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บทคัดยอ 
 

             การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั่วไปของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนยบริการวิชาการภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับปญหาการเรียนวิชา
คณิตศาสตรทั่วไป ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนยบริการวิชาการภาคเหนือ จังหวัดลําพูน จําแนกตามตัวแปร   อายุ 
สาขาวิชา และพ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ   และ 3) เพ่ือศึกษาความตองการของนักศึกษาและแนวทางแกไข
ปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรทั่วไป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี      ไดแก แบบสอบถามงานวิจัย  
แบบทดสอบกอนเรียนและขอมูลผลการเรียนของนักศึกษาท่ีผูสอนบันทึกไวมาประกอบในการวิเคราะหผล ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา   2553   ใชระยะเวลาต้ังแตเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2554  และ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  For Windows Version 16.00     

             จากผลการวิจัย  พบวา นักศึกษายังขาดความรูพ้ืนฐานมากกวาเหตุผลอื่นๆ แตปญหาอยูในระดับคะแนน 3.23 
หรือปานกลาง  รองลงมาไดแก ไมสามารถมาเรียนไดเต็มเวลาจัดให วิเคราะหโจทยปญหาไมได  นักศึกษาคิดคํานวณไมได 
และขาดความรูความเขาใจในหองเรียน แตยังอยูในระดับปานกลางทั้งหมด  และพบวาเมื่อวิเคราะหปญหาตามกลุมอายุตางๆ  
พบขอมูลที่นาสนใจ วา กลุมอายุ 18-25 ป มองสภาพปญหาการเรียนคณิตศาสตรในระดับคะแนนเฉล่ียสูงกวา กลุมอายุ 26- 
30 ป และกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป โดยใหคะแนนระดับความสําคัญเฉล่ียกับปญหาดานตางๆ ไดแก ไมสามารถมาเรียนไดเต็ม
เวลาจัดให นักศึกษาขาดความรูพ้ืนฐาน วิเคราะหโจทยปญหาไมได นักศึกษาขาดความรูความเขาใจในหองเรียน คิดคํานวณ
ไมไดหรือไมคลอง ทั้งน้ีผูวิจัยมองวาอาจเปนเพราะกลุมนักศึกษาที่มีอายุมากกวามองปญหาอยางเขาใจ มากกวา ซึ่งเปนสงที่
นาศึกษาติดตามตอไปอีกวา แนวโนมของการศึกษาของ และความสนใจของคนรุนไหมเปนอยางไร และจะปรับกลยุทธการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร 
 

คําสําคัญ  : ผลการเรียน, ความรูพ้ืนฐาน, ทักษะการวิเคราะหโจทย , เรียนเต็มเวลา , กลยุทธการเรียนรู 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

 This purpose of this study is 1). to indentify the problems of learning mathematics at the 
Education center of Northern Thonburi University. 2). To compare the level of general education of 
the students, age, education background, occupation, and experience in learning mathematics. 3). To 
find ways to solve the need of students and the general mathematics curriculum.  

      For the research, questionnaires and pre-tests will be given to evaluate the academic 
performance of students.  The teacher will note the result of analysis. 

     The research was conducted in the second semester of 2010 for period from May to August 
2011. Using SPSS data analysis software for Windows version 16.00 

     The result showed that the students lacked basic knowledge more than other reasons. There for 
a level of score is 3.23 or the problem is in average. The students also can’t come to school full time, 
cannot analysis the problem, cannot calculate, cannot recognize and have lack of understanding in the 
classroom respectively.  

    When analyzing the various age groups it was found the age group from 18 to 25 years was face 
problem in studying mathematics than the age group 26 to 30 years and 31 years and up by the 
students are not able to study full time and also lack of the basic knowledge and understanding the 
classroom. 

  The researcher believes the older students understanding their problem and wants to return to 
school to improve their education.  

  This is a new trend in education and interesting our young people. We want to encourage this by 
learning new effective ways of learning strategies. 
 
