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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน       
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม)  คร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม)  เป็นวิธีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action  
Research)  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้  ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (กลุ่มนักเรียนเรียน
รวม)  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม  จ านวน  23  คน  เคร่ืองมือที่
ใช้ในการทดลองคร้ังน้ีคือ  1)  แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์  2)  แบบบนัทึกประจ าวนัของครู            
3)  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  4)  แบบสัมภาษณ์นกัเรียน  5)  อนุทินของนกัเรียน  
6)  แบบฝึกทกัษะประจ าชุดการสอน  และ7)  แบบทดสอบทักษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
การวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบัติ  4  ขั้นตอน  ได้แก่              
ขั้นวางแผน  ขั้นปฏิบัติการ  ขั้นสังเกตการณ์  และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ  โดยด าเนินการ  3  
วงรอบ  โดยการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการรวบรวม  ผลการปฏิบตัิในแต่ละวงรอบมาวิเคราะห์และปรับ
แผนปฏิบตัิการในวงรอบต่อไป   
 ผลการวิจยัพบว่า  หลงัการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์นักเรียนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดไวค้ือ  ร้อยละ  70  ของคะแนนเต็ม  และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายบุคคล  พบว่า  
นักเรียนผ่านเกณฑ์  จ านวน   22  คน  คิดเป็นร้อยละ  95.65  นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถ               
ท าคะแนนไดสู้งกว่า  ร้อยละ  60 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 Action Research Using  for Developing Mathematical Problem Solving Skill among the 
Mathayom Suksa 2  (Learning disability). The purpose of this study was to develop mathematical 
problem solving skill among students based (Learning disability )  on an action research process. 
The target group used for this study was 23  who were enrolled in the second semester of 
academic year 2017 at Sribuabanwittayakom School. The tools used for this study comprised: (1) 
a mathematical learning management plan, (2) a teacher’s daily note taking form, (3) a student’s 
learning behavior observation form, (4) a guide for interviewing with students, (5) a student’s 
diary, (6) a skill practice exercise for each learning management plan, and (7) a test of 
mathematical problem solving skill. An action research methodology was used into 4 steps: 
planning, implementing the plan, observing, and reflection on practical result. The procedure was 
carried out in 3 rounds by analyzing the collected data of practical result from each round and 
adjusting the action plan to suit that in the next round.  
 The findings disclosed that the whole target group after being developed on 
mathematical problem solving skill based on an action research process with 3 round treatments 
could pass the standard criterion set at a percentage of 70 out of a full score. As analyzed on basis 
of each individual, 95.65 % of all the students passed the anticipated standard criterion. However, 
those students who did not pass the anticipated standard criterion were able to gain a score higher 
than 60 % of the total score. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

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 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม) เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ให้มีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70 ขึ้ นไป  ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ผูวิ้จัยได้ศึกษา
คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
  1.  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศกัราช 2551   
  2.  การจดัการศึกษาแบบเรียนรวมและจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม 
  3.  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  4.  การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
  5.  การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
  6.  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2551    
 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิด ท าให้มนุษย์  มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
สถานการณ์ไดอ้ย่าง ถี่ถว้น รอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์
อื่นๆ  ที่เก่ียวขอ้ง  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุล ทั้ งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อยา่งมีความสุข  
 คณิตศาสตร์เป็นนามธรรม มีโครงสร้างซ่ึงประกอบดว้ยค าอนิยาม บทนิยาม สัจพจน์
ที่เป็นขอ้ตกลงเบื้องตน้ จากนั้นจึงใช้การให้เหตุผล ที่สมเหตุสมผล สร้างทฤษฎีบทต่างๆ ขึ้น 



13 

และน าไปใช้อย่างเป็นระบบ คณิตศาสตร์มีความถูกตอ้งเที่ยงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบ
แผน เป็นเหตุเป็นผล และมีความสมบูรณ์ในตวัเอง 
 คณิตศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ศึกษาเก่ียวกบัแบบรูปและความสัมพนัธ์ เพื่อให้
ไดข้อ้สรุป และน าไปใชป้ระโยชน์ คณิตศาสตร์มีลกัษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเขา้ใจตรงกนั
ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ 
 
 วิสัยทัศน์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  การศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551       
เป็นการศึกษาเพ่ือปวงชนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ืองและ
ตลอดชีวิตตามศกัยภาพทั้งน้ีเพ่ือให้เยาวชนเป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่
พอเพียง สามารถ น าความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพฒันาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีย่ิงขึ้ น รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการศึกษาต่อ ดงันั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตอ้งจดัสาระการเรียนรู้ที่
เหมาะสมแก่ผูเ้รียนแต่ละคน ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก  าหนดไว ้
 ส าหรับผูเ้รียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และตอ้งการเรียนคณิตศาสตร์มาก
ขึ้น  ให้ถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้แก่ผูเ้รียน
เพ่ือให้ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมตามความถนดัและความสนใจ ทั้งน้ีเพ่ือให้
ผูเ้รียนมีความรู้ที่ทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ 
 
 หลักการ 
  หลกัสูตรโรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม พุทธศกัราช 2553  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  มีหลกัการที่ส าคญั  ดงัน้ี 
  1. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมาย
ส าหรับพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน ของความเป็นไทย
ควบคู่กบัความเป็นสากล 
  2. เป็นหลักสูตรการศึกษา ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง    
เสมอภาคและมีคุณภาพ 
  3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วม          
ในการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ่น 
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  4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและ
การจดัการเรียนรู้ 
  5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
  6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 
 จุดหมาย 
  หลกัสูตรโรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม พุทธศกัราช 2553  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข        
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้รียน   
เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดงัน้ี 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติ ตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลยี                  
และมีทกัษะชีวิต 
  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
  4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถี
ชีวิต  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  5. มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนัใน
สังคมอยา่งมีความสุข 
 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรโรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม พุทธศกัราช 2553                  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพ  ตามมาตรฐานที่ก  าหนด ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั  5  ประการ  ดงัน้ี 
  1. ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร                         
มีวฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของ
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ตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง
และสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับ
หรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร 
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิด
สังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ  ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู้ ประยุกต์ความรู้  มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ 
ต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง             
การท างาน และการอยู่ร่วมกนัในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อันดีระหว่างบุคคล 
การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้
เทคโนโลยี ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและ
สังคม ในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร  การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง 
เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  หลกัสูตรโรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม พุทธศกัราช 2553  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ         
พลโลก  ดงัน้ี 
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  1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
  2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
  3. มีวินยั 
  4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
  6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
  7. รักความเป็นไทย 
  8. มีจิตสาธารณะ 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ท าให้มนุษย ์      
มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน  รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา  และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือ
ในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ือง                     
ตามศกัยภาพ โดยก าหนดสาระหลกัที่จ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี 
   จ านวนและการด าเนินการ   ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน                  
ระบบจ านวนจริง สมบัติเก่ียวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน  อัตราส่วน ร้อยละ             
การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวน และการใชจ้ านวนในชีวิตจริง 
   การวัด  ความยาว ระยะทาง น ้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา 
หน่วยวดัระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบั
การวดั  และการน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 
   เรขาคณิต  รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ  สองมิติ และ        
สามมิติ   การนึกภาพ  แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทาง
เรขาคณิต  (geometric transformation)  ในเร่ืองการเลื่อนขนาน  (translation) การสะท้อน 
(reflection)  และการหมุน (rotation) 
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   พีชคณิต  แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการ 
ของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับ
เรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
   การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   การก าหนดประเด็น การเขียนข้อ
ค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล  
ค่ากลางและการกระจายของขอ้มูล  การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล การส ารวจความ
คิดเห็น ความน่าจะเป็น  การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์
ต่าง ๆ และช่วยในการตดัสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การให้เหตุผล  การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ 
การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  ๆ            
และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
 คุณภาพผู้เรียน 
  จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจ านวนจริง มีความเข้าใจเก่ียวกับอัตราส่วน 
สัดส่วน ร้อยละ  เลขยกก าลงัที่มีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเต็ม รากที่สองและรากที่สามของจ านวน
จริง  สามารถด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกก าลงั รากที่สองและรากที่
สามของจ านวนจริง ใช้การประมาณค่าในการด าเนินการและแก้ปัญหา และน าความรู้เก่ียวกบั
จ านวนไปใชใ้นชีวิตจริงได ้
   มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนที่ผิวของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตร
ของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใช้หน่วยการวดัในระบบต่าง ๆ 
เก่ียวกบัความยาว พ้ืนที่ และปริมาตรไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถน าความรู้เก่ียวกบัการ
วดัไปใชใ้นชีวิตจริงได ้
   สามารถสร้างและอธิบายขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้วงเวียน
และสันตรง อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติซ่ึงได้แก่ ปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได ้ 
   มีความเข้าใจเก่ียวกับสมบัติของความเท่ากันทุกประการและความคล้าย     
ของรูปสามเหลี่ยม  เส้นขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลบั และสามารถน าสมบติัเหล่านั้น
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ไปใช้ในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาได้  มีความเข้าใจเก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิต
(geometric transformation)ในเร่ืองการเลื่อนขนาน(translation) การสะท้อน (reflection) และ
การหมุน (rotation)  และน าไปใชไ้ด ้
   สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
สามารถวิเคราะห์และอธิบายความสัมพนัธ์ของแบบรูป  สถานการณ์หรือปัญหา  และสามารถ
ใช้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร  อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
และกราฟในการแกปั้ญหาได ้
   สามารถก าหนดประเด็น เขียนข้อค าถามเก่ียวกับปัญหาหรือสถานการณ์ 
ก าหนดวิธีการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม หรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสมได ้ 
   เข้าใจค่ากลางของข้อมูลในเร่ืองค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  และฐานนิยม           
ของขอ้มูลที่ยงัไม่ได้แจกแจงความถี่  และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้ความรู้ในการ
พิจารณาขอ้มูลข่าวสารทางสถิติ  
   เข้าใจเก่ียวกับการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
สามารถใช้ความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์และประกอบการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
   ใช้ วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความ รู้  ทักษะและกระบวนการ           
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม              
ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์               
ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และ
ชัดเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  สาระที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ 
   มาตรฐาน ค 1.1  เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้
จ านวนในชีวิตจริง 
   มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้ นจากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ  และใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา  
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   มาตรฐาน ค 1.3  ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
   มาตรฐาน ค 1.4  เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบตัิเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้ 
  สาระที่ 2   การวัด 
   มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัการวดั  วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิง
ที่ตอ้งการวดั 
   มาตรฐาน ค 2.2  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั  
  สาระที่ 3  เรขาคณิต 
   มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต ิ
   มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ 
(spatial reasoning)  และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
  สาระที่ 4  พีชคณิต 
   มาตรฐาน  ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพัน ธ์                 
และฟังก์ชนั 
   มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์   สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์  (mathematical   model)  อื่น ๆ  แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย
และน าไปใชแ้กปั้ญหา 
  สาระที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น 
   มาตรฐาน ค 5.1  เขา้ใจและใชวิ้ธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล  
   มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็น              
ในการคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
   มาตรฐาน ค 5.3  ใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการ
ตดัสินใจและแกปั้ญหา  
  สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
   มาตรฐาน ค  6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  
การ ส่ือความหมายทางคณิ ตศาสต ร์  และการน า เสนอ  การเช่ือมโยงความ รู้ต่ าง  ๆ                           
ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

ค าอธิบายรายวิชา  ค22102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 
รายวิชาพืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  60  ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 ศึกษา  ฝึกทกัษะ / กระบวนการ  ในสาระต่อไปน้ี 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจ านวนจริง  ทฤษฎีบทพิทากอรัส เส้นขนาน การประยุกต ์
ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการคิดค านวณ สามารถ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกบัจ านวนจริง  จ านวนตรรกยะ  จ านวนอตรรกยะ  รากที่สอง                   
รากที่สาม 
 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                  
การแกโ้จทยส์มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส  ทฤษฎีบทปีทาโกรัส  บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส            
การแกปั้ญหาหรือสถานการณ์โดยใชท้ฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลบั 
 เส้นขนาน  สมบตัิของเส้นขนาน  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพนัธ์กนัแบบ  มุม-มุม-
ดา้น  การให้เหตุผลและการแกปั้ญหาโดยใชส้มบตัิของเส้นขนานและความเท่ากนัทุกประการ
ของรูปสามเหลี่ยม  
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู ้เรียน           
ได้ศึกษาค้นควา้โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน  เพื่อพฒันาทักษะ/กระบวนการ             
ในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ              
และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวัดและการประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและทกัษะที่ตอ้งการ  
 รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.1  ม.2/4      ค 1.2  ม.2/1, ม.2/2     
 ค 1.3  ม.2/1         ค 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3    
 ค 2.2  ม.2/1          ค 3.2  ม.2/1, ม.2/3, ม.2/4  
 ค 4.2  ม.2/2      ค 5.1  ม.2/1      
 ค 5.2  ม.2/1      รวมทั้งหมด  14  ตัวช้ีวัด 
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 รายละเอียดการก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  รหัสวิชา ค22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
เวลาเรียน  3  ชัว่โมง/สัปดาห์  เวลาเรียน/ปีการศึกษา  120  ชัว่โมง  ภาคเรียนที่ 1 
 
ตาราง 1  แสดงการแบ่งการจดัการเรียนรู้ 

สัปดาห์
ที่ 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

แผนที่ 
เร่ือง 

ตวัช้ีวดั 
จ านวน
ชัว่โมง 

ชัว่โมง
ที ่

1-6 1 1 จ านวนและการด าเนินการ 

-อตัราส่วนและร้อยละ 

1-2 18 1-18 

7-9 2 2 การวดั 

-การวดั 

3-7 10 19-28 

10-11 3 3 แผนภูมิรูปวงกลม 

-แผนภูมิรูปวงกลม 

8 6 29-34 

12-15 4 4 การประยกุตข์องการแปลง
ทางเรขาคณิต 

-เรขาคณิต 

9-11 12 35-46 

16-20 5 5 ความเท่ากนัทุกประการ 

-ความเท่ากนัทุกประการ 

12-16 14 47-60 
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การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 

