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บทคัดย่อ
การวิ จัยเชิ งปฏิ บัติก ารเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการแก้โจทย์ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยนรวม) ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยนรวม) เป็ นวิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action
Research) กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยน
รวม) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนศรี บวั บานวิทยาคม จานวน 23 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ 2) แบบบันทึกประจาวันของครู
3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน 4) แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน 5) อนุทินของนักเรี ยน
6) แบบฝึ กทักษะประจาชุดการสอน และ7) แบบทดสอบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
การวิจัย ครั้งนี้ ใช้รูป แบบการวิจัยเชิ งปฏิ บัติก าร ซึ่ งมี ข้ ัน ตอนในการปฏิบัติ 4 ขั้น ตอน ได้แ ก่
ขั้นวางแผน ขั้น ปฏิบัติก าร ขั้น สังเกตการณ์ และขั้น สะท้อ นผลการปฏิบัติ โดยดาเนิ น การ 3
วงรอบ โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม ผลการปฏิบตั ิในแต่ละวงรอบมาวิเคราะห์และปรับ
แผนปฏิบตั ิการในวงรอบต่อไป
ผลการวิจยั พบว่า หลังการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนทุกคน
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และเมื่อ วิเคราะห์เป็ นรายบุคคล พบว่า
นัก เรี ยนผ่ านเกณฑ์ จ านวน 22 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 95.65 นั ก เรี ยนที่ ไ ม่ ผ่ านเกณฑ์ ส ามารถ
ทาคะแนนได้สูงกว่า 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.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย ฉบับ นี้ ส าเร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ด้ว ยความกรุ ณ าและความช่ ว ยเหลื อ อย่า งสู ง ยิ่ ง จาก
นางสาวทองจันทร์ ศรี คาแท้ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี บวั บานวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ดร.วรวุฒิ อิน ทนนท์ คณบดี ค ณะศิล ปศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยนครพนม ผศ.ดร.
พรศักดิ์ ยตะโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดร.อาริ ยา สุ ริยนต์ อาจารย์
ประจาสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และนางวนิ ดา นิ รมาณการย์
ครู เชี่ยวชาญ สาขาคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุ สรณ์) อาเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ที่กรุ ณาให้ขอ้ เสนอแนะ ตรวจสอบและแนะนาข้อ บกพร่ องด้วยความเอาใจใส่ ตลอดมา
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อนและนักเรี ยนโรงเรี ยนศรี บวั บานวิทยาคม จังหวัดนครพนม
ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั
คุณค่าและประโยชน์จากงานวิจยั เรื่ องนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบแด่บิดามารดาและผูม้ ีพระคุณทุกท่าน

ปาริ ชาติ ชาชุมวงศ์

สารบัญ
หน้า
บทที่
1 บทนา .....................................................................................................................
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา ...............................................................
ปัญหาการวิจยั .......................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ......................................................................................
ขอบเขตของการวิจยั .............................................................................................
กรอบแนวคิดการวิจยั ...........................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ ..................................................................................................
ประโยชน์ของการวิจยั ..........................................................................................

1
1
5
5
5
8
10
11

2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ..............................................................................
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2551 ........
การจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมและจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม ...........................
การเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ......................................
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ .....................................................................
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ..........................................................................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ...............................................................................................

12
12
22
29
46
50
57

3 วิธีดาเนินการวิจยั ...................................................................................................
กลุ่มเป้าหมาย .......................................................................................................
รู ปแบบการวิจยั ....................................................................................................
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ......................................................................................
การเก็บรวบรวมข้อมูล ..........................................................................................
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ...............................................................................................
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ............................................................................

63
63
63
68
78
80
81

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ............................................................................................
ผลสะท้อนของการปฏิบตั ิการตามวงรอบที่ 1 .......................................................
ผลสะท้อนของการปฏิบตั ิการตามวงรอบที่ 2 .......................................................
ผลสะท้อนของการปฏิบตั ิการตามวงรอบที่ 3 .......................................................
การวิเคราะห์ทกั ษะการแก้โจทย์ปัญหา .................................................................

84
84
87
93
99

5 สรุ ปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ................................................................. 102
สรุ ปผล ................................................................................................................ 102
อภิปรายผล .......................................................................................................... 103
ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................ 108
บรรณานุกรม ............................................................................................................. 110
ภาคผนวก .................................................................................................................
ภาคผนวก ก การหาคุณภาพของเครื่ องมือ .........................................................
ภาคผนวก ข รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ ..........................................................................
ภาคผนวก ค เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ........................................
ภาคผนวก ง แบบทดสอบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ......................
ภาคผนวก จ การเผยแพร่ ผลงาน ........................................................................

115
116
122
134
140
148

ประวัติยอ่ ของผูว้ ิจยั .................................................................................................. 158

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

1
2
3
4
5
6
7
8
9

21
45
69
100
101
117
118
119

แสดงการแบ่งการจัดการเรี ยนรู้ ...........................................................................
สิ่ งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ .................................
แสดงการวิเคราะห์ สาระการเรี ยนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ...................
ผลการวิเคราะห์ทกั ษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ................................
ผลการวิเคราะห์ทกั ษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนทั้งชั้น ..
แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ .............................
แสดงผลการหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบตั ิ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
แสดงผลการประเมินแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ......................
แสดงผลการประเมินแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ...................................................................................................
10 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ........................................

120
121

สารบัญภาพ
ภาพประกอบที่
1
2
3
4
5

กรอบแนวคิดในการวิจยั .......................................................................................
วิธีการสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนอยากเรี ยน ..........................................................
กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการตามแนวคิดของมหาวิทยาลัย Deakin .......................
การเก็บรวบรวมข้อมูล ..........................................................................................
การเปรี ยบเทียบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ...................................

หน้า
8
36
56
80
101

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 มาตรา 81 รั ฐ ต้อ งจัด
การศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู ้คู่คุณธรรม จัดให้มี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่ งชาติ ปรับปรุ งการศึกษาให้สอดคล้อ งกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จและสั ง คมสร้ างเสริ ม ความรู ้ และปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้องเกี่ ย วกับ การเมื อ ง
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข สนั บ สนุ น
การค้นคว้าวิจยั ในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่ งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ จึงทาให้
มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การศึ กษาทั้งระบบและมีข้ นั ตอนไม่ให้เกิดความรุ นแรงหรื อเกิดผลกระทบในทางที่ เสี ยน้อย
ที่ สุ ด เพื่ อให้ก ารจัดการศึ กษาของไทยมี คุ ณ ภาพยิ่งขึ้ น (วิชัย ตันศิ ริ. 2543 : 15-16) หัวใจ
ของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรี ยนรู ้โดยมุ่งให้ผูเ้ รี ยนรู ้วิธีเรี ยนรู ้ เพื่อให้คิดเป็ น
ท าเป็ น โดยจัด ระบบการเรี ย นรู ้ โ ยงประสบการณ์ ใ นห้ อ งเรี ย นไปสู่ ชี วิ ต จริ ง ซึ่ งถื อ เป็ น
ยุทธศาสตร์สาคัญของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ข มีคุณธรรม ซึ่งเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการนาไปสู่ระบบ
การเรี ย นการสอนที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ คื อ หลัก สู ต รนั่ น เอง เพราะหลัก สู ต ร
เป็ นตัวกาหนดรู ปแบบหรื อมาตรฐานทางการศึ กษา เป็ นโครงสร้างทางเนื้ อหาวิช าและระบุ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนไว้อย่างชัดเจน ตลอดทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่ของผูเ้ รี ยน ตลอดจน
ยุท ธวิ ธี แ ละกระบวนการในการแสวงหาความรู ้ ด้า นทัก ษะและกระบวนการที่ ต้อ งเป็ น
ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
คณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ ในชีวิตประจาวันของมนุษย์เกี่ยวข้อง
กับ คณิ ตศาสตร์ อ ยู่ต ลอดเวลา เช่ น การจัด ตารางการท างาน การติ ด ต่ อสื่ อ สาร และการ
ประกอบธุ รกิจ นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นวิชาที่ พ ฒ
ั นาความคิดของมนุ ษ ย์ ทาให้มนุ ษ ย์
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
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สถานการณ์ ไ ด้อ ย่า งถี่ ถ ้ว น รอบคอบ ท าให้ ส ามารถคาดการณ์ วางแผน ตัด สิ น ใจและ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุล
ทั้ง ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญาและอารมณ์ หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศัก ราช 2551 เป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน ได้เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนทุ ก คนได้เรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ตามศัก ยภาพ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เยาวชนเป็ นผู ้มี ค วามรู ้
ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ที่ พ อเพี ย ง สามารถน าความรู ้ และทัก ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่จาเป็ นไปพัฒนาคุณภาพชี วิตให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนาไปเป็ นเครื่ องมือใน
การเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และเป็ นพื้นฐานสาหรับการศึกษาต่อ (กรมวิชาการ. 2551 : 1) ตลอดจน
คณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่ช่วยก่อให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โลกปั จจุ บ ัน นี้ เจริ ญ ขึ้ นเพราะการคิ ดค้นทางด้านวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ งต้องอาศัยความรู ้ทางด้าน
คณิ ตศาสตร์ นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ย ัง ช่ ว ยพั ฒ นาให้ แ ต่ ล ะบุ ค คลเป็ นคนที่ ส มบู ร ณ์
เป็ นพลเมืองดี เพราะคณิ ตศาสตร์ช่วยเสริ มสร้างความมีเหตุผล ความเป็ นคนช่างคิด ช่างริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ มี ระบบระเบี ย บในการคิด มี ก ารวางแผนในการทางาน มี ความรับผิดชอบต่อ
กิจการงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนลักษณะความเป็ นผูน้ าในสังคม (สิ ริพร ทิพย์คง. 2545
: 9)
สาหรับ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป้ าหมายของ
หลักสู ตรเน้นในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต การพัฒนาสมรรถนะและทักษะกระบวนการนาหลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ิในระดับ
เขตพื้นที่ การศึ กษาและสถานศึกษา โดยมี การกาหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญ
ของผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั ที่ชดั เจน เพื่อใช้เป็ น
ทิ ศ ทางในการจัด ท าหลัก สู ต ร การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะระดับ นอกจากนั้ น ได้ก าหนด
โครงสร้ า งเวลาเรี ย นขั้น ต่ า ของแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ใ นแต่ ล ะชั้น ปี ไว้ใ นหลัก สู ต ร
แกนกลาง และเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรี ยนได้ตามการเตรี ยมความพร้อมและ
จุดเน้น อี กทั้งได้ปรั บ กระบวนการวัดและประเมิ นผลผูเ้ รี ยน เกณฑ์การจบการศึ กษาแต่ล ะ
ระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้
และมีความชัดเจนต่อการนาไปปฏิบตั ิ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ข : 2)
การศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม เป็ นการรั บ เด็ ก เข้ารั บ การศึ ก ษาโดยไม่ แ บ่ ง แยกความ
บกพร่ องของเด็ก หรื อคัดแยกเด็กที่ดอ้ ยว่าเด็กส่ วนใหญ่ออกจากชั้นเรี ยน แต่จะใช้การบริ หาร
จัดการและวิธีการในการให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาการตามความต้ องการ จาเป็ นอย่าง
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เหมาะสมเป็ นรายบุคคล ซึ่งโรงเรี ยนศรี บวั บานวิทยาคม ดาเนินการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม
ที่ จัด ให้ เด็ ก พิ เศษเข้า มาเรี ย นรวมกับ เด็ ก ปกติ โดยรั บ เข้ามาเรี ย นรวมกัน ตั้ง แต่ เริ่ ม เข้ารั บ
การศึกษาและจัดให้มีบริ การพิเศษตามความต้องการของแต่ละบุคคล
จากสภาพปั ญ หาดังกล่าวเกิดจากปั ญ หา 2 ด้าน คือ ด้านผูเ้ รี ยน และด้านผูส้ อน
ดังนี้ ด้านผูเ้ รี ยน พบว่า นักเรี ยนขาดความสนใจในวิชาคณิ ตศาสตร์ มีทศั นคติที่ไม่ดีต่อวิชา
คณิ ตศาสตร์ ขาดทักษะการคิดคานวณทาให้มีปัญหาในการคิดและทาโจทย์ปัญหาไม่เป็ น คิด
ช้าเพราะขาดการฝึ กฝนที่เพียงพอ ไม่ชอบเรี ยนเพราะคิดว่าไม่รู้จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างไร (อนุชิต ล้ ายอดมรรคผล. 2539 : 3-7) ด้านผูส้ อน พบว่า ครู ผสู ้ อนขาดความรู ้ความ
เข้าใจในเนื้ อหาวิชาและเทคนิ ควิธีการสอน รวมถึงการเตรี ยมการสอนที่ ขาดการวางแผนที่ ดี
ครู สอนด้วยวิธีการอธิ บายให้นักเรี ยนฟั งอย่างเดียว การให้โจทย์ที่ยากเกินไป การไม่เต็มใจ
หรื อไม่ส ามารถหรื อไม่อดทนที่ จะตอบค าถามจนกว่านักเรี ยนจะเข้าใจ (วิจิตรา อุปการนิ ติ
เกษตร. 2540 : 125) ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ สภาพปั ญ หาของนั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนศรี บ ัวบานวิ ท ยาคม ในด้านผูเ้ รี ยนพบว่า นักเรี ยนส่ วนหนึ่ งเป็ นนัก เรี ยนเรี ยนรวม
ตามบัญชีรายชื่อของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 นครพนม นักเรี ยนไม่มีความกระตือรื อร้น
ในการเรี ยน ขาดความสนใจ ขาดทัก ษะการคิ ดค านวณ การวิเคราะห์ โจทย์ปั ญ หา ท าให้
แก้โจทย์ปัญหาไม่เป็ น ด้านครู ผูส้ อนพบว่า ครู ขาดการวางแผนที่ดี ขาดเทคนิ ควิธีการสอน
ที่เหมาะสมกับเนื้ อหาและขาดสื่ อการสอน ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงศึกษา
ค้นคว้ารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่พฒั นาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรี ยน
ให้ประสบผลสาเร็ จและเป็ นที่ยอมรับกันว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
ส าคัญ สามารถพัฒ นาทัก ษะการแก้โจทย์ปั ญ หาของนัก เรี ย นได้ ซึ่ งมี ห ลากหลายวิธี ดังที่
ทิ ศ นา แขมมณี (2547 : 141-146) ได้เสนอไว้เช่ น การจัด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น
กระบวนการสื บ สอบ เน้น กระบวนการคิ ด เน้น กระบวนการกลุ่ม เน้น กระบวนการวิจัย
เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และได้มีนักวิจยั หลายท่านนาวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งผลการวิจั ย
สรุ ปได้ว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้นและสู งกว่าการเรี ยนแบบปกติ มีการพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ ดังเช่ น งานวิจัย ของ สมปอง พรมพื้ น
(2543 : 160) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถทางการเรี ยนการแก้โจทย์ปั ญหา
คณิ ต ศาสตร์ โดยเน้ น การใช้ป ระสบการณ์ ภ าษาและการร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการสอนการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการใช้
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ประสบการณ์ ภ าษาและการร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู ้ เป็ นรู ป แบบการสอนที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นและมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสู งขึ้นด้วย งานวิจยั
ของชัยวิชิต มู ล ป้ อม (2547 : 99) ได้ท าการวิจยั เรื่ องการพัฒ นากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ โดยการสอนแบบร่ วมมื อ กัน เรี ย นรู ้ ในวิช าคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่ วน
ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า นัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การสอนผ่านเกณฑ์ร้อ ยละ 70
คิดเป็ นร้อยละ 86.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์จานวนนักเรี ยนที่กาหนดไว้ร้อยละ 80
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเป็ นการวิจยั อีกประเภทหนึ่งที่น่าจะสามารถทาให้มีการพัฒนา
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรี ยนให้ประสบผลสาเร็ จมากขึ้น เนื่ องจากการวิจยั ประเภทนี้
มีข้ นั ตอนการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการปฏิ บตั ิจริ ง มีลกั ษณะการดาเนิ นการ
เป็ นวงจรต่อเนื่อง มีกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่ วม และเป็ นกระบวนการที่เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการท างานปกติ เพื่ อให้ไ ด้ข ้อ ค้น พบเกี่ ย วกับ การแก้ไขปั ญ หาที่ ส ามารถปฏิ บัติไ ด้จริ ง
ดังงานวิจัยของสุ ล ัดดา ลอยฟ้ า เกื้ อจิ ตต์ ฉิ ม ทิ ม และภัส สรา อิ นทรก าแหง (2538 : 67)
ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้การเรี ยนแบบ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ดาเนิ นการวิจยั โดยรู ปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
พบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ ใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเกินร้อยละ 60 ขึ้นไปร้อยละ 100
จากวิสัยทัศน์การเรี ยนรู ้ คุณภาพของผูเ้ รี ยน สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ครู ผสู ้ อนจาเป็ นที่จะต้องศึกษาความสาคัญเหล่านี้ จนเข้าใจแล้วจึง
ลงมือออกแบบชุ ดการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยให้เห็นเป็ นรู ปธรรมให้มาก ให้ผูเ้ รี ยนได้ ลงมื อ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นผูค้ ิด สรุ ปสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง เมื่อผูเ้ รี ยนได้ศึกษาขั้นตอนการสอน
คณิ ตศาสตร์ แล้ว ย่อมเกิ ดความคิ ดรวบยอด มี ค วามรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระที่ เรี ยนเกิ ด
ทัก ษะที่ เรี ยนเกิ ดทัก ษะมี ก ระบวนการแก้ปั ญ หา ได้หลายแบบหลายวิธี มี ความยืดหยุ่นเกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้และบรรจุจุดประสงค์ของหลักสูตรในที่สุด
ผู ้วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจน าวิ ธี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ต ามกระบวนการวิ จัย
เชิงปฏิบตั ิการ มาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (กลุ่ม
นั ก เรี ย นเรี ย นรวม) โรงเรี ย นศรี บัว บานวิ ท ยาคม เพื่ อ แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งในเรื่ อ งทัก ษะ
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาและเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ในยุค
โลกาภิวตั น์ คือ เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประมาณค่าและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาการ
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ทางานเป็ นหมู่คณะและทาให้นักเรี ยนมี ความสุ ขในการเรี ยน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาครู ให้รู้จกั
แสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนอยูเ่ สมออีกด้วย

ปัญหำกำรวิจัย
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ได้ก าหนดปั ญ หาการวิ จัย ไว้ว่ า ภายหลัง การแก้ปั ญ หา
ตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ นัก เรี ยน (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยนรวม) มีทกั ษะการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่ อ พัฒ นาทักษะการแก้โจทย์ปั ญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยนรวม) เรื่ อง อัตราส่ วนและ
ร้อยละ ให้มีผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ขอบเขตของกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1) กลุ่มเป้าหมาย
1.1 กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นนั ก เรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
(กลุ่มนักเรี ยนเรี ยนรวม) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนศรี บวั บานวิทยาคม ตาบล
นาราชควาย จังหวัดนครพนม จานวน 23 คน เพราะเป็ นนักเรี ยนที่ขาดทักษะการแก้โจทย์
ทางคณิตศาสตร์
1.2 เป้ าหมายของการศึกษา คือ นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายมีทกั ษะการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผา่ นเกณฑ์ที่ผวู ้ ิจยั กาหนด คือ ร้อยละ 70
2) ขอบเขตเนื้อหา
เนื้ อหาที่ นามาใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เจาะจงเลือกเนื้ อหาตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 คือ อัตราส่วนและร้อยละ
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เนื้ อ หาดัง กล่ า ว จัด ท าเป็ นชุ ด การสอน จ านวน 3 ชุ ด ใช้เวลา 18 ชั่ว โมง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชุดที่ 1 สร้างเสริ มความรู ้พ้นื ฐาน จานวน 4 ชัว่ โมง ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 - 4
ชุดที่ 2 ร่ วมประสานทักษะ จานวน 7 ชัว่ โมง ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 - 9
ชุดที่ 3 ศิลปะการนาไปใช้ จานวน 7 ชัว่ โมง ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 10 - 12
3) สิ่ งที่สนใจศึกษา
3.1 นวัตกรรมที่ใช้ วิธีการสอนโดยใช้ชุดการสอน จานวน 3 ชุด กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยนรวม)
3.2 ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน คือ พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยนรวม)
4) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั
ระยะเวลาที่ทาการวิจยั คือ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ใช้เวลาในการ
จัดกิจกรรม จานวน 18 ชัว่ โมง โดยใช้ชุดการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
5) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5.1 ชุดการสอน เรื่ อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ (แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้, ใบงาน, แบบฝึ กทักษะ)
5.2 แบบบันทึกประจาวันของครู
5.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
5.4 แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน
5.5 อนุทินของนักเรี ยน
5.6 แบบฝึ กทักษะประจาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 3 ชุด ประกอบด้วย
แบบฝึ กหัด จานวน 12 ฉบับ
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนครั้ งนี้ ใช้
กระบวนการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร 4 ขั้น ตอน คื อ ขั้น วางแผน (P : Plan) ขั้น ปฏิ บ ัติ ก าร
ตามแผน (A : Act) ขั้นสังเกต ติดตามและประเมิ นผล (O : Observe) และขั้นสะท้อนผล
การปฏิบตั ิ (R : Reflect) โดยดาเนิ นการวิจยั ตามกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การทั้งหมด 3
รอบ ดังภาพประกอบ 1

วงรอบ
ที่ 1
สร้าง
เสริ ม
ความรู ้
พื้นฐาน

วำงแผน (P)
- วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
- วิเคราะห์ปัญหาการขาดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
- ศึกษาแนวทางและวิธีการสาหรับนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
- เลือกเนื้อหาคณิ ตศาสตร์สาหรับใช้สอนในวงรอบที่ 1
- สร้างแผนการเรี ยนรู ้ชุดที่ 1 และเครื่ องมือวัดและประเมินผล ชุดที่ 1
สะท้ อนผลกำรปฏิบตั ิ (R)
- รวบรวมสารสนเทศทั้งหมดที่ได้จากการ
สังเกต ติดตามและประเมินผล สาหรับ
ประกอบการพิจารณาวางแผน ปรับปรุ งแก้ไข
กระบวนการวิจยั ในวงรอบที่ 2 ต่อไป

ปฏิบัตกิ ำรตำมแผน (A)
- นาแผนการเรี ยนรู ้ชุดที่ 1
ไปจัดการเรี ยนการสอนกับ
กลุ่มเป้าหมาย

สังเกต ติดตำมและประเมินผล (O)
- สังเกต ติดตามและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนตาม
แผนการเรี ยนรู ้ชุดที่ 1 โดยใช้เครื่ องมือประเมินประสิ ทธิภาพของ
กิจกรรมและเครื่ องมือสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
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วำงแผน (P)
- ศึกษาสารสนเทศที่ได้จากวงรอบที่ 1
- เลือกเนื้อหาคณิ ตศาสตร์สาหรับใช้สอนในวงรอบที่ 2
- สร้างแผนการเรี ยนรู ้ชุดที่ 2 โดยปรับปรุ งตามสารสนเทศที่ได้จากวงรอบที่ 1
- สร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผล ชุดที่ 2

วงรอบที่
2
ร่ วม
ประสาน
ทักษะ

สะท้ อนผลกำรปฎิบัติ (R)
- รวบรวมสารสนเทศทั้งหมดที่ได้จากการ
สังเกต ติดตามและประเมินผล สาหรับ
ประกอบการพิจารณาวางแผน ปรับปรุ งแก้ไข
กระบวนการวิจยั ในวงรอบที่ 3

ปฏิบัตกิ ำรตำมแผน (A)
- นาแผนการเรี ยนรู ้ชุดที่ 2
ไปจัดการเรี ยนการสอนกับ
กลุ่มเป้าหมาย

สังเกต ติดตำมและประเมินผล (O)
- สังเกต ติดตามและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนตาม
แผนการเรี ยนรู ้ชุดที่ 2 โดยใช้เครื่ องมือประเมินประสิ ทธิภาพของ
กิจกรรมและเครื่ องมือสะท้อนผลการปฏิบตั ิ

วงรอบที่
3
ศิลปะ
การนา
ไปใช้

วำงแผน (P)
- ศึกษาสารสนเทศที่ได้จากวงรอบที่ 2
- เลือกเนื้อหาคณิ ตศาสตร์สาหรับใช้สอนในวงรอบที่ 3
- สร้างแผนการเรี ยนรู ้ชุดที่ 3 โดยปรับปรุ งตามสารสนเทศที่ได้จากวงรอบที่ 2
- สร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผล ชุดที่ 3
- สร้างแบบทดสอบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
สะท้ อนผลกำรปฎิบัติ (R)
- รวบรวมสารสนเทศทั้งหมดที่ได้จากการ
สังเกต ติดตามและประเมินผล

ปฏิบัตกิ ำรตำมแผน (A)
- นาแผนการเรี ยนรู ้ชุดที่ 3 ไปจัดการ
เรี ยนการสอนกับกลุ่มเป้าหมาย

สังเกต ติดตำมและประเมินผล (O)
- สังเกต ติดตามและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนตาม
แผนการเรี ยนรู ้ชุดที่ 3 โดยใช้เครื่ องมือประเมินประสิ ทธิภาพของ
กิจกรรมและเครื่ องมือสะท้อนผลการปฏิบตั ิ

ทดสอบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
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นิยำมศัพท์ เฉพำะ
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดงั นี้
1. ทัก ษะในการแก้โจทย์ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ หมายถึ ง คะแนนที่ ไ ด้จาก
การทาแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ
ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยผูเ้ รี ยนมีความสามารถ 3 ด้าน ดังนี้
1.1 ความสามารถในการท าความเข้าใจปั ญ หาหรื อ วิ เคราะห์ ปั ญ หา คื อ
ความสามารถในการบอกได้ว่า สิ่ ง ที่ โจทย์ต้องการทราบคื ออะไร สิ่ งที่ โจทย์ก าหนดให้มี
อะไรบ้าง
1.2 ความสามารถในด้า นการหาวิ ธี แ ก้โ จทย์ปั ญ หา คื อ ความสามารถ
ในการบอกได้วา่ จะใช้วิธีการใดในการแก้โจทย์ปัญหา
1.3 ความสามารถในด้านการคานวณเพื่อตอบปั ญหา คือ ความสามารถใน
การใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ดว้ ยแบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมาคิดคานวณเพื่อหาคาตอบของ
โจทย์ปัญหา
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หมายถึ ง การจัดกิจกรรมพัฒ นาทัก ษะการแก้โจทย์
ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ (กลุ่ม นักเรี ยนเรี ยนรวม) ซึ่ งประกอบด้วย 7 องค์ป ระกอบ ได้แก่
สาระสาคัญ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนการสอน
การวัดผลประเมินผลและกิจกรรมเสนอแนะ โดยที่กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
มีข้นั ตอนการดาเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่ บ ทเรี ยน เป็ นการทบทวนบทเรี ยน กระตุน้ ความสนใจ
ในการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อให้นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน เน้นกิจกรรมการเรี ยนที่มีความ
สนุกสนาน รวดเร็ว มีความแม่นยาในการคิด การอภิปรายและการซักถาม
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน เป็ นขั้นการพัฒนามโนมติ โดยในวงรอบที่ 1 จัดกิจกรรม
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ วงรอบที่ 2 และ 3 จัดกิจกรรมโดยการนาขั้นตอนการแก้ปัญหามา
ใช้ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นทาความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา
โดยต้อ งท าความเข้า ใจในสั ญ ลัก ษณ์ ต่ า ง ๆ ในโจทย์ปั ญ หา ขั้น ที่ 2 เป็ นขั้น ตอนการวาง
แผนการแก้โจทย์ปัญหาโดยแยกแยะปั ญ หาออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ เพื่อสะดวกในการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 3 เป็ นขั้นตอนการดาเนิ นการแก้ปัญหา ซึ่ งต้องเป็ นขั้นที่ นักเรี ยนต้องลงมื อคิดคานวณ
ตามแผนการที่ วางไว้ในขั้น ที่ 2 ขั้น ที่ 4 เป็ นขั้น ตรวจสอบเพื่ อ ที่ จะได้ค าตอบของปั ญ หา
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เป็ นการตรวจสอบวิธีการและหาคาตอบเพื่ อความแน่ ใจว่าถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่ งนักเรี ยนต้อง
รวบรวมความรู ้ ข องตนเองและความสามารถในการแก้โจทย์ปั ญ หาที่ ไ ด้รับ การพัฒ นาเข้า
ด้วยกันเพื่อทาความเข้าใจและปรับปรุ งคาตอบให้ดีข้ นึ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป เน้นให้ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย ถึงวิธีการที่นกั เรี ยน
ใช้ แนวคิด หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาที่ได้จากการทากิจกรรม
ขั้นที่ 4 ขั้น พัฒนาทัก ษะ เน้นให้นัก เรี ยนร่ วมกันท ากิ จกรรมเพื่ อสร้ างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยการทางานเป็ นกลุ่มและให้นกั เรี ยนร่ วมกันระดมความคิดในกลุ่มในการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายและร่ ว มกันสร้างทางเลือกอย่างหลากหลายในการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหาและคานวณเพื่อตอบโจทย์ปัญหา โดยมีครู เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาและ
ในขณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม ครู จะประเมินระหว่างที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิ โดยเดินดู พร้อมให้
กาลังใจ และให้ข ้อเสนอแนะเพื่ อการปรับปรุ งให้ดี ข้ ึ น แล้วให้แต่ ล ะกลุ่มสรุ ปถึงวิธีก ารที่
นักเรี ยนใช้ สิ่ งที่ได้จากการทากิจกรรมของแต่ละกลุ่ม ถ้านักเรี ยนยังไม่เข้าใจครู อธิบายเพิ่มเติม
ขั้น ที่ 5 พัฒ นาการน าไปใช้ ให้นัก เรี ย นท าแบบฝึ กหัด เพื่ อ น าความรู ้ ที่ ไ ด้
เรี ยนรู ้ไปแล้วประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่
3. การวิจยั เชิงปฎิบตั ิการ หมายถึง กระบวนการที่ผูว้ ิจยั ใช้ในการพัฒนาทักษะ
การแก้โจทย์ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้ว ย 3 วงรอบ ในแต่ ล ะวงรอบมี ก าร
ดาเนิ นงานเป็ น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นวางแผน เป็ นขั้นตอนในการวิเคราะห์ ปัญหาและ
ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา 2) ขั้นปฏิบตั ิการตามแผน เป็ นขั้นตอนดาเนิ นการสอนตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น 3) ขั้นสังเกต ติดตามและประเมินผล เป็ นการสังเกตการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิการสอน และ4) ขั้นสะท้อนเพื่อการปรับปรุ ง เป็ นการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและผลการปฎิบตั ิ

ประโยชน์ ของกำรวิจัย
ประโยชน์จากการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ได้ชุ ด การสอนและแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ส าหรั บ ใช้ ใ นการจัด การเรี ย น
การสอนเพื่อแก้ปัญหาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยนรวม)
2. เป็ นประโยชน์ ต่ อผูเ้ รี ย น คือ นั ก เรี ย นมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์
มีทกั ษะในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเอง สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมจริ ยธรรมที่เหมาะสมดีงาม รู ้จกั ควบคุมตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
3. เป็ นประโยชน์ ต่ อ ครู ผูส้ อนและครู อื่ น ๆ คื อ ครู ป รั บ พฤติ ก รรมการสอน
ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน มาตรฐานวิชาชี พครู มีแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศที่ เอื้ อ
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้และได้นวัตกรรมในการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
4. เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา คื อ ได้ท ราบถึ ง การจัด การเรี ย น
การสอนคณิ ต ศาสตร์ ที่ ใ ช้แ บบฝึ กทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้อ ย่างเหมาะสม
อันเป็ นหนึ่ งในภารกิ จหลัก ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการพัฒ นาการให้ก ารสนับ ส่ งเสริ ม
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและด้านวัสดุอุปกรณ์

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยนรวม) เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ ให้มีผล
การเรี ยนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้ นไป ตามกระบวนการวิจัยเชิ งปฏิบัติการ ผูว้ ิจัยได้ศึ กษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2551
2. การจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมและจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
3. การเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4. การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
5. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2551
คณิ ต ศาสตร์ มี บ ทบาทส าคัญ ยิ่ งต่ อ การพัฒ นาความคิ ด ท าให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ คิ ด อย่างมีเหตุ ผล เป็ นระบบ ระเบี ยบ มี แบบแผน สามารถวิ เคราะห์ ปั ญหา และ
สถานการณ์ได้อย่าง ถี่ถว้ น รอบคอบ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือ ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน
นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั ช่ วยพัฒ นามนุ ษ ย์ให้ ส มบู รณ์ มีค วามสมดุล ทั้งทางร่ างกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ นและสามารถอยู่ร่วมกับ ผูอ้ ื่นได้
อย่างมีความสุข
คณิตศาสตร์ เป็ นนามธรรม มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยคาอนิ ยาม บทนิ ยาม สัจพจน์
ที่เป็ นข้อตกลงเบื้อ งต้น จากนั้นจึงใช้การให้เหตุผล ที่สมเหตุสมผล สร้างทฤษฎี บทต่างๆ ขึ้น
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และนาไปใช้อย่างเป็ นระบบ คณิ ตศาสตร์ มีความถูกต้องเที่ยงตรง คงเส้นคงวา มีร ะเบียบแบบ
แผน เป็ นเหตุเป็ นผล และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง
คณิตศาสตร์ เป็ นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบรู ปและความสัมพันธ์ เพื่อให้
ได้ขอ้ สรุ ป และนาไปใช้ประโยชน์ คณิ ตศาสตร์มีลกั ษณะเป็ นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย และถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ
วิสัยทัศน์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์
การศึกษาคณิ ตศาสตร์ สาหรับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เป็ นการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปิ ดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรี ยนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและ
ตลอดชี วิตตามศักยภาพทั้งนี้ เพื่อ ให้เยาวชนเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ที่
พอเพียง สามารถ นาความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่จาเป็ นไปพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตให้ ดียิ่ งขึ้ น รวมทั้งสามารถน าไปเป็ นเครื่ อ งมือ ในการเรี ยนรู้ สิ่ งต่างๆ และเป็ นพื้ นฐาน
สาหรับการศึกษาต่อ ดังนั้นจึงเป็ นความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตอ้ งจัดสาระการเรี ยนรู้ที่
เหมาะสมแก่ผเู ้ รี ยนแต่ละคน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ และต้องการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มาก
ขึ้น ให้ถือ เป็ นหน้าที่ ของสถานศึกษาที่ จะต้อ งจัดโปรแกรมการเรี ยนการสอนให้แ ก่ผูเ้ รี ยน
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู้ที่ทดั เทียมกับนานาอารยประเทศ
หลักการ
หลักสู ตรโรงเรี ยนศรี บวั บานวิทยาคม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1. เป็ นหลัก สู ต รการศึก ษาที่ มี จุด หมายและมาตรฐานการเรี ยนรู้ เป็ นเป้ าหมาย
สาหรับพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็ นไทย
ควบคู่กบั ความเป็ นสากล
2. เป็ นหลัก สู ต รการศึ ก ษา ที่ ป ระชาชนทุ ก คนมี โ อกาสได้รั บ การศึ ก ษาอย่า ง
เสมอภาคและมีคุณภาพ
3. เป็ นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ ส นองการกระจายอ านาจ ให้ สั ง คมมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
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4. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรี ยนรู้ เวลาและ
การจัดการเรี ยนรู้
5. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
6. เป็ นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู้ และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสู ตรโรงเรี ยนศรี บวั บานวิทยาคม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551 มุ่งพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปั ญญา มีความสุ ข
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็ นจุดหมายเพื่อให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยน
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ เห็ นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติ ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทกั ษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมือ งไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถี
ชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรโรงเรี ยนศรี บวั บานวิทยาคม พุทธศักราช 2553
ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศักราช 2551 มุ่ งเน้น พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรั บ และส่ ง สาร
มีวฒ
ั นธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิ ด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้ สึก และทัศนะของ
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ตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
และสั งคม รวมทั้งการเจรจาต่ อ รองเพื่ อ ขจัดและลดปั ญ หาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลื อ กรับ
หรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่ อสาร
ที่มีประสิ ทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิ ด เป็ นความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ การคิ ด
สังเคราะห์ การคิ ด อย่างสร้ างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่ อ
นาไปสู่ การสร้างองค์ความรู้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่ เผชิ ญ ได้อ ย่างถูก ต้อ งเหมาะสมบนพื้ น ฐานของหลัก เหตุ ผล คุ ณ ธรรมและข้อ มู ล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู้ ประยุ ก ต์ ค วามรู้ มาใช้ ใ นการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หา และมี ก ารตัด สิ น ใจที่ มี
ประสิ ทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะชี วิต เป็ นความสามารถในการนากระบวนการ
ต่ าง ๆ ไปใช้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน การเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง การเรี ย นรู้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง
การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์อ ันดีระหว่างบุคคล
การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลื อ ก และใช้
เทคโนโลยี ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อ การพัฒ นาตนเองและ
สั งคม ในด้านการเรี ย นรู้ การสื่ อ สาร การท างาน การแก้ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ถู ก ต้อ ง
เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรโรงเรี ยนศรี บวั บานวิทยาคม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 มุ่ ง พัฒ นาผู ้เรี ย นให้ มี คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ งประสงค์
เพื่ อ ให้ ส ามารถอยู่ร่ว มกับ ผู ้อื่น ในสั งคมได้อ ย่างมี ค วามสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมือ งไทยและ
พลโลก ดังนี้
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1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวินยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ มี บ ทบาทสาคัญ ยิ่งต่อ การพัฒ นาความคิด มนุ ษ ย์ ท าให้ ม นุ ษ ย์
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อ
สถานการณ์ ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่ วยให้ คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ น ใจ แก้ปัญ หา และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมือ
ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์ อื่น ๆ คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อ
การดาเนิ นชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ มุ่ ง ให้ เยาวชนทุ ก คนได้เรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง
ตามศักยภาพ โดยกาหนดสาระหลักที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนทุกคนดังนี้
จ านวนและการด าเนิ น การ ความคิ ด รวบยอดและความรู้ สึ ก เชิ ง จ านวน
ระบบจานวนจริ ง สมบัติเกี่ ยวกับ จานวนจริ ง การด าเนิ นการของจานวน อัตราส่ วน ร้ อ ยละ
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจานวน และการใช้จานวนในชีวิตจริ ง
การวัด ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริ มาตรและความจุ เงินและเวลา
หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรี โกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การวัด และการนาความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
เรขาคณิ ต รู ป เรขาคณิ ต และสมบัติของรู ป เรขาคณิ ตหนึ่ งมิติ สองมิติ และ
สามมิ ติ การนึ ก ภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิ ต ทฤษฎี บ ททางเรขาคณิ ต การแปลงทาง
เรขาคณิ ต (geometric transformation) ในเรื่ องการเลื่ อ นขนาน (translation) การสะท้ อ น
(reflection) และการหมุน (rotation)
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พีช คณิ ต แบบรู ป (pattern) ความสั ม พัน ธ์ ฟั งก์ชัน เซตและการดาเนิ นการ
ของเซต การให้ เหตุผล นิ พ จน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลาดับเลขคณิ ต ลาดับ
เรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต
การวิ เคราะห์ ข้ อมูล และความน่ าจะเป็ น การก าหนดประเด็ น การเขี ยนข้อ
คาถาม การกาหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนาเสนอข้อมูล
ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อ มูล การสารวจความ
คิดเห็น ความน่าจะเป็ น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นในการอธิบายเหตุการณ์
ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสิ นใจในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ การแก้ ปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่ อ สาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ
การเชื่ อ มโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และการเชื่ อ มโยงคณิ ตศาสตร์ กับศาสตร์ อื่น ๆ
และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
มี ค วามคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกับ จ านวนจริ ง มี ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ อั ต ราส่ ว น
สัดส่วน ร้อยละ เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็ม รากที่สองและรากที่สามของจานวน
จริ ง สามารถดาเนินการเกี่ยวกับจานวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกาลัง รากที่สองและรากที่
สามของจานวนจริ ง ใช้การประมาณค่าในการดาเนิ นการและแก้ปัญหา และนาความรู้เกี่ยวกับ
จานวนไปใช้ในชีวิตจริ งได้
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับพื้น ที่ผิวของปริ ซึม ทรงกระบอก และปริ ม าตร
ของปริ ซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือ กใช้ห น่ วยการวัด ในระบบต่าง ๆ
เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ และปริ มาตรได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการ
วัดไปใช้ในชีวิตจริ งได้
สามารถสร้างและอธิบายขั้นตอนการสร้างรู ปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้วงเวียน
และสั น ตรง อธิ บ ายลัก ษณะและสมบัติ ข องรู ป เรขาคณิ ต สามมิ ติ ซ่ ึ งได้แ ก่ ปริ ซึ ม พี ร ะมิ ด
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได้
มี ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ สมบั ติ ข องความเท่ ากัน ทุ ก ประการและความคล้า ย
ของรู ปสามเหลี่ยม เส้นขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และสามารถนาสมบัติเหล่านั้น
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ไปใช้ ใ นการให้ เหตุ ผ ลและแก้ปั ญ หาได้ มี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การแปลงทางเรขาคณิ ต
(geometric transformation)ในเรื่ องการเลื่อ นขนาน(translation) การสะท้อ น (reflection) และ
การหมุน (rotation) และนาไปใช้ได้
สามารถนึ กภาพและอธิ บ ายลัก ษณะของรู ป เรขาคณิ ตสองมิ ติ แ ละสามมิ ติ
สามารถวิเคราะห์และอธิ บายความสัมพันธ์ของแบบรู ป สถานการณ์หรื อปัญหา และสามารถ
ใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
และกราฟในการแก้ปัญหาได้
สามารถก าหนดประเด็ น เขี ย นข้อ ค าถามเกี่ ยวกับ ปั ญ หาหรื อ สถานการณ์
กาหนดวิ ธีก ารศึก ษาเก็บ รวบรวมข้อ มู ลและน าเสนอข้อ มู ลโดยใช้แผนภูมิ รูป วงกลม หรื อ
รู ปแบบอื่นที่เหมาะสมได้
เข้าใจค่ากลางของข้อ มูล ในเรื่ อ งค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต มัธยฐาน และฐานนิ ย ม
ของข้อมูลที่ยงั ไม่ได้แจกแจงความถี่ และเลือ กใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้ความรู้ในการ
พิจารณาข้อมูลข่าวสารทางสถิติ
เข้าใจเกี่ ยวกับการทดลองสุ่ ม เหตุการณ์ และความน่ าจะเป็ นของเหตุการณ์
สามารถใช้ความรู้ เกี่ ยวกับ ความน่ าจะเป็ นในการคาดการณ์ แ ละประกอบการตัด สิ น ใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ใช้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายแก้ ปั ญ หา ใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะและกระบวนการ
ทางคณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการแก้ปั ญ หาในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ได้อ ย่างเหมาะสม
ให้ เหตุ ผ ลประกอบการตัด สิ น ใจและสรุ ป ผลได้อ ย่ า งเหมาะสม ใช้ภ าษาและสั ญ ลัก ษณ์
ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อ สาร การสื่ อ ความหมาย และการนาเสนอ ได้อ ย่างถูกต้อ ง และ
ชัดเจน เชื่ อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้
จานวนในชีวิตจริ ง
มาตรฐาน ค 1.2 เข้า ใจถึ งผลที่ เกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น การของจ านวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
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มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ ง
ที่ตอ้ งการวัด
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้ ก ารนึ ก ภาพ (visualization) ใช้ เหตุ ผ ลเกี่ ย วกับ ปริ ภู มิ
(spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 เข้ า ใจและวิ เคราะห์ แ บบรู ป (pattern) ความสั ม พั น ธ์
และฟังก์ชนั
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้ นิ พ จน์ สมการ อสมการ กราฟ และตั ว แบบเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย
และนาไปใช้แก้ปัญหา
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ แ ละความรู้ เกี่ ย วกั บ ความน่ า จะเป็ น
ในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ สถิ ติ แ ละความน่ า จะเป็ นช่ ว ยในการ
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร
การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการ น าเสน อ การเชื่ อ มโยงความรู้ ต่ า ง ๆ
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
คาอธิบายรายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 4
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ศึกษา ฝึ กทักษะ / กระบวนการ ในสาระต่อไปนี้
ความรู้ เบื้อ งต้นเกี่ ยวกับจานวนจริ ง ทฤษฎี บทพิทากอรัส เส้นขนาน การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทกั ษะในการคิดคานวณ สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกับจานวนจริ ง จานวนตรรกยะ จานวนอตรรกยะ รากที่สอง
รากที่สาม
การประยุก ต์ข องสมการเชิ ง เส้น ตัวแปรเดี ยว การแก้ส มการเชิ งเส้ น ตัวแปรเดี ย ว
การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ทฤษฎี บ ทปี ทาโกรั ส ทฤษฎี บ ทปี ทาโกรั ส บทกลับ ของทฤษฎี บ ทปี ทาโกรั ส
การแก้ปัญหาหรื อสถานการณ์โดยใช้ทฤษฎีบทปี ทาโกรัสและบทกลับ
เส้นขนาน สมบัติของเส้นขนาน รู ปสามเหลี่ยมสองรู ปที่สัมพันธ์กนั แบบ มุม -มุมด้าน การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนานและความเท่ากันทุก ประการ
ของรู ปสามเหลี่ยม
โดยจัดประสบการณ์ ห รื อ สร้ างสถานการณ์ ในชี วิต ประจาวัน ที่ ใกล้ตัวให้ ผู ้เรี ย น
ได้ศึก ษาค้น คว้าโดยการปฏิบัติจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพื่อ พัฒ นาทัก ษะ/กระบวนการ
ในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนา
ประสบการณ์ ด้านความรู้ ความคิ ด ทัก ษะกระบวนการที่ ไ ด้ไ ปใช้ในการเรี ยนรู้ สิ่ งต่าง ๆ
และใช้ในชี วิตประจาวันอย่างสร้ างสรรค์ รวมทั้งเห็ นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ คณิ ตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
การวัด และการประเมิ น ผล ใช้วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ตอ้ งการ
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด
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รายละเอียดการกาหนดการจัดการเรียนรู้
สาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ พ้ื น ฐาน รหั สวิ ชา ค22101 ชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 2
เวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมง/สัปดาห์ เวลาเรี ยน/ปี การศึกษา 120 ชัว่ โมง ภาคเรี ยนที่ 1
ตาราง 1 แสดงการแบ่งการจัดการเรี ยนรู้
สัปดาห์
ที่

