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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 1 หลั ง เรีย นด้ ว ยการจั ด การเรีย นรู้ โ ดยใช้ การเรีย นรู้เชิ ง ประสบการณ์ 2) เปรีย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จานวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียววัดผลก่อนและหลัง
เครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่ แผนการจั ด การเรีย นรู้โ ดยใช้ การเรีย นรู้เชิ ง ประสบการณ์ แบบทด สอบวั ด
ความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นคณิ ต ศาสตร์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า
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1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์อยู่ในระดับดีมาก
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การเรียนรู้เชิงประสบการณ์/การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
Abstract

The purpose of this research were 1) to study mathematical problem solving ability
of mathayomsuksa I students after learning by using the learning management based on
experiential learning 2) to compare learning achievement of mathayomsuksa I students before and
after learning by using the learning management based on experiential learning and 3) to study
satisfaction of mathayomsuksa I students toward the learning management based on
experiential learning. The samples were 40 mathayomsuksa I students who were studying in
secondary semester of the academic year 2018 in Benjamarachutit Ratchaburi School. They
were selected through applying cluster random sampling. Research design was preexperimental design in the form of one-group pretest-posttest design. The research
instruments consisted of 1) lesson plan based on experiential learning 2) the mathematical
problem solving ability test 3) the mathematical achievement test and 4) the satisfaction
questionnaire. The statistics for data analysis were mean, standard deviation and t-test. The
research results were as follows:
1) Mathematical problem solving ability of mathayomsuksa I students after learning
by using the learning management based on experiential learning was the excellent level.
2) The learning achievement of mathayomsuksa I students after learning by using the
learning management based on experiential learning was higher than that before learning by
using the learning management based on experiential learning at the .05 level of significance.
3) Satisfaction of mathayomsuksa I students who learned by using the learning
management based on experiential learning was a high level.
Keywords : experiential learning/mathematical problem solving
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บทนา

