
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่องการสงเสรมิทกัษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  

โดยใชวิธีการแบบเปด 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนกอนและหลังการไดรับการจัดกิจกรรม        

การเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด  

วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง ศึกษาการสงเสริมทักษะการแกปญหาและการให

เหตุผลทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีการ

แบบเปด โดยผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา 

อําเภอไชยาจังหวัดสุราษฎรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ทั้งหมด 3 หองเรียน จัดหองเรียน

แบบคละความสามารถ 

  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 40 คน โรงเรียนไชยาวิทยา 

อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดจากการ

สุมแบบกลุม (Cluster Sampling) 

 2.  ตัวแปร 

  ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชวิธีการแบบเปด 

  ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.  การเกบ็รวบรวมขอมูล 

  3.1 นําแบบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรและ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางข้ึนไปทดสอบกับกลุมตัวอยางโดยใชเวลา 2 ช่ัวโมง แลวบันทึกคะแนน

ที่ไดจากการทดลองครั้งน้ีเปนคะแนนกอนทดลอง  
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  3.2 ดําเนินการทดลอง โดยทําการสอนกลุมตัวอยางตามแผนการจัดการเรียนรูโดย

การใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โดยผูวิจัยทําการสอนดวยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชเวลา 12 ช่ัวโมง 

  3.3 นําแบบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรและ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางข้ึนไปทดสอบกับกลุมตัวอยางโดยใชเวลา 2 ช่ัวโมง แลวบันทึก

คะแนนที่ไดจากการทดลองครั้งน้ีเปนคะแนนหลังทดลอง  

  3.4 นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตร และคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวิเคราะหขอมูลโดยใช

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที และหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 

สรุปผล 

 

จากการวิจัยเรื่องการสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร         

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด สามารถสรุปผลการวิจัย

ไดดังน้ี 

 1. ผลการสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสน         

ตัวแปรเดียว มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 17.48 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 52.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กอนเรียน 3.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน 8.22 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 

 2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด 

เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 7.83 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

17.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียน 2.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน 1.82 จากคะแนนเต็ม 

20 คะแนน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 3. การสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียน           

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสน             

ตัวแปรเดียว มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.76           

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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อภิปรายผล 

 

จากการวิจัยเรื่องการสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร         

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด สามารถอภิปรายผล  

การวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสน      

ตัวแปรเดียว พบวา นักเรียนมีคะแนนทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลัง        

การไดรับการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ทั้งน้ี

เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเปดเนนเปดโอกาสใหผูเรยีนไดแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย 

ผูเรียนไดคนควาแสวงหาความรูและลงมือปฏิบัติหรือกระทําจริง จนเกิดความรูดวยตนเอง โดยมีข้ันตอน

วิธีการแบบเปด 5 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันกําหนดสถานการณปญหาทางคณิตศาสตร ข้ันตอนน้ีครูจะเปน 

ผูกําหนดสถานการณปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียน ปญหาที่ใชจะเปนปญหาปลายเปดทีนั่กเรยีน

สามารถใชกระบวนการที่หลากหลายในการแกปญหา 2) ข้ันการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนแตละคน

ใชความรูที่มีและความรูทีค่นควาไดในการหาวิธีการแกปญหา ซึ่งในตอนแรก ๆ นักเรียนยังไมเกิดความ 

เขาใจและความชํานาญมากนัก แตพอนักเรียนไดทําหลาย ๆ ครั้งนักเรียนก็เกิดความชํานาญ สามารถ

คิดแกปญหาไดเร็วข้ึน 3) ข้ันตอนการทํากิจกรรมกลุมของนักเรียน ในข้ันตอนน้ีครูแบงกลุมใหนักเรียน

กลุมละ 5 คน จากน้ันใหนักเรียนแตละคนแลกเปลี่ยนแนวคิดการแกปญหาภายในกลุม เพื่อหาแนวคิด

วิธีการแกปญหาที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีมากกวา 1 วิธี นักเรียนแตละกลุมใหความรวมมือเปนอยางดี 

อาจจะมีบางบางคนที่ไมชวยเหลือเพื่อนในกลุม ครูก็คอยกระตุนนักเรียนอยูเสมอใหไดมีสวนรวม              

4) ข้ันตอนอภิปรายการแกปญหา ในข้ันตอนน้ีครูสุมตัวแทนกลุมของทุกกลุมนําเสนอแนวคิดการ

แกปญหาของกลุมตนเองพรอมทั้งแสดงวิธีการแกปญหาของตนเองใหเพื่อนในช้ันเรียนดู ตอนแรก ๆ 

นักเรียนยังไมมีความมั่นใจในการนําเสนอมากนัก แตพอนักเรียนไดทําในหลายครั้งนักเรียนก็มีความ

มั่นใจมากข้ึน 5) ข้ันตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม มีนักเรียนแคเพียงบางกลุมเทาน้ัน       

ที่สามารถสรางปญหาใหมข้ึนมาได นักเรียนสวนมากจะมีการเปลี่ยนแคเพียงตัวเลขจากตัวอยางที่ครู

