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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชเทคนิคการสอนรูปแบบการแกปญหาและเพศตางกัน
Comparisons of Mathematics Learning Achievement The Application of a
Single variable linear equations and the ability to Solving Problems for
Matthayomsueksa 2 Students Using Teaching Technique,
Problem-Solving Styles and gender are differences.
มณีลักษ ราชดา1
สุนทรพจน ดํารงคพานิช2
ปยะธิดา ปญญา3

บทคัดยอ

เทคนิคการสอน CPS และเทคนิคการสอน KWDL เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญ ชวยเสริมสรางความสามารถทางการคิดของผูเรียน และเปนวิธีการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนใหสูงขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อจําแนก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามรูปแบบการแกปญหา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชเทคนิคการสอนรูปแบบ
การแกปญหาและเพศตางกัน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค สังกัด
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 91 คน
ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการ
เรียนรู CPS และแผนการจัดการเรียนรู KWDL จํานวน 12 แผน ทําการเรียนการสอน แผนละ 1 ชั่วโมง 2)
แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกราย
ขอตั้งแต 0.35 ถึง 0.62 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.89 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.39 ถึง 0.66 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.26 ถึง
0.58 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.91 4) แบบวัดรูปแบบการแกปญหา มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.29 ถึง 0.60 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน
ดวย การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณสามทาง (Three-way MANOVA) และเปรียบเทียบภายหลังดวย
Pooled Variance t-test
ผลการวิจัยพบไดดังนี้
1. นักเรียนกลุมตัวอยางชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 91 คน เปนนักเรียนเพศชายจํานวน 33 คน
และนั กเรียนเพศหญิง จํานวน 58 คน ซึ่งมี รูปแบบการแกปญหาแบบนักพั ฒนาและนักคนคว าในปริมาณ
ที่ใกลเคียงกัน โดยเปนนักเรียนเพศชายที่มีรูปแบบการแกปญหาแบบนักพัฒนาและนักคนควาคิดเปนรอยละ
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54.55 และ 45.45 นักเรียนเพศหญิงมีรูปแบบการแกปญหาแบบนักพัฒนาและนักคนควา คิดเปนรอยละ 51.72
และ 48.28 ตามลําดับ
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ใชเทคนิคการสอนตางกัน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิช าคณิ ตศาสตร และความสามารถในการแก ปญหาแตกตางกั น อย างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05
โดยนักเรียน ที่เรียนรูโดยใชเทคนิคการสอน KWDL มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่เรียนรูโดยใชเทคนิคการสอน CPS นักเรียนที่มีรูปแบบการ
แกปญหาและเพศตางกันมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหา
ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : เทคนิคการสอน, รูปแบบการแกปญหา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ความสามารถ
ในการแกปญหา
Abstract

The CPS teaching technique and KWDL teaching technique was the procedure of
learning and teaching activities with emphasis on student centered learning can develop
students’ thinking abilities and those approaches are the appropriate methods to gain
thinking abilities more highly. The purposes of this research were : 1) Classify Matthayomsueksa
2 Students for problem-solving Styles. 2) Comparisons of Mathematics Learning Achievement
and problem-solving ability for Matthayomsueksa 2 Students Using Teaching Technique,
Problem-Solving Styles and gender are differences. The sample consisted of 91 Matthayomsueksa 2
Students at Kosumwittayasan School under the office of Matthayomsueksa Mahasarakham
Educational Service Zone 26 in the second semester of the academic year 2012, obtained
using the cluster random sampling technique. The instruments were used in the study: 1)
plans for organization of learning CPS and plans for organization of learning KWDL, 2) a 30
item mathematics achievement test item discrimination powers ranging with 0.35 to 0.62
and 0.89 reliability index , 3) a 40 item problem solving ability test with the item difficulties
ranging from 0.39 to 0.66, item discrimination powers ranging from 0.26 to 0.58 and the
overall reliability of 0.91, 4) a 40 item problem solving styles inventory discrimination powers
ranging from 0.29 to 0.60 and the overall reliability of 0.94. The statistics used for analyzing
data were percentage, mean, standard deviation and Three-way MANOVA test.
The results of the study were as follows :
1) The 91 students at Matthayomsueksa 2 the 33 male students and the 58
female students have problem-solving styles in developer style and explorer style.The
students as a whole, the male students have problem-solving styles in developer style and
explorer style at 54.55 percent and 45.45 percent and the female students at 51.72 percent
and 48.28 percent.
2) The students at Matthayomsueksa 2 who learned using different teaching
technique had different mathematics learning achievement and ability to solving problems
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at the .05 level of significance. The students who learned KWDL teaching technique had
mathematics learning achievement and ability to solving problems higher than the students
who learned CPS teaching technique. The students who different problem-solving styles and
who different gender did not different mathematics learning achievement and ability to
solving problems.
Keyword : teaching Technique, problem-solving styles, mathematics learning achievement,
ability to solving problems
บทนํา

คณิตศาสตรเปนวิชาพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาความคิดของมนุษย และมีบทบาทสําคัญสําคัญยิ่งตอ
การพัฒนาความคิด ทําใหมนุษย คิดอยางเปนระบบ ระเบียบ มีเหตุผล มีความคิดสรางสรรค มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผนตัดสินใจแกปญหาและ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือในการศึกษาดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีตลอดจนศาสตร อื่นๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2552 : 1) ซึ่งในการ
จั ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร ต อ งเน น กระบวนการแก ป ญ หาและการนํ า ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช
ในชีวิตประจําวัน ครูจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีสอนของตนใหสอดคลองกับแนวทางในการจัดการศึกษาโดยครู
ตองจัดกระบวนการสอนเพื่อมุงสูผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหผูเรียนเปนคนดี เกงและมีความสุข สงผลตอการ
จัดการเรียนรูที่บรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.
2550 : 23-31) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแกปญหาเชิงสรางสรรค (CPS) เปนเทคนิค
การสอนที่เนนใหผูเรียนทําความเขาใจปญหาแลวระดมความคิดหาวิธีการในการแกปญหาที่หลากหลาย แลว
เลื อกวิธี การที่ แปลกใหมเ หมาะสม เปน ที่ย อมรับ ของกลุมเพื่ อนํ าไปใชในการแก ปญหาตามแนวคิดของ
Treffinger เทคนิคการสอน KWDL เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนฝกคิด วิเ คราะห
โจทยปญ หาตามขั้น ตอนที่กํา หนดใหห าวิธีการแกปญ หาที่ดีที่สุด พรอมใหเหตุผลประกอบไดอยางชัดเจน
นอกจากวิธี การสอนแลว ยังต องพิจ ารณาถึ งรูป แบบการเรีย นของผู เรี ยนด วยวาเทคนิคการสอนของครูกับ
รูปแบบการเรียนของนักเรียนตองมีความเหมาะสมสอดคลองกันเพียงใด ตลอดจนครูผูสอนตองสงเสริมให
นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาตามศักยภาพของตน และ
เปนพื้นฐานในการศึกษาวิชาคณิตศาสตรในระดับสูงตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อจําแนกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามรูปแบบการแกปญหา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชเทคนิคการสอน รูปแบบการแกปญหา และเพศตางกัน
สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนรูโดยใชเทคนิคการสอน มีรูปแบบการแกปญหาและเพศตางกัน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 192 คนจาก 5 หองเรียน
2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค จํานวน 91 คน
จาก 2 หองเรียน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
3.1.1 เทคนิคการสอน มี 2 วิธี คือ การสอนแกปญหาเชิงสรางสรรค (CPS) การสอน
เทคนิค KWDL
3.1.2 รูปแบบการแกปญหา มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการแกปญหาแบบนักพัฒนา
และแบบนักคนควา
3.1.3 เพศ มี 2 เพศ คือ ชายและหญิง
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนคณิตศาสตร
3.2.2 ความสามารถในการแกปญหา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชเทคนิค CPS มีคาความเหมาะสมเทากับ 4.78 และแผนการจัดการ
เรียนรูที่ใชเทคนิค KWDL มีคาความเหมาะสมเทากับ 4.67
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 30ขอ มีคาอํานาจจําแนก (B)
ตั้งแต 0.35-0.62 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rCC) เทากับ 0.89
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา จํานวน 40 ขอ มีคาความยาก (p) ตั้งแต 0.390.66 มีคาอํานาจจําแนก (r) ตัง้ แต 0.26-0.58 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เทากับ 0.76
4. แบบวัดรูปแบบการแกปญหา จํานวน40 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (rXY) ตั้งแต 0.29-0.60 มีคา
ความเชื่อมั่น (α) เทากับ 0.94
การดําเนินการวิจัย
แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการทดลอง
1. ทําหนังสือขอความรวมมือถึงผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อขอความรวมมือในการวิจัย
2. สุมกลุมตัวอยาง โดยกอนการสุมใหนักเรียนทําแบบวัดรูปแบบการแกปญหา เพื่อแบงกลุม
นักเรียนออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่มีรูปแบบการแกปญหาแบบนักคนควาแบบนักพัฒนา โดยนักเรียนที่ได
คะแนนเฉลี่ยในดานใดสูงกวาก็จะมีเปนผูที่มีรูปแบบการแกปญหาแบบนั้น จากนั้นสุมกลุมทดลอง 2 หองเรียน
ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการทดลอง
1. ออกแบบการทดลองแบบ Factorial design ทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหากอนทําการทดลอง
2. ทําการจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
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ระยะที่ 3 ระยะหลังการทดลอง
ทดสอบหลั ง เรี ย นด ว ยแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา ซึ่งเปนชุดเดียวกันกับที่ใชทดสอบกอนเรียน
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางเพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย
ผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จําแนกตามเพศ รูปแบบการแกปญหา
และเทคนิคการสอน
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชเทคนิคการสอนรูปแบบการแกปญหาและเพศตางกัน
ผลการวิจัย
1. กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 91 คน แบงเปนนักเรียนชาย
จํานวน 33 คน และนักเรียนหญิงจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 36.26 และ63.74 ตามลําดับ กลุมทดลองที่ 1
จํานวน 44 คน เรียนรูโดยใชเทคนิคการสอน CPS และกลุมทดลองที่ 2 จํานวน 47 คน เรียนรูโดยใชเทคนิค
การสอน KWDL ตามตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนกลุมตัวอยางในการวิจัย จําแนกตามเทคนิคการสอน รูปแบบการแกปญหาและเพศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