หน่วย
การ
เรี ยนรู้ที่

แผนที่

1-6

1

1

ตัวชี้วดั
เรื่ อง
จานวนและการดาเนินการ

จานวน ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ที่

1-2

18

1-18

3-7

10

19-28

8

6

29-34

9-11

12

35-46

12-16

14

47-60

-อัตราส่วนและร้อยละ
7-9

2

2

การวัด
-การวัด

10-11

3

3

แผนภูมิรูปวงกลม
-แผนภูมิรูปวงกลม

12-15

4

4

การประยุกต์ของการแปลง
ทางเรขาคณิต
-เรขาคณิต

16-20

5

5

ความเท่ากันทุกประการ
-ความเท่ากันทุกประการ
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การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและจัดการศึกษาแบบเรียนร่ วม
1. การศึกษาแบบเรียนรวม
พรรณิดา ผุสดี (2555 อ้างจาก เบญจา ชลธาร์ นนท์ : 2545) การศึกษาแบบเรี ยน
รวม หมายถึง การรับเด็กเข้ารับการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่ องของเด็ก หรื อคัดแยก
เด็กที่ดอ้ ยว่าเด็กส่วนใหญ่ออกจากชั้นเรี ยน แต่จะใช้การบริ หารจัดการและวิธีการในการให้เด็ก
เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาการตามความต้องการ จาเป็ นอย่างเหมาะสมเป็ นรายบุคคล
ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ความแตกต่างจากรู ปแบบการจัด การศึก ษาส าหรับ เด็ก พิเศษและเด็ กปกติ คื อ
จะต้องถือหลักการ ดังนี้
1. เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
2. เด็กทุกคนเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพร้อมกัน
3. โรงเรี ยนจะต้องปรับสภาพแวดล้อ มในการเรี ยนรู้ทุกด้านเพื่อ ให้สามารถ
สอนเด็กได้ทุกคน
4. โรงเรี ยนจะต้องให้บริ การ สื่ อ สิ่ งอานวยความสะดวกและความช่วยเหลือ
ต่าง ๆ ทางการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการจาเป็ นนอกเหนือจากเด็กปกติทุกคน
5. โรงเรี ยนสามารถจัดการศึกษาได้หลายรู ปแบบในโรงเรี ยนปกติทวั่ ไปโดย
จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่มีขีดจากัดน้อยที่สุด
ศึกษาแบบเรียนรวมมีรูปแบบใด
การจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม เป็ นการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษที่มีขีดจากัด
น้อยที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดการศึกษาในรู ปแบบต่าง ๆ การศึกษาแบบเรี ยนรวมจะมี
บรรยากาศที่เป็ นจริ งตามสภาพของสังคมในปัจจุบนั ซึ่ งทุกคนในโรงเรี ยนจะมีความตระหนัก
เกี่ยวกับสิ ทธิ ความเสมอภาคในด้านการศึกษา มีความแตกต่างกันตามศักยภาพในการเรี ยนรู้
มี ค วามร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ กั น และกั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายของการเรี ยนรู้ ฝึ กทั ก ษะ
ความสามารถในการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างเป็ นสุ ข มีความยืดหยุ่นและปฏิบตั ิตนตามสภาพ
จริ งได้อย่างเหมาะสม
ศึกษาแบบเรียนรวมมีหลักการใด
การศึกษาแบบเรี ยนรวม มีหลักการว่า เด็กเลือกโรงเรี ยนไม่ใช่โรงเรี ยนเลือกเด็ก
เด็กทุกคนมีสิทธิ ที่จะเรี ยนรวมกันโดยโรงเรี ยนและครู จะต้อ งปรับสภาพแวดล้อ ม หลักสู ตร
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วัต ถุประสงค์ เทคนิ คการสอน สื่ อ อุป กรณ์ การประเมิน ผลเพื่ อ ให้ครู และโรงเรี ยนสามารถ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อสนองความต้องการของเด็กทุกคนเป็ นรายบุคคลได้
แนวคิดและปรัญญาของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
การจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม จะต้องร่ วมมือกันระหว่างองค์กรที่เกี่ ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผูป้ กครองและชุมชน โดยปลูกฝังด้านจิตสานึ กและเจตคติเกี่ยวกับการจัด
การศึ ก ษาให้ แ ก่ เด็ ก ทุ ก คนโดยค านึ ง ถึ ง ศัก ยภาพความแตกต่ างระหว่ า งบุ ค คล หรื อ ความ
บกพร่ องเฉพาะบุคคล ซึ่ งจะให้สิทธิ เท่าเที ยมกันทุกคน โดยไม่เลือ กปฏิบัติต่อ บุคคลใดเป็ น
พิเศษเฉพาะ
ปรัญญาของการศึกษาแบบเรียนรวม
การจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม เกิ ดจากปรัชญาการศึกษาที่ กล่าวไว้ว่า การศึกษา
เพื่ อ ทุ ก คน (Education for All) เพราะเด็ ก แต่ ล ะคนจะมี ค วามแตกต่ า งทั้ง ในด้า นร่ า งกาย
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ดังนั้นความต้องการของเด็ก ๆ ทุกคนย่อมมีความแตกต่างกันแม้
อยู่ในชั้นเรี ยนเดียวกัน โรงเรี ยนและครู จึงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เด็กทุกคนเรี ยนรวมกันและ
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
ทฤษฎีของการศึกษาแบบเรียนรวม
การดาเนิ นการศึกษาแบบเรี ยนรวม มีห ลักการดังนี้ ทาสัญ ญาร่ วมกันในการจัด
การศึกษาแบบเรี ยนรวม ซึ่ งองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศไว้เมื่อปี คริ สตศักราช 1995
ให้ทุกประเทศจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมดาเนิ นการตามหลัก การแบ่งสัดส่ วนตามธรรมชาติ
ซึ่งในสังคมหรื อชุมชนหนึ่ง ๆ จะมีเด็กพิการหรื อเด็กพิเศษปะปนอยู่ เด็กทั้งหมดควรอยูร่ ่ วมกัน
ตามปกติ โดยไม่มีการนาเด็กพิเศษออกจากชุมชนมารวมกันเพื่อรับการศึกษาที่เป็ นการขัดแย้ง
กับ ธรรมชาติ น าบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งกับ เด็ ก มาท างานร่ ว มกัน ได้แก่ พ่ อ แม่
ผูป้ กครอง ของเด็กปกติและเด็กพิเศษ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร ครู ประจาชั้น ครู พิเศษ
และบุคลากรในชุมชนอื่น ๆ
พัฒนาเครื อข่ายผูใ้ ห้การสนับสนุน ซึ่ งครู ทุกคนในโรงเรี ยนจะต้องช่วยกันทางาน
ไม่ถือว่าเป็ นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง ถ้าหากมีเด็กพิเศษในโรงเรี ยน รวมทั้งการพบพูดคุยและ
ปรึ กษากับ ผูป้ กครอง จัด ให้ ผูป้ กครองเด็กพิ เศษด้วยกันและผูป้ กครองเด็กปกติพ บกัน เพื่ อ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน หรื อสนับสนุ นในเรื่ อ งต่าง ๆ แก่กนั จัดให้มีกิจกรรมร่ วมกันระหว่าง
เด็ก ผูป้ กครอง ครู ผูบ้ ริ หารและบุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่ วมกันทั้ง
ในโรงเรี ยนและในชุ มชน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณทั้งภาครัฐและเอกชนในกิ จกรรมร่ วม
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ระหว่างเด็กพิ เศษกับ เด็ก ปกติจัด การปรับ เปลี่ยนหลัก สู ต ร เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเหมาะสมและ
ครอบคลุมถึงเด็กพิเศษทุกคนในกลุ่ มเด็กปกติจดั ให้มีความยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กพิเศษและเด็กปกติทุกคน
หลักการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
แผนการจัดการศึ กษาแบบเรี ยนรวมการเรี ยนรู้ ของเด็ กที่ มีค วามต้อ งการพิเศษ
ลักษณะความแตกต่างกันระหว่างบุคคลมีผลต่อระดับความสาเร็จในการเรี ยนรู้ ทั้งนี้ เพราะการ
เรี ยนรู้ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรมไปจากเดิ ม เพื่ อ ไปสู่ พ ฤติ ก รรมใหม่ ที่ ค่อ นข้างถาวร
อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ หรื อ การฝึ กฝน ซึ่ งการเรี ยนรู้ของคนเราอาศัยประสาทสัมผัส
ได้แก่ หู ตา จมูกลิ้น กาย ใจ เป็ นองค์ประกอบหลักของการเรี ยนรู้และการรับรู้ หากมีส่วนใด
ส่ วนหนึ่ งสู ญเสี ย หรื อบกพร่ องไปย่อ มมีผลต่อ การเรี ยนรู้ และการรับรู้ตามไปด้วย ทาให้การ
เรี ยนรู้ของเด็กต้องล้มเหลว เรี ยนไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรื อ เกิ ดข้อขัดข้อ งเสี ยก่อ น ซึ่ งอาจจัดเป็ น
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ได้ 3 ประการ
1. องค์ป ระกอบด้านสรี รวิท ยา ได้แก่ สาเหตุที่สื บเนื่ อ งมาจากการท างาน
ผิดปกติของระบบการทางานของร่ างกาย เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางร่ างกายของเด็กเอง
2. องค์ป ระกอบด้านจิ ต วิท ยา ได้แ ก่ สติ ปั ญ ญา อัต ราเร็ ว ของการเรี ย นรู้
ความรู้ สึ ก นึ ก คิด เกี่ ยวกับ ตนเอง การปรับ ตัวทางอารมณ์ และสั งคม ความสั ม พัน ธ์ ระหว่ าง
ครอบครัวและเพื่อน
3. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อ ม ตลอดจนประสบการณ์ ต่าง ๆ เด็กที่ มี
ความต้องการพิเศษย่อมได้รับผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ในด้าน ต่าง ๆ และหากเป็ นเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางด้านต่าง ๆ ซ้อนจะมีผลกระทบต่ อ การเรี ยนรู้มากขึ้นไปอีก ซึ่ งแยกพิจารณาถึง
ผลกระทบของความบกพร่ องที่มีต่อการเรี ยนรู้ของเด็กที่มีความต้องการแต่ละประเภท ดังนี้
เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จะพบว่าสติปัญญาเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
และเด่ น ชัด ที่ สุ ด ในเรื่ อ งของการเรี ย นรู้ การพัฒ นาการในด้า นการเคลื่ อ นไหวด้า นภาษา
ด้านความคิดรวบยอด ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของเด็กจะเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ได้เพราะเด็ก
มีสติปัญญาเป็ นปกติ แต่หากมีความบกพร่ องทางสติ ปัญญาแล้วพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก
จะล่าช้าไป หรื อไม่เป็ นไปตามวัยที่ควรจะเป็ น
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน จะพบว่าการสูญเสี ยการได้ยิน และปัญหา
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ทางการเรี ยนรู้มกั เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกัน เพราะเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับภาษา คนเราเรี ยนรู้
ภาษาและการพูดโดยการรับรู้ จากการได้ยิน ซึ่ งการเรี ยนรู้ ภาษาและการพูดจะช่วยให้คนเรา
สามารถเรี ยนรู้สิ่งอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นและกว้างขวางขึ้น ดังนั้นหากมีความบกพร่ องทางการ
ได้ยิน ความสามารถในการเรี ยนรู้ก็จะลดน้อยไป เพราะไม่มีภาษาและการพูดการติดต่อกับ
ผูอ้ ื่นเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองทางด้านสังคมก็จะบกพร่ องตามไปด้วย
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น จะพบว่ า การเห็ น และการเรี ย นรู้ จ ะมี
ความสัมพันธ์กนั คนเราใช้การเห็นเพื่อการเรี ยนรู้เป็ นสาคัญ หากมีความบกพร่ องทางการเห็น
แล้วมักจะส่ งผลต่อการเรี ยนรู้ อย่างเด่นชัด มองเห็ นวัตถุกลมเป็ นรู ปเบี้ยวและพร่ า เห็ น เส้ น
แนวตั้งแนวขวางได้ชัดเจนไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงถือ ว่าการเห็ นมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู้ เด็กที่มี
ความบกพร่ องทางการเห็นจะต้องปรับตัวในแบบต่าง ๆ หลายอย่างด้วยกันและในช่วงเวลาของ
การปรับตัวเหล่านี้ จะทาให้เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเห็นขาดโอกาสในการเรี ยนรู้ไปหรื อ
ทาให้เรี ยนรู้ได้ไม่ทนั คนอื่น
เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ
เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ จะพบว่าร่ างกายและสุ ขภาพที่ดีก็
ช่วยให้มีการเรี ยนรู้ที่ราบรื่ น ส่ วนคนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพก็ต้องมาเสี ย
พลัง งาน ความสนใจอยู่ใ นเรื่ อ งร่ า งกายและสุ ข ภาพมากกว่ าการเรี ย นรู้ หรื อ เพราะความ
บกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ จึงทาให้เด็กต้อ งรักษาพยาบาลหรื อเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่
จึงขาดโอกาสที่จะเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง หรื อได้รับการเอาใจใส่ ที่จะช่วยให้เด็กได้มีโอกาส
เรี ยนรู้ ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพได้รับผลกระทบจาก
สาเหตุของความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ จนไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่
ร่ างกายและสุ ขภาพที่เหมาะสมเป็ นส่ วนส าคัญ ของความพร้อ มของเด็ก เด็กที่บ กพร่ อ งทาง
ร่ างกายและสุ ขภาพจะทาให้ตื่นตัวและพร้อมที่จะร่ วมกิจกรรมทางการเรี ยนรู้ในอัตราเดียวกับ
เด็กปกติยอ่ มเป็ นไปไม่ได้ นอกจากนี้การมีร่างกายหรื อสุขภาพไม่ดีก็ยงั ทาให้เด็กต้องขาดเรี ยน
ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญที่จะทาให้เกิดปัญหาด้านการเรี ยนรู้ เพราะเป็ นเหตุให้เด็กขาดโอกาสในการ
ฝึ กทักษะที่จาเป็ นตังแต่เริ่ มแรก
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา จะพบว่าเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
แล้วว่า การพู ด และภาษามี ความสั ม พัน ธ์ อ ย่างมากกับความส าเร็ จในการเรี ยนรู้ ของคนเรา
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ซึ่งบทบาทของการพูดและภาษานั้นจะมีมากหรื อน้อยเพียงไรนั้นส่ วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั โอกาสที่
เด็ กจะได้รับ จากสิ่ งแวดล้อ ม ความส าคัญ ของสิ่ งแวดล้อ มนี้ เห็ น ได้ชัดเจนจากเด็ก ที่ม าจาก
ครอบครัวซึ่ งอยู่ในสภาพขาดแคลน ห่ างไกลจากชุ มชน หรื อ อยู่ในวัฒนธรรมที่ไ ม่ไ ด้ฝึกใช้
ภาษาตั้งแต่เยาว์วยั ทาให้มีปัญหาเมื่อเริ่ มเรี ยน เพราะขาดภาษา หรื อมีความล่าช้าด้านพัฒนาการ
ทางภาษา การพูดและภาษาเป็ นเสมือ นกุญ แจสาคัญในการพัฒนาการและการเรี ยนรู้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพของเด็ก ดังนั้นหากเด็กมีความบกพร่ อ งทางการพูดและภาษาแล้วการเรี ยนรู้ ใน
ด้านต่าง ๆ ก็จะบกพร่ องตามไปด้วย ซึ่ งทางการศึกษาถือกันว่าการพูดและภาษาเป็ นเครื่ องมือ
ของการเรี ยนรู้
เด็กที่มีความบกพร่ องทางพฤติกรรมและอารมณ์
เด็ ก ที่ มีค วามบกพร่ อ งทางพฤติกรรมและอารมณ์ จะพบว่าความบกพร่ อ งทาง
พฤติกรรมและอารมณ์เกี่ยวข้องกับเรื่ องการปรับตัวทางอารมณ์และสังคม และเป็ นปัญหาที่พบ
กันเสมอในหมู่เด็กที่ประสบความล้มเหลวทางการเรี ยนรู้ แม้แต่ผลการวิจยั เองก็มกั จะออกมาใน
ทานองสนับสนุนให้เห็นว่า ความบกพร่ องทางพฤติกรรมและอารมณ์เกี่ยวข้องกับเรื่ องของการ
ปรับตัวทางด้านอารมณ์และสังคม คือ เกิดความตึงเครี ยดของประสาท การมีความคิดเกี่ยวกับ
ตนเองที่ไม่เหมาะสม ความกลัว หรื อ ความกังวลต่อการเรี ยนรู้ ช่ว งความสนใจสั้น ไม่เป็ นตัว
ของตัวเอง กังวล เก็บ ตัว มี พฤติ กรรมต่อ ต้านสั งคม ไม่มีความรับผิ ดชอบ อย่างไรก็ ตามไม่
สามารถจะสรุ ปได้ว่าการที่เด็กมีความบกพร่ องทางพฤติกรรมและอารมณ์น้ นั เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้น
ก่อน หรื อหลังการมีปัญหาด้านการเรี ยนรู้
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ จะพบว่าปั ญหาทางการเรี ยนรู้ของเด็กส่ วนใหญ่เกิด
จากกระบวนการของการรั บ รู้ ซึ่ งความสามารถในการแยกแยะสิ่ งต่ า ง ๆ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสามารถในการจามากกว่าความสมารถในการเห็นความแตกต่าง และความคล้ายคลึงกัน
ของสิ่ งที่ เรี ยนรู้ อ ย่างไร้ ค วามหมาย ดังนั้น ถ้าเด็ กคนใดบกพร่ อ งในเรื่ อ งการจาก็ ควรฝึ กฝน
เกี่ ย วกับ รู ป ร่ า ง ถ้ า บกพร่ อ งในเรื่ อ งของการแยกแยะ ก็ ฝึ กเกี่ ย วกับ การแยกแยะ เพราะ
ประสบการณ์ตรงเหล่านี้ มีผลต่อการเรี ยนรู้ของเด็ก และมีผลต่อพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของ
เด็กอย่างมาก ดังนั้นเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้จึงมีผลกระทบโดยตรงในด้านการเรี ยนรู้ ซึ่ ง
การเรี ยนรู้ของคนเราต้องอาศัยองค์ประกอบที่สัมพันธ์กนั ทั้งภายในและภายนอก เด็กที่มีปัญหา
ทางการเรี ยนรู้ จึ งเป็ นผลมาจากองค์ป ระกอบทางการเรี ย นรู้ ต่ าง ๆ และท าให้ เด็ ก เหล่ านี้ มี
พัฒนาการในด้านต่าง ๆและมีความสามารถที่แตกต่างจากคนทัว่ ๆ ไป
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การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การศึกษาพิเศษ เป็ นกระบวนการในการพัฒนาความสามารถของเด็กตามสภาพ
ของความแตกต่างระหว่างบุคคล และเอกลักษณ์ของแต่ละคนวิธีการที่นามาใช้สอนและอบรม
เพื่อพัฒนาเด็กจึงจาเป็ นต้องปรับให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนด้วย โดยมีเป้าหมายที่ตอ้ งการให้
เป็ นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นได้ในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จึงได้ยึดหลักของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และการมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคนเป็ นเครื่ องช่วยให้เกิดความสาเร็จในการ
จัดการศึกษาเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทจะมีหลัก
ในการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันไป
2. การจัดการศึกษาแบบเรียนร่ วม - Presentation Transcript
พรรณิ ดา ผุ ส ดี (2555 อ้ า งจาก ผดุ ง อารยะวิ ญ ญู : 2542) การเรี ยนร่ ว ม
หมายถึง การจัดให้เด็กที่มีความต้อ งการพิเศษและเด็กพิ การเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไป
มีการร่ วมกิ จกรรมและใช้ช่วงเวลาช่ วงใดช่ วงหนึ่ งในแต่ละวันระหว่างเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษและเด็กพิการกับเด็กทัว่ ไป
การจัดการเรี ยนร่ วม เป็ นการจัด การศึกษาให้ เด็กที่มีความต้อ งการจาเป็ นพิเศษ
มีโอกาสเข้าไปในระบบการศึกษาปกติ โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กที่มีความต้อ งการจาเป็ นพิเศษ
ได้เรี ยนและทากิ จกรรมร่ วมกับเด็กทัว่ ไป โดยมีครู ทั่วไปและครู การศึกษาพิเศษร่ วมมือ และ
รับ ผิ ด ชอบร่ วมกัน (Collaboration) และการจัด การเรี ย นร่ วม อาจกระท าได้ห ลายลัก ษณะ
วิธีการจัดการเรี ยนร่ วม ซึ่ งปฏิบตั ิกนั อยู่ในหลายประเทศและประสบความสาเร็ จ ซึ่ งมีรูปแบบ
การจัดเรี ยนร่ วมได้ 6 รู ปแบบ ดังนี้
1. ชั้นเรี ยนปกติเต็มวัน รู ปแบบการจัดเรี ยนร่ วม
2. ชั้นเรี ยนปกติเต็มวันและบริ การปรึ กษา
3. ชั้นเรี ยนปกติเต็มวันและบริ การครู
4. ชั้นเรี ยนปกติเต็มวันและบริ การสอนเสริ ม
5. ชั้นพิเศษและชั้นเรี ยนเรี ยนปกติเด็กจะเรี ยนในชั้นเรี ยนพิเศษ
6. ชั้นเรี ยนพิเศษในโรงเรี ยนปกติ
1. ชั้นเรียนปกติเต็มวัน
เด็กจะเรี ยนในชั้นเรี ยนเต็มวัน และอยูใ่ นความรับผิดชอบของครู ประจาชั้น
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โดยไม่ได้รับบริ การทางการศึกษาพิเศษ เด็กที่จะเข้าเรี ยนในลักษณะนี้ได้ควรเป็ นเด็กที่มีความ
พิการน้อย มีความฉลาดและมีความพร้อ มในการเรี ยนตลอดจน วุฒิภ าวะทางอารมณ์และ
สังคม
2. ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการปรึกษา
ชั้นเรี ยนปกติเต็ม วันและบริ ก ารปรึ กษา หรื อ เด็กจะเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ
เต็มเวลา และอยู่ในความดูแลของครู ประจาชั้นครู ป ระจาวิชา ซึ่ งจะได้รับ คาแนะนาจากครู
การศึกษาพิ เศษนักจิ ตวิท ยา เช่ น แนะนาชี้ แจงให้ ครู ที่ สอนชั้นเรี ยนร่ วมเข้าใจความต้อ งการ
และความสามารถของเด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ ช่วยกาหนด
3. ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการครูเดินสอน
เด็กจะเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติเต็มเวลาและอยู่ในความรับผิดชอบของครู ประจา
ชั้นแต่จะได้รับการช่ วยเหลือ สนับสนุ นจากครู เดิ นสอนตามตารางที่ กาหนดหรื อ เมื่อ มีความ
จาเป็ น ครู เดิ น สอนจะเดิ น ทางไปให้ บ ริ ก ารตามโรงเรี ยนต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้ อ งเรี ย น
รวมถึงการให้บริ การช่วยเหลือแก่ครู ท้งั ด้านการสอนและหรื อการปรับพฤติกรรม
4. ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม
เด็กจะเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติเต็มวัน และอยู่ในความรับผิดชอบของครู ประจา
ชั้น แต่ได้รับการสอนเสริ มจากครู การศึกษาพิเศษที่ประจาอยู่ห้องสอนเสริ มบางเวลาหรื อบาง
วิชาวันละ 1-2 ชั่วโมง หรื อมากกว่านี้ ข้ ึนอยู่กบั ความต้องการพิเศษของเด็ก การสอนเด็กอาจ
กระทาเป็ นรายบุคคลหรื อสอนเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้ และสอนในเนื้ อหาที่เด็กไม่ได้รับการสอน
ในชั้นปกติ หรื อเนื้อหาที่เด็กมีปัญหา
5. ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ
เด็กจะเรี ยนในชั้นเรี ยนพิเศษ คือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ และเข้าเรี ยนร่ วมในชั้น
เรี ยนปกติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
เป็ นต้น
6. ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ
เป็ นการจัด เด็ ก ที่ มี ค วามต้อ งการจ าเป็ นพิ เศษที่ มี ค วามบกพร่ อ งประเภท
เดียวกันไว้เป็ นกลุ่มเดียวกัน และเป็ นกลุ่มขนาดเล็กปกติเด็กจะเรี ยน ในชั้นเรี ยนพิเศษเต็มเวลา
และเรี ยนกับครู ประจาชั้นทุกวิชา แต่จะเข้าร่ วมกิจกรรมกับเด็กทัว่ ไป เช่ น กิจกรรมเข้าแถว
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เคารพธงชาติ การรับประทานอาหาร การไปทัศนะศึกษา ซึ่ งการจัดการเรี ยนร่ วมในลักษณะนี้
เหมาะสาหรับเด็กที่มีความพิการค่อนข้างมาก
ความแตกต่างของการศึกษาแบบเรียนรวมกับการเรียนร่ วม
การศึ กษาแบบเรี ยนร่ วม หมายถึง การนานักเรี ยนพิการ หรื อ มีความพกพร่ อ ง
เข้าไปในระบบการศึกษาปกติ มีการร่ วมกิจกรรม และใช้เวลาว่างช่วงใดช่วงหนึ่ งในแต่ละวัน
ระหว่างนักเรี ยนพิการหรื อที่มีความพกพร่ องกับนักเรี ยนทัว่ ไป
การศึ กษาแบบเรียนรวม หมายถึง การศึกษาสาหรับ คนทุกคน โดยรับเข้ามา
เรี ยนรวมกัน ตั้งแต่เริ่ มรับการศึกษาและจัดบริ การพิเศษตามความต้อ งการจาเป็ นของแต่ละ
บุคคล
สรุป
การจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม เป็ นการจัดการศึกษาที่จดั ให้เด็กพิเศษเข้ามาเรี ยน
รวมกับเด็กปกติ โดยรับเข้ามาเรี ยนรวมกัน ตั้งแต่เริ่ มเข้ารับการศึกษาและจัดให้มีบริ การพิเศษ
ตามความต้องการของแต่ละบุคคล แต่การศึกษาแบบเรี ยนร่ วม เป็ นการศึกษาที่ให้เด็กพิเศษ
เข้าไปเรี ยนหรื อกิ กรรมร่ วมกับ เด็ กปกติช่ วงเวลาช่ ว งใดช่ วงหนึ่ งในแต่ ละวัน ซึ่ งโรงเรี ย น
ศรี บวั บานวิทยาคม ดาเนินการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีระบบ
รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ และเป็ นรากฐานประยุกต์ใช้ในวิทยาการหลายสาขา ฉะนั้น
ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ อย่างเพียงพอ ผูว้ ิจยั จึ งศึกษาแนวการจัดกิจกรรม
เพื่อให้นกั เรี ยนได้พฒั นา ดังนี้
1. แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การจัดการเรี ยนรู้ ของสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ จะคานึ งถึงผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
เป็ นการจัดเนื้ อ หาสาระและกิ จกรรมต้อ งสอดคล้อ งกับวุฒิภาวะความสนใจ และความถนั ด
ของผูเ้ รี ยนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ควรเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง
จากการฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กเนื้อหาและด้านทักษะกระยวนการ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสมให้แก่ผเู ้ รี ยน
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วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545 : 17-18) ได้เสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังนี้
1. จัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัด
ของผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
3. จัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้
คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง
4. จัด การเรี ย นการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้า นต่ า ง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา
5. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่ อการ
เรี ยน และอานวยความสะดวกให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การ
วิจยั เป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนการเยนรู้ ทั้งนี้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่ อ
การเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
6. จัดการเรี ยนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือ
กับบิดามารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
สานักงานนิ เทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545 : 47-51) ได้เสนอการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ ไว้ว่าการจัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งงอยู่บนพื้นฐานความเชื่ อ ที่ว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู้ ได้ และ
เรี ยนรู้เต็ม ศักยภาพ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความสามารถหรื อ ความเก่งแตกต่างกัน และมีรูปแบบ
การพัฒ นาเฉพาะเป็ นของตนเอง ดัง นั้ น การจัด การเรี ย นรู้ ต้อ งให้ ค วามส าคัญ กับ ผู ้เรี ย น
โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นตัวตั้งหรื อยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อให้บงั เกิ ดผลตามจะหมาย และเป็ นไปตาม
ความเชื่อดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษา ผูส้ อน ต้องจัดเนื้ อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ผสมผสานสาระความรู้ดา้ นต่าง ๆ อย่างสมดุล
ลักษณะของการบูรณาการ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้แบบองค์รวม โดยการสร้างเป็ นหน่ วยการ
เรี ยนรู้ มีการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้
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ในทุกกลุ่มวิชา จัดกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ประสบการณ์จริ ง มีประสบการณ์ตรง สั มพันธ์
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ฝึ กการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็ น ทาเป็ น สร้างนิ สัยรักการอ่าน
ใฝ่ หาความรู้อย่างต่อเนื่ อง มีทกั ษะกระบวนการคิด การจัดการ สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เนื่ องจาก
กระบวนการเรี ยนรู้ ต ามหลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน เน้ น ให้ ผู ้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จ าก
ประสบการณ์ จ ากกิ จ กรรม และจากการปฏิ บัติ จ ริ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสบการณ์ เรี ย นรู้ เต็ ม
ความสามารถ ดังนั้น ผูส้ อนจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(Child Centered) นั้นคือ ความรู้ที่เด็กจะได้รับต้องมาจากการที่เด็กจะได้รับต้องมาจากการที่
เด็กเป็ นผูค้ น้ คว้าแสวงหาความรู้และหาตอบด้วยตนเองแล้วนามาแลกเปลี่ยนกัน โดยมีครู เป็ น
ผูช้ ่ ว ยเหลื อ แนะแนวทางให้ ดังนั้น การเลื อ กสร้ างบทเรี ยนและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ครู จ ะต้อ ง
คานึ งถึงศักยภาพของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ สาหรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ค ณิ ตศาสตร์ ที่เน้น
ผู ้เรี ยนเป็ นส าคั ญ นั้ น ควรจะจัด ประสบการณ์ เรี ย นรู้ ที่ นั ก เรี ยนได้ รั บ แล้ ว ส่ งผลต่ อ
ความสามารถในตัวของนักเรี ยน จนกระทัง่ สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของนักเรี ยนเอง
โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
1. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ทา้ ทายให้นกั เรี ยนสนใจใคร่ รู้
2. มีการจัดแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลายในเรื่ องคณิตศาสตร์
3. มีการสนับสนุนให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าทดลองปฏิบตั ิจริ ง
4. มีการวัดและประเมินผลที่สนับสนุนให้นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ ได้ใช้
เหตุผลเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น
5. ส่ งเสริ ม ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ โดยการแข่งขันทักษะ ประกวด
โครงงาน ผลงาน
ดังนั้ น รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ที่ เน้ น ผู ้เรี ยนเป็ นส าคัญ โดยมี
องค์ป ระกอบที่ ส่ งผลต่ อ การพัฒ นาความสามารถด้า นคณิ ต ศาสตร์ ข องผู ้เรี ย น จึ งควรใช้
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ต่อไปนี้
1. การเรี ยนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม
กระบวนการกลุ่ม เป็ นการจัดสถานการณ์การเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาส
ให้ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ได้มีปฏิสัมพันธ์กันโดยมีแนวคิดการกระทาแรงจูงใจร่ วมกัน
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แบ่งหน้าที่ช่วยเหลือ กันและกันในการทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง การทางานเป็ นกลุ่ม ที่ดีจะก่อให้ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการทางานที่สูงยิ่งขึ้น
หลักการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม
การสอนด้วยวิธีการกระบวนการกลุ่มมีหลักการเพื่อเป็ นแนวทางในการ
จัดการเรี ยนการสอนดังนี้
1. เป็ นการเรี ยนการสอนที่ยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยน
โดยให้ผูเ้ รี ยนทุก คนมีโอกาสเข้าร่ วมกิ จกรรมให้ มากที่สุด เพราะการเข้าร่ วมและมีบทบาท
ในการเรี ยนจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อม มีความกระตือรื อร้น และมีความสุขในการเรี ยน
2. เป็ นการเรี ยนการสอนที่ ใ ห้ นัก เรี ยนได้เรี ยนรู้ จ ากกลุ่ ม ให้ ม าก
ที่สุด กลุ่มจะเป็ นแหล่งความรู้ที่สาคัญ ที่จะฝึ กให้ผูเ้ รี ยนเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ปรับตัวและทางานเข้ากับคนอื่นได้
3. เป็ นการสอนที่ยึดหลักการค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ดว้ ยตัว
ของนักเรี ยนเอง โดยครู เป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนพยายามค้นหา และพบ
คาตอบด้วยตนเอง
รู ปแบบของการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม มีข้นั ตอนดังนี้
1. ตั้งจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอน
2. จัดประสบการณ์ การเรี ย นรู้ โดยเน้น ให้ นัก เรี ยนลงมื อ ประกอบ
กิจกรรมด้วยตนเองและมีการทางานเป็ นกลุ่ม ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
2.1 ขั้ น น า เป็ นการเตรี ยมความพร้ อ มเพื่ อ น าเข้ า สู่ กิ จ กรรม
ซึ่ งครู ผูส้ อนอาจใช้คาถามเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาหรื อ เรื่ อ งราวที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อ น าไปสู่ เนื้ อ หาใหม่
แบ่งกลุ่มนักเรี ยนแนะนากติกาในการทางานกลุ่ม และกาหนดระยะเวลาในการทางาน
2.2 ขั้นสอน ให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นกลุ่ม ๆ โดยครู ให้
อิสระทางความคิดแก่นักเรี ยน และหมุนเวียนไปตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อ คอยสังเกต ตรวจสอบ
ความเข้าใจ และให้คาแนะนาตามความจาเป็ น จากนั้นจัดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ออกมานาเสนอ
แนวคิดของแต่ละคนร่ วมแสดงความคิดเสริ มเพิ่มเติมร่ วมกัน ครู ผูส้ อนก็มีโอกาสเสริ มความรู้
ขยายความ หรื อสรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นความคิดรวบยอดของสาระที่นาเสนอนั้น ทาให้การ
เรี ยนรู้ขยายในวงกว้างและลึกมากขึ้น
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2.3 ขั้นสรุ ปและนาไปประยุกต์ใช้นักเรี ยนสรุ ปรวบรวมความคิดให้
เป็ นหมวดหมู่ โดยครู กระตุน้ ให้แนวทางและหาข้อ สรุ ป จากนั้นจึงนาข้อ สรุ ปที่ค้นพบจาก
เนื้อหาวิชาไปประยุกต์ใช้กบั ตนเอง หรื อเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิได้
3. ขั้ น ประเมิ น ผล เป็ นการประเมิ น ผลว่ า ผู ้ เรี ยนบรรลุ ผ ลตาม
จุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด โดยจะประเมินทั้งด้านเนื้อหาวิชาและด้านความสัมพันธ์ของกลุ่ม
2. การเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นขั้นตอนดาเนิ นการที่ให้นักเรี ยนปฏิบตั ิ
ตามล าดับ ตั้งแต่ ต้น จนแล้ว เสร็ จ ตามจุ ด ประสงค์ ที่ ก าหนด โดยล าดับ ความสามารถตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ดังนี้
2.1 มีความสามารถในการจาแนก คือ สามารถบอกความแตกต่างหรื อ
แยกข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้โดยใช้เกณฑ์ในการบอกความแตกต่าง
2.2 มีความสามารถในการจัดกลุ่ม คือ สามารถบอกความเหมือนหรื อ
จัดเข้าพวกได้ โดยใช้เกณฑ์ในการจัด
2.3 มี ความสามารถในการหาความสัม พัน ธ์ คื อ สามารถเชื่ อ มโยง
ข้อ มูล ตั้งแต่ 2 ข้อ มูล ขึ้นไปว่ามี ความเกี่ ยวข้อ งหรื อ ไม่ ลัก ษณะใด หรื อ เป็ นการน าความ
เกี่ยวข้องไปเชื่อมโยงในการหาคาตอบที่โจทย์กาหนด
2.4 มีความสามารถในการสร้างข้อ สรุ ปที่มี เหตุ ผล คือ สามารถน า
ข้อมูลมาจาแนก จัดกลุ่ม หรื อหาความสัมพันธ์ แล้วลงความเห็นข้อมูลตามประเด็นสาคัญอย่าง
มีเหตุผล
3. การเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิจริ ง
เป็ นการเรี ยนรู้ที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือทางานนั้นจริ ง ๆ ได้รับประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบัติจริ ง โดยใช้สื่อ สิ่ งพิ มพ์ หรื อ สื่ อ รู ปธรรม หรื อ สื่ อ รู ปธรรมที่สามารถน า
ผูเ้ รี ยนไปสู่ การค้นพบหรื อได้ข้อสรุ ป ในการใช้สื่อรู ปธรรม ถ้าผูส้ อนสอนด้วยตนเองจะใช้
การสาธิตประกอบคาถาม แต่ถา้ ผูเ้ รี ยนเรี ยนด้วยตนเองจะใช้การทดลอง โดยผูเ้ รี ยนดาเนิ นการ
ทดลองตามกิ จกรรมที่ ผู ้สอนกาหนดให้ ผูเ้ รี ยนที่ ป ฏิ บัติก ารทดลองมี โอกาสฝึ กใช้ทักษะ/
กระบวนการต่ า ง ๆ เช่ น การสั ง เกต การคาดคะเน การประมาณค่ า การใช้ เครื่ อ งมื อ
การบันทึกข้อมูล การอภิปราย การตั้งข้อความคาดการณ์หรื อข้อสมมติฐาน การสรุ ป
กระบวนการด าเนิ น การทดลองหรื อ ปฏิ บัติ กิ จ กรรมทางคณิ ต ศาสตร์
เปิ ดโอกาสให้ ผู ้เรี ย นได้พิ สู จ น์ ใช้ เหตุ ผ ล อ้างข้อ เท็ จ จริ ง ตลอดจนได้ฝึ กทัก ษะในการ
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แก้ปัญหาใหม่ ๆ การจัดการเรี ยนรู้แบบนี้ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิดและเลือกใช้
ยุทธวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ขณะผูเ้ รี ยนทาการทดลอง ผูส้ อนควรสังเกตแนวคิดของ
ผูเ้ รี ยนว่าเป็ นไปอย่างถูกต้องหรื อไม่ ถ้าเห็นว่าผูเ้ รี ยนคิดไม่ตรงแนวทางควรตั้งคาถามให้ผเู ้ รี ยน
คิดใหม่ ถึงแม้จะต้องใช้เวลามากขึ้น เพราะผูเ้ รี ยนจะได้ประโยชน์จากการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
มากการเรี ยนรู้ที่ผสู ้ อนบอกหรื อสรุ ปผลให้
4. การเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้
ผูส้ อนควรจัดสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสงสัย เมื่อผูเ้ รี ยน
สังเกตจนพบปั ญหานั้นแล้ว ผูส้ อนควรส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนพยายามที่จะค้นหาสามเหตุดว้ ยการ
ตั้งคาถามต่อเนื่ องและรวบรวมข้อมูลมาอธิ บาย การเรี ยนรู้ดงั กล่าวเป็ นการวิเคราะห์จากปั ญหา
มาหาสาเหตุ ใช้คาถามสื บเสาะจนกระทัง่ แก้ปัญหาหรื อหาข้อสรุ ปได้
กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ ป ระกอบด้ ว ยขั้น สั ง เกต ขั้น อธิ บ าย
ขั้นคาดการณ์ ขั้น ทดลอง และขั้นน าไปใช้ ขั้น ตอนเหล่านี้ จะช่ วยฝึ กกระบวนการคิด ทาง
คณิ ตศาสตร์ ฝึ กให้ ผูเ้ รี ยนรู้ จัก อภิป รายและทางานร่ วมกัน อย่างมี เหตุ ผล ฝึ กให้ ผูเ้ รี ยนรู้จัก
สังเกตและวิเคราะห์ปัญหาโดยละเอียด
จากการศึ ก ษาแนวทางการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ สรุ ป ได้ว่ า
เป็ นการจัดกิ จกรรมที่ สอดคล้องกับ วุฒิภ าวะความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยเน้น
ให้ ผู ้เรี ย นได้เรี ยนรู้ จ ากประสบการณ์ จากกิ จกรรม และจากการปฏิ บัติ จ ริ ง จะท าให้ เกิ ด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้เต็มตามความสามารถของผูเ้ รี ยนและเป็ นความรู้ที่อยู่ได้นานสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่ งผูว้ ิจัยใช้เป็ นแนวทางในการนาไปการพัฒนาทักษะการแก้
โจทย์ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง อัต ราส่ วนและร้ อ ยละ ชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 โดยเลือ กวิ ธี
การจัดการเรี ยนรู้หลายวิธีผสมผสานกัน ทั้งนี้ ตอ้ งสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้ อหา เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการแก้ปัญหาและสามารถนาความรู้ ประสบการณ์ไปใช้
ในชีวิตประจาวันและอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
2. จิตวิทยาและทฤษฏีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด
ครู จะต้องมีความเข้าใจในตัวนักเรี ยน เข้าใจการพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กเพื่อนามาใช้
ให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จึงจะได้ผลดี ทฤษฏีและ
แนวคิดทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบนั มีหลายแนวคิด
ซึ่งครู ผสู ้ อนควรศึกษาให้เกิดความเข้าใจ ดังต่อไปนี้
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2.1 จิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์
ส านัก นิ เทศและพัฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา (2540 : 188-191) ได้ก ล่ าวถึ ง
จิตวิทยาที่ควรรู้สาหรับครู คณิตศาสตร์ได้ดงั นี้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences)
นักเรี ยนย่อ มมีค วามแตกต่ างกัน ทั้ง ในด้านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์
ลักษณะนิ สัยที่ดีสติปัญญา บุคลิ กภาพและความสามารถ ดังนั้นในการจัดการเรี ยนการสอน
ครู จะต้อ งจัด กิ จ กรรมที่ ส อดคล้อ งกับ ความแตกต่ างระหว่ างบุ ค คลของนั ก เรี ย นด้ว ย เช่ น
นักเรี ยนเก่งก็ส่งเสริ มให้กา้ วหน้าโดยการฝึ กทักษะด้วยแบบฝึ กหัดที่ยากและสอดแทรกความรู้
ต่าง ๆ ให้ส่วนนักเรี ยนอ่อนก็ให้ทาแบบฝึ กหัดง่าย ๆ สนุก
การเรี ยนโดยการกระทา (Learning by Doing)
ทฤษฎีน้ ี จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) กล่าวว่าในการสอนคณิตศาสตร์
นั้นปั จจุบนั มีสื่อ การเรี ยนการสอนรู ปธรรมช่วยมากมาย ครู จะต้องให้นักเรี ยนได้ล องกระทา
หรื อปฏิบตั ิจริ งแล้วจึงสรุ ปมโนมติ (Concept) ครู ไม่ควรเป็ นผูบ้ อก เพราะถ้านักเรี ยนได้พบ
ด้วยตัวของเขาเองจะเข้าใจและทาได้
การเรี ยนรู้เพื่อรู้ (Mastery Learning)
การเรี ยนรู้เพื่อเป็ นการเรี ยนรู้จริ งทาให้ได้จริ ง นักเรี ยนนั้นเมื่อมาเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ บางคนก็ทาได้ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่ครู กาหนดให้ แต่บางคนก็ไม่สามารถ
ทาได้นักเรี ยนประเภทหลังนี้ ควรจะได้รับการซ่อมเสริ มให้เขาเกิดการเรี ยนรู้เหมือนคนอื่น ๆ
แต่เขาอาจจะต้อ งเสี ยเวลาใช้เวลานานกว่าคนอื่ นในการที่ จะเรี ยนเนื้ อ หาเดี่ ยวกัน ครู ผูส้ อน
จะต้องพิจารณาเรื่ อ งนี้ ทาอย่างไรจึ งจะสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ ให้ทุกคนได้
เรี ยนรู้จนครบจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้เมื่อนักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้และสาเร็จตามความ
ประสงค์เขาจะเกิดความพอใจ มีกาลังใจและเกิดแรงจูงใจอยากเรี ยนต่อไป
ความพร้อม (Readiness)
ความพร้อมเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะถ้านักเรี ยนไม่มีความพร้อม เขาก็ไม่
สามารถจะเรี ยนต่อไปได้ครู จะต้องสารวจความพร้อมของนักเรี ยนก่อน นักเรี ยนที่มีวยั ต่างกัน
ความพร้อมย่อมไม่เหมือนกัน ในการสอนคณิ ตศาสตร์ครู จึงต้องตรวจความพร้อมของนักเรี ยน
อยูเ่ สมอ ครู จะต้องดูความรู้พ้นื ฐานของนักเรี ยนว่าพร้อมที่จะเรี ยนต่อไปหรื อเปล่า ถ้านักเรี ยน
ยังไม่พร้อมครู ก็จะต้องทบทวนเสี ยก่อน เพื่อใช้ความรู้พ้ืนฐานนั้นอ้างอิงต่อไปได้ทนั ที การที่
นักเรี ยนมีความพร้อมก็จะทาให้นกั เรี ยนเรี ยนได้ดี
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แรงจูงใจ (Motivation)
แรงจูงใจเป็ นเรื่ องที่ครู ควรจะได้เอาใจใส่ เป็ น อย่างยิ่ง เพราะธรรมชาติ
ของคณิตศาสตร์ก็ยากอยูแ่ ล้ว ครู ควรจะได้คานึงถึงเรื่ องต่อไปนี้
งาน
แรงจูงใจ

