
บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีการแบบเปดในการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหา

และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา ไดนําเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูลไวดังน้ี 

 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย ผูวิจัยใชสัญลักษณตางๆ ในการ

วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง  

 k  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

 X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

 S  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 t  แทน คาสถิติทดสอบท ี

 

การวิเคราะหขอมูล 

 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลอง 

ดังน้ี 

 1.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการแบบเปด เรื่อง

โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังไดรับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 3.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตรกับคะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการ

แบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิเคราะหคะแนนทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน

กอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชสถิติการทดสอบที ดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 คะแนนทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและ

หลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหา

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

การทดสอบ N k X  S t 

กอนทดลอง 40 60 17.48 3.00 28.47** 

หลงัทดลอง 40 60 52.73 8.22  

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 (t(0.01,39) = 2.4258) 

 

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทย

ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

 

นอกจากน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการแกปญหาและ

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบ

เปด จากผลการทําแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเรื่อง 

โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการทําแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียน  

 

ขอท่ี รูปแบบวิธีการแกปญหา รอยละ 

1 1. หาคําตอบของจํานวนทีม่ีคามากกวากอน 30.00 

2. หาคําตอบของจํานวนทีม่ีคานอยกวากอน 70.00 

2 1. ใชวิธีการแกสมการหาอายุของบุตรกอน 65.00 

2. ใชวิธีการคิดแบบยอนกลับจากเมื่อ 14 ปที่แลวมากอน 35.00 

3 1. ใชวิธีการแจกแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดโดยไมแกสมการ 80.00 

2. ใชวิธีการแกสมการโดยหาจํานวนเหรียญหาบาทกอน 10.00 

3. ใชวิธีการแกสมการโดยหาจํานวนเหรียญสบิบาทกอน 10.00 

4 1. ใชวิธีการแกสมการโดยหาความยาวกอน 12.50 

2. ใชวิธีการแกสมการโดยหาความกวางกอน 87.50 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวานักเรียนมีวิธีการในการหาคําตอบในแตละขอที่แตกตางกันแสดงให

เห็นวาการสอนโดยใชวิธีการแบบเปด ทําใหนักเรียนมีความคิดที่หลากหลายข้ึน 

 

นอกจากน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม

ทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยา

วิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยแบงตามข้ันตอนการ

วิธีการแบบเปด 5 ข้ันตอน ดังตารางที่ 4.3  

 

ตารางท่ี 4.3 ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรูตามแผนการจัดการเรยีนรู เรื่องโจทยปญหาสมการ            

เชิงเสนตัวแปรเดียว  

 

ข้ันตอนวิธีการแบบเปด ข้ันตอนวิธีการแกปญหา ผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1   

1.  ขั้นกําหนดสถานการณ

ปญหาทาง

คณิตศาสตร 

1.  ขั้นวิเคราะหปญหา -  นักเรียนบอกไดวาส่ิงที่โจทยกําหนดให คือ 

ผลบวกของจํานวนเต็มบวกสามจํานวนเรียง

ติดตอกันเปน 216 

-  นักเรียนบอกไดวาส่ิงที่โจทยตองการทราบคือ 

จํานวนเต็มบวกสามจํานวนน้ัน 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)  

 

ข้ันตอนวิธีการแบบเปด ข้ันตอนวิธีการแกปญหา ผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู 

2.  ขั้นการเรียนรูดวย

ตนเอง 

2.  ขั้นวางแผนแกปญหา นักเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยตองหาแนวทางในการ

แกปญหาน้ัน ซ่ึงมีแนวทางที่นักเรียนคิดได คือ 

1.  นักเรียนใชวิธีการแกสมการโดยหาจํานวนเต็มที่

นอยที่สุดกอน 

2.  นักเรียนใชวิธีการแกสมการโดยหาจํานวนเต็มที่

มากที่สุดกอน 

3.  นักเรียนใชวิธีการแกสมการโดยหาจํานวนเต็มที่ 

อยูตรงกลางกอน 

3.  ขั้นตอนการทํา

กิจกรรมกลุมของ

นักเรียน 

2.  ขั้นวางแผนแกปญหา -  กลุม 1, กลุม 3, กลุม 6 และกลุม 7 ใชวิธีใชวิธีการ

แกสมการโดยหาจํานวนเต็มที่นอยที่สุดกอน 

-  กลุม 2 และกลุม 4 ใชวิธีการแกสมการโดยหา

จํานวนเต็มที่มากที่สุดกอน 

-  กลุม 5 ใชวิธีการแกสมการโดยหาจํานวนเต็มที่อยู

ตรงกลางกอน 

3.  ขั้นดําเนินการแกปญหา -  กลุม 1, กลุม 4, กลุม 5, กลุม 6 และกลุมที่ 7 

ดําเนินการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

-  กลุม 2, กลุม 3 และกลุม 8 ดําเนินการแกปญหาได

ไมถูกตอง 

 4. ขั้นตรวจสอบยอนกลับ -  กลุม 1, กลุม 4, กลุม 5 และกลุม 7 ตรวจสอบ

เหตุผลของคําตอบไดถูกตอง 

-  กลุม 2, กลุม 3, กลุม 6 และกลุมที่ 8 ตรวจสอบ

เหตุผลของคําตอบไดไมถูกตอง 

4.  ขั้นตอนอภิปรายการ

แกปญหา 

 -  กลุม 1, กลุม 4, กลุม 5 และกลุม 7 อภิปราย        

การแกปญหาไดถูกตอง 

-  กลุม 2, กลุม 3, กลุม 6 และกลุมที่ 8 อภิปราย 

การแกปญหาไมถูกตอง 

5.  ขั้นตอนการสรุป

บทเรียนและสราง

ปญหาใหม 

 -  การสรุป นักเรียนรวมกันสรุปวิธีการแกปญหา           

มี 3 แนวทาง คือ 

1.  ใชวิธีการแกสมการโดยหาจํานวนเต็มที่นอย

ที่สุดกอน 

2.  ใชวิธีการแกสมการโดยหาจํานวนเต็มที่มาก

ที่สุดกอน 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)  

 

ข้ันตอนวิธีการแบบเปด ข้ันตอนวิธีการแกปญหา ผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู 

  3.  ใชวิธีการแกสมการโดยหาจํานวนเต็มที่อยูตรง

กลางกอน 

การเลือกใชแตละแนวทางก็ขึ้นอยูกับความถนัด

ความสามารถของแตละคน 

-  การสรางปญหาใหม กลุม 1, กลุม 2, กลุม 3, กลุม 

5, กลุม 6, กลุม 7 และกลุม 8 สรางโจทยปญหาที่

คลายโจทยเดิม กลุม 4 ลดตัวเลขของโจทยจาก

สามจํานวนเรียงกันเปน 2 จํานวนเรียงตอกัน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2   

1. ขั้นกําหนดสถานการณ

ปญหาทาง

คณิตศาสตร 

1. ขั้นวิเคราะหปญหา - นักเรียนบอกไดวาส่ิงที่โจทยกําหนดให คือ ปจจุบัน

บิดามีอายุ 66 ป และเม่ือ 6 ปลวงมาแลว บุตรมี

อายุเปน 
12

5
 ของบิดา 

- นักเรียนบอกไดวาส่ิงที่โจทยตองการทราบคือ 

ปจจุบันบุตรมีอายุก่ีป 

2. ขั้นการเรียนรูดวย

ตนเอง 

2. ขั้นวางแผนแกปญหา นักเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยนักเรียนตองหาแนวทาง

ในการแกปญหาน้ัน ซ่ึงมีแนวทางที่นักเรียนคิดได คือ 

1. ใชวิธีการแกสมการหาอายุปจจุบันของบุตร 

2. ใชวิธีการคิดแบบยอนกลับจากเม่ือ 6 ปที่แลว 

3. ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กลุมของนักเรียน 

2. ขั้นวางแผนแกปญหา -  กลุม 1, กลุม 3, กลุม 4, กลุม 6, กลุม 7 และกลุม 

8 ใชวิธีการแกสมการหาอายุปจจุบันของบุตร 

-  กลุม 2 และกลุม 5 ใชวิธีการคิดแบบยอนกลับจาก

เม่ือ 6 ปที่แลว 

 3. ขั้นดําเนินการแกปญหา -  กลุม 1, กลุม 2, กลุม 3, กลุม 5, กลุม 6, กลุม 7 

และกลุมที่ 8 ดําเนินการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

-  กลุม 4 ดําเนินการแกปญหาไดไมถูกตอง 

 4. ขั้นตรวจสอบยอนกลับ -  กลุม 1, กลุม 2, กลุม 6, กลุม 7 และกลุม 8

ตรวจสอบเหตุผลของคําตอบไดถูกตอง 

-  กลุม 3, กลุม 4 และกลุมที่ 5 ตรวจสอบเหตุผล 

ของคําตอบไดไมถูกตอง 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)  

 

ข้ันตอนวิธีการแบบเปด ข้ันตอนวิธีการแกปญหา ผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู 

4.  ขั้นตอนอภิปรายการ

แกปญหา 

 -  กลุม 1, กลุม 2, กลุม 6, กลุม 7 และกลุม 8

อภิปรายการแกปญหาไดถูกตอง 

-  กลุม 3, กลุม 4 และกลุมที่ 5 อภิปรายการ

แกปญหาไมถูกตอง 

5.  ขั้นตอนการสรุป

บทเรียนและสราง

ปญหาใหม 

 -  การสรุป นักเรียนรวมกันสรุปวิธีการแกปญหา               

มี 2 แนวทาง คือ 

 1. ใชวิธีการแกสมการหาอายุปจจุบันของบุตร 

 2. ใชวิธีการคิดแบบยอนกลับจากเม่ือ 6 ปที่แลว 

การเลือกใชแตละแนวทางก็ขึ้นอยูกับความถนัด

ความสามารถของแตละคน 

-  การสรางปญหาใหม กลุม 2, กลุม 3, กลุม 4,   

กลุม 5, กลุม 6, กลุม 7 และกลุม 8 สรางโจทย

ปญหาที่คลายโจทยเดิม  

- กลุม 1 เปล่ียนจากปที่ลวงมาแลว เปนปขางหนา 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3   