Keyword: Academic performance,  Basic knowledge,  Analysis the problem,  Study full time,            
    Learning strategies 
 

 
1. บทนํา 
             มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนยบริการวิชาการภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูน นับเปนศูนยการศึกษาที่มีความสําคัญและ
ดําเนินงานสอดคลองกับความตองการของชุมชน เพราะ
สถาบันต้ังอยูไมไกลจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูน และจังหวัดลําพูนยังไมมีสถาบันอุดมศึกษา 
ที่จะใหบริการดวยความเหมาะสม มหาวิทยาลัยธนบุรีจึง
ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูกลุมเปาหมาย
เพ่ือสนองความตองการในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พนักงานบริษัทใกลเคียง 
และรวมถึงผูประกอบธุรกิจสวนตัว ในจังหวัดลําพูน และ 
ลําปาง โดยใชเวลาศึกษาในวันหยุด  นอกน้ันยังดําเนินงาน
บริการการศึกษาเพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนโดยยึดหลักผูเรียนมี
ความสํ าคัญที่สุด  มุ ง เนนด านความรู และคุณธรรม
สถานศึกษาและผูสอนจะตองดําเนินการจัดกระบวนการ 

 

การเรียนรู ที่ทําใหผูเรียนไดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
ปฏิบัติได แกปญหาได ตองมีการจัดกระบวนการเรียนรู
แบบบูรณาการความรูในดานตาง ๆ ใหมีความสมดุล 
สอดคลองกับความสนใจ  ความถนัด  ความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียนและไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง  
  วิชาคณิตศาสตรทั่ วไปเปน วิชา พ้ืนฐาน  ที่
นักศึกษาทุกสาขาวิชาตองเรียน  เพราะหลักของวิชา
คณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของผูเรียนไดมาก สามารถ
ทําใหผูเรียนรูจักใชความคิดอยางรอบคอบละเอียดถ่ีถวน
และมีเหตุผล เปนคนชางสังเกตมีความสามารถในการแก
โจทยปญหา ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีเปนพ้ืนฐานสําคัญมากที่
จะทําใหมนุษยเปนผูรูมีความสามารถในการแกไขปญหา
ตางๆ ที่พบในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน



 

 

การเรียนการสอนคณิตศาสตรจะตองใหผู เรียนพัฒนา
ความสามารถในการ คิด  การ คํ านวณ  สามารถนํา
คณิตศาสตรไปใชเปนเครื่องมือการเรียนรู สิ่งตาง ๆ และ
ใช ในการดํารงชี วิตใหมีคุณภาพ  เปนสาขา วิชาที่ มี
ความสําคัญตอผูเรียนทั้งในการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน 
และในการศึกษาตอในระดับสูง ทั้งน้ีเพราะคณิตศาสตร
เปนเครื่องมือที่ นําไปสูความเจริญกาวหนาทางดาน
วิทยาศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา  
                การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบันยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องการแกโจทยปญหา ผู เรียนสวนใหญแกโจทย
ปญหาไมคอยได ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยหลายประการ เชน 
ผูเรียนขาดความรูพ้ืนฐาน มีเวลาทบทวนบทเรียนนอย 
โดย เฉพาะกลุม นักศึกษาภาคพิ เศษวันอาทิตยของ
ศูนยบริการวิชาการภาคเหนือแหงน้ี สวนมากมีงานประจํา 
จึงมีวันหยุดทํางานนอย ขาดเวลาทบทวนบทเรียน บางครั้ง
ไมสามารถมาเรียนไดเต็มเวลาจัดให ทําใหขาดความรู
ความเขาใจในหองเรียน วิเคราะหโจทยปญหาไมได 

ผูวิจัยมีความคาดหวังวางานวิจัยครั้งน้ีจะเปนขอ
ช้ีแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรทั่วไป  จะสามารถลดปญหาการแกโจทย
คณิตศาสตร สรางความรูความเขาใจในหองเรียนมากขึ้น 
และปรับมุมมองของผูเรียนวาคณิตศาสตรไมยากเกินไปที่
จะเรียนรู และสามารถนําไปใชในชีวิต ในสาขาวิชาอื่น 
และสาขาอาชีพอื่นไดดวย  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาระดับปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนยบริการวิชาการ
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
              เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับปญหาการเรียนวิชา
คณิตศาสตรทั่วไป  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี 
ศูนยบริการวิชาการภาคเหนือ จังหวัดลําพูน จําแนกตามตัว
แปร   อายุ สาขาวิชา และพื้นฐานการศึกษา  

              เพ่ือศึกษาความตองการของนักศึกษาและแนว
ทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
ทั่วไป  

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีลักษณะเปนการศึกษาเชิงพรรณา 
(Descriptive) โดยใชวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 

method) ทําการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพเพื่อทราบถึงสภาพและสาเหตุของ
ปญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ภาคพิเศษวันอาทิตย สาขาวิชาการจัดการ 
สาขา วิช าคอม พิว เตอร ธุ ร กิ จ  สาขา วิช าการ บัญ ชี  
มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนยบริการวิชาการภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

              ประชากร นักศึกษาปริญญาตรี ภาควันอาทิตย 
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี   มหาวิทยาลัยธนบุรี  ศูนยบริการวิชาการ
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร
ทั่วไป รุนปการศึกษา 2552-2553 จํานวน 133  คน               