ขวัญ

ความสาเร็จ

ความพอใจ

ภาพประกอบ 2 วิธีการสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนอยากเรี ยน
การให้ นั ก เรี ย นท างานหรื อ ท าโจทย์ปั ญ หานั้ น ครู จ ะต้อ งค านึ ง ถึ ง
ความสาเร็ จด้วย การที่ครู ค่อย ๆ ทาให้นกั เรี ยนเกิดความสาเร็จเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่ งคานึงถึงความ
แตกต่ างระหว่ างบุ คคลนั่น เองการให้เกิ ดการแข่งขันหรื อ เสริ มกาลังใจเป็ นกลุ่ ม ก็จะสร้ าง
แรงจูงใจเช่นเดียวกัน
นักเรี ยนแต่ละคนมีมโนคติของตนเอง (Self-Concept) ซึ่ งอาจเป็ นได้
ทั้งทางบวกและทางลบ ถ้าเป็ นทางบวกก็ จะเกิ ด แรงจู งใจ แต่ ถ้าเป็ นทางลบก็อ าจจะหมด
กาลังใจ แต่อย่างไรก็ ตามครู จะต้อ งศึกษานักเรี ยนให้ดี เพราะนักเรี ยนบางคนประสบความ
ผิดหวังในชีวิต ยากจน กลับเป็ นแรงจูงใจให้นกั เรี ยนก็ได้
การเสริ มกาลังใจ (Reinforcement)
การเสริ มกาลังใจเป็ นเรื่ องที่สาคัญในการสอน เพราะคนเราเมื่อทราบ
ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเป็ นที่ยอมรับ ย่อมทาให้เกิดกาลังใจ การที่ครู ชมนักเรี ยนใน
โอกาสอันเหมาะสมจะเป็ นกาลังใจแก่นกั เรี ยนเป็ นอย่างมาก
การเสริ ม ก าลัง ใจนั้ น มี ท้ ัง ทางบวกและทางลบ การเสริ ม ก าลัง ใจ
ทางบวก ได้แก่ การชมเชยการให้รางวัล แต่การเสริ มกาลังใจทางลบ แต่เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นหรื อ
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ได้รับการปลูกฝังทีละน้อยกับนักเรี ยนโดยผ่านทางกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนั้นในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกครั้ง ครู ควรคานึ งถึงด้วยว่าจะเป็ นทางนานักเรี ยนไปสู่เจตคติที่ดี
หรื อไม่ดีต่อการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์หรื อไม่
2.2 ทฤษฏีการเรี ยนรู้
ผูว้ ิจยั นาเสนอแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ ดังนี้
1. ทฤษฏีการเรี ยนรู้ของบลูม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 20-21)
บลูม (Benjamin S. Bloom) เสนอทฤษฏีการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนซึ่งเป็ น
ทฤษฏีที่มีขอ้ ตกลงเบื้องต้น 2 ประการคือ
ประการที่ 1 คื อ ที่ อ ยู่เดิ ม ของผู เ้ รี ยน (History) เป็ นหั วใจของการ
เรี ยนในโรงเรี ยน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะเข้ามาเรี ยนวิชาในชั้นเรี ยนในโรงเรี ยนหรื อ ในโครงการ
โรงเรี ยน ดังนั้นพื้นฐานที่จะช่ วยให้เรี ยนเร็ วแตกต่างไปจากคนอื่น ๆถ้าแต่ละคนเข้าเรี ยนใน
ชั้นเรี ยนที่ที่อยูเ่ ดิมคล้ายกันมาแล้ว ก็จะมีผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกันมาก
ประการที่ 2 คือ คุณลักษณะของแต่ละคน (ความรู้ที่จาเป็ นก่อนเรี ยน
แรงจูงใจในการเรี ยน) และคุณภาพของการสอนซึ่งเป็ นสิ่ งที่สามารถปรับปรุ งได้ เพื่อให้แต่ละ
คนและทั้งกลุ่มมีระดับการเรี ยนรู้ที่สูงขึ้น ตามรู ปแบบทฤษฎีน้ ี ความสามารถหรื อคุณสมบัติ
ด้านพุทธิสัย (Conitive) คุณลักษณะด้านจิตพิสัย (Affective) และคุณภาพของการสอนจะเป็ น
ตัวกาหนดผลการเรี ยน ซึ่ งผลการเรี ยนได้แก่ ระดับและประเภทของผลสัมฤทธิ์ อัตราการ
เรี ย นรู้ แ ละคุ ณ ลัก ษณะด้า นจิ ต พิ สั ย คุ ณ ภาพของการสอนประกอบด้ว ยองค์ ป ระกอบ 4
ประการ ได้แก่ การชี้ แนะ (Cues) หมายถึง การบอกจุดหมายของการเรี ยนการสอนและ
งานที่ จะต้อ งท าให้ นัก เรี ยนทราบอย่างชัด เจน (Participation) หมายถึ ง การร่ ว มมื อ กัน จัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การเสริ ม แรง (Reinforcement) หมายถึ ง การชมเชย ต าหนิ
กล่าวข้อสนับสนุนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน การให้ข้อมูลสะท้อนกลับและแก้ไขข้อ บกพร่ อ ง
(Feedback and corrective) ซึ่ งการให้ข้อ มูล สะท้อ นกลับหมายถึงการวินิจฉัย และชี้ แจงให้
นักเรี ยนทราบว่านัก เรี ยนแต่ละคนบรรลุการเรี ยนรู้ ในจุดประสงค์ข้อ ใดบ้าง และยังขาดใน
จุดประสงค์ใด ส่ วนการแก้ไขเป็ นกระบวนการและกิจกรรมที่ใช้เพื่อปรับปรุ งผลสัมฤทธิ์ ของ
นักเรี ยนโดยยึดข้อมูลสะท้อนกลับนั้น
การนาทฤษฎีของบลูม ไปใช้น้ นั มีแนวคิดดังนี้
1. แยกวิชาเป็ นหน่วยเล็ก ๆ แต่ละหน่วยใช้เวลา 2 สัปดาห์
2. ระบุจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนแต่ละหน่วยให้ชดั เจน
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3. ทาการสอนแต่ละหน่วยโดยการสอนเป็ นกลุ่มตามปกติ
4. ทาการทดสอบวินิจฉัยความก้าวหน้า (Formative test) ในตอนท้าย
ของแต่ละหน่วย เพื่อพิจารณาว่ามีความรู้ในหน่ วยนั้น ๆ แล้วหรื อยัง ถ้ายังจะมีจุดใดที่จะต้อง
ซ่อมเสริ มเพื่อให้รอบรู้
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของบรู เนอร์กบั การเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ (สานัก
นิเทศและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา. 2540 : 188) มีหลักการ ดังนี้
2.1 วิธีการที่เรี ยกว่า เอนแอคทีป (Enactive) เด็กเรี ยนรู้จากการกระทา
มากที่สุด เป็ นกระบวนการต่อเนื่ องตลอดชีวิตในลักษณะการถ่ายทอดประสบการณ์ ด้วยการ
กระทาการสอนต้องเริ่ มด้วยการใช้ของ 3 มิติ พวกวัสดุต่าง ๆ และของจริ งต่าง ๆ
2.2 วิธีการที่เรี ยกว่า ไอคอนนิค (Iconic) พัฒนาการปัญญา อาศัยการ
ใช้ประสาทสัม ผัสมาสร้ างเป็ นภาพในใจ การสอนสามารถใช้ของ 2 มิ ติ เช่ น ภาพ กราฟ
แผนที่
2.3 วิธีการที่ใช้สัญลักษณ์ (Abstract) เป็ นขั้นสูงสุดของการพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของมนุษย์ เป็ นขั้นใช้จินตนาการล้วน ๆ คือใช้สัญลักษณ์ ตัวเลข เครื่ องหมาย
ต่าง ๆ มาอธิบายหาเหตุผล และเข้าใจสิ่ งที่เป็ นนามธรรม
ทฤษฎีน้ ี นามาใช้กบั การเรี ยนการสอน คือ การให้เด็กได้คิดค้นกระทาสิ่ ง
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยให้มีความเข้าใจเนื้ อ หาที่ต่อ เนื่ อ งกันแล้วนาความคิดนั้นไปใช้ให้เกิ ด
ความคิดใหม่
3. ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ข องดี น ส์ (Zoltan Dianes) กับ การเรี ย นการสอน
คณิตศาสตร์ (สานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา.2540:188) มีหลักการดังนี้
3.1 ขั้นเล่นปนเรี ยน (Play Stage) นักเรี ยนมีอิสระที่จะทาอะไรก็ได้
ก่อนแนะนาการใช้สื่อการสอนใหม่ครู ควรให้เวลานักเรี ยนทาความคุน้ เคยกับสื่ อสักระยะ
เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีก่อน
3.2 ขั้น เรี ย นตามโครงสร้ าง (Structured Stage) การสอนตามแผน
ที่เตรี ยมมาตามลาดับขั้นตอน นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม
3.3 ขั้ น ฝึ กหั ด (Practical Stage) การฝึ กหั ด หาความช าน าญ ใน
กิจกรรมที่เรี ยนมา
4. ทฤษฎีการพัฒนาทางสติปัญญาของเพียเจต์ (ทิศนา แขมมณี . 2547 :
64-66)
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เพียเจต์ (Piagent) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็ก
ว่ามีข้ นั ตอนหรื อกระบวนการอย่างไร เขาอธิบายว่า การเรี ยนรู้ของเด็กเป็ นไปตามสิ่ งที่เป็ นไป
ตามธรรมชาติ ไม่ควรเร่ งเด็กให้ขา้ มจากพัฒนาการหนึ่ งไปสู่ อีกขั้นหนึ่ งเพราะจะทาให้เกิดผล
เสี ยแก่เด็ก แต่จดั ประสบการณ์ส่งเสริ มพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กกาลังจะพัฒนาไปสู่ ข้ นั
ที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามเพียเจต์เน้นความสาคัญของ
การเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุน้ เด็กให้มีพฒั นาการเร็วขึ้น
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของเพียเจต์
ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ มีสาระสรุ ปได้ดงั นี้
1. พัฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาของบุ ค คลเป็ นไปตามวัย ต่ าง ๆ
เป็ นลาดับขั้นดังนี้
1.1 ขั้น รับ รู้ด้วยประสาทสัม ผัส เป็ นขั้นพัฒ นาการในช่ วง
อายุ 0-2 ปี ความคิดของเด็ก วัยนี้ ขึ้นกับการรับ รู้ และการกระท าเด็ก ยึด ตัวเองเป็ นศูน ย์กลาง
และยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1.2 ขั้น ก่ อ นปฏิ บัติ ก ารคิ ด เป็ นขั้น พัฒ นาการในช่ ว ยอายุ
2-7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ ยงั ขึ้นอยู่กบั การรับรู้เป็ นส่ วนใหญ่ ยังไม่สามารถที่จะใช้เหตุผล
อย่างลึกซึ้ ง แต่สามารถเรี ยนรู้และใช้สัญลักษณ์ไ ด้ การใช้ภาษาแบ่งเป็ นขั้นย่อย ๆ 2 ขั้นคือ
ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอดเป็ นขั้นพัฒนาการในช่ วงอายุ 2-4 ปี และขั้นการคิดด้วยความ
เข้าใจของตนเอง เป็ นพัฒนาการในช่วงอายุ 4-7 ปี
1.3 ขั้นการคิดแบบรู ปธรรม เป็ นขั้นพัฒ นาการในช่ วงอายุ
7-11 ปี เป็ นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ข้ นึ กับการรับรู้จากรู ปร่ างเท่านั้น เด็กสามารถสร้างภาพใน
ใจและสามารถคิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่ งต่าง ๆ
ได้มากขึ้น
2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้ หญ่
3. กระบวนการทางสติปัญญามีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 การซึ มซับหรื อการดูดซับ เป้ นกระบวนการทางสมอง
ในการรับประสบการณ์ เรื่ องราว และข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
3.2 การปรับและจัดระบบ คือกระบวนการทางสมองในการ
ปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็ นระบบหรื อเครื อข่ายทางปั ญญาที่ตน
สามารถเข้าใจได้ เกิดเป็ นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ข้ นึ
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3.2 การเกิ ด ความสมดุ ล เป็ นกระบวนการที่ เกิ ด ขึ้ นจาก
ขั้นของการปรับ หากการปรับเป็ นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความ
สมดุลขึ้น หากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้ เข้ากันได้
ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล
หลักการจัดการศึกษา การสอนของเพียเจต์
1. ในการพัฒนาเด็ก ควรคานึ งถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก
และจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการนั้น ไม่ควรบังคับให้เด็กเรี ยนในสิ่ งที่
ยังไม่พร้อม หรื อยากเกิดพัฒนาการตามวัยของตน เพราะจะก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีได้
1.1 การจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเอื้อต่อการเรี ยนรู้ตามวัยของตน
สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปสู่การพัฒนาการขั้นสูงขึ้นไป
1.2 เด็กแต่ละคนมีพฒ
ั นาการแตกต่างกัน ถึงแม้อ ายุจะเท่ากัน
แต่ระดับพัฒ นาการอาจไม่เท่ากัน ดังนั้นจึ งไม่ควรเปรี ยบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระที่จะ
เรี ยนรู้และพัฒนาความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา
1.3 ในการสอนควรใช้สิ่งที่เป็ นรู ปธรรม เพื่อ ช่วยให้เด็กเข้าใจ
ลักษณะต่าง ๆ ได้ดีข้ นึ แม้ในพัฒนาการช่วงการคิดแบบรู ปธรรมเด็กจะสามารถสร้างภาพในใจ
ได้แต่การสอนที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็ นรู ปธรรมจะช่วยให้เด็กเข้าใจแจ่มชัดขึ้น
2. การให้ ค วามสนใจและสั งเกตเด็ ก อย่างใกล้ชิ ด จะช่ ว ยให้ ไ ด้
ทราบลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก
3. ในการสอนเด็กเล็ก ๆ เด็กจะได้รับรู้ส่วนรวมได้ดีกว่าส่ วนย่อ ย
ดังนั้น ครู ควรสอนภาพรวมก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละส่วน
4. ในการสอนสิ่ งใดให้กับเด็ก ควรเริ่ ม จากสิ่ งที่เด็กคุ้นเคยหรื อ มี
ประสบการณ์มาก่อ นแล้วจึงเสนอสิ่ งใหม่ทีมีความสัมพันธ์กบั สิ่ งเก่า การทาเช่นนี้ จะช่วยให้
กระบวนการซึมซับและจัดระบบความรู้ของเด็กเป็ นไปด้วยดี
5. การเปิ ดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ และมีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมมาก ๆ จะช่วยให้เด็กดูดซึมข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กอันเป็ นการ
ส่งเสริ มพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก
5. ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (ทิศนา แขมมณี . 2547 : 51-5)
ธอร์ น ไดค์ (ค.ศ.1814-1949) เชื่ อ ว่ า การเรี ย นรู้ เกิ ด จากการเชื่ อ มโยง
ระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนอง ซึ่ งมีหลายรู ปแบบ บุคคลจะมีการลองผิดลองถูกปรับเปลี่ยน
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ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะพบรู ปแบบการตอบสนองที่สามารถให้ผลที่พึงพอใจมากที่สุด เมื่อ เกิ ด
การเรี ยนรู้ แล้ว บุ ค คลจะใช้รูป แบบการตอบสนองที่ เหมาะสมเพี ยงรู ป แบบเดี ย ว และจะ
พยายามใช้รูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับสิ่ งเร้าในการเรี ยนรู้ต่อไปเรื่ อย ๆ
กฎการเรี ยนรู้ของธอร์นไดค์สรุ ปได้ ดังนี้
1. กฎแห่ งความพร้ อ ม การเรี ยนรู้จะเกิ ดได้ดีถ้าผูเ้ รี ยนมีความพร้อ ม
ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
2. กฎแห่ งการฝึ กหั ด การฝึ กหัด หรื อ กระท าบ่ อ ย ๆ ด้วยความเข้าใจ
จะทาให้ก ารเรี ยนรู้น้ ันคงทนถาวรถ้าไม่ได้กระทาซ้ าบ่อ ย ๆ การเรี ยนรู้ น้ ันจะไม่คงทนถาวร
และในที่สุดอาจลืมได้
3. กฎแห่ งการใช้ การเรี ยนรู้ เกิ ดจากการเชื่ อ มโยงระหว่างสิ่ งเร้ ากับ
การตอบสนอง ความมัน่ คงของการเรี ยนรู้จะเกิดขึ้น หากได้มีการนาไปใช้บ่อ ย ๆ หากไม่มี
การนาไปใช้อาจมีการลืมเกิดขึ้นได้
4. กฎแห่ งผลที่พึ งพอใจ เมื่อ บุคคลได้รับผลที่พึ งพอใจย่อ มอยากจะ
เรี ยนรู้ต่อไป แต่ถา้ ได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรี ยนรู้ ดั งนั้นการได้รับผลที่พึงพอใจ
จึงเป็ นปัจจัยสาคัญในการเรี ยนรู้
หลักการจัดการศึกษา การสอนของธอร์นไดค์
1. ก ารเปิ ดโอ กาสให้ ผู ้ เ รี ยน ได้ เ รี ยน แบบลอ งผิ ด ลองถู ก บ้ า ง
(เมื่ อ พิ จารณาแล้ว ว่า ไม่ ถึ งกับ เสี ยเวลามากเกิ น ไปและไม่ เป็ นอัน ตราย) จะช่ วยให้ ผู ้เรี ย น
เกิ ดการเรี ยนรู้ ในวิธีก ารแก้ปั ญ หา จดจาการเรี ยนรู้ ไ ด้ดี และเกิ ด ความภาคภูมิ ใจในการท า
สิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
2. การส ารวจความพร้ อ มหรื อ การสร้ างความพร้ อ มของผู ้เรี ยนเป็ น
สิ่ งจาเป็ นที่ ต้อ งกระทาก่อ นการสอนบทเรี ยน เช่ น การสร้ างบรรยากาศให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความ
อยากรู้ อยากเรี ยน การเชื่อมโยงความรู้เดิมมาสู่ความรู้ใหม่ การสารวจความรู้ใหม่ การสารวจ
ความรู้พ้นื ฐาน เพื่อดูว่าผูเ้ รี ยนมีความพร้อมที่จะเรี ยนบทเรี ยนต่อไปหรื อไม่
3. หากต้องการให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในเรื่ องใดจะต้องช่วยให้เขาเกิดความ
เข้าใจในเรื่ องนั้นอย่างแท้จริ ง แล้วฝึ กฝนโดยกระทาสิ่ งนั้นบ่อ ย ๆ แต่ควรระวังอย่าให้ถึงกับ
ซ้ าซาก จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเบื่อหน่าย
4. เมื่ อ ผูเ้ รี ยนเกิ ด การเรี ยนรู้ แ ล้ว ควรให้ ผู ้เรี ยนฝึ กน าการเรี ย นรู้ น้ ั น
ไปใช้บ่อย ๆ
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5. การให้ผูเ้ รี ยนได้รับผลที่ตนพึงพอใจ จะช่ วยให้การเรี ยนการสอน
ประสบผลสาเร็จ การศึกษาว่าสิ่ งใดเป็ นสิ่ งเร้าหรื อรางวัลที่ผเู ้ รี ยนพึงพอใจจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
จากการศึกษาจิตวิทยาและทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนคณิ ต ศาสตร์
ดังกล่าวข้างตนสรุ ปได้ว่า ทฤษฎีของบลูม กล่าวถึงพื้นฐานและคุณลักษณะของนักเรี ยนแต่ละ
คนช่ วยให้ เรี ยนสาเร็ จแตกต่างกัน โดยครู ต้อ งจัดกิ จกรรมให้เหมาะสม ทฤษฎี ของบรู เนอร์
กล่าวถึง การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเกิดจากการกระทาด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสติปัญญาโดยเลือ กวิธีการที่เหมาะสม ทฤษฏีของดี นส์ กล่าวถึงการเรี ยน
การสอนมี 3 ขั้น คือ เล่นอุปกรณ์หรื อสื่ อ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี เรี ยนตามแผนและฝึ กฝน
หาความชานาญ ทฤษฏีของเพียเจต์ กล่าวถึงการเรี ยนรู้ของเด็กจะเป็ นไปตามธรรมชาติไม่ควร
เร่ งให้เด็กข้ามพัฒนาการแต่ควรจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการซึ่ งจะทาให้มีพฒั นาการ
ที่เร็ วขึ้น การจัดการเรี ยนการสอนควรจัดให้เหมาะสมกับระดับ ความรู้ค วามเข้าใจ ทฤษฎี
ของธอร์ นไดค์ กล่าวถึงการเรี ยนรู้เกิดจากการเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองและ
จะคงทนถาวรหากมีการนาไปใช้บ่อ ย ๆ ดังนั้นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ระดับ
มัธ ยมศึ กษานั้น จาเป็ นยิ่ งที่ ครู ต้อ งค านึ งถึ งทฤษฎี และจิ ตวิ ท ยาเกี่ ยวกับ การเรี ย นการสอน
เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสติปัญญาและพัฒนาการของนักเรี ยนโดยนามาใช้
ในขั้นวางแผนและขั้น ดาเนิ นการสอนเพื่ อ การจัดกิ จกรรมให้นักเรี ยนสามารถพัฒ นาทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาได้
3. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ทวี ภูศรี โสม (2544 : 18) ได้กล่าวถึงการสอนทักษะคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้นกั เรี ยน
เกิ ด การเรี ย นรู้ มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจ มี ทัก ษะในการคิ ด ค านวณและมี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช า
คณิตศาสตร์น้ นั ครู ผสู ้ อนคณิตศาสตร์ควรวางแผนการสอนโดยคานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้คือ
1. โครงสร้างของวิชา เนื้ อ หาวิชาจะเริ่ มต้นจากง่ายไปหายาก แต่ล ะเรื่ อ งมี
ความสัม พัน ธ์ต่ อเนื่ อ งกัน ในการสอนบทเรี ยนใหม่ค รู จาเป็ นต้อ งคานึ งถึงความรู้ เดิ ม ของ
นักเรี ยนที่เป็ นความรู้พ้นื ฐานของเรื่ องที่จะสอน
2. มีความสนใจของผูเ้ รี ยนสาเหตุที่นกั เรี ยนขาดความสนใจอาจเนื่องมาจาก
2.1 มีทศั นคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2.2 พื้นความรู้ของนักเรี ยนไม่เพียงพอ และขาดทักษะในการคานวณ
2.3 ไม่เข้าใจเรื่ องที่ครู สอน
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2.4 ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ไม่น่าสนใจ
2.5 มีปัญหาด้านสุขภาพ
3. ความพร้อมของผูเ้ รี ยน แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านสติปัญญาและความ
พร้อมในเนื้อหาวิชาซึ่งหมายถึงความรู้เดิมของผูเ้ รี ยน
4. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้แก่ ความแตกต่างในเรื่ องของ
ความสามารถในการเรี ยนรู้
5. การให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
6. การฝึ กทักษะ หลักสาคัญที่ ครู ควรทราบ และปฏิ บัติในการให้ นักเรี ยน
ฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ คือ
6.1 ครู ค วรให้ นั ก เรี ย นท าแบบฝึ กหั ด ภายหลังจากที่ นั ก เรี ยนมี ค วามรู้
ความเข้าใจในบทเรี ยน
6.2 ครู ควรอธิบายความมุ่งหมายของ การทาแบบฝึ กหัดหรื อการฝึ กทักษะ
เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการฝึ กทักษะ
6.3 ครู ค วรค านึ งถึ งความแตกต่ างระหว่ างบุ ค คลในการให้ นั ก เรี ย นท า
แบบฝึ กหัดแต่ละครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรี ยนไม่ควรให้นักเรี ยน
ทาแบบฝึ กหัดเดียวกันและมีจานวนเท่ากัน
6.4 ครู ควรให้นักเรี ยนได้ฝึกทักษะอย่างสม่าเสมอ และในการให้นกั เรี ยน
ทาแบบฝึ กหัด แต่ละครั้งควรใช้เวลาพอเหมาะไม่ควรนานเกินไป
6.5 ครู ควรใช้วิธีการหลาย ๆ วิธีในการให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะในวิชา
คณิตศาสตร์
สิ ริพร ทิพย์คง (2545 : 117-119) ได้กล่าวถึงการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ให้
ประสบความสาเร็ จได้น้ ันต้อ งอาศัยปั จจัยต่าง ๆ มาประกอบกันซึ่ งครู ควรพิจารณาสิ่ งต่าง ๆ
ดังนี้
1. จุ ด มุ่ ง หมายของวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ การเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จ ะท าให้
นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอด หลักการ และโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์
รู้ จัก คิ ด อย่ า งมี เหตุ ผ ล สามารถให้ เหตุ ผ ล แสดงความคิ ด อย่ า งเป็ นระบบ มี ข้ ั น ตอน
มีความสามารถในกาคิดคานวณได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ปัญหา และพิสูจน์ให้เห็นจริ งได้
มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ มี ค วามอดทนและขยัน หมั่ น เพี ย ร เป็ นคนรั ก ความสะอาด
มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรู้เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ อย่างกว้างขวางและเป็ นพื้นฐานในการ
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เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในชั้นสู ง หรื อวิชาที่ตอ้ งใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ สามารถนาความรู้
คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันและช่วยเสริ มสร้างความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การรักษาสิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนการตระหนักในคุณค่า
และการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2. เนื้ อหา ครู จะต้องศึกษาเนื้ อ หาที่จะสอนล่วงหน้า เมื่อครู ทราบว่าจะสอน
อะไร โดยศึ ก ษาวัต ถุ ป ระสงค์ข องการสอนเรื่ อ งนั้น ศึ ก ษาเนื้ อ หาเรื่ อ งนั้น ให้ เข้าใจอย่า ง
แจ่มแจ้ง ชัดเจน เตรี ยมคาถามสาหรับ ถามนักเรี ยน เตรี ยมแบบทดสอบเพื่อ วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
3. ตัวครู ครู พร้ อ มหรื อ ไม่ สาหรับเนื้ อ หานั้น ๆ ครู มีค วามรู้ เกี่ ยวกับวิธีการ
สอนที่จะเลือกใช้ให้เหมาะกับเนื้ อ หานั้น ๆ หรื อ ไม่ ถ้ามีมากน้อยเพียงใด เพราะครู บางคน
อาจจะเหมาะสมกับวิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ่งหรื อมีความถนัดในวิธีสอนใดวิธีสอนหนึ่ง
4. ตัวนั ก เรี ย น นั ก เรี ย นมี ค วามพร้ อ มหรื อ ไม่ นัก เรี ยนเคยเรี ยนเรื่ อ งที่ ค รู
จะสอนแล้วหรื อยัง นักเรี ยนมีความรู้พ้ืนฐานในเรื่ อ งที่ครู จะสอนมากน้อ ยเพียงใด นักเรี ยน
มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรื อไม่ มีปัญหาเกี่ยวกับการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนหรื อไม่
เป็ นโรคใดโรคหนึ่ ง หรื อ ไม่ นั ก เรี ย นได้รั บ ประทานอาหารเช้ าก่ อ นมาโรงเรี ย นหรื อ ไม่
นักเรี ยนรับประทานอาหารกลางวันหรื อ ยัง นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ วิชาคณิ ตศาสตร์ หรื อ ไม่
ชอบหรื อไม่ชอบวิชาคณิ ตศาสตร์ บางครั้งเจตคติที่ไม่ดีต่อ วิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนอาจ
เนื่องมาจากการได้รับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่หรื อผูป้ กครองที่ว่า “วิชาคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชา
ที่ยาก สับสน ตนเองเคยเรี ยนและไม่เคยเข้าใจเลย” เมื่อนักเรี ยนได้รับฟังความคิดเห็นดังกล่าว
ก็จะเกิดความรู้สึกท้อแท้และเบื่อหน่ายไม่อ ยากเรี ยน เพราะคิ ดว่าตนเองก็จะไม่เข้าใจเช่นกัน
หรื อ ความรู้ สึ กไม่อ ยากเรี ยนของนักเรี ยนอาจเนื่ อ งมาจากปั ญ หาทางด้านอารมณ์ นักเรี ย น
มีความเสี ยใจที่สูญเสี ยบิดามารดา ญาติสนิ ท บุคคลที่นักเรี ยนรักใคร่ หรื อสัตว์เลี้ยงที่ตนรัก
นักเรี ยนมีปัญหาทางด้านสมอง ความสามารถทางสติปัญ ญาอยู่ในระดับต่า เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ ง
ต่าง ๆ เหล่านี้สรุ ปได้ดงั ตาราง 2 ดังนี้
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ตาราง 2 สิ่ งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
ภายในตัวนักเรี ยน
ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับสมอง
ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์
ขาดพื้นฐานความรู้เดิม

