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บทคัดยอ 

ความสมดุลระหวางความรู และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูแคลคูลัสใหมี
คุณภาพ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตรในวิชาแคลคูลัส เรื่อง ลําดับและ
อนุกรม จําแนกตามภูมิลําเนา สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทักษะ
ทางคณิตศาสตรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ทักษะการแกปญหา ทักษะการใหเหตุผล ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการ
เช่ือมโยง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 66 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบทดสอบยอย  และแบบทดสอบกลางภาคเรียน  การวิเคราะหขอมูลใช
คารอยละ คะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนเฉลี่ย และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีทักษะทางคณิตศาสตรในวิชาแคลคูลัส เรื่อง ลําดับและอนุกรมอยูในระดับพอใช  
เม่ือเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตรระหวางนักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันทางภูมิลําเนา สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พบวา นักศึกษาท่ีมาจากภูมิลําเนาตางกัน มีทักษะทางคณิตศาสตรไมแตกตางกัน     
แตนักศึกษาตางสาขาวิชามีทักษะทางคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ย
ในระดับ ปวส. ตางกัน มีทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการเช่ือมโยงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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Abstract 
 
 The equilibrium between mathematical knowledge and skills are important for quality 
of learning calculus. The objectives of this research were to study mathematical skills in 
calculus on topics sequences and series and to compare the mathematical skills classified by 
domicile, program of study, and cumulative grade point average in the level of high 
vocational certificate. The mathematical skills were focused on problem solving, reasoning, 
communication, and linking. Sampling group was 66 undergraduates in engineering faculty 
who were studying calculus in the 2nd semester of the academic year 2009. Tools for studying 
were formative test and midterm test. Statistics for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation of mean, and one-way analysis of variance. 
 The results from this study showed that mathematical skills of students were in fair 
level. When compare the students’ mathematical skills in topics sequences and series, it was 
found that there was no significant difference of skills in domicile. There was difference in 
program of study with statistical significant at 0.01 level. The students which had different 
cumulative grade point average in the level of high vocational certificate had the difference of 
communication skill and linking skill with statistical significant at 0.05 level. 
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1. บทนํา 
 การปฏิรูปการศึกษาในปพุทธศักราช 2542 ทําให
ระบบการศึกษาของไทยมุงเนนท่ีจะพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขีด
ความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พัฒนาศักยภาพของผู เ รียนใหสูง ข้ึน  และมี ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ไดแก ความสามารถในการ
แกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย การใหเหตุผล การ
สื่อสาร สื่อความหมาย การนําเสนอ การมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น [1] ท้ังนี้เพื่อให
ผูเรียนสามารถนําความรู ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่ งข้ึน  และ
นําไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตจริง 
 แคลคูลัส เปนคณิตศาสตรสาขาหนึ่งท่ีพัฒนามาจาก
พีชคณิต เรขาคณิต และปญหาทางดานฟสิกส พื้นฐาน
ของการศึกษาแคลคูลัสเปนการศึกษาสมบัติเชิงกราฟและ
เชิงตัวเลขของฟงกชัน [2] ผูเรียนจะตองนําความรู

พื้นฐาน แนวคิด หลักการทางแคลคูลัสไปประยุกตใชใน
ทางดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
[3] หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธนบุรี
ไดกําหนดใหแคลคูลัสเปนรายวิชาหนึ่งในหมวดวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  เพื่อฝกให
นักศึกษามีกระบวนการคิดและแกไขปญหาไดอยางมี
ระบบ มีความเขาใจในการประยุกตแนวคิดทางแคลคูลัส
เพื่อแกปญหาทางวิศวกรรมศาสตรได  โดยลําดับและ
อนุกรมเปนเนื้อหาหนึ่งในวิชาแคลคูลัส ท่ีเกี่ยวของกับ
คุณลักษณะของฟงกชันท่ีมีโดเมนเปนเซตของจํานวน
เต็มบวก และฟงกชันหลายชนิดสามารถเขียนไดในรูป
ของอนุกรม ซึ่งเปนประโยชนตอการศึกษาสมบัติของ
ฟงกชัน และนําไปใชในการประมาณคา หาอนุพันธ และ
ปริพันธของฟงกชัน  
 จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ทักษะทางคณิตศาสตรในวิชาแคลคูลัส เรื่อง ลําดับและ
อนุกรม ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อจะไดทราบถึงระดับทักษะ และ
หาแนวทางในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรของ



 

 

นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองตามจุดมุงหมายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. วัตถุประสงคการศกึษา 

