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 การศึกษาคนควาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร ดวย
กระบวนการกลุมที่มีตอทักษะการแกปญหาเรื่อง อัตราสวนและรอยละของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน    
พระหฤทยัคอนแวนต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ซึ่งไดมา
โดยการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม จํานวน 50 คน ดําเนินการทดลองโดยใช 
การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุม  จํานวน 6 กิจกรรม แบบทดสอบอัตนัยทีว่ดั
ทักษะการแกปญหา แบบแผนการศึกษาคนควาเปนแบบ One-Short Case Study และวิเคราะห
ขอมูลโดยการทดสอบคาสถติิการวเิคราะหขอมูลคือ t-test one group 
 ผลการศึกษาพบวา การจดักิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุม เรื่องอัตราสวน
และรอยละ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการสอนมีทักษะการแกปญหาสูงกวาเกณฑ
รอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 The purpose of this research was to study the effect of Mathematics Activities 
by using group process on problem solving skill on ratio and percentage of 
Mathayomsuksa II Students 

The subjects of this study were 50 Mathayomsuksa II Students of Sacred Heart 
Convent School , in Khet Klongtoey , Bangkok during the second semester of 2005  
academic year.The students were randomly selected by using the simple random 
sampling technique. The experimental group was taught by using group process on 
problem solving skill on ratio and percentage of Mathayomsuksa II Students using 6 
activities. The one-short case study was used for this study. The data were statistically  
analyzed by using t-test one group.  
 The finding was as follow : The students were taught the effect of Mathematics 
Activity by using group process on problem solving skill on ratio and percentage of 
Mathayomsuksa II.The Minimum requirement is over 60 % of total scores at .01 level of 
significance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุมที่มีตอทักษะการแกปญหา                      
เรื่องอัตราสวนและรอยละของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธ 
ของ  

มาเลียม   พินิจรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสตูรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

พฤษภาคม  2549 
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก   
ผูชวยศาสตราจารยชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ที่ปรึกษาสารนิพนธ ทานไดเสียสละเวลาอันมีคายิ่ง      
ใหคําปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการดําเนินการวิจัยครั้งนีใ้นทุกขั้นตอน ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและ
ขอกราบขอบพระคุณไวเปนอยางสูง  

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยกิตตคิณุยุพิน  พิพิธกุล รองศาสตราจารย ดร.ฉววีรรณ  
เศวตมาลย รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชชูาติ รองศาสตราจารย ดร.ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ  
อาจารยประสาท สอานวงศ ที่ไดกรุณาสั่งสอนใหความรูแกศิษยและกรุณาชวยตรวจแกไข     
ขอบกพรอง ใหคําแนะนําในเรื่องแผนการจัดการเรียนรู  เรื่องอัตราสวนและรอยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และแบบทดสอบวดัทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ทีใ่ชในการวิจัย
ในครั้งนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณทานผูอํานวยการ อาจารยใหญ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่ใหความรวมมือ ใหความชวยเหลอื ใหกําลังใจและไดอํานวย
ความสะดวกในการทดลองคุณภาพเครื่องมือ ตลอดจนทําการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล และ
ขอบคุณ อาจารยราภรณ มุละชีวะ อาจารยจําป นิลอรุณและอาจารยพรทิพย กิจรพล ที่ใหคําแนะนํา
และชวยเหลือตลอดมา  

ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 
2548  โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  ทุกคนที่ใหความรวมมือ
ในการทดลองหาคุณภาพเครื่องมือ และดําเนินการทดลองการวิจัยดวย 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และนอง ๆ ที่คอยใหการสนับสนนุชวยเหลือและเปน
กําลังใจตลอดมา นอกจากนี้ขอขอบคุณเพ่ือนๆ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ที่ใหกําลังใจที่ดี      
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและดําเนินการวจัิยในครั้งนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
 คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา 
นองๆ และคร ูอาจารยทุกทานที่สั่งสอนอบรมแกผูวิจัยตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา “คน” อันเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของสังคม 
ใหมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน การศึกษาจึงเปนพลวัตนั่นคือ ตองปรับเปลี่ยนใหทัน
และสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติและสังคมโลกอยูตลอดเวลาในสถานการณ
ปจจุบันของสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้น การศึกษา          
เปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ ใหมีความรูความสามารถเพื่อเปนพ้ืน
ฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของประเทศตอไป (วัฒนาพร ระงับ
ทุกข.2541:1) ดังที่แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) มีเปาหมายใน
การพัฒนา  คุณภาพมนุษยใหเปนคนที่มีคุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีสวนรวมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเสนอแนวคิดใหใชการศึกษาเปนเครื่องมือ
หรือระบบในการเพิ่มศักยภาพมนุษยใหเปนผูมีพัฒนาการที่สมดุล ทั้งดานสติปญญา จิตใจ 
รางกาย และสังคม เสริมสรางคุณลักษณะของผูเรียนใหเปนผูเรียนรู และมีวุฒิภาวะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณในยุคโลกาภิวัตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2539 : 2-5) 
จึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดแนวการจัด
การศึกษาตามหมวด 4 มาตรา 22 “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมให     ผูเรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” (วิสิทธิ์ โรจน 
พจนรัตน. 2542 : 9-17) เพ่ือสนองนโยบายการศึกษาของชาติ จึงมุงหวังที่จะสรางบุคคลแหงการ
เรียนรู ในภาพรวมไดกําหนดลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค ควรจะเปนคนเกง คนดี และมี
ความสุข 
 จากสภาพปจจุบัน ประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาทางดานคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้จากการประเมิน
ของกรมวิชาการ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั่วประเทศ ไดคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็มถึง 4 วิชา จากการสอบ 5 วิชา สรุปไดวา คุณภาพการศึกษาอยูใน
ระดับตองปรับปรุง เน่ืองจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นตาง  ๆอยูในเกณฑต่ํา โดยเฉพาะกลุมวิชา
คณิตศาสตร อีกทั้งพบวา การเรียนการสอน  สวนใหญผูสอนยังมุงสอนตามตําราไมยึดผูเรียนเปนสําคัญ และ
เพ่ือเปนการพัฒนาประเทศ ผูสอนและผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนบทบาท จากการเปนผูชี้ใหจํา มาเปนผู
ถายทอดความรู เปนผูชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรู จากสื่อการเรียนรูตางๆ  ใหขอมูล
ที่ถูกตองแกผูเรียน เพ่ือนําไปใชสรางสรรคความรูของตนเอง มุงปลูกฝงดานปญญา พัฒนาการคิดของ     
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ผูเรียน (กรมวิชาการ. 2544 : 1-3) และผูที่ดําเนินชีวิตในสังคมทุกคนตองใชทักษะและความสามารถ
ในการแกปญหาอยูตลอดเวลา ครูตองสอนใหนักเรียนรูจักคิด ตองจัดกิจกรรมสรางบรรยากาศ  ที่ดี
ให แตปญหาในการสอนคณิตศาสตรพบอยูเปนประจําคือ นักเรียนคิดแกปญหาไมเปน ครูตอง
อธิบายวิธีทําให แลวนักเรียนทําตาม โดยที่นักเรียนไมมีโอกาสใหคิด การที่นักเรียน ทําแบบฝกหัด
ไดโดยฟงครูอธิบาย นั่นแสดงวานักเรียนไมไดคิด ก็ยอมไมเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  ถาเชนน้ัน
การไดทําแบบฝกหัดเพียงอยางเดียว นักเรียนจําคําอธิบายจากครูแลวมาเขียนไมนานก็ลืม ดังนั้น
ปญหาดังกลาวครูผูสอนควรตระหนักใหมากกวา เราควรจะสอนอยางไร ฝกอยางไร จึงจะพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอไป (ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล. 
2539 : 121)  
 จากสภาพปญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น ทําใหนักการศึกษาไดพัฒนาเทคนิควิธีสอน