ภายนอกตัวนักเรี ยน
ครู
บรรยากาศภายในห้องเรี ยน
เพื่อนฝูง
บิดา มารดา ผูป้ กครอง

5. เวลา ครู มีระยะเวลาในการสอนเนื้ อ หานั้นเพียงพอหรื อ ไม่ ระยะเวลาที่
กาหนดในคู่มือครู เท่าไร เพราะเมื่อครู มีเวลาน้อยครู ก็จะต้องเร่ งสอน ซึ่งอาจจะทาให้นักเรี ยน
ไม่เข้าใจได้ เนื่องจากนักเรี ยนไม่สามารถติดตามบทเรี ยนได้ทนั แต่ถา้ ครู มีเวลามากครู สามารถ
ทาให้นักเรี ยนเข้าใจได้ดี มีเวลาให้ตัวอย่างมาก ๆ และมีเวลาเหลือให้นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัด
เพิ่มเติมให้นกั เรี ยนอภิปรายและหาข้อสรุ ปต่าง ๆ จากเนื้อหาเรื่ องที่นกั เรี ยนเรี ยนไปแล้ว
6. สื่ อ การเรี ยนการสอน โรงเรี ยนมี สื่ อ และวัส ดุ อุป กรณ์ โสตทัศ นศึก ษา
ต่าง ๆ ให้ครู หยิบยืมไปใช้ส อนนักเรี ยนหรื อไม่ ถ้าทางโรงเรี ยนไม่มีสื่อที่ต้อ งการ ครู ทราบ
แหล่งที่จะไปศึกษาค้นคว้าหยิบยืมได้หรื อไม่ เช่น โรงเรี ยนอื่น ๆ ในกลุ่มหรื อ เขตการศึกษา
เดี ยวกัน หน่ วยนิ เทศ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหรื อ ครู สามารถ
คิดประดิษฐ์สื่ออุปกรณ์น้ นั ได้ดว้ ยตนเอง หรื อไม่ครู อาจจะแบ่งกลุ่มนักเรี ยนให้ช่วยกันทาสื่ อ
การเรี ยนการสอนที่นกั เรี ยนสามารถช่วยกันทาได้
จากที่ ก ล่ า วมาสรุ ป ได้ว่ า แนวทางการจัด กิ จกรรมการสอนคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มีทกั ษะและประสบความสาเร็จในการเรี ยนนั้นครู ผูส้ อนควรคานึ งถึง
สิ่ งต่ าง ๆ ดังนี้ คื อ โครงสร้ า งเนื้ อ หาวิ ช า ความสนใจของผู ้เรี ยน ความพร้ อ มของผู ้เรี ย น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การร่ วมกิจกรรมและการฝึ กทักษะ แล้วนามาออกแบบกิจกรรม
การเรี ย นรู้ โ ดยครู จ ะต้อ งรู้ แ ละเข้า ใจถึ งวิ ธี ก ารสอนที่ เน้ น ทั้ง บทบาทของครู แ ละบทบาท
ของนักเรี ยน
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การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
กรมวิ ช าการ (2553 : 191-192) ได้ ก ล่ า วถึ ง แน วทางการพั ฒ นาทั ก ษะและ
กระบวนการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ใ น หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศัก ราช 2551 สาระการเรี ยนรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ไว้ว่ า หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ได้กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ด้าน
ทักษะ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่จาเป็ นไว้ 5 มาตรฐานในการจัดการเรี ยนรู้ ผูส้ อน
จะต้องจัดกิจกรรม ที่กาหนดสถานการณ์หรื อปั ญหา เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐานด้าน
ทัก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ดัง กล่ า ว แนวการพัฒ นาทัก ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่จาเป็ นมีดงั นี้ คือ การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การพัฒนาทักษะ
กระบวนการให้ เหตุ ผ ล การพัฒ นาทัก ษะกระบวนการสื่ อ สาร การสื่ อ ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การพัฒนาทักษะกระบวนการเชื่อมโยงและการพัฒนาความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซึ่ งในการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ให้ผูเ้ รี ยน
เกิดทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา ที่นับว่าเป็ นเรื่ องยากพอสมควรสาหรับผูส้ อน ผูเ้ รี ยน
ส่วนใหญ่จะพัฒนาได้ดีในทักษะการคิดคานวณ แต่เมื่อพบโจทย์ปัญหามักจะมีปัญหาในเรื่ อง
ของทักษะการอ่านทาความเข้าใจโจทย์ การวิเคราะห์โจทย์รวมถึงการหารู ปแบบแนวคิดใหม่
การแก้ปัญหานั้น
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาได้ ผูส้ อนต้องให้
โอกาสผูเ้ รี ยนได้ฝึกคิดด้วยตนเองให้มาก โดยจัดสถานการณ์หรื อปั ญหาหรื อเกมที่น่าสนใจท้า
ทายให้อ ยากคิด เริ่ มด้วยปั ญหาที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ล ะคนหรื อผูเ้ รี ยนแต่ล ะ
กลุ่ม โดยอาจเริ่ มด้วยปั ญหาที่ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความรู้ที่เรี ยนมาแล้วประยุกต์ก่อน ต่อจากนั้น
จึงเพิ่มสถานการณ์หรื อปั ญหาที่แตกต่างจากที่ เคยเรี ยนมา สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถสู ง
ผูส้ อนควรเพิ่มปั ญหาที่ยากซึ่ งต้อ งใช้ความรู้ที่ซับซ้อ นหรื อ มากกว่าที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
ให้ นัก เรี ยนได้ฝึ กคิ ด โดยในการเริ่ ม ต้น พัฒ นาผูเ้ รี ยนให้ มี ทัก ษะในกระบวนการแก้ปั ญ หา
ผู ้ส อนจะต้อ งสร้ า งพื้ น ฐานให้ ผู ้เรี ย นเกิ ด ความคุ้น เคยกับ กระบวนการแก้ปั ญ หาซึ่ งมี อ ยู่
4 ขั้นตอนก่อนแล้วจึงฝึ กทักษะในการแก้ปัญหา
กระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจปัญหาหรื อวิเคราะห์ปัญหา
ขั้นที่ 2 วางแผนปัญหา
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ขั้นที่ 3 ดาเนินการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบหรื อมองย้อนกลับ
ในกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนนี้ยงั อาศัยทักษะอื่น ๆ ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจปั ญหาหรื อวิเคราะห์ปัญหา ต้องอาศัยทักษะที่สาคัญและ
จาเป็ นอีกหลายประการ เช่น ทักษะในการอ่านโจทย์ปัญหา ทักษะการแปลความหมายทาง
ภาษาซึ่ งผูเ้ รี ยนควรแยกแยะได้ว่าโจทย์กาหนดอะไรให้และโจทย์ต้อ งการให้ หาอะไร หรื อ
พิสูจน์ขอ้ ความใด
ขั้น ที่ 2 วางแผนปั ญ หา เป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด ต้อ งอาศัยทัก ษะในการน า
ความรู้ หลักการหรื อทฤษฏีที่ เรี ยนรู้ม าแล้ว ทักษะในการเลือ กใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสม เช่ น
เลือ กใช้การเขียนรู ป หรื อแผนภาพ ตาราง การสังเกตหาแบบรู ปหรื อ ความสั มพันธ์เป็ นต้น
ในบางปั ญหาอาจใช้ทกั ษะในการประมาณค่า คาดการณ์ หรื อคาดเดาคาตอบมาประกอบด้วย
ผูส้ อนจะต้องหาวิธีฝึกวิเคราะห์แนวคิดในขั้นนี้ให้มาก
ขั้น ที่ 3 ด าเนิ น การแก้ปั ญ หา ต้อ งอาศัย ทั ก ษะในการคิ ด ค านวณหรื อ การ
ดาเนินการทางคณิตศาสตร์ ทักษะในการพิสูจน์หรื อการอธิบายและแสดงเหตุผล
ขั้น ที่ 4 ตรวจสอบหรื อ มองย้อ นกลับ ต้อ งอาศัย ทัก ษะในการค านวณการ
ประมาณคาตอบ การตรวจสอบผลลัพธ์ที่หาได้โดยอาศัยความรู้เชิงจานวน หรื อ ความรู้ สึก
เชิงปริ ภูมิในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคาตอบที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรื อปัญหา
การจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ผูส้ อนสามารถจัดกิจกรรมให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยกาหนดประเด็นคาถามนาให้คิดและหาคาตอบเป็ น
ลาดับเรื่ อยไปจนผูเ้ รี ยนสามารถหาคาตอบได้ หลังจากนั้นในปั ญหาต่อ ๆ ไป ผูส้ อนจึงค่อย ๆ
ลดประเด็นคาถามลงจนสุ ดท้ายเมื่อ เห็ น ว่าผูเ้ รี ยนมีทักษะในการแก้ปัญ หาเพี ยงพอแล้วก็ไ ม่
จาเป็ นต้องให้ประเด็นคาถามชี้นาก็ได้
ในการจัดให้ผูเ้ รี ยนรู้กระบวนการแก้ปัญหาตามลาดับขั้นตอนนั้น เมื่อผูเ้ รี ยนเข้าใจ
กระบวนการแล้ว การพัฒ นาให้ มี ทัก ษะ ผู ้ส อนควรเน้ น ฝึ กการวิ เคราะห์ แ นวคิ ด อย่ า ง
หลากหลายในขั้นวางแผนแก้ปัญหาให้มาก เพราะเป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญและยากสาหรับ
ผูเ้ รี ยน
สุ วร กาญจนมยูร (2545 ก : 50-52) ได้กล่ าวถึ งการแก้โจทย์ปัญ หาว่าเป็ นการน า
ความรู้และประสบการณ์ที่นกั เรี ยนแต่ละคนเรี ยนมา ใช้วิเคราะห์หาคาตอบ ซึ่งมีองค์ประกอบ
สาคัญดังนี้
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1. องค์ป ระกอบเกี่ ยวกับ ภาษา ครู ผู ้ส อนต้อ งฝึ กนั ก เรี ยนให้ มี ค วามสามารถ
ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 มีทกั ษะการอ่าน หมายถึง อ่านได้คล่อง ชัดเจน แบ่งวรรคตอนถูกต้ อง
ไม่ว่าจะอ่านในใจ หรื อ่านออกเสี ยง
1.2 มีทกั ษะในการเก็บใจความ หมายถึง เมื่ออ่านข้อความของโจทย์ปัญหา
แล้วสามารถแบ่งข้อความโจทย์ปัญหาได้ว่า ข้อความทั้งหมดมีกี่ตอน ตอนใดเป็ นข้อความของ
สิ่ งที่โจทย์กาหนดให้ หรื อสิ่ งที่โจทย์บอก และข้อความตอนใดเป็ นสิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการทราบ
หรื อเป็ นสิ่ งที่โจทย์ถาม
1.3 เลือกใช้ความหมายของคาถูกต้องตามเจตนาของโจทย์ปัญหา
2. องค์ประกอบเกี่ยวกับความเข้าใจ เป็ นขั้นตีความและแปลความจากข้อความ
ทั้งหมดของโจทย์ปัญหา ครู ผสู ้ อนจะต้องฝึ กนักเรี ยนให้มีความสามารถในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 มีทกั ษะจับใจความ หมายถึง เมื่ออ่านโจทย์ปัญหาแล้ว นักเรี ยนสามารถ
บอกได้ว่า โจทย์ปัญหานี้กล่าวถึงอะไร โจทย์บอกอะไร และโจทย์ถามอะไร
2.2 มีทกั ษะตีความและแปลความ หมายถึง อ่านโจทย์ปัญหาแล้ว นักเรี ยน
สามารถตีความและแปลความจากโจทย์ปัญหามาเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง
2.3 มี ทั ก ษะในการแต่ ง หรื อ สร้ า งโจทย์ปั ญ หา หมายถึ ง จากประโยค
สัญลักษณ์ที่ตีความและแปลความในข้อ 2.2 นั้น นักเรี ยนแต่ละคนสามารถแต่งโจทย์ปัญหา
หรื อสร้างโจทย์ใหม่ในลักษณะคล้ายกันได้อีกหลายโจทย์ปัญหา
3. องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ การคิ ด ค านวณ ขั้ นนี้ นั ก เรี ยนแต่ ล ะคน ต้ อ งมี
ความสามารถเกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี้
3.1 มีทกั ษะการบวก ลบ และหารจานวน
3.2 มีทกั ษะการยกกาลังและการหารากที่สอง รากที่สามของจานวนได้
3.3 มีทกั ษะการแก้สมการ
4. องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ การย่ อ ความและสรุ ป ความไว้ค รบถ้ ว นชั ด เจน
ในขั้นแสดงวิธีทานักเรี ยนต้องฝึ กทักษะ ดังนี้
4.1 มีทกั ษะในการย่อความจากโจทย์ที่กาหนดให้
4.2 มีทกั ษะในการสรุ ปความ
5. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึ กการแก้โจทย์ปัญหา การเรี ยนรู้การแก้โจทย์ปัญหา
เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของบุคคล นักเรี ยนแต่ละคนมีกระบวนการเรี ยนรู้และ
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สร้ างความรู้ ความเข้าใจในความคิดรวบยอด หลักการได้แตกต่างกัน บางคนเรี ยนรู้ ได้ดีถ้า
เรี ยนรู้จากสื่ อที่เป็ นรู ปธรรม บางคนเรี ยนรู้ ได้ในลักษณะที่เป็ นนามธรรม บางคนเรี ยนรู้ สิ่ง
ต่ า ง ๆ ได้อ ย่ างรวดเร็ ว ทั้ง นี้ เพราะวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ข องแต่ ล ะคนมี ก ระบวนการ และพลัง
ความสามารถของสมองประสิ ทธิ ภ าพแตกต่างกัน การฝึ กการแก้โจทย์ปั ญหาเป็ นขั้นตอน
สาคัญมาก ควรเป็ นลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป ตามความสามารถของนั กเรี ยนซึ่ งมีวิธีการคิด
หลากหลายวิธี คือ โดยการวาดภาพ โดยการสร้างตาราง และโดยวิธีแก้สมการ
นอกจากนี้ สุ วร กาญจนมยูร (2545 ข : 48) ยังได้เสนอวิธีคิดแก้โจทย์ปัญ หา
เพิ่มเติมอีกดังนี้ คือ วิธีลองผิดลองถูก วิธีเขียนแผนภาพ วิธียอ้ นกลับและวิธีใช้สูตร
วราภรณ์ มี นั ก (2545 : 59-60) ได้ ก ล่ า วถึ ง การพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ไว้ว่า การสอนให้ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาเป็ นเรื่ องยาก
สาหรับผูส้ อน นักเรี ยนส่วนใหญ่จะพัฒนาได้ดีในทักษะการคิดคานวณ แต่เมื่อพบโจทย์ปัญหา
มักจะมีปัญหาในเรื่ องของทักษะการอ่านทาความเข้าใจโจทย์ การวิเคราะห์โจทย์ รวมถึงการ
หารู ปแบบแนวคิดในการแก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนที่มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้
ดี ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ซึ่งมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่ใช้
ในการแก้ปัญหา เช่น การอ่าน การแปลความจากข้อความหรื อภาษาที่กาหนด ให้เป็ นภาษา
ทางคณิตศาสตร์ และได้พฒั นาความคิดโดยใช้เหตุผลด้วย
ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่ผูส้ อนจะต้อ งสอนให้ผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาการ
เรี ย นรู้ ป ระกอบด้ว ย การแก้ปั ญ หา การให้ เหตุ ผ ล การสื่ อ สาร การสื่ อ ความหมายทาง
คณิ ตศาสตร์ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์
อื่น ๆได้ และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
นอกจากนั้นวราภรณ์ มีหนัก ยังได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาไว้ว่า การแก้ปัญหาเป็ น
หัวใจของการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เพราะในการแก้ปัญหา นัก เรี ยนต้องใช้ความคิดรวบ
ยอดทั ก ษะการคิ ด ค านวณ หลัก การ กฎ หรื อ สู ต ร แต่ ผู ้เรี ย นส่ ว นใหญ่ มัก ไม่ ป ระสบ
ความส าเร็ จ เนื่ อ งจากผู ้เรี ยนมี ปั ญ หาในเรื่ อ งของทัก ษะการอ่ านท าความเข้าใจโจทย์แ ละ
วิเคราะห์โจทย์
ในการเริ่ มต้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในกระบวนการแก้ปัญหา ผูส้ อนจะต้องสร้าง
พื้นฐานให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคุน้ เคยกับกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งมีอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การทาความเข้าใจปั ญ หาหรื อ วิเคราะห์ ปัญ หา ผูเ้ รี ยนต้อ งแยกแยะว่าโจทย์
กาหนดอะไรมาให้ หรื อโจทย์ถามอะไร หรื อโจทย์ตอ้ งการให้พิสูจน์อะไร
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2. การวางแผนแก้ปัญหา เป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด ซึ่งผูเ้ รี ยนต้องอาศัยทักษะใน
การนาความรู้ หลักการ กฎ สู ตร หรื อ ทฤษฎี ที่เรี ยนรู้แล้วมาใช้ เช่น การเขียนภาพลายเส้น
การเขียนตาราง แผนภาพ ช่ วยในการแก้ปัญ หาบางปั ญหาอาจใช้ทักษะในการประมาณค่า
การคาดเดาคาตอบมาประกอบด้วย
3. การดาเนิ นการแก้ปัญหา ตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งอาจใช้ทกั ษะการคิดคานวณ
หรื อการดาเนินการทางคณิตศาสตร์ การพิสูจน์
4. การตรวจสอบหรื อการมองย้อนกลับ มีวิธีการอื่นในการหาคาตอบอีกหรื อไม่
ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคาตอบ
จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะ กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ดังกล่ าวมาข้างต้น สามารถสรุ ป ขั้น ตอนที่ส าคัญ ในการแก้โจทย์ปัญ หาของนัก เรี ยนได้ 4
ขั้นตอนคือ
1. ขั้นทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา ในขั้นตอนนี้นักเรี ยนต้องทราบว่าโจทย์กาหนด
สิ่ งใดมาให้บา้ ง โจทย์ถามหาอะไร
2. ขั้น วางแผนแก้ปั ญ หา เป็ นขั้น ตอนหาวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา จะใช้ วิ ธี ก ารใด
แก้ปัญหา ตลอดจนวางแผนแก้ปัญหา โดยเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
3. ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการที่วางแผนไว้ เป็ นการคิดคานวณหาคาตอบ
ตามแผนการที่วางไว้เพื่อค้นหาคาตอบที่ถูกต้อง
4. ขั้นตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา เป็ นการมองย้อ นกลับไปขั้นตอนต่าง ๆ
ที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคาตอบ
ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาไปพัฒนากับกลุ่มเป้ าหมายในวงรอบที่ 2-3 เพราะในวงรอบดังกล่าว
เป็ นการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การวิจยั เชิงปฏิบัติการเป็ นการวิจยั ประเภทหนึ่ งที่นามาใช้เพื่อ แก้ปัญหาในชั้นเรี ยน
โดยครู เป็ นผู ้เรี ยนรู้ และวิเคราะห์วิ จารณ์ ผ ลที่ ไ ด้จากการปฏิบัติ ซึ่ งจะท าให้ ไ ด้รูป แบบการ
แก้ปั ญ หาหรื อ พัฒ นาการเรี ย นการสอนที่ เหมาะสม ดังมี นั กวิ ช าการหลายคนได้ ศึ ก ษาไว้
ดังต่อไปนี้
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ยาใจ พงษ์บ ริ บูรณ์ (2537 : 11-15) ได้กล่าวถึงการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการ (Action
Research) เกี่ ยวกับความหมาย จุดมุ่งหมาย ลักษณะสาคัญ ในการดาเนิ นการวิจยั และสรุ ป
หลักการของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการไว้ ดังนี้
1. ความหมายของการวิจัย เชิ งปฏิ บัติ การ หมายถึ ง การวิจัยประเภทหนึ่ ง
ที่ ป ฏิ บัติ อ ย่า งเป็ นระบบ ผู ้วิ จัย และผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งมี ส่ ว นในการปฏิ บัติ ทุ ก ขั้น ตอน นั้ น คื อ
การวางแผนการลงมื อ กระท าจริ ง การสั ง เกตและการสะท้อ นผลการปฏิ บัติ ด าเนิ น การ
ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะได้ขอ้ สรุ ป หรื อเป็ นที่พอใจของผูว้ ิจยั และผูเ้ กี่ยวข้อง
2. จุดมุ่งหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ คื อ มุ่งปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
การปฏิบัติงานประจาให้ดีข้ ึน นางานที่ปฏิบตั ิอยู่มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา จากนั้นใช้
แนวคิดทางทฤษฎีและประสบการณ์เสาะหาข้อมูล หรื อวิธีการที่คาดว่าจะแก้ปัญหาได้ แล้วนา
วิธีการดังกล่าวมาทดลองใช้กบั กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น
3. ลักษณะที่สาคัญในการดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ มี 4 ลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นการวิ จัย แบบมี ส่ ว นร่ ว มและมี ก ารร่ ว มมื อ (Participation and
Collaboration) ใช้การทางานเป็ นกลุ่ม ผูร้ ่ วมวิจยั ทุกคนมีส่วนสาคัญและมีบทบาทเท่าเทียมกัน
ในทุกกระบวนการของการวิจยั ทั้งการเสนอความคิดเชิงทฤษฎี และการปฏิบตั ิ ตลอดจนการ
วางนโยบายการวิจยั
3.2 เน้น การปฏิ บัติ (Action Oruentation) การวิจยั ชนิ ดนี้ ใช้การปฏิบัติ
เป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และศึกษาผลของการปฏิบตั ิ เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนา
3.3 ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ (Critical Function) การวิ เ คราะห์ ก าร
ปฏิบัติการอย่างลึก ซึ้ งจากสิ่ งที่ สังเกตได้ จะน าไปสู่ การตัด สิ นใจที่ส มเหตุส มผล เพื่อ ปรับ
แผนการปฏิบตั ิการ
3.4 ใช้ว งจรการปฏิ บัติ ก าร (The Action Research Spiral) ตามแนวคิ ด
ของ Kemmis & Mctaggart คื อ การวางแผน (Planing) การปฏิ บั ติ (Acting) การสั ง เกต
(Observing) และการสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ (Reflecting) ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง แผน
(Re-planing) เพื่อนาไปปฏิบัติในวงจรต่อไปจนกว่าจะได้รูปแบบของการปฏิบตั ิงานที่เป็ นที่
พอใจ เพื่อเป็ นข้อสรุ ป หรื อ เป็ นข้อเสนอเชิงทฤษฎีและเผยแพร่ ต่อไป
4. ขั้น ตอนการดาเนิ น การวิจัยเชิ งปฏิบัติก าร มีวิธีการดาเนิ น การตามวงจร
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
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4.1 ขั้น วางแผน เริ่ ม ด้ว ยการส ารวจปั ญ หาร่ ว มกัน ระหว่ างครู แ ละผู ้ที่
เกี่ ยวข้อ งว่ามี ปั ญ หาอย่างไร ปั ญ หาที่ ต้อ งการแก้ไ ขคื อ อะไร ปั ญ หานั้น เกี่ ย วข้อ งกับ ใคร
มีแนวทางแก้ไขและปฏิบตั ิอย่างไร
4.2 ขั้นปฏิบตั ิ เป็ นการนาเอาแนวคิดที่ได้มากาหนดเป็ นกิจกรรม จากขั้น
วางแผนงานดาเนิ นการโดยใช้การวิเคราะห์วิจารณ์ซ่ ึ งประกอบไปด้วย การรับฟังความคิดเห็น
จากผูร้ ่ วมวิจยั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จากการปฏิบตั ิจะเป็ นข้อมูลย้อนกลับว่าแผนที่วางไว้อย่าง
สมเหตุสมผลนั้นปฏิบตั ิจนได้จริ งมากน้อยเพียงใด และอาจจะมีอุปสรรคอื่น ๆ มาเกี่ยวข้องโดย
ไม่คาดคิด ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
4.3 ขั้นสังเกตการณ์ เป็ นการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงในขั้นปฏิบตั ิการ
ด้วยความรอบคอบ โดยอาศัยเครื่ อ งมือ เก็ บข้อ มูลต่ าง ๆ เช่ น การจดบันทึก การใช้บันทึ ก
ภาคสนาม (Field notes) การบั น ทึ ก บรรยายถึ ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
(Ecological behavioral description) การวิ เคราะห์ เ อกสาร (Document analysis) การจด
บันทึกอนุ ทินหรื อจดหมายเหตุรายวัน (Diaries) การจดบันทึกลงกระดาษแข็งเป็ นรายเรื่ อ ง
(Item Sampling cards) การใช้เอกสารจากแฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) การใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) การสั ม ภาษณ์ (Interviews) การใช้สั งคมมติ (Sociametric method) การใช้
แบบตรวจสอบปฏิ สั ม พัน ธ์ แ ละแบบส ารวจรายการ (Interaction schedules and checklists)
การใช้เครื่ อ งบัน ทึ ก เสี ย ง (Tape recording) การใช้ วี ดี ทัศ น์ ( Video recording) และการใช้
แบบทดสอบ (Test)
4.4 ขั้น สะท้อ นผลการปฏิ บัติ เป็ นขั้น สุ ด ท้ายของวงจรการท าวิจัยเชิ ง
ปฏิบตั ิการ โดยการประเมินหรื อตรวจสอบกระบวนการ ปัญหา หรื อสิ่ งที่เป็ นข้อจากัดที่เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิการ ผู ว้ ิจยั ร่ วมกับผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบปั ญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ
ที่สัมพันธ์กบั สภาพสังคม และสิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยน และของระบบการศึกษาที่ประกอบ
กันอยู่โดยผ่านการถก อภิปรายปั ญ หา การประเมิน โดยกลุ่ม จะทาให้ไ ด้แนวทางของการ
พัฒ นาขั้น ตอนการด าเนิ น กิ จ กรรม และเป็ นพื้ น ฐานข้อ มู ล ที่ น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง และ
การวางแผนปฏิบตั ิต่อไป
5. สรุ ปแนวคิดและหลักการของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
5.1 การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเป็ นความพยายามที่ จ ะปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษา
โดยการเปลี่ยนแปลงการศึกษานั้น และการเรี ยนรู้ลาดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงนั้น
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5.2 การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเป็ น การท างาน เป็ น กลุ่ ม และใช้ การ
ปรึ กษาหารื อร่ วมกันทางาน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการฝึ กปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้
ร่ วมกัน
5.3 การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร ใช้ ก ารสะท้ อ นการปฏิ บั ติ โดยประเมิ น
ตรวจสอบในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อปรับปรุ งการฝึ ก หรื อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมาย
5.4 การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเป้นกระบวนการเรี ยนรู้อย่างมีระบบ โดยบุคคล
ที่ เกี่ ย วข้อ งน าความคิ ด เชิ ง นามธรรมมาสร้ า งเป็ นข้อ สมมติ ฐ าน ทดลองฝึ กปฏิ บัติ และ
ประเมินผล การปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นการทดสอบว่าสมมติฐานของแนวคิดนั้นถูกหรื อผิด
5.5 การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเริ่ ม ต้น จากจุ ด เล็ ก ๆ อาจเริ่ ม ต้น จากบุ ค คล
(ครู /นักวิ จัย) คนเดี ยว เพื่ อ พยายามให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงหรื อ ปรับ ปรุ งบางสิ่ งบางอย่าง
ทางการศึกษาให้ดีข้ ึนโดยขณะที่ปฏิบตั ิการต้องปรึ กษา รับฟังความคิดเห็น แบะอาศัยการร่ วม
ปฏิบตั ิจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5.6 การวิจัยเชิ งปฏิบัติการเป็ นการสร้างความรู้ ใหม่ที่ให้แนวทางปฏิบัติ
เชิงรู ปธรรม จากการบันทึกพัฒนาของกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้เห็นกระบวนการเข้าสู่
ปั ญหา การแก้ไขปรับปรุ ง และที่สุดได้ผลสรุ ปที่สมเหตุสมผล ในขณะเดี ยวกันสามารถนา
ประสบการณ์ที่ศึกษามาประมวลเป็ นข้อเสนอเชิงทฤษฎีได้
แนวทางการวิจยั เชิงปฏิบัติการนี้ นามาใช้เพื่อ แก้ปัญหาในชั้นเรี ยน โดยครู เป็ นผู ้
เรี ยนรู้และวิเคราะห์วิจารณ์จากผลที่ไ ด้จากการปฏิบัติการจะท าให้ ได้ รูปแบบจากการแก้ไ ข
ปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของชั้นเรี ยนและระบบของ
โรงเรี ยนได้อย่างแท้จริ ง
ประวิ ต เอราวรรณ์ (2545 : 5-6) ได้ใ ห้ ค วามหมายการวิ จัย ปฏิ บัติ ก ารไว้ว่ า
การวิจยั ปฏิบัติการคือ กระบวนการศึกษาค้นคว้าร่ วมกันอย่างเป็ นระบบของกลุ่มปฏิบตั ิงาน
เพื่อทาความเข้าใจต่อปั ญหาหรื อข้อสงสัยที่กาลังเผชิญอยู่ และให้ได้แนวทางการปฏิบตั ิหรื อ
วิธีการแก้ไ ขปรับปรุ งที่ ทาให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงที่ ดีข้ ึ นในการปฏิบัติงาน ซึ่ งถ้ากล่าวใน
บริ บทของโรงเรี ยนก็คือ การวิจยั ที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยนและชั้นเรี ยน โดยที่ครู พยายามปรับปรุ ง
การจัด การเรี ยนการสอนของตนเอง จากการส่ อ งสะท้อ นของตนเอง การหาข้อ สรุ ป เพื่ อ
แก้ปัญ หาที่กาลังเผชิ ญ อยู่ รวมทั้งการใช้ความเข้าใจและมโนทัศน์ ของตนเองมากกว่าของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ การวิ จัยปฏิ บัติ การจึ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ป ฏิ บัติงานหรื อ ผู ้เ กี่ ยวข้อ งได้ใช้
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ความสามารถหรื อควบคุ มสภาพการณ์ ที่ เป็ นอยู่ด้วยตนเอง และประวิต เอราวรรณ์ ยังได้
กล่าวถึงมโนทัศน์พ้นื ฐานที่สาคัญของการวิจยั ปฏิบตั ิการสรุ ปได้ 7 ประการ คือ
1. การวิจยั ปฏิบตั ิการเป็ นการเชื่อมโยง 2 เรื่ องเข้าด้วยกันคือ แนวคิด (Ideal)
ซึ่ งเป็ นทฤษฎี (Theory) ด้าน ๆ อยู่บนหอคอยงาช้าง (Ivory Tower) ไปสู่ การปฏิบัติไ ด้จริ ง
(Practical) ซึ่งอยูล่ ่าง ๆ ระดับรากหญ้า (Grass root)
2. ผู ้ป ฏิ บัติ งานคื อ นัก วิจัย (Practitioners as a Researcher) ซึ่ งอยู่ใ นองค์ก ร
หรื อ ชุ ม ชนที่ ก าลังเผชิ ญ สภาพการณ์ การปฏิ บัติงานที่ เป็ นปั ญ หาหรื อ ข้อ สงสั ยที่ ค ลุ มเครื อ
หรื อไม่กระจ่าง
3. เป้าหมาย
3.1 เพื่อแก้ปัญหา (to Solve Problem)
3.2 เพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานแบบมืออาชีพ (to Improve Professional
Practice)
4. หัวใจสาคัญที่แฝงอยูใ่ นกระบวนการ (Process) ของการวิจยั ปฏิบตั ิการ คือ
การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) และความร่ ว มมื อ กัน (Collaboration) เพื่ อ น าไปสู่ ค วาม
เกี่ยวพันกัน (Involvedness) ของผูเ้ กี่ยวข้อง (Participants) ในองค์กรหรื อชุ มชนที่ดาเนิ นการ
วิจยั
5. การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) ในการวิ จัยปฏิ บัติ ก าร คื อ การร่ ว มกัน
ตระหนักในปั ญหา (Awareness) วางแผน (Plan) ตัดสิ นใจ (Decision making) ลงมือปฏิบตั ิ
(Practice) ส่องสะท้อนตนเอง (Reflection) และรู้สึกเป็ นเจ้าของ (Sense of Belonging)
6. เป็ นการศึกษาค้นคว้าแบบวิวฒั น์ (Evolving) ที่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นเป็ นลาดับ
จากจะเล็ก ๆ (Small Scale) ของคนกลุ่มหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ไม่ใหญ่โตซับซ้อนเกินไป
7. จะเด่นข้อหนึ่ งของการวิจยั ปฏิบตั ิการ คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานในฐานะนักวิจยั เมื่อ
ได้ทาวิจัยแล้ว ผลวิจัยจะตอบสนองความต้อ งการของตนเองท าให้อ ยากศึกษาค้น คว้ าและ
ปรับปรุ งพัฒนางานต่อไป (Self-Reflective Inquiry)
ประวิต เอราวรรณ์ (2545 : 15-16) ได้กล่าวถึงกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการของ
มหาวิ ท ยาลัย Deakin ไว้ว่ า ในประเทศออสเตรเลี ย Stephen Kemmis และคณะ ได้น า
แนวคิดของ Lewin มาประยุกต์ใช้ในการวิจยั เชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุ งการจัดการศึกษาของ
ออสเตรเลียจนได้รับการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม และการร่ วมมือกันเป็ นหมู่คณะจะกระทาคนเดียว
ไม่ ไ ด้ เพราะการกระท าเพี ย งคนเดี ย วถึ งแม้จ ะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ก็ จ ะท าลายพลังการ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิ ดจากกลุ่ม ดังนั้นในขั้นตอนของการวิจยั ปฏิบตั ิ การจึงต้อ งกาหนดจุดสนใจ
ร่ วมกัน (Thematic concern) เช่ น สนใจที่จะพัฒนาหลักสู ตรและวิธีสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
หรื อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจวิธีการวิทยาศาสตร์ ให้ลึกซึ้ ง เป็ นต้น เมื่อได้จุดสนใจร่ วมกันแล้วก็
จะนาไปสู่การปฏิบตั ิที่สาคัญ 4 ประการที่เกี่ยวข้องเป็ นวงจร คือ
1. การพัฒ นาแผนการปฏิ บั ติ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สิ่ งที่ เป็ นปั ญ หา ซึ่ งเป็ นการ
ปฏิบตั ิงานที่มีโครงสร้างและแนวทาง การวางแผนต้องมีความยืดหยุ่น และต้องคานึ งถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนที่กาหนดไว้ได้
2. การปฏิบัติ ตามแผน ซึ่ งเป็ นการด าเนิ นการตามแนวทางที่ไ ด้ก าหนดไว้
อย่างละเอียด รอบคอบ และมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์
3. การสังเกตผลการปฏิบัติ เป็ นการบันทึกข้อ มูล หลักฐาน หรื อ ร่ อ งรอย
ต่าง ๆ อย่างมี วิจารณญาณเกี่ ยวกับ ผลที่ ไ ด้จากการปฏิ บัติ โดยอาจใช้วิธี การวัด แบบต่ าง ๆ
เข้ามาช่วย ซึ่ งสารสนเทศจากการสังเกตนี้ จะนาไปสู่ การส่ องสะท้อนและปรับปรุ งการปฏิบัติ
อย่างเข้าใจและถูกทิศทาง
4. การส่ อ งสะท้อ นผลการปฏิ บัติ เป็ นกระบวนการทบทวนการปฏิ บั ติ
จากบันทึกที่ได้จากการสังเกตว่าได้ผลเป็ นอย่างไร มีปัญหาหรื อข้อ ขัดแย้ง อย่างไร เพื่อเป็ น
พื้นฐานการวางแผนในวงจรต่อไป
ดังนั้นองค์ประกอบสาคัญของกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการของมหาวิทยาลัย Deakin
จึ งประกอบด้ว ยจุดส าคัญ ทั้ง 4 จุดดังที่ กล่ าวมาคื อ การวางแผน (Plan) การปฏิ บัติ (Act)
การสั ง เกตผล (Observe) และการสะท้ อ นผล (Reflect) ซึ่ งมี ก ารเคลื่ อ นไหวลั ก ษณ ะ
“เกลียวสว่าน” ไปในจุดทั้ง 4 จุด ไม่อยูน่ ิ่ง และไม่จบลงด้วยตนเอง ดังภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 3 กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการตามแนวคิดของมหาวิทยาลัย Deakin
บุ ญ ชม ศรี สะอาด (2546 : 70-71) ได้ ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณ ะส าคั ญ ข องวิ จั ย
เชิงปฏิบตั ิการ ดังนี้
1. มุ่ งแก้ปั ญ หาในการปฏิ บัติ งานในหน้าที่ ในชี วิต ประจาวัน ของครู ผู ้วิจัย
ซึ่งจะพบว่าในการปฏิบตั ิงานมักพบปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ครู จะคิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาแล้ว
นามาลองปฏิบตั ิ ศึกษาผลที่เกิดขึ้นว่าสามารถแก้ปัญหานั้นได้หรื อไม่ แก้ได้มากน้อยเพียงใด
ถึงระดับที่ตอ้ งการหรื อไม่ มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ยงั ไม่บรรลุตามที่มุ่งหวังไว้จะ
ทาอย่างไรลองปรับปรุ งในส่ วนที่ไม่ค่อยได้ผล เพิ่มวิธีการ เทคนิ คต่าง ๆ แล้วลองนาไปปฏิบตั ิ
ใหม่ ตรวจสอบดูผล ฯลฯ ลักษณะเช่นนี้คือตัวอย่างของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
2. มี การลงมื อ ปฏิบัติห รื อ กระท า ปรับ ปรุ งให้ ดีข้ ึ น ซึ่ งอาจสามารถแก้ไ ข
ปั ญหานั้นได้ตามที่วางแผนไว้ ซึ่ งจะยุติการศึกษาเรื่ อ งนี้ หรื อ อาจต้อ งท าการปรับ ปรุ งอย่าง
ต่อเนื่องจนพบแนวทางที่ดีตามที่มุ่งหวังไว้ก็ได้
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3. ผูว้ ิจยั อาจทาการวิจยั เพื่อแก้ปั ญหาของตนเองคนเดี่ยว หรื อทาวิจยั ร่ วมกัน
(Participatory) หลายคนก็ได้ เช่น ร่ วมกับครู คนอื่น ๆ นักเรี ยน ผูป้ กครอง เป็ นต้น
4. เน้นการวิจยั เฉพาะที่ ไม่ได้มุ่งการนาผลการวิจยั มาใช้ในการสรุ ปอ้างอิง
หรื อสรุ ปครอบคลุม กล่าวคือ ผูว้ ิจยั ลงมือดาเนิ นการเพื่อแก้ปัญหา หรื อพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
ของตนไม่ได้มุ่งนาไปใช้ที่อื่น ๆ
5. ในการดาเนิ นการวิจยั ครู ผูว้ ิจยั อาจมีการเปลี่ยนแปลงในจุดมุ่งหมายและ
วิธีการวิจยั เพื่อให้เกิดความเหมาะสมบรรลุเป้าหมายได้ดีข้ นึ ก็ได้
จากผลการศึกษาดังกล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า การวิจยั ปฏิบตั ิการเป็ นความพยายาม
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อ ปรับปรุ งทางการศึกษาดี ข้ ึนโดยการทางานเป็ นกลุ่มและใช้การ
ปรึ กษาหารื อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกันอย่างมีระบบ โดยผูว้ ิ จยั มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ
และวิเคราะห์วิจารณ์ผลการปฏิบตั ิจากวงจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การงมือกระทาจริ ง
การสังเกตและการสะท้อนผลการปฏิบตั ิการเพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งในวงจรใหม่ จนกว่าจะ
ได้ขอ้ สรุ ปที่สมเหตุสมผล ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจนาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมาพัฒนาทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. งานวิจัยในประเทศ
สมปอง พรหมพื้ น (2546 : 171) ได้พฒ
ั นาความสามารถทางการเรี ยนการแก้
โจทย์ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ โ ดยเน้ น การใช้ ป ระสบการณ์ ภ าษาและการร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู้
ของนั ก เรี ย นชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ รู ป แบบการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร 4 วงจร
ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนตามรู ปแบบการสอนการแก้โจทย์ปัญหา โดยเน้น
ประสบการณ์ ภาษาและการร่ วมมือ กันเรี ยนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยร้ อ ยละ 79.17
และมีจานวนนักเรี ยนที่ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้ อ ยละ 91.67 สอดคล้อ งกับ เป้ าหมายของการวิจัย
ที่ต้งั ไว้ ในด้านความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปั ญหาเฉลี่ยร้ อยละ 78.75 และมีจานวนนักเรี ยนที่ผ่านเกณฑ์ร้อ ยละ 75.00
สอดคล้องกับเป้าหมายของการวิจยั
ธรรมนูญ มีเสนา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้แบบฝึ กทักษะวิช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ทศนิ ยม ชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 2 ผลการศึ ก ษา
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ค้น คว้า พบว่ า แผนการจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ บบฝึ กทั ก ษะที่ ผู ้ศึ ก ษาค้น คว้าสร้ า งขึ้ นมี
ประสิ ทธิภาพ 78.94/76.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ต้ งั ไว้ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของ
แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.66 แสดงว่าผูเ้ รี ยนมี
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนเพิ่ มขึ้น ร้ อ ยละ 66 และนักเรี ยนมีค วามพึ งพอใจต่ อ การจัดการ
เรี ยนรู้ที่ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก
นราพร ธุระหาญ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้
และแบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ ง พื้นที่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการศึกษาค้นคว้า
พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้และแบบฝึ กทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 77.94/76.53
และผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังเรี ยนโดยใช้แผนการ
จัดการเรี ยนรู้และแบบฝึ กทักษะสู งกว่าก่อนเรี ยนมากกว่าร้อยละ 15 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
วันทนี ย์ จันทร์ เพชร (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อ ง การพัฒนาแบบฝึ ก
ทักษะคณิ ตศาสตร์ และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเสริ มแบบฝึ กทักษะ เรื่ อง เลขยกกาลัง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ กทั ก ษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกก าลั ง
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีป ระสิ ทธิ ภาพ 80.20/81.66 และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเสริ ม
แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง เลขยกกาลัง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพ 80.90/82.33
2. นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ และบทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเสริ ม แบบฝึ กทัก ษะ เรื่ อ ง เลขยกก าลัง มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ การสอนด้ว ยแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ และ
บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนเสริ มแบบฝึ กทักษะ เรื่ อ ง เลขยกกาลัง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับมากที่สุด
อุไร มีแพง (2556 : 26-35) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหารของ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านนาเบน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่ า 1. สภาพปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การแก้ โ จทย์ปั ญ หา
คณิ ตศาสตร์เรื่ อง การหาร พบว่า ครู จดั การเรี ยนการสอนโดยยึดครู เป็ นศูนย์กลาง ยึดแบบเรี ยน
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และคู่มือครู เป็ นหลัก ขาดการเตรี ยมการสอน เน้นให้นักเรี ยนหาคาตอบที่ถูกต้องมากกว่าเน้น
กระบวนการหรื อขั้นตอนการหาคาตอบ ขาดเทคนิ คและวิธีการสอนที่น่าสนใจ มีกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่ไม่หลากหลาย การแก้โจทย์ปัญหาเน้นให้นกั เรี ยนทาตามแบบที่ครู สอนมากกว่า
ให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู้หรื อหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักเรี ยนไม่มีความกระตือรื อร้น ไม่มี
แนวคิดใหม่ๆ ไม่ค่อยซักถาม นักเรี ยนขาดทักษะการทางานเป็ นกลุ่ม ไม่ค่อยปรึ กษากันและขาด
ความช่ วยเหลื อซึ่ งกัน และกัน 2. แนวทางการพัฒ นาความสามารถในการแก้โจทย์ปั ญ หา
คณิ ตศาสตร์ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อ งเสนอแนะว่าควรปรับพื้น ฐานทางการเรี ยนที่แตกต่างกัน ของ
นั ก เรี ย นให้ พ ร้ อ มส าหรั บ เนื้ อ หาใหม่ จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ใ ห้
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคน เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ และใช้การเสริ มแรง
และวางเงื่อนไขสาคัญ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสนใจในกิจกรรมการเรี ยนการสอนมาก
ขึ้น และร่ วมมือกับบุคลากรในโรงเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายเพื่อ การช่ วยเหลือ นักเรี ยนที่มี
ปั ญหา 3. ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหาร ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 หลังการพัฒนาสู งกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีผลการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหาร
หลังการพัฒนาสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรี ยนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ ง
การหาร โดยภาพรวมในระดับมาก
สุ ภ าพร เพี ย รดี (2558 : บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อ ง การพัฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปั ญหาการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิ ตศาสตร์ พบว่า นักเรี ยน
ขาดทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์การบวก ลบ คูณ หาร จานวนนับ เศษส่วน และ ทศนิยม
มากที่สุด สาเหตุของปั ญหานักเรี ยนขาดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา นักเรี ยนวางแผนการ
แก้โจทย์ปัญหาและดาเนิ นการแก้โจทย์ปัญหาไม่ได้ วิธีการแก้ปัญหาคือฝึ กทักษะการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ฝึ กทักษะการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา และฝึ กทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ฝึ ก
ทัก ษะการวางแผนแก้โจทย์ปั ญ หา และฝึ กทัก ษะการดาเนิ นการแก้โจทย์ปั ญ หา 2. ผลการ
พัฒนาทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
จ านวน 9 แผ่ น จ านวน 2 วงจรปฏิ บั ติ ก าร และแผนการจั ด การเรี ยนรู้ แ บบโครงงาน
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ 81.02/75.74 ซึ่ งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู งกว่ าเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ 3. ผลการจัดการ
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เรี ยนรู้แบบโครงงาน ในการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิช าคณิ ตศาสตร์ พบว่า
3.1 นักเรี ยนทีทกั ษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับที่ดีมาก มีทกั ษะ
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์จริ ง สามารถนาความรู้เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน
และมองเห็ นความสัม พันธ์ของสิ่ งที่เรี ยนกับชี วิตจริ ง 3.2 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังสิ้ น สุ ด การพัฒ นาผ่ านเกณฑ์ ทุ ก คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 75.74 3.3 นั ก เรี ย นมี ลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ไ ด้แก่ ร่ วมมื อ กัน ทางาน มีทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน ขยัน อดทน รับ ผิ ดชอบ
มีความคิดสร้างสรรค์ รอบคอบ เชื่อมัน่ และกล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ 3.4 นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานอยูใ่ นระดับที่ดีมากที่สุด 3.5 นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญ หาวิชาคณิ ตศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานสู งกว่ าก่อ นการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนรู้สูงกว่าก่อนเรี ยน 23.17 คิดเป็ นร้อยละ 46.35
วรางคณา สาอางค์ (2560 : 52-60) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวคิดของโพลยา การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับความสามารถในการ
แก้โจทย์ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ห ลังการจัดการเรี ยนรู้ ต ามแนวคิ ดของโพลยา 2) เปรี ยบเทีย บ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการ ก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของโพลยา 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวคิดของโพลยา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 ปี การศึกษา
2558 โรงเรี ยนบ้านบึงพิไกร จานวน 29 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการ
จัด การเรี ย นรู้ แบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้โจทย์ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของโพลยา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t–test for dependent samples ผลการวิจยั พบว่า
1) นักเรี ยนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิด
ของโพยาโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ค่ อ นข้ า งดี 2) ความสามารถในการแก้โ จทย์ปั ญ หา
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของโพลยาสู งกว่าก่อนการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวคิดของโพลยาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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2. งานวิจัยต่างประเทศ
Fui Fong HO & Hong Kwen BOO (2007 : unpaged) ได้ ศึ ก ษา การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติก ารเพื่ อศึ ก ษาผลกระทบของการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ กัน มี ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ความคิดรวบยอด และสร้างแรงจูงใจของนักเรี ยนในการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 41 คน โดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลองใช้วิธีการสอนแบบร่ วมมือกัน และกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนแบบเดิ ม ใช้เวลาใน
การวิจยั มากกว่า 8 สัปดาห์ มีการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน
ที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น ความรู้
ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และมีแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ เพิ่มมากขึ้น
Woods (2007 : unpaged) ได้ศึกษา การจัดการเรี ยนรู้แบบกลุ่มร่ วมมือกันเรี ยนรู้
ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ในการแก้โจทย์ปัญหา การทาความเข้าใจ เจตคติและพฤติกรรมของ
นักเรี ยนหญิงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ 1. เพื่อศึกษาผลการ
จัด การเรี ย นรู้ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู้ ส ามารถเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารจัด การเรี ยนการสอน
คณิ ต ศาสตร์ 2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เจตคติ และพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบกลุ่มร่ วมมือกันเรี ยนรู้ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ มีผลต่อ
การทาความเข้าใจในบทเรี ยน เจตคติและพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจ
Yara (2009 : 336 - 341) ได้ศึกษาเรื่ อ ง เจตคติของนัก เรี ยนต่อ วิชาคณิ ตศาสตร์
เจตคติของนัก เรี ยนได้รับอิทธิ พ ลจากเจตคติของครู ผูส้ อนและวิธีการสอนของครู งานวิจัย
มากมายชี้ให้เห็นว่า วิธีการสอนคณิตศาสตร์ของครู ผสู ้ อนและบุคลิกภาพของครู ผสู ้ อนถือได้ว่า
มีผลต่อเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ หากปราศจากความสนใจและความพยายาม
ของนักเรี ยนในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ก็เป็ นการยากที่นกั เรี ยนจะทาคะแนนในวิชาคณิ ตศาสตร์
ได้ดี งานวิจยั นี้ ใช้วิธีการออกการวิจยั เชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ความถี่
และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า เจตคติของนักเรี ยนต่ อวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นบวก และครู ควร
พัฒ นาความสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกกั บ นั ก เรี ย นและเน้ น กิ จ กรรมในชั้ นเรี ยนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการเรี ยนการสอนและการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนของนักเรี ยน ผูม้ ีส่วนรับผิดชอบควร
จัดอบรมสัม มนาและการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเป็ นระยะ ๆ ให้แก่นักเรี ยน เพื่อ ส่ งเสริ มการมี
เจตคติดา้ นบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์
Mattew (2014 : 73 – 80) ได้ พ ั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน รายวิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ชุ ด ฝึ กทัก ษะ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเรี ยนรู้ ร ายวิช า
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คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มควบคุม และกลุ่ม ทดลอง โดยที่กลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนแบบปกติ และกลุ่ม
ทดลองใช้วิธีการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน พบว่ า พฤติกรรมการเรี ยนการสอนของ
นักเรี ยนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลงานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศสรุ ปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยให้นักเรี ยนได้คน้ พบด้วยตนเอง และการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการร่ วมพัฒนาจะทาให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสูงขึ้น นอกจากนั้นยังส่งเสริ มกระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหา ให้นกั เรี ยนสามารถ
นาประสบการณ์ที่ได้จากการเรี ยนรู้ ไ ปใช้ในชี วิตประจาวันได้ ซึ่ งนับว่าเป็ นประโยชน์และ
สามารถนาเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาในงานของผูว้ ิจยั ได้เป็ นอย่างดี

