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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2550  มาตรา  81  รัฐต้องจัด
การศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม   จดัให้มี
กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกับความเปล่ียนแปลง           
ทางเศรษฐกิจและสังคมสร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมือง       
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สนับสนุน        
การคน้ควา้วิจยัในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา
ประเทศ  พฒันาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศิลปะ  วฒันธรรมของชาติ  จึงท าให้
มีการตราพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ขึ้น  ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
การศึกษาทั้งระบบและมีขั้นตอนไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือเกิดผลกระทบในทางท่ีเสียน้อย
ท่ีสุด  เพื่อให้การจดัการศึกษาของไทยมีคุณภาพยิ่งขึ้น  (วิชัย  ตันศิริ.  2543 : 15-16)  หัวใจ         
ของการปฏิรูปการศึกษา  คือ  การปฏิรูปการเรียนรู้โดยมุ่งให้ผูเ้รียนรู้วิธีเรียนรู้  เพื่อให้คิดเป็น  
ท าเป็น  โดยจัดระบบการเรียนรู้โยงประสบการณ์ในห้องเรียนไป สู่ชีวิตจริง  ซ่ึงถือเป็น
ยทุธศาสตร์ส าคญัของการจดัการศึกษา  เพื่อพฒันาคนไทยให้มีความรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง   
ท่ีเกิดขึ้น  ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  มีคุณธรรม  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการน าไปสู่ระบบ
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   คือ  หลักสูตรนั่นเอง  เพราะหลักสูตร          
เป็นตวัก าหนดรูปแบบหรือมาตรฐานทางการศึกษา  เป็นโครงสร้างทางเน้ือหาวิชาและระบุ
กิจกรรมการเรียนการสอนไวอ้ย่างชดัเจน  ตลอดทั้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้รียน  ตลอดจน
ยุทธวิธีและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ด้านทักษะและกระบวนการท่ีต้องเป็น
ประโยชนต์่อผูเ้รียน 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคญัต่อมนุษย์  ในชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ก่ียวขอ้ง
กับคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา  เช่น  การจัดตารางการท างาน   การติดต่อส่ือสาร  และการ
ประกอบธุรกิจ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นวิชาท่ีพฒันาความคิดของมนุษย ์ ท าให้มนุษย ์       
มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
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สถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน  รอบคอบ  ท าให้สามารถคาดการณ์   วางแผน   ตัดสินใจและ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง  เหมาะสม สามารถพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  มีความสมดุล
ทั้ งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาและอารมณ์   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551  เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน   ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตตามศักยภาพ   ทั้ งน้ี เพื่อให้ เยาวชนเป็นผู ้มีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง   สามารถน าความรู้  และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไปพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือใน
การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ  (กรมวิชาการ.  2551 : 1)  ตลอดจน
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีช่วยก่อให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ทั้งทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
โลกปัจจุบันน้ีเจริญขึ้นเพราะการคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์  ซ่ึงต้องอาศัยความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ย ังช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคนท่ีสมบูรณ์                 
เป็นพลเมืองดี  เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล  ความเป็นคนช่างคิด  ช่างริเร่ิม
สร้างสรรค์  มีระบบระเบียบในการคิด  มีการวางแผนในการท างาน  มีความรับผิดชอบต่อ          
กิจการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนลกัษณะความเป็นผูน้ าในสังคม  (สิริพร  ทิพยค์ง.  2545 
: 9) 
 ส าหรับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  เป้าหมายของ
หลกัสูตรเน้นในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  พฒันาเศรษฐกิจและสังคม  พฒันาพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต  การพฒันาสมรรถนะและทกัษะกระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัในระดบั
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  โดยมีการก าหนดวิสัยทศัน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน  เพื่อใช้เป็น
ทิศทางในการจัดท าหลักสูตร  การเรียนการสอนในแต่ละระดับ  นอกจากนั้ นได้ก าหนด
โครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตร
แกนกลาง  และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดต้ามการเตรียมความพร้อมและ
จุดเน้น  อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวดัและประเมินผลผูเ้รียน  เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละ
ระดบั และเอกสารแสดงหลกัฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้  
และมีความชดัเจนต่อการน าไปปฏิบติั  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 ข : 2) 
 การศึกษาแบบเรียนรวม  เป็นการรับเด็กเข้ารับการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกความ
บกพร่องของเด็ก  หรือคดัแยกเด็กท่ีดอ้ยว่าเด็กส่วนใหญ่ออกจากชั้นเรียน  แต่จะใชก้ารบริหาร
จดัการและวิธีการในการให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพฒันาการตามความต้องการ  จ าเป็นอย่าง
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เหมาะสมเป็นรายบุคคล  ซ่ึงโรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม  ด าเนินการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม  
ท่ีจัดให้เด็กพิเศษเข้ามาเรียนรวมกับเด็กปกติ  โดยรับเข้ามาเรียนรวมกัน  ตั้ งแต่เร่ิมเข้ารับ
การศึกษาและจดัใหมี้บริการพิเศษตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล   
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากปัญหา  2  ด้าน  คือ  ด้านผูเ้รียน  และด้านผูส้อน  
