
บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม) เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ให้มีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70 ขึ้นไป  ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  กลุ่มเป้าหมายใน
การวิจัยคร้ังน้ี  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม)  ภาคเรียนที่  2            
ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม  ต าบลนาราชควาย  จงัหวดันครพนม  จ านวน  
23  คน  เพราะเป็นนักเรียนที่ขาดทกัษะการแกโ้จทยท์างคณิตศาสตร์  ผูวิ้จยัขอเสนอผลการวิจยั
และอภิปรายผลตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ผลสะทอ้นของการปฏิบตัิตามวงรอบที่ 1 
  2.  ผลสะทอ้นของการปฏิบตัิตามวงรอบที่ 2 
  3.  ผลสะทอ้นของการปฏิบตัิตามวงรอบที่ 3 
  4.  การวิเคราะห์ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา 
 

ผลสะท้อนของการปฏิบัติตามวงรอบท่ี  1  สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐาน 
 
 การปฏิบัติการวิจัยในวงรอบที่ 1 ประกอบด้วยแผนการสอนที่ 1-4  เร่ือง  การคูณ         
การหารและเศษส่วนที่มีผลลัพธ์เป็นจ านวนนับ  ร้อยละกับเศษส่วน  ร้อยละกบัทศนิยมและ
ร้อยละที่ผลลพัธ์เป็นจ านวนนบั  โดยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ก าหนดไวแ้ผนการสอนละ     
1  ชัว่โมง  รายละเอียดในการจดักิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 
 1.  ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ผลจากการตรวจแบบฝึกทักษะ  พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ท าได้ผ่านเกณฑ ์                     
มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์  2  คนคือท าคะแนนไดค้ิดเป็นร้อยละ  62.00  และ 64.00  ซ่ึงต ่ากว่า
เกณฑร้์อยละ  70  ครูไดท้ าการสอนซ่อมเสริมให้  และสามารถท าแบบฝึกทกัษะไดผ่้านเกณฑ์ 
  จากการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแกโ้จทย์
ปัญหา  โดยใชรู้ปแบบการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  และใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ                   
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา  ในการปฏิบตัิการวิจยัในรอบที่ 1  มีขอ้มูลสรุปไดด้งัน้ี 
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   1.  พฤติกรรมการสอนของครู 
    จากพฤติกรรมการสอนของครูพบว่า  มี ส่ือการสอนที่ เร้าความสนใจ                
ของนกัเรียนท าให้นกัเรียนเขา้ใจงา่ย  บรรยากาศการเรียนมีความเป็นกนัเอง  นักเรียนมีความสุข         
ในการเรียนรู้  ครูมีบุคลิกภาพที่ดี  น ้ าเสียงชัดเจน  การซักถามนักเรียน  ไม่ค่อยครอบคลุม       
ทั่วทั้ งห้องเรียน  ส่วนใหญ่เน้นถามนักเรียนในกลุ่มเก่ง  ให้ความสนใจนักเรียนกลุ่มอ่อน          
น้อยเกินไป  ด้านเวลา  เน่ืองจากแผนจัดการเรียนรู้ที่ 2  มีเน้ือหามากเกินไป  ท าให้ใช้เวลา             
ในการจดักิจกรรมเกินเวลาที่ก  าหนดไว ้ การจัดกิจกรรมในแผนจดัการเรียนรู้ที่ 3 – 4  ผูวิ้จัย        
จึงรวบรัด  โดยใช้ค าถามน้อยลงและก าชับให้นักเรียนท ากิจกรรมในขั้นต่างๆ เร็วขึ้น  เพื่อเร่ง
ให้ทนัตามเวลาที่ก  าหนด  ท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยงัไม่ดีเท่าที่ควร 
   2.  พฤติกรรมของนักเรียน 
    จากข้อมูลของผู้ วิจัยพบ ว่า  นัก เรียน ส่วนใหญ่ มีความสนใจและ
กระตือรือร้นที่จะเรียน  หลายคนตอบค าถามและกลา้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์
ปัญหาที่ครูเสนอ  นักเรียนส่วนใหญ่ชอบท างานกลุ่ม  ชอบในรางวลัที่ครูให้เป็นส่ิงเสริมแรง
และมีความพยายามอยากให้กลุ่มของตนชนะ  มีนักเรียนส่วนน้อยไม่สนใจในกิจกรรมที่ครู   
จัดให้  โดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มอ่อน  เพราะมีปัญหาในเร่ืองการอ่านการเขียนยงัไม่ได ้ 
นักเรียนที่ชอบท ากิจกรรมและเป็นผูน้ าส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนในกลุ่มเก่ง  นักเรียนในกลุ่ม
เก่งจะช่วยเหลือและแนะน านกัเรียนในกลุ่มอ่อนเสมอ  แต่มีนกัเรียนในกลุ่มอ่อนบางคนไม่ค่อย
สนใจและไม่เช่ือฟัง  ชอบเล่นหรือหยอกลอ้กนัในกลุ่ม  ท าให้รบกวนสมาชิกของเพื่อนในกลุ่ม  
นอกจากนั้ นนักเรียนในกลุ่มอ่อนยงัท างานเสร็จช้าและผลงานไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย             
มีรอยลบ  สกปรก  ไม่สวยงาม 
   3.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    จากขอ้มูลของผูวิ้จยัพบว่า  การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในวงรอบ
ที่ 1  ด าเนินไปไดช้า้มากเพราะความไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนตามรูปแบบน้ีท าให้นกัเรียน
หลายคนไม่กลา้ตดัสินใจ  ไม่กลา้แสดงออก  ไม่กลา้ที่จะเสนอความคิดเห็นหลายคนไม่วิธีการ
แก้ปัญหา  ต่อมาเมื่อได้รับการช้ีแนะจากครูรวมทั้ งเกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบการเรียน              
การสอนในแผนจดัการเรียนรู้ต่อมาจึงด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน  และรวดเร็วขึ้นซ่ึงนักเรียน
ส่วนใหญ่ชอบและสนใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบน้ีเพราะมีการสร้างส่ิงจูงใจ    
มีการเสริมแรง  มีเกม  มีส่ือการสอนที่หลากหลายแปลกใหม่และไดส้ัมผสักบัส่ือ  ไดท้ างาน
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เป็นระบบกลุ่ม   ได้ช่วยเหลือและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน                  
ดงัที่ผูเ้รียนไดเ้ขียนไวใ้นบนัทึกอนุทินและจากการสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
    “สนุกที่ ได้ เรียนวิชาคณิตศาสตร์  เพราะได้เล่น เกมมากมาย  เรียน
คณิตศาสตร์คุณครูอธิบายเขา้ใจ  ถา้นักเรียนไม่เขา้ใจคุณครูก็จะอธิบายให้เขา้ใจ  คุณครูก็ใจดี
ดว้ยค่ะ”  (ด.ญ.ปนดัดา  นอ้ยแกว้) 
    “รู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนคณิตศาสตร์  เพราะวิชาคณิตศาสตร์นั้นครูให้เล่น
เกมร้องเพลงและท างานกลุ่ม   อยากให้คุณค รูท าอะไรอย่างน้ีไปเร่ือย ๆ”  (ด.ช.ธิติ วุฒิ            
แกว้บุตรตา)  
    “สนุกมากค่ะ  มีเกมเล่นเพลิดเพลิน  ไม่เครียดเกินไป”  (ด.ญ.ชมพูนุช       
ศรีสมมาตรวานิช) 
    “หนูดีใจและสนุกได้ร้องเพลง  ได้เล่นจับคู่และมีการจัดกลุ่ม  หนูดีใจ             
ที่เวลาที่หนูท าไม่ไดแ้ลว้มีเพื่อนมาบอกมาสอน”  (ด.ญ.หยดน ้า  ผาชยั) 
    “ผมรู้สึกสนุกและดีใจที่มีกิจกรรม  ร้องเพลง  เกม  และอยากให้ครู              
ท ากิจกรรมอยา่งน้ีไปเร่ือย  ๆ”  (ด.ช.จิรศกัด์ิ  ยศประสงค)์ 
   จากการวิเคราะห์บันทึกอนุทินและการสัมภาษณ์ของนักเรียนหลังจาก
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวงรอบที่ 1  แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอน           
โดยใช้กิจกรรมที่ เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ   ช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกสนุกกับการเรียน                  
การเล่นเกม   การร้องเพลง  การท างานกลุ่มเพราะมีเพื่อนช่วยอธิบายซ่ึงส่งผลให้เห็นถึง               
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
 2.  สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข 
  จากการด า เนินการตาม ชุดการสอน   ชุดที่  1  ส ร้างเส ริมความ รู้พ้ืนฐาน                
ซ่ึงประกอบดว้ย  แผนจดัการเรียนรู้ที่ 1-4  ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน  จากการสัมภาษณ์นักเรียน  จากบันทึกประจ าวนัของครู  จากบันทึก
อนุทินของนกัเรียน  พบปัญหาแลว้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 
   2.1  ครูค่อนข้างรีบเร่งในการด าเนินกิจกรรม  เน่ืองจากมีเวลาจ ากัด  ท าให้
นกัเรียนไม่เขา้ใจในเน้ือหาบางส่วน 
    แนวทางแก้ไข  ครูควรยืดหยุน่เวลาตามความเหมาะสมและความสามารถ
ของผูเ้รียน 
   2.2  นกัเรียนหลายคนท่องสูตรคูณไม่คล่องท าให้หาค าตอบไม่ไดห้รือไดแ้ต่ชา้ 
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    แนวทางแก้ไข  ครูให้นักเรียนท่องสูตรคูณเป็นประจ าทุกวนัและสอน                
ซ่อมเสริม  เร่ืองการคูณและการหาร 
   2.3  นกัเรียนในกลุ่มเรียนอ่อนไม่กลา้แสดงออกซ่ึงวิธีคิดหาค าตอบ 
    แนวทางแก้ไข  ครูคอยกระตุน้ให้นักเรียนคิดวิธีหาค าตอบ  และส่งเสริมให้
เพื่อนให้ก าลังใจซ่ึงกันและกัน  หากจะถามนักเรียนคนใดควรใช้ค าถามที่นักเรียนตอบได ้           
เมื่อตอบไดก้็ให้การเสริมแรง 
   2.4  นกัเรียนบางคนหยอกลอ้กนัในขณะท างานกลุ่ม 
    แนวทางแก้ไข  ครูผูส้อนช้ีแจงและท าความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ 
ของนกัเรียนในการท างานเป็นกลุ่ม  รวมทั้งให้การเสริมแรงทั้งที่เป็นค าชมเชยและเป็นรางวลั 
   2.5  นกัเรียนขาดความมัน่ใจในการน าเสนอ  และใชเ้วลานาน 
    แนวทางแก้ไข  ให้ตัวอย่างและแนวทางในการน าเสนอผลงานพร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้นกัเรียนไดม้ีโอกาสน าเสนอผลงานทุกคน 
   2.6  นกัเรียนที่ไม่เขา้ใจไม่กลา้ถามครู 
    แนวทางแก้ไข  สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นกนัเองมากขึ้น 
   2.7  นักเรียนในกลุ่มเรียนอ่อนท างานไม่เสร็จตามเวลาที่ก  าหนดในลกัษณะ
เพื่อนช่วยเพื่อน 
    แนวทางแก้ไข  ครูตอ้งให้ความสนใจและให้เด็กเก่งในกลุ่มแนะน า 
 

