
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร4ศึกษา” ครั้งที่ 4 

 

 
1453 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรq เรื่อง การวัดความยาว โดยใชMจัดการเรียนรูM 

แบบปลายเปÅด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปYที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  

จังหวัดกำแพงเพชร 

A Study of Learning Achievement in Mathematics Subject to Measurement of 

Length by Using Open-ended Learning Management of Primary School 

Students in Kamphaeng Phet Kindergarten Kamphaeng Phet Province 

 

สุดารัตนI โตประพันธI1, พรรณิษา แสนกลDา², ศศิกัญชนา บุญนาค³ 

Sudarat Topraphan¹ Pannisa Saenkla² Sasikanchana Boonnark ³ 

Corresponding Author E-mail : maaroodeenoy@gmail.com 

 

บทคัดย?อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคIเพื่อ 1.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความ

ยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร หลังไดDรับการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด กับเกณฑI 

รDอยละ 80 2.) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปUที ่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ในรายวิชา

คณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว หลังไดDรับการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด กลุBมตัวอยBางที่ใชDในการวิจัยในครั้งนี้ คือ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1/1 ปUการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 32 คน ซึ่งไดDมาจากการสุBมตัวอยBางแบบกลุBม 

 เครื่องมือที่ใชDในการวิจัย ประกอบดDวย 1) แผนการจัดการเรียนรูD วิชาคณิตศาสตรI เรื ่อง การวัดความยาว 2) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรI 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตBอการจัดการเรียนรูD

โดยใชDการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด สถิติที่ใชDในการวิเคราะหIขDอมูลไดDแกB คBาเฉลี่ย คBาสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คBารDอยละ 

และ การทดสอบ คBาที (t-test) 

ผลการวิจัยพบวBา  

1.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียน

อนุบาลกำแพงเพชร หลังไดDรับการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด พบวBา ผBานเกณฑIรDอยละ 80  อยBางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 

.05  

2.) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ในรายวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การ

วัดความยาว หลังไดDรับการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด โดยรวมมีความพึงใจอยูBในระดับมาก 
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Abstract 
The objectives of this research were: 1.) to compare the mathematics learning achievement in the 

subject of length measurement. of primary school students in Kamphaeng Phet Kindergarten After receiving 

open-ended learning management with 80 percent criteria. 2.) To study the satisfaction of primary school 

students at Kamphaeng Phet Kindergarten School.  in the mathematics course on measuring length after 

receiving open- ended learning management The sample group used in this research are students in grade 

1/1, academic year 2021, semester 1, Kamphaeng Phet Kindergarten School Under the Office of Kamphaeng 

Phet Primary Educational Service Area 1, 32 people were obtained by Cluster Sampling. 

The research tools consisted of 1 )  a learning management plan.  Mathematics Subject:  Length 

Measurement 2) Mathematics Learning Achievement Test 3) Student Satisfaction Questionnaire on Learning 

Management Using Open-ended Learning Management The statistics used in the data analysis were mean, 

standard deviation, percentage, and t-test. 

The results of the research were as follows: 1.) Mathematics learning achievement on length 

measurement of primary school students in Kamphaeng Phet Kindergarten After receiving open-ended 

learning management, it was found that 80% of the criteria were met with a statistical significance of .05 

level. in the mathematics course on measuring length after receiving open-ended learning management 

Overall, there was a high level of satisfaction. 

 

Keywords: learning achievement study / open-ended learning management. 

 

บทนำ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุBมสาระการเรียนรูDคณิตศาสตรI พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ไดDระบุถึงความจำเปoนและความสำคัญของวิชาคณิตศาสตรIไวDดังนี้ คณิตศาสตรIมีบทบาทสำคัญตBอความสำเร็จในการเรียนรูDใน

ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตรI ชBวยใหDมนุษยIมีความคิดริเริ่มสรDางสรรคI คิดอยBางมีเหตุผล เปoนระบบ มีแบบแผนสามารถ

วิเคราะหIปrญหา หรือสถานการณIไดDอยBางรอบคอบและถี่ถDวน ชBวยใหDคาดการณI วางแผนในการตัดสินใจ แกDไขปrญหา ไดDอยBาง

ถูกตDอง เหมาะสม และสามารถนำไปใชDในชีวิตประจำวันไดDอยBางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณิตศาสตรIยังเปoนเครื่องมือใน

