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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์การวจิยัเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค KWDL 

ระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน และหลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีก�าหนด และ 2) เปรียบเทียบความสามารถ

ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 

ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL ระหว่างก่อนเรียนกับหลงัเรียนและหลงัเรียนกับเกณฑ์ 

ท่ีก�าหนด กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองโพวิทยา 

อ�าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 จ�านวน 30 คน ซึง่ได้มาด้วยวิธีการ 

สุม่แบบแบง่กลุม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐานร่วมกบัเทคนิค KWDL มีคา่ความเท่ียงตรงระหวา่ง 0.67-1.00 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์มีค่าความเท่ียงตรงระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากระหว่าง 0.23-

0.75 ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.20-0.70 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 และ 3) แบบทดสอบ 

วดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีค่าความเท่ียงตรงเท่ากบั 1.00 ค่าความยาก

ระหวา่ง 0.64-0.78 คา่อ�านาจจ�าแนกระหวา่ง 0.38-0.46 และคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.91 วิเคราะห์
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 ผลการวิจยัพบวา่

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั

เทคนิค KWDL หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน และหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก�าหนดร้อยละ 70 อยา่งมีนยั

ส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

 2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนด 

ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

ค�าส�าคัญ :  ปัญหาเป็นฐาน เทคนิค KWDL ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คณิตศาสตร์ ความสามารถ 

  ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ABSTRACT

 The research aimed to: 1) compare the mathematical learning achievement  

of Mathayomsuksa 1 students using problem-based learning with KWDL teaching  

technique between pretest and posttest and posttest with the specified criteria; and 2) compare  

mathematical problem-solving ability of Mathayomsuksa 1 students using problem-based 

learning with KWDL teaching technique between pretest and posttest and posttest with  

the specified criteria. A sample group of 30 Mathayomsuksa 1 students studying in the  

second semester of the academic year 2016 at Nongphowittaya School, Photharam  

District, Ratchaburi Province was derived by cluster random sampling. The research  

instruments consisted of: 1) lesson plans based on problem-based learning with KWDL 

teaching technique with the validity between 0.67 - 1.00; 2) the mathematics achievement 

test with the validity between 0.67 - 1.00, the difficulty index between 0.23 - 0.75, the power 

of discrimination between 0.20 - 0.70 and the reliability of 0.88; and 3) the mathematical 

problem-solving ability test with the validity of 1.00, the difficulty index between 0.64 - 0.78, 

the power of discrimination between 0.38 - 0.46 and the reliability of 0.91. Data were analyzed 

with mean, standard deviation, and t-test.

 The findings of this research were as follows: 

 1. The students’ mathematical learning achievement after learning with  

problem-based learning with KWDL teaching technique was higher than before and higher 

than the specified criteria at 70% with statistical significance at .05.
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 2. The students’ mathematical problem-solving ability after learning with  

problem-based learning with KWDL teaching technique was higher than before and higher 

than the specified criteria at 70% with statistical significance at .05.

Keywords: problem-based learning, KWDL teaching technique, learning achievement,  

  mathematics, mathematical problem-solving ability

บทน�า

 จากการศึกษาของจุฑาทิพย์ บวัทอง (2554) พบว่านักเรียนท่ีชอบคณิตศาสตร์มีจ�านวน 

น้อยมาก ประกอบกับนักเรียนส่วนใหญ่มักจะมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เน่ืองจาก 

หลายสาเหตดุ้วยกนั เช่น เนือ้หาท่ีครูสอนยากเกินไปไม่เหมาะกบัผู้ เรียน ครูไม่มีเทคนิคการสอนท่ีดี 

ครูไม่ใช้สื่อการสอน ครูผู้ สอนดุเกินไป ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาปรึกษาหรือซกัถามได้หรือ 

นกัเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีจึงไม่เปิดใจรับความรู้ใหม่ ๆ ประกอบกบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท�าให้ 

ความสนใจในการคิดน้อยลง ทุกอย่างในการค�านวณมักจะพึ่งพาเคร่ืองคิดเลขท�าให้ขาดการคิด

และนกัเรียนโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างอยู่กบัโลกออนไลน์ไม่สนใจเรียน ไม่สนใจท�าการบ้าน ขาด 

ความต่อเน่ืองในการเรียน เน่ืองจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจ�า จากขัน้ง่าย

ไปปานกลาง สู่ยาก ซึ่งสอดคล้องกับการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสถาบันบัณฑิต

พฒันบริหารศาสตร์เร่ือง  “ระบบการศกึษาไทย”  ซึง่ท�าการส�ารวจระหวา่งวนัท่ี 15-16 พฤศจิกายน 2555  

จากประชาชนทัว่ประเทศจ�านวน 1, 245 หนว่ยตวัอยา่ง กระจายทกุภมิูภาค ทกุระดบัการศกึษาและ 

กลุ่มอาชีพ เก่ียวกับระบบการศึกษาไทย เน่ืองในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันท่ี  

25 พฤศจิกายน ของทกุปีโดยจากการส�ารวจพบวา่ประชาชน ร้อยละ 37.52 ระบวุา่ในวยัเดก็ไมช่อบ

