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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยเชิงทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาปลายเปิด ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาปลายเปิด กลุ่มเป้าหมายทใีช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที 2 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า จังหวัดปทุมธานี ทีกาํลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2562 
จาํนวน 1 ห้องเรียน 31 คน เครืองมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้ปัญหาปลายเปิด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์3) แบบทดสอบ
วัดความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิด 4) แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาปลายเปิด ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และประมวลผลข้อมูล โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้
ค่า paired sample t-test 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนน
ไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ ผ่านเกณฑ ์19 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 ไม่ผ่านเกณฑ ์12 

คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 2) ผลสมัฤทธทิางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติทรีะดับ .  (t = 14.228, Sig. = .000) 3) ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์
โดยใช้ปัญหาปลายเปิด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.16, S.D. = 0.69)  

 

คาํสาํคัญ : การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์, ปัญหาปลายเปิด, นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาทว่ีาด้วยเหตุผลกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์จึง

เป็นวิชาทีช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
ตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหา ทาํให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถีถ้วน
รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึงเป็นประโยชน์
ในชีวิตประจําวัน ยิงกว่านัน คณิตศาสตร์ยังเป็นเครืองมือสาํคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อืน ๆ ทาํให้มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
มากมายในทุกวันนี (สสวท. 2555)ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทีผ่านมาพบว่าเน้นให้
นักเรียนสามารถหาคาํตอบ ท่องจาํสูตร และจดจาํขันตอนวิธีการเพือใช้ในการหาคาํตอบเท่านัน 
โดยมีครูผู้สอนให้ความรู้แต่เพียงผู้เดียว ทาํให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการจดจําไม่สามารถขยาย
ความคิดและคิดต่อยอดออกไปได้แต่ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบันได้
เปลียนไปเป็นการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ครู
เปลียนบทบาทเป็นผู้คอยให้คาํชีแนะ และสอนแบบแนะให้รู้คิด การเรียนการสอนเน้นเรียนรู้ด้วย
ความเข้าใจ ซึงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เกิดความเข้าใจต้องอาศัยการให้เหตุผล และ
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของข้อสรุป วิธีการ และคาํตอบ (ปิยวดี วงษ์ใหญ่. 2551)ดังนัน
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงจาํเป็นต้องเน้นการพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา การแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมพืนฐานของมนุษย์ทุกขณะทีมนุษย์มี
สติสัมปชัญญะอยู่กับตัวจะต้องเกียวข้องกับปัญหา เพราะว่าขณะทมีนุษย์รู้สึกตัวสมองของมนุษย์
รู้สึกตัวสมองของมนุษย์จะคิดอยู่ตลอดเวลา และการคิดนันต้องมีเป้าหมาย แนวทางการสอนด้วย
ปัญหาปลายเปิดมีความแตกต่างจากวิธกีารโดยทวัไปคือผู้สอนต้องจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที
เปิดโอกาสและกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดสนุกกับการคิดจินตนาการทมีีเหตุผล และสิงทจีะกระตุ้น
ความคิดให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีกคื็อสถานการณ์หรือปัญหา ซึงปัญหาทมีีลักษณะเปิดกว้าง
ในการคิดหาคําตอบจะเป็นสิงทีท้าทายความคิดใหม่ ๆ ของนักเรียน ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ลักษณะคาํถามทคีรูใช้ส่วนใหญ่นันเป็นคาํถามแบบปิด มีทศิทางในการตอบแคบหรือ
ตอบได้เพียงคาํตอบเดียวจึงไม่เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึงเบกเกอร์และชิ
มาดะ (Becker; & Shimada. 1997: 1) ได้นําเสนอการใช้ปัญหาปลายเปิดมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ด้วยลักษณะของปัญหาปลายเปิดเป็นสถานการณ์ปัญหาทีกระตุ้นให้เรียนเกิดการ
คิดวิเคราะห์ จนสามารถประมวลความรู้ทงัหมดทเีรียนเพือนาํมาใช้ในการแก้ปัญหา มีทงัคาํตอบที
หลากหลาย มีกระบวนการแก้ปัญหาทีหลากหลาย และสามารถพัฒนาไปสู่ปัญหาอืนได้ จุดเด่น
ของขันตอนการจัดการเรียนรู้ประการหนึงทใีช้วิธีการแบบเปิด คือสามารถดึงเอากระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ออกมาจากนักเรียนได้มาก และสามารถนํานักเรียนไปสู่การค้นพบสูตรกฎ และ
หลักการทางคณิตศาสตร์ด้วยตัวนักเรียนเอง อันเป็นการช่วยขยายความ “ความหมายของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง” ของนักเรียนทีเป็นรูปธรรมทีสุด จุดเน้นทีสาํคัญของปัญหาปลายเปิด คือ 