เทคนิคการสอน/รูปแบบการแกปญหา
รวม
เทคนิคการสอน CPS
เทคนิคการสอนKWDL
นักพัฒนา
นักคนควา
นักพัฒนา
นักคนควา
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
11 25.00 8 18.18 7 14.89 7 14.89 33 36.26
14 31.82 11 25.00 16 34.05 17 36.17 58 63.74
25 56.82 19 43.18 23 48.94 24 51.06 91 100

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยจําแนกตามเทคนิคการสอนรูปแบบการแกปญหาและเพศ ผลการ
ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร (multivariate analysis of
variance: MANOVA) จากผลการทดสอบความเทากันของเมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวนรวมของ
คะแนนวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละความสามารถในการแก ป ญหา ผลการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา และผลการทดสอบ
ความเทากันของความแปรปรวนระหวางคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา
พบวา เปนไปตามขอตกลงเบื้องตนทั้งสามขอ สามารถวิเคราะหผลดวยการวิเคราะหความแปรปรวนหลาย
ตัวแปรได ตามตาราง 2
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ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยจําแนกตามเทคนิค
การสอนรูปแบบการแกปญหาและเพศ
ตัวแปร

เทคนิคการสอนCPS
เทคนิคการสอนKWDL
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
นักพัฒนา นัก นักพัฒนา นัก นักพัฒนา นัก นักพัฒนา นัก
คนควา
คนควา
คนควา
คนควา
3.18
4.12
4.71
4.18
5.00
4.29
5.62
6.59
1.88
2.95
2.16
2.92
2.58
3.49
2.65
2.76
9.00
9.75
10.14 10.27 14.43 13.86 11.88 12.53
4.17
3.73
3.92
2.93
4.07
3.13
4.84
3.48

ผลสัมฤทธิ์
x
ทางการเรียน s
ความสามารถ x
ในการ
s
แกปญหา
Box’s M = 13.17, F = 0.57, df1 = 21, df2 = 9.49, p-value = 0.94
Bartlett’s test of sphericity : Likelihood Ratio = 0.00, Approx. Chi-Square = 18.05 df = 2,
p-value = 0.00

ผลการวิ เ คราะห อิทธิ พลร ว มของตั ว แปรเทคนิ คการสอนรู ป แบบการแก ป ญ หาและเพศที่ ส งผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหอิทธิพลรวมของตัวแปรรูปแบบการแกปญหาเทคนิคการสอนและเพศที่สงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
Multivariate Test
Effect
สถิติทดสอบ
Value
F
Hypothesis df
เทคนิคการสอน Wilk’s Lambda
0.75 13.39
2.00
35.71
เทคนิคการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 35.71
1
ความสามารถในการ
232.93
232.93
แกปญหา
1

Error df
82.00
5.07

p-value
0.00
0.03

15.32

0.00

นั ก เรี ย นเรี ย นรู โ ดยใช เ ทคนิ ค การสอนต า งกั น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละ
ความสามารถในการแก ป ญหาแตกต างกั น อยางมี นัย สํ าคั ญทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 เมื่ อพิ จารณาอิ ทธิ พลร ว ม
ระหวางเพศ เทคนิคการสอนและรูปแบบการแกปญหาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการแกป ญหาพบว า อิ ทธิ พลรว มระหวางเทคนิคการสอน รูป แบบการแก ปญ หาและเพศ
ไมสงผลรวมกันตอคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหา
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จากผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถใน
การแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชเทคนิคการสอนตางกันมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน ผูวิจัยจึงไดทําการเปรียบเทียบภายหลังโดยใช
Pooled Variance t-test เพื่อดูวาเทคนิคการสอนใดที่สงผลตอคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และความสามารถในการแกปญหาดีกวากัน ดังตาราง 4
ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชเทคนิคการสอนตางกัน
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ความสามารถในการ
แกปญหา

เทคนิคการสอน
เทคนิคการสอน CPS
เทคนิคการสอน KWDL
เทคนิคการสอน CPS
เทคนิคการสอน KWDL

x

4.09
5.68
9.82
12.79

s
2.44
2.84
3.63
4.02

t
2.86*

p-value
0.03

3.70*

0.00

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถใน
การแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชเทคนิคการสอนตางกันพบวา นักเรียนที่เรียนรูโดยใช
เทคนิคการสอน CPS และ KWDL มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และมีความสามารถในการ
แกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหวางเทคนิคการสอนทั้งสองวิธี
พบวา นักเรียนที่เรียนรูโดยใชเทคนิคการสอน KWDL มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แกปญหาสูงกวานักเรียนที่เรียนรูโดยใชเทคนิคการการสอน CPS
สรุปผล

1. นักเรียนกลุมตัวอยางชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 91 คน เปนนักเรียนเพศชายจํานวน 33 คน
และนั กเรียนเพศหญิง จํานวน 58 คน ซึ่งมี รูปแบบการแกปญหาแบบนักพั ฒนาและนักคนคว าในปริมาณ
ที่ใกลเคียงกัน โดยเปนนักเรียนเพศชายที่มีรูปแบบการแกปญหาแบบนักพัฒนาและนักคนควาคิดเปนรอยละ
54.55 และ 45.45 นักเรียนเพศหญิงมีรูปแบบการแกปญหาแบบนักพัฒนาและนักคนควา คิดเปนรอยละ 51.72
และ 48.28 ตามลําดับ
2. ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร และ
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชเทคนิคการสอน รูปแบบการแกปญหา
และเพศตางกันพบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน
เมื่อแยกทําการวิเคราะหเปนประเด็นพบวา นักเรียนที่เรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตางกัน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันโดยนักเรียนที่เรียนรูโดยใชเทคนิค
การสอน KWDL มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาสูงกวา
นักเรี ย นที่ เรี ย นรู โ ดยใช เ ทคนิ คการสอน CPS นั กเรี ยนที่ มีรู ปแบบการแกป ญ หาและเพศตางกัน มี คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน
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อภิปรายผล
1. จากผลการวิ เ คราะห ขอมู ล เบื้ องต น พบว าสั ดส ว นของนั กเรี ยนที่ มีรูป แบบการแก ป ญ หาแบบ
นักพัฒนาตอนักคนควาในกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม มีปริมาณใกลเคียงกัน จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบการแกปญหา ทั้งทฤษฎีดานจิตวิทยา (Psychology Style) ทฤษฎีของรูปแบบ
การเรียนรู (Learning Style) และทฤษฎีทางปญญา หรือทฤษฎีของรูปแบบการคิด (Cognitive Style) เปน
การผสมผสานกันระหวาง 3 ทฤษฎีขางตน Treffinger และคณะ (2007 : 85) ไดแบงรูปแบบการแกปญหาใน
มิติที่ 1 คือการกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง (Orientation to change) ประกอบดวย 2 รูปแบบคือ
รูปแบบนักพัฒนา (Developer Style) และรูปแบบนักคนควา (Explorer Style) รูปแบบการแกปญหา ซึ่งผล
จากการประเมินรูปแบบการแกปญหา สามารถชวยใหแตละคนรับรู อธิบาย และพึงพอใจกับความชอบใน
รูปแบบการแกปญหาของตน ซึ่งจะเปนแนวทางใหแตละคนพัฒนาความแกรงดานการสรางสรรค เพื่อพัฒนา
และประยุกตความสามารถพิเศษของตนไดเต็มความสามารถ (Tomlinson. 1993 ; Treffinger. 2007 ;
Selby. 2003) รูปแบบการแกปญหาเปนตัวแปรที่สําคัญและมีประโยชนตอการพิจารณาในกระบวนการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนความแตกตางและลักษณะเฉพาะของผูเรียน นักเรียนที่มีรูปแบบการแกปญหา
ตางกันจะมีความตองการการสอนที่ตางกัน
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และความสามารถ
ในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยจําแนกตามเทคนิคการสอน รูปแบบการแกปญหาและ
เพศพบว า นั กเรี ยนที่ เรี ยนรู โดยใชเ ทคนิ คการสอนต างกั นมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน วิช าคณิ ตศาสตร และ
ความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน เทคนิคการสอนที่แตกตางกันเปนตัวแปรที่สงผลทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน Harnisscheger และ Wieley
(1987 : 224) หัวใจของการเรียนรูคือกิจกรรมการเรียนของนักเรียน และ Christine Ward (2000 : 2)
นักเรียนเรียนรูไดมาจากวิธีที่โรงเรียนและหองเรียน เนื่องจากแตละคนมีความสามารถที่แตกตางกันและมี
รูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน จึงสงผลตอการพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพของแตละบุคคลใหแตกตาง
กันดวย ซึ่งสอดคลองกับ Carroll (1989 : 26 -31) ระบุตัวแปรรูปแบบหรือวิธีการสอนของครูที่มีผลตอการ