 
 1.  การศึกษาแบบเรียนรวม 
  พรรณิดา  ผุสดี  (2555  อา้งจาก  เบญจา  ชลธาร์นนท ์: 2545)  การศึกษาแบบเรียน
รวม  หมายถึง  การรับเด็กเขา้รับการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่องของเด็ก หรือคดัแยก
เด็กที่ดอ้ยว่าเด็กส่วนใหญ่ออกจากชั้นเรียน  แต่จะใชก้ารบริหารจดัการและวิธีการในการให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้และพฒันาการตามความตอ้งการ  จ าเป็นอยา่งเหมาะสมเป็นรายบุคคล  
 ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  ความแตกต่างจากรูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษและเด็กปกติ  คือ 
จะตอ้งถือหลกัการ  ดงัน้ี 
   1.  เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนั 
   2.  เด็กทุกคนเขา้เรียนในโรงเรียนพร้อมกนั 
   3.  โรงเรียนจะต้องปรับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทุกด้านเพื่อให้สามารถ
สอนเด็กไดทุ้กคน 
   4.  โรงเรียนจะตอ้งให้บริการ ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลือ       
ต่าง ๆ ทางการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นนอกเหนือจากเด็กปกติทุกคน 
   5.  โรงเรียนสามารถจดัการศึกษาไดห้ลายรูปแบบในโรงเรียนปกติทัว่ไปโดย
จดัให้มีสภาพแวดลอ้มที่มีขีดจ ากดันอ้ยที่สุด 
 ศึกษาแบบเรียนรวมมีรูปแบบใด 
  การจดัการศึกษาแบบเรียนรวม  เป็นการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษที่มีขีดจ ากดั
น้อยที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบกบัการจดัการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ การศึกษาแบบเรียนรวมจะมี
บรรยากาศที่เป็นจริงตามสภาพของสังคมในปัจจุบนั  ซ่ึงทุกคนในโรงเรียนจะมีความตระหนัก
เก่ียวกบัสิทธิความเสมอภาคในดา้นการศึกษา  มีความแตกต่างกันตามศกัยภาพในการเรียนรู้       
มีความร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน เพื่ อให้บรรลุ เป้ าหมายของการเรียน รู้ ฝึกทักษะ
ความสามารถในการอยูร่่วมกนัในสังคมอย่างเป็นสุข  มีความยืดหยุ่นและปฏิบตัิตนตามสภาพ
จริงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ศึกษาแบบเรียนรวมมีหลักการใด 
  การศึกษาแบบเรียนรวม มีหลักการว่า เด็กเลือกโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเลือกเด็ก 
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรวมกนัโดยโรงเรียนและครูจะตอ้งปรับสภาพแวดล้อม หลกัสูตร
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วตัถุประสงค์ เทคนิคการสอน ส่ืออุปกรณ์ การประเมินผลเพื่อให้ครูและโรงเรียนสามารถ
จดัการเรียนการสอนเพื่อสนองความตอ้งการของเด็กทุกคนเป็นรายบุคคลได ้
 แนวคิดและปรัญญาของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  การจดัการศึกษาแบบเรียนรวม จะต้องร่วมมือกันระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผูป้กครองและชุมชน โดยปลูกฝังดา้นจิตส านึกและเจตคติเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาให้แก่เด็กทุกคนโดยค านึงถึงศักยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือความ
บกพร่องเฉพาะบุคคล ซ่ึงจะให้สิทธิเท่าเทียมกันทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดเป็น
พิเศษเฉพาะ 
 ปรัญญาของการศึกษาแบบเรียนรวม 
  การจดัการศึกษาแบบเรียนรวม เกิดจากปรัชญาการศึกษาที่กล่าวไวว่้า การศึกษา
เพื่อทุกคน (Education for All) เพราะเด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างทั้ งในด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ดงันั้นความตอ้งการของเด็ก ๆ ทุกคนย่อมมีความแตกต่างกนัแม้
อยู่ในชั้นเรียนเดียวกนั โรงเรียนและครูจึงตอ้งปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เด็กทุกคนเรียนรวมกนัและ
ไดรั้บการพฒันาเต็มศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 ทฤษฎีของการศึกษาแบบเรียนรวม 
  การด าเนินการศึกษาแบบเรียนรวม มีหลักการดังน้ีท าสัญญาร่วมกันในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม  ซ่ึงองค์การสหประชาชาติ ไดป้ระกาศไวเ้มื่อปี คริสตศกัราช  1995  
ให้ทุกประเทศจัดการศึกษาแบบเรียนรวมด าเนินการตามหลกัการแบ่งสัดส่วนตามธรรมชาติ   
ซ่ึงในสังคมหรือชุมชนหน่ึง ๆ จะมีเด็กพิการหรือเด็กพิเศษปะปนอยู ่เด็กทั้งหมดควรอยูร่่วมกนั
ตามปกติ โดยไม่มีการน าเด็กพิเศษออกจากชุมชนมารวมกนัเพื่อรับการศึกษาที่เป็นการขดัแยง้
กับธรรมชาติน าบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเด็กมาท างานร่วมกัน  ได้แก่  พ่อแม่ 
ผูป้กครอง ของเด็กปกติและเด็กพิเศษ  ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูช่้วยผูบ้ริหาร ครูประจ าชั้น ครูพิเศษ 
และบุคลากรในชุมชนอื่น ๆ 
  พฒันาเครือข่ายผูใ้ห้การสนบัสนุน ซ่ึงครูทุกคนในโรงเรียนจะตอ้งช่วยกนัท างาน
ไม่ถือว่าเป็นหนา้ที่ของคนใดคนหน่ึง ถา้หากมีเด็กพิเศษในโรงเรียน  รวมทั้งการพบพูดคุยและ
ปรึกษากับผูป้กครอง  จัดให้ผูป้กครองเด็กพิเศษด้วยกันและผูป้กครองเด็กปกติพบกันเพื่อ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน  หรือสนับสนุนในเร่ืองต่าง ๆ แก่กนัจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนัระหว่าง
เด็ก ผูป้กครอง ครู ผูบ้ริหารและบุคลากรต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกนัทั้ง
ในโรงเรียนและในชุมชน  รวมทั้งจดัสรรงบประมาณทั้งภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมร่วม
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ระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติจัดการปรับเปลี่ยนหลักสูตร  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
ครอบคลุมถึงเด็กพิเศษทุกคนในกลุ่มเด็กปกติจดัให้มีความยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์  เพื่อให้
เกิดความคล่องตวัและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กพิเศษและเด็กปกติทุกคน 
 หลักการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  แผนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ลกัษณะความแตกต่างกนัระหว่างบุคคลมีผลต่อระดบัความส าเร็จในการเรียนรู้  ทั้งน้ีเพราะการ
เรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมเพื่อไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวร       
อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึกฝน  ซ่ึงการเรียนรู้ของคนเราอาศยัประสาทสัมผสั  
ไดแ้ก่ หู ตา จมูกลิ้น กาย ใจ เป็นองค์ประกอบหลกัของการเรียนรู้และการรับรู้  หากมีส่วนใด
ส่วนหน่ึงสูญเสีย หรือบกพร่องไปย่อมมีผลต่อการเรียนรู้ และการรับรู้ตามไปด้วย ท าให้การ
เรียนรู้ของเด็กต้องล้มเหลว เรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรือเกิดข้อขัดขอ้งเสียก่อน ซ่ึงอาจจัดเป็น
องคป์ระกอบใหญ่ ๆ ได ้ 3  ประการ 
   1.  องค์ประกอบด้านสรีรวิทยา  ได้แก่  สาเหตุที่สืบเน่ืองมาจากการท างาน
ผิดปกติของระบบการท างานของร่างกาย เป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาทางร่างกายของเด็กเอง 
   2.  องค์ประกอบด้านจิตวิทยา  ได้แก่  สติปัญญา อัตราเร็วของการเรียนรู้ 
ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง การปรับตัวทางอารมณ์และสังคม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวและเพื่อน 
   3.  องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม  ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ เด็กที่มี
ความตอ้งการพิเศษย่อมไดรั้บผลกระทบต่อการเรียนรู้ในดา้น ต่าง ๆ และหากเป็นเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านต่าง ๆ ซ้อนจะมีผลกระทบต่อการเรียนรู้มากขึ้นไปอีก  ซ่ึงแยกพิจารณาถึง
ผลกระทบของความบกพร่องที่มีต่อการเรียนรู้ของเด็กที่มีความตอ้งการแต่ละประเภท  ดงัน้ี 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  จะพบว่าสติปัญญาเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญั 
และเด่นชัดที่ สุดในเร่ืองของการเรียนรู้  การพัฒนาการในด้านการเคลื่อนไหวด้านภาษา         
ดา้นความคิดรวบยอด ดา้นอารมณ์ และดา้นสังคม ของเด็กจะเป็นไปตามกฎเกณฑไ์ดเ้พราะเด็ก
มีสติปัญญาเป็นปกติ  แต่หากมีความบกพร่องทางสติ ปัญญาแลว้พฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็ก
จะล่าชา้ไป หรือไม่เป็นไปตามวยัที่ควรจะเป็น 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางการไดยิ้น  จะพบว่าการสูญเสียการไดยิ้น  และปัญหา 
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ทางการเรียนรู้มกัเป็นเร่ืองที่เก่ียวเน่ืองกนั  เพราะเป็นเร่ืองที่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัภาษา  คนเราเรียนรู้
ภาษาและการพูดโดยการรับรู้จากการได้ยิน  ซ่ึงการเรียนรู้ภาษาและการพูดจะช่วยให้คนเรา
สามารถเรียนรู้ส่ิงอื่น ๆ ไดเ้พ่ิมมากขึ้นและกวา้งขวางขึ้น  ดงันั้นหากมีความบกพร่องทางการ 
ไดยิ้น  ความสามารถในการเรียนรู้ก็จะลดน้อยไป  เพราะไม่มีภาษาและการพูดการติดต่อกับ
ผูอ้ื่นเพื่อการเรียนรู้ และพฒันาตนเองทางดา้นสังคมก็จะบกพร่องตามไปดว้ย 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
  เด็กที่มี ความบกพร่องทางการเห็น   จะพบว่าการเห็นและการเรียน รู้จะมี
ความสัมพนัธ์กนั  คนเราใช้การเห็นเพื่อการเรียนรู้เป็นส าคญั  หากมีความบกพร่องทางการเห็น
แล้วมักจะส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างเด่นชัด มองเห็นวตัถุกลมเป็นรูปเบี้ ยวและพร่า  เห็นเส้น
แนวตั้งแนวขวางได้ชัดเจนไม่เท่ากนั  ดงันั้นจึงถือว่าการเห็นมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นจะตอ้งปรับตวัในแบบต่าง ๆ หลายอย่างดว้ยกนัและในช่วงเวลาของ
การปรับตวัเหล่าน้ีจะท าให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นขาดโอกาสในการเรียนรู้ไปหรือ
ท าให้เรียนรู้ไดไ้ม่ทนัคนอื่น 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ จะพบว่าร่างกายและสุขภาพที่ดีก็
ช่วยให้มีการเรียนรู้ที่ราบร่ืน ส่วนคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพก็ต้องมาเสีย
พลังงาน ความสนใจอยู่ในเร่ืองร่างกายและสุขภาพมากกว่าการเรียนรู้ ห รือเพราะความ
บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  จึงท าให้เด็กตอ้งรักษาพยาบาลหรือเคลื่อนไหวไดไ้ม่เต็มที่   
จึงขาดโอกาสที่จะเรียนรู้และพฒันาตนเอง หรือไดรั้บการเอาใจใส่ที่จะช่วยให้เด็กไดม้ีโอกาส
เรียนรู้ ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพไดรั้บผลกระทบจาก
สาเหตุของความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ จนไม่สามารถพฒันาตนเองได้อย่างเต็มที่ 
ร่างกายและสุขภาพที่เหมาะสมเป็นส่วนส าคัญของความพร้อมของเด็ก เด็กที่บกพร่องทาง
ร่างกายและสุขภาพจะท าให้ตื่นตวัและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมทางการเรียนรู้ในอตัราเดียวกบั
เด็กปกติยอ่มเป็นไปไม่ได ้นอกจากน้ีการมีร่างกายหรือสุขภาพไม่ดีก็ยงัท าให้เด็กตอ้งขาดเรียน
ซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัที่จะท าให้เกิดปัญหาดา้นการเรียนรู้ เพราะเป็นเหตุให้เด็กขาดโอกาสในการ
ฝึกทกัษะที่จ าเป็นตงัแต่เร่ิมแรก 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา จะพบว่าเป็นที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไป
แล้วว่า  การพูดและภาษามีความสัมพนัธ์อย่างมากกับความส าเร็จในการเรียนรู้ของคนเรา            
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ซ่ึงบทบาทของการพูดและภาษานั้นจะมีมากหรือน้อยเพียงไรนั้นส่วนใหญ่ขึ้นอยูก่บัโอกาสที่
เด็กจะได้รับจากส่ิงแวดล้อม ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมน้ีเห็นได้ชัดเจนจากเด็กที่มาจาก
ครอบครัวซ่ึงอยู่ในสภาพขาดแคลน ห่างไกลจากชุมชน หรืออยู่ในวฒันธรรมที่ไม่ไดฝึ้กใช้
ภาษาตั้งแต่เยาวว์ยั ท าให้มีปัญหาเมื่อเร่ิมเรียน เพราะขาดภาษา หรือมีความล่าชา้ดา้นพฒันาการ
ทางภาษา การพูดและภาษาเป็นเสมือนกุญแจส าคัญในการพฒันาการและการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพของเด็ก ดงันั้นหากเด็กมีความบกพร่องทางการพูดและภาษาแลว้การเรียนรู้ใน
ดา้นต่าง ๆ ก็จะบกพร่องตามไปดว้ย ซ่ึงทางการศึกษาถือกนัว่าการพูดและภาษาเป็นเคร่ืองมือ
ของการเรียนรู้ 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ จะพบว่าความบกพร่องทาง
พฤติกรรมและอารมณ์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการปรับตวัทางอารมณ์และสังคม และเป็นปัญหาที่พบ
กนัเสมอในหมู่เด็กที่ประสบความลม้เหลวทางการเรียนรู้ แมแ้ต่ผลการวิจยัเองก็มกัจะออกมาใน
ท านองสนับสนุนให้เห็นว่า ความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการ
ปรับตวัทางดา้นอารมณ์และสังคม คือ เกิดความตึงเครียดของประสาท การมีความคิดเก่ียวกบั
ตนเองที่ไม่เหมาะสม ความกลวั หรือความกงัวลต่อการเรียนรู้ ช่วงความสนใจส้ัน ไม่เป็นตัว
ของตัวเอง กังวล เก็บตัว มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ไม่มีความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามไม่
สามารถจะสรุปไดว่้าการที่เด็กมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์นั้นเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้น
ก่อน หรือหลงัการมีปัญหาดา้นการเรียนรู้ 
 เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ จะพบว่าปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กส่วนใหญ่เกิด
จากกระบวนการของการรับรู้ ซ่ึงความสามารถในการแยกแยะส่ิงต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการจ ามากกว่าความสมารถในการเห็นความแตกต่าง และความคลา้ยคลึงกนั
ของส่ิงที่เรียนรู้อย่างไร้ความหมาย ดังนั้นถ้าเด็กคนใดบกพร่องในเร่ืองการจ าก็ควรฝึกฝน
เก่ียวกับ รูปร่าง ถ้าบกพร่องในเร่ืองของการแยกแยะ ก็ ฝึกเก่ียวกับการแยกแยะ เพราะ
ประสบการณ์ตรงเหล่าน้ีมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก และมีผลต่อพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ของ
เด็กอย่างมาก ดงันั้นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้จึงมีผลกระทบโดยตรงในดา้นการเรียนรู้ ซ่ึง
การเรียนรู้ของคนเราตอ้งอาศยัองค์ประกอบที่สัมพนัธ์กนัทั้งภายในและภายนอก เด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้จึงเป็นผลมาจากองค์ประกอบทางการเรียนรู้ต่าง ๆ และท าให้เด็กเหล่าน้ีมี
พฒันาการในดา้นต่าง ๆและมีความสามารถที่แตกต่างจากคนทัว่ ๆ ไป 
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 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  การศึกษาพิเศษ เป็นกระบวนการในการพฒันาความสามารถของเด็กตามสภาพ
ของความแตกต่างระหว่างบุคคล และเอกลกัษณ์ของแต่ละคนวิธีการที่น ามาใชส้อนและอบรม
เพื่อพฒันาเด็กจึงจ าเป็นตอ้งปรับให้เหมาะสมกบัเด็กแต่ละคนด้วย โดยมีเป้าหมายที่ตอ้งการให้
เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไดใ้นการจดัการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ จึงไดยึ้ดหลกัของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และการมีเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละคนเป็นเคร่ืองช่วยให้เกิดความส าเร็จในการ
จดัการศึกษาเช่นเดียวกนั ดงันั้นจึงเห็นไดว่้าเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภทจะมีหลกั
ในการจดัการศึกษาที่แตกต่างกนัไป 
 
 2.  การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม - Presentation Transcript 
  พรรณิดา  ผุสดี   (2555  อ้างจาก   ผดุง  อารยะวิญญู  : 2542)  การเรียนร่วม  
หมายถึง  การจัดให้เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษและเด็กพิการเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไป            
มีการร่วมกิจกรรมและใช้ช่วงเวลาช่วงใดช่วงหน่ึงในแต่ละวนัระหว่างเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษและเด็กพิการกบัเด็กทัว่ไป 
  การจดัการเรียนร่วม  เป็นการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ           
มีโอกาสเขา้ไปในระบบการศึกษาปกติ  โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ   
ไดเ้รียนและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กทัว่ไป  โดยมีครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษร่วมมือและ
รับผิดชอบร่วมกัน (Collaboration) และการจัดการเรียนร่วม  อาจกระท าได้หลายลักษณะ   
วิธีการจดัการเรียนร่วม  ซ่ึงปฏิบตัิกนัอยู่ในหลายประเทศและประสบความส าเร็จ  ซ่ึงมีรูปแบบ
การจดัเรียนร่วมได ้6 รูปแบบ  ดงัน้ี 
   1.  ชั้นเรียนปกติเต็มวนั  รูปแบบการจดัเรียนร่วม  
   2.  ชั้นเรียนปกติเต็มวนัและบริการปรึกษา 
   3.  ชั้นเรียนปกติเต็มวนัและบริการครู 
   4.  ชั้นเรียนปกติเต็มวนัและบริการสอนเสริม 
   5.  ชั้นพิเศษและชั้นเรียนเรียนปกติเด็กจะเรียนในชั้นเรียนพิเศษ 
   6.  ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ 
  1.  ช้ันเรียนปกติเต็มวัน 
   เด็กจะเรียนในชั้นเรียนเต็มวนั  และอยูใ่นความรับผิดชอบของครูประจ าชั้น 
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โดยไม่ไดรั้บบริการทางการศึกษาพิเศษ  เด็กที่จะเขา้เรียนในลกัษณะน้ีไดค้วรเป็นเด็กที่มีความ
พิการน้อย  มีความฉลาดและมีความพร้อมในการเรียนตลอดจน  วุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคม 
  2.  ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการปรึกษา 
   ชั้นเรียนปกติเต็มวนัและบริการปรึกษา  หรือ  เด็กจะเรียนในชั้นเรียนปกติ  
เต็มเวลา และอยู่ในความดูแลของครูประจ าชั้นครูประจ าวิชา  ซ่ึงจะได้รับค าแนะน าจากครู
การศึกษาพิเศษนักจิตวิทยา  เช่นแนะน าช้ีแจงให้ครูที่สอนชั้นเรียนร่วมเข้าใจความต้องการ   
และความสามารถของเด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  ช่วยก าหนด 
  3.  ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการครูเดินสอน 
   เด็กจะเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลาและอยู่ในความรับผิดชอบของครูประจ า
ชั้นแต่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากครูเดินสอนตามตารางที่ก  าหนดหรือเมื่อมีความ
จ าเป็น  ครูเดินสอนจะเดินทางไปให้บริการตามโรงเรียนต่าง ๆ  ทั้ งในและนอกห้องเรียน 
รวมถึงการให้บริการช่วยเหลือแก่ครูทั้งดา้นการสอนและหรือการปรับพฤติกรรม 
  4.  ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม 
   เด็กจะเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มวนั  และอยู่ในความรับผิดชอบของครูประจ า
ชั้น  แต่ไดรั้บการสอนเสริมจากครูการศึกษาพิเศษที่ประจ าอยู่ห้องสอนเสริมบางเวลาหรือบาง
วิชาวนัละ  1-2  ชั่วโมง  หรือมากกว่าน้ีขึ้นอยู่กบัความตอ้งการพิเศษของเด็ก  การสอนเด็กอาจ
กระท าเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได ้ และสอนในเน้ือหาที่เด็กไม่ไดรั้บการสอน
ในชั้นปกติ  หรือเน้ือหาที่เด็กมีปัญหา 
  5.  ช้ันเรียนพิเศษและช้ันเรียนปกติ  
   เด็กจะเรียนในชั้นเรียนพิเศษ  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาต่างประเทศ  และเขา้เรียนร่วมในชั้น
เรียนปกติในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  
เป็นตน้ 
  6.  ช้ันเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ 
   เป็นการจัดเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่มีความบกพร่องประเภท
เดียวกนัไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั  และเป็นกลุ่มขนาดเล็กปกติเด็กจะเรียน  ในชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลา
และเรียนกับครูประจ าชั้นทุกวิชา  แต่จะเขา้ร่วมกิจกรรมกบัเด็กทัว่ไป  เช่น  กิจกรรมเขา้แถว
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เคารพธงชาติ  การรับประทานอาหาร  การไปทศันะศึกษา  ซ่ึงการจดัการเรียนร่วมในลกัษณะน้ี
เหมาะส าหรับเด็กที่มีความพิการค่อนขา้งมาก 
 ความแตกต่างของการศึกษาแบบเรียนรวมกับการเรียนร่วม 
  การศึกษาแบบเรียนร่วม  หมายถึง  การน านักเรียนพิการ  หรือมีความพกพร่อง 
เขา้ไปในระบบการศึกษาปกติ  มีการร่วมกิจกรรม และใชเ้วลาว่างช่วงใดช่วงหน่ึงในแต่ละวนั 
ระหว่างนกัเรียนพิการหรือที่มีความพกพร่องกบันกัเรียนทัว่ไป 
  การศึกษาแบบเรียนรวม  หมายถึง  การศึกษาส าหรับคนทุกคน  โดยรับเข้ามา
เรียนรวมกัน  ตั้งแต่เร่ิมรับการศึกษาและจดับริการพิเศษตามความตอ้งการจ าเป็นของแต่ละ
บุคคล 
 สรุป 
  การจดัการศึกษาแบบเรียนรวม  เป็นการจดัการศึกษาที่จดัให้เด็กพิเศษเขา้มาเรียน
รวมกบัเด็กปกติ  โดยรับเขา้มาเรียนรวมกนั  ตั้งแต่เร่ิมเขา้รับการศึกษาและจดัให้มีบริการพิเศษ
ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล  แต่การศึกษาแบบเรียนร่วม  เป็นการศึกษาที่ให้เด็กพิเศษ 
เข้าไปเรียนหรือกิกรรมร่วมกับเด็กปกติช่วงเวลาช่วงใดช่วงหน่ึงในแต่ละวนั   ซ่ึงโรงเรียน          
ศรีบวับานวิทยาคม  ด าเนินการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม   
 