2.1  เพื่อศึกษาระดับทักษะทางคณิตศาสตรในวิชา
แคลคูลัส เรื่อง ลําดับและอนุกรม ของนักศึกษาปริญญา
ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธนบุร ี

2.2  เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตรในวิชา
แคลคูลัส เรื่อง ลําดับและอนุกรม ระหวางนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรท่ีมีความแตกตางกัน
ทางภู มิลํ า เนา  สาขาวิชา  และเกรดเฉลี่ ยในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
[1] ไดใหความหมายของทักษะทางคณิตศาสตรวา ทักษะ
ทางคณิตศาสตร คือ ความสามารถ และประสบการณ
ทางดานคณิตศาสตรท่ีไดรับการฝกฝน และพัฒนาจนเกิด
ความชํานาญ ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาทักษะ
ทางคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของกับวิชาแคลคูลัส ไดแก การ
แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย และการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร 

การแกปญหาทางคณิตศาสตร  (Mathematical 
Problem Solving) เปนกระบวนการในการประยุกต
ความรูทางคณิตศาสตร ข้ันตอน กระบวนการแกปญหา 
ยุทธวิธีแกปญหา และประสบการณท่ีมีอยูไปใชในการ
คนหาคําตอบของปญหาคณิตศาสตร 

การให เห ตุผลทางคณิตศาสตร  (Mathematical 
Reasoning) เปนกระบวนการการคิดทางคณิตศาสตรท่ีตอง
อาศัยการคิดวิเคราะห ความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการ
รวบรวมขอความ ขอเท็จจริง แนวคิด สถานการณทาง
คณิตศาสตรตาง ๆ มาแจกแจงความสัมพันธ หรือความ
เช่ือมโยงเพื่อทําใหเกิดขอเท็จจริงหรือสถานการณใหม 

การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร (Mathematical 
Communication) เปนการใชคําศัพท สัญลักษณ หรือภาษา

ทางคณิตศาสตรเพื่อการทําความเขาใจ การแสดงความ
คิดเห็น หรือการแสดงความสัมพันธตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร 

การ เ ช่ื อมโยงท างคณิ ตศ าสตร  (Mathematical 
Linking) เปนกระบวนการท่ีตองใชการคิดวิเคราะห และ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการนําความรู เนื้อหาสาระ 
และหลักการทางคณิตศาสตรมาสรางความสัมพันธอยาง
เปนเหตุเปนผล เพื่อนําไปสูการแกปญหา และการเรียนรู
แนวคิดใหมท่ีซับซอนหรือสมบูรณข้ึน การเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร จําแนกได 2 แบบ คือ การเช่ือมโยงความรู
ตางๆ ทางคณิตศาสตร และการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับ
ศาสตรอื่น 

 

4. วิธีดําเนินการศึกษา 
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร  คือ  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยธนบุร ีกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตรท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส  
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 ไดจากการสุมแบบ
เจาะจง (purposive sampling) มีจํานวนท้ังหมด 66 คน 
แบงเปนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจํานวน 15 คน 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการจํานวน 24 คน และสาขา 
วิศวกรรมไฟฟาจํานวน  27  คน 

4.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ในการศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตรใน

วิชาแคลคูลัส เรื่อง ลําดับและอนุกรม ซึ่งจําแนกตาม
ภูมิลําเนา สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยในระดับ ปวส.  ผูวิจัย
ไดกําหนดกรอบแนวคิดดังแผนภาพนี้ 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

-  ภูมิลําเนา 
-  สาขาวิชา 
- เกรดเฉลี่ยใน  
   ระดับ ปวส.  
 

- การแกปญหา 
- การใหเหตุผล 
- การสื่อความหมาย 
- การเช่ือมโยง 



 

 

4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก  แบบทดสอบยอย  
และแบบทดสอบกลางภาคเรียน  เรื่อง ลําดับและอนุกรม 
ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย มีคาความ
เช่ือม่ันเทากับ 0.668 และ 0.692 ตามลําดับ 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร

ของนักศึกษาในระหวางการสอน การทดสอบยอย และ
การสอบกลางภาคเรียนจากการเรียนวิชาแคลคูลัสในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 โดยมีระยะเวลาเรียน 5 
สัปดาห ๆ ละ 3 ช่ัวโมง 

4.5 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหระดับทักษะทางคณิตศาสตรของนักศึกษา

ในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย และ
การเช่ือมโยง จากคะแนนเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนเฉลี่ย (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย
ของคะแนนทักษะดวยเกณฑของสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี[4] ดังนี ้
 

