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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
เรื่ องระบบสมการเชิ งเส้นโดยใช้ KWDL และ TAI 2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบ
สมการเชิงเส้นก่อนและหลังการใช้ KWDL และ TAI และ3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒั นาการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้ KWDL
และ TAI กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านไผ่ลอ้ ม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จํานวน 11 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า ผลการสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้การแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค
การสอน KWDL และ TAI มีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอนประกอบด้วย 1. ขั้นนํา 2. ขั้นสอน 3. ขั้นฝึ ก 4. ขั้น
วัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ 5. ขั้นสรุ ปบทเรี ยนและให้รางวัลนักเรี ยน นักเรี ยนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางคณิ ตศาสตร์ ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอน KWDL และ TAI มีค่าเฉลี่ย 5.34 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์, เทคนิคการสอน KWDL และ TAI

ABSTRACT

The purposes of this research were to analyse the lesson plans in order to develope Mathematics
Problem Sovling Skill on System of Linear Equation by Using KWDL and TAI , to compare capabilities
of Mathematics Problem Sovling Skill on System of Linear Equation before and after using KWDL and
TAI , and to study the Matthayomsuksa 3 student’s satisfaction toward learning about the System of Linear
Equation by Using KWDL and TAI. The samples were 11 Matthayomsuksa 3 students at Phailom School ;
Phrae Primary Educational Service Area Office 2 , There were 2 instruments used in this research : lesson plans
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and the questionair about the samples’ satisfaction. The percentage, standard deviation, and T-test were used for
statistical analysis.
The results of this research were shown that the lesson plan of Mathematics Problem Sovling Skill
on Linear Equation by using KWDL and TAI were devided into 5 steps including 1. Warm up 2. Presentation
3. Practice 4. Evaluation 5. Concluesion and rewarding to students. Also, after learning by KWDL and TAI , the
student had higher ability to solve Mathematics Problem with the standard diviation .05. Moreover, the students
were satisfied with learning by KWDL and TAI with the highest level.
Keywords: Mathematics Problem Solving for Skill, KWDL and TAI
บทนํา

คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาหนึ่ งที่มีความสําคัญยิ่งต่อชีวิตประจําวันของมนุษย์ เป็ นเครื่ องมือที่นาํ ความเจริ ญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนเป็ นพื้นฐานของการค้นคว้าวิจยั ทุกประเภท และเป็ นที่
ยอมรับกันว่าคณิ ตศาสตร์ เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดในการพัฒนามนุษย์ เพราะคณิ ตศาสตร์ ช่วยพัฒนาความคิดของผูเ้ รี ยน
ให้สามารถคิดได้อย่างเป็ นระบบ มีเหตุผล แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
เรี ยนรู ้วิชาอื่น ๆ ได้ดว้ ย (กองวิจยั ทางการศึกษา, 2544 : 1) ธรรมชาติของวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่เกี่ยวกับจํานวนและ
ตัวเลข มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน และเป็ นนามธรรมยากแก่การที่ผเู ้ รี ยนจะเข้าใจ ในการจัดการเรี ยนการสอนครู ผสู ้ อน
ต้องใช้เทคนิ คหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ มีความเข้าใจ และได้ฝึกทักษะให้เกิดความชํานาญ ถ้าหาก
ครู ผสู ้ อนขาดเทคนิคในการถ่ายทอด ผูเ้ รี ยนมีความไม่เข้าใจก็คิดว่ายาก ก็เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย ไม่อยากเรี ยนและมี
ทัศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ วิช าคณิ ต ศาสตร์ อัน จะส่ ง ผลให้ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นตํ่า ทั้ง นี้ การพัฒ นาความสามารถด้า น
