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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น 3) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย น
คณิตศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด กลุ่มเป้ าหมายทีใช้ ในการวิจัย คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที 2 โรงเรี ยนวัดไพร่ ฟ้า จั งหวั ดปทุ มธานี ทีกําลั งศึ กษาอยู่ ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2562
จํานวน 1 ห้ องเรียน 31 คน เครืองมือในการวิจัย ได้ แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์3) แบบทดสอบ
วัดความสามารถทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด 4) แบบสอบถามความพึ ง
พอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และประมวลผลข้ อมูล โดยใช้ สถิติ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้
ค่า paired sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนน
ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ผ่านเกณฑ์ 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.29 ไม่ผ่านเกณฑ์ 12
คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.71 2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ . (t = 14.228, Sig. = .000) 3) ความพึงพอใจต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ = 4.16, S.D. = 0.69)
คําสําคัญ : การแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์, ปัญหาปลายเปิ ด, นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
คณิตศาสตร์เป็ นวิชาทีว่าด้ วยเหตุผลกระบวนการคิดและการแก้ ปัญหา คณิตศาสตร์จึง
เป็ นวิชาทีช่ วยเสริมสร้ างให้ นักเรียนเป็ นคนมีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็ นระบบ
ตลอดจนมี ทัก ษะการแก้ ปั ญ หา ทํา ให้ สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและสถานการณ์ ได้ อ ย่ า งถี ถ้ ว น
รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ และแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม ซึงเป็ นประโยชน์
ในชีวิตประจําวัน ยิงกว่ านัน คณิตศาสตร์ ยังเป็ นเครืองมือสําคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อืน ๆ ทําให้ มีการพัฒนาทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
มากมายในทุกวันนี (สสวท. 2555)ในการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทีผ่านมาพบว่ าเน้ นให้
นักเรียนสามารถหาคําตอบ ท่องจําสูตร และจดจําขันตอนวิธีการเพือใช้ ในการหาคําตอบเท่านัน
โดยมีครู ผ้ ู สอนให้ ความรู้ แต่ เพี ยงผู้ เดียว ทําให้ นั กเรี ยนเรี ยนรู้ด้วยการจดจําไม่ สามารถขยาย
ความคิดและคิด ต่ อ ยอดออกไปได้ แ ต่ ในการเรี ย นการสอนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ในยุ คปั จ จุ บั น ได้
เปลียนไปเป็ นการเรียนการสอนแบบเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ ส่งเสริมการสร้ างความรู้ด้วยตนเอง ครู
เปลียนบทบาทเป็ นผู้คอยให้ คาํ ชีแนะ และสอนแบบแนะให้ ร้ ูคิด การเรียนการสอนเน้ นเรียนรู้ด้วย
ความเข้ าใจ ซึงการจัดการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ให้ เกิดความเข้ าใจต้ องอาศั ยการให้ เหตุผล และ
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของข้ อสรุป วิธีการ และคําตอบ (ปิ ยวดี วงษ์ใหญ่. 2551)ดังนัน
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงจําเป็ นต้ องเน้ นการพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนในการแก้ โจทย์ปัญหา การแก้ ปัญหาเป็ นพฤติ กรรมพืนฐานของมนุ ษย์ทุกขณะทีมนุ ษย์มี
สติสัมปชัญญะอยู่กับตัวจะต้ องเกียวข้ องกับปั ญหา เพราะว่าขณะทีมนุ ษย์ร้ ูสึกตัวสมองของมนุ ษย์