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เก่ียวข้องกบักระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  คิดอย่างมีระบบ
รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  และเป็นรากฐานประยกุตใ์ชใ้นวิทยาการหลายสาขา  ฉะนั้น
ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ  ผูวิ้จยัจึงศึกษาแนวการจดักิจกรรม
เพ่ือให้นกัเรียนไดพ้ฒันา  ดงัน้ี 
 1.  แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  การจัดการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
เป็นการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะความสนใจ และความถนัด           
ของผูเ้รียนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  
จากการฝึกปฏิบติั  ฝึกเน้ือหาและดา้นทกัษะกระยวนการ  ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสมให้แก่ผูเ้รียน 
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  วฒันาพร  ระงบัทุกข์  (2545 : 17-18)  ไดเ้สนอแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดงัน้ี 
   1.  จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ  และความถนัด
ของผูเ้รียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   2.  ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์
ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
   3.  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบตัิให้ท าได้
คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
   4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกนั  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ว้
ในทุกวิชา 
   5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้มส่ือการ
เรียน  และอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใชก้าร
วิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเยนรู้  ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั  จากส่ือ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
   6.  จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นไดทุ้กเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ
กบับิดามารดา  ผูป้กครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
  ส านักงานนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา  (2545 : 47-51)  ได้เสนอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญไวว่้าการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งงอยู่บนพ้ืนฐานความเช่ือที่ว่า  ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  และ
เรียนรู้เต็มศกัยภาพ  ผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถหรือความเก่งแตกต่างกนั  และมีรูปแบบ
การพัฒนาเฉพาะเป็นของตนเอง  ดังนั้ นการจัดการเรียนรู้ต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียน           
โดยยึดผูเ้รียนเป็นตวัตั้งหรือยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพ่ือให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศกัยภาพ 
  การจดักระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บงัเกิดผลตามจะหมาย  และเป็นไปตาม
ความเช่ือดงักล่าวขา้งตน้  สถานศึกษา  ผูส้อน  ตอ้งจดัเน้ือหาสาระ  และกิจกรรมให้สอดคลอ้ง
กบัความสนใจ  ความถนดัของผูเ้รียนแต่ละคน  ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อย่างสมดุล
ลกัษณะของการบูรณาการ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม  โดยการสร้างเป็นหน่วยการ
เรียนรู้  มีการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลกัษณะที่พึงประสงคไ์ว้
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ในทุกกลุ่มวิชา  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จริง  มีประสบการณ์ตรง สัมพนัธ์
ธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  สร้างนิสัยรักการอ่าน  
ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเน่ือง  มีทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
  รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  เน่ืองจาก
กระบวนการเรียน รู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน   เน้นให้ผู้เรียนได้เรียน รู้จาก
ประสบการณ์จากกิจกรรม  และจากการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ เรียนรู้เต็ม
ความสามารถ  ดงันั้น  ผูส้อนจึงตอ้งปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
(Child  Centered)  นั้นคือ  ความรู้ที่เด็กจะไดรั้บตอ้งมาจากการที่เด็กจะไดรั้บตอ้งมาจากการที่
เด็กเป็นผูค้น้ควา้แสวงหาความรู้และหาตอบดว้ยตนเองแลว้น ามาแลกเปลี่ยนกนั  โดยมีครูเป็น 
ผูช่้วยเหลือแนะแนวทางให้  ดังนั้นการเลือกสร้างบทเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ครูจะต้อง
ค านึงถึงศกัยภาพของนักเรียนเป็นส าคญั  ส าหรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญนั้ น   ควรจะจัดประสบการณ์ เรียน รู้ที่นัก เรียนได้รับแล้ว  ส่งผลต่อ
ความสามารถในตวัของนกัเรียน  จนกระทัง่สามารถพฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพของนกัเรียนเอง  
โดยมีองคป์ระกอบที่ส าคญัดงัน้ี 
   1.  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทา้ทายให้นกัเรียนสนใจใคร่รู้ 
   2.  มีการจดัแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในเร่ืองคณิตศาสตร์ 
   3.  มีการสนบัสนุนให้นกัเรียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ทดลองปฏิบตัิจริง 
   4.  มีการวดัและประเมินผลที่สนับสนุนให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์  ไดใ้ช้
เหตุผลเป็นและแกปั้ญหาเป็น 
   5.  ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยการแข่งขันทักษะ  ประกวด
โครงงาน  ผลงาน 
  ดังนั้ น  รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมี
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน  จึงควรใช้
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ต่อไปน้ี 
   1.  การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 
    กระบวนการกลุ่ม  เป็นการจดัสถานการณ์การเรียนการสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนตั้งแต่  2  คนขึ้นไป  ได้มีปฏิสัมพนัธ์กันโดยมีแนวคิดการกระท าแรงจูงใจร่วมกัน  
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แบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกนัและกนัในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง  การท างานเป็นกลุ่มที่ดีจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานที่สูงย่ิงขึ้น 
    หลกัการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม 
     การสอนดว้ยวิธีการกระบวนการกลุ่มมีหลกัการเพื่อเป็นแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนดงัน้ี   
      1.  เป็นการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียน      
โดยให้ผูเ้รียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด  เพราะการเข้าร่วมและมีบทบาท        
ในการเรียนจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความพร้อม  มีความกระตือรือร้น  และมีความสุขในการเรียน 
      2.  เป็นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มให้มาก
ที่สุด กลุ่มจะเป็นแหล่งความรู้ที่ส าคญั  ที่จะฝึกให้ผูเ้รียนเกิดความรู้  ความเข้าใจและสามารถ
ปรับตวัและท างานเขา้กบัคนอื่นได ้
      3.  เป็นการสอนที่ยึดหลกัการค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ดว้ยตัว 
ของนกัเรียนเอง  โดยครูเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพยายามคน้หา  และพบ
ค าตอบดว้ยตนเอง 
    รูปแบบของการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม  มีขั้นตอนดงัน้ี 
     1.  ตั้งจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 
     2.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยเน้นให้นักเรียนลงมือประกอบ
กิจกรรมดว้ยตนเองและมีการท างานเป็นกลุ่ม  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
      2.1  ขั้ นน า  เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่ อน าเข้าสู่ กิจกรรม                 
ซ่ึงครูผูส้อนอาจใช้ค าถามเช่ือมโยงเน้ือหาหรือเร่ืองราวที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่เน้ือหาใหม่  
แบ่งกลุ่มนกัเรียนแนะน ากติกาในการท างานกลุ่ม  และก าหนดระยะเวลาในการท างาน 
      2.2  ขั้นสอน  ให้นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม ๆ โดยครูให้
อิสระทางความคิดแก่นักเรียน  และหมุนเวียนไปตามกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือคอยสังเกต  ตรวจสอบ
ความเขา้ใจ  และให้ค าแนะน าตามความจ าเป็น  จากนั้นจดัโอกาสให้นกัเรียนไดอ้อกมาน าเสนอ
แนวคิดของแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเสริมเพ่ิมเติมร่วมกนั  ครูผูส้อนก็มีโอกาสเสริมความรู้
ขยายความ  หรือสรุปประเด็นส าคญัที่เป็นความคิดรวบยอดของสาระที่น าเสนอนั้น  ท าให้การ
เรียนรู้ขยายในวงกวา้งและลึกมากขึ้น 
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      2.3  ขั้นสรุปและน าไปประยกุต์ใชน้ักเรียนสรุปรวบรวมความคิดให้
เป็นหมวดหมู่  โดยครูกระตุน้ให้แนวทางและหาข้อสรุป  จากนั้นจึงน าขอ้สรุปที่ค้นพบจาก
เน้ือหาวิชาไปประยกุตใ์ชก้บัตนเอง  หรือเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัได ้
     3.  ขั้ นประเมินผล  เป็นการประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายมากนอ้ยเพียงใด  โดยจะประเมินทั้งดา้นเน้ือหาวิชาและดา้นความสัมพนัธ์ของกลุ่ม 
   2.  การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
    กระบวนการทางคณิตศาสตร์  เป็นขั้นตอนด าเนินการที่ให้นักเรียนปฏิบติั
ตามล าดับตั้ งแต่ต้นจนแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ที่ก  าหนด  โดยล าดับความสามารถตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ดงัน้ี 
     2.1  มีความสามารถในการจ าแนก  คือ  สามารถบอกความแตกต่างหรือ
แยกขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ไดโ้ดยใชเ้กณฑใ์นการบอกความแตกต่าง 
     2.2  มีความสามารถในการจดักลุ่ม  คือ  สามารถบอกความเหมือนหรือ
จดัเขา้พวกได ้ โดยใชเ้กณฑใ์นการจดั 
     2.3  มีความสามารถในการหาความสัมพนัธ์  คือ  สามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลตั้งแต่  2  ข้อมูลขึ้นไปว่ามีความเก่ียวข้องหรือไม่  ลักษณะใด  หรือเป็นการน าความ
เก่ียวขอ้งไปเช่ือมโยงในการหาค าตอบที่โจทยก์ าหนด 
     2.4  มีความสามารถในการสร้างข้อสรุปที่มีเหตุผล  คือ  สามารถน า
ขอ้มูลมาจ าแนก  จดักลุ่ม หรือหาความสัมพนัธ์  แลว้ลงความเห็นขอ้มูลตามประเด็นส าคญัอยา่ง
มีเหตุผล 
   3.  การเรียนรู้โดยการปฏิบตัิจริง   
    เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผูเ้รียนไดล้งมือท างานนั้นจริง ๆ ไดรั้บประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบัติจริง  โดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ์  หรือส่ือรูปธรรม  หรือส่ือรูปธรรมที่สามารถน า
ผูเ้รียนไปสู่การคน้พบหรือไดข้้อสรุป  ในการใช้ส่ือรูปธรรม  ถ้าผูส้อนสอนดว้ยตนเองจะใช้
การสาธิตประกอบค าถาม  แต่ถา้ผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเองจะใชก้ารทดลอง  โดยผูเ้รียนด าเนินการ
ทดลองตามกิจกรรมที่ผู ้สอนก าหนดให้  ผูเ้รียนที่ปฏิบัติการทดลองมีโอกาสฝึกใช้ทักษะ/
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การสังเกต  การคาดคะเน  การประมาณค่า  การใช้เค ร่ืองมื อ                    
การบนัทึกขอ้มูล  การอภิปราย  การตั้งขอ้ความคาดการณ์หรือขอ้สมมติฐาน  การสรุป 
    กระบวนการด าเนินการทดลองหรือปฏิบัติกิจกรรมทางคณิตศาสตร์                  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พิสูจน์  ใช้เหตุผล  อ้างข้อเท็จจริง  ตลอดจนได้ฝึกทักษะในการ
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แกปั้ญหาใหม่  ๆ การจัดการเรียนรู้แบบน้ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระในการคิดและเลือกใช้
ยทุธวิธีที่เหมาะสมในการแกปั้ญหา  ขณะผูเ้รียนท าการทดลอง  ผูส้อนควรสังเกตแนวคิดของ
ผูเ้รียนว่าเป็นไปอยา่งถูกตอ้งหรือไม่  ถา้เห็นว่าผูเ้รียนคิดไม่ตรงแนวทางควรตั้งค าถามให้ผูเ้รียน
คิดใหม่  ถึงแม้จะต้องใช้เวลามากขึ้น  เพราะผูเ้รียนจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
มากการเรียนรู้ที่ผูส้อนบอกหรือสรุปผลให้ 
   4.  การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   
    ผูส้อนควรจดัสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้ผูเ้รียนเกิดความสงสัย  เมื่อผูเ้รียน
สังเกตจนพบปัญหานั้นแลว้  ผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนพยายามที่จะคน้หาสามเหตุดว้ยการ
ตั้งค าถามต่อเน่ืองและรวบรวมขอ้มูลมาอธิบาย  การเรียนรู้ดงักล่าวเป็นการวิเคราะห์จากปัญหา
มาหาสาเหตุ  ใชค้ าถามสืบเสาะจนกระทัง่แกปั้ญหาหรือหาขอ้สรุปได ้
    กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ประกอบด้วยขั้นสังเกต  ขั้นอธิบาย                      
ขั้นคาดการณ์  ขั้นทดลอง  และขั้นน าไปใช้  ขั้นตอนเหล่าน้ีจะช่วยฝึกกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์  ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จักอภิปรายและท างานร่วมกันอย่างมี เหตุผล  ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จัก
สังเกตและวิเคราะห์ปัญหาโดยละเอียด 
  จากการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   สรุปได้ว่า           
เป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะความสนใจและความถนัดของผูเ้รียนโดยเน้น            
ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  จากกิจกรรม  และจากการปฏิบัติจริง  จะท าให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้เต็มตามความสามารถของผูเ้รียนและเป็นความรู้ที่อยู่ไดน้านสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  ซ่ึงผูวิ้จัยใช้เป็นแนวทางในการน าไปการพฒันาทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  เร่ือง  อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยเลือกวิธี     
การจดัการเรียนรู้หลายวิธีผสมผสานกนั  ทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหา  เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดทกัษะในการแกปั้ญหาและสามารถน าความรู้  ประสบการณ์ไปใช้                  
ในชีวิตประจ าวนัและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 2.  จิตวิทยาและทฤษฏีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากที่ สุด                 
ครูจะตอ้งมีความเขา้ใจในตวันกัเรียน  เขา้ใจการพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กเพื่อน ามาใช้
ให้เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก  การจดักิจกรรมต่าง ๆ จึงจะไดผ้ลดี  ทฤษฏีและ
แนวคิดทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัมีหลายแนวคิด  
ซ่ึงครูผูส้อนควรศึกษาให้เกิดความเขา้ใจ  ดงัต่อไปน้ี 
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  2.1  จิตวิทยาที่เก่ียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
   ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  (2540 : 188-191)  ได้กล่าวถึง
จิตวิทยาที่ควรรู้ส าหรับครูคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 
    ความแตกต่างระหว่างบุคคล  (Individual  Differences) 
      นักเรียนย่อมมีความแตกต่างกัน  ทั้ งในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
ลกัษณะนิสัยที่ดีสติปัญญา  บุคลิกภาพและความสามารถ  ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอน  
ครูจะต้องจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนด้วย เช่น 
นกัเรียนเก่งก็ส่งเสริมให้กา้วหน้าโดยการฝึกทกัษะดว้ยแบบฝึกหัดที่ยากและสอดแทรกความรู้
ต่าง ๆ ให้ส่วนนกัเรียนอ่อนก็ให้ท าแบบฝึกหัดง่าย ๆ สนุก 
    การเรียนโดยการกระท า  (Learning by Doing) 
     ทฤษฎีน้ี  จอห์น  ดิวอี้   (John  Dewey)  กล่าวว่าในการสอนคณิตศาสตร์
นั้นปัจจุบนัมีส่ือการเรียนการสอนรูปธรรมช่วยมากมาย  ครูจะต้องให้นักเรียนไดล้องกระท า
หรือปฏิบตัิจริงแลว้จึงสรุปมโนมติ  (Concept)  ครูไม่ควรเป็นผูบ้อก  เพราะถา้นักเรียนไดพ้บ
ดว้ยตวัของเขาเองจะเขา้ใจและท าได ้
    การเรียนรู้เพื่อรู้  (Mastery  Learning) 
     การเรียนรู้เพ่ือเป็นการเรียนรู้จริงท าให้ไดจ้ริง  นักเรียนนั้นเมื่อมาเรียน
คณิตศาสตร์บางคนก็ท าไดต้ามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูก าหนดให้  แต่บางคนก็ไม่สามารถ
ท าไดน้ักเรียนประเภทหลงัน้ี  ควรจะไดรั้บการซ่อมเสริมให้เขาเกิดการเรียนรู้เหมือนคนอื่น ๆ 
แต่เขาอาจจะต้องเสียเวลาใช้เวลานานกว่าคนอื่นในการที่จะเรียนเน้ือหาเด่ียวกัน ครูผูส้อน
จะต้องพิจารณาเร่ืองน้ี  ท าอย่างไรจึงจะสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได ้ ให้ทุกคนได้
เรียนรู้จนครบจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ก  าหนดไวเ้มื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้และส าเร็จตามความ
ประสงคเ์ขาจะเกิดความพอใจ มีก าลงัใจและเกิดแรงจูงใจอยากเรียนต่อไป 
    ความพร้อม  (Readiness)  
     ความพร้อมเป็นเร่ืองส าคญั  เพราะถา้นกัเรียนไม่มีความพร้อม  เขาก็ไม่
สามารถจะเรียนต่อไปไดค้รูจะตอ้งส ารวจความพร้อมของนกัเรียนก่อน  นักเรียนที่มีวยัต่างกนั  
ความพร้อมยอ่มไม่เหมือนกนั  ในการสอนคณิตศาสตร์ครูจึงตอ้งตรวจความพร้อมของนกัเรียน
อยูเ่สมอ  ครูจะตอ้งดูความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนว่าพร้อมที่จะเรียนต่อไปหรือเปล่า  ถา้นกัเรียน
ยงัไม่พร้อมครูก็จะตอ้งทบทวนเสียก่อน  เพ่ือใช้ความรู้พ้ืนฐานนั้นอา้งอิงต่อไปไดท้นัที  การที่
นกัเรียนมีความพร้อมก็จะท าให้นกัเรียนเรียนไดดี้ 
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    แรงจูงใจ  (Motivation)  
     แรงจูงใจเป็นเร่ืองที่ครูควรจะไดเ้อาใจใส่เป็นอย่างย่ิง  เพราะธรรมชาติ
ของคณิตศาสตร์ก็ยากอยูแ่ลว้  ครูควรจะไดค้ านึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  2  วิธีการสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนอยากเรียน 
 

     การให้นักเรียนท างานหรือท าโจทย์ปัญหานั้ น  ครูจะต้องค านึงถึง
ความส าเร็จดว้ย  การที่ครูค่อย ๆ ท าให้นกัเรียนเกิดความส าเร็จเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ ซ่ึงค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลนั่นเองการให้เกิดการแข่งขันหรือเสริมก าลังใจเป็นกลุ่ม  ก็จะสร้าง
แรงจูงใจเช่นเดียวกนั 
     นักเรียนแต่ละคนมีมโนคติของตนเอง  (Self-Concept)  ซ่ึงอาจเป็นได้
ทั้งทางบวกและทางลบ  ถ้าเป็นทางบวกก็จะเกิดแรงจูงใจ  แต่ถ้าเป็นทางลบก็อาจจะหมด
ก าลังใจ  แต่อย่างไรก็ตามครูจะต้องศึกษานักเรียนให้ดี  เพราะนักเรียนบางคนประสบความ
ผิดหวงัในชีวิต  ยากจน  กลบัเป็นแรงจูงใจให้นกัเรียนก็ได ้
    การเสริมก าลงัใจ  (Reinforcement) 
     การเสริมก าลงัใจเป็นเร่ืองที่ส าคญัในการสอน  เพราะคนเราเมื่อทราบ
ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเป็นที่ยอมรับ  ย่อมท าให้เกิดก าลังใจ  การที่ครูชมนักเรียนใน
โอกาสอนัเหมาะสมจะเป็นก าลงัใจแก่นกัเรียนเป็นอยา่งมาก 
     การเสริมก าลังใจนั้ นมีทั้ งทางบวกและทางลบ  การเสริมก าลังใจ
ทางบวก  ไดแ้ก่  การชมเชยการให้รางวลั  แต่การเสริมก าลงัใจทางลบ  แต่เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นหรือ

