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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑เรื่องระบบจ านวนเต็มโดยใช๎วิธีการแบบเปิด  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโกรกพระ 
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บทคัดยํอ 

 การวิจัยครั้งนี้มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ สามารถคนพบแนวทางการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแได
ดวยตนเองจากประสบการณแการเรียนที่ผานมา โดยใชวิธีการแบบเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิด  2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปิดซึ่งการวิจัย
แบงเป็น 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 1 สรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปิด ขั้นตอนที่ 2 จัด
กิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรคแ  จํานวน  30  คนโดยใช
การสุมแบบกลุม ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิด  

ผลการวิจัยพบวา1)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชวิธีการแบบเปิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปิดอยูในระดับมาก  
ค าส าคัญ: วิธีการแบบเปิด / กิจกรรมการเรียนรู / ระบบจํานวนเต็ม 

 
Abstract 

  This study emphasized to develop qualities of students to discover their own problem-solving 
method based on their own past experiences by using open approach.  The purposes of this study were 
1) to compare the student’s mathematical achievement 2) to study for the satisfaction of 
Mattayomsuksa 1 (grade 7) students towards the learning activities of Integer by using open approach. 
The study was divided into 3 steps: Step 1: Created lesson plan of Integer by using open approach. Step 
2: Experimented the lesson plan with 30 students by cluster ramdom sampling, who studied in the first 
semester of the academic year 2017 at Krokpra School, Nakhon Sawan province. Step 3: Studied the 
satisfaction of students towards the learning activities. The results of the study were; 1) the student’s 
mathematical achievement  with post-test was higher than pretest, significance at .05 level 2) the 
satisfaction of students towards the learning activities was in high level. 
Keywords : open approach / learning activities / Integer 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  คณิตศาสตรแมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยแทําใหมนุษยแมีความคิดสรางสรรคแ คิดอยางมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหแปใญหาหรือสถานการณแไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณแ 
วางแผน ตัดสินใจ แกปใญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรแยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยีและดานอื่น ๆ คณิตศาสตรแจึงมีประโยชนแตอการดําเนินชีวิต 
ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หนา 56) 

  ระบบจํานวนเต็มเป็นเนื้อหาทางคณิตศาสตรแที่มีความสําคัญเรื่องหนึ่ง ท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตรแในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะพบวานักเรียนยังไมประสบผลสําเร็จในการเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มจากผลการ
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ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557  มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 29.59 ในปีการศึกษา  2558  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  29.65 และในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 29.31 

โดยต่ํากวาคะแนนมาตรฐานที่สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไว (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ, 2560) ซึ่งเนื้อหาเรื่องระบบจํานวนเต็มเป็นเนื้อหาที่จัดอยูในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเป็นเนื้อหาที่ใชใน
การทดสอบดังกลาวโดยจัดอยูในสาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ  กลุมสาระคณิตศาสตรแ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ในมาตรฐานการเรียนรู ค 1.2 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หนา 

74) และจากผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2559  พบวาสาระที่1  จํานวนและการ
ดําเนินการมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 19.32 ซึ่งเป็นสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดจาก 5 สาระการเรียนรู(สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ, 2560) 

  จากปใญหาดังกลาวหลักการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรแที่ยึดผูเรียนเป็นสําคัญคือ  การเปิดโอกาสใหผูเรียนได
คิดและแกปใญหาดวยตนเอง ไดศึกษาคนควาจากสื่อและเทคโนโลยีตางๆโดยอิสระ   ผูสอนมีสวนชวยในการจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูสอนทําหนาที่
เป็นที่ปรึกษาใหคําแนะนํา และ ช้ีแนะในขอบกพรองของผูเรียน และ ในข้ันการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรแ(กรมวิชาการ, 2545, หนา, 188-189) กระบวนการจัดการเรียนรูจึงเป็นสิ่งสําคัญ ครูผูสอนควรออกแบบการ
จัดการเรียนรูใหนักเรียนไดเผชิญกับสถานการณแปใญหา มีโอกาสไดฝึกคิด แกปใญหา คนหาแนวทางการแกปใญหาอยาง
หลากหลายวิธี นอกจากนี้ควรไดนําเสนอแนวทางการแกปใญหาของตน โดยการแลกเปลีย่นเรยีนรูหนาช้ันเรียน มีโอกาสไดรบั
ฟใงแนวคิดของคนอื่น ๆ ครูและนักเรียนเรียนรูรวมกันเพื่อหาขอสรุปของบทเรียนที่มีความเหมือนและแตกตางในการหา
คําตอบของแตละคน เพื่อที่จะสรุปเป็นแนวคิดรวมกันทั้งช้ันเรยีน ซึ่งการจัดการเรียนรูดังกลาวสอดคลองกับวิธีการแบบเปิด 
(ไมตรี อินทรแประสิทธแ, 2547) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เปิดโอกาสใหนักเรียนเรียนรูจากการแกปใญหาดวยตนเอง ทําใหผูเรียน
รูจักคิดเป็นและแกปใญหาเป็นซึ่งกระบวนการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนมีวิถีและวิธีการเรียนรูที่แตกตางหลากหลาย เป็นการ
พัฒนาการเรยีนรูของตนเองอยางทั่วถึงเต็มศักยภาพของแตละคน ผูเรียนไดยกระดบัความรูและระดับการเรียนรูรวมกันผาน
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ทําใหเกิดการเรยีนรูในระดับสูงเกิดสมรรถนะฝใงลึกที่จะเรียนรูแกปใญหาและสรางสรรคแในเรื่องและใน
เง่ือนไขที่ตนยังไมเคยรูจักไดดวยตนเองและโดยกระบวนการกลุมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Transformative 
Learning) รวมกัน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดอุปนิสัยและความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต (วิจารณแ พาณิช, ออนไลนแ) 
  ผูวิจัยจึงสนใจนําวิธีการแบบเปิดมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงตอไปอีกทั้งจากการสอบถามครูผูสอน
คณิตศาสตรแในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวาในปีที่ผานมานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มอยู
ในระดับต่ําและการจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียนทองจําโดยที่ผูเรียนไมรูที่มาของสูตรตางๆ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวจะ
ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเกิดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรแ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

  1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิด  
  2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกจิกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปดิ 

 
สมมติฐาน 

  1.  นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชวิธีการแบบเปิดอยูในระดับมาก 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

            ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  

โรงเรียนโกรกพระ  จํานวน 3  หองเรียน  ซึ่งจัดแบบคละความสามารถ  รวมนักเรียนท้ังหมด 90  คน 
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            กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  หอง 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2560  โรงเรียนโกรกพระ  จํานวน 30 คน  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม(Cluster Random Sampling) คือการจับฉลาก
เลือกนักเรียนจํานวน 1 หองเรียนจากท้ังหมด 3 หองเรียน 
  2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปิด 

  ตัวแปรตามไดแก  1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

          2.  ความพึงพอใจของนักเรียน 

  3. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

           เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยเป็นเนื้อหาเรื่อง  ระบบจํานวนเต็ม  ในรายวิชาคณิตศาสตรแพื้นฐาน ค21101  กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551  ซึ่ง
ประกอบดวยเนื้อหาดังนี้ 
  การบวกจํานวนเต็ม    3  ช่ัวโมง 

  การลบจํานวนเต็ม    3  ช่ัวโมง 

  การคูณจํานวนเต็ม    3  ช่ัวโมง 

  การหารจํานวนเต็ม    3  ช่ัวโมง 

  ลําดับการดําเนินการทางคณิตศาสตรแ  2  ช่ัวโมง 

  รวม      14 ช่ัวโมง 

  4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

   ผูวิจัยดําเนินการวิจัยในภาคเรยีนที่  1  ปีการศึกษา  2560  โดยใชเวลาในการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการ
สอนแบบเปิดจํานวน  14  ช่ัวโมง  และมีการทดสอบกอนเรียน –  หลังเรียนจํานวน  2  ช่ัวโมง  รวมใชเวลาทั้งสิ้น  16  