เรียนวชิาคณิตศาสตร์มากท่ีสดุ (นิด้า, 2555) ดงัจะเหน็ได้จากการประเมินผลนกัเรียนในระดบันานาชาต ิ 

PISA 2012 (Programme for International Student Assessment) พบวา่ในจ�านวน 65 ประเทศ 

ในโครงการนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 427 คะแนน จากค่าเฉล่ีย 494 คะแนน 

(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556: 12) และจากการทดสอบทางการศกึษา 

ระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 พบว่า คะแนนเฉลี่ย 

คณิตศาสตร์ระดับประเทศ ร้อยละ 29.65 โรงเรียนหนองโพวิทยามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.60  

ซึ่งต�่ากว่าระดบัประเทศ และสาระการเรียนรู้ท่ีต้องเร่งพฒันา คือ จ�านวนและการด�าเนินการ และ

ทกัษะและกระบวนการแก้ปัญหา (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน), 2557: 

4) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนหนองโพวิทยา จังหวัดราชบุรี 

พบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 51 คน มีผลสมัฤทธ์ิทาง 
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การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานต�่ากว่า 50 คะแนน อยู่ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53  

(ปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด, 2557: 1) และในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ห้อง 2 ปีการศกึษา 2557 จ�านวน  

49 คน พบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานต�่ากว่า 50 คะแนน 

อยู ่16 คน คดิเป็นร้อยละ 32.65 (ฉนัทนา นทัธี, 2557: 1) จากการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียนทัง้ 2 ห้อง พบว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองโพวิทยา ส่วนใหญ่ 

ไม่สามารถเขียนประโยคสญัลกัษณ์ แสดงวิธีการหาค�าตอบ และตรวจสอบค�าตอบเป็นขัน้ตอนได้  

และมีนักเรียนบางคนท่ีไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งท่ีโจทย์ก�าหนดให้หรือสิ่งท่ีโจทย์ต้องการคืออะไร 

และเนือ้หาท่ีพบปัญหามากท่ีสุด คือ การแก้โจทย์ปัญหาจ�านวนเต็มแสดงให้เห็นว่านักเรียนขาด 

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการประเมินผล 

PISA และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐานและจากสถานการณ์ปัญหาท่ีกล่าว 

มานี ้ ได้รับการยืนยันจากความคิดเห็นของครูประจ�าการของโรงเรียนจ�านวน 32 คน ท่ีเข้าร่วม 

สัมมนา เร่ือง นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิด 

ค�านวณของนักเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีคณะผู้ วิจัยได้จัดขึน้ เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2558 

ณ ห้องประชุม 535 อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด 

และคณะ, 2558: 50) ได้ ร่วมสัมมนาถึงปัญหาของนักเ รียนและได้แสดงความคิดเห็น 

มีความสอดคล้องกนั คือ นกัเรียนขาดทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และครูต้องการทราบ 

ถึงนวัตกรรมท่ีจะช่วยกระตุ้ นให้นักเรียนอยากรู้ อยากเรียนและอยากคิด มาช่วยในการจัด 

การเรียนการสอน ซึ่งยังสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(2551: 1) ท่ีระบไุว้วา่ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผา่นมา แม้วา่นกัเรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจ 

ในเนือ้หาเป็นอย่างดี แต่มีนักเรียนจ�านวนมากยังคงด้อยความสามารถเก่ียวกับการแก้ปัญหา 

ซึง่ท�าให้นกัเรียนไม่สามารถน�าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ�าวนัและในการศึกษา 

ตอ่ไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการจัดการเรียนรู้ ท่ีช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา พบวา่การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานได้เปิด

โอกาสให้นกัเรียนได้เผชิญกบัปัญหาท่ีพบเหน็ได้ทัว่ไปในชีวิตประจ�าวนัและให้ผู้ เรียนแก้ไขปัญหาจาก

การลงมือปฏิบตัิแสวงหาสืบค้นด้วยตนเองและกบัเพ่ือนร่วมกลุ่มอย่างกระตือรือร้นและมีความสขุ 

สนกุกบัการเรียน ซึง่มีความสอดคล้องกบัแนวการจดัการศกึษาท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส�าคญัอยา่งชดัเจน

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นแนวทางท่ีสามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการแก้ปัญหาได้ โดยผู้สอนใช้ปัญหาจริงหรือการจ�าลองสถานการณ์เป็นตวักระตุ้นการเรียนรู้  

นกัเรียนน�าประเด็นปัญหาไปสืบค้นข้อมลูจากแหลง่ตา่ง ๆ เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติม และสร้างความเข้าใจ

กลไกของตวัปัญหา รวมทัง้วิธีการแก้ปัญหา ซึง่มุง่พฒันานกัเรียนทัง้ด้านสติปัญญา กระบวนการคิด 
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การคดิแก้ปัญหา การเรียนรู้บทบาทแบบผู้ใหญ่อนัน�าไปสูค่วามสามารถในการก�ากบัตนเองของนกัเรียน  

(Arends, 2009: 385) นอกจากทกัษะในการค้นคว้าแล้วการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานยงัช่วยให้

นักเรียนได้รับประสบการณ์ความรู้ใหม่ท่ีน�าไปสู่การปรับเปล่ียนความเช่ือถือในกิจกรรมการเรียน 

ตามแบบเดิมรวมทัง้ช่วยสร้างกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างพลงัในการเรียนมากย่ิงขึน้ (นิราศ จนัทรจิตร, 

2553: 281-282) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของโสภาพรรณ เวชากลุ (2553) ท่ีศกึษาผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแปรผนั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั

ราชภฏัสวนสนุนัทา โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน นอกจากนีผู้้ วิจยัสนใจ 

น�าเทคนิค KWDL มาใช้ร่วมกบัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เน่ืองจากเทคนิคดงักลา่ว ช่วยให้ 

นกัเรียนคิดแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์อย่าง

เป็นขัน้ตอน ก่อให้เกิดความสามารถและความเข้าใจท่ีคงทนเก่ียวกบัการแก้โจทย์ปัญหาและเป็นผล

ให้นกัเรียนสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึง่ขัน้ตอนในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอลมี 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 K (What 

we know) ผู้ เรียนร่วมกนัหาสิง่ท่ีโจทย์ก�าหนดขัน้ท่ี 2 W (What we want to know) ผู้ เรียนร่วมกนัหา

สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบขัน้ท่ี 3 D (What we do to fine out) ผู้ เรียนร่วมกนัแก้โจทย์ปัญหาและขัน้ท่ี 4 

L (What we learned) ผู้ เรียนเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหา (วชัรา เลา่เรียนดี, 2552: 130) จากขัน้ตอน

ในการแก้โจทย์ปัญหาของเทคนิค เค ดบัเบลิย ู ดี แอลจะเหน็ได้วา่นกัเรียนต้องฝึกทกัษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบในแต่ละขัน้ตอนและคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ท�าให้นักเรียน 

แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อยา่งถกูต้องมากย่ิงขึน้สอดคล้องกบังานวิจยัของรุจิอร รักใหม ่(2557)  

ท่ีศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองล�าดบัและอนุกรมโดยใช้เทคนิค  

เค ดบัเบิลย ู ดี แอลส�าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสตรีพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ พบว่า  

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง ล�าดบัและอนุกรม ของนกัเรียนท่ีได้รับ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอลสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

แบบปกตอิยา่งมีนยัส�าคญัท่ีระดบั .05 ด้วยเหตผุลดงักลา่วผู้วิจยัจงึสนใจน�าแนวคดิการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานและเทคนิค เค ดบัเบลิ ย ูดี แอล มาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตอ่ไป

วัตถุประสงค์
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอลระหวา่งก่อนเรียนกบั

หลงัเรียน และหลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีก�าหนด
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 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล

ระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียนและหลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีก�าหนด

สมมตฐิานในการวจิยั
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัด 

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

และหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็

 2.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล หลงัเรียนสงูกว่า 

ก่อนเรียนและหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็

กรอบแนวคดิในการวจิยั
 จากการศึกษาเอกสารทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผู้ วิจยัได้น�าการจดัการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานของ Arends (2009) มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ู 

ดี แอล ของวชัรา เลา่เรียนดี (2552) ซึง่มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 4 ขัน้ตอน โดยน�ามาปรับใช้ให้มี 

ความเหมาะสมมากย่ิงขึน้พร้อมท่ีจะน�าไปใช้ตอ่ไป ซึง่รายละเอียดของกรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นี ้

แสดงดงัภาพท่ี 1

6 
 

 1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และหลงัเรียนสงูกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

2.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1โดยการ
จดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและหลงั
เรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 จากการศึกษาเอกสารทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผู้วิจยัได้นําการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานของ Arends (2009)มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้5 ขัน้ตอนร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลของวชั
รา เล่าเรียนดี (2552) ซึง่มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้4 ขัน้ตอน โดยนํามาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึน้พร้อมท่ีจะนําไปใช้ตอ่ไป ซึง่รายละเอียดของกรอบแนวคดิในการวิจยัครัง้นี ้แสดงดงัภาพท่ี  1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
วธีิดาํเนินการ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.  ประชากร 

ตวัแปรต้น 
การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค  
เค ดบัเบลิย ูดี แอลท่ีผู้วิจยัปรับใช้ขึน้มี  5  ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 นําเข้าสูปั่ญหา  
ขัน้ท่ี 2  ทําความเข้าใจปัญหา โดยหาสิง่ท่ีโจทย์กําหนดให้ 
(K) และสิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ (W) 
ขัน้ท่ี 3  ช่วยเหลือผู้ เรียนสืบเสาะหาความรู้  
ขัน้ท่ี 4  พฒันาและนําเสนองาน โดยการร่วมกนัแก้โจทย์
ปัญหา (D) และนําเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหา (L) 
ขัน้ท่ี 5 วิเคราะห์และประเมนิกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา  

