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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 
โดยใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการ กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หอ้ง Lion 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จ  านวน                 
33 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยั พบวา่  1) การแกปั้ญหานกัเรียนท่ีมีทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก
และการลบ ไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 12 คน ดว้ยแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและ 
การลบ ในวงรอบท่ี 1 มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑจ์ านวน 9 คน และในวงรอบท่ี 2                       
มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑ ์3 คน  2) การแกปั้ญหานกัเรียนท่ีมีทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
การคูณและการหาร ไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 10 คน ดว้ยแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณ
และการหาร ในวงรอบท่ี 1 มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑจ์ านวน 8 คน และในวงรอบท่ี 2             
มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑ ์2 คน  3) การแกปั้ญหานกัเรียนท่ีมีทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน ไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 2 คน ดว้ยแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน ในวงรอบท่ี 1 มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑท์ั้ง 2 คน 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this research was to solve the mathematical problem solving skills 

in addition, subtraction, multiplication, division, and their integration for the third grade 

students at Thong-Oun Kindergartens School by action research. The target group was 33              

the third grade students in Lion classroom at Thong-Oun Kindergartens School, Under the 

Office of Private Education, the Office of Surin Primary School Area 2, available by 

purposive sampling. The research tools were exercises for increate skills to solve math 

problems and test for skills to solve math problems. The statistics for data analysis were 

percentage, mean and standard deviation.   

 The research found that: 1) The problem solving in skills of problem solving for 

addition and subtraction. The students who score did not meet the skills to solve problems of 

addition and subtraction were 12 students, in the first cycle, 9 students who scored meet               

the criteria and in the second cycle, 3 students who scored qualified criteria. 2) The problem 

solving in skills of problem solving for multiplication and division. The Students who score 

did not meet the skills to solve problems of  multiplication and division were 10 students,             

in the first cycle, 8 students who scored meet the criteria and in the second cycle, 2 students 

 



ฉ 

who scored qualified criteria. 3) The problem solving in skills of problem solving for 

addition, subtraction, multiplication, division, and their integration. The Students who score 

did not meet the skills to solve problems of addition, subtraction, multiplication, division,   

and their integration were 2 students, and they scored meet the criteria in the first cycle.     
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

ภูมหิลงั 
 

  การศึกษาเป็นรากฐานและกระบวนการท่ีช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆ            
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพ ซ่ึงหากคนมีคุณภาพแลว้ยอ่มส่งผลให้
สังคมและประเทศชาติมีความเจริญกา้วหนา้ การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนใหมี้คุณภาพจึงเป็น
เร่ืองท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่  คณิตศาสตร์นบัวา่เป็นเร่ืองหน่ึงท่ีมีความส าคญัอีกหน่ึง ท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อชีวติมนุษยเ์ราเป็นอนัมาก อาจกล่าวไดว้า่มนุษยเ์ราเติบโตมาพร้อมๆ กบัการ
พฒันาความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์ ทั้งท่ีเป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติท่ีแวดลอ้มตวัเราและ           
การเรียนรู้ในชั้นเรียน คนส่วนใหญ่ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์โดยตรงมกัจะเขา้ใจวา่ 
คณิตศาสตร์เป็นเร่ืองของตวัเลขและการค านวณ ซ่ึงเป็นการใหค้วามหมายคณิตศาสตร์อยา่ง
แคบๆ แทท่ี้จริงคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ และใชใ้น           
การคิดคน้ส่ิงประดิษฐต่์างๆ เช่น เคร่ืองค านวณและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อยา่งไรก็ตาม ในวงการ
ศึกษาปัจจุบนัไดย้อมรับบทบาทของคณิตศาสตร์กนัมากยิง่ข้ึน และคณิตศาสตร์เป็นท่ีรู้จกันค
วามหมายท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางข้ึน (ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร. 2547 : 2) 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้  าหนดให ้วชิาคณิตศาสตร์เป็น
วชิาท่ีจะตอ้งมีการจดัการเรียนในระดบัประถมศึกษาจนถึงมธัยมศึกษา ในการจดัการศึกษาภาค
บงัคบัโดย ไดเ้นน้ถึงความส าคญัของวชิาคณิตศาสตร์ไวว้า่ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1) 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์ท าใหม้นุษยมี์ความคิด
สร้างสรรคคิ์ดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหา และ
สถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ท าใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวทิยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ีตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวติ             
และช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึนนอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันามนุษยใ์หส้มบูรณ์           
มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจสติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น 
และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
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การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หวัใจส าคญัครูควรจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
วางแผนการจดัการเรียนรู้ ไดศึ้กษาคน้ควา้สืบคน้ ทดลองดว้ยตนเอง ไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั
จริง ไดอ้ธิบายและแสดงเหตุผล ไดคิ้ดวเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ การประเมินผลการ
เรียนรู้จะตอ้งเป็นการตรวจสอบวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ ทกัษะ และพฤติกรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมหรือคุณลกัษณะอ่ืนๆตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด ผลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินน้ีส่วนหน่ึงจะไดม้าจากการประเมินไปพร้อมๆกนักบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
วธีิการสังเกตการปฏิบติังาน การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบผลงาน การจดัท าแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) ของนกัเรียน ซ่ึงเป็นการประเมินตามสภาพจริง หากพบวา่นกัเรียนไม่เกิดการเรียนรู้
หรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ครูตอ้งหาวธีิการหรือแนวทางแกไ้ข (วสุิทธ์ิ เวียงสมุทร. 2556 : 39) 

การจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ต าบลท่าตูม 
อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ จากการส ารวจสภาพท่ีเกิดข้ึนในการจดัการเรียนการสอนเน้ือหา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้จิยัซ่ึงเป็นครูผูส้อนวชิาน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล จากการ
สัมภาษณ์ครูท่ีสอนวชิาคณิตศาสตร์ การสังเกตการสอนของครูในโรงเรียนอนุบาลทองอุ่น              
การสัมภาษณ์นกัเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จากแบบบนัทึกผล
การเรียน (ปพ.5) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ปีการศึกษา                 
2555-2557 พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 68.75 , 67.87 และ 69.57 ตามล าดบั จากขอ้มูลดงักล่าว 
จะเห็นวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ยงัอยูใ่น
เกณฑท่ี์ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้คือ ร้อยละ 70 ข้ึนไป ดงันั้นควรจะไดรั้บ
การพฒันาและปรับปรุง จากการวเิคราะห์คะแนนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ในหน่วยต่างๆทั้งหมด การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เป็นเร่ืองท่ี
ครูผูส้อนและนกัเรียนมีปัญหาค่อนขา้งมาก เพราะการแกโ้จทยปั์ญหาเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น                   
มีวธีิคิดหลายขั้นตอน ท าใหว้ิเคราะห์หาหลกัการหรือค าตอบไดย้าก อีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า คือ นกัเรียนยงัขาดทกัษะดา้นความรู้ ทกัษะกระบวน                
การคิดแกไ้ขปัญหา หรืออาจเน่ืองมาจากผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร เพราะครูผูส้อนมกัจะสอนดว้ยวธีิการสอนท่ีไม่มีความหลากหลาย ยงัใชก้าร
สอนท่ีเนน้การอธิบายหนา้ชั้นเรียน ไม่มีการใชก้ระบวนการกลุ่มในการจดัการเรียนการสอน 
และนกัเรียนยงัมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนอ้ย ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงได้
ศึกษาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหมี้ความเหมาะสมต่อ
การน าไปใชใ้นสภาพการเรียนการสอนจริงให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
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จากผลการศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน การวจิยั
เชิงปฏิบติัการเป็นวธีิการหน่ึงท่ีส าคญัและสามารถใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน เป็นการวจิยัท่ี
ท าโดยครูผูส้อนในชั้นเรียน เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน และน าผลมาใชใ้นปรับปรุง
การเรียนการสอนหรือส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุดกบัผูเ้รียน เป็นการวจิยัท่ีตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว น าผลไปใชท้นัที และสะทอ้นขอ้มูลเก่ียวกบั
การปฏิบติังานต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัของตนเองใหท้ั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานใน
โรงเรียนไดมี้โอกาสวพิากษ ์อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ในแนวทางท่ีไดป้ฏิบติัและผลท่ีเกิดข้ึน
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ทั้งครูและนกัเรียน การวิจยัเชิงปฏิบติัการมีกระบวนการท างานท่ีเป็นวงจร 
มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนหลงัจากท่ีวเิคราะห์และก าหนดประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการการ
แกไ้ข (Plan) 2) การปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด (Art) 3) การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 
และ 4) การสะทอ้นหลงัจากการปฏิบติังานใหผู้ท่ี้มีส่วนร่วมไดว้พิากษว์ิจารณ์ (สุวมิล วอ่งวานิช. 
2557 : 21-23) การวจิยัเชิงปฏิบติัการ จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกั
กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบและสามารถเรียนรู้วธีิการต่างๆไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน 

จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น เพื่อแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่อง และ
เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ผูว้จิยัไดพ้ิจารณาเลือกใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงปฏิบติัการ                    
(Action Research) ซ่ึงเป็นวธีิท่ีมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผูว้จิยัไดว้างแผน เพื่อก าหนด
ขั้นตอนและวธีิการแกไ้ขปัญหาในรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นขั้นตอนการวจิยั
เชิงปฏิบติัการมาปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้และพฒันาสู่แผนการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 

 เพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น โดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
 

ขอบเขตกำรวจิัย 
 

การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีขอบเขตดงัน้ี 
  1.  กลุ่มเป้ำหมำย 
    กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หอ้ง Lion  
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ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จ านวน 33 คน มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหไ้ดน้กัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิรายวชิา
คณิตศาสตร์ต ่า 

  2.  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ    
   เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ี
เก่ียวกบัโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
     2.1 โจทยปั์ญหา การบวกและการลบ  
     2.2 โจทยปั์ญหาการคูณและการหาร  
     2.3 โจทยปั์ญหาหารบวก ลบ คูณ หารระคน 

   3.  ตัวแปรทีศึ่กษำ 
    ตวัแปรท่ีศึกษาคือ ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
  4.  ระยะเวลำทีใ่ช้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำ     
   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 กำรวจัิยเชิงปฏิบัติกำร หมายถึง กระบวนการวจิยัท่ีมุ่งแกปั้ญหาในการจดัการเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบ โดยผูว้ิจยัปฏิบติัการเป็นวงรอบท่ีมี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

  1. ขั้นการวางแผน (Plan) หมายถึง การส ารวจปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนรู้
น ามาวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปั้ญหา 

 2. ขั้นการปฏิบติั (Act) หมายถึง การลงมือปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดว้างแผนไว ้โดย
ใชก้ารจดักิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการสร้างทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  

  3. ขั้นการสังเกต (Observe) หมายถึง การเฝ้าดูการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบติั
กิจกรรม และบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท าการสังเกตกระบวนการของการปฏิบติัและผลของ
การปฏิบติั โดยสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะท าการสอน ผลของการท าแบบฝึกทกัษะ การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน และเม่ือส้ินสุดแต่ละวงรอบให้นกัเรียนท า
แบบทดสอบยอ่ย เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรายบุคคล 
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  4. ขั้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflect) หมายถึง การน าผลการปฏิบติัมาสรุป               
ถึงปัญหาอุปสรรคท่ีไดจ้ากขอ้มูลในขั้นสังเกต เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุง และ
วางแผนการปฏิบติัในวงรอบต่อไป เม่ือครบวงรอบหน่ึงๆจะพิจารณาปรับปรุงแผน (Replaning) 
เพื่อน าไปปฏิบติัในวงรอบต่อไป จนกวา่การเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีศึกษาไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง เอกสารแสดงขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆของผูส้อน
และผูเ้รียนท่ีก าหนดไวเ้ป็นแนวทางในการจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมไปตาม
จุดประสงค ์

ทกัษะกำรแก้โจทย์ปัญหำ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการหาค าตอบจาก
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหา คณิตศาสตร์ 
 แบบทดสอบวดัทกัษะกำรแก้โจทย์ปัญหำคณติศำสตร์ หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้าง
ข้ึน เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์            
ตามแนวทางการแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยา  
 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการเรียนรู้ทกัษะ 
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน 
 คะแนนเกณฑ์ หมายถึง คะแนนความสามารถในการการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
ของผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนอยา่งนอ้ยร้อยละ 70 ข้ึนไป 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจิัย 
 

1. ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
2. นกัเรียนมีทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการวจิยัเร่ือง การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
อนุบาลทองอุ่น อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
   1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
  2. หลกัการสอนคณิตศาสตร์ 
   2.1 ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ 
   2.2 ลกัษณะส าคญัของวชิาคณิตศาสตร์ 
    2.3 หลกัการสอนคณิตศาสตร์ 
    2.4 ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์   
    2.5 ปรัชญาในการสอนคณิตศาสตร์ 
    2.6 จิตวทิยาการสอนคณิตศาสตร์ 
  3. โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
    3.1 ความหมายของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
    3.2 ประเภทของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
    3.3 ลกัษณะของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
    3.4 ทกัษะและกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
  4. การแกโ้จทยปั์ญหาตามขั้นตอนของโพลยา 
  5. การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
    5.1 ความหมายของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
    5.2 จุดมุ่งหมายของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
    5.3 หลกัการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
    5.4 รูปแบบของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
    5.5 ลกัษณะของการวจิยัเชิงปฏิบติั 
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    5.6 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
  6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  7. แผนการจดัการเรียนรู้ 

   7.1 ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 
   7.2 ขั้นตอนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
   7.3 ลกัษณะท่ีดีของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

    8.1 งานวจิยัในประเทศ 
    8.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
  9. กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่3 
 