ผลสะท้อนของการปฏิบัติตามวงรอบที่ 2  ร่วมประสานทักษะ 
 
 การปฏิบัติการวิจัยในวงรอบที่  2  ประกอบด้วย  แผนการสอนที่   5-9  เร่ือง                  
โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการคูณและการหารเศษส่วน  โจทยปั์ญหาเก่ียวกับการคูณและการหาร  
โจทย์ปัญหาเก่ียวกับร้อยละที่มีผลลัพธ์เป็นจ านวนนับ  การลดราคา  และก าไร  ขาดทุน             
โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่  2  ใช้เวลา  7  ชั่วโมง  เน้ือหาที่ใช้เป็นเร่ือง  โจทยปั์ญหา           
ที่ไม่ซับซ้อน  ผู ้วิจัยได้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมให้กระชับรัดกุม  
เหมาะสมกับเวลา  การทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน  ผูวิ้จัยได้เพ่ิมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนไดช่้วยกนัร่วมมือท ากิจกรรม  และในขั้นการน าไปใช้ไดม้อบหมายให้ท านอก
เวลาเรียนเพื่อท าเป็นการบา้น  ซ่ึงรายละเอียดในการจดักิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 
 1.  ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
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  1.1  ขั้นน า 
   1.1.1  การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อให้นักเรียนทราบว่าจะเรียนเร่ืองอะไร  หลังจากเรียนจบชั่วโมงน้ีแล้วนักเรียนควรจะเกิด
พฤติกรรมใดบา้ง  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรม  ในวงจรน้ีผูวิ้จยัไดใ้ช้
กิจกรรมบางกิจกรรมเหมือนกบัวงรอบที่ 1  ไดแ้ก่  การให้นักเรียนอ่านให้เพ่ือนฟัง  นักเรียน
อ่านพร้อมกนั  และครูอ่านให้นักเรียนฟังโดยตรง  และใช้กิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ
ย่ิงขึ้น  ได้แก่  เกมการส่งต่อซองจุดประสงค์  ผลการจดักิจกรรมพบว่า  นักเรียนตั้งใจฟังและ
เขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของแต่ละชัว่โมงดี  เพราะใชเ้วลาส้ันและมีกิจกรรมที่น่าสนใจ 
   1.1.2  ทบทวนความรู้เดิม  เป็นการทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะเรียนรู้เร่ือง
ใหม่ที่มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั  เพื่อจะช่วยให้นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้
ใหม่ได้  อีกทั้ งเป็นการกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนในแต่ละชั่วโมง  ผู ้วิจัยได้จัด
กิจกรรมทบทวนโดยใช้กิจกรรมเหมือนวงรอบที่  1  คือ  เกมบิงโก  นอกจากน้ีผูวิ้จัยยงัใช้
กิจกรรมที่หลากหลายขึ้น  ไดแ้ก่  กิจกรรมหาค าตอบจากบตัรโจทย ์ ร้องเพลง  การสนทนาถาม
ตอบ  ผลการจดักิจกรรมพบว่า  กิจกรรมร้องเพลง  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจมาก  
ซ่ึงเห็นได้จากการให้จังหวะประกอบเพลงและร่วมร้องเพลงด้วยความสนุกสนาน  ส่วน
กิจกรรมหาค าตอบจากบตัรโจทย ์ การสนทนาถามตอบพบว่า  นักเรียนสามารถหาค าตอบและ
ตอบค าถามไดถู้กตอ้งทุกคน  เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่เคยเรียนมาแลว้  สรุปไดว่้ากิจกรรมทบทวน
ความรู้เดิมทุกกิจกรรมในวงรอบที่ 2 สามารถน ามาใชใ้นการทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนได ้
  1.2  ขั้นสอน 
   เป็นขั้นเสนอบทเรียนต่อทั้ งชั้ น  ในขั้น น้ีเป็นการเสนอเน้ือหาสาระของ
บทเรียน  โดยเน้นแนวทงการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาตามสถานการณ์ปัญหาที่ผูวิ้จัย
ก าหนดให้  ซ่ึงสถานการณ์ปัญหาที่เสนอส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองที่สัมพนัธ์กับชีวิตประจ าวนั          
ของนกัเรียน  เช่น  การคิดคะแนนสอบ  การซ้ือ  การขาย  ซ่ึงในสถานการณ์โจทยปั์ญหายงัได้
น าช่ือนักเรียนในบางชั้นบางคนลงในโจทยปั์ญหาดว้ย  ท าให้นักเรียนที่มีช่ือในโจทยรู้์สึกพอใจ
และภูมิใจที่ครูให้ความส าคญักบัตนเอง  ซ่ึงนับว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นการเสริมแรง 
อีกวิธีหน่ึง  ท าให้นักเรียนเกิดความมัน่ใจและกลา้แสดงออกมากขึ้น  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการใช้
ส่ือการสอนที่หลากหลาย  เช่น  แถบโจทยปั์ญหา  กระเป๋าผนังและนิทาน  ในช่วงแรกจะเป็น
การน าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เป็นตัวอย่างก่อน  โดยผูวิ้จยัพยายามใช้ค าถาม  ถามน าเพ่ือ
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กระตุ้นให้นักเรียนได้ตอบค าถาม  ได้อภิปราย  หรือแสดงความคิดเห็น   ตามขั้นตอน
กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา  4  ขั้นตอน 
   จากขั้นการสอน  เป็นขั้นที่ครูให้เน้ือหาสาระใหม่กับนักเรียน  ดังนั้นครู         
จึงพยายามที่จะใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือท าให้นักเรียนได้เข้าใจในเน้ือหาใหม่  หลักการ  
ขั้นตอน  และวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายจากโจทยท์ี่ก  าหนดให้  โดยใช้ค าถามกระตุน้ให้
นักเรียนได้ฝึกการคิด  การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงที่เขาเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา            
จากผลการสังเกต  การสัมภาษณ์และอนุทินของนักเรียนพบว่า  นักเรียนในกลุ่มเก่งจะตั้งใจ
เรียน  สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูงมาก  กล้าคิด  กล้าแสดงออก  และช่วยเหลือเพื่อน            
ที่เรียนอ่อนอย่างเต็มความสามารถ  นักเรียนปานกลางกล้าแสดงออกมากกว่าเดิมเล็กน้อย           
ส่วนนกัเรียนที่อ่อนร่วมกิจกรรมมากขึ้นเพราะรู้สึกมัน่ใจและเป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ ในกลุ่ม 
  1.3  ขั้นสรุป 
   กิจกรรมที่ใช้ในขั้นน้ี  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย  เพื่อสรุปบทเรียน            
ซ่ึงพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมดีและสามารถสรุปสาระส าคญั
ของเร่ืองที่เรียนไดค้รอบคลุมและตรงประเด็นที่ตอ้งการไดทุ้กชัว่โมง 