ตางๆ เรื่อยมา เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขการเรียนการสอน ครูควรสอนใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝน 
วิธีการทํางานรวมกัน ทํางานเปนกลุม บทบาทหนาที่ของบุคคลในกลุม การมีปฏิสัมพันธ ฝกการใช
กระบวนการกลุมในการทํางาน ความรูที่ผูเรียนสนใจมีการวางแผนรวมกัน (อุดมศักดิ์ พลอยบุตร. 
2546 : 8 - 10 ) ซึ่งการรูจักทํางานเปนกลุม เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพราะการทํางานใดๆ
ก็ตามไมวาจะเปนงานเล็กหรืองานใหญ ยอมตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคคลที่เกี่ยวของ 
การทํางานใหประสบผลสําเร็จ ทีมงานตองมีความเขาใจและมีทักษะในการทํางานกลุม (ประทีป  
แสงเปยมสุข. 2546 : 1) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม (Group Process) 
จะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางสูงสุด เพราะการศึกษาโดยใชกระบวนการกลุมจะ
เปนการศึกษาจากประสบการณจริง ตลอดจนมีปฏิสัมพันธรวมกับคนอื่น จะทําใหการเรียนรูใน
สิ่งตางๆ เต็มไปดวยความสนุกสนาน เปนผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางซาบซึ้งและจดจํา
ไดนาน การศึกษาแบบกลุมจะทําใหสมาชิกสามารถฝกฝนในการแกปญหารวมกัน ฝกการเปน    
ผูนําและผูตามที่ดี กิจกรรมจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนเปนอยางมาก ทั้งน้ีเพราะกิจกรรม
เปนตัวกระตุนใหเกิดกําลังใจแกสมาชิกในการทํางานใหประสบความสําเร็จ กระบวนการกลุมจะ
เปดโอกาสใหสมาชิกไดมีโอกาสแสดงออกในดานตางๆ และเปนการสรางความอบอุนทางใจ 
ตลอดจนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูที่จะคิดวิเคราะห เพ่ือแกปญหาตางๆ ไดดี 
ทําใหมีความเขาใจเนื้อหาสาระวิชามากขึ้น (ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล. 2543 : 258)  ซึ่งสงผลถึง
ทักษะการแกปญหานั้น เปนการนําขอมูล ความรูมาใชในการแกปญหาและการตัดสินใจ จะตองรู
ประเด็น ทางเลือกในการแกปญหา ตรวจสอบ ผลที่เกิดขึ้นและมีการประเมินผล (นาตยา       
ปลันธนานนท. 2542: 140) และยังสอดคลองกับงานวิจัย (สุฑารัตน ขวัญออน. 2542: บทคัดยอ)
ที่ไดศึกษาผลของกิจกรรมกลุมที่มีตอทัศนคติตอการเรียนวิชา คณิตศาสตรของนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปฐวิกรณวิทยา กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง เปนนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน ผลการศึกพบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมมีทัศนคติ
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ตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรดีกวานักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ .01 
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความจําเปนที่ตองพัฒนาคุณภาพของประชากร
ใหมีความสามารถในการแกปญหาพรอมกับการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่เหมาะสม จึงสนใจ      
ที่จะจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนดวยกระบวนการกลุม เรื่องอัตราสวนและรอยละ เพ่ือใหผูเรียน
ไดฝกการปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรมุงเนนทักษะกระบวนการกลุม เสริมสรางวิธี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย ใหแกผูเรียนมุงเนนการรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันแกปญหา ตลอดจน
รวมกันรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น อันจะนําไปสูการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรสูงขึ้น 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุมที่ มีผลตอทักษะ         
การแกปญหา เรื่องอัตราสวนและรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี ทําใหทราบผลของการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรของนักเรียน
หลังจากไดรับการสอนดวยกระบวนการกลุมที่มีผลตอทักษะการแกปญหาเรื่อง อัตราสวนและ
รอยละ และเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรและวิชาอ่ืนนําไปใชในการปรับปรุง   
การเรียนการสอนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2               
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร  จํานวนทั้งสิ้น 5 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  ซึ่ง
ไดมาโดยการสุมอยางงาย ( Simple Random  Sampling  )  โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
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(Sampling  Unit) จากการสุมจับฉลาก 1 หองเรียนจากทั้งหมด 5 หองเรียน ซึ่งนักเรียนแตละ
หองมีผลการเรียนไมแตกตางกันเน่ืองจากโรงเรียนไดจัดหองเรียนแบบคละความสามารถของ
นักเรียนไดกลุมตัวอยาง  1  หองเรียน จํานวน  50  คน 
 