งาน 

ความส าเร็จ 

ความพอใจ ขวญั 

แรงจูงใจ 
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ไดรั้บการปลูกฝังทีละนอ้ยกบันกัเรียนโดยผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอน  ดงันั้นในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกคร้ัง  ครูควรค านึงถึงดว้ยว่าจะเป็นทางน านักเรียนไปสู่เจตคติที่ดี
หรือไม่ดีต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์หรือไม่ 
  2.2  ทฤษฏีการเรียนรู้ 
   ผูวิ้จยัน าเสนอแนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งที่ส าคญั  ดงัน้ี 
    1.  ทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2550 : 20-21)   
    บลูม  (Benjamin  S.  Bloom)  เสนอทฤษฏีการเรียนรู้ในโรงเรียนซ่ึงเป็น
ทฤษฏีที่มีขอ้ตกลงเบื้องตน้  2  ประการคือ 
     ประการที่  1  คือ  ที่อยู่เดิมของผูเ้รียน  (History)  เป็นหัวใจของการ
เรียนในโรงเรียน  ผูเ้รียนแต่ละคนจะเข้ามาเรียนวิชาในชั้นเรียนในโรงเรียนหรือในโครงการ
โรงเรียน  ดงันั้นพ้ืนฐานที่จะช่วยให้เรียนเร็วแตกต่างไปจากคนอื่น ๆถา้แต่ละคนเข้าเรียนใน 
ชั้นเรียนที่ที่อยูเ่ดิมคลา้ยกนัมาแลว้  ก็จะมีผลสัมฤทธ์ิไม่แตกต่างกนัมาก 
     ประการที่  2  คือ  คุณลกัษณะของแต่ละคน  (ความรู้ที่จ าเป็นก่อนเรียน
แรงจูงใจในการเรียน)  และคุณภาพของการสอนซ่ึงเป็นส่ิงที่สามารถปรับปรุงได ้ เพ่ือให้แต่ละ
คนและทั้งกลุ่มมีระดบัการเรียนรู้ที่สูงขึ้น  ตามรูปแบบทฤษฎีน้ี  ความสามารถหรือคุณสมบัติ
ดา้นพุทธิสัย  (Conitive)  คุณลกัษณะดา้นจิตพิสัย  (Affective)  และคุณภาพของการสอนจะเป็น
ตวัก าหนดผลการเรียน  ซ่ึงผลการเรียนได้แก่  ระดับและประเภทของผลสัมฤทธ์ิ  อัตราการ
เรียนรู้และคุณลักษณะด้านจิตพิสัย  คุณภาพของการสอนประกอบด้วยองค์ประกอบ  4  
ประการ  ได้แก่  การช้ีแนะ  (Cues)  หมายถึง  การบอกจุดหมายของการเรียนการสอนและ            
งานที่จะต้องท าให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน  (Participation)  หมายถึง  การร่วมมือกันจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การเสริมแรง  (Reinforcement)  หมายถึง  การชมเชย  ต าหนิ                 
กล่าวขอ้สนับสนุนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน  การให้ข้อมูลสะท้อนกลบัและแก้ไขขอ้บกพร่อง 
(Feedback  and  corrective)  ซ่ึงการให้ข้อมูลสะท้อนกลับหมายถึงการวินิจฉัย  และช้ีแจงให้
นักเรียนทราบว่านักเรียนแต่ละคนบรรลุการเรียนรู้ในจุดประสงค์ข้อใดบ้าง  และยงัขาดใน
จุดประสงค์ใด  ส่วนการแกไ้ขเป็นกระบวนการและกิจกรรมที่ใช้เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียนโดยยึดขอ้มูลสะทอ้นกลบันั้น 
    การน าทฤษฎีของบลูม  ไปใชน้ั้นมีแนวคิดดงัน้ี  
     1.  แยกวิชาเป็นหน่วยเล็ก ๆ แต่ละหน่วยใชเ้วลา  2  สัปดาห์ 
     2.  ระบุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนแต่ละหน่วยให้ชดัเจน 
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     3.  ท าการสอนแต่ละหน่วยโดยการสอนเป็นกลุ่มตามปกติ 
     4.  ท าการทดสอบวินิจฉัยความกา้วหน้า (Formative test)  ในตอนทา้ย
ของแต่ละหน่วย  เพื่อพิจารณาว่ามีความรู้ในหน่วยนั้น  ๆ แลว้หรือยงั  ถา้ยงัจะมีจุดใดที่จะตอ้ง
ซ่อมเสริมเพื่อให้รอบรู้ 
    2.  ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์กบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  (ส านัก
นิเทศและการพฒันามาตรฐานการศึกษา.  2540 : 188)  มีหลกัการ  ดงัน้ี 
     2.1  วิธีการที่เรียกว่า  เอนแอคทีป  (Enactive)  เด็กเรียนรู้จากการกระท า
มากที่สุด  เป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิตในลกัษณะการถ่ายทอดประสบการณ์ ดว้ยการ
กระท าการสอนตอ้งเร่ิมดว้ยการใชข้อง  3  มิติ  พวกวสัดุต่าง ๆ และของจริงต่าง ๆ 
     2.2  วิธีการที่เรียกว่า  ไอคอนนิค  (Iconic)  พฒันาการปัญญา  อาศยัการ
ใช้ประสาทสัมผสัมาสร้างเป็นภาพในใจ  การสอนสามารถใช้ของ  2  มิติ เช่น  ภาพ  กราฟ  
แผนที่ 
     2.3  วิธีการที่ใชส้ัญลกัษณ์  (Abstract)  เป็นขั้นสูงสุดของการพฒันาการ
ทางสติปัญญาของมนุษย ์เป็นขั้นใช้จินตนาการล้วน ๆ คือใช้สัญลกัษณ์  ตวัเลข  เคร่ืองหมาย
ต่าง ๆ มาอธิบายหาเหตุผล  และเขา้ใจส่ิงที่เป็นนามธรรม 
    ทฤษฎีน้ีน ามาใช้กบัการเรียนการสอน  คือ  การให้เด็กไดค้ิดคน้กระท าส่ิง
ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  โดยให้มีความเขา้ใจเน้ือหาที่ต่อเน่ืองกันแล้วน าความคิดนั้นไปใช้ให้เกิด
ความคิดใหม่ 
    3.  ทฤษฎีการเรียนรู้ของดีนส์  (Zoltan Dianes)  กับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์  (ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา.2540:188)  มีหลกัการดงัน้ี 
     3.1  ขั้นเล่นปนเรียน  (Play  Stage)  นกัเรียนมีอิสระที่จะท าอะไรก็ได ้ 
ก่อนแนะน าการใชส่ื้อการสอนใหม่ครูควรให้เวลานกัเรียนท าความคุน้เคยกบัส่ือสักระยะ             
เพ่ือสร้างความรู้สึกที่ดีก่อน 
     3.2  ขั้นเรียนตามโครงสร้าง  (Structured  Stage)  การสอนตามแผน     
ที่เตรียมมาตามล าดบัขั้นตอน  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรม 
     3.3  ขั้ น ฝึกหัด  (Practical  Stage)  การฝึก หัดหาความช าน าญ ใน
กิจกรรมที่เรียนมา 
    4.  ทฤษฎีการพฒันาทางสติปัญญาของเพียเจต์  (ทิศนา  แขมมณี.   2547 : 
64-66)   
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     เพียเจต ์ (Piagent)  ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัพฒันาการทางดา้นความคิดของเด็ก
ว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไร  เขาอธิบายว่า  การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามส่ิงที่เป็นไป
ตามธรรมชาติ  ไม่ควรเร่งเด็กให้ขา้มจากพฒันาการหน่ึงไปสู่อีกขั้นหน่ึงเพราะจะท าให้เกิดผล
เสียแก่เด็ก  แต่จดัประสบการณ์ส่งเสริมพฒันาการของเด็กในช่วงที่เด็กก าลงัจะพฒันาไปสู่ขั้น 
ที่สูงกว่า  สามารถช่วยให้เด็กพฒันาไปอย่างรวดเร็ว  อย่างไรก็ตามเพียเจตเ์นน้ความส าคญัของ
การเขา้ใจธรรมชาติและพฒันาการของเด็กมากกว่าการกระตุน้เด็กให้มีพฒันาการเร็วขึ้น 
     ทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ 
      ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์ มีสาระสรุปไดด้งัน้ี 
       1.  พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ            
เป็นล าดบัขั้นดงัน้ี 
        1.1  ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผสั  เป็นขั้นพัฒนาการในช่วง
อายุ  0-2  ปีความคิดของเด็กวยัน้ีขึ้นกับการรับรู้และการกระท าเด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง   
และยงัไม่สามารถเขา้ใจความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
        1.2  ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด  เป็นขั้นพัฒนาการในช่วยอาย ุ         
2-7  ปี  ความคิดของเด็กวยัน้ียงัขึ้นอยู่กบัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่  ยงัไม่สามารถที่จะใช้เหตุผล
อย่างลึกซ้ึง  แต่สามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์ได ้ การใช้ภาษาแบ่งเป็นขั้นย่อย ๆ 2  ขั้นคือ  
ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอดเป็นขั้นพฒันาการในช่วงอายุ  2-4  ปี  และขั้นการคิดดว้ยความ
เขา้ใจของตนเอง  เป็นพฒันาการในช่วงอาย ุ 4-7  ปี 
        1.3  ขั้นการคิดแบบรูปธรรม  เป็นขั้นพฒันาการในช่วงอาย ุ 
7-11  ปี  เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ขึ้นกบัการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น  เด็กสามารถสร้างภาพใน
ใจและสามารถคิดยอ้นกลบัได ้ และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัเลขและส่ิงต่าง ๆ 
ไดม้ากขึ้น 
       2.  ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้หญ่ 
       3.  กระบวนการทางสติปัญญามีลกัษณะ  ดงัน้ี 
        3.1  การซึมซับหรือการดูดซับ  เป้นกระบวนการทางสมอง
ในการรับประสบการณ์  เร่ืองราว  และขอ้มูลต่าง ๆ เขา้มาสะสมเก็บไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 
        3.2  การปรับและจดัระบบ  คือกระบวนการทางสมองในการ
ปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เขา้กนัเป็นระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาที่ตน
สามารถเขา้ใจได ้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้น 
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        3.2  การเกิดความสมดุล  เป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้ นจาก         
ขั้นของการปรับ  หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความ
สมดุลขึ้น  หากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได ้              
ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึ้น  ซ่ึงจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญาขึ้นในตวับุคคล 
     หลกัการจดัการศึกษา  การสอนของเพียเจต์ 
      1.  ในการพฒันาเด็ก  ควรค านึงถึงพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก
และจดัประสบการณ์ให้เด็กอยา่งเหมาะสมกบัพฒันาการนั้น  ไม่ควรบงัคบัให้เด็กเรียนในส่ิงที่
ยงัไม่พร้อม  หรือยากเกิดพฒันาการตามวยัของตน  เพราะจะก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีได ้
       1.1  การจดัสภาพแวดลอ้มให้เด็กเอื้อต่อการเรียนรู้ตามวยัของตน
สามารถช่วยให้เด็กพฒันาไปสู่การพฒันาการขั้นสูงขึ้นไป 
       1.2  เด็กแต่ละคนมีพฒันาการแตกต่างกนั  ถึงแมอ้ายุจะเท่ากัน  
แต่ระดับพฒันาการอาจไม่เท่ากัน  ดงันั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก  ควรให้เด็กมีอิสระที่จะ
เรียนรู้และพฒันาความสามารถของเขาไปตามระดบัพฒันาการของเขา 
       1.3  ในการสอนควรใช้ส่ิงที่เป็นรูปธรรม  เพ่ือช่วยให้เด็กเขา้ใจ
ลกัษณะต่าง ๆ ไดดี้ขึ้น  แมใ้นพฒันาการช่วงการคิดแบบรูปธรรมเด็กจะสามารถสร้างภาพในใจ
ไดแ้ต่การสอนที่ใชอุ้ปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้เด็กเขา้ใจแจ่มชดัขึ้น 
      2.  การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด  จะช่วยให้ได้
ทราบลกัษณะเฉพาะตวัของเด็ก 
      3.  ในการสอนเด็กเล็ก ๆ เด็กจะไดรั้บรู้ส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อย  
ดงันั้น  ครูควรสอนภาพรวมก่อนแลว้จึงแยกสอนทีละส่วน 
      4.  ในการสอนส่ิงใดให้กับเด็ก  ควรเร่ิมจากส่ิงที่เด็กคุ ้นเคยหรือมี
ประสบการณ์มาก่อนแลว้จึงเสนอส่ิงใหม่ทีมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงเก่า  การท าเช่นน้ีจะช่วยให้
กระบวนการซึมซบัและจดัระบบความรู้ของเด็กเป็นไปดว้ยดี 
      5.  การเปิดโอกาสให้เด็กไดรั้บประสบการณ์  และมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มมาก ๆ จะช่วยให้เด็กดูดซึมขอ้มูลเขา้สู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กอนัเป็นการ
ส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก 
   5.  ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค ์ (ทิศนา  แขมมณี.  2547 : 51-5)   
    ธอร์นไดค์  (ค.ศ.1814-1949)  เช่ือ ว่าการเรียน รู้เกิดจากการเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง  ซ่ึงมีหลายรูปแบบ  บุคคลจะมีการลองผิดลองถูกปรับเปลี่ยน
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ไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองที่สามารถให้ผลที่พึงพอใจมากที่สุด  เมื่อเกิด
การเรียนรู้แล้ว  บุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว  และจะ
พยายามใชรู้ปแบบนั้นเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเร่ือย ๆ  
    กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดคส์รุปได ้ ดงัน้ี 
     1.  กฎแห่งความพร้อม  การเรียนรู้จะเกิดได้ดีถ้าผูเ้รียนมีความพร้อม          
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
     2.  กฎแห่งการฝึกหัด  การฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจ         
จะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวรถ้าไม่ได้กระท าซ ้ าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร  
และในที่สุดอาจลืมได ้
     3.  กฎแห่งการใช้  การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับ 
การตอบสนอง  ความมัน่คงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้น  หากได้มีการน าไปใช้บ่อย ๆ หากไม่มี 
การน าไปใชอ้าจมีการลืมเกิดขึ้นได ้
     4.  กฎแห่งผลที่พึงพอใจ เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะ
เรียนรู้ต่อไป  แต่ถา้ไดรั้บผลที่ไม่พึงพอใจ  จะไม่อยากเรียนรู้  ดังนั้นการไดรั้บผลที่พึงพอใจ         
จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้ 
    หลกัการจดัการศึกษา  การสอนของธอร์นไดค ์
     1.  ก ารเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรียนได้ เรียนแบบลองผิดลองถูกบ้ าง                      
(เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่ถึงกับเสียเวลามากเกินไปและไม่เป็นอันตราย)  จะช่วยให้ผู้เรียน            
เกิดการเรียนรู้ในวิธีการแก้ปัญหา  จดจ าการเรียนรู้ได้ดี  และเกิดความภาคภูมิใจในการท า                
ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
     2.  การส ารวจความพร้อมหรือการสร้างความพร้อมของผู้เรียนเป็น
ส่ิงจ าเป็นที่ต้องกระท าก่อนการสอนบทเรียน  เช่น การสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนเกิดความ 
อยากรู้  อยากเรียน  การเช่ือมโยงความรู้เดิมมาสู่ความรู้ใหม่  การส ารวจความรู้ใหม่  การส ารวจ
ความรู้พ้ืนฐาน  เพ่ือดูว่าผูเ้รียนมีความพร้อมที่จะเรียนบทเรียนต่อไปหรือไม่ 
     3.  หากตอ้งการให้ผูเ้รียนมีทกัษะในเร่ืองใดจะตอ้งช่วยให้เขาเกิดความ
เข้าใจในเร่ืองนั้นอย่างแท้จริง  แล้วฝึกฝนโดยกระท าส่ิงนั้นบ่อย ๆ แต่ควรระวงัอย่าให้ถึงกับ
ซ ้าซาก  จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความเบื่อหน่าย 
     4.  เมื่อผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แล้ว  ควรให้ผู้เรียนฝึกน าการเรียนรู้นั้ น             
ไปใชบ้่อย ๆ  
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     5.  การให้ผูเ้รียนได้รับผลที่ตนพึงพอใจ  จะช่วยให้การเรียนการสอน
ประสบผลส าเร็จ  การศึกษาว่าส่ิงใดเป็นส่ิงเร้าหรือรางวลัที่ผูเ้รียนพึงพอใจจึงเป็นส่ิงส าคญัที่จะ
ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ดงักล่าวขา้งตนสรุปไดว่้า  ทฤษฎีของบลูม  กล่าวถึงพ้ืนฐานและคุณลกัษณะของนกัเรียนแต่ละ
คนช่วยให้เรียนส าเร็จแตกต่างกัน  โดยครูต้องจัดกิจกรรมให้เหมาะสม  ทฤษฎีของบรูเนอร์
กล่าวถึง  การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดจากการกระท าดว้ยตนเอง  การจดักิจกรรมตอ้งสอดคลอ้ง
กบัพฒันาการทางสติปัญญาโดยเลือกวิธีการที่เหมาะสม  ทฤษฏีของดีนส์  กล่าวถึงการเรียน 
การสอนมี  3  ขั้น  คือ  เล่นอุปกรณ์หรือส่ือเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี  เรียนตามแผนและฝึกฝน        
หาความช านาญ  ทฤษฏีของเพียเจต์  กล่าวถึงการเรียนรู้ของเด็กจะเป็นไปตามธรรมชาติไม่ควร
เร่งให้เด็กขา้มพฒันาการแต่ควรจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฒันาการซ่ึงจะท าให้มีพฒันาการ
ที่เร็วขึ้น  การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้เหมาะสมกับระดับความรู้ความเข้าใจ  ทฤษฎี
ของธอร์นไดค์  กล่าวถึงการเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองและ         
จะคงทนถาวรหากมีการน าไปใช้บ่อย ๆ ดังนั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษานั้น  จ าเป็นย่ิงที่ครูต้องค านึงถึงทฤษฎีและจิตวิทยาเก่ียวกับการเรียนการสอน  
เพื่อให้สามารถจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัสติปัญญาและพฒันาการของนกัเรียนโดยน ามาใช้
ในขั้นวางแผนและขั้นด าเนินการสอนเพ่ือการจดักิจกรรมให้นักเรียนสามารถพฒันาทักษะ          
การแกโ้จทยปั์ญหาได ้
 3.  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ทวี  ภูศรีโสม  (2544 : 18)  ไดก้ล่าวถึงการสอนทกัษะคณิตศาสตร์เพื่อให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้  มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดค านวณและมีทัศนคติที่ ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์นั้น  ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ควรวางแผนการสอนโดยค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีคือ 
   1.  โครงสร้างของวิชา  เน้ือหาวิชาจะเร่ิมต้นจากง่ายไปหายาก  แต่ละเร่ืองมี
ความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน  ในการสอนบทเรียนใหม่ครูจ าเป็นต้องค านึงถึงความรู้เดิมของ
นกัเรียนที่เป็นความรู้พ้ืนฐานของเร่ืองที่จะสอน 
   2.  มีความสนใจของผูเ้รียนสาเหตุที่นกัเรียนขาดความสนใจอาจเน่ืองมาจาก 
    2.1  มีทศันคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
    2.2  พ้ืนความรู้ของนกัเรียนไม่เพียงพอ  และขาดทกัษะในการค านวณ 
    2.3  ไม่เขา้ใจเร่ืองที่ครูสอน 
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    2.4  ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่น่าสนใจ 
    2.5  มีปัญหาดา้นสุขภาพ 
   3.  ความพร้อมของผูเ้รียน  แบ่งออกเป็น  2  ดา้น  คือ  ดา้นสติปัญญาและความ
พร้อมในเน้ือหาวิชาซ่ึงหมายถึงความรู้เดิมของผูเ้รียน 
   4.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ไดแ้ก่  ความแตกต่างในเร่ืองของ
ความสามารถในการเรียนรู้ 
   5.  การให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
   6.  การฝึกทักษะ  หลักส าคัญที่ครูควรทราบ  และปฏิบัติในการให้นักเรียน           
ฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  คือ 
    6.1  ครูควรให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด  ภายหลังจากที่นักเรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจในบทเรียน 
    6.2  ครูควรอธิบายความมุ่งหมายของ  การท าแบบฝึกหัดหรือการฝึกทกัษะ 
เพื่อให้นกัเรียนเห็นความส าคญัและประโยชน์ของการฝึกทกัษะ 
    6.3  ครูควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการให้นักเรียนท า
แบบฝึกหัดแต่ละคร้ัง  เพ่ือให้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียนไม่ควรให้นักเรียน
ท าแบบฝึกหัดเดียวกนัและมีจ านวนเท่ากนั 
    6.4  ครูควรให้นักเรียนไดฝึ้กทกัษะอยา่งสม ่าเสมอ  และในการให้นกัเรียน
ท าแบบฝึกหัด  แต่ละคร้ังควรใชเ้วลาพอเหมาะไม่ควรนานเกินไป 
    6.5  ครูควรใชวิ้ธีการหลาย ๆ วิธีในการให้นกัเรียนฝึกทกัษะในวิชา
คณิตศาสตร์ 
  สิริพร  ทิพยค์ง  (2545 : 117-119)  ไดก้ล่าวถึงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้
ประสบความส าเร็จได้นั้นตอ้งอาศัยปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบกนัซ่ึงครูควรพิจารณาส่ิงต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
   1.  จุดมุ่ งหมายของวิชาคณิตศาสตร์  การเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะท าให้
นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอด  หลกัการ  และโครงสร้างของคณิตศาสตร์  
รู้จักคิดอย่างมี เหตุผล  สามารถให้ เหตุผล   แสดงความคิดอย่างเป็นระบบ  มีขั้ นตอน                          
มีความสามารถในกาคิดค านวณไดอ้ย่างถูกตอ้ง  สามารถแกปั้ญหา  และพิสูจน์ให้เห็นจริงได ้ 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีความอดทนและขยนัหมั่นเพียร  เป็นคนรักความสะอาด                
มีระเบียบวินัยในตนเอง  มีความรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์อย่างกวา้งขวางและเป็นพ้ืนฐานในการ
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เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นสูง  หรือวิชาที่ตอ้งใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์  สามารถน าความรู้
คณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและช่วยเสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  การรักษาส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษ์ธรรมชาติ  ตลอดจนการตระหนักในคุณค่า
และการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
   2.  เน้ือหา  ครูจะตอ้งศึกษาเน้ือหาที่จะสอนล่วงหน้า  เมื่อครูทราบว่าจะสอน
อะไร  โดยศึกษาวัตถุประสงค์ของการสอนเร่ืองนั้น  ศึกษาเน้ือหาเร่ืองนั้นให้เข้าใจอย่าง              
แจ่มแจ้ง  ชัดเจน  เตรียมค าถามส าหรับถามนักเรียน  เตรียมแบบทดสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน 
   3.  ตัวครู  ครูพร้อมหรือไม่ส าหรับเน้ือหานั้น ๆ ครูมีความรู้เก่ียวกับวิธีการ
สอนที่จะเลือกใช้ให้เหมาะกับเน้ือหานั้น ๆ หรือไม่  ถ้ามีมากน้อยเพียงใด  เพราะครูบางคน
อาจจะเหมาะสมกบัวิธีสอนวิธีใดวิธีหน่ึงหรือมีความถนดัในวิธีสอนใดวิธีสอนหน่ึง 
   4.  ตัวนักเรียน  นักเรียนมีความพร้อมหรือไม่  นักเรียนเคยเรียนเร่ืองที่ครู             
จะสอนแลว้หรือยงั  นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองที่ครูจะสอนมากน้อยเพียงใด  นักเรียน             
มีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพหรือไม่  มีปัญหาเก่ียวกบัการพูด  การฟัง  การอ่านและการเขียนหรือไม่  
เป็นโรคใดโรคหน่ึงหรือไม่  นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียนหรือไม่  
นักเรียนรับประทานอาหารกลางวนัหรือยงั  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่  
ชอบหรือไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์  บางคร้ังเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนอาจ
เน่ืองมาจากการไดรั้บฟังความคิดเห็นของพ่อแม่หรือผูป้กครองที่ว่า  “วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชา
ที่ยาก  สับสน  ตนเองเคยเรียนและไม่เคยเขา้ใจเลย”  เมื่อนกัเรียนไดรั้บฟังความคิดเห็นดงักล่าว
ก็จะเกิดความรู้สึกท้อแทแ้ละเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน  เพราะคิดว่าตนเองก็จะไม่เข้าใจเช่นกัน  
หรือ  ความรู้สึกไม่อยากเรียนของนักเรียนอาจเน่ืองมาจากปัญหาทางด้านอารมณ์นักเรียน                
มีความเสียใจที่สูญเสียบิดามารดา  ญาติสนิท  บุคคลที่นักเรียนรักใคร่  หรือสัตวเ์ลี้ยงที่ตนรัก  
นักเรียนมีปัญหาทางด้านสมอง  ความสามารถทางสติปัญญาอยู่ในระดับต ่า  เป็นต้น  ซ่ึงส่ิง        
ต่าง ๆ เหล่าน้ีสรุปไดด้งัตาราง  2  ดงัน้ี 
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ตาราง  2  ส่ิงที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ภายในตวันกัเรียน ภายนอกตวันกัเรียน 
ปัญหาสุขภาพ 
ปัญหาเก่ียวกบัสมอง 
ปัญหาเก่ียวกบัอารมณ ์
ขาดพ้ืนฐานความรู้เดิม 

ครู 
บรรยากาศภายในห้องเรียน 
เพื่อนฝูง 
บิดา  มารดา  ผูป้กครอง 

 
   5.  เวลา  ครูมีระยะเวลาในการสอนเน้ือหานั้นเพียงพอหรือไม่  ระยะเวลาที่
ก  าหนดในคู่มือครูเท่าไร  เพราะเมื่อครูมีเวลาน้อยครูก็จะตอ้งเร่งสอน  ซ่ึงอาจจะท าให้นักเรียน
ไม่เขา้ใจได ้ เน่ืองจากนักเรียนไม่สามารถติดตามบทเรียนไดท้นั  แต่ถา้ครูมีเวลามากครูสามารถ
ท าให้นักเรียนเขา้ใจได้ดี  มีเวลาให้ตัวอย่างมาก ๆ และมีเวลาเหลือให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด
เพ่ิมเติมให้นกัเรียนอภิปรายและหาขอ้สรุปต่าง ๆ จากเน้ือหาเร่ืองที่นกัเรียนเรียนไปแลว้ 
   6.  ส่ือการเรียนการสอน  โรงเรียนมีส่ือและวสัดุอุปกรณ์  โสตทัศนศึกษา           
ต่าง ๆ ให้ครูหยิบยืมไปใช้สอนนักเรียนหรือไม่ ถ้าทางโรงเรียนไม่มีส่ือที่ต้องการ  ครูทราบ
แหล่งที่จะไปศึกษาคน้ควา้หยิบยืมไดห้รือไม่  เช่น  โรงเรียนอื่น ๆ ในกลุ่มหรือเขตการศึกษา
เดียวกัน  หน่วยนิเทศ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือครูสามารถ           
คิดประดิษฐ์ส่ืออุปกรณ์นั้นไดด้ว้ยตนเอง  หรือไม่ครูอาจจะแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ช่วยกนัท าส่ือ
การเรียนการสอนที่นกัเรียนสามารถช่วยกนัท าได ้
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า  แนวทางการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้  มีทกัษะและประสบความส าเร็จในการเรียนนั้นครูผูส้อนควรค านึงถึง
ส่ิงต่าง ๆ ดังน้ี  คือโครงสร้างเน้ือหาวิชา  ความสนใจของผู้เรียน  ความพร้อมของผู้เรียน    
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การร่วมกิจกรรมและการฝึกทกัษะ  แลว้น ามาออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้โดยครูจะต้องรู้และเข้าใจถึงวิธีการสอนที่ เน้นทั้ งบทบาทของครูและบทบาท                
ของนกัเรียน 
 
 
 
 