เรียนรูของนักเรียนที่มีผลทําใหเกิดความผันแปรของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการวิจัยครั้งนี้นักเรียนที่เรียนรู
โดยใชเทคนิคการสอน KWDL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาสูง
กวานักเรียนที่เรียนรูโดยใชเทคนิคการสอน CPS การเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอน KWDL เนนใหนักเรียนมี
การวางแผนตั้งจุดมุงหมายและตรวจสอบความเขาใจ สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรมาชวยในขั้นตอนของการแกปญหา จะเห็นไดวาแมเทคนิคการสอน CPS นาจะสงเสริมใหผูเรียน
ไดคนหาคําตอบที่หลากหลายดวยตนเองไดดีมากกวาการสอนเทคนิค KWDL แตดวยพื้นฐานของคนไทยที่ยัง
ยึดติดกั บระเบียบแบบแผนและประเพณี อันดีงามของไทยอยู คนไทย ยั งตองทํ าตามตัว อยา งที่เ ปน ระบบ
ตามลําดับ ขั้น ตอน ซึ่งเทคนิคการสอน KWDL นั้น สามารถนําใชในการพัฒ นากระบวนการคิดในมิติตาง ๆ
ใหกับผูเรียนอยางเปนลําดับขั้นตอน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาสูงกวา
เทคนิคการสอน CPS และนักเรียนที่มีรูปแบบการแกปญหาและเพศตางกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน ในการแบงประเภทของรูปแบบการแกปญหา
โดย Treffinger และคณะ (2007 : 85) เชื่อมโยงทฤษฎีทางจิตวิทยาของแตละบุคคล ผานจากโครงการวิจัย
รูปแบบทางปญญา (Cognitive Style Project) ไดรับการสนับสนุนโดยการตรวจสอบเชิงลึกของรูปแบบการ
เรียนรู (Leaning Style) และรูปแบบทางปญญาหรือรูปแบบการคิด (Cognitive Style) รวมถึงประเภททาง
จิตวิทยา (Psychology Type) ในการแบงประเภทของรูปแบบการแกปญหามีการเชื่อมโยงกับรูปแบบการคิด
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ดวย นักเรียนที่มีรูปแบบการแกปญหาแบบนักพัฒนามีลักษณะการทํางานที่เปนลําดับขั้นตอน รอบคอบ
แมนยํา ทําตามตัวอยาง มีความคิดตามแบบอยางที่มีอยูเดิม วางแผนอยางระมัดระวัง สวนนักเรียนที่มีรูปแบบ
การแกปญหาแบบนักคนความีลักษณะตองการการแนะนําหรือการสอนที่มีอิสระในการคิด ไมจํากัดเรื่องเวลา
ชอบถูกกระตุนใหคิดนอกกรอบ จากผลการวิจัยพบวานักเรียนมีรูปแบบการแกปญหาทั้งสองรูปแบบ แตดวย
ความเปนไทยที่ยังคงอยูในกรอบประเพณีอันดีงาม การปฏิบัติตนหรือการสรางสรรคทางการแสดงออกอาจยังไม
ชัดเจนเหมือนเด็กฝรั่ง จึงทําใหนักเรียนที่มีรูปแบบการแกปญหาทั้งสองแบบดังกลาวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรภร แสงไชย
(2551 : 181) นักเรียนที่มีรูปแบบการแกปญหาแบบนักพัฒนาเมื่อไดรับการสอนแบบแกปญหาโดยอิงทฤษฎี
สามศรจะมีความสามารถในการแกป ญหาเชิ งสรา งสรรคสู งกว านั กเรีย นที่ได รับ การสอนแบบปกติ แต มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไมแตกตาง งานวิจัยของ อรพิน ศรีวงศแกว (2550 : 83) นักเรียนที่มีความ
ถนัดทางการเรียนแตกตางกัน มีความสามารถในการคิดแกปญหาไมแตกตางกัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ใชวิธีการปฏิบัติที่เหมือนกัน การดูแลนักเรียนและใหคําปรึกษานักเรียนที่เทาเทียมกัน
ประกอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนวัยที่มีการปรับตัวใหเขากับสังคมและพรอมจะเรียนรูสิ่งใหม ๆ
อยู เ สมอทํ า ให ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู สามารถพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละ
ความสามารถในการแกปญ หาไดทั้ง นัก เรีย นชายและหญิง ไมแ ตกตา งกัน สอดคลอ งกับ ผลงานวิจัย ของ
เสาวนีย โคตรชมพู (2554 : 81-83 ) และประภัสสร กรองแกว (2554 : 60) ไดเปรียบเทียบผลการเรีย น
ประเด็น ปญ หาทางสังคมที่เกี่ยวของกับการใชวิทยาศาสตรที่มีตอความโตแยงและการคิดวิพากษวิจารณของ
นักเรียน พบวา นักเรียนเพศตางกันมีความสามารถในการโตแยงไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวา การจําแนกนักเรียนตามรูปแบบการแกปญหาแบบนักพัฒนาและแบบ
นักคันควาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีรูปแบบการแกปญหาทั้ง 2 รูปแบบในปริมาณใกลเคียงกัน แมวา
