
บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม) เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ให้มีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70 ขึ้ นไป  ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ซ่ึงมีขั้นตอน       
การด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
  1.  กลุ่มเป้าหมาย 
  2.  รูปแบบการวิจยั 
  3.  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั 
  4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  (กลุ่มนกัเรียนเรียน
รวม)  ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  ต าบลนาราชควาย  
จงัหวดันครพนม  จ านวน  23  คน  เพราะเป็นนกัเรียนที่ขาดทกัษะการแกโ้จทยท์างคณิตศาสตร์   
 

รูปแบบกำรวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังน้ี   เป็นการวิจัยที่ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  Research)                          
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (กลุ่ม
นกัเรียนเรียนรวม)  ซ่ึงด าเนินการตามวงรอบปฏิบตัิการ  3  วงรอบ  โดยแต่ละวงรอบมีขั้นตอน
ดงัน้ี 
 วงรอบที่  1  สร้ำงเสริมควำมรู้พื้นฐำน  มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  ขั้นวางแผน  มีการด าเนินการดงัน้ี 
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   1.1  วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์            
โดยรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนคณิตศสตร์ชั้นอื่น ๆ ที่นกัเรียนเคยเรียนมาก่อน 
   1.2  วิเคราะห์ปัญหาการขาดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียน  โดยรวบรวมขอ้มูลจากผลการเรียนของนกัเรียน  การสัมภาษณ์ครูผูส้อนคณิตศาสตร์
ที่นกัเรียนเคยเรียนมาก่อน 
   1.3  ศึกษาแนวทางและวิธีการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส าหรับน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหา  ในการจดักิจกรรมในวงรอบที่ 1  ต่อไป 
   1.4  เลือกเน้ือหาคณิตศาสตร์ส าหรับใช้สอนในวงรอบที่ 1 
   1.5  สร้างเคร่ืองมือ  ซ่ึงประกอบดว้ย 
    1.5.1  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการปฏิบตัิจริง  คือ  ชุดการสอน  ชุดที่ 1 
    1.5.2  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการสะทอ้นผลการปฏิบติัมีดงัน้ีคือ 
     1)  แบบบนัทึกประจ าวนัของครู 
     2)  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
     3)  แบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียน 
     4)  อนุทินของนกัเรียน 
    1.5.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล  คือ  แบบฝึกทักษะประจ า
ชุดการสอน  ชุดที่ 1 
  2.  ขั้นปฏิบัติการตามแผน  เป็นขั้นตอนที่ผูวิ้จัยลงมือสอนตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ที่สร้างขึ้นในชุดที่ 1  กบักลุ่มเป้าหมาย 
  3.  ขั้นสังเกต  ติดตามและประเมินผล  เป็นการสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นขณะปฏิบติัการสอน  โดยผูวิ้จยัสังเกตการณ์  พร้อมจดบนัทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด  
ทั้งที่คาดหวงั  และไม่คาดหวงั  โดยส่ิงที่สังเกตก็คือ  กระบวนการของการปฏิบตัิ  (The Action 
Process)  และผลของการปฏิบัติ  (The Effect of Action)  การสังเกตการณ์น้ียงัรวมถึงผลของ
การปฎิบตัิที่เห็นไดด้ว้ยตา  การไดยิ้น  และการใชเ้คร่ืองมือ  ดงัวิธีการต่อไปน้ี 
   3.1  สังเกตและบนัทึกเหตุการณ์ขณะท าการสอนเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน  โดยบันทึกพฤติกรรมที่เห็นตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  โดยไม่ใช้ขอ้คิดเห็น
ส่วนตวั 
   3.2  การสัมภาษณ์นกัเรียนโดยสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  เมื่อส้ินสุดแต่ละ
วงรอบ  แต่ถา้มีขอ้เสนอแนะก็จะเก็บรวบรวมไว ้
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   3.3  สังเกตการณ์วางแผนการท างาน  การแก้ปัญหา  การท างานร่วมกัน            
ความรับผิดชอบ  ผลงานของนกัเรียน 
   3.4  ประเมินผลการปฎิบตัิจากแบบฝึกทกัษะประจ าชุดการสอน  ชุดที่ 1 
  4.  ขั้นสะทอ้นผลการปฎิบติั  ด าเนินการดงัน้ี 
   4.1  น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต  ติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์            
หาสาเหตุของปัญหาและผลการปฏิบัติ  เพื่อออกแบบกิจกรรมการพฒันาการเรียนการสอน             
ในวงรอบที่ 2  ให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 
   4.2  น าผลที่ได้มาวางแผนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และปรับกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จะสอนต่อไป 
 วงรอบที่ 2  ร่วมประสำนทักษะ  มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  ขั้นวางแผน  มีการด าเนินการดงัน้ี 
   1.1  ศึกษาสารสนเทศที่ไดจ้ากวงรอบที่ 1 
   1.2  วิเคราะห์ปัญหาจากสารสนเทศที่ไดจ้ากวงรอบที่ 1 
   1.3  ศึกษาแนวทางและวิธีการสอนที่ เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญส าหรับน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา  เพื่อน ามาปรับปรุงและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม           
ในวงรอบที่ 2   
   1.4  เลือกเน้ือหาคณิตศาสตร์ส าหรับใช้สอนในวงรอบที่ 2 
   1.5  สร้างเคร่ืองมือ  โดยปรับปรุงตามสารสนเทศที่ไดจ้ากวงรอบที่ 1                  
ซ่ึงประกอบดว้ย 
    1.5.1  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการปฏิบตัิจริง  คือ  ชุดการสอน  ชุดที่ 2 
    1.5.2  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการสะทอ้นผลการปฏิบติัมีดงัน้ีคือ 
     1)  แบบบนัทึกประจ าวนัของครู 
     2)  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
     3)  แบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียน 
     4)  อนุทินของนกัเรียน 
    1.5.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล  คือ  แบบฝึกทักษะประจ า
ชุดการสอน  ชุดที่ 2 
  2.  ขั้นปฏิบติัการตามแผน  เป็นขั้นตอนที่ผูวิ้จยัลงมือสอนตามแผนการจดั                         
การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นในชุดที่ 2  กบักลุ่มเป้าหมาย 
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  3.  ขั้นสังเกต  ติดตามและประเมินผล  เป็นการสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลง                
ที่เกิดขึ้ นขณะปฏิบัติการสอน  โดยผูวิ้จัยสังเกตการณ์  พร้อมจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น
ทั้งหมด  ทั้ งที่คาดหวงัและไม่คาดหวัง  โดยส่ิงที่สังเกตก็คือ  กระบวนการของการปฏิบัติ           
(The Action Process)  และผลของการปฏิบัติ   (The Effect of Action)  การสังเกตการณ์ น้ี             
ยงัรวมถึงผลของการปฏิบตัิที่เห็นไดด้ว้ยตา  การไดยิ้น  และการใชเ้คร่ืองมือ  ดงัวิธีการต่อไปน้ี 