46 

การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
 
 กรม วิชาการ   (2553 : 191-192)  ได้กล่ าวถึ งแนวทางการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไวว่้า  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไดก้  าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้าน
ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ที่จ าเป็นไว ้ 5  มาตรฐานในการจัดการเรียนรู้  ผูส้อน
จะตอ้งจดักิจกรรม ที่ก  าหนดสถานการณ์หรือปัญหา  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานดา้น
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ดังกล่าว  แนวการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ที่จ าเป็นมีดงัน้ี  คือ  การพฒันาทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  การพฒันาทกัษะ
กระบวนการให้เหตุผล  การพัฒนาทักษะกระบวนการส่ือสาร  การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์  และการน าเสนอ  การพฒันาทกัษะกระบวนการเช่ือมโยงและการพฒันาความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ ซ่ึงในการพฒันาทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  เป็นการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน
เกิดทกัษะกระบวนการในการแกปั้ญหา  ที่นับว่าเป็นเร่ืองยากพอสมควรส าหรับผูส้อน  ผูเ้รียน
ส่วนใหญ่จะพฒันาไดดี้ในทกัษะการคิดค านวณ  แต่เมื่อพบโจทยปั์ญหามกัจะมีปัญหาในเร่ือง
ของทกัษะการอ่านท าความเขา้ใจโจทย ์ การวิเคราะห์โจทยร์วมถึงการหารูปแบบแนวคิดใหม่
การแกปั้ญหานั้น 
 การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาได ้ ผูส้อนตอ้งให้
โอกาสผูเ้รียนไดฝึ้กคิดดว้ยตนเองให้มาก  โดยจดัสถานการณ์หรือปัญหาหรือเกมที่น่าสนใจทา้
ทายให้อยากคิด  เร่ิมด้วยปัญหาที่เหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนหรือผูเ้รียนแต่ละ
กลุ่มโดยอาจเร่ิมดว้ยปัญหาที่ผูเ้รียนสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาแลว้ประยุกต์ก่อน  ต่อจากนั้น 
จึงเพ่ิมสถานการณ์หรือปัญหาที่แตกต่างจากที่เคยเรียนมา  ส าหรับผูเ้รียนที่มีความสามารถสูง
ผูส้อนควรเพ่ิมปัญหาที่ยากซ่ึงตอ้งใช้ความรู้ที่ซับซ้อนหรือมากกว่าที่ก  าหนดไวใ้นหลักสูตร          
ให้นักเรียนได้ฝึกคิดโดยในการเร่ิมต้นพัฒนาผูเ้รียนให้มีทักษะในกระบวนการแก้ปัญหา  
ผู ้สอนจะต้องสร้างพ้ืนฐานให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการแก้ปัญหาซ่ึงมีอยู่                       
4  ขั้นตอนก่อนแลว้จึงฝึกทกัษะในการแกปั้ญหา 
 กระบวนการแกปั้ญหา  4  ขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นที่  1  ท าความเขา้ใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 
  ขั้นที่  2  วางแผนปัญหา 
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  ขั้นที่  3  ด าเนินการแกปั้ญหา 
  ขั้นที่  4  ตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั 
 ในกระบวนการแกปั้ญหา  4  ขั้นตอนน้ียงัอาศยัทกัษะอื่น ๆ ประกอบดว้ย 
  ขั้นที่  1  ท าความเขา้ใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา  ตอ้งอาศยัทกัษะที่ส าคญัและ
จ าเป็นอีกหลายประการ  เช่น  ทกัษะในการอ่านโจทยปั์ญหา  ทกัษะการแปลความหมายทาง
ภาษาซ่ึงผูเ้รียนควรแยกแยะได้ว่าโจทยก์ าหนดอะไรให้และโจทย์ต้องการให้หาอะไร  หรือ
พิสูจน์ขอ้ความใด 
  ขั้นที่  2  วางแผนปัญหา  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด  ต้องอาศัยทักษะในการน า
ความรู้  หลักการหรือทฤษฏีที่เรียนรู้มาแล้ว  ทักษะในการเลือกใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสม  เช่น  
เลือกใช้การเขียนรูปหรือแผนภาพ  ตาราง  การสังเกตหาแบบรูปหรือความสัมพนัธ์เป็นต้น              
ในบางปัญหาอาจใช้ทกัษะในการประมาณค่า  คาดการณ์  หรือคาดเดาค าตอบมาประกอบดว้ย  
ผูส้อนจะตอ้งหาวิธีฝึกวิเคราะห์แนวคิดในขั้นน้ีให้มาก 
  ขั้นที่   3  ด าเนินการแก้ปัญหา  ต้องอาศัยทักษะในการคิดค านวณหรือการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์  ทกัษะในการพิสูจน์หรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 
  ขั้นที่   4  ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ  ต้องอาศัยทักษะในการค านวณการ
ประมาณค าตอบ  การตรวจสอบผลลัพธ์ที่หาไดโ้ดยอาศยัความรู้เชิงจ านวน  หรือความรู้สึก          
เชิงปริภูมิในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบที่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือปัญหา 
 การจดัการเรียนรู้ที่ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาดงักล่าวน้ี  ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป  โดยก าหนดประเด็นค าถามน าให้คิดและหาค าตอบเป็น
ล าดบัเร่ือยไปจนผูเ้รียนสามารถหาค าตอบได ้ หลงัจากนั้นในปัญหาต่อ ๆ ไป  ผูส้อนจึงค่อย ๆ 
ลดประเด็นค าถามลงจนสุดท้ายเมื่อเห็นว่าผูเ้รียนมีทักษะในการแก้ปัญหาเพียงพอแล้วก็ไม่
จ าเป็นตอ้งให้ประเด็นค าถามช้ีน าก็ได ้
 ในการจดัให้ผูเ้รียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาตามล าดบัขั้นตอนนั้น  เมื่อผูเ้รียนเขา้ใจ
กระบวนการแล้ว  การพัฒนาให้มีทักษะ  ผู ้สอนควรเน้นฝึกการวิเคราะห์แนวคิดอย่าง
หลากหลายในขั้นวางแผนแกปั้ญหาให้มาก  เพราะเป็นขั้นตอนที่มีความส าคญัและยากส าหรับ
ผูเ้รียน 
 สุวร  กาญจนมยูร  (2545 ก : 50-52)  ได้กล่าวถึงการแก้โจทย์ปัญหาว่าเป็นการน า
ความรู้และประสบการณ์ที่นกัเรียนแต่ละคนเรียนมา  ใช้วิเคราะห์หาค าตอบ  ซ่ึงมีองคป์ระกอบ
ส าคญัดงัน้ี 
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  1.  องค์ประกอบเก่ียวกับภาษา  ครูผู ้สอนต้องฝึกนักเรียนให้มีความสามารถ                
ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
   1.1  มีทกัษะการอ่าน  หมายถึง  อ่านไดค้ล่อง  ชัดเจน  แบ่งวรรคตอนถูกต้อง
ไม่ว่าจะอ่านในใจ  หรือ่านออกเสียง 
   1.2  มีทกัษะในการเก็บใจความ  หมายถึง  เมื่ออ่านขอ้ความของโจทยปั์ญหา
แลว้สามารถแบ่งขอ้ความโจทยปั์ญหาไดว่้า  ขอ้ความทั้งหมดมีก่ีตอน  ตอนใดเป็นขอ้ความของ
ส่ิงที่โจทยก์ าหนดให้  หรือส่ิงที่โจทยบ์อก  และขอ้ความตอนใดเป็นส่ิงที่โจทยต์อ้งการทราบ
หรือเป็นส่ิงที่โจทยถ์าม 
   1.3  เลือกใชค้วามหมายของค าถูกตอ้งตามเจตนาของโจทยปั์ญหา 
  2.  องค์ประกอบเก่ียวกบัความเขา้ใจ  เป็นขั้นตีความและแปลความจากขอ้ความ
ทั้งหมดของโจทยปั์ญหา  ครูผูส้อนจะตอ้งฝึกนกัเรียนให้มีความสามารถในเร่ืองต่อไปน้ี 
   2.1  มีทกัษะจบัใจความ  หมายถึง  เมื่ออ่านโจทยปั์ญหาแลว้  นกัเรียนสามารถ
บอกไดว่้า  โจทยปั์ญหาน้ีกล่าวถึงอะไร  โจทยบ์อกอะไร  และโจทยถ์ามอะไร 
   2.2  มีทกัษะตีความและแปลความ  หมายถึง  อ่านโจทยปั์ญหาแล้ว  นักเรียน
สามารถตีความและแปลความจากโจทยปั์ญหามาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไดถู้กตอ้ง 
   2.3  มีทักษะในการแต่งหรือสร้างโจทย์ปัญหา  หมายถึง จากประโยค
สัญลกัษณ์ที่ตีความและแปลความในขอ้ 2.2  นั้น  นักเรียนแต่ละคนสามารถแต่งโจทยปั์ญหา
หรือสร้างโจทยใ์หม่ในลกัษณะคลา้ยกนัไดอ้ีกหลายโจทยปั์ญหา 
  3.  อ งค์ประกอบเก่ี ยวกับการคิดค านวณ   ขั้ น น้ีนัก เรียนแต่ละคนต้องมี
ความสามารถเก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 
   3.1  มีทกัษะการบวก  ลบ  และหารจ านวน 
   3.2  มีทกัษะการยกก าลงัและการหารากที่สอง  รากที่สามของจ านวนได ้
   3.3  มีทกัษะการแกส้มการ 
  4.  องค์ประกอบเก่ียวกับการย่อความและสรุปความไว้ครบถ้วนชัด เจน                
ในขั้นแสดงวิธีท านกัเรียนตอ้งฝึกทกัษะ  ดงัน้ี 
   4.1  มีทกัษะในการยอ่ความจากโจทยท์ี่ก  าหนดให้ 
   4.2  มีทกัษะในการสรุปความ 
  5.  องคป์ระกอบเก่ียวกบัการฝึกการแกโ้จทยปั์ญหา  การเรียนรู้การแกโ้จทยปั์ญหา
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของบุคคล  นักเรียนแต่ละคนมีกระบวนการเรียนรู้และ
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สร้างความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอด  หลกัการได้แตกต่างกนั  บางคนเรียนรู้ได้ดีถ้า
เรียนรู้จากส่ือที่เป็นรูปธรรม  บางคนเรียนรู้ได้ในลักษณะที่เป็นนามธรรม  บางคนเรียนรู้ส่ิง 
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  ทั้ งน้ี เพราะวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนมีกระบวนการ  และพลัง
ความสามารถของสมองประสิทธิภาพแตกต่างกัน  การฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอน
ส าคญัมาก  ควรเป็นลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป  ตามความสามารถของนักเรียนซ่ึงมีวิธีการคิด
หลากหลายวิธี  คือ  โดยการวาดภาพ  โดยการสร้างตาราง  และโดยวิธีแกส้มการ 
  นอกจากน้ี  สุวร  กาญจนมยูร  (2545 ข : 48)  ยงัได้เสนอวิธีคิดแก้โจทย์ปัญหา
เพ่ิมเติมอีกดงัน้ี  คือ  วิธีลองผิดลองถูก  วิธีเขียนแผนภาพ  วิธียอ้นกลบัและวิธีใชสู้ตร 
  วราภรณ์   มีนัก   (2545 : 59-60)  ได้กล่าวถึงการพัฒนาทักษะกระบวนการ                 
ทางคณิตศาสตร์ไวว่้า  การสอนให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการในการแกปั้ญหาเป็นเร่ืองยาก
ส าหรับผูส้อน  นักเรียนส่วนใหญ่จะพฒันาไดดี้ในทกัษะการคิดค านวณ  แต่เมื่อพบโจทยปั์ญหา
มกัจะมีปัญหาในเร่ืองของทักษะการอ่านท าความเขา้ใจโจทย ์ การวิเคราะห์โจทย ์ รวมถึงการ
หารูปแบบแนวคิดในการแกปั้ญหา ผูเ้รียนที่มีการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้
ดี  ส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ในการแกปั้ญหา  ซ่ึงมีโอกาสไดฝึ้กฝนทกัษะต่าง ๆ ที่ใช้
ในการแกปั้ญหา  เช่น  การอ่าน  การแปลความจากขอ้ความหรือภาษาที่ก  าหนด  ให้เป็นภาษา
ทางคณิตศาสตร์  และไดพ้ฒันาความคิดโดยใชเ้หตุผลดว้ย 
 ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ผูส้อนจะตอ้งสอนให้ผูเ้รียนมีการพฒันาการ
เรียนรู้ประกอบด้วย  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์
อื่น ๆได ้และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 นอกจากนั้นวราภรณ์  มีหนัก  ยงัไดก้ล่าวถึงการแก้ปัญหาไวว่้า  การแก้ปัญหาเป็น
หัวใจของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เพราะในการแกปั้ญหา  นักเรียนตอ้งใช้ความคิดรวบ
ยอดทักษะการคิดค านวณ  หลักการ  กฎ  หรือสูตร  แต่ผู ้เรียนส่วนใหญ่มักไม่ประสบ
ความส าเร็จ  เน่ืองจากผู้เรียนมีปัญหาในเร่ืองของทักษะการอ่านท าความเข้าใจโจทย์และ
วิเคราะห์โจทย ์
 ในการเร่ิมตน้พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในกระบวนการแกปั้ญหา  ผูส้อนจะตอ้งสร้าง
พ้ืนฐานให้ผูเ้รียนเกิดความคุน้เคยกบักระบวนการแกปั้ญหา  ซ่ึงมีอยู ่ 4  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
  1.  การท าความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา  ผูเ้รียนต้องแยกแยะว่าโจทย์
ก าหนดอะไรมาให้  หรือโจทยถ์ามอะไร  หรือโจทยต์อ้งการให้พิสูจน์อะไร 