 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนเนื้อหาวิชาในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3 (ม.1–3 ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สาระที่ 1 เร่ืองอัตราสวนและ
รอยละ ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต พุทธศักราช 2546 
 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา โดยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2548 โดยใชเวลาในการศึกษาคนควาทั้งหมด 9 คาบ คาบละ 50 นาที ดังนี้ 
  1. ดําเนินการสอนดวยกระบวนการกลุม 

 เรื่องอัตราสวน และรอยละ 8 คาบ 
  2. ทดสอบหลังเรียน   ( Post   -  test  ) 1 คาบ 
 รวม 9 คาบ 
 

ตัวแปรที่ศึกษาคนควา 
1. ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable ) คือ  การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวน 

การกลุม 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ทักษะการแกปญหา เรื่องอัตราสวนและรอยละ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. กิจกรรมคณิตศาสตร หมายถึง กิจกรรมที่เสริมสรางความรูความเขาใจ        

ดานคณิตศาสตร ที่จัดขึ้นเพ่ือใหนักเรียน คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ซึ่งครูผูสอนจัดให      
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรแบงเปน 
สวนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร สวนที่เปนกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 
ซึ่งกิจกรรมคณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียนรูจักการแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมี    
เหตุผลมากขึ้น 
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2. การสอนดวยกระบวนการกลุม หมายถึง   กระบวนการที่สมาชิกภายในกลุมมี 
ปฏิสัมพันธตอกัน มีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก  
ทุกคนบนพื้นฐานของเหตุผล มีการปฏิบัติรวมกัน ติดตามผล ปรับปรุง ประเมินผลรวม และช่ืน
ชมในผลงานของกลุม 
 3. ทักษะการแกปญหา หมายถึง การแสดงแนวคิดในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ตองอาศัยกระบวนการทางสมอง ประสบการณ ตลอดจนความพยายามในการคิดคน เพ่ือหาคําตอบ 
 โดยยึดกระบวนการแกปญหาของโพลยา (Polya. 1957 : 16-17) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนของ
การแกปญหา 4 ขั้นไดแก 

3.1 ขั้นทําความเขาใจปญหา  (Understanding the problem)  สามารถบอกไดวา 
โจทยถามหาอะไร อะไรเปนสิ่งที่โจทยใหหา 

3.2 ขั้นวางแผนการแกปญหา  (dereising a plan)  นักเรียนควรนึกทบทวนความรู 
ที่มีอยู มีสวนสัมพันธกับปญหานั้นอยางไร 

3.3 ขั้นดําเนินการแกปญหา (Carrying out the plan) ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือจะให 
ไดคําตอบของปญหานี้ 

3.4 ขั้นตรวจสอบ  (Looking back)  เปนขั้นตรวจสอบวา การสํารวจหรือคําตอบที่ 
ไดนั้นถูกตองหรือไม 
 และใชกลยุทธวิธีในการแกปญหาอยางเหมาะสมและรวดเร็ว แลวทดสอบวิธีการแกปญหา 
เพ่ือนําไปสูขอสรุป กฎเกณฑตางๆ โดยใชแบบทดสอบอัตนัย 

4. การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุมที่มีผลตอทักษะการแกปญหา  
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ใหผู เรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือใหเกิด
ประสบการณการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะตองคนหาคําตอบดวยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการกลุม 
ครูผูสอนควรจัดใหมีการอภิปราย สรุป และนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งการจัด
กิจกรรมคณิตศาสตรนั้นจะเปนการที่สรางเสริมการแกปญหา ครูมีสวนชวยพัฒนาทักษะการ
แกปญหา การวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น การตั้งจุดมุงหมาย การเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการ
แปลขอมูล เพ่ือพัฒนาวิชาการอยางมีเหตุผล แกปญหานั้นได ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นตั้งจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู กอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอน
จะตองตั้งจุดมุงหมายของการเรียนรู 
 2. ขั้นการจัดประสบการณการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
และการทํางานเปนกลุม มีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ขั้นนํา เปนการสรางบรรยากาศและสมาธิของผูเรียน ใหมีความพรอมในการเรียน 
การสอน การจัดสถานที่ การแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย แนะนําวิธีการดําเนินการสอน กติกา 
หรือกฎเกณฑในการทํางาน 
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2.2 ขั้นสอน เปนขั้นที่ครูผูสอนลงมือสอน ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติเปนกลุมๆ เพ่ือให 
เกิดประสบการณตรง 

2.3 ขั้นวิเคราะห เปนขั้นที่ผูเรียน ทําการสังเกต คนหา วิเคราะห รวบรวม เปรียบเทียบ  
มองเห็นความสัมพันธในรายละเอียดที่เหมือนกันหรือตางกัน 

2.4 ขั้นสรุปและนําหลักการไปประยุกตใช  เปนการใหกลุมผูเรียนนําขอสังเกตตางๆ 
มาสรุปเปนหลักการ กฎเกณฑ 

3. ขั้นประเมินผล เปนการประเมินผลวา ผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายมากนอยเพียงใด 
โดยประเมินทั้งดานเนื้อหาวิชาและดานกลุมสัมพันธ อันจะทําใหผูสอนและผูเรียนเขาใจปญหา
ซึ่งกันและกันได 
 5. เกณฑ (Criteria) หมายถึง การเปรียบเทียบคะแนนที่ไดแลวนํามาวิเคราะหดวย
วิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมุติฐานโดยวิเคราะหจากคะแนนสอบหลังเรียน แลวนํามาคะแนน
เฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑเปนรอยละ  
 โดยใชเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดของ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน. 2547 : 15) ใหระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ โดยมีแนวการใหระดับผลการเรียนดังนี้ 
 ชวงคะแนนเปนรอยละ  80-100 หมายถึง ผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับผลการเรียน 4 
 ชวงคะแนนเปนรอยละ 75-79 หมายถึง ผลการเรียนดีมาก ระดับผลการเรียน 3.5 
 ชวงคะแนนเปนรอยละ 70-74 หมายถึง ผลการเรียนดี  ระดับผลการเรียน 3 
 ชวงคะแนนเปนรอยละ 65-69 หมายถึง ผลการเรียนคอนขางดี ระดับผลการเรียน 2.5 
 ชวงคะแนนเปนรอยละ 60-64 หมายถึง ผลการเรียนนาพอใจ ระดับผลการเรียน 2 
 ชวงคะแนนเปนรอยละ 55-59 หมายถึง ผลการเรียนพอใช ระดับผลการเรียน 1.5 
 ชวงคะแนนเปนรอยละ 50-54 หมายถึง ผลการเรียนต่ํา ระดับผลการเรียน 1 
 ชวงคะแนนเปนรอยละ 0 - 49 หมายถึง ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ ระดับผลการเรียน 0 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 60 
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการกลุมเรื่องอัตราสวนและรอยละชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2  มีทักษะการแกปญหาสูงกวาเกณฑรอยละ 60 
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