   3.1  สังเกตและบนัทึกเหตุการณ์ขณะท าการสอนเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน  โดยบันทึกพฤติกรรมที่เห็นตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  โดยไม่ใช้ขอ้คิดเห็น
ส่วนตวั 
   3.2  การสัมภาษณ์นกัเรียนโดยสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  เมื่อส้ินสุดแต่ละ
วงรอบ  แต่ถา้มีขอ้เสนอแนะก็จะเก็บรวบรวมไว ้
   3.3  สังเกตการณ์วางแผนการท างาน  การแก้ปัญหา  การท างานร่วมกัน               
ความรับผิดชอบ  ผลงานของนกัเรียน 
   3.4  ประเมินผลการปฎิบตัิจากแบบฝึกทกัษะประจ าชุดการสอน  ชุดที่ 2 
  4.  ขั้นสะทอ้นผลการปฎิบติั  ด าเนินการดงัน้ี 
   4.1  น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต  ติดตามและประเมิ นผลมาวิเคราะห์                  
หาสาเหตุของปัญหาและผลการปฏิบัติ  เพื่อออกแบบกิจกรรมการพฒันาการเรียนการสอน            
ในวงรอบที่ 3  ให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 
   4.2  น าผลที่ไดม้าวางแผนสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหม่  และปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะสอนต่อไป 
 วงรอบที่ 3  ศิลปะกำรน ำไปใช้  มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  ขั้นวางแผน  มีการด าเนินการดงัน้ี 
   1.1  ศึกษาสารสนเทศที่ไดจ้ากวงรอบที่ 2 
   1.2  วิเคราะห์ปัญหาจากสารสนเทศที่ไดจ้ากวงรอบที่ 2 
   1.3  ศึกษาแนวทางและวิธีการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส าหรับน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา  เพื่อน ามาปรับปรุงและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม           
ในวงรอบที่ 3  ต่อไป 
   1.4  เลือกเน้ือหาคณิตศาสตร์ส าหรับใช้สอนในวงรอบที่ 3 
   1.5  สร้างเคร่ืองมือ  โดยปรับปรุงตามสารสนเทศที่ไดจ้ากวงรอบที่ 2                     
ซ่ึงประกอบดว้ย 
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    1.5.1  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการปฏิบตัิจริง  คือ  ชุดการสอน  ชุดที่ 3 
    1.5.2  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการสะทอ้นผลการปฏิบติัมีดงัน้ีคือ 
     1)  แบบบนัทึกประจ าวนัของครู 
     2)  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
     3)  แบบบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียน 
     4)  อนุทินของนกัเรียน 
    1.5.3  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัและประเมินผล  คือ  แบบฝึกทกัษะประจ า
ชุดการสอน  ชุดที่ 3 
  2.  ขั้นปฏิบติัการตามแผน  เป็นขั้นตอนที่ผูวิ้จยัลงมือสอนตามแผนการจดั                         
การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นในชุดที่ 3  กบักลุ่มเป้าหมาย 
  3.  ขั้นสังเกต  ติดตามและประเมินผล  เป็นการสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลง                  
ที่เกิดขึ้ นขณะปฏิบัติการสอน  โดยผูวิ้จัยสังเกตการณ์  พร้อมจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น
ทั้งหมด  ทั้งที่คาดหวงั  และไม่คาดหวงั  โดยส่ิงที่สังเกตก็คือ  กระบวนการของการปฏิบัติ  
(The Action Process)  และผลของการปฏิบัติ   (The Effect of Action)  การสังเกตการณ์ น้ี              
ยงัรวมถึงผลของการปฏิบตัิที่เห็นไดด้ว้ยตา  การไดยิ้น  และการใชเ้คร่ืองมือ  ดงัวิธีการต่อไปน้ี 
   3.1  สังเกตและบนัทึกเหตุการณ์ขณะท าการสอนเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน  โดยบันทึกพฤติกรรมที่เห็นตามสภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง  โดยไม่ใช้ขอ้คิดเห็น
ส่วนตวั 
   3.2  การสัมภาษณ์นกัเรียนโดยสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  เมื่อส้ินสุดแต่ละ
วงรอบ  แต่ถา้มีขอ้เสนอแนะก็จะเก็บรวบรวมไว ้
   3.3  สังเกตการณ์วางแผนการท างาน  การแก้ปัญหา  การท างานร่วมกัน             
ความรับผิดชอบ  ผลงานของนกัเรียน 
   3.4  ประเมินผลการปฎิบตัิจากแบบฝึกทกัษะประจ าชุดการสอน  ชุดที่ 3 
  4.  ขั้นสะทอ้นผลการปฎิบติั  ด าเนินการดงัน้ี 
   4.1  รวบรวมสารสนเทศทั้งหมดที่ไดจ้ากการสังเกต  ติดตามและประเมินผล
เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 
   4.2  น าผลสรุปที่ได้มาวิเคราะห์องค์ความรู้  และอภิปรายผล  เพื่อจะได้
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพที่จะท าให้นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสูงขึ้ น                
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้นดว้ย 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมี  3  ชนิด  ประกอบดว้ย 
  1.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ  ได้แก่   ชุดการสอน  โดยเน้นผู้เรียน              
เป็นส าคญั  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน  3  ชุด  คือ 
   วงรอบที่ 1  สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐาน  ใช้ชุดการสอน  ชุดที่ 1  ประกอบดว้ย
แผนการจดัการเรียนรู้ยอ่ย  จ านวน  4  แผน 
   วงรอบที่  2  ร่วมประสานทักษะ  ใช้ ชุดการสอน  ชุดที่  2  ประกอบด้วย
แผนการจดัการเรียนรู้ยอ่ย  จ านวน  5  แผน 
   วงรอบที่  3  ศิลปะการน าไปใช้  ใช้ชุดการสอน  ชุดที่  3  ประกอบด้วย 
แผนการจดัการเรียนรู้ยอ่ย  จ านวน  3  แผน 
  2.  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั  ไดแ้ก่ 
   2.1  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.2  แบบบนัทึกประจ าวนัของครู   
   2.3  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน   
   2.4  แบบสัมภาษณ์นกัเรียน   
   2.5  อนุทินของนกัเรียน   
   2.6  แบบฝึกทกัษะประจ าชุดการสอน  จ านวน  3  ชุด  ประกอบดว้ย
แบบฝึกหัด  จ านวน  12  ฉบบั 
  3.  เค ร่ืองมือที่ ใช้ประเมินประสิท ธิภาพของกิจกรรมการเรียน รู้   ได้แก่
แบบทดสอบทักษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  เป็นแบบทดสอบอตันัย  จ านวน  5  ข้อ   
ซ่ึงผูวิ้จยัสร้างขึ้น 
 ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือแต่ละชนิด  ตามล าดบัขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรทดลองปฏิบัติ   
  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ    
ผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้นโดยมีล าดบัขั้นตอน  ดงัน้ี 
   1.1  ศึกษาทฤษฎี  หลกัการและแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการสอนจากเอกสาร
และงานวิจยัต่าง ๆ 
   1.2  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  2551 
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   1.3  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  เร่ือง                  
บทประยกุต ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  จากคู่มือครูและแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ              
ดงัแสดงในตาราง  3 
 