ดงัน้ี  ดา้นผูเ้รียน  พบว่า  นักเรียนขาดความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์  มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  ขาดทกัษะการคิดค านวณท าให้มีปัญหาในการคิดและท าโจทยปั์ญหาไม่เป็น  คิด
ชา้เพราะขาดการฝึกฝนท่ีเพียงพอ  ไม่ชอบเรียนเพราะคิดวา่ไม่รู้จะน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้
อย่างไร  (อนุชิต  ล ้ายอดมรรคผล.  2539  :  3-7)  ดา้นผูส้อน  พบว่า  ครูผูส้อนขาดความรู้ความ
เขา้ใจในเน้ือหาวิชาและเทคนิควิธีการสอน  รวมถึงการเตรียมการสอนท่ีขาดการวางแผนท่ีดี  
ครูสอนดว้ยวิธีการอธิบายให้นักเรียนฟังอย่างเดียว  การให้โจทยท่ี์ยากเกินไป  การไม่เต็มใจ
หรือไม่สามารถหรือไม่อดทนท่ีจะตอบค าถามจนกว่านักเรียนจะเขา้ใจ  (วิจิตรา  อุปการนิติ
เกษตร.  2540  :  125)  ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี   2  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  ในด้านผูเ้รียนพบว่า  นักเรียนส่วนหน่ึงเป็นนักเรียนเรียนรวม  
ตามบญัชีรายช่ือของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เขต  10  นครพนม  นกัเรียนไม่มีความกระตือรือร้น      
ในการเรียน  ขาดความสนใจ  ขาดทักษะการคิดค านวณ  การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา  ท าให ้          
แกโ้จทยปั์ญหาไม่เป็น  ด้านครูผูส้อนพบว่า  ครูขาดการวางแผนท่ีดี  ขาดเทคนิควิธีการสอน          
ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและขาดส่ือการสอน  ดงันั้นเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้  ผูวิ้จยัจึงศึกษา
คน้ควา้รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียน
ให้ประสบผลส าเร็จและเป็นท่ียอมรับกนัว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ  สามารถพัฒนาทักษะการแก้โจทยปั์ญหาของนักเรียนได้  ซ่ึงมีหลากหลายวิธีดังท่ี                  
ทิศนา  แขมมณี  (2547  :  141-146)  ได้เสนอไว้เช่น  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
กระบวนการสืบสอบ  เน้นกระบวนการคิด  เน้นกระบวนการกลุ่ม  เน้นกระบวนการวิจัย            
เน้นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และไดมี้นักวิจยัหลายท่านน าวิธีการจดัการเรียนการสอน          
ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญัไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ซ่ึงผลการวิจัย
สรุปไดว้่า  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและสูงกวา่การเรียนแบบปกติ  มีการพฒันา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ดังเช่น  งานวิจัยของ  สมปอง  พรมพื้น  
(2543  :  160)  ได้ท าการวิจยัเร่ือง  การพฒันาความสามารถทางการเรียนการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์  โดยเน้นการใช้ประสบการณ์ภาษาและการร่วมมือกันเรียนรู้ของนักเรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ผลการวิจยัพบว่า  รูปแบบการสอนการแก้โจทยปั์ญหาท่ีเน้นการใช้
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ประสบการณ์ภาษาและการร่วมมือกันเรียนรู้  เป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ                           
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาสูงขึ้นดว้ย  งานวิจยั
ของชัยวิชิต  มูลป้อม  (2547  :  99)  ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคัญ  โดยการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง  เศษส่วน           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการสอนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70               
คิดเป็นร้อยละ  86.36  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑจ์ านวนนกัเรียนท่ีก าหนดไวร้้อยละ  80 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการเป็นการวิจยัอีกประเภทหน่ึงท่ีน่าจะสามารถท าให้มีการพฒันา
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนให้ประสบผลส าเร็จมากขึ้น  เน่ืองจากการวิจยัประเภทน้ี
มีขั้นตอนการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติัจริง  มีลกัษณะการด าเนินการ
เป็นวงจรต่อเน่ือง  มีกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม  และเป็นกระบวนการท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการท างานปกติ  เพื่อให้ได้ข้อค้นพบเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง                
ดังงานวิจัยของสุลัดดา  ลอยฟ้า  เก้ือจิตต์  ฉิมทิม  และภัสสรา  อินทรก าแหง  (2538  :  67)              
ได้ท าการวิจยัเร่ือง  การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ด าเนินการวิจยัโดยรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  
พบว่า  นักเรียนท่ีเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ท่ี
ผูวิ้จยัพฒันาขึ้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกินร้อยละ  60  ขึ้นไปร้อยละ  100 
 จากวิสัยทศัน์การเรียนรู้ คุณภาพของผูเ้รียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผูส้อนจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาความส าคญัเหล่าน้ีจนเขา้ใจแลว้จึง
ลงมือออกแบบชุดการสอนคณิตศาสตร์ โดยให้เห็นเป็นรูปธรรมให้มาก ให้ผูเ้รียนได้ลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมเป็นผูค้ิด สรุปสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษาขั้นตอนการสอน
คณิตศาสตร์แลว้ ย่อมเกิดความคิดรวบยอด มีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระท่ีเรียนเกิด
ทักษะท่ีเรียนเกิดทักษะมีกระบวนการแก้ปัญหา ได้หลายแบบหลายวิธี มีความยืดหยุ่นเกิด
ความคิดสร้างสรรค ์สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดแ้ละบรรจุจุดประสงคข์องหลกัสูตรในท่ีสุด  
 ผู ้วิจัย   จึงมีความสนใจน าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการวิจัย            
เชิงปฏิบติัการ  มาจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  (กลุ่ม
นักเรียนเรียนรวม)  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในเร่ืองทักษะ
กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาและเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีพึงประสงคใ์นยุค
โลกาภิวตัน์  คือ  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  ประมาณค่าและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีความสามารถในการแกปั้ญหาการ
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ท างานเป็นหมู่คณะและท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน  อีกทั้งยงัช่วยพฒันาครูให้รู้จกั
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนอยูเ่สมออีกดว้ย 
 

ปัญหำกำรวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ก าหนดปัญหาการวิจัยไว้ว่า   ภายหลังการแก้ปัญหา        
ตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  นักเรียน  (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม)  มีทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อพฒันาทักษะการแก้โจทยปั์ญหา  
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (กลุ่มนกัเรียนเรียนรวม) เร่ือง อตัราส่วนและ
ร้อยละ ใหมี้ผลการเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ  70 ขึ้นไป 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยั  ไวด้งัน้ี 
  1)  กลุ่มเป้าหมาย 
   1.1  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ี   เป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  2           
(กลุ่มนกัเรียนเรียนรวม)  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม  ต าบล
นาราชควาย  จงัหวดันครพนม  จ านวน  23  คน  เพราะเป็นนักเรียนท่ีขาดทกัษะการแกโ้จทย์
ทางคณิตศาสตร์   
   1.2  เป้าหมายของการศึกษา  คือ  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผา่นเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัก าหนด คือ ร้อยละ 70 
  2)  ขอบเขตเน้ือหา 
   เน้ือหาท่ีน ามาใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดเ้จาะจงเลือกเน้ือหาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  คือ  อตัราส่วนและร้อยละ   
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  เน้ือหาดังกล่าว  จัดท าเป็นชุดการสอน  จ านวน  3  ชุด  ใช้เวลา  18  ชั่วโมง                
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
   ชุดท่ี 1  สร้างเสริมความรู้พื้นฐาน  จ านวน  4  ชัว่โมง  ประกอบดว้ย 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1  -  4   
   ชุดท่ี 2  ร่วมประสานทกัษะ  จ านวน  7  ชัว่โมง  ประกอบดว้ย 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5  -  9   
   ชุดท่ี 3  ศิลปะการน าไปใช ้ จ านวน  7  ชัว่โมง  ประกอบดว้ย 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  10  -  12   
  3)  ส่ิงท่ีสนใจศึกษา 
   3.1  นวตักรรมท่ีใช ้ วิธีการสอนโดยใชชุ้ดการสอน  จ านวน  3  ชุด  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  (กลุ่มนกัเรียนเรียนรวม) 
   3.2  ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  คือ  พฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  (กลุ่มนกัเรียนเรียนรวม) 
  4)  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 
   ระยะเวลาท่ีท าการวิจยั คือ  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560  ใช้เวลาในการ
จดักิจกรรม  จ านวน  18  ชัว่โมง  โดยใชชุ้ดการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  5)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
   5.1  ชุดการสอน  เร่ือง  ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  (แผนการ
จดัการเรียนรู้,  ใบงาน,  แบบฝึกทกัษะ) 
   5.2  แบบบนัทึกประจ าวนัของครู   
   5.3  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน   
   5.4  แบบสัมภาษณ์นกัเรียน   
   5.5  อนุทินของนกัเรียน   
   5.6  แบบฝึกทกัษะประจ าแผนการจดัการเรียนรู้  จ านวน  3  ชุด  ประกอบดว้ย
แบบฝึกหดั  จ านวน  12  ฉบบั 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 การวิจยัเพื่อพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนคร้ังน้ีใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  4  ขั้นตอน  คือ  ขั้นวางแผน  (P  :  Plan)  ขั้นปฏิบัติการ              
ตามแผน  (A  :  Act)  ขั้นสังเกต  ติดตามและประเมินผล  (O  :  Observe)  และขั้นสะทอ้นผล
การปฏิบติั  (R  :  Reflect)  โดยด าเนินการวิจยัตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการทั้งหมด  3  
รอบ  ดงัภาพประกอบ  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงรอบ
ท่ี 1  
สร้าง
เสริม
ความรู้
พื้นฐาน 