  1. วสัิยทัศน์ของหลกัสูตร 
   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของ
ชาติใหเ้ป็น มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลกยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความ
เช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 2. หลกัการของหลกัสูตร 
   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี  
    2.1 เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล  
    2.2 เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการ 
ศึกษาอยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ  
    2.3 เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
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   2.4 เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา
และการจดัการเรียนรู้ 
    2.5 เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
    2.6 เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อธัยาศยัครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
  3. จุดหมายของหลกัสูตร 
   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็น
คนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย
เพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี  
    3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยั
และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    3.2 มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้
เทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ  
    3.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลงักาย 
    3.4 มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถีิ
ชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
    3.5 มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนั
ในสังคมอยา่งมีความสุข 
 4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
   ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงัน้ี  
   4.1 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  
     หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งใหผู้เ้รียนเกิด
สมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี  
      4.1.1 ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่ง
สาร มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของ
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ตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับ
หรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร 
ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม  
     4.1.2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การ
คิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อ
น าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  
     4.1.3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและ
ขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม 
แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
     4.1.4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง การท างานและการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดี ระหวา่ง
บุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการ
เปล่ียน แปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกั หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น  
     4.1.5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก 
และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเอง
และสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง 
เหมาะสมและมีคุณธรรม  
   4.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
     หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข                 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี  
      4.2.1 รักชาติ ศาสนา กษตัริย ์ 
      4.2.2 ซ่ือสัตยสุ์จริต    
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      4.2.3 มีวนิยั  
      4.2.4 ใฝ่เรียนรู้  
      4.2.5 อยูอ่ยา่งพอเพียง  
      4.2.6 มุ่งมัน่ในการท างาน  
      4.2.7 รักความเป็นไทย  
      4.2.8 มีจิตสาธารณะ  
   นอกจากน้ีสถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มเติมให้
สอดคลอ้งตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 
  5. สาระมาตรฐานการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนด
โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 7-54) 
  สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
    มาตรฐาน ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้ 
 จ  านวนในชีวติจริง 
    มาตรฐาน ค 1.2 เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและ  
 ความสัมพนัธ์ ระหวา่งการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถ       
ใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา 

    มาตรฐาน ค 1.3 ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
    มาตรฐาน ค 1.4 เขา้ใจระบบจ านวนและสามารถน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้

