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วิจัย  : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์    
  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  

ผู้วิจัย  : นายบวงสวง  น้อมเศียร  ต าแหน่ง  คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
   โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  
ปีที่วิจัย : 2559-2560 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 2) เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
และประสิทธิผล (E.I.) 3) เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ส านักการศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ปีการศึกษา 
2559 – 2560 มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ส าหรับสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ตรวจสอบหาคุณภาพ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และวิเคราะห์ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น 

(KR – 20) และค่าความเที่ยง ( ) สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย ( x )   
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่า
ประสิทธิผล (E.I.)  ค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า  

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมากขึ้นไป  

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีค่า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.96/80.59 และค่าประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7718 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ดังนี้  



ข 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.2 ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หลังเรียงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของครูตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้และนักเรียน โดยภาพรวม พบว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุด  

ดังนั้นสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์             
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างมาก เป็นการยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษาอีกด้วย  
ค ำส ำคัญ : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
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Abstract 

 This research and development consists of 4 stages: 1)  Analysis of basic 
data, 2) Design and development, 3) Implementation, and 4) Evaluation. The aims 
are to 1) to study and analyze the basic data for enhancement of learning outcome 
and mathematical reasoning ability for Mattayom 4 students by implementation of 
problem-based learning (PBL), 2) to create and develop the model of arrangement of 
learning activities to subject of mathematical reasoning ability, Mathematical Learning 
Unit, for Mattayom 4, by implementation of problem-based learning (PBL), and 3) to 
study the results of arrangement of learning activities to subject of mathematical 
reasoning ability, Mathematical Learning Unit, for Mattayom 4, by implementation of 
problem-based learning (PBL). The participants in this research included teachers and 
educational staff and Mattayom 4 students at Chakangrao Wittaya School (In-Chum 
Deesarn Upatham), Mueanf Kamphaengphet Municipality Educational Office, academic 
year 2016-2017. The research instruments were document analysis, structured interviews, 
questionnaires, manual for arrangement of learning activities, learning outcome 
tests, and satisfaction surveys which have been tested for Item Objective Conguence 
Index (IOC) by experts and difficulty (P), discrimination (r), reliability (KR-20), and reliability 

(α). The statistics used for analysis included the basic statistics such as percentage 

(P), mean (x̄), standard deviation (S.D.), and hypothesis-testing statistics including 
efficiency (E1/E2) and effectiveness (E.I.), and T-test. The results suggest that  
 1. The overall suitability of development of academic achievement and 
mathematical reasoning ability for Mattayom 4 students by implementation of 
Problem-Based Learning (PBL) was at a high level.  
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 2. As for the model of Learning Activities to subject of mathematical 
reasoning ability, Mathematical Learning Unit, for Mattayom 4, by implementation of 
problem-based learning (PBL), the efficiency (E1/E2) level was 80.96/80.59 and 
effectiveness (E.I.) level was 0.7718.  
 3. The results of the arrangement of learning activities to subject of mathematical 
reasoning ability, Mathematical Learning Unit, for Mattayom 4, by implementation of 
problem-based learning (PBL) were as follows :  
  3.1 The academic achievement and mathematical reasoning ability, 
for Mattayom 4 students by implementation of Problem-Based Learning (PBL) after 
lesson was higher than before lesson with statistical significance at the .05 level.  
  3.2 The academic achievement and mathematical reasoning ability, 
for Mattayom 4 students by implementation of Problem-Based Learning (PBL) after 
lesson was higher than the 80 percent criterion with statistical significance at the .05 level. 

3.3 The overall satisfaction towards the arrangement of learning activities to 
subject of mathematical reasoning ability, Mathematical Learning Unit, for Mattayom 
4, by implementation of problem-based learning (PBL) of teachers and students was 
at a high level.  
 It can be concluded that the model of Learning Activities to subject of 
mathematical reasoning ability, Mathematical Learning Unit, for Mattayom 4, by 
implementation of problem-based learning (PBL) supports the development of academic 
achievement and mathematical reasoning ability of Mattayom 4, students has the 
efficiency higher level and effectiveness higher level very much in learn mathematical. 
efficiently and effectively, which also contributes to improvements of the quality of 
education next time.  
Keyword : Implementation of Problem-Based Learning (PBL) 
 
 
 
 
 
 