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดาเนิน
ชีวิต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงการจัดการศึกษาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตร
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะต่างๆที่จาเป็นสาหรับการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีแนวคิดในการเน้นที่
นักเรียนเป็นสาคัญ พัฒนาให้นักเรียนสามารถสรางองคความรู ด วยตนเองได้มีระบบการคิดที่ดีทั้งคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผล เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นั้น
ครูผู้สอนควรปรับเปลี่ยนตนเองและวิธีการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม รวมถึงควรจัดให้นักเรียนเกิดการปฎิบัติด้วยตนเอง ได้แก่ การถ่ายทอด (delivering) การประยุกต์ใช้
(applying) การสร้างสรรค์ (creating) การสื่อสาร (communicating) และการตัดสินใจ (decision making)
กล่าวคือ สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (ปราณี อ่อนศรี, 2558)
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสิน ใจ แก้ปั ญหา และนาไปใช้ในชีวิ ตประจาวั นได้อย่างถูกต้ องเหมาะสม (สานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะต้องเป็นไปตามแนวการจัด
การศึกษาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ได้ระบุไว้ว่าการจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่านักเรียนมีความสาคัญ
ที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและ
มาตรา 24 ได้ระบุไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ดาเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของนักเรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ จ ริ ง ฝึ ก การปฏิ บั ติ ใ ห้ ท าได้ คิด เป็ น ท าเป็ น และเกิ ด การใฝ่ รู้ อ ย่ า งต่ อเนื่ อ ง (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2551) และหากมองในมุมของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันหรือยุคศตวรรษที่
21 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญมากขึ้น การ
ออกแบบกิจกรรมจะต้องเน้นให้นักเรียนมีการลงมือปฎิบัติด้วยตนเองมากกว่าการฟังบรรยาย เพราะจากการ
พิจารณาจากกรวยประสบการณ์ของเอ็ดการ์ เดล (Dale’s Cone of Experience) จะพบว่าวิธีให้ประสบการณ์
นักเรียนที่ได้ผลน้อยและน้อยที่สุดจะอยู่ที่ส่วนยอดและส่วนที่อยู่ด้านบนของกรวย เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เป็นการให้
สารสนเทศทางวาจา เช่น การฟัง การพูด ส่วนวิธีที่ได้ผลมากที่สุดจะอยู่ที่ส่วนล่างของกรวยซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้
นักเรียนรับประสบการณ์ตรงอย่างมีเป้าหมาย เช่น การลงมือปฏิบัติ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2554)
จากสภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐาน ความรู้
และผลการเรีย นที่ ค่ อนข้า งดี สั ง เกตจากการมี ป ฏิกิริย าตอบสนองระหว่ า งเรี ย น สั ง เกตการท าใบงานหรื อ
แบบฝึ ก หั ด ระหว่ า งเรี ย นและจากการท าแบบทดสอบวั ด ผลกลางภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 โดย
แบบทดสอบมีทั้งชนิดปรนัยและอัตนัย ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่
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ที่ 12.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.25 แต่จากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ใ นการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละจากการท าแบบทดสอบระหว่ า งเรี ย นซึ่ ง ใช้
แบบทดสอบชนิดอัตนัยโดยส่วนใหญ่จะพบว่าสาหรับโจทย์ที่เป็นการประยุกต์หรือการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถทาได้หรือทาผิด มีกระบวนการแก้ปัญหาที่ยังไม่ถูกต้องและไม่เป็น
ระบบระเบียบ ไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์รวมถึงวางแผนในการแก้ปัญหาได้ บางส่วนลืมกฎ สูตร หรือหลักการที่
เกี่ยวข้อง อีกบางส่วนนากฎ สูตร หรือหลักการนั้นมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่แตกต่างออกไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในด้านของนักเรียนเองยังขาดการฝึกฝนในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยเฉพาะปัญหา ที่มีลักษณะเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม และในด้านของวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่ยังไม่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนดังกล่าวข้างต้นควรจะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้
นักเรียนความรู้ที่คงทนมากขึ้น มีทักษะในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น การพัฒนาดังกล่าวควรจะมาจากการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูให้เอื้ออานวย
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและสอดคล้องกับลักษณะโดยทั่ วไปของนักเรียนมากที่สุด จากการศึกษาพบว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงหรือโดยอ้อมจากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จาลอง จะทาให้นักเรียนมีความคงทนของความรู้ที่ติดทนนาน (นาโชค วัฒนานัย และคณะ, 2555) รูปแบบการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ เป็น รูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมเพื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์ การได้ฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จึงเป็นการสอนที่สง่ เสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมทักษะการทางานในด้านต่างๆโดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหา (Eisner, 1993 อ้างถึง
ใน เรียมพร แสนซุ้ง, 2558) หลักการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย เดวิด โคล์ป มีทัศนคติทางด้าน
การเรียนรู้ของนักเรียนที่ว่านักเรียนควรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม เน้นการฝึกคิดแก้ปัญหา เรียนรู้
จากปัญหา เรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูก เรียนรู้จากการเล่นหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หาวิธีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผลและสะท้อนความคิดนั้นออกมาอย่างไตร่ตรอง จะทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะพื้นฐานที่
จาเป็นต่อการทางาน (David Kolb, 1984 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553) ดังนั้น การสร้างประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน เน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปได้ จากการศึกษาพบว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ตามแนวคิดของเดวิด โคล์ป เป็น
วิธีการจัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งมีลักษณะสาคัญคือ การเรียนรู้
โดยอาศัยประสบการณ์ของนักเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ท้าทายอย่ างต่อเนื่องและเป็นการเรียนรู้อย่างมี
ชีวิตชีวา นักเรียนต้องมีการทากิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่นๆ และครู อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น
การพูด การเขีย น การวาดรูป ซึ่ งจะเอื้ออานวยให้เกิด การแลกเปลี่ ยน วิเคราะห์และสั ง เคราะห์การเรีย นรู้
(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559) ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้
คือ การจัดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ นักเรียนเชื่อมโยงความรู้โดยการสร้างความคิด
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รวบยอดจากประสบการณ์นั้น นักเรียนลงปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการแก้ปั ญหา และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ผู้สอน
เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม สะท้อนความคิด อภิปรายสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์นั้นและนักเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ (รวงพร ประสิทธิ์กุศล, 2554)
จากการศึ ก ษาเอกสารและผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ (Experiential Learning) พบว่ามีนักคณิตศาสตร์ได้นาไปประยุกต์และประสบผลสาเร็จในการ
พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน เช่น งานวิจัยของกษมา วุฒิสารวัฒนา (2548) ที่ได้ศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ 50% และสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของ พุ่มพฤกษ์ กาสมุทร (2551) ที่ได้
ศึกษาถึงการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของเรียมพร แสนซุ้ง (2558)
ที่ได้ศึกษาถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่า เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการนารูปแบบของการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์มาพัฒนาการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในหัวข้ออื่นๆต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนั กเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
3. เพื่อศึกษาความพึ งพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์
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สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 จานวน 3 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง 1, 6 และห้อง15 รวมจานวนนักเรียนทั้งหมด
119 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียนคือ ห้อง 1 จานวนทั้งสิ้น 40 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling)
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ในรายวิชา ค21102
คณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 (ตัวชี้วัด ปรับปรุง
พุทธศักราช 2560)
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในคาบเวลาเรียนปกติ 3 คาบต่อ
สัปดาห์ จานวน 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 11 คาบ
4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น จานวน 1 ตัวแปร ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และตัวแปร
ตาม จานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ และ 3) ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (pre-experimental design) แบบแผนการวิจัย
แบบกลุ่มตัวอย่างเดียววัดผลก่อนและหลัง (one-group pretest-posttest design) (รัตนะ บัวสนธ์, 2552)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้
รายชั่วโมง จานวน 8 ชั่วโมง มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์เฉลี่ยรวมทั้งฉบับเท่ากับ
4.63 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดี ยว ของนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1 มี ลั กษณะเป็ นแบบทดสอบอัตนั ยจ านวน 5 ข้อ มี ค่ าดั ชนี ความ
สอดคล้องระหว่าง ข้อคาถามกับจุดประสงค์เท่ากับ 1.00 ทุกข้อคาถามมีค่าดัชนีความยากง่ายระหว่าง 0.58 0.71 ดัชนีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.30 - 0.57 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.760 โดยผู้วิจัยได้สร้าง
เกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
รายการประเมิน
คะแนน
เกณฑ์การพิจารณา
- มีการระบุตัวแปรแทนสิ่งทีโ่ จทย์ต้องการหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้อง
1. ความเข้าใจ
3
ในปัญหา
กับสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน พร้อมที่จะ
ดีมาก
นาไปเขียนสมการต่อไป
2
- มีการระบุตัวแปรแทนสิ่งทีโ่ จทย์ต้องการหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้อง
ดี
กับสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
1
- มีการระบุตัวแปรแทนสิ่งทีโ่ จทย์ต้องการหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้อง
พอใช้
กับสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ถูกต้องบางส่วน
0
- ไม่มีการระบุตัวแปร
ควรปรับปรุง
3
- เขียนสมการที่มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขในโจทย์ปัญหาได้
2. การวางแผน
แก้ปัญหา
ดีมาก
ถูกต้องชัดเจน และมีแนวโน้มทีจ่ ะนาไปสู่คาตอบของปัญหา
2
- เขียนสมการที่มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขในโจทย์ปัญหาได้
ดี
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
1
- แสดงการเขียนสมการ แต่ไม่มคี วามสอดคล้องกับเงื่อนไขในโจทย์
พอใช้
หรือไม่มีแนวโน้มไปสู่คาตอบของปัญหา
0
- ไม่แสดงถึงการเขียนสมการจากเงื่อนไขในโจทย์ปัญหาที่กาหนดให้
ควรปรับปรุง
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)
3
- สามารถแก้โจทย์ปัญหาตามหลักการแก้ปัญหาโดยใช้สมการได้
ดีมาก
ถูกต้อง แสดงวิธีทาเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด ถูกต้องและชัดเจน
2
- สามารถแก้โจทย์ปัญหาตามหลักการแก้ปัญหาโดยใช้สมการได้
ดี
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ แสดงวิธที าเป็นขั้นตอน
1
- สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน แสดงวิธีทาแต่ไม่เป็น
พอใช้
ระบบระเบียบ
0
- ไม่แสดงถึงการแก้โจทย์ปัญหา
ควรปรับปรุง
4. การสรุป
3
- สรุปคาตอบได้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนตามที่โจทย์ต้องการ
คาตอบ
ดีมาก
2
- สรุปคาตอบได้ถูกต้องบางส่วน
ดี
1
- สรุปคาตอบไม่ถูกต้อง
พอใช้
0
- ไม่มีการสรุปคาตอบ
ควรปรับปรุง
ตารางที่ 2 เกณฑ์การแปลความหมายระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
3. การ
ดาเนินการ
แก้ปัญหา

