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การพัฒนาแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวนที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
The Development of Fraction Problem Solving Exercises on Mathematics
Learning Achievement of Prathom Suksa VI Students
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวนตาม
เกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการ
แกโจทยปญหาเรื่องเศษสวนและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทย
ปญหาเรื่องเศษสวน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 25 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวน 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(คาความเชื่อมั่น 0.97) และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที
ผลการวิจัย พบวา 1) แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวน มีประสิทธิภาพเทากับ 83.95/82.67
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่อง
เศษสวน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร
โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : การแกโจทยปญหา, เศษสวน, ประถมศึกษา
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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
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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
2

บทนํา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุวา คณิตศาสตรเปนสวนสําคัญตอการพัฒนา
ตอความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดเปนระบบมีแบบแผน ริเริ่มสรางสรรคสามารถคิดวิเคราะหแกปญหาหรือ
เหตุการณไดอยางรอบคอบและถี่ถวน ชวยใหคาดเดา สามารถชวยในการตัดสินใจไดงายขึ้น เพราะมีการวางแผนที่ดี
กอนลงมือปฏิบัติจริงในการแกปญหาและสามารถนําไปประยุกตเพื่อปรับใชในชีวิตไดอยางเหมาะสม นอกจากนั้น
คณิ ต ศาสตรยั งเป น เครื่อ งมื อ สํ าคั ญ ที่ ชวยในการศึ ก ษาศาสตรทั้ งด านเทคโนโลยี วิท ยาศาสตร การสื่ อ สาร และ
คณิตศาสตรยังเปนการชวยพัฒนาคุณภาพสังคม ความเปนอยู ทําใหการใชชีวิตดีขึ้นสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข จึงเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต ดังนั้นสถานศึกษาจึงจําเปนตองจัดใหผูเรียนมีการเรียนรูที่เหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและมาตรฐาน เปาหมายการเรียนรูที่สถานศึกษาไดกําหนดไว คณิตศาสตรยังถือไดวา
เปนสวนสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทางสมอง การคิดแกปญหาเปนระบบมีเหตุผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,
หนา 1)
แมวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญก็ตาม แตการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ผานมา ยังไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร เห็นไดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2559 พบวา นักเรียนทั่วประเทศไดคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตรเพียง 40.47
และรอยละ 31.94 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ,
2559) ซึ่งสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบํารุงธรรม) อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่
พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คอนขางต่ํา จาก
การสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในโรงเรียนพบวา นักเรียนมีปญหาในเรื่องการ