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยนรวม) เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ ให้มีผล
การเรี ยนผ่า นเกณฑ์ ร้อ ยละ 70 ขึ้ น ไป ตามกระบวนการวิจัย เชิ งปฏิ บัติ ก าร ซึ่ งมี ข้ ัน ตอน
การดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
2. รู ปแบบการวิจยั
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยน
รวม) ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2560 โรงเรี ย นศรี บัว บานวิ ท ยาคม ต าบลนาราชควาย
จังหวัดนครพนม จานวน 23 คน เพราะเป็ นนักเรี ยนที่ขาดทักษะการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์

รูปแบบกำรวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย ที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Action Research)
เพื่ อ พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (กลุ่ ม
นักเรี ยนเรี ยนรวม) ซึ่ งดาเนินการตามวงรอบปฏิบตั ิการ 3 วงรอบ โดยแต่ละวงรอบมีข้นั ตอน
ดังนี้
วงรอบที่ 1 สร้ ำงเสริมควำมรู้พื้นฐำน มีข้นั ตอนดังนี้
1. ขั้นวางแผน มีการดาเนินการดังนี้
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1.1 วิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์
โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนคณิตศสตร์ช้ นั อื่น ๆ ที่นกั เรี ยนเคยเรี ยนมาก่อน
1.2 วิเคราะห์ปัญ หาการขาดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยน โดยรวบรวมข้อมูลจากผลการเรี ยนของนักเรี ยน การสัมภาษณ์ครู ผูส้ อนคณิตศาสตร์
ที่นกั เรี ยนเคยเรี ยนมาก่อน
1.3 ศึ ก ษาแนวทางและวิ ธี ก ารสอนที่ เน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ ส าหรั บ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ในการจัดกิจกรรมในวงรอบที่ 1 ต่อไป
1.4 เลือกเนื้อหาคณิตศาสตร์สาหรับใช้สอนในวงรอบที่ 1
1.5 สร้างเครื่ องมือ ซึ่งประกอบด้วย
1.5.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิจริ ง คือ ชุดการสอน ชุดที่ 1
1.5.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตั มิ ีดงั นี้คือ
1) แบบบันทึกประจาวันของครู
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
4) อนุทินของนักเรี ยน
1.5.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล คือ แบบฝึ กทักษะประจา
ชุดการสอน ชุดที่ 1
2. ขั้นปฏิบัติการตามแผน เป็ นขั้น ตอนที่ผูว้ ิจัยลงมือ สอนตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ที่สร้างขึ้นในชุดที่ 1 กับกลุ่มเป้าหมาย
3. ขั้นสังเกต ติดตามและประเมินผล เป็ นการสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิการสอน โดยผูว้ ิจยั สังเกตการณ์ พร้อมจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ทั้งที่คาดหวัง และไม่คาดหวัง โดยสิ่ งที่สังเกตก็คือ กระบวนการของการปฏิบตั ิ (The Action
Process) และผลของการปฏิบัติ (The Effect of Action) การสังเกตการณ์น้ ี ยงั รวมถึงผลของ
การปฎิบตั ิที่เห็นได้ดว้ ยตา การได้ยิน และการใช้เครื่ องมือ ดังวิธีการต่อไปนี้
3.1 สังเกตและบันทึกเหตุการณ์ขณะทาการสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ย น
ของนักเรี ยน โดยบันทึกพฤติกรรมที่เห็นตามสภาพการณ์ที่เกิ ดขึ้นจริ ง โดยไม่ใช้ขอ้ คิดเห็ น
ส่วนตัว
3.2 การสัมภาษณ์นกั เรี ยนโดยสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ เมื่อสิ้นสุ ดแต่ละ
วงรอบ แต่ถา้ มีขอ้ เสนอแนะก็จะเก็บรวบรวมไว้
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3.3 สั ง เกตการณ์ ว างแผนการท างาน การแก้ปั ญ หา การท างานร่ ว มกัน
ความรับผิดชอบ ผลงานของนักเรี ยน
3.4 ประเมินผลการปฎิบตั ิจากแบบฝึ กทักษะประจาชุดการสอน ชุดที่ 1
4. ขั้นสะท้อนผลการปฎิบตั ิ ดาเนินการดังนี้
4.1 น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เกต ติ ด ตามและประเมิ น ผลมาวิ เคราะห์
หาสาเหตุของปั ญ หาและผลการปฏิบัติ เพื่อ ออกแบบกิ จกรรมการพัฒ นาการเรี ยนการสอน
ในวงรอบที่ 2 ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
4.2 นาผลที่ได้มาวางแผนเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน และปรับกิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่จะสอนต่อไป
วงรอบที่ 2 ร่ วมประสำนทักษะ มีข้นั ตอนดังนี้
1. ขั้นวางแผน มีการดาเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาสารสนเทศที่ได้จากวงรอบที่ 1
1.2 วิเคราะห์ปัญหาจากสารสนเทศที่ได้จากวงรอบที่ 1
1.3 ศึ ก ษาแนวทางและวิ ธี ก ารสอนที่ เน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ ส าหรั บ น ามา
ประยุก ต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญ หา เพื่ อ น ามาปรับ ปรุ งและเป็ นแนวทางในการจัด กิ จกรรม
ในวงรอบที่ 2
1.4 เลือกเนื้อหาคณิตศาสตร์สาหรับใช้สอนในวงรอบที่ 2
1.5 สร้างเครื่ องมือ โดยปรับปรุ งตามสารสนเทศที่ได้จากวงรอบที่ 1
ซึ่งประกอบด้วย
1.5.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิจริ ง คือ ชุดการสอน ชุดที่ 2
1.5.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตั มิ ีดงั นี้คือ
1) แบบบันทึกประจาวันของครู
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
4) อนุทินของนักเรี ยน
1.5.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล คือ แบบฝึ กทักษะประจา
ชุดการสอน ชุดที่ 2
2. ขั้นปฏิบตั ิการตามแผน เป็ นขั้นตอนที่ผวู ้ ิจยั ลงมือสอนตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้นในชุดที่ 2 กับกลุ่มเป้าหมาย
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3. ขั้น สั งเกต ติดตามและประเมิน ผล เป็ นการสั งเกตการณ์ ก ารเปลี่ ยนแปลง
ที่เกิ ดขึ้ น ขณะปฏิ บัติก ารสอน โดยผูว้ ิจัยสังเกตการณ์ พร้ อ มจดบัน ทึ ก เหตุก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น
ทั้งหมด ทั้งที่ คาดหวังและไม่ค าดหวัง โดยสิ่ งที่ สั งเกตก็ คื อ กระบวนการของการปฏิ บัติ
(The Action Process) และผลของการปฏิ บั ติ (The Effect of Action) การสั ง เกตการณ์ น้ ี
ยังรวมถึงผลของการปฏิบตั ิที่เห็นได้ดว้ ยตา การได้ยิน และการใช้เครื่ องมือ ดังวิธีการต่อไปนี้
3.1 สังเกตและบันทึกเหตุการณ์ขณะทาการสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยน
ของนักเรี ยน โดยบันทึกพฤติกรรมที่เห็นตามสภาพการณ์ที่เกิ ดขึ้นจริ ง โดยไม่ใช้ขอ้ คิดเห็ น
ส่วนตัว
3.2 การสัมภาษณ์นกั เรี ยนโดยสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ เมื่อสิ้นสุ ดแต่ละ
วงรอบ แต่ถา้ มีขอ้ เสนอแนะก็จะเก็บรวบรวมไว้
3.3 สั ง เกตการณ์ ว างแผนการท างาน การแก้ปั ญ หา การท างานร่ ว มกัน
ความรับผิดชอบ ผลงานของนักเรี ยน
3.4 ประเมินผลการปฎิบตั ิจากแบบฝึ กทักษะประจาชุดการสอน ชุดที่ 2
4. ขั้นสะท้อนผลการปฎิบตั ิ ดาเนินการดังนี้
4.1 น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เกต ติ ด ตามและประเมิ น ผลมาวิ เคราะห์
หาสาเหตุของปั ญ หาและผลการปฏิบัติ เพื่อ ออกแบบกิ จกรรมการพัฒ นาการเรี ยนการสอน
ในวงรอบที่ 3 ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
4.2 นาผลที่ได้มาวางแผนสอนเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนใหม่ และปรับ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่จะสอนต่อไป
วงรอบที่ 3 ศิลปะกำรนำไปใช้ มีข้นั ตอนดังนี้
1. ขั้นวางแผน มีการดาเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาสารสนเทศที่ได้จากวงรอบที่ 2
1.2 วิเคราะห์ปัญหาจากสารสนเทศที่ได้จากวงรอบที่ 2
1.3 ศึ ก ษาแนวทางและวิ ธี ก ารสอนที่ เน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ ส าหรั บ น ามา
ประยุก ต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญ หา เพื่ อ น ามาปรับ ปรุ งและเป็ นแนวทางในการจัด กิ จกรรม
ในวงรอบที่ 3 ต่อไป
1.4 เลือกเนื้อหาคณิตศาสตร์สาหรับใช้สอนในวงรอบที่ 3
1.5 สร้างเครื่ องมือ โดยปรับปรุ งตามสารสนเทศที่ได้จากวงรอบที่ 2
ซึ่งประกอบด้วย
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1.5.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิจริ ง คือ ชุดการสอน ชุดที่ 3
1.5.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตั มิ ีดงั นี้คือ
1) แบบบันทึกประจาวันของครู
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
4) อนุทินของนักเรี ยน
1.5.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล คือ แบบฝึ กทักษะประจา
ชุดการสอน ชุดที่ 3
2. ขั้นปฏิบตั ิการตามแผน เป็ นขั้นตอนที่ผวู ้ ิจยั ลงมือสอนตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้นในชุดที่ 3 กับกลุ่มเป้าหมาย
3. ขั้น สั งเกต ติดตามและประเมิน ผล เป็ นการสั งเกตการณ์ ก ารเปลี่ ยนแปลง
ที่เกิ ดขึ้ น ขณะปฏิ บัติก ารสอน โดยผูว้ ิจัยสังเกตการณ์ พร้ อ มจดบัน ทึ ก เหตุก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น
ทั้งหมด ทั้งที่คาดหวัง และไม่ คาดหวัง โดยสิ่ งที่ สังเกตก็คือ กระบวนการของการปฏิบัติ
(The Action Process) และผลของการปฏิ บั ติ (The Effect of Action) การสั ง เกตการณ์ น้ ี
ยังรวมถึงผลของการปฏิบตั ิที่เห็นได้ดว้ ยตา การได้ยิน และการใช้เครื่ องมือ ดังวิธีการต่อไปนี้
3.1 สังเกตและบันทึกเหตุการณ์ขณะทาการสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยน
ของนักเรี ยน โดยบันทึกพฤติกรรมที่เห็นตามสภาพการณ์ที่ เกิ ดขึ้นจริ ง โดยไม่ใช้ขอ้ คิดเห็ น
ส่วนตัว
3.2 การสัมภาษณ์นกั เรี ยนโดยสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ เมื่อสิ้นสุ ดแต่ละ
วงรอบ แต่ถา้ มีขอ้ เสนอแนะก็จะเก็บรวบรวมไว้
3.3 สั ง เกตการณ์ ว างแผนการท างาน การแก้ปั ญหา การท างานร่ ว มกัน
ความรับผิดชอบ ผลงานของนักเรี ยน
3.4 ประเมินผลการปฎิบตั ิจากแบบฝึ กทักษะประจาชุดการสอน ชุดที่ 3
4. ขั้นสะท้อนผลการปฎิบตั ิ ดาเนินการดังนี้
4.1 รวบรวมสารสนเทศทั้งหมดที่ได้จากการสังเกต ติดตามและประเมินผล
เพื่อวิเคราะห์และสรุ ปผลการดาเนินงาน
4.2 น าผลสรุ ป ที่ ไ ด้ม าวิ เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ และอภิ ป รายผล เพื่ อ จะได้
รู ป แบบการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะท าให้ นั ก เรี ย นมี ทัก ษะการแก้โ จทย์ปั ญ หาสู ง ขึ้ น
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ดีข้ นึ ด้วย
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เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้มี 3 ชนิด ประกอบด้วย
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการทดลองปฏิ บัติ ได้แ ก่ ชุ ด การสอน โดยเน้ น ผู ้เรี ย น
เป็ นสาคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 3 ชุด คือ
วงรอบที่ 1 สร้างเสริ มความรู้พ้ืนฐาน ใช้ชุดการสอน ชุดที่ 1 ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ยอ่ ย จานวน 4 แผน
วงรอบที่ 2 ร่ ว มประสานทั ก ษะ ใช้ ชุ ด การสอน ชุ ด ที่ 2 ประกอบด้ว ย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ยอ่ ย จานวน 5 แผน
วงรอบที่ 3 ศิ ล ปะการน าไปใช้ ใช้ ชุ ด การสอน ชุ ด ที่ 3 ประกอบด้ ว ย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ยอ่ ย จานวน 3 แผน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ได้แก่
2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
2.2 แบบบันทึกประจาวันของครู
2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
2.4 แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน
2.5 อนุทินของนักเรี ยน
2.6 แบบฝึ กทักษะประจาชุดการสอน จานวน 3 ชุด ประกอบด้วย
แบบฝึ กหัด จานวน 12 ฉบับ
3. เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพของกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ได้ แ ก่
แบบทดสอบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เป็ นแบบทดสอบอัตนัย จานวน 5 ข้อ
ซึ่งผูว้ ิจยั สร้างขึ้น
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่ องมือแต่ละชนิด ตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรทดลองปฏิบัติ
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง อัตราส่วนและร้อยละ
ผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้นโดยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิ ดเกี่ยวกับรู ปแบบการสอนจากเอกสาร
และงานวิจยั ต่าง ๆ
1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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1.3 วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เรื่ อง
บทประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากคู่มือครู และแบ่งสาระการเรี ยนรู้ออกเป็ นหน่วยย่อย ๆ
ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์สาระการเรี ยนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เพื่อดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
แผนการจัดการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้
1
- ประโยคสัญลักษณ์ที่มี
การคูณการหารระคนให้
ทาในวงเล็บก่อน
- การคูณ การหาร และ
เศษส่วน

2

เศษส่วนกับร้อยละ

3

ทศนิยมกับร้อยละ

จุดประสงค์การเรี ยนรู้
เมื่อเรี ยนจบชั่วโมงนี้และเมื่อกาหนด
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการคูณ การหาร
ระคนให้นกั เรี ยนสามารถ
1. แสดงวิธีการหาคาตอบโดยเขียนโจทย์
การคูณ การหารในรู ปของเศษส่ วนได้
2. หาค่าของโจทย์เศษส่วนของจานวนนับ
ที่กาหนดให้ได้
เมื่อเรี ยนจบชั่วโมงนี้นกั เรี ยนสามารถ
1. เขียนในรู ปร้อยละหรื อเปอร์เซ็นต์จาก
เศษส่วนที่มีตวั ส่ วนเป็ นตัวประกอบของ
100 ได้
2. เขียนในรู ปทศนิ ยมและเศษส่วนที่มีตวั
ส่วนเป็ น 100 จากจานวนร้อยละหรื อ
เปอร์เซ็นต์ได้
เมื่อเรี ยนจบชัว่ โมงนี้และเมื่อกาหนด
ร้อยละหรื อทศนิยมสองตาแหน่งให้
นักเรี ยนสามารถ
1. เขียนในรู ปทศนิ ยมได้
2. เขียนร้อยละหรื อเปอร์เซ็นต์จากทศนิยม
สองตาแหน่งได้
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ตาราง 3 (ต่อ)
แผนการจัดการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้
4
ร้อยละที่มีผลลัพธ์เป็ น
จานวนนับ

5

6

7

8

จุดประสงค์การเรี ยนรู้
เมื่อเรี ยนจบชั่วโมงนี้และเมื่อกาหนดโจทย์
เศษส่วนของจานวนนับหรื อค่าร้อยละของ
จานวนนับให้นกั เรี ยนสามารถแสดง
วิธีการหาคาตอบจากโจทย์ร้อยละของ
จานวนนับได้
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับ เมื่อเรี ยนจบชั่วโมงนี้และเมื่อกาหนดโจทย์
เศษส่วนของจานวนนับ ปัญหาที่เกี่ยวกับเศษส่วนของจานวนนับ
ให้นกั เรี ยนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ระบุวิธีการแก้ปัญหา แสดงวิธีการหา
คาตอบจากโจทย์ที่กาหนดให้ได้
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับ เมื่อเรี ยนจบชัว่ โมงนี้และเมื่อกาหนดโจทย์
การคูณ การหาร
ปัญหาการคูณ การหารให้นกั เรี ยน
สามารถวิเคราะห์โจทย์ ระบุวิธีการ
แก้ปัญหา แสดงวิธีการหาคาตอบจาก
โจทย์ปัญหาที่กาหนดให้ได้
โจทย์ปัญหาร้อยละ
เมื่อเรี ยนจบชั่วโมงนี้และเมื่อกาหนดโจทย์
ปัญหาร้อยละให้ นักเรี ยนสามารถ
วิเคราะห์โจทย์ ระบุวิธีการแก้ปัญหา
แสดงวิธีการหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาที่
กาหนดให้ได้
การลดราคา
เมื่อเรี ยนจบชั่วโมงนี้และเมื่อกาหนดโจทย์
ปัญหาร้อยละ การลดราคาที่มีผลลัพธ์เป็ น
จานวนนับให้ นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์
โจทย์ ระบุวิธีการแก้ปัญหา แสดงวิธีการ
หาคาตอบจากโจทย์ปัญหาที่กาหนดให้ได้
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ตาราง 3 (ต่อ)
แผนการจัดการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้
9
กาไร ขาดทุน

10

11

12

จุดประสงค์การเรี ยนรู้
เมื่อเรี ยนจบชั่วโมงนี้และเมื่อกาหนดโจทย์
ปัญหาร้อยละของกาไร ขาดทุนให้
นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์โจทย์ ระบุ
วิธีการแก้ปัญหา แสดงวิธีการหาคาตอบ
จากโจทย์ปัญหาที่กาหนดให้ได้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการ เมื่อเรี ยนจบชั่วโมงนี้และเมื่อกาหนดโจทย์
หากาไร ขาดทุนและ
ปัญหาที่เกี่ยวกับการหากาไรหรื อขาดทุน
ราคาขายจากทุน
เป็ นร้อยละหรื อเปอร์เซ็นต์และกาหนด
ราคาทุนให้นกั เรี ยนสามารถวิเคราะห์โจทย์
ระบุวิธีการแก้ปัญหา แสดงวิธีการหากาไร
หรื อขาดทุนและราคาขายจากโจทย์ปัญหา
ที่กาหนดให้ได้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการ เมื่อเรี ยนจบชั่วโมงนี้และเมื่อกาหนดโจทย์
หากาไร ขาดทุนและ
ปัญหาที่เกี่ยวกับการหากาไรหรื อขาดทุน
ราคาซื้อ (ทุน) จากราคา เป็ นร้อยละหรื อเปอร์เซ็นต์และกาหนด
ขาย
ราคาขายให้นกั เรี ยนสามารถวิเคราะห์
โจทย์ ระบุวิธีการแก้ปัญหา แสดงวิธีการ
หากาไรหรื อขาดทุนและราคาทุนจากโจทย์
ปัญหาที่กาหนดราคาขายให้ได้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เมื่อเรี ยนจบชั่วโมงนี้และเมื่อกาหนดโจทย์
ร้อยละ
ปัญหาร้อยละให้นกั เรี ยนสามารถวิเคราะห์
โจทย์ ระบุวิธีการแก้ปัญหา แสดงวิธีการ
หาร้อยละหรื อเปอร์เซ็นต์จากโจทย์ปัญหา
ที่กาหนดให้ได้
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1.4 ดาเนินการเขียนจัดทาชุดการสอน เรื่ อง บทประยุกต์ จานวน 3 ชุด
ใช้เวลา 18 ชัว่ โมง ดังนี้
ชุดที่ 1 สร้างเสริ มความรู้พ้ืนฐาน ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง การคูณ การหาร และเศษส่ วน จานวน
1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ อง เศษส่วนกับร้อยละ จานวน 1 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ อง ทศนิยมกับร้อยละ จานวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง ร้อยละที่มีผลลัพธ์เป็ นจานวนนับ
จานวน 1 ชัว่ โมง
ชุดที่ 2 ร่ วมประสานทักษะ ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของจานวน
นับ จานวน 1 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6 เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณ และการหาร
จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7 เรื่ อง โจทย์ปัญหาร้อยละ จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8 เรื่ อง การลดราคา จานวน 1 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 9 เรื่ อง กาไร ขาดทุน จานวน 1 ชัว่ โมง
ชุดที่ 3 ศิลปะการนาไปใช้ ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 10 เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหากาไร
ขาดทุน และราคาขายจากทุน จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 11 เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหากาไร
ขาดทุน และราคาซื้อ(ทุน) จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 12 เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละที่มีผลลัพธ์
เป็ นจานวนนับ จานวน 3 ชั่วโมง
1.5 น าแผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ ส ร้ างขึ้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ว ให้ ผู ้เชี่ ย วชาญด้า น
การสอนคณิ ต ศาสตร์ ตรวจสอบ ความสอดคล้อ งขององค์ป ระกอบต่ างๆ ในแผนการจัด
การเรี ยนรู้ด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อ หา ความชัดเจน ความถูกต้อ งเหมาะสมของภาษาที่ใช้
ผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย 4.53 อยูใ่ นระดับดีมาก
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ผูเ้ ชี่ยวชาญประกอบด้วย
1.5.1 นางสาวทองจัน ทร์ ศรี คาแท้ ผูอ้ านวยการเชี่ ยวชาญ โรงเรี ยน
ศรี บวั บานวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการวิจยั
1.5.2 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล
1.5.3 ผ ศ.ดร.พ รศั ก ดิ์ ยต ะโค ต ร ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ยาศาส ต ร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการสอนคณิตศาสตร์
1.5.4 ดร.อาริ ย า สุ ริ ยนต์ อาจารย์ป ระจ าสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์
1.5.5 นางวนิ ด า นิ ร มาณการย์ ครู เชี่ ย วชาญ สาขาคณิ ตศาสตร์
โรงเรี ยนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุ สรณ์) อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและการสอนคณิตศาสตร์
1.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปดาเนินการสอนจริ งเพื่อเก็บข้อมูลตามวงรอบ
ต่อไป
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติ
2.1 แบบบัน ทึ ก ประจ าวัน ของครู เป็ นแบบบั น ทึ ก ส าหรั บ ผู ้วิ จั ย ใช้ บั น ทึ ก
เหตุการณ์ที่น่าสนใจแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นข้อมูลในการนาไปปรับแผนการจัด
การเรี ยนรู้ในวงรอบต่อไป มีข้นั ตอนในการสร้างดังนี้
2.1.1 ศึกษาเอกสาร หลักการเกี่ยวกับการทาแบบบันทึกข้อมูล
2.1.2 กาหนดรู ปแบบของแบบบันทึก ซึ่ งเป็ นแบบปลายเปิ ด สาหรับใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกระบวนการเรี ยนการสอน ที่สามารถสังเกตได้
2.1.3 สร้างแบบบันทึกตามรู ปแบบที่กาหนด
2.1.4 นาแบบบันทึกประจาวันของครู ที่สร้างขึ้นเรี ยบร้อยแล้วให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นความเที่ยงตรง
เชิงเนื้ อหา ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ผลการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
พบว่า มีความสอดคล้องใช้ได้
2.1.5 นาแบบบันทึกที่สร้างขึ้นไปใช้บนั ทึกข้อมูลการสอนในแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู้
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2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน โดยผูว้ ิจัยเป็ นผูบ้ ัน ทึกข้อมู ล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนโดยภาพรวมและจุดเด่น ทั้งที่เป็ นส่ วนดี ส่ วนที่ควร
ปรับปรุ งแก้ไ ข เมื่อ สิ้ นสุ ดการสอนแต่ล ะครั้ง เพื่อ สะท้อ นผลการปฎิ บัติเป็ นข้อ มูลสาหรับ
วงรอบต่อไป มีข้นั ตอนดังนี้
2.2.1 กาหนดขอบข่ายพฤติกรรมที่จะสังเกตในหัวข้อต่อไปนี้
1) ความพร้อมก่อนเรี ยน
2) ความร่ วมมือในการเรี ยน
3) การปฏิบตั ิกิจกรรม
4) ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
2.2.2 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนตามขอบข่าย
พฤติกรรมที่กาหนด
2.2.3 ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญชุดเดิม ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ
ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้
2.2.4 นาแบบสังเกตที่สร้างขึ้นไปใช้จริ ง
2.3 แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน เป็ นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด เปิ ดโอกาสให้ผูต้ อบได้
แสดงความคิดและความรู้สึกของตนเอง สาหรับผูว้ ิจยั สัมภาษณ์นักเรี ยนแบบไม่เป็ นทางการ
โดยสัมภาษณ์นกั เรี ยนหลังจบแต่ละวงจร มีข้นั ตอนในการสร้างดังนี้
2.3.1 กาหนดขอบข่ายรายละเอียดการสัมภาษณ์ ตามประเด็นต่อไปนี้
1) ความรู้สึกหรื อความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2) ความคิดเห็นต่อครู ผสู ้ อน
3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ งที่ดีและสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง
4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มเติมกิจกรรม
2.3.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายที่กาหนด
2.3.3 ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดิม ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ
ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้
2.3.4 นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปใช้จริ ง
2.4 แบบฝึ กทักษะประจาชุดการสอน จานวน 3 ชุด เป็ นแบบฝึ กทักษะเนื้ อหา
ในแต่ละบทเรี ยนที่ให้นกั เรี ยนฝึ กในเวลาเรี ยนหรื อทาเป็ นการบ้าน มีข้นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
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1) ศึ ก ษาหลัก สู ต ร เอกสาร ต ารา ขอบข่ า ย สาระการเรี ยนรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และตัวชี้วดั ที่สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
2) ศึกษาการสร้างแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ ประจาชุดการสอน
3) สร้างแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ ประจาชุดการสอน จานวน 3 ชุด
แต่ละชุดประกอบด้วย
ชุดที่ 1 สร้างเสริ มความรู้พ้นื ฐาน ประกอบด้วย
แบบฝึ กทักษะที่ 1 เรื่ อง การคูณ การหาร และเศษส่วน
แบบฝึ กทักษะที่ 2 เรื่ อง เศษส่วนกับร้อยละ
แบบฝึ กทักษะที่ 3 เรื่ อง ทศนิยมกับร้อยละ
แบบฝึ กทักษะที่ 4 เรื่ อง ร้อยละที่มีผลลัพธ์เป็ นจานวนนับ
ชุดที่ 2 ร่ วมประสานทักษะ ประกอบด้วย
แบบฝึ กทักษะที่ 5 เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของจานวนนับ
แบบฝึ กทักษะที่ 6.1 และ 6.2 เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณ
และการหาร
แบบฝึ กทักษะที่ 7.1 และ 7.2 เรื่ อง โจทย์ปัญหาร้อยละ
แบบฝึ กทักษะที่ 8 เรื่ อง การลดราคา
แบบฝึ กทักษะที่ 9 เรื่ อง กาไร ขาดทุน
ชุดที่ 3 ศิลปะการนาไปใช้ ประกอบด้วย
แบบฝึ กทักษะที่ 10.1 และ 10.2 เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหากาไร
ขาดทุน และราคาขายจากทุน
แบบฝึ กทักษะที่ 11.1 และ 11.2 เรื่ อ ง โจทย์ปัญ หาเกี่ ยวกับ การหา
กาไร ขาดทุน และราคาซื้อ(ทุน)
แบบฝึ กทักษะที่ 12.1 , 12.2 และ 12.3 เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ร้อยละที่มีผลลัพธ์เป็ นจานวนนับ
4) นาแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเรี ยบร้อยแล้ว ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การสอนคณิ ตศาสตร์ ชุด เดิ ม ตรวจสอบความสอดคล้อ งขององค์ป ระกอบต่าง ๆ ในความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ผลการประเมินแบบ
ฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย 4.68 อยูใ่ นระดับดีมาก
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5. น าแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ ไปด าเนิ น การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนกับ
นักเรี ยนกลุ่มเป้าหมายชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
3. เครื่ องมือที่ใช้ ประเมินประสิทธิภำพของกิจกรรมกำรเรียนรู้
แบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เป็ นแบบทดสอบที่ผูว้ ิจยั
สร้ า งขึ้ น เพื่ อ วัด ทัก ษะการแก้โ จทย์ปั ญ หาของนั ก เรี ย น เป็ นแบบอัต นั ย จ านวน 5 ข้อ
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่ อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยมุ่งวัดความสามารถ
ในด้านการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ความสามารถในการหาวิธีแก้โจทย์ปัญหา และความสามารถ
ในการคานวณเพื่อตอบปัญหา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าดังนี้
เกณฑ์ดา้ นการวิเคราะห์ปัญหา โดยมีระดับคุณภาพที่แสดงคือ
0 หมายถึง ไม่วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
1 หมายถึง วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กาหนดให้หรื อสิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการทราบ
ได้ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
2 หมายถึง วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กาหนดให้และสิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการทราบ
ได้ถูกต้อง
เกณฑ์ดา้ นการหาวิธีแก้โจทย์ปัญหา โดยมีระดับคุณภาพที่แสดงคือ
0 หมายถึง ไม่แปลงโจทย์ปัญหาให้อยูใ่ นรู ปประโยคสัญลักษณ์
1 หมายถึง แปลงโจทย์ปัญหาให้อยู่ในรู ปประโยคสัญลักษณ์ แต่แสดง
วิธีที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาผิด
2 หมายถึง แปลงโจทย์ปัญหาให้อยู่ในรู ปประโยคสัญลักษณ์และแสดง
วิธีที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง
เกณฑ์ดา้ นการคานวณเพื่อตอบโจทย์ปัญหา โดยมีระดับคุณภาพที่แสดงคือ
0 หมายถึง ไม่มีคาตอบ
1 หมายถึง คาตอบผิดเนื่ องจากวิเคราะห์ผิด หรื อการแปลงโจทย์ปัญหา
ให้อยูใ่ นรู ปประโยคสัญลักษณ์ผิดหรื อคานวณผิด
2 หมายถึง คาตอบถูกต้อง
โดยมีข้นั ตอนการสร้าง ดังนี้
3.1 ศึ ก ษาเอกสารหลัก สู ต ร ได้แ ก่ คู่ มื อ ครู คู่ มื อ การวัด และประเมิ น ผล
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา การสร้ างตารางวิเคราะห์ ห ลัก สู ต ร
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เทคนิ คการเขียนข้อสอบและการสร้างแบบทดสอบแบบอิ งเกณฑ์ และวิธีสร้างแบบทดสอบ
แบบอัตนัย
3.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เรื่ อง อัตราส่วนและร้อยละ
3.3 ออกข้อ ค าถามอัต นั ยให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาในด้านทัก ษะการแก้โจทย์
ปัญหา
3.4 นาข้อคาถามไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนคณิ ตศาสตร์ ชุดเดิม ประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์คะแนนความ
สอดคล้องโดยใช้สูตร IOC แล้วพิจารณาคัดเลือ กข้อ สอบที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่
0.50 ถึง 1.00 เป็ นข้อสอบที่อยูใ่ นเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ ผลปรากฏว่าข้อสอบ
ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 จานวน 5 ข้อ
3.5 นาแบบทดสอบที่คัดเลือกจากการคานวณค่า IOC และปรับปรุ งแก้ไ ข
จากข้อ เสนอแนะเรี ยบร้ อ ยแล้ว ไปทดสอบกับนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนศรี บวั บานวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่ผ่านการเรี ยน
เรื่ อง อัตราส่วนและร้อยละ มาแล้ว จานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
3.6 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบที่นกั เรี ยนทา ดังนี้
3.6.1 เกณฑ์ดา้ นการวิเคราะห์ปัญหา โดยมีระดับคุณภาพที่แสดงคือ
0 หมายถึง ไม่วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
1 หมายถึง วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กาหนดให้หรื อสิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการทราบ
ได้ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
2 หมายถึง วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กาหนดให้และสิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการทราบ
ได้ถูกต้อง
3.6.2 เกณฑ์ดา้ นการหาวิธีแก้โจทย์ปัญหา โดยมีระดับคุณภาพที่แสดง คือ
0 หมายถึง ไม่แปลงโจทย์ปัญหาให้อยู่ในรู ปประโยคสัญลักษณ์
1 หมายถึง แปลงโจทย์ปัญหาให้อยู่ในรู ปประโยคสัญลักษณ์
แต่แสดงวิธีที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาผิด
2 หมายถึง แปลงโจทย์ปัญหาให้อยู่ในรู ปประโยคสัญลักษณ์
และแสดงวิธีที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง
3.6.3 เกณฑ์ดา้ นคานวณเพื่อตอบโจทย์ปัญหา โดยมีระดับคุณภาพที่แสดง
คือ
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0 หมายถึง ไม่มีคาตอบ
1 หมายถึง คาตอบผิดเนื่องจากวิเคราะห์ผิด หรื อการแปลงโจทย์
ปัญหาที่อยูใ่ นรู ปประโยคสัญลักษณ์ผิด หรื อคานวณผิด
2 หมายถึง คาตอบถูกต้อง
3.7 นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่าย (p)
และค่าอานาจจาแนก (r) คัดเลือกข้อสอบทีม่ ีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.43-0.66
มีค่าอานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.22-0.70 แล้วนามาจัดพิมพ์เป็ นแบบทดสอบ

