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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล
อลิศรา เพ็ชรอาวุธ1* เอมอร สิทธิรักษ์2 อารี สาริปา3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอสมการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 2. เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
เทคนิ ค เค ดั บ เบิ้ ล ยู ดี แอล กั บ เกณฑ์ ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 75 3. เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล และ 4. เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอสมการของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 75 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบารุง จานวน 1 ห้อง รวม 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอสมการของนักเรียนทีไ่ ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอสมการ
ของนักเรียนทีไ่ ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 3. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการของนักเรียนที่ได้รับ การ
จัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ(4) ทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค
ดับเบิ้ลยู ดี แอล มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75
คาสาคัญ : ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, การจัดการเรียนรูแ้ บบซินดิเคท, เทคนิค เค ดับเบิล้ ยู ดี แอล
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A STUDY OF ACHIEVEMENT AND PROBLEM-SOLVING IN MATHEMATICS SKILLS
OF MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS BY LEARNING VIA SYNDICATE AND KWDL TECHNIQUE
Alissara Petcharwut1* Aim-orn Sittirug2Aree Saripa3
Abstract
T h e objectives of this were 1 . to compare mathayomsuksa 3 students l e a r n i n g
achievement in mathematics after learning through Syndicate and KWDL technique 2. to
compare mathayomsuksa 3 students achievement after learning through Syndicate and KWDL
technique with criteria 75 percent 3 . to compare the problem-solving in mathematics skills of
mathayomsuksa 3 students after learning through the Syndicate and KWDL technique and (4)
to compare the mathematical problem-solving skills in inequality of mathayomsuksa 3 students
after learning through the Syndicate and KWDL technique criteria 75 percent. The samples
were 32 mathayomsuksa 3 students in Yothinbamrung School were used as the subjects in this
study during their first semester of the academic year the 2016. The research instrument were
Syndicate and KWDL lesson plan, learning achievement test, mathematical problem-solving
skills and learning behavior observation form inequality.
Th e re s u lt s s h o we d t h at 1 . the posttest scores of the mathematics learning
achievement of inequality of matayomsuksa 3 students learning via Syndicate and KWDL
technique after being taught were higher than those before learning, 2. the means of
mathematics learning achievement of the matayomsuksa 3 students after learning through the
Syndicate and KWDL was higher than the 75 percent up, 3. the posttest scores of the
mathematical problem-solving skills of matayomsuksa 3 students learning via Syndicate and
KWDL technique after being taught were higher than those before learning and 4. the means of
the mathematical problem-solvingskills of the matayomsuksa 3 students after learning through
the Syndicate and KWDL was higher than the 75 percent up.
Keywords : Problem-Solving in Mathematics Skills, Learning via Syndicate, KWDL Technique
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บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กล่าวถึงคณิตศาสตร์ว่ามีบทบาทสาคัญ
ยิ่งต่อความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาและนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แม้ว่าคณิตศาสตร์จะมีความสาคัญดังที่กล่าวมา แต่การจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร สังเกตได้จากผลการประเมินการรู้
เรื่ อ งในด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ข องการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ ห รื อ PISA ระหว่ า งปี ค ริ ส ตศั ก ราช 20002012(PISA 2000, PISA 2003, PISA 2006 ,PISA 2009และ PISA 2012) พบว่ า นั ก เรี ย นไทยมี คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 432, 417, 417,419และ427 ตามลาดับ ซึ่งผลการประเมินมีคะแนนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่
กาหนดคือ 500 คะแนน ต่อเนื่องถึง 4 ครั้ง (สันติศรี ประเสริฐ, 2557:259) นอกจากผลการประเมินผลทักษะ
ของนักเรียนในระดับนานาชาติ( PISA) ที่ต่ากว่าเกณฑ์แล้ว ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556-2558 มีคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศดังนี้
24.54, 27.62 และ 31.06 ตามลาดับ ซึ่งถือว่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าคือร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ, 2558) จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาไทย ยังห่างไกลจากความเป็น
เลิศและควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา พร้อมที่จะแข่งขันกับนานาชาติต่อไป
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สารวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนโยธินบารุง โดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่
สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ โดยเฉพาะหน่วยการเรียนรู้เรื่องอสมการ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้โจทย์ปัญหา
นักเรียนไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการใดในการหาคาตอบ ยิ่งเจอโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อน นักเรียนยิ่งไม่สามารถแสดง
วิธีการแก้ปัญหาได้เลย สอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโยธินบารุงฉบับที่5 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ มีคะแนน
เฉลี่ยในระดับโรงเรียนดังนี้ สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการคะแนนเฉลี่ย 29.74 สาระที่ 2 การวัดคะแนน
เฉลี่ย 28.78 สาระที่ 3 เรขาคณิตคะแนนเฉลี่ย 23.79 สาระที่ 4 พีชคณิตคะแนนเฉลี่ย 26.05 สาระที่ 5 การ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นคะแนนเฉลี่ย 32.35 และสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย 9.97 (ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนโยธินบารุง , 2558) เมื่อนามาวิเคราะห์แยกตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 6
สาระ จะพบว่า สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าสาระอื่น และยังต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าคือร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558) ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข
อย่างเร่งด่วน
จากสภาพปัญหาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาสาเหตุที่
ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวผู้สอนที่
ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เน้นการบรรยายอธิบายให้นักเรียนฟัง ขาดเทคนิควิธีการสอนที่จูงใจ ขาดสื่อ