แกโจทยปญหามากที่สุด และการแกโจทยปญหาที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มากที่สุดคือ การแกโจทยปญหา
เศษสวน โดยนักเรียนจะคิดคําตอบจากโจทยที่เปนประโยคสัญ ลักษณ ได แตเมื่อพบโจทยปญ หามักจะไมสามารถ
วิเคราะหโจทย ไมสามารถหาแนวทางในการแกโจทยปญหา เมื่อนักเรียนอานโจทยปญหาแลวไมทราบวา จะหาคําตอบ
ดวยวิธีใด จึงทําใหนักเรียนไมอยากทําขอที่เปนโจทยปญหา หลายๆคนจึงเวนวางไวไมแสดงวิธีทําใดๆเลย นักเรียนสวน
ใหญจะทําแบบฝกหัดที่มีลักษณะเหมือนตัวอยางได แตจะทําโจทยปญหาที่พลิกแพลงจากตัวอยางไมได และนักเรียน
มักจะแกโจทยปญหาดวยการทองจํา โดยจะจําคําหลักเพื่อใชบอกวิธีทํา เชน คําวา “เพิ่ม” เมื่อเห็นคําเหลานี้นักเรียน
จะคิดวาเปนการบวก โดยไมวิเคราะหสวนอื่นประกอบ โดยเฉพาะโจทยปญหาเศษสวน เปนเนื้อหาที่ยากและซับซอน
ในการทําความเขาใจหรือวิเคราะห
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จากการที่ผูวิจัยไดวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาพบวา ในการสอนการแกโจทยปญหา ผูวิจัยจะอธิบายและ
ยกตัวอยางบนกระดาน ตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ โดยไมมีการฝกใหนักเรียนวิเคราะหโจทยปญหา เมื่อสอนเสร็จแลวจึง
ใหนักเรียนฝกทําโจทยจากแบบฝกหัด โดยไมมีกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดฝกคิดหรือแกปญหาอยางเปนระบบ นักเรียนจึง
มีวิธีการแกโจทยปญหาโดยทําตามตัวอยางที่ผูวิจัยสอนหรือจําคําหลักในโจทยปญหาเพื่อใหบอกวิธีทํา ทําใหนักเรียนมี
วิธีการคิดไมหลากหลาย และไมกลาคิดคําตอบหรือวิธีการที่แตกตางที่ผูวิจัยให นอกจากนี้ผูวิจัยยังใหความสําคัญของ
การหาคําตอบมากกวาคํานึงถึงกระบวนการในการคิดหาคําตอบ และผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนการ
ทองจําและการคํานวณ เพื่อการสอบมากกวามุงใหนักเรียนฝกทักษะและคิดวิเคราะห
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาเศษสวน โดยเนนการใช
กระบวนการแก ป ญ หาของโพลยา (Polya, 1957, p. 16-17) ซึ่ งเป น รูป แบบการแก ป ญ หามี ค วามต อ เนื่ อ งและ
เกี่ยวเนื่องทุกขั้นตอน นักเรียนไดฝกคิดและหาแนวทางแกปญ หาดวยตัวเอง การแกปญหาหนึ่งๆ ไมจําเปนตองใช
ยุทธวิธีใดวิธีหนึ่งเสมอไป สามารถเลือกใชวิธีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับชั้นของนักเรียน ในแตละขั้นตอนจะมี
วิธีการฝกวิเคราะหโจทยปญหาและทักษะตางๆ เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะและกระบวนการ โดย
ใหนักเรียนสามารถสรุปกฎและขั้นตอนการแกปญหา สามารถนําไปใชในการแกปญหาหรือหาคําตอบโดยอาศัยการ
เรียนรูและฝกฝนไปพรอมๆ กันมีการตรวจสอบผลคําตอบทําใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางปญหากับคําตอบที่
ได อีกทั้งมีการปรับและขยายแนวคิดในการแกปญหาดวย รวมถึงการทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู และ
ระหวางนักเรียนกับนักเรียนเอง สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน เกิดการเรียนรูดวยตนเอง จาก
เหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒ นาแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวน สําหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ซึ่ ง จะเป น อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะสามารถพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหดีขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพี่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแก
โจทยปญหา เรื่องเศษสวน