การศึกษาดDานวิทยาศาสตรI เทคโนโลยี และศาสตรIในสาระอื่นๆไดD อันเปoนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหDมี

คุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติใหDทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตรI จึงจำเปoนตDองมีการพัฒนา

อยBางตBอเนื่อง เพื่อใหDเจริญกDาวหนDาอยBางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตนI (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 1) 

ถึงแมDวBาวิชาคณิตศาสตรIจะเปoนวิชาที่มีความสำคัญ แตBสภาพปrจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตรIยังไมBประสบ

ความสำเร็จเทBาที่ควร พิจารณาไดDจากการศึกษาผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูDเรียนระดับชาติ (National Test-

NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 3 ปUการศึกษา 2560 พบวBา ผลการทดสอบความสามารถดDานคำนวณระดับประเทศมี

คะแนนเฉลี่ยรDอยละ 37.75 ซึ่งต่ำพิจารณาโครงสรDางกวBารDอยละ 50 ของคะแนนเต็ม และเมื่อพิจารณาโครงสรDางขDอสอบ 

พบวBา มาตรฐานการเรียนรูDสาระที่ 2 การวัด การใชDทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรI หรือทักษะการคิดคำนวณเพื่อตัดสินใจ

เลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาคำตอบจากสถานการณIตBางๆ ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรIเรื่อง 

การวัด ตามขอบขBายสิ่งเรDาซึ่งขDอสอบเปoนแบบเลือกตอบจำนวน 8 ขDอ และแสดงวิธีทำจำนวน 1 ขDอ พบวBามีคะแนนเฉลี่ยต่ำ

กวBารDอยละ 50 ของคะแนนเต็มเชBนกัน จากสภาพปrญหาดังกลBาว ผูDวิจัยซึ่งมีหนDาที่จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรI ชั้น
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ประถมศึกษาปUที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงไดDทำการวิเคราะหIปrญหาการเรียนการสอน

ตั้งแตBปUการศึกษา 2560 พบวBาเหตุที่ทำใหDนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดDานการวัดอยูBในเกณฑIต่ำ เพราะวBา ผูDเรียนขาดการปูพื้นฐานที่

สำคัญตั้งแตBระดับชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรIจึงทำใหDมีความไมBอยากเรียน ไมBมีความสนใจ และการสอนของ

ครูเปoนการสอนที่เนDนการอธิบายเพียงอยBางเดียว ผูDเรียนขาดการลงมือปฏิบัติ และขาดการเรียนรูDจากของจริง ทำใหDผูDเรียนไมB

เกิดองคIความรูD ไมBมีความเขDาใจในเนื้อหาอยBางถBองแทD เกิดความเบื่อหนBายในการเรียนรูDเนื่องจากไมBมีสิ่งดึงดูดใจ ซึ่งสอดคลDอง

กับ (เดือน เปลี่ยนจัด, 2559) ที่กลBาววBา“ การจัดการเรียนรูDวิชาคณิตศาสตรIนั้นผูDเรียนไมBเขDาใจในเนื้อหาที่ครูสอน เนื่องจาก

ผูDเรียนมีพื้นฐานไมBดี ดDวยเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรIที่ซับซDอนมากยิ่งขึ้น จึงทำใหDผูDเรียนไมBเขDาใจเนื้อหา วิชาคณิตศาสตรI และใน

ระหวBางการจัดการเรียนรูDผูDเรียนไมBสนใจในการเรียนจึงทำใหDเกิดความเบื่อหนBาย และทำใหDไมBชอบวิชาคณิตศาสตรIไมBเห็น

ความสำคัญที่จะนำไปใชDในชีวิตประจำวันไดD และในสาระการวัดนั้นผูDเรียนจะมีปrญหาเรื่องการเปลี่ยนหนBวย เพราะผูDเรียนไมB

เขDาใจวิธีการเปลี่ยนหนBวย เชBน จากเซนติเมตรเปoนเมตร และไมBสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัด การจัดการเรียนรูD

ครูจะเนDนแตBเนื้อหา ขาดการปฏิบัติจริง ไมBมีกิจกรรม เครื่องมือ และอุปกรณIการวัดไมBเพียงพอกับผูDเรียน” 