ผลการทดลองจะไม ร ะบุ ชั ดเจนว า รู ป แบบการแก ป ญหาต างกั น นั กเรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาตางกันก็ตาม แตเมื่อเปรียบคะแนนเฉลี่ยแลว ผลปรากฏวา
นัก เรีย นที ่ม ีร ูป แบบการแกป ญ หาแบบนัก คน ควา มีผ ลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นวิช าคณิต ศาสตรแ ละ
ความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบการแกปญหาแบบนักพัฒนา ดังนั้นครูผูสอนจึงควรทํา
การวัดรูปแบบการแกปญหาของนักเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยปรับ
สภาพการเรียนการสอน และกลวิธีการสอนใหเขากับลักษณะของผูเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอน พัฒนาความสามารถในการแกปญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหสูงขึ้น
1.2 จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนที่ KWDL มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่เรียนรูโดยใชเทคนิคการสอน CPS
เนื่องจากเทคนิคการสอน KWDL เปนรูปแบบการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนไดคิดแกปญหาอยาง เปนระบบลําดับ
ขั้นตอนเห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนคณิตศาสตร นักเรียนไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณและความรูรวมกัน นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และยังเนนใหนักเรียนไดทบทวนความรู
เดิมเชื่อมโยงไปสูความรูใหมโดยการคนหาคําตอบดวยตนเอง จึงเปนวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตรอีกแนวทาง
หนึ่งที่ครูผูสอนคณิตศาสตรสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูได
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1.3 จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีเพศตางกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และ
ความสามารถในการแกปญ หาไม แตกตา งกัน แตเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแลว ผลปรากฏวา นัก เรีย น
นักเรียนเพศหญิ งที่ มีรู ปแบบการแกป ญหาแบบนักพั ฒนาและนั กค นคว า ที่ เรี ยนรู โดยใช เทคนิ คการสอน CPS
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนเพศชาย แตนักเรียน
หญิ งที่ เรี ยนรูโดยใช เทคนิ คการสอน KWDL มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชาคณิ ตศาสตร สูงกว านั กเรียนชาย แต
นั กเรี ยนชายมี คะแนนความสามารถในการแก ป ญหาสู งกว านั กเรี ยนหญิ งทั้ งสองรู ปแบบการแก ป ญหา ดั งนั้ น
ครู ผู สอนควร นํ าผลจากการวิ จั ยนี้ ไปพั ฒนารูปแบบหรือเทคนิ ควิ ธี การจั ดการเรี ยนรู ที่ จะกระตุ นให นั กเรี ยน
ทั้งเพศชายและเพศหญิงไดเรียนรูและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา
ใหสูงขึ้นตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้เปนศึกษาเพื่อจําแนกกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามรูปแบบการ
แกปญหาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชเทคนิคการสอนรูปแบบการแกปญหาและเพศตางกันซึ่งเปนการวิจัยเชิง
ทดลอง เพื่อเปนการยืนยันความถูกตองวานักเรียนมีรูปแบบการแกปญหาแบบนักพัฒนาและนักคนควาควร
ทําการศึกษาในเชิงสํารวจกับกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญพอที่จะยืนยันความถูกตองได
2.2 ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการ
แกปญหาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรเพียงบางสวนยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่อธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาได จึงควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม
เชน สไตลการเรียน ความถนัดทางการเรียน เปนตน
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