ช่ัวโมง 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

   การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) คือ การวิจัยที่มุงศึกษาความเป็นเหตุเป็น
ผล จึงมีการใชตัวแปรอิสระที่จัดกระทําได (สุวิมล ติรกานันทแ, 2553, หนา 15) ซึ่งตัวแปรอิสระเป็นวิธีการแบบเปิดที่ใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการ
ดําเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดและแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1.1 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดเรื่องระบบจํานวนเต็ม  สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ 
ขอบขายเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรแ คําอธิบายรายวิชา คูมือครูและแบบเรียนที่เกี่ยวของ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรแเรื่องระบบจํานวน
เต็มโดยใชวิธีการแบบเปิด 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- ความพึงพอใจของนักเรียน 
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1.1.2 ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีการแบบเปิดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4 ขั้นตอน  (ไมตรี  อินทรแ
ประสิทธ์ิ, 2547) ดังนี ้
       - ขั้นนําเสนอสถานการณแปใญหาปลายเปิด 

  - ขั้นนักเรียนเรียนรูดวยตนเองจากการแกปใญหา 

        - ขั้นอภิปรายทั้งช้ันเรียน   

  - ขั้นสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน 

   ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน โดยมีสถานการณแปลายเปิดและการ
คาดการณแแนวคิดของนักเรียนแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงสถานการณแปลายเปิดและการคาดการณแแนวคิดของนักเรียน 

แผนการจัดการ
เรียนรู๎ 

เร่ือง สถานการณ๑ปลายเปิด การคาดการณ๑
แนวคิดของ

นักเรียน 
แผนที่ 1 การ
บวกจํานวนเต็ม 

การบวกจํานวนเต็มบวกดวย
จํานวนเต็มบวก 

หากกําหนดจํานวน 1 – 15 ให และ
ตองการผลบวกที่มีผลลัพธแเทากับ 12 
จะมีวิธีในการคิดกี่วิธี อะไรบาง ซึ่งมี
เง่ือนไขวา ใน 1 วิธีหามใชจํานวนซ้ํา
กัน 
 

-เบี้ยจํานวนเต็ม 
-เสนจํานวน 

การบวกจํานวนเต็มบวกดวย
จํานวนเต็มลบ 

ถานําจํานวนเต็มบวกจํานวนหนึ่งมา
รวมกับจํานวนเต็มลบจํานวนหนึ่ง 
ผลลัพธแที่ไดจะเป็นอยางไร 
 

-เบี้ยจํานวนเต็ม 
-เสนจํานวน 

การบวกจํานวนเต็มลบดวย
จํานวนเต็มลบ 

ถานําจํานวนเต็มลบจํานวนหนึ่งมา
รวมกับจํานวนเต็มลบจํานวนหนึ่ง 
ผลลัพธแที่ไดจะเป็นอยางไร 
 

-คาสัมบูรณแ 
-เบี้ยจํานวนเต็ม 
-เสนจํานวน 

แผนที่ 2 การลบ
จํานวนเต็ม 

การลบจํานวนเต็มบวกดวย
จํานวนเต็มบวก 

ตองการทราบวา 5–7 ผลลัพธแที่ไดจะ
เป็นอยางไร 
 

-เบี้ยจํานวนเต็ม 
-เสนจํานวน 

การลบจํานวนเต็มบวกดวย
จํานวนเต็มลบ 

ถามีจํานวนเต็มบวกจํานวนหนึ่งและ
จํานวนเต็มลบจํานวนหนึ่งหากนํา
จํ านวนทั้ ง สองจํ านวนมาลบกัน 
ผลลัพธแที่ไดจะเป็นอยางไร 

-จํานวนตรงขาม 
-เบี้ยจํานวนเต็ม 

การลบจํ านวนเต็ มลบด วย
จํานวนเต็มลบ 

ถานําจํานวนเต็มลบจํานวนหนึ่งลบ
ออกดวยกับจํานวนเต็มลบจํานวน
หนึ่ง ผลลัพธแที่ไดจะเป็นอยางไร 

-จํานวนตรงขาม 
-เบี้ยจํานวนเต็ม 

แผนที่ 3 การคูณ
จํานวนเต็ม 

การคูณจํานวนเต็มบวกดวย
จํานวนเต็มบวก 

จํานวนตั้งแต 1-20 วาจํานวนสอง
จํานวนใดบางที่มีผลคูณเทากับ 36  
 

-การเขียนการคูณ
ในรูปการบวก 
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ตารางที่ 1 แสดงสถานการณแปลายเปิดและการคาดการณแแนวคิดของนักเรียน (ตํอ) 

แผนการจัดการ
เรียนรู๎ 

เร่ือง สถานการณ๑ปลายเปิด การคาดการณ๑
แนวคิดของ

นักเรียน 
    

การคูณจํานวนเต็มบวกดวย
จํานวนเต็มลบ 

จํานวนสองจํานวนใดบางที่มีผลคูณ
เทากับ  -8 

-การเขียนการคูณ
ในรูปการบวก 
-เบี้ยจํานวนเต็ม 
 

การคูณจํ านวนเต็มลบดวย
จํานวนเต็มลบ 

จํานวนเต็มลบคูณจํานวนเต็มลบมี
ผลลัพธแเป็นอยางไร  
 
 

-จํานวนตรงขาม 
-ก า ร พิ จ า ร ณ า
แบบรูป 
 

แผนที่ 4 การ
หารจํานวนเต็ม 

การหารจํานวนเต็มบวกดวย
จํานวนเต็มบวก 

จํ านวนตั้ ง แต  1-20 จํ านวนสอง
จํานวนใดบางที่มีผลหารเทากับ 2 

-ตั วหารจะมี ค า
เป็นครึ่งหนึ่งของ
ตัวตั้ง 
-ตัวตั้งจะมีคาเป็น
ส อ ง เ ท า ข อ ง
ตัวหาร 
-การคูณ 
 

การหารจํานวนเต็มบวกดวย
จํานวนเต็มลบ 

จงหาจํานวนสองจํานวนเมื่อนํามา
หารกันแลวมีผลลัพธแเทากับ -3 

-การคูณ 
-เบี้ยจํานวนเต็ม 
 

การหารจํานวนเต็มลบดวย
จํานวนเต็มลบ 

จํานวนเต็มลบหารดวยจํานวนเต็มลบ
ผลลัพธแเป็นอยางไร 

-การคูณ 
 
 

แผนที่ 5 ลําดับ
การดําเนินการ
คณิตศาสตรแ 

ลํ า ดั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
คณิตศาสตรแ(1) 

[ {(1+(-2) -5) × 10} ÷ {1-(-1)} ] 
 =  

-ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น
วงเล็บในสุดกอน
และวงเล็บถัดมา
ตามลําดับ 
 

ลํ า ดั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
คณิตศาสตรแ(2) 

8+9-3×4÷2×8-5-7 =  
 

-ดําเนินการจาก 
การคูณหรือการ
หารกอน จากซาย
ไปขวาตามลําดับ 
แ ล ว จ า ก นั้ น จึ ง
ดํา เนินการบวก
หรือลบจากซาย
ไปขวาตามลําดับ 
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 1.1.3 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยแที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองของแผนแลวนําไปปรับปรุงแกไข  
   1.1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่แกไขเสร็จแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยแบบประเมินความเหมาะสม โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน 
ประกอบดวย อาจารยแสาขาวิชาคณิตศาสตรแ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคแ จํานวน 1 คน อาจารยแ
สาขาวิชาคณิตศาสตรแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคแ จํานวน 1 คน และ ครูชํานาญ
การพิเศษดานคณิตศาสตรแที่สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จํานวน 1 คน  
 1.1.5 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  และนํา
แผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง   

1.2 สรางแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม  มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
1.2.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรแในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
1.2.2 วิเคราะหแจุดประสงคแการเรียนรูและสาระและมาตรฐานการเรียนรู เรื่อง ระบบจํานวน

เต็ม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพื่อสรางแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม  สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

1.2.3 สรางแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มแบบปรนัยจํานวน  50 ขอ 
1.2.4 นําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มที่สรางเสร็จเสนอตออาจารยแที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคแการเรียนรู แลวนําไปปรับปรุงแกไข  
1.2.5 นําแบบวัดความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแและเกณฑแการประเมิน

ความสามารถการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยแที่ปรึกษาแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองตามจุดประสงคแการเรียนรู โดยผลการประเมินความสอดคลองของ
แบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม  พบวาแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป 

1.2.6 นําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
1.2.7 นําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งเป็น

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน 
แลวนําผลการทดลองมาวิเคราะหแหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้  

- หาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใช
สูตร KR – 20  ของคูเดอรแ  ริชารแดสัน (Kuder  Richardson)  ซึ่งจะเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 
0.2-0.8 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป 

- ไดขอสอบท่ีมีความยากงายอยูระหวาง 0.2-0.8 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้น
ไป จํานวน 20 ขอ ที่ครอบคลุมจุดประสงคแการเรียนรู พบวา ขอสอบมีคาความยากงายตั้งแต 0.20 – 0.87 ซึ่งเป็น
ความยากงายที่เหมาะสม และขอสอบมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 – 0.67 แลวนําไปวิเคราะหแหาคาความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  ครอนบาค(Cronbach) โดยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิเรื่องระบบจํานวนเต็มมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.64  

1.2.8 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจคุณภาพแลวไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
  ขั้นตอนที่ 2 ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบปิดกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
โกรกพระ  จังหวัดนครสวรรคแ  จํานวน 1 หองจํานวน  30  คนโดยใชการสุมแบบกลุมโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ช้ีแจงใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเปิด
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

2. นําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจํานวน  20 ขอไปทําการทดสอบกับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เป็นกลุมตัวอยางแลวบันทึกคะแนนที่ไดจากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนกอนเรียน  ( pre-test ) 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดเรื่อง  ระบบจํานวนเต็ม สอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่เป็นกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยผูวิจัยเป็นผูดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีการแบบเปิดจํานวน 14 ช่ัวโมง 
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4. ทําการทดสอบหลังเรียน ( post-test )โดยนําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มซึ่งเป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกับชุดแรกแลวบันทึกผลคะแนนหลังเรียน 

5. นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหแเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยใชวิธีทางสถิติตอไป 
  การวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชคาสถิติ  t – test แบบ Dependent   
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องระบบ
จํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปิด ซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจแบงออกเป็น 3 ดานคือ ดานบรรยากาศในการ
เรียนรูดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานประโยชนแท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิด 
 การวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูลโดยนําแบบประเมนิความพึงพอใจซึ่งเป็นมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) มาคิดคะแนน โดยกําหนดเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรแท ทําการวิเคราะหแหา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑแโดยใชเกณฑแในการแปลความหมาย  
สรุปผลการวิจัย 
  1. การตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเปิดดานมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ สาระการเรียนรู จุดประสงคแการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูและสื่อการเรียนรูจากผูเช่ียวชาญ 3 คนดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการ
แบบเปิดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

แผนการจัดการเรียนรู๎           X  . .S D  ระดับความเหมาะสม 
แผนที่ 1 การบวกจํานวนเต็ม           4.56 0.46 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนที ่2 การลบจํานวนเต็ม           4.56 0.37 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนที่ 3 การคูณจํานวนเต็ม           4.53 0.46 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนที่ 4 การหารจํานวนเต็ม           4.53 0.46 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนที ่5 ลําดับการดําเนนิการทางคณิตศาสตรแ           4.24 0.38 เหมาะสมมาก 
เฉลี่ยรวม 4.48 0.43 เหมาะสมมาก 
   
 จากตารางที่ 2 จะพบวาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการบวกจํานวนเต็ม การลบจํานวนเต็ม การคูณ
จํานวนเต็มและการหารจํานวนเต็มมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และแผนการจัดการเรียนรูเรื่องลําดับการ
ดําเนินการทางคณิตศาสตรแมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทําใหมีคาเฉลี่ยในดานตางๆเทากับ 4.48 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43  ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมาก   

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็ม
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มของ
นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิด  

คะแนนทดสอบ n mean S.D. t df sig 
กอนเรียน 30 5.63 3.55 29.56 29 0.00** 
หลังเรียน 30 12.57 2.39 

 **นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา การทดสอบกอนเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ย 5.63 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนนและการทดสอบหลังเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ย 12.57 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน สรุปไดวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น 
  3. การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดย
วิธีการแบบเปิดในดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานประโยชนแที่ไดรับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
เรื่องระบบจํานวนเต็มโดยวิธีการแบบเปิด 

รายการ คําเฉลี่ย S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด๎านบรรยากาศในการเรียนรู๎ 
1.1  นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เพื่อนรวมชั้น 

4.00 0.91 
มาก 

1.2  นักเรียนรูสึกสนุกและมีความสุข เมื่อไดทํากิจกรรมรวมกับ
เพื่อนรวมชั้น 

4.23 0.90 
มาก 

1.3  นักเรียนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนของครู 4.30 0.70 มาก 
เฉลี่ย 4.18 0.84 มาก 
2.  ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
2.1  นักเรียนมีโอกาสไดคิดแกปใญหาทางคณิตศาสตรแดวยตนเอง 4.01 0.83 มาก 
2.2  นักเรียนมีโอกาสไดนําเสนอแนวคิดของตนเองในการแกปใญหา
ทางคณิตศาสตรแ 

3.90 0.96 
มาก 

2.3 นักเรียนมีโอกาสไดรับฟใงความคิดเห็นและแนวคิดในการ
แกปใญหาทางคณิตศาสตรแของเพื่อนรวมชั้น 

4.10 0.84 
มาก 

2.4  กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับระยะเวลา 4.27 0.98 มาก 
เฉลี่ย 4.08 0.90 มาก 
3. ด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
3.1  นักเรียนรูสึกวาตนเองกลาคิดและกลานําเสนอแนวคิดมากขึ้น 4.10 0.89 มาก 
3.2  นักเรียนรูสึกวาตนเองยอมรับฟใงความคิดเห็นและ
แนวความคิดของเพื่อนมากขึ้น 

3.73 0.87 
มาก 

3.3 นักเรียนสามารถเช่ือมโยงแนวความคิดของตนเองและเพื่อน
และสรุปเป็นความคิดรวบยอดได 

4.07 1.14 
มาก 

เฉลี่ย 3.97 0.97 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.08 0.90 มาก 
  จากตารางที่ 4 จะพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็ม
โดยวิธีการแบบเปิดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.90 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยูในระดับมาก ซึ่งมีความพึงพอใจในดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากกวาดานอื่น มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.18  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และดานประโยชนแที่ไดรับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.97 แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดทําให
นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนโดยนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดคิด
แกปใญหาทางคณิตศาสตรแดวยตนเอง 
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 อภิปรายผลการวิจัย 
  1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (ตติมา ทิพยแจินดาชัยกุล, 2557) เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดที่
มีตอความสามารถในการแกปใญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรแเรื่องทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งพบวาความสามารถในการแกปใญหาทางคณิตศาสตรแของนักเรียน
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเปิดสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเปิด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดเป็นวิธีการเรียนรูที่เนนให
ผูเรียนทํากิจกรรมการแกปใญหาปลายเปิดที่กอใหเกิดปฏิสัมพันธแกับผูเรียนโดยกิจกรรมที่ใชเนนใหผูเรียนแกปใญหา
ดวยวิธีและคําตอบที่หลากหลาย จะเห็นไดวาวิธีการแบบเปิดเนนใหนักเรียนแตละคนมีอิสระในการพัฒนา
ความกาวหนาในการคิดหาคําตอบดวยตนเอง  ไดแลกเปลี่ยนความคิดที่หลากหลาย  เปิดโอกาสใหนักเรียนได
สืบเสาะดวยวิธีที่ตนเช่ือมั่นและนําไปสูการคิดหาคําตอบที่มีความซับซอนสูงขึ้นจึงทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนา
ความรู  ความสามารถทางคณิตศาสตรแ  ซึ่งจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดพบวา
สถานการณแปใญหาเรื่อง การบวกจํานวนเต็ม การลบจํานวนเต็ม การคูณจํานวนเต็ม การหารจํานวนเต็มและลําดับ
การดําเนินการทางคณิตศาสตรแ มีความหลากหลายในการคดิหาคําตอบ สามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจใน
การคิดหาวิธีการในการหาคําตอบไดเป็นอยางดี โดยผูวิจัยไดแบงกลุมนักเรียนออกเป็น 5 กลุม กลุมละ 6 คนโดยคละ
ความสามารถท้ังนักเรียนหญิงและนักเรยีนชาย จากนั้นเปิดโอกาสใหนักเรียนใชสื่อการเรยีนรูคือ เบี้ยจํานวนเต็มและ
เสนจํานวน เกิดการแลกเปลี่ยนความรูที่หลากหลาย รวมกันหาขอสรุป เหตุผลและวิธีการในการหาคําตอบตามเวลา
ที่กําหนด  เมื่อนักเรียนทุกกลุมไดคําตอบพรอมกับเหตุผลแนวคิดของสถานการณแปใญหาจึงนําเสนอหนาช้ันเรียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมอื่นๆ พบวาแนวคิดของนักเรียนมีดังนี้ 
 - การบวกจํานวนเต็ม นักเรียนใชเบี้ยจํานวนเต็ม เสนจํานวน คาสัมบูรณแและนักเรียนมีแนวคิดใน
เรื่องคาของเงิน การออมเงิน การติดหนี้ เป็นตน 
 - การลบจํานวนเต็ม นักเรียนใชเบี้ยจํานวนเต็ม เสนจํานวน จํานวนตรงขามและนักเรียนมี
แนวคิดในเรื่องคาของเงินเกี่ยวกับการซื้อขายท่ีพบในชีวิตประจําวัน 

 - การคูณจํานวนเต็ม นักเรียนมีแนวคิดดังนี้ คือการเขียนการคูณในรูปการบวก การใชเบี้ย
จํานวนเต็ม การใชจํานวนตรงขามและการพิจารณาแบบรูปซึ่งนําไปสูการสรุปไดวาจํานวนเต็มชนิดเดียวกันคูณกันมี
ผลลัพธแเป็นบวกและจํานวนเต็มที่ตางชนิดกันคูณกันมีผลลัพธแเป็นลบ 
 - การหารจํานวนเต็ม นักเรียนใชเบี้ยจํานวนเต็ม  การเขียนใหอยูในรูปการคูณและจาก
สถานการณแปลายเปิดพบวาตัวหารจะมีคาเป็นครึ่งหนึ่งของตัวตั้งและตัวตั้งจะมีคาเป็นสองเทาของตัวหารซึ่งนําไปสู
การสรุปไดวาจํานวนเต็มชนิดเดียวกันหารกันมีผลลัพธแเป็นบวกและจํานวนเต็มที่ตางชนิดกันหารกันมีผลลัพธแเป็นลบ 

 - ลําดับการดําเนินการทางคณิตสาสตรแ นักเรียนมีแนวคิดวาถามีวงเล็บตองดําเนินการในวงเล็บ
ในสุดกอนและวงเล็บถัดมาตามลําดับ แตถาไมมีวงเล็บใหดําเนินการจากการคูณหรือการหารกอนโดยเริ่มจากซายไป
ขวาตามลําดับ แลวจากนั้นจึงดําเนินการบวกหรือลบจากซายไปตามลําดับ 
 จากนั้นนําเสนอหนาช้ันเรียนนอกจากเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแลวยังสามารถฝึกการพูดและความ
กลาแสดงออกของนักเรียนเป็นการสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอทาง
คณิตศาสตรแอีกดวย  นอกจากน้ีผูวิจัยไดสรุปแนวคิดจากการแกสถานการณแปใญหาของนักเรียนแตละกลุมวามีความ
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไรและนําไปสูการสรุปเป็นแนวคิดรวมช้ันเรียน 
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากเนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดนั้นเปิด
โอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกในกลุมทําใหเกิดความรูที่หลากหลายนําไปสูการ
หาขอสรุปรวมกัน โดยสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย เบี้ยจํานวนเต็ม เสนจํานวน กระดาน
สําหรับเขียนแนวการคิดของนักเรียนแตละกลุม ใบกิจกรรมที่มีสีสันสวยงามและตกแตงดวยภาพการแตูน สามารถ
กระตุนความสนใจของนักเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดนั้นเป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม
ทําใหนักเรียนสนุกและกระตือรือรนในการหาคําตอบ 
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ข๎อเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

1. การจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปิดเป็นกิจกรรมที่ใชเวลานานพอสมควรจึงควรวางแผนการใชเวลาใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม 

2. ครูสามารถนําแนวทางการจัดกิจกรรมไปประยุกตแใชเพื่อเปิดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงวิธีการคิดหาคําตอบ 
ดวยตนเอง  ซึ่งครูควรใหเวลากับนักเรียนมากพอ และรับฟใงแนวคิดของนักเรียนเพื่อเช่ือมโยงไปสูแนวคิดวิธีการหา
คําตอบตอไป 
 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

1. การทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดกับเนื้อหาคณิตศาสตรแ  
ที่หลากหลายและในระดับช้ันอ่ืนๆโดยเฉพาะระดับช้ันประถมศึกษาเนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถชวยพัฒนาใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้นและพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรแได   

2. การทําวจิัยครั้งตอไปควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปิดไปใชพัฒนาทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตรแอื่น ๆ เชน ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรแ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรแ เป็นตน   

 
เอกสารอ๎างอิง 

กรมวิชาการ. (2545). การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนร๎ูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551. กรุงเทพฯ :   
            โรงพิมพแชุมนุมสหกรณแการเกษตรแหงประเทศไทย. 
ตติมา ทิพยแจินดาชัยกุล. (2557). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎วิธีการแบบเปิด(Open Approach) ที่มีตํอ    
            ความสามารถในการแก๎ปัญหาและความสามารถในการให๎เหตุผลทางคณิตศาสตร๑เร่ืองทักษะ             
            กระบวนการทางคณิตศาสตร๑ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ปริญญานิพนธแ สาขาวิชามัธยมศึกษา            
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไมตรี อินทรแประสิทธ์ิ. (2547). การสอนโดยใช๎วิธีการแบบเปิดในชั้นเรียนคณิตศาสตร๑ของประเทศ ญี่ปุ่น.                 
            KKU วารสารคณิตศาสตรแศึกษา, 1(1), 18-20. 
วิจารณแ พานิช. Open Approach - วิธีประยุกต๑การจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning สูํการเรียนรู๎ใน    
            ศตวรรษที่ 21.[Online]. Available: https://www.gotoknow.org [2560, สิงหาคม 1]. 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้น  
            มัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคณิตศาสตร๑. [Online]. Available:  
  http://www.niets.or.th/th/catalog/view/213. [2560, กรกฎาคม 30] 
สุวิมล ติรกานันทแ. การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา (Experimental Research). [Online]. Available:                       
          https://www.gotoknow.org/posts/470772. [2560, กรกฎาคม 23]. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Th
e  

4th
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 




