
บทที ่ 5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การวจิยั เร่ือง  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ 

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ซ่ึงไดด้าํเนินการตาม

กระบวนการดงัต่อไปน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา 

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย ์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

3. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย ์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

4.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง   

จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2560           

2. กลุ่มตวัอยา่ง   เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9  โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560  จาํนวน  1 

หอ้งเรียน  จาํนวน  44  คน  ซ่ึงผูว้จิยัไดท้าํการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง   

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดั 

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดา้นกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ของ

ครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ์ 

2. สัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดั 

การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT 

3. สัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความคิดเห็นในการจดั 

การเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT 

4. แผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการระบวนการแก ้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

5. แบบทดสอบวดัความสามารถการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

6. แบบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

 โดยการหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การหาประสิทธิภาพ  การหาประสิทธิผล 

การทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์เน้ือหา โดยสรุปผลการวจิยั อภิปรายผลการวิจยัและ

ขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 

  1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ พบวา่ โดยภาพรวมครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนใน

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ์มีสภาพปัญหาดา้นการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก   ( X  =  3.58, S.D.=0.10)  และความตอ้งการในการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.51,S.D.=0.12)    

  2. ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 พบวา่ การบูรณาการ

กระบวนการ  แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการวจิยัแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  มีขั้นตอน  

การสอน  5  ขั้นตอน (TGT5P  Model) ไดแ้ก่    ขั้นท่ี 1 ขั้นนาํ  (TGT)  ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน   (TGT)  

2.1)  การทาํความเขา้ใจปัญหา ( Understanding  The Problem : P )  2.2)  การวางแผนการแกปั้ญหา 

( Devising  a  Plan : P )    2.3)  การดาํเนินการตามแผน  ( Carrying  Out  The  Plan : P )                

2.4)  การตรวจสอบผลการดาํเนินการ ( Monitor  Performance : P )  2.5)  ขยายปัญหา ( Expansion  

Problem : P )  ขั้นท่ี 3  ขั้นจดัทีม  (TGT)  ขั้นท่ี 4 ขั้นการแข่งขนั  (TGT)  ขั้นท่ี 5  ขั้นสรุป  (TGT)  

และมีประสิทธิภาพเท่ากบั   84.81/82.50 

  3.  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  พบวา่ มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั   84.81/82.50  และมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีคะแนน

เฉล่ียตํ่ากวา่หลงัเรียน เม่ือวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั  0.70  ซ่ึงเกินเกณฑท่ี์ตอ้งการ คือ 

ตั้งแต่ 0.50 เป็นตน้ไปแสดงวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ  70 

 4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้

การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  5 พบวา่ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

  5.  นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัพอใจมากท่ีสุด ( X =4.82, S.D.=0.43) โดยนกัเรียนมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดทุกรายการ   
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อภิปรายผล 

  การวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ         

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถ      

ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  (TGT5P  Model) 

อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

  1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบวา่ โดยภาพรวมครูผูส้อนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ์มีสภาพปัญหาดา้น 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก   ( X  =  3.58, S.D.=0.10)  และความตอ้งการใน

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก  ( X  =  3.51,S.D.=0.12) เม่ือพิจารณาในรายดา้น 

พบวา่ สภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนท่ีอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด  คือ ขอ้  7  มีปัญหาในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( X  =  4.85,S.D.=0.37) รองรองมา คือ ขอ้ 6  มีความสามารถในการจดัทาํ

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ( X  =  4.70,S.D.=0.47) และขอ้ท่ี 

13  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การแกโ้จทยปั์ญหา ( X  =  4.70,S.D.=0.47) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551  พบวา่ ผลการวเิคราะห์สภาพปัญหาของนกัเรียน

ท่ีมีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ คือ นกัเรียนชอบเรียนวชิาคณิตศาสตร์เพราะเป็นวชิาท่ีใชท้กัษะ 

การคิดคาํนวณ คิดวิเคราะห์  ความมีเหตุผล  และความเขา้ใจ  มากกวา่การท่องจาํ  ปัญหาใน 

การเรียนคณิตศาสตร์  คือ โจทยปั์ญหาบางขอ้มีความซบัซอ้น หลายขั้นตอนทาํให้นกัเรียนตีโจทย์