50 

  2.  การวางแผนแกปั้ญหา  เป็นขั้นตอนที่ส าคญัที่สุด  ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งอาศยัทกัษะใน
การน าความรู้  หลกัการ  กฎ  สูตร  หรือทฤษฎีที่เรียนรู้แลว้มาใช้  เช่น  การเขียนภาพลายเส้น  
การเขียนตาราง  แผนภาพ  ช่วยในการแก้ปัญหาบางปัญหาอาจใช้ทักษะในการประมาณค่า  
การคาดเดาค าตอบมาประกอบดว้ย 
  3.  การด าเนินการแกปั้ญหา  ตามแผนที่ไดว้างไว ้ ซ่ึงอาจใช้ทกัษะการคิดค านวณ
หรือการด าเนินการทางคณิตศาสตร์  การพิสูจน์ 
  4.  การตรวจสอบหรือการมองยอ้นกลบั  มีวิธีการอื่นในการหาค าตอบอีกหรือไม่
ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
 จากผลการศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะ  กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  
ดังกล่าวมาข้างต้น  สามารถสรุปขั้นตอนที่ส าคัญในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนได้  4  
ขั้นตอนคือ   
  1.  ขั้นท าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา  ในขั้นตอนน้ีนักเรียนตอ้งทราบว่าโจทยก์ าหนด
ส่ิงใดมาให้บา้ง  โจทยถ์ามหาอะไร 
  2.  ขั้นวางแผนแก้ปัญหา  เป็นขั้นตอนหาวิธีการแก้ปัญหา  จะใช้วิธีการใด
แกปั้ญหา  ตลอดจนวางแผนแกปั้ญหา  โดยเขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
  3.  ขั้นด าเนินการแกปั้ญหาตามวิธีการที่วางแผนไว ้ เป็นการคิดค านวณหาค าตอบ
ตามแผนการที่วางไวเ้พื่อคน้หาค าตอบที่ถูกตอ้ง 
  4.  ขั้นตรวจสอบผลของการแกปั้ญหา  เป็นการมองยอ้นกลับไปขั้นตอนต่าง ๆ             
ที่ผ่านมาเพ่ือพิจารณาความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
 ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ าไปพฒันากบักลุ่มเป้าหมายในวงรอบที่  2-3  เพราะในวงรอบดงักล่าว
เป็นการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน 
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 
 การวิจยัเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจยัประเภทหน่ึงที่น ามาใช้เพ่ือแกปั้ญหาในชั้นเรียน
โดยครูเป็นผู้เรียนรู้และวิเคราะห์วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบัติ  ซ่ึงจะท าให้ได้รูปแบบการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสม  ดังมีนักวิชาการหลายคนได้ศึกษาไว้
ดงัต่อไปน้ี 
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  ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์  (2537 : 11-15)  ได้กล่าวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  
Research)  เก่ียวกบัความหมาย  จุดมุ่งหมาย  ลักษณะส าคญัในการด าเนินการวิจยั  และสรุป
หลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการไว ้ ดงัน้ี 
   1.  ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  หมายถึง  การวิจัยประเภทหน่ึง           
ที่ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  ผู ้วิจัยและผู้ที่ เก่ี ยวข้องมีส่วนในการปฏิบัติทุกขั้นตอน  นั้ นคือ                
การวางแผนการลงมือกระท าจริง  การสังเกตและการสะท้อนผลการปฏิบัติ  ด าเนินการ
ต่อเน่ืองกนัไปจนกว่าจะไดข้อ้สรุป  หรือเป็นที่พอใจของผูวิ้จยัและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
   2.  จุดมุ่งหมายของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  คือ  มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานประจ าให้ดีขึ้น  น างานที่ปฏิบติัอยู่มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  จากนั้นใช้
แนวคิดทางทฤษฎีและประสบการณ์เสาะหาขอ้มูล  หรือวิธีการที่คาดว่าจะแกปั้ญหาได ้ แลว้น า
วิธีการดงักล่าวมาทดลองใชก้บักลุ่มที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้น 
   3.  ลกัษณะที่ส าคญัในการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  มี  4  ลกัษณะ  ดงัน้ี 
    3.1  เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและมีการร่วมมือ  (Participation and 
Collaboration)  ใชก้ารท างานเป็นกลุ่ม  ผูร่้วมวิจยัทุกคนมีส่วนส าคญัและมีบทบาทเท่าเทียมกนั
ในทุกกระบวนการของการวิจยัทั้งการเสนอความคิดเชิงทฤษฎี  และการปฏิบติั  ตลอดจนการ
วางนโยบายการวิจยั 
    3.2  เน้นการปฏิบัติ  (Action Oruentation)  การวิจยัชนิดน้ี  ใช้การปฏิบัติ
เป็นส่ิงที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  และศึกษาผลของการปฏิบติั  เพ่ือมุ่งให้เกิดการพฒันา 
    3.3  ใช้ก าร วิ เคราะห์ วิจารณ์   (Critical Function)  ก ารวิ เคราะ ห์การ
ปฏิบัติการอย่างลึกซ้ึงจากส่ิงที่สังเกตได้  จะน าไปสู่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล  เพ่ือปรับ
แผนการปฏิบตัิการ 
    3.4  ใช้วงจรการปฏิบัติการ  (The Action Research Spiral)  ตามแนวคิด
ของ Kemmis & Mctaggart  คือ  การวางแผน  (Planing)  การปฏิบัติ   (Acting)  การสังเกต                  
(Observing)  และการสะท้อนผลการปฏิบัติ   (Reflecting)  ตลอดจนการปรับปรุงแผน                  
(Re-planing)  เพื่อน าไปปฏิบัติในวงจรต่อไปจนกว่าจะไดรู้ปแบบของการปฏิบตัิงานที่เป็นที่
พอใจ  เพื่อเป็นขอ้สรุป  หรือ  เป็นขอ้เสนอเชิงทฤษฎีและเผยแพร่ต่อไป 
   4.  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีวิธีการด าเนินการตามวงจร         
การวิจยัเชิงปฏิบตัิการประกอบดว้ย  4  ขั้นตอนหลกั  ดงัน้ี 
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    4.1  ขั้นวางแผน  เร่ิมด้วยการส ารวจปัญหาร่วมกันระหว่างครูและผู้ที่
เก่ียวข้องว่ามีปัญหาอย่างไร  ปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไร  ปัญหานั้นเก่ียวข้องกับใคร            
มีแนวทางแกไ้ขและปฏิบตัิอยา่งไร   
    4.2  ขั้นปฏิบติั  เป็นการน าเอาแนวคิดที่ไดม้าก าหนดเป็นกิจกรรม  จากขั้น
วางแผนงานด าเนินการโดยใช้การวิเคราะห์วิจารณ์ซ่ึงประกอบไปดว้ย  การรับฟังความคิดเห็น
จากผูร่้วมวิจยั  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ จากการปฏิบตัิจะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัว่าแผนที่วางไวอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลนั้นปฏิบติัจนไดจ้ริงมากนอ้ยเพียงใด  และอาจจะมีอุปสรรคอื่น ๆ มาเก่ียวขอ้งโดย
ไม่คาดคิด  ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง 
    4.3  ขั้นสังเกตการณ์  เป็นการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงในขั้นปฏิบติัการ
ด้วยความรอบคอบ  โดยอาศัยเคร่ืองมือเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น  การจดบันทึก  การใช้บันทึก
ภาคสนาม  (Field notes)  การบันทึก  บรรยายถึงพฤติกรรมที่ สัมพัน ธ์กับส่ิงแวดล้อม  
(Ecological  behavioral description) การวิ เคราะห์ เอกสาร  (Document  analysis)  ก ารจด
บันทึกอนุทินหรือจดหมายเหตุรายวนั  (Diaries)  การจดบันทึกลงกระดาษแข็งเป็นรายเร่ือง 
(Item Sampling cards)  การใช้เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) การใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  การสัมภาษณ์ (Interviews)  การใช้สังคมมติ (Sociametric method)  การใช้
แบบตรวจสอบปฏิสัมพันธ์และแบบส ารวจรายการ (Interaction schedules and checklists)     
การใช้เคร่ืองบันทึกเสียง (Tape recording)  การใช้วีดีทัศน์ ( Video recording)  และการใช้
แบบทดสอบ (Test) 
    4.4  ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ  เป็นขั้นสุดท้ายของวงจรการท าวิจัยเชิง
ปฏิบติัการ  โดยการประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ  ปัญหา  หรือส่ิงที่เป็นขอ้จ ากดัที่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบตัิการ  ผูวิ้จยัร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ         
ที่สัมพนัธ์กบัสภาพสังคม  และส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน  และของระบบการศึกษาที่ประกอบ
กันอยู่โดยผ่านการถก อภิปรายปัญหา  การประเมินโดยกลุ่ม  จะท าให้ได้แนวทางของการ
พัฒนาขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม และเป็นพ้ืนฐานข้อมูล  ที่น าไปสู่การปรับปรุงและ                 
การวางแผนปฏิบตัิต่อไป 
   5.  สรุปแนวคิดและหลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
    5.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นความพยายามที่จะปรับปรุงการศึกษา            
โดยการเปลี่ยนแปลงการศึกษานั้น  และการเรียนรู้ล าดบัขั้นของการเปลี่ยนแปลงนั้น 
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    5.2  ก ารวิจัย เชิ งปฏิบัติ ก ารเป็นการท างาน เป็นกลุ่ ม   และใช้ ก าร
ปรึกษาหารือร่วมกนัท างาน  ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการฝึกปฏิบตัิตามแนวทางที่ก  าหนดไว้
ร่วมกนั 
    5.3  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ใช้การสะท้อนการปฏิบัติ   โดยประเมิ น
ตรวจสอบในทุก ๆ ขั้นตอน  เพ่ือปรับปรุงการฝึก  หรือการปฏิบติัให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
    5.4  การวิจยัเชิงปฏิบตัิการเป้นกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีระบบ  โดยบุคคล
ที่ เก่ียวข้องน าความคิดเชิงนามธรรมมาสร้างเป็นข้อสมมติฐาน  ทดลองฝึกปฏิบัติ   และ
ประเมินผล  การปฏิบตัิ  ซ่ึงเป็นการทดสอบว่าสมมติฐานของแนวคิดนั้นถูกหรือผิด 
    5.5  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเร่ิมต้นจากจุดเล็ก ๆ อาจเร่ิมต้นจากบุคคล           
(ครู/นักวิจัย)  คนเดียว  เพ่ือพยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบางส่ิงบางอย่าง          
ทางการศึกษาให้ดีขึ้นโดยขณะที่ปฏิบตัิการตอ้งปรึกษา  รับฟังความคิดเห็น แบะอาศยัการร่วม
ปฏิบตัิจากผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
    5.6  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการสร้างความรู้ใหม่ที่ให้แนวทางปฏิบัติ 
เชิงรูปธรรม  จากการบนัทึกพฒันาของกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  ท าให้เห็นกระบวนการเขา้สู่
ปัญหา  การแกไ้ขปรับปรุง  และที่สุดไดผ้ลสรุปที่สมเหตุสมผล  ในขณะเดียวกนัสามารถน า
ประสบการณ์ที่ศึกษามาประมวลเป็นขอ้เสนอเชิงทฤษฎีได ้
  แนวทางการวิจยัเชิงปฏิบัติการน้ีน ามาใช้เพ่ือแกปั้ญหาในชั้นเรียน  โดยครูเป็นผู้
เรียนรู้และวิเคราะห์วิจารณ์จากผลที่ได้จากการปฏิบัติการจะท าให้ได้รูปแบบจากการแก้ไข
ปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของชั้นเรียนและระบบของ
โรงเรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  ประวิต  เอราวรรณ์   (2545 : 5-6)  ได้ให้ความหมายการวิจัยปฏิบัติการไว้ว่า           
การวิจยัปฏิบัติการคือ  กระบวนการศึกษาคน้ควา้ร่วมกันอย่างเป็นระบบของกลุ่มปฏิบตัิงาน  
เพื่อท าความเขา้ใจต่อปัญหาหรือข้อสงสัยที่ก  าลงัเผชิญอยู่  และให้ไดแ้นวทางการปฏิบตัิหรือ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้ นในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงถ้ากล่าวใน
บริบทของโรงเรียนก็คือ  การวิจยัที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชั้นเรียน  โดยที่ครูพยายามปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง  จากการส่องสะท้อนของตนเอง  การหาข้อสรุป เพื่อ
แก้ปัญหาที่ก  าลังเผชิญอยู่  รวมทั้งการใช้ความเข้าใจและมโนทัศน์ของตนเองมากกว่าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  การวิจัยปฏิบัติการจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เ ก่ียวข้องได้ใช้
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ความสามารถหรือควบคุมสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ด้วยตนเอง  และประวิต  เอราวรรณ์  ยงัได้
กล่าวถึงมโนทศัน์พ้ืนฐานที่ส าคญัของการวิจยัปฏิบติัการสรุปได ้ 7  ประการ คือ 
   1.  การวิจยัปฏิบตัิการเป็นการเช่ือมโยง  2  เร่ืองเขา้ดว้ยกนัคือ  แนวคิด (Ideal)  
ซ่ึงเป็นทฤษฎี  (Theory)  ด้าน ๆ อยู่บนหอคอยงาช้าง (Ivory Tower)  ไปสู่การปฏิบัติได้จริง
(Practical)  ซ่ึงอยูล่่าง ๆ ระดบัรากหญา้  (Grass root)   
   2.  ผู ้ปฏิบัติงานคือนักวิจัย (Practitioners as a Researcher)  ซ่ึงอยู่ในองค์กร
หรือชุมชนที่ก  าลังเผชิญสภาพการณ์การปฏิบัติงานที่เป็นปัญหาหรือข้อสงสัยที่คลุมเครือ
หรือไม่กระจ่าง 
   3.  เป้าหมาย 
    3.1  เพื่อแกปั้ญหา (to Solve Problem)  
    3.2  เพื่อปรับปรุงการปฏิบตัิงานแบบมืออาชีพ  (to Improve Professional 
Practice)   
   4.  หัวใจส าคญัที่แฝงอยูใ่นกระบวนการ (Process)  ของการวิจยัปฏิบตัิการ  คือ  
การมี ส่วนร่วม (Participation)  และความร่วมมือกัน   (Collaboration)  เพื่อน าไปสู่ความ
เก่ียวพนักัน (Involvedness)  ของผูเ้ก่ียวข้อง (Participants)  ในองค์กรหรือชุมชนที่ด าเนินการ
วิจยั 
   5.  การมีส่วนร่วม  (Participation)  ในการวิจัยปฏิบัติการ  คือ  การร่วมกัน
ตระหนักในปัญหา  (Awareness)  วางแผน  (Plan)  ตดัสินใจ (Decision  making)  ลงมือปฏิบตัิ 
(Practice)  ส่องสะทอ้นตนเอง (Reflection)  และรู้สึกเป็นเจา้ของ (Sense  of Belonging)   
   6.  เป็นการศึกษาคน้ควา้แบบวิวฒัน์ (Evolving)  ที่ค่อย ๆ พฒันาขึ้นเป็นล าดบั
จากจะเล็ก ๆ (Small Scale)  ของคนกลุ่มหน่ึงในประเด็นปัญหาที่ไม่ใหญ่โตซบัซ้อนเกินไป 
   7.  จะเด่นขอ้หน่ึงของการวิจยัปฏิบตัิการ  คือ  ผูป้ฏิบตัิงานในฐานะนกัวิจยัเมื่อ
ได้ท าวิจัยแล้ว  ผลวิจัยจะตอบสนองความต้องการของตนเองท าให้อยากศึกษาค้นคว้าและ
ปรับปรุงพฒันางานต่อไป (Self-Reflective Inquiry)   
  ประวิต  เอราวรรณ์  (2545 : 15-16)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการวิจยัปฏิบตัิการของ
มหาวิทยาลัย  Deakin  ไว้ว่า  ในประเทศออสเตรเลีย Stephen  Kemmis  และคณะ  ได้น า
แนวคิดของ Lewin  มาประยุกต์ใช้ในการวิจยัเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการจดัการศึกษาของ
ออสเตรเลียจนไดรั้บการวิจยัแบบมีส่วนร่วม  และการร่วมมือกนัเป็นหมู่คณะจะกระท าคนเดียว
ไม่ได้  เพราะการกระท าเพียงคนเดียวถึงแม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง  ก็จะท าลายพลังการ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกลุ่ม  ดังนั้นในขั้นตอนของการวิจยัปฏิบติัการจึงตอ้งก าหนดจุดสนใจ
ร่วมกนั  (Thematic concern)  เช่น  สนใจที่จะพฒันาหลกัสูตรและวิธีสอนให้มีประสิทธิภาพ  
หรือพฒันาให้ผูเ้รียนเขา้ใจวิธีการวิทยาศาสตร์ให้ลึกซ้ึง  เป็นตน้  เมื่อไดจุ้ดสนใจร่วมกนัแลว้ก็
จะน าไปสู่การปฏิบตัิที่ส าคญั  4  ประการที่เก่ียวขอ้งเป็นวงจร  คือ 
   1.  การพัฒนาแผนการปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงส่ิงที่ เป็นปัญหา  ซ่ึงเป็นการ
ปฏิบตัิงานที่มีโครงสร้างและแนวทาง  การวางแผนตอ้งมีความยืดหยุ่น  และตอ้งค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนที่ก  าหนดไวไ้ด ้
   2.  การปฏิบัติตามแผน  ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้
อยา่งละเอียด  รอบคอบ  และมีการควบคุมอยา่งสมบูรณ์ 
   3.  การสังเกตผลการปฏิบัติ  เป็นการบันทึกข้อมูล  หลักฐาน  หรือร่องรอย 
ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณเก่ียวกับผลที่ได้จากการปฏิบัติ  โดยอาจใช้วิธีการวดัแบบต่าง ๆ               
เขา้มาช่วย  ซ่ึงสารสนเทศจากการสังเกตน้ีจะน าไปสู่การส่องสะทอ้นและปรับปรุงการปฏิบัติ
อยา่งเขา้ใจและถูกทิศทาง 
   4.  การส่องสะท้อนผลการปฏิบัติ   เป็นกระบวนการทบทวนการปฏิบัติ                
จากบันทึกที่ได้จากการสังเกตว่าไดผ้ลเป็นอย่างไร  มีปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้อย่างไร  เพื่อเป็น
พ้ืนฐานการวางแผนในวงจรต่อไป 
 ดงันั้นองค์ประกอบส าคญัของกระบวนการวิจยัปฏิบติัการของมหาวิทยาลยั Deakin  
จึงประกอบด้วยจุดส าคัญทั้ ง  4  จุดดังที่กล่าวมาคือ  การวางแผน  (Plan)  การปฏิบัติ (Act)             
การสังเกตผล (Observe)  และการสะท้อนผล (Reflect)  ซ่ึ งมีการเคลื่อนไหวลักษณะ                
“เกลียวสว่าน”  ไปในจุดทั้ง  4  จุด  ไม่อยูน่ิ่ง  และไม่จบลงดว้ยตนเอง  ดงัภาพประกอบ  2   
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ภาพประกอบ  3  กระบวนการวิจยัปฏิบตัิการตามแนวคิดของมหาวิทยาลยั  Deakin 
 
  บุญชม   ศ รีสะอาด   (2546 : 70-71)  ได้ก ล่ าวถึ งลักษณ ะส าคัญ ของวิจัย                       
เชิงปฏิบตัิการ  ดงัน้ี 
   1.  มุ่งแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในชีวิตประจ าวันของครูผู้วิจัย             
ซ่ึงจะพบว่าในการปฏิบตัิงานมกัพบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ครูจะคิดคน้หาวิธีการแกปั้ญหาแลว้
น ามาลองปฏิบติั  ศึกษาผลที่เกิดขึ้นว่าสามารถแกปั้ญหานั้นไดห้รือไม่  แกไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด  
ถึงระดบัที่ตอ้งการหรือไม่  มีเงื่อนไขอะไรบา้งที่เก่ียวขอ้ง  กรณีที่ยงัไม่บรรลุตามที่มุ่งหวงัไวจ้ะ
ท าอยา่งไรลองปรับปรุงในส่วนที่ไม่ค่อยไดผ้ล  เพ่ิมวิธีการ  เทคนิคต่าง ๆ แลว้ลองน าไปปฏิบตัิ
ใหม่  ตรวจสอบดูผล  ฯลฯ  ลกัษณะเช่นน้ีคือตวัอยา่งของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
   2.  มีการลงมือปฏิบัติหรือกระท า  ปรับปรุงให้ดีขึ้ น  ซ่ึงอาจสามารถแก้ไข
ปัญหานั้นได้ตามที่วางแผนไว ้ ซ่ึงจะยุติการศึกษาเร่ืองน้ีหรืออาจต้องท าการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองจนพบแนวทางที่ดีตามที่มุ่งหวงัไวก้็ได ้

Plan 

Observe 

Reflect 

Reflect 

Observe 

Act 

Plan 

Act 
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   3.  ผูวิ้จยัอาจท าการวิจยัเพื่อแกปั้ญหาของตนเองคนเด่ียว  หรือท าวิจยัร่วมกนั 
(Participatory)  หลายคนก็ได ้ เช่น  ร่วมกบัครูคนอื่น ๆ นกัเรียน  ผูป้กครอง  เป็นตน้ 
   4.  เน้นการวิจยัเฉพาะที่  ไม่ได้มุ่งการน าผลการวิจยัมาใช้ในการสรุปอา้งอิง  
หรือสรุปครอบคลุม  กล่าวคือ  ผูวิ้จยัลงมือด าเนินการเพื่อแกปั้ญหา  หรือพฒันาการปฏิบตัิงาน
ของตนไม่ไดมุ้่งน าไปใชท้ี่อื่น ๆ  
   5.  ในการด าเนินการวิจยั  ครูผูวิ้จยัอาจมีการเปลี่ยนแปลงในจุดมุ่งหมายและ
วิธีการวิจยั  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมบรรลุเป้าหมายไดดี้ขึ้นก็ได ้
 จากผลการศึกษาดงักล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว่้า  การวิจยัปฏิบตัิการเป็นความพยายาม
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงทางการศึกษาดีขึ้นโดยการท างานเป็นกลุ่มและใช้การ
ปรึกษาหารือเป็นแนวทางปฏิบตัิร่วมกนัอย่างมีระบบ  โดยผูวิ้จยัมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ
และวิเคราะห์วิจารณ์ผลการปฏิบตัิจากวงจร  4  ขั้นตอน  คือ  การวางแผน  การงมือกระท าจริง  
การสังเกตและการสะทอ้นผลการปฏิบตัิการเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงในวงจรใหม่  จนกว่าจะ
ไดข้อ้สรุปที่สมเหตุสมผล  ดังนั้นผูวิ้จยัจึงสนใจน าการวิจยัเชิงปฏิบตัิการมาพฒันาทักษะการ 
แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 1.  งานวิจัยในประเทศ 
  สมปอง  พรหมพ้ืน  (2546 : 171)  ได้พฒันาความสามารถทางการเรียนการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยเน้นการใช้ประสบการณ์ภาษาและการร่วมมือกันเรียน รู้                    
ของนัก เรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่   5  โดยใช้ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  4  วงจร                   
ผลการศึกษาพบว่านกัเรียนที่ไดรั้บการสอนตามรูปแบบการสอนการแกโ้จทยปั์ญหา  โดยเน้น
ประสบการณ์ภาษาและการร่วมมือกันเรียนรู้  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  79.17  
และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ  91.67  สอดคล้องกับเป้าหมายของการวิจัย           
ที่ตั้งไว ้ ในดา้นความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์พบว่า  นกัเรียนมีความสามารถ
ในการแก้โจทยปั์ญหาเฉลี่ยร้อยละ  78.75  และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  75.00  
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการวิจยั 
  ธรรมนูญ  มีเสนา  (2547 : บทคัดย่อ)  ไดศ้ึกษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้            
โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง  ทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ผลการศึกษา
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ค้นคว้า  พบว่า  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะที่ ผู ้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้ นมี
ประสิทธิภาพ  78.94/76.10  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์ 75/75  ที่ตั้งไว ้ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01  ค่าดชันีประสิทธิผลของ
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์  มีค่าเท่ากบั  0.66  แสดงว่าผูเ้รียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ  66  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ที่ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัมาก 
  นราพร  ธุระหาญ  (2547 : บทคัดย่อ)  ไดศ้ึกษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้
และแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง  พ้ืนที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผลการศึกษาค้นควา้  
พบว่า  แผนการจดัการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั  77.94/76.53  
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนโดยใช้แผนการ
จดัการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะสูงกว่าก่อนเรียนมากกว่าร้อยละ  15  อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั  .01 
  วนัทนีย ์ จนัทร์เพชร  (2551 : บทคัดย่อ)  ไดท้ าการวิจยัเร่ือง  การพฒันาแบบฝึก
ทกัษะคณิตศาสตร์และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมแบบฝึกทักษะ  เร่ือง  เลขยกก าลัง                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1  ผลการวิจยัพบว่า   
   1.  ประสิท ธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิ ตศาสต ร์  เร่ือง เลขยกก าลัง                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ 80.20/81.66  และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม
แบบฝึกทกัษะ เร่ือง เลขยกก าลงั  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ 80.90/82.33 
   2.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์และบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมแบบฝึกทักษะ เร่ือง เลขยกก าลัง  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์และ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมแบบฝึกทักษะ เร่ือง เลขยกก าลัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัมากที่สุด   
  อุไร  มีแพง  (2556 : 26-35)  ไดท้ าการวิจยัเร่ือง  การวิจยัเชิงปฏิบตัิการเพื่อพฒันา
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เร่ือง การหารของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาเบน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ผลการวิจัย
พบว่า  1. สภาพปัญหาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์เร่ือง การหาร พบว่า ครูจดัการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนยก์ลาง ยึดแบบเรียน
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และคู่มือครูเป็นหลกั ขาดการเตรียมการสอน เน้นให้นักเรียนหาค าตอบที่ถูกตอ้งมากกว่าเน้น
กระบวนการหรือขั้นตอนการหาค าตอบ ขาดเทคนิคและวิธีการสอนที่น่าสนใจ มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย การแกโ้จทยปั์ญหาเนน้ให้นกัเรียนท าตามแบบที่ครูสอนมากกว่า
ให้นักเรียนไดเ้รียนรู้หรือหาวิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้น ไม่มี
แนวคิดใหม่ๆ ไม่ค่อยซกัถาม นกัเรียนขาดทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ไม่ค่อยปรึกษากนัและขาด
ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน   2. แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ผูม้ีส่วนเก่ียวข้องเสนอแนะว่าควรปรับพ้ืนฐานทางการเรียนที่แตกต่างกันของ
นักเรียนให้พร้อมส าหรับเน้ือหาใหม่  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้
เหมาะสมกบัความสามารถของนักเรียนแต่ละคน เน้นนักเรียนเป็นส าคญั และใช้การเสริมแรง 
และวางเงื่อนไขส าคญั เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก
ขึ้น และร่วมมือกบับุคลากรในโรงเรียนและผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายเพื่อการช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหา  3. ผลการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาร ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีผลการพฒันาความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาร 
หลงัการพฒันาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 4. นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
การหาร โดยภาพรวมในระดบัมาก 
  สุภาพร  เพียรดี   (2558 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาทักษะ
กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ผลการวิจยัพบว่า 
1. สภาพปัญหาการพฒันาทักษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียน
ขาดทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาโจทยก์ารบวก ลบ คูณ หาร จ านวนนับ เศษส่วน และ ทศนิยม
มากที่สุด สาเหตุของปัญหานักเรียนขาดทกัษะการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา นักเรียนวางแผนการ
แกโ้จทยปั์ญหาและด าเนินการแกโ้จทย์ปัญหาไม่ได ้วิธีการแกปั้ญหาคือฝึกทกัษะการวิเคราะห์
โจทยปั์ญหา ฝึกทกัษะการวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา และฝึกทกัษะการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา ฝึก
ทักษะการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา และฝึกทักษะการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา  2. ผลการ
พฒันาทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
จ านวน 9 แผ่น จ านวน 2 วงจรปฏิบัติการ และแผนการจัดการเรียน รู้แบบโครงงาน                    
มีประสิทธิภาพ 81.02/75.74 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดไว ้ 3. ผลการจัดการ

http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5


60 

เรียนรู้แบบโครงงาน ในการพฒันาทักษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์พบว่า  
3.1 นักเรียนทีทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัที่ดีมาก มีทกัษะ
กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาในสถานการณ์จริง สามารถน าความรู้เช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนั
และมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงที่เรียนกับชีวิตจริง  3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังส้ินสุดการพัฒนาผ่านเกณฑ์ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 75.74  3.3 นักเรียนมีลักษณะที่พึง
ประสงค์ได้แก่ ร่วมมือกันท างาน มีทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน ขยนั อดทน รับผิดชอบ                
มีความคิดสร้างสรรค์ รอบคอบ เช่ือมัน่และกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ  3.4 นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานอยูใ่นระดบัที่ดีมากที่สุด  3.5 นักเรียนมีทกัษะกระบวนการ
แก้โจทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์ หลงัการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน 23.17 คิดเป็นร้อยละ 46.35 
  วรางคณา  ส าอางค ์ (2560 : 52-60)  ไดท้ าการวิจยัเร่ือง  การพฒันาความสามารถ
ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยการจดัการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดของโพลยา  การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ  1)  ศึกษาระดบัความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา  2)  เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาสมการ ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ปีการศึกษา 
2558  โรงเรียนบา้นบึงพิไกร  จ านวน 29 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย  แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  t–test for dependent samples  ผลการวิจยัพบว่า  
1) นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของโพยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี  2) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาสูงกว่าก่อนการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  3) นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
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 2.  งานวิจัยต่างประเทศ 
  Fui Fong HO & Hong Kwen BOO  (2007 : unpaged)  ได้ศึ กษา  ก ารวิจัย เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อศึกษาผลกระทบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน  มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ  
ความคิดรวบยอด  และสร้างแรงจูงใจของนักเรียนในการเรียนวิชาฟิสิกส์  กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  41  คน  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่ม
ทดลองใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือกัน  และกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนแบบเดิม  ใช้เวลาใน
การวิจยัมากกว่า  8  สัปดาห์  มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียน
ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  ความรู้
ความเขา้ใจ  ความคิดรวบยอด  และมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาฟิสิกส์  เพ่ิมมากขึ้น 
  Woods  (2007 : unpaged)  ไดศ้ึกษา  การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้
ในรายวิชาคณิตศาสตร์  ในการแกโ้จทยปั์ญหา  การท าความเขา้ใจ  เจตคติและพฤติกรรมของ
นกัเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  วตัถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ี  1.  เพ่ือศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้สามารถเช่ือมโยงไปสู่การจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์  2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติ  และพฤติกรรมของนักเรียน  
ผลการวิจยัพบว่า  การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์  มีผลต่อ
การท าความเขา้ใจในบทเรียน  เจตคติและพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นที่น่าพอใจ 
  Yara  (2009 : 336 - 341)  ไดศ้ึกษาเร่ือง  เจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์  
เจตคติของนักเรียนได้รับอิทธิพลจากเจตคติของครูผูส้อนและวิธีการสอนของครู  งานวิจัย
มากมายช้ีให้เห็นว่า  วิธีการสอนคณิตศาสตร์ของครูผูส้อนและบุคลิกภาพของครูผูส้อนถือไดว่้า
มีผลต่อเจตคติของนกัเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์  หากปราศจากความสนใจและความพยายาม
ของนกัเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก็เป็นการยากที่นกัเรียนจะท าคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์
ไดดี้  งานวิจยัน้ีใช้วิธีการออกการวิจยัเชิงพรรณนา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ความถี่
และร้อยละ  ผลการศึกษาพบว่า  เจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นบวก  และครูควร
พัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียนและเน้นกิจกรรมในชั้ น เรียนที่ เก่ียวข้องกับ
กระบวนการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียน  ผูม้ีส่วนรับผิดชอบควร
จดัอบรมสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบติัการเป็นระยะ ๆ ให้แก่นักเรียน  เพื่อส่งเสริมการมี   
เจตคติดา้นบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
  Mattew  (2014 : 73 – 80)  ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชา
คณิตศาสตร์  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้รายวิชา



