
บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม) เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ให้มีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70 ขึ้นไป  ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  กลุ่มเป้าหมาย      
ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม)  ภาคเรียนที่  2                  
ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม  ต าบลนาราชควาย  จงัหวดันครพนม  จ านวน  
23  คน  ผูวิ้จยัสรุปผล  อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 

สรุปผล 
 
 จากการน ารูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบัติการมาใช้เพื่อพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์  เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้  
จ านวน  12  แผน  ซ่ึงสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลัง             
การแกปั้ญหาตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการกบัเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้นทั้งกรณีเป็นรายบุคคล           
และเป็นกลุ่ม 
  1.  ผลการวิ เคราะห์ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนัก เรียน              
เป็นรายบุคคลพบว่า  คะแนนต ่ าสุดคือ  ร้อยละ  66.67  คะแนนสูงสุดคือ  ร้อยละ 86.67                 
ซ่ึงจากเกณฑ์ผ่านที่ก  าหนดไว้คือ  ร้อยละ  70  ปรากฏว่ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน  22  คน  
จากนักเรียนทั้ งหมด  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  95.65  ของนักเรียนทั้ งหมด  โดยนักเรียน                
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  จ านวน 1 คน  ที่เหลือ  ครูควรเข้าใจ  สังเกตและพยายามที่จะแก้ปัญหา         
เป็นรายบุคคล  และไม่เร่งรัดนกัเรียนเกินไป  ควรให้ความเป็นกนัเอง 
  2.  ผลการวิเคราะห์ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งชั้น
พบว่า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งชั้นเท่ากบั  
23.00  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  76.67   แสดงว่าในภาพรวมทั้งชั้น  
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นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์  ที่ก  าหนดคือร้อยละ  70       
ของคะแนนเต็ม 
 

อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจยัน้ีมีขอ้คน้พบที่ควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
  1.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ        
ตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัติการที่ผูวิ้จยัออกแบบขึ้น  มีผลท าให้คะแนนทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายบุคคลผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70  ปรากฏว่ามีนักเรียน     
ผ่านเกณฑ์จ านวน  22  คน  จากนักเรียนทั้งหมด  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  95.65  ของนักเรียน
ทั้งหมด   
   ปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70  จ านวน  1  คน  คือ                
1)  นักเรียนมีปัญหาในเร่ืองการอ่านการเขียนภาษาไทย  2)  นักเรียนมี พ้ืนฐานความรู้             
ทางคณิตศาสตร์นอ้ย  3)  นกัเรียนขาดทกัษะในการค านวณ  4)  นกัเรียนขาดความสนใจเมื่อพบ
ปัญหาที่ซับซ้อนจะไม่คิดและไม่ท างาน  5)  นักเรียนบางคนมีปัญหาด้านครอบครัว  และ6)  
นกัเรียนมีปัญหาดา้นสมอง  ท าให้การเรียนอยูใ่นเกณฑพ์อใช้ 
   แนวทางช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มน้ีคือ  1)  ครูท าการสอนซ่อมเสริมให้ในช่วง
พกักลางวนั  2)  ให้นักเรียนเก่งคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือเร่ืองการเรียน  3)  ครูให้ความ
เป็นกนัเองและดูและเอาใจใส่กบันกัเรียนกลุ่มน้ีมากย่ิงขึ้น 
   ถึงแม้นักเรียน  1  คนน้ีจะไม่ ผ่านเกณฑ์ที่ ผู ้วิจัยก าหนดคือ  ร้อยละ  70             
แต่นักเรียนกลุ่มน้ีมีคะแนนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ร้อยละ  60  ซ่ึงถือว่า     
ผ่านเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนด 
  2.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ผู ้วิจัยออกแบบขึ้ น  มีผลท าให้คะแนนทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งชั้นคิดเป็นร้อยละ  76.67  แสดงว่าในภาพรวมทั้งชั้น  
นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดคือร้อยละ  70                
ของคะแนนเต็ม 
   ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  สามารถพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
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คณิตศาสตร์ของนกัเรียนทั้งชั้นมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  76.67  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑร้์อยละ  70  
ที่ก  าหนดไว ้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
  2.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ผู ้วิจยัพฒันาขึ้น  ได้ผ่านขั้นตอนในการสร้างอย่างเป็น
ระบบ  โดยผูวิ้จัยได้ศึกษาเอกสารหลักสูตร  หลักการ  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  และกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  และเมื่อ
ส้ินสุดการเรียนการสอนแต่ละวงรอบ  ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน             
การสอนของครู  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  การสัมภาษณ์   การบันทึก
ประจ าวนัของครู  อนุทินของนักเรียน  ตลอดจนผลการท าแบบฝึกทักษะ  มาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในแต่ละวงรอบปฏิบัติการ  เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกิจกรรมการเรียน               
การสอนให้เหมาะสมในวงรอบต่อไป  ซ่ึงสามารถพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้             
ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  แสดงว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และใช้กระบวนการวิจัย            
เชิงปฏิบตัิการ  เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา  ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมปอง  พรหมพ้ืน  (2546  :  171)  ไดพ้ฒันาความสามารถ
ทางการเรียนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยเนน้การใชป้ระสบการณ์ภาษาและการร่วมมือ
กนัเรียนรู้  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  4  วงจร                    
ผลการศึกษาพบว่า  นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนตามรูปแบบการสอนการแกโ้จทยปั์ญหา  โดยเน้น
ประสบการณ์ภาษาและการร่วมมือกันเรียนรู้  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  79.17  
และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ  91.67  สอดคล้องกับเป้าหมายของการวิจัย              
ที่ตั้งไว ้ ในดา้นความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์พบว่า  นกัเรียนมีความสามารถ
ในการแก้โจทยปั์ญหาเฉลี่ยร้อยละ  78.75  และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  75.00  
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการวิจยั  ทั้งยงัสอดคลอ้งกบั  อุไร  มีแพง  (2556 : 26-35)  ไดท้ าการ
วิจยัเร่ือง  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
เร่ือง การหารของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาเบน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ผลการวิจยัพบว่า  1. สภาพปัญหาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เร่ือง การหาร พบว่า ครูจดัการเรียนการสอนโดย
ยึดครูเป็นศูนยก์ลาง ยึดแบบเรียนและคู่มือครูเป็นหลกั ขาดการเตรียมการสอน เนน้ให้นกัเรียน
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หาค าตอบที่ถูกตอ้งมากกว่าเนน้กระบวนการหรือขั้นตอนการหาค าตอบ ขาดเทคนิคและวิธีการ
สอนที่น่าสนใจ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย การแก้โจทย์ปัญหาเน้นให้
นักเรียนท าตามแบบที่ครูสอนมากกว่าให้นักเรียนได้เรียนรู้หรือหาวิธีการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง  นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้น ไม่มีแนวคิดใหม่ๆ ไม่ค่อยซักถาม นักเรียนขาดทกัษะ
การท างานเป็นกลุ่ม ไม่ค่อยปรึกษากนัและขาดความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  2. แนวทางการ
พฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งเสนอแนะว่าควรปรับ
พ้ืนฐานทางการเรียนที่แตกต่างกันของนักเรียนให้พร้อมส าหรับเน้ือหาใหม่ จัดกิจกรรม        
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคน          
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และใช้การเสริมแรง และวางเงื่อนไขส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน        
มีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น และร่วมมือกบับุคลากรในโรงเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อการช่วยเหลือนกัเรียนที่มีปัญหา  3. ผลการพฒันาความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการพฒันา      
สูงกว่าก่อนการพฒันาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีผลการพฒันาความสามารถ
ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาร หลงัการพฒันาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาร โดยภาพรวมในระดบัมาก   
  2.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              
ตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการที่ผูวิ้จัยพฒันาขึ้น  เป็นการจดักิจกรรมที่ให้การเสริมแรง                  
ซ่ึงจะช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังที่   ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (2523  :  113-114)  กล่าวไว้ว่าในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  คือ  การให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเกิด                
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ให้มีการเสริมแรงเมื่อนกัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนแต่ละขั้นตอน  
นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัเป็นไปตามทฤษฎีการเสริมแรง  โดยการวางเงื่อนไขของ  สกินเนอร์  
ที่ว่าการสอนเด็กตอ้งให้ขอ้มูลยอ้นกลบักบัผูเ้รียนในกรณีที่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  เช่น  มีสัญญา
การเรียนรู้เป็นส่ิงเร้า  แสดงความช่ืนชนในความสามารถของผูเ้รียน  เป็นตน้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  Yara  (2009 : 336 - 3411)  ไดศ้ึกษาเร่ือง  เจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์  
เจตคติของนักเรียนได้รับอิทธิพลจากเจตคติของครูผูส้อนและวิธีการสอนของครู  งานวิจัย
มากมายช้ีให้เห็นว่า  วิธีการสอนคณิตศาสตร์ของครูผูส้อนและบุคลิกภาพของครูผูส้อนถือไดว่้า
