
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 3    ท่ีไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด   

  
 ACHIEVEMENT  AND  ATTITUDE    STUDY   TOWARD      MATHEMATICS  

 OF   PRATHOMSUKSA  III  STUDENTS  TAUGHT   BY  OPEN –END   PROBLEMS    
                        

ประดับ  ฤทธิบุญ    กาญจนา สุจีนะพงษ  และอุษา คงทอง 
Pradap  Rithiboon,  Kanchana  Sujeenapong, and Usa   Kongthong 

 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
  

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร          

ของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอนตามปกติ            
และศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนกบินทร
จริยาคม ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน  60 คน  จํานวน 2 หองเรียนๆละ 
30 คนโดยใชวิธีสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก  แยกเปนกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม เคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาปลายเปด และแผนการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีปกติ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาคาเฉล่ีย X  คาเบ่ียงแบน
มาตรฐาน S.D. ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย โดยใชสถิติ t –test  

ผลการวิจัยพบวา  
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการ

สอนโดยใชปญหาปลายเปด สูงกวาการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ี .05    
2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังไดรับการสอนโดยใช

ปญหาปลายเปด สูงกวาการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were (1) to compare the learning achievement in 
mathematics of prathomsuksa 3 students which taught by open-end  questions and traditional methods  
and (2) to study the attitude of the students toward mathematics  which taught by open-end question 
method. 
                 The samples used were 60 students of prathomsuksa 3 Kabinjariyakom School.The 
experimentation  was operated on the second semester of academic year 2008 which randomized 
from two classes. The research design was experiment and control groups and the tools used to 
collect data were a open-end question, lesson plan, achievement test  and attitude test of mathematics. 
Statistics used to analyze data were percentage , mean , standard deviation (S.D.) and t-
test(independent). 
  The findings were as follows : 

 (1)The learning achievement in mathematics of prathomsuksa 3 students which taught by 
open-end  questions and traditional methods had significantly differed at the level of 0.05. 
      (2) The attitude in mathematics of prathomsuksa 3 students which taught by open-end 
questions and traditional methods and  compared on pretest-posttest had significantly differed at the 
level of .05. 
 
คําสําคัญ 

  การสอนโดยใชปญหาปลายเปด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร 
 
ความสําคัญของปญหา 
                   คณิตศาสตรนับวาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางและเรียนรูเทคโนโลยี คณิตศาสตร
เปนวิชาท่ีฝกกระบวนการคิด ฝกการแกปญหา ชวยพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหเปนคนท่ี
สมบูรณ ชวยเสริมสรางความมีเหตุผล ความเปนคนชางคิด ชางริเร่ิมสรางสรรค มีระบบระเบียบใน
การคิดมีการวางแผนในการทํางาน เปนวิชาท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของ
ผูเรียน และรากฐานของวิทยาการหลายสาขา ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  
                            ปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เปนโลกแหงขอมูลขาวสาร มีการพัฒนาและแขงขัน                          
กัน ในสังคม ท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม รวมถึงในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคม จึงทําใหการ ศึกษาเขามามีบทบาท             
ตอชีวิตของคนในสังคมมากข้ึน เนื่องจากการศึกษานั้นเปรียบเสมือนเคร่ืองมือพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
สังคมปจจุบันตองการบุคคลที่มีความสามารถในดานตาง ๆ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
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โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดจุดหมายไวอยางชัดเจนวา “ผูเรียนจะตองมีทักษะ กระบวนการ โดยเฉพาะ
ทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด การสร างปญญาและทักษะในการดํ าเนินชีวิต”  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544:4)  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ไดกลาวไวอยาง
ชัดเจนในมาตรา 23 ขอ 4 วา “การจัดการศึกษานั้นจะตองเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถในทาง
คณิตศาสตรจากขอความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แสดงใหเห็นวา ในการจัดการศึกษาทางคณิตศาสตรจะตอง มุงให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ังในดานเนื้อหา ความรู ควบคูไปกับการฝกดานทักษะและกระบวนการ  

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ในวิชาคณิตศาสตร 
 ปการศึกษา 2544-2545 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนท้ังประเทศ                               
มีคาคอนขางตํ่า โดยนักเรียนมีความรูความสามารถดานคณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 51.57  และ 52.28 
ตามลําดับ  ( พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542) 

ในการแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยสนใจที่ใชวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริม
ความแตกตางระหวางบุคคล  ในการแกปญหาปลายเปดจะทําใหนักเรียนมีประสบการณในการเรียนรู
บางประการท่ีแปลกใหมแตกตางไปจากเดิม จากการท่ีมีคําตอบเปดกวาง แมวาจะมี ผูหาคําตอบ ของ
ปญหาไดแลว นักเรียนคนอ่ืนก็ยังมีโอกาสหาคําตอบอ่ืน ๆ ไดอีก รวมท้ังทาทายใหมีการแสวงหาวิธีการ
ใหมในการหาคําตอบ เปนความใหมในกระบวนการของการหาคําตอบของปญหา ซ่ึงตอง บูรณาการ
ความรูท่ีมีมากอน ทักษะ และวิธีการคิดเขาดวยกัน นอกจากนี้ยังเปดโอกาส หนักเรียน สรางปญหาข้ึน
เองท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับปญหาเร่ิมตน และขยายปญหาจากปญหาเดิมเบกเกอร (Becker,1990:17)              
เช่ือวา การสอนโดยใชปญหาปลายเปดมีประสิทธิภาพสูงในการสงเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร                   
ซ่ึงนักเรียนจะคนหาดวยความสนใจ ในขณะเดียวกันจะชวยใหนักเรียนเขาใจคณิตศาสตรจากการสํารวจ
ศึกษาไดดีข้ึน การสอนแบบปลายเปดมีประสิทธิภาพในการผลักดันนักเรียนเขาสูหัวใจของกระบวนการ
เรียนรู ทําใหนักเรียนไดเรียนรูคณิตศาสตรดวยการลงมือปฏิบัติ  

ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีผลสัมฤทธ์ิตาม
เปาหมายท่ีต้ังใจ และเพื่อเปนการแกปญหาท่ีผูเรียนประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง การคูณและการหาร ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะแกปญหาและพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชปญหาปลายเปด ในการศึกษาคร้ังนี้ 

 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

การสอนโดยใชปญหาปลายเปดจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร และเจต
คติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวาการสอนตามปกติหรือไม 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3             

ท่ีไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอนตามปกติ 
2.   เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
กลุมตัวอยากลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนกบินทรจริยาคม ท่ีกําลังเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 2 หองเรียน              
รวม 60 คน   

1. สุมหองเรียนโดยวิธีจับฉลาก 2 หองเรียน จากหองเรียนท้ังหมด 4 หอง 
2. สุมกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยวิธีจับฉลากหองเรียน 2 หองแลวแบงเปนกลุม

ทดลอง 1 หอง และกลุมควบคุม 1 หอง เพื่อทําการทดลอง 
3. ทําการทดสอบกอนเรียน กับนักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และแบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร           
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  

4.  ดําเนินการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบปญหาปลายเปดตามแผนการสอนท่ีผูวิจัย สรางข้ึน 
5.  เมือเสร็จส้ินการสอน ทําการสอบหลังเรียน กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ฉบับเดิม 
6. ตรวจผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี3  