คะแนนเฉลี่ยรายด้าน
ช่วงคะแนน
ระดับความสามารถ
2.26 – 3.00
ดีมาก
1.51 – 2.25
ดี
0.76 – 1.50
พอใช้
0.00 – 0.75
ควรปรับปรุง

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
ช่วงคะแนน
ระดับความสามารถ
9.01 – 12.00
ดีมาก
6.01 – 9.00
ดี
3.01 – 6.00
พอใช้
0.00 – 3.00
ควรปรับปรุง

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยจานวน 20 ข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์เท่ากับ 1.00 ทุกข้อคาถาม มีค่าดัชนีความยากง่ายระหว่าง 0.25 - 0.75 ดัชนีค่า
อานาจจาแนกระหว่าง 0.30 - 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.781
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ได้แก่ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย และน้อยที่สุด จานวน 12 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับจุดประสงค์อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติชั้นสูง ได้แก่ การทดสอบทีแบบสอง
กลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน dependent samples t–test (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 อ้างถึงใน เชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์,
2556)
ผลการวิจัย
1. การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
องค์ประกอบของการแก้ปัญหา
1. ด้านความเข้าใจในปัญหา

N
40

คะแนนเต็ม
3

.X.
2.65

S.D.
0.47

ระดับความสามารถ
ดีมาก

2. ด้านการวางแผนแก้ปัญหา

40

3

2.64

0.54

ดีมาก

3. ด้านการดาเนินการแก้ปัญหา

40

3

2.00

1.05

ดี

4. ด้านการสรุปคาตอบ

40

3

1.82

1.10

ดี

40

12

9.10

2.87

ดีมาก

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 9.10( X = 9.10,
S.D. = 2.87) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบของการแก้ปัญหา พบว่าด้านความเข้าใจใน
ปัญหามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 ( X = 2.65, S.D. = 0.47) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ด้านการวางแผนแก้ปัญหามี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 ( X = 2.64, S.D. = 0.54) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ด้านการดาเนินการแก้ปัญหามีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.00 ( X = 2.00, S.D. = 1.05) ซึ่งอยู่ในระดับดี และด้านการสรุปคาตอบมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
1.82 ( X = 1.82, S.D. = 1.10) ซึ่งอยู่ในระดับดี
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
คะแนน
ก่อนเรียน

N
40

คะแนนเต็ม
20

.X.
6.20

S.D.
2.37

หลังเรียน

40

20

13.23

2.62

*p-value <.05
875

t
17.309*

Humanities, Social Sciences and arts

Veridian E-Journal, Silpakorn University

Volume 12 Number 2 March – April 2019

ISSN 1906 - 3431

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดี ย ว ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 พบว่ า หลั ง เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 13.23 ( X = 13.23,
S.D. = 2.62) สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.20 ( X = 6.20, S.D. = 2.37) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential Learning)
รายการประเมิน
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ทาให้
นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ทาให้
นั ก เรี ย นมี ป ระสบการณ์ ใ นการแก้ ปั ญ หา จนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลายได้
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมและได้เรียนรูร้ ่วมกับครู
และเพื่อนในชั้นเรียน
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน
6. นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่ครูสอน
7. กิจกรรมมีความน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนชอบบทเรียน
มากขึ้น
8. เนื้อหาบทเรียนที่ครูนามาจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รียงลาดับ
จากง่ายไปยาก
9. นักเรียนรูส้ ึกชอบและมีความสุขที่ได้เรียนจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ครูนามาใช้
10. สื่อประกอบการสอน เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการทากิจกรรม
ใบกิจกรรมและใบงาน เพียงพอและเหมาะสมนักเรียน
11. นักเรียนสามารถจดจาและมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีจาก
สื่อที่ครูนามาใช้
12. เวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
รวม
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X