  1.4  ขั้นพัฒนาทักษะ 
   เป็นการศึกษาในกลุ่มย่อย  หลงัจากเรียนบทเรียนทั้งชั้นแลว้  ตวัแทนนกัเรียน
รับใบงานจากครู  จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมโดยให้นักเรียนทุกคนในกลุ่ม
ช่วยกนัท ากิจกรรมลงในใบงาน  เมื่อเสร็จแลว้ประธานกลุ่มสอบถามสมาชิกในกลุ่มว่าคนใดที่
ยงัไม่เขา้ใจวิธีการแกปั้ญหา  ถา้มีสมาชิกยงัไม่เขา้ใจให้ช่วยกนัอธิบายแนวทางในการแกปั้ญหา
จนสมาชิกทุกคนเขา้ใจ  และสุดทา้ยจะเป็นขั้นตอนการน าเสนอผลงานในใบงานที่หนา้ชั้นเรียน  
โดยครูสุ่มเลือกนักเรียนแผนจดัการเรียนรู้ละ  3  กลุ่ม  แต่ไม่ให้ซ ้ ากับกลุ่มที่เคยน าเสนอแล้ว  
โดยเพื่อนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและอภิปรายซักถาม  แล้วร่วมกันสรุปแนวคิด
หลกัการที่ส าคญัเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหา  เพื่อให้ไดแ้นวคิดหลากหลายในการหาค าตอบ  
การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นน้ีนักเรียนจะเป็นผูล้งมือปฏิบติัเอง  ภายในกลุ่มของตนเอง  ครู
เป็นเพียงผูค้อยช้ีแนะ  แนะน าหรือให้ค าปรึกษา  เมื่อนักเรียนไม่เขา้ใจขั้นตอนหรือเน้ือหาใน
บทเรียน  ซ่ึงพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ชอบและตอ้งการที่จะเรียนแบบกลุ่มมากขึ้น  เพราะได้
ช่วยเหลือกนัในกลุ่ม  ผูท้ี่เขา้ใจก็จะแนะน าหรืออธิบายให้เพื่อนที่ยงัไม่เขา้ใจฟัง  มีนักเรียนเพียง
บางคนเท่านั้นซ่ึงเป็นนกัเรียนกลุ่มอ่อน  ยงัไม่สนใจในการรับฟังค าแนะน าหรือการอธิบายจาก
เพื่อน  และยงัเล่นหยอกล้อกันภายในกลุ่มท าให้รบกวนสมาธิของเพื่อนในกลุ่ม  ครูจึงต้อง
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อธิบายบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มท าให้เปลี่ยนพฤติกรรมไดบ้างในช่วงเวลาที่ครูบอก  
ส าหรับการน าเสนอนักเรียนจะอธิบายวิธีการให้เพื่อนในกลุ่มฟังและเปลี่ยนคนออกน าเสนอ  
ท าให้นกัเรียนไดฝึ้กกระบวนการน าเสนอครบทุกคน 
  1.5  ขั้นการน าไปใช้ 
   ในขั้นน้ีเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนน าส่ิงที่ได้เรียนมาแล้วไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความเขา้ใจและความช านาญ  โดยการท าแบบฝึกทกัษะประจ าแผน
จัดการเรียนรู้  ซ่ึงครูแจกให้นักเรียนหลังจากเสร็จกิจกรรมขั้นพัฒนาทักษะแล้วโดยให้น า
กลับไปท าเป็นการบ้าน  จากการสังเกตพบว่า  นักเรียนมีความตั้ งใจในการท างานมากขึ้ น          
โดยนักเรียนเก่งและนักเรียนปานกลางจะรีบท าแบบฝึกทกัษะทนัทีเมื่อมีเวลาว่างและจะช่วย
เพื่อน ๆ ที่เรียนอ่อนมาท าพร้อมกนั ซ่ึงจะจบักลุ่มกนัท าโดยนักเรียนเก่งจะเป็นคนคอยอธิบาย
ให้เพื่อน ๆ ฟัง  เน่ืองจากผูวิ้จยัก าหนดให้แต่ละกลุ่มตอ้งรวบรวมแบบฝึกทกัษะของทุกคนให้
ครบก่อนส่ง  ผลจากการตรวจสอบแบบฝึกหัดดา้นทักษะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ท าได้ผ่าน
เกณฑ์  มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน คือท าคะแนนได้ร้อยละ 63.33  และ 66.67  ซ่ึงต ่ากว่า
เกณฑ์  ร้อยละ 70  ซ่ึงครูไดท้ าการสอนซ่อมเสริมให้  และสามารถท าแบบฝึกหัดด้านทกัษะ             
ไดผ่้านเกณฑ ์
  จากการด าเนินการการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหา  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  และใช้กระบวนการการวิจยั
เชิงปฏิบตัิการเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา  ในการปฏิบตัิการวิจยัในวงรอบที่ 2 ขอ้มูลที่
ไดส้ามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  พฤติกรรมการสอนของครู 
   จากพฤติกรรมการสอนของครูพบว่า  การสอนของครูจัดอยู่ใน เกณฑ์ดี                
มีการเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี  มีส่ือการสอนที่หลากหลาย  บุคลิกท่าทางเหมาะสมดี
น ้าเสียงชัดเจนพูดอธิบายส่ือสารเขา้ใจดี  การซกัถามนักเรียนยงัไม่คอยครอบคลุมทัว่ห้องเรียน
แต่เร่ิมที่จะให้ความสนใจกบันักเรียนในกลุ่มเรียนอ่อนบ้างบางโอกาส  ชอบถามนักเรียนใน
กลุ่มที่เรียนเก่งมากกว่าเพราะรักเรียนในกลุ่มเก่งจะตอบค าถามได้และรวดเร็ว  แต่ถ้าถาม
นักเรียนลุ่มอ่อนก็จะใช้ค าถามที่นักเรียนตอบได้  เมื่อตอบได้ก็ให้การเสริมแรงซ่ึงมี หลาย
รูปแบบเช่น  พยกัหน้า  ยิ้ม  ให้การชมเชย  การปรบมือ  ให้รางวลั  ในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนในแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 และ 6 ยงัใช้เวลาในการจัดกิจกรรมนานเกินกว่าก าหนด
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เล็กน้อยเพราะมีกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน  ซ่ึงนักเรียนยงัไม่
คุน้เคย  ส่วนแผนจดัการเรียนรู้ที่ 7 ถึง 9 ใชเ้วลาในการจดักิจรรมไดเ้หมาะสมกบัเวลาที่ก  าหนด 
  2.  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
   จากข้อมูลของผูวิ้จยัพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน   
มีส่วนร่วมในการคิดค านวณ  กลา้แสดงความคิด  สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดเ้พราะนักเรียน
ส่วนใหญ่ชอบการท างานกลุ่มมากขึ้นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นชอบในรางวลัที่ครู
เป็นการเสริมแรง  และมีความพยายามจะให้กลุ่มของตนประสบความส าเร็จ  นกัเรียนส่วนนอ้ย
ไม่สนใจกิจกรรมที่ครูจดัให้  โดยเฉพาะนกัเรียนในกลุ่มเรียนอ่อน  เพราะมีปัญหาเร่ืองการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์  การคิดค านวณยงัไม่คล่องหรือคิดไดแ้ต่ชา้ท าให้ไม่กลา้คิดจึงไม่สนใจและไม่
ฟัง  ชอบเล่นหรือหยอกลอ้กนักบัเพื่อนในกลุ่ม  ท าให้รบกวนสมาธิของเพื่อนในกลุ่มนักเรียน
ชอบท ากิจกรรมและเป็นผูน้ ากลุ่มส่วนใหญ่จึงเป็นนักเรียนในกลุ่มเก่ง  นักเรียนในกลุ่มเก่งจะ
ช่วยเหลือและแนะน าเพื่อนนักเรียนในกลุ่มอ่อนอย่างเต็มความสามารถท าให้นักเรียนในกลุ่ม
อ่อนบางคนท างานเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนด   