ตาราง  3  แสดงการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                                      
                เพื่อด าเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ 
               ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1 -  ประโยคสัญลกัษณ์ที่มี

การคูณการหารระคนให้
ท าในวงเล็บก่อน 
-  การคูณ  การหาร  และ
เศษส่วน 

เมื่อเรียนจบชั่วโมงน้ีและเมื่อก าหนด
สถานการณ์ที่เก่ียวกบัการคูณ  การหาร  
ระคนให้นกัเรียนสามารถ 
1.  แสดงวิธีการหาค าตอบโดยเขียนโจทย์
การคูณ  การหารในรูปของเศษส่วนได ้
2.  หาค่าของโจทยเ์ศษส่วนของจ านวนนบั
ที่ก  าหนดให้ได ้

2 เศษส่วนกบัร้อยละ เมื่อเรียนจบชั่วโมงน้ีนกัเรียนสามารถ 
1.  เขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นตจ์าก
เศษส่วนที่มีตวัส่วนเป็นตวัประกอบของ  
100  ได ้
2.  เขียนในรูปทศนิยมและเศษส่วนที่มีตวั
ส่วนเป็น  100  จากจ านวนร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นตไ์ด ้

3 ทศนิยมกบัร้อยละ เมื่อเรียนจบชั่วโมงน้ีและเมื่อก าหนด          
ร้อยละหรือทศนิยมสองต าแหน่งให้
นกัเรียนสามารถ 
1.  เขียนในรูปทศนิยมได ้
2.  เขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จากทศนิยม
สองต าแหน่งได ้
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ตาราง  3  (ต่อ) 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4 ร้อยละที่มีผลลพัธ์เป็น

จ านวนนบั 
เมื่อเรียนจบชั่วโมงน้ีและเมื่อก าหนดโจทย์
เศษส่วนของจ านวนนบัหรือค่าร้อยละของ
จ านวนนบัให้นกัเรียนสามารถแสดง
วิธีการหาค าตอบจากโจทยร้์อยละของ
จ านวนนบัได ้

5 โจทยปั์ญหาที่เก่ียวกบั 
เศษส่วนของจ านวนนบั 

เมื่อเรียนจบชั่วโมงน้ีและเมื่อก าหนดโจทย์
ปัญหาที่เก่ียวกบัเศษส่วนของจ านวนนบั
ให้นกัเรียนสามารถวิเคราะห์โจทยปั์ญหา  
ระบุวิธีการแกปั้ญหา  แสดงวิธีการหา
ค าตอบจากโจทยท์ี่ก  าหนดให้ได ้

6  โจทยปั์ญหาที่เก่ียวกบั 
การคูณ  การหาร 

เมื่อเรียนจบชั่วโมงน้ีและเมื่อก าหนดโจทย์
ปัญหาการคูณ  การหารให้นกัเรียน
สามารถวิเคราะห์โจทย ์ ระบุวิธีการ
แกปั้ญหา  แสดงวิธีการหาค าตอบจาก
โจทยปั์ญหาที่ก  าหนดให้ได ้