ไม่ได้เน้นการได้มาเพียงคําตอบเดียว แต่เน้นไปทีการค้นหาวิธีการคิดทีแตกต่างกันทีนําไปสู่
คาํตอบ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะนําการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
ปลายเปิด มาใช้ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพือพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 โดยผลทไีด้จากการศึกษาครังนีจะเป็นประโยชน์กับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน และเพือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียนในระดับสงูต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
1. เพือพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาปลายเปิด ของ

นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 

2. เพือศึกษาผลสัมฤทธทิางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ก่อน
เรียนและหลังเรียน  

3. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาปลายเปิด ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี2 

 

สมมติฐานการวิจยั 
1. ผลการศึกษาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาปลายเปิด 

ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 โดยใช้ปัญหา
ปลายเปิด หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05  

3. ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิด ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี2 อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า จ.ปทุมธานี ทกีาํลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทงัหมด 31 คน 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิด 

ตัวแปรตาม ได้แก่  
1) ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  
2) ผลสมัฤทธทิางการเรียนคณิตศาสตร์ 
3) ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิดขอบเขต

ด้านเนือหา 



เนือหาทีใช้ในการวิจัย คือ หน่วยการเรียนรู้ที 1 เรืองสถิติ เป็นเนือหาวิชาคณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ) ชัน
มัธยมศึกษาปีท ี2  

 

ระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะทใีช้ในการวิจัยครังนี ดาํเนินการทดลอง ใช้เวลาในการทดลอง จาํนวน 4 แผน แผน

ละ 3 คาบเรียน รวม 14 คาบเรียน ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562 

 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิด  

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียนคณิตศาสตร์  
3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิด  

4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาปลายเปิด 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลองสอนกบันักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
โดยได้ดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามขันตอน ดังนี 

. อธบิายและชีแจงกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิดให้นักเรียน
เข้าใจหลังจากนันผู้สอนแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน โดยคละความสามารถทาง
คณิตศาสตร์แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน เพือช่วยเหลือซึงกนัและกนั การแบ่งกลุ่มใช้
คะแนนคณิตศาสตร์ของภาคเรียนท ี1 

2. ใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธทิางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เรืองสถิติ เป็นปรนัย
แบบ 4ตัวเลือก จาํนวน 20 ข้อ บันทกึผลการสอบไว้สาํหรับวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ดาํเนินการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิดจํานวน 4 แผนๆละ 3 คาบ
เรียน รวมเวลาในการสอน 14 คาบเรียน หลังจากเรียนแต่ละแผนได้ทําการทดสอบวัด
ความสามารถ และเกบ็คะแนนเพือดูพัฒนาการการเรียนรู้  

4. หลังจากทาํการสอนจนครบทัง 4 แผน ทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนหลัง
เรียน (Posttest) เรืองสถิติ เป็นปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 20 ข้อ ซึงเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน 
บันทกึผลการสอบไว้สาํหรับวิเคราะห์ข้อมูล 

5. นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหา
ปลายเปิดจาํนวน 15 ข้อ บันทกึผลไว้สาํหรับวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 



การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทไีด้จากการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี 

. หาค่าความเทยีงตรงเชิงเนือหาและเชิงโครงสร้างของเครืองมือทุกฉบับ โดยการหา
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

2 วิเคราะห์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหา
ปลายเปิด โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

3. การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธทิางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เรืองสถิติ ใช้สถิติ
ตรวจสอบสมมติฐาน (Pair sample t-test) 

4. วิเคราะห์ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
ปัญหาปลายเปิด โดยการหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5. สรุปผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา และอภิปรายผล 

 

สรุปผลการวิจยั 

  ตอนท ี1 ผลการศึกษาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหา
ปลายเปิด นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 จํานวน 31 คน เป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  80 ของคะแนนเตม็ ผ่าน
เกณฑ ์19 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 ไม่ผ่านเกณฑ ์12 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71  

 

ภาพที  แสดงความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาปลายเปิด นักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 จาํนวน 31 คน 



  ตอนท ี2 ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 โดย
ใช้ปัญหาปลายเปิดโดยใช้สถิติ t-test พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .  (t = 14.228, Sig. = .000) ซึงเป็นไปตามสมมติฐานที
กาํหนดไว้ 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติระดับเทา่กบั .  

  ตอนท ี3 ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิด ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที 2 จาํนวน 31 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 

4.16, S.D. = 0.69) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
บรรยากาศ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x =4.22, S.D. =0.68) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x =4.13, S.D. =0.69) และด้านประโยชน์ทีได้รับ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (x =4.14, S.D. =0.69) ตามลาํดับ 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยใช้
ปัญหาปลายเปิด ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี 

    ตอนที 1 ผลการศึกษาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยใช้
ปัญหาปลายเปิด นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 จาํนวน 31 คน เป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  80 ของคะแนนเตม็ ผ่าน
เกณฑ์ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 ไม่ผ่านเกณฑ์ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 เนืองจากการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทีเป็นสถานการณ์ทุกครัง
ก่อนจะมีการทดสอบผู้สอนจะให้ทาํงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน เพือให้เกิดการแลกเปลียน
เรียนรู้ ดังนัน ทุกกลุ่มจึงมีคะแนนผ่านคิดเป็นร้อยละ 80 ถึง 85 เมือมาพิจารณาเป็นรายบุคคล 
ครังท ี1 ได้ค่าเฉลียรวม 6.42 ครังท ี2 ได้ค่าเฉลียรวม 8.06 ครังท ี3 ได้ค่าเฉลียรวม 8.13 และ
ครังท ี4 ได้ค่าเฉลียรวม 8.61 จากผลการวิจัยจึงทาํให้เหน็ว่าเมือนักเรียนทาํงานเป็นกลุ่มจะเกิด
การแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกัน ทาํให้คะแนนของนักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคนแต่เมือหลังทาํ
กิจกรรมทุกครังจะมีการทดสอบรายบุคคลจึงทาํให้เหน็ถึงความสามารถในการคิดหาคาํตอบของ
นักเรียนทมีีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ ผ่านเกณฑ ์19 คน ไม่ผ่านเกณฑ ์12 คน 

ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน 

จํานวน
นกัเรียน 

คะแนน
เต็ม  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 
31 20 

5.48 2.39 
14.228* .000 

หลังเรียน 13.48 2.81 



สาเหตุมาจากนักเรียนมีความแตกต่างทางด้านความคิดในขณะทาํกบัเพือนอาจจะทาํให้ดูว่าตัวเอง
มีความเข้าใจแต่เมือได้มาทาํด้วยตัวเองจึงทาํให้รู้ว่าตัวเองอาจจะมีความเข้าใจยังไม่มากพอจึงทาํ
ให้เกิดข้อผิดพลาดในการตอบคาํถาม อีกเหตุผลเนืองจากผู้วิจัยตังเกณฑ์สูงทมีีคะแนนไม่ตาํกว่า
ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ ถ้าหากผู้วิจัยตังเกณฑ์อยู่ในระดับคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ของ
คะแนนเตม็นักเรียนจะผ่านเกณฑ์ทุกคน ดังที สุวร กาญจนมยูร(2544: 50) กล่าวว่า การฝึก
ทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา เป็นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาและกระบวนการทเีกิดขึนในสมองของ
บุคคล นักเรียนแต่ละคนมีกระบวนการเรียนรู้และสร้างความรู้ ความเข้าใจในความคิดรวมยอด 
หลักการ ได้แตกต่างกนั บางคนเรียนรู้ได้ดี ถ้าเรียนรู้จากสอืทเีป็นรูปธรรม บางคนเรียนรู้สิงต่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว เพราะว่าวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนมีกระบวนการและพลังความสามารถของ
สมองมีประสิทธิภาพทีแตกต่างกัน ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหานับว่าเป็นขันตอนทีสาํคัญมาก 
ครูผู้สอนต้องเริมในลักษณะทีว่าค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
โดยแบ่งนักเรียน ในห้องหนึงๆ เป็น 3 ระดับ ตามความสามารถได้แก่ กลุ่มทมีีความสามารถสูง 
เรียนได้เร็ว กลุ่มนักเรียนทีมีความสามารถปานกลาง เรียนได้ตามปกติ และกลุ่มนักเรียนทีมี
ความสามารถระดับตาํ จะเรียนได้ช้ากว่าปกติ ฉะนันการฝึกแก้โจทย์ปัญหา ต้องหาวิธีการคิด
หลากหลายวิธี ศศิธร แม้นสงวน (2555, น.199) กล่าวว่า ปัญหาปลายเปิด เป็นปัญหาทมีีหลาย
คาํตอบ มีแนวคิดหรือวิธีการในการหาคาํตอบได้หลายอย่าง เป็นปัญหาทีช่วยส่งเสริมความคิด
ริเริม สร้างสรรค์และศักยภาพของนักเรียน และวิธกีารแบบเปิด (Open Approach) ประกอบด้วย 
 ขันตอนได้แก่ การนาํเสนอปัญหาปลายเปิด การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน การอภิปราย

และเปรียบเทยีบรวมทงัชัน และการสรุปโดยการเชือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที
เกดิขนึในชันเรียน (ไมตรี อนิทร์ประสทิธ,ิ ) สอดคล้องกบังานวิจัยของ ประภัสสร เพชรสุ่ม 
อภิณห์พร (2560, บทคัดย่อ) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ทีมีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ผลการวิจัย 
พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ชันตอนคือ ) ชันการอ่าน
นักเรียนแสดงพฤติกรรมการอ่านแบบสังเกตคาํสาํคัญ พบในชันการเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
นําเสนอปัญหา ) ชันการสาํรวจและวินิจฉัยนักเรียนแสดงออกโดยการวาดภาพพบในชันการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ) ขันการเลือกยุทธวิธี นักเรียนใช้แนวทางเดียวในการแก้ปัญหา และเมือ
คุ้นเคยกับสถานการณ์ปัญหา นักเรียนจะมีแนวทางทหีลากหลายเพือใช้ในการเลือกแก้ปัญหาพบ
ในขันการเรียนรู้ด้วยตนเอง ) ขันดาํเนินการแก้ปัญหา นักเรียนดาํเนินการตามวิธีทเีลือกไว้ พบ
ในชันการเรียนรู้ด้วยตนอง และ5) ชันการทบทวนและขยายผล นักเรียนแสดงพฤติกรรมการ
ตรวจสอบคาํตอบการขยายแนวคิดผ่านกิจกรรมการนาํเสนอ การอภิปรายร่วมกับเพือนและครู 
พบในขันการอภิปรายทงัชันและการเปรียบเทยีบ และขันการสรุปเชือมโยงแนวคิดของนักเรียน 
  ตอนท ี2 ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 โดย
ใช้ปัญหาปลายเปิด ก่อนและหลัง โดยใช้สถิติ t-test พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูง



กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  (t = 14.228, Sig. = .000) เมือพิจารณา
คะแนนสอบหลังเรียนมีคะแนนเพิมขึนทุกคน และมีคะแนนเพิมขึน 10 คะแนนขึนไปคิดเป็นร้อย
ละ 32.25 และการทนัีกเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพิมขึนนันหมายความว่านักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ โดยใช้ปัญหาปลายเปิดกับการแก้โจทย์ปัญหาดังที เบคเกอร์ และชิมาดะ (Becker & 

