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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 75/75 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียน และหลังเรียนโดยใช
ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมไปถึงเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝก
เสริ ม ทั ก ษะการแก โ จทย ป ญ หาคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง ทั ก ษะการแก โ จทย ป ญ หาคณิ ต ศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนบานปงแมลอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1
จํานวน 13 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน สาระการเรียนรูคณิตศาสตรและแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง
ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งครูผูวิจัยสรางขึ้น นําขอมูลที่ไดจาก
การรวบรวมขอมูล มาวิเคราะหดวยโดยใชสถิติคาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาเฉลี่ยรอยละ รวมทั้งหาประสิทธิภาพของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใช
สูตร E1/E2
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปไดวา
1. ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทีพ่ ัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพ 79.47/78.72 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ทีก่ ําหนดไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร พบวา มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
ที่เ พิ่ มขึ้ น เท า กับ 52.71 โดยคะแนนการทดสอบก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นมี คะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละ
เทากับ 26.52 และ 78.85 ตามลําดับ
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตร
อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวม (µ) เทากับ 4.69 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )
เทากับ 0.40
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยในครั้งนี้นํามาอภิปรายผล ไดดังนี้
1. ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิต ศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 79.47/78.72 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว แสดงวา ชุดชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ครูผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ไดพัฒนาขึ้นอยางเปนขั้นตอน มีระบบและวิธีการที่
เหมาะสม ครูผูวิจัยไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการสรางชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
โดยศึกษาตัวอยางชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยคณิตศาสตรในระดับชั้นตาง ๆทั้งประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพือ่ นํามาวิเคราะหหารูปแบบสื่อ กิจกรรมการเรียนรู การประเมินผล และแบบฝกทักษะ
คณิตศาสตรใหเหมาะสม สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล นาสนใจ และสงเสริมการเรียนรู
อยางมีความสุขของผูเรียน รวมทัง้ ไดรับคําแนะนําจากผูเชีย่ วชาญในการพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร และมีการทดลองใชเพื่อหาคุณภาพทั้งแบบเดี่ยว กลุมเล็ก (1 : 1) แบบกลุม
ขนาดกลาง (1 : 10 ) และภาคสนาม กอนนําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมเปาหมาย จึงมีการปรับปรุง
แกไขชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยคณิตศาสตรดังกลาวอยางตอเนื่องจึงเปนชุดฝกเสริมทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพ และนําไปใชไดจริงซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของจุไรรัตน
ศรี ธัญรั ตน (2549 : บทคัดย อ) ได ทําการวิจั ย เรื่อง การพัฒ นาชุ ดฝ กเสริ มทักษะการแกโจทย
คณิ ต ศาสตร ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 ผลการวิ จั ย พบว า ชุ ด ฝ ก เสริ ม ทั ก ษะการแก โ จทย ป ญ หา
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.47/79.67และสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุพินดา ศรีคะเณย (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะกลุม
สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร เรื่ อง โจทย ป ญ หาการคู ณ สํ าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 2
ผลการวิ จั ยพบว า ชุ ดฝ กเสริ มทักษะกลุ มสาระการเรีย นรู คณิต ศาสตร เรื่ อง โจทย ปญหาการคูณ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 87.50/79.30 ซึ่งสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรีย นกอนเรียนและหลังเรี ยนโดยใชชุ ดการเรียนรู
คณิตศาสตรพบวา พบวา มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละที่เพิ่มขึ้นเทากับ
52.71 โดยคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 26.52 และ
78.85 ตามลําดับอาจเนื่องมาจากในชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยคณิตศาสตรมีเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบ นาสนใจ และใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนซึ่งเปนกิจกรรมที่
เนนการปฏิบัติจริงทั้งแบบรายบุคคลและแบบใชกระบวนกลุม ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและสนุก
กับการเรียนวิชาคณิตศาสตร รวมทั้งมีแบบฝกเสริมทักษะ และแบบทดสอบยอยใหฝกทําเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจอีกดวย ทําใหเด็กทีเ่ รียนออนสามารถเรียนรวมกับเด็กกลุมเกง และปานกลางได
ดีขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Chukwu (1987 : 2492) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลการสอนโจทย
ปญหาคณิตศาสตรไดสรุปวาการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ไดผล จะตองมีการฝกฝนนักเรียน
วิเคราะหโจทยเสียกอน และผลจากการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหานี้เอง จะชวย
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโจทยปญหาสูงขึ้น และสอดคลองกับ Morton (1988 : 455-
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458) ไดศึกษาถึงสิ่งที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการแกโจทยปญหา โดยมีองคประกอบที่นํามาศึกษา
ไดแก ทักษะในการบวก ลบ คูณ หาร ผลปรากฏวาทักษะการบวก ลบ คูณ หาร มีความสําคัญกับ
ผลสํ า เร็ จ ในการแกโ จทย ป ญ หาคณิต ศาสตร แ ละผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าคณิต ศาสตร และ
