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บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่ อ 1) พั ฒนากิ จกรรมการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์ เรื่องอั ตราส่วน
สัดส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based
Learning) 2) พั ฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่ วนและร้อยละ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 3)
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและ
ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนขามแก่นนคร ตาบลศิลา อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติจริง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก จานวน 18
แผน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ แบบทดสอบย่ อ ยท้ ายวงจร แบบสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล แบบประเมินผลการทากิจกรรม
กลุ่ม แบบประเมินผลงานและสะท้อนผล แบบบันทึกการสัมภาษณ์นักเรียน และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการสอน ได้ แ ก่ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ และแบบสารวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย
( x ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และท าการวิเคราะห์ ข้อ มูล เชิ ง คุณ ภาพ โดยการแจกแจง ข้ อ
ค้นพบที่สาคัญในเชิงอธิบายความหมาย
ผลการวิจัย พบว่า
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
พัฒนาขึ้นด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นหลัก ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ คือ
1) ขั้น การเสนอปัญ หา นักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับเรื่องที่จะเรียนรู้ใหม่
นักเรียนเกิดความมั่นใจในการตีความปัญหา เพื่อทาความเข้าใจปัญหาด้วยตนเอง นักเรียนจาเป็นต้องอ่าน
สารวจรายละเอียด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความสาคัญ ความเกี่ยวโยงในปัญหาหลัก พิจารณาข้อมูล
ตีความ อธิบายความ และสรุปความให้เกิดความเข้าใจว่าปัญหานั้นๆ เพื่อมาประมวลสร้างเป็นตัวแทน
ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ
2) ขั้นไตร่ตรองรายบุคคล นักเรียนทาการแก้ปัญ หาคนเดียวด้วยตัวนักเรียนเอง นักเรียน
อาศัยประสบการณ์เดิม นักเรียนจาเป็นต้องใช้ความพยายามในการหาวิธีแก้ปัญหาตามที่ตนเองเห็นว่า
อะไรเป็นปัญหา ปัญหาของนักเรียนแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับประสบการณ์เดิมและการตีความ
ปัญหา นักเรียนยังต้องเตรียมนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้เพื่อนนักเรียนในกลุ่มฟังด้วย การคิดไตร่ตรอง

ข
ด้วยตนเองนี้เป็นการคิดอย่างอิสระตามลาพังของนักเรียนตามศักยภาพและความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล การตระหนักในปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนมีความสาคัญมากในขั้นนี้
3) ขั้นไตร่ตรองรายกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนได้นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง นักเรียนได้
ฝึกทักษะการนาเสนอและทักษะการสื่อสารด้วย นักเรียนได้ทางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุด
การร่วมกันอภิปรายช่วยให้นักเรียนเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด และกล้าออกความคิดเห็น
ด้วยความมั่นใจ นักเรียนเห็นคุณค่าและความสาคัญ ของตนเองและตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม ความสาเร็จของตนเองมี ส่วนช่วยให้ กลุ่ มประสบความส าเร็จ เป็นการเน้นให้นั กเรียนเกิ ด
กระบวนการกลุ่ม พึ่งพาอาศัยกันและกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน มีความสามัคคี และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
4) ขั้นนาเสนอผลงาน นักเรียนทุกกลุ่มจะได้นาเสนอผลงาน ในการนาเสนอ จะมีการจัดลาดับ
การนาเสนอตามลาดับแนวคิดของนักเรียน โดยเรียงจากแนวคิดพื้นฐานหรือคิดได้น้อยไปหาแนวคิด
ที่สลับซับซ้อนหรือคิดได้มากกว่า นักเรียนมีความพร้อมในการทางานกลุ่มให้แล้วเสร็จก่อนนาเสนอผลงาน
นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน ตรงเวลา และเตรียมการนาเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
5) ขั้นสรุป นักเรียนได้นาเสนอสิ่งที่สรุปได้ของตนเองด้วย เป็นกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนได้เน้น
ย้าความคิดรวบยอดของบทเรียน และเรียนรู้แนวคิดของคนอื่น นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ในรูปแบบที่
เปิดกว้างตามศักยภาพของตนเอง
6) ขั้นขยายหรือสร้างปัญ หา นักเรียนยังได้ใช้ความคิด สร้างสรรค์เพื่อนามาขยายหรือสร้าง
ปัญหา นักเรียนได้แก้สถานการณ์ปัญหาอีกครั้งโดยสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่
7) ขั้นประเมินและสะท้อนผล นัก เรีย นได้ป ระเมิน ผลงานของตนเองและผลงานกลุ ่ม
นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนเป็น อย่างดี จึง จะสามารถประเมิน งานของตนเอง
และของกลุ่ม ได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ นักเรียนได้สะท้อนผลการเรียนรู้ บันทึกปัญหาและอุปสรรค
รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหา
การนารูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมาใช้ในการสอน 3 วงจร ทา
ให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยวงจรที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 74.40 วงจรที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.50 และวงจรที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิด
เป็น ร้อยละ 78.30 นักเรียนร้อยละ 75.00 มีผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นตั้ ง แต่ร้อ ยละ 70 ขึ้ นไป โดย
นักเรียนทั้งชั้นมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 76.40 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อย
ละ ด้วยวิธีการเรีย นรู้โ ดยใช้ปัญ หาเป็น หลัก มีค วามคิดเห็นต่อตัว บ่ง ชี้บทบาทในการจัด กิจ กรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ด้านผู้เรียนอยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี้ ส่วนด้านผู้สอน
อยู่ ในระดั บ มาก 8 ตั ว บ่ ง ชี้ และอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด 2 ตั ว บ่ ง ชี้ โดยในด้ านผู้ เรียน บทบาทและ
พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมากที่สุด คือ นักเรียนได้คิดอย่างหลากหลาย ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
คิดเป็นร้อยละ 63.89 ส่ วนด้านผู้สอน บทบาทและพฤติกรรมที่ผู้สอนแสดงออกมากที่สุ ด คือ ครูเปิ ด
โอกาสให้มีการแสดงแนวคิดและให้เหตุผลอย่างอิสระ คิดเป็นร้อยละ 66.67