กลุมตัวอยาง     นักศึกษาปริญญาตรี ภาควัน
อาทิตย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี   มหาวิทยาลัยธนบุรี  ศูนยบริการ
วิชาการภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
คณิตศาสตรทั่วไปภาคเหนือ รุนปการศึกษา 2552-2553 
จังหวัดลําพูนจํานวน 100  คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
        เ ครื่ อ งมื อที่ ใช ในการ วิจั ย ในครั้ ง น้ี  ได แก 
แบบสอบถามงานวิจัย  แบบทดสอบความรูกอนเรียน
คณิตศาสตร และขอมูลบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ป
การศึกษา 2552 -2553 ที่ผูสอนบันทึกไวมาประกอบในการ



 

 

วิเคราะหผล โดยแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือหลักในการ
วิจัยครั้งน้ี ไดแบงออก 2 สวน คือ ขอมูลเก่ียวกับบุคคล 
และ ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นปญหาการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร 

เคร่ืองมือวิเคราะหขอมูลจะโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS  For Windows Version 16.00     

สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือสถิติเชิงพรรณา
(Descriptive statistics) เปนคาสถิติที่ใชในการสรุป
คุณสมบัติของขอมูลและนําเสนอขอมูลที่รวบรวมมา 
ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  
              กอนการวิจัย   ทําแบบทดสอบความรูพ้ืนฐานของ
นักศึกษากอนการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั่วไป  เก็บบันทึก
ขอมูลการเขาช้ันเรียน ผลการเรียน และการรวมกิจกรรม
ของนักศึกษาที่จะเปนประโยชนในการนํามาประกอบการ
วิจัย 
             ระหวางการวิจัย  ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถาม 
และ เสนอแนะการ จัดก าร เ รี ยนการสอน  การส ง
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ส ง ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ท้ั ง ท า ง จ ด ห ม า ย
อิ เลคทรอนิกส  และกระดาษแบบสอบถาม   แลวนํา
แบบสอบถามมาบันทึกขอมูล เ พ่ือ วิ เคราะหโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  For Windows Version 

16.00     

               หลังการวิจัย   นําเสนอผลการวิจัย โดยพิมพเปน
รายงานรูปเลม เพ่ือตีพิมพเผยแพรตอไป เพ่ือนําผลวิจัยมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 

4. ผลการวิจัย 
              จากการการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางนักศึกษา
ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรทั่วไป จํานวน 100 คน ที่เรียนผาน

มาแลวในปการศึกษา 2552-2553 สามารถสรุปผล
การศึกษาไดดังน้ี  

สวนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล ผลการวิเคราะห
ขอมูลจําแนกตามเพศของนักศึกษา พบวาเปนนักศึกษาเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย คือรอยละ 64 และเพศชายเพียงรอย
ละ 36   เมื่อแบงตามสถานภาพครอบครัว พบวามีสถานะ
โสดถึงรอยละ 66 สวนสถานะภาพสมรสแลวเพียงรอยละ 
34 

นักศึกษาสวนใหญ มีอายุระหวาง 18 – 25 ป คิด
เปน รอยละ 41.0 รองลงมา มีอายุระหวาง 26 – 31 ป คิด
เปนรอยละ 32.0 โดยพบนอยที่สุดในชวงอายุ 31 ป ขึ้นไป 
เพียงรอยละ 27  

พบวานักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตรทั่วไป 
สวนมากสําเร็จการศึกษาจากระดับช้ันมัธยมปลาย คิดเปน 
รอยละ 64.0     รองลงมาสําเร็จการศึกษาจากระดับช้ัน ปวส .
หรือเทียบเทา  คิดเปนรอยละ 34.0  และรองลงมาอีกสําเร็จ
การศึกษาจากระดับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน เพียงรอย
ละ 2.0 และไมพบผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี และ
สูงกวาในกลุมตัวอยางเลย 

ยังพบวากลุมตัวอยางนักศึกษาสวนใหญสําเร็จ
การศึกษาจากสายวิชาวิทย-คณิต  คิดเปน รอยละ 45.0    
รองลงมาจบจากสาขาคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 34.0 
รองลงมาอีกจบจากสาขาการบัญชีคิดเปนรอยละ 11.0 
รองลงมาอีกจบจากสาขาชางเทคนิค คิดเปนรอยละ 5.0 
รองลงมาอีกจบจากสาขาบริหารธุรกิจ คิดเปนรอยละ 2.0 
และพบนอยที่สุดจบจากสาขาการเกษตร เพียงรอยละ 1.0 
และสายอื่นๆ รอยละ 1.0 เชนกัน 