1. ขั้นกําหนดสถานการณ

ปญหาทาง

คณิตศาสตร 

1. ขั้นวิเคราะหปญหา -  นักเรียนบอกไดวาส่ิงที่โจทยกําหนดให คือ สุดามี

เงินอยูทั้งหมด 52 บาท และสุดามีเหรียญบาทและ

เหรียญหาบาทรวม 20 เหรียญ 

-  นักเรียนบอกไดวาส่ิงที่โจทยตองการทราบคือ สุดา

มีเหรียญบาทและเหรียญหาบาทอยางละก่ีเหรียญ 

2. ขั้นการเรียนรูดวย

ตนเอง 

2. ขั้นวางแผนแกปญหา นักเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยนักเรียนตองหาแนวทาง

ในการแกปญหาน้ัน ซ่ึงมีแนวทางที่นักเรียนคิดได คือ 

1. ใชวิธีการแกสมการหาจํานวนเหรียญบาทกอน 

2. ใชวิธีการแกสมการหาจํานวนเหรียญหาบาทกอน 

3. ใชวิธีการแจกแจงกรณีที่เปนไปได 

4. ใชวิธีการคาดเดา 

3. ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กลุมของนักเรียน 

2. ขั้นวางแผนแกปญหา -  กลุม 6 และกลุม 7 ใชวิธีการแจกแจงกรณีที่เปนไป

ไดทั้งหมดโดยไมแกสมการ 

  -  กลุม 2 และกลุม 5 ใชวิธีการแกสมการหาจํานวน

เหรียญบาทกอน 

-  กลุม 3 ใชวิธีการแกสมการหาจํานวนเหรียญหาบาทกอน

-  กลุม 1, กลุม 4 และกลุม 8 ใชวิธีการคาดเดา 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)  

 

ข้ันตอนวิธีการแบบเปด ข้ันตอนวิธีการแกปญหา ผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู 

 3. ขั้นดําเนินการแกปญหา -  ทุกกลุม ดําเนินการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

4. ขั้นตรวจสอบยอนกลับ -  กลุม 1, กลุม 3, กลุม 4, กลุม 5, กลุม 6 และกลุม 

7 ตรวจสอบเหตุผลของคําตอบไดถูกตอง 

-  กลุม 2 และกลุม 8 ตรวจสอบเหตุผลของคําตอบได

ไมถูกตอง 

4. ขั้นตอนอภิปรายการ

แกปญหา 

 -  กลุม 1, กลุม 3, กลุม 4, กลุม 5, กลุม 6 และ          

กลุม 7 อภิปรายการแกปญหาไดถูกตอง 

-  กลุม 2 และกลุม 8 อภิปรายการแกปญหาไมถูกตอง 

5. ขั้นตอนการสรุป

บทเรียนและสราง

ปญหาใหม 

 -  การสรุป นักเรียนรวมกันสรุปวิธีการแกปญหา               

มี 4 แนวทาง คือ 

1. ใชวิธีการแกสมการหาจํานวนเหรียญบาทกอน 

   2. ใชวิธีการแกสมการหาจํานวนเหรียญหาบาทกอน

 3. ใชวิธีการแจกแจงกรณีที่เปนไปได 

 4. ใชวิธีการคาดเดา 

การเลือกใชแตละแนวทางก็ขึ้นอยูกับความถนัด

ความสามารถของแตละคน 

-  การสรางปญหาใหม กลุม 2, กลุม 4, กลุม 5, กลุม 

6, กลุม 7 และกลุม 8 สรางโจทยปญหาที่คลาย

โจทยเดิม กลุม 1 และกลุม 3 เปล่ียนประเภทของ

เหรียญที่ใหหา 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4   

1.  ขั้นกําหนดสถานการณ

ปญหาทาง

คณิตศาสตร 

1. ขั้นวิเคราะหปญหา -  นักเรียนบอกไดวาส่ิงที่โจทยกําหนดให คือ รูป

ส่ีเหล่ียมผืนผารูปหน่ึงมีดานยาวยาวกวาดานกวาง 

10 เซนติเมตร และความยาวของเสนรอบรูป

ส่ีเหล่ียมน้ีเทากับ 100 เซนติเมตร 

-  นักเรียนบอกไดวาส่ิงที่โจทยตองการทราบคือ พื้นที่

ของรูปส่ีเหล่ียม 

2.  ขั้นการเรียนรูดวย

ตนเอง 

2. ขั้นวางแผนแกปญหา นักเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยนักเรียนตองหาแนวทาง

ในการแกปญหาน้ัน ซ่ึงมีแนวทางที่นักเรียนคิดได คือ 

1.  ใชวิธีการแกสมการโดยหาความยาวกอน 

2.  ใชวิธีการแกสมการโดยหาความกวางกอน 

3.  ใชวิธีการแจกแจงกรณีที่เปนไปได 

4.  ใชวิธีการคิดยอนกลับ 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)  

 

ข้ันตอนวิธีการแบบเปด ข้ันตอนวิธีการแกปญหา ผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู 