ตวัแปรตาม 
1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
2.  ความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั
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วธีิด�าเนินการ
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 1.  ประชากร

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองโพวิทยา 

อ�าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 จ�านวน 2 ห้องเรียน จ�านวน 90 คน  

โดยทางโรงเรียนจัดห้องเรียนเป็นแบบคละความสามารถและมีความรู้พืน้ฐานวิชาคณิตศาสตร์ 

ไมแ่ตกตา่งกนั

 2.  กลุ่มตวัอย่าง

  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนองโพ

วิทยา อ�าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวน  

30 คน ซึง่ได้จากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล จ�านวน 4 แผน  

แผนละ 8 ชัว่โมง รวม 32 ชัว่โมง ประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบั

จ�านวนเตม็ แผนการจดัการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเศษสว่น แผนการจดัการเรียนรู้การแก้

โจทย์ปัญหาเก่ียวกับทศนิยมและแผนการจดัการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับสมการเชิงเส้น

ตวัแปรเดียว

 2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 แบบเลือก

ตอบ 4 ตวัเลือก จ�านวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน

 3.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

แบบแสดงวิธีท�า จ�านวน 2 ข้อ รวม 24 คะแนน

 การสร้างและพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ

 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล จ�านวน 4 แผน  

ด�าเนินการสร้างดงัตอ่ไปนี ้

  1.1 ผู้ วิจัยศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 เก่ียวกับ 

มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ตัวบ่งชีข้องนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
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  1.2  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ู

ดี แอล น�าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนัน้ 

ให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถกูต้อง ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) โดยน�ามา 

หาค่าดชันีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ (index of item objective  

congruence: IOC) ซึง่ได้คา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.67 ถงึ 1.00 

  1.3  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ แล้วน�าเสนอ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถกูต้อง

  1.4  น�าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ู 

ดี แอล ไปทดลองใช้กบันกัเรียนกลุม่น�าร่อง (try out) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ห้อง 2 โรงเรียนหนองโพ

วิทยา จ�านวน 50 คน 

 2.  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ�านวน 1 ฉบบั แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ�านวน 30 ข้อ ก�าหนด

เกณฑ์การให้คะแนนโดยข้อท่ีถูกให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน ข้อท่ีผิดหรือไม่ตอบให้คะแนนข้อละ 

0 คะแนน เพ่ือน�าไปใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีขัน้ตอนในการด�าเนินการสร้าง ดงันี ้

  2.1 ศกึษาวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ศกึษาเอกสารและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

  2.2  วิเคราะห์ข้อสอบปรนยัตามมาตรฐาน ตวัชีว้ดั จดุประสงค์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  

เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับจ�านวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม และสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

ตามทฤษฎีการพฒันาการคดิของ Wilson (1971)

  2.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามทฤษฎีการพัฒนาการคิดของ 

Wilsonเร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ�านวน 1 ฉบบั เป็นแบบเลือกตอบ

ชนิด 4 ตวัเลือก จ�านวน 50 ข้อ แล้วน�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และตารางวิเคราะห์ 

แบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ จ�านวน 3 คน ซึ่งได้

ค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 จากนัน้ปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ เช่ียวชาญ แล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

  2.4 น�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมาทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีท่ี 2 โรงเรียนหนองโพวิทยา ท่ีเคยเรียนมาแล้ว จ�านวน 40 คน มาตรวจค�าตอบ แล้วน�ามาหาค่า 

คณุภาพของแบบทดสอบโดยการคดัเลือกแบบทดสอบ จ�านวน 30 ข้อ พบวา่ ได้คา่ความยากงา่ย (p) 

ระหวา่ง 0.23-0.75 และคา่อ�านาจจ�าแนก (r) ระหวา่ง 0.20-0.70 
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  2.5 น�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิท่ีได้ตรวจสอบหาค่าความยาก (p) และค่าอ�านาจ

จ�าแนก (r) ท่ีผ่านเกณฑ์แล้วจ�านวน 30 ข้อ ไปทดลองใช้กบันกัเรียนกลุม่น�าร่อง (tryout) ชัน้มธัยม 

ศกึษาปีท่ี 1 ห้อง 2 โรงเรียนหนองโพวทิยา จ�านวน 50 คน น�ามาหาคา่ความเช่ือมัน่แบบคเูดอร์-ริชาร์ดสนั 

(Kuder-Richardson) ใช้สตูร KR-20 ซึง่ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่มีคา่เทา่กบั 0.88

 3.  สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง  

การแก้โจทย์ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 แบบแสดงวิธีท�า มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

  3.1 ศกึษาสาระการเรียนรู้และตวัชีว้ดั เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาจากหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐานชว่งชัน้ท่ี 3 พทุธศกัราช 2551 และหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนหนองโพวิทยา

คูมื่อและแบบเรียนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์พืน้ฐานชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1

  3.2  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 

การแก้โจทย์ปัญหา ให้ครอบคลมุเนือ้หาสาระในแตล่ะตวัชีว้ดัและจดุประสงค์การเรียนรู้ จ�านวน 10 ข้อ 

เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาและเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน ซึง่ได้คา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00 

  3.3 น�าแบบทดสอบทัง้ 10 ข้อ ทดลองใช้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน 

หนองโพวิทยา ท่ีเคยเรียนมาแล้ว จ�านวน  40 คน เพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบ

  3.4 น�าคะแนนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อเพ่ือหาดัชนี 

ความยาก (PE) และค่าอ�านาจจ�าแนก (D) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอตันยัของ Whitney &  

Sabers (1970 อ้างถงึใน ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539: 199-201) พบวา่ ได้คา่ความยากงา่ย 

(p) ระหว่าง0.64-0.78 และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ระหว่าง 0.38-0.46 จ�านวน 2 ข้อ ไปหาค่า 

ความเช่ือมั่นโดยน�าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มน�าร่อง (tryout) ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 2  

โรงเรียนหนองโพวิทยา จ�านวน 50 คน แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง  

(Generalizabiliti-coefficient) ของ Cronbach, Gleser & Rajaratnam และ Brennan (ล้วน  

สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539: 223) ซึง่ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่มีคา่เทา่กบั 0.91

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 1. ท�าการทดสอบก่อนเรียน (pretest) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบ

ทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 2. ด�าเนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล จ�านวน 4 แผน ซึง่ในแตล่ะแผนจะมีการจดัการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล 5 ขัน้ตอน คือ 1) น�าเข้าสูปั่ญหา 2) ท�าความเข้าใจ 

ปัญหา 3) ชว่ยเหลอืผู้ เรียนสบืเสาะหาความรู้ 4) พฒันาและน�าเสนองาน และ 5) วเิคราะห์และประเมิน
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กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบก่อนการทดลอง (pre-experimental design) 

แบบกลุม่เด่ียวทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (one group pretest-posttest design) (จิตติรัตน์  

แสงเลศิอทุยั, 2557: 87-88)

 3. ท�าการทดสอบหลงัเรียน (posttest) ซึง่เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (pretest) และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจยัได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอล ก่อนเรียน 

กบัหลงัเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ Dependent Sample t-test และหลงัเรียนกบัเกณฑ์ 

โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ One Sample t-test

 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล

ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ Dependent Sample t-test และหลงัเรียน 

กบัเกณฑ์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ One Sample t-test

ผลการวจิยั

 ตอนที่  1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดบัเบลิยู 

ด ีแอล ก่อนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์

 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  

โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอล ผู้ วิจัยได้น�า 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ทดสอบนักเรียน จ�านวน 30 คน  

ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แล้วน�าผลการทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

  โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั เทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล ก่อนเรียน 

  กบัหลงัเรียน

 

11 
 

จากตารางท่ี 1  พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดย
การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 จากการศกึษาคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดย
การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน ผู้วิจยัได้นําคะแนน
หลงัเรียนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีรายละเอียด ดงัตาราง
ท่ี2 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1โดย 

การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอลหลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ี 
กําหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

 

การทดสอบ จาํนวน
นักเรียน 

คะแนนเตม็ x� S.D. คะแนน
เกณฑ์ 

t P-value 

หลงัเรียน 30 30 25.83 2.80 21.00 10.99* .000 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05  

จากตารางท่ี 2 พบว่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอลหลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค 
ดบัเบลิยู ด ีแอลก่อนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ์ 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลผู้วิจยัได้
นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไปใช้ทดสอบนกัเรียน จํานวน 30 คน 
ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แล้วนําผลการทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ 

มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล 
ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล หลงัเรียนสงูกว่า 

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

 จากการศกึษาคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล หลงัเรียน ผู้ วิจยั

ได้น�าคะแนนหลงัเรียนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

มีรายละเอียด ดงัตารางท่ี2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

   โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล หลงัเรียน 

  กบัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็

 จากตารางท่ี 2 พบว่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยม 

ศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล หลงัเรียน

สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

10 
 

 3. ทําการทดสอบหลงัเรียน (posttest) ซึ่งเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ฉบบัเดียวกับแบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (pretest) และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1โดยการ
จดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอลก่อนเรียนกบัหลงัเรียนโดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมลูแบบ Dependent Sample t-test และหลงัเรียนกบัเกณฑ์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ 
One Sample t-test 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลก่อนเรียน
กบัหลงัเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ Dependent Sample t-test และหลงัเรียนกบัเกณฑ์โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมลูแบบ One Sample t-test 
 
ผลการวจิัย 

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอ
ลก่อนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์ 
 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอลผู้ วิจัยได้นําแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ทดสอบนกัเรียน จํานวน 30 คนก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แล้ว
นําผลการทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1โดย 
 การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั เทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอลก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
 
การทดสอบ จาํนวนนักเรียน คะแนนเตม็ D� S. D.��  t P-value 
ก่อนเรียน 30 30 

8.77 2.32 20.75* .000 
หลงัเรียน 30 30 

* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05  
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 ตอนที่ 2 การเปรียบเทยีบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค  