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.35

0.66

มาก

4.40

0.59

มาก

4.43

0.64

มาก

3.98

0.66

มาก

4.23

0.73

มาก

4.28

0.78

มาก

4.28

0.88

มาก

4.35

0.70

มาก

4.40

0.74

มาก

4.15

0.92

มาก

4.10

0.74

มาก

4.13
4.26

0.79
0.74

มาก
มาก
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จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ( X = 4.26,
S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นคาถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นักเรียน
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมและได้เรียนรู้ร่วมกับครูและเพื่อนในชั้นเรียน 2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ ทาให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา จนสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาที่มี
ความหลากหลายได้ และ 3) นักเรียนรู้สึกชอบและมีความสุขที่ได้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูนามาใช้ ส่วน
ประเด็นคาถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
อภิปรายผล
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมหรือ
การปฏิบัติซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการสร้างประสบการณ์ (Do) ขั้น
ที่ 2 ขั้นการแบ่งปัน (Share) ขั้นที่ 3 ขั้นการอภิปราย (Discuss) ขั้นที่ 4 ขั้นการสรุป (Generalize) และขั้นที่ 5
ขั้นการประยุกต์ (Apply) โดยทั้ง 5 ขั้นตอนจะพบว่ามีส่วนช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เริ่มจากในขั้นการสร้างประสบการณ์จะมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาให้มีความเป็นรูปธรรม เช่น การใช้รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ หรือตาราง และโจทย์ปัญหาที่นามาใช้
กับนักเรียนในระยะแรกๆ จะเป็นโจทย์ปัญหาที่ไม่ยากหรือซับซ้อนจนเกินไป ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจในโจทย์
ปัญหามากขึ้น ส่งผลให้สามารถนามาเขียนเป็นสมการได้ถูกต้องและสอดคล้องตามสิ่งที่โจทย์กาหนดและสิ่งที่
โจทย์ต้องการถาม รวมถึงดาเนินการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์
และลองแก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนเองแล้ ว ขั้ น การแบ่ ง ปั น นั ก เรีย นจะได้ เ ข้า กลุ่ ม ร่ว มกั บ เพื่ อ นๆในชั้ น เรี ย นที่ ค ละ
ความสามารถ เพื่ อแลกเปลี่ย นเรีย นรู้และช่ วยเหลือในการเรียนรู้เกี่ย วกับ การวิเคราะห์และการด าเนิน การ
แก้ปัญหาซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าในการคิดหรือแสดงออกในการแก้ปัญหา หลังจาก
นั้นในขั้นการอภิปรายนักเรียนจะได้นาผลงานจากการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองออกมานาเสนอหรืออภิปรายใน
ชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนกลุ่มอื่นๆและได้รับการตรวจสอบและคาชี้แนะจากครูผู้สอน จากนั้นใน
ขั้นการสรุปนักเรียนจะนาสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมนั้นมาสรุปเป็นหลักการหรือแนวคิดเพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งเมื่อครูพิจารณาแล้วว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาพอสมควร
แล้วในขั้นการประยุกต์ จะมีการให้นักเรียนแก้ปัญหาที่มีความหลากหลายหรือมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยโจทย์
ปัญหาที่นามาใช้จะเป็นโจทย์ที่มีลักษณะคล้ายกับโจทย์ที่นักเรียนได้เรียนมาแต่มีการปรับให้มีความซับซ้อนมาก
ขึ้นหรือเป็นโจทย์ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่มีความหลากหลายได้ดียิ่งขึ้น
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จตุพร ผ่องลุนหิต, คงรัฐ นวลแปง และ เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2561) ที่ได้
ศึกษาผลของการจั ดการเรียนรู้เชิ งประสบการณ์ ที่มี ต่อทักษะการแก้ปัญ หา และทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
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70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของเรียมพร แสนซุ้ง (2558) ที่ได้ศึกษาถึงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิ ต ศาสตร์ เรื่อง อัต ราส่ ว นและร้อยละ สาหรับ นั กเรีย นชั้ น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่ ง พบว่ า นั กเรีย นมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กษมา วุฒิสารพัฒนา (2548) ที่ได้ศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่มี ต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยา ซึ่งพบว่า
นักเรีย นชั้ นมั ธ ยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ กิจ กรรมการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์โ ดยเน้ นการเรีย นรู้จ าก
ประสบการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ 50% ที่กาหนดไว้ และมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้จะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบนี้จะเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ กล่าวเป็นการเพิ่มบทบาทของนักเรียน ลดบทบาทของผู้สอน และนักเรียน
เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทนและเกิดประสบการณ์โดยตรง
สอดคล้องกับแนวคิดของเอ็ดการ์เดล (Dale’s Cone of Experience) ที่พิจารณาจากกรวยประสบการณ์แล้ว
พบว่าวิธีให้ประสบการณ์ต่อนักเรียนที่ได้ผลมากที่สุดจะเกี่ยวข้องกับการให้นักเรียนรับประสบการณ์ตรงอย่างมี
เป้าหมาย เช่น การลงมือปฏิบัติ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2554) ดังนั้นสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ ทาให้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง
เรียนอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ยังมีประเด็นการอภิปรายในแต่ละองค์ประกอบของการแก้ปัญหาดังนี้
1.1 ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิต ศาสตร์ของนักเรียนในด้านความ
เข้าใจในปัญหา มีความสามารถในระดับดีมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
และเผชิญกับปัญหาที่มีความหลากหลาย ทาให้นักเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของ
ข้อมูลที่ปรากฏในปัญหานั้นๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ Thorndike (Thorndike, 1949 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิ
รัตน์, 2559) ที่กล่าวว่าการฝึกหัดหรือกระทาบ่อยๆด้วยความเข้าใจจะทาให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวรดังนัน้ สรุปได้
ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านความเข้าใจในปัญหา มีความสามารถใน
ระดับดีมาก
1.2 ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการ
วางแผนแก้ปัญหา มีความสามารถในระดับดีมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของปัญหาและมองปัญหาให้เป็นรูปธรรม โดยการใช้รูปภาพ แผนภูมิ
หรือแผนภาพต่างๆ เข้ามาเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเขียนสมการจากโจทย์ปัญหาในเบื้องต้น โดยจะเริ่มใช้กับการ
เขียนสมการจากโจทย์ปัญหาที่ง่ายและไม่ซับซ้อนเกินไปในเบื้องต้น เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับการเขียน
สมการจากโจทย์ปัญหา ซึ่งเมื่อนักเรียนเกิดประสบการณ์ในการเขียนสมการแล้ว ในครั้งต่อๆไปนักเรียนก็จะ
สามารถเขียนสมการเพื่อเป็นการวางแผนไปสู่การแก้สมการได้ถูกต้องและคล่องแคล่วมากขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Park (Park, 2013 อ้างถึงใน เกษสุดา บูรณพันศักดิ์ และคณะ, 2561) ที่กล่าวว่า รูปภาพ ภาพวาด
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กราฟ ตาราง แผนผัง แผนภูมิ หรือภาพในลักษณะอื่นๆ ตัวแทนเชิงภาพเหล่านี้สามารถนามาใช้ในการแปลความ
ตีความหมาย หรือนาเสนอเกี่ยวกับแนวคิด มโนทัศน์ หรือขั้นตอนวิธีการทางคณิตศาสตร์นั้นๆ ให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงกันได้รวดเร็วมากขึ้นดังนั้นสรุปได้ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในด้านการวางแผนแก้ปัญหา มีความสามารถในระดับดีมาก
1.3 ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการ
ดาเนินการแก้ปัญหา มีความสามารถในระดับดีทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลของความเข้าใจในปัญหาและการวาง
แผนการแก้ปัญหาที่เป็นไปในทางที่ถูกต้องของนักเรียน ทาให้สามารถดาเนินการแก้ปัญหาไปในทางที่ถูกต้องและ
สอดคล้องกับสิ่ งที่ โจทย์ ต้องการถาม ประกอบกับ การที่ นักเรียนได้ มีโ อกาสแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ วิ ธีการในการ
แก้ปัญหาและการเขียนเพื่อนาเสนอวิธีการแก้ปัญหากับเพื่อนในกลุ่ม ตลอดจนมีโอกาสในการออกมานาเสนอถึง
การแสดงการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน ทาให้เกิดการอภิปรายร่วมกันกับเพื่อนคนอื่นๆในชั้นเรียนและครูผู้สอน ทา
ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ถึงการแก้ปัญหาของตนเอง รวมถึ งการนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนี้ไปปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนาแนวทางในการดาเนินการแก้ปัญหาของตนเองให้ดียิ่งขึ้น แต่พบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ขาดความรอบคอบ
