัวเลือก จ านวน 
45 ข้อ   

   3. แบบทดสอบวัดการคิด
วิเคราะห์ จ านวน 21 ข้อ   

   4. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) 
สร้างขึ้นตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert’s 
Scale) จ านวน 18 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้มูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิ จัยได้
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้แผนการจัดกิจกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจ านวน  6 แผน  ไป
ทีละแผนพร้อมเก็บคะแนนระหว่างเรียน
และแบบทดสอบท้ายแผน เก็บบันทึก
คะแนนทุกแผนจนครบ แล้ วท าการ
ทดสอบหลังเรียน (Post test) ด้วย
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ ตรวจให้คะแนนเก็บบันทึก
คะแนนไว้ พร้อมวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ มีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จากนั้นผู้วิจัยได้น าคะแนนที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เครื่ องคอมพิว เตอร์ โดยใช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) และแปลผลความ
คิดเห็นจากค่าเฉลี่ย  
 วิ เคราะห์ เปรียบเทียบค่ า เฉลี่ ย
ผลสัมฤทธิ์และการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียน
และหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย )(x  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และสถิติ โฮเทลลิง
ทีสแควร์ (Hotelling’s T2) 
 
ผลการศึกษา 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิ มิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.28/84.73 
 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่า
เท่ากับ .7717   
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
เคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        460                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผู้วิ จัยได้วิ เคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า
คะแนนก่อนเรียนและหลั ง เ รียนของ
นักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เ ม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับ
มาก 8 ข้อ ระดับน้อย 7 ข้อ และน้อยที่สุด 
1 ข้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เรื่องลิ มิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีประสิทธิภาพ 82.28/84.73 หมายความ
ว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน พฤติกรรม และ
จากการทดสอบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
ทั้ง 6 แผน คิดเป็นร้อยละ 82.28 และได้
คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.73 จาก
ผลการวิ จัยที่ได้  ดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เ รื่ อ งลิ มิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 
มีค่าเท่ากับ 0.7717 หลังจากเรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ท าให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากที่
ได้รับการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
จะต้องสอนย้ า ซ้ า ทวน เพื่อให้นักเรียน
เกิดทักษะเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงจาก
ประสบการณ์ณ์เดิมไปหาองค์ความรู้ใหม่
ด้วยกระบวนการปฏิบัติจริง โดยการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายในเรื่องเดิม ท าให้
ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้ รู้จักน าความรู้
ไปชื่อมโยงหาองค์ความรู้อื่น รู้ จักสร้าง
ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิก
ในกลุ่ มห รื อ ในห้ อ ง  นั ก เ รี ย น มีก า ร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้แก้ปัญหา
เองท าให้นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ
ม่ันใจตนเอง  มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยเฉพาะเม่ือได้
แสดงวิธีแนวคิดของตัวเองให้เพื่อนในห้อง
ได้เข้าใจปัญหาที่ตัวเองสามารถแก้ได้  จึง
มีความพึงพอใจมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เป็นการสอนเน้นให้นักเรียน
สามารถคิดแก้ปัญหาเองได้  เ ม่ือ ให้
นักเรียนท ากิจกรรมต้องค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ความพร้อมด้าน
ความรู้พื้นฐานเดิมในรายวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนแต่ละคนก่อนให้นักเรียนท า
ใบงาน   __  
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 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เหมาะสมกับเนื้อหาบาง
เ รื่ อ ง เ ท่ า นั้ น  ค ว ร ใ ช้ วิ ธี ก า ร ส อนที่
หลากหลายกับเรื่องเดียวกัน 
 3. ควรเน้นขั้นตอนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียนพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่าง
ชัดเจน 
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีข้อจ ากัดของเวลา เพราะ

นักเรียนจ าเป็นต้องใช้ เวลาในการหา
ค าตอบด้วยตนเอง ดั งนั้นควรมีการ
ยืดหยุ่นเวลาให้มีความเหมาะสม 
 5. ควรท าการศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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