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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพ่ือศึกษาความ 
พึงพอใจหลังการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยในคร้ังน้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) 
สํานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน โดยการสุ่ม
แบบกลุ่มมา 1 ห้องเรียนจากประชากรทั้งหมด 4 ห้องเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จํานวน 5 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองโจทย์ปัญหา และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดําเนินการทดลองโดยใช้แบบ
แผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ สถิติทดสอบ t (t - test) แบบ Dependent 
              ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
ปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ เทคนิค KWDL ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท
ร่วมกับเทคนิค KWDL ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to compare the pre–test and post–test of 
learning achievement in the problem solving mathematics of Prathomsuksa III 
students taught by Syndicate and KWDL–Technique. The samples were 30 
Prathomsuksa 3/2 students of Wat Lak Si School, Bangkok studying in the first 
semester of academic year 2011.The 1 class of sample was selected from the 
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population of 4 classes by using cluster random sampling technique. The tools were 
5 mathematics learning plans, learning achievement in the problem solving 
mathematics test, and satisfaction questionnaire. The methodology was carried out 
by one group pretest - posttest design. The statistics used to analyze the data were 
mean, percentage, and standard deviation. The hypotheses were tested by t-test 
dependent  
 The findings of this study were as follows: 
 1. The pre-test and post-test of learning achievement in the problem solving 
mathematics of Prathomsuksa III students taught by Syndicate and KWDL-Technique 
were statistically different at the significant level of .01. 
 2. The satisfaction of Prathomsuksa III students with learning by Syndicate 
and KWDL-Technique was at a high level. 
 
คําสําคัญ 
 การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท   การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
 
ความสําคัญของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดให้การศึกษา
คณิตศาสตร์เป็นการศึกษาเพ่ือปวงชนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่าง
ต่อเน่ืองและตลอดชีวิตตามศักยภาพ  แม้ว่าคณิตศาสตร์จะมีความสําคัญดังที่กล่าวมาแล้วก็ตาม แต่
สภาพปัจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังมีปัญหาอยู่มาก เช่น ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารี
วิทยา) ปีการศึกษา 2552 ได้ต้ังเกณฑ์ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 70.00 แต่ พบว่า คะแนนเฉลี่ยที่ได้เพียงร้อยละ 44.91 และเมื่อพิจารณาด้านเน้ือหาพบว่า
เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเป็นเร่ืองที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าด้านอ่ืน ๆ ซึ่งน่าจะเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เช่นคํากล่าวของสุวร  กาญจนมยูร (2545) กล่าวว่าปัญหาสําคัญที่ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์พบอยู่เสมอคือ นักเรียนส่วนใหญ่มักจะทําโจทย์ปัญหาไม่ได้ การที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะในเรื่องโจทย์ปัญหา  พบว่านักเรียนไม่สามารถคิด
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้เข้าใจได้ จึงไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาตามที่โจทย์ต้องการได้อย่างถูกต้อง จาก
สภาพปัญหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงการแก้โจทย์
ปัญหาของนักเรียน สมศักด์ิ  โสภณพินิจ (2543) ได้เสนอแนะว่า การสอนคณิตศาสตร์ให้ได้ผล ที่
สามารถช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ดีวิธีหน่ึงคือ 
การสอนให้ผู้เรียนได้เรียนและรู้จักใช้กลวิธีหรือยุทธวิธีในการแก้ปัญหา เมื่อพบโจทย์หรือปัญหาท่ี
ต้องการแก้ไข หรือต้องการหาคําตอบ อันจะเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนากลวิธีเหล่าน้ันไปใช้ในการ
แก้ปัญหาจริง ในชีวิตได้ตามสมควรต่อไป สิริพร  ทิพย์คง (2545) ได้เสนอว่าการเรียนการสอน
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คณิตศาสตร์ควรพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างย่ิงโจทย์ปัญหาถือว่าเป็นหัวใจของ
วิชาคณิตศาสตร์และมีความสําคัญย่ิง เป็นทักษะที่ควรเน้นเพ่ือให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา และ
เพ่ือที่จะให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นในการแก้ปัญหาได้  
 การจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์น้ัน
มีอยู่หลายวิธี   วิธีหน่ึงที่นักการศึกษาได้นํามาทดลองใช้ในการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียน คือใช้เทคนิค KWDL ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตาม
ขั้นตอน ยุพิน  ยืนยง (2549) ทําการวิจัยเก่ียวกับการใช้เทคนิค KWDLของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
พบว่า เทคนิค KWDL ช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาให้สูงขึ้นได้ เพราะเป็นเทคนิคที่มี
ขั้นตอนชัดเจน  เข้าใจง่าย  ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแต่ละขั้นตอนตามลําดับ ทําให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรม ได้รับประสบการณ์ตรง มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าพูด สามารถ
เขียนแสดงผลท่ีได้ และมีความสนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับบุณฑริกา  พงศ์ศิริวรรณ 
(2552) ได้นําเทคนิค KWDL มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิใน
การแก้โจทย์ปัญหามีค่าเฉล่ียสูงกว่ากว่าการเรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนตามปกติ 
 นอกจากการใช้เทคนิค KWDL เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
แล้ว การสอนแบบซินดิเคท (Syndicate) ก็เป็นการสอนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาอีกวิธีหน่ึง เน่ืองจาก 
เป็นวิธีการที่มุ่งให้ผู้เรียน รู้จักการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เรียนรู้โดยการทํางาน
เป็นกลุ่ม และฝึกให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มนต์รวี  นันต๊ะเสน (2553) ได้นําวิธีการสอนแบบ 
ซินดิเคทไปทดลองสอนในรายวิชาสังคมศึกษา พบว่า สามารถเสริมทักษะผู้เรียนในการหาความรู้และ
มีความคิดในเชิงสหวิทยาการ  อีกทั้งยังเป็นการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ผู้เรียน
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่เรียนไปโดยอาศัยหลักการและเหตุผล มีหลักฐานสนับสนุน 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จักใช้ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนาการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  การสอนแบบซินดิเคทเป็นการสอนที่เกิดประโยชน์หลาย
ประการ เช่นคํากล่าวของสุนันทา  สายวงศ์ (2544) กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนแบบซินดิเคทไว้
หลายประการเช่น เป็นการส่งเสริมทักษะในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้เรียนรู้จักร่วมมือแสดงความ
คิดเห็น ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหา รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นต้น  
 ทิศนา  แขมมณี (2542) และวัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2541) กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า 
ไม่มีวิธีใดดีที่สุดวิธีเดียวในการท่ีจะนําวิธีการสอนใดมาใช้  ควรใช้วิธีการสอนที่หลากหลายมาผสมกัน 
เพราะจะได้เหมาะสมกับความสามารถสนองความต้องการ และวิธีเรียนของผู้เรียนแต่ละคน ทําให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยคิดว่าควรใช้วิธีการสอนแบบซินดิเคทร่วมกับ
เทคนิค KWDL โดยนําลักษณะเด่นของทั้งสองวิธีมาปรับร่วมกันในการจัดการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ น่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ได้ดี โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน ให้สมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปราย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนดังน้ี   
1. ขั้นนํา  2. ขั้นสอน 3. ขั้นฝึกทักษะการเรียนเป็นกลุ่ม  4. ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 5. ขั้นสรุป
บทเรียน  การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการดังกล่าวน้ี ผู้วิจัยเช่ือว่าจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนา
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ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ได้ฝึกวิธีคิดอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนร่วมกันโดยใช้
กระบวนการกลุ่มจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งจะช่วยให้นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะทางสังคมอีกด้วย 
     ข้อเปรียบเทียบขั้นตอนและรายละเอียดของการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท แบบเทคนิค
KWDL และแบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL ปรากฏในตาราง ดังน้ี 
 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  1.  ผลการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลัง
เรียนแตกต่างกันหรือไม่ 
  2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL         
ในระดับใด 
 
 
 
 

ซินดิเคท เทคนิค KWDL ซินดิเคทร่วมกับเทคนคิ KWDL 
1. ขั้นเตรียม  แบ่งกลุ่ม
นักเรียน 
2. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
3. ขั้นดําเนินการสอน  
   - ขั้นมอบหมายงาน 
   - ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 
   - ขั้นอภิปรายปัญหา 
   - ขั้นเสนองาน 
   - ขั้นสรุป 
4. ขั้นวัดและประเมินผล 
จุดเด่น 
      เน้นกระบวนการกลุ่ม 
ฝึกให้ผู้ เรียนรู้จักหน้าที่
และความรับผิดชอบ 
ที่มา: จิราภรณ์  นาคเรือง  
(2552) 
 

1. ขั้น นําเข้ าสู่บทเ รียนเป็นการ
ทบทวนความรู้เดิม โดยนําเสนอ
สถานการณ์ของโจทย์ปัญหา 
2. ขั้นดําเนินการสอนใช้เทคนิค
KWDL ประกอบด้วย 
  - หาสิ่งที่รู้เก่ียวกับโจทย์ (K) 
  - หาสิ่งที่ต้องการรู้เก่ียวกับโจทย์ 
(W) 
  - ดําเนินการแก้โจทย์ปัญหา (D) 
  - สรุปสิ่งที่ได้จากการเรียน (L) 
3. ขั้นฝึกทักษะทําแบบฝึกหัดจาก
แบบเรียน 
4. ขั้นวัดและประเมินผล 
จุดเด่น 
เน้นความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ที่มา: วีระศักด์ิ  เลิศโสภา (2544) 