Shimada, 1997, p. 1) กล่าวว่า ปัญหาปลายเปิดนันไม่ได้ สนใจทีคําตอบของปัญหานัน แต่
ปัญหาปลายเปิดเป็นปัญหาทีมีวิธีการหรือการได้มาซึงคาํตอบทีหลากหลาย กล่าวคือไม่ได้มีแค่
กระบวนการเดียวเท่านันแต่มีหลายกรณีหรือหลายวิธีในการแก้ปัญหาและศศิธร แม้นสงวน 
(2555, น.199) กล่าวว่า ปัญหาปลายเปิด เป็นปัญหาทมีีหลายคาํตอบ มีแนวคิดหรือวิธีการใน
การหาคาํตอบได้หลายอย่าง เป็นปัญหาทช่ีวยส่งเสริมความคิดริเริม สร้างสรรค์และศักยภาพของ
นักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนี วันทองสุข (2555,น.73) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ทเีน้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชันมัธยมศึกษาปีท ี1 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทกีาํหนดคือตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป และมีผลสัมฤทธิทางการเรียนเฉลีย
ร้อยละ .22 ผ่านเกณฑท์กีาํหนด และบุณยนุช ทูรศิลป์ (2560, บทคัดย่อ) ผลการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์1 เรืองระบบจํานวนเตม็โดยใช้วิธีการแบบเปิด สาํหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนโกรกพระ พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองระบบจาํนนเตม็ของ
นักเรียนทไีด้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .   

 ตอนท ี3 ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิด ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที 2 จาํนวน 31 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 

4.16, S.D. = 0.69) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
บรรยากาศ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x =4.22, S.D. =0.68) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x =4.13, S.D. =0.69) และด้านประโยชน์ทีได้รับ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (x =4.14, S.D. =0.69) ตามลาํดับ จะเหน็ได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
ในด้านบรรยากาศมากทีสุด ได้แก่ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม เกิดความคิดในการแก้ปัญหาได้ และทาํให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ทาํให้นักเรียนเข้าใจในเนือหามากขึน ได้
แลกเปลียนความรู้ความคิด ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กล้าคิดและกล้าตัดสินใจได้ ด้าน
ประโยชน์ทไีด้รับ ได้แก่ ช่วยฝึกทกัษะในการศึกษาค้นคว้าหาคาํตอบ สามารถในการแก้ปัญหาที
หลากหลาย และสามารถทาํงานร่วมกบัผู้อนืเพือให้บรรลุเป้าหมายได้ ดังท ีกชกร เป้าสวุรรณ และ
คณะ ( ) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกทีมีต่อสิงใดสิงหนึง ซึงเป็นไปได้ทัง
ทางบวกและทางลบ  แต่ก็เมือได้สิงนัน สามารถตอบสนองความต้องการ  หรือทําให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ กจ็ะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกทีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิงนัน



สร้างความรู้สึกผิดหวัง กจ็ะทาํให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มนตรี สังข์ทอง (2556, บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทีมีต่อการเรียนการสอนปรับพืนฐานวิชาคณิตศาสตร์พบว่า
นักศึกษาทีมีเพศ สาขา คณะ และศูนย์พืนทีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนปรับ
พืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ในภาพรวมแตกต่าง กนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ . และบุณยนุช 
ทูรศิลป์ (2560, บทคัดย่อ) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์1 เรืองระบบจาํนวน
เต็มโดยใช้วิธีการแบบเปิด สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนโกรกพระ พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรืองระบบจาํนวนเตม็โดยให้วิธีการแบบ
เปิดอยู่ในระดับมาก 