7 โจทยปั์ญหาร้อยละ เมื่อเรียนจบชั่วโมงน้ีและเมื่อก าหนดโจทย์
ปัญหาร้อยละให้  นกัเรียนสามารถ
วิเคราะห์โจทย ์ ระบุวิธีการแกปั้ญหา  
แสดงวิธีการหาค าตอบจากโจทยปั์ญหาที่
ก  าหนดให้ได ้

8 การลดราคา เมื่อเรียนจบชั่วโมงน้ีและเมื่อก าหนดโจทย์
ปัญหาร้อยละ  การลดราคาที่มีผลลพัธ์เป็น
จ านวนนบัให้  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์
โจทย ์ ระบุวิธีการแกปั้ญหา  แสดงวิธีการ
หาค าตอบจากโจทยปั์ญหาที่ก  าหนดให้ได ้
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ตาราง  3  (ต่อ) 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
9 ก าไร  ขาดทุน เมื่อเรียนจบชั่วโมงน้ีและเมื่อก าหนดโจทย์

ปัญหาร้อยละของก าไร  ขาดทุนให้
นกัเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย ์ ระบุ
วิธีการแกปั้ญหา  แสดงวิธีการหาค าตอบ
จากโจทยปั์ญหาที่ก  าหนดให้ได ้

10 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการ
หาก าไร  ขาดทุนและ
ราคาขายจากทุน 

เมื่อเรียนจบชั่วโมงน้ีและเมื่อก าหนดโจทย์
ปัญหาที่เก่ียวกบัการหาก าไรหรือขาดทุน
เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นตแ์ละก าหนด
ราคาทุนให้นกัเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย ์ 
ระบุวิธีการแกปั้ญหา  แสดงวิธีการหาก าไร
หรือขาดทุนและราคาขายจากโจทยปั์ญหา
ที่ก  าหนดให้ได ้

11  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการ
หาก าไร  ขาดทุนและ
ราคาซ้ือ (ทุน) จากราคา
ขาย 

เมื่อเรียนจบชั่วโมงน้ีและเมื่อก าหนดโจทย์
ปัญหาที่เก่ียวกบัการหาก าไรหรือขาดทุน
เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นตแ์ละก าหนด
ราคาขายให้นกัเรียนสามารถวิเคราะห์
โจทย ์ ระบุวิธีการแกปั้ญหา  แสดงวิธีการ
หาก าไรหรือขาดทุนและราคาทุนจากโจทย์
ปัญหาที่ก  าหนดราคาขายให้ได ้