วำงแผน  (P) 
-  วิเคราะห์สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
-  วิเคราะหปั์ญหาการขาดทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
-  ศึกษาแนวทางและวิธีการส าหรับน ามาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา 
-  เลือกเน้ือหาคณิตศาสตร์ส าหรับใชส้อนในวงรอบที่  1 
-  สร้างแผนการเรียนรู้ชุดท่ี 1  และเคร่ืองมือวดัและประเมินผล  ชุดท่ี 1 

สะท้อนผลกำรปฏิบตัิ  (R) 
-  รวบรวมสารสนเทศทั้งหมดท่ีไดจ้ากการ
สังเกต  ติดตามและประเมินผล  ส าหรับ
ประกอบการพิจารณาวางแผน  ปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการวิจยัในวงรอบที่ 2  ต่อไป 

ปฏิบัตกิำรตำมแผน  (A) 
-  น าแผนการเรียนรู้ชุดท่ี 1           
ไปจดัการเรียนการสอนกบั
กลุ่มเป้าหมาย 

สังเกต  ติดตำมและประเมินผล  (O) 
-  สังเกต  ติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู้ชุดท่ี 1  โดยใชเ้คร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพของ
กิจกรรมและเคร่ืองมือสะทอ้นผลการปฏิบติั 
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วงรอบท่ี 
2   

ร่วม
ประสาน
ทกัษะ 

วำงแผน  (P) 
-  ศึกษาสารสนเทศท่ีไดจ้ากวงรอบท่ี 1 
-  เลือกเน้ือหาคณิตศาสตร์ส าหรับใชส้อนในวงรอบท่ี  2 
-  สร้างแผนการเรียนรู้ชุดท่ี 2  โดยปรับปรุงตามสารสนเทศท่ีไดจ้ากวงรอบท่ี 1 
-  สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล  ชุดท่ี 2 