   คะแนนเฉลี่ย    
2.34  –  3.00   คือ มีทักษะอยูในระดับดี 
1.67  –  2.33   คือ มีทักษะอยูในระดับพอใช 
1.00  –  1.66   คือ มีทักษะอยูในระดับควรปรับปรุง 

 

เปรียบเทียบคะแนนทักษะทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษาจําแนกตามภูมิลําเนา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานวา นักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันทางภูมิลําเนา 
สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) มีทักษะทางคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูดวย Scheffe Method 

 
 

5. ผลการศึกษา 
5.1 การศึกษาทักษะทางคณิตศาสตร 
 จากการวิ เคราะห ทักษะทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษาในดานการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมาย  และการเช่ือมโยง พบวา  นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตรมีทักษะทางคณิตศาสตรในทุกดานอยู
ในระดับพอใช เม่ือจําแนกตามรายทักษะปรากฏวา 
 ดานการแกปญหา  ซึ่งประกอบดวยความเขาใจ
ปญหา การเลือกยุทธวิธีในการแกปญหา การใชวิธีการ
แกปญหา และการสรุปคําตอบ พบวา  โดยภาพรวม
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรมีทักษะอยูในระดับพอใช 
( x  = 2.03, S.D. = 0.457) โดยท่ีนักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหา  นําหลักการหรือทฤษฎีท่ีเรียนรูมาใชในการ
แกปญหา เชน การหาคาลิมิตของลําดับ หลักการทดสอบ
การลู เข าหรือลูออกของอนุกรม  เปนตน  สามารถ
ดําเนินการแกปญหาตามวิธีการท่ีกําหนดไว พรอมท้ัง
ตรวจสอบผลลัพธและสรุปคําตอบของปญหา 
 ดานการใหเหตุผล ซึ่งประกอบดวยการอางอิง การ
แสดงความสมเหตุสมผล และการสรุปผล พบวา โดย
ภาพรวมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรมีทักษะอยูใน
ระดับพอใช ( x  = 1.93, S.D. = 0.324) โดยท่ีนักศึกษา
สามารถอางสมบัติของลิมิต ทฤษฎีบทการลูเขาของลําดับ
และอนุกรม สามารถแสดงความสมเหตุสมผลของวิธีการ 
เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ เพื่อนําไปสูขอสรุป
หรือคําตอบของปญหา  
 ดานการสื่อความหมาย ซึ่งประกอบดวย การอธิบาย
แนวคิด การใชสัญลักษณ และการแสดงความสัมพันธ
พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรมี
ทักษะอยูในระดับพอใช ( x  = 1.95, S.D. = 0.268) โดยท่ี
นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดในการแกปญหา ใช
ภาษาหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตร เชน สัญลักษณ
แทนการบวก รูปแบบของอนุกรมกําลัง เปนตน  

 
 



 

 

ดานการเช่ือมโยง ซึ่งประกอบดวย การเช่ือมโยง
ความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และการเช่ือมโยงความรู
ทางแคลคูลัสกับศาสตรอื่น พบวา โดยภาพรวมนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตรมีทักษะอยูในระดับพอใช ( x  = 
1.91, S.D. = 0.151) โดยท่ีนักศึกษาสามารถเช่ือมโยง
ความรูระหวางเนื้อหาในวิชาแคลคูลัส ไดแก การนํา
กฏโลปตาลมาชวยในการหาคาลิมิตของลําดับ และการ
เช่ือมโยงระหวางแคลคูลัสกับสถานการณอื่น เชน การ
คํานวณเงินออม การขยายพันธุของจุลินทรีย เปนตน 
 

ผูวิจัยขอเสนอตัวอยางของการแสดงทักษะทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาใน 2 กรณีดังนี้ 

ในกรณีแรกโจทยท่ีใชวัดทักษะเปนโจทยใหหาคา
ลิมิตของลําดับ พบวานักศึกษามีวิธีในการหาคาลิมิตของ
ลําดับไดหลายวิธี ไดแก วิธีแรกคือ การนําพจนท่ีมีดีกรี
สูงสุดหารท้ังเศษและสวนของลําดับ และใชสมบัติของ
ลิมิตท่ีอนันต วิธีท่ีสองคือ การหาคาลิมิตของลําดับโดย
ใชความรูเรื่องกฎโลปตาล (L’ Hopital’s rule) ซึ่งเปนการ
เช่ือมโยงระหวางความรูอนุพันธกับการหาคาลิมิตของ
ลําดับ ในวิธีนี้นักศึกษารอยละ 37.88 มีปญหาเกี่ยวกับ
การหาอนุพันธของฟงกชัน  ซึ่ งเปนความรู เ ดิมของ
นักศึกษา ทําใหไมสามารถหาคาลิมิตของลําดับได แสดง
วานักศึกษามีทักษะในการใชวิธีการแกปญหาไมดีพอ 