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
    1.1 แบ่งกลุ่มนักเรียน 
    1.2 ทบทวนความรู้เดิม 
2. ขั้ นสอนเนื้ อหาใหม่ โดยใ ช้
เทคนิค KWDL ให้สมาชิกในกลุ่ม
ช่ วย กันศึ กษา คําถามและหา
คําตอบตามข้ันตอนที่กําหนดครู
จะอธิบายให้คําแนะนําประกอบ 
3. ขั้นฝึกทักษะทําแบบฝึกร่วมกัน
เป็นกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงานต่อ
ครูและเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 
5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล
งานกลุ่ม 
จุดเด่น 
    การร่วมมือกันภายในกลุ่ม
ช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
เทคนิค KWDL 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว
และมีการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) 
 ประชากรในการวิจัยครั้ ง น้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหลักสี่             
(ทองใบทิวารีวิทยา) สํานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถในการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง อ่อนในห้องเดียวกัน จํานวน 4 ห้องเรียน นักเรียน
ห้องเรียนละ 30 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 120 คน          
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดหลักสี่ 
(ทองใบทิวารีวิทยา) สํานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน    
1 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 30 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 5 แผน
โดยจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL 
            2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหา เป็นแบบปรนัย ชนิด         
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL 
จํานวน 15 ข้อ 
  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการ
ทดลองโดยการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL โดยใช้สถิติ t-test Dependent 
Sample 
 2. นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และ    
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วเทียบค่าเฉล่ียกับเกณฑ์ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
  
ผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา     
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง    
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
เทคนิค KWDL ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล   
 ผู้วิจัยได้รวบรวมผลการวิจัย  สามารถอภิปรายผลประเด็นสําคัญได้  ดังน้ี 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL ก่อนเรียนและหลังเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 การท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการนําเทคนิค KWDL มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ช่วยให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ทําให้นักเรียนรู้จักคิดอย่าง
เป็นระบบ เป็นขั้นตอนจึงสามารถวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุณฑริกา  พงศ์ศิริวรรณ (2552) ที่พบว่าการนําเทคนิค KWDL มาใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ทําให้ผลสัมฤทธ์ิในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุภาภรณ์  ทองใส (2548) ที่ได้นําเทคนิค KWDL มาใช้ในการสอนเรื่องโจทย์ปัญหา
เศษส่วน  พบว่า เป็นเทคนิคที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้อย่างหลากหลายตาม
ขั้นตอนที่กําหนด และสามารถหาวิธีแก้ปัญหาท่ีดีที่สุดพร้อมให้เหตุผลประกอบได้อย่างชัดเจน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์  นาคเรือง (2552) ที่ได้กล่าวถึงจุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบ
ซินดิเคทไว้หลายประการ เช่น เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ  ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL โดยภาพรวมในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากวิธีการ
สอนดังกล่าวช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโจทย์ปัญหามากข้ึน  นักเรียนสามารถวิเคราะห์
โจทย์และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง กิจกรรมที่จัดช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกน่าสนใจ
ไม่น่าเบ่ือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญฐนาศิวรัตน์  ไกรทิพย์ (2551) ที่ทําการวิจัยเรื่องการสอน
โดยใช้เทคนิค KWDL ได้พบว่าผู้เรียนได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  มีการเลือกวิธีแก้โจทย์ปัญหาตาม
ความถนัดและความสนใจ รวมท้ังมีการออกมานําเสนอผลงานซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีและมี
ความภาคภูมิใจในผลงาน ทําให้เกิดความกระตือรือร้นสนใจการเรียนรู้แล้วยังส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจไม่เบ่ือหน่าย มีการเปล่ียนแปลงบรรยากาศในช้ันเรียน 
ผู้เรียนจึงเกิดความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรสนับสนุนให้นําวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องโจทย์ปัญหา  นอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL เช่นการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL หรือการใช้ชุดฝึกทักษะจาก
นิทานกับเทคนิค KWDL เป็นต้น 
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 2. ควรมีการศึกษาการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL ไป
ใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ 
          3. ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
ซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ 
 4. ควรนําเอารูปแบบการจัดการรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL ไปใช้กับเน้ือหา
อ่ืนโดยคัดเลือกเน้ือหาที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถนํามาทดลองใช้ได้ เช่น เศษส่วน ทศนิยม การ
ช่ัง ตวง วัด ฯลฯ หรือนําไปใช้ในระดับช้ันอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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