  3.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   จากข้อมูลของผู้วิจัยพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ชอบและสนใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมากรวมทั้งมีการสร้างแรงจูงใจ มีการเสริมแรง  มีเกม  มีส่ือการสอน
ที่หลากหลาย  แปลกใหม่  และได้ปฏิบัติจริง  มีการท างานในระบบกลุ่มได้ช่วยเหลือและ
ปรึกษาหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  การด าเนินการตามกิจกรรมการเรียน          
การสอนในวงรอบที่ 2 โดยเฉพาะในแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 และ 6 ด าเนินกิจกรรม              
ได้ช้าเพราะมีกิจกรรมหลากหลายขั้นตอน  ท าให้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
เกินเวลาที่ก  าหนดไว ้ ส่วนแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 ถึง 9  ด าเนินไปไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
เวลาเพราะนักเรียนเร่ิมคุน้เคยกบัการเรียนการสอน  นักเรียนหลายคนกลา้ที่จะตดัสินใจ  กลา้ที่
แสดงออก  กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น  บางคนเสนอแนวคิดเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ปัญหาได้ในวิธีที่แปลกใหม่  โดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มเรียนเก่ง   และกลุ่มเรียน
ปานกลาง  กลา้แสดงความคิดเห็นมากขึ้นกว่าเดิม  ส่วนนักเรียนกลุ่มอ่อนบางคนมีความมัน่ใจ
มากขึ้น  บางคนยงัคงมีพฤติกรรมเหมือนเดิม  คือไม่กลา้แสดงออก  ครูให้ความสนใจมากขึ้น 
   การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในวงรอบน้ีขั้นตอนต่าง ๆ ด าเนินไปดว้ย
ความรวดเร็ว  โดยเฉพาะขั้นตอนน าเขา้สู่บทเรียน  นกัเรียนสนใจและรีบเร่งที่จะเล่นเกมเพื่อให้
ความรู้และรางวลัส าหรับผูท้ี่ชนะ  และในขั้นพฒันาทกัษะนักเรียนให้ความสนใจและร่วมมือ
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กันท ากิจกรรมลงในใบงานอย่างรวดเร็ว  เมื่อเสร็จนักเรียนเก่งจะถามและอธิบายวิธีการ
แกปั้ญหาให้นกัเรียนอ่อนเขา้ใจอีกคร้ัง  ส่วนกิจกรรมในขั้นอื่น ๆ  โดยเฉพาะขั้นสอนเพราะครู
ตอ้งอธิบาย  ขั้นตอนการแกปั้ญหา  กว่าจะไดข้อ้สรุปตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 
  ดงัที่ผูเ้รียนไดเ้ขียนไวใ้นบนัทึกอนุทินและจากการสัมภาษณ์ที่สะทอ้นให้เห็นถึง
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในวงรอบที่ 2 ต่อไปน้ี 
   “ประทบัใจที่ไดเ้รียนในบทน้ีเพราะ  ทั้งไดเ้ล่นเกมและไดอ้ธิบายให้เพื่อนคนที่
ไม่เข้าใจและอยากให้คุณครูจัดกลุ่มเหมือนเดิม  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใคร ๆ ก็ไม่อยาก
เรียนเพราะยาก  แต่ถา้เราปรับความเขา้ใจในเร่ืองที่ยาก  เราก็จะเขา้ใจและเรียนอย่างสบายใจ  
ไม่เครียด  ไม่ปวดหัว  มีความสุข”  (ด.ญ.ธญัลกัษณ์  คานดง) 
   “ในการเรียนบทน้ีเป็นการคิดที่ง่ายและเรียนไดง้่ายดาย  มีการจบักลุ่มช่วยกนั
ท างาน  นอกจากการเรียนแลว้ยงัสอนเร่ืองความสามคัคีดว้ย”  (ด.ช.อนุวฒัน์  ศรีประสงค)์ 
   “ผมประทบัใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนกลุ่มเล่นเกมเพราะท าให้ไดเ้ขา้กลุ่มกนั
ได้  และมีเพ่ือนมากขึ้น  และประทบัใจในเร่ืองที่คุณครูใจดีและอธิบายให้หนูเข้าใจง่ายและ     
ที่ผมเรียน ท าให้ผมเกิดความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นครับ”  (ด.ช.ณัฐพงษ ์ อนัเพง็) 
   “ชอบเพราะมีการเล่นเกม  ร้องเพลง  มีการจบักลุ่มท างานและช่วยเหลือให้เขา
เขา้ใจย่ิงขึ้น  ส่ิงที่ชอบที่สุดคือ  การรู้จกัทุน  ก าไรและตน้ทุน”  (ด.ช.ภานุเดช  เห้ียทา) 
   “รู้สึกดีใจที่ไดส้อนคนที่เรียนหนังสือไม่เก่ง  ชอบการจบักลุ่ม”  (ด.ช.วรัญญู  
กรีดรัมย)์ 
  จากบนัทึกอนุทินของนักเรียนและการสัมภาษณ์  พบว่า  นอกจากนักเรียนจะได้
เรียนรู้เน้ือหาหลักวิชาแล้ว  นักเรียนยงัเรียนรู้อย่างมีความสุขและเป็นการเรียนรู้ที่ ช่วยให้
นกัเรียนมีความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั  มีการช่วยเหลือกนัในดา้นการเรียนการสอน  ท าให้เกิดความ
สามคัคีในกลุ่มและเกิดความภาคภูมิใจที่ไดม้ีส่วนร่วมท าให้เพ่ือนที่ไม่เขา้ใจไดเ้ขา้ใจย่ิงขึ้น 
 2.  สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข 
   จากก ารด า เนิน ก ารต าม ชุ ดก ารสอน   ชุ ดที่  2  ร่ วมประสานทักษะ                            
ซ่ึงประกอบดว้ยแผนจดัการเรียนรู้ที่ 5 – 9  ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน  จากการสัมภาษณ์นักเรียน  จากบันทึกประจ าวนัของครู  จากบันทึก
อนุทินของนกัเรียน  พบปัญหาแลว้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขดงัน้ี 
   2.1  กิจกรรมในขั้นตอนครูน าเสนอสถานการณ์ตัวอย่างที่ใช้ตัวเลขในการ
ค านวณยากเกินไป  ท าให้นกัเรียนคิดหาค าตอบไดช้า้และท าให้ขาดความสนใจในขั้นตอนอื่น 
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    แนวทางแก้ไข  ครูน าสถานการณ์ตวัอยา่งที่มีตวัเลขที่ง่ายต่อการค านวณ 
   2.2  นกัเรียนอ่อนมีปัญหาในการอ่านและท าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา 
    แนวทางการแก้ไข  ให้อ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันทั้ งชั้นหรือให้นักเรียน
อ่อนจบัคู่กบันกัเรียนเก่งแลว้ให้นกัเรียนเก่งอ่านให้ฟัง 
   2.3  นกัเรียนบางคนไม่ส่งงานหรือส่งชา้ 
    แนวทางการแก้ไข  ให้หัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบในการรวบรวมงานของกลุ่ม
ให้ครบก่อนน าส่งครู 
   2.4  นกัเรียนบางคนเล่นหรือหยอกลอ้กนัในขณะท างานเป็นกลุ่ม 
    แนวทางการแก้ไข  ครูผูส้อนช้ีแจงหรือท าความเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ที่
ของสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
   2.5  ในการงานกลุ่มนกัเรียนที่เรียนอ่อนไมก่ลา้แสดงความคิดเห็น 
    แนวทางการแก้ไข  ครูคอยกระตุ้นและให้ก าลงัใจกบันักเรียนที่เรียนอ่อน
ดว้ยการให้ค าชมเชยเพื่อเป็นการเสริมแรง 
 