2

สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

2

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน
53 คน โดยกลุม ตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558จํานวน 26 คนไดมาโดย
วิธีการสุมแบบกลุม(Cluster Random Sampling)
2
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
1. แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเศษสวนตามแนวทางการแกปญหาของโพลยา มีจํานวน 15 แบบฝก
2. แผนการจัดการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาเศษสวน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาเศษสวนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาความยาก(p) อยูระหวาง0.43 ถึง 0.67 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง
0.20 ถึง 0.60และมีคาความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.85
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะ
การแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวน เปนแบบมาตราสวน 5 ระดับ ที่สรางตามวิธีการของลิเคอรท (Likert Scale)
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้
1. หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่อง เศษสวนตามเกณฑ 75/75
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกอน
เรียน
และหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวน โดยใชสถิติ t – test Dependent
3.ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแก
โจทย
ปญหาเรื่องเศษสวน โดยการหาคาเฉลี่ย
สรุปผลการวิจัย
1. การหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวน โดยนําคะแนนจากการทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียนและการทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา
เรื่องเศษสวนตามเกณฑ 75/75 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
แบบฝกทักษะ
คะแนนเต็ม
�
คาประสิทธิภาพ
X
2

2

2

2

2

2

2

2

2

กระบวนการ(E1)

150

125.92

83.95

ผลลัพธ(E2)

30

24.80

82.67

ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ(E1/E2 ) เทากับ 83.95/82.67
จากตาราง ที่ 1 พบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญ
 หา เรื่องเศษสวนโดยรวมมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑ 75/75 โดยมีประสิทธิภาพ 83.95 / 82.67
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6กอนและ
หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนไดผลดังแสดงในตารางที่ 2

ภาคบรรยาย 63

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
__________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษากอนและหลังเรียน
โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่องเศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
แกปญหาของโพลยา
การทดสอบ
กอนเรียน

25

N

�
X

1

3.36

𝑆𝑆

Σ
D

D2

1.

41
2
92

หลังเรียน

25

2
4.80

3640

Σ

t
15.23*

1.
78

t (26,.05) = 1.70
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียน
โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการแกโจทยปญ
 หา เรื่องเศษสวน ดังแสดงในตาราง
ที่ 3
R

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาเรื่อง
เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รายการประเมิน
1. เนื้อหาในแบบฝกทักษะรียงลําดับจากงายไปยาก
2. เนื้อหาในแบบฝกหัดใหความรูค วามเขาใจชัดเจน
3.การทําแบบฝกทักษะรายบุคคลทําใหทราบขอบกพรอง
ชัดเจน
4. ฉันเรียนเรื่องเศษสวนโดยใชแบบฝกทักษะอยางมีความสุข
5. ฉันชอบเรียนเรื่องเศษสวนโดยใชแบบฝกทักษะ
6. ฉันชอบรูปภาพประกอบที่มีในแบบฝกทักษะ
7. การเรียนเปนกลุมชวยใหสมาชิกในกลุมเกิดการเรียนรู
8. รูสึกภูมิใจมากเมื่อทําแบบฝกทักษะได
9. ฉันมีความสนใจและตั้งใจเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น
10.การเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเรียนรูเราความสนใจมาก
11.ฉันอยากเรียนคณิตศาสตรทุกๆวัน
12.ฉันเขาใจและสามารถนําเศษสวนไปใชในชีวิตประจําวัน
13.แบบทักษะการเรียนรูทําใหประสบความสําเร็จในการเรียน

x
4.28
4.28
4.16

S.D.
0.54
0.54
0.37

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

4.20
4.64
4.08
4.76
4.44
4.28
4.16
4.52
4.68
4.08

0.41
0.57
0.28
0.44
0.51
0.54
0.47
0.51
0.48
0.28

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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วิชาคณิตศาสตรไดดี
14.นักเรียนมีโอกาสทราบคะแนนของแบบฝกทันที
15.คุณครูมีวิธีการทดสอบที่นาสนใจ
16.เมื่อมีการทดสอบทักษะทางดานคณิตศาสตร
นักเรียนพอใจมาก
17.เมื่อตั้งใจเรียนและฝกฝนทําแบบฝกทักษะไดดี
ก็จะไดรับคําชมเชยเสมอ
18.ฉันอยากใหมีแบบฝกทักษะลักษณะนี้ในการเรียน
คณิตศาสตร
19.ฉันมีความมั่นใจในการเรียนรูด ว ยตนเองยิ่งขึ้น
20.แบบฝกทักษะเปนผลงานนําไปใหผูปกครองดูได
รวมคาเฉลี่ย