เมื่อสอบถามถึงประสบการณการเรียนวิชาน้ีวา
นักศึกษาวางเวนจากการเรียนในหองเรียนมานานแลวก่ีป 
พบวาสวนมากจะวางเวนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร
มาแลว 6 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 50   รองลงมาวางเวนจาก
การเรียนวิชาคณิตศาสตรมาแลว 2-5 ป คิดเปนรอยละ 33 
และพบนอยที่สุดพึงจบการศึกษาหรือวางเวนจากการเรียน
วิชาคณิตศาสตรมาแลว 0-1 ปเทาน้ัน  



 

 

เน่ืองจากเปนการเรียนการสอนภาคพิเศษวัน
อาทิตยและเปดรับนักศึกษาหลากหลายกลุมเมื่อสอบถาม
ถึงอาชีพปจจุบันของนักศึกษา พบวากลุมตัวอยางนักศึกษา
สวนใหญ มีอาชีพรับจางหรือเปนลูกจาง คิดเปนรอยละ 64 
รองลงเปนผูที่ยังไมมีงานทําหรือเปนนักศึกษา คิดเปนรอย
ละ 12 รองลงมาอีกเปนขาราชการ คิดเปนรอยละ 9  
รองลงมาอีกทํางานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 8 และพบ
นอยที่สุดทําธุรกิจสวนตัวเพียงรอยละ 7   

สวนรายไดของนักศึกษาที่ประกอบอาชีพ
ปจจุบัน สอบถามเพื่อเปนขอมูลประกอบเพ่ิมเติม พบวา ผู
ที่มีรายได 10,000 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 51 และมี
รายไดนอยกวา 10,000 บาท ซึ่งรวมถึงนักศึกษาผูที่ยังไมมี
รายได คิดเปนรอยละ 49 จึงถือวารายไดเฉล่ียของนักศึกษา
ที่เรียนวิชาน้ีอยูที่ประมาณ 10,000 บาท 

และเมื่อสอบถามถึงเหตุผลในการศึกษาใน
สถาบันแหงน้ี พบวาเพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษาใหตนเอง คิด
เปนรอยละ 65 เพ่ือปรับตําแหนงงาน คิดเปนรอยละ 30 
และเพ่ือใชบริหารงานในหนาที่และองคกรของตนเอง 
เพียงรอยละ 5  
           สวนที่  2 สามารถสรุปผลเก่ียวกับความคิดเห็น
สภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาตรของนักศึกษา
จากกลุมตัวอยาง  โดยใหความคิดเห็นวา เพราะนักศึกษา
ขาดความรูพ้ืนฐานมากกวาเหตุผลอื่นๆ ซึ่งไดเฉล่ียอยูที่
ระดับคะแนน 3.23 หรือระดับปานกลาง สวนเหตุผลดาน
อื่นๆไดแก  ไมสามารถมาเรียนไดเต็มเวลาจัดให ระดับ
คะแนนเฉล่ียอยูที่ 3.01 หรือปานกลาง วิเคราะหโจทย
ปญหาไมได ระดับคะแนนเฉล่ียอยูที่ 2.99 หรือปานกลาง 

นักศึกษาคิดคํานวณไมได  หรือไมคลอง ระดับคะแนน
เฉล่ียอยูที่ 2.93 หรือปานกลาง และขาดความรูความเขาใจ
ในหองเรียน ระดับคะแนนเฉล่ียอยูที่ 2.90 หรือปานกลาง 

ตามลําดับ 
            เมื่อสอบถามดานปญหาการแกโจทยคณิตศาสตร
ดานตางๆ หรือความรูความเขาใจพ้ืนฐานและความเขาใจ
เน้ือหาตามบทเรียน ที่จัดใหมีในตารางการเรียนการสอน

พบวา นักศึกษาประสบปญหาในการแกไขโจทยเรื่องอินทิ
เกรช่ัน (Integration)   ในระดับคะแนนเฉล่ียอยูที่ 3.93 

หรือคอนขางมาก รองลงมาคือเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห 
(Geometric) ระดับคะแนนเฉล่ียอยูที่  3.86 หรือ 

คอนขางมาก เรื่องเมตริกซ (Matrix)  ระดับคะแนนเฉล่ีย
อยูที่ 3.81 หรือ คอนขางมาก เรื่องอนุพันธของฟงกช่ัน 
(Function Differential) ระดับคะแนนเฉล่ียอยูที่ 3.78 