3. ขั้นตอนการทํากิจกรรม

กลุมของนักเรียน 

2. ขั้นวางแผนแกปญหา -  กลุม 1 และกลุม 5 ใชวิธีการแกสมการโดยหา

ความกวางกอน 

-  กลุม 2, กลุม 3, กลุม 4 และกลุม 7 ใชวิธีการแก

สมการโดยหาความยาวกอน 

-  กลุม 6 ใชวิธีการแจกแจงกรณีที่เปนไปได 

-  กลุม 8 ใชวิธีการคิดยอนกลับ 

3. ขั้นดําเนินการแกปญหา -  กลุม 1, กลุม 2, กลุม 3, กลุม 4, กลุม 6, กลุม 7 

และกลุมที่ 8 ดําเนินการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

-  กลุม 7 ดําเนินการแกปญหาไดไมถูกตอง 

4. ขั้นตรวจสอบยอนกลับ -  กลุม 1, กลุม 2, กลุม 3, กลุม 4, กลุม 6, กลุม 7 

และกลุมที่ 8 ตรวจสอบเหตุผลของคําตอบได

ถูกตอง 

-  กลุม 7 ตรวจสอบเหตุผลของคําตอบไดไมถูกตอง 

4. ขั้นตอนอภิปรายการ

แกปญหา 

 -  กลุม 1, กลุม 2, กลุม 3, กลุม 4, กลุม 6, กลุม 7 

และกลุมที่ 8 อภิปรายการแกปญหาไดถูกตอง 

-  กลุม 7 อภิปรายการแกปญหาไมถูกตอง 

5. ขั้นตอนการสรุป

บทเรียนและสราง

ปญหาใหม 

 -  การสรุป นักเรียนรวมกันสรุปวิธีการแกปญหามี 4 

แนวทาง คือ 

 1. ใชวิธีการแกสมการโดยหาความยาวกอน 

 2. ใชวิธีการแกสมการโดยหาความกวางกอน 

 3. ใชวิธีการแจกแจงกรณีที่เปนไปได 

 4. ใชวิธีการคิดยอนกลับ 

การเลือกใชแตละแนวทางก็ขึ้นอยูกับความถนัด

ความสามารถของแตละคน 

-  การสรางปญหาใหม กลุม 1, กลุม 2, กลุม 4, กลุม 

7 และกลุม 8 สรางโจทยปญหาที่คลายโจทยเดิม 

กลุม 3, กลุม 5 และกลุม 6 มีการลดโจทยใหเหลือ

แคหาความยาวกับความกวาง 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา นักเรียนมีวิธีการในการหาคําตอบในแตละขอที่แตกตางกันแสดงให

เห็นวาการสอนโดยใชวิธีการแบบเปด ทําใหนักเรียนมีความคิดที่หลากหลายมีวิธีการในการแกปญหา

หลายวิธีการ 
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นอกจากน้ีผูวิจัยไดแสดงวิธีการในการแกปญหาที่แตกตางกันของนักเรียนในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียว ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องโจทยปญหาเกี่ยวกับจํานวน (โจทย ผลบวกของจํานวนเต็ม

บวกสามจํานวนเรียงติดตอกันเปน 216 จงหาจํานวนเต็มบวกสามจํานวนน้ัน) นักเรียนไดเรียนรูโดยใช

วิธีการแบบเปดเปนครั้งแรกทําใหนักเรียนยังมีความสับสนอยูบาง ยังไมเขาใจในกระบวนการของการ

เรียนแบบเปดเทาที่ควร ครูจึงตองคอยเปนผูช้ีแนะนักเรียนในแตละข้ันตอนของการแกปญหา ซึ่งการ

แกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวในแผนการจัดการเรียนรูน้ีนักเรียนไดใชวิธีการที่แตกตางกัน

อยู 3 วิธีดวยกัน คือ 

 1.  นักเรียนใชวิธีการแกสมการโดยหาจํานวนเต็มที่นอยที่สุดกอน โดยกําหนดตัวแปร

แทนจํานวนที่นอยที่สุด เมื่อไดจํานวนเต็มที่นอยที่สุดแลวก็สามารถหาจํานวนที่อยูตรงกลาง และ

จํานวนที่มากที่สุดได 

ให x แทนจํานวนนอยสุด  

จํานวนที่อยูตรงกลาง x+1  

จํานวนที่มากที่สุด x+2  

เขียนสมการไดเปน x+(x+1)+(x+2) = 216 

 3x+3 = 216 

 3x+3-3 = 216-3 

 3x = 213 

 
3

3x
 = 

3

213
 

 x = 71 

 

 2.  นักเรียนใชวิธีการแกสมการโดยหาจํานวนเต็มที่มากที่สุดกอน โดยกําหนดตัวแปร

แทนจํานวนที่มากที่สุด เมื่อไดจํานวนเต็มที่มากที่สุดแลวก็สามารถหาจํานวนที่อยูตรงกลางและจํานวน     

ที่นอยที่สุดได 

ให x แทนจํานวนมากที่สุด  

จํานวนที่นอยที่สุด x-2  

จํานวนที่อยูตรงการ x-1  

เขียนสมการไดเปน (x-2)+(x-1)+x = 216 

 3x-3 = 216 

 3x-3+3 = 216+3 

 3x = 219 
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3

3x
 = 

3

219
 

 x = 73 

 