มีผลต่อเจตคติของนกัเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์  หากปราศจากความสนใจและความพยายาม
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ของนกัเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก็เป็นการยากที่นกัเรียนจะท าคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์
ไดดี้  งานวิจยัน้ีใช้วิธีการออกการวิจยัเชิงพรรณนา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ความถี่
และร้อยละ  ผลการศึกษาพบว่า  เจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นบวก  และครูควร
พัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียนและเน้นกิจกรรมในชั้ น เรียนที่ เก่ียวข้องกับ
กระบวนการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียน  ผูม้ีส่วนรับผิดชอบควร
จดัอบรมสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบติัการเป็นระยะ ๆ ให้แก่นักเรียน  เพ่ือส่งเสริมการมี   
เจตคติดา้นบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               
ตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการที่ผูวิ้จยัพฒันาขึ้นมีกิจกรรมการเรียนรู้  ดงัต่อไปน้ี 
   2.3.1  ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น าเอาเทคนิควิ ธีการจัด               
การเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งเกม  เพลง  กลอน  การตั้งค าถาม  การอภิปรายกลุ่ม  ซ่ึงเป็น
เทคนิควิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  มาผสมผสานกนัในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นต่าง ๆ คือ  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ขั้นสอน  ขั้นสรุป                   
ขั้นพฒันาทักษะ  และขั้นพฒันาการน าไปใช้  ซ่ึงมีผลท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกบัการเรียน
การสอน  ไดม้ีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มโดยการร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ท าให้
สามารถแกปั้ญหาจากสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของวราภรณ์  
มีหนกั  (2545  :  59)  ที่กล่าวถึงเร่ืองการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไวว่้า  การจดัการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ควรจดัให้มีอย่างหลากหลาย  
ไม่ว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งชั้น  เรียนเป็นกลุ่มย่อย  เรียนเป็นรายบุคคล  อีกทั้งผูส้อนควรฝึก
ให้ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น  รู้จกับูรณาการความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  ตลอดจน
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิต  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                     
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาพร  เพียรดี  (2558 : บทคดัยอ่)  ไดท้ าการวิจยัเร่ือง  การพฒันา
ทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน        
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  
ผลการวิจยัพบว่า 1. สภาพปัญหาการพฒันาทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์ 
พบว่า นักเรียนขาดทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ลบ คูณ หาร จ านวนนับ 
เศษส่วน และ ทศนิยมมากที่สุด สาเหตุของปัญหานักเรียนขาดทกัษะการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา 
นักเรียนวางแผนการแกโ้จทยปั์ญหาและด าเนินการแกโ้จทยปั์ญหาไม่ได้ วิธีการแกปั้ญหาคือ 
ฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ฝึกทักษะการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา และฝึกทักษะ        

http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5
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การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา ฝึกทกัษะการวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา และฝึกทกัษะการด าเนินการ       
แกโ้จทยปั์ญหา  2. ผลการพฒันาทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จ านวน 9 แผ่น จ านวน 2 วงจรปฏิบัติการ และแผนการจัด           
การเรียนรู้แบบโครงงาน   มีประสิทธิภาพ 81.02/75.74  ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์              
ที่ก  าหนดไว ้ 3. ผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ในการพฒันาทกัษะกระบวนการแกโ้จทย์
ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์พบว่า  3.1 นกัเรียนทีทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์
อยู่ในระดบัที่ดีมาก มีทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาในสถานการณ์จริง สามารถน าความรู้
เช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนัและมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงที่เรียนกบัชีวิตจริง  3.2 นักเรียน   
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังส้ินสุดการพัฒนาผ่านเกณฑ์ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 75.74                   
3.3 นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ไดแ้ก่ ร่วมมือกันท างาน มีทกัษะกระบวนการปฏิบติังาน 
ขยนั อดทน รับผิดชอบ  มีความคิดสร้างสรรค์ รอบคอบ เช่ือมั่นและกล้าคิด กล้าตัดสินใจ              
3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับที่ ดีมากที่ สุด               
3.5 นักเรียนมีทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้            
แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนเรียน 23.17 คิดเป็นร้อยละ 46.35  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Woods  (2007 : 
unpaged)  ได้ศึกษา  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์              
ในการแก้โจทย์ปัญหา  การท าความเข้าใจ  เจตคติและพฤติกรรมของนักเรียนหญิ ง                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  วตัถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ี  1.  เพ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้สามารถเช่ือมโยงไปสู่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์                   
2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติ  และพฤติกรรมของนักเรียน  ผลการวิจยัพบว่า  
การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์  มีผลต่อการท าความเขา้ใจ
ในบทเรียน  เจตคติและพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นที่น่าพอใจ 
   2.3.2  มีการจดัเตรียมเน้ือหาและกิจกรรม  โดยให้นักเรียนไดม้ีการฝึกปฏิบัติ
ทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน  จนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  โดยดูไดจ้ากผลการท า
แบบฝึกทักษะและคะแนนจากแบบทดสอบวดัทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์             
ของนักเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรางคณา  ส าอางค ์ (2560 : 52-60)   ไดท้ าการวิจยั
เร่ือ ง   ก ารพัฒ น าความสาม ารถในการแก้โจทย์ ปัญ ห าคณิ ตศาสต ร์ของนั ก เรียน                                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยการจดัการเรียนรู้ ตามแนวคิดของโพลยา  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบา้นบึงพิไกร  จ านวน 29 คน  ผลการวิจยั
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พบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้            
ตามแนวคิดของโพยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี  2) ความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาสูงกว่าก่อน       
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียน         
มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
   2.3.3  มีการจัดให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4-5  คน  จ านวน  4  กลุ่ม   
โดยจดัตามเพศ  และระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  และจะมีการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มทุกสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนไดท้ างานร่วมกบัเพื่อนคนอื่น ๆ ซ่ึงมีผลท าให้นักเรียนในกลุ่ม
ไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  มีปฏิสัมพนัธ์กนัในกลุ่ม  ไดพู้ดคุยปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Mattew  (2014 : 73 – 
80)  ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ                
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ซ่ึงแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่  กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  
โดยที่กลุ่มควบคุมใชวิ้ธีการสอนแบบปกติ  และกลุ่มทดลองใชวิ้ธีการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  พบว่า  พฤติกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนั  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Woods  (2007 : 
unpaged)  ได้ศึกษา  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์          
ในการแก้โจทย์ปัญหา  การท าความเข้าใจ  เจตคติและพฤติกรรมของนักเรียนหญิ ง                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  วตัถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ี  1.  เพ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้สามารถเช่ือมโยงไปสู่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์                 
2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติ  และพฤติกรรมของนักเรียน  ผลการวิจยัพบว่า  
การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์  มีผลต่อการท าความเขา้ใจ
ในบทเรียน  เจตคติและพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นที่น่าพอใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ขอ้เสนอแนะดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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  1.  ก่อนน ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ผูวิ้จยัพฒันาขึ้นไปใช้  ครูผูส้อนควรศึกษาแนวคิด  
ทฤษฎี  หลักการ  เป้าหมาย  และขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ  รวมถึง
เปรียบเทียบความสอดคลอ้งกบับริบทของชั้นเรียน 
  2.  ส่งเสริมให้นักเรียนกลา้คิด  กลา้พูด  และกลา้แสดงออกในการแกปั้ญหาหรือ
แก้ไขสถานการณ์  โดยครูให้การชมเชย  ยอมรับ  นักเรียนที่มีความตั้ งใจ ส าหรับนักเรียน                    
ที่เรียนอ่อนครูควรเขา้ใจ สังเกตและพยายามที่จะแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล  และไม่เร่งรัดนกัเรียน
เกินไป  ควรให้ความเป็นกนัเองและส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นมิตร 
  3.  ครูควรสอนให้นักเรียนมีพ้ืนฐานที่ ดี  เร่ือง  การคูณและการหารจ านวน
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการท่องสูตรคูณ 
 