รู้สึกตัวสมองของมนุษย์จะคิดอยู่ตลอดเวลา และการคิดนันต้ องมีเป้ าหมาย แนวทางการสอนด้ วย
ปัญหาปลายเปิ ดมีความแตกต่างจากวิธกี ารโดยทัวไปคือผู้สอนต้ องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที
เปิ ดโอกาสและกระตุ้นให้ นักเรียนได้ คิดสนุ กกับการคิดจินตนาการทีมีเหตุผล และสิงทีจะกระตุ้น
ความคิดให้ กับนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดีกค็ ือสถานการณ์หรือปั ญหา ซึงปั ญหาทีมีลักษณะเปิ ดกว้ าง
ในการคิ ด หาคํา ตอบจะเป็ นสิ งทีท้ า ทายความคิ ด ใหม่ ๆ ของนั ก เรี ย น ในการเรี ย นการสอน
คณิตศาสตร์ลักษณะคําถามทีครูใช้ ส่วนใหญ่นันเป็ นคําถามแบบปิ ด มีทศิ ทางในการตอบแคบหรือ
ตอบได้ เพียงคําตอบเดียวจึงไม่เป็ นการส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียน ซึงเบกเกอร์และชิ
มาดะ (Becker; & Shimada. 1997: 1) ได้ นําเสนอการใช้ ปั ญหาปลายเปิ ดมาใช้ ในการจัด การ
เรี ยนการสอน ด้ วยลักษณะของปั ญหาปลายเปิ ดเป็ นสถานการณ์ปัญหาทีกระตุ้นให้ เรียนเกิดการ
คิดวิเคราะห์ จนสามารถประมวลความรู้ทงหมดที
ั
เรียนเพือนํามาใช้ ในการแก้ ปัญหา มีทงคํ
ั าตอบที
หลากหลาย มีกระบวนการแก้ ปัญหาทีหลากหลาย และสามารถพั ฒนาไปสู่ปัญหาอืนได้ จุ ดเด่น
ของขันตอนการจัดการเรียนรู้ประการหนึงทีใช้ วิธีการแบบเปิ ด คือสามารถดึงเอากระบวนการทาง
คณิ ต ศาสตร์ ออกมาจากนักเรี ยนได้ มาก และสามารถนํา นักเรี ยนไปสู่การค้ น พบสูตรกฎ และ
หลักการทางคณิตศาสตร์ด้วยตัวนักเรี ยนเอง อันเป็ นการช่วยขยายความ “ความหมายของการ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง” ของนั กเรี ยนทีเป็ นรู ปธรรมทีสุด จุ ดเน้ นทีสําคัญของปั ญ หาปลายเปิ ด คือ



ไม่ ได้ เ น้ น การได้ มาเพี ยงคํา ตอบเดี ยว แต่ เ น้ น ไปทีการค้ น หาวิ ธีการคิ ดทีแตกต่ า งกัน ทีนําไปสู่
คําตอบ
จากเหตุผลดั งกล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ยจึ ง สนใจทีจะนํา การเรี ยนการสอนโดยใช้ ปั ญ หา
ปลายเปิ ด มาใช้ ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพือพัฒนาความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โดยผลทีได้ จากการศึกษาครังนีจะเป็ นประโยชน์กับ
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในโรงเรี ยน และเพื อพั ฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้ ของ
นักเรียนในระดับสูงต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือพัฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
2. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ก่อน
เรียนและหลังเรียน
3. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2
สมมติฐานการวิจยั
1. ผลการศึกษาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนั กเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2 โดยใช้ ปัญ หา
ปลายเปิ ด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
3. ความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ ปั ญ หาปลายเปิ ด ของนั ก เรี ย นชั น
มัธยมศึกษาปี ที 2 อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า จ.ปทุมธานี ทีกําลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้ องเรียน มีนักเรียนทังหมด 31 คน
ตัวแปรต้ น ได้ แก่ การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด
ตัวแปรตาม ได้ แก่
1) ความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์
3) ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ดขอบเขต
ด้ านเนือหา



เนือหาทีใช้ ในการวิ จัย คือ หน่ วยการเรี ยนรู้ที 1 เรืองสถิติ เป็ นเนือหาวิชาคณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
) ชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2
ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะทีใช้ ในการวิจัยครังนี ดําเนินการทดลอง ใช้ เวลาในการทดลอง จํานวน 4 แผน แผน
ละ 3 คาบเรียน รวม 14 คาบเรียน ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์
3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการทดลองสอนกับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
โดยได้ ดาํ เนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองตามขันตอน ดังนี
. อธิบายและชีแจงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ดให้ นักเรียน
เข้ าใจหลังจากนันผู้สอนแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน โดยคละความสามารถทาง
คณิตศาสตร์แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน เพือช่วยเหลือซึ งกันและกัน การแบ่งกลุ่มใช้
คะแนนคณิตศาสตร์ของภาคเรียนที 1
2. ใช้ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เรืองสถิติ เป็ นปรนัย
แบบ 4ตัวเลือก จํานวน 20 ข้ อ บันทึกผลการสอบไว้ สาํ หรับวิเคราะห์ข้อมูล
3. ดําเนินการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ ปัญ หาปลายเปิ ดจํานวน 4 แผนๆละ 3 คาบ
เรี ย น รวมเวลาในการสอน 14 คาบเรี ย น หลั ง จากเรี ย นแต่ ล ะแผนได้ ท ํา การทดสอบวั ด
ความสามารถ และเก็บคะแนนเพือดูพัฒนาการการเรียนรู้
4. หลังจากทําการสอนจนครบทัง 4 แผน ทดสอบวั ดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลั ง
เรียน (Posttest) เรืองสถิติ เป็ นปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้ อ ซึงเป็ นแบบทดสอบคู่ขนาน
บันทึกผลการสอบไว้ สาํ หรับวิเคราะห์ข้อมูล
5. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ ปัญหา
ปลายเปิ ดจํานวน 15 ข้ อ บันทึกผลไว้ สาํ หรับวิเคราะห์ข้อมูล



การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ทาํ การวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี
. หาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาและเชิงโครงสร้ างของเครืองมือทุกฉบับ โดยการหา
ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
2 วิเคราะห์ความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ ปัญหา
ปลายเปิ ด โดยการหาค่าร้ อยละ (Percentage)
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เรืองสถิติ ใช้ สถิติ
ตรวจสอบสมมติฐาน (Pair sample t-test)
4. วิเคราะห์ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
ปัญหาปลายเปิ ด โดยการหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. สรุปผลโดยใช้ ตารางและการพรรณนา และอภิปรายผล
สรุปผลการวิจยั
ตอนที 1 ผลการศึกษาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ ปัญหา
ปลายเปิ ด นั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 จํา นวน 31 คน เป็ นรายบุ ค คล พบว่ า นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ผ่าน
เกณฑ์ 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.29 ไม่ผ่านเกณฑ์ 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.71

ภาพที แสดงความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด นักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 31 คน



ตอนที 2 ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โดย
ใช้ ปัญหาปลายเปิ ดโดยใช้ สถิติ t-test พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยน
อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . (t = 14.228, Sig. = .000) ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานที
กําหนดไว้
ผลสัมฤทธิ
จํ านวน คะแนน
S.D.
t
Sig.
ܠത
ทางการเรียน นักเรียน
