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บทคัดย่อ 
 

             กำรศึกษำควำมต้องกำรของกำรเปิดหลักสูตรวิชำกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ ใช้วิธีกำรสอบถำมจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำง 160 คน ทั้ง 9 คณะ โดยใช้แบบสอบถำมแบบคิวอำร์โค้ดและลิงค์กับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยี      รำชมงคลพระนครเพ่ือน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ผลทำงสถิติเบื้องต้น (ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน) ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำมีควำมคิดเห็นต่อกำรเปิดสอนรำยวิชำกำรคิดและกำรแก้ปัญหำมีค่ำเฉลี่ย
รวม 4.10 (ระดับควำมคิดเห็นมำก) โดยเรียงจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปหำน้อย ดังนี้ การคิดแก้ไขปัญหามีค่ำเฉลี่ยมำก
ที่สุด 4.26 รองลงมำ คือ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดอนำคต กำรคิดประยุกต์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรคิด
วิเครำะห์ กำรคิดเชิงกลยุทธ์ กำรคิดเปรียบเทียบ กำรคิดบูรณำกำร กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดเชิงมโนทัศน์ และ
กำรคิดวิพำกษ์   
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Abstract 

 The study of the requirements for opening thinking and problem solving course uses a 
questionnaire method from a sample of 160 people from all 9 faculties. Using a QR code 
questionnaire/ link with students of Rajamangala University of technology Phra Nakhon. To 
analyze the basic statistical results (percentage, mean, standard deviation). The research results 
were found that the student’s opinion on the teaching of thinking and problem solving course 
had a total average of 4.10 (high opinion level).  By means of descending mean as follows 
problem solving had the highest average value at 4.26, followed by creativity thinking, future 
thinking, applied thinking, critical thinking, analytical thinking, strategic thinking, analogy thinking, 
integration thinking, synthetic thinking, conceptual thinking and critical thinking.  
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นอกจำกนั้นขอขอบพระคุณเจ้ำหน้ำที่งำนวิจัยและพัฒนำ ผู้ประสำนงำนวิจัย และหัวหน้ำงำนกำรเงิน ที่ให้
ค ำแนะน ำในขั้นตอนกำรด ำเนินกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำวิจัยและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของกำรท ำ
วิจัย  
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               พิชญา พุกผาสุข 
       ณิศรา สุทธิสังข์ 
        
             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาความต้องการของการเปิดหลักสูตรวิชาการคิดและการแก้ปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

            พิชญา พุกผาสุข 
            ณิศรา สุทธิสังข์ 

 

 

 

งำนวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Study of The Requirements for Opening Thinking  

and Problem Solving Course 
  

 

 

 

 

 

Pitchaya Pukbhasuk 

Nisara  Suthisung 
                    

 

This Research in Funded by Faculty of Science and Technology 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Year 2020 



-1- 

 

บทท่ี 1 
ความส าคัญและทีม่า 

 
1.1. บทน า 
          ปัจจุบันนี้ประชาคมโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อันเป็นศตวรรษที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ซึ่งจะต้อง
พัฒนาผู้เรียนในทุกระดับให้มีทักษะความสามารถเพียงพอส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
          ทิศทางการจัดการศึกษายุค “Thailand 4.0” ให้การศึกษาในวันนี้ เพ่ือให้ เป็นคนที่มี การศึกษา 
(educated people) อีก 15 ปี ข้างหน้า ซึ่งแสดงถึงเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตนเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัว 
ด าเนินชีวิตแบบมีคุณธรรม จริยธรรม พอเพียง มีวินัย มีน้ าใจ มีความรับผิดชอบ รอบรู้ในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือ
การด าเนินชีวิตประกอบอาชีพหรือมีสัมมาอาชีพ  
          ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจหลายประการทั้งด้านผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภาระกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตอบสนอง
กับความต้องการของประเทศและประชาคมโลก ทุกสถาบันจึงเปิดสอนหลักสูตรปริญญาระดับต่างๆ ให้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีหลักสูตรการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
ควบคู่กับภาคปฏิบัติ ดังปณิธานและวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็น
ระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” และในส่วนของ
การจัดการศึกษาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อันประกอบด้วยรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน
และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสองรายวิชาดังกล่าว ยังไม่เพียงพอต่อการฝึกให้นักศึกษาคิดและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  
          ดังนั้นหากมีรายวิชาเพ่ือฝึกให้นักศึกษาได้คิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ิมขึ้นจะท าให้นักศึกษามี
รากฐานในการเรียนในการพัฒนาทักษะการคิดให้เป็นระบบต่อไป 
         ด้วยเหตุนี้ทีมวิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการในการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหาว่ามี
ความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดและลักษณะรายวิชาควรประกอบไปด้วยเนื้อหาใดบ้าง      
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1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อส ารวจสภาพปัญหาของหลักสูตรรายวิชาเดิมท่ีมีอยู่เดิม 
2.2 เพ่ือศึกษาความต้องการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา 