ผลสะท้อนของการปฏิบัติตามวงรอบที่ 3  ศิลปะการน าไปใช้   
 
 การปฏิบัติการวิจัยในวงรอบที่ 3  ประกอบด้วยแผนการสอนที่   10-12  เร่ืองโจทย์
ปัญหาเก่ียวกบัการหาก าไร  ขาดทุนและราคาขายจากต้นทุน  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาก าไร  
ขาดทุนและราคาซ้ือ  (ทุน)  จากราคาขาย  และโจทย์ปัญหาเก่ียวกับร้อยละที่ผลลัพธ์เป็น 
จ านวนนับ  โดยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้รอบที่ 3 ใช้เวลา 7 ชั่วโมง  เน้ือหาที่ใช้เป็นเร่ือง
โจทยปั์ญหาที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ผูวิ้จยัไดป้รับปรุงแผนการเรียนรู้โดยจดักิจกรรมให้กระชับ
รัดกุม  เหมาะสมกับเวลาย่ิงขึ้นคือ  การปรับกิจกรรมสถานการณ์ตวัอย่างในด้านการค านวณ          
ให้เป็นตัวเลขที่คูณกับหารได้ง่าย  กิจกรรมในขั้นน้ีปรับในส่วนวิธีการแจ้งจุดประสงค์คือ           
ครูเป็นผูช้ี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบโดยตรง  การทบทวนความรู้เดิมของ
นักเรียน  ผูวิ้จยัไดใ้ช้วิธีการสนทนาถามตอบเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของเน้ือหาที่จะสอนและ
เพ่ิมกิจกรรมสถานการณ์จ าลองให้นักเรียนใช้ประสบการณ์ในชีวิตจริงที่มีความสัมพนัธ์กับ
เน้ือหาที่เรียน  และในขั้นการน าไปใช้ได้มอบหมายให้ท านอกเวลาเรียนหรือเป็นการบ้าน   
ส่วนการรวบรวมข้อมูลได้จากบันทึกประจ าวนัของผูวิ้จัย  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน             
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ของนักเรียนจากการสัมภาษณ์  จากบันทึกอนุทินของนักเรียน  จากการท าแบบฝึกทักษะ            
ซ่ึงมีขอ้มูลจากการวิจยัแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ผลการปฏิบัติตามแผนจัดการเรียนรู้ 
  1.1  ขั้นน า 
   1)  การแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้  เป็นการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน
ทราบว่าจะเรียนเร่ืองอะไร  หลังจากเรียนจบชั่วโมงนั้นแล้วนักเรียนควรจะเกิดพฤติกรรม
ใดบา้ง  ช่วยให้นกัเรียนทราบเป้าหมายของการเรียนไดอ้ย่างชดัเจน  โดยในวงรอบน้ีผูวิ้จยัไดใ้ช้
กิจกรรมการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้จากครู  และเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละ
ชัว่โมงดีและใชเ้วลาส้ัน 
   2)  การทบทวนความรู้เดิม  เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่เคยเรียนมาก่อน        
ที่จะเรียนรู้เร่ืองใหม่ที่มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั  เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
ใหม่ได้  อีกทั้ งเป็นการกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนในแต่ละชั่วโมง  ผู ้วิจัยได้จัด
กิจกรรมทบทวนโดยใช้กิจกรรมร้องเพลง  กิจกรรมการสนทนาถามตอบ  นอกจากน้ียงัใช้
กิจกรรมสถานการณ์จ าลองร้านคา้เพื่อเป็นการกระตุ้นและเร้าความสนใจของผูเ้รียนในแต่ละ
ชั่วโมง  ผลการจดักิจกรรมพบว่า  กิจกรรมร้องเพลงนักเรียนเกิดความสนุกสนานและร่วมให้
จงัหวะประกอบเพลง  กิจกรรมสนทนาถามตอบนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมดี  
เห็นไดจ้ากนกัเรียนทุกคนจะแยง่กนัตอบค าถามเพื่อแสดงความคิดเห็นของตน  และตอบค าถาม
ไดถู้กตอ้งทุกคน  เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่เคยเรียนมาแลว้  ส่วนกิจกรรมสถานการณ์จ าลองร้านคา้
นักเรียนให้ความสนใจเห็นได้จากความกระตือรือร้นในการร่วมผลิตส่ือ  และสังเกตจาก
บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานและน่าสนใจ  สรุปได้ว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ เดิม               
ทุกกิจกรรมในวงรอบที่ 3 สามารถน ามาใชใ้นการทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนได ้
  1.2  ขั้นสอน 
   เป็นขั้นเสนอบทเรียนต่อทั้ งชั้ น  ในชั้น น้ีเป็นการเสนอเน้ือหาสาระของ
บทเรียน  โดยเน้นแนวทางการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาตามสถานการณ์ปัญหาที่ผูวิ้จยั
ก าหนดให้  ซ่ึงสถานการณ์ปัญหาที่เสนอส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองที่สัมพนัธ์กับชีวิตประจ าวนั         
ของนักเรียน  เช่น  การขาย  ก าไร  ขาดทุน  ซ่ึงสถานการณ์โจทยปั์ญหายงัไดน้ าเอาช่ือนักเรียน
ในชั้นบางคนที่ไม่ซ ้ ากบัคนเดิมลงไปในโจทยปั์ญหาอีกดว้ย  ท านักเรียนที่มีช่ือในโจทยปั์ญหา
รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ครูให้ความส าคญักบัตนเอง  ซ่ึงนับว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็น
การเสริมแรงท าให้นักเรียนเกิดความมัน่ใจและกลา้แสดงออกมากขึ้น  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการ
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ใช้ส่ือการสอนที่หลากหลาย  เช่น  แถบโจทยปั์ญหา  กระเป๋า  ผนัง  แผนภูมิเพลง  และจ๊ิกซอ  
ในช่วงแรกจะเป็นการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เป็นตวัอย่างให้นักเรียนพิจารณาโจทยเ์พื่อ
สร้างความคุน้เคย  และท าความเขา้ใจโจทย ์ โดยผูวิ้จยัให้พยายามใชค้ าถาม  ถามน าเพ่ือกระตุน้
ให้นักเรียนตอบค าถามอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นและคน้หาวิธีการหาค าตอบดว้ยวิธีการ 
ที่หลากหลาย  ตามขั้นตอนกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1  ท าความเขา้ใจ
โจทย ์ ขั้นที่ 2  วางแผนแกปั้ญหา  ขั้นที่ 3  ด าเนินการตามแผน  ขั้นที่ 4  ตรวจค าตอบ 
  จากการสอน  เป็นขั้นที่ครูให้เน้ือหาสาระใหม่กบันักเรียน  ดงันั้นครูจึงพยายาม    
ที่จะใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อท าให้นักเรียนไดเ้ขา้ใจเน้ือหาใหม่  หลกัขั้นตอนและวิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายจากโจทย์ที่ก  าหนดให้  เช่น  ใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึก
กระบวนการคิด  การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงที่เขาเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหาจากการ
สังเกต  การสัมภาษณ์และอนุทินของนักเรียนพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ชอบกิจกรรม ในขั้นน้ี
มาก  เพราะครูแสดงความสนใจนักเรียนทุกคนและเป็นกนัเองยกตวัอย่างและอธิบาย ไดเ้ขา้ใจ
ง่าย  ใช้ส่ือประกอบท าให้นักเรียนเข้าใจมากย่ิงขึ้ น  และเน้ือหาที่ เรียนก็มีความส าคัญกับ
ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนมาก 
  1.3  ขั้นสรุป 
   กิจกรรมที่ใช้ในชั้นน้ี  ครูและนักเรียนร่วมอภิปราย  เพ่ือสรุปหลกัการเทคนิค
วิธีการแก้ปัญหา จากการเรียนในแต่ละแผนการเรียนรู้  ซ่ึงนักเรียนจะต้องสรุปออกมาให้ได ้ 
ปรากฏว่า  ในวงรอบที่ 3 ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้  4  แผน  การสรุปบทเรียนพบว่า  
นกัเรียนเก่งหลายคนสามารถสรุปโดยใชค้ าพูดของตนเองได ้ แต่ยงัไม่มัน่ใจเท่าที่ควร  นกัเรียน
ปานกลางพอสรุปไดบ้า้ง  ส่วนนักเรียนกลุ่มอ่อนสรุปยงัไม่ได ้ ดงันั้น  การสรุปบทเรียนยงัตอ้ง
อาศยัการช้ีน าจากครูเช่นเดิม  โดยครูเป็นผูใ้ชค้  าถามน าในการอภิปรายสรุป  แลว้นักเรียนเสริม
หรือกล่าวตามครู  และเมื่อนกัเรียนสรุปแลว้ครูจะสรุปให้ชดัเจนอีกคร้ัง 
  1.4  ขั้นพัฒนาทักษะ 
   เป็นการศึกษาในกลุ่มย่อย  หลงัจากเรียนบทเรียนทั้งชั้นแลว้  ตวัแทนนกัเรียน
รับใบงานจากครู  จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมโดยให้นักเรียนทุกคนในกลุ่ม
ช่วยกนัท ากิจกรรมลงในใบงาน  เมื่อท ากิจกรรมในใบงานเสร็จแลว้  ประธานกลุ่มสอบถาม
สมาชิกในกลุ่มว่าคนใดที่ยงัไม่เขา้ใจวิธีการแกปั้ญหา  ถา้มีสมาชิกยงัไม่เขา้ใจให้ช่วยกนัอธิบาย
แนวทางในการแก้ปัญหาจนสมาชิกทุกคนเข้าใจ  และสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนการน าเสนอ
ผลงานในใบงานที่หน้าชั้นเรียน  โดยครูสุ่มเลือกนักเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ละ 3 กลุ่ม            
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แต่ไม่ให้ซ ้ ากบักลุ่มที่เคยน าเสนอแลว้  โดยเพื่อนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้งและอภิปราย
ซักถาม  แล้วร่วมกันสรุปแนวคิดหลักการเก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้แนวคิด
หลากหลายในการหาค าตอบ  การปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ ในขั้นน้ีนักเรียนจะเป็นผูล้งมือปฏิบติั
เอง  ภายในกลุ่มของตนเอง  ครูเป็นเพียงผู้คอยช้ีแนะ  แนะน าหรือให้ค าปรึกษา เมื่อนักเรียน            
ไม่เข้าใจขั้นตอนหรือเน้ือหาในบทเรียน  ซ่ึงจากการสังเกต  การสัมภาษณ์นักเรียน  และจาก
แบบบนัทึกอนุทินของนักเรียน  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบและตอ้งการที่จะเรียนแบบกลุ่ม
เพ่ิมมากขึ้น  เพราะไดช่้วยเหลือกนัในกลุ่ม  ผูท้ี่เขา้ใจก็จะแนะน าหรืออธิบายให้เพื่อนที่ยงัไม่
เขา้ใจฟัง  ส่วนผูท้ี่ยงัไม่เขา้ใจก็จะสนใจและฟังการอธิบายจากเพื่อน  มีนักเรียนเพียง บางคน
เท่านั้นซ่ึงเป็นนักเรียนกลุ่มอ่อน  ยงัไม่สนใจในการรับฟังค าแนะน าหรือการอธิบายจากเพื่อน  
และยงัเล่นหยอกลอ้กนัภายในกลุ่ม  ท าให้รบกวนสมาธิของเพื่อนในกลุ่ม  ส่วนเร่ืองเวลาที่ใช้
ในกิจกรรมน้ีพบว่าใช้เวลาไดเ้หมาะสมดีแลว้  คือประมาณ  15 – 20  นาที  ส าหรับ การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน  นักเรียนมีการพฒันาขึ้นโดยก่อนการน าเสนอนกัเรียนจะอธิบายวิธีการให้
เพื่อนในกลุ่มฟัง  และเปลี่ยนหน้าที่กันออกน าเสนอ  ซ่ึงมีทั้ งนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  และ
นกัเรียนอ่อนบางคน  ท าให้นกัเรียนกลา้แสดงออกและไดฝึ้กกระบวนการน าเสนอ 
  1.5  ขั้นการน าไปใช้ 
   ในขั้นน้ีเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนน าส่ิงที่ได้เรียนรู้มาแล้วไปประยุกต์ใช้ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความเขา้ใจและความช านาญ  และเป็นการตรวจสอบความรู้ความจ า
ของนกัเรียน  โดยการท าแบบฝึกทกัษะประจ าแผนจดัการเรียนรู้  ซ่ึงครูแจกให้นกัเรียนหลงัจาก
เสร็จส้ินกิจกรรมขั้นพฒันาทกัษะแลว้  โดยให้น ากลบัไปท าเป็นการบา้น  จากการสังเกตพบว่า  
นกัเรียนมีความตั้งใจในการท างานมากขึ้น  โดยนกัเรียนเก่งและนกัเรียนปานกลางจะรีบท าแบบ
ฝึกทกัษะทนัทีเมื่อมีเวลาว่างและจะชวนเพื่อน ๆ ที่เรียนอ่อนมาท า พร้อมกนั  ซ่ึงจะจบักลุ่มกนั
ท าโดยนักเรียนเก่งจะเป็นคนคอยอธิบายให้เพื่อน ๆ ฟัง  เน่ืองจากผูวิ้จัยก าหนดให้แต่ละกลุ่ม
ตอ้งรวบรวมแบบฝึกทักษะของทุกคนในครบก่อนส่ง  ผลจากการตรวจแบบฝึกทกัษะพบว่า
นกัเรียนส่วนใหญ่ท าไดผ่้านเกณฑ์  มีนกัเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 คนคือท าคะแนนไดค้ิดเป็นร้อย
ละ 67.27  ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  ครูได้ท าการสอนซ่อมเสริมให้และสามารถท าแบบฝึก
ทกัษะไดผ่้านเกณฑ ์
  จากการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแกโ้จทย์
ปัญหา  โดยใช้รูปแบบการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้กระบวนการการวิจัยเชิง 
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ปฏิบตัิการ  เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา  ในการปฏิบัติการวิจยัในรอบที่ 3  ขอ้มูลที่ได้
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  พฤติกรรมการสอนของครู 
   จากพฤติกรรมการสอนของครูพบว่า  การสอนของครูจดัอยู่ในเกณฑ์ดี  มีการ
เตรียมการการสอนมาเป็นอย่างดี  มีส่ือการสอนที่หลากหลาย  บุคลิกท่าทางเหมาะสมดี  
น ้ าเสียงชัดเจน  พูดอธิบายส่ือสารเข้าใจดี  การซักถามนักเรียนได้ให้ความสนใจกบันักเรียน         
ในกลุ่มเรียนอ่อนมากขึ้น  โดยเลือกใช้ค าถามที่นักเรียนสามารถตอบได ้ ถึงแม้นักเรียนกลุ่ม
อ่อนบางคนจะตอบไดช้า้บา้ง  แต่ก็ท าให้นกัเรียนบางคนมีความตั้งใจที่จะหาค าตอบไดม้ากขึ้น
เพราะครูให้การเสริมแรง  เช่น  ยิ้ม  ให้การชมเชย  การปรบมือ  พยกัหนา้  ส่วนเวลาในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 – 12 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมได้
เหมาะสมกับเวลาที่ก  าหนดเพราะนักเรียนมีความคุ้นเคยกับกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหา               