 3.  นักเรียนใชวิธีการแกสมการโดยหาจํานวนเต็มที่อยูตรงกลางกอน กําหนดตัวแปร

แทนจํานวนที่อยูตรงกลาง เมื่อไดจํานวนเต็มที่อยูตรงกลางแลวก็สามารถหาจํานวนที่มากที่สุดและ

จํานวนที่นอยที่สุดได 

ให x แทนจํานวนที่อยูตรงกลาง  

จํานวนที่นอยที่สุด x-1  

จํานวนทีม่ากที่สุด X+1  

เขียนสมการไดเปน (x-1)+x+(x+1) = 216 

 3x = 216 

 
3

3x
 = 

3

216
 

 x = 72 

 

ในข้ันตอนที่ 5 ข้ันตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม มีนักเรียนเพียงกลุมเดียว                

ที่สรางโจทยปญหาแตกตางไปโจทยเดิมคือการลดจํานวนจํานวนเต็มเหลือสองจํานวน นอกจากน้ัน

นักเรียนกลุมที่เหลือก็ปรับเปลี่ยนปญหาใหมแคเพียงตัวเลขเทาน้ัน 

“ผลบวกเต็ม 2 จํานวน เรียงตอกันมีคาเทากับ 127 จงหาจํานวนเต็มบวก 2 จํานวนน้ัน” 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องโจทยปญหาเกี่ยวกับอายุ (โจทย ปจจุบันบิดามีอายุ 66 ป 

เมื่อ 6 ปลวงมาแลว บุตรมีอายุเปน
12
5

ของบิดาปจจุบันบุตรมีอายุกี่ป) นักเรียนเริ่มมีความเขาใจ ใน

กระบวนการของวิธีการแบบเปดมากข้ึน แตในข้ันตอนของการหาวิธีการแกปญหานักเรียนยังไมมี

ความหลากหลายเทาที่ควร ครูจึงตองคอยช้ีแนะใหกับนักเรียนอยูบาง ซึ่งการแกโจทยปญหาสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียวในแผนการจัดการเรียนรูน้ีนักเรียนไดใชวิธีการที่แตกตางกันอยู 2 วิธีดวยกัน คือ 

 1.  ใชวิธีการแกสมการหาอายุปจจุบันของบุตร โดยกําหนดตัวแปรแทนอายุของบุตร 

และเขียนสมการยอนกลับไปเมื่อ 6 ปที่แลวเพื่อหาอายุของบุตร 

แสดงวิธีแกปญหา  

เม่ือ 6 ปที่แลวมีบุตรมีอาย ุ x-6  

เม่ือ 6 ปที่แลวบิดามีอาย ุ 66-6 = 60 ป 

เม่ือ 6 ปที่แลวบุตรมีอายุเปน 5 เทาของบิดา คือ  
12
5 x60 = 25 ป 

จะไดสมการ x+6 = 25 
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 x = 25+6 

 x = 31 

 

 2.  ใชวิธีการคิดแบบยอนกลับจากเมื่อ 6 ปที่แลว นักเรียนใชวิธีการคิดแบบยอนอายุ

ของบิดาไปเมื่อ 6 ปที่แลวกอนและหาอายุบุตรเมื่อ 6 ปที่แลวกอน จากน้ันหาความหางระหวางอายุ

บุตรกับอายุบิดา นําระยะหางเพื่อมาหาอายุบุตรในปจจุบัน 

แสดงวิธีแกปญหา  

วิธีทํา อายุของบิดาเม่ือ 6 ปที่แลว 66-6 = 60 ป 

 อายุของบุตร  
12
5 x60 = 25 ป 

 อายหางของบุตรและบิดา 60-25 = 35 ป 

 อายุของบุตรในปจจุบัน 66-35 = 31 ป 

 

ในข้ันตอนที่ 5 ข้ันตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม มีนักเรียนเพียงกลุมเดียวที่มี

การปรับเปลี่ยนโจทยจากแนวเดิมคือจากปที่ลวงมาแลว เปนปขางหนา นอกจากน้ันนักเรียนกลุมที่

เหลือก็ปรับเปลี่ยนแคเพียงตัวเลขเทาน้ัน 

“เจนอายุ 50 ป อีก 10 ปขางหนา เจนอายุ 60 ป ปอบมีอายุเปน 
6
2

 ของอายุเจน อีก 10 

ปขางหนาปอบอายุกี่ป” 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องโจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน (โจทย สุดามีเงินอยูทั้งหมด 52 บาท 

เปนเหรียญบาทและเหรียญหาบาทรวม 20 เหรียญ อยากทราบวาสุดามีเหรียญบาทและเหรียญหาบาท

อยางละกี่เหรียญ) นักเรียนการที่นักเรียนมีความเขาใจในกระบวนการของวิธีการแบบเปดมากข้ึน 

นักเรียนจึงมีความคิดที่หลากหลายในการแกปญหามากข้ึน ครูไมตองช้ีแนะนักเรียนมากมาย ซึ่งการ

แกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวในแผนการจัดการเรียนรูน้ีนักเรียนไดใชวิธีการที่แตกตางกัน