ในกรณีท่ีสองโจทยท่ีใชวัดทักษะเปนโจทยท่ีใหหา
อนุกรมเทเลอร พบวา นักศึกษารอยละ 22.73 สามารถหา
อนุพันธ และพิจารณาแบบรูปความสัมพันธ เพื่อหาพจน
ของอนุพันธอันดับท่ี n ของฟงกชัน  นอกจากนี้นักศึกษา
ตองนําความรูเกี่ยวกับสมบัติแฟกทอเรียล (Factorial) มา
ประกอบการจัดแบบรูปความสัมพันธ แตนักศึกษารอย
ละ 50.00 มีปญหาเกี่ยวกับการหาอนุพันธและนักศึกษา
รอยละ 27.27 มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาหาแบบรูป
ความสัมพันธ ทําใหไมสามารถหาอนุกรมเทเลอรได
เสร็จสมบูรณ แสดงวานักศึกษามีทักษะในการใชวิธีการ
แกปญหา และการแสดงความสัมพันธไมดีพอ 

5.2 การเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตรของนักศึกษา
จําแนกตามภูมิลําเนา สาขาวิชา และเกรดเฉล่ียในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
  จากการเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตรจําแนก
ตามภูมิลําเนาของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีคะแนน
ทักษะทางคณิตศาสตรไมแตกตางกัน  นักศึกษาท่ี มี
ภูมิลํา เนาอยูในภาคใตมีคะแนนทักษะสูงท่ีสุด โดยมี
คะแนนทักษะการแกปญหาอยูในระดับดี การใหเหตุผล
อยูในระดับพอใช และการสื่อความหมายอยูในระดับ
พอใช นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือ ภาคกลาง 
และกรุงเทพมหานครมีคะแนนทักษะการเช่ือมโยง
ใกลเคียงกัน  โดยมีคะแนนทักษะอยูในระดับพอใช 
รายละเอียดดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2:  คะแนนเฉลี่ยทักษะทางคณิตศาสตรจําแนกตาม 
                ภูมิลําเนา 

 

 จากการเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตรจําแนก
ตามสาขาวิชาท่ีเรียน พบวา นักศึกษามีคะแนนทักษะทาง
คณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 โดยท่ีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขา
วิศวกรรมไฟฟามีคะแนนทักษะการแกปญหา การให
เหตุผล การสื่อความหมาย และการเช่ือมโยงไมแตกตางกัน 
แตสูงกวานักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และเปนท่ี
นาสังเกตวา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขา
วิศวกรรมไฟฟามีคะแนนทักษะการแกปญหาอยูในระดับดี 
รายละเอียดดังภาพท่ี 3  
 



 

 

 
 

ภาพที่ 3:  คะแนนเฉลี่ยทักษะทางคณิตศาสตรจําแนกตาม 
                สาขาวิชา 
 

 จากการเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตรจําแนก
ตามเกรดเฉลี่ยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) พบวา นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยตางกันมีทักษะการ
แกปญหา และการใหเหตุผลไมแตกตางกัน แตมีความ
แตกตางกันในทักษะการสื่อความหมาย  และการ
เช่ือมโยง กลาวคือ นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 
4.00 มีทักษะสูงกวานักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 3.51 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมี
เกรดเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.00 มีคะแนนทักษะการ
แกปญหา การสื่อความหมาย และการเช่ือมโยงอยูใน
ระดับดี รายละเอียดดังภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพที่ 4:  คะแนนเฉลี่ยทักษะทางคณิตศาสตรจําแนกตาม 
                 เกรดเฉลี่ยในระดับ ปวส. 
 
6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

นักศึกษามีทักษะทางคณิตศาสตรดานการแกปญหา 
การใหเหตุผล การสื่อความหมาย และการเช่ือมโยงใน