สะท้อนผลกำรปฎบิัติ  (R) 
-  รวบรวมสารสนเทศทั้งหมดท่ีไดจ้ากการ
สังเกต  ติดตามและประเมินผล  ส าหรับ
ประกอบการพิจารณาวางแผน  ปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการวิจยัในวงรอบที่ 3 

ปฏิบัตกิำรตำมแผน  (A) 
-  น าแผนการเรียนรู้ชุดท่ี 2           
ไปจดัการเรียนการสอนกบั
กลุ่มเป้าหมาย 

สังเกต  ติดตำมและประเมินผล  (O) 
-  สังเกต  ติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู้ชุดท่ี 2  โดยใชเ้คร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพของ
กิจกรรมและเคร่ืองมือสะทอ้นผลการปฏิบติั 

 

วงรอบท่ี 
2   

ร่วม
ประสาน
ทกัษะ 

วำงแผน  (P) 
-  ศึกษาสารสนเทศท่ีไดจ้ากวงรอบท่ี 2 
-  เลือกเน้ือหาคณิตศาสตร์ส าหรับใชส้อนในวงรอบท่ี  3 
-  สร้างแผนการเรียนรู้ชุดท่ี 3  โดยปรับปรุงตามสารสนเทศท่ีไดจ้ากวงรอบท่ี 2 
-  สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล  ชุดท่ี 3 
-  สร้างแบบทดสอบทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

สะท้อนผลกำรปฎบิัติ  (R) 
-  รวบรวมสารสนเทศทั้งหมดท่ีไดจ้ากการ
สังเกต  ติดตามและประเมินผล   

ปฏิบัตกิำรตำมแผน  (A) 
-  น าแผนการเรียนรู้ชุดท่ี 3  ไปจดัการ
เรียนการสอนกบักลุ่มเป้าหมาย 

สังเกต  ติดตำมและประเมินผล  (O) 
-  สังเกต  ติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู้ชุดท่ี 3  โดยใชเ้คร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพของ
กิจกรรมและเคร่ืองมือสะทอ้นผลการปฏิบติั 

 