  สาระที ่2 การวดั 
   มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ี 
ตอ้งการวดั 
   มาตรฐาน ค 2.2 แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
  สาระที ่3 เรขาคณติ 
   มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ 
   มาตรฐาน ค 3.2ใชก้ารนึกภาพ (Visualization) ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (Spatial 
Reasoning) และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) 
  สาระที่ 4 พชีคณติ 
   มาตรฐาน ค 4.1 เขา้ใจและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังกช์ัน่ต่าง ๆ 
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   มาตรฐาน ค 4.2ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟและตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  
 (mathematical model ) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้
แกปั้ญหา 
  สาระที่ 5 การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
   มาตรฐาน ค 5.1เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
   มาตรฐาน ค 5.2ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการ  
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
  สาระที่ 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
   มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร        
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ 
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 6. การจัดการเรียนรู้ 
  การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติั หลกัสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและ
คุณลกัษณะอนัพึง ประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชน  
  ในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตามเป้าหมายหลกัสูตร ผูส้อนพยายามคดัสรร 
กระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดยช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผา่นสาระท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ๘ 
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาทกัษะต่างๆ 
อนัเป็น สมรรถนะส าคญัใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  
   1. หลกัการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด เช่ือวา่ทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ยดึประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพฒันา ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ค านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง เนน้ใหค้วามส าคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม  
   2. กระบวนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนจะตอ้ง
อาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของ
หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็น ส าหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
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สถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั ลงมือ
ท าจริง กระบวนการจดัการ กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง 
กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
ควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันา เพราะจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมาย
ของหลกัสูตร ดงันั้น ผูส้อน จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เพื่อใหส้ามารถเลือกใชใ้นการจดั กระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
   3. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาให้
เขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะ ส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน แลว้จึงพิจารณา ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดย
เลือกใชว้ธีิสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและ ประเมินผล เพื่อใหผู้เ้รียนได้
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
   4. บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายของหลกัสูตร ทั้งผูส้อนและผูเ้รียน ควรมีบทบาท ดงัน้ี  
    4.1 บทบาทของผูส้อน  
     4.1.1 ศึกษาวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้น าขอ้มูลมาใชใ้นการ
วางแผน การจดัการเรียนรู้ ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน  
     4.1.2 ก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และ
ทกัษะ กระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์    
     4.1.3 ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล และพฒันาการทางสมอง เพื่อน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  
     4.1.4 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการ
เรียนรู้      
     4.1.5 จดัเตรียมและเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม น าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน  
     4.1.6 ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกบั ธรรมชาติของวิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  
     4.1.7 วเิคราะห์ผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน 
รวมทั้ง ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง  
    4.2 บทบาทของผูเ้รียน  
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     4.2.1 ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง  
     4.2.2 เสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ขอ้ความรู้ ตั้งค  าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
     4.2.3 ลงมือปฏิบติัจริง สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ช ้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
     4.2.4 มีปฏิสัมพนัธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู  
     4.2.5 ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
  7. ส่ือการเรียนรู้  
    ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ ให้
ผูเ้รียนเขา้ถึง ความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลย ี
และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ิน การเลือกใชส่ื้อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกบั
ระดบัพฒันาการ และ ลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน  
   การจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาข้ึนเอง หรือ
ปรับปรุงเลือกใช ้อยา่งมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเพื่อน ามาใชป้ระกอบในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริม และส่ือสารใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจดัใหมี้อยา่ง
พอเพียง เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียน เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้หนา้ท่ีจดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรด าเนินการดงัน้ี  
     1. จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้ ศูนยส่ื์อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ 
และเครือข่าย การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคน้ควา้
และการแลกเปล่ียน ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา ทอ้งถ่ิน ชุมชน สังคมโลก  
    2. จดัท าและจดัหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน เสริม
ความรู้ใหผู้ส้อน รวมทั้งจดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยุกตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้  
    3. เลือกและใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความ
หลากหลาย สอดคลอ้ง กบัวธีิการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน  
    4. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ  
    5. ศึกษาคน้ควา้ วจิยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  
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    6. จดัใหมี้การก ากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกบัส่ือ
และการใชส่ื้อ การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม ่าเสมอ 
   ในการจดัท า การเลือกใช ้และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใชใ้น
สถานศึกษา ควรค านึงถึงหลกัการส าคญัของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียน เน้ือหา
มีความถูกตอ้งและทนัสมยั ไม่กระทบความมัน่คงของชาติ ไม่ขดัต่อศีลธรรม มีการใชภ้าษาท่ี
ถูกตอ้ง รูปแบบการน าเสนอท่ีเขา้ใจ ง่าย และน่าสนใจ 
  8. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐานสอง
ประการคือ การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน ในการพฒันาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ใหป้ระสบผลส าเร็จนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตาม
ตวัช้ีวดัเพื่อใหบ้รรลุตาม มาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมาย หลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่วา่
จะเป็นระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันา คุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูล
และสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ และ ความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน 
ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด การพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตาม
ศกัยภาพ  
   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน 
ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ มีรายละเอียด ดงัน้ี  
    1. การประเมินระดบัชั้นเรียน เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยูใ่น
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนด าเนินการเป็นปกติและสม ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน 
ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่ง หลากหลาย เช่น การซกัถาม การสังเกต การตรวจการบา้น  
การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใชแ้บบทดสอบ ฯลฯ 
โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาส ใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 
ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผา่นตวัช้ีวดัใหมี้ การสอนซ่อมเสริม การประเมินระดบัชั้น
เรียนเป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหนา้ใน การเรียนรู้ อนัเป็นผลมาจากการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด มีส่ิงท่ี จะตอ้งไดรั้บการพฒันา
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ปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลใหผู้ส้อนใชป้รับปรุง การเรียนการสอน
ของตนดว้ย ทั้งน้ีโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
การเรียนรู้และตวัช้ีวดั  
    2. การประเมินระดบัสถานศึกษา เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการ
เพื่อตดัสินผล การเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และ
เขียน คุณลกัษณะ อนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน นอกจากน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบั
การจดัการศึกษา ของสถานศึกษา วา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผูเ้รียน
มีจุดพฒันาในดา้นใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบั
เกณฑร์ะดบัชาติ ผลการประเมิน ระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการ
ปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร โครงการ หรือวธีิการ จดัการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาและ
การรายงานผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการ สถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง และชุมชน  
    3. การประเมินระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนใน
ระดบัเขตพื้นท่ี การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความ
รับผดิชอบ สามารถด าเนินการ โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐาน
ท่ีจดัท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ี การศึกษา หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั ใน
การด าเนินการจดัสอบ นอกจากน้ียงัไดจ้าก การตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบั
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
    4. การประเมินระดบัชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตาม
มาตรฐาน การเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียน
ทุกคนท่ีเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เขา้รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดบัต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา 
ตลอดจนเป็นขอ้มูลสนบัสนุน การตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศ  
   ขอ้มูลการประเมินในระดบัต่าง ๆ ขา้งตน้ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
ตรวจสอบ ทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระความรับผดิชอบของสถานศึกษาท่ีจะตอ้ง
จดัระบบดูแล ช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตาม
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ศกัยภาพบนพื้นฐาน ความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนทัว่ไป กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่า กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาดา้นวนิยั และพฤติกรรม กลุ่มผูเ้รียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผูเ้รียน
ท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจากการ
ประเมินจึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาในการด าเนินการ ช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัทว้งที เปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาและประสบความส าเร็จในการเรียน  
   สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผดิชอบจดัการศึกษา จะตอ้งจดัท าระเบียบวา่ดว้ยการ
วดัและ ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนว
ปฏิบติัท่ีเป็นขอ้ก าหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายถือปฏิบติั ร่วมกนั 
  9. เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน  
   9.1 การตดัสิน การใหร้ะดบัและการรายงานผลการเรียน  
    9.1.1 การตดัสินผลการเรียน 
     ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวเิคราะห์
และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการ
พฒันาผูเ้รียนแต่ละคนเป็นหลกั และตอ้งเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนทุกดา้นอยา่งสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอน ซ่อมเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาจนเตม็ตามศกัยภาพ  
     ระดบัประถมศึกษา  
      1) ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   
      2) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผา่นตามเกณฑท่ี์
สถานศึกษา ก าหนด  
      3) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา  
      4) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑ์
ท่ี สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
     ระดบัมธัยมศึกษา  
      1) ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาค
เรียนไม่นอ้ย กวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวชิานั้น ๆ  
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      2) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผา่นตามเกณฑท่ี์
สถานศึกษา ก าหนด  
      3) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา  
      4) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑ์
ท่ี สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ
กิจกรรมพฒันา ผูเ้รียน  
     การพิจารณาเล่ือนชั้นทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ถา้ผูเ้รียนมี
ขอ้บกพร่องเพียง เล็กนอ้ย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้
ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ สถานศึกษาท่ีจะผอ่นผนัให้เล่ือนชั้นได ้แต่หากผูเ้รียนไม่ผา่นรายวชิา
จ านวนมาก และมีแนวโนม้วา่จะ เป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน สถานศึกษาอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ ้ าชั้นได ้ทั้งน้ีใหค้  านึงถึงวฒิุภาวะและความรู้ ความสามารถ
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
    9.1.2 การใหร้ะดบัผลการเรียน  
      ระดบัประถมศึกษา ในการตดัสินเพื่อให้ระดบัผลการเรียนรายวชิา 
สถานศึกษาสามารถ ให้ระดบัผลการเรียนหรือระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียน เป็นระบบ
ตวัเลข ระบบตวัอกัษร ระบบร้อยละ และระบบท่ีใชค้  าส าคญัสะทอ้นมาตรฐาน การประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น ใหร้ะดบัผล การประเมินเป็น ดี
เยีย่ม ดี และผา่น 
      ระดบัมธัยมศึกษา ในการตดัสินเพื่อให้ระดบัผลการเรียนรายวชิา ให้
ใชต้วัเลขแสดงระดบั ผลการเรียนเป็น 8 ระดบั การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น ใหร้ะดบัผล การประเมินเป็น ดีเยีย่ม ดี และผา่น การประเมิน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติั กิจกรรมและ
ผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น และ
ไม่ผา่น 
      การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วม
กิจกรรม การปฏิบติั กิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด และใหผ้ล
การเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น และไม่ผา่น 
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    9.1.3 การรายงานผลการเรียน  
     การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบ
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัท า
เอกสารรายงานใหผู้ป้กครอง ทราบเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  
     การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของ
ผูเ้รียนท่ีสะทอ้น มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู 
   9.2 เกณฑก์ารจบการศึกษา 
    หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดเกณฑก์ลางส าหรับการจบ
การศึกษาเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  
     9.2.1 เกณฑก์ารจบระดบัประถมศึกษา  
     1) ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐาน และรายวชิา/กิจกรรมเพิ่มเติมตาม
โครงสร้างเวลาเรียน ท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  
     2) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวชิาพื้นฐาน ผา่นเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนในระดบัผา่น
เกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑ์
การประเมิน ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     5) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑ์
การประเมิน ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  10. มาตรฐานตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
 
ตารางที ่1  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดัช้ันปี 

สาระที ่1 : จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 : เขา้ใจถึงความหลากหลายของ
การแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวติจริง 

 
1. เขียนและอ่านตวัเลขอินดูอารบิก ตวัเลข  
 ไทย และตวัหนงัสือแสดงปริมาณของ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 
 
 
 
มาตรฐาน ค 1.2 : เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์
ระหวา่งการด าเนินการต่างๆ และสามารถใช้
การด าเนินการในการแกปั้ญหา  
 
 
 
 
 
มาตรฐาน ค 1.3 : ใชก้ารประมาณค่า ในการ
ค านวณและแกปั้ญหา 
 
มาตรฐาน ค 1.4 : เขา้ใจระบบจ านวนและน า
สมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้
สาระที ่2 : การวดั 
มาตรฐาน ค 2.1 : เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบั การ
วดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
 

 ส่ิงของหรือจ านวนนบัท่ีไม่เกินหน่ึงแสน  
 และศูนย ์
2. เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบัไม่ 
 เกินหน่ึงแสนและศูนย ์ 
1. บวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณ หาร 
 ระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและ 
 ศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ 
 สมเหตุสมผลของค าตอบ 
2. วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของโจทย ์
 ปัญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจ านวน  
 นบัไตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ 
 ค  าตอบ และสร้างโจทยไ์ดม้่เกินหน่ึงแสน  
 และศูนย ์พร้อมทั้ง 