คณิ ตศาสตร์เป็ นการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจในคณิ ตศาสตร์ ทั้งในส่วนที่เป็ นเนื้อหาสาระที่ใช้เป็ นพื้นฐาน
ซึ่ ง ประกอบด้ว ยความรู ้ ทัก ษะ มโนมิ ติ แ ละส่ ว นที่ เป็ นวิธี ก าร (สมวงษ์ แปลงประสพโชค, 2545) ซึ่ ง หมายถึ ง การ
ดําเนิ นการต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ยุทธวิธีการแก้ปัญหา และตัดสิ นใจสิ่ งต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเองอย่างมีเหตุผลอีกทั้งยัง
สามารถสื่ อแนวคิดของตนเองให้ผูอ้ ื่นรับรู ้ ได้ จะเห็ นว่าการพัฒนาความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ประกอบไปด้วย 5
ทักษะ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการ
นําเสนอทักษะการเชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ การพัฒนาความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ มี
ทักษะที่ จาํ เป็ นจะต้องได้รับการพัฒนาหลายทักษะด้วยกัน โดยเฉพาะทักษะการแก้โจทย์ปัญหาซึ่ ง เป็ นทัก ษะที่ มี
ความสํา คัญ มากเพราะในชี วิต ประจํา วัน ของมนุ ษ ย์ต ้อ งประสบกับ ปั ญ หาต่ า ง ๆ มากมาย มนุ ษ ย์จึ ง ต้อ งมี ค วามรู ้
ความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่ งเป็ นความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้ปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
การจัดกระบวนการการเรี ยนรู ้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ทั้งนี้หากนักเรี ยนสามารถคิดแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องมีทกั ษะกระบวนการมีเหตุผลแล้ว ความสามารถดังกล่าวย่อมสามารถถ่ายโยงความรู ้ประสบการณ์ที่ได้
ในการคิดแก้ปัญหาไปยังศาสตร์ อื่นๆ ได้ โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือสําคัญอันหนึ่ งในการพัฒนาความคิด
ของนักเรี ยน นอกจากนั้นยังช่วยให้นักเรี ยนได้พฒั นาทักษะพื้นฐานที่ จาํ เป็ นในการแก้ปัญหาตลอดจนรู ้จกั ปั ญหาใน
สถานการณ์จริ งในชีวิตเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาตามความสามารถของแต่ละคน อาจกล่าวได้วา่ การสอนคณิ ตศาสตร์ใน
โรงเรี ยนให้บรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดก็คือนักเรี ยนจะต้องมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ ง
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ประสบการณ์จากการฝึ กทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาในวิชาคณิ ตศาสตร์ น้ ี จะเป็ นรากฐานสําคัญที่จะถ่ายโอนไปสู่ การ
พัฒนาวิธีการคิดและเสริ มสร้างทักษะในการแก้ปัญหาในชีวติ ประจําวันให้กบั นักเรี ยน (Marvis. 1957 : 27 ) การจัดการ
เรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ในปั จจุบนั โดยภาพรวมยังพบปั ญหาหลายอย่างด้วยกันโดยปั ญหาที่สาํ คัญยังไม่สามารถแก้ไข
ได้เลยคือปั ญหาการแก้โจทย์ปัญหา ทั้งแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ แก้โจทย์ปัญหาสมการ หรื อแก้โจทย์ปัญหาด้าน
ต่างๆซึ่ งสอดคล้องกับปั ญหาของโรงเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั ทําการสอนอยูค่ ือ การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการโดยจากรายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติข้ นั พื้นฐาน ( O- NET ) ประจําปี การศึกษา 2558 ซึ่ งจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับ
โรงเรี ยนจะตํ่ากว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ นอกจากนี้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ตํ่ากว่าเป้ าหมายที่โรงเรี ยนกําหนด
ไว้ คือร้อยละ 60 สาเหตุที่ทาํ ให้ผลสัมฤทธิ์ทางคณิ ตศาสตร์ต่าํ อาจเนื่องมาจากนักเรี ยนในระดับชั้นนี้ยงั ต้องได้รับการเอา
ใจใส่จากครู ผสู ้ อน ผูป้ กครอง ขาดความสนใจในการเรี ยนรู ้ในวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่เข้าใจและไม่รู้จกั วิธีการคิดหาคําตอบ
ขาดทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ขาดการฝึ กทักษะให้เกิดความชํานาญและขาดความเชื่อมโยงจากการเรี ยนรู ้สู่
ประสบการณ์จริ งในชีวิตประจําวัน สําหรับการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการมีแนวคิดที่น่าสนใจในการนํามาแก้ปัญหา
การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการของผูเ้ รี ยนมีหลายวิธีการด้วยกัน ซึ่ งจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ผา่ น
มาพบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนํามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตสาสตร์ ได้คือ เทคนิคการสอนแบบ KWDL
เพราะเป็ นเทคนิ คที่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ คิ ดสังเคราะห์ โจทย์ตามขั้นตอนที่ กาํ หนดจนสามารถหาวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง มีข้ นั ตอนในการแก้โจทย์ปัญหาที่ ชดั เจน ทําให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจปั ญหาได้อย่างชัดแจ้ง จนสามารถ
วางแผนแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเทคนิ คการสอนที่ เหมาะสมอีกวิธีหนึ่ ง คือการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิ คการสอนแบ TAI ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือระหว่างสมาชิ กในกลุ่ม 4 – 5 คน โดยสมาชิกใน
กลุ่มมีความแตกต่างกัน คือ เพศ ความสามารถในการเรี ยนโดยเป็ นนักเรี ยนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยสมาชิกใน
กลุ่มจะต้องช่วยกันเรี ยนรู ้ ร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มประสบความสําเร็ จ จากความสําคัญของปั ญหาที่กล่าวมา
ผูว้ ิจยั จึงคิดหาแนวทางที่จะพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรี ยนโดยใช้ KWDL และ TAI เพื่อพัฒนากิจกรรม
การเรี ยนการสอน ซึ่ งจะช่วยพัฒนาคุณภาพการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และส่ งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสาระคณิ ตศาสตร์ เรื่ องระบบสมการเชิงเส้นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2.คําถามการวิจยั
2.1. การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้เทคนิคการสอน KWDL และ
TAI สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างไร
2.2. ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้เทคนิคการสอน KWDL
และ TAI สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นอย่างไร
2.3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบ
สมการเชิงเส้น โดยใช้เทคนิคการสอน KWDL และ TAI อยูใ่ นระดับใด
3. วัตถุประสงค์ การวิจยั
3.1. เพื่อสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องระบบสมการเชิงเส้น
โดยใช้ KWDL และ TAI ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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3.2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 ก่อนและหลังการใช้ KWDL และ TAI
3.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒั นาการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้ KWDL และ TAI
4. กรอบแนวคิดการวิจยั
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ระบบสมการเชิงเส้น

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค
KWDL และ TAI ในการพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบ
สมการเชิงเส้น

ความพึงพอใจของนักเรี ยน
ต่อเทคนิค KWDL และ TAI

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
5. การดําเนินการวิจยั
5.1 ขอบเขตของการวิจยั
5.1.1 ขอบเขตด้ านประชากร
1. กลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนบ้านไผ่ลอ้ ม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จํานวน 11 คน
5.1.2 ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปั ญหาระบบสมการเชิงเส้น
ตัวแปรตาม ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น และความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนต่อการใช้เทคนิค KWDL และ TAI
5.1.3 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ใช้เนื้อหากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เรื่ องระบบสมการเชิงเส้น
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5.2 การออกแบบการวิจยั
ระยะที่ 1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องระบบสมการ
เชิงเส้นโดยใช้ KWDL และ TAI ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนบ้านไผ่ลอ้ ม อําเภอลอง จังหวัดแพร่
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการโดย
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามาสรุ ปเป็ นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โดยใช้ KWDL และ TAI ซึ่งมีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นนํา 2. ขั้นสอน 3. ขั้นฝึ กทักษะ 4.
