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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่ ว น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
กลุ่มเป้าหมายเป็นนั กเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) จังหวัดสุ รินทร์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติจริง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก จานวน 17 แผน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการ
สะท้อ นผลการปฏิบัติ ได้แ ก่ แบบทดสอบย่อ ยท้า ยวงจร แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล แบบประเมินผลการทากิจกรรมกลุ่ม แบบประเมินผลงานและ
สะท้อนผล แบบบั นทึ กการสั มภาษณ์นักเรียน และเครื่องมื อที่ใช้ ในการประเมิน ประสิ ทธิภ าพของ
รูปแบบการสอน ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และ
แบบสารวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการแจกแจงข้อค้นพบที่สาคัญในเชิงอธิบายความหมาย
ผลการวิจัย พบว่า
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นด้วยวิธีการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
1) ขั้น การเสนอปัญหา นักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม เกี่ยวกับจานวนเต็มและ
เศษส่วนที่นักเรียนรู้จักและได้เรียนมาก่อนหน้านี้ กับเรื่องเศษส่วนที่จะเรียนรู้ใหม่ในชั้นนี้ โดยนักเรียน
มีความรู้เดิมเกี่ยวกับความหมายของเศษส่วนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหมด การใช้แผนภาพแสดง
แทนเศษส่วน การเปรียบเทียบจานวนเต็ม และการดาเนินการกับจานวนเต็ม แล้วนาความรู้เดิมนี้มาใช้ใน
การตีความปัญหาด้วยตนเอง นักเรียนสร้างตัวแทนปัญหาและวางแผนในการแก้ปัญหาที่เป็นระบบได้

ข
2) ขั้นไตร่ตรองรายบุคคล นักเรียนแก้ปัญหาคนเดียวโดยอาศัยความรู้เดิมเกี่ยวกับความหมาย
ของเศษส่วน แผนภาพแสดงแทนเศษส่วน การเปรียบเทียบจานวนเต็ม และการดาเนินการกับจานวนเต็ม
มาใช้ในการหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ในเรื่องเศษส่วน ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างและหลากหลาย นักเรียนได้
คิดอย่างอิสระตามศักยภาพของตนเองและเตรียมนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
3) ขั้นไตร่ตรองรายกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนได้นาวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของ
เศษส่วน การแสดงแทนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน และการดาเนินการกับเศษส่วน ที่ตนเองคิด
ได้มานาเสนอให้เพื่อนในกลุ่มฟัง นักเรียนได้ฝึกทักษะการนาเสนอ การสื่อสาร และการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ เห็ นคุณค่าของตนเองและ
ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีความรับผิดชอบร่วมกัน และมีความสามัคคี
4) ขั้นนาเสนอผลงาน นักเรียนทุกกลุ่มได้นาเสนอผลงานกลุ่มซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ความหมายของเศษส่วน การแสดงแทนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน และการดาเนินการกับเศษส่วน
ที่สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันคิด อภิปราย และเลือกวิธีการที่ดีที่สุดของกลุ่ม มีการจัดลาดับ แนวคิด ของ
นัก เรีย นในการนาเสนอ โดยเรียงจากแนวคิดพื้นฐานไปหาแนวคิดที่สลับซับซ้อนหรือคิดได้ ดีกว่า
นักเรียนมีความพร้อมในการทางานกลุ่มให้เสร็จก่อนนาเสนอผลงาน นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ตรงเวลา และเตรียมการนาเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
5) ขั้น สรุป นักเรีย นได้สรุป ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ความหมายของเศษส่วน การแสดงแทน
เศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน และการดาเนินการกับเศษส่วน โดยการเขียนข้อสรุปและนาเสนอ
ประเด็นที่ตนเองสรุปได้ให้เพื่อนในชั้นฟัง นักเรียนสามารถสรุปความรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง
6) ขั้นขยายหรือสร้างปัญหา นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนามาขยายหรือสร้างปัญหา
เกี่ยวกับความหมายของเศษส่วน การแสดงแทนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน และการดาเนินการกับ
เศษส่วน ที่แตกต่างจากปัญหาเดิมที่นักเรียนได้หาวิธีการแก้แล้ว นักเรียนได้แก้ปัญหาที่สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง
ทาให้มคี วามเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
7) ขั้นประเมินและสะท้อนผล นัก เรีย นได้ป ระเมิน ผลงานของตนเองและผลงานกลุ ่ม
เกี่ยวกับความหมายของเศษส่วน การแสดงแทนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน และการดาเนินการกับ
เศษส่วน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เ รีย นเป็น อย่า งดี และสามารถประเมิน ผลงานของ
ตนเองและของกลุ่ม ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ นักเรียนได้สะท้อนผลการเรียนรู้ บันทึกปัญหาและ
อุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหา
การนารูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มาใช้ในการสอน 3 วงจร
ทาให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยวงจรที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 74.48 วงจรที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75.52 และวงจรที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็น ร้อยละ 76.55 นักเรีย นร้อยละ 82.76 มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อ ยละ 70 ขึ้นไป
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โดยนักเรียนทั้งชั้นมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75.52 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
คือร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ด้วยวิธีการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลัก มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ด้านผู้เรียนและด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกตัวบ่งชี้ โดยในด้านผู้เรียน บทบาทและพฤติกรรมที่
ผู้เรียนแสดงออกมากที่สุด คือ นักเรียนได้ใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนรู้ใหม่อย่างมีความหมาย
และนักเรียนได้ค้นคว้า สืบเสาะ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 75.86
ส่วนด้านผู้สอน บทบาทและพฤติกรรมที่ผู้สอนแสดงออกมากที่สุด คือ ครูเตรียมสถานการณ์ที่นักเรียน
ได้ค้นคว้าสืบเสาะ รวบรวมข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 75.86