 
– 

 
 

– 
 
1. บอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร และ 
 มิลลิเมตร เลือกเคร่ืองวดัท่ีเหมาะสม และ 
 เปรียบเทียบความยาว 
2. บอกน ้าหนกัเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด  
 เลือกเคร่ือง ชัง่ท่ีเหมาะสม และ 

 
 
 
 

 เปรียบเทียบน ้าหนกั 
3. บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร  
 เลือกเคร่ืองตวงท่ีเหมาะสม และ เปรียบเทียบ
ปริมาตร และความจุในหน่วย เดียวกนั 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดัช้ันปี 

 
 
 
 
 
มาตรฐาน ค 2.2 : แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
 
 
 
 
มาตรฐาน ค 3.2 : ใชก้ารนึกภาพ 
(visualization) ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ 
(spatial reasoning) และใชแ้บบจ าลองทาง
เรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
 
 
 
สาระที ่4 : พชีคณติ 
มาตรฐาน ค 4.1 : เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป 
(pattern) ความสัมพนัธ์ และฟังกช์นั 
 

4. บอกเวลาบนหนา้ปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที)  
 อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ด 
5. บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดัความ 
 ยาว น ้าหนกั และเวลา 
6. อ่านและเขียนจ านวนเงินโดยใชจุ้ด 
1. แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว การชัง่  
 การตวงเงิน และเวลา 
2. อ่านและเขียนบนัทึกรายรับ รายจ่าย 
3. อ่านและเขียนบนัทึกกิจกรรมหรือ 
 เหตุการณ์ท่ีระบุเวลา 
1. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็น 
 ส่วนประกอบของส่ิงของท่ีมีลกัษณะเป็น 
 รูปเรขาคณิตสามมิติ 
2. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตร  
 จากรูปท่ีก าหนดให้ 
3. เขียนช่ือจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ 
 เส้นตรง มุม และเขียนสัญลกัษณ์ 
1. บอกจ านวนและความสัมพนัธ์ในแบบรูป  
 ของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25  
 ทีละ 50 และลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5  
 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซ ้ า 

 
 
 
มาตรฐาน ค 4.2 : ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ 
กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
(mathematical model) อ่ืนๆ แทนสถานการณ์
ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้

2. บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของ 
 รูปท่ีมีรูปร่าง ขนาด หรือสีท่ีสัมพนัธ์กนั 
 สองลกัษณะ  
 

– 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดัช้ันปี 
แกปั้ญหา 
สาระที ่5 : การวเิคราะห์ข้อมูลและความ 
น่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1 : เขา้ใจและใชว้ธีิการ ทาง
สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 
 
มาตรฐาน ค 5.2 : ใชว้ธีิการทางสถิติและ
ความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3 : ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและ
ความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและ
แกปั้ญหา 

 
 
 
1. รวบรวมและจ าแนกขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
 และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบเห็นใน 
 ชีวติประจ าวนั 
2. อ่านขอ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ 
 แท่งอยา่งง่าย 

 
– 

 
 

– 

สาระที ่6 : ทกัษะและกระบวนการ 
ทางคณติศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการ
แกปั้ญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ 
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และ
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

 
 
1. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
2. ใชค้วามรู้ ทกัษะ และกระบวนการทาง 
 คณิตศาสตร์ ในการแกปั้ญหาใน 
 สถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและ 
 สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน 
 การส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ 
 น าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และ  
 เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 
6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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   10.1 ค าอธิบายรายวชิา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
    ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดค านวณ และฝึกการแกโ้จทยปั์ญหาในเร่ืองการเขียนและ
อ่านสัญลกัษณ์แสดงปริมาณของส่ิงของหรือจ านวนนบัท่ีไม่เกินหน่ึงแสนและศูนยเ์ป็นตวัเลขฮินดู
อารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือ การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและ
ศูนย ์การบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน ของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์
การวเิคราะห์และหาค าตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึง
แสนและศูนย ์การบอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร การบอกน ้าหนกัเป็น
กิโลกรัม กรัม และขีด การบอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร เลือกเคร่ืองวดั เคร่ืองชัง่ 
และเคร่ืองตวงท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งเปรียบเทียบความยาว น ้าหนกั ปริมาตรและความจุ การ
บอกเวลาบนหนา้ปัดนาฬิกา การอ่านและเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ด การบอกความสัมพนัธ์ของ
หน่วยการวดัความยาว น ้าหนกัและเวลา การอ่านและเขียนจ านวนเงินโดยใชจุ้ด การแกปั้ญหา
เก่ียวกบัการวดัความยาว การชัง่ การตวง เงิน และเวลา การอ่านและเขียนบนัทึกรายรับ รายจ่าย 
การอ่านและเขียนบนัทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา การบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติท่ีเป็นส่วนประกอบของส่ิงของท่ีมีลกัษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ การระบุรูปเรขาคณิตสอง
มิติท่ีมีแกนสมมาตร การเขียนช่ือจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเขียนสัญลกัษณ์การ
เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ และบอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม รอบตวั การบอก
จ านวนและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของจ านวนและแบบรูปซ ้ า การบอกรูปและความสัมพนัธ์
ในแบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง ขนาด หรือสีท่ีสัมพนัธ์กนัสองลกัษณะ การรวบรวมและจ าแนก
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั การอ่านขอ้มูลจาก
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอยา่งง่าย 
    กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเนน้จดัประสบการณ์จากรูปธรรม ไปสู่ภาพและ
สัญลกัษณ์การจดักิจกรรมกลุ่มหรือเกม ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้
โจทยท่ี์หลากหลายใกลเ้คียงกบัชีวติประจ าวนั เพื่อฝึกทกัษะการคิดค านวณและฝึกการแกโ้จทย์
ปัญหา โดยเรียงล าดบัโจทยจ์ากง่ายไปหาโจทยท่ี์มีความซบัซอ้นมากข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก
ทกัษะเป็นล าดบัขั้น ส่งเสริมการอธิบายใหเ้หตุผลประกอบการแกปั้ญหา และเนน้การแกปั้ญหา
โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย สร้างสรรค ์
    เพื่อใหมี้ความคิดรวบยอด มีทกัษะในการคิดค านวณ มีเหตุผลในการ
แกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และน าความรู้ไปใชใ้นชีวติจริงได ้
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   รหัสตัวช้ีวดั 
    ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2 
    ค 1.2 ป.3/1, ป.3/2 
    ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
    ค 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
    ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
    ค 3.2 ป.3/1, ป.3/2 
    ค 4.1 ป.3/1, ป.3/2 
    ค 5.1 ป.3/1, ป.3/2 
    ค 6.1 ป.1-3/1, ป.1-3/2, ป.1-3/3, ป.1-3/4, ป.1-3/5, ป.1-3/6 
   รวมทั้งหมด 28 ตัวช้ีวดั 
 