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการแก้โ จทย์ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์
ตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ใช้เทคนิ คการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การบันทึกประจาวัน
การสัมภาษณ์ นักเรี ยน การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน แบบฝึ กทักษะ ซึ่ งผูว้ ิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรี ยมการก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้วิ จัย ท าการปฐมนิ เทศนั ก เรี ย นเพื่ อ สร้ างข้อ ตกลงและท าความเข้าใจกับ
นักเรี ยนเกี่ยวกับรู ปแบบการสอนที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ คือ รู ปแบบการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ บทบาท เป้ าหมาย ข้อตกลง เกณฑ์ต่าง ๆ สาหรับนักเรี ยนในการปฏิบตั ิกิจกรรม
การเรี ย นรู้ แ ละการจัด กลุ่ ม นั ก เรี ยนโดยจัด ตามความสามารถและเพศ และจัด ตาม ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โดยแบ่งออกเป็ น
4 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนั กเรี ยนระดับ เก่ง : ปานกลาง : อ่อ น
ในอัตราส่ วน 1 : 2 : 1 ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม เลือ กหั วหน้า จากนั้น ผูว้ ิจัยได้ช้ ี แจงการจัด
การเรี ยนรู้ ดังนี้ การเรี ยนรู้ ที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นการส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์จริ ง จากการฝึ กปฏิบัติ ฝึ กให้ นักเรี ยนคิด วิเ คราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
เพื่อส่งเสริ มการช่วยเหลือร่ วมกันและกันภายในกลุ่ม ให้พฒั นาการเรี ยนรู้ให้สูงขึ้น
เนื่ อ งจากการวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย ตามกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ซึ่งเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จึงแบ่ งเนื้ อหาตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ออกเป็ น 3 วงรอบ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
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2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
1. ให้นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อ นเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบ ที่ผูศ้ ึกษาสร้าง
ขึ้น นาแบบทดสอบไปตรวจให้คะแนนเก็บคะแนนไว้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ
2. ดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ตั้งแต่ชุดที่ 1-3 โดยใช้กิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3. เมื่อนักเรี ยน เรี ยนโดยใช้กิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ แล้ว ผูว้ ิจัย
ให้ นักเรี ยนท าแบบทดสอบหลังเรี ยน น าแบบทดสอบไปตรวจให้คะแนน เก็บ คะแนนไว้
เพื่อการวิเคราะห์และให้นักเรี ยนทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์
นาผลที่ได้ไปวิเคราะห์
2.2 การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ
เมื่อสิ้ นสุดทุกแผนการจัดการเรี ยนรู้ ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กทักษะการแก้โจทย์
ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ด้วยแบบทดสอบอัตนัยที่ผู ้วิจัยสร้ างขึ้น แล้วนาผลการทดสอบไป
เที ย บกับ เกณฑ์ ที่ ก าหนดขึ้ น ทั้งกรณี เป็ นรายบุ ค คลและรายกลุ่ ม แล้ว วิ เคราะห์ สรุ ป ผล
และแปลข้อมูลต่อไป
ในขั้นตอนทั้งหมดของการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปเกี่ ยวกับเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ผู ้ให้ ข้อ มู ล และช่ วงเวลาที่ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ดัง แสดงใน
ภาพประกอบ 4
แผนการเรี ยนรู้
วงรอบที่ 1
สร้างเสริ มความรู้
พื้นฐาน
- ชุดการสอน
ชุดที่ 1

เครื่ องมือที่ใช้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เวลาที่เก็บข้อมูล
- แบบบันทึกประจาวันของครู
ผูว้ ิจยั
สิ้นสุดการสอนแต่ละครั้ง
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
ผูว้ ิจยั
ตลอดการสอน
ของนักเรี ยน
- แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน
ผูว้ ิจยั
สิ้นสุดการสอนแต่ละครั้ง
- อนุทินของนักเรี ยน
นักเรี ยน สิ้นสุดแต่ละวงรอบ
- แบบฝึ กทักษะประจา
ผูว้ ิจยั
สิ้นสุดการสอนแต่ละครั้ง
ชุดการสอน
สะท้อนผลการปฏิบตั ิตามวงรอบที่ 1 และปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ในวงรอบที่ 2
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แผนการเรี ยนรู้
วงรอบที่ 2
ร่ วมประสาน
ทักษะ
- ชุดการสอน
ชุดที่ 2

เครื่ องมือที่ใช้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เวลาที่เก็บข้อมูล
- แบบบันทึกประจาวันของครู
ผูว้ ิจยั
สิ้นสุดการสอนแต่ละครั้ง
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
ผูว้ ิจยั
ตลอดการสอน
ของนักเรี ยน
- แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน
ผูว้ ิจยั
สิ้นสุดการสอนแต่ละครั้ง
- อนุทินของนักเรี ยน
นักเรี ยน สิ้นสุดแต่ละวงรอบ
- แบบฝึ กทักษะประจา
ผูว้ ิจยั
สิ้นสุดการสอนแต่ละครั้ง
ชุดการสอน
สะท้อนผลการปฏิบตั ิตามวงรอบที่ 2 และปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ในวงรอบที่ 3

แผนการเรี ยนรู้
วงรอบที่ 3
ศิลปะการนาไปใช้
- ชุดการสอน
ชุดที่ 3

เครื่ องมือที่ใช้
- แบบบันทึกประจาวันของครู
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
ของนักเรี ยน
- แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน
- อนุทินของนักเรี ยน
- แบบฝึ กทักษะประจา
ชุดการสอน
สะท้อนผลการปฏิบตั ิตามวงรอบที่ 3

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เวลาที่เก็บข้อมูล
ผูว้ ิจยั
สิ้นสุดการสอนแต่ละครั้ง
ผูว้ ิจยั
ตลอดการสอน
ผูว้ ิจยั
นักเรี ยน
ผูว้ ิจยั

สิ้นสุดการสอนแต่ละครั้ง
สิ้นสุดแต่ละวงรอบ
สิ้นสุดการสอนแต่ละครั้ง

และสรุ ปบทเรี ยน

ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนทั้งหมดของการเก็บรวบรวมข้อมูล

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างการดาเนิ นการปฏิบตั ิการวิจยั และ
หลังจากสิ้ น สุ ด การปฏิ บัติก าร ซึ่ งข้อ มูล ได้มาจากการสั งเกต การสั มภาษณ์ การทดสอบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีท้งั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ

81
1.1 การวิเคราะห์สภาพปั ญหาและปั ญหาการขาดทักษะการแก้โจทย์ปัญ หา
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์จากการแจงแจงข้อค้นพบที่ได้ในเชิงอธิบายความ ซึ่งนามาสู่ขอ้ สรุ ป
1.2 การวิเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นการแจกแจงข้อค้นพบที่สาคัญ
ในเชิงอธิ บายความ ซึ่ งนามาสู่ การสรุ ปผลการวิจยั และแสดงให้เห็นปั ญหาและแนวทางหรื อ
รู ป แบบการปฏิบัติที่มี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อ แก้ปัญ หาเรื่ อ งราวที่เกิ ดขึ้น โดยใช้ข้อ มู ล จากการ
บันทึกประจาวันของผูว้ ิจยั การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน การสัมภาษณ์นักเรี ยน
อนุทินของนักเรี ยน แบบฝึ กหัด ผลงานนักเรี ยนมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ว่าการ
จัด การเรี ยนรู้ ที่ เกิ ดขึ้ น ปฏิ บัติ ได้ม ากน้อ ยเพี ยงใด นักเรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู้ ม ากน้อ ยแค่ ไ หน
ยังมี กิจกรรมใดที่นักเรี ยนยังไม่ เข้าใจ ควรเสริ มให้ เข้าใจก่ อ นขั้นตอนต่อ ไป มีปั ญ หาและ
อุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ น อย่างไร เพื่ อ เป็ นแนวทางในการแก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการสอนให้ มี
ประสิ ทธิภาพต่อไป
2. การวิ เคราะห์ ข้อ มู ล เชิ งปริ ม าณ วิ เคราะห์ ด้ว ยค่ าร้ อ ยละ ค่ าคะแนนเฉลี่ ย
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของแบบทดสอบวัด ทัก ษะการแก้โ จทย์ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์
โดยมีเกณฑ์การตัดสิ นดังนี้ ในกรณี สอบวัดความรู้ตามวงรอบทั้ง 3 วงรอบนั้นนักเรี ยนต้องทา
ถูกร้อยละ 70 ของแบบฝึ กหัดจึงถือ ได้ว่ามีความรู้ในเนื้ อหานั้น ๆ ซึ่ งสามารถยืดหยุ่นได้ตาม
ดุลยพินิจของผูว้ ิจยั สาหรับในกรณี ของแบบทดสอบเมื่อสิ้ นสุ ดวงรอบที่ 3 นั้น นักเรี ยนผ่าน
เกณฑ์ก็ต่อเมื่อได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป

สถิติที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. สถิติพ้นื ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
1.1 ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 104)
p=

เมื่อ

f
 100
N

p
f

N

แทน ร้อยละ
แทน ความถี่ที่ตอ้ งการแปลงให้เป็ นร้อยละ
แทน จานวนความถี่ท้งั หมด
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1.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 105)
X

เมื่อ

=

X
N

X

X
N

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
แทน จานวนนักเรี ยนทั้งหมด

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 :
106)

 (X − X )

2

S.D. =
เมื่อ S.D.
X
X

N

N −1

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนของแต่ละคน
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่ องมือ
2.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูต รดัช นี
ความสอดคล้อง IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 166 - 167)
R
IOC = 


เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรี ยนรู้
ที่คาดหวัง
 R แทน คะแนนรวมของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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2.2 หาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็ นแบบอัตนัยของ วิทนี ย์ และ ซาเบอร์ ส (Whitney and
Sabers) ดังนี้ (พร้อมพรรณ อุดมสิ น. 2544 : 147-148)
ค่าความยากง่าย (p) =

sh + sl − (nt )( xmin )
nt ( xmax − xmin )

ค่าอานาจจาแนก (r) =

s h − sl
nh ( x max − x min )

เมื่อ

sh
sl

Xmax
Xmin
nt
nh

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผลรวม fx ของคะแนนกลุม่ สูง
ผลรวม fx ของคะแนนกลุม่ ต่า
คะแนนสูงสุดที่ได้
คะแนนต่าสุดที่ได้
จานวนคนในกลุ่มสูงและกลุม่ ต่ารวมกัน
จานวนคนในกลุ่มสูง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยนรวม) เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ ให้มีผล
การเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้ าหมายใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็ นนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 (กลุ่ม นั ก เรี ย นเรี ย นรวม) ภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนศรี บวั บานวิทยาคม ตาบลนาราชควาย จังหวัดนครพนม จานวน
23 คน เพราะเป็ นนักเรี ยนที่ขาดทักษะการแก้โจทย์ทางคณิ ตศาสตร์ ผูว้ ิจยั ขอเสนอผลการวิจยั
และอภิปรายผลตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ผลสะท้อนของการปฏิบตั ิตามวงรอบที่ 1
2. ผลสะท้อนของการปฏิบตั ิตามวงรอบที่ 2
3. ผลสะท้อนของการปฏิบตั ิตามวงรอบที่ 3
4. การวิเคราะห์ทกั ษะการแก้โจทย์ปัญหา

ผลสะท้ อนของการปฏิบัติตามวงรอบที่ 1 สร้ างเสริมความรู้พื้นฐาน
การปฏิบัติการวิจัยในวงรอบที่ 1 ประกอบด้วยแผนการสอนที่ 1-4 เรื่ อ ง การคู ณ
การหารและเศษส่ วนที่มีผลลัพธ์เป็ นจานวนนับ ร้ อยละกับเศษส่ วน ร้ อ ยละกับทศนิ ยมและ
ร้อยละที่ผลลัพธ์เป็ นจานวนนับ โดยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ กาหนดไว้แผนการสอนละ
1 ชัว่ โมง รายละเอียดในการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีดงั นี้
1. ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้
ผลจากการตรวจแบบฝึ กทัก ษะ พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ท าได้ผ่ า นเกณฑ์
มีนักเรี ยนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คนคือทาคะแนนได้คิดเป็ นร้อยละ 62.00 และ 64.00 ซึ่ งต่ากว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ครู ได้ทาการสอนซ่อมเสริ มให้ และสามารถทาแบบฝึ กทักษะได้ผ่านเกณฑ์
จากการดาเนิ น การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปัญหา โดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนา ในการปฏิบตั ิการวิจยั ในรอบที่ 1 มีขอ้ มูลสรุ ปได้ดงั นี้
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1. พฤติกรรมการสอนของครู
จากพฤติ ก รรมการสอนของครู พ บว่ า มี สื่ อ การสอนที่ เร้ า ความสนใจ
ของนักเรี ยนทาให้นกั เรี ยนเข้าใจง่าย บรรยากาศการเรี ยนมีความเป็ นกันเอง นักเรี ยนมีความสุ ข
ในการเรี ยนรู้ ครู มีบุ คลิก ภาพที่ ดี น้ าเสี ยงชัดเจน การซัก ถามนักเรี ยน ไม่ค่อ ยครอบคลุ ม
ทั่วทั้งห้ อ งเรี ย น ส่ ว นใหญ่ เน้น ถามนัก เรี ยนในกลุ่ม เก่ ง ให้ ค วามสนใจนัก เรี ยนกลุ่ ม อ่ อ น
น้อ ยเกิ น ไป ด้านเวลา เนื่ องจากแผนจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 มีเนื้ อ หามากเกิ น ไป ท าให้ ใช้เวลา
ในการจัดกิ จกรรมเกิ นเวลาที่กาหนดไว้ การจัดกิจกรรมในแผนจัดการเรี ยนรู้ ที่ 3 – 4 ผูว้ ิจัย
จึงรวบรัด โดยใช้คาถามน้อยลงและกาชับให้นักเรี ยนทากิจกรรมในขั้นต่างๆ เร็ วขึ้น เพื่อเร่ ง
ให้ทนั ตามเวลาที่กาหนด ทาให้ประสิ ทธิภาพในการเรี ยนการสอนยังไม่ดีเท่าที่ควร
2. พฤติกรรมของนักเรียน
จากข้ อ มู ล ของผู ้ วิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ยนส่ วนใหญ่ มี ค วามสนใจและ
กระตือรื อร้น ที่จะเรี ยน หลายคนตอบคาถามและกล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับสถานการณ์
ปั ญหาที่ครู เสนอ นักเรี ยนส่ วนใหญ่ชอบทางานกลุ่ม ชอบในรางวัลที่ครู ให้เป็ นสิ่ งเสริ มแรง
และมีความพยายามอยากให้กลุ่มของตนชนะ มีนักเรี ยนส่ วนน้อยไม่สนใจในกิ จกรรมที่ครู
จัด ให้ โดยเฉพาะนัก เรี ย นในกลุ่ ม อ่ อ น เพราะมี ปั ญ หาในเรื่ อ งการอ่ านการเขี ยนยังไม่ ไ ด้
นักเรี ยนที่ชอบทากิจกรรมและเป็ นผูน้ าส่ วนใหญ่จะเป็ นนักเรี ยนในกลุ่ม เก่ง นักเรี ยนในกลุ่ม
เก่งจะช่วยเหลือและแนะนานักเรี ยนในกลุ่มอ่อนเสมอ แต่มีนกั เรี ยนในกลุ่มอ่อนบางคนไม่ค่อย
สนใจและไม่เชื่อฟัง ชอบเล่นหรื อหยอกล้อกันในกลุ่ม ทาให้รบกวนสมาชิกของเพื่อนในกลุ่ม
นอกจากนั้ น นั ก เรี ย นในกลุ่ ม อ่ อ นยัง ท างานเสร็ จ ช้า และผลงานไม่ เป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
มีรอยลบ สกปรก ไม่สวยงาม
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จากข้อมูลของผูว้ ิจยั พบว่า การดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนในวงรอบ
ที่ 1 ดาเนินไปได้ชา้ มากเพราะความไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบนี้ทาให้นกั เรี ยน
หลายคนไม่กล้าตัดสิ นใจ ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าที่จะเสนอความคิดเห็นหลายคนไม่วิธีการ
แก้ปั ญ หา ต่ อ มาเมื่ อ ได้รับ การชี้ แนะจากครู ร วมทั้ง เกิ ด ความคุ้น เคยกับ รู ป แบบการเรี ย น
การสอนในแผนจัดการเรี ยนรู้ต่อมาจึงดาเนิ นไปด้วยความราบรื่ น และรวดเร็ วขึ้นซึ่ งนักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ชอบและสนใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบนี้ เพราะมีการสร้างสิ่ งจูงใจ
มีการเสริ มแรง มีเกม มีสื่อการสอนที่หลากหลายแปลกใหม่แ ละได้สัมผัสกับสื่ อ ได้ทางาน
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เป็ นระบบกลุ่ ม ได้ช่ ว ยเหลื อ และปรึ ก ษาหารื อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ งกัน และกั น
ดังที่ผเู ้ รี ยนได้เขียนไว้ในบันทึกอนุทินและจากการสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“สนุ ก ที่ ไ ด้ เรี ย นวิ ช าคณิ ตศาสตร์ เพราะได้ เล่ น เกมมากมาย เรี ยน
คณิ ตศาสตร์ คุณครู อธิ บายเข้าใจ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจคุณครู ก็จะอธิ บายให้เข้าใจ คุณครู ก็ใจดี
ด้วยค่ะ” (ด.ญ.ปนัดดา น้อยแก้ว)
“รู้สึกสนุ กเมื่อ ได้เรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพราะวิชาคณิ ตศาสตร์ น้ ันครู ให้เล่น
เกมร้ อ งเพลงและท างานกลุ่ ม อยากให้ คุ ณ ครู ท าอะไรอย่า งนี้ ไปเรื่ อ ย ๆ” (ด.ช.ธิ ติ วุ ฒิ
แก้วบุตรตา)
“สนุ ก มากค่ ะ มี เกมเล่ น เพลิ ด เพลิ น ไม่ เครี ย ดเกิ น ไป” (ด.ญ.ชมพู นุ ช
ศรี สมมาตรวานิช)
“หนู ดี ใจและสนุ ก ได้ร้ อ งเพลง ได้เล่ น จับ คู่แ ละมี ก ารจัด กลุ่ ม หนู ดีใ จ
ที่เวลาที่หนูทาไม่ได้แล้วมีเพื่อนมาบอกมาสอน” (ด.ญ.หยดน้ า ผาชัย)
“ผมรู้ สึ ก สนุ ก และดี ใ จที่ มี กิ จ กรรม ร้ อ งเพลง เกม และอยากให้ ค รู
ทากิจกรรมอย่างนี้ไปเรื่ อย ๆ” (ด.ช.จิรศักดิ์ ยศประสงค์)
จากการวิ เคราะห์ บัน ทึ ก อนุ ทิ น และการสั ม ภาษณ์ ข องนั ก เรี ย นหลัง จาก
ดาเนิ น การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนในวงรอบที่ 1 แสดงให้ เห็ น ว่าการเรี ยนการสอน
โดยใช้ กิ จ กรรมที่ เน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ สึ ก สนุ กกั บ การเรี ย น
การเล่ น เกม การร้ อ งเพลง การท างานกลุ่ ม เพราะมี เพื่ อ นช่ ว ยอธิ บ ายซึ่ ง ส่ งผลให้ เห็ น ถึ ง
การเรี ยนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์
2. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
จากการด าเนิ นการตาม ชุ ด การสอน ชุ ด ที่ 1 สร้ า งเสริ มความรู้ พ้ื น ฐาน
ซึ่งประกอบด้วย แผนจัดการเรี ยนรู้ที่ 1-4 ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยน จากการสัมภาษณ์ นักเรี ยน จากบันทึ กประจาวันของครู จากบันทึ ก
อนุทินของนักเรี ยน พบปัญหาแล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้
2.1 ครู ค่อนข้างรี บ เร่ งในการดาเนิ น กิ จกรรม เนื่ อ งจากมี เวลาจากัด ทาให้
นักเรี ยนไม่เข้าใจในเนื้อหาบางส่วน
แนวทางแก้ไข ครู ควรยืดหยุน่ เวลาตามความเหมาะสมและความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน
2.2 นักเรี ยนหลายคนท่องสูตรคูณไม่คล่องทาให้หาคาตอบไม่ได้หรื อได้แต่ชา้
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แนวทางแก้ ไข ครู ให้ นัก เรี ยนท่ อ งสู ต รคู ณ เป็ นประจาทุ ก วัน และสอน
ซ่อมเสริ ม เรื่ องการคูณและการหาร
2.3 นักเรี ยนในกลุ่มเรี ยนอ่อนไม่กล้าแสดงออกซึ่งวิธีคิดหาคาตอบ
แนวทางแก้ไข ครู คอยกระตุน้ ให้นักเรี ยนคิดวิธีหาคาตอบ และส่ งเสริ มให้
เพื่ อ นให้ กาลังใจซึ่ งกัน และกัน หากจะถามนัก เรี ยนคนใดควรใช้คาถามที่ นักเรี ยนตอบได้
เมื่อตอบได้ก็ให้การเสริ มแรง
2.4 นักเรี ยนบางคนหยอกล้อกันในขณะทางานกลุ่ม
แนวทางแก้ ไข ครู ผูส้ อนชี้ แจงและทาความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่
ของนักเรี ยนในการทางานเป็ นกลุ่ม รวมทั้งให้การเสริ มแรงทั้งที่เป็ นคาชมเชยและเป็ นรางวัล
2.5 นักเรี ยนขาดความมัน่ ใจในการนาเสนอ และใช้เวลานาน
แนวทางแก้ ไข ให้ตัวอย่างและแนวทางในการนาเสนอผลงานพร้ อมทั้ง
ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสนาเสนอผลงานทุกคน
2.6 นักเรี ยนที่ไม่เข้าใจไม่กล้าถามครู
แนวทางแก้ไข สร้างบรรยากาศในห้องเรี ยนให้มีความเป็ นกันเองมากขึ้น
2.7 นักเรี ยนในกลุ่มเรี ยนอ่อ นทางานไม่เสร็ จตามเวลาที่กาหนดในลักษณะ
เพื่อนช่วยเพื่อน
แนวทางแก้ไข ครู ตอ้ งให้ความสนใจและให้เด็กเก่งในกลุ่มแนะนา

