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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยยทุธวธีิท่ีหลากหลาย 
เร่ือง โจทยปั์ญหาการคูณและการหาร ของนกัเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยยทุธวธีิท่ีหลากหลาย เร่ือง โจทยปั์ญหาการคูณและ
การหารของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูเ้รียน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา จงัหวดัพะเยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556     
จ  านวน 42 คน เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหาการคูณและ     
การหาร ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยยทุธวธีิท่ีหลากหลาย จ านวน 8 แผน ซ่ึงใน
แผนประกอบไปดว้ยกิจกรรมการแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยยทุธวธีิท่ีหลากหลาย ส่ือประกอบการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนปฏิบติัตามขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหา จากนั้นน าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ
จ านวน5 ท่านตรวจสอบและปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ แลว้น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าว
ไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนกบัผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมาย และท าการทดสอบหลงัเรียนดว้ย
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา จากนั้นวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ีร้อยละและ
พรรณนาความ 

 ผลการศึกษาท าใหไ้ดแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก ้   
โจทยปั์ญหาดว้ยยทุธวธีิท่ีหลากหลาย เร่ือง โจทยปั์ญหาการคูณและการหารของนกัเรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 8 แผน โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านเห็นวา่แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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มีความเหมาะสมทุกแผน และจากการน าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใชก้บัผูเ้รียนก็พบวา่
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาของผูเ้รียนทั้งระหวา่งเรียนและจากการท าแบบทดสอบ              
วดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาผูเ้รียนสามารถท าไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงแสดงวา่       
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมีความเหมาะสม 
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ABSTRACT 

 The purpose of this independent study was to construct learning activity plans for promoting 
word problems solving ability with multiple strategies on multiplication and division word problems 
among ProthomSuksa 4 Students. Target group was 42 PrathomSuksa 4/4 students at 
Anubanphayao School, Phayao Province during the second semester of the 2013 academic year. 
The instrument was eight learning activity plans promoting word problems solving ability with 
multiple strategies on multiplication and division word problems. The plans consisted of various 
learning activities on solving problems with multiple strategies, materials andstudents solved along 
with procedure of solving problems. The learning activity plans were evaluated by 5 experts, then 
improved according to their recommendations. The improved learning activity plans were 
implemented to target group and after teaching all 8 plans, students were verified their ability to 
solve word problems with the tests. Data were analyzed by frequency, percentage and descriptive 
analysis. 

 The result of the study was all 8 learning activity plans promoting word problems solving 
ability with multiple strategies on multiplication and division word problems among Prothom Suksa 
4 students were appropriate which examined by the experts,After implementing the learning     
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activity plans to the students, it was found that students problems solving ability met criteria both 
during  the study and from the test. Thus the learning activity plans created were appropriated. 