การสอนที่หลากหลายและทันสมัย สนใจเพียงการวัดผลประเมินผล โดยเน้นที่ตัวคาตอบหรือผลลัพธ์ของปัญหา
มากกว่าวิธีการหรือเทคนิคในการแก้ปัญหาอันจะได้มาซึ่งคาตอบ ด้านตัวผู้เรียนจะมีความบกพร่องในพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์โจทย์ สอดคล้องกับคากล่าวของนิรันดร์ แสงกุหลาบ (2547:5)
ได้กล่าวว่า สาเหตุที่นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้นั่น มาจากสาเหตุที่นักเรียนไม่สามารถ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ เช่นเดียวกับน้าทิพย์ ชังเกตุ (2547:5) ได้กล่าวว่า การที่นักเรียนไม่สามารถ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้เป็นเพราะนักเรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
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สภาพปัญหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนคณิ ตศาสตร์ใ ห้มีป ระสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น การจั ด การเรียนรู้ แ บบซิ นดิ เคทก็เ ป็น การสอนที่ ส่งเสริมการ
แก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่ง ที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เรียนรู้โดยการทางานเป็น
กลุ่มและฝึกให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทจึงเป็นการสอนที่เกิดประโยชน์
หลายประการเช่นเดียวกับคากล่าวของสุนันทา สายวงศ์ (2554) กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนแบบซินดิเคทไว้
หลายประการเช่น เป็นการส่งเสริมทักษะในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้เรียนรู้จักร่วมมือแสดงความคิดเห็น ฝึก
ให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหา รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ
นอกจากการใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท เพื่อพัฒนาทักษะในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มและ
ทักษะการแก้ปัญหาแล้ว เทคนิคการสอนแบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ก็เป็นเทคนิคการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่นักการ
ศึกษาหลายท่าน ได้นามาทดลองใช้ในการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเทคนิค
ดังกล่าวเน้นผู้เรียนให้ได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างหลากหลายตามขั้นตอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล อันจะเป็นผล
ให้นักเรียน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้ จิรากร สาเร็จ (2551:35-37) ได้
กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนการสอนโดยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 K
(What we know) นักเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องที่จะเรียนหรือสิ่งที่โจทย์บอกให้ทราบมีอะไรบ้าง ขั้นที่ 2 W (What
we want to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือสิ่งที่นักเรียนต้องการรู้ ขั้นที่ 3 D (What we do
to find out) นักเรียนจะต้องทาอะไรบ้าง เพื่อหาคาตอบตามที่โจทย์ต้องการหรือสิ่งที่ตนเองต้องการรู้ ขั้นที่ 4 L
(What we learned) นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ซึ่งจุดเด่นของเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล จะฝึกให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนละเอียดถี่ถ้วน ทาให้นักเรียนเข้าใจกับโจทย์ปัญหาได้อย่างชัดเจนและ
สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ทิศนา แขมมณี (2542) และวัฒนาพร ระงับทุกข์(2541)
กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า ไม่มีวิธีใดดีที่สุดวิธีเดียวในการที่จะนาวิธีการสอนใดมาใช้ ควรใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายมาผสมกัน เพราะจะได้เหมาะสมกับความสามารถ สนองความต้องการและวิธีเรียนของผู้เรียนแต่ละ
คน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุษณี โลหิตยาและคณะ (2555) ที่ได้นา
รูปแบบการสอนแบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ไปทดลองสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า รูปแบบการสอนแบบ
ซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน
ให้สูงขึ้น
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั งกล่ า วผู้ วิ จั ย จึงสนใจศึ ก ษาผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะการแก้ ปั ญหาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องอสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และแตกต่างจากเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ75
หรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และผู้สนใจทั่วไป ที่จะ
นาไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอสมการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและ
หลังจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 173

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
จัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล
4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 หลังจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75
วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากรเป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นโยธิ น บ ารุ ง ในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต12 อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ
ในการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง อ่อน ในห้องเดียวกัน จานวน 10 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 336 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 โรงเรียนโยธินบารุงในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา
2559 จ านวน 1 ห้ อ ง นั ก เรี ย น 32 คน ได้ ม าจากวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling) โดยมี
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งอสมการโดยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบซิ น ดิ เ คทร่ ว มกั บ เทคนิ ค เค
ดับเบิ้ลยู ดี แอล แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 12 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาเรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบอัตนัยจานวน 5 ข้อ
4. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัยที่
มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดีย วและมี การทดสอบก่ อนการทดลองและหลั งการทดลอง (One Group Pretest
Posttest Design) โดยมีแบบแผนการทดลองดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน โดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอสมการ โดยใช้เวลาสอบ 2 คาบ
2. ดาเนินการทดลอง ด้วยการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล เรื่องอสมการเป็นเวลา 12 คาบ
3. ทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะ
การแก้ปัญหาเรื่องอสมการ โดยใช้เวลาสอบ 2 คาบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล โดยการใช้สถิติพื้นฐาน 2 สูตร ได้แก่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดการเรียนรูแ้ บบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี
แอล ว่าสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ75หรือไม่ โดยใช้สถิติ t – test (One-Sample Test)
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3. เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล โดยการใช้สถิติพื้นฐาน 2 สูตร
ได้แก่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย
4. เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอสมการ หลังจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท
ร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ว่าสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ75 หรือไม่ โดยใช้สถิติ t – test (OneSampleTest)
สรุปผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ77.3 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75
3. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.63
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง
อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี
แอล อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลจากศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล พบว่าผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท มีจุดเด่นที่ช่วยฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
รู้ จั ก หน้ า ที่ ที่ ตนได้รั บมอบหมาย และส่ งเสริ มทั ก ษะในการท างานร่ วมกั นเป็น กลุ่ม เช่ น เดี ย วกั บ เทคนิ ค เค
ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มีลาดับขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ ชัดเจน เข้าใจง่าย จึงช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาเป็น แก้โจทย์ปัญหาได้ ซึ่งเมื่อนาเอาลักษณะเด่นของทั้งสองวิธีมาบูรณาการเข้าด้วยกัน จึงทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดีที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่า ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
เทคนิค เค ดับเบิ้ล ยู ดี แอล นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน หลังจากได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 23.19 คะแนน ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 77.3 นั่นหมายความว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ75 ซึ่ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุษณี โลหิตยาและคณะ (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
ผลการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
แก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุภรณ์ ช้างงาเนียม(2553) ได้ทาการวิจัยเรื่องการ
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ ( Business
Plan ) โดยการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนตามปกติ ข องนักเรีย นระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ ชั้น ปีที่ 2
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบซินดิเคทกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามปกติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลจากการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล พบว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ล ยู ดี แอล นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 25.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 75
คะแนน หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
60.47 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.63 นั่นหมายความว่าทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอสมการหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ75 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
วราภรณ์ กิจสวัสดิ์ (2553) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล พบว่า คะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 55.1 และคะแนนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ
82.8 เช่นเดียวกับผลการวิจัยของอดิเรก เฉลียวฉลาด (2550:78) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์เรือ่ งโจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
ใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล กับการสอนปกติ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการสอนโดย
ใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล สูงกว่าการสอนปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการอภิปรายผลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการสอนแบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี
แอล มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องอสมการ สามารถช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเป็น แก้โจทย์ปัญหาได้
โดยอาศัยทักษะในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล เป็นการนาเอาลักษณะเด่นของ
ทั้งสองวิธีมาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล จะฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ทาให้นักเรียนเข้าใจกับโจทย์ปัญหาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งการทากิจกรรมกลุ่มยังทาให้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน ทาให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว จึงเป็นวิธีการ
สอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ควรนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการเรียนการสอนต่อไป
2. ผู้ ส อนควรมีความรู้ค วามเข้ าใจในขั้ น ตอนการจัด การเรี ยนรู้ แ บบซิน ดิเ คทร่ว มกั บ เทคนิ ค เค
ดับเบิ้ลยู ดี แอล เป็นอย่างดี โดยการศึกษาขั้นตอนกระบวนการสอนอย่างละเอียดและจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน
ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ที่สุด
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล กับวิธีการ
สอนอื่น เช่น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล กับเรื่อง
เศษส่วน หรือการใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล กับเรื่องทศนิยม เพื่อดูว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจะแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
2. ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ซึ่งจัดว่าเป็นแบบแผนการวิจัยที่ควบคุมได้ง่าย ซึ่งถ้าไม่มีข้อจากัด ควรทาการวิจัยโดยใช้ แบบแผนการวิจัยแบบ
อื่นหรือศึกษาตัวแปรตามอื่น ๆ เพื่อดูว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความ
อนุเคราะห์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอมอร สิทธิรักษ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร. อารี สาริ
ปา กรรมการที่ปรึกษา ที่คอยดูแลเอาใจใส่ให้คาปรึกษา และแนะนาในการแก้ไขข้อบกพร่องทุกขั้นตอนเป็นอย่าง
ดียิ่ง ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุ ณ ดร.เบญจพร ชนะกุ ล อาจารย์ ว รวรรณ ชู แ ก้ ว และอาจารย์ อ รรถชั ย ชู แ ก้ ว
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการสร้างเครื่องมือวิจัย
ขอขอบพระคุณนายส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อานวยการโรงเรียนโยธินบารุง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ทุกท่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโยธินบารุง ที่
ให้ความสะดวกในการดาเนินการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ อานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และในความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดาเนินการทดลอง
ขอขอบคุณฝ่ายประสานงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่
กรุณาอานวยความสะดวก ตลอดจนครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่คอยส่งเสริม สนับสนุน และให้กาลังใจ
จนทาให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี
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