12 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั 
ร้อยละ 

เมื่อเรียนจบชั่วโมงน้ีและเมื่อก าหนดโจทย์
ปัญหาร้อยละให้นกัเรียนสามารถวิเคราะห์
โจทย ์ ระบุวิธีการแกปั้ญหา  แสดงวิธีการ
หาร้อยละหรือเปอร์เซ็นตจ์ากโจทยปั์ญหา
ที่ก  าหนดให้ได ้
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   1.4  ด าเนินการเขียนจดัท าชุดการสอน  เร่ือง  บทประยกุต ์ จ านวน  3  ชุด            
ใชเ้วลา  18  ชัว่โมง  ดงัน้ี   
   ชุดที่ 1  สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐาน  ประกอบดว้ย 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  การคูณ  การหาร  และเศษส่วน  จ านวน  
1  ชั่วโมง 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที่  2  เร่ือง  เศษส่วนกบัร้อยละ  จ านวน  1  ชัว่โมง 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที่  3  เร่ือง  ทศนิยมกบัร้อยละ  จ านวน  1  ชั่วโมง 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที่  4  เร่ือง  ร้อยละที่มีผลลพัธ์เป็นจ านวนนบั  
จ านวน  1  ชัว่โมง 
   ชุดที่ 2  ร่วมประสานทกัษะ  ประกอบดว้ย 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที่  5  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเศษส่วนของจ านวน
นบั  จ านวน  1  ชัว่โมง 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที่  6  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการคูณ และการหาร  
จ านวน  2  ชัว่โมง 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที่  7  เร่ือง  โจทยปั์ญหาร้อยละ  จ านวน  2  ชัว่โมง 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที่  8  เร่ือง  การลดราคา  จ านวน  1  ชัว่โมง 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที่  9  เร่ือง  ก าไร  ขาดทุน  จ านวน  1  ชัว่โมง 
   ชุดที่ 3  ศิลปะการน าไปใช ้ ประกอบดว้ย 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที่  10  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาก าไร  
ขาดทุน  และราคาขายจากทุน  จ านวน  2  ชัว่โมง 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที่  11  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาก าไร  
ขาดทุน  และราคาซ้ือ(ทุน)  จ านวน  2  ชัว่โมง 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที่  12  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัร้อยละที่มีผลลพัธ์
เป็นจ านวนนบั  จ านวน  3  ชั่วโมง 
   1.5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้ นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เช่ียวชาญด้าน          
การสอนคณิตศาสตร์ ตรวจสอบ ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ในแผนการจัด            
การเรียนรู้ด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ความชัดเจน  ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาที่ใช้  
ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้  โดยผูเ้ช่ียวชาญ  มีค่าเฉลี่ย  4.53  อยูใ่นระดบัดีมาก   
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    ผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย 
     1.5.1  นางสาวทองจนัทร์  ศรีค าแท้  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียน 
ศรีบวับานวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครพนม  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการวิจยั 
     1.5.2  ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยันครพนม  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลประเมินผล 
     1.5.3  ผศ .ดร .พ รศัก ด์ิ   ยต ะโคต ร   คณ บ ดีคณ ะ วิท ยาศ าสต ร์  
มหาวิทยาลยันครพนม  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและการสอนคณิตศาสตร์ 
     1.5.4  ดร.อาริยา  สุ ริยนต์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์            
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 
     1.5.5  นางวนิดา  นิรมาณการย์  ครูเช่ียวชาญ  สาขาคณิตศาสตร์  
โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครพนม ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
เน้ือหาและการสอนคณิตศาสตร์ 
   1.6  น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปด าเนินการสอนจริงเพื่อเก็บขอ้มูลตามวงรอบ
ต่อไป 
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติ 
  2.1  แบบบันทึกประจ าวันของครู  เป็นแบบบันทึกส าหรับผู้วิจัยใช้บันทึก
เหตุการณ์ที่น่าสนใจแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้  เพื่อเป็นขอ้มูลในการน าไปปรับแผนการจดั 
การเรียนรู้ในวงรอบต่อไป  มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
   2.1.1  ศึกษาเอกสาร  หลกัการเก่ียวกบัการท าแบบบนัทึกขอ้มูล 
   2.1.2  ก าหนดรูปแบบของแบบบนัทึก  ซ่ึงเป็นแบบปลายเปิด  ส าหรับใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกระบวนการเรียนการสอน  ที่สามารถสังเกตได ้
   2.1.3  สร้างแบบบนัทึกตามรูปแบบที่ก  าหนด 
   2.1.4  น าแบบบนัทึกประจ าวนัของครู  ที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
ตรวจสอบ ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่างๆ ในแผนการจดัการเรียนรู้ดา้นความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา ความชัดเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาที่ใช้  ผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ
พบว่า  มีความสอดคลอ้งใชไ้ด ้
   2.1.5  น าแบบบนัทึกที่สร้างขึ้นไปใชบ้นัทึกขอ้มลูการสอนในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
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  2.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  โดยผูวิ้จัยเป็นผูบ้ันทึกข้อมูล
เก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมและจุดเด่น  ทั้งที่เป็นส่วนดี  ส่วนที่ควร
ปรับปรุงแก้ไข  เมื่อส้ินสุดการสอนแต่ละคร้ัง  เพ่ือสะท้อนผลการปฎิบัติเป็นข้อมูลส าหรับ
วงรอบต่อไป  มีขั้นตอนดงัน้ี 
   2.2.1  ก าหนดขอบข่ายพฤติกรรมที่จะสังเกตในหัวขอ้ต่อไปน้ี 
    1)  ความพร้อมก่อนเรียน 
    2)  ความร่วมมือในการเรียน 
    3)  การปฏิบตัิกิจกรรม 
    4)  ขอ้คิดเห็นอื่น ๆ 
   2.2.2  สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนตามขอบข่าย
พฤติกรรมที่ก  าหนด 
   2.2.3  ให้ผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม ตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่างๆ 
ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
   2.2.4  น าแบบสังเกตที่สร้างขึ้นไปใชจ้ริง 
  2.3  แบบสัมภาษณ์นกัเรียน  เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด  เปิดโอกาสให้ผูต้อบได้
แสดงความคิดและความรู้สึกของตนเอง  ส าหรับผูวิ้จยัสัมภาษณ์นักเรียนแบบไม่เป็นทางการ  
โดยสัมภาษณ์นกัเรียนหลงัจบแต่ละวงจร  มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
   2.3.1  ก าหนดขอบข่ายรายละเอียดการสัมภาษณ์  ตามประเด็นต่อไปน้ี 
    1)  ความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
    2)  ความคิดเห็นต่อครูผูส้อน 
    3)  ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงที่ดีและส่ิงที่ควรปรับปรุง 
    4)  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมกิจกรรม 
   2.3.2  สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายที่ก  าหนด 
   2.3.3 ให้ผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม ตรวจสอบความสอดคลอ้งขององค์ประกอบต่างๆ 
ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
   2.3.4  น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปใชจ้ริง 
  2.4  แบบฝึกทกัษะประจ าชุดการสอน  จ านวน  3  ชุด  เป็นแบบฝึกทกัษะเน้ือหา
ในแต่ละบทเรียนที่ให้นกัเรียนฝึกในเวลาเรียนหรือท าเป็นการบา้น  มีขั้นตอนในการสร้าง  ดงัน้ี 
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   1)  ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ต ารา ขอบข่าย สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  และตวัช้ีวดัที่สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชา 
   2)  ศึกษาการสร้างแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  ประจ าชุดการสอน   
   3)  สร้างแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  ประจ าชุดการสอน  จ านวน  3 ชุด               
แต่ละชุดประกอบดว้ย 
    ชุดที่ 1  สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐาน  ประกอบดว้ย 
     แบบฝึกทกัษะที่  1  เร่ือง  การคูณ  การหาร  และเศษส่วน   
     แบบฝึกทกัษะที่  2  เร่ือง  เศษส่วนกบัร้อยละ   
     แบบฝึกทกัษะที่  3  เร่ือง  ทศนิยมกบัร้อยละ   
     แบบฝึกทกัษะที่  4  เร่ือง  ร้อยละที่มีผลลพัธ์เป็นจ านวนนบั   
    ชุดที่ 2  ร่วมประสานทกัษะ  ประกอบดว้ย 
     แบบฝึกทกัษะที่  5  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเศษส่วนของจ านวนนบั   
     แบบฝึกทกัษะที่  6.1 และ 6.2  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการคูณ                     
และการหาร   
     แบบฝึกทกัษะที่  7.1 และ 7.2  เร่ือง  โจทยปั์ญหาร้อยละ   
     แบบฝึกทกัษะที่  8  เร่ือง  การลดราคา   
     แบบฝึกทกัษะที่  9  เร่ือง  ก าไร  ขาดทุน   
    ชุดที่ 3  ศิลปะการน าไปใช ้ ประกอบดว้ย 
     แบบฝึกทกัษะที่  10.1 และ 10.2  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาก าไร  
ขาดทุน  และราคาขายจากทุน   
     แบบฝึกทักษะที่  11.1  และ  11.2  เร่ือง  โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการหา
ก าไร  ขาดทุน  และราคาซ้ือ(ทุน)   
     แบบฝึกทกัษะที่  12.1  ,  12.2  และ  12.3  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั
ร้อยละที่มีผลลพัธ์เป็นจ านวนนบั   
   4)  น าแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  ที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแลว้  ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสอนคณิตศาสตร์ชุดเดิม  ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ความชัดเจน  ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาที่ใช้  ผลการประเมินแบบ
ฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  โดยผูเ้ช่ียวชาญ  มีค่าเฉลี่ย  4.68  อยูใ่นระดบัดีมาก 
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 5.  น าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ไปด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับ 
นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
 