เค ดบัเบลิยู ด ีแอล ก่อนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ์

 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล

ผู้ วิจยัได้น�าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไปใช้ทดสอบนกัเรียน 

จ�านวน 30 คน ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แล้วน�าผลการทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลการวิเคราะห์ 

ดงัตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค  

  ดบัเบลิย ูดี แอล ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน
12 

 

การทดสอบ จาํนวน
นักเรียน 

คะแนน
เตม็ D� S. D.��  t P-value 

ก่อนเรียน 30 24 
7.33 2.19 18.37* .000 

หลงัเรียน 30 24 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05  

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 จากการศึกษาคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน 
ผู้วิจยัได้นําคะแนนหลงัเรียนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ  70 ของคะแนนเต็ม มี
รายละเอียด ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ 

มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล 
หลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ  70 ของคะแนนเตม็ 

 
การ

ทดสอบ 
จาํนวน
นักเรียน 

คะแนนเตม็ x� S.D. คะแนนเกณฑ์ t P-value 

หลงัเรียน 30 24 20.47 2.55 16.8 9.90* .000 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05  

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
อภปิรายผล 

จากการวิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ ดงันี ้
1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค 

เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่เป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจยัทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิล

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

 จากการศึกษาคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิลย ู 

ดี แอล หลงัเรียน ผู้วจิยัได้น�าคะแนนหลงัเรียนไปวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 70  

ของคะแนนเตม็ มีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 4
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ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ู

  ดี แอล หลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็

12 
 

การทดสอบ จาํนวน
นักเรียน 

คะแนน
เตม็ D� S. D.��  t P-value 

ก่อนเรียน 30 24 
7.33 2.19 18.37* .000 

หลงัเรียน 30 24 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05  

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 จากการศึกษาคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน 
ผู้วิจยัได้นําคะแนนหลงัเรียนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ  70 ของคะแนนเต็ม มี
รายละเอียด ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ 

มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล 
หลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ  70 ของคะแนนเตม็ 

 
การ

ทดสอบ 
จาํนวน
นักเรียน 

คะแนนเตม็ x� S.D. คะแนนเกณฑ์ t P-value 

หลงัเรียน 30 24 20.47 2.55 16.8 9.90* .000 
* ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05  

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียน
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
อภปิรายผล 

จากการวิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ ดงันี ้
1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค 

เค ดบัเบิลย ูดี แอลหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่เป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจยัทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิล

 จากตารางท่ี 4 พบว่า คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ู

ดี แอล หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

อภปิรายผล

 จากการวิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ ดงันี ้

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั

เทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล หลงัเรียนมีคา่เฉลี่ยสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการและขัน้ตอนท่ีสามารถ

ฝึกให้นกัเรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดีขึน้ ซึ่งผู้ วิจยัได้จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ู ดี แอล มี 5 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 น�าเข้าสูปั่ญหา ครูผู้สอนทบทวน

ความรู้เดิมของนกัเรียนและน�านกัเรียนเข้าสู่ความรู้ใหม่โดยการยกตวัอย่างโจทย์ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง 

ในชีวติประจ�าวนัประมาณ  2-5  ตวัอยา่ง จากงา่ยไปหายากแล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่สร้างโจทย์ปัญหา 

ท่ี เ ก่ียวข้องในชีวิตประจ�าวันของนักเรียนเอง ในขัน้ตอนนี  ้ ผู้ วิจัยสังเกตเห็นว่านักเรียนมี 

ความกระตือรือร้นในการท่ีจะสร้างโจทย์ปัญหาใหม ่ๆ  แปลก ๆ  ท�าให้นกัเรียนมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์

และการคดิอยา่งมีเหตผุล ขัน้ท่ี 2 ท�าความเข้าใจปัญหา ครูผู้สอนแนะน�านกัเรียนในการท�าความเข้าใจ

โจทย์ปัญหาตา่ง ๆ  จากตวัอยา่งท่ีครูสร้างขึน้โดยนกัเรียนสามารถบอกได้วา่สิง่ท่ีโจทย์ก�าหนดให้คืออะไร 

และสิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบคืออะไร แล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่แลกเปลีย่นโจทย์ปัญหากนัและร่วมกนั

หาสิ่งท่ีโจทย์ก�าหนดให้และสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ ในขัน้ตอนนีผู้้วิจยัสงัเกตเห็นนกัเรียนแตล่ะกลุม่

ร่วมแรงร่วมแรงใจกนัเป็นอยา่งดี และนกัเรียนสามารถบอกได้วา่สิง่ท่ีโจทย์ก�าหนดให้คืออะไรและสิง่ท่ี 

โจทย์ต้องการทราบคืออะไรขัน้ท่ี 3 ชว่ยเหลอืผู้ เรียนสบืเสาะหาความรู้ นกัเรียนศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง

จากหนงัสือเรียน อินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา โดยมีครูคอยช่วยเหลือ ชีแ้นะ 
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วิธีการแก้โจทย์ปัญหา ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัสงัเกตเห็นนกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาค้นคว้า

หาความรู้ด้วยตนเอง และมีบางกลุม่ท่ีไมรู้่จะค้นหาค�าวา่อะไรก็กล้าท่ีจะถามครูผู้วิจยัมากขึน้ ขัน้ท่ี 4 

พฒันาและน�าเสนองาน นกัเรียนแตล่ะกลุม่ชว่ยกนัแก้โจทย์ปัญหาและน�าเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหา 

ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัสงัเกตเห็นนกัเรียนช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาภายในกลุ่มของตนเองเป็นอย่างดี ใน 

การน�าเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหานกัเรียนสามารถน�าเสนอและสื่อสารขัน้ตอนในการแก้โจทย์กนั 

อยา่งถกูต้อง และขัน้ท่ี 5 วเิคราะห์และประเมินกระบวนการแก้ปัญหา นกัเรียนตรวจสอบความถกูต้อง 

และให้คะแนนการแก้โจทย์ปัญหาของกลุ่มอ่ืนและสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัย 

สงัเกตเห็นวา่นกัเรียนแตล่ะกลุม่สามารถตรวจสอบความถกูต้องของวิธีการแก้โจทย์ปัญหาของเพ่ือน

กลุ่มอ่ืนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการท่ีผู้ วิจยัได้จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอล ผู้วิจยัเห็นว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ได้ดีขึน้สอดคล้องกบังานวิจยัของวนัดี ตอ่เพง็ (2553) ได้ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้ 

โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการ

เชิงเส้นตวัแปรเดียวของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผลการศกึษาพบวา่ 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัสงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสมการ 

เชิงเส้นตวัแปรเดียวของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั

สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สอดคล้องกบังานวิจยัของโสภาพรรณ  

เวชากุล (2553) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองการแปรผัน ของนักเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน หลงัการเรียนสงูกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ�านวนนกัเรียน  

42คน คิดเป็นร้อยละ 76 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และ 

แบบประเมินผลการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดบัปานกลางและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Padmavathy & Mareesh (2013) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการจัด 

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในวชิาคณิตศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่ 1) คะแนนผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน

ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไม่แตกต่างจากนกัเรียนท่ีเรียนด้วย 

การเรียนรู้โดยปกตอิยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 2) คะแนนผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้โดยปกติไม่แตกตา่งด้วยความเช่ือมัน่ 95% 3) คะแนนผลสมัฤทธ์ิ 

ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความแตกตา่ง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 4) คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วย 
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การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความแตกต่างจากนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้โดยปกติ

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และ 5) คะแนนผลสมัฤทธ์ิของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐานของนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงไมมี่ความแตกตา่งกนัด้วยความเช่ือมัน่ 95%

 จากเหตุผลและข้ออ้างอิงดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท�าให้นกัเรียน 

มีพฒันาการในการแก้โจทย์ปัญหาสงูขึน้ ดงันัน้ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า การพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐานร่วมกบัเทคนิค KWDL หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ

หลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยัส�าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดบั .05

 2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอล หลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการและขัน้ตอน

ท่ีสามารถฝึกให้นกัเรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดีขึน้ ดงัจะเห็นได้จาก ขัน้ท่ี 2 ท�าความเข้าใจ

ปัญหา ครูผู้สอนแนะน�านกัเรียนในการท�าความเข้าใจโจทย์ปัญหาต่าง ๆ จากตวัอย่างท่ีครูสร้างขึน้ 

โดยนักเรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งท่ีโจทย์ก�าหนดให้คืออะไรและสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบคืออะไร  

แล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่แลกเปลีย่นโจทย์ปัญหากนัและร่วมกนัหาสิง่ท่ีโจทย์ก�าหนดให้และสิง่ท่ีโจทย์

ต้องการทราบ และขัน้ท่ี 4 พฒันาและน�าเสนองาน นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัแก้โจทย์ปัญหาและ 

น�าเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นขัน้ตอนให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัิอย่างแท้จริงในการแก้โจทย์

ปัญหาท่ีหลากหลายจากโจทย์ท่ีงา่ยไปสูโ่จทย์ท่ียากและซบัซ้อนย่ิงขึน้จงึท�าให้นกัเรียนมีความสามารถ 

ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไล โพธ์ิช่ืน (2555)  

ได้ศกึษาการพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

ท่ีจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลการเรียนรู้ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง พืน้ท่ีผิวและปริมาตรของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐานสงูกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) ความสามารถใน 

การคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง พืน้ท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

หลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับดี และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

โดยนกัเรียนเหน็ด้วยมากในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นอนัดบั 1 รองลงมา คือ ด้านการจดักิจกรรม

การเรียนรู้และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ สอดคล้องกบังานวิจยัของวาสนา ภูมี (2555)  
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ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเร่ือง อัตราส่วน และร้อยละ ท่ีมีต่อ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง อตัราสว่น  

และร้อยละ สงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

.01 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัได้รับ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง อตัราสว่น และร้อยละ สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมี 

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 3) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง อตัราสว่น และร้อยละ  

สงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ  

4) ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัได้รับการจดั 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง อตัราสว่น และร้อยละสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั.01 สอดคล้องกบังานวิจยัของสกุลัยา จวนสาง (2555) ได้ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิคกลุม่ชว่ยเหลอืเป็นรายบคุคลร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล เพ่ือพฒันา 

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนแมห่ลวง

อปุถมัภ์ไทยคีรี ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้

เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบคุคลร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอล เพ่ือพฒันาความสามารถ 

ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 

86.11/86.05 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก�าหนดไว้ 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ด้านความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียน 

โดยใช้วิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบคุคลร่วมกบัเทคนิค  

เค ดบัเบลิย ูดี แอล เพ่ือพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถม

ศกึษาปีท่ี 3 คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนมีคา่มากกวา่ก่อนเรียน และมีคะแนนพฒันาการเฉลีย่ 11.81 คะแนน 

และ 3) ความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีตอ่วิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั

เรียนรู้เทคนิคกลุม่ชว่ยเหลอืเป็นรายบคุคลร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล เพ่ือพฒันาความสามารถ

ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั 

มากท่ีสดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของรุจิอร รักใหม่ (2557) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ 

ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง ล�าดบัและอนกุรมโดยใช้เทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอล ส�าหรับนกัเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสตรีพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ล�าดบัและอนกุรม ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอลสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกตอิยา่งมีนยัส�าคญั
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ท่ีระดบั .05 และจ�านวนนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอล 

มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองล�าดบัและอนุกรมผ่านเกณฑ์มากกว่า 

ร้อยละ 70 ของจ�านวนนกัเรียนทัง้หมดอย่างมีนยัส�าคญัท่ีระดบั .05 รวมถึงคา่ดชันีประสิทธิผลของ 

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส�าหรับนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียน

รู้โดยใช้เทคนิค เค ดบัเบลิย ู ดี แอล มีคา่ 0.75 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ Shaw et al. (1997)  

ได้ศกึษา การร่วมกลุม่แก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค เค ดบัเบิลย ู ดี แอล กบันกัเรียนเกรด 4  

โดยกลุม่ทดลองใช้การร่วมกลุม่เพ่ือโจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล กลุม่ควบคมุท�างาน

กลุม่เป็นครัง้คราว ปรากฏผลวา่ นกัเรียนท่ีเรียนร่วมกลุม่โดยใช้เทคนิคเค ดบัเบิลย ู ดี แอล มีเจตคติ

ด้านบวก และผลสมัฤทธ์ิในการแก้โจทย์ปัญหาสงูกว่าการสอนปกติ จากนัน้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  

การพฒันาความสามารถ และเจตคติในการการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ควรเน้นกระบวนการ

มากกวา่การหาค�าตอบ

 จากเหตผุลและข้ออ้างอิงดงักลา่ว สรุปได้วา่การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบั

เทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอลสามารถพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท�าให้

นกัเรียนมีพฒันาการในการแก้โจทย์ปัญหาสงูขึน้ ดงันัน้ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ความสามารถ 

ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 

ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดบัเบิลยู ดี แอล หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้สงูกว่าก่อน 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ และหลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนน

เตม็ อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

    1.1 ในการเตรียมตัวอย่างโจทย์ปัญหาควรเป็นตัวอย่างท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ�าวัน 

ของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เช่น โจทย์ปัญหาการซือ้ขาย เป็นต้น และควรเป็นโจทย์

ปัญหาจากงา่ยไปยาก

   1.2 วธีิการแก้โจทย์ปัญหานกัเรียนสามารถคดิค�าตอบได้หลายวธีิ ดงันัน้ ในการวดัประเมิน

ผลด้านความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ควรพิจารณาการอธิบายวิธีการหาค�าตอบของนกัเรียน  

ซึง่ครูควรให้นกัเรียนได้แลกเปลี่ยนวิธีการหาค�าตอบของนกัเรียนกลุม่อ่ืน ๆ 

   1.3 ครูสามารถน�าการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค 

ดบัเบลิย ูดี แอล ไปใช้ในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน โดยให้นกัเรียนลองปฏิบตัแิละท�ากิจกรรมให้มาก มีการทบทวนบทเรียน 

ก่อนท่ีจะสอนเนือ้หาใหม ่เพ่ือให้นกัเรียนมีความพร้อมและสามารถเช่ือมโยงความรู้เดมิกบัความรู้ใหมไ่ด้ 
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 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือเป็น 

การส่งเสริมทกัษะการให้เหตผุล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน�าเสนอ  

การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และ 

ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์

  2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน 

การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค  

เค ดบัเบลิย ูดี แอล แบบบรูณาการร่วมกบักลุม่สาระอ่ืน ๆ 

  2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เชน่ แบบฝึก บทเรียนส�าเร็จรูป ชดุการสอน เป็นต้น

สรุป

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัด 

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ู ดี แอล หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน และ 

หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็

 2.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค เค ดบัเบลิย ูดี แอล หลงัเรียนสงูกวา่ก่อน

เรียน และหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็
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