หลกัการสอนคณติศาสตร์ 
 

 1.  ธรรมชาติของคณติศาสตร์ 
  ครูคณิตศาสตร์ควรจะมีความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของการเรียนรู้คณิตศาสตร์
พอสมควรเพราะความรู้ดงักล่าวสามารถน าไปวเิคราะห์สภาพการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้
และสามารถเลือกปรับปรุงกลวธีิการสอน และวสัดุประกอบการสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพของ
นกัเรียน ธรรมชาติของคณิตศาสตร์คือ เป็นวชิาเก่ียวกบัความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์เป็นการสร้างความคิดอนัหน่ึงใหเ้กิดความคิดรวบยอดน้ีเป็นการสรุปขอ้คิดท่ี
เหมือนกนัอนัเกิดจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น ของสองหมู่ ถา้จบัคู่หน่ึงไดพ้อดี แสดงวา่ของ
สองหมู่ มีจ  านวนเท่ากนั นอกจากนั้นคณิตศาสตร์ยงัเป็นวิชาท่ีมีโครงสร้างและแสดงความเป็น
เหตุและเป็นผลต่อกนั รวมทั้งเป็นวชิาท่ีใชส้ัญลกัษณ์เพื่อส่ือความหมาย  
  วรรณี ธรรมโชติ (2542 : 1-2) กล่าววา่ในการศึกษาวชิาคณิตศาสตร์ผูศึ้กษาควรมี
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบธรรมชาติของธรรมชาติของคณิตศาสตร์ ในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการเลือกใชว้ธีิในการศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของ
คณิตศาสตร์ ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
   1. คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีเก่ียวกบัความคิดรวบยอด (Concept) ในวชิา
คณิตศาสตร์มีการสร้างความคิดต่าง ๆ ใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงความคิดเหล่าน้ีไดจ้ากการสรุปความคิดท่ี
เหมือน ๆ กนั ซ่ึงอาจจะไดจ้ากประสบการณ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เรียกวา่ ความคิด
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รวบยอด เช่น ของสองหมู่ถา้สมาชิกแต่ละตวัจบัคู่แบบหน่ึงต่อหน่ึงไดห้มดพอดีแสดงวา่ของ
สองหมู่นั้นมีจ านวนเท่ากนัหรือมุมฉากทุกมุมยอมเท่ากนั ในแต่ละเน้ือหาของวชิาคณิตศาสตร์
ไดป้ลูกฝังใหผู้ศึ้กษาไดเ้กิดความคิดรวบยอดในเน้ือหานั้น 
   2. คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีโครงสร้าง โครงสร้างของคณิตศาสตร์ท่ีสมบูรณ์นั้นมี
ก าเนิดมาจากธรรมชาติ โดยท่ีมนุษยไ์ดเ้ฝ้าสังเกตความเป็นไปในธรรมชาติแลว้พยายามสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ข้ึนมาเพื่อแกไ้ขปัญหาของธรรมชาติแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ประกอบดว้ย เทอมอนิยาม (Undefined term) เทอมนิยาม (Defined term) และขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
(Assumption Axiom Postulate) จากนั้นก็ไดต้รรกวทิยาสรุปออกมาเป็นกฎหรือทฤษฎี แลว้น า
กฎหรือทฤษฎีเหล่าน้ีไปประยกุตใ์ชก้บธรรมชาติ ท าใหเ้ราเขา้ใจความเป็นไปของธรรมชาติ 
สามารถควบคุมและปรับปรุงธรรมชาติให้ดีข้ึนและน าธรรมชาติมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้
   3. คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผลคณิตศาสตร์จะแสดงใหเ้ห็น
อยา่ง ชดัเจนวา่ ทุกขั้นตอนในแต่ละเน้ือหาจะเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั และมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งแยกไม่ ออก ท าใหผู้เ้รียนเรียนไดอ้ยา่งสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นคนอยากรู้อยากเห็น 
สามารถคน้พบความจริงใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึนได ้โดยใชค้วามคิดและเหตุผลดงักล่าว  
   4. คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีใชส้ัญลกัษณ์ ในวชิาคณิตศาสตร์จะมีการก าหนด
สัญลกัษณ์ข้ึนใช ้เพื่อส่ือความหมายเช่นเดียวกบัภาษา ซ่ึงท าใหส้ามารถเขียนขอ้ความทาง
คณิตศาสตร์ไดรั้ดกุม ชดัเจน รวดเร็ว และง่ายต่อความเขา้ใจ ซ่ึงนบัไดว้า่คณิตศาสตร์เป็นภาษา
อยา่งหน่ึง ท่ีก าหนดข้ึน ดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีรัดกุมและมีความหมายเฉพาะตวั ท่ีท าใหส่ื้อ
ความหมายไดถู้กตอ้ง เป็นภาษาท่ีมี ตวัอกัษร ตวัเลขและสัญลกัษณ์แทนความคิด เช่น 4+3 =  
ทุกคนสามารถหาค าตอบได ้และ เขา้ใจความหมายตรงกนัวา่หมายถึงอะไร  
   5. คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอยา่งหน่ึง ในการศึกษาคณิตศาสตร์นั้นนกัคณิตศาสตร์
นอกจากจะเป็นนกัคิดแลว้ จ าเป็นตอ้งเป็นผูท่ี้มีจินตนาการ มีความช่างสังเกต มีความละเอียด
รอบคอบ รู้จกัเลือกนิยาม ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีดีและไดส้ัดส่วนกนัตลอด ทั้งความสัมพนัธ์ต่าง ๆ 
ของโครง สร้างทางคณิตศาสตร์ และจะตอ้งพิจารณาวเิคราะห์อยา่งละเอียดถ่ีถว้นวา่อะไรคือส่ิง
ท่ีเขาตอ้งการจะพิสูจน์ก่อนท่ีจะลงมือพิสูจน์ พร้อมกบัการใหเ้หตุผลอยา่งชดัเจนและถ่ายทอด
ส่ิงท่ีพิสูจน์ไดแ้ลว้นั้นออกมาอยา่งมีระบบ ระเบียบ เป็นขั้นตอนอยา่งชดัเจนเช่นเดียวกบัจิตรกร
ท่ีมีจินตนาการเก่ียวกบัภาพท่ีจะวาด ก่อนท่ีจะลงมือวาดอยา่งละเอียดและมีความประณีตมาก 
หรือกวซ่ึีงไดผ้กูเคา้โครง เร่ืองไวอ้ยา่งดี ก่อนท่ี จะลงมือเขียนบทร้อยกรองหรือร้อยแกว้ออกมา
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เป็นเร่ืองราวอนัแสนจะอ่อนหวาน ท าใหผู้อ่้าน อ่านแลว้ซาบซ้ึงในบทกวนีั้น จึงนบัไดว้า่
คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีตอ้งมีการสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งมาก เช่นเดียวกบัศิลปกรรมอ่ืน ๆ 
  กล่าวไดว้า่ธรรมชาติของคณิตศาสตร์นั้นเป็นวชิาเก่ียวกบัความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์เป็นการสร้างความคิดอนัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดความคิดรวบยอด เป็นการสรุปขอ้คิดท่ี
เหมือนกนั อนัเกิดจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีโครงสร้างและแสดงความเป็นเหตุและเป็นผลต่อ
กนัรวมทั้งเป็นวชิาท่ีใชส้ัญลกัษณ์เพื่อส่ือความหมายท าใหเ้ราเขา้ใจความเป็นไปของธรรมชาติ 
ตลอดจนสามารถควบคุมและปรับปรุงธรรมชาติให้ดีข้ึนและน าธรรมชาติมาใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ได ้
  2. ลกัษณะส าคัญของวชิาคณิตศาสตร์ 
   ยพุิน พิพิธกุล (2545 : 2-3) คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีส าคญัวิชาหน่ึง คณิตศาสตร์
มิไดมี้ความหมายเพียงตวัเลขและสัญลกัษณ์เท่านั้น คณิตศาสตร์มีความหมายกวา้งมาก ซ่ึงจะ
สรุปไดด้งัน้ี 
    1. วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีเก่ียวกบัความคิด เราใชค้ณิตศาสตร์พิสูจน์อยา่ง
มีเหตุผลวา่ส่ิงท่ีเราคิดข้ึนนั้น เป็นจริงหรือไม่ ดว้ยวธีิคิด เราก็สามารถจะน าคณิตศาสตร์ไป
แกไ้ขปัญหาทางวทิยาศาสตร์ได ้คณิตศาสตร์ช่วยใหค้นเป็นผูท่ี้มีเหตุผล เป็นคนใฝ่รู้ ตลอดจน
พยายามคิดส่ิงท่ีแปลกใหม่ คณิตศาสตร์จริงเป็นรากฐานแห่งความเจริญของเทคโนโลยดีา้น
ต่างๆ  คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากมนุษยจ์ะตอ้งตอบค าถามประเภทน้ี เช่น 
คนในครอบครัวมีเท่าไร มีสัตวเ์ล้ียงก่ีตวั จึงเกิดจ านวนนบั เกิดวชิาเลขคณิตข้ึน เช่น ถา้เพิ่มข้ึน 1 
คน ใชว้ธีิบวก ถา้หายไป 1 คนใชว้ธีิลบ ถา้ถามวา่เกิดท่ีไหน ก็จะมีค าตอบเร่ือง คู่อนัดบั เช่น 
นภาพรเกิดท่ีสงขลา นพดลเกิดท่ีสกลนคร ก็เขียนเป็น (นภาพร, สงขลา) , (นพดล, สกลนคร) 
จะเห็นวา่ คณิตศาสตร์นั้นตอบสนองค าถามของมนุษย ์แต่เม่ือมนุษยคิ์ดกวา้งขวางข้ึน 
คณิตศาสตร์ก็ขยายตวัออกไปตามความตอ้งการของมนุษย ์จึงเกิดคณิตศาสตร์สาขาต่างๆอีก
มากมาย 
    2. คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีเก่ียวกบัความคิดมนุษย ์มนุษยส์ร้างสัญลกัษณ์แทน
ความคิดนั้นๆ และสร้างกฎในการน าสัญลกัษณ์มาใช้ เพื่อส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
คณิตศาสตร์จึงมีความหมายเฉพาะของตวัมนัเอง เป็นภาษาท่ีก าหนดข้ึนดว้ย สัญลกัษณ์ท่ีรัดกุม 
และส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง เป็นภาษาท่ีมีตวัอกัษร ตวัเลข และสัญลกัษณ์แทนความคิด เป็น
ภาษาสากลท่ีทุกชาติ ทุกภาษท่ีเรียนคณิตศาสตร์จะเขา้ใจตรงกนั เช่น x + 5 = 28 ทุกคนท่ีเขา้ใจ
คณิตศาสตร์จะอ่านประโยคสัญลกัษณ์น้ีได ้และเขา้ใจความหมายตรงกนั 
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    3. คณิตศาสตร์ เป็นวชิาท่ีมีรูปแบบ (Pattern) เราจะเห็นวา่การคิดทาง
คณิตศาสตร์นั้นจะตอ้งมีแบบแผน มีรูปร่างไม่วา่จะคิดเร่ืองใดก็ตาม ทุกขั้นตอนจะตอบไดแ้ละ
จ าแนกออกมาใหเ้ห็นจริง 
    4. คณิตศาสตร์ เป็นวชิาท่ีมีโครงสร้าง มีเหตุมีผล คณิตศาสตร์จะเร่ิมตน้ดว้ย
เร่ืองง่ายๆ ก่อน เช่น เร่ิมตน้ดว้ยอนิยาม ไดแ้ก่ จุด เส้นตรง ระนาบ เร่ืองง่ายๆน้ีจะเป็นพื้นฐาน
น าไปสู่เร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป เช่น นิยาม สัจพจน ์ทฤษฎีบท การพิสูจน์ 
    5. คณิตศาสตร์ เป็นศิลปะอยา่งหน่ึง เช่นเดียวกบัศิลปะอ่ืนๆ ความงามของ
คณิตศาสตร์ก็คือความมีระเบียบและความกลมกลืน นกัคณิตศาสตร์ไดพ้ยายามแสดงความคิด มี
ความคิดสร้างสรรค ์มีจินตนาการ มีความคิดริเร่ิม ท่ีจะแสดงความคิดใหม่ๆ และแสดง
โครงสร้างใหม่ๆ ทางคณิตศาสตร์ออกมา 
   เพ็ญจนัทร์ เงียบประเสริฐ (2542 : 4 - 5) ได้สรุปความส าคญัของวิชา
คณิตศาสตร์ไว ้4 ดา้นดงัน้ี 