ปัญหาไม่ได ้ ไม่รู้วา่โจทยข์อ้น้ีใหท้าํอะไร เกิดความไม่เขา้ใจในโจทยปั์ญหานั้นๆ และจาก 

การสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนการสอนคณิตศาสตร์อยา่งไม่เป็นทางการเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบใน 

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คือ ธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์มีความเป็นนามธรรม ผูเ้รียนตอ้ง

สร้างมโนทศัน์ได ้ในการเช่ือมโยงในเน้ือหา  ตอ้งอาศยัความเขา้ใจมากกวา่การจดจาํ และตอ้งมี

สมาธิในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีตอ้งใชท้กัษะการคิด

คาํนวณ ความมีเหตุผล มีความเป็นนามธรรมจึงทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดช้า้ และการเรียน

เก่ียวกบัเร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาต่าง ๆ นกัเรียนส่วนใหญ่มกัจะทาํไม่ค่อยได ้หรือนกัเรียนไม่คุน้เคย

กบัการแกโ้จทยปั์ญหามาก่อน จึงไม่สามารถหาคาํตอบได ้ตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการเขียนและ

ฝึกทาํบ่อย ๆ หรือปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนนั้น โจทยปั์ญหาอาจมีความไม่ชดัเจนยาก

เกินไปสาํหรับวยัของนกัเรียน  นกัเรียนจึงทาํไม่ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สถาบนัส่งเสริม
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การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2546:78)  สุภาพร  บุญหนกั (2544:48)  ท่ีไดก้ล่าวถึง แนวคิด

เก่ียวกบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์วา่ ในการแกปั้ญหาของแต่ละบุคคลนั้น มีความแตกต่างกนั

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวฒิุภาวะทางสมองประสบการณ์  ความสนใจ ความพร้อม แรงจูงใจ อารมณ์ และ

สภาพแวดลอ้ม สาํหรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอนใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด รู้จกัพิสูจน์หาขอ้สรุป มี

การวางแผนก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถส่งเสริมการคิดอยา่งมีเหตุผลได ้โดยใชว้ธีิการแกปั้ญหาตาม

ขั้นตอนการแกปั้ญหา 

  2. ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 พบวา่ การบูรณาการ

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการวจิยัแบบร่วมมือเทคนิค  TGT  มีขั้นตอน     

การสอน  5  ขั้นตอน (TGT5P  Model) ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 ขั้นนาํ  (TGT)  ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน   (TGT)         

2.1)  การทาํความเขา้ใจปัญหา   2.2)  การวางแผนการแกปั้ญหา     2.3)  การดาํเนินการตามแผน  

2.4)  การตรวจสอบผลการ  2.5)  ขยายปัญหา  ขั้นท่ี 3  ขั้นจดัทีม  (TGT)  ขั้นท่ี 4 ขั้นการแข่งขนั  

(TGT)  ขั้นท่ี 5  ขั้นสรุป  (TGT)  และมีประสิทธิภาพเท่ากบั   84.81/82.50  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนน้ี มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579  กระทรวงศึกษาธิการ (2560: ฉ-

ช) ท่ีไดก้ล่าวถึงทกัษะเพื่อการดาํรงชีวติในศตวรรษท่ี 21โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลกัษณะ

และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  (3Rs8Cs)  ประกอบดว้ย ทกัษะและคุณลกัษณะต่อไปน้ี 3Rs 

ไดแ้ก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ไดแ้ก่ 

ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (CriticalThinking and Problem 

Solving) ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) ทกัษะดา้น 

ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (Cross – cultural Understanding) ทกัษะดา้น 

ความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีม และภาวะผูน้าํ (Collaboration, Tamwork and Leadership) ทกัษะ

ดา้นการส่ือสารสารสนเทศ และการรู้เท่าทนัส่ือ(Communications, Information and Media 

Literacy) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT 

Literacy) ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  ซ่ึงรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนช่วยส่งเสริมความสามารถของ

นกัเรียนในการแกโ้จทยปั์ญหาเพิ่มมากข้ึน การไดเ้ขียนและอธิบาย หรือแสดงวธีิทาํในขั้นตอน 

ต่าง ๆ ทาํใหน้กัเรียนทราบถึงท่ีมาของโจทยปั์ญหาในขอ้ ต่าง ๆ ประกอบกบัการทาํซํ้ าๆ จึงทาํให้