ขั้นวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ 5. ขั้นสรุ ปบทเรี ยนและให้รางวัลนักเรี ยน
ระยะที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น ก่อนและหลังการใช้
เทคนิค KWDL และ TAI ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
การเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น ก่อนและหลังการใช้เทคนิค KWDL
และ TAI ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านไผ่ลอ้ ม อําเภอลอง จังหวัดแพร่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการโดยการ
ทดสอบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น ก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค KWDL
แล้วจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนและกระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เทคนิค KWDL
และ TAI แล้วดําเนินการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นําผลการทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้มา
เปรี ยบเทียบกันด้วยสถิติ t – test โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปในการวิเคราะห์
ระยะที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เทคนิค KWDL และ TAI
การศึกษาความพึงพอใจ ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้
เทคนิค KWDL และ TAI ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านไผ่ลอ้ ม อําเภอลอง จังหวัดแพร่ ผูว้ จิ ยั ได้
ดําเนินการโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามขั้นตอนและกระบวนการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้
เทคนิค KWDL และ TAI แล้วนําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ มาสอบถาม
นักเรี ยน นําผลมาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
6. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ KWDL และ TAI มีเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ 3 ชนิด ดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้ KWDL และ TAI
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้ KWDL และ TAI
จํานวน 2 ฉบับ ฉบับละ 25 ข้อ เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย 20 ข้อ และแบบปรนัย 5 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ
เชิงเส้นโดยใช้ KWDL และ TAI
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7. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ KWDL และ TAI มีเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ 3 ชนิด โดยมีข้ นั ตอนการสร้างและหา
คุณภาพดังนี้
7.1 การสร้ างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
1. การสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่ องการแก้ โจทย์ ปัญหาระบบสมการเชิงเส้ น โดยใช้
KWDL และ TAI สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั นี้
1.1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั หน่วยการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่กาํ หนดไว้ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 เพื่อกําหนดเนื้อหาที่ใช้ในการ
ทดลองวิจยั
1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ การสอนคณิ ตศาสตร์โดยใช้ KWDL และ TAI เพื่อ
นํามาใช้ในการออกแบบขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
และศึกษาแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.3 ร่ างแผนการจัดจัดการเรี ยนรู ้เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปั ญหาระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ KWDL และ TAI
2. การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่ องการแก้ โจทย์ ปัญหาระบบสมการเชิง
เส้ น โดยใช้ KWDL และ TAI
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 นําแผนการจัดจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
โดยใช้ KWDL และ TAI เสนอต่อที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
2.2 นําแผนการจัดจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
โดยใช้ KWDL และ TAI ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ( ดังแสดงในภาคผนวก )
โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพือ่ พัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นโดย
ใช้ KWDL และ TAI
2.3 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้รับการปรับปรุ งแล้วไปจัดพิมพ์เป็ นฉบับที่สมบูรณ์
นําไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
7.2 การสร้ างและหาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการแก้ โจทย์ ปัญหาระบบสมการเชิงเส้ น
1. การสร้ างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ โจทย์ ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์
ปั ญหาระบบสมการเชิงเส้น จากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั
1.2 วิเคราะห์จุดประสงค์ของเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง เพื่อนํามาสร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
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ร่ างจํานวน 40 ข้อ

1.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นฉบับ

2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ โจทย์ ปัญหาระบบสมการ
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 นําแบบทดสอบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น ฉบับร่ าง
เสนอต่อที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
2.2 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น ที่ปรับปรุ งแล้วให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร การวัดและประเมินผล และการสอนคณิ ตศาสตร์ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ความเหมาะสม
ความสอดคล้องของเนื้อหาภาษาที่ใช้ ความสอดคล้องกับทักษะที่ตอ้ งการวัดและความเหมาะสมของข้อคําถามและ
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) จํานวน 3 ท่าน
2.3 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น ที่แก้ไขตาม
คําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไข
2.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น ไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนบ้านนาอุน่ น่องที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 15 คน เพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการ
คํานวณ คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย(p) มีค่าระหว่าง .20 - .80 ค่าอํานาจจําแนก(r) มีค่า .20 ขึ้นไป จํานวน 25 ข้อ
2.5 จัดทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นฉบับสมบูรณ์
2.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น ฉบับสมบูรณ์
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ น ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 โรงเรี ยนบ้านไผ่ลอ้ ม ที่ผา่ นการเรี ยนเรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นมาแล้ว
7.3 การสร้ างและหาคุณภาพของแบบทดสอบความพึงพอใจ
1. การสร้ างแบบทดสอบความพึงพอใจทีม่ ตี ่ อการจัดการเรียนรู้ เรื่ องการแก้ โจทย์ ปัญหาระบบ
สมการเชิงเส้ น โดยใช้ KWDL และ TAI สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ผูว้ จิ ยั ดําเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการเรี ยน การวัดความพึงพอใจและ
คุณลักษณะเครื่ องมือสอบถามความพึงพอใจ เพื่อเป็ นแนวทางการสร้างแบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรี ยน ที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้ KWDL และ TAI สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1.2 กําหนดกรอบเนื้อหาความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านสื่ ออุปกรณ์ ด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้ และด้านการวัดและประเมินผล
1.3 เลือกประเด็นที่จะวัดและกําหนดวิธีการวัด ประเด็นสอบถามความพึงพอใจได้เลือก
มาจากกรอบเนื้อหาที่กาํ หนดไว้ในขั้นที่ 3.2 จํานวน 10 ข้อ และได้กาํ หนดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ( มากที่สุด – น้อย
ที่สุด ) เกณฑ์ในการแปลผลความพึงพอใจใช้เกณฑ์ ดังนี้ ( นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543 : 208 )
4.24 - 5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
3.43 - 4.23
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
2.62 - 3.42
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
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1.81 - 2.61
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1.00 - 1.80
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1.4 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหา
ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้ KWDL และ TAI สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ฉบับร่ าง
2. การหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหา
ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้ KWDL และ TAI สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาระบบ
สมการเชิงเส้น โดยใช้ KWDL และ TAI ฉบับร่ างเสนอต่อที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสม
2.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาระบบ
สมการเชิงเส้น โดยใช้ KWDL และ TAI ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมและพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ( IOC ) จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ หาคุณภาพด้านความตรงหรื อค่า IOC
2.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ
เชิงเส้น โดยใช้ KWDL และ TAI แก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ
เชิงเส้น โดยใช้ KWDL และ TAI ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนบ้านนาอุ่น
น่อง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 15 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป
2.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ
เชิงเส้น โดยใช้ KWDL และ TAI มาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนบ้านไผ่ลอ้ ม
8. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการดังนี้
1. ทําหนังสื อขอความร่ วมมือในการทําวิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถึงผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านไผ่
ล้อม ที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ KWDL และ TAI สําหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ผา่ นการตรวจและปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 11 คน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทดลอง
ดังนี้
2.1 จัดการเรี ยนการสอน
2.1.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
2.1.2 ให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละเรื่ อง
2.1.3 ทดสอบหลังเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบ แต่ละเรื่ อง
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2.1.4 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังจากเรี ยนในเรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว จํานวน 10 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.2 นักเรี ยนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาระบบ
สมการเชิงเส้น โดยใช้ KWDL และ TAI
3. นําข้อมูลที่ได้จากการทํากิจกรรมระหว่างเรี ยน การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมาวิเคราะห์
9. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป โดยมีค่าสถิติที่ใช้สาํ หรับวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
6.1 สถิติบรรยาย คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจ
6.2 สถิติอา้ งอิง คือ t – test เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
6.3 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ ได้แก่
3.1 ค่าความแม่นตรง ( Validity )
3.2 ค่าความยาก ( Difficulty )
3.3 ค่าอํานาจจําแนก ( Discrimination )
3.4 ค่าความเชื่อมัน่ ( Reliability )
10. ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์เรื่ องระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ KWDL และ TAI สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลวิจยั ได้ดงั นี้
10.1 ผลการสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้การแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องระบบสมการเชิงเส้น
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL และ TAI สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL และ TAI ผูว้ ิจยั ได้นาํ เทคนิคการสอนทั้ง 2 วิธีมาสังเคราะห์เพื่อ
ใช้ในการโจทย์ปัญหา โดยสังเคราะห์เป็ นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด 5 ขั้น ปรากฏผลดังตาราง
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้
1. ขั้นนํา เป็ นการเตรี ยมตัวนักเรี ยนก่อนเริ่ มเรี ยน
1. นําเข้าสู่บทเรี ยนโดยครู ทบทวน ขั้นตอน วิธีการ
เพื่อให้รู้วา่ กําลังจะเรี ยนอะไรเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา
พร้อมในการเรี ยน
2. ขั้นสอน เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษารายละเอียดใน 2. ครู ย กตัว อย่า งโจทย์ปั ญหาแล้ว ให้นัก เรี ย นร่ วมกัน
การแก้ โ จทย์ปั ญ หาโดยใช้ เ ทคนิ ค การสอนแบบ ตอบคําถามและร่ วมกันแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อ
KWDL และ TAI โดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม โดยครู หาคําตอบตามขั้นตอนและวิธีการของเทคนิค KWDL
ยกตัว อย่า งสถานการณ์ ปั ญ หาและแก้ปั ญ หาเพื่ อหา
คําตอบตามขั้นตอนร่ วมกันประกอบกับการใช้คาํ ถาม
กระตุน้ ผูเ้ รี ยน
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
3. ขั้นฝึ กทักษะ เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มได้ลงมือ
ปฏิบตั ิการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ตามสถานการณ์
ที่ ก ํา หนดให้เ พื่ อ พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ส ามารถแก้โ จทย์
ปั ญหาสมการ

ลักษณะของการจัดการเรียนรู้
3.1 ฝึ กทักษะโดยครู แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มๆ ละ 4 -5 คน
คละความสามารถ ประกอบด้วย นักเรี ยนเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 2 -3 คน และนักเรี ยนที่อ่อน 1 คน เพื่อให้สมาชิก
ในกลุ่มร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน
3.2 ให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันทําแบบฝึ กทักษะการแก้โจทย์
ปั ญหาตามขั้ นตอนของเทคนิ ค KWDL โดยการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน แล้ว ร่ ว มกัน สรุ ป ขั้น ตอน
วิ ธี ก ารแก้โ จทย์ปั ญ หา เพื่ อ ให้ ไ ด้ค าํ ตอบ พร้ อ มทั้ง
ร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ โดยครู สังเกตพฤติ กรรมการทํางานกลุ่ ม