1.3. ขอบเขตของการวิจัย 
 นักศึกษาท่ีเคยผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน และนักศึกษาที่
ไม่เคยผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 1.4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 4.1 หลักสูตรคณิตศาสตร์ (Mathematics Course) หมายถึง ประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนด
ไว้ในการศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 4.2 วิชาการคิดและการแก้ปัญหา (Thinking and Problem Solving Course) หมายถึง รูปแบบของ
การคิดที่สอดคล้องกับการคิด ดังต่อไปนี้ การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแก้ไขปัญหา การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดประยุกต์ การคิดสังเคราะห์ การคิดเชิงมโนทัศน์ 
การคิดบูรณาการ การคิดอนาคต การคิดเชิงกลยุทธ์  
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บทท่ี 2 
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  
 การศึกษาความต้องการในการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหาว่ามีความจ าเป็นมากน้อย
เพียงใดและลักษณะรายวิชาควรประกอบไปด้วยเนื้อหาใดบ้าง ผู้เรียนเมื่อเรียนรู้แล้วจะพัฒนาไปในด้านใด ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องอาศัยเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่มีอยู่เดิม ดังต่อไปนี้   
 2.1 หลักสูตรคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 2.2 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
 2.3 รายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 2.4 รายวิชาปกิณกคณิตศาสตร์ 
 2.5 รายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา 

2.1 หลักสูตรคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 รายวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบ่งเป็น
รายวิชา ดังต่อไปนี้  
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน จ านวน 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
 ปกิณกคณิตศาสตร์ จ านวน 2 หนว่ยกิต (2-0-4) 

2.2 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics) 

 รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป มีรหัสวิชา คือ GE2600101 จ านวน 3 หน่วยกิต (3-
0-6) มีค าอธิบายรายวิชา คือ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมทริกซ์และตัวก าหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการ
จัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ล าดับและอนุกรม ( Introduction to logic; matrices and 
determinants; counting rules, permutation and combination; introduction to probability; 
binomial theorem; sequences and series) วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ พ้ืนฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์อันจะน าไปสู่การคิด วิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรายวิชา
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและเพ่ือเป็นการปรับปรุงเนื้อหา โจทย์ตัวอย่างให้ทันสมัยเพ่ือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบการศึกษา อีกท้ังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีจุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อน าตรรกศาสตร์ไปใช้ 
รู้จักเมทริกซ์และการหาค่าดีเทอร์มิแนนท์ เข้าใจเทคนิคการนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ เข้าใจความน่าจะ
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เป็นเบื้องต้น เข้าใจทฤษฎีบททวินาม เข้าใจการหาล าดับและอนุกรมและปลูกฝังการมีระเบียบและขั้นตอนการคิด
อย่างมีเหตุผล ประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้  

   1. ตรรกศาสตร์ ประกอบด้วย ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ ตารางแสดงค่าความจริงของประพจน์ การ
วิเคราะห์ค่าความจริงของประพจน์ ประพจน์ที่สมมูล ประพจน์ที่เป็นนิเสธ สัจนิรันดร์ ประโยคเปิด การอ้างเหตุผล   
 2. เมทริกซ์ ประกอบด้วย ความหมายของเมทริกซ์ (สมาชิกและมิติของเมทริกซ์ ชนิดของเมทริกซ์ การ
เท่ากันของเมทริกซ์) การด าเนินการบนเมทริกซ์ (การบวกของเมทริกซ์ การลบของเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์ด้วย
ค่าคงที่ การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์) ตัวก าหนดหรือดีเทอร์มิแนนท์ (การหาดีเทอร์มิแนนท์ขนาด 22 การหาดี
เทอร์มิแนนท์ขนาด 33 การหาดีเทอร์มิแนนท์ขนาด nn  สมบัติของดีเทอร์มิแนนท์) เมทริกซ์ผกผันหรืออิน
เวอร์สการคูณของเมทริกซ์ (การหาเมทริกซ์ผกผันโดยใช้สูตรส าเร็จ สมบัติของเมทริกซ์ผกผันการคูณ) การใช้    
เมทริกซ์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น (การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผัน การแก้ระบบสมการเชิง
เส้นโดยใช้กฎของคราเมอร์) 
 3. กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่  ประกอบด้วย กฎการนับเบื้องต้น (กฎการคูณ กฎการ
บวก แฟคทอเรียลและความหมายของแฟคทอเรียล การหาค่าแฟกทอเรียล) การเรียงสับเปลี่ยน (การเรียง
สับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดแบบเชิงเส้นตรง การเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดเป็นวงกลม) 
การจัดหมู่ (วิธีการหาค่าการจัดหมู่ สมบัติบางประการของการจัดหมู่ วิธีการจัดหมู่กับการแก้โจทย์ปัญหา การจัด
หมู่กับแนวคิดที่เก่ียวข้อง) 
 4. ความน่าจะเป็น ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น (ความหมายของความน่าจะเป็น 
การทดลองสุ่ม ปริภูมิตัวอย่าง เหตุการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ การนับจุดตัวอย่าง) การค านวณความ
น่าจะเป็น (การหาค่าความน่าจะเป็นโดยการนับจุดตัวอย่าง การหาค่าความน่าจะเป็นด้วยกฎของความน่าจะเป็น 
การหาค่าความน่าจเป็นแบบมีเงื่อนไข การหาค่าความน่าจะเป็นด้วยกฎของเบย์) 
 5. ทฤษฎีบททวินาม ประกอบด้วย ลักษณะทฤษฎีบททวินาม (สามเหลี่ยมปาสคาล ทฤษฎีบททวินามกับ
การจัดหมู)่ รูปแบบของการกระจายทวินาม (ข้อสังเกตของการกระจายทวินาม พจน์ทั่วไปของการกระจายทวินาม) 
 6. ล าดับและอนุกรม ประกอบด้วย ล าดับ (ความหมายของล าดับ การเขียนล าดับ ชนิดของล าดับ ลิมิต
ของล าดับ ล าดับลู่เข้าและล าดับลู่ออก การหาค่าลิมิต) อนุกรม (ความหมายของอนุกรม อนุกรมเลขคณิต อนุกรม
เรขาคณิต)    
 รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนน าความรู้พ้ืนฐานทางเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้เรียน
ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับสูงต่อไป  
 
  



-5- 

 

2.3 รายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Daily Life)  
 รายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป มีรหัสวิชา คือ GE2600103 จ านวน 3 
หน่วยกิต (3-0-6) มีค าอธิบายรายวิชา คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ 
และการประยุกต์ พ้ืนที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนช าระ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้ เลขดั ชนี 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น และการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ( Introduction to weights and 
measurement; ratio, proportion, percentage and applications; area and volume; interest and 
installment payment; value added tax and income tax; index; introduction to logic and 
reasoning; introduction to statistics) วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์อันจะน าไปสู่การคิด วิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือเข้าใจ
มาตราชั่ง ตวง วัด น าผลการค านวณอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ไปใช้ น าผลการค านวณพ้ืนที่และ
ปริมาตรไปใช้ เข้าใจการค านวณค่าสาธารณูปโภค  น าผลการค านวณดอกเบี้ย และเงินผ่อนช าระไปใช้  เข้าใจ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้ น าผลการค านวณเลขดัชนีไปใช้ เข้าใจตรรกศาสตร์เบื้องต้น เข้าใจความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสถิติ ปลูกฝังการมีระเบียบและข้ันตอนการคิดอย่างมีเหตุผล ประกอบด้วยเนื้องหา ดังต่อไปนี้ 
 1. มาตราชั่ง ตวง วัด ประกอบด้วย มาตราไทย (การค านวณมาตราชั่งไทย การค านวณมาตราตวงไทย 
การค านวณมาตราวัดไทย) มาตราเมตริก (การค านวณมาตราชั่งเมตริก การค านวณมาตราตวงเมตริก การค านวณ
มาตราวัดเมตริก) มาตราอังกฤษ (การค านวณมาตราชั่งอังกฤษ การค านวณมาตราตวงอังกฤษ การค านวณมาตรา
วัดอังกฤษ) การเทียบมาตรา (การเทียบมาตราไทยกับมาตราเมตริก การเทียบมาตราไทยกับมาตราอังกฤษ การ
เทียบมาตราเมตริกกับมาตราอังกฤษ)  
 2. อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ประกอบด้วย อัตราส่วน (การค านวณอัตราส่วน การน า
อัตราส่วนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน) สัดส่วน (การค านวณสัดส่วน การน าสัดส่วนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน) ร้อยละ (การ
ค านวณร้อยละ การน าร้อยละไปใช้ในชีวิตประจ าวัน)   
 3. พ้ืนที่และปริมาตร ประกอบด้วย พ้ืนที่  (การค านวณพ้ืนที่  การน าการค านวณพ้ืนที่ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน) ปริมาตร (การค านวณปริมาตร การน าการค านวณปริมาตรไปใช้ในชีวิตประจ าวัน) 
 4. ดอกเบี้ยและเงินผ่อนช าระ ประกอบด้วย การค านวณดอกเบี้ย (การค านวณหาดอกเบี้ย การค านวณหา
ดอกเบี้ยทบต้น) เงินผ่อนช าระ (การค านวณหาราคาเงินผ่อน การค านวณหาดอกเบี้ยผ่อนช าระ การค านวณหาเงิน
ผ่อนช าระรายงวด)  
  5. ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่า เพ่ิม การ
ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม) ภาษีเงินได้ (ความหมายของภาษีเงินได้ ชนิดของภาษีเงินได้ การค านวณหาภาษีเงินได้)  
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 6. เลขดัชนี ประกอบด้วย การค านวณหาเลขดัชนี (ความหมายของเลขดัชนี ชนิดของเลขดัชนี สัญลักษณ์
ของเลขดัชนี) ดัชนีราคา (ดัชนีราคาแบบไม่ถ่วงน้ าหนัก ดัชนีราคาแบบถ่วงน้ าหนัก) ดัชนีปริมาณ (ดัชนีปริมาณ
แบบไม่ถ่วงน้ าหนัก ดัชนีปริมาณแบบถ่วงน้ าหนัก) ดัชนีมูลค่า  
 7. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ประพจน์ (นิยามของประพจน์ การเชื่อมประพจน์ การหาค่าความ
จริงของประพจน์ การสมมูลของประพจน์ สัจนิรันดร์ของประพจน์) ประพจน์ที่มีวลีบ่งปริมาณ (ประโยคเปิดและวลี
บ่งปริมาณ การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ) การให้เหตุผล (การให้เหตุผลแบบนิรนัย การ
ตรวจสอบการอ้างเหตุผลแบบนิรนัย    
 8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ประกอบด้วย ข้อมูลทางสถิติ (ความหมายและประโยชน์ของสถิติ 
ความหมายและชนิดของข้อมูล) ระเบียบวิธีการทางสถิติ (การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุปผลข้อมูล) การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (ค่าเฉลี่ย มัฐยฐาน ฐานนิยม) การวัดการกระจายข้อมูล 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) 
 รายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนน าความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้าไปผสมผสานกับ
ข้อมูล ตัวเลข การค านวณในชีวิตประจ าวัน แต่ยังเน้นเนื้อหาซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

2.4 รายวิชาปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics) 
 รายวิชาปกิณกคณิตศาสตร์เป็นรายวิชาบูรณาการ มีรหัสวิชา คือ GE2820101 จ านวน 2 หน่วยกิต 
(2-0-4) มีค าอธิบายรายวิชา คือ เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์     
คณิตกับการลงทุน คณิตกับสุขภาพ (Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; 
mathematical art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and 
health) มีจุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ในคณิตคิดเร็ว 
คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับการลงทุน และคณิตกับสุขภาพ โดยวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพ่ือสอดแทรก
แนวคิดทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้  
 1. เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย เทคนิคทางคณิตศาสตร์ (การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ) แนวคิดทางคณิตศาสตร์ (ก าเนิดคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ) 
 2. คณิตคิดเร็ว ประกอบด้วย หลักการคิดเลขเร็ว (ความหมายและประโยชน์) เทคนิคการคิดเลขเร็ว 
(พีชคณิตพ้ืนฐาน เรขาคณิตพ้ืนฐาน) การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (การเงิน มาตราชั่ง ตวง วัด พ้ืนที่และ
ปริมาตร)  
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 3. คณิตศิลป์ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และศิลป์ (การค้นหาคณิตศาสตร์ในศิลป์ 
การค้นหาศิลป์ในคณิตศาสตร์) แนวคิดทางคณิตศาสตร์ในศิลป์ (การใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ในงานศิลป์ การ
ค านวณทางคณิตศาสตร์ในงานศิลป์) ตัวอย่างการใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ในงานศิลป์ (ยกตัวอย่างการใช้แนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ในงานศิลป์ สร้างงานศิลป์โดยใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์)   
 4. คณิตศาสตร์พยากรณ์ ประกอบด้วย ความหมายและประเภทของการพยากรณ์ (ความหมายของการ
พยากรณ์ ประเภทของการพยากรณ์ ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์) การพยากรณ์เชิงคุณภาพ การพยากรณ์เชิง
ปริมาณ (รูปแบบอนุกรมเวลา [วิธีหาค่าแบบตรงตัว วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล 
วิธีคาดคะเนแนวโน้ม] รูปแบบปัจจัยสาเหตุ หรือรูปแบบเชิงเหตุผล) การวัดค่าคาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 
 5. คณิตศาสตร์การลงทุน ประกอบด้วย ลักษณะการลงทุน (รูปแบบของการลงทุน [การลงทุนแบบไม่มี
ความเสี่ยง การลงทุนแบบมีความเสี่ยง] วิธีการลงทุนชนิดต่าง [วิธีการลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยง วิธีการลงทุนแบบ
มีความเสี่ยง]) การค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยง ผลตอบแทน
จากการลงทุนแบบมีความเสี่ยง การวางแผนการตัดสินใจในการลงทุน)  
 6. คณิตศาสตร์กับสุขภาพ ประกอบด้วย สุขภาพกาย (ดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย อัตรา
การเต้นของหัวใจ) อาหารและยา (สัดส่วนการบริโภคอาหารแต่ละหมู่ การค านวณปริมาณแคลอรี่ในการบริโภค
อาหาร ปริมาณการกินยากับน้ าหนักตัว)  
 รายวิชาปกิณกคณิตศาสตร์เป็นรายวิชาซึ่งท าให้ผู้เรียนได้ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ผสมผสานกับศาสตร์ต่างๆ เช่น การลงทุน การพยากรณ์ ศิลป์ สุขภาพ  

2.5 รายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา (Thinking and Problem Solving) 
 รายวิชาการคิดและการแก้ปัญหาเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป มีรหัสวิชา คือ GE26001xx จ านวน 3 หน่วยกิต 
(3-0-6) มีค าอธิบายรายวิชา คือ ระบบการคิดและการท างานของสมอง การคิดพ้ืนฐาน การคิดอยางมีเหตุผล การ
คิดสรางสรรค การคิดองครวม การคิดสูความส าเร็จ และการแกปญหา (The system of thinking and function 
of the brain; Basic of thinking; Logical of thinking; Creative of thinking; Heuristic of thinking; The 
success of thinking; and The problem solving) ประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
 1. ระบบการคดิและการท างานของสมอง  
 2. การคิดพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ  
 3. การคิดอยางมีเหตุผล ประกอบด้วย การคิดวิพากษ์ การคิดอยางมีวิจารณาณ การคิดแกไขปญหา 
 4. การคิดสรางสรรค ประกอบด้วย การคิดประยุกต์ การคิดสังเคราะห์ 
 5. การคิดองครวม ประกอบด้วย การคิดเชิงมโนทัศน การคิดบูรณาการ 
 6. การคิดสูความส าเร็จ ประกอบด้วย การคิดอนาคต การคิดเชิงกลยุทธ์  
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 7. การแกปญหา  
 รายวิชาการคิดและการแก้ปัญหาเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาความต้องการการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเบื้องต้น จากค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง  
 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจ านวน 160 คน ใช้วิธีการเลือกแบบสุ่ม  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แบบสอบถามความต้องการการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหาจ านวน 1 ฉบับ แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 ค าชี้แจงแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นในการเปิดสอนรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา 
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อรูปแบบการคิดและการแก้ปัญหา 
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ   
หมายเหตุ แบบสอบถามตามลิงค์หรือ QR Code ท้ายภาคผนวก 

3.3 วิธีการด าเนินการวิจัย   
 ระยะที่ 1 ส ารวจสภาพปัญหาของหลักสูตรรายวิชาเดิม (คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน ปกิณกคณิตศาสตร์) 
 ระยะที่ 2 ส ารวจความต้องการการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา 
 ระยะที่ 3 จัดท าแบบสอบถามความต้องการการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา 
 ระยะที่ 4 แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ระยะที่ 5 วิเคราะห์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอภิปรายผลการวิจัย 
 ระยะที่ 6 สรุปผลการวิจัย 
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3.4 สถิติและเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  
 3.4.1 สูตรการหาค่าร้อยละ  

      
n
100F

P


  

เมื่อ P    แทน    ร้อยละ 
  F    แทน    ความถี่ท่ีต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ 
  n    แทน    จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 3.4.2 สูตรการหาค่าเฉลี่ย 

          
n
x

X 
  

เมื่อ  x   แทน ค่าเฉลี่ย 
        x  แทน ผลรวมทั้งหมดของความถี่ คูณ คะแนน 
        n         แทน ผลรวมทั้งหมดของความถี่ซึ่งมีค่าเท่ากับจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
  

 3.4.3 สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  
 
)1n(n
xxn

S
22






   

เมื่อ  S แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  n         แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
  x แทน  คะแนนแต่ละตัวในข้อมูล 
               x   แทน  ผลรวมของของคะแนนแต่ละ 
 
 เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49   แปลความว่า   มีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49   แปลความว่า   มีความคิดเห็นด้วยน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49   แปลความว่า   มีความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49   แปลความว่า   มีความคิดเห็นด้วยมาก 
 คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00   แปลความว่า   มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ผลและการอภิปรายผล 

 
 การศึกษาความต้องการการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา มีล าดับการวิเคราะห์ผล
ดังต่อไปนี้  

4.1 การวิเคราะห์ผลค่าร้อยละจากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  4.1.1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.1.1 แสดงร้อยละเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 104 65.00 
หญิง 56 35.00 
รวม 160 100.00 

 จากตารางที่ 4.1.1 แสดงให้เห็นว่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 160 คน แบ่งเป็นเพศ
ดังนี้ เพศชายจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และเพศหญิงจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ตามล าดับ และ
แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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4.1.2 อายุของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.1.2 แสดงร้อยละอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ(ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 17 ปี 5 3.10 

17-20 ปี  54 33.80 
20-25 ปี 99 61.90 

มากกว่า 25 ปี 2 1.20 
รวม 160 100.00 

 จากตารางที่ 4.1.2 แสดงให้เห็นว่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 160 คน แบ่งเป็นอายุ
ดังนี้ อายุต่ ากว่า 17 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 อายุ 17-20 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 
อายุ 20-25 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 และอายุมากกว่า 25 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 
ตามล าดับ และแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 4.1.3 สาขาวิชาที่เรียน/จบ 
ตารางที่ 4.1.3 แสดงจ านวนสาขาที่เรียน/จบของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สาขาวิชาท่ีเรียน/จบ จ านวนที่ระบ ุ
อาหารและโภชนาการ 12 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 12 
วิศวกรรมอุตสาหการ 6 

วิศวกรรมไฟฟ้า 7 
วิศวกรรมเครื่องกล 3 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 1 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์ 3 
วิศวกรรมโยธา 1 

  คน  3.1 

 4 คน   33.  

   คน   1.  

 2 คน  1.2 
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วัสดุศาสตร์อตุสาหกรรม 3 
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ 2 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 1 
การบัญชี 2 

ออกแบบผลิตภัณฑ ์ 4 
วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 4 
เทคนิคการผลิต 1 
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 1 

มัลตมิีเดยี 1 
โฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 

 จากตารางที่ 4.1.3 แสดงให้เห็นว่าจ านวนการเก็บแบบสอบถามมาจากหลากหลายสาขาวิชา ดังนี้ อาหาร
และโภชนาการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมโยธา วัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาการ
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีเสื้อผ้า 
มัลติมีเดีย และโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามล าดับ   

 4.1.4 คณะวิชาที่เรียน/จบ 
ตารางที่ 4.1.4 แสดงร้อยละคณะวิชาที่เรียน/จบของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คณะวิชาที่เรียน/จบ จ านวน ร้อยละ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 9.40 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  34 21.30 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 1.30 

บริหารธรุกิจ 9 5.60 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 23 14.40 

วิศวกรรมศาสตร ์ 65 40.60 
ศิลปศาสตร ์ 2 1.20 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 6 3.70 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 2.50 

อื่นๆ  - - 
รวม 160 100.00 



-14- 

 

 จากตารางที่ 4.1.4 แสดงให้เห็นว่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 160 คน แบ่งเป็นคณะ
วิชาที่ เรียนจบดังนี้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 คณะเทคโนโลยี            
คหกรรมศาสตร์ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.30 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.40 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.20 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ และแสดงได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้  

 
 4.1.5 รายวิชาคณิตศาสตร์ที่เคยเรียน 
ตารางที่ 4.1.5 แสดงจ านวนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่เคยเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คณะวิชาที่เรียน/จบ จ านวน 
แคลคูลสั 29 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 22 
สถิติเบื้องต้น 10 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 6 
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 จากตารางที่ 4.1.5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามผ่านการเรียนรายวิชาแคลคูลัส คณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน สถิติเบื้องต้น และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ 

 4.1.6 รายวิชาคณิตศาสตร์ที่เคยเรียนควรปรับปรุง/เพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
 1. ควรน าเรื่องที่น าไปใช้หรือเก่ียวข้องกับสายงานมาสอน/ควรปรับให้เข้ากับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 2. ควรสอนปรับพ้ืนฐาน 
 3. ควรใช้วีดิโอประกอบการสอน/ สื่อการสอน 

 4.1.7 รายวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องการเลือกเรียน  
ตารางที่ 4.1.7 แสดงร้อยละรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องการเลือกเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องการเลือก
เรียน 

จ านวน ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 84 53.80 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน  34 21.80 
ปกิณกคณติศาสตร ์ 2 1.30 

การคิดและการแกป้ัญหา 33 21.20 
อื่นๆ  7 1.90 
รวม 160 100.00 

 จากตารางที่ 4.1.7 แสดงให้เห็นว่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 160 คน แบ่งเป็นรายวิชา
คณิตศาสตร์ที่ต้องการเลือกเรียนดังนี้  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 ปกิณกคณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 
การคิดและการแก้ปัญหา จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 และอ่ืนๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 
ตามล าดับ และแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  
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4.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากความคิดเห็นในการเปิดสอนรายวิชาการคิดและ 
     การแก้ปัญหา 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นในการเปิดสอนรายวิชาการคิดและ 
               การแก้ปัญหา 

ข้อความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

1. ท่านใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันมากน้อยเพียงใด 3.90 0.93 มาก 
2. ท่านคิดว่าวิชาการคิดและการแก้ปัญหาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตในสังคม 

4.15 0.85 มาก 

3. ท่านคิดว่าการฝึกให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการคิดและการแก้ปัญหามีความ
จ าเป็น 

4.32 0.79 มาก 

4. ท่านคิดว่าการคิดและการแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้รายวิชา
อื่นๆ 

4.18 0.86 มาก 

5. ท่านคิดว่าการคิดและการแก้ปัญหาเป็นเป็นกระบวนการในการเรียนรู้
รายวิชาอื่นๆ 

4.13 0.83 มาก 

6. ท่านคิดว่าการคิดและการแก้ปัญหาเป็นพัฒนาการหรือต่อยอดการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

4.31 0.76 มาก 

รวม 4.10 0.15 มาก 

 จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 160 คน มีความคิดเห็นต่อการเปิด
สอนรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ยรวม 4.10 (ระดับความคิดเห็นมาก) แบ่งออกเป็นรายข้อ ดังนี้ มี
การใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันมีค่าเฉลี่ย 3.90 (ระดับความคิดเห็นมาก) วิชาการคิดและการแก้ปัญหา
ก่อให้เกิดต่อการใช้ชีวิตและสังคมมีค่าเฉลี่ย 4.15 (ระดับความคิดเห็นมาก) การฝึกให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการคิด
และการแก้ปัญหามีความจ าเป็นมีค่าเฉลี่ย 4.32 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดและการแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้รายวิชาอื่นๆมีค่าเฉลี่ย 4.18 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดและการแก้ปัญหาเป็นพัฒนาการหรือ
ต่อยอดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 4.26 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย 4.22 
(ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดประยุกต์มีค่าเฉลี่ย 4.09 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดสังเคราะห์มีค่าเฉลี่ย 
3.75 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดเชิงมโนทัศน์มีค่าเฉลี่ย  3.66 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดบูรณการมี
ค่าเฉลี่ย 3.76 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดอนาคตมีค่าเฉลี่ย 4.15 (ระดับความคิดเห็นมาก) และการคิดเชิง 
กลยุทธ์มีค่าเฉลี่ย 3.98 (ระดับความคิดเห็นมาก) ตามล าดับ 
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4.3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากความสนใจต่อรูปแบบการคิดและการแก้ปัญหา 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อรูปแบบการคิดและการแก้ปัญหา 

ข้อความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
1. การคิดวิเคราะห์ 4.006 0.81 มาก 
2. การคิดเปรียบเทียบ 3.888 0.84 มาก 
3. การคิดวิพากษ์ 3.5812 1.01 มาก 
4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.025 0.89 มาก 
5. การคิดแก้ไขปัญหา 4.261 0.82 มาก 
6. การคิดสร้างสรรค์ 4.222 0.84 มาก 
7. การคิดประยุกต์ 4.094 0.88 มาก 
8. การคิดสังเคราะห์ 3.7510 0.97 มาก 
9. การคิดเชิงมโนทัศน์ 3.6611 1.00 มาก 
10. การคิดบูรณาการ 3.769 0.99 มาก 
11. การคิดอนาคต 4.153 0.84 มาก 
12. การคิดเชิงกลยุทธ์ 3.987 1.03 มาก 

