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การพัฒนาแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเร่ืองเศษสวนที่มีตอผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

The Development of Fraction Problem Solving Exercises on Mathematics 

Learning Achievement of Prathom Suksa VI Students   
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0บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวนตาม

เกณฑ 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการ

แกโจทยปญหาเรื่องเศษสวนและ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทย

ปญหาเรื่องเศษสวน  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 25 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม

(Cluster Random Sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 1)  แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวน 2) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(คาความเช่ือมั่น 0.97) และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน

คณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ  คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที 

ผลการวิจัย พบวา 1) แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวน มีประสิทธิภาพเทากับ 83.95/82.67 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่อง

เศษสวน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร

โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

2คําสําคัญ : การแกโจทยปญหา2, เศษสวน, ประถมศึกษา 

 

Abstrac 

 The purposes of this research were; 1) to determine the efficiency of  the fraction problem 

solving exercises based on the 75/75 efficiency criterion, 2)  to compare  mathematics learning  

achievements of Prathom Suksa VI students before and after using the fraction problem solving 

exercises and 3)   to study the satisfaction of Prathom Suksa VI students with the use of fraction 

problem  solving exercises  in learning.  The research sample  consisted of  Twenty - five Prathom 

Suksa VI students  studying  in the second semester of the academic year  2015 of tessaban 4 

(watbumrongtam) school, obtained  by cluster sampling. Research instruments included 1)  fraction 

problem solving exercises,2)  a mathematics   learning  achievements test, and 3) scale  to assess  

satisfaction  of  students with the use of fraction  problem solving exercises in learning  

1 ตําแหนง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ   โรงเรียนเทศบาล๔ (วัดบํารุงธรรม) 
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mathematics. Statistics  for data analysis were the percentage,mean, standard deviation, and t – 

test. 

 Research  findings revealed that 1) the fraction problem solving exercises was efficient at 

83.95/82.67, 2) after learning with the use of  fraction problem solving exercises, students’ post –

learning mathematics learning achievement was  significantly higher than their pre – learning  

counterpart at the .05 level, and3) the satisfaction of students who learned mathematics with the 

use of  fraction problem solving exercises was  at the high level. 

Keywords:  Problem solving, Fraction, Elementaryed 

 

2บทนํา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุวา คณิตศาสตรเปนสวนสําคัญตอการพัฒนา

ตอความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดเปนระบบมีแบบแผน ริเริ่มสรางสรรคสามารถคิดวิเคราะหแกปญหาหรือ

เหตุการณไดอยางรอบคอบและถ่ีถวน ชวยใหคาดเดา สามารถชวยในการตัดสินใจไดงายข้ึน เพราะมีการวางแผนท่ีดี

กอนลงมือปฏิบัติจริงในการแกปญหาและสามารถนําไปประยุกตเพ่ือปรับใชในชีวิตไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ัน

คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการศึกษาศาสตรท้ังดานเทคโนโลยี วิทยาศาสตร การสื่อสาร และ

คณิตศาสตรยังเปนการชวยพัฒนาคุณภาพสังคม  ความเปนอยู ทําใหการใชชีวิตดีข้ึนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข จึงเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต ดังน้ันสถานศึกษาจึงจําเปนตองจัดใหผูเรียนมีการเรียนรูท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี

เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและมาตรฐาน เปาหมายการเรียนรูท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไว  คณิตศาสตรยังถือไดวา

เปนสวนสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทางสมอง การคิดแกปญหาเปนระบบมีเหตุผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 

หนา 1) 

แมวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีความสําคัญก็ตาม  แตการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีผานมา ยังไม

ประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เห็นไดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 2559 พบวา นักเรียนท่ัวประเทศไดคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตรเพียง 40.47 

และรอยละ 31.94 ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 

2559)  ซึ่งสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบํารุงธรรม)  อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  ท่ี

พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) คอนขางต่ํา จาก

การสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในโรงเรียนพบวา นักเรียนมีปญหาในเรื่องการ

แกโจทยปญหามากท่ีสุด และการแกโจทยปญหาท่ีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มากท่ีสุดคือ การแกโจทยปญหา

เศษสวน โดยนักเรียนจะคิดคําตอบจากโจทยท่ีเปนประโยคสัญลักษณได แตเมื่อพบโจทยปญหามักจะไมสามารถ

วิเคราะหโจทย ไมสามารถหาแนวทางในการแกโจทยปญหา เมื่อนักเรียนอานโจทยปญหาแลวไมทราบวา จะหาคําตอบ