และส่งเสริ ม สนับสนุนกระบวนการทํางานกลุ่ม
4. ขั้นวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นการประเมินผล 4. ให้นัก เรี ย นทํา แบทดสอบการแก้โ จทย์ปัญหาเป็ น
การจัดการเรี ยนรู ้วา่ ผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
รายบุคคล
5. ขั้นสรุ ปบทเรี ยนและให้รางวัลนักเรี ยน เป็ นการ 5.1 สรุ ป บทเรี ยนโดยครู แ ละนั ก เรี ยนร่ ว มกัน สรุ ป
สะท้อนผลการเรี ยนรู ้ที่ได้เรี ยนรู ้ไป และระบบ เข้าใจ ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ปั ญหาได้อย่างชัดเจน จนสามารถวางแผนแก้ไข
แต่ละกลุ่มร่ วมกันซักถามปั ญหา หรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ปั ญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
การแก้โจทย์ปัญหา
5.2 ครู กล่ า วชมเชยกลุ่ ม ที่ ไ ด้ค ะแนนสู ง สุ ด และให้
กําลังใจกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยให้พยายามให้สาํ เร็ จต่อไป
9.2 ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้ปัญหา ก่อนและหลังการใช้เทคนิ คการสอน KWDL และ
TAI สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.48 และ S.D. เท่ากับ 3.56
9.3 ผลการศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้
เทคนิ คการสอน KWDL และ TAI พบว่าความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 5.34
ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก โดยความคิดเห็นของนักเรี ยนไม่แตกต่างกันมาก ( S.D.= 0.214 ) ส่วนรายละเอียดของความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
เทคนิ ค การสอน KWDL และ TAI เปิ ดโอกาสให้นัก เรี ย นได้คิ ด และแสดงความความคิ ด เห็ น ร่ ว มกัน โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ คการสอน KWDL และ TAI สามารถนําความรู ้ ที่ไ ด้ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและน่าสนใจ สําหรับความพึง
พอใจของนักเรี ยนเรื่ องอื่นๆมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากทุกเรื่ อง
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10. อภิปรายผล
จากการดําเนิ นการวิจยั เรื่ องการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องระบบสมการเชิ ง
เส้นโดยใช้เทคนิ คการสอนแบบ KWDL และ TAI สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มี ประเด็นสําคัญที่ นํามา
อภิปรายผล 3 ประเด็นดังมีรายละเอียดการอภิปรายผลดังต่อไปนี้
10.1 การสังเคราะห์กระบวนการการจัดการจัดการเรี ยนรู ้การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิ คการสอน KWDL
และ TAI ทําให้ได้ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อแก้ไขปั ญหา การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ใช้เทคนิ คการสอน KWDL
และ TAI จากการศึ กษา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และเอกสารทางวิชาการต่างๆโดยได้สังเคราะห์ข้ นั ตอนในการ
จัดการเรี ยนรู ้การแก้โจทย์ปัญหาออกมาทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นนํา 2. ขั้นสอน 3. ขั้นฝึ กทักษะ 4. ขั้นวัดผล
ประเมินผล 5. ขั้นสรุ ปบทเรี ยนและให้รางวัลนักเรี ยน ซึ่ งการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ขั้นตอนนี้ สามารถทําให้
นักเรี ยนรู ้จกั คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เข้าใจปั ญหาได้อย่างชัดเจน จนสามารถวางแผนแก้ไขปั ญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามขั้นตอนของเทคนิ ค KWDL ที่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์โจทย์ปัญหาตาม
ขั้นตอนที่กาํ หนดจนสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับฉวีวรรณ ธรรมทินโน (2555) ที่กล่าวไว้วา่
การแก้โจทย์ปัญหาควรทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบขึ้น ทําให้มีความ
เข้าใจในการแก้ปัญหา และจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่มตามเทคนิ คการสอน TAI ที่เน้นการเรี ยนรู ้แบ
ร่ วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่มีความรู ้ความสามารถแตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน เน้นการแบ่งงานกันทํางาน
ที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาความรู ้ความสามารถของตนเองเพื่อความสําเร็ จของกลุ่ม ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ
เน้นการฝึ กทักษะทางสังคมทําให้ผเู ้ รี ยนมีความสามัคคีในการทํางานและมีความสนุกสนานกับการเรี ยนรู ้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ สุรางค์ วีรสุเมธา (2557) ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้ในการแก้โจทย์ปัญหา ควรเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ เรี ยนรู ้การทํางานกลุ่มและใช้ศกั ยภาพตนเอง ช่วยให้บรรลุเป้ าหมาย เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข เรี ยนรู ้ตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
10.2 ความสามารถของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในการแก้โจทย์ปัญหา หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน
เนื่ องจากมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการสอน KWDL และ TAI ที่เน้นการแก้โจทย์
ปั ญหาตามระบบ ขั้นตอน วิธีการที่ชดั เจน ตามลําดับขั้นตอนของเทคนิ ค KWDL ที่มีกระบวนการคิดและการร่ วมกัน
คิดทุกขั้นตอน ภายในกลุ่มทําให้นกั เรี ยนฝึ กคิดอย่างเป็ นระบบ ในการแยกประเด็นโจทย์ปัญหา โดยเฉพาะขั้นสอน
เนื้ อ หาใหม่ ที่ เ ป็ นการให้ผูเ้ รี ย นได้ศึ ก ษารายละเอี ย ดในการแก้โ จทย์ปั ญ หาโดยใช้เ ทคนิ ค KWDL จากตัว อย่า ง
สถานการณ์ปัญหา แล้วนักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์แล้วหาคําตอบร่ วมกันแก้ไขปั ญหาตามขั้นตอน ประกอบกับการใช้
คําถามกระตุน้ ผูเ้ รี ยน และขั้นฝึ กทักษะที่ให้นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่มร่ วมกันทําแบบฝึ กทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสมการ
ตามขั้นตอนของเทคนิค KWDL โดยมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพื่อให้ได้คาํ ตอบพร้อมทั้งร่ วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคําตอบโดยครู คอยให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา และเปิ ดโอกาสให้มีการซักถามอย่างเป็ น
อิ สระ นอกจากนี้ เทคนิ ค KWDL เป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มการอ่านเชิ งวิเคราะห์ คิ ด พิจารณาและ
วิเคราะห์ให้หลากหลาย ทําให้นกั เรี ยนแก้โจทย์ได้อย่างถูกต้องส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น และการจัดการ
เรี ยนรู ้การแก้โจทย์โดยใช้เทคนิคการสอน KWDL และ TAI ยังเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เป็ นการ
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การทํางานเป็ นทีมร่ วมกัน เพราะได้นาํ กระบวนการทํางานกลุ่ม และการร่ วมกันคิดวิเคราะห์โจทย์
ปั ญหาตามลําดับขั้นตอนพัฒนาระดับความสามารถคณิ ตศาสตร์ ช่วยให้นกั เรี ยนรู ้และเข้าใจในการแก้โจทย์ปัญหายิง่ ขึ้น
โดยเฉพาะขั้นฝึ กทักษะที่มีการแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มๆละ 4 – 5 คน คละความสามารถเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มร่ วมกัน
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แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน คนเก่งอธิ บายให้คนที่เรี ยนอ่อน โดยครู คอยสนับสนุนส่ งเสริ มทักษะทาง
สังคมให้แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่งสอดคล้องกับสุรางค์ วีรสุเมธา (2557) ที่กล่าว่า การจัดการเรี ยนรู ้ในการแก้โจทย์ปัญหา ควรเป็ น
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เรี ยนรู ้การทํางานกลุ่ม พัฒนาตามศักยภาพ ใช้ศกั ยภาพของตนเอง ช่วยให้
บรรลุเป้ าหมาย และฝึ กทักษะทางสังคม ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความสนุกสนาน ตั้งใจและรับผิดชอบ
10.3 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสมารถในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอน KWDL และ TAI อยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้นการใช้กระบวนการ
กลุ่ม ครู จึงมีหน้าที่คอยให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ สนับสนุนการเรี ยนรู ้โดยการจัดกิจกรรมและบรรยากาศในห้องเรี ยนที่
เอื้อต่อกระบวนการฝึ กการแก้โจทย์ปัญหาด้วยการให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์คาํ ตอบ
โดยครู คอยใช้คาํ ถามกระตุน้ และเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนมี อิสระในการซักถามข้อสงสัยอย่างเป็ นกันเอง จึ งทําให้
นักเรี ยนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ มีความสุ ข สนุกกับการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับสุ รางค์ วีรสุ เมธา (2557) ที่กล่าว่า
การจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการพัฒนาศักยภาพ เรี ยนรู ้ การทํางานเป็ นกลุ่ ม ทําให้ผูเ้ รี ยนมี ค วาม
สนุกสนาน มีความตั้งใจและรับผิดชอบ มีความกระตือรื อร้น มีความสุขในการเรี ยนรู ้
11. ข้ อเสนอแนะ
11.1 ข้ อเสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ควรนําผลการวิจยั ไปใช้กบั นักเรี ยนที่ความสามารถทางด้านการอ่านเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. ควรนําผลการวิจยั ไปใช้ควบคู่กบั การกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้คิด ได้พดู แสดงความคิดเห็น
3. เนื้อหาของโจทย์ปัญหาที่นาํ มาใช้ควรมีความยากง่ายเหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของ
นักเรี ยน
11.2 ข้ อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการพัฒนาวิธีการ เทคนิค และนวัตกรรมอื่นๆที่แปลกใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนา
ความสามารถของนักเรี ยนทั้งในวิชาคณิ ตศาสตร์และในวิชาอื่นๆ
2. ควรมีการนําเทคนิคการสอน KWDL และ TAI ไปใช้ในการพัฒนาทักษะทางคณิ ตศาสตร์ใน
ด้านอื่ นๆ เช่ น การให้เหตุผล การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ การนําเสนอและการเชื่ อมโยงความรู ้ ต่างๆทาง
คณิ ตศาสตร์
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