นกัเรียนเกิดการเขา้ใจเพิ่มมากข้ึน 
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  3.  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  พบวา่ มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั   84.81/82.50  และมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีคะแนน

เฉล่ียตํ่ากวา่หลงัเรียน เม่ือวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.70  ซ่ึงเกินเกณฑท่ี์ตอ้งการ คือ 

ตั้งแต่ 0.50 เป็นตน้ไปแสดงวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ  70 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารบูรณาการกระบวนการ แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบั 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT นั้น กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ไดเ้พิ่มเติมขั้นตอน

ขยายปัญหา ซ่ึงในขั้นน้ีเกิดจากการสังเคราะห์จากนกัการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

จากหลายๆ ท่านมาแลว้ในส่วนขยายปัญหาน้ีเป็นขั้นท่ีผูแ้กปั้ญหาตอ้งคน้หารูปแบบทัว่ไปของ

คาํตอบของปัญหา  การท่ีจะขยายปัญหาไดน้ั้นผูแ้กปั้ญหาตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของปัญหาอยา่ง

ชดัเจน การขยายปัญหาจะช่วยสร้างทกัษะในการแกปั้ญหา การขยายปัญหาทาํไดโ้ดย เขียนปัญหา 

ท่ีคลา้ยกบัปัญหาเดิม เสนอปัญหาใหม่  เพื่อผูแ้กปั้ญหาอาจจะคน้หารูปแบบทัว่ไป หรือกฎ ใน 

การหาคาํตอบซ่ึงเป็นการเพิ่มความชาํนาญใหก้บัผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เทราท์

แมน และลิชเทนเบอร์ก (Troutman and Lichtenberg. 1995 : 4 - 7) ท่ีไดเ้สนอขั้นตอนของ การแก้

โจทยปั์ญหาไว ้ 6  ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจปัญหา ขั้นท่ี 2  กาํหนดแผนในการแกปั้ญหา 

ขั้นท่ี 3  ดาํเนินการตามแผน ขั้นท่ี 4  ประเมินแผน และคาํตอบ  ขั้นท่ี 5  ขยายปัญหา ผูแ้กปั้ญหาตอ้ง

คน้หารูปแบบทัว่ไปของคาํตอบของปัญหา การท่ีจะขยายปัญหาไดน้ั้นผูแ้กปั้ญหาตอ้งเขา้ใจ

โครงสร้างของปัญหาอยา่งชดัเจน การขยายปัญหาจะช่วยสร้างทกัษะในการแกปั้ญหาการขยาย

ปัญหาทาํไดโ้ดย เขียนปัญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหาเดิม เสนอปัญหาใหม่ เพื่อผูแ้กปั้ญหาอาจจะคน้หา

รูปแบบทัว่ไป หรือกฎ ในการหาคาํตอบ ขั้นท่ี 6  บนัทึกการแกปั้ญหา ส่วนการเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค TGT เทคนิคน้ีผูเ้รียนในกลุ่มจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเด็กเก่งคอยช่วยเหลือเด็กอ่อน 

และการแข่งขนัทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน มีความกระตือรือร้น และตั้งใจมากข้ึน 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสลาวนิ  (Slavin  1995:84-93)  กล่าววา่การเรียนแบบร่วมมือประเภท 

การแข่งขนัระหวา่งกลุ่มเกม (Teams – Games  Tournament  หรือ  TGT)  คือ เทคนิควธีิเรียนแบบ

ร่วมมือวธีิหน่ึงท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยมีการจดัให้นกัเรียน

ร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก  4  คน  ท่ีมีระดบัความสามารถแตกต่างกนั สมาชิกภายใน

กลุ่มจะศึกษาคน้ควา้และทาํงานร่วมกนั นกัเรียนจะบรรลุเป้าหมายก็ต่อเม่ือเพื่อนร่วมกลุ่มบรรลุถึง

เป้าหมายนั้นร่วมกนันกัเรียนจึงมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเพื่อช่วยเหลือ สนบัสนุน กระตุน้  และ

ส่งเสริมการทาํงานของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มใหป้ระสบผลสาํเร็จนกัเรียนไดอ้ภิปราย ซกัถามซ่ึงกนั
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และกนั เพื่อใหเ้ขา้ใจ บทเรียนหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดีทุกคน ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรม

การแข่งขนัตอบปัญหาเพื่อสะสมคะแนนมอบหมายเป็นอยา่งดีทุกคน ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรม 

การแข่งขนัตอบปัญหาเพื่อสะสมคะแนนความสามารถของกลุ่ม โดยนกัเรียนแต่ละคนจะเป็นผูแ้ทน

ของกลุ่มในการเขา้ร่วมแข่งขนัตอบปัญหาทางวชิาการกบัตวัแทนของกลุ่มอ่ืนท่ีมีระดบั

ความสามารถใกลเ้คียงกนั จดัเป็นกลุ่มแข่งขนัข้ึนใหม่ ซ่ึงมีการแข่งขนัอยูภ่ายในกลุ่ม เม่ือเสร็จส้ิน

การแข่งขนัตอบปัญหาแต่ละคร้ัง นกัเรียนจะกลบัมาสู่กลุ่มเดิมท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั แลว้นาํ

คะแนนท่ีสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนท่ีสะสมไดจ้ากการตอบปัญหามารวมกนัเป็นคะแนนเฉล่ียของ

กลุ่มกลุ่มใดทาํคะแนนไดสู้งถึงเกณฑท่ี์กาํหนดจะไดรั้บรางวลั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

เนตรนรินทร์  พิมละมาศ  (2549:127-128)  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของแคทเธอรีน (Catherine    

M.Muiryan 1992.อา้งถึงใน พิมพฤทธ์ิ เท่ียงภกัด์ิ  2539 : 72 ) เสาวภาคย ์ เศรษฐศกัดาศิริ  

(2549:101-102)  ท่ีไดศึ้กษาวจิยัการศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ท่ีสอนดว้ยวธีิ

สอนแบบร่วมมือกนั เทคนิคกลุ่มแข่งขนั (TGT) และเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ผลการวจิยั พบวา่  ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนั เทคนิคกลุ่มแข่งขนั (TGT) และ

เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน 

ท่ีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนั เทคนิคกลุ่มแข่งขนั (TGT) และเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 

พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยูใ่นระดบั  ปานกลาง ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ

วธีิสอนแบบร่วมมือในภาพรวม พบวา่ นกัเรียนเห็น ดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

นกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัท่ี 1 ในดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้คือ การจดัการเรียนรู้ 

แบบน้ี ทาํใหก้ารเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนานน่าสนใจ รองลงมาเป็นดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ  

การเรียนรู้แบบน้ี ทาํใหน้กัเรียนรู้จกัวธีิการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และ  การทาํงานกลุ่มมากข้ึน และ

ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ คือ การจดัการเรียนรู้แบบน้ีช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดง 

ความคิดเห็นและร่วมอภิปรายกบัเพื่อนเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดย 

ใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  5 พบวา่ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั

ของ ศีริพฒัน์  คงศกัด์ิ  (2550:98) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โจทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดี 

แอล  และการจดัการเรียนรู้ตามแนว  สสวท. ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรียนรู้โจทยปั์ญหา
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คณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ู ดี  

แอล  และการจดัการเรียนรู้ตามแนว  สสวท.  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดย

ผลการเรียนรู้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา ของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคเค ดบัเบิ้ลย ู  

ดี  แอล  สูงกวา่ผลการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้ตามแนวสสวท.  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ 

กฤษกร สุขอนนัต ์ (2558:53) ไดศึ้กษาวจิยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วชิา 

คณิตศาสตร์ เร่ือง  เรขาคณิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ แบบ 

ร่วมมือ เทคนิค TAI และเทคนิค TGT  ผลการวจิยั พบวา่ 1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  กลุ่มท่ี 

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  และเคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน หลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เวด 

(Wadc 1995:abstract  อา้งถึงใน  นิรันดร์ แสงกุหลาบ 2547:67) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการศึกษาผลของ

โปรแกรมการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์จากพื้นฐานการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ใน

ดา้นเจตคติ การประเมินตนเองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนเกรด 5 กลุ่มตวัอยา่งเป็น

นกัเรียนเกรด 5 จาํนวน 17 คน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยโปรมแกรมการสอน

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์จากพื้นฐานการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05   