เต็ม
ก่อนเรียน
5.48
2.39
31
20
14.228*
.000
หลังเรียน
13.48
2.81
*มีนัยสําคัญทางสถิติระดับเท่ากับ .
ตอนที 3 ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 31 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ =
4.16, S.D. = 0.69) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน เรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ าน
บรรยากาศ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ =4.22, S.D. =0.68) ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ =4.13, S.D. =0.69) และด้ านประโยชน์ ทีได้ รับ มีความพึ ง
พอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ =4.14, S.D. =0.69) ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากการศึกษาการพั ฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้
ปั ญหาปลายเปิ ด ของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2 โรงเรียนวัดไพร่ ฟ้า สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี
ตอนที 1 ผลการศึ กษาความสามารถการแก้ โจทย์ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้
ปั ญหาปลายเปิ ด นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 31 คน เป็ นรายบุคคล พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ผ่าน
เกณฑ์ 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.29 ไม่ผ่านเกณฑ์ 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.71 เนืองจากการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด ในการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทีเป็ นสถานการณ์ทุกครั ง
ก่อนจะมีการทดสอบผู้สอนจะให้ ทาํ งานเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน เพื อให้ เกิดการแลกเปลียน
เรียนรู้ ดังนัน ทุกกลุ่มจึงมีคะแนนผ่านคิดเป็ นร้ อยละ 80 ถึง 85 เมือมาพิจารณาเป็ นรายบุคคล
ครังที 1 ได้ ค่าเฉลียรวม 6.42 ครังที 2 ได้ ค่าเฉลียรวม 8.06 ครังที 3 ได้ ค่าเฉลียรวม 8.13 และ
ครังที 4 ได้ ค่าเฉลียรวม 8.61 จากผลการวิจัยจึงทําให้ เห็นว่าเมือนักเรียนทํางานเป็ นกลุ่มจะเกิด
การแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ซึงกันและกัน ทําให้ คะแนนของนั กเรี ยนผ่ านเกณฑ์ทุกคนแต่เมือหลังทํา
กิจกรรมทุกครังจะมีการทดสอบรายบุคคลจึงทําให้ เห็นถึงความสามารถในการคิดหาคําตอบของ
นักเรียนทีมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ผ่านเกณฑ์ 19 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 12 คน



สาเหตุมาจากนักเรียนมีความแตกต่างทางด้ านความคิดในขณะทํากับเพือนอาจจะทําให้ ดู ว่าตัวเอง
มีความเข้ าใจแต่เมือได้ มาทําด้ วยตัวเองจึงทําให้ ร้ ูว่าตัวเองอาจจะมีความเข้ าใจยังไม่มากพอจึงทํา
ให้ เกิดข้ อผิดพลาดในการตอบคําถาม อีกเหตุผลเนืองจากผู้วิจัยตังเกณฑ์สูงทีมีคะแนนไม่ตากว่
ํ า
ร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ถ้ าหากผู้วิจัยตังเกณฑ์อยู่ในระดับคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ของ
คะแนนเต็มนักเรี ยนจะผ่านเกณฑ์ทุกคน ดังที สุวร กาญจนมยู ร(2544: 50) กล่ าวว่ า การฝึ ก
ทักษะการแก้ โจทย์ปัญหา เป็ นกระบวนการแก้ โจทย์ปัญหาและกระบวนการทีเกิดขึนในสมองของ
บุคคล นักเรียนแต่ละคนมีกระบวนการเรียนรู้และสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในความคิดรวมยอด
หลักการ ได้ แตกต่างกัน บางคนเรียนรู้ได้ ดี ถ้ าเรียนรู้จากสือทีเป็ นรูปธรรม บางคนเรียนรู้สิงต่างๆ
ได้ อย่างรวดเร็ว เพราะว่ าวิธีการเรี ยนรู้ของแต่ละคนมีกระบวนการและพลังความสามารถของ
สมองมีประสิทธิภาพทีแตกต่ างกัน ฝึ กทักษะการแก้ โจทย์ปัญหานับว่ าเป็ นขันตอนทีสําคัญมาก