หรือ คอนขางมาก สมการ อสมการ (Equation, Un 

Equation) ระดับคะแนนเฉล่ียอยูที่ 3.60 หรือ ปานกลาง
ถึงคอนไปทางมาก   ลิมิตของฟงกช่ัน (Limit of 

function) ระดับคะแนนเฉล่ียอยูที่ 3.58 หรือ ปานกลางถึง
คอนไปทางมาก เรื่องตรรกยศาตร  (Logic) ระดับคะแนน
เฉล่ียอยูที่ 3.31 หรือ ปานกลาง  ยังพบวาบางทานมีปญหา
เรื่องเลขยกกําลัง และการถอดรากที่สอง (Square root)   

ในระดับคะแนนเฉล่ียอยูที่ 3.22 หรือ ปานกลาง เรื่องระบบ
จํานวน (Numbering system)  ระดับคะแนนเฉล่ียอยูที่ 
3.10 หรือ ปานกลาง เรื่องเซ็ต (Set)  ระดับคะแนนเฉล่ียอยู
ที่ 2.92  หรือปานกลาง  เรื่องการคิดรอยละ (Percentage) 

ระดับคะแนนเฉล่ียอยูที่ 2.78 หรือนอยถึงปานกลาง และยัง
พบปญหาเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ในระดับคะแนนเฉล่ีย 
2.45 หรือนอยถึงปานกลาง 

เพ่ือใหการผลวิจัยเกิดประโยชนสุงสุดตอผูสอน 
และผูจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงสอบถามนักศึกษาถึง
ความตองการใหผูสอนใชวิธีการแกปญหาการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร และนักศึกษาแสดงความคิดเห็นใน
ดานตางๆ ซึ่งสรุปไดวา ควรใชเวลาฝกทักษะนักศึกษา
มากๆ โดยใหระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุดที่ 3.94 หรือระดับ
คอนขางมาก รองลงมาคือควรช้ีแนะใหเห็นการประยุคตใช
ในชีวิต ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.89 หรือระดับคอนขางมาก 
ควรใชสื่อ และนวัตกรรมในการจัดการการสอน ระดับ
คะแนนเฉล่ีย 3.50 หรือระดับปานปลางถึงคอนขางมาก 
ผูสอนควรมีเทคนิคการสอนใหเขาใจงาย ระดับคะแนน
เฉล่ีย 3.49 หรือระดับปานปลางถึงคอนขางมาก ควรใหงาน
เปนกลุมมากกวางานเด่ียว ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.36 หรือ



 

 

ระดับปานปลาง และควรใหงานเปนเด่ียวมากกวางานกลุม 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.29 หรือระดับปานปลาง 

ทํานองเดียวกันเมื่อสอบถามนักศึกษาถึงปญหา
การจัดการการเรียนการสอนของฝายวิชาการ โดยสอบถาม
ถึงปญหา 5 ประเด็น นักศึกษาใหความสําคัญกับปญหาจัด
ระยะเวลาในการเรียนการสอนสั้นไปมากที่สุดที่ระดับ
คะแนนเฉล่ีย 3.96 หรือระดับคอนขางมาก รองลงมาคือมี
กิจกรรมอื่นแทรกเวลาเรียนบอย ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.69 
หรือระดับปานกลางถึงคอนขางมาก ตารางเรียนแนน
เกินไป ไมมีเวลาทบทวน ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.64 หรือ
ระดับปานกลางถึงคอนขางมาก เชนเดียวกันแสดงความ
คิดเห็นวาการจัดกลุมนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานตางกัน ระดับ
คะแนนเฉล่ีย 3.64 หรือระดับปานกลางถึงคอนขางมาก 
และสุดทายออกขอสอบยาก ใหระดับคะแนนเฉล่ีย 3.38 
หรือระดับปานกลาง ซึ่งขอสอบออกโดยอาจารยผูสอนแต
จะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากฝายวิชาการจาก
สวนกลางเสียกอน 

ผลสรุปที่กลาวมาขางตนเปนการสรุปผลจาก
กลุมตัวอยางโดยรวม แตเมื่อวิเคราะหปญหาแยกตามกลุม
อายุตางๆ  3 กลุม พบวา กลุมอายุ 18-25 ป มองสภาพ
ปญหาการเรียนคณิตศาสตรในระดับคะแนนเฉล่ียสูงกวา 
กลุมอายุ 26- 30 ป และกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป โดยให
คะแนนระดับความสําคัญเฉล่ียกับปญหาดานตางๆ ไดแก 
ไมสามารถมาเรียนไดเต็มเวลาจัดให นักศึกษาขาดความรู
พ้ืนฐาน วิเคราะหโจทยปญหาไมได ขาดความรูความเขาใจ
ในหองเรียน คิดคํานวณไมได หรือไมคลอง ทั้งน้ีผูวิจัยมอง
วาอาจเปนเพราะกลุมนักศึกษาที่มีอายุมากกวามองปญหา
อยางเขาใจ มากกวา  