ในการคานวณ ทาให้การแก้ปัญ หาในบางข้อนั้นถูกต้องเพีย งบางส่ว น ดั งนั้น สรุป ได้ว่ าความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการดาเนินการแก้ปัญหา มีความสามารถในระดับดี
1.4 ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการสรุป
ค าตอบ มี ความสามารถในระดั บ ดี แต่ จ ะพบว่ า ในด้ า นนี้ มี ค ะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด ส าหรับ องค์ป ระกอบของ
ความสามารถในการแก้ปั ญหาทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนส่วนใหญ่มีการสรุปคาตอบในสิ่งที่
โจทย์ต้องการทราบได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ แต่นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถสรุปคาตอบในสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ทราบได้ เนื่องจากนักเรียนมักจะสรุปคาตอบในลักษณะที่เป็นตัวแปรที่นักเรียนคานวณได้ ไม่ได้มีการเขียนสรุป
ค าตอบให้ส อดคล้ องกับ สิ่ ง ที่ โ จทย์ ต้ อ งการทราบ หรือ ในขั้น ของการด าเนิ น การแก้ปั ญ หาบางส่ ว นที่ มี ก าร
ดาเนินการที่ไม่ สมบูรณ์จากการคานวณที่ผิดพลาด ทาให้นักเรียนสรุปคาตอบได้ไม่ถูกต้องหรือไม่มีการสรุป
คาตอบ ดังนั้ นสรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรีย นในด้านการสรุปคาตอบ
มีความสามารถในระดับดี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ โดยนักเรียนจะได้วิเคราะห์ทาความเข้าใจปัญหาผ่าน
กิจกรรมที่ทาให้ปัญหานั้นมีความเป็นรูปธรรม ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจต่อปัญหานั้นมากขึ้น และส่งผลให้
วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน
ในกลุ่มที่ถูกจัดแบบคละความสามารถ เพื่อให้เรียนรู้และช่วยเหลือในการแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุย วางแผน ดาเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบหรือดาเนินการแก้ไขร่วมกันกับเพื่อนๆ
โดยครูจะเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวก ช่ว ยเหลือและให้คาชี้แนะเพิ่มเติม จากนั้นจะได้มีการนาเสนอและ
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนเพื่อนาสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆมาสรุปเป็นหลักการหรือแนวคิด และ
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นาไปสู่การประยุกต์ใช้หลักการหรือแนวคิดเหล่านั้นในการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลายมากขึ้น นั่นคือจะทาให้
นักเรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพุ่มพฤกษ์ กาสมุทร (2551) ที่ได้ศึกษาถึงการประยุกต์ใช้กระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งพบว่า
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ เรื่ อ ง การบวก การลบ สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยกระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรื่อง การบวก การลบ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของนิตยา พลจ่า และมธุรินทร์ กุสุมาลย์ (2550) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ เรื่อง
ทศนิยม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นยังพบว่านักเรีย นมีเจตคติต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ โดยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ อภิรักษ์ อติพลอัครพันธุ์ (2548) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเน้นประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งพบว่า หลังจากนักเรียนได้รับ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเน้นประสบการณ์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนร้อยละ 61.2 ของนักเรียนทั้งหมด มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม และนักเรียนทุกคนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ถึงเกณฑ์การผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกจุดประสงค์ ดังนั้นสรุปได้ว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรีย นรู้เชิ งประสบการณ์ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่าในประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) การมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมและได้ เรียนรู้ร่วมกับ ครูและเพื่ อนในชั้ นเรีย น 2) การจัด การเรีย นรู้โ ดยใช้ การเรียนรู้เชิ ง