วิธีการที่จะสBงเสริมใหDนักเรียนไดDเรียนรูDคณิตศาสตรIดDวยความเขDาใจในชั้นเรียนคณิตศาสตรI ครูจึงจำเปoนตDองลด

บทบาทจากครูผูDสอนมาเปoนผูDใหDคำแนะนำ เป∏ดโอกาสใหDนักเรียนเรียนรูDผBานการแกDปrญหาและการแสดงแนวคิด (มณีรัตนI บุญ

ทDวม,2555: 490) สอดคลDองกับ (Yackel & Hanna , 2003: 22-44) กลBาววBาการเรียนดDวยความเขDาใจสามารถพัฒนาไดDโดย

การสBงเสริมใหDนักเรียนมีปฏิสัมพันธIในชั้นเรียน โดยไดDเสนอแนวคิดหรือขDอคาดเดาทางคณิตศาสตรI (สายไหม โพธิ์ศิริ,2555: 

507-509)พบวBาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรIที่สามารถชBวยใหDนักเรียนเกิดความเขDาใจไดDนั้น ครูผูDสอนจะตDองจัด

กิจกรรมการเรียนรูDใหDนักเรียนรูDจักคิด แกDปrญหาดDวยตนเอง และเป∏ดพื้นที่ใหDนักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตรI

ของตนเองโดยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อนในชั้นเรียน  วิจารณI พานิช (2557) กลBาววBา Open Approach เปoนกระบวนการ

เรียนรูDที ่ทำใหDนักเรียนมีวิถีและวิธีการเรียนรูDที ่แตกตBางหลากหลาย เปoนการพัฒนาการเรียนรูDของตนเองอยBางทั่วถึงเต็ม

ศักยภาพของแตBละคน ผูDเรียนไดDยกระดับความรูD และ ระดับการเรียนรูDรBวมกันผBานการแลกเปลี่ยนเรียนรูD ทำใหDเกิดการเรียนรูD

ในระดับสูง เกิดสมรรถนะฝrงลึกที่จะเรียนรูDแกDปrญหาและสรDางสรรคIในเรื่องและ ในเงื่อนไขที่ตนยังไมBเคยรูDจักไดDดDวยตนเองและ

โดยกระบวนการกลุBมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Transformative Learning) รBวมกัน ซึ่งจะทำใหDผู Dเรียนเกิด 

อุปนิสัยและความสามารถในการเรียนรูDตลอดชีวิต อันเปoนภารกิจหลักประการหนึ่ง ของโรงเรียนเพลินพัฒนาที่จะทำใหD

นักเรียนเปoนผูDมีความสามารถในการเรียนรูDตลอดชีวิต ไมตรี อินทรIประสิทธิ์ (ทิพวรรณ พวกดี, 2554) ไดDดำเนินการ

โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตรIของผูDเรียนดDวยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเป∏ดใน

ประเทศไทยมามากกวBา 10 ปU โดยมีเปûาหมายที่มุ BงใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียน เนDนการจัดการเรียนรู DใหDผู Dเรียนมี

ประสบการณIหลากหลายดDวยปrญหาปลายเป∏ด สBงเสริมกระบวนการแกDปrญหาใหDผูDเรียนมีวิธีคิดที่หลากหลาย ทำใหDผูDเรียนรูDจัก

คิดอยBางเปoนระบบและมีเหตุมีผล การจัดการเรียนรูDดDวยวิธีการแบบเป∏ดมีขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้ (โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง

ทางคณิตศาสตรI, 2558) 1. ขั้นนำเสนอปrญหาปลายเป∏ด  คือ กระบวนการเป∏ด (แนวทางการแกDปrญหาที่ถูกตDองนั้นมีหลาย

แนวทาง) ผลลัพธIเป∏ด (คำตอบถูกตDองมีหลายคำตอบ) แนวทางการพัฒนาเป∏ด (สามารถพัฒนาไปเปoนปrญหาใหมBไดD) เมื่อไดD

สถานการณIปrญหาแลDว ครูจะใชDใบกิจกรรมใหDผูDเรียนปฏิบัติในชั้นเรียนโดยแบBงเปoนกลุBมๆ ละ 3 – 5 คน  2. ขั้นการเรียนรูDดDวย