เมื่อวิเคราะหปญหาแยกตามวุฒิการศึกษาที่สําเร็จ
มาแลว  3 กลุม ไดคาคะแนนระดับความสําคัญเฉล่ียกับ
ปญหาดานตางๆ พบวานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากศูนย
การศึกษานอกโรงเรียน จะใหความสําคัญระดับปญหาการ
เรียนคณิตศาสตรสูงกวาผูที่จบการศึกษาจากช้ันมัธยม
ปลายและ ปวส   .หรือเทียบเทา แตทั้งน้ียังไม  เปนที่ยืนยัน

ไดมากนักเพราะมีเพียง 2 ทานในกลุมตัวอยางทั้งหมด 100 
คน พบวาผูที่จบการศึกษาจากช้ันมัธยมปลายจะมีปญหา
ขาดความรูพ้ืนฐานนอยกวากลุมอื่น  

และเมื่ อ วิ เคราะหปญหาแยกตามสายหรือ
สาขาวิชาที่สําเร็จมาแลว  6 กลุม สรุปไดวา ผูที่จบ
การศึกษาจากสายวิทย – คณิต จะมีปญหาการเรียน
คณิตศาสตรขาดความรูความเขาใจในหองเรียนนอยกวาผูที่
จบจากสายวิชาหรือสาขาอื่นๆ  สวนกลุมสายศิลป และ
กลุมสาขาการเกษตรจะมีปญหาขาดความรูพ้ืนฐานมากกวา
กลุมอื่น รองลงมาคือสาขาชางเทคนิค   สาขาคอมพิวเตอร  
สาขาบัญชี  และสาขาบริหารธุรกิจ  ตามลําดับ 

เมื่อวิเคราะหปญหาแยกตามประสบการณในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรหรือผูที่ ว าง เวนการเรียนวิชา
คณิตศาสตรมาแลวก่ีป โดยแบงเปน  3 กลุม  สรุปไดวา ผูที่
วางเวนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตรมาแลว 6 ป ขึ้นไป  จะ
ขาดความรูพ้ืนฐานมากกวาผูที่พ่ึงจบหรือวางเวนจากการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรมาแลวไมนาน แตเมื่ออยูในช้ัน
หองเรียนสามารถทําความเขาใจและแกไข วิเคราะหโจทย
ไดดีกวาผูที่พึงจบการศึกษาใหมๆ ทั้งน้ีอาจเพราะผูที่จบ
การศึกษาใหมๆ ยังไมอายุนอยกวา และขาดความต้ังใจ 
ขอสรุปน้ีผูวิจัยสรุปเสริมจากประสบการณจริงในการสอน 
ซึ่งจะเห็นวาผูที่สูงวัยกวามีความต้ังใจ รับผิดชอบหนาที่
ตนเองไดมากกวาและมีความพยายามในการเรียนรูและ
สอบถามปญหากับผูสอนมากกวา 

เมื่อวิเคราะหปญหาแยกตามอาชีพปจจุบันหรือ
งานประจําของนักศึกษาแบงเปน  3 กลุม ในสวนของ
ปญหาไมสามารถมาเรียนไดเต็มเวลาจัดใหน้ัน สรุปไดวาผู
ประกอบธุรกิจสวนตัวจะมีปญหาเรื่องเวลามากที่สุด อาจ
เพราะมีธุรกิจที่ตองดูแล และรองลงมาคืออาชีพรับจางหรือ
ลูกจาง อาจเพราะวาบางทานตองเขาทํางานแบบเปนกะ 
เวลาอาจไมลงตัวดีพอ ซึ่งผูสอนวิเคราะหเพ่ิมเติมจาก
ประสบการณในการสอนจริงดวย 

และผูวิจัยยังสนใจความคิดเห็นของนักศึกษาใน
เรื่องความตองการใหผูสอนใชวิธีการแกปญหาการจัดการ



 

 