 3.  เคร่ืองมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภำพของกิจกรรมกำรเรียนรู้   
  แบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  เป็นแบบทดสอบที่ผูวิ้จยั
สร้างขึ้ นเพ่ือวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน  เป็นแบบอัตนัย  จ านวน  5  ข้อ                    
ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาเร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โดยมุ่งวดัความสามารถ            
ในดา้นการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา  ความสามารถในการหาวิธีแกโ้จทยปั์ญหา  และความสามารถ                
ในการค านวณเพื่อตอบปัญหา  โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าดงัน้ี 
   เกณฑด์า้นการวิเคราะห์ปัญหา  โดยมีระดบัคุณภาพที่แสดงคือ 
    0  หมายถึง ไม่วิเคราะห์โจทยปั์ญหา 
    1 หมายถึง วิเคราะห์ส่ิงที่โจทยก์ าหนดให้หรือส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบ
ไดถู้กตอ้งอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
    2 หมายถึง วิเคราะห์ส่ิงที่โจทยก์ าหนดให้และส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบ
ไดถู้กตอ้ง 
   เกณฑด์า้นการหาวิธีแกโ้จทยปั์ญหา  โดยมีระดบัคุณภาพที่แสดงคือ 
    0  หมายถึง ไม่แปลงโจทยปั์ญหาให้อยูใ่นรูปประโยคสัญลกัษณ์ 
    1 หมายถึง แปลงโจทยปั์ญหาให้อยู่ในรูปประโยคสัญลกัษณ์  แต่แสดง
วิธีที่ใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาผิด 
    2 หมายถึง แปลงโจทยปั์ญหาให้อยู่ในรูปประโยคสัญลกัษณ์และแสดง
วิธีที่ใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาไดถู้กตอ้ง 
   เกณฑด์า้นการค านวณเพื่อตอบโจทยปั์ญหา  โดยมีระดบัคุณภาพที่แสดงคือ 
    0  หมายถึง ไม่มีค าตอบ 
    1 หมายถึง ค าตอบผิดเน่ืองจากวิเคราะห์ผิด  หรือการแปลงโจทยปั์ญหา
ให้อยูใ่นรูปประโยคสัญลกัษณ์ผิดหรือค านวณผิด 
    2 หมายถึง ค าตอบถูกตอ้ง 
  โดยมีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 
   3.1  ศึกษาเอกสารหลักสูตร  ได้แก่  คู่มือครู  คู่มือการวัดและประเมินผล            
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา  การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร  
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เทคนิคการเขียนข้อสอบและการสร้างแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์  และวิธีสร้างแบบทดสอบ
แบบอตันยั 
   3.2  วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้  เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ 
   3.3  ออกข้อค าถามอัตนัยให้ครอบคลุมเน้ือหาในด้านทักษะการแก้โจทย์
ปัญหา 
   3.4  น าขอ้ค าถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์ชุดเดิม  ประเมิน
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบแต่ละข้อกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  วิเคราะห์คะแนนความ
สอดคลอ้งโดยใช้สูตร  IOC  แล้วพิจารณาคัดเลือกขอ้สอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  
0.50  ถึง  1.00  เป็นขอ้สอบที่อยูใ่นเกณฑค์วามเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาที่ใชไ้ด ้ ผลปรากฏว่าขอ้สอบ
ไดค้่า  IOC  ตั้งแต่  0.50-1.00  จ านวน  5  ขอ้   
   3.5  น าแบบทดสอบที่คัดเลือกจากการค านวณค่า  IOC  และปรับปรุงแก้ไข                
จากข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2                       
ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครพนม  ที่ผ่านการเรียน  
เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ  มาแลว้  จ านวน  30  คน  เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   3.6  ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบที่นกัเรียนท า  ดงัน้ี 
    3.6.1  เกณฑด์า้นการวิเคราะห์ปัญหา  โดยมีระดบัคุณภาพที่แสดงคือ 
     0  หมายถึง  ไม่วิเคราะห์โจทยปั์ญหา 
     1  หมายถึง  วิเคราะห์ส่ิงที่โจทยก์ าหนดให้หรือส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบ 
           ไดถู้กตอ้งอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
     2  หมายถึง  วิเคราะห์ส่ิงที่โจทยก์ าหนดให้และส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบ 
           ไดถู้กตอ้ง 
    3.6.2  เกณฑด์า้นการหาวิธีแกโ้จทยปั์ญหา  โดยมีระดบัคุณภาพที่แสดง  คือ 
     0  หมายถึง  ไม่แปลงโจทยปั์ญหาให้อยู่ในรูปประโยคสัญลกัษณ์ 
     1  หมายถึง  แปลงโจทยปั์ญหาให้อยู่ในรูปประโยคสัญลกัษณ์  
           แต่แสดงวิธีที่ใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาผิด 
     2  หมายถึง  แปลงโจทยปั์ญหาให้อยู่ในรูปประโยคสัญลกัษณ์ 
           และแสดงวิธีที่ใช้ในการแกโ้จทยปั์ญหาไดถู้กตอ้ง 
    3.6.3  เกณฑด์า้นค านวณเพื่อตอบโจทยปั์ญหา  โดยมีระดบัคุณภาพที่แสดง  
คือ 
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     0  หมายถึง  ไม่มีค าตอบ 
     1  หมายถึง  ค าตอบผิดเน่ืองจากวิเคราะห์ผิด  หรือการแปลงโจทย ์
           ปัญหาที่อยูใ่นรูปประโยคสัญลกัษณ์ผิด  หรือค านวณผิด 
     2  หมายถึง  ค าตอบถูกตอ้ง 
   3.7  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายขอ้  เพื่อหาค่าความยากง่าย  (p)                       
และค่าอ านาจจ าแนก  (r)  คดัเลือกขอ้สอบทีม่ีค่าความยากง่าย  (p)  อยูร่ะหว่าง  0.43-0.66                    
มีค่าอ านาจจ าแนก  (r)  อยูร่ะหว่าง  0.22-0.70  แลว้น ามาจดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบ 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การวิจัยคร้ังน้ี   เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์         
ตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  ใช้เทคนิคการรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  การบนัทึกประจ าวนั   
การสัมภาษณ์นักเรียน  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  แบบฝึกทักษะ  ซ่ึงผูวิ้จัย 
เก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ขั้นเตรียมการก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   ผู ้วิจัยท าการปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อสร้างข้อตกลงและท าความเข้าใจกับ
นักเรียนเก่ียวกับรูปแบบการสอนที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้  คือ  รูปแบบการสอนที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั  บทบาท  เป้าหมาย  ขอ้ตกลง  เกณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับนักเรียนในการปฏิบตัิกิจกรรม
การเรียนรู้และการจัดกลุ่มนักเรียนโดยจัดตามความสามารถและเพศ  และจัดตามระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560  โดยแบ่งออกเป็น  
4  กลุ่ม  กลุ่มละ  4-5  คน  แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนระดับ  เก่ง  :  ปานกลาง  :  อ่อน            
ในอัตราส่วน  1  :  2  :  1  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้า  จากนั้นผูวิ้จัยได้ช้ีแจงการจัด         
การเรียนรู้ดังน้ี  การเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  จากการฝึกปฏิบัติ  ฝึกให้นักเรียนคิด  วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือร่วมกนัและกนัภายในกลุ่ม  ให้พฒันาการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
  เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ                
ซ่ึงเป็นแนวทางในการปรับปรุง  พฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  จึงแบ่งเน้ือหาตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ออกเป็น  3  วงรอบ 
 2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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  2.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
   1.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ ที่ผูศ้ึกษาสร้าง
ขึ้น น าแบบทดสอบไปตรวจให้คะแนนเก็บคะแนนไวเ้พื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ 
   2.  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  
ตั้งแต่ชุดที่ 1-3  โดยใชกิ้จกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
   3.  เมื่อนักเรียน  เรียนโดยใช้กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว  ผูวิ้จัย  
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  น าแบบทดสอบไปตรวจให้คะแนน  เก็บคะแนนไว ้           
เพื่อการวิเคราะห์และให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 
น าผลที่ไดไ้ปวิเคราะห์ 
  2.2  การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ 
   เมื่อส้ินสุดทุกแผนการจดัการเรียนรู้  ให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ด้วยแบบทดสอบอตันัยที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น  แลว้น าผลการทดสอบไป
เทียบกับเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้ น  ทั้ งกรณีเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  แล้ววิเคราะห์  สรุปผล              
และแปลขอ้มูลต่อไป 
   ในขั้นตอนทั้งหมดของการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูวิ้จยัไดส้รุปเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู ้ให้ข้อมูล  และช่วงเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลดังแสดงใน
ภาพประกอบ  4   
 