ตนเองของผูDเรียน ผูDเรียนแตBละกลุBมจะชBวยกันคิดหาวิธีของแตBละคน แลDวคุยกันในกลุBมเพื่อหาขDอสรุปและเหตผุลที่ไดDคำตอบมา

เพราะอะไร มีวิธีการอยBางไร 3. ขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดของผูDเรียนทั้งชั้นเรียน นำเสนอหนDาชั้นเรียนเพื่อใหDเพื่อนๆ 

ทราบถึงวิธีการคิด แลDวครูจะรBวมอภิปรายเพื่อพัฒนาไปเปoนปrญหาใหมBสำหรับนำมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูDตBอไป 4. ขั้น

สรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของผูDเรียนเปoนการสรุปบทเรียนรBวมกันโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของผูDเรียน ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนขั้น

สุดทDายของกิจกรรมที่ครูและผูDเรียนผBานการเรียนรูDรBวมกันเพื่อหาขDอสรุปของบทเรียนที่มีความเหมือนและแตกตBางในการหา

คำตอบของแตBละกลุBม และสรุปเปoนแนวคิดรBวมกันทั้ง 4 ขั้นตอนสามารถสรุปสั้นๆ  คือ 1) ขั้นนำเสนอปrญหาปลายเป∏ด 2) ขั้น



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร4ศึกษา” ครั้งที่ 4 

 

 
1456 

การเรียนรูDดDวยตนเองของนักเรียน 3) ขั้นการอภิปรายรBวมกันทั้งชั้นเรียนและเปรียบเทียบ และ 4) ขั้นการสรุปโดยการ

เชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  

จากความสำคัญและปrญหาที่กลBาวมาขDางตDน ผูDวิจัยจึงศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัด

ความยาว โดยการใชDการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ที่สรDาง

ขึ้นโดยอิงเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุBมสาระการเรียนรูDคณิตศาสตรI พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง 2560) มาเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 สูงขึ้นหรือไมB อีกทั้งยังเปoนการจัดการ

เรียนรูDที่มุBงเนDนใหDผูDเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุดและชBวยใหDผูDเรียนมีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค, 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 

1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร หลังไดDรับการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด กับเกณฑI รDอยละ 80 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ในรายวิชาคณิตศาสตรI 

เรื่อง การวัดความยาว ที่มีตBอการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด  

 

การทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว โดยใชDจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผูDศึกษาไดDทำการศึกษาจากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวขDองไวDตามลำดับตBอไปนี ้

1. ความหมายของวิธีการแบบปลายเป∏ด (Open Approach) 

ลัดดา ศิลานDอย (2558) Open Approach คือการจัดการเรียนรูDที่ครูใชDโจทยIสถานการณI ปrญหาปลายเป∏ด 

ในการขับเคลื ่อนกระบวนการเรียนรู Dของผู Dเรียน โดยที่ผู DเรียนแตBละคนเปoนผู DนำเสนอวิธีการแกDปrญหาของตน เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูDรBวมกันในชั้นเรียนเพื่อเรียนรูDวิธีการคิดและวิธีการทำความเขDาใจทั้งของตนเองและของผูDอื่นรBวมกัน 

ปนัดดา นามวิจิตร (2557) ไดDใหDความหมายวBา วิธีการแบบเป∏ด คือ กระบวนการ แกDปrญหาที่เป∏ดกวDางใน 

การหาคำตอบและสามารถมีคำตอบที่ถูกตDองไดDหลากหลาย 

วิจารณI พานิช (2557) กลBาววBา Open Approach เปoนกระบวนการเรียนรูDที่ทำใหDนักเรียนมีวิถีและวิธีการ 

เรียนรูDที่แตกตBางหลากหลาย เปoนการพัฒนาการเรียนรูDของตนเองอยBางทั่วถึงเต็มศักยภาพของแตBละคนผูDเรียนไดDยกระดับ

ความรูDและ ระดับการเรียนรูDรBวมกันผBานการแลกเปลี่ยนเรียนรูD ทำใหDเกิดการเรียนรูDในระดับสูงเกดิสมรรถนะฝrงลึกที่จะเรียนรูD

แกDปrญหาและสรDางสรรคIในเรื ่องและในเงื ่อนไขที ่ตนยังไมBเคยรู DจักไดDดDวยตนเองและโดยกระบวนการกลุ Bมจนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Transformative Learning) รBวมกันซึ่งจะทำใหDผูDเรียนเกิด อุปนิสัยและความสามารถในการ

