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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอนตามปกติ
และศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกบินทร
จริยาคม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 60 คน จํานวน 2 หองเรียนๆละ
30 คนโดยใชวิธีสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก แยกเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาปลายเปด และแผนการจัดการ
เรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ป กติ แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร และแบบวั ด เจตคติ ต อ วิ ช า
คณิ ต ศาสตร วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ หาค า เฉลี่ ย X ค า เบี่ ย งแบน
มาตรฐาน S.D. ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชสถิติ t –test
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการ
สอนโดยใชปญหาปลายเปด สูงกวาการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังไดรับการสอนโดยใช
ปญหาปลายเปด สูงกวาการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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 ttest(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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร
ความสําคัญของปญหา
คณิตศาสตรนับวาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางและเรียนรูเทคโนโลยี คณิตศาสตร
เปนวิชาที่ฝกกระบวนการคิด ฝกการแกปญหา ชวยพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหเปนคนที่
สมบูรณ ชวยเสริมสรางความมีเหตุผล ความเปนคนชางคิด ชางริเริ่มสรางสรรค มีระบบระเบียบใน
การคิดมีการวางแผนในการทํางาน เปนวิชาที่สามารถพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของ
ผูเรียน และรากฐานของวิทยาการหลายสาขา ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปนโลกแหงขอมูลขาวสาร มีการพัฒนาและแขงขัน
กัน ในสังคม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม รวมถึงในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคม จึงทําใหการ ศึกษาเขามามีบทบาท
ตอชีวิตของคนในสังคมมากขึ้น เนื่องจากการศึกษานั้นเปรียบเสมือนเครื่องมือพื้นฐานในการดํารงชีวิต
สังคมปจจุบันตองการบุคคลที่มีความสามารถในดานตาง ๆ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
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โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดจุดหมายไวอยางชัดเจนวา “ผูเรียนจะตองมีทักษะ กระบวนการ โดยเฉพาะ
ทางคณิ ตศาสตร วิ ทยาศาสตร ทั กษะการคิ ด การสร างป ญญาและทั กษะในการดํ าเนิ น ชี วิ ต”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544:4) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกลาวไวอยาง
ชัดเจนในมาตรา 23 ขอ 4 วา “การจัดการศึกษานั้นจะตองเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถในทาง
คณิตศาสตรจากขอความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แสดงใหเห็นวา ในการจัดการศึกษาทางคณิตศาสตรจะตอง มุงให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้งในดานเนื้อหา ความรู ควบคูไปกับการฝกดานทักษะและกระบวนการ
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร
ป การศึ กษา 2544-2545 พบว า ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาคณิ ตศาสตร ของนั กเรี ยนทั้ งประเทศ
มีคาคอนขางต่ํา โดยนักเรียนมีความรูความสามารถดานคณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 51.57 และ 52.28
ตามลําดับ ( พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542)
ในการแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยสนใจที่ใชวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริม
ความแตกตางระหวางบุคคล ในการแกปญหาปลายเปดจะทําใหนักเรียนมีประสบการณในการเรียนรู
บางประการที่แปลกใหมแตกตางไปจากเดิม จากการที่มีคําตอบเปดกวาง แมวาจะมี ผูหาคําตอบ ของ
ปญหาไดแลว นักเรียนคนอื่นก็ยังมีโอกาสหาคําตอบอื่น ๆ ไดอีก รวมทั้งทาทายใหมีการแสวงหาวิธีการ
ใหมในการหาคําตอบ เปนความใหมในกระบวนการของการหาคําตอบของปญหา ซึ่งตอง บูรณาการ