เรียนการสอน จําแนกตามชวงอายุวาเปนอยางไร  และจาก
ผลวิจัย สรุปไดวา กลุมอายุ31 ป ขึ้นไปแสดงความคิดเห็น
วาควรช้ีแนะใหเห็นการประยุคตใชในชีวิตมากกวากลุม
อายุอื่น และตองการใหผูสอนควรมีเทคนิคการสอนให
เขาใจงาย สวนประเด็นอื่นๆ ไมมีความคิดเห็นแตกตางกัน
ชัดเจนเทาใด 
  และจากขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศึกษา สรุป
ใจความสําคัญไดวาเวลาท่ีทางมหาลัยจัดใหมีระยะเวลา
นอยมากและทําใหนักศึกษาเจออาจารยผูสอนนอยจึงทําให
นักศึกษาบางคนไมเขาใจ แตเน่ืองจากเปนการศึกษาภาค
พิเศษ นักศึกษาจะเปนผูที่มีงานทําแลว การเรียนที่หนักไป 
หรือการมอบหมายงานมากไป อาจกระทบทั้งการเรียน 
และงาน  นักศึกษาจะเนนการนําไปใชในการทํางานจริง
และชีวิตประจําวันมากกวา  สําหรับการแบงกลุมเรียนตาม
พ้ืนฐานน้ันคิดวาไมจําเปนเน่ืองจากจะเปนการลําบากใน
การจัดการเรียนการสอน หากนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานดอยกวา
เพ่ือนควรศึกษาเพ่ิมเติมกับอาจารยเปนกรณีไป 
 

5. อภิปรายผล  
การศึกษาครั้ ง น้ี  ได นําเอาทฤษฎีของ   Jean 

Piaget ชาวสวิสเซอรแลนด และLev Vygotsky ชาว
รัสเซีย ทั้งสองทานน้ีเปนนักทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธิ
นิยม (Cognitivism) เปนกลุมที่สนใจศึกษาเก่ียวกับ 
Cognition หรือกระบวนการรูคิด หรือกระบวนการทาง
ปญญา ซึ่งตอมาไดพัฒนามาเปน Constructivism ซึ่งเช่ือ
วา การเรียนรูเปนกระบวนการสรางมากกวารับความรู 
ดังน้ันเปาหมายของการสอน จะสนับสนุนกระบวนการ
สรางมากกวาการรับรู ดังน้ันเปาหมายของการสอนจะ
สนับสนุนการสรางมากกวาความพยายามในการถายทอด
ความรู จึงไดมุงเนนการสรางความรูใหมอยางเหมาะสม
ของแตละบุคคล และสิ่งแวดลอมมีความสําคัญในการสราง
ความหมายของความเปนจริง จากความเช่ือดังกลาว จึง
สงผลใหแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 
Constructivism เปนการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนลงมือ
กระทําในการสรางความรูมากกวาเปนผูรับการถายทอด

ความรูจากครูผูสอน  มาเปนแนวในการศึกษา และหลัก
ธรรมชาติและคุณคาของคณิตศาสตรซึ่งธรรมชาติของ
คณิตศาสตรคือมีลักษณะเปนนามธรรม เปนภาษาสากล 
เปนวิชาที่แสดงความเปนเหตุเปนผลกัน และเปนศิลปะ
อยางหน่ึง สวนประโยชนและคุณคาของคณิตศาสตรน้ัน
คณิตศาสตรสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันนําไปใช
กําหนดหลักสูตรทางการศึกษา และนําไปใชเพ่ือเปน
เครื่องมือของศาสตรในสาขาอื่น 

มนุษยเราจะมีความพรอมดวยการฝกฝน คือ 
ไดรับการฝกฝนทักษะพ้ืนฐานหลายๆ ดาน   จนทําใหเกิด
ทักษะขั้นสูง   อยูที่ความต้ังใจและทักษะของผูสอนในการ
ถายทอดความคิดออกมาเปนภาษา และผูสอนตองมีการ
วางแผนกอนที่จะตัดสินใจวาจะสอนอะไร และลดชองวาง
ความแตกตางดานปจจัยตางๆ ไมวาจะเปน อายุ พ้ืนฐาน
การศึกษา อาชีพ เปนตน และขอสําคัญคือ ตองพยายามให
นักศึกษาไดคนพบสิ่งตางๆดวยตนเอง  การพัฒนาชุดการ
สอนเพ่ือฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เปนการ
เรียนรูจากเรื่องที่งายไปสูเรื่องที่ยาก จากของจริงหรือสิ่งที่
เปนรูปธรรมไปหานามธรรม  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
มีเกม และเทคนิคที่สรางความสนุกสนานในการเรียน  จะ
ชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและมีความสามารถใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุจุดประสงคของหลักสูตร  การศึกษารูปแบบการสอน
คณิตศาสตรดวยวิธี สรางความเปนกันเอง ฝกทักษะ ทําให
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงขึ้น
ดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แสดง
ใหเห็นอยูแลววา พ้ืนฐานการศึกษาที่แตกตางกัน เชน ผูที่
จบสายวิทย – คณิต ยอมไดเปรียบผูที่จบสายศิลป หรือผูที่
จบจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน และสาขาและสถาบัน
ที่อาจไมไดปูพ้ืนฐานความรูคณิตศาตรมาดีพอ ผูที่วางเวน
จากการเรียนมาหลายป โดยเฉพาะกลุมที่มีอายุสูงกวา ยอม
ตองใชเวลารื้อฟนความจําและสอนไปอยางชาๆ และอาจ
ตองประกบเปนรายๆไป  