ใหเทาน้ัน ในการทํากิจกรรมของวิธีการแบบเปดนักเรียนไดใหความรวมมือกับครูเปนอยางมากและ 

ทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเรื่องการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ จิตติมา ชอบเอียด (2551) ไดศึกษาการใชปญหาปลายเปดเพื่อสงเสริมทักษะการให

เหตุผลและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา

ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใชปญหาปลายเปด     
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สูงกวากอนใชปญหาปลายเปด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และทักษะการสื่อสารทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใชปญหาปลายเปดสูงกวาเกณฑรอยละ 70 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.67  

 2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรยีนหลังการไดรบัการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด 

เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการ

แบบเปด อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ทั้งน้ี เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเปดเนนเปดโอกาส 

ใหผูเรียนไดแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลายผูเรียนไดคนควาแสวงหาความรูและลงมือปฏิบัติหรือ

กระทําจริง จนเกิดความรูดวยตนเองนักเรียนมีผลตามตัวช้ีวัดคือ ทําใหนักเรียนสามารถเขียนสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียวจากสถานการณ หรือปญหาอยางงายได แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสน         

ตัวแปรเดียวอยางงาย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ นักเรียนใชวิธีการ            

ที่หลากหลายแกปญหา นักเรียนใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี        

ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม นักเรียนมีการใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

และสรุปผลไดอยางเหมาะสม และนักเรียนสามารถใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ

สื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 

ของ ไพจิตร บานเหลา (2551) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดโดยใชวิธีการสอนแบบเปด (Open 

Approach) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ดานทักษะการคิดนักเรียนมีทักษะการคิด

ผานเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 โดยมีคะแนนอยูที่รอยละ 70.67 ของคะแนนเต็ม และมีจํานวน

นักเรียนที่ผานเกณฑ รอยละ 80.00 ซึ่งถือวาผานเกณฑที่กําหนดไว ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูเรื่องพลเมืองดีสถานภาพ บทบาทสิทธิเสรีภาพ 

ของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและหนวยการเรียนรูเรื่องวิถีไทย สถาบันทางสังคมภูมิปญญาไทย 

ผานเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 โดยมีคะแนนอยูที่รอยละ 77.55 ของคะแนนเต็ม และจํานวนที่ผาน

เกณฑรอยละ 85.00 ซึ่งถือวาผานเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด และพบวา        

การสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มีความสัมพันธ

คอนขางสูงกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ พรผกา 

ชํานาญวงษ (2552) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการสอนแบบข้ันทั้งสี่ของอริยสัจ สอดแทรกวิธีการ

แบบเปด (Open Approach) ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิดข้ันสูง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

โดยใชรูปแบบการสอนแบบข้ันทั้งสี่ของอริยสัจ สอดแทรกวิธีการแบบเปด (Open Approach) หนวย

การเรียนรูเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวนนักเรียน 26 คน มีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ 

19 คน คิดเปนรอยละ 73.07 มีผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการคิดผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
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สูงกวาเกณฑที่กําหนด ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

ผานเกณฑ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 76.92 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ผานเกณฑ

รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑที่กําหนด 

 

ขอเสนอแนะ 

 

จากการวิจัยเรื่องการสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร        

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชวิธีการแบบเปด มีขอเสนอแนะในการ

วิจัยดังน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.  ครูใชวิธีการแบบเปดครูจะตองทบทวนนักเรียนในเรื่องของวิธีการแกปญหาใหกับ

นักเรียนกอนวามีวิธีการอะไรบาง เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถคิดแกปญหาไดอยางหลากหลาย 

 2.  การใชวิธีการสอนแบบเปดในวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนวิชาที่นักเรียนสามารถทํา

ความเขาใจดวยตนเองไดยาก ดังน้ันครูจะตองจัดเตรยีมแหลงขอมูลใหนักเรียนหาความรูไดดวยตนเอง

ที่หลากหลายเพียงพอ และนักเรียนสามารถหาความรูไดในขณะที่เรียน โดยครูอาจจะมีใบความรู          

เรื่องวิธีการแบบเปดใหกับนักเรียนเพื่อเปนแนวทาง 

 3.  ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนในการทํากิจกรรมกลุม ครูตองชวย

กระตุนนักเรียนที่ไมสนใจ ไมใหความรวมมือกับเพื่อนในกลุม โดยอาจใชคําถามใหนักเรียนไดแสดง

ความคิดเห็น หรือมีการนํากิจกรรมที่ชวยดึงดูดความสนใจของนักเรียน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  การทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการวิจัยวาการสอน         

โดยใชวิธีการแบบเปดสงเสริมนักเรียนในดานใดมากกวากันระหวางทักษะการแกปญหาหรือทักษะ 

การใหเหตุผล 

 2.  การทําวิจัยครั้งตอไปควรนําวิธีการสอนแบบเปดไปใชเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรของนักเรียนในดานอื่น ๆ เชน ดานความคิดสรางสรรค 

 3.  การทําวิจัยครั้งตอไปควรนําวิธีการสอนแบบเปดไปใชในรายวิชาอื่น ๆ เชน วิชา

วิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดใชวิธีการที่หลากหลายในการหาคําตอบ 

 