วงรอบท่ี 
3   

ศิลปะ
การน า 
ไปใช ้

ทดสอบทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะไวด้งัน้ี 
  1.  ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  คะแนน ท่ีได้จาก    
การท าแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ  
ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดยผูเ้รียนมีความสามารถ  3  ดา้น  ดงัน้ี 
   1.1  ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา  คือ  
ความสามารถในการบอกได้ว่า  ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการทราบคืออะไร  ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้มี
อะไรบา้ง 
   1.2  ความสามารถในด้านการหาวิธีแก้โจทย์ปัญหา  คือ  คว ามสามารถ             
ในการบอกไดว้า่จะใชว้ิธีการใดในการแกโ้จทยปั์ญหา 
   1.3  ความสามารถในด้านการค านวณเพื่อตอบปัญหา  คือ  ความสามารถใน
การใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ดว้ยแบบทดสอบท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นมาคิดค านวณเพื่อหาค าตอบของ
โจทยปั์ญหา 
  2.  แผนการจดัการเรียนรู้  หมายถึง  การจดักิจกรรมพฒันาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์  (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม)  ซ่ึงประกอบด้วย  7  องค์ประกอบ  ได้แก่  
สาระส าคญั  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  
การวดัผลประเมินผลและกิจกรรมเสนอแนะ  โดยท่ีกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  เป็นการทบทวนบทเรียน  กระตุน้ความสนใจ          
ในการแกโ้จทยปั์ญหาเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน  เน้นกิจกรรมการเรียนท่ีมีความ
สนุกสนาน  รวดเร็ว  มีความแม่นย  าในการคิด  การอภิปรายและการซกัถาม 
   ขั้นท่ี 2  ขั้นสอน  เป็นขั้นการพฒันามโนมติ  โดยในวงรอบท่ี 1  จดักิจกรรม
โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  วงรอบท่ี 2  และ  3  จดักิจกรรมโดยการน าขั้นตอนการแกปั้ญหามา
ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงมี  4  ขั้นตอน  คือ  ขั้นท่ี 1  ขั้นท าความเขา้ใจและวิเคราะห์ปัญหา  
โดยต้องท าความเข้าใจในสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในโจทย์ปัญหา  ขั้นท่ี 2  เป็นขั้นตอนการวาง
แผนการแกโ้จทยปั์ญหาโดยแยกแยะปัญหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อสะดวกในการแกปั้ญหา  
ขั้นท่ี 3  เป็นขั้นตอนการด าเนินการแก้ปัญหา  ซ่ึงตอ้งเป็นขั้นท่ีนักเรียนตอ้งลงมือคิดค านวณ
ตามแผนการท่ีวางไว้ในขั้นท่ี 2  ขั้นท่ี 4  เป็นขั้นตรวจสอบเพื่อท่ีจะได้ค  าตอบของปัญหา      
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เป็นการตรวจสอบวิธีการและหาค าตอบเพื่อความแน่ใจว่าถูกต้องสมบูรณ์  ซ่ึงนักเรียนต้อง
รวบรวมความรู้ของตนเองและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาท่ีได้รับการพัฒนาเข้า
ดว้ยกนัเพื่อท าความเขา้ใจและปรับปรุงค าตอบใหดี้ขึ้น 
   ขั้นท่ี 3  ขั้นสรุป  เนน้ให้ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย  ถึงวิธีการท่ีนกัเรียน
ใช ้ แนวคิด  หลกัการและกระบวนการแกปั้ญหาท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม 
   ขั้นท่ี 4  ขั้นพฒันาทักษะ  เน้นให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมเพื่อสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง  โดยการท างานเป็นกลุ่มและใหน้กัเรียนร่วมกนัระดมความคิดในกลุ่มในการ
วิเคราะห์  วิจารณ์  อภิปรายและร่วมกนัสร้างทางเลือกอย่างหลากหลายในการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา  หาวิธีการแกปั้ญหาและค านวณเพื่อตอบโจทยปั์ญหา  โดยมีครูเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาและ
ในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ครูจะประเมินระหว่างท่ีนกัเรียนปฏิบติั  โดยเดินดู  พร้อมให้
ก าลงัใจ  และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น  แลว้ให้แต่ละกลุ่มสรุปถึงวิธีการท่ี
นกัเรียนใช ้ส่ิงท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมของแต่ละกลุ่ม  ถา้นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจครูอธิบายเพิ่มเติม 
   ขั้นท่ี 5  พัฒนาการน าไปใช้  ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพื่อน าความรู้ท่ีได้
เรียนรู้ไปแลว้ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ 
  3.  การวิจยัเชิงปฎิบติัการ  หมายถึง  กระบวนการท่ีผูว้ิจยัใช้ในการพฒันาทกัษะ
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบด้วย  3  วงรอบ  ในแต่ละวงรอบมีการ
ด าเนินงานเป็น  4  ขั้นตอน  ได้แก่  1)  ขั้นวางแผน  เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ศึกษาแนวทางในการแกปั้ญหา  2)  ขั้นปฏิบติัการตามแผน  เป็นขั้นตอนด าเนินการสอนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น  3)  ขั้นสังเกต  ติดตามและประเมินผล  เป็นการสังเกตการณ์
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นขณะปฏิบติัการสอน  และ4)  ขั้นสะทอ้นเพื่อการปรับปรุง  เป็นการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและผลการปฎิบติั 
 

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
 
 ประโยชน์จากการวิจยัคร้ังน้ี  มีดงัน้ี 
  1.  ได้ชุดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน         
การสอนเพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  (กลุ่มนกัเรียนเรียนรวม)   
  2.  เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน คือ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์         
มีทกัษะในการแก้โจทยปั์ญหาด้วยตนเอง  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  
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เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมดีงาม  รู้จกัควบคุมตนเอง  ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
  3.  เป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนและครูอ่ืนๆ  คือ  ครูปรับพฤติกรรมการสอน            
ตามมาตรฐานการปฏิบติังาน  มาตรฐานวิชาชีพครู  มีแนวทางในการพฒันาบรรยากาศท่ีเอ้ือ          
ต่อการจดัการเรียนรู้และไดน้วตักรรมในการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
  4.  เป็นประโยชน์ต่อผู ้บริหารสถานศึกษา  คือ  ได้ทราบถึงการจัดการเรียน      
การสอนคณิตศาสตร์ท่ีใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม                
อนัเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการให้การสนับส่งเสริม     
การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
 