ครูผ้ ูสอนต้ องเริ มในลักษณะทีว่าค่อย ๆ เป็ นค่อย ๆ ไปตามความสามารถของนักเรี ยนแต่ ละคน
โดยแบ่งนักเรียน ในห้ องหนึงๆ เป็ น 3 ระดับ ตามความสามารถได้ แก่ กลุ่มทีมีความสามารถสูง
เรี ยนได้ เร็ว กลุ่ มนั กเรี ยนทีมี ความสามารถปานกลาง เรี ยนได้ ตามปกติ และกลุ่ มนั กเรี ย นทีมี
ความสามารถระดับตํา จะเรี ยนได้ ช้ากว่ าปกติ ฉะนันการฝึ กแก้ โจทย์ปัญหา ต้ องหาวิธีการคิด
หลากหลายวิธี ศศิธร แม้ นสงวน (2555, น.199) กล่าวว่า ปั ญหาปลายเปิ ด เป็ นปั ญหาทีมีหลาย
คําตอบ มีแนวคิดหรื อวิธีการในการหาคําตอบได้ หลายอย่าง เป็ นปั ญหาทีช่ วยส่งเสริ มความคิด
ริเริม สร้ างสรรค์และศักยภาพของนักเรียน และวิธกี ารแบบเปิ ด (Open Approach) ประกอบด้ วย
ขันตอนได้ แก่ การนําเสนอปั ญหาปลายเปิ ด การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน การอภิปราย
และเปรียบเทียบรวมทังชัน และการสรุปโดยการเชือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนที
) สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ประภัสสร เพชรสุ่ม
เกิดขึนในชันเรียน (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ,
อภิ ณ ห์ พ ร (2560, บทคั ด ย่ อ ) ผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารแบบเปิ ด ทีมี ต่ อ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนั กเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ผลการวิจัย
พบว่ านักเรี ยนมีความสามารถในการแก้ ปัญ หาทางคณิตศาสตร์ ชันตอนคือ ) ชันการอ่า น
นักเรียนแสดงพฤติกรรมการอ่านแบบสังเกตคําสําคัญ พบในชันการเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
นําเสนอปั ญหา ) ชันการสํารวจและวินิ จฉัยนักเรียนแสดงออกโดยการวาดภาพพบในชันการ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง ) ขันการเลือกยุทธวิธี นักเรี ยนใช้ แนวทางเดียวในการแก้ ปัญหา และเมือ
คุ้นเคยกับสถานการณ์ปัญหา นักเรียนจะมีแนวทางทีหลากหลายเพือใช้ ในการเลือกแก้ ปัญหาพบ
ในขันการเรียนรู้ด้วยตนเอง ) ขันดําเนินการแก้ ปัญหา นักเรียนดําเนินการตามวิธีทเลื
ี อกไว้ พบ
ในชันการเรี ยนรู้ด้วยตนอง และ5) ชันการทบทวนและขยายผล นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมการ
ตรวจสอบคําตอบการขยายแนวคิดผ่านกิจกรรมการนําเสนอ การอภิปรายร่ วมกับเพือนและครู
พบในขันการอภิปรายทังชันและการเปรียบเทียบ และขันการสรุปเชือมโยงแนวคิดของนักเรียน
ตอนที 2 ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โดย
ใช้ ปัญหาปลายเปิ ด ก่อนและหลัง โดยใช้ สถิติ t-test พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรี ยนสูง



กว่ าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . (t = 14.228, Sig. = .000) เมือพิจารณา
คะแนนสอบหลังเรียนมีคะแนนเพิมขึนทุกคน และมีคะแนนเพิมขึน 10 คะแนนขึนไปคิดเป็ นร้ อย
ละ 32.25 และการทีนักเรียนมีคะแนนหลังเรี ยนเพิ มขึนนันหมายความว่านักเรียนมีความรู้ความ
เข้ า ใจ โดยใช้ ปั ญ หาปลายเปิ ดกับ การแก้ โจทย์ ปั ญ หาดั ง ที เบคเกอร์ และชิ มาดะ (Becker &
Shimada, 1997, p. 1) กล่ า วว่ า ปั ญ หาปลายเปิ ดนั นไม่ ได้ สนใจทีคํา ตอบของปั ญ หานั น แต่
ปั ญหาปลายเปิ ดเป็ นปั ญหาทีมีวิธีการหรื อการได้ มาซึ งคําตอบทีหลากหลาย กล่าวคือไม่ได้ มีแค่
กระบวนการเดียวเท่า นั นแต่ มีหลายกรณี หรื อหลายวิ ธีใ นการแก้ ปั ญ หาและศศิ ธร แม้ น สงวน
(2555, น.199) กล่ าวว่ า ปั ญหาปลายเปิ ด เป็ นปั ญหาทีมีหลายคําตอบ มีแนวคิดหรื อวิธีการใน
การหาคําตอบได้ หลายอย่าง เป็ นปั ญหาทีช่วยส่งเสริมความคิดริเริม สร้ างสรรค์และศักยภาพของ