 

 

แตโดยรวมแลวนักศึกษายังใหระดับความสําคัญ
ของปญหาไมถึงขั้นมากที่สุด แตก็ไมใชระดับนอยหรือ
น อ ยที่ สุ ด  ส วนใหญ จ ะอ ยู ในระ ดับปานกลา ง ถึ ง
คอนขางมาก  น่ันหมายถึงเปนการไมยากนักที่ผูสอนหรือ
ผูจัดการเรียนการสอนจะจัดการปรับปรุง พัฒนาการเรียน
การสอนและไดรับความรวมมือจากนักศึกษา  

วิชาคณิตศาสตรทั่วไป แมจะไมใชวิชาหลักของ
สาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน แตหลักของคณิตศาสตร ก็
ชวยใหการวิชาอื่นมีเน้ือหาสมบูรณ  เชน วิชาการบัญชี ก็
ตองเปนเรื่องตัวเลขที่มาเก่ียวของโดยเล่ียงไมได วิชา
คอมพิวเตอร การประมวณผลทางคอมพิวเตอรก็ตองอาศัย
สูตรทางคณิตศาตร หรือวิชาดานการบริหาร เชน การ
จัดการโครงการ การวางแผนการผลิต ก็ตองอาศัยทฤษฎี
ทางคณิตศาตรมาชวย   

6. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 ผลการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาตรทั่วไป จะเห็นวาระดับปญหามีความ
แตกตางกันไปตามอายุ พ้ืนฐานการศึกษาของแตละคน 
และลักษณะรูปแบบการเรียนแบบภาคพิเศษ มีขอจํากัด
หลายประการ เชน ตางรางเวลาเรียนอัดแนน การจะมี
กิจกรรมแทรก จะทําใหเวลาการเรียนการสอนคลาดเคล่ือน
ไป แตกิจกรรมที่มีสาระก็เปนสิ่งจําเปนไมนอยวกวาการ
เรียนการสอนในหองเรียน เวลานักศึกษาจะมีโอกาสเจอ
อาจารยผูสอน และฝายวิชาการเพียงอาทิตยละครั้ง การ
ประสานงาน การติดตอสื่อสาร การใชระบบพ่ีเล้ียงหรือ
ตัวแทนกลุมในการประสานงานระหวางนักศึกษาจึงมี
ความจําเปน  
 กอนการเรียนควรมีการทดสอบความรูพ้ืนฐาน
ในสัปดาหแรก และทดสอบอีกครั้งหลังการเรียนการสอน
ในสัปดาหสุดทาย ซึ่งสรางแบบทดสอบที่แยกตางหาก
ออกไปจากขอสอบวัดผลตามปกติ และผูสอนควรช้ีและหา
เทคนิคใหนักศึกษามีทัศนคติที่ตอวิชาคณิตศาตรวาไมใช

เรื่องที่ยากเกินไป โดยพยายามมแสดงใหเห็นการประยุคต
ใชไดจริง และมีความสําคัณตอสาขาอื่นๆอยางไร 
 ขอเสนอแนะของนักศึกษาแมจะมีความแตกตาง
กันไป ทางผูสอนและฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยควร
นําไปพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให
เหมาะสม ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก็จะสงผลดีตอ
ผูสอน และมหาวิทยาลัย ที่จะไดผลการการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของตนเองและสถาบัน 
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มหาวิทยาลัยธนบุรี  ( A STUDY OF STUDYING AND 

TEACHING MATTHMATIC PROBLEM IN 
KNOWLEDGE SERVICE CENTER THONBURI 

UNVIVERSITY      ) สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของ
อาจารยดวงธิดา นําเวียง รองผูอํานวยการศูนยบริการ
วิชาการภาคเหนือ  ที่กรุณาสละเวลาในการใหคําแนะนํา
และขอคิดเห็นตางๆ รวมท้ังตรวจและแกไขงานวิจัยฉบับน้ี 
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วิชาการภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ที่เรียนวิชาคณิตศาตร
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