
 
 

 
 

 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิเคราะห์กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร จะพิจารณาตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน
ระหว่างการสอนที่เน้นทักษะการค านวณกับการสอนที่เน้นความเข้าใจในนิยาม 

2. เพ่ือวิเคราะห์ความผิดพลาดในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน 

1. บริบทชั้นเรียน  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวนนักเรียน 32 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
จ านวนนักเรียน 20 คน โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหมด  
42 คน 

2. วิธีการวิจัย 
เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง

อัตราส่วนและสัดส่วนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 และมัธยมศึกษาปีที ่2/2 เพ่ือศึกษา
ปัญหา และแก้ไขปัญหาความเข้าใจของนักเรียน 

3. เครื่องมือที่ใช้วิจัย 
 

1) แบบทดสอบเรื่องอัตราส่วนและสัดส่วน 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
      การท าวิจัยในครั้งนี้ใช้แผนการเรียนรู้จ านวน 8 แผน และเนื้อหาที่ใช้อยู่ในบทที่ 1ของ

หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ สสวท. เรื่อง อัตราส่วน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเปรียบเทียบอัตราส่วน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สัดส่วน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง โจทย์ปัญหาอัตราส่วน 

แผนการสอนแบบเน้นความสัมพันธ์แบบอัตราส่วนโดยใช้กระบวนการแบบเปิด 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเปรียบเทียบอัตราส่วน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สัดส่วน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง โจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
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4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยไดด้ าเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ กรณีศึกษา 
จ านวน4 แผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตร 
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐาน/ตัวชี้วัด และเนื้อหาสาระวิชาคณิตศาสตร์ หนังสือและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการแกปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่ได้จัดการเรียนรู้โดย ใช้
กรณีศึกษา  

1.2 วิเคราะห์ เลือกและก าหนดเนื้อหาเพ่ือน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การ จัดการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  

1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  ซ่ึงมีขั้นตอนการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ขั้นที ่1 ก าหนดปัญหา ขั้นที ่2 วิเคราะห์ปัญหา ขั้นที ่3 เลือกยุทธวิธีแกปัญหา
ขั้นที่ 4ค้นคว้าข้อมูล ขั้นที่ 5การค้นพบผลลัพธ์ ขั้นที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขั้นที่ 7 น าผลลัพธ์ไป
ใช้  

1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน 1 ฉบับจ านวน 20 ข้อ และคัดเลือก
ให้เหลือ10 ข้อ เพ่ือน าไปใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ศึกษาหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาหลักการเขียนและสร้างแบบทดสอบ
แบบอัตนัย 

2.2 วิเคราะห์สาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ที่จะน าไปสร้าง
เป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้และก าหนดตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ตัวชี้วัดและระดบัพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
การ
จ า 

การ
เข้า 
ใจ 

การ 
วิ 

เคราะห์ 

การ 
น า 
ไปใช้ 

 
รวม 

1. บอกความหมายของอัตราส่วนและน าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
ได้ 

1  1  2 

2. บอกหลักและวิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน 1    1 

3. สามารถตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนได้  1   1 

4. หาอัตราส่วนต่อเนื่องของจ านวนหลาย ๆ จ านวนได้   1  1 

5. หาสัดส่วนจากอัตราส่วนสองจ านวนได้   1  1 

6. หาค่าของตัวแปรในสัดส่วนและตรวจสอบค าตอบได้   2  2 

7. แก้โจทย์ปัญหาและตรวจสอบค าตอบเกี่ยวกับสัดส่วนได้   2  2 

รวม 2 1 7 0 10 

 

2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วนเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย20 ข้อ เพ่ือ
คัดเลือกน าไปใช้จริง 10 ข้อ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนคือตอบถูกได้ 1 คะแนนและตอบผิดได้ 0 
คะแนน 

2.4 เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญวิจารณ์ความยากง่าย และความเหมาะสมกับความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน 
2.6 น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วนไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกบักลุ่ม 

5. การด าเนินการทดลองในการวิจัย 

ในการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดังนี้ 
1. ข้ันก่อนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนของนักเรียนชั้นม.1/1 และ 2/1ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา            
2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน 

 1.2 ผู้วิจัยทบทวนเกีย่วกบั วิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง 
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 1.3 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน 

2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างไว้และใช้เครื่องมือใน
การวิจัยที่เตรียมไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 เวลาที่ใช้ในการทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน รวม 6 ชั่วโมง 
2.2 การจัดช่วงเวลาในการเรียนแต่ละวัน จัดการเรียนการสอนตามเวลาของการเรียนการ

สอนในวิชาคณิตศาสตร์ตามแผนการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 2.3 เนื้อหาที่ใช้ทดลองสอนคือ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 2/2 
 2.4 ด าเนินการสอน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนเอง มีแผนการจัดการเรียนรู้ 1- 4 ตาม

แผนที่ได้สร้าง 

3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการทดลองผู้วิจัยด าเนินการทดสอบ โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วนประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห ์ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ผู้ศึกษาได้น าแบบทดสอบที่ได้ มาวิเคราะห์กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน  
 2) ศึกษาแนวคิดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพว่านักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถ
ท าแบบทดสอบได้ถูกต้องและเข้าใจวิธีการหาอัตราส่วนได้ถูกต้อง 
 
 
  