นักเรียน สอดคล้ องกับงานวิจัยของรัชนี วันทองสุข (2555,น.73) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ทีเน้ นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรืองสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว ชันมัธยมศึกษาปี ที 1
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทกํี าหนดคือตังแต่ร้อยละ 70 ขึนไป และมีผลสัมฤทธิทางการเรียนเฉลีย
ร้ อยละ .22 ผ่านเกณฑ์ทกํี าหนด และบุณยนุช ทูรศิลป์ (2560, บทคัดย่อ) ผลการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 เรื องระบบจํานวนเต็มโดยใช้ วิธีก ารแบบเปิ ด สําหรั บนักเรี ยนชัน
มัธยมศึ กษาปี ที โรงเรี ยนโกรกพระ พบว่ า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเรื องระบบจํานนเต็มของ
นักเรียนทีได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ วิธีการแบบเปิ ดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
ตอนที 3 ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 31 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ =
4.16, S.D. = 0.69) เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ าน เรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ าน
บรรยากาศ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ =4.22, S.D. =0.68) ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ =4.13, S.D. =0.69) และด้ านประโยชน์ ทีได้ รับ มีความพึ ง
พอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ =4.14, S.D. =0.69) ตามลําดับ จะเห็นได้ ว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
ในด้ านบรรยากาศมากทีสุด ได้ แก่ เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม มีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง และกลุ่ ม เกิด ความคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาได้ และทํา ให้ นั ก เรี ย นมี ค วาม
กระตือรือร้ นในการเรียน ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ แก่ ทําให้ นักเรียนเข้ าใจในเนือหามากขึน ได้
แลกเปลี ยนความรู้ ค วามคิ ด ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง กล้ า คิ ด และกล้ า ตั ด สิน ใจได้ ด้ า น
ประโยชน์ทได้
ี รับ ได้ แก่ ช่วยฝึ กทักษะในการศึกษาค้ นคว้ าหาคําตอบ สามารถในการแก้ ปัญหาที
หลากหลาย และสามารถทํางานร่วมกับผู้อนเพื
ื อให้ บรรลุเป้ าหมายได้ ดังที กชกร เป้ าสุวรรณ และ
คณะ (
) ได้ กล่ าวถึง ความพึ งพอใจว่ า เป็ นความรู้สึกทีมีต่อสิงใดสิงหนึง ซึงเป็ นไปได้ ทัง
ทางบวกและทางลบ แต่ ก ็เ มื อได้ สิ งนั น สามารถตอบสนองความต้ อ งการ หรื อ ทํา ให้ บ รรลุ
จุ ดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็ นความรู้สึกทีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าสิงนัน



สร้ างความรู้สึกผิดหวัง ก็จะทําให้ เกิดความรู้สึกทางลบ เป็ นความรู้สึกไม่พึงพอใจ สอดคล้ องกับ
งานวิ จั ย ของ มนตรี สัง ข์ ท อง (2556, บทคั ด ย่ อ ) ความพึ ง พอใจของนั กศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภูมิ ทีมี ต่ อ การเรี ย นการสอนปรั บ พื นฐานวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ พ บว่ า
นั กศึ กษาทีมีเพศ สาขา คณะ และศู นย์พืนทีต่ างกันมีความพึ งพอใจต่ อการเรี ยนการสอนปรั บ
พืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ในภาพรวมแตกต่าง กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . และบุณยนุ ช
ทูรศิลป์ (2560, บทคัดย่อ) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 เรืองระบบจํานวน
เต็ม โดยใช้ วิ ธีก ารแบบเปิ ด สํา หรั บ นั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที โรงเรี ย นโกรกพระ พบว่ า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรืองระบบจํานวนเต็มโดยให้ วิธีการแบบ