4.36
4.08
4.84

0.49
0.28
0.37

มาก
มาก
มากที่สุด

4.32

0.48

มาก

4.24

0.44

มาก

4.24
4.40
4.42

0.44
0.50
0.68

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการแกโจทยปญ
 หา เรื่องเศษสวน
โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาค น คว า การพั ฒ นาแบบฝ ก ทั ก ษะการแก โจทย ป ญ หา เรื่ อ งเศษส วน ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
ปรากฏผล ดังนี้
1.แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนมีประสิทธิภาพเทากับ 83.95/82.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
และสอดคลองกับวัตถุประสงคตามสมมตฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องมาจากแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวน
เปนสื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่สงเสริมใหผูเรียนฝกการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งใน
การแกปญหานักเรียนตองรูจักวางแผน รูจักเลือกความคิดรวบยอด ทักษะการคิดคํานวณ และหลักการ กฎ หรือสูตรที่
นักเรียนไดเรียนมาแลวไปใชใหเหมาะสมในการแกปญหานั้น ๆ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา
เรื่องเศษสวน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลังจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนแลวสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาที่ผูวิจัยสรางขึ้นสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เปนการฝกให
นักเรียนมีวิธีการที่ดีในการแกปญหามากกวาที่จะสอนใหรูคําตอบของปญหาตามลําดับขั้นตอนการแกโจทยปญหาของ
โพลยา 4 ขั้นตอน (Polya’s Problem Solving Steps) ไดแก 1) ขั้นทําความเขาใจโจทย 2) ขั้นวางแผนแกปญหา
3) ขั้นปฏิบัติตามแผน 4) ขั้นตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ โสมภิลัย สุวรรณ (2554) ที่ไดนํากระบวนการ
แกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา คือ ขั้นทําความเขาใจปญหา ขัน้ การวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนินการแกปญหาและ
ขั้นตรวจสอบผล มาใชพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนในการแกปญหา
3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องเศษสวนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก เมื่อนักเรียนไดรับความรูจากการแนะนํา อธิบายประกอบสื่อที่เปนรูปธรรม ไดรวมกันปฏิบัติ
2

2

2
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กิจกรรมที่มีการรวมมือกันของนักเรียน มีการคิดหาคําตอบไดเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกันถึงแมจะไมเดนชัดอยาง
เป นรูปแบบ แตก็สามารถส งเสริม ใหนัก เรียนได เกิด การเรียนรูตามวัยของนักเรียนและหลั งจากนักเรียนไดป ฏิบั ติ
กิจกรรมรวมกันแลวสามารถที่จะทําแบบฝกทักษะไดอยางเขาใจซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของทูกอว (Tougaw,
1994) ที่ไดศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการสอนโดยใชการแกปญหาที่เปนแบบเปดกวาง (Open approach) ในการสอน
คณิตศาสตร โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการแกปญหาและเจตคติเกี่ยวกับคณิตศาสตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยการ
แกปญหาแบบเปดกวาง หมายถึง การสรางคาคาดเดา การสืบคน การอภิปราย การพิสูจน และการหารูปทั่วไป ใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรนักเรียนตองใชความรู ทักษะ กระบวนการคิดและเจตคติทางบวกเปนพื้นฐาน ผลการ
ทดลองพบวานักเรียนที่ผานการสอนโดยใชการแกปญหาแบบเปดกวางมีเจตคติทางบวกตอการเรียน และเพศไมมีความ
แตกตางตอพฤติกรรมการแกปญหา
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูควรศึกษาคูมือการใชแบบฝกทักษะและแผนการจัดการเรียนรูใหเขาใจกอนนําไปใช
2. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกทักษะ ครูควรปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความซื่อสัตย การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ครูตองดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด ถานักเรียนเกิดปญหาขอสงสัย สามารถถามครูผูสอนได
3.ครูผูสอนจะตองใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู ที่มุงเนนทักษะกระบวนการคิดมีการออกแบบเนื้อหาและการจัด
กิจกรรมที่เราความสนใจของนักเรียน โดยคํานึงถึงระดับสติปญญาความยากงายของกิจกรรม และเหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของนักเรียนเปนสําคัญ

2

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1.ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพราะขณะที่กําลังวิจัยอาจมีผลตามมาเชน ความคิดสรางสรรคของนักเรียนความรูความคงทนตอการจําและการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
2.ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับ
มัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะกับนวัตกรรมการเรียนรูแบบอื่น ๆ
2

1
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