ผลสะท้ อนของการปฏิบัติตามวงรอบที่ 2 ร่ วมประสานทักษะ
การปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ในวงรอบที่ 2 ประกอบด้ ว ย แผนการสอนที่ 5-9 เรื่ อ ง
โจทย์ปัญหาเกี่ ยวกับการคูณ และการหารเศษส่ วน โจทย์ปัญหาเกี่ ยวกับการคูณและการหาร
โจทย์ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ร้ อ ยละที่ มี ผ ลลั พ ธ์ เป็ นจ านวนนั บ การลดราคา และก าไร ขาดทุ น
โดยการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ชุ ดที่ 2 ใช้เวลา 7 ชั่วโมง เนื้ อหาที่ใช้เป็ นเรื่ อ ง โจทย์ปัญ หา
ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น ผู ้วิ จัย ได้ป รั บ ปรุ ง แผนการจัด การเรี ย นรู้ โ ดยจัด กิ จ กรรมให้ ก ระชั บ รั ด กุ ม
เหมาะสมกับ เวลา การทบทวนความรู้เดิ ม ของนักเรี ยน ผูว้ ิจัยได้เพิ่ มกิ จกรรมที่ ส่งเสริ ม ให้
นักเรี ยนทุกคนได้ช่วยกันร่ วมมือทากิจกรรม และในขั้นการนาไปใช้ได้มอบหมายให้ทานอก
เวลาเรี ยนเพื่อทาเป็ นการบ้าน ซึ่งรายละเอียดในการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีดงั นี้
1. ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้
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1.1 ขั้นนา
1.1.1 การแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เป็ นการจัดกิ จกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้นักเรี ยนทราบว่าจะเรี ยนเรื่ อ งอะไร หลังจากเรี ยนจบชั่วโมงนี้ แล้วนักเรี ยนควรจะเกิ ด
พฤติกรรมใดบ้าง โดยเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม ในวงจรนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้
กิจกรรมบางกิ จกรรมเหมือนกับวงรอบที่ 1 ได้แก่ การให้นักเรี ยนอ่านให้เพื่อ นฟั ง นักเรี ยน
อ่านพร้อมกัน และครู อ่านให้นักเรี ยนฟังโดยตรง และใช้กิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น ได้แก่ เกมการส่ งต่อ ซองจุดประสงค์ ผลการจัดกิจกรรมพบว่า นักเรี ยนตั้งใจฟังและ
เข้าใจจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของแต่ละชัว่ โมงดี เพราะใช้เวลาสั้นและมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
1.1.2 ทบทวนความรู้ เดิ ม เป็ นการทบทวนความรู้ เดิ ม ก่อ นที่จะเรี ยนรู้ เรื่ อ ง
ใหม่ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องกัน เพื่อจะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ ไ ด้ อี กทั้งเป็ นการกระตุ้น และเร้ าความสนใจของผู ้เรี ยนในแต่ล ะชั่วโมง ผู ้วิจัยได้จัด
กิ จกรรมทบทวนโดยใช้กิจ กรรมเหมือ นวงรอบที่ 1 คื อ เกมบิ งโก นอกจากนี้ ผูว้ ิจัยยังใช้
กิจกรรมที่หลากหลายขึ้น ได้แก่ กิจกรรมหาคาตอบจากบัตรโจทย์ ร้องเพลง การสนทนาถาม
ตอบ ผลการจัดกิจกรรมพบว่า กิจกรรมร้องเพลง เป็ นกิจกรรมที่นักเรี ยนให้ความสนใจมาก
ซึ่ งเห็ น ได้จ ากการให้ จังหวะประกอบเพลงและร่ ว มร้ อ งเพลงด้วยความสนุ กสนาน ส่ ว น
กิจกรรมหาคาตอบจากบัตรโจทย์ การสนทนาถามตอบพบว่า นักเรี ยนสามารถหาคาตอบและ
ตอบคาถามได้ถูกต้องทุกคน เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่เคยเรี ยนมาแล้ว สรุ ปได้ว่ากิจกรรมทบทวน
ความรู้เดิมทุกกิจกรรมในวงรอบที่ 2 สามารถนามาใช้ในการทบทวนความรู้เดิมของนักเรี ยนได้
1.2 ขั้นสอน
เป็ นขั้น เสนอบทเรี ย นต่ อ ทั้ง ชั้ น ในขั้น นี้ เป็ นการเสนอเนื้ อ หาสาระของ
บทเรี ยน โดยเน้นแนวทงการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ปัญหาที่ผูว้ ิจัย
กาหนดให้ ซึ่ งสถานการณ์ ปัญ หาที่เสนอส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ อ งที่ สัมพัน ธ์กับชี วิตประจาวัน
ของนักเรี ยน เช่น การคิดคะแนนสอบ การซื้ อ การขาย ซึ่ งในสถานการณ์โจทย์ปัญหายังได้
นาชื่อนักเรี ยนในบางชั้นบางคนลงในโจทย์ปัญหาด้วย ทาให้นักเรี ยนที่มีชื่อในโจทย์รู้สึกพอใจ
และภูมิใจที่ครู ให้ความสาคัญกับตนเอง ซึ่ งนับว่าเป็ นการสร้างแรงจูงใจและเป็ นการเสริ มแรง
อีกวิธีหนึ่ง ทาให้นักเรี ยนเกิดความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น นอกจากนี้แล้วยังมีการใช้
สื่ อการสอนที่หลากหลาย เช่น แถบโจทย์ปัญหา กระเป๋ าผนังและนิ ทาน ในช่วงแรกจะเป็ น
การนาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เป็ นตัวอย่างก่อ น โดยผูว้ ิจยั พยายามใช้คาถาม ถามนาเพื่อ
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กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นได้ต อบค าถาม ได้อ ภิ ป ราย หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ตามขั้น ตอน
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอน
จากขั้น การสอน เป็ นขั้น ที่ ค รู ให้ เนื้ อ หาสาระใหม่ กับ นั ก เรี ย น ดัง นั้น ครู
จึงพยายามที่ จะใช้เทคนิ ควิธีการต่าง ๆ เพื่อ ท าให้นักเรี ยนได้เข้าใจในเนื้ อ หาใหม่ หลักการ
ขั้นตอน และวิธีการแก้ปัญ หาที่หลากหลายจากโจทย์ที่กาหนดให้ โดยใช้คาถามกระตุน้ ให้
นัก เรี ยนได้ฝึกการคิ ด การแสดงความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ สิ่ งที่ เขาเข้าใจในสถานการณ์ ปั ญ หา
จากผลการสังเกต การสัมภาษณ์และอนุ ทินของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนในกลุ่มเก่ งจะตั้งใจ
เรี ยน สนใจและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสู งมาก กล้าคิด กล้าแสดงออก และช่วยเหลือ เพื่อ น
ที่เรี ยนอ่อนอย่า งเต็ม ความสามารถ นัก เรี ยนปานกลางกล้าแสดงออกมากกว่าเดิ ม เล็กน้อ ย
ส่วนนักเรี ยนที่อ่อนร่ วมกิจกรรมมากขึ้นเพราะรู้สึกมัน่ ใจและเป็ นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ ในกลุ่ม
1.3 ขั้นสรุป
กิ จ กรรมที่ ใช้ในขั้น นี้ ครู และนัก เรี ยนร่ วมกัน อภิ ป ราย เพื่ อ สรุ ป บทเรี ย น
ซึ่งพบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมดีและสามารถสรุ ปสาระสาคัญ
ของเรื่ องที่เรี ยนได้ครอบคลุมและตรงประเด็นที่ตอ้ งการได้ทุกชัว่ โมง
1.4 ขั้นพัฒนาทักษะ
เป็ นการศึกษาในกลุ่มย่อย หลังจากเรี ยนบทเรี ยนทั้งชั้นแล้ว ตัวแทนนักเรี ยน
รับ ใบงานจากครู จากนั้น ให้ นักเรี ย นแต่ล ะกลุ่ม ท ากิ จ กรรมโดยให้ นักเรี ยนทุ กคนในกลุ่ ม
ช่วยกันทากิจกรรมลงในใบงาน เมื่อเสร็จแล้วประธานกลุ่มสอบถามสมาชิกในกลุ่มว่าคนใดที่
ยังไม่เข้าใจวิธีการแก้ปัญหา ถ้ามีสมาชิกยังไม่เข้าใจให้ช่วยกันอธิบายแนวทางในการแก้ปัญหา
จนสมาชิกทุกคนเข้าใจ และสุดท้ายจะเป็ นขั้นตอนการนาเสนอผลงานในใบงานที่หน้าชั้นเรี ยน
โดยครู สุ่มเลือกนักเรี ยนแผนจัดการเรี ยนรู้ ละ 3 กลุ่ม แต่ไม่ให้ซ้ ากับกลุ่มที่เคยนาเสนอแล้ว
โดยเพื่ อ นร่ ว มกัน ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและอภิ ป รายซั ก ถาม แล้ว ร่ ว มกัน สรุ ป แนวคิ ด
หลักการที่สาคัญเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้แนวคิดหลากหลายในการหาคาตอบ
การปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นนี้นักเรี ยนจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิเอง ภายในกลุ่มของตนเอง ครู
เป็ นเพียงผูค้ อยชี้แนะ แนะนาหรื อให้คาปรึ กษา เมื่อนักเรี ยนไม่เข้าใจขั้นตอนหรื อเนื้ อหาใน
บทเรี ยน ซึ่ งพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ชอบและต้อ งการที่จะเรี ยนแบบกลุ่มมากขึ้น เพราะได้
ช่วยเหลือกันในกลุ่ม ผูท้ ี่เข้าใจก็จะแนะนาหรื ออธิบายให้เพื่อนที่ยงั ไม่เข้าใจฟัง มีนักเรี ยนเพียง
บางคนเท่านั้นซึ่ งเป็ นนักเรี ยนกลุ่มอ่อน ยังไม่สนใจในการรับฟังคาแนะนาหรื อการอธิบายจาก
เพื่ อ น และยังเล่นหยอกล้อกันภายในกลุ่มท าให้รบกวนสมาธิ ของเพื่อ นในกลุ่ม ครู จึงต้อ ง
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อธิ บายบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มทาให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้บางในช่วงเวลาที่ครู บอก
สาหรับการนาเสนอนักเรี ยนจะอธิ บายวิธีการให้เพื่อนในกลุ่มฟังและเปลี่ยนคนออกนาเสนอ
ทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกกระบวนการนาเสนอครบทุกคน
1.5 ขั้นการนาไปใช้
ในขั้นนี้ เป็ นการฝึ กฝนให้นักเรี ยนน าสิ่ งที่ ไ ด้เรี ยนมาแล้วไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจและความชานาญ โดยการทาแบบฝึ กทักษะประจาแผน
จัดการเรี ย นรู้ ซึ่ งครู แจกให้ นักเรี ยนหลังจากเสร็ จกิ จ กรรมขั้น พัฒ นาทัก ษะแล้ว โดยให้ น า
กลับไปทาเป็ นการบ้าน จากการสังเกตพบว่ า นัก เรี ยนมี ค วามตั้งใจในการท างานมากขึ้ น
โดยนักเรี ยนเก่งและนักเรี ยนปานกลางจะรี บทาแบบฝึ กทักษะทันทีเมื่อ มีเวลาว่างและจะช่วย
เพื่อน ๆ ที่เรี ยนอ่อนมาทาพร้อมกัน ซึ่ งจะจับกลุ่มกันทาโดยนักเรี ยนเก่งจะเป็ นคนคอยอธิ บาย
ให้เพื่อน ๆ ฟัง เนื่ องจากผูว้ ิจยั กาหนดให้แต่ละกลุ่มต้องรวบรวมแบบฝึ กทักษะของทุกคนให้
ครบก่อนส่ ง ผลจากการตรวจสอบแบบฝึ กหัดด้านทักษะพบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ทาได้ผ่าน
เกณฑ์ มีนักเรี ยนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน คือทาคะแนนได้ร้อยละ 63.33 และ 66.67 ซึ่ งต่ากว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 70 ซึ่ งครู ได้ทาการสอนซ่ อมเสริ มให้ และสามารถทาแบบฝึ ก หัดด้านทักษะ
ได้ผ่านเกณฑ์
จากการดาเนินการการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปั ญหา โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และใช้กระบวนการการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนา ในการปฏิบตั ิการวิจยั ในวงรอบที่ 2 ข้อมูลที่
ได้สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. พฤติกรรมการสอนของครู
จากพฤติ ก รรมการสอนของครู พ บว่ า การสอนของครู จัด อยู่ใ นเกณฑ์ ดี
มีก ารเตรี ยมการสอนมาเป็ นอย่างดี มีสื่ อ การสอนที่ ห ลากหลาย บุ ค ลิก ท่าทางเหมาะสมดี
น้ าเสี ยงชัดเจนพูดอธิบายสื่ อสารเข้าใจดี การซักถามนักเรี ยนยังไม่คอยครอบคลุมทัว่ ห้องเรี ยน
แต่เริ่ มที่จะให้ความสนใจกับนักเรี ยนในกลุ่มเรี ยนอ่อ นบ้างบางโอกาส ชอบถามนักเรี ยนใน
กลุ่ มที่ เรี ยนเก่ งมากกว่ าเพราะรัก เรี ยนในกลุ่ มเก่ งจะตอบคาถามได้แ ละรวดเร็ ว แต่ ถ้าถาม
นัก เรี ยนลุ่ ม อ่อ นก็จะใช้ค าถามที่ นักเรี ยนตอบได้ เมื่ อ ตอบได้ก็ ให้ การเสริ ม แรงซึ่ งมี ห ลาย
รู ปแบบเช่น พยักหน้า ยิ้ม ให้การชมเชย การปรบมือ ให้รางวัล ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 และ 6 ยังใช้เวลาในการจัดกิจกรรมนานเกินกว่ากาหนด
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เล็กน้อ ยเพราะมีกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญ หาตามกระบวนการ 4 ขั้น ตอน ซึ่ งนักเรี ยนยังไม่
คุน้ เคย ส่วนแผนจัดการเรี ยนรู้ที่ 7 ถึง 9 ใช้เวลาในการจัดกิจรรมได้เหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
2. พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
จากข้อมูลของผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มี ความกระตือ รื อ ร้นที่จะเรี ยน
มีส่วนร่ วมในการคิดคานวณ กล้าแสดงความคิด สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เพราะนักเรี ยน
ส่วนใหญ่ชอบการทางานกลุ่มมากขึ้นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นชอบในรางวัลที่ครู
เป็ นการเสริ มแรง และมีความพยายามจะให้กลุ่มของตนประสบความสาเร็ จ นักเรี ยนส่ วนน้อย
ไม่สนใจกิจกรรมที่ครู จดั ให้ โดยเฉพาะนักเรี ยนในกลุ่มเรี ยนอ่อน เพราะมีปัญหาเรื่ องการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ การคิดคานวณยังไม่คล่องหรื อคิดได้แต่ชา้ ทาให้ไม่กล้าคิดจึงไม่สนใจและไม่
ฟัง ชอบเล่นหรื อหยอกล้อกันกับเพื่อนในกลุ่ม ทาให้รบกวนสมาธิของเพื่อนในกลุ่มนักเรี ยน
ชอบทากิจกรรมและเป็ นผูน้ ากลุ่มส่ วนใหญ่จึงเป็ นนักเรี ยนในกลุ่มเก่ง นักเรี ยนในกลุ่มเก่งจะ
ช่วยเหลือและแนะนาเพื่อนนักเรี ยนในกลุ่มอ่อนอย่างเต็มความสามารถทาให้ นักเรี ยนในกลุ่ม
อ่อนบางคนทางานเสร็จทันเวลาที่กาหนด
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จากข้อ มู ล ของผู ้วิ จัย พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ช อบและสนใจในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนมากรวมทั้งมีการสร้างแรงจูงใจ มีการเสริ มแรง มีเกม มีสื่อการสอน
ที่ห ลากหลาย แปลกใหม่ และได้ปฏิ บัติจ ริ ง มี การทางานในระบบกลุ่ มได้ช่วยเหลือ และ
ปรึ ก ษาหารื อ และเปลี่ ยนความคิด เห็ น ซึ่ งกัน และกัน การดาเนิ นการตามกิ จกรรมการเรี ย น
การสอนในวงรอบที่ 2 โดยเฉพาะในแผนจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 5 และ 6 ดาเนิ นกิ จกรรม
ได้ช้าเพราะมี กิจกรรมหลากหลายขั้น ตอน ทาให้ เวลาในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
เกินเวลาที่กาหนดไว้ ส่วนแผนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 7 ถึง 9 ดาเนินไปได้อย่างเหมาะสมกับ
เวลาเพราะนักเรี ยนเริ่ มคุน้ เคยกับการเรี ยนการสอน นักเรี ยนหลายคนกล้าที่จะตัดสิ นใจ กล้าที่
แสดงออก กล้าที่ จะแสดงความคิดเห็ น บางคนเสนอแนวคิด เกี่ ยวกับวิธีก ารแก้ปั ญ หาจาก
สถานการณ์ปัญหาได้ในวิธีที่แปลกใหม่ โดยเฉพาะนักเรี ยนในกลุ่มเรี ยนเก่ง และกลุ่มเรี ยน
ปานกลาง กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นกว่าเดิม ส่ วนนักเรี ยนกลุ่มอ่อนบางคนมีความมัน่ ใจ
มากขึ้น บางคนยังคงมีพฤติกรรมเหมือนเดิม คือไม่กล้าแสดงออก ครู ให้ความสนใจมากขึ้น
การดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนในวงรอบนี้ ข้นั ตอนต่าง ๆ ดาเนินไปด้วย
ความรวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนนาเข้าสู่บทเรี ยน นักเรี ยนสนใจและรี บเร่ งที่จะเล่นเกมเพื่อให้
ความรู้และรางวัลสาหรับผูท้ ี่ชนะ และในขั้นพัฒนาทักษะนักเรี ยนให้ความสนใจและร่ วมมือ
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กัน ท ากิ จ กรรมลงในใบงานอย่า งรวดเร็ ว เมื่ อ เสร็ จนั ก เรี ย นเก่ ง จะถามและอธิ บ ายวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาให้นกั เรี ยนอ่อนเข้าใจอีกครั้ง ส่ วนกิจกรรมในขั้นอื่น ๆ โดยเฉพาะขั้นสอนเพราะครู
ต้องอธิ บาย ขั้นตอนการแก้ปัญหา กว่าจะได้ขอ้ สรุ ปต้องใช้เวลาพอสมควร
ดังที่ผเู ้ รี ยนได้เขียนไว้ในบันทึกอนุทินและจากการสัมภาษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในวงรอบที่ 2 ต่อไปนี้
“ประทับใจที่ได้เรี ยนในบทนี้เพราะ ทั้งได้เล่นเกมและได้อธิบายให้เพื่อนคนที่
ไม่เข้าใจและอยากให้คุณครู จัดกลุ่มเหมื อนเดิม วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ใคร ๆ ก็ไ ม่อ ยาก
เรี ยนเพราะยาก แต่ถา้ เราปรับความเข้า ใจในเรื่ องที่ ยาก เราก็จะเข้าใจและเรี ยนอย่างสบายใจ
ไม่เครี ยด ไม่ปวดหัว มีความสุข” (ด.ญ.ธัญลักษณ์ คานดง)
“ในการเรี ยนบทนี้ เป็ นการคิดที่ง่ายและเรี ยนได้ง่ายดาย มีการจับกลุ่มช่วยกัน
ทางาน นอกจากการเรี ยนแล้วยังสอนเรื่ องความสามัคคีดว้ ย” (ด.ช.อนุวฒั น์ ศรี ประสงค์)
“ผมประทับใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนกลุ่มเล่นเกมเพราะทาให้ได้เข้ากลุ่มกัน
ได้ และมีเพื่อนมากขึ้น และประทับใจในเรื่ อ งที่คุณครู ใจดี และอธิ บายให้หนู เข้าใจง่ายและ
ที่ผมเรี ยน ทาให้ผมเกิดความตั้งใจในการเรี ยนมากขึ้นครับ” (ด.ช.ณัฐพงษ์ อันเพ็ง)
“ชอบเพราะมีการเล่นเกม ร้องเพลง มีการจับกลุ่มทางานและช่วยเหลือให้เขา
เข้าใจยิ่งขึ้น สิ่ งที่ชอบที่สุดคือ การรู้จกั ทุน กาไรและต้นทุน” (ด.ช.ภานุเดช เหี้ยทา)
“รู้สึกดี ใจที่ได้สอนคนที่เรี ยนหนังสื อไม่เก่ง ชอบการจับกลุ่ม” (ด.ช.วรัญญู
กรี ดรัมย์)
จากบันทึกอนุ ทินของนักเรี ยนและการสัมภาษณ์ พบว่า นอกจากนักเรี ยนจะได้
เรี ยนรู้ เนื้ อ หาหลัก วิช าแล้ว นั กเรี ยนยังเรี ยนรู้ อ ย่างมี ค วามสุ ข และเป็ นการเรี ย นรู้ ที่ ช่ว ยให้
นักเรี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการช่วยเหลือกันในด้านการเรี ยนการสอน ทาให้เกิดความ
สามัคคีในกลุ่มและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่ วมทาให้เพื่อนที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจยิ่งขึ้น
2. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
จากก ารด าเนิ น ก ารตาม ชุ ดก ารสอ น ชุ ดที่ 2 ร่ วม ประสาน ทั ก ษ ะ
ซึ่งประกอบด้วยแผนจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 – 9 ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม
การเรี ยนของนักเรี ยน จากการสัมภาษณ์ นักเรี ยน จากบันทึกประจาวันของครู จากบันทึ ก
อนุทินของนักเรี ยน พบปัญหาแล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขดังนี้
2.1 กิ จกรรมในขั้นตอนครู น าเสนอสถานการณ์ ตัวอย่างที่ใช้ตัวเลขในการ
คานวณยากเกินไป ทาให้นกั เรี ยนคิดหาคาตอบได้ชา้ และทาให้ขาดความสนใจในขั้นตอนอื่น
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แนวทางแก้ไข ครู นาสถานการณ์ตวั อย่างที่มีตวั เลขที่ง่ายต่อการคานวณ
2.2 นักเรี ยนอ่อนมีปัญหาในการอ่านและทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา
แนวทางการแก้ ไข ให้อ่านโจทย์ปัญ หาพร้ อ มกันทั้งชั้น หรื อ ให้ นักเรี ยน
อ่อนจับคู่กบั นักเรี ยนเก่งแล้วให้นกั เรี ยนเก่งอ่านให้ฟัง
2.3 นักเรี ยนบางคนไม่ส่งงานหรื อส่งช้า
แนวทางการแก้ไข ให้หัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบในการรวบรวมงานของกลุ่ม
ให้ครบก่อนนาส่งครู
2.4 นักเรี ยนบางคนเล่นหรื อหยอกล้อกันในขณะทางานเป็ นกลุ่ม
แนวทางการแก้ไข ครู ผสู ้ อนชี้แจงหรื อทาความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่
ของสมาชิกที่ดีในกลุ่ม
2.5 ในการงานกลุ่มนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
แนวทางการแก้ ไข ครู คอยกระตุ้นและให้กาลังใจกับนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อ น
ด้วยการให้คาชมเชยเพื่อเป็ นการเสริ มแรง

ผลสะท้ อนของการปฏิบัติตามวงรอบที่ 3 ศิลปะการนาไปใช้
การปฏิบัติการวิจัยในวงรอบที่ 3 ประกอบด้วยแผนการสอนที่ 10-12 เรื่ อ งโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับการหากาไร ขาดทุนและราคาขายจากต้นทุน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหากาไร
ขาดทุ น และราคาซื้ อ (ทุ น ) จากราคาขาย และโจทย์ปั ญ หาเกี่ ยวกับ ร้ อ ยละที่ ผลลัพ ธ์ เป็ น
จานวนนับ โดยในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้รอบที่ 3 ใช้เวลา 7 ชัว่ โมง เนื้ อหาที่ใช้เป็ นเรื่ อ ง
โจทย์ปัญหาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ผูว้ ิจยั ได้ปรับ ปรุ งแผนการเรี ยนรู้โดยจัดกิจกรรมให้กระชับ
รัดกุม เหมาะสมกับเวลายิ่งขึ้นคือ การปรับกิจกรรมสถานการณ์ตวั อย่างในด้านการคานวณ
ให้ เป็ นตัวเลขที่ คู ณ กับ หารได้ง่าย กิ จกรรมในขั้น นี้ ปรับในส่ วนวิ ธีการแจ้งจุ ดประสงค์คื อ
ครู เป็ นผู ช้ ้ ี แจงจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ให้นักเรี ยนทราบโดยตรง การทบทวนความรู้ เดิ มของ
นักเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสนทนาถามตอบเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของเนื้ อหาที่จะสอนและ
เพิ่ม กิจกรรมสถานการณ์จาลองให้นักเรี ยนใช้ประสบการณ์ ในชีวิ ตจริ งที่มีความสั มพันธ์กับ
เนื้ อ หาที่เรี ยน และในขั้น การน าไปใช้ไ ด้ม อบหมายให้ ท านอกเวลาเรี ยนหรื อ เป็ นการบ้าน
ส่ ว นการรวบรวมข้อมู ล ได้จากบัน ทึ กประจาวัน ของผูว้ ิจัย การสั งเกตพฤติก รรมการเรี ย น
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ของนัก เรี ยนจากการสั ม ภาษณ์ จากบัน ทึ ก อนุ ทิ น ของนัก เรี ยน จากการท าแบบฝึ กทักษะ
ซึ่งมีขอ้ มูลจากการวิจยั แต่ละขั้นตอนดังนี้
1. ผลการปฏิบัติตามแผนจัดการเรียนรู้
1.1 ขั้นนา
1) การแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เป็ นการจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรี ยน
ทราบว่าจะเรี ยนเรื่ อ งอะไร หลังจากเรี ย นจบชั่วโมงนั้น แล้วนัก เรี ยนควรจะเกิ ด พฤติ กรรม
ใดบ้าง ช่วยให้นกั เรี ยนทราบเป้าหมายของการเรี ยนได้อย่างชัดเจน โดยในวงรอบนี้ผวู ้ ิจยั ได้ใช้
กิ จกรรมการแจ้งจุ ดประสงค์การเรี ยนรู้ จากครู และเข้าใจจุด ประสงค์การเรี ยนรู้ ของแต่ล ะ
ชัว่ โมงดีและใช้เวลาสั้น
2) การทบทวนความรู้ เดิ ม เป็ นการทบทวนความรู้ เดิ ม ที่ เคยเรี ย นมาก่ อ น
ที่จะเรี ยนรู้เรื่ องใหม่ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู้
ใหม่ ไ ด้ อี กทั้งเป็ นการกระตุ้น และเร้ าความสนใจของผู ้เรี ยนในแต่ล ะชั่วโมง ผู ้วิจัยได้จัด
กิ จกรรมทบทวนโดยใช้กิจกรรมร้ อ งเพลง กิ จกรรมการสนทนาถามตอบ นอกจากนี้ ยงั ใช้
กิจกรรมสถานการณ์จาลองร้านค้าเพื่ อเป็ นการกระตุ้นและเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนในแต่ละ
ชั่วโมง ผลการจัดกิจกรรมพบว่า กิจกรรมร้องเพลงนักเรี ย นเกิดความสนุกสนานและร่ วมให้
จังหวะประกอบเพลง กิจกรรมสนทนาถามตอบนักเรี ยนให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรมดี
เห็นได้จากนักเรี ยนทุกคนจะแย่งกันตอบคาถามเพื่อแสดงความคิดเห็นของตน และตอบคาถาม
ได้ถูกต้องทุกคน เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่เคยเรี ยนมาแล้ว ส่ วนกิจกรรมสถานการณ์ จาลองร้านค้า
นัก เรี ย นให้ ค วามสนใจเห็ น ได้จากความกระตื อ รื อ ร้ น ในการร่ วมผลิ ต สื่ อ และสั งเกตจาก
บรรยากาศในห้ อ งเรี ย นสนุ ก สนานและน่ าสนใจ สรุ ป ได้ว่ ากิ จ กรรมทบทวนความรู้ เดิ ม
ทุกกิจกรรมในวงรอบที่ 3 สามารถนามาใช้ในการทบทวนความรู้เดิมของนักเรี ยนได้
1.2 ขั้นสอน
เป็ นขั้น เสนอบทเรี ย นต่ อ ทั้ง ชั้ น ในชั้น นี้ เป็ นการเสนอเนื้ อ หาสาระของ
บทเรี ยน โดยเน้นแนวทางการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ปัญหาที่ผูว้ ิจยั
กาหนดให้ ซึ่ งสถานการณ์ ปัญ หาที่เสนอส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ อ งที่ สัมพัน ธ์กับชี วิตประจาวัน
ของนักเรี ยน เช่น การขาย กาไร ขาดทุน ซึ่งสถานการณ์โจทย์ปัญหายังได้นาเอาชื่อนักเรี ยน
ในชั้นบางคนที่ไม่ซ้ ากับคนเดิมลงไปในโจทย์ปัญหาอีกด้วย ทานักเรี ยนที่มีชื่อในโจทย์ปัญหา
รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ครู ให้ความสาคัญกับตนเอง ซึ่ งนับว่าเป็ นการสร้างแรงจูงใจและเป็ น
การเสริ มแรงทาให้นักเรี ยนเกิดความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น นอกจากนี้ แล้วยังมีการ
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ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น แถบโจทย์ปัญหา กระเป๋ า ผนัง แผนภูมิเพลง และจิ๊ กซอ
ในช่วงแรกจะเป็ นการนาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เป็ นตัวอย่างให้นักเรี ยนพิจารณาโจทย์เพื่อ
สร้างความคุน้ เคย และทาความเข้าใจโจทย์ โดยผูว้ ิจยั ให้พยายามใช้คาถาม ถามนาเพื่อกระตุน้
ให้นักเรี ยนตอบคาถามอภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็นและค้นหาวิธีการหาคาตอบด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ตามขั้นตอนกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจ
โจทย์ ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ดาเนินการตามแผน ขั้นที่ 4 ตรวจคาตอบ
จากการสอน เป็ นขั้นที่ครู ให้เนื้ อ หาสาระใหม่กบั นักเรี ยน ดังนั้นครู จึงพยายาม
ที่จะใช้เทคนิ ควิธีการต่าง ๆ เพื่อทาให้นักเรี ยนได้เข้าใจเนื้ อ หาใหม่ หลักขั้นตอนและวิธีการ
แก้ปั ญ หาที่ ห ลากหลายจากโจทย์ที่ ก าหนดให้ เช่ น ใช้ ค าถามกระตุ้น ให้ นั ก เรี ย นได้ฝึ ก
กระบวนการคิด การแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสิ่ งที่เขาเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาจากการ
สังเกต การสัมภาษณ์และอนุทินของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ชอบกิจกรรม ในขั้นนี้
มาก เพราะครู แสดงความสนใจนักเรี ยนทุกคนและเป็ นกันเองยกตัวอย่างและอธิ บาย ได้เข้าใจ
ง่าย ใช้สื่ อ ประกอบท าให้ นั ก เรี ย นเข้ าใจมากยิ่ง ขึ้ น และเนื้ อ หาที่ เรี ย นก็ มี ค วามส าคัญ กับ
ชีวิตประจาวันของนักเรี ยนมาก
1.3 ขั้นสรุป
กิจกรรมที่ใช้ในชั้นนี้ ครู และนักเรี ยนร่ วมอภิปราย เพื่อสรุ ปหลักการเทคนิ ค
วิธีการแก้ปัญ หา จากการเรี ยนในแต่ละแผนการเรี ยนรู้ ซึ่ งนักเรี ยนจะต้องสรุ ป ออกมาให้ไ ด้
ปรากฏว่า ในวงรอบที่ 3 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ 4 แผน การสรุ ปบทเรี ยนพบว่า
นักเรี ยนเก่งหลายคนสามารถสรุ ปโดยใช้คาพูดของตนเองได้ แต่ยงั ไม่มนั่ ใจเท่าที่ควร นักเรี ยน
ปานกลางพอสรุ ปได้บา้ ง ส่วนนักเรี ยนกลุ่มอ่อนสรุ ปยังไม่ได้ ดังนั้น การสรุ ปบทเรี ยนยังต้อง
อาศัยการชี้นาจากครู เช่นเดิม โดยครู เป็ นผูใ้ ช้คาถามนาในการอภิปรายสรุ ป แล้วนักเรี ยนเสริ ม
หรื อกล่าวตามครู และเมื่อนักเรี ยนสรุ ปแล้วครู จะสรุ ปให้ชดั เจนอีกครั้ง
1.4 ขั้นพัฒนาทักษะ
เป็ นการศึกษาในกลุ่มย่อย หลังจากเรี ยนบทเรี ยนทั้งชั้นแล้ว ตัวแทนนักเรี ยน
รับ ใบงานจากครู จากนั้น ให้ นักเรี ย นแต่ล ะกลุ่ม ท ากิ จ กรรมโดยให้ นักเรี ยนทุ กคนในกลุ่ ม
ช่วยกันทากิจกรรมลงในใบงาน เมื่อ ทากิ จกรรมในใบงานเสร็ จแล้ว ประธานกลุ่มสอบถาม
สมาชิกในกลุ่มว่าคนใดที่ยงั ไม่เข้าใจวิธีการแก้ปัญหา ถ้ามีสมาชิกยังไม่เข้าใจให้ช่วยกันอธิบาย
แนวทางในการแก้ปั ญ หาจนสมาชิ ก ทุ กคนเข้าใจ และสุ ดท้ายจะเป็ นขั้น ตอนการน าเสนอ
ผลงานในใบงานที่ ห น้าชั้น เรี ยน โดยครู สุ่ ม เลือ กนัก เรี ยนแผนการจัด การเรี ย นรู้ ละ 3 กลุ่ ม
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แต่ไม่ให้ซ้ ากับกลุ่มที่เคยนาเสนอแล้ว โดยเพื่อนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้องและอภิปราย
ซักถาม แล้วร่ วมกัน สรุ ปแนวคิดหลักการเกี่ ยวกับกระบวนการแก้ปัญ หาเพื่อ ให้ ได้แนวคิ ด
หลากหลายในการหาคาตอบ การปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ในขั้นนี้ นักเรี ยนจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิ
เอง ภายในกลุ่มของตนเอง ครู เป็ นเพียงผู ้คอยชี้แนะ แนะนาหรื อ ให้คาปรึ กษา เมื่อนักเรี ยน
ไม่เข้าใจขั้นตอนหรื อ เนื้ อหาในบทเรี ยน ซึ่ งจากการสังเกต การสัมภาษณ์นักเรี ยน และจาก
แบบบันทึกอนุ ทินของนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ชอบและต้องการที่จะเรี ยนแบบกลุ่ม
เพิ่มมากขึ้น เพราะได้ช่วยเหลือ กันในกลุ่ม ผูท้ ี่เข้าใจก็จะแนะนาหรื ออธิ บายให้เพื่อนที่ยงั ไม่
เข้าใจฟัง ส่ วนผูท้ ี่ยงั ไม่เข้าใจก็จะสนใจและฟั งการอธิ บายจากเพื่อน มีนักเรี ยนเพียง บางคน
เท่านั้นซึ่งเป็ นนักเรี ยนกลุ่มอ่อ น ยังไม่สนใจในการรับฟังคาแนะนาหรื อการอธิ บายจากเพื่อน
และยังเล่นหยอกล้อกันภายในกลุ่ม ทาให้รบกวนสมาธิ ของเพื่อนในกลุ่ม ส่ วนเรื่ องเวลาที่ใช้
ในกิจกรรมนี้พบว่าใช้เวลาได้เหมาะสมดีแล้ว คือประมาณ 15 – 20 นาที สาหรับ การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรี ยน นักเรี ยนมีการพัฒนาขึ้นโดยก่อนการนาเสนอนักเรี ยนจะอธิ บายวิธีการให้
เพื่ อ นในกลุ่ มฟั ง และเปลี่ย นหน้าที่ กัน ออกน าเสนอ ซึ่ งมีท้ ังนัก เรี ยนเก่ ง ปานกลาง และ
นักเรี ยนอ่อนบางคน ทาให้นกั เรี ยนกล้าแสดงออกและได้ฝึกกระบวนการนาเสนอ
1.5 ขั้นการนาไปใช้
ในขั้นนี้ เป็ นการฝึ กฝนให้นักเรี ยนนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้มาแล้วไปประยุกต์ใช้ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจและความชานาญ และเป็ นการตรวจสอบความรู้ความจา
ของนักเรี ยน โดยการทาแบบฝึ กทักษะประจาแผนจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งครู แจกให้นกั เรี ยนหลังจาก
เสร็ จสิ้ นกิจกรรมขั้นพัฒนาทักษะแล้ว โดยให้นากลับไปทาเป็ นการบ้าน จากการสังเกตพบว่า
นักเรี ยนมีความตั้งใจในการทางานมากขึ้น โดยนักเรี ยนเก่งและนักเรี ยนปานกลางจะรี บทาแบบ
ฝึ กทักษะทันทีเมื่อมีเวลาว่างและจะชวนเพื่อน ๆ ที่เรี ยนอ่อนมาทา พร้อมกัน ซึ่ งจะจับกลุ่มกัน
ทาโดยนักเรี ยนเก่งจะเป็ นคนคอยอธิ บายให้เพื่อ น ๆ ฟั ง เนื่ องจากผูว้ ิจัยกาหนดให้แต่ละกลุ่ม
ต้อ งรวบรวมแบบฝึ กทักษะของทุกคนในครบก่อ นส่ ง ผลจากการตรวจแบบฝึ กทักษะพบว่า
นักเรี ยนส่วนใหญ่ทาได้ผ่านเกณฑ์ มีนกั เรี ยนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 คนคือทาคะแนนได้คิดเป็ นร้อย
ละ 67.27 ซึ่ งต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ครู ได้ทาการสอนซ่ อ มเสริ มให้และสามารถทาแบบฝึ ก
ทักษะได้ผ่านเกณฑ์
จากการดาเนิ น การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
ปั ญ หา โดยใช้รู ป แบบการสอนที่ เน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคั ญ และใช้ ก ระบวนการการวิ จัย เชิ ง
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ปฏิบตั ิการ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนา ในการปฏิบัติการวิจยั ในรอบที่ 3 ข้อมูลที่ได้
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. พฤติกรรมการสอนของครู
จากพฤติกรรมการสอนของครู พบว่า การสอนของครู จดั อยู่ในเกณฑ์ดี มีการ
เตรี ยมการการสอนมาเป็ นอย่า งดี มี สื่ อ การสอนที่ ห ลากหลาย บุ ค ลิ ก ท่ าทางเหมาะสมดี
น้ าเสี ยงชัดเจน พูดอธิ บายสื่ อ สารเข้าใจดี การซักถามนั กเรี ยนได้ให้ความสนใจกับนักเรี ยน
ในกลุ่ม เรี ยนอ่อนมากขึ้น โดยเลือกใช้คาถามที่นักเรี ยนสามารถตอบได้ ถึงแม้นักเรี ยนกลุ่ม
อ่อนบางคนจะตอบได้ชา้ บ้าง แต่ก็ทาให้นกั เรี ยนบางคนมีความตั้งใจที่จะหาคาตอบได้มากขึ้น
เพราะครู ให้การเสริ มแรง เช่น ยิ้ม ให้การชมเชย การปรบมือ พยักหน้า ส่ วนเวลาในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 9 – 12 ใช้เวลาในการจัดกิ จกรรมได้
เหมาะสมกับ เวลาที่ ก าหนดเพราะนั ก เรี ย นมี ค วามคุ้น เคยกับ กิ จ กรรมการแก้โ จทย์ปั ญ หา
ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนแล้ว
2. พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
จากข้อมูลของผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ มีความกระตือ รื อ ร้นที่ จะเรี ยน
มากขึ้ น เพราะเนื้ อ หาที่ เรี ยนในวงรอบที่ 3 เป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วามส าคัญ กับ ชี วิ ต ประจ าวัน ของ
นัก เรี ย น และความรู้ ที่ นัก เรี ยนได้รั บ นั้ น สามารถน าไปใช้ ในชี วิ ต ประวัน ได้ เช่ น ก าไร
ขาดทุน การลดราคา อีกทั้งผูป้ กครองส่วนหนึ่งมีอาชีพค้าขาย นักเรี ยนจึงเห็นความสาคัญและ
เกิดความชอบและตั้งใจเรี ยนมากขึ้นเพื่อจะนาความรู้ที่ได้ไปช่วยผูป้ กครอง นักเรี ยนส่ วนใหญ่
ชอบการทางานเป็ นกลุ่มเพราะได้ช่วยเหลือเพื่อนที่ทาไม่ได้ และรู้ สึกภูมิใจเมื่อได้ช่วยให้เพื่อน
ทาได้ และช่ วยให้กลุ่มของตนประสบความสาเร็ จ ทาให้นักเรี ยนในกลุ่มอ่อ นทางานส่ งครู
มากขึ้น
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จากข้อ มู ล ของผู ้วิ จัย พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ช อบและสนใจในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมากเพราะเห็นความสาคัญในการนาไปใช้
ในชี วิ ต ประจ าวัน มากขึ้ น รวมทั้ง การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมี ก ารสร้ างแรงจู ง ใจ
มีการเสริ มแรง มีเกม มีสื่อการสอนที่หลากหลาย แปลกใหม่ และได้ปฏิบตั ิจริ ง ให้โอกาส
และเวลาสาหรับ การคิดหาวิธีการแก้ปัญ หาที่ห ลากหลาย ซึ่ งในวงจรนี้ จะมี ท้ งั นักเรี ยนเก่ ง
และนักเรี ยนอ่อนที่ได้เสนอความคิดเห็น เนื่ องจากครู ใช้คาถามกระตุน้ เป็ นรายบุคคล นักเรี ยน
มีก ารท างานในระบบกลุ่ม ได้ช่ วยเหลื อ และปรึ ก ษาหารื อ และเปลี่ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ งกัน
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และกัน การดาเนิ นการตามกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในวงรอบที่ 3 ดาเนิ นไปได้เหมาะสม
กับ เวลาเพราะนักเรี ยนคุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบนี้ นักเรี ยนหลายคนกล้าคิด
กล้าตัดสิ นใจ กล้าแสดงออก โดยเฉพาะนักเรี ยนในกลุ่มเก่ง และกลุ่มปานกลาง กล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็นมากขึ้นกว่าเดิมมาก ส่ วนนักเรี ยนอ่อนมีพฤติกรรมที่เริ่ มกล้าแสดงออกบ้าง
เช่น การพยายามถามครู การยกมือ เพื่ออยากตอบคาถาม เพราะเนื้ อหาในกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนในวงรอบที่ 3 นักเรี ยนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
การด าเนิ น กิ จกรรมการเรี ยนการสอนในขั้น ต่ าง ๆ ด าเนิ น ไปได้ด้วยความ
รวดเร็ ว โดยเฉพาะขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน นักเรี ยนสนใจกิจกรรมสถานการณ์จาลองร้านค้าและ
ขั้นพัฒนาทักษะ นักเรี ยนเก่งจะรี บดาเนินกิจกรรมตามใบงาน เมื่อเสร็จแล้วนักเรี ยนเก่งจะถาม
และอธิ บายวิธีแก้ปัญหาให้นักเรี ยนอ่อนเข้าใจอีกครั้ง ส่วนกิจกรรมในขั้นอื่น ๆ ยังถือว่าช้าอยู่
โดยเฉพาะขั้นสอนเพราะครู ตอ้ งอธิ บาย และซักถามเพื่อให้นักเรี ยนได้ตอบคาถามหรื อแสดง
ความคิ ด เห็ น ร่ ว มกัน อภิ ป ราย หาวิ ธี ก าร ขั้น ตอนการแก้ปั ญ หา ซึ่ งใช้เวลาพอสมควร
ดังบัน ทึ กอนุ ทิ น ของนักเรี ยนที่ สะท้อ นให้ เห็ น ถึงการจั ด การเรี ยนรู้ ที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ
ในวงรอบที่ 3 ต่อไปนี้
“หนูชอบกิจกรรมการขายของที่ครู พาเล่น ทาให้เข้าใจง่ายขึ้นเกี่ยวกับเรื่ อง
ของกาไร ขาดทุน และทุน และการที่คุณครู ให้นั่งจับกลุ่มกันทาให้หนูได้รู้จกั การสามัคคีและ
การช่วยเหลือกัน” (ด.ญ.ปนัดดา น้อยแก้ว)
“คุณครู ให้พวกผมทางานในที่ 10 ซึ่ งมันมีเรื่ องทุน ขาดทุน กาไร ทาให้
ผมสามารถน าไปใช้ในชี วิต ประจาวันได้ด้วย และผมก็ชอบการรวมกลุ่ มกันท างานเพราะ
ต้องการความสามัคคี” (ด.ช.พีรพัฒน์ พอกพูน)
“มีความสนุ ก มีความรู้ มีความคิดเพราะครู ให้เล่นเกม ให้ทาแบบฝึ กหัด
เรื่ อ งกาไร ขาดทุ น ฯลฯ โดยใช้ก ารวิ เคราะห์ โจทย์ท าให้ นัก เรี ยนมี ค วามรู้ ความสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (ด.ช.พุทธจิต มหาราช)
“ชอบเพราะบ้ า นหนู เป็ นร้ า นขายของ จึ ง ต้อ งใช้ พ วกก าไร ขาดทุ น
หนูจึงอยากเรี ยนมาก” (ด.ญ.จิรนันท์ พนมเจริ ญกิจ)
“เป็ นวิชาที่คุณครู สอนสนุ ก มียากเป็ นบางครั้ง แต่พอเรี ยนไปแล้วก็เข้าใจ
เพราะครู สอนดี ปกติฉันไม่คอยชอบคณิ ตศาสตร์เท่าไร แต่พอเรี ยนแล้วฉันรู้สึกสนุก จนทา
ให้เริ่ มชอบวิชานี้” (ด.ญ.ปนัดดา สมพันธ์)
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จากบันทึกอนุทินของนักเรี ยนและการสัมภาษณ์ พบว่านักเรี ยนเห็ นความสาคัญ
ของเนื้ อหาที่เรี ยนเพราะสามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้ซ่ ึ งเป็ นเหตุจูงใจให้นักเรี ยนได้
เรี ยนรู้อย่างมีความสุ ขและชอบการเรี ยนรู้เป็ นกลุ่มเพราะเป็ นการเรี ยนที่ช่วยให้มีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน คอยช่วยเหลือกันในด้านการเรี ยน
2. สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ ไข
จาก ก ารด าเนิ น ก ารตาม ชุ ด ก ารส อ น ชุ ดที่ 3 ศิ ล ป ะ ก ารน าเอ าไป ใช้
ซึ่ ง ประกอบด้ว ยแผนจัด การเรี ย นรู้ ที่ 10 – 12 ผู ้วิ จัยได้เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการสั ง เกต
พฤติ กรรมการเรี ยนของนัก เรี ยน จากการสั ม ภาษณ์ นัก เรี ยน จากบัน ทึ กประจาวัน ของครู
จากบันทึกอนุทินของนักเรี ยน พบปัญหาแล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขดังนี้
2.1 ในบางชัว่ โมงครู พูดเร็วเกินไปทาให้นกั เรี ยนฟังไม่ทนั และไม่เข้าใจ
แนวทางแก้ ไข ครู อธิบายเนื้ อหาใหม่อีกครั้ง โดยพูดช้าลงและชัดเจนขึ้น
ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
2.2 นักเรี ยนอ่อนมีปัญหาในการอ่านและทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา
แนวทางแก้ ไข ให้อ่านโจทย์ปัญหาพร้ อมกันทั้งชั้นหรื อให้นักเรี ยนอ่อ น
จับคู่กบั นักเรี ยนเก่งแล้วให้นกั เรี ยนเก่งอ่านให้ฟัง
2.3 นักเรี ยนขาดเรี ยน ทาให้ไม่เข้าใจเนื้อหา
แนวทางแก้ไข ทาการซ่อมเสริ มในตอนเย็นหลังเลิกเรี ยน

การวิเคราะห์ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อ เปรี ย บเทียบทักษะการแก้โจทย์ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนภายหลังการแก้ปัญหาตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบัติการกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น
ทั้งในภาพรวมและเป็ นรายบุคคล เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตั ิการวิจยั ทั้ง 3 วงรอบ แล้วให้นักเรี ยน
ทาแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบอัตนัย จานวน 5 ข้อ ข้อละ
6 คะแนน แต่ละข้อมี 3 ด้าน ด้านละ 2 คะแนน ผลที่ได้ปรากฏตาราง 4 และตาราง 5
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ทกั ษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
เลขที่ วิเคราะห์ปัญหา หาวิธีแก้ปัญหา การคานวณ
รวม
ร้อยละของ
ผลการ
(10 คะแนน)
(10 คะแนน) (10 คะแนน) (30 คะแนน) คะแนนรวม ประเมิน
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
จานวนนักเรี ยนผ่านเกณฑ์
8.43
7.48
7.09
23.00
X
22 คน คิดเป็ น
S.D.
0.84
0.85
1.04
1.68
ร้อยละ 95.65
%
84.35
74.78
70.87
76.67
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ ทักษะการแก้โจทย์ปัญ หาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ย น
เป็ นรายบุ ค คลพบว่ า คะแนนต่ าสุ ด คื อ ร้ อ ยละ 66.67 คะแนนสู ง สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 86.67
ซึ่ งจากเกณฑ์ผ่านที่กาหนดไว้คือ ร้อ ยละ 70 ปรากฏว่ามีนักเรี ยนผ่านเกณฑ์จานวน 22 คน
จากนักเรี ยนทั้งหมด 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.65 ของนักเรี ยนทั้งหมด

ภาพประกอบ 5 การเปรี ยบเทียบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรี ยนภายหลังการแก้ปัญหาตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ทกั ษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนทั้งชั้น
คะแนนเฉลี่ย
(30 คะแนน)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

แปลผล

23.00

1.68

76.67

ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ของนั ก เรี ย นทั้ง ชั้น เท่ ากับ 23.00 จากคะแนนเต็ ม 30 คะแนน ซึ่ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 76.67
แสดงว่าในภาพรวมทั้งชั้น นักเรี ยนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์
ที่กาหนดคือร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยนรวม) เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ ให้มีผล
การเรี ยนผ่ านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้น ไป ตามกระบวนการวิจัยเชิ งปฏิ บัติ การ กลุ่ มเป้ าหมาย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (กลุ่มนักเรี ยนเรี ยนรวม) ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนศรี บวั บานวิทยาคม ตาบลนาราชควาย จังหวัดนครพนม จานวน
23 คน ผูว้ ิจยั สรุ ปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