แผนการเรียนรู้ เคร่ืองมือที่ใช ้ ผูใ้ห้ขอ้มูล เวลาที่เก็บขอ้มูล 

วงรอบที่ 1 
สร้างเสริมความรู้
พ้ืนฐาน 
-  ชุดการสอน           
ชุดที่ 1 

-  แบบบนัทึกประจ าวนัของครู   
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนกัเรียน   
-  แบบสัมภาษณ์นกัเรียน   
-  อนุทินของนกัเรียน   
-  แบบฝึกทกัษะประจ า                   
ชุดการสอน   

ผูวิ้จยั 
ผูวิ้จยั 

 
ผูวิ้จยั 
นกัเรียน 
ผูวิ้จยั 

ส้ินสุดการสอนแต่ละคร้ัง 
ตลอดการสอน 
 
ส้ินสุดการสอนแต่ละคร้ัง 
ส้ินสุดแต่ละวงรอบ 
ส้ินสุดการสอนแต่ละคร้ัง 

สะทอ้นผลการปฏิบตัิตามวงรอบที่ 1  และปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ในวงรอบที่ 2 
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แผนการเรียนรู้ เคร่ืองมือที่ใช ้ ผูใ้ห้ขอ้มูล เวลาที่เก็บขอ้มูล 
วงรอบที่ 2 
ร่วมประสาน
ทกัษะ 
-  ชุดการสอน           
ชุดที่ 2 

-  แบบบนัทึกประจ าวนัของครู   
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนกัเรียน   
-  แบบสัมภาษณ์นกัเรียน   
-  อนุทินของนกัเรียน   
-  แบบฝึกทกัษะประจ า                
ชุดการสอน   

ผูวิ้จยั 
ผูวิ้จยั 

 
ผูวิ้จยั 
นกัเรียน 
ผูวิ้จยั 

ส้ินสุดการสอนแต่ละคร้ัง 
ตลอดการสอน 
 
ส้ินสุดการสอนแต่ละคร้ัง 
ส้ินสุดแต่ละวงรอบ 
ส้ินสุดการสอนแต่ละคร้ัง 

สะทอ้นผลการปฏิบตัิตามวงรอบที่ 2  และปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ในวงรอบที่ 3 
 