ความรูที่มีมากอน ทักษะ และวิธีการคิดเขาดวยกัน นอกจากนี้ยังเปดโอกาส หนักเรียน สรางปญหาขึ้น
เองที่มีความเกี่ยวเนื่องกับปญหาเริ่มตน และขยายปญหาจากปญหาเดิมเบกเกอร (Becker,1990:17)
เชื่ อว า การสอนโดยใช ป ญหาปลายเป ดมี ประสิ ทธิ ภาพสู งในการส งเสริ มการคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร
ซึ่งนักเรียนจะคนหาดวยความสนใจ ในขณะเดียวกันจะชวยใหนักเรียนเขาใจคณิตศาสตรจากการสํารวจ
ศึกษาไดดีขึ้น การสอนแบบปลายเปดมีประสิทธิภาพในการผลักดันนักเรียนเขาสูหัวใจของกระบวนการ
เรียนรู ทําใหนักเรียนไดเรียนรูคณิตศาสตรดวยการลงมือปฏิบัติ
ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายที่ตั้งใจ และเพื่อเปนการแกปญหาที่ผูเรียนประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร ผูวิจัยมีความสนใจที่จะแกปญหาและพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชปญหาปลายเปด ในการศึกษาครั้งนี้
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การสอนโดยใชปญหาปลายเปดจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และเจต
คติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวาการสอนตามปกติหรือไม
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอนตามปกติ
2. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
กลุมตัวอยากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนกบินทรจริยาคม ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 2 หองเรียน
รวม 60 คน
1. สุมหองเรียนโดยวิธีจับฉลาก 2 หองเรียน จากหองเรียนทั้งหมด 4 หอง
2. สุมกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยวิธีจับฉลากหองเรียน 2 หองแลวแบงเปนกลุม
ทดลอง 1 หอง และกลุมควบคุม 1 หอง เพื่อทําการทดลอง
3. ทําการทดสอบกอนเรียน กับนักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และแบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4. ดําเนินการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบปญหาปลายเปดตามแผนการสอนที่ผูวิจัย สรางขึ้น
5. เมือเสร็จสิ้นการสอน ทําการสอบหลังเรียน กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ฉบับเดิม
6. ตรวจผลการสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3
จากนั้น นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ การสอน
โดยใชปญหาปลายเปดสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ไดรับการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ระดับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3ไดรับการสอนโดยใชปญหา
ปลายเปดอยูในระดับมาก
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อภิปรายผล
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเจตคติ ที่ มี ต อ วิ ช า
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอน
ตามปกติ ผูวิจัย มีประเด็นที่นาสนใจและควรนํามาอภิปราย ดังนี้
จากการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเจตคติ ที่ มี ต อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร ข อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดกับการสอนตามปกติ ปรากฏ
วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการสอนแบบปญหาปลายเปดเปนการสอน ที่ใชปญหาที่สรางขึ้นใหมี
คําตอบที่ถูกตองไดหลายคําตอบ มีความหลากหลาย ขึ้นอยูกับแนวคิด มุมมองของนักเรียนที่มีตอ
ปญหานั้น ดังนั้นเมื่อนักเรียนหาคําตอบไดแลว นักเรียนจึงตองแสดงเหตุผลอธิบายแนวคิดที่มาของ
คําตอบ เพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง ตลอดจนนักเรียนไดวิเคราะหปญหา และสรางเหตุผลหรือ
หาเหตุผล มาอภิปรายเพื่อสนับสนุนความคิดแนวทางการแกปญหาของตนเองซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับการวิจัยของ ปานจิต รัตนพล (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชปญหาปลายเปดที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนโดยมีจุดประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวน 110 คน ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑ
รอยละ 50 และมีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ Luo และ Chen (2004: 1-5) ไดทําการศึกษาผลของการใช
ป ญ หาปลายเป ด ในวิช าคณิ ต ศาสตรใ นเรื่ อ ง เรขาคณิ ต พี ช คณิ ต ในประเทศจีน โดยใช ป ญ หา
ปลายเปดในการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของจีนซึ่งใชเวลาในการเก็บขอมูล
ประมาณ 7 ป และมีการเปรียบเทียบ ผลที่ไดระหวางนักเรียนที่ระดับความสามารถสูง ปานกลาง
และต่ํา ซึ่งพบวา หลังจากนักเรียนไดเรียนโดยใชปญหาปลายเปดแลว นักเรียนที่มีความสามารถสูง
จะสามารถทําคะแนนวิชาคณิตศาสตร ไดเพิ่มสูงมากที่สุด ในขณะที่นักเรียนอีกสองกลุมจะมีระดับ
คะแนนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในปแรก แตเมื่อนักเรียนไดเรียนโดยใชปญหาปลายเปดตอไปอยาง
ตอเนื่อง พบวา ระดับคะแนนและความ สามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนสองกลุมหลังเพิ่มขึ้น
อยางเปนที่นาพอใจ จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจํานวน 194 คน พบวามีนักเรียน
รอยละ 85 มีความพอใจในการเรียนเรขาคณิตและพีชคณิตโดยการใชปญหาปลายเปดนอกจากนี้
ในการวิจัยครั้งนี้ยังพบวา ความคิดสรางสรรค ของนักเรียนไดพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่องจากการเรียน
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โดยใชปญหาปลายเปด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา เนาวเย็นผล (2544 ) ไดทําการวิจัย
เรื่อง กิจกรรมการเรียน การสอนคณิตศาสตรโดยใชการแกปญหาปลายเปดสําหรับนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่1 โดยมี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการแก ป ญหา เจตคติ ท่ีดี ต อวิ ช า
คณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาค 101 คณิตศาสตร 1 โดยผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชปญหาปลายเปดรวมกับกระบวนการแกปญหาสี่ขั้นตอนของ
โพลยา และแก ป ญ หาที่ เ ป น พลวั ต เป น กรอบความคิ ด ในการสร า งคํ า ถามกระตุ น ให นั ก เรี ย น
แกปญหาอยางเปนระบบ เพิ่มเติมดวยการขยายปญหาและบันทึกดวยการขยายปญหา กลุมตัวอยาง
ที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี จํานวน 95 คน ผลการวิจัย
พบวา กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยการแกปญหาปลายเปด มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 75/75 ผลการประเมินความ สามารถในการแกปญหา ของนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญ
สามารถวางแผน กําหนดแนวคิดในการแกปญหาคอนขางต่ํา หลังจากการทดลองพบวาในนักเรียน
สวนใหญสามารถวางแผน กําหนดแนวคิดในการแกปญหาไดเองอยางอิสระ และพฤติกรรมการ
แกปญหาทุกดานของนักเรียนอยูในระดับดี และดีมาก และผลการประเมินเจตคติหลังเรียน พบวา
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ค
101 คณิตศาสตร 1 ของนักเรียนกลุมทดลองกับเกณฑปกติของโรงเรียน โดยการทดสอบคา Z
พบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นตามเกณฑ ป กติ ข องโรงเรี ย น ด า นเจตคติ ต อ การเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดมีเจตคติอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Groot (1999: Abstract) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการใชปญหาปลายเปดในวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 12 โดยในการทดลองนั้นจะใหนักเรียนแกปญหาปลายเปดที่เนนใหมี
การสื่อสารกันระหวางนักเรียนดวยกันในการแกปญหา และกระตุนใหนักเรียนแกปญหาโดยใช
วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายในการหาคํ า ตอบ ผลการทดลองพบว า ป ญ หาปลายเป ด นั้ น สามารถเพิ่ ม
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนทั้งในดานความเขาใจทางคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการแกปญหา รวมถึงเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไมตรี อินทรประสิทธิ์และคณะ (2547 ) ไดทํางานวิจัยเรื่องการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียน โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษา
กระบวนการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโดยใช
ปญหาปลายเปดโดยการวิเคราะหโปรโตคอล และสรางโมเดลการพัฒนากระบวนการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรโดยการ บรูณาการปญหาปลายเปด กับยุทธวิธีเมตะค็อคนิชั่นโดยที่งานวิจัยนี้เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายเปนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 24 คน และนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น 24 คน โดยผู วิ จั ย ได แ บ ง กลุ ม เป า หมายเป น คู ๆ และให ก ลุ ม เป า หมาย
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ทํากิจกรรมการแกปญหาปลายเปด โดยในระหวางการแกปญหา ครูผูชวยการวิจัยทําการบันทึก
เกี่ ย วกั บ การแก ป ญ หาดั ง กล า ว และทํ า การบั น ทึ ก วิ ดี โ อ และบั น ทึ ก เทปตลอดการทํ า กิ จ กรรม
ผลการศึกษาพบวา ปญหาปลายเปดเปนสถานการณที่เหมาะสม ในการสงเสริมใหนักเรียนเกิด
กระบวนการแก ป ญ หาแบบมี ค วามตระหนั ก ในการคิ ด และในการสร า งโมเดลการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนตองคํานึงถึงองคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม
ในหองเรียน ความเชื่อและประสบการณเดิมของครูและนักเรียน เนื่องจากการศึกษาพบวาปจจัย
ดังกลาวมีอิทธิพลตอกลวิธีการสอนของครูและยุทธวิธีการแกปญหา ของนักเรียน
ระดับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด
มีระดับมากกวาระดับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ นั้นอาจ
เปนเพราะการสอนโดยใชปญหาปลายเปด นั้นมีความสําคัญ ที่ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในบทเรียน
และแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจในบทเรียน กิจกรรมที่
เกิดจากปญหานั้น ซึ่งจะเห็นวานักเรียนมีระดับเจตคติในการทําการบานคณิตศาสตรอยูในระดับนอย
แตเมื่อหลังไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดพบวานักเรียนมีเจคติในขอนี้เพิ่มขึ้นแสดงวา การ
สอนโดยใชปญหาปลายเปดที่ผูเรียนสามารถสรางแนวคิดใหมที่เปนของตนเองขึ้นมาได และยังชวย
พั ฒ นาทั กษะการให เหตุ ผลและการสื่ อสารของนั กเรี ยนซึ่ งสอดคล องกั บงานวิ จั ยของ Chorney
(1998: Abstract) ไดทําการศึกษา ความคิดระดับสูงโดยผานกระบวนการใชโจทยปญหาปลายเปด
ของนักเรียนเกรด10 โดยใชเวลาในการศึกษาทั้งหมด 4 เดือนในการใหนักเรียนแกโจทยปญหา
ปลายเปด และใชวิธีการเก็บขอมูล โดยการบันทึกเทปเสียง และวิดีโอ พรอมทั้งการสังเกตของ
ผูสอนเพื่อวิเคราะหการแกปญหาของนักเรียน ผลการวิเคราะห พบวา นักเรียนมีการพัฒนาในดาน
ความคิดสรางสรรค การแกปญหาเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเจตคติที่ดี ตอวิชาคณิตศาสตร
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การใชปญหาปลายเปดนั้นสามารถพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนไดหลายดาน เชน ความสามารถในการแกปญหา ความคิดสรางสรรคของนักเรียนรวมถึง
เพิ่มเจตคติ ที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
ขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษาคนควาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยปญหาปลายเปดมากกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ ดังนั้นครูผูสอนที่ทําการสอนกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได ซึ่งจะทําใหนักเรียน
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มีวิธีการคิดที่หลากหลาย หาคําตอบไดดวยหลายวิธี มีเหตุและผลในการใหคําตอบ ซึ่งจะทําใหวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่นาศึกษา แตเนื่องจากรูปแบบการสอนวิธีนี้จะใชเวลาในการจัดกิจกรรมมาก
และจั ด เตรี ย มสื่ อ การสอนที่ ห ลายรู ป แบบ อาจทํ า ให ผู ส อนมี ค วามยุ ง ยากในการสอนมากขึ้ น
ดังนั้นครูผูสอนควรกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกเนื้อหา
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนบางคนมีการเรียนรู และปฏิบัติงานไดชานักเรียนคนอื่นๆ
ผูสอนควรใหเวลามากขึ้นและใหความสนใจกับนักเรียนกลุมนี้มากเปนพิเศษ
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
1. ควรมีการศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร กับนักเรียนที่สอนตามปกติหรือวิธีอื่น
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