วิชาแคลคูลัส เรื่อง ลําดับและอนุกรม อยูในระดับพอใช  
โดยท่ีนักศึกษาสามารถเขาใจปญหา เลือกวิธีการในการ
แกปญหา โดยอางอิงถึงหลักการหรือทฤษฎีบท เช่ือมโยง
ความรูและวิธีการทางคณิตศาสตรในการแกปญหา นํา
วิธีการแกปญหาไปใชไดอยางเหมาะสม ซึ่งในข้ันตอน
การแกปญหานักศึกษาใชภาษา เ ขียนสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรอยางเปนข้ันตอนชัดเจน จนนําไปสูผลสรุป
หรือคําตอบของปญหา  แตพบวานักศึกษายังมีปญหา
เกี่ยวกับการคิดคํานวณ และการเช่ือมโยงพื้นฐานความรู
เดิมในการแกปญหา  เชน  อนุพันธ  เปนตน  สงผลให
นั กศึ กษา ดํ า เนิน การหา คํ า ตอบไม เส ร็ จสมบูรณ 
สอดคลองกับงานวิจัยของเกษราภรณ  เ ต็งมีศรี  [5]       
เม่ือเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตรในวิชาแคลคูลัส 
เรื่อง ลํา ดับและอนุกรม ระหวางนักศึกษาท่ีมีความ
แตกตางกันทางภูมิลําเนา สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส . )  พบวา 
นักศึกษาท่ีมาจากภูมิลําเนาตางกัน มีคะแนนทักษะทาง
คณิตศาสตรไมแตกตางกัน  แสดงใหเห็นวาทักษะทาง
คณิตศาสตรไมข้ึนกับภูมิลําเนาของนักศึกษา กลาวคือ 
นักศึ กษา ท่ี เข าศึ กษาในมหาวิทยาลัยธนบุรีมาจาก
หลากหลายภมิูภาค แตมีทักษะทางคณิตศาสตรอยูในระดับ
เดียวกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ Zhou Yuan [6] ท่ีกลาววา 
นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาตางกัน มีความสามารถทางการเรียน
แคลคูลัสแตกตางกัน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมไฟฟามีคะแนนทักษะทางคณิตศาสตรสูง
กวานักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยพบวา นักศึกษาวิศวกรรมอุตสา
หการมีพื้นฐานความรูเดิมเกี่ยวกับแคลคูลัสไมดีพอ ทํา
ใหไมสามารถวิ เคราะห  เ ช่ือมโยงความรู  แนวคิด 
หลักการ วิธีไปใชในการแกปญหา สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Aspinwall และ Miller [7] นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงตางกัน มีทักษะการ
สื่อความหมาย และการเช่ือมโยงแตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีเกรด



 

 

เฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.00 มีทักษะสูงกวานักศึกษาท่ีมี
เกรดเฉลี่ย ตํ่ากวา  3.51 แสดงใหเห็นวาทักษะทาง
คณิตศาสตรข้ึนอยูกับความสามารถในการเรียนรูหรือพื้น
ฐานความรูเดิมของนักศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Chundang, et al. [8] ท่ีพบวานักเรียนไทยขาดความคงทน
ในการเรียนรู และไดรับความรูทางคณิตศาสตรไมดีพอ 
ประกอบกับขาดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
ในการวิเคราะหปญหา แสดงแนวคิดในการแกปญหา
อยางเปนระบบ ซึ่งจะสงผลตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ในระดับสูงตอไป 

 
7. ขอเสนอแนะ 
7.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา โดยภาพรวมนักศึกษามี
ทักษะทางคณิตศาสตรไมอยูในเกณฑดี ท้ังนี้อาจเปน
เพราะความรูพื้นฐานเดิมของนักศึกษาท้ังในระดับ
มัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
ความแตกตางของสาขาวิชา ท่ีเรียน  เปนตน  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการเรียนปรับพื้นฐานความรูทาง
คณิตศาสตร และเสริมสรางทักษะทางคณิตศาสตรใหกับ
นักศึกษากอนท่ีจะเขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก เพื่อให
สามารถนําความรูและทักษะไปใชในการศึกษาตอใน
ระดับสูง นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
แคลคูลัส ผูสอนควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกและ
พัฒนาทักษะการแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อ
ความหมาย และการเช่ือมโยงประยุกตความรูในวิชา
แคลคูลัสกับความรูทางด านวิศวกรรมศาสตรอยาง
ตอเนื่อง  
7.2  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 ในการวิจัยนี้เปนการศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรมี
การศึกษาทักษะทางคณิตศาสตรของนักศึกษา ท้ั ง
มหาวิทยาลัย และในรายวิชาอืน่ พรอมท้ังควรมีการศึกษา
ความสัมพันธระหวางสภาพท่ัวไปของนักศึกษา ทักษะ 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  การศึกษาวิจัย
ดานการพัฒนาสื่อการสอน และวิธีการสอนท่ีมุงเนนการ
เสริมสรางทักษะทางคณิตศาสตร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบคุณ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธนบุรี ท่ีให
ความรวมมือแกผูวิจัยในการใหขอมูล และขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยธนบุรีท่ีไดใหทุนสนับสนุนการวิจัย  
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