ตามกระบวนการ 4  ขั้นตอนแลว้ 
  2.  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
   จากข้อมูลของผูวิ้จยัพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน
มากขึ้ นเพราะเน้ือหาที่เรียนในวงรอบที่ 3 เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญกับชีวิตประจ าวนัของ
นักเรียน  และความรู้ที่นักเรียนได้รับนั้ นสามารถน าไปใช้ในชีวิตประวันได้  เช่น  ก าไร  
ขาดทุน  การลดราคา  อีกทั้งผูป้กครองส่วนหน่ึงมีอาชีพคา้ขาย  นกัเรียนจึงเห็นความส าคญัและ
เกิดความชอบและตั้งใจเรียนมากขึ้นเพ่ือจะน าความรู้ที่ไดไ้ปช่วยผูป้กครอง  นักเรียนส่วนใหญ่
ชอบการท างานเป็นกลุ่มเพราะไดช่้วยเหลือเพื่อนที่ท าไม่ได ้ และรู้สึกภูมิใจเมื่อไดช่้วยให้เพื่อน
ท าได้  และช่วยให้กลุ่มของตนประสบความส าเร็จ  ท าให้นักเรียนในกลุ่มอ่อนท างานส่งครู    
มากขึ้น 
  3.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   จากข้อมูลของผู้วิจัยพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ชอบและสนใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญมากเพราะเห็นความส าคญัในการน าไปใช้  
ในชีวิตประจ าวันมากขึ้ น  รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการสร้างแรงจูงใจ            
มีการเสริมแรง  มีเกม  มีส่ือการสอนที่หลากหลาย  แปลกใหม่  และได้ปฏิบตัิจริง  ให้โอกาส
และเวลาส าหรับการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  ซ่ึงในวงจรน้ีจะมีทั้งนักเรียนเก่ง   
และนกัเรียนอ่อนที่ไดเ้สนอความคิดเห็น  เน่ืองจากครูใช้ค าถามกระตุน้เป็นรายบุคคล  นักเรียน          
มีการท างานในระบบกลุ่ม  ได้ช่วยเหลือและปรึกษาหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน             
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และกนั  การด าเนินการตามกิจกรรมการเรียนการสอนในวงรอบที่ 3 ด าเนินไปได้เหมาะสม         
กบัเวลาเพราะนักเรียนคุน้เคยกับการเรียนการสอนตามรูปแบบน้ี  นักเรียนหลายคนกล้าคิด  
กล้าตัดสินใจ  กล้าแสดงออก  โดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มเก่ง  และกลุ่มปานกลาง  กล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็นมากขึ้นกว่าเดิมมาก  ส่วนนกัเรียนอ่อนมีพฤติกรรมที่เร่ิมกลา้แสดงออกบา้ง  
เช่น  การพยายามถามครู  การยกมือเพื่ออยากตอบค าถาม  เพราะเน้ือหาในกิจกรรมการเรียน
การสอนในวงรอบที่ 3 นกัเรียนสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
   การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นต่าง ๆ ด าเนินไปได้ด้วยความ
รวดเร็ว  โดยเฉพาะขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  นกัเรียนสนใจกิจกรรมสถานการณ์จ าลองร้านคา้และ
ขั้นพฒันาทกัษะ  นักเรียนเก่งจะรีบด าเนินกิจกรรมตามใบงาน  เมื่อเสร็จแลว้นกัเรียนเก่งจะถาม
และอธิบายวิธีแกปั้ญหาให้นักเรียนอ่อนเขา้ใจอีกคร้ัง  ส่วนกิจกรรมในขั้นอื่น ๆ ยงัถือว่าชา้อยู ่ 
โดยเฉพาะขั้นสอนเพราะครูตอ้งอธิบาย  และซักถามเพื่อให้นักเรียนไดต้อบค าถามหรือแสดง
ความคิดเห็น  ร่วมกันอภิปราย  หาวิธีการ  ขั้นตอนการแก้ปัญหา  ซ่ึงใช้เวลาพอสมควร                 
ดังบันทึกอนุทินของนักเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ              
ในวงรอบที่ 3 ต่อไปน้ี 
    “หนูชอบกิจกรรมการขายของที่ครูพาเล่น  ท าให้เขา้ใจง่ายขึ้นเก่ียวกบัเร่ือง
ของก าไร  ขาดทุน  และทุน  และการที่คุณครูให้นั่งจบักลุ่มกนัท าให้หนูไดรู้้จกัการสามคัคีและ
การช่วยเหลือกนั”   (ด.ญ.ปนดัดา  นอ้ยแกว้) 
    “คุณครูให้พวกผมท างานในที่ 10 ซ่ึงมนัมีเร่ืองทุน  ขาดทุน  ก าไร  ท าให้
ผมสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วย  และผมก็ชอบการรวมกลุ่มกันท างานเพราะ
ตอ้งการความสามคัคี”   (ด.ช.พีรพฒัน์  พอกพูน) 
    “มีความสนุก  มีความรู้  มีความคิดเพราะครูให้เล่นเกม  ให้ท าแบบฝึกหัด
เร่ืองก าไร  ขาดทุน  ฯลฯ  โดยใช้การวิเคราะห์โจทย์ท าให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้  (ด.ช.พุทธจิต  มหาราช) 
    “ชอบเพราะบ้านหนูเป็นร้านขายของ  จึงต้องใช้พวกก าไร  ขาดทุน           
หนูจึงอยากเรียนมาก”   (ด.ญ.จิรนนัท ์ พนมเจริญกิจ) 
    “เป็นวิชาที่คุณครูสอนสนุก  มียากเป็นบางคร้ัง  แต่พอเรียนไปแลว้ก็เขา้ใจ
เพราะครูสอนดี  ปกติฉันไม่คอยชอบคณิตศาสตร์เท่าไร  แต่พอเรียนแลว้ฉันรู้สึกสนุก  จนท า
ให้เร่ิมชอบวิชาน้ี”   (ด.ญ.ปนดัดา  สมพนัธ์) 
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  จากบนัทึกอนุทินของนักเรียนและการสัมภาษณ์  พบว่านักเรียนเห็นความส าคญั
ของเน้ือหาที่เรียนเพราะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัไดซ่ึ้งเป็นเหตุจูงใจให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุขและชอบการเรียนรู้เป็นกลุ่มเพราะเป็นการเรียนที่ช่วยให้มีความสัมพนัธ์
ที่ดีต่อกนั  คอยช่วยเหลือกนัในดา้นการเรียน 
 2.  สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
  จากก ารด า เนิ น ก ารต าม ชุ ด ก ารสอน   ชุ ดที่  3 ศิ ลป ะก ารน า เอ าไป ใช้                       
ซ่ึงประกอบด้วยแผนจัดการเรียนรู้ที่  10 – 12  ผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  จากการสัมภาษณ์นักเรียน  จากบันทึกประจ าวนัของครู             
จากบนัทึกอนุทินของนกัเรียน  พบปัญหาแลว้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขดงัน้ี 
   2.1  ในบางชัว่โมงครูพูดเร็วเกินไปท าให้นกัเรียนฟังไม่ทนัและไม่เขา้ใจ 
    แนวทางแก้ไข   ครูอธิบายเน้ือหาใหม่อีกคร้ัง  โดยพูดช้าลงและชดัเจนขึ้น
ท าให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ย่ิงขึ้น 
   2.2  นกัเรียนอ่อนมีปัญหาในการอ่านและท าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา 
    แนวทางแก้ไข   ให้อ่านโจทยปั์ญหาพร้อมกันทั้งชั้นหรือให้นักเรียนอ่อน
จบัคู่กบันกัเรียนเก่งแลว้ให้นกัเรียนเก่งอ่านให้ฟัง 
   2.3  นกัเรียนขาดเรียน  ท าให้ไม่เขา้ใจเน้ือหา 
    แนวทางแก้ไข   ท าการซ่อมเสริมในตอนเยน็หลงัเลิกเรียน 
 

การวิเคราะห์ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์         
ของนักเรียนภายหลงัการแกปั้ญหาตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการกบัเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้น 
ทั้งในภาพรวมและเป็นรายบุคคล  เมื่อส้ินสุดการปฏิบตัิการวิจยัทั้ง  3  วงรอบ  แลว้ให้นักเรียน
ท าแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบอตันยั  จ านวน  5  ขอ้ ขอ้ละ 
6 คะแนน แต่ละขอ้มี 3 ดา้น ดา้นละ 2 คะแนน ผลที่ไดป้รากฏตาราง  4  และตาราง  5 
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ตาราง  4  ผลการวิเคราะห์ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 
เลขท่ี วิเคราะห์ปัญหา หาวิธีแกปั้ญหา การค านวณ รวม ร้อยละของ

คะแนนรวม 
ผลการ
ประเมิน (10 คะแนน) (10 คะแนน) (10 คะแนน) (30 คะแนน) 

1 9 7 7 23.00 76.67 ผ่าน 
2 9 8 8 25.00 83.33 ผ่าน 
3 9 8 8 25.00 83.33 ผ่าน 
4 9 8 7 24.00 80.00 ผ่าน 
5 9 7 8 24.00 80.00 ผ่าน 
6 9 7 6 22.00 73.33 ผ่าน 
7 9 9 8 26.00 86.67 ผ่าน 
8 9 7 6 22.00 73.33 ผ่าน 
9 8 7 6 21.00 70.00 ผ่าน 

10 7 7 8 22.00 73.33 ผ่าน 
11 8 6 6 20.00 66.67 ไม่ผ่าน 
12 7 8 7 22.00 73.33 ผ่าน 
13 8 7 6 21.00 70.00 ผ่าน 
14 8 9 8 25.00 83.33 ผ่าน 
15 7 7 9 23.00 76.67 ผ่าน 
16 9 8 6 23.00 76.67 ผ่าน 
17 10 7 6 23.00 76.67 ผ่าน 
18 9 8 8 25.00 83.33 ผ่าน 
19 8 7 6 21.00 70.00 ผ่าน 
20 9 6 7 22.00 73.33 ผ่าน 
21 9 8 7 24.00 80.00 ผ่าน 
22 7 9 9 25.00 83.33 ผ่าน 
23 8 7 6 21.00 70.00 ผ่าน 
รวม 194 172 163 529 

จ านวนนกัเรียนผ่านเกณฑ ์ 
22  คน  คิดเป็น                   
ร้อยละ  95.65 

 8.43 7.48 7.09 23.00 
S.D. 0.84 0.85 1.04 1.68 
% 84.35 74.78 70.87 76.67 

 

X



101 

 จากตาราง  4  ผลการวิเคราะห์ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
เป็นรายบุคคลพบว่า  คะแนนต ่ าสุดคือ  ร้อยละ  66.67  คะแนนสูงสุดคือ  ร้อยละ 86.67            
ซ่ึงจากเกณฑ์ผ่านที่ก  าหนดไวค้ือ  ร้อยละ  70  ปรากฏว่ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน  22  คน  
จากนกัเรียนทั้งหมด  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  95.65  ของนกัเรียนทั้งหมด 
 

 
 

ภาพประกอบ  5  การเปรียบเทียบทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนกัเรียนภายหลงัการแกปั้ญหาตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการกบัเกณฑท์ี่ก  าหนดขึ้น 

 
ตาราง  5  ผลการวิเคราะห์ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนทั้งชั้น 
 

คะแนนเฉลี่ย 
(30  คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย แปลผล 

23.00 1.68 76.67 ผ่านเกณฑ ์

 
 จากตาราง  5  พบว่า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนทั้ งชั้นเท่ากับ  23.00  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  76.67   
แสดงว่าในภาพรวมทั้งชั้น  นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ ์              
ที่ก  าหนดคือร้อยละ  70  ของคะแนนเต็ม 