เรียนรูDตลอดชีวิต อันเปoนภารกิจหลักประการหนึ่ง ของโรงเรียนเพลินพัฒนาที่จะทำใหDนักเรียนเปoนผูDมีความสามารถในการ

เรียนรูDตลอดชีวิต 

สรุปไดDวBา การจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด (Open Approach) หมายถึง การจัดการเรียนรูDที่ครูใชDโจทยI 

ปrญหาหรือสถานการณIในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูDของผูDเรียนโดยที่ผูDเรียนแตBละคนเปoนผูDนำเสนอวิธีการแกDปrญหาหรือ

การหาคำตอบในแบบของตนเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูDรBวมกันในชั้นเรียนเพื่อเรียนรูDวิธีการคิดและวิธีการทำความเขDาใจทั้ง

ของตนเองและของผูDอื่นรBวมกันเพื่อหาขDอสรุปของคำตอบนั้นๆ 

ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูDแบบ (Open Approach) 

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเสนอปrญหาปลายเป∏ด 
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ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรูDดDวยตนเองของนักเรียน 

ขั้นที่ 3 ขั้นการอภิปรายรBวมกันทั้งชั้นและเปรียบเทียบ 

ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

2. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ไพโรจนI คะเชนทรI (2556) ใหDคำจำกัดความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวBา คือคุณลักษณะ รวมถึงความรูD  

ความสามารถของบุคคลอันเปoนผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณIทั้งปวงที่บุคคลไดDรับจากการเรียนการสอน 

ทำใหDบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดDานตBางๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุBงหมายเพื่อเปoนการตรวจสอบ

ระดับความสามารถสมองของบุคคลวBาเรียนแลDวรูDอะไรบDาง และมีความสามารถดDานใดมากนDอยเทBาไร  ตลอดจนผลที่เกิดขึ้น

จากการเรียนการฝqกฝนหรือประสบการณIตBางๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บDาน และสิ่งแวดลDอมอื่นๆ รวมทั้งความรูDสึก คBานิยม 

จริยธรรมตBางๆ ก็เปoนผลมาจากการฝqกฝนดDวย 

อรัญญา นามแกDว (2558: 49) กลBาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวBา หมายถึง ความรูDหรือทักษะอันเกิดจาก 

การเรียนรูDที่ไดDเรียนมาแลDว ซึ่งอาจจะพิจารณาจากคะแนนสอบที่กำหนดหรือคะแนนที่ไดDจากงานที่ครูมอบหมายใหD หรือทั้ง

สองอยBางและจากคุณลักษณะและความสามารถของแตBละบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนโดยเปoนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมและประสบการณIการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝqกอบรมเพราะฉะนั้นการสอบจึงเปoนการตรวจสอบระดับความสามารถ

ของบุคคลวBาเรียนแลDวมีความรูDเทBาใดโดยสามารถวัดไดDโดยการใชDแบบทดสอบตBางๆเชBนใชDขDอสอบวัดผลสัมฤทธิ์หรือขDอสอบวัด

ภาคปฏิบัติเปoนตDน  

สุดา มากบุญ (2559) กลBาววBา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงความรูDความสามารถทีบุ่คคลจะพัฒนาใหDด ี

ขึ้นอันเกิดจากกระบวนการแสวงหาความรูDโดยวิธีการสอนและอบรมซึ่งประกอบดDวยความสามารถทางสมองความรูDทักษะ

ความรูDสึกคBานิยมตBางๆ 

สรุป ดังนั้นจึงสรุปไดDวBาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทำ 

ใหDนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดDโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดDาน คือ ดDานพุทธิพิสัย ดDานจิตพิสัย 

และดDานทักษะพิสัย 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

   ตัวแปรต.น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด 

วิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 

 

 

1.  ผลส ัมฤทธ ิ ์ ทางการ เร ี ยน  ว ิ ชา

คณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียน

ช ั ้ นประถมศ ึกษาป Uท ี ่  1  โรง เร ี ยนอน ุบาล

กำแพงเพชร หลังไดDรับการจัดการเรียนรู Dแบบ

ปลายเป∏ด   

2.  ความพ ึ งพอใจของน ัก เร ียนชั้ น

ประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 

ในรายวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว ที่มี

ตBอการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด  
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วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปoนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชากรและกลุ@มตัวอย@าง 

ประชากรเปoนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 ปUการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 6 หDอง 204 คน 

 กลุBมตัวอยBางที่ใชDในการวิจัยในครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1/1 ปUการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลกำแพงเพชร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 1 หDอง จำนวน 32 คน ซึ่งไดDมาจาก

การสุBมตัวอยBางแบบกลุBม 

เครื่องมือที่ใชWในการรวบรวมขWอมูล 
1. แผนการจัดการเรียนรูD โดยใชDการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด วิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จำนวน 8 แผน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 

1 โรงเรยีนอนุบาลกำแพงเพชร 3 ตัวเลือก จำนวน 10 ขDอ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 ตBอการจัดการเรียนรูDโดยใชDการจัดการเรียนรูDแบบ

ปลายเป∏ด วิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว จำนวน 1 ฉบับ  

วิธีรวบรวมขWอมูล และสถิติที่ใชWในการวิเคราะห4 

ผูDวิจัยไดDดำเนินการเก็บรวบรวมขDอมูล ดังนี้ 

1 ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูDที่ไดDวางไวD เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว 

โดยใชDการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที ่1 ที่ผูDวิจัยสรDางขึ้นจำนวน 8 แผน จำนวน 8 ชั่วโมง 

2 นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว โดยใชDการจัดการ

เรียนรูDแบบปลายเป∏ด หลังเรียน จำนวน 10 ขDอ 

3 ใหDนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตBอการเรียนรูDวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว โดยใชDการ

จัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด จำนวน 1 ฉบับ 

สถิติที่ใชDในการวิเคราะหIขDอมูลการศึกษาคDนควDาผูDวิจัยไดDวิเคราะหIโดยใชDสถิติและสูตรประกอบการคำนวณ ดังนี้ 

1. สถิติที่ใชDในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือศึกษา  

1.1 หาคBาดัชนีความสอดคลDองของขDอคำถามแตBละขDอในแบบทดสอบ 

2. สถิติบรรยาย ไดDแกB  

2.1 คBาเฉลี่ย ()*)  

2.2 คBาสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.3 คBารDอยละ (%) 

 3. สถิติอDางอิงไดDแกBการทดสอบคBาเฉลี่ยกลุBมเดียวกับเกณฑI ( t- test )  

 

ผลการวิจัย 

1.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียน

อนุบาลกำแพงเพชร หลังไดDรับการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด ปรากฎผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 เรื่อง การวัดความยาว โดยใชDการจัดการ

เรียนรูDแบบปลายเป∏ด ระหวBางหลังเรียนเทียบกับเกณฑIรDอยละ 80 ปรากฏผลดังตารางนี้ 
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คะแนน N คะแนนเต็ม  รDอยละ 

80 
 S.D. t p 

หลังเรียน 32 10 81.88 8.19 1.37 33.61 .000* 

จากตารางที่ 1 พบวBา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 เรื่อง การวัดความยาว โดยใชD

การจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด มีนักเรียนผBานเกณฑIรDอยละ 80 จำนวน  24  คน คิดเปoนรDอยละ 81.88 สูงกวBาเกณฑI

กำหนดรDอยละ 80 อยBางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2.) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ในรายวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การ

วัดความยาว หลังไดDรับการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด  ปรากฎผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตBอการเรียนวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว โดยใชD

การจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ปรากฏผลดังตารางนี ้

 

 

ขWอ 

 

รายการ 

N  =  32 คน ระดับ 

ความพึง

พอใจ 
    

1 คำแนะนำในการทำกิจกรรมชัดเจน 2.88 0.33 พึงพอใจมาก 

2 ความยากงBายของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 2.94 0.24 พึงพอใจมาก 

3 เนื้อหา ภาษา รูปแบบตรงกับความสนใจและความตDองการของนักเรียน 2.97 0.17 พึงพอใจมาก 