  1. ความส าคญัท่ีน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั เราทุกคนตอ้งใชค้ณิตศาสตร์และ
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์อยูเ่สมอ บางคร้ังเราอาจไม่รู้ตวัวา่ก าลงัใชค้ณิตศาสตร์อยู ่เช่น การ
ดูเวลา การประมาณระยะทาง การซ้ือขาย การก าหนดรายรับรายจ่ายในครอบครัว เป็นตน้ 

   2. ความส าคญัท่ีน าไปใชใ้นงานการประกอบอาชีพ ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับ
กนัแลว้ว่า ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูท่ี้จะท างาน ไม่ว่าใน
สาขาวชิาชีพใดผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์มกัจะไดรั้บการพิจารณาก่อนเสมอ 

  3. ความส าคัญท่ีเป็นเคร่ืองปลูกฝังความคิดและฝึกฝนทักษะให้เด็กมี
คุณสมบติั นิสัย เจตคติและความสามารถทางสมองตามวตัถุประสงค์ทัว่ไปของการศึกษา คือ 
การฝึกเด็กให้ใชค้วามคิดหรือให้มีความสามารถสร้างความรู้และคิดเป็น เช่น ความเป็นคนช่าง
สังเกต การรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล และแสดงความคิดเห็นออกมาอยา่งเป็นระเบียบ ง่าย สั้น และ
ชดัเจนตลอดจนมีความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาและทกัษะในการแกปั้ญหา 

  4. ความส าคญัในแง่ท่ีเป็นวฒันธรรม คณิตศาสตร์เป็นมรดกทางวฒันธรรม
จากอดีตท่ีมีรูปแบบอนังดงาม ซ่ึงคนรุ่นก่อนไดคิ้ดคน้ สร้างสรรคไ์ว ้และถ่ายทอดมาให้คนรุ่น
หลงัไดช่ื้นชม ทั้งยงัมีเร่ืองให้ศึกษาคน้ควา้ต่อไปไดอี้กมาก โดยอาจไม่ตอ้งค านึงถึงผลท่ีจะเอา
ไปใชต่้อไป ดงันั้นในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ควรจะเป็นการศึกษาเพื่อช่ืนชมในผลงานของ
คณิตศาสตร์ท่ีมีต่อวฒันธรรม อารยธรรม ความก้าวหน้าของมนุษย์ และยงัเป็นการศึกษา
คณิตศาสตร์เพื่อคณิตศาสตร์เองไดอี้กแง่หน่ึงดว้ย 
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   พิสมยั ศรีอ าไพ (2545 : 13-14) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัไวว้่า คณิตศาสตร์มี
ความ ส าคญัในเกือบทุกวงการ ดงัน้ี 
    1. ในชีวิตประจ าวนั ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนล้วนแต่อยู่ในรูปทรงคณิตศาสตร์
ทั้งส้ิน เช่น อาคารบา้นเรือน เคร่ืองใชต่้าง ๆ จึงกล่าวไดว้า่ เราใชชี้วิตอยูใ่นโลกคณิตศาสตร์ก็คง
ไม่ผดิ 

  2. ในดา้นอุตสาหกรรม บริษทัห้างร้านต่าง ๆ ก็มีการใชค้ณิตศาสตร์ในการ
ปรับปรุงคุณภาพสินคา้ ผลิตภณัฑ์ โดยอาศยัการวิจยัและวางแผน คณิตศาสตร์ยงัมีความส าคญั
ต่องานวศิวกรรม การออกแบบ การก่อสร้างอยา่งมากมาย 

  3. ในดา้นธุรกิจ ไม่วา่จะอยูใ่นวงการเล็ก หรือใหญ่ตอ้งใชค้ณิตศาสตร์ทั้งส้ิน 
เช่น งานธนาคาร บริษทัการคา้ ตอ้งอาศยัคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะสถิติเพื่อวิเคราะห์ วิจยัและหา
ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน 

  4. ในดา้นวิทยาศาสตร์ จากค ากล่าวท่ีวา่ “คณิตศาสตร์เป็นประตูและกุญแจ
ของวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์” ก็เป็นการช้ีให้เห็นถึง
ความส าคญัท่ีคณิตศาสตร์มีต่อวทิยาศาสตร์ 

  5. ในดา้นการศึกษา จะเห็นวา่คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของศาสตร์อ่ืนทั้งปวง
ถา้เปรียบศาสตร์อ่ืนเป็นก่ิงกา้นของตน้ไม ้คณิตศาสตร์ก็เปรียบไดก้บัรากแกว้ 
  3. หลกัการสอนคณติศาสตร์ 
   หลกัการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ การเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดคิ้ด และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ไดศึ้กษาคน้ควา้จากส่ือและเทคโนโลยตี่างๆโดยอิสระ 
ผูส้อนมีส่วนช่วยในการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั
ของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะ น า 
และช้ีแนะในขอ้บกพร่องของผูเ้รียน และในขั้นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวชิา
คณิตศาสตร์ ส่ิงส าคญัท่ีผูส้อนควรค านึงถึงคือความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนส าหรับการเรียนรู้
เน้ือหาใหม่ ขั้นเตรียมความพร้อม เพื่อน าเขา้สู่กิจกรรม ผูส้อนสามารถใชค้  าถามเช่ือมโยงเน้ือหา 
หรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่เน้ือหาใหม่หรือใชย้ทุธวธีิต่างๆ ในการทบทวนความรู้เดิม 
ในขั้นปฏิบติักิจกรรมผูส้อนอาจใชปั้ญหาซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวในขั้นเตรียมความ
พร้อม และใชย้ทุธวธีิต่างๆ ใหผู้เ้รียนสามารถสรุปหรือเขา้ใจหลกัการ แนวคิด กฎ สูตร สัจพจน์ 
ทฤษฎีบท หรือบทนิยามดว้ยตนเองในขณะท่ีผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม ผูส้อนควรใหอิ้สระทาง
ความคิดกบัผูเ้รียนใหค้  าแนะน าตามความจ าเป็น เน่ืองจากลกัษณะการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะตอ้ง
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อาศยั ความรู้พื้นฐานท่ีต่อเน่ืองกนัในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กเล็ก ผูส้อนควรให้
ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบติั/ท ากิจกรรมไดฝึ้กทกัษะ/กระบวน การ โดยฝึกการสังเกต 
ฝึกการใหเ้หตุผล และหาขอ้สรุปจากส่ือรูปธรรมหรือแบบจ าลองต่างๆก่อนและขยายวงความรู้สู่
นามธรรมใหก้วา้งข้ึนสูงข้ึนตามความสามารถของผูเ้รียน ถา้สาระเน้ือหาหรือกิจกรรมท่ีผูส้อน
จดัใหน้ั้นมีความยากเกินไป หรือตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานท่ีสูงกวา่ผูเ้รียนมีอยู ่ผูส้อนจึงควร
สร้างพื้นฐานความรู้ใหม่ อาจใชว้ธีิลดรูปของปัญหานั้นให้ง่ายกวา่เดิม หรือจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เสริมเพิ่มเติมใหอี้กก็ได ้(กรมวชิาการ. 2545 : 188-189) 
   ทิพาพร ชยัสิทธิโยธิน (2554 : 18-19) ในการน าหลกัสูตรคณิตศาสตร์ ไปสู่การ
จดัการเรียนการสอนใหบ้รรลุ จุดประสงคข์องหลกัสูตร ครูเป็นผูมี้บทบาทอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งหา
กระบวนการเพื่อพาผูเ้รียนให้ สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรมุ่งใหผู้เ้รียนไดท้ั้งเน้ือหาและ กระบวนการดัง่ท่ีสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยไีดเ้สนอแนวทางโดยสรุป เป็นรายขอ้ดงัน้ี    
    1. มีความรู้ความเขา้ใจในคณิตศาสตร์และมีทกัษะการคิดค านวณ ใหจ้ดั
กิจกรรม โดยใชข้องจริง ใชภ้าพ(ก่ึงรูปธรรม) และใชส้ัญลกัษณ์(นามธรรม)ในการจดักิจกรรม 
ครูควรมุ่ง ไปสู่ประสบการณ์ระดบันามธรรมใหเ้ร็วท่ีสุดตามความสามารถของผูเ้รียน และเม่ือ
นกัเรียนมี ความรู้ความเขา้ใจดีแลว้จะตอ้งมีการฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดความช านาญ ถูกตอ้ง แม่นย  า
และรวดเร็วใน การคิดค านวณ การฝึกเป็นส่ิงจ าเป็น ครูตอ้งใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนใหม้ากพอ  
    2. รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผลและแสดงความคิดออกมาอยา่งเป็นระเบียบ ชดัเจน 
รัดกุม ธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์มีลกัษณ์โครงสร้างท่ีเป็นระเบียบ มีเหตุผลอยูใ่นตวัเอง 
เป็นวชิาท่ี สามารถช่วยฝึกการคิดอยา่งมีเหตุผลไดเ้ป็นอยา่งดี และควรใชส้อนสอดแทรกทุกคร้ัง
ท่ีมีโอกาส ค าถามท่ีใชค้วรเป็นประเภท ท าไม เพราะเหตุใด จงยกