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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 

เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกลบคณูหารเศษส่วน ด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดล ผา่นระบบออนไลน์กลุ่มตวัอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีไ้ด้แก ่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกบัการใช้แบบบาร์โมเดล ผา่นระบบออนไลน์เร่ืองการบวกลบคูณหารเศษส่วน และ
โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี ที่ 5 จ านวน 16 แผน ซึ่งได้ค่าดชันี
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.66 ถึง 1.00 2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทยป์ัญหา
คณิตศาสตร ์เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน เปน็แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็น
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 20 ข้อ ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.66 ถึง 1.00   
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3) แบบสอบถามวัดความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดล ผ่านระบบออนไลน์ แบบมาตราส่วนประเมนิค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
และแบบสอบถามปลายเปิด 1 ข้อ ซึ่งได้คา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.66 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมตฐิานใชสู้ตรการ
หาประสิทธิภาพ    /   และ T-test dependent  
ผลการวิจัยปรากฏว่า  

1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทยป์ัญหา ร่วมกับการใช้บาร์โมเดล ผ่านระบบ
ออนไลน์มปีระสิทธิภาพเท่ากบั 75.47/ 70.31 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับการใช้
แบบบาร์โมเดลผา่นระบบออนไลน์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดล ผ่านระบบออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 

ค าส าคัญ  

กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับการใช้แบบบารโ์มเดล ผา่นระบบออนไลน์ ,

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,โจทย์ปญัหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน 

 

Abstract 
            The purpose of this research to develop the learning a chievement the 
development of  prathonsuksa 5 students on  addition subtraction multiplication and 
division of fraction using a learning analysis of problems with Bar Model in online. The 
sample consisted of 32 Prathonsuksa 5 students in the first semester of the academic year 
2021 of Sakaedot School.Bang Nam Priao,Chachoengsao Province. They were selected  
using  Simple Random Sampling Consisted of a class. The instruments of this research were 
(1) lesson plans on analysis of  using a learning analysis of problems with Bar Model in 
online on addition subtraction multiplication and division of fraction of  Prathonsuksa 5 of 
sixteen lesson plans and correspondence index value (IOC) was between 0.66-1.00  
(2) measurement tests of learning abilities to solve on addition subtraction  multiplication 
and division of fraction pre and post tests was the subjective test with 20 items and 
correspondence index value (IOC) was between 0.66 - 1.00 (3) questionnaire surveying 
satisfaction with learning using a learning analysis of problems with Bar Model in online a 
constructed 5-level rating scale with 10 items and with open-ended questions with 1 items 
and correspondence index value (IOC) was between  0.66 - 1.00 .The statistical analysis 
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employed were mean , standard deviation and statistics used to test hypotheses on 
efficiency indices   /   and T-test dependent  

The research findings of the study were 
1. Learning analysis of problems with Bar Model in online efficiency was 75.47/ 

70.31 with the efficiency value. 
 2. Academic achievement by using a learning analysis of problems with Bar Model 

in online to be at a higher level after the study at the statistically significant level of .05 . 
3.The opinion of Prathonsuksa 5 towards taught by using learning analysis of 

problems with Bar Model in online were at a high agreement level. 
 

Keywords: Learning analysis of problems with Bar Model in online; Academic achievement; 

     Addition subtraction multiplication and division of fraction of problems 

 

บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร ์

ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เปน็ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา

หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสนิใจ แก้ปัญหา ไดอ้ย่างถูกต้อง

เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเปน็เครื่องมือใน

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเปน็รากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

ชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึง

จ าเป็นต้องมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560,

หน้า 8) 

ถึงแม้ว่าคณิตศาสตร์เปน็วิชาที่มคีวามส าคัญ แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่

ผ่านมายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2563 พบว่า นักเรียนโรงเรียนสะแกโดด

ประชาสรรค์ ในวิชาคณิตศาสตร์มีผลคะแนนเฉลี่ยเป็นดังนี้ ในปี การศึกษา 2561  ได้คะแนนเฉลี่ย 27.5 

คะแนน เฉลี่ยระดับประเทศ 37.5 ในปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 30.23 คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 