62 

คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ซ่ึงแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  
ได้แก่  กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  โดยที่กลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนแบบปกติ  และกลุ่ม
ทดลองใช้วิธีการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พบว่า  พฤติกรรมการเรียนการสอนของ
นกัเรียนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนั  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 
 จากผลงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศสรุปไดว่้า  การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยให้นักเรียนไดค้น้พบดว้ยตนเอง  และการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการร่วมพฒันาจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น  นอกจากนั้นยงัส่งเสริมกระบวนการคิดกระบวนการแกปั้ญหา  ให้นกัเรียนสามารถ
น าประสบการณ์ที่ไดจ้ากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้ ซ่ึงนับว่าเป็นประโยชน์และ
สามารถน าเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาในงานของผูวิ้จยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 



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 
 



83 

  2.2  หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ซ่ึงเป็นแบบอตันัยของ วิทนีย ์และ ซาเบอร์ส (Whitney and 
Sabers)  ดงัน้ี  (พร้อมพรรณ  อุดมสิน.  2544 : 147-148) 
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    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 



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 



บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม) เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ ให้มีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70 ขึ้นไป  ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  กลุ่มเป้าหมาย      
ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม)  ภาคเรียนที่  2                  
ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนศรีบวับานวิทยาคม  ต าบลนาราชควาย  จงัหวดันครพนม  จ านวน  
23  คน  ผูวิ้จยัสรุปผล  อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 

สรุปผล 
 
 จากการน ารูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบัติการมาใช้เพื่อพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์  เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้  
จ านวน  12  แผน  ซ่ึงสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลัง             
การแกปั้ญหาตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการกบัเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้นทั้งกรณีเป็นรายบุคคล           
และเป็นกลุ่ม 
  1.  ผลการวิ เคราะห์ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนัก เรียน              
เป็นรายบุคคลพบว่า  คะแนนต ่ าสุดคือ  ร้อยละ  66.67  คะแนนสูงสุดคือ  ร้อยละ 86.67                 
ซ่ึงจากเกณฑ์ผ่านที่ก  าหนดไว้คือ  ร้อยละ  70  ปรากฏว่ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน  22  คน  
จากนักเรียนทั้ งหมด  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  95.65  ของนักเรียนทั้ งหมด  โดยนักเรียน                
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  จ านวน 1 คน  ที่เหลือ  ครูควรเข้าใจ  สังเกตและพยายามที่จะแก้ปัญหา         
เป็นรายบุคคล  และไม่เร่งรัดนกัเรียนเกินไป  ควรให้ความเป็นกนัเอง 
  2.  ผลการวิเคราะห์ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งชั้น
พบว่า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งชั้นเท่ากบั  
23.00  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  76.67   แสดงว่าในภาพรวมทั้งชั้น  
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นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์  ที่ก  าหนดคือร้อยละ  70       
ของคะแนนเต็ม 
 

อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจยัน้ีมีขอ้คน้พบที่ควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
  1.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ        
ตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัติการที่ผูวิ้จยัออกแบบขึ้น  มีผลท าให้คะแนนทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายบุคคลผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70  ปรากฏว่ามีนักเรียน     
ผ่านเกณฑ์จ านวน  22  คน  จากนักเรียนทั้งหมด  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  95.65  ของนักเรียน
ทั้งหมด   
   ปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70  จ านวน  1  คน  คือ                
1)  นักเรียนมีปัญหาในเร่ืองการอ่านการเขียนภาษาไทย  2)  นักเรียนมี พ้ืนฐานความรู้             
ทางคณิตศาสตร์นอ้ย  3)  นกัเรียนขาดทกัษะในการค านวณ  4)  นกัเรียนขาดความสนใจเมื่อพบ
ปัญหาที่ซับซ้อนจะไม่คิดและไม่ท างาน  5)  นักเรียนบางคนมีปัญหาด้านครอบครัว  และ6)  
นกัเรียนมีปัญหาดา้นสมอง  ท าให้การเรียนอยูใ่นเกณฑพ์อใช้ 
   แนวทางช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มน้ีคือ  1)  ครูท าการสอนซ่อมเสริมให้ในช่วง
พกักลางวนั  2)  ให้นักเรียนเก่งคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือเร่ืองการเรียน  3)  ครูให้ความ
เป็นกนัเองและดูและเอาใจใส่กบันกัเรียนกลุ่มน้ีมากย่ิงขึ้น 
   ถึงแม้นักเรียน  1  คนน้ีจะไม่ ผ่านเกณฑ์ที่ ผู ้วิจัยก าหนดคือ  ร้อยละ  70             
แต่นักเรียนกลุ่มน้ีมีคะแนนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ร้อยละ  60  ซ่ึงถือว่า     
ผ่านเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนด 
  2.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ผู ้วิจัยออกแบบขึ้ น  มีผลท าให้คะแนนทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งชั้นคิดเป็นร้อยละ  76.67  แสดงว่าในภาพรวมทั้งชั้น  
นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดคือร้อยละ  70                
ของคะแนนเต็ม 
   ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  สามารถพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
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คณิตศาสตร์ของนกัเรียนทั้งชั้นมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  76.67  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑร้์อยละ  70  
ที่ก  าหนดไว ้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
  2.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ผู ้วิจยัพฒันาขึ้น  ได้ผ่านขั้นตอนในการสร้างอย่างเป็น
ระบบ  โดยผูวิ้จัยได้ศึกษาเอกสารหลักสูตร  หลักการ  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  และกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  และเมื่อ
ส้ินสุดการเรียนการสอนแต่ละวงรอบ  ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน             
การสอนของครู  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  การสัมภาษณ์   การบันทึก
ประจ าวนัของครู  อนุทินของนักเรียน  ตลอดจนผลการท าแบบฝึกทักษะ  มาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในแต่ละวงรอบปฏิบัติการ  เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกิจกรรมการเรียน               
การสอนให้เหมาะสมในวงรอบต่อไป  ซ่ึงสามารถพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้             
ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  แสดงว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และใช้กระบวนการวิจัย            
เชิงปฏิบตัิการ  เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา  ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมปอง  พรหมพ้ืน  (2546  :  171)  ไดพ้ฒันาความสามารถ
ทางการเรียนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยเนน้การใชป้ระสบการณ์ภาษาและการร่วมมือ
กนัเรียนรู้  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  4  วงจร                    
ผลการศึกษาพบว่า  นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนตามรูปแบบการสอนการแกโ้จทยปั์ญหา  โดยเน้น
ประสบการณ์ภาษาและการร่วมมือกันเรียนรู้  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  79.17  
และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ  91.67  สอดคล้องกับเป้าหมายของการวิจัย              
ที่ตั้งไว ้ ในดา้นความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์พบว่า  นกัเรียนมีความสามารถ
ในการแก้โจทยปั์ญหาเฉลี่ยร้อยละ  78.75  และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  75.00  
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการวิจยั  ทั้งยงัสอดคลอ้งกบั  อุไร  มีแพง  (2556 : 26-35)  ไดท้ าการ
วิจยัเร่ือง  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
เร่ือง การหารของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาเบน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ผลการวิจยัพบว่า  1. สภาพปัญหาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เร่ือง การหาร พบว่า ครูจดัการเรียนการสอนโดย
ยึดครูเป็นศูนยก์ลาง ยึดแบบเรียนและคู่มือครูเป็นหลกั ขาดการเตรียมการสอน เนน้ให้นกัเรียน
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หาค าตอบที่ถูกตอ้งมากกว่าเนน้กระบวนการหรือขั้นตอนการหาค าตอบ ขาดเทคนิคและวิธีการ
สอนที่น่าสนใจ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย การแก้โจทย์ปัญหาเน้นให้
นักเรียนท าตามแบบที่ครูสอนมากกว่าให้นักเรียนได้เรียนรู้หรือหาวิธีการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง  นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้น ไม่มีแนวคิดใหม่ๆ ไม่ค่อยซักถาม นักเรียนขาดทกัษะ
การท างานเป็นกลุ่ม ไม่ค่อยปรึกษากนัและขาดความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  2. แนวทางการ
พฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งเสนอแนะว่าควรปรับ
พ้ืนฐานทางการเรียนที่แตกต่างกันของนักเรียนให้พร้อมส าหรับเน้ือหาใหม่ จัดกิจกรรม        
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคน          
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และใช้การเสริมแรง และวางเงื่อนไขส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน        
มีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น และร่วมมือกบับุคลากรในโรงเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อการช่วยเหลือนกัเรียนที่มีปัญหา  3. ผลการพฒันาความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการพฒันา      
สูงกว่าก่อนการพฒันาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีผลการพฒันาความสามารถ
ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาร หลงัการพฒันาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาร โดยภาพรวมในระดบัมาก   
  2.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              
ตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการที่ผูวิ้จัยพฒันาขึ้น  เป็นการจดักิจกรรมที่ให้การเสริมแรง                  
ซ่ึงจะช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังที่   ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (2523  :  113-114)  กล่าวไว้ว่าในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  คือ  การให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเกิด                
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ให้มีการเสริมแรงเมื่อนกัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนแต่ละขั้นตอน  
นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัเป็นไปตามทฤษฎีการเสริมแรง  โดยการวางเงื่อนไขของ  สกินเนอร์  
ที่ว่าการสอนเด็กตอ้งให้ขอ้มูลยอ้นกลบักบัผูเ้รียนในกรณีที่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  เช่น  มีสัญญา
การเรียนรู้เป็นส่ิงเร้า  แสดงความช่ืนชนในความสามารถของผูเ้รียน  เป็นตน้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  Yara  (2009 : 336 - 3411)  ไดศ้ึกษาเร่ือง  เจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์  
เจตคติของนักเรียนได้รับอิทธิพลจากเจตคติของครูผูส้อนและวิธีการสอนของครู  งานวิจัย
มากมายช้ีให้เห็นว่า  วิธีการสอนคณิตศาสตร์ของครูผูส้อนและบุคลิกภาพของครูผูส้อนถือไดว่้า
มีผลต่อเจตคติของนกัเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์  หากปราศจากความสนใจและความพยายาม
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ของนกัเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก็เป็นการยากที่นกัเรียนจะท าคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์
ไดดี้  งานวิจยัน้ีใช้วิธีการออกการวิจยัเชิงพรรณนา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ความถี่
และร้อยละ  ผลการศึกษาพบว่า  เจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นบวก  และครูควร
พัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียนและเน้นกิจกรรมในชั้ น เรียนที่ เก่ียวข้องกับ
กระบวนการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียน  ผูม้ีส่วนรับผิดชอบควร
จดัอบรมสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบติัการเป็นระยะ ๆ ให้แก่นักเรียน  เพ่ือส่งเสริมการมี   
เจตคติดา้นบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               
ตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการที่ผูวิ้จยัพฒันาขึ้นมีกิจกรรมการเรียนรู้  ดงัต่อไปน้ี 
   2.3.1  ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น าเอาเทคนิควิ ธีการจัด               
การเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งเกม  เพลง  กลอน  การตั้งค าถาม  การอภิปรายกลุ่ม  ซ่ึงเป็น
เทคนิควิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  มาผสมผสานกนัในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นต่าง ๆ คือ  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ขั้นสอน  ขั้นสรุป                   
ขั้นพฒันาทักษะ  และขั้นพฒันาการน าไปใช้  ซ่ึงมีผลท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายกบัการเรียน
การสอน  ไดม้ีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มโดยการร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ท าให้
สามารถแกปั้ญหาจากสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของวราภรณ์  
มีหนกั  (2545  :  59)  ที่กล่าวถึงเร่ืองการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไวว่้า  การจดัการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ควรจดัให้มีอย่างหลากหลาย  
ไม่ว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งชั้น  เรียนเป็นกลุ่มย่อย  เรียนเป็นรายบุคคล  อีกทั้งผูส้อนควรฝึก
ให้ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น  รู้จกับูรณาการความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  ตลอดจน
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิต  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                     
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาพร  เพียรดี  (2558 : บทคดัยอ่)  ไดท้ าการวิจยัเร่ือง  การพฒันา
ทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน        
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  
ผลการวิจยัพบว่า 1. สภาพปัญหาการพฒันาทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์ 
พบว่า นักเรียนขาดทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ลบ คูณ หาร จ านวนนับ 
เศษส่วน และ ทศนิยมมากที่สุด สาเหตุของปัญหานักเรียนขาดทกัษะการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา 
นักเรียนวางแผนการแกโ้จทยปั์ญหาและด าเนินการแกโ้จทยปั์ญหาไม่ได้ วิธีการแกปั้ญหาคือ 
ฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ฝึกทักษะการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา และฝึกทักษะ        

http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5
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การวิเคราะห์โจทยปั์ญหา ฝึกทกัษะการวางแผนแกโ้จทยปั์ญหา และฝึกทกัษะการด าเนินการ       
แกโ้จทยปั์ญหา  2. ผลการพฒันาทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จ านวน 9 แผ่น จ านวน 2 วงจรปฏิบัติการ และแผนการจัด           
การเรียนรู้แบบโครงงาน   มีประสิทธิภาพ 81.02/75.74  ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์              
ที่ก  าหนดไว ้ 3. ผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ในการพฒันาทกัษะกระบวนการแกโ้จทย์
ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์พบว่า  3.1 นกัเรียนทีทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์
อยู่ในระดบัที่ดีมาก มีทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาในสถานการณ์จริง สามารถน าความรู้
เช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนัและมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงที่เรียนกบัชีวิตจริง  3.2 นักเรียน   
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังส้ินสุดการพัฒนาผ่านเกณฑ์ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 75.74                   
3.3 นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ไดแ้ก่ ร่วมมือกันท างาน มีทกัษะกระบวนการปฏิบติังาน 
ขยนั อดทน รับผิดชอบ  มีความคิดสร้างสรรค์ รอบคอบ เช่ือมั่นและกล้าคิด กล้าตัดสินใจ              
3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับที่ ดีมากที่ สุด               
3.5 นักเรียนมีทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้            
แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนเรียน 23.17 คิดเป็นร้อยละ 46.35  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Woods  (2007 : 
unpaged)  ได้ศึกษา  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์              
ในการแก้โจทย์ปัญหา  การท าความเข้าใจ  เจตคติและพฤติกรรมของนักเรียนหญิ ง                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  วตัถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ี  1.  เพ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้สามารถเช่ือมโยงไปสู่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์                   
2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติ  และพฤติกรรมของนักเรียน  ผลการวิจยัพบว่า  
การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์  มีผลต่อการท าความเขา้ใจ
ในบทเรียน  เจตคติและพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นที่น่าพอใจ 
   2.3.2  มีการจดัเตรียมเน้ือหาและกิจกรรม  โดยให้นักเรียนไดม้ีการฝึกปฏิบัติ
ทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน  จนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  โดยดูไดจ้ากผลการท า
แบบฝึกทักษะและคะแนนจากแบบทดสอบวดัทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์             
ของนักเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรางคณา  ส าอางค ์ (2560 : 52-60)   ไดท้ าการวิจยั
เร่ือ ง   ก ารพัฒ น าความสาม ารถในการแก้โจทย์ ปัญ ห าคณิ ตศาสต ร์ของนั ก เรียน                                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยการจดัการเรียนรู้ ตามแนวคิดของโพลยา  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบา้นบึงพิไกร  จ านวน 29 คน  ผลการวิจยั
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พบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้            
ตามแนวคิดของโพยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี  2) ความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาสูงกว่าก่อน       
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียน         
มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
   2.3.3  มีการจัดให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4-5  คน  จ านวน  4  กลุ่ม   
โดยจดัตามเพศ  และระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  และจะมีการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มทุกสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนไดท้ างานร่วมกบัเพื่อนคนอื่น ๆ ซ่ึงมีผลท าให้นักเรียนในกลุ่ม
ไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  มีปฏิสัมพนัธ์กนัในกลุ่ม  ไดพู้ดคุยปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Mattew  (2014 : 73 – 
80)  ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ                
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ซ่ึงแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่  กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  
โดยที่กลุ่มควบคุมใชวิ้ธีการสอนแบบปกติ  และกลุ่มทดลองใชวิ้ธีการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  พบว่า  พฤติกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนั  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Woods  (2007 : 
unpaged)  ได้ศึกษา  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์          
ในการแก้โจทย์ปัญหา  การท าความเข้าใจ  เจตคติและพฤติกรรมของนักเรียนหญิ ง                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  วตัถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ี  1.  เพ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้สามารถเช่ือมโยงไปสู่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์                 
2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติ  และพฤติกรรมของนักเรียน  ผลการวิจยัพบว่า  
การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์  มีผลต่อการท าความเขา้ใจ
ในบทเรียน  เจตคติและพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นที่น่าพอใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ขอ้เสนอแนะดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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  1.  ก่อนน ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ผูวิ้จยัพฒันาขึ้นไปใช้  ครูผูส้อนควรศึกษาแนวคิด  
ทฤษฎี  หลักการ  เป้าหมาย  และขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ  รวมถึง
เปรียบเทียบความสอดคลอ้งกบับริบทของชั้นเรียน 
  2.  ส่งเสริมให้นักเรียนกลา้คิด  กลา้พูด  และกลา้แสดงออกในการแกปั้ญหาหรือ
แก้ไขสถานการณ์  โดยครูให้การชมเชย  ยอมรับ  นักเรียนที่มีความตั้ งใจ ส าหรับนักเรียน                    
ที่เรียนอ่อนครูควรเขา้ใจ สังเกตและพยายามที่จะแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล  และไม่เร่งรัดนกัเรียน
เกินไป  ควรให้ความเป็นกนัเองและส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นมิตร 
  3.  ครูควรสอนให้นักเรียนมีพ้ืนฐานที่ ดี  เร่ือง  การคูณและการหารจ านวน
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการท่องสูตรคูณ 
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     -  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ   
     -  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ 
     -  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์   
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ตาราง  6  แสดงผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้  โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี เร่ือง ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

11 
 

12 

-  การคูณ  การหาร  และเศษส่วน 
-  เศษส่วนกบัร้อยละ   
-  ทศนิยมกบัร้อยละ   
-  ร้อยละท่ีมีผลลพัธ์เป็นจ านวนนบั   
-  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเศษส่วนของจ านวนนบั   
-  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการคูณ และการหาร   
-  โจทยปั์ญหาร้อยละ   
-  การลดราคา   
-  ก าไร  ขาดทุน   
-  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาก าไร  ขาดทุน  และ
ราคาขายจากทุน   
-  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาก าไร  ขาดทุน  และ
ราคาซ้ือ(ทุน) 
-  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัร้อยละท่ีมีผลลพัธ์เป็น
จ านวนนบั   