4 การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 2.97 0.17 พึงพอใจมาก 

5 นักเรียนใชDสื่อการเรียนรูDรBวมกัน 2.97 0.17 พึงพอใจมาก 

6 นักเรียนมีสBวนรBวมในการทำกิจกรรมรBวมกัน 3.00 0.00 พึงพอใจมาก 

7 ไดDรับประโยชนIและความรูDในการจัดกิจกรรม 2.97 0.17 พึงพอใจมาก 

8 สามารถนำความรูDที่ไดDรับมาประยุกตIใชDในชีวิตประจำวันไดD 2.91 0.29 พึงพอใจมาก 

9 ระบุกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติไดDชัดเจนและสอดคลDองกับจุดประสงคIที่ตั้งไวD 2.94 0.24 พึงพอใจมาก 

10 ชBวยใหDผูDเรียนเขDาใจ เกิดความคิดรวบยอดรวดเร็วและสรุปองคIความรูDไดDดDวย

ตนเอง 2.91 0.29 

พึงพอใจมาก 

รวมเฉลี่ย 2.94 0.21 พึงพอใจมาก 

 

จากตารางที่ 2 พบวBานักเรียนมีความพึงพอใจตBอการเรียนวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว โดยใชDการจัดการ

เรียนรูDแบบปลายเป∏ด โดยมีคBาเฉลี่ย =2.94 สBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.21 ซึ่งอยูBในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณา

เปoนรายขDอ พบวBา ขDอที่มีคBาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขDอที่ 6 นักเรียนมีสBวนรBวมในการทำกิจกรรมรBวมกัน =3.00 สBวนขDอที่มีคBาเฉลี่ย

ต่ำสุด คือ ขDอที่ 1 คำแนะนำในการทำกิจกรรมชัดเจน = 2.88 ซึ่งแปลความไดDวBานักเรียนสBวนใหญBมีความพึงพอใจมากตBอ

การจัดการเรียนรูDวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว โดยใชDการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว โดยใชDจัดการเรียนรูD

แบบปลายเป∏ด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สามารถนำไปสูBผลการ

อภิปรายไดDดังนี้ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว โดยใชDจัดการ

เรียนรู Dแบบปลายเป∏ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที ่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พบวBา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว หลังไดDรับการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด มีคBาเฉลี่ยของ

คะแนนสูงกวBาเกณฑIรDอยละ 80 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทBากับ 81.88 ซึ่งผBานเกณฑIรDอยละ 80 จำนวน 24 คน คิดเปoน

รDอยละ 75 ของนักเรียนที่สอบผBาน แสดงใหDเห็นวBาการจัดการเรียนรูDวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว โดยใชDจัดการ

เรียนรูDแบบปลายเป∏ด นั้นทำใหDนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวBาเกณฑIที่ตั้งไวD ซึ่งทำใหDเห็นวBาการจัดการ

เรียนรูDวิชาคณิตศาสตรI โดยใชDการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ดนั้นชBวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มความเขDาใจในบทเรียน 

สรDางประสบการณIการเรียนรูD อีกทั้งยังสBงเสริมการคิดอยBางอิสระ และ พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งสอดคลDองกับ 

ควอน, จุง และจี (Kwan, Jung, & Jee, 2006) ซึ่งกลBาววBา ผลการใชDกระบวนการแบบปลายเป∏ดที่มีตBอการคิดยBางอิสระในวิชา

คณิตศาสตรIผลการวิจัยพบวBาปrญหาปลายเป∏ดสามารถทำใหDนักเรียนไดDคำตอบตBาง ๆ หรือวิธีการตBาง ๆ ที่หลากหลาย 

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสูBการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรIในระหวBางการพูดคุยหาขDอสรุปที่แตกตBาง

กันของนักเรียน และความสามารถในการแกDปrญหา ประโยชนIจากปrญหาปลายเป∏ดนั้น คือ ทำใหDนักเรียนทุกคนไมBวBาจะเกBง

หรืออBอนในวิชาคณิตศาสตรIสามารถที่จะลองและคDนหาคำตอบของตัวเองเพื่อแกDปrญหาตามความสามารถของตนเองอยBาง

อิสระและนี่คือเหตุผลที่ปrญหาปลายเป∏ด สามารถนำมาใชDไดDงBายสำหรับการเรียนการสอนที่นักเรียนมีความแตกตBางกัน และ 

การจัดการเรียนรูDในลักษณะนี้ยังชBวยทำใหDนักเรียนไดDฝqกทักษะทางคณิตศาสตรI ซึ่งสอดคลDองกับ ตติมา ทิพยIจินดาชัยกุล 

(2557) ซึ่งกลBาววBา การศึกษาเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูDโดยใชDวิธีการแบบเป∏ด ที่มีตBอความสามารถในการแกDปrญหา

และความสามารถในการใหDเหตุผลทางคณิตศาสตรI เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 

3 ผลการศึกษาพบวBา นักเรียนไดDแสวงหาความรูDและลงมือปฏิบัติหรือกระทำการแกDปrญหาจริง จนเกิดความรูDดDวยตนเองจาก

กิจกรรมที่เนDนใหDนักเรียนแกDปrญหาดDวยวิธีและคำตอบที่หลากหลาย โดยนักเรียนไดDเผชิญกับปrญหาทางคณิตศาสตรIที่เป∏ดกวDาง

และมีคำตอบหรือวิธีการหาคำตอบหลายวิธีทำใหDนักเรียนมีความสามารถในการแกDปrญหาทางคณิตศาสตรIหลังไดDรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูD โดยใชDวิธีการแบบเป∏ดสูงกวBา เกณฑIรDอยละ 70 อยBางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนน เฉลี่ย

รDอยละ 75.37 

 จากการวิจัยในครั้งนี้พบวBา คBาเฉลี่ยของคะแนนที่สูงกวBาเกณฑIรDอยละ 80 นั้นสูงกวBาเกณฑIไมBมากนักอาจเกิดจาก 

สถานการณIของการแพรBระบาดของไวรัส Covid 19 ซึ่งทำใหDนักเรียนถูกแบBงออกเปoนสองกลุBมเรียนเพื่อปûองกันภาวะเสี่ยงใน

การแพรBระบาด จึงมีการสลับกันมาเรียนสBงผลใหDเกิดความไมBตBอเนื่องในการเรียนรูD และครูผูDสอนจำเปoนตDองสอนแบบรวมรัด

เพื่อใหDนักเรียนไดDเรียนรูDใหDครบทุกหนBวยการเรียนรูDในเวลาที่จำกัด 

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ในรายวิชาคณิตศาสตรI 

เรื่อง การวัดความยาว หลังไดDรับการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด สำหรับผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม

นักเรียนพึงพอใจอยูBในระดับมาก โดยมีคBาเฉลี่ย  เทBากับ 2.94 ซึ่งถือวBาประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน 

เนื่องจากนักเรียนชอบที่ไดDมีสBวนรBวมในการทำกิจกรรมรBวมกันและไดDเรียนรูDที่จะปฏิบัติจริง 
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ข.อเสนอแนะ 
ผูDวิจัยไดDมีขDอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชD และขDอเสนอแนะในการทำวิจัยตBอไป 

1.  ขWอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชW 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 โรงเรียน

อนุบาลกำแพงเพชร หลังไดDรับการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด พบวBา ผBานเกณฑIรDอยละ 80 ดังนั้น ผูDที่มีสBวนเกี่ยวขDองกับการ

จัดการเรียนรูDควรสBงเสริม สนับสนุน ใหDครูผูDสอนไดDนำรูปแบบการจัดการเรียนรูDนี้ไปใชDในการจัดการเรียนรูDกับผูDเรียนเพื่อใหD

ผูDเรียนไดDพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรI เรื่อง การวัดความยาว ใหDสูงกวBาเกณฑIของงานวิจัยเลBมนี ้

     1.2 ครูผูDสอนตDองตระหนักวBา การสอนวิชาคณิตศาสตรI ครูตDองเนDนใหDนักเรียนไดDคิดอยูBเสมอ ตDองระลึกอยูBเสมอ

วBาเด็กตDองสามารถนำไปใชDในชีวิตประจำวันไดD เนื่องจากเปûาหมายของวิชาคณิตศาสตรIนั้นตDองการใหDเด็กเกิดการคิดวิเคราะหI

เพื่อนำไปแกDปrญหาตBางๆ 

2.  ขWอเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต@อไป 

     2.1 ควรปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูD โดยใชDการจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ดใหDดียิ่งขึ้น เพื่อใหDสามารถนำไปใชD

กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆตBอไป 

      2.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การจัดการเรียนรูDแบบปลายเป∏ด กับรูปแบบอื่นๆ 
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