  5.  นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัพอใจมากท่ีสุด ( X =4.82, S.D.=0.43) โดยนกัเรียน 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุดทุกรายการ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจใน  

ขอ้ 5)  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนส่งเสริมการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

มากท่ีสุด  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูว้จิยัไดว้เิคราะห์เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 1 สังเคราะห์

รูปแบบ การจดัการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาจากนกัการศึกษาหลาย ๆ ท่านและ

ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ จึงทาํใหง้านวจิยัเม่ือนาํมาทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายแลว้ทาํให้

ผูเ้รียนเกิดความสนใจ สนุกสนานกบัการเรียน ผูเ้รียนสามารถแกโ้จทยปั์ญหาได ้ผูเ้รียนกลุ่มเก่งคอย

ช่วยเหลือเพื่อนผูเ้รียนกลุ่มอ่อน การตรวจสอบคาํตอบของการดาํเนินการ และการขยายปัญหา ทาํ

ใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนมากยิง่ข้ึน จึงส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจต่อการจดั 

การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้การบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  มากยิง่ข้ึนและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579  กระทรวงศึกษาธิการ (2560: ฉ-ช) ท่ีไดก้ล่าวถึงทกัษะ

เพื่อการดาํรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนใหมี้คุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21  (3Rs8Cs)  ประกอบดว้ย ทกัษะและคุณลกัษณะต่อไปน้ี 3Rs ไดแ้ก่ การอ่านออก 

(Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิด
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อยา่งมีวจิารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (CriticalThinking and Problem Solving) ทกัษะดา้น

การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม 

ต่างกระบวนทศัน์ (Cross – cultural Understanding) ทกัษะดา้นความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีม 

และภาวะผูน้าํ (Collaboration, Tamwork and Leadership) ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศ และ

การรู้เท่าทนัส่ือ(Communications, Information and Media Literacy) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทกัษะอาชีพ และทกัษะ 

การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม 

(Compassion)  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณีแสง  เทศทิม (2549:104) นงลกัษณ์  ศรีบวับาน 

(2550:69)  อารมณ์  จนัทร์ลาม (2550:93) พิมพส์รณ์  ตุกเตียน (2552:94-95) ศศิธร  แกว้มี 

(2555:81-82) นิภาพร  จิตรสุวรรณ (2559:145-147) ภูษนิศา  มัน่เจก๊ (2559:71-73) และอลัเบิร์ด 

(Albert.1996:abstract. อา้งถึงใน  นิรันดร์ แสงกุหลาบ.2547:67)  ท่ีไดท้าํการวจิยัเก่ียวกบัการแก้

โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาและเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 

TGT ทาํใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนในระดบัมากท่ีสุด 

 

  ข้อเสนอแนะเพือ่นําผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวจิยั พบวา่ ค่าเฉล่ียของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใชก้ารบูรณาการ 

กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

(TGT5P  Model) นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียน แสดง

วา่รูปแบบน้ีสามารถพฒันาความสามารถการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนได ้ดงันั้นในการจดั 

การเรียนการสอน  สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งควรนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีไปใชใ้นการพฒันา

ความสามารถการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

2. ในการนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีไปใชก้บันกัเรียนโรงเรียนอ่ืน ๆ ควรปรับกิจกรรม       

ใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถและศกัยภาพของนกัเรียน 

3. ในการนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีไปใชก้บันกัเรียนคาวนใชค้วบคู่กบัการกระตุน้ให้ 

นกัเรียนคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ไดพ้ดูแสดงความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมการคิดสาํหรับเป็นพื้นฐานใน

การเรียนคณิตศาสตร์ระดบัสูงต่อไป 
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  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ความแตกต่างของผูเ้รียน 

2. ควรมีการพฒันาวธีิการ เทคนิค และนวตักรรมอ่ืน ๆ ท่ีแปลกใหม่เพื่อใชใ้นการพฒันา 

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนทั้งในวชิาคณิตศาสตร์และวชิาอ่ืน ๆ 

3. ควรมีการนาํรูปแบบใชก้ารบูรณาการกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  

ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง

คณิตศาสตร์ ไปใชใ้นการพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ดา้นอ่ืน เช่น การให้เหตุผล การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ การนาํเสนอและการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
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