4.40 
4.00 
4.20 
4.40 
5.00 
4.60 
4.60 
4.20 
4.60 
4.40 

 
5.00 

 
5.00 

 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

 รวม 4.53 ดีมาก 
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ตาราง  7  แสดงผลการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองปฏิบติั  โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

เคร่ืองมือ ค่าเฉล่ีย แปลผล 
แบบบนัทึกประจ าวนัของครู 4.40 ดี 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 5.00 ดีมาก 
แบบสัมภาษณ์นกัเรียน   4.60 ดีมาก 
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ตาราง  8  แสดงผลการประเมินแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ค่าเฉล่ีย แปลผล 
แบบฝึกทกัษะท่ี  1  เร่ือง  การคูณ  การหาร  และเศษส่วน   
แบบฝึกทกัษะท่ี  2  เร่ือง  เศษส่วนกบัร้อยละ   
แบบฝึกทกัษะท่ี  3  เร่ือง  ทศนิยมกบัร้อยละ   
แบบฝึกทกัษะท่ี  4  เร่ือง  ร้อยละท่ีมีผลลพัธ์เป็นจ านวนนบั   
แบบฝึกทกัษะท่ี  5  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเศษส่วนของ
จ านวนนบั   
แบบฝึกทกัษะท่ี  6.1 และ 6.2  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการคูณ                     
และการหาร   
แบบฝึกทกัษะท่ี  7.1 และ 7.2  เร่ือง  โจทยปั์ญหาร้อยละ   
แบบฝึกทกัษะท่ี  8  เร่ือง  การลดราคา   
แบบฝึกทกัษะท่ี  9  เร่ือง  ก าไร  ขาดทุน  
แบบฝึกทกัษะท่ี  10.1 และ 10.2  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการ
หาก าไร  ขาดทุน  และราคาขายจากทุน   
แบบฝึกทกัษะท่ี  11.1  และ  11.2  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการ
หาก าไร  ขาดทุน  และราคาซ้ือ(ทุน)   
แบบฝึกทกัษะท่ี  12.1  ,  12.2  และ  12.3  เร่ือง  โจทยปั์ญหา
เก่ียวกบัร้อยละท่ีมีผลลพัธ์เป็นจ านวนนบั   

4.60 
4.40 
4.60 
4.60 

 
5.00 

 
4.60 
4.60 
4.60 
4.60 

 
4.60 

 
5.00 

 
5.00 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

รวม 4.68 ดีมาก 
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ตาราง  9  แสดงผลการประเมินแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  โดยผูเ้ช่ียวชาญ   
 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ R

 
IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  10  แสดงค่าความยากง่าย  (p)  และค่าอ านาจจ าแนก  (r)  ของแบบทดสอบวดัทกัษะ 
                  การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
 

ขอ้ ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจ าแนก (r) ขอ้ ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจ าแนก (r) 
1 0.52 0.70 4 0.43 0.45 
2 0.43 0.68 5 0.66 0.60 
3 0.60 0.22    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ  
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   2.  ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นครพนม  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลประเมินผล 
   3.  ผศ.ดร.พรศักด์ิ  ยตะโคตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและการสอนคณิตศาสตร์ 
   4.  ดร.อาริยา  สุริยนต์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสต ร์  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยันครพนม  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 
   5.  นางวนิดา  นิรมาณการย ์ ครูเช่ียวชาญ  สาขาคณิตศาสตร์  โรงเรียนชุมชนเทศบาล 
3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  อ  าเภอเมือง  จงัหวดันครพนม  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและการสอนคณิตศาสตร์ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            ๔๘๐๐๐ 

 

                           ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
                                                                                  
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

เรียน   นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้ 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน       
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน                 
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  ๑.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  โดยใช้ชุดการสอน  จำนวน  ๓  ชุด 
  ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  จำนวน  ๑๖  แผน 
  ๓.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  จำนวน 
๙ ชุด   
 

 เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์              
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                          ขอแสดงความนับถือ 

  
 
 

                        (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            ๔๘๐๐๐ 

 

                            ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
                                                                                  
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

เรียน   ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์ 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน       
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน                 
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  ๑.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  โดยใช้ชุดการสอน  จำนวน  ๓  ชุด 
  ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  จำนวน  ๑๖  แผน 
  ๓.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  จำนวน 
๙ ชุด   
 

 เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์            
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                          ขอแสดงความนับถือ 

  
 
 

                        (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            ๔๘๐๐๐ 

 

                            ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
                                                                                  

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

เรยีน   ผศ.ดร.พรศักดิ์  ยตะโคตร 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน             
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  ๑.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  โดยใช้ชุดการสอน  จำนวน  ๓  ชุด 
  ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  จำนวน  ๑๖  แผน 
  ๓.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  จำนวน 
๙ ชุด   
 

 เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์          
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                          ขอแสดงความนับถือ 

  
 
 

                      (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            ๔๘๐๐๐ 

 

                            ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
                                                                                  
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

เรียน   ดร.อาริยา  สุริยนต์ 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง   จังหวัดนครพนม  สำนักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน             
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  ๑.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  โดยใช้ชุดการสอน  จำนวน  ๓  ชุด 
  ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  จำนวน  ๑๖  แผน 
  ๓.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  จำนวน 
๙ ชุด   
 

 เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์            
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                          ขอแสดงความนับถือ 

  
 
 

              (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            ๔๘๐๐๐ 

 

                            ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
                                                                                  
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

เรียน   นางวนิดา  นิรมาณการย์ 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน             
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  ๑.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  โดยใช้ชุดการสอน  จำนวน  ๓  ชุด 
  ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  จำนวน  ๑๖  แผน 
  ๓.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  จำนวน 
๙ ชุด   
 

 เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์             
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                          ขอแสดงความนับถือ 

  
 
 

              (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
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ภาคผนวก  ค 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     1.  แบบบนัทึกประจ ำวนัของครู 
    2.  แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนกัเรียน 
    3.  แบบสรุปพฤติกรรมกำรเรียนของนกัเรียน 
    4.  แบบสัมภำษณ์นกัเรียน 
    5.  อนุทินของนกัเรียน 
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แบบบันทึกประจ าวนัของครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

แผนจัดการเรียนรู้ท่ี.................เร่ือง................................................................................ 

วันที่.....................เดือน............................................................พ.ศ................................. 

 

ค าช้ีแจง  แบบบนัทึกน้ีใชบ้นัทึกขอ้มูลตำมสภำพกำรณ์ควำมเป็นจริงเก่ียวกบับรรยำกำศกำรเรียน 

  กำรสอน  โดยกำรบนัทึกเป็นกำรบรรยำยเหตุกำรณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมกำรเรียนของผูเ้รียน 

 และพฤติกรรมกำรสอนของผูศึ้กษำวำ่  ผูเ้รียนเกิดกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งไรเหตุกำรณ์ทัว่ๆไป 
 เป็นอยำ่งไร  ในขณะท่ีผูว้ิจยัก ำลงัทดลองสอน  โดยท ำกำรบนัทึกหลงัจำกจบกำรเรียนใน 

  แต่ละแผนจดักำรเรียนรู้ 

พฤติกรรมกำรเรียนของผูเ้รียน พฤติกรรมท่ีควรปรับปรุง 
  
  
  
  
  
  

พฤติกรรมกำรสอนของครู พฤติกรรมท่ีควรปรับปรุง 
  
  
  
  
  
  
  

           ลงช่ือ..................................................ผูส้ังเกต 

            (นำงปำริชำติ  ชำชุมวงศ)์ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 

************************************* 

ค าชี้แจง  แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนกัเรียนน้ีใชส้ ำหรับบนัทึกพฤติกรรมกำรเรียนของ

นกัเรียน  โดยผูวิ้จยัเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูล  เพื่อเป็นขอ้มูลสะทอ้นผลกำรปฏิบติัเม่ือส้ินสุดกำรสอนแต่ละ

แผนจดักำรเรียนรู้ 

เลข
ที่ 

ช่ือ-สกุล 

คว
ำม
ตั ้ง
ใจ
แล

ะค
วำ
ม

กร
ะตื

อรื
อร้
น 

กำ
รอ
ภิป

รำ
ยแ
ละ

ตอ
บ

ค ำ
ถำ
ม 

กำ
รย
อม

รับ
ฟัง

คว
ำม
คิด

เห
็น

ขอ
งค
นอ

ื่น 

กำ
รร่
วม

สรุ
ปบ

ทเ
รีย
น 

สรุ
ปผ

ลก
ำร
ปร

ะเมิ
น 

หม
ำย
เห
ต ุ

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ผำ่น ไม่ผำ่น  
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
หมายเหตุ  ถำ้ระดบัคุณภำพ 1 – 2 แสดงว่ำผำ่นเกณฑ ์

                  ถำ้ระดบัคุณภำพ  0  แสดงว่ำไม่ผำ่นเกณฑ์ 
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แบบสรุปพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

แผนจัดการเรียนรู้ท่ี.................เร่ือง................................................................................ 

วันที่.....................เดือน............................................................พ.ศ................................. 
 

ค าชี้แจง  แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนน้ีใชส้ ำหรับบนัทึกพฤติกรรมกำรเรียนของนกัเรียน  โดยผูว้ิจยั

เป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลโดยภำพรวมและจุดเด่น  ทั้งท่ีเป็นส่วนดีและส่วนควรปรับปรุง  เพื่อเป็นขอ้มูล

สะทอ้นผลกำรปฏิบติัเม่ือส้ินสุดกำรสอนในแต่ละวงรอบ 

ขอบข่ายพฤติกรรมท่ีสังเกต 

 1.  ควำมพร้อมก่อนเรียน 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 2.  ควำมร่วมมือในกำรเรียน 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 3.  กำรปฏิบติักิจกรรม 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 4.  ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

          ลงช่ือ..................................................ผูบ้นัทึก 

            (นำงปำริชำติ  ชำชุมวงศ)์ 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

วันที่.....................เดือน............................................................พ.ศ................................. 

ค าชี้แจง   แบบสัมภำษณ์น้ีเป็นแบบสัมภำษณ์ปลำยเปิด  เพื่อให้นกัเรียนท่ีสัมภำษณ์ไดแ้สดงออกซ่ึง 

 ควำมคิดเห็น  และควำมรู้สึกของตนในเชิงรำยละเอียดต่อกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเรียน 

  ผำ่นมำในแต่ละวงรอบ  โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภำษณ์  เพื่อน ำขอ้มูลไปปรับปรุงกำรจดักิจกรรม 

 กำรเรียนกำรสอนในวงรอบปฏิบติักำรต่อไป 

กรอบค าถามในการสัมภาษณ์ 

1.  นกัเรียนมีควำมรู้สึกหรือควำมคิดเห็นอย่ำงไรต่อกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีครูจดัให้ 

 1.1  เน้ือหำท่ีเรียนเป็นอยำ่งไร 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 1.2  เวลำในกำรท ำกิจกรรมเหมำะสมหรือไม่ 

................................................................................................................................................................. 

 1.3  ส่ือกำรสอนเป็นอยำ่งไร 

................................................................................................................................................................. 

 1.4  บรรยำกำศในกำรเรียนเป็นอยำ่งไร 

................................................................................................................................................................. 

2.  นกัเรียนมีควำมคิดเห็นต่อครูผูส้อนอยำ่งไร 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

3.  ควำมคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

            ลงช่ือ..................................................ผูบ้นัทึก 

            (นำงปำริชำติ  ชำชุมวงศ)์ 
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แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 

ค าชี้แจง   แบบบนัทึกอนุทินของนักเรียนน้ีเป็นแบบบนัทึกปลำยเปิด  เพื่อให้นักเรียนไดแ้สดงควำม

คิดเห็นและควำมรู้สึกของตนเองในเชิงรำยละเอียดต่อกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีผ่ำนมำในแต่ละ

วงรอบโดยนกัเรียนเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูล  เพื่อเป็นขอ้มูลสะทอ้นผลกำรปฏิบติัเม่ือส้ินสุดกำรสอน 

 

1.  ส่ิงท่ีนกัเรียนชอบในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีครูจดัให ้

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

2.  ส่ิงท่ีนกัเรียนไม่ชอบในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีครูจดัให ้

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

3.  ควำมรู้สึกหรือควำมคิดของนกัเรียนท่ีมีต่อกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีครูจดัให้ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

4.  ปัญหำและอุปสรรคในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีครูจดัให้ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก  ง 
แบบทดสอบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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แบบทดสอบทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

คะแนนเต็ม  30  คะแนน       เวลา  60  นาที 

********************************************************************** 

ค าชี้แจง 

 1.  แบบทดสอบฉบบัน้ี  มีจุดประสงคเ์พื่อใชท้ดสอบทกัษะในกำรแกโ้จทยปั์ญหำ

คณิตศำสตร์  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  2  โดยมุ่งวดักำรวิเครำะห์โจทยปั์ญหำ  วิธีในกำรแกโ้จทยปั์ญหำ   

และค ำนวณเพื่อตอบปัญหำ 

 2.  แบบทดสอบฉบบัน้ีมี  5  ขอ้  ขอ้ละ  6  คะแนน  เป็นขอ้สอบใหแ้สดงวิธีกำรหำค ำตอบ  

โดยท ำแบบทดสอบ  มีเกณฑก์ำรใหค้ะแนนเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  0, 1, 2, 3  ใน  3  ดำ้น  

ดงัน้ี 

  2.1  เกณฑด์ำ้นกำรวิเครำะห์ปัญหำ  โดยมีระดบัคุณภำพท่ีแสดงคือ 

   0  หมำยถึง  ไม่วิเครำะห์โจทยปั์ญหำ 

   1  หมำยถึง  วิเครำะห์ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดใหห้รือส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบได ้

          ถูกตอ้งอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 

   2  หมำยถึง  วิเครำะห์ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดใหแ้ละส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบไดถู้กตอ้ง 

  2.2  เกณฑด์ำ้นกำรหำวิธีแกโ้จทยปั์ญหำ  โดยมีระดบัคุณภำพท่ีแสดง  คือ 

   0  หมำยถึง  ไม่แปลงโจทยปั์ญหำใหอ้ยูใ่นรูปประโยคสัญลกัษณ์ 

   1  หมำยถึง  แปลงโจทยปั์ญหำใหอ้ยูใ่นรูปประโยคสัญลกัษณ์  แต่แสดงวิธีท่ีใช ้

          ในกำรแกโ้จทยปั์ญหำผิด 

   2.  หมำยถึง  แปลงโจทยปั์ญหำใหอ้ยูใ่นรูปประโยคสัญลกัษณ์และแสดงวิธีท่ีใช ้

         ในกำรแกโ้จทยปั์ญหำไดถู้กตอ้ง 
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  2.3  เกณฑด์ำ้นค ำนวณเพื่อตอบโจทยปั์ญหำ  โดยมีระดบัคุณภำพท่ีแสดง  คือ 

   0  หมำยถึง  ไม่มีค  ำตอบ 

   1  หมำยถึง  ค  ำตอบผิดเน่ืองจำกวิเครำะห์ผิด  หรือกำรแปลงโจทยปั์ญหำท่ีอยูใ่น 

              รูปประโยคสัญลกัษณ์ผิด  หรือค ำนวณผิด 

    2  หมำยถึง  ค  ำตอบถูกตอ้ง 

 3.  ในแบบทดสอบแต่ละขอ้มีท่ีวำ่งใหน้กัเรียนใชใ้นกำรทดเลข  ถำ้ตอ้งกำรทดเลขให้ทดในท่ี

วำ่งตำมขอ้ท่ีก ำหนด 
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1.  หนูดีมีดอกบัว  63  ดอก  จัดใส่แจกนัใบละเท่า ๆ กนั  ได้  9  ใบ                          ส าหรับทด 

     ถ้าหนูดีต้องการจัดแจกนั  12  ใบ  จะต้องใช้ดอกบัวกีด่อก 

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

ขั้นท่ี  1  ท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา 

 1)  ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดใหไ้ดแ้ก่................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 2)  ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ  ไดแ้ก่............................................ 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  2  วางแผนแก้ปัญหา 

     เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไดด้งัน้ี...................................................... 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  3  ด าเนินการแก้ปัญหา 

     แสดงวิธีท ำไดด้งัน้ี................................................................................ 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  4  ตรวจสอบหรือมองย้อนกลบั 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
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2.  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน  1,325  คน  มีนักเรียนมาใช้บริการ                        ส าหรับทด 

     ห้องสมุด  76% ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด มีนักเรียนมาใช้ 

     บริการห้องสมุดกีค่น 

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

ขั้นท่ี  1  ท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา 

 1)  ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดใหไ้ดแ้ก่................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 2)  ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ  ไดแ้ก่............................................ 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  2  วางแผนแก้ปัญหา 

     เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไดด้งัน้ี...................................................... 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  3  ด าเนินการแก้ปัญหา 

     แสดงวิธีท ำไดด้งัน้ี................................................................................ 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  4  ตรวจสอบหรือมองย้อนกลบั 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
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3.  เส้ือแขนยาวตัวหน่ึงติดราคาไว้  1,500  บาท  ขายลดราคา  20%                        ส าหรับทด 

     ผู้ซ้ือต้องจ่ายเงินค่าเส้ือเท่าไร 

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

ขั้นท่ี  1  ท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา 

 1)  ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดใหไ้ดแ้ก่................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 2)  ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ  ไดแ้ก่............................................ 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  2  วางแผนแก้ปัญหา 

     เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไดด้งัน้ี...................................................... 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  3  ด าเนินการแก้ปัญหา 

     แสดงวิธีท ำไดด้งัน้ี................................................................................ 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  4  ตรวจสอบหรือมองย้อนกลบั 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
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4.  ชมพู่ซ้ือดินสอมา  700  บาท  ขายได้ก าไร  15%  ชมพู่ขายดินสอ                     ส าหรับทด 

     ได้ก าไรกีบ่าท  และขายได้เงินท้ังหมดเท่าไร 

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

ขั้นท่ี  1  ท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา 

 1)  ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดใหไ้ดแ้ก่................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 2)  ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ  ไดแ้ก่............................................ 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  2  วางแผนแก้ปัญหา 

     เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไดด้งัน้ี...................................................... 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  3  ด าเนินการแก้ปัญหา 

     แสดงวิธีท ำไดด้งัน้ี................................................................................ 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  4  ตรวจสอบหรือมองย้อนกลบั 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
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5.  พีน่ ้าขายเคร่ืองสังฆทานราคา  900  บาท  ขาดทุน  10%                                   ส าหรับทด 

     พีน่ ้าซ้ือเคร่ืองสังฆทานมาราคาเท่าไร 

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

ขั้นท่ี  1  ท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา 

 1)  ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดใหไ้ดแ้ก่................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 2)  ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ  ไดแ้ก่............................................ 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  2  วางแผนแก้ปัญหา 

     เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไดด้งัน้ี...................................................... 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  3  ด าเนินการแก้ปัญหา 

     แสดงวิธีท ำไดด้งัน้ี................................................................................ 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

ขั้นท่ี  4  ตรวจสอบหรือมองย้อนกลบั 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  จ 
การเผยแพร่ผลงาน 
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ผูร้ายงานไดไ้ดเ้ผยแพร่ชุดการจดัการเรียนรู้  เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ดงัน้ี 
 

  1.  หอ้งสมุดโรงเรียนศรีบวับำนวิทยำคม 
  2.  โรงเรียนอุ่มเหมำ้ประชำสรรค ์ อ ำเภอธำตุพนม  จงัหวดันครพนม 
  3.  โรงเรียนกุดฉิมวิทยำคม  อ ำเภอธำตุพนม  จงัหวดันครพนม 
  4.  โรงเรียนดงดำวแจง้พฒันศึกษำ  อ ำเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม 

  5.  โรงเรียนพระซองสำมคัคีวิทยำ  อ ำเภอนำแก  จงัหวดันครพนม 

  6.  โรงเรียนสหรำษฎร์รังสฤษด์ิ  อ ำเภอศรีสงครำม  จงัหวดันครพนม 

  7.  โรงเรียนรำษฎร์สำมคัคี  อ ำเภอนำหวำ้  จงัหวดันครพนม 

  8.  โรงเรียนนำงวัรำษฎร์รังสรรค ์ อ ำเภอนำหวำ้  จงัหวดันครพนม 

  9.  โรงเรียนนำหวำ้พิทยำคม  อ ำเภอนำหวำ้  จงัหวดันครพนม 

  10.  โรงเรียนอุดมพฒันศึกษำ  อ ำเภอนำหวำ้  จงัหวดันครพนม 

  11.  โรงเรียนธำตุพนม  อ ำเภอธำตุพนม  จงัหวดันครพนม 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ช่ือ   นำงปำริชำติ  ชำชุมวงศ ์

วนั  เดือน  ปีเกิด  8  กรกฎำคม  2513 

สถำนท่ีท ำงำนปัจจุบนั  โรงเรียนศรีบวับำนวิทยำคม  อ ำเภอเมือง  จงัหวดันครพนม  48000 

วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 

ประวติักำรศึกษำ 

พ.ศ.  2525 มธัยมศึกษำปีท่ี  3  จำกโรงเรียนสตรีรำชินูทิศ 

                           จงัหวดัอุดรธำนี 

พ.ศ.  2528  มธัยมศึกษำปีท่ี  6  จำกโรงเรียนสตรีรำชินูทิศ 

              จงัหวดัอุดรธำนี 

พ.ศ.  2532  ค.บ.  (วิชำเอกคณิตศำสตร์)  จำกวิทยำลยัครูสกลนคร 

พ.ศ.  2546  กศ.ม.  (กำรวิจยักำรศึกษำ)  จำกมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

 