ประสบการณ์ที่ทาให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา จนสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาที่มี
ความหลากหลายได้ และ 3) นักเรียนรู้สึกชอบและมีความสุขที่ได้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูนามาใช้ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ช่วยทาให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ทาความ
เข้าใจปัญหาได้ง่ายมากขึ้น โดยการใช้รูปภาพ แผนภาพ หรือตารางที่น่าสนใจ อีกทั้งในระยะแรกๆครูมีการใช้
ปัญหาที่ไ ม่ย ากหรือซั บซ้ อนจนเกินไป ท าให้นักเรียนมี ความสนใจที่จ ะแก้ปัญหา รวมถึง การที่เปิ ดโอกาสให้
นักเรียนได้เข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ เพื่อช่วยกันวิเคราะห์และดาเนินการแก้ปัญหา รวมถึงนักเรียนยังได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเนื่องจากกลุ่มที่จัดขึ้นเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ ทาให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิดมากขึ้น
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รวมถึงเป็ นการแก้ปั ญหาให้กับ นักเรียนที่ ยังไม่เข้า ใจในการเรีย นได้ อย่างทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนั้ นยัง ทาให้
นักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายหรือปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจาวันได้มากขึ้น
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริอรพิมพ์ ภัคเนียรนาท (2558) ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบประสบการณ์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิ ท ยาลั ยเชีย งใหม่ ซึ่ ง พบว่า นักเรีย นส่ว นใหญ่มี ความสามารถในการเชื่ อมโยงระหว่ างคณิ ต ศาสตร์กับ
ชีวิตประจาวัน เรื่องการประยุกต์อัตราส่ว นและร้อยละอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความสนใจในคณิตศาสตร์
นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกว่า การเรียนไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน และท้าทาย ทาให้นักเรียนได้เห็นถึงประโยชน์ของการ
เรียนคณิตศาสตร์ว่าเป็นเรื่องที่ได้ใช้ในชีวิตประจาวัน และเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว และในด้านการตระหนักถึง
ประโยชน์ของคณิตศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทาให้
นักเรียนให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมเป็นอย่างดี และตระหนักได้ว่าคณิตศาสตร์สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้จริง แต่นอกจากนี้จะพบว่าประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจากการพิจารณาข้อเสนอแนะของนักเรียนพบว่า ครูมีการให้งานที่
เยอะเกินไป อยากให้ลดจานวนงานให้น้อยลง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการให้งานที่เยอะเกินไปในช่วงเวลาที่ติดต่อกัน
อาจทาให้นักเรียนเกิดความท้อแท้และเบื่อหน่ายในการทางาน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อไปได้ ดังนั้นสรุป
ได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้โ ดยใช้ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ในบางครั้งการสร้างประสบการณ์ให้กับ
นักเรียนสาหรับเนื้อหาเรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ครูอาจจะต้องมีการให้ คาชี้แนะหรือการตั้ง
คาถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนประกอบกันไปด้วย
2. การวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ซึ่งมีผลการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังนั้น ควรคานึงถึงการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนกลุ่มอื่นๆด้วย
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สามารถ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรมีการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการนี้กับสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ หรือระดับชั้นอื่นๆต่อไป
2. ควรมีการศึกษาระดับพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
เพื่อเป็นการศึกษาแนวโน้มพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะทาให้เห็นถึงผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่นามาใช้มากยิ่งขึ้น และเห็นถึงพัฒนาการของนักเรียนที่ตอบสนองต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะๆ
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์กับ
รูปแบบอื่นๆที่ส่งผลถึงความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
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