รวม 3.94 0.22 มาก 

 จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 160 คน มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
คิดและการแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ยรวม 3.94 (ระดับความคิดเห็นมาก) แบ่งออกเป็นรายข้อ ดังนี้ การคิดวิเคราะห์มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ย 3.88 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิด
วิพากษ์มีค่าเฉลี่ย 3.58 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดอย่างมีวิจรณญาณมีค่าเฉลี่ย 4.02 (ระดับความคิดเห็น
มาก) การคิดแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ย 4.26 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย 4.22 (ระดับความ
คิดเห็นมาก) การคิดประยุกต์มีค่าเฉลี่ย 4.09 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดสังเคราะห์มีค่าเฉลี่ย 3.75 (ระดับ
ความคิดเห็นมาก) การคิดเชิงมโนทัศน์มีค่าเฉลี่ย 3.66 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดบูรณการมีค่าเฉลี่ย 3.76 
(ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดอนาคตมีค่าเฉลี่ย 4.15 (ระดับความคิดเห็นมาก) และการคิดเชิงกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ย 
3.98 (ระดับความคิดเห็นมาก) ตามล าดับ และเมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามากเรียงได้ ดังต่อไปนี้ คือ การ
คิดแก้ไขปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต การคิดประยุกต์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ 
การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดบูรณาการ การคิดสังเคราะห์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดวิพากษ์ 
ตามล าดับ และแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อรูปแบบ การคิดแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 4.26 รองลงมา คือ การคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย คือ 4.22 การคิดอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.15 การคิด
ประยุกต์มีค่าเฉลี่ย 4.09 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ย 4.02 การคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย 4.00 การคิด
เชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ย 3.98 การคิดเปรียบเทียบ มีค่าเฉลี่ย 3.88 การคิดบูรณาการ มีค่าเฉลี่ย 3.76 การคิด
สังเคราะห์มีค่าเฉลี่ย 3.75 การคิดเชิงมโนทัศน์ มีค่าเฉลี่ย 3.66 และการคิดวิพากษ์ มีค่าเฉลี่ย 3.58 ตามล าดับ  

4.4 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ  
 ควรเปิดสอนเพราะจะได้ฝึกแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและวางแผนแก้ปัญหาในอนาคตได้ 

4.5 สรุปผลการวิเคราะห์ 
 จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 160 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เฉลี่ยอายุ 20 ถึง 25 ปี มาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ต้องการเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันมากที่สุด รองลงมาคือ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน
และวิชาการคิดและการแก้ปัญหา มีความคิดเห็นว่ารายวิชาการคิดและการแก้ปัญหามีความจ าเป็นต่อสังคมและ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือและกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ และพัฒนาหรือต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ โดยหัวข้อการคิดและการแก้ปัญหาผู้เรียนมีความสนใจสูงที่สุด  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

  
 การศึกษาความต้องการการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการปัญหาเป็นแนวทางในการส ารวจเพ่ือ
ศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดหลักสูตร ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเน้น
ให้นักศึกษาสร้างกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาของนักศึกษาด้วยตนเอง ดังนั้นหากมีรายวิชาเพ่ือฝึกให้
นักศึกษาได้คิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ิมข้ึนจะท าให้นักศึกษามีรากฐานในการเรียนในการพัฒนาทักษะการ
คิดให้เป็นระบบต่อไป 
         ด้วยเหตุนี้ทีมวิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการในการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหาว่ามี
ความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดและลักษณะรายวิชาควรประกอบไปด้วยเนื้อหาใดบ้าง      

 5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5.1 เพื่อส ารวจสภาพปัญหาของหลักสูตรรายวิชาเดิมท่ีมีอยู่เดิม 
5.2 เพื่อศึกษาความต้องการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา 

5.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 นักศึกษาท่ีเคยผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน และนักศึกษาที่
ไม่เคยผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

5.3 กลุ่มตัวอย่าง  
 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจ านวน 160 คน ใช้วิธีการเลือกแบบสุ่ม  

5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แบบสอบถามความต้องการการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหาจ านวน 1 ฉบับ แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 ค าชี้แจงแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นในการเปิดสอนรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา 
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อรูปแบบการคิดและการแก้ปัญหา 
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ   
หมายเหตุ แบบสอบถามตามลิงค์หรือ QR Code ท้ายภาคผนวก 
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5.5 วิธีการด าเนินการวิจัย   
 ระยะที่ 1 ส ารวจสภาพปัญหาของหลักสูตรรายวิชาเดิม (คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน ปกิณกคณิตศาสตร์) 
 ระยะที่ 2 ส ารวจความต้องการการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา 
 ระยะที่ 3 จัดท าแบบสอบถามความต้องการการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา 
 ระยะที่ 4 แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ระยะที่ 5 วิเคราะห์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอภิปรายผลการวิจัย 
 ระยะที่ 6 สรุปผลการวิจัย 