จากนั้น นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 
ผลการวิจัย 
  1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับ  การสอน
โดยใชปญหาปลายเปดสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรท่ีไดรับการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ระดับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3ไดรับการสอนโดยใชปญหา
ปลายเปดอยูในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติท่ีมีตอวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอน
ตามปกติ ผูวิจัย มีประเด็นท่ีนาสนใจและควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอนตามปกติ ปรากฏ
วา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ี .05 โดยนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมากกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว ท้ังนี้  อาจเปนเพราะการสอนแบบปญหาปลายเปดเปนการสอน ท่ีใชปญหาท่ีสรางข้ึนใหมี
คําตอบท่ีถูกตองไดหลายคําตอบ  มีความหลากหลาย ข้ึนอยูกับแนวคิด มุมมองของนักเรียนท่ีมีตอ
ปญหานั้น ดังนั้นเม่ือนักเรียนหาคําตอบไดแลว นักเรียนจึงตองแสดงเหตุผลอธิบายแนวคิดท่ีมาของ
คําตอบ เพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง  ตลอดจนนักเรียนไดวิเคราะหปญหา และสรางเหตุผลหรือ
หาเหตุผล มาอภิปรายเพื่อสนับสนุนความคิดแนวทางการแกปญหาของตนเองซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนี้
สอดคลองกับการวิจัยของ ปานจิต รัตนพล (2547) ไดทําการวิจัยเร่ือง ผลการใชปญหาปลายเปดท่ีมี
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนโดยมีจุดประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
จํานวน 110 คน ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑ 
รอยละ 50 และมีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนจากกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ Luo และ Chen (2004: 1-5) ไดทําการศึกษาผลของการใช
ปญหาปลายเปดในวิชาคณิตศาสตรในเรื่อง เรขาคณิต พีชคณิต ในประเทศจีน โดยใชปญหา
ปลายเปดในการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของจีนซ่ึงใชเวลาในการเก็บขอมูล
ประมาณ 7 ป และมีการเปรียบเทียบ ผลท่ีไดระหวางนักเรียนท่ีระดับความสามารถสูง ปานกลาง 
และตํ่า ซ่ึงพบวา หลังจากนักเรียนไดเรียนโดยใชปญหาปลายเปดแลว นักเรียนท่ีมีความสามารถสูง
จะสามารถทําคะแนนวิชาคณิตศาสตร ไดเพิ่มสูงมากท่ีสุด ในขณะท่ีนักเรียนอีกสองกลุมจะมีระดับ
คะแนนเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยในปแรก  แตเม่ือนักเรียนไดเรียนโดยใชปญหาปลายเปดตอไปอยาง
ตอเนื่อง พบวา ระดับคะแนนและความ สามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนสองกลุมหลังเพิ่มข้ึน
อยางเปนท่ีนาพอใจ จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจํานวน 194 คน พบวามีนักเรียน
รอยละ 85 มีความพอใจในการเรียนเรขาคณิตและพีชคณิตโดยการใชปญหาปลายเปดนอกจากนี้    
ในการวิจัยคร้ังนี้ยังพบวา  ความคิดสรางสรรค ของนักเรียนไดพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่องจากการเรียน
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โดยใชปญหาปลายเปด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา เนาวเย็นผล (2544 ) ไดทําการวิจัย
เร่ือง กิจกรรมการเรียน การสอนคณิตศาสตรโดยใชการแกปญหาปลายเปดสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี1โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหา เจตคติท่ีดีตอวิชา
คณิตศาสตร และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาค 101 คณิตศาสตร 1 โดยผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชปญหาปลายเปดรวมกับกระบวนการแกปญหาส่ีข้ันตอนของ
โพลยา และแกปญหาท่ีเปนพลวัตเปนกรอบความคิดในการสรางคําถามกระตุนใหนักเรียน 
แกปญหาอยางเปนระบบ เพิ่มเติมดวยการขยายปญหาและบันทึกดวยการขยายปญหา กลุมตัวอยาง  
ท่ีใชเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี จํานวน 95 คน ผลการวิจัย
พบวา กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยการแกปญหาปลายเปด มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 75/75 ผลการประเมินความ สามารถในการแกปญหา ของนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญ
สามารถวางแผน กําหนดแนวคิดในการแกปญหาคอนขางตํ่า หลังจากการทดลองพบวาในนักเรียน
สวนใหญสามารถวางแผน กําหนดแนวคิดในการแกปญหาไดเองอยางอิสระ และพฤติกรรมการ
แกปญหาทุกดานของนักเรียนอยูในระดับดี และดีมาก และผลการประเมินเจตคติหลังเรียน พบวา
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา ค 
101 คณิตศาสตร 1 ของนักเรียนกลุมทดลองกับเกณฑปกติของโรงเรียน โดยการทดสอบคา Z  
พบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑปกติของโรงเรียน ดานเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3  หลังไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดมีเจตคติอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Groot (1999: Abstract) ไดทําการวิจัยเร่ือง ผลของการใชปญหาปลายเปดในวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 12 โดยในการทดลองนั้นจะใหนักเรียนแกปญหาปลายเปดท่ีเนนใหมี
การส่ือสารกันระหวางนักเรียนดวยกันในการแกปญหา และกระตุนใหนักเรียนแกปญหาโดยใช
วิธีการท่ีหลากหลายในการหาคําตอบ ผลการทดลองพบวา ปญหาปลายเปดนั้นสามารถเพ่ิม
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนท้ังในดานความเขาใจทางคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการแกปญหา รวมถึงเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไมตรี อินทรประสิทธ์ิและคณะ (2547 ) ไดทํางานวิจัยเร่ืองการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียน โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษา
กระบวนการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาและช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโดยใช
ปญหาปลายเปดโดยการวิเคราะหโปรโตคอล และสรางโมเดลการพัฒนากระบวนการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรโดยการ บรูณาการปญหาปลายเปด กับยุทธวิธีเมตะค็อคนิช่ันโดยท่ีงานวิจัยนี้เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายเปนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 24 คน และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน 24 คน โดยผูวิจัยไดแบงกลุมเปาหมายเปนคู ๆ และใหกลุมเปาหมาย                       
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ทํากิจกรรมการแกปญหาปลายเปด โดยในระหวางการแกปญหา ครูผูชวยการวิจัยทําการบันทึก
เกี่ยวกับการแกปญหาดังกลาว และทําการบันทึกวิดีโอ และบันทึกเทปตลอดการทํากิจกรรม                   
ผลการศึกษาพบวา ปญหาปลายเปดเปนสถานการณท่ีเหมาะสม ในการสงเสริมใหนักเรียนเกิด
กระบวนการแกปญหาแบบมีความตระหนักในการคิดและในการสรางโมเดลการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนตองคํานึงถึงองคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม
ในหองเรียน ความเช่ือและประสบการณเดิมของครูและนักเรียน เนื่องจากการศึกษาพบวาปจจัย
ดังกลาวมีอิทธิพลตอกลวิธีการสอนของครูและยุทธวิธีการแกปญหา ของนักเรียน 

                ระดับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด                    
มีระดับมากกวาระดับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ นั้นอาจ
เปนเพราะการสอนโดยใชปญหาปลายเปด นั้นมีความสําคัญ ท่ีทําใหนักเรียนมีสวนรวมในบทเรียน                 
และแสดงความคิดเห็นไดมากข้ึน  ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจในบทเรียน กิจกรรมที่
เกิดจากปญหานั้น  ซ่ึงจะเห็นวานักเรียนมีระดับเจตคติในการทําการบานคณิตศาสตรอยูในระดับนอย
แตเม่ือหลังไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดพบวานักเรียนมีเจคติในขอนี้เพิ่มข้ึนแสดงวา การ
สอนโดยใชปญหาปลายเปดท่ีผูเรียนสามารถสรางแนวคิดใหมท่ีเปนของตนเองขึ้นมาได และยังชวย
พัฒนาทักษะการให เหตุผลและการส่ือสารของนักเรียนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Chorney                          
(1998: Abstract) ไดทําการศึกษา ความคิดระดับสูงโดยผานกระบวนการใชโจทยปญหาปลายเปด
ของนักเรียนเกรด10 โดยใชเวลาในการศึกษาท้ังหมด 4 เดือนในการใหนักเรียนแกโจทยปญหา
ปลายเปด และใชวิธีการเก็บขอมูล โดยการบันทึกเทปเสียง และวิดีโอ พรอมท้ังการสังเกตของ
ผูสอนเพื่อวิเคราะหการแกปญหาของนักเรียน ผลการวิเคราะห พบวา นักเรียนมีการพัฒนาในดาน
ความคิดสรางสรรค การแกปญหาเพิ่มมากข้ึนรวมถึงเจตคติท่ีดี  ตอวิชาคณิตศาสตร 

                   จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การใชปญหาปลายเปดนั้นสามารถพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนไดหลายดาน เชน ความสามารถในการแกปญหา ความคิดสรางสรรคของนักเรียนรวมถึง
เพิ่มเจตคติ ท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 

 
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร                 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ท่ีไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ 

1. ผลการศึกษาคนควาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอน                   
โดยปญหาปลายเปดมากกวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ ดังนั้นครูผูสอนท่ีทําการสอนกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได ซ่ึงจะทําใหนักเรียน                            
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มีวิธีการคิดท่ีหลากหลาย หาคําตอบไดดวยหลายวิธี มีเหตุและผลในการใหคําตอบ ซ่ึงจะทําใหวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีนาศึกษา แตเนื่องจากรูปแบบการสอนวิธีนี้จะใชเวลาในการจัดกิจกรรมมาก              
และจัดเตรียมส่ือการสอนที่หลายรูปแบบ อาจทําใหผูสอนมีความยุงยากในการสอนมากข้ึน                    
ดังนั้นครูผูสอนควรกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชัดเจน และครอบคลุมทุกเนื้อหา 

2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนบางคนมีการเรียนรู และปฏิบัติงานไดชานักเรียนคนอ่ืนๆ  
ผูสอนควรใหเวลามากข้ึนและใหความสนใจกับนักเรียนกลุมนี้มากเปนพิเศษ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
1.  ควรมีการศึกษาเจตคติท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตร กับนักเรียนท่ีสอนตามปกติหรือวิธีอ่ืน  
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