สรุปผล
จากการนารู ปแบบการวิจยั เชิงปฏิบัติการมาใช้เพื่อ พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้
จานวน 12 แผน ซึ่งสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
การพั ฒ นาทั ก ษะการแก้ โ จทย์ ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ข องนั ก เรี ยนภายหลั ง
การแก้ปัญหาตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นทั้งกรณี เป็ นรายบุคคล
และเป็ นกลุ่ม
1. ผลการวิ เคราะห์ ทั ก ษะการแก้ โ จทย์ ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ ข องนั ก เรี ยน
เป็ นรายบุ ค คลพบว่ า คะแนนต่ าสุ ด คื อ ร้ อ ยละ 66.67 คะแนนสู ง สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 86.67
ซึ่ งจากเกณฑ์ผ่านที่กาหนดไว้คือ ร้อ ยละ 70 ปรากฏว่ามีนักเรี ยนผ่านเกณฑ์จานวน 22 คน
จากนั ก เรี ย นทั้ ง หมด 23 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 95.65 ของนั ก เรี ย นทั้ง หมด โดยนั ก เรี ย น
ที่ ไ ม่ ผ่ านเกณฑ์ จ านวน 1 คน ที่ เหลื อ ครู ค วรเข้าใจ สั งเกตและพยายามที่ จ ะแก้ปั ญ หา
เป็ นรายบุคคล และไม่เร่ งรัดนักเรี ยนเกินไป ควรให้ความเป็ นกันเอง
2. ผลการวิเคราะห์ทกั ษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนทั้งชั้น
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนทั้งชั้นเท่ากับ
23.00 จากคะแนนเต็ ม 30 คะแนน ซึ่ งคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 76.67 แสดงว่าในภาพรวมทั้ง ชั้น
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นัก เรี ย นมี ทัก ษะการแก้โ จทย์ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนดคื อ ร้ อ ยละ 70
ของคะแนนเต็ม

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั นี้มีขอ้ ค้นพบที่ควรนามาอภิปรายผลดังนี้
1. การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ โ ดยเน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ
ตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ติ ิการที่ผวู ้ ิจยั ออกแบบขึ้น มีผลทาให้คะแนนทักษะการแก้โจทย์
ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ข องนั กเรี ยนเป็ นรายบุ ค คลผ่ านเกณฑ์ ร้อ ยละ 70 ปรากฏว่ามี นั ก เรี ย น
ผ่านเกณฑ์จานวน 22 คน จากนักเรี ยนทั้งหมด 23 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 95.65 ของนักเรี ยน
ทั้งหมด
ปั จจัย ส าคัญ ที่ ท าให้ นั ก เรี ย นไม่ ผ่ านเกณฑ์ ร้ อ ยละ 70 จานวน 1 คน คื อ
1) นั ก เรี ย นมี ปั ญ หาในเรื่ อ งการอ่ า นการเขี ย นภาษาไทย 2) นั ก เรี ยนมี พ้ื น ฐานความรู้
ทางคณิตศาสตร์นอ้ ย 3) นักเรี ยนขาดทักษะในการคานวณ 4) นักเรี ยนขาดความสนใจเมื่อพบ
ปั ญ หาที่ซับซ้อนจะไม่คิดและไม่ทางาน 5) นักเรี ยนบางคนมีปัญหาด้านครอบครัว และ6)
นักเรี ยนมีปัญหาด้านสมอง ทาให้การเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
แนวทางช่ วยเหลือ นักเรี ยนกลุ่มนี้ คือ 1) ครู ทาการสอนซ่อ มเสริ มให้ในช่วง
พักกลางวัน 2) ให้นักเรี ยนเก่งคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือ เรื่ องการเรี ยน 3) ครู ให้ความ
เป็ นกันเองและดูและเอาใจใส่กบั นักเรี ยนกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น
ถึ ง แม้นั ก เรี ย น 1 คนนี้ จะไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ผู ้วิ จัย ก าหนดคื อ ร้ อ ยละ 70
แต่นักเรี ยนกลุ่ม นี้ มี คะแนนทัก ษะการแก้โจทย์ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ร้อ ยละ 60 ซึ่ งถือ ว่า
ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนด
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญตาม
กระบวนการวิจัยเชิ งปฏิบัติก ารที่ผู ้วิจัยออกแบบขึ้ น มีผลท าให้ คะแนนทักษะการแก้โจทย์
ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนทั้งชั้นคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 76.67 แสดงว่าในภาพรวมทั้งชั้น
นั ก เรี ย นมี ทัก ษะการแก้โ จทย์ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ผ่ านเกณฑ์ ที่ ก าหนดคื อ ร้ อ ยละ 70
ของคะแนนเต็ม
ปั จจัยสาคัญ ที่ ทาให้ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ต ศาสตร์ โดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ สามารถพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
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คณิตศาสตร์ของนักเรี ยนทั้งชั้นมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 76.67 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
2.1 การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ โดยเน้ น ผู ้เรี ยนเป็ นส าคัญ
ตามกระบวนการวิจัยเชิ งปฏิบัติการที่ผู ้วิจยั พัฒนาขึ้น ได้ผ่านขั้นตอนในการสร้างอย่างเป็ น
ระบบ โดยผูว้ ิ จัยได้ศึก ษาเอกสารหลัก สู ต ร หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ และเมื่อ
สิ้นสุดการเรี ยนการสอนแต่ละวงรอบ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
การสอนของครู การสั งเกตพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก เรี ย น การสั ม ภาษณ์ การบัน ทึ ก
ประจาวันของครู อนุ ทินของนัก เรี ยน ตลอดจนผลการทาแบบฝึ กทักษะ มาวิเคราะห์สภาพ
ปั ญ หาในแต่ ล ะวงรอบปฏิ บัติ ก าร เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ขและปรั บ ปรุ งกิ จกรรมการเรี ย น
การสอนให้เหมาะสมในวงรอบต่อ ไป ซึ่ งสามารถพัฒ นารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้นทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้รูป แบบการเรี ยนรู้ ที่เน้นผู ้เรี ยนเป็ นส าคัญ และใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบตั ิการ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนา ส่งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมปอง พรหมพื้น (2546 : 171) ได้พฒั นาความสามารถ
ทางการเรี ยนการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยเน้นการใช้ประสบการณ์ภาษาและการร่ วมมือ
กันเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ 4 วงจร
ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนตามรู ปแบบการสอนการแก้โจทย์ปัญหา โดยเน้น
ประสบการณ์ ภาษาและการร่ วมมือ กันเรี ยนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยร้อ ยละ 79.17
และมีจานวนนักเรี ยนที่ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้ อ ยละ 91.67 สอดคล้อ งกับ เป้ าหมายของการวิจัย
ที่ต้งั ไว้ ในด้านความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปั ญหาเฉลี่ยร้ อยละ 78.75 และมีจานวนนักเรี ยนที่ผ่านเกณฑ์ร้อ ยละ 75.00
สอดคล้องกับเป้าหมายของการวิจยั ทั้งยังสอดคล้องกับ อุไร มีแพง (2556 : 26-35) ได้ทาการ
วิจยั เรื่ อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
เรื่ อ ง การหารของ นักเรี ยนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านนาเบน สานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน การแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์เรื่ อง การหาร พบว่า ครู จดั การเรี ยนการสอนโดย
ยึดครู เป็ นศูนย์กลาง ยึดแบบเรี ยนและคู่มือครู เป็ นหลัก ขาดการเตรี ยมการสอน เน้นให้นกั เรี ยน
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หาคาตอบที่ถูกต้องมากกว่าเน้นกระบวนการหรื อขั้นตอนการหาคาตอบ ขาดเทคนิคและวิธีการ
สอนที่ น่ าสนใจ มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ไ ม่ ห ลากหลาย การแก้โ จทย์ปั ญ หาเน้น ให้
นัก เรี ย นท าตามแบบที่ ค รู ส อนมากกว่ าให้ นัก เรี ย นได้เรี ย นรู้ ห รื อ หาวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาด้ว ย
ตนเอง นักเรี ยนไม่มีความกระตือรื อร้น ไม่มีแนวคิดใหม่ๆ ไม่ค่อยซักถาม นักเรี ยนขาดทักษะ
การทางานเป็ นกลุ่ม ไม่ค่อยปรึ กษากันและขาดความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน 2. แนวทางการ
พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเสนอแนะว่าควรปรับ
พื้ น ฐานทางการเรี ย นที่ แ ตกต่ า งกัน ของนั ก เรี ย นให้ พ ร้ อ มส าหรั บ เนื้ อ หาใหม่ จัด กิ จ กรรม
การเรี ย นการสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ให้ เหมาะสมกับ ความสามารถของนั ก เรี ยนแต่ ล ะคน
เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ และใช้การเสริ มแรง และวางเงื่อ นไขสาคัญ เพื่อ ส่ งเสริ มให้นักเรี ยน
มีความสนใจในกิ จกรรมการเรี ยนการสอนมากขึ้น และร่ วมมือ กับบุคลากรในโรงเรี ยนและ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายเพื่อการช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีปัญหา 3. ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้
โจทย์ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ ง การหาร ของนักเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 หลังการพัฒ นา
สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่ อง การหาร หลังการพัฒนาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 4. นั ก เรี ย นมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การจัด กิ จ กรรมการพัฒ นา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่ อง การหาร โดยภาพรวมในระดับมาก
2.2 การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ โดยเน้ น ผู ้เรี ยนเป็ นส าคัญ
ตามกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิบัติการที่ผูว้ ิจัยพัฒนาขึ้น เป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้การเสริ มแรง
ซึ่ งจะช่วยเร้าความสนใจของนักเรี ยนให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ให้เป็ นไป
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดัง ที่ ชั ย ยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 113-114) กล่ าวไว้ว่ า ในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ คื อ การให้ ผูเ้ รี ยนได้ฝึ กปฏิ บัติเพื่ อ เกิ ด
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ให้มีการเสริ มแรงเมื่อนักเรี ยนประสบผลสาเร็จในการเรี ยนแต่ ละขั้นตอน
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังเป็ นไปตามทฤษฎีการเสริ มแรง โดยการวางเงื่อนไขของ สกินเนอร์
ที่ว่าการสอนเด็กต้องให้ขอ้ มูลย้อนกลับกับผูเ้ รี ยนในกรณีที่ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เช่น มีสัญญา
การเรี ยนรู้เป็ นสิ่ งเร้า แสดงความชื่นชนในความสามารถของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Yara (2009 : 336 - 3411) ได้ศึกษาเรื่ อง เจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
เจตคติของนักเรี ยนได้รับอิทธิ พ ลจากเจตคติของครู ผูส้ อนและวิธีการสอนของครู งานวิจัย
มากมายชี้ให้เห็นว่า วิธีการสอนคณิตศาสตร์ของครู ผสู ้ อนและบุคลิกภาพของครู ผสู ้ อนถือได้ว่า
มีผลต่อเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ หากปราศจากความสนใจและความพยายาม
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ของนักเรี ยนในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ก็เป็ นการยากที่นกั เรี ยนจะทาคะแนนในวิชาคณิ ตศาสตร์
ได้ดี งานวิจยั นี้ ใช้วิธีการออกการวิจยั เชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ความถี่
และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า เจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นบวก และครู ควร
พัฒ นาความสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกกั บ นั ก เรี ย นและเน้ น กิ จ กรรมในชั้ นเรี ยนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการเรี ยนการสอนและการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนของนักเรี ยน ผูม้ ีส่วนรับผิดชอบควร
จัดอบรมสัม มนาและการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเป็ นระยะ ๆ ให้แก่นักเรี ยน เพื่อ ส่ งเสริ มการมี
เจตคติดา้ นบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์
2.3 การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ โดยเน้ น ผู ้เรี ยนเป็ นส าคัญ
ตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นมีกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังต่อไปนี้
2.3.1 ใช้ วิ ธี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ น าเอาเทคนิ ค วิ ธี ก ารจัด
การเรี ยนการสอนที่หลากหลายทั้งเกม เพลง กลอน การตั้งคาถาม การอภิปรายกลุ่ม ซึ่ งเป็ น
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มาผสมผสานกันในการ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในขั้น ต่ า ง ๆ คื อ ขั้น น าเข้า สู่ บ ทเรี ย น ขั้น สอน ขั้น สรุ ป
ขั้นพัฒนาทักษะ และขั้นพัฒนาการนาไปใช้ ซึ่ งมีผลทาให้นักเรี ยนไม่เบื่อหน่ ายกับการเรี ยน
การสอน ได้มีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่มโดยการร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ทาให้
สามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้อ งกับแนวความคิดของวราภรณ์
มีหนัก (2545 : 59) ที่กล่าวถึงเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ไว้ว่า การจัดการเรี ยนรู้ของกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ควรจัดให้มีอย่างหลากหลาย
ไม่ว่าเป็ นการเรี ยนรู้ร่วมกันทั้งชั้น เรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย เรี ยนเป็ นรายบุคคล อีกทั้งผูส้ อนควรฝึ ก
ให้ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น รู้ จกั บูรณาการความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิ ดองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจน
สามารถน าความรู้ แ ละประสบการณ์ ไ ปใช้ใ นชี วิ ต และอยู่ใ นสั ง คมได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาพร เพียรดี (2558 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนา
ทัก ษะกระบวนการแก้โจทย์ปั ญ หาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดยการจัด การเรี ยนรู้ แ บบโครงงาน
ของนั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตรัง เขต 2
ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพปัญหาการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิ ตศาสตร์
พบว่ า นั ก เรี ย นขาดทัก ษะกระบวนการแก้ปั ญ หาโจทย์ก ารบวก ลบ คู ณ หาร จ านวนนั บ
เศษส่ วน และ ทศนิ ยมมากที่สุด สาเหตุของปัญหานักเรี ยนขาดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
นักเรี ยนวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาและดาเนิ นการแก้โจทย์ปัญหาไม่ได้ วิธีการแก้ปัญหาคือ
ฝึ กทัก ษะการวิ เคราะห์ โ จทย์ปั ญ หา ฝึ กทัก ษะการวางแผนแก้โ จทย์ปั ญ หา และฝึ กทัก ษะ
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การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ฝึ กทักษะการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา และฝึ กทักษะการดาเนิ นการ
แก้โจทย์ปัญหา 2. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยการ
จัด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน จ านวน 9 แผ่ น จ านวน 2 วงจรปฏิ บั ติ ก าร และแผนการจัด
การเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 81.02/75.74 ซึ่ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ 3. ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ในการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์พบว่า 3.1 นักเรี ยนทีทกั ษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์
อยู่ในระดับที่ดีมาก มีทกั ษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์จริ ง สามารถนาความรู้
เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันและมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ งที่เรี ยนกับชีวิตจริ ง 3.2 นักเรี ยน
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัง สิ้ น สุ ด การพัฒ นาผ่ า นเกณฑ์ ทุ ก คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 75.74
3.3 นักเรี ยนมีล ักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่ ร่ วมมือกันทางาน มีทกั ษะกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ขยัน อดทน รับ ผิดชอบ มี ความคิด สร้ างสรรค์ รอบคอบ เชื่ อ มั่น และกล้าคิ ด กล้าตัด สิ น ใจ
3.4 นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจัด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานอยู่ในระดับ ที่ ดี ม ากที่ สุ ด
3.5 นั ก เรี ย นมี ทัก ษะกระบวนการแก้โ จทย์ปั ญ หาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ หลัง การจัด การเรี ย นรู้
แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนรู้สูงกว่า
ก่ อ นเรี ยน 23.17 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.35 และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ Woods (2007 :
unpaged) ได้ศึ ก ษา การจัด การเรี ย นรู้ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ในการแก้ โ จทย์ปั ญหา การท าความเข้ า ใจ เจตคติ แ ละพฤติ ก รรมของนั ก เรี ยนหญิ ง
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ 1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้
แบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู้ ส ามารถเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารจัด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า
การจัดการเรี ยนรู้แบบกลุ่มร่ วมมือกันเรี ยนรู้ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ มีผลต่อการทาความเข้าใจ
ในบทเรี ยน เจตคติและพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจ
2.3.2 มีการจัดเตรี ยมเนื้ อหาและกิ จกรรม โดยให้นักเรี ยนได้มีการฝึ กปฏิบัติ
ทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยนการสอน จนเกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง โดยดูได้จากผลการทา
แบบฝึ กทักษะและคะแนนจากแบบทดสอบวัด ทัก ษะการแก้โ จทย์ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
ของนักเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวรางคณา สาอางค์ (2560 : 52-60) ได้ทาการวิจยั
เรื่ อ ง การพั ฒ น าค วาม สาม ารถใน การแก้ โ จทย์ ปั ญ ห าคณิ ตศาสตร์ ข องนั ก เรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดของโพลยา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนบ้านบึงพิไกร จานวน 29 คน ผลการวิจยั
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พบว่า 1) นักเรี ยนมีค วามสามารถในการแก้โจทย์ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวคิดของโพยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ค่อ นข้างดี 2) ความสามารถในการแก้โจทย์
ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ของนั กเรี ยนหลัง การจัด การเรี ยนรู้ ตามแนวคิด ของโพลยาสู งกว่าก่ อ น
การจัด การเรี ยนรู้ ต ามแนวคิด ของโพลยาอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 3) นักเรี ย น
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2.3.3 มีการจัดให้นักเรี ยนเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จานวน 4 กลุ่ม
โดยจัดตามเพศ และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และจะมีการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มทุกสัปดาห์เพื่อให้นักเรี ยนได้ทางานร่ วมกับเพื่อนคนอื่น ๆ ซึ่ งมีผลทาให้นักเรี ยนในกลุ่ม
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กนั ในกลุ่ม ได้พูดคุยปรึ กษาหารื อ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Mattew (2014 : 73 –
80) ได้ พ ัฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ ชุ ด ฝึ กทั ก ษะ
มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติก รรมการเรี ยนรู้ ร ายวิช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ซึ่ งแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
โดยที่กลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนแบบปกติ และกลุ่มทดลองใช้วิธีการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Woods (2007 :
unpaged) ได้ศึ ก ษา การจัด การเรี ย นรู้ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ในการแก้ โ จทย์ปั ญหา การท าความเข้ า ใจ เจตคติ แ ละพฤติ ก รรมของนั ก เรี ยนหญิ ง
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ 1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้
แบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู้ ส ามารถเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารจัด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า
การจัดการเรี ยนรู้แบบกลุ่มร่ วมมือกันเรี ยนรู้ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ มีผลต่อการทาความเข้าใจ
ในบทเรี ยน เจตคติและพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจ
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1. ก่อนนากิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นไปใช้ ครู ผสู ้ อนควรศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี หลัก การ เป้ าหมาย และขั้น ตอนในการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ใ ห้ เข้า ใจ รวมถึ ง
เปรี ยบเทียบความสอดคล้องกับบริ บทของชั้นเรี ยน
2. ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนกล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออกในการแก้ปัญหาหรื อ
แก้ไ ขสถานการณ์ โดยครู ให้ก ารชมเชย ยอมรับ นัก เรี ยนที่ มีค วามตั้งใจ สาหรับ นักเรี ย น
ที่เรี ยนอ่อนครู ควรเข้าใจ สังเกตและพยายามที่จะแก้ปัญหาเป็ นรายบุคคล และไม่เร่ งรัดนักเรี ยน
เกินไป ควรให้ความเป็ นกันเองและส่งเสริ มบรรยากาศที่เป็ นมิตร
3. ครู ค วรสอนให้ นั ก เรี ย นมี พ้ื น ฐานที่ ดี เรื่ อ ง การคู ณ และการหารจ านวน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องสูตรคูณ
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- การหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลองปฏิบัติ
- การหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ
- การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์
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ตาราง 6 แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เรื่ อง
- การคูณ การหาร และเศษส่วน
- เศษส่วนกับร้อยละ
- ทศนิยมกับร้อยละ
- ร้อยละที่มีผลลัพธ์เป็ นจานวนนับ
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของจานวนนับ
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณ และการหาร
- โจทย์ปัญหาร้อยละ
- การลดราคา
- กาไร ขาดทุน
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหากาไร ขาดทุน และ
ราคาขายจากทุน
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหากาไร ขาดทุน และ
ราคาซื้อ(ทุน)
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละที่มีผลลัพธ์เป็ น
จานวนนับ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.40
4.00
4.20
4.40
5.00
4.60
4.60
4.20
4.60
4.40

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.53

ดีมาก
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ตาราง 7 แสดงผลการหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบตั ิ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
เครื่ องมือ
แบบบันทึกประจาวันของครู
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน

ค่าเฉลี่ย
4.40
5.00
4.60

แปลผล
ดี
ดีมาก
ดีมาก
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ตาราง 8 แสดงผลการประเมินแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์
1 เรื่ อง การคูณ การหาร และเศษส่วน
2 เรื่ อง เศษส่วนกับร้อยละ
3 เรื่ อง ทศนิยมกับร้อยละ
4 เรื่ อง ร้อยละที่มีผลลัพธ์เป็ นจานวนนับ
5 เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของ

แบบฝึ กทักษะที่
แบบฝึ กทักษะที่
แบบฝึ กทักษะที่
แบบฝึ กทักษะที่
แบบฝึ กทักษะที่
จานวนนับ
แบบฝึ กทักษะที่ 6.1 และ 6.2 เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณ
และการหาร
แบบฝึ กทักษะที่ 7.1 และ 7.2 เรื่ อง โจทย์ปัญหาร้อยละ
แบบฝึ กทักษะที่ 8 เรื่ อง การลดราคา
แบบฝึ กทักษะที่ 9 เรื่ อง กาไร ขาดทุน
แบบฝึ กทักษะที่ 10.1 และ 10.2 เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการ
หากาไร ขาดทุน และราคาขายจากทุน
แบบฝึ กทักษะที่ 11.1 และ 11.2 เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการ
หากาไร ขาดทุน และราคาซื้อ(ทุน)
แบบฝึ กทักษะที่ 12.1 , 12.2 และ 12.3 เรื่ อง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับร้อยละที่มีผลลัพธ์เป็ นจานวนนับ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.60
4.40
4.60
4.60

แปลผล
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.60
4.60
4.60
4.60

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.60

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
4.68

ดีมาก
ดีมาก
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ตาราง 9 แสดงผลการประเมินแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อที่
1
2
3
4
5

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ  R
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
+1
5

IOC

แปลผล

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตาราง 10 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ข้อ
1
2
3

ค่าความยาก (P) ค่าอานาจาแนก (r)
0.52
0.70
0.43
0.68
0.60
0.22

ข้อ
4
5

ค่าความยาก (P) ค่าอานาจาแนก (r)
0.43
0.45
0.66
0.60
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อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการวิจยั
2. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
นครพนม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล
3. ผศ.ดร.พรศัก ดิ์ ยตะโคตร คณบดี ค ณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยนครพนม
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการสอนคณิตศาสตร์
4. ดร.อาริ ย า สุ ริ ย นต์ อาจารย์ป ระจ าสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์
5. นางวนิดา นิ รมาณการย์ ครู เชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรี ยนชุมชนเทศบาล
3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการสอนคณิตศาสตร์

124
ที่ ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๔๘๐๐๐
๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เรียน นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้
ด้ว ยนางปาริช าติ ชาชุ ม วงศ์ ตำแหน่ ง ครู วิท ยฐานะ ครู ช ำนาญการพิ เศษ กลุ่ ม สาระ
การเรีย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โรงเรีย นศรี บั ว บานวิท ยาคม อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม สำนั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๒ กำลั ง ดำเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน
ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้ชุดการสอน จำนวน ๓ ชุด
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๖ แผน
๓. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน
๙ ชุด
เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุป ระสงค์
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้)
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗
โทรสาร ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗
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126
ที่ ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๔๘๐๐๐
๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เรียน ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
ด้ว ยนางปาริช าติ ชาชุ ม วงศ์ ตำแหน่ ง ครู วิท ยฐานะ ครู ช ำนาญการพิ เศษ กลุ่ ม สาระ
การเรีย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โรงเรีย นศรี บั ว บานวิท ยาคม อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม สำนั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๒ กำลั ง ดำเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน
ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้ชุดการสอน จำนวน ๓ ชุด
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๖ แผน
๓. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน
๙ ชุด
เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุป ระสงค์
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้)
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗
โทรสาร ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗
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128
ที่ ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๔๘๐๐๐
๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เรียน ผศ.ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
ด้ว ยนางปาริช าติ ชาชุ ม วงศ์ ตำแหน่ ง ครู วิท ยฐานะ ครู ช ำนาญการพิ เศษ กลุ่ ม สาระ
การเรีย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โรงเรีย นศรี บั ว บานวิท ยาคม อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม สำนั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๒ กำลั ง ดำเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน
ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้ชุดการสอน จำนวน ๓ ชุด
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๖ แผน
๓. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน
๙ ชุด
เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้ องและบรรลุผลตามวัตถุป ระสงค์
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้)
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗
โทรสาร ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗
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130
ที่ ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๔๘๐๐๐
๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เรียน ดร.อาริยา สุริยนต์
ด้ว ยนางปาริช าติ ชาชุ ม วงศ์ ตำแหน่ ง ครู วิท ยฐานะ ครู ช ำนาญการพิ เศษ กลุ่ ม สาระ
การเรีย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โรงเรีย นศรี บั ว บานวิท ยาคม อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม สำนั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๒ กำลั ง ดำเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน
ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้ชุดการสอน จำนวน ๓ ชุด
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๖ แผน
๓. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน
๙ ชุด
เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุป ระสงค์
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้)
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗
โทรสาร ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗
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132
ที่ ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๔๘๐๐๐
๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เรียน นางวนิดา นิรมาณการย์
ด้ว ยนางปาริช าติ ชาชุ ม วงศ์ ตำแหน่ ง ครู วิท ยฐานะ ครู ช ำนาญการพิ เศษ กลุ่ ม สาระ
การเรีย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โรงเรีย นศรี บั ว บานวิท ยาคม อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม สำนั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๒ กำลั ง ดำเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน
ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทั กษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้ชุดการสอน จำนวน ๓ ชุด
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๖ แผน
๓. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน
๙ ชุด
เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุป ระสงค์
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้)
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗
โทรสาร ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗
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ภาคผนวก ค
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.
2.
3.
4.
5.

แบบบันทึกประจำวันของครู
แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรี ยนของนักเรี ยน
แบบสรุ ปพฤติกรรมกำรเรี ยนของนักเรี ยน
แบบสัมภำษณ์นกั เรี ยน
อนุทินของนักเรี ยน
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แบบบันทึกประจาวันของครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
แผนจัดการเรียนรู้ที่.................เรื่ อง................................................................................
วันที่.....................เดือน............................................................พ.ศ.................................
คาชี้แจง แบบบันทึกนี้ใช้บนั ทึกข้อมูลตำมสภำพกำรณ์ควำมเป็ นจริ งเกี่ยวกับบรรยำกำศกำรเรี ยน
กำรสอน โดยกำรบันทึกเป็ นกำรบรรยำยเหตุกำรณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน
และพฤติกรรมกำรสอนของผูศ้ ึกษำว่ำ ผูเ้ รี ยนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรเหตุกำรณ์ทวั่ ๆไป
เป็ นอย่ำงไร ในขณะที่ผวู ้ ิจยั กำลังทดลองสอน โดยทำกำรบันทึกหลังจำกจบกำรเรี ยนใน
แต่ละแผนจัดกำรเรี ยนรู ้
พฤติกรรมกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน

พฤติกรรมที่ควรปรับปรุ ง

พฤติกรรมกำรสอนของครู

พฤติกรรมที่ควรปรับปรุ ง

ลงชื่อ..................................................ผูส้ ังเกต
(นำงปำริ ชำติ ชำชุมวงศ์)
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
*************************************
คาชี้แจง แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรี ยนของนักเรี ยนนี้ใช้สำหรับบันทึกพฤติกรรมกำรเรี ยนของ
นักเรี ยน โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูล เพื่อเป็ นข้อมูลสะท้อนผลกำรปฏิบตั ิเมื่อสิ้ นสุ ดกำรสอนแต่ละ

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ผ่ำน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
หมายเหตุ ถ้ำระดับคุณภำพ 1 – 2 แสดงว่ำผ่ำนเกณฑ์
ถ้ำระดับคุณภำพ 0 แสดงว่ำไม่ผำ่ นเกณฑ์

ไม่ผำ่ น

หมำยเหตุ

สรุ ปผลกำรประเมิน

กำรร่ วมสรุ ปบทเรี ยน

กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็น
ของคนอื่น

กำรอภิปรำยและตอบ
คำถำม

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ควำมตั้งใจและควำม
กระตือรื อร้น

แผนจัดกำรเรี ยนรู ้
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แบบสรุปพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
แผนจัดการเรียนรู้ที่.................เรื่ อง................................................................................
วันที่.....................เดือน............................................................พ.ศ.................................
คาชี้แจง แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรี ยนนี้ใช้สำหรับบันทึกพฤติกรรมกำรเรี ยนของนักเรี ยน โดยผูว้ ิจยั
เป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูลโดยภำพรวมและจุดเด่น ทั้งที่เป็ นส่ วนดีและส่ วนควรปรับปรุ ง เพื่อเป็ นข้อมูล
สะท้อนผลกำรปฏิบตั ิเมื่อสิ้ นสุ ดกำรสอนในแต่ละวงรอบ
ขอบข่ายพฤติกรรมที่สังเกต
1. ควำมพร้อมก่อนเรี ยน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. ควำมร่ วมมือในกำรเรี ยน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. กำรปฏิบตั ิกิจกรรม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................ผูบ้ นั ทึก
(นำงปำริ ชำติ ชำชุมวงศ์)
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
วันที่.....................เดือน............................................................พ.ศ.................................
คาชี้แจง แบบสัมภำษณ์น้ ีเป็ นแบบสัมภำษณ์ปลำยเปิ ด เพื่อให้นกั เรี ยนที่สัมภำษณ์ได้แสดงออกซึ่ง
ควำมคิดเห็น และควำมรู ้สึกของตนในเชิงรำยละเอียดต่อกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนที่เรี ยน
ผ่ำนมำในแต่ละวงรอบ โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ัมภำษณ์ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุ งกำรจัดกิจกรรม
กำรเรี ยนกำรสอนในวงรอบปฏิบตั ิกำรต่อไป
กรอบคาถามในการสัมภาษณ์
1. นักเรี ยนมีควำมรู ้สึกหรื อควำมคิดเห็นอย่ำงไรต่อกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนที่ครู จดั ให้
1.1 เนื้อหำที่เรี ยนเป็ นอย่ำงไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
1.2 เวลำในกำรทำกิจกรรมเหมำะสมหรื อไม่
.................................................................................................................................................................
1.3 สื่ อกำรสอนเป็ นอย่ำงไร
.................................................................................................................................................................
1.4 บรรยำกำศในกำรเรี ยนเป็ นอย่ำงไร
.................................................................................................................................................................
2. นักเรี ยนมีควำมคิดเห็นต่อครู ผสู ้ อนอย่ำงไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. ควำมคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับสิ่ งที่ดีและสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................ผูบ้ นั ทึก
(นำงปำริ ชำติ ชำชุมวงศ์)
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แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่ อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
คาชี้แจง แบบบันทึกอนุ ทิ นของนักเรี ยนนี้ เป็ นแบบบันทึ กปลำยเปิ ด เพื่อให้นักเรี ยนได้แสดงควำม
คิดเห็ นและควำมรู ้สึ ก ของตนเองในเชิ งรำยละเอีย ดต่อกำรจัดกิ จกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ ผ่ำนมำในแต่ล ะ
วงรอบโดยนักเรี ยนเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูล เพื่อเป็ นข้อมูลสะท้อนผลกำรปฏิบตั ิเมื่อสิ้ นสุ ดกำรสอน
1. สิ่ งที่นกั เรี ยนชอบในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ครู จดั ให้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. สิ่ งที่นกั เรี ยนไม่ชอบในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ครู จดั ให้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ควำมรู ้สึกหรื อควำมคิดของนักเรี ยนที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ครู จดั ให้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ครู จดั ให้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ง
แบบทดสอบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
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แบบทดสอบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
เรื่ อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
คะแนนเต็ม 30 คะแนน

เวลา 60 นาที

**********************************************************************
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้ทดสอบทักษะในกำรแก้โจทย์ปัญหำ
คณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2 โดยมุ่งวัดกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำ วิธีในกำรแก้โจทย์ปัญหำ
และคำนวณเพื่อตอบปัญหำ
2. แบบทดสอบฉบับนี้มี 5 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน เป็ นข้อสอบให้แสดงวิธีกำรหำคำตอบ
โดยทำแบบทดสอบ มีเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็ นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 0, 1, 2, 3 ใน 3 ด้ำน
ดังนี้
2.1 เกณฑ์ดำ้ นกำรวิเครำะห์ปัญหำ โดยมีระดับคุณภำพที่แสดงคือ
0 หมำยถึง ไม่วิเครำะห์โจทย์ปัญหำ
1 หมำยถึง วิเครำะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรื อสิ่ งที่โจทย์ตอ้ งกำรทรำบได้
ถูกต้องอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
2 หมำยถึง วิเครำะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่ งที่โจทย์ตอ้ งกำรทรำบได้ถูกต้อง
2.2 เกณฑ์ดำ้ นกำรหำวิธีแก้โจทย์ปัญหำ โดยมีระดับคุณภำพที่แสดง คือ
0 หมำยถึง ไม่แปลงโจทย์ปัญหำให้อยูใ่ นรู ปประโยคสัญลักษณ์
1 หมำยถึง แปลงโจทย์ปัญหำให้อยูใ่ นรู ปประโยคสัญลักษณ์ แต่แสดงวิธีที่ใช้
ในกำรแก้โจทย์ปัญหำผิด
2. หมำยถึง แปลงโจทย์ปัญหำให้อยูใ่ นรู ปประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีที่ใช้
ในกำรแก้โจทย์ปัญหำได้ถูกต้อง
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2.3 เกณฑ์ดำ้ นคำนวณเพื่อตอบโจทย์ปัญหำ โดยมีระดับคุณภำพที่แสดง คือ
0 หมำยถึง ไม่มีคำตอบ
1 หมำยถึง คำตอบผิดเนื่องจำกวิเครำะห์ผิด หรื อกำรแปลงโจทย์ปัญหำที่อยูใ่ น
รู ปประโยคสัญลักษณ์ผิด หรื อคำนวณผิด
2 หมำยถึง คำตอบถูกต้อง
3. ในแบบทดสอบแต่ละข้อมีที่วำ่ งให้นกั เรี ยนใช้ในกำรทดเลข ถ้ำต้องกำรทดเลขให้ทดในที่
ว่ำงตำมข้อที่กำหนด
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1. หนูดีมีดอกบัว 63 ดอก จัดใส่ แจกันใบละเท่า ๆ กัน ได้ 9 ใบ
ถ้ าหนูดีต้องการจัดแจกัน 12 ใบ จะต้ องใช้ ดอกบัวกีด่ อก
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจและวิเคราะห์ ปัญหา
1) สิ่ งที่โจทย์กำหนดให้ได้แก่...................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2) สิ่ งที่โจทย์ตอ้ งกำรทรำบ ได้แก่............................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา
เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ดงั นี้......................................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 3 ดาเนินการแก้ปัญหา
แสดงวิธีทำได้ดงั นี้................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบหรื อมองย้อนกลับ
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

สาหรับทด
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2. โรงเรียนแห่ งหนึ่งมีนักเรียน 1,325 คน มีนักเรียนมาใช้ บริการ
ห้ องสมุด 76% ของจานวนนักเรียนทั้งหมด มีนักเรียนมาใช้
บริการห้ องสมุดกีค่ น
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจและวิเคราะห์ ปัญหา
1) สิ่ งที่โจทย์กำหนดให้ได้แก่...................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2) สิ่ งที่โจทย์ตอ้ งกำรทรำบ ได้แก่............................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา
เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ดงั นี้......................................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 3 ดาเนินการแก้ปัญหา
แสดงวิธีทำได้ดงั นี้................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบหรื อมองย้อนกลับ
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

สาหรับทด
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3. เสื้ อแขนยาวตัวหนึ่งติดราคาไว้ 1,500 บาท ขายลดราคา 20%
ผู้ซื้อต้ องจ่ ายเงินค่ าเสื้ อเท่ าไร
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจและวิเคราะห์ ปัญหา
1) สิ่ งที่โจทย์กำหนดให้ได้แก่...................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2) สิ่ งที่โจทย์ตอ้ งกำรทรำบ ได้แก่............................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา
เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ดงั นี้......................................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 3 ดาเนินการแก้ปัญหา
แสดงวิธีทำได้ดงั นี้................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบหรื อมองย้อนกลับ
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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4. ชมพู่ซื้อดินสอมา 700 บาท ขายได้ กาไร 15% ชมพู่ขายดินสอ
ได้กาไรกีบ่ าท และขายได้ เงินทั้งหมดเท่าไร
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจและวิเคราะห์ ปัญหา
1) สิ่ งที่โจทย์กำหนดให้ได้แก่...................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2) สิ่ งที่โจทย์ตอ้ งกำรทรำบ ได้แก่............................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา
เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ดงั นี้......................................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 3 ดาเนินการแก้ปัญหา
แสดงวิธีทำได้ดงั นี้................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบหรื อมองย้อนกลับ
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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5. พีน่ ้าขายเครื่ องสั งฆทานราคา 900 บาท ขาดทุน 10%
พีน่ ้าซื้อเครื่ องสังฆทานมาราคาเท่าไร
กระบวนการแก้ โจทย์ปัญหา
ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจและวิเคราะห์ ปัญหา
1) สิ่ งที่โจทย์กำหนดให้ได้แก่...................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2) สิ่ งที่โจทย์ตอ้ งกำรทรำบ ได้แก่............................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา
เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ดงั นี้......................................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 3 ดาเนินการแก้ปัญหา
แสดงวิธีทำได้ดงั นี้................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบหรื อมองย้อนกลับ
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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ภาคผนวก จ
การเผยแพร่ ผลงาน

149
ผูร้ ายงานได้ได้เผยแพร่ ชุดการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อัตราส่วนและร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
ดังนี้
1. ห้องสมุดโรงเรี ยนศรี บวั บำนวิทยำคม
2. โรงเรี ยนอุ่มเหม้ำประชำสรรค์ อำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม
3. โรงเรี ยนกุดฉิมวิทยำคม อำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม
4. โรงเรี ยนดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
5. โรงเรี ยนพระซองสำมัคคีวิทยำ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม
6. โรงเรี ยนสหรำษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรี สงครำม จังหวัดนครพนม
7. โรงเรี ยนรำษฎร์สำมัคคี อำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม
8. โรงเรี ยนนำงัวรำษฎร์รังสรรค์ อำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม
9. โรงเรี ยนนำหว้ำพิทยำคม อำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม
10. โรงเรี ยนอุดมพัฒนศึกษำ อำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม
11. โรงเรี ยนธำตุพนม อำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม
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ประวัติผ้วู ิจัย
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ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่อ

นำงปำริ ชำติ ชำชุมวงศ์

วัน เดือน ปี เกิด

8 กรกฎำคม 2513

สถำนที่ทำงำนปัจจุบนั โรงเรี ยนศรี บวั บำนวิทยำคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
วิทยฐำนะ

ครู ชำนำญกำรพิเศษ

ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2525

มัธยมศึกษำปี ที่ 3 จำกโรงเรี ยนสตรี รำชินูทิศ
จังหวัดอุดรธำนี

พ.ศ. 2528

มัธยมศึกษำปี ที่ 6 จำกโรงเรี ยนสตรี รำชินูทิศ
จังหวัดอุดรธำนี

พ.ศ. 2532

ค.บ. (วิชำเอกคณิตศำสตร์) จำกวิทยำลัยครู สกลนคร

พ.ศ. 2546

กศ.ม. (กำรวิจยั กำรศึกษำ) จำกมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