 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยั 
 1.ในการชีแจงการทาํกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหา 
ปลายเปิดแต่ละขันตอนของกระบวนการเรียนรู้อย่างละเอียด ชัดเจนและมีการแจ้งจุดมุ่งหมายใน
การ จัดการเรียนการสอนนันทาํให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากขึน สังเกตจาก
การ ร่วมมือในการทาํกิจกรรม การซักถาม การตอบปัญหาจากสถานการณ์ทกีาํหนดให้ นักเรียนมี
ความรับผิดชอบในการทํางานเมือได้รับงานทีได้รับมอบหมายมานันนักเรียนจะเกิดการ
กระตือรือร้นในการทาํงานยิง ผู้สอนมีคาํถามกระตุ้นเพือให้เกดิกระบวนการคิดทนีาํไปสู่คาํตอบจึง
ทาํให้นักเรียนมีความสนใจทจีะช่วยกนัค้นหาเพือนาํไปสู่คาํตอบ  
 2. บรรยากาศของการเรียนในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหา
ปลายเปิด ผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเหน็ ไม่รู้สึกกลัวในการตอบ
ปัญหาทแีตกต่างจากเพือนในชันเรียน โดยผู้วิจัยได้ได้สร้างบรรยากาศทเีป็นกนัเอง ทาํให้นักเรียน
ลดความกังวลและจากการสังเกตนักเรียนมีความพึงพอใจมากเมือตอบปัญหาหรือวิธีการคิดหา
คาํตอบทแีตกต่างกับเพือนได้คาํตอบทถูีกต้อง ตามความเข้าใจของนักเรียนเอง อีกประการหนึง
ผู้วิจัยสงัเกตว่าเมือผู้วิจัยได้ให้คาํชมกบันักเรียนทตีอบคาํถามได้ถูกต้องและแตกต่างจากเพือน ทาํ
ให้นักเรียนเกดิความภมูิใจและเกดิแรงจูงใจในการทาํงานต่าง ๆ ให้สาํเรจ็ ดังนันคาํชมหรือการให้
กาํลังใจแก่นักเรียนจึงเป็นสงิสาํคัญทคีวรนาํไปใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

 3. ในระยะแรกของการทดลอง พบว่านักเรียนต้องการคาํแนะนาํจากผู้สอนเพือใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาเนืองจากนักเรียนคุ้นเคยกบัการคิดหาคาํตอบหรือแสดงคาํตอบทถูีกต้อง
เพียงวิธเีดียวแต่เมือผ่านไประยะเวลาหนึง นักเรียนจะเกดิความคิดและกล้าทจีะแสดงคาํตอบและ
วิธีการคิดทีหลากหลายเป็นของตนเองในการแก้ปัญหาซึงสังเกตได้จากการทีนักเรียนพยายาม
แสดงวิธกีารหาคาํตอบและแสดงคาํตอบทสีอดคล้องกบัเงือนไขทกีาํหนดให้ได้อย่างหลากหลาย 

  

 



ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช้ 

1. ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้สอนควรใช้คาํถามเพือเปิดความคิดของ
นักเรียน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงวิธกีารหาคาํตอบทหีลากหลาย 

2. ผู้สอนควรมีการสร้างปัญหาปลายเปิดทีสามารถใช้ได้จริงในเนือหาคณิตศาสตร์
เรืองอนื ๆ เพือให้ผู้เรียนได้เชือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่จะได้นาํไปใช้ ได้ 

3. การจัดกิจกรรมควรยืดหยุ่นเรืองเวลา เพราะบางกิจกรรมผู้เรียนต้องใช้ความคิด
มากและผู้สอนควรให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ เสริมแรงทางบวกให้ผู้เรียนมีกาํลังใจในการทาํกจิกรรม 
เพือให้ผู้เรียนสามารถคิดหาคาํตอบด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้  

4. ผู้สอนอาจต้องดูแลนักเรียนบางคนทไีม่สามารถคิดตามเพือนในกลุ่มได้หรือคิดเอง
ตามลาํพังไม่ได้ ผู้สอนอาจต้องให้ความช่วยเหลือโดยการอธบิายเพิมเติม 

ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยต่อไป 

1. ควรพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหา
ปลายเปิดของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  

. ควรใช้ปัญหาปลายเปิดในกลุ่มสาระอืนๆ ในระดับชันมัธยมศึกษาปีที 2 และ
ระดับชันอนืๆ  

. ควรนาํการจัดการเรียนรู้ ปัญหาปลายเปิดร่วมกบัรูปแบบการสอนอนืๆ  
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