เปิ ดอยู่ในระดับมาก
ข้อค้นพบจากงานวิจยั
1.ในการชีแจงการทํากิจกรรมในการจั ดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ ปั ญ หา
ปลายเปิ ดแต่ละขันตอนของกระบวนการเรียนรู้อ ย่างละเอียด ชัดเจนและมีการแจ้ งจุดมุ่งหมายใน
การ จัดการเรียนการสอนนันทําให้ นักเรียนมีความกระตือรือร้ นและสนใจเรียนมากขึน สังเกตจาก
การ ร่วมมือในการทํากิจกรรม การซักถาม การตอบปัญหาจากสถานการณ์ทกํี าหนดให้ นักเรียนมี
ความรั บ ผิ ด ชอบในการทํา งานเมื อได้ รั บ งานที ได้ รั บ มอบหมายมานั นนั ก เรี ย นจะเกิ ด การ
กระตือรือร้ นในการทํางานยิง ผู้สอนมีคาํ ถามกระตุ้นเพือให้ เกิดกระบวนการคิดทีนําไปสู่คาํ ตอบจึง
ทําให้ นักเรียนมีความสนใจทีจะช่วยกันค้ นหาเพือนําไปสู่คาํ ตอบ
2. บรรยากาศของการเรี ย นในการจั ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ ปั ญ หา
ปลายเปิ ด ผู้สอนต้ องสร้ างบรรยากาศให้ นักเรียนกล้ าแสดงความคิดเห็น ไม่ร้ ูสึกกลัวในการตอบ
ปัญหาทีแตกต่างจากเพือนในชันเรียน โดยผู้วิจัยได้ ได้ สร้ างบรรยากาศทีเป็ นกันเอง ทําให้ นักเรียน
ลดความกังวลและจากการสังเกตนักเรียนมีความพึงพอใจมากเมือตอบปั ญหาหรือวิธีการคิดหา
คําตอบทีแตกต่างกับเพื อนได้ คาํ ตอบทีถูกต้ อง ตามความเข้ าใจของนักเรี ยนเอง อีกประการหนึง
ผู้วิจัยสังเกตว่าเมือผู้วิจัยได้ ให้ คาํ ชมกับนักเรียนทีตอบคําถามได้ ถูกต้ องและแตกต่างจากเพือน ทํา
ให้ นักเรียนเกิดความภูมิใจและเกิดแรงจูงใจในการทํางานต่าง ๆ ให้ สาํ เร็จ ดังนันคําชมหรือการให้
กําลังใจแก่นักเรียนจึงเป็ นสิงสําคัญทีควรนําไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ในระยะแรกของการทดลอง พบว่านักเรียนต้ องการคําแนะนําจากผู้สอนเพือใช้ เป็ น
แนวทางในการแก้ ปัญหาเนืองจากนักเรียนคุ้นเคยกับการคิดหาคําตอบหรือแสดงคําตอบทีถูกต้ อง
เพียงวิธเี ดียวแต่เมือผ่านไประยะเวลาหนึง นักเรียนจะเกิดความคิดและกล้ าทีจะแสดงคําตอบและ
วิ ธีการคิดทีหลากหลายเป็ นของตนเองในการแก้ ปัญหาซึ งสังเกตได้ จากการทีนั กเรี ยนพยายาม
แสดงวิธกี ารหาคําตอบและแสดงคําตอบทีสอดคล้ องกับเงือนไขทีกําหนดให้ ได้ อย่างหลากหลาย



ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1. ในการแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้สอนควรใช้ คาํ ถามเพือเปิ ดความคิดของ
นักเรียน เป็ นการกระตุ้นให้ นักเรียนได้ แสดงวิธกี ารหาคําตอบทีหลากหลาย
2. ผู้ สอนควรมีการสร้ างปั ญหาปลายเปิ ดทีสามารถใช้ ได้ จริ งในเนื อหาคณิตศาสตร์
เรืองอืน ๆ เพือให้ ผ้ ูเรียนได้ เชือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จะได้ นาํ ไปใช้ ได้
3. การจัดกิจกรรมควรยืดหยุ่นเรืองเวลา เพราะบางกิจกรรมผู้เรียนต้ องใช้ ความคิด
มากและผู้สอนควรให้ คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ เสริมแรงทางบวกให้ ผ้ ูเรียนมีกาํ ลังใจในการทํากิจกรรม
เพือให้ ผ้ ูเรียนสามารถคิดหาคําตอบด้ วยตนเอง ส่งผลให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้
4. ผู้สอนอาจต้ องดูแลนักเรียนบางคนทีไม่สามารถคิดตามเพือนในกลุ่มได้ หรือคิดเอง
ตามลําพังไม่ได้ ผู้สอนอาจต้ องให้ ความช่วยเหลือโดยการอธิบายเพิมเติม
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยต่อไป
1. ควรพั ฒ นาความสามารถการแก้ โ จทย์ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ ปั ญ หา
ปลายเปิ ดของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
. ควรใช้ ปั ญ หาปลายเปิ ดในกลุ่ ม สาระอื นๆ ในระดั บ ชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 และ
ระดับชันอืนๆ
. ควรนําการจัดการเรียนรู้ปัญหาปลายเปิ ดร่วมกับรูปแบบการสอนอืนๆ
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