แผนการเรียนรู้ เคร่ืองมือที่ใช ้ ผูใ้ห้ขอ้มูล เวลาที่เก็บขอ้มูล 

วงรอบที่ 3 
ศิลปะการน าไปใช ้
-  ชุดการสอน            
ชุดที่ 3 

-  แบบบนัทึกประจ าวนัของครู   
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนกัเรียน   
-  แบบสัมภาษณ์นกัเรียน   
-  อนุทินของนกัเรียน   
-  แบบฝึกทกัษะประจ า              
ชุดการสอน  

ผูวิ้จยั 
ผูวิ้จยั 

 
ผูวิ้จยั 
นกัเรียน 
ผูวิ้จยั 

ส้ินสุดการสอนแต่ละคร้ัง 
ตลอดการสอน 
 
ส้ินสุดการสอนแต่ละคร้ัง 
ส้ินสุดแต่ละวงรอบ 
ส้ินสุดการสอนแต่ละคร้ัง 

สะทอ้นผลการปฏิบตัิตามวงรอบที่ 3  และสรุปบทเรียน 
 

ภาพประกอบ  4  ขั้นตอนทั้งหมดของการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลระหว่างการด าเนินการปฏิบตัิการวิจยัและ
หลังจากส้ินสุดการปฏิบัติการ  ซ่ึงข้อมูลได้มาจากการสังเกต  การสัมภาษณ์  การทดสอบ         
การวิเคราะห์ขอ้มูลมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ดงัน้ี 
  1.  วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
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   1.1  การวิเคราะห์สภาพปัญหาและปัญหาการขาดทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์  วิเคราะห์จากการแจงแจงขอ้คน้พบที่ไดใ้นเชิงอธิบายความ  ซ่ึงน ามาสู่ขอ้สรุป 
   1.2  การวิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนรู้  เป็นการแจกแจงขอ้คน้พบที่ส าคัญ
ในเชิงอธิบายความ  ซ่ึงน ามาสู่การสรุปผลการวิจยั  และแสดงให้เห็นปัญหาและแนวทางหรือ
รูปแบบการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองราวที่เกิดขึ้น  โดยใช้ข้อมูลจากการ
บนัทึกประจ าวนัของผูวิ้จยั  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  การสัมภาษณ์นักเรียน  
อนุทินของนักเรียน  แบบฝึกหัด  ผลงานนักเรียนมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ว่าการ
จัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้ นปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด  นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน              
ยงัมีกิจกรรมใดที่นักเรียนยงัไม่เข้าใจ  ควรเสริมให้เข้าใจก่อนขั้นตอนต่อไป  มีปัญหาและ
อุปสรรคที่ เกิดขึ้ นอย่างไร  เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุงพัฒนาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
  2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ  ค่าคะแนนเฉลี่ ย                   
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของแบบทดสอบวดัทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์               
โดยมีเกณฑ์การตดัสินดงัน้ี  ในกรณีสอบวดัความรู้ตามวงรอบทั้ง 3  วงรอบนั้นนกัเรียนตอ้งท า
ถูกร้อยละ  70  ของแบบฝึกหัดจึงถือไดว่้ามีความรู้ในเน้ือหานั้น ๆ ซ่ึงสามารถยืดหยุ่นไดต้าม
ดุลยพินิจของผูวิ้จยั  ส าหรับในกรณีของแบบทดสอบเมื่อส้ินสุดวงรอบที่ 3  นั้น  นักเรียนผ่าน
เกณฑก์็ต่อเมื่อไดค้ะแนนร้อยละ  70  ขึ้นไป 
 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 1.  สถิติพ้ืนฐานที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ 
  1.1  ร้อยละ  (Percentage)  โดยใชสู้ตร  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 104) 
 

    100
N

f
p =  

 

   เมื่อ   p  แทน  ร้อยละ 
     f    แทน  ความถี่ที่ตอ้งการแปลงให้เป็นร้อยละ 
     N  แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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  1.2  ค่าเฉลี่ย  ( X )  โดยใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 105) 
 

    X   
N

X
=  

 

   เมื่อ      X   แทน  ค่าเฉลี่ย 
     X    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
     N  แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 
  1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยใชสู้ตร  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 
106) 
 

    S.D. ( )
1N

XX
2

−

−
=
  

 

   เมื่อ  S.D. แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
           X  แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอยา่ง 
       X  แทน  คะแนนของแต่ละคน 

       N  แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 
 2.  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1  การหาค่าความเที่ยงตรง  (Validity)  ของแบบทดสอบ  โดยใช้สูตรดัชนี          
ความสอดคลอ้ง  IOC  (สมนึก  ภทัทิยธนี.  2546 : 166 - 167) 
 

    IOC  =  


R
   

 

  เมื่อ   IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ 
                                                    ที่คาดหวงั 
          R  แทน  คะแนนรวมของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
           N      แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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  2.2  หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ซ่ึงเป็นแบบอตันัยของ วิทนีย ์และ ซาเบอร์ส (Whitney and 
Sabers)  ดงัน้ี  (พร้อมพรรณ  อุดมสิน.  2544 : 147-148) 
 

    ค่าความยากง่าย  (p) = 
)(

))((

minmax

min

xxn

xnss

t

tlh

−

−+  

 

    ค่าอ านาจจ าแนก (r)  = 
)( minmax xxn

ss

h

lh

−

−  

 
    เมื่อ   hs   แทน   ผลรวม  fx  ของคะแนนกลุม่สูง 
        ls      แทน   ผลรวม  fx  ของคะแนนกลุม่ต ่า 
        Xmax     แทน   คะแนนสูงสุดที่ได ้
        Xmin     แทน   คะแนนต ่าสุดที่ได ้
        nt       แทน   จ านวนคนในกลุ่มสูงและกลุม่ต ่ารวมกนั 
        nh       แทน   จ านวนคนในกลุ่มสูง 