32.92  และในปี การศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 27.08 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 29.99 จากข้อมูล ข้างตน้

จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศและ และมีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าร้อย ละ 50 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ า นอกจากนั้นนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มวิชาการ4 
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อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2563 พบว่า มีคะแนนรายวิชา

คณิตศาสตร์จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เฉลี่ย ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50  

เช่นเดียวกัน (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,2564) 

นอกจากนี้จากรายงานผลการประเมิน PISA 2018 ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร ์นักเรียนไทยมี

คะแนนเฉลี่ยในดา้นคณติศาสตร์ 419 คะแนน ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน ซึง่จะเห็นว่าต่ ากวา่ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศสมาชิก OECD จากการศึกษาพบว่าการประเมินดา้นคณิตศาสตร์ของ PISA มุ่งเน้นให้ความส าคัญกบั

การวัดความสามารถของนักเรียนในการคิด ใช้ และตีความผลลพัธ์ทางคณิตศาสตร์ในบริบทที่หลากหลายดงันัน้ 

ในการที่จะประสบความส าเร็จในการสอบ PISA นักเรียนจะต้องสามารถให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และใช้

หลักการ กระบวนการ ข้อเท็จจริง และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าไปใช้ในการบรรยาย อธิบาย และ

คาดการณ์ปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ตามแนวคิดและวิธีการทางคณติศาสตร์ที่ได้เรียนในโรงเรียนด้วยเหตุนี้ ข้อสอบ

คณิตศาสตร์ทุกเรื่องของ PISA จึงอ้างอิงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงที่ต้องใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ใน

การแก้ปัญหา การให้ความส าคญัแก่ บริบทในชวีิตจริงนัน้สะทอ้นให้เห็นในความเป็นไปได้ทีจ่ะใช้เคร่ืองมือทาง

คณิตศาสตร ์(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2564, หน้า 112)  

และจากการประชุมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตรโ์รงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ พบวา่เนื้อหาที่เปน็

ปัญหาต่อการจัดการเรียนรู้ของครูและเป็นปัญหาของนักเรียนมากที่สุดคือ เรื่องการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ 

และจากประสบการณ์สอนของ ผู้วิจัยที่ได้ท าการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 มา พบว่า

การแก ้โจทย์ปัญหาเศษส่วน นกัเรียนมักไม่สามารถด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาได้ เนื่องจากไม่รู้ว่าจะเร่ิมต้น

อย่างไร หรือใช้วิธีการใดในการหาค าตอบ ที่กลา่วว่าสาเหตุที่นกัเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตรไ์ด้

นั้น มาจากสาเหตุที่นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์โจทยป์ัญหาได้ ครูต้องคิดหาวิธีสอนเพื่อให้นักเรียนมี ทักษะใน

การแก้โจทย์ปัญหา และสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์หาค าตอบและ สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้ ดังนัน้ ในการสง่เสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้มีความจ าเปน็ต้องอาศัยหลักการหรือวิธีการที่

เหมาะสม  

การจัดการเรียนรู้ด้วยการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้เด็ก ได้ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิด

ทักษะขึ้น ในตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการคิดที่หลากหลาย รู้จักประยุกต์ 

และปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม ซึ่งการแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเปน็กระบวนการแสดง

แนวคิด วิธีการ หรือขั้นตอนของ การหาค าตอบของโจทยป์ัญหา โดยอาจใช้การวาดภาพประกอบ เขียนเป็น

ข้อความด้วยภาษาง่าย ๆ หรืออาจเขียนแสดงวิธที าอย่างเป็นขัน้ตอน (กระทรวงศึกษาธิการ,2560, หน้า 1) 

นอกจากนี้ยังมียุทธวิธีทีช่่วยให้นกัเรียนแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยการวาดรูปเรียกว่าบาร์โมเดล 

บาร์โมเดล (Bar Model) เป็นยทุธวิธีการท าโจทยป์ัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดให้ใช้การวาดรูป

บาร์โมเดลในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ โดยจะวาดเปน็รูปบล็อกหรือบาร์ เป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผา้ 