ดวยวิธีใด จึงทําใหนักเรียนไมอยากทําขอท่ีเปนโจทยปญหา หลายๆคนจึงเวนวางไวไมแสดงวิธีทําใดๆเลย  นักเรียนสวน

ใหญจะทําแบบฝกหัดท่ีมีลักษณะเหมือนตัวอยางได แตจะทําโจทยปญหาท่ีพลิกแพลงจากตัวอยางไมได และนักเรียน

มักจะแกโจทยปญหาดวยการทองจํา โดยจะจําคําหลักเพ่ือใชบอกวิธีทํา เชน คําวา “เพ่ิม” เมื่อเห็นคําเหลาน้ีนักเรียน

จะคิดวาเปนการบวก โดยไมวิเคราะหสวนอ่ืนประกอบ โดยเฉพาะโจทยปญหาเศษสวน เปนเน้ือหาท่ียากและซับซอน 

ในการทําความเขาใจหรือวิเคราะห    
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จากการท่ีผูวิจัยไดวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาพบวา ในการสอนการแกโจทยปญหา ผูวิจัยจะอธิบายและ

ยกตัวอยางบนกระดาน ตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ โดยไมมีการฝกใหนักเรียนวิเคราะหโจทยปญหา เมื่อสอนเสร็จแลวจึง

ใหนักเรียนฝกทําโจทยจากแบบฝกหัด โดยไมมีกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดฝกคิดหรือแกปญหาอยางเปนระบบ  นักเรียนจึง

มีวิธีการแกโจทยปญหาโดยทําตามตัวอยางท่ีผูวิจัยสอนหรือจําคําหลักในโจทยปญหาเพ่ือใหบอกวิธีทํา ทําใหนักเรียนมี

วิธีการคิดไมหลากหลาย และไมกลาคิดคําตอบหรือวิธีการท่ีแตกตางท่ีผูวิจัยให  นอกจากน้ีผูวิจัยยังใหความสําคัญของ

การหาคําตอบมากกวาคํานึงถึงกระบวนการในการคิดหาคําตอบ และผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนการ

ทองจําและการคํานวณ เพ่ือการสอบมากกวามุงใหนักเรียนฝกทักษะและคิดวิเคราะห 

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาเศษสวน โดยเนนการใช

กระบวนการแกปญหาของโพลยา  (Polya, 1957, p. 16-17) ซึ่งเปนรูปแบบการแกปญหามีความตอเน่ืองและ

เก่ียวเน่ืองทุกข้ันตอน นักเรียนไดฝกคิดและหาแนวทางแกปญหาดวยตัวเอง การแกปญหาหน่ึงๆ ไมจําเปนตองใช

ยุทธวิธีใดวิธีหน่ึงเสมอไป สามารถเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาและระดับช้ันของนักเรียน ในแตละข้ันตอนจะมี

วิธีการฝกวิเคราะหโจทยปญหาและทักษะตางๆ เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกทักษะและกระบวนการ โดย

ใหนักเรียนสามารถสรุปกฎและข้ันตอนการแกปญหา สามารถนําไปใชในการแกปญหาหรือหาคําตอบโดยอาศัยการ

เรียนรูและฝกฝนไปพรอมๆ กันมีการตรวจสอบผลคําตอบทําใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางปญหากับคําตอบท่ี

ได อีกท้ังมีการปรับและขยายแนวคิดในการแกปญหาดวย รวมถึงการทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู และ

ระหวางนักเรียนกับนักเรียนเอง สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน เกิดการเรียนรูดวยตนเอง  จาก

เหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวน สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6 ซึ่งจะเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ใหดีข้ึน 

 

2วัตถุประสงคของการวิจัย  

          1. เพ่ีอหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนตามเกณฑ 75/75 

          2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา 

           3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแก

โจทยปญหา เรื่องเศษสวน           

 

2สมมติฐานของการวิจัย  

ผลสัมฤทธทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชแบบฝก

ทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

2ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 

53  คน โดยกลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558จํานวน 26 คนไดมาโดย

วิธีการสุมแบบกลุม(Cluster Random Sampling) 
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2เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 

2 1. แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเศษสวนตามแนวทางการแกปญหาของโพลยา มีจํานวน 15 แบบฝก 

2 2. แผนการจัดการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาเศษสวน 

2 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาเศษสวนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาความยาก(p) อยูระหวาง0.43 ถึง 0.67 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 

0.20 ถึง 0.60และมีคาความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.85 

2 4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะ

การแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวน เปนแบบมาตราสวน 5 ระดับ ท่ีสรางตามวิธีการของลิเคอรท (Likert Scale) 

2การวิเคราะหขอมูล  

                 ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่อง เศษสวนตามเกณฑ 75/75 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางกอน

เรียน 

และหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวน โดยใชสถิติ t – test Dependent 

3.ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแก

โจทย 

ปญหาเรื่องเศษสวน โดยการหาคาเฉลี่ย 

2สรุปผลการวิจัย  

1. 2การหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวน โดยนําคะแนนจากการทํา 

2แบบฝกหัดระหวางเรียนและการทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา 

เรื่องเศษสวนตามเกณฑ 75/75  ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  คาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เร่ืองเศษสวนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

แบบฝกทักษะ คะแนนเตม็ X� คาประสิทธิภาพ 

กระบวนการ(E1) 150 125.92 83.95 

ผลลัพธ(E2) 30 24.80 82.67 

ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ(E1/E2 ) เทากับ  83.95/82.67 

จากตาราง ท่ี 1    พบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนโดยรวมมีประสิทธิภาพสูง

กวาเกณฑ 75/75 โดยมีประสิทธิภาพ 83.95 / 82.67 

2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6กอนและ

หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนไดผลดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษากอนและหลังเรียน

โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเร่ืองเศษสวน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

แกปญหาของโพลยา 

การทดสอบ N 
X� 𝑆𝑆 

Σ
D 

Σ
D2 t 

กอนเรียน                            25 1

3.36 

1.

41 
   

  
  

2

92              

            

3640 
15.23*    

หลังเรียน 25 2

4.80 

1.

78 
   

tR(26,.05)= 1.70 

จากตาราง  2  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียน

โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวน ดังแสดงในตาราง

ท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเร่ือง

เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

 

รายการประเมิน x S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. เน้ือหาในแบบฝกทักษะรียงลําดับจากงายไปยาก              4.28 0.54 มาก 

2. เน้ือหาในแบบฝกหัดใหความรูความเขาใจชัดเจน 4.28 0.54 มาก 

3.การทําแบบฝกทักษะรายบุคคลทําใหทราบขอบกพรอง       

   ชัดเจน 

4.16 0.37 มาก 

4. ฉันเรียนเรื่องเศษสวนโดยใชแบบฝกทักษะอยางมีความสุข 4.20 0.41 มาก 

5. ฉันชอบเรียนเรื่องเศษสวนโดยใชแบบฝกทักษะ 4.64 0.57 มากท่ีสุด 

6. ฉันชอบรูปภาพประกอบท่ีมีในแบบฝกทักษะ 4.08 0.28 มาก 

7. การเรียนเปนกลุมชวยใหสมาชิกในกลุมเกิดการเรียนรู 4.76 0.44 มากท่ีสุด 

8. รูสึกภูมิใจมากเมื่อทําแบบฝกทักษะได 4.44 0.51 มาก 

9. ฉันมีความสนใจและตั้งใจเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน 4.28 0.54 มาก 

10.การเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเรยีนรูเราความสนใจมาก 4.16 0.47 มาก 

11.ฉันอยากเรียนคณิตศาสตรทุกๆวัน 4.52 0.51 มากท่ีสุด 

12.ฉันเขาใจและสามารถนําเศษสวนไปใชในชีวิตประจําวัน 4.68 0.48 มากท่ีสุด 

13.แบบทักษะการเรียนรูทําใหประสบความสําเร็จในการเรียน 4.08 0.28 มาก 
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วิชาคณิตศาสตรไดด ี

14.นักเรียนมีโอกาสทราบคะแนนของแบบฝกทันที 4.36 0.49 มาก 

15.คุณครูมีวิธีการทดสอบท่ีนาสนใจ 4.08 0.28 มาก 

16.เมื่อมีการทดสอบทักษะทางดานคณิตศาสตร 

นักเรียนพอใจมาก                                                        
4.84 0.37 มากท่ีสุด 

17.เมื่อตั้งใจเรียนและฝกฝนทําแบบฝกทักษะไดด ี

ก็จะไดรับคําชมเชยเสมอ                                                 
4.32 0.48 มาก 

18.ฉันอยากใหมีแบบฝกทักษะลักษณะน้ีในการเรียน

คณิตศาสตร 

4.24 0.44 มาก 

19.ฉันมีความมั่นใจในการเรียนรูดวยตนเองยิ่งข้ึน 4.24 0.44 มาก 

20.แบบฝกทักษะเปนผลงานนําไปใหผูปกครองดไูด                      4.40 0.50 มาก 

รวมคาเฉลี่ย 4.42 0.68 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวน 

โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก    

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาคนควา การพัฒนาแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