สอดคลองกับงานวิจัยของธนพร สําลี (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกเสริม
ทักษะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหา อัตราสวนและรอยละ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของนิศรา สาธุภาค (2555 : บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแกโจทยปญหา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชชุดฝกเสริมทักษะหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตร
อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวม (µ) เทากับ 4.69 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )
เทากับ 0.40 อาจเนื่องมาจากวาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยคณิตศาสตรนั้นเปนสิ่งใหมสําหรับ
นักเรียนกลุมนี้ทําใหนักเรียนสนใจ และกระตือรือรนที่จะเรียน อีกทั้งนักเรียนมีบทบาทและสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น จึงทําใหนักเรียนเรียนคณิตศาสตรอยางสนุกสนานและการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้นมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัด
สภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรูของนักเรียน มีการเสริมแรง รวมทั้งการไดรับการดูแลเอาใจใสจาก
ครูผูวิจัยอยางทั่วถึง ทําใหนักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนไดดี ตลอดจนทําใหนักเรียนสนุกกับ
การรวมกิจกรรม และมีความสุขในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้อาจจะเนื่องมาจากนักเรียนเริ่มเปลี่ยน
เจตคติตอคณิตศาสตรไปในเชิงบวกมากขึ้น เริ่มสนใจและอยากเรียนมากขึ้นจากเดิม ซึ่งก็สอดคลอง
กับผลดานพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียนของนักเรียนซึ่งจากการสังเกตพบวา นักเรียนรวม
กิจกรรมอยางกระตือรือรนสนใจเรียนและรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน กลาคิดกลาทํา และภาคภูมิใจ
ในผลงานของตน และผลงานกลุม สงผลใหนักเรียนมีกําลังใจและมีความมั่นใจในการเรียน และ
การรวมกิจกรรมมากขึน้ สงผลใหเปลี่ยนความคิด และเจตคติจากเดิมที่วาคณิตศาสตรนั่นยากและนา
เบื่อ มาเปนคณิตศาสตรไมไดยากอยางที่คิดและเรียนใหสนุกได ไมเครียด รูสึกดีกับคณิตศาสตร
รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของอุบลวรรณ อยูมั่นธรรมา (2547 : บทคัดยอ) ซึ่งไดศึกษาการใช
ชุ ด การสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ บบเรี ย นเป น คู เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก โ จทย ป ญ หา
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการ
สอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเป นคูเรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยูในระดับมากและ
สอดคลองกับงานวิจัยของอาภรณรัตน สารผล (2553 : บทคัดยอ) ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ชุดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ผลการวิจัยพบวา หลังการเรียนโดยใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู คณิตศาสตรโ ดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมืออยูในระดับมาก
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จากการดําเนินการวิจัย เรื่องการใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบาน
ปงแมลอบ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ในครั้งนี้เกิดประโยชนตอนักเรียนในดานการเรียนรู และ
ดานเจตคติที่ดี ตอวิ ช าคณิตศาสตร และเกิด ประโยชน ต อครู ผู สอนในด านการสร างและพัฒ นา
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถนําขอมูลสะทอนจากนักเรียนมา
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องอีกดวย
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อที่จะเปนประโยชนตอ
ผูเกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปใชตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการสรางและพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ครูผูสอนตอง
ศึกษาหลักการ และเทคนิควิธีการสอนทีห่ ลากหลายใหเขาใจอยางชัดเจนเพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ออกแบบชุดฝกเสริมทักษะใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน เนื้อหาทีเ่ รียน และมาตรฐานตัวชี้วัด
ตลอดจน การสรางสื่อและการใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู รวมทัง้
การออกแบบการวัดและประเมินผลผูเรียนใหหลากหลายและครอบคลุมมาตรฐาน ตัวชี้วดั
2. ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ครูผูสอนควรคํานึงถึงความหลากหลาย ความแตกตางของนักเรียน(กลุมเกง กลุมปานกลางและกลุม
ออน) ความสอดคลองกับตัวชี้วัด เนื้อหาและบริบทดานนักเรียนและสภาพแวดลอมดวย เพือ่ ใหได
กิจกรรมทีส่ งเสริมการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง
3. ในการปรับกิจกรรมตางๆ ในแตละขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรูที่ใชชุดฝกเสริม
ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้น ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบกิจกรรม
นักเรียน และเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม อีกทั้งกิจกรรมที่ปรับนั้นจะตองเอื้อตอการเรียนรูของ
นักเรียนดวยเปนสําคัญ
4. ควรมีการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ในแตละชุดฝกเสริมทักษะที่ใชผานมาเพื่อนําประเด็นปญหาที่ไดไปปรับปรุงแกไข และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไปอยางจริงจังและทันทวงที
5. ในการตรวจแบบฝกเสริมทักษะ ผลงานหรือชิ้นงานในแตละครัง้ ครูผูวิจัยนั้นควรที่จะให
ขอมูลยอนกลับแกนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม และควรตรวจทันที เพราะจะไดใหขอมูล
ยอนกลับแกนักเรียนไดทัน เพื่อจะนําขอผิดพลาดไปแกไขงานแลวนํากลับมาสงใหม หรือเพือ่ นํา
ขอบกพรองไปเปนขอคิดในการพัฒนาชิ้นงาน/ผลงานของตนเองในงานชิน้ ตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
1. ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ไปประยุกตใชกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ในกลุมสาระอื่น ๆ บาง โดยเฉพาะสาระที่ตองการเนนทักษะทางความคิดของผูเรียน (ปรับใชกับ
ตัวแปรตาม ตามความเหมาะสม)
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2. ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางอื่น ๆ เชน กลุมที่
มีปญหาเรื่องทักษะกระบวนคิด หรือกลุมที่มีรูปแบบปญหาคลายกับกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้
แตอาจจะเปนระดับชวงชั้นอื่น ๆ