เรียกว่า Singapore Bar Model หรือ Singapore Block Model หรือเรียกสั้นๆ ว่า Bar Model การแก้
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โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model สามารถท าให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ข้อความจาก โจทย์ปัญหา น ามาเชื่อมโยง

กับการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน แล้ววาดออกมาเป็นรูป บาร์โมเดล ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน

เข้าใจ เกิดความคิดรวบยอด และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหา

ได้อย่างถูกต้อง (กรองทอง ไคริรี. 2554, หน้า2) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเราพบว่าการ

แพร่ระบาดครั้งใหม่นี้มีความรุนแรง มีปริมาณการขยายตัวในวงกว้างและรวดเร็วมาก ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ชี้แจงวา่ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนไว้ 5 รูปแบบ 

ตามบริบท และความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน คือ 

1. On Site คือให้มาเรียนตามปกติได้ในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดง แต่ตอ้งเว้นระยะหรือลดจ านวนนักเรยีน

ต่อห้องลง ส าหรับจังหวัดพื้นที่สเีขียว สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกต ิ

 2. On Air คือการออกอากาศผ่าน DLTV เป็นตัวหลักในการกระจายการสอน โดยใชโ้รงเรียนวงั

ไกลกังวลเปน็ฐานในการจัดการเรียนการสอน สามารถดูได้ทัง้รายการที่ออกตามตาราง และรายการที่ดู

ย้อนหลัง  

3. Online ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ผา่นเครื่องมือที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน เป็น

รูปแบบที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนจ านวนมากทีสุ่ด  

4. On Demand เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน่ต่างๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน  

5. On Hand คือจัดใบงานให้กับนักเรียน เป็นลักษณะแบบเรียนส าเร็จรูป ให้นักเรียนรับไปเปน็ชุด

ไปเรียนด้วยตวัเองที่บ้าน โดยมคีรูออกไปเยี่ยมเป็นคร้ังคราว 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทยป์ัญหาร่วมกับการใช้แบบบาร์

โมเดล ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาบวก

ลบ คูณหารเศษส่วน กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทยป์ัญหาร่วมกับการใช้บารโ์มเดล ผา่น

ระบบออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์

ปัญหาร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดลผ่านระบบออนไลน์หลังเรียนกับก่อนเรียน 
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการวิเคราะห์โจทย์ปญัหา

ร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดลผ่านระบบออนไลน์  
 

สมมุติฐานของการวิจัย 

1.ประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทยป์ัญหา ร่วมกับการใช้บารโ์มเดล ผา่น

ระบบออนไลน์เปน็ไปตามเกณฑ์ 70/70 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์ปญัหาร่วมกับการใช้

แบบบาร์โมเดลผา่นระบบออนไลน์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับการใช้แบบ

บาร์โมเดลผ่านระบบออนไลน์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกลุ่มวิชาการที ่4  

อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 215 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 

อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 32 คน ไดม้าจากการ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ  

กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับการใช้แบบบารโ์มเดล ผา่นระบบออนไลน์  

ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทยป์ัญหาร่วมกับการใช้ 

แบบบาร์โมเดลผา่นระบบออนไลน์ 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับ 

การใช้แบบบาร์โมเดลผ่านระบบออนไลน์ 

 เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  

ในหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 รหัสวิชา ค15101 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) หน่วยที่ 1 เร่ืองเศษส่วนและ

การบวกลบเศษส่วน และหน่วยที่ 2 เร่ืองการคูณการหาร และการบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1.นักเรียนได้พฒันาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน 

2. เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ทีส่นใจในการเรียนรู้แบบการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับการใช้แบบ

บาร์โมเดลผ่านระบบออนไลน์  

3. นักเรียนมีความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับการ

ใช้แบบบาร์โมเดลผ่านระบบออนไลน์ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์ปญัหาร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดล ผ่านระบบ
ออนไลน์เร่ืองการบวกลบคูณหารเศษส่วน และโจทย์ปญัหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จ านวน 16 แผน รวม 16 คาบ ด าเนนิการทดลอง 21 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 20 
กรกฎาคม 2564 โดยผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือหาค่า 
IOC ของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยพบวา่ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนตั้งแต่ 0.66 - 1.00 ขึ้นไปถือว่ามีความ
สอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน เปน็แบบทดสอบปรนัยจ านวน 20 
ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน โดยผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจตอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา โดยพิจารณาว่าแบบทดสอบทีส่ร้างขึ้นนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การ
เรียนรูโ้ดยพบวา่ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนตัง้แต่ 0.66 - 1.00 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทยป์ัญหา
ร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดล ผา่นระบบออนไลน์จ านวน 1 ฉบับ ชนดิมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ มีข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ และแบบสอบถามมีลักษณะชนิดปลายเปิด (Open Ended 
Form) สอบถามเกี่ยวกับความต้องการและข้อเสนออ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้จ านวน 1 ข้อ โดยผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบค านวณค่า IOC เพื่อพิจารณาความถูกต้องในการใชภ้าษา โดย
พบว่าผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนตั้งแต่ 0.66 - 1.00 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
 

 วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน 50 นาท ี
2. ผู้วิจัยด าเนนิการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 16 คาบเรียน สัปดาห์ละ 4 คาบดังนี้ คือ  

ท าการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองการบวกลบคูณหารเศษส่วน และการ
แก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน ด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทยป์ัญหาร่วมกับ
การใช้แบบบาร์โมเดล ผ่านระบบออนไลน์  
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3. การทดสอบหลังเรียน ผูว้ิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน 50 นาท ี
4. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียน 

การสอน โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี
5. ผู้วิจัยน าคะแนนทั้งหมดทีไ่ด้จาก ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบวัดความสามารถใน 

การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน ด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดล ผา่นระบบออนไลน์มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละ 
2. ทดสอบประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70 ใชสถิติวิเคราะห

หาประสิทธิภาพ  (  /  )  โดย 70 ตัวหน้า คือ เกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ผูว้ิจัยตั้งไว้ โดยเป็น

ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างเรียน ซึ่งไดจ้าก ใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด ของกลุ่มตัวอย่าง 70  

ตัวหลัง คือ เกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ผู้วิจยัตั้งไว้ โดยเป็นค่าร้อยละของคะแนนความเฉลี่ยรวม

หลังเรียน ซึ่งได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน ด้วยการ

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทยป์ัญหาร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดล ผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
3. ทดสอบสมมติฐานการวิจัยทีว่่า นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเร่ืองโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน ดว้ยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดล ผ่านระบบออนไลน์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทยป์ัญหาร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดลผา่นระบบออนไลน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ด้วยสถิติทดสอบ T-test dependent  

4. วิเคราะห์แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองโจทย์
ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษสว่น ด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับการใช้
แบบบาร์โมเดล ผา่นระบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับน้อยทีสุ่ด 
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ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 ที่กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดล 
ผ่านระบบออนไลน์ มีผลการวิจยั ดังนี ้ 

1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทยป์ัญหาร่วมกับการใช้บารโ์มเดลผา่นระบบออนไลน ์      
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.47/ 70.31 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับการใช้
แบบบาร์โมเดลผา่นระบบออนไลน์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดล ผ่านระบบออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่านักเรียนเห็นด้วยมากในทุกด้าน เรียงตามล าดับ เห็นด้วยมากทีสุ่ด คือ 1.นักเรียนมีอิสระ
ในการเรียนรู้ 2.ผู้เรียนเข้าใจและรักวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน 3.นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหา 
คณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้นและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้และอันดับต่ าสุดคือ นักเรียนกล้า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการพฒันาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 ที่กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกบัการใช้แบบบาร์โมเดล ผา่นระบบออนไลน์
สามารถน ามาสู ่การอภิปรายผลได้ดังนี ้ 

1. ประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทยป์ัญหา ร่วมกับการใช้บารโ์มเดล ผา่น

ระบบออนไลน์ มปีระสิทธิภาพ (  /  )  เท่ากับ 75.47/ 70.31 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจาก

การท าแบบฝึกทักษะในระหว่างการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 75.47 และคะแนนเฉลี่ยจากการท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.31 แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย

จัดขึ้น มีประสทิธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของ ฉัตรกาญจน์ ธานีพูน 

(2562, หน้า 64) ซึ่งได้ท าการวจิัย เร่ืองการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเลขคณติของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับบาร์โมเดล พบวา่แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของโพลยา ร่วมกับบาร์โมเดล เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหา

เลขคณิตมีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.58/86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ศรันย์ เปรมปรีดา (2559, หน้า 79) ได้วิจัยการพัฒนาชดุฝกึทักษะในการแก้โจทยป์ัญหาดว้ยทฤษฎี 

บาร์โมเดลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะในการ

แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยทฤษฎีบาร์โมเดล ประสทิธิภาพ 82.13/ 83.11 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ์

ที่ก าหนด 80/80 
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2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทยป์ัญหาร่วมกับการใชบ้าร์โมเดลผา่นระบบออนไลน์ 

ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดย ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะผู้เรียนได้ท ากิจกรรมตามที่ระบุไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกข้ันตอนจึงท าให้เข้าใจใน

บทเรียนอย่างถ่องแท้ จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นจริง ซึง่สอดคล้องกับงานวิจยัของ 

นภสร ยั่งยืน  (2562, หน้า 81) ซึ่งได้ท าการวิจัย เร่ือง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโพล

ยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดลเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรือ่ง การบวกและการลบเศษส่วน ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการโพลยาร่วมกับ

เทคนิคบาร์โมเดล มทีักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทยป์ัญหาร่วมกับการใช้แบบ
บาร์โมเดล โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนเห็นด้วยมาก
ในทุกด้านเรียงตามล าดับ คือดังนี้ นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเปน็เพราะการจัดการเรียนรู้แบบ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกบัการใช้แบบบาร์โมเดล ผา่นระบบออนไลน์ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความ
พร้อมของตนเองในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ ถึงแม้จะอยู่บา้นแต่ยังได้รบั
ความรู้ในเนื้อหาที่ต้องเรียนอย่างครบถ้วน และนักเรียนเห็น ด้วยมากเป็นล าดับสุดทา้ยคือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความคิดเห็นกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพราะนักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนออนไลน์พร้อมเพื่อน
ในชั้นเรียนได้จากความไม่พร้อมของครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศิริลักษณ์ ใชสงคราม (2562, 
หน้า 190) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์   ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับบาร์โมเดล (Bar Model) ผลการวจิัย พบว่า
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับบาร์โมเดล 
(Bar Model) อยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก โดยนักเรียนเห็นด้วยมากในทุกด้าน เรียงตามล าดบั คือ ด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้และด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป  

1. การจัดการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดลนักเรียนยังไม่คุน้ชนิกับ
การจัดการเรียนรู้ ท าให้เกิดความสับสน ผู้สอนควรฝึกให้นักเรียนได้ใช้เทคนิคบารโ์มเดลให้คุ้นชนิ เพื่อให้
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 

2. นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหาร
เศษส่วน หลังการจัดการเรียนรูแ้บบวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกบัการใช้แบบบาร์โมเดล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ดังนั้น ครูผูส้อนควรฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์และการใช้เหตุผล โดยจดัสถานการณ์ปัญหาที่มี
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ความหลากหลายสอดคล้องกับความสามารถ ของผู้เรียน ไม่ยากหรือซับซ้อนเกินไป และจัดเวลาให้เหมาะสม
กับการแก้ปัญหาสถานการณ์นัน้ๆ  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. การจัดการเรียนรู้แบบวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับการใช้แบบบาร์โมเดล เร่ืองโจทย์ปัญหาการ
บวกลบคูณหารเศษส่วน นัน้ช่วยส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 ให้สูงขึ้น 
จึงควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคอ่ืนๆที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 

2. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์แบบวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกบั
การใช้แบบบาร์โมเดลกบันักเรียนในระดับชั้นอืน่ 
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