5.6 สถิติและเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  
 5.6.1 สูตรการหาค่าร้อยละ  

  
n
100F
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 5.6.2 สูตรการหาค่าเฉลี่ย 
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 5.6.3 สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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5.7 ผลการวิเคราะห์ 
 5.7.1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 160 คน แบ่งเป็นเพศดังนี้ เพศชายจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 65 
และเพศหญิงจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ตามล าดับ  
 5.7.2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 160 คน แบ่งเป็นอายุดังนี้ อายุต่ ากว่า 17 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.10 อายุ 17-20 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 อายุ 20-25 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.90 และอายุมากกว่า 25 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดับ  
 5.7.3 สาขาวิชาที่เรียน/จบ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมาจากหลากหลายสาขาวิชา ดังนี้ อาหารและโภชนาการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
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โทรคมนาคม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมโยธา วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีเสื้อผ้า มัลติมีเดีย และโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ตามล าดับ   
 5.7.4 คณะวิชาที่เรียน/จบ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 160 คน แบ่งเป็นคณะวิชาที่เรียนจบดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30    
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 65 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน      
4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ และแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  
 5.7.5 รายวิชาคณิตศาสตร์ที่เคยเรียน 
 ผู้ตอบแบบสอบถามผ่านการเรียนรายวิชาแคลคูลัส คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน สถิติเบื้องต้น และคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ 
 5.7.6 รายวิชาคณิตศาสตร์ที่เคยเรียนควรปรับปรุง/เพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
 ควรน าเรื่องที่น าไปใช้หรือเกี่ยวข้องกับสายงานมาสอน/ควรปรับให้เข้ากับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 5.7.7 รายวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องการเลือกเรียน  
 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 160 คน แบ่งเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องการเลือกเรียนดังนี้ 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.80 ปกิณกคณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 การคิดและการแก้ปัญหา จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.20 และอ่ืนๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 ตามล าดับ และแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  
 5.7.8 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากความคิดเห็นในการเปิดสอนรายวิชาการ
คิดและการแก้ปัญหา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 160 คน มีความคิดเห็นต่อการเปิดสอนรายวิชาการคิดและการ
แก้ปัญหามีค่าเฉลี่ยรวม 4.10 (ระดับความคิดเห็นมาก) แบ่งออกเป็นรายข้อ ดังนี้  มีการใช้คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวันมีค่าเฉลี่ย 3.90 (ระดับความคิดเห็นมาก) วิชาการคิดและการแก้ปัญหาก่อให้เกิดต่อการใช้ชีวิตและ
สังคมมีค่าเฉลี่ย 4.15 (ระดับความคิดเห็นมาก) การฝึกให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการคิดและการแก้ปัญหามีความ
จ าเป็นมีค่าเฉลี่ย 4.32 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดและการแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้รายวิชาอ่ืนๆ
มีค่าเฉลี่ย 4.18 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดและการแก้ปัญหาเป็นพัฒนาการหรือต่อยอดการเรียนรู้ทาง
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คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 4.26 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย 4.22 (ระดับความคิดเห็นมาก) 
การคิดประยุกต์มีค่าเฉลี่ย 4.09 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดสังเคราะห์มีค่าเฉลี่ย 3.75 (ระดับความคิดเห็น
มาก) การคิดเชิงมโนทัศน์มีค่าเฉลี่ย 3.66 (ระดับความคิดเห็นมาก) การคิดบูรณการมีค่าเฉลี่ย 3.76 (ระดับความ
คิดเห็นมาก) การคิดอนาคตมีค่าเฉลี่ย 4.15 (ระดับความคิดเห็นมาก) และการคิดเชิง กลยุทธ์มีค่าเฉลี่ย 3.98 
(ระดับความคิดเห็นมาก) ตามล าดับ 
 5.7.9 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากความสนใจต่อรูปแบบการคิดและการ
แก้ปัญหา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 160 มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการคิดแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
4.26 รองลงมา คือ การคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย คือ 4.22 การคิดอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.15 การคิดประยุกต์มี
ค่าเฉลี่ย 4.09 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ย 4.02 การคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย 4.00 การคิดเชิงกลยุทธ์ มี
ค่าเฉลี่ย 3.98 การคิดเปรียบเทียบ มีค่าเฉลี่ย 3.88 การคิดบูรณาการ มีค่าเฉลี่ย 3.76 การคิดสังเคราะห์มีค่าเฉลี่ย 
3.75 การคิดเชิงมโนทัศน์ มีค่าเฉลี่ย 3.66 และการคิดวิพากษ์ มีค่าเฉลี่ย 3.58 ตามล าดับ  
 5.7.10 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ  
 ควรเปิดสอนเพราะจะได้ฝึกแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและวางแผนแก้ปัญหาในอนาคตได้ 

5.8 สรุปผลการวิเคราะห์ 
 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 160 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เฉลี่ยอายุ 20 ถึง 25 ปี มาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ต้องการเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันมากที่สุด รองลงมาคือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน
และวิชาการคิดและการแก้ปัญหา มีความคิดเห็นว่ารายวิชาการคิดและการแก้ปัญหามีความจ าเป็นต่อสังคมและ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือและกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ และพัฒนาหรือต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ โดยหัวข้อการคิดและการแก้ปัญหาผู้เรียนมีความสนใจสูงที่สุด  
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ภาคผนวก 

 
 

แบบสอบถามความต้องการการเปิดหลักสูตรรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา 
 

https://forms.gle/FteVqXHyuR5xQdww5 
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