อยู 4 วิธีดวยกันคือ 

 1.  ใชวิธีการแกสมการหาจํานวนเหรียญบาทกอน โดยกําหนดตัวแปรแทนจํานวน

เหรียญบาท เพื่อหาจํานวนเหรียญบาทกอนแลวจึงหาจํานวนเหรียญหาบาท 

แสดงวิธีแกปญหา  

วิธีทํา ให x แทน จํานวนเหรียญบาท   

 มีเหรียญหาบาท 20-x เหรียญ 

 เหรียญบาทคิดเปนเงิน x บาท 

 เหรียญหาบาทคิดเปนเงิน 5(20-x) = 100-5x บาท 

 เขียนสมการไดเปน x+100-5x = 52 
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 100-4x = 52 

 100-4x-100 = 52-100 

 -4x = -48 

 

4-
4x-  =

4-
48-  

 x = 32 

 มีเหรียญบาท  12 เหรียญ 

 มีเหรียญหาบาท 20-12 = 8 เหรียญ 

 

 2.  ใชวิธีการแกสมการหาจํานวนเหรียญหาบาทกอน โดยกําหนดตัวแปรแทนจํานวน

เหรียญหาบาท เพื่อหาจํานวนเหรียญหาบาทกอนแลวจึงหาจํานวนเหรียญบาท 

แสดงวิธีแกปญหา  

วิธีทํา ให x แทน จํานวนเหรียญหาบาท  

 มีเหรียญบาท 20-x เหรียญ 

 เหรียญบาทคิดเปนเงิน 20-x บาท 

 เหรียญหาบาทคิดเปนเงิน 5x บาท 

 เขียนสมการไดเปน 20-x+5x = 52 

 20-4x = 52 

 20+4x-20 = 52-20 

 

4
4x  =

4
32  

 x = 8 

 มีเหรียญหาบาท  8 เหรียญ 

 มีเหรียญบาท 20-8 = 12 เหรียญ 

 

 3.  ใชวิธีการแจกแจงกรณีที่เปนไปได โดยการเขียนแจกแจงจํานวนเหรียญบาทและ

เหรียญหาบาททีร่วมกันได 20 เหรียญ และคิดจํานวนเงินของแตละกรณี โดยการลองไปเรื่อย ๆ จนได

จํานวนเงินที่ตองการตามโจทย 

แสดงวิธีแกปญหา  

เหรียญหา 1 เหรียญ เทากับ 5 บาท  จะไดเหรียญบาท 19 เหรียญ = 24 บาท 

เหรียญหา 2 เหรียญ เทากับ 10 บาท  จะไดเหรียญบาท 18 เหรียญ = 28 บาท 

เหรียญหา 3 เหรียญ เทากับ 15 บาท  จะไดเหรียญบาท 17 เหรียญ = 32 บาท 

เหรียญหา 4 เหรียญ เทากับ 20 บาท  จะไดเหรียญบาท 16 เหรียญ = 36 บาท 

เหรียญหา 5 เหรียญ เทากับ 25 บาท  จะไดเหรียญบาท 15 เหรียญ = 40 บาท 

เหรียญหา 6 เหรียญ เทากับ 30 บาท  จะไดเหรียญบาท 14 เหรียญ = 44 บาท 
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เหรียญหา 7 เหรียญ เทากับ 35 บาท  จะไดเหรียญบาท 13 เหรียญ = 48 บาท 

เหรียญหา 8 เหรียญ เทากับ 40 บาท  จะไดเหรียญบาท 12 เหรียญ = 52 บาท 

 

 4.  ใชวิธีการคาดเดา วิธีการน้ีนักเรียนลองสุมจํานวนเหรียญบาทและเหรียญหาบาทไป

เรื่อย ๆ จนไดจํานวนเหรียญและจํานวนเงินตามที่โจทยบอก 

แสดงวิธีแกปญหา  

(5x1)+19  

(5x2)+18  

(5x3)+17  

(5x4)+16  

(5x5)+15  

(5x6)+14  

(5x7)+13  

(5x8)+12  

จะได 40+12 = 52 

ตอบ เหรียญหา 8 เหรียญ เหรียญบาท 12 เหรียญ 

 

วิธีทํา มีเหรียญ 52 บาท  

 รวมเปนเหรียญ 20 เหรียญ   

 นําจํานวนเงินและเหรียญลบกัน 52-20 = 32 

 นําจํานวนเหรียญมาลบอีกครั้ง 32-20 = 12 

 มีเหรียญทั้งหมด 20 เหรียญ 

 ลบดวย 12 เหรียญ 

 จะได 8 เหรียญ 

 12 เหรียญ เปนเหรียญบาท   

 8 เหรียญ เปนเหรียญหาบาท   

 จะไดสมการ  (1x12)+(5x8) = 52 

 12+40 = 52  

 52 = 52 

 

วิธีทํา เหรียญหาบาทและเหรียญบาทรวมกันไดทั้งหมด 20 เหรียญ เปนเงิน 52 บาท  

 เม่ือสุมตัวเลขมา 1 ตัว คือ 8 

 เหรียญหาบาท  = 8x5  

 = 40   

 เหรียญบาท = 52 - 40 บาท 
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 = 12  บาท 

 ดังน้ันเหรียญหาบาทเทากับ 8 เหรียญ และเหรียญบาท 12 เหรียญ 

 

ในข้ันตอนที่ 5 ข้ันตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม มีนักเรียน 2 กลุมเปลี่ยน

ประเภทของเหรียญที่ใหหา และนักเรียนกลุมที่เหลือเปลี่ยนแคเพียงตัวเลขเทาน้ัน 

“เจนมีเงินอยูทั้งหมด 92 บาท เปนเหรียญสองบาท และเหรียญสิบบาท รวม 10 เหรียญ 

อยากทราบวาเจนมีเหรียญสองบาท และเหรียญสิบบาทอยางละเหรียญ” 

“ฟมมีเงินอยูทั้งหมด 220 บาท เปนเหรียญสองบาทและเหรียญสิบบาทรวม 26 เหรียญ 

อยากทราบวาฟมมีเหรียญสองบาทและเหรียญสิบอยางละกี่เหรียญ” 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่องโจทยปญหาเกี่ยวกับเรขาคณิต (โจทย รูปสี่เหลี่ยมผืนผา     

รูปหน่ึงมีดานยาวยาวกวาดานกวาง 10 เซนติเมตร ถาความยาวของเสนรอบรูปสี่เหลี่ยมน้ีเทากับ       

100 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม) นักเรียนมีความเขาใจในกระบวนการของวิธีการแบบเปด 

นักเรียนจึงมีความคิดที่หลากหลายในการแกปญหามากข้ึน ซึ่งการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสน          

ตัวแปรเดียวในแผนการจัดการเรียนรูน้ีนักเรียนไดใชวิธีการที่แตกตางกันอยู 4 วิธีดวยกัน คือ 

 1. ใชวิธีการแกสมการโดยหาความยาวกอน โดยนักเรียนกําหนดตัวแปรแทนความยาว

ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แลวจึงหาความกวาง 

แสดงวิธีแกปญหา  

วิธีทํา ให x แทนความกวางของรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  

 แสดงวามีความกวาง  x-10 ซม. 

 จะไดสมการ x+x-(x-10)+(x-10) = 100 

  4x-20 = 120 

 4x = 120 

 x = 30 

 รูปส่ีเหล่ียมผืนผายาว 30 ซม. 

 รูปส่ีเหล่ียมผืนผากวาง 30-10 = 20 ซม. 

 (หาพื้นที่ กวาง x ยาว) 30x20 = 600 ตร.ซม. 

 

 2. ใชวิธีการแกสมการโดยหาความกวางกอน โดยนักเรียนกําหนดตัวแปรแทนความ

กวางของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แลวจึงหาความยาว 

แสดงวิธีแกปญหา  

วิธีทํา ให x แทนความกวางของรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  

 แสดงวามีความยาว  X+10 ซม. 
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 จะไดสมการ x+x+(x+10)+(x+10) = 100 

  4x+20 = 100 

 4x = 80 

 x = 20 

 รูปส่ีเหล่ียมผืนผากวาง 20 ซม. 

 รูปส่ีเหล่ียมผืนผายาว 20+10 = 30 ซม. 

 (หาพื้นที่ กวาง x ยาว) 20x30 = 600 ตร.ซม. 

 

 3. ใชวิธีการแจกแจงกรณีที่เปนไปได โดยนักเรียนลองแทนคาความกวางและความยาว

เพื่อใหไดความยาวรอบรูปตามที่โจทยตองการ 

แสดงวิธีแกปญหา  

วิธีทํา (40x2)+(30x2)  = 140 

 (35x2)+(25x2)  = 120 

 (30x2)+(20x2)  = 100 

 ความยาว   = 30 ซม. 

 ความกวาง  = 20 ซม. 

 ดังน้ัน พื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียม  = 30x20 ซม. 

  = 600 ตร.ซม. 

 

 4. ใชวิธีการคิดยอนกลับ นักเรียนคิดยอนจากความยาวรอบรูปแลวลบสวนที่ยาวกวา

ออกก็จะเหลือความยาวทั้งสี่ดานที่เทากัน น้ันคือความยาวดานกวาง และก็จะไดความยาวดานยาว  

แสดงวิธีแกปญหา  

วิธีทํา ความยาวของเสนขอบรูปส่ีเหล่ียม 100 ซม. 

 ยาวกวาดานกวาง  10x2 = 20 ซม. 

 ความยาวรอบรูป  = 20 ซม. 

 ดานทุกดานยาว 

4
80  = 20 ซม. 

 กวางดานละ  20  ซม. 

 ยาวดานละ  (202)+20 = 30 ซม. 

 พื้นที่ของรูปส่ีเหลียม 20x30 = 600 ตร.ซม. 

 

ในข้ันตอนที่ 5 ข้ันตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม มีนักเรียน 3 มีการลดโจทยให

เหลือแคหาความยาวกับความกวาง นักเรียนกลุมที่เหลือมีการเปลี่ยนแคตัวเลข 

“รูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปหน่ึงมีดานยาว ๆ กวาดานกวาง 20 เซนติดเมตร ถาความยาวของเสน

รอบรูปสี่เหลี่ยมน้ีเทากับ 12 เซนติเมตร ดานกวางและดานยาว ๆ ดานละกี่เซนติเมตร” 
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จะเห็นไดวาในการจัดการเรยีนการสอนในแตละแผนการจัดการเรียนรูเมื่อนักเรียนไดเรียนรู

มากข้ึนนักเรียนก็จะมีชํานาญในวิธีการแบบเปดมากข้ึนเรื่อย ๆ และนักเรียนก็สามารถคิดไดอยาง

หลากหลายมากข้ึนดวย ทําใหนักเรียนมีทักษะในการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

เพิ่มข้ึนดวย แตในข้ันตอนสุดทายที่นักเรียนตองสรางโจทยข้ึนมาใหมนักเรียนยังขาดทักษะดาน

ความคิดสรางสรรคอยูมาก 

นอกจากน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดจากแผน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 - 4 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการแกปญหา

และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร พบวา 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เปนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดเปนครั้งแรก 

นักเรียนยังไมมีความเขาใจในกระบวนการมากนัก ทําใหนักเรียนยังมีความสับสนอยู และนักเรียน

บางสวนยังไมสามารถที่จะเรียนรูไดดวยตนเอง ยังไมสามารถนําความรูที่มีมาแกปญหา และยังไมมี

ความหลากหลายในการแกปญหา ในการทํากิจกรรมกลุมนักเรยีนยังไมเคยชินกับสภาพแวดลอมที่ตอง

ชวยเหลือกันในการแกปญหา ยังมีนักเรียนบางคนที่ไมใหความรวมมือกับเพื่อนในกลุม ครูจึงตองคอย

กระตุนนักเรียนอยูตลอดเวลา จึงทําใหบรรยากาศในการทํากิจกรรมกลุมยังไมดีเทาที่ควร ยังเกี่ยงกัน

ในการทํางานและการนําเสนอ และในแผนการจัดการเรียนรูน้ีนักเรียนไมสามารถสรางปญหาข้ึนมา

ใหมจากตัวอยางปญหาที่ครูใหมาได 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 นักเรียนเริ่มมีความเขาใจในกระบวนการของวิธีการแบบเปดมาก

ข้ึน นักเรียนเริ่มนําความรูที่มีและความรูที่หาเพิ่มเติมมาใชในการแกปญหา แตในข้ันตอนของการหา

วิธีการแกปญหานักเรียนยังไมมีความหลากหลายเทาที่ควร ครูจึงตองคอยช้ีแนะใหกับนักเรียนอยูบาง 

การทํากิจกรรมกลุมของนักเรียนดีข้ึนนักเรียนทุกคนใหความรวมมือมากข้ึนชวยเหลือกันในการหา

วิธีการแกปญหา และแกปญหาและไมเกี่ยงในการนําเสนอ และในแผนการจัดการเรียนรูน้ีนักเรียนยัง

ไมสามารถสรางปญหาข้ึนมาใหมจากตัวอยางปญหาที่ครูใหมาไดมากนัก 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 นักเรียนมีความเขาใจในกระบวนการของวิธีการแบบเปดมากข้ึน 

นักเรียนจึงมีความคิดที่หลากหลายในการแกปญหามากข้ึน ครูไมตองช้ีแนะนักเรียนมากมาย การทํา

กิจกรรมกลุมนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี แตก็ยังมีนักเรียนแคไมกี่คนที่ยังไมใหความรวมมือ 

เน่ืองมาจากนักเรียนคิดไมทันกับเพื่อนในกลุม ครูจึงตองคอยแนะนําเพื่อนในกลุมใหชวยเหลือเพื่อน      

ที่ติดไมทันดวย นักเรียนมีความสนุกกับการนําเสนอผลงานของกลุมตนเองมากข้ึนเพราะนักเรียน          

มีความมั่นใจในการแกปญหาของตนเอง และในแผนการจัดการเรียนรูน้ีมีนักเรียนบางกลุมที่สามารถ

สรางปญหาข้ึนมาใหมจากตัวอยางปญหาที่ครูใหมาได 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 นักเรียนมีความเขาใจในกระบวนการของวิธีการแบบเปด นักเรียน

จึงมีความคิดที่หลากหลายในการแกปญหามากข้ึน การทํากิจกรรมกลุมนักเรียนใหความรวมมือเปน
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อยางดี นักเรียนใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนมีความสนุกกับการนําเสนอผลงานของกลุม

ตนเองมากข้ึนเพราะนักเรยีนมีความมั่นใจในการแกปญหาของตนเอง และในแผนการจัดการเรียนรูน้ีมี

นักเรียนบางกลุมที่สามารถสรางปญหาข้ึนมาใหมจากตัวอยางปญหาที่ครูใหมาได 

 

ผลการวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชสถิติการทดสอบที ดังปรากฏในตารางที่ 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู     

โดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว                               

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

การทดสอบ N k X  S t 

กอนทดลอง 40 20 7.83 2.34 22.42** 

หลงัทดลอง 40 20 17.33 1.82  

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 (t(0.01,39) = 2.4258) 

 

จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังการไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดอยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.01 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

วิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โดยใชสถิติการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ดังปรากฏในตารางที่ 4.5 

 

ตารางท่ี 4.5 ความสัมพันธระหวางคะแนนทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู                  

โดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว                             

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

ทักษะการแกปญหา 

และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

Pearson Correlation 0.760** 

N 40 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 

 

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คะแนนทักษะการแกปญหาและการให

เหตุผลทางคณิตศาสตรกับคะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู        

โดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

มีความสมัพันธกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 