ปรากฏผล ดังน้ี   

21.แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนมีประสิทธิภาพเทากับ 83.95/82.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 

และสอดคลองกับวัตถุประสงคตามสมมตฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเน่ืองมาจากแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวน 

เปนสื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีสงเสริมใหผูเรียนฝกการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งใน

การแกปญหานักเรียนตองรูจักวางแผน รูจักเลือกความคิดรวบยอด ทักษะการคิดคํานวณ และหลักการ กฎ หรือสูตรท่ี

นักเรียนไดเรียนมาแลวไปใชใหเหมาะสมในการแกปญหาน้ัน ๆ 

22. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา 

เรื่องเศษสวน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลังจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนแลวสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี

อาจเน่ืองมาจากแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาท่ีผูวิจัยสรางข้ึนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เปนการฝกให

นักเรียนมีวิธีการท่ีดีในการแกปญหามากกวาท่ีจะสอนใหรูคําตอบของปญหาตามลําดับข้ันตอนการแกโจทยปญหาของ

โพลยา 4 ข้ันตอน (Polya’s Problem  Solving Steps) ไดแก  1) ข้ันทําความเขาใจโจทย  2) ข้ันวางแผนแกปญหา  

3) ข้ันปฏิบัติตามแผน 4) ข้ันตรวจสอบ  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ โสมภิลัย สุวรรณ (2554) ท่ีไดนํากระบวนการ

แกปญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา คือ ข้ันทําความเขาใจปญหา  ข้ันการวางแผนแกปญหา  ข้ันดําเนินการแกปญหาและ

ข้ันตรวจสอบผล มาใชพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนในการแกปญหา 

23.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนมีความ

พึงพอใจในระดับมาก เมื่อนักเรียนไดรับความรูจากการแนะนํา อธิบายประกอบสื่อท่ีเปนรูปธรรม ไดรวมกันปฏิบัติ
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กิจกรรมท่ีมีการรวมมือกันของนักเรียน มีการคิดหาคําตอบไดเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกันถึงแมจะไมเดนชัดอยาง

เปนรูปแบบ แตก็สามารถสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวัยของนักเรียนและหลังจากนักเรียนไดปฏิบัติ

กิจกรรมรวมกันแลวสามารถท่ีจะทําแบบฝกทักษะไดอยางเขาใจซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของทูกอว (Tougaw, 

1994) ท่ีไดศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการสอนโดยใชการแกปญหาท่ีเปนแบบเปดกวาง (Open approach) ในการสอน

คณิตศาสตร โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการแกปญหาและเจตคติเก่ียวกับคณิตศาสตรกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา โดยการ

แกปญหาแบบเปดกวาง หมายถึง การสรางคาคาดเดา  การสืบคน  การอภิปราย  การพิสูจน และการหารูปท่ัวไป  ใน

การแกปญหาทางคณิตศาสตรนักเรียนตองใชความรู ทักษะ กระบวนการคิดและเจตคติทางบวกเปนพ้ืนฐาน  ผลการ

ทดลองพบวานักเรียนท่ีผานการสอนโดยใชการแกปญหาแบบเปดกวางมีเจตคติทางบวกตอการเรียน และเพศไมมีความ

แตกตางตอพฤติกรรมการแกปญหา 

 

2ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.  ครูควรศึกษาคูมือการใชแบบฝกทักษะและแผนการจัดการเรียนรูใหเขาใจกอนนําไปใช 

            2.  ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกทักษะ ครูควรปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความซื่อสัตย การ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ครูตองดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด ถานักเรียนเกิดปญหาขอสงสัย สามารถถามครูผูสอนได 

             3.ครูผูสอนจะตองใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู ท่ีมุงเนนทักษะกระบวนการคิดมีการออกแบบเน้ือหาและการจัด

กิจกรรมท่ีเราความสนใจของนักเรียน โดยคํานึงถึงระดับสติปญญาความยากงายของกิจกรรม และเหมาะสมกับวัยและ

พัฒนาการของนักเรียนเปนสําคัญ 

 

2ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1.ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

เพราะขณะท่ีกําลังวิจัยอาจมีผลตามมาเชน ความคิดสรางสรรคของนักเรียนความรูความคงทนตอการจําและการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

2.ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับ

มัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

    3.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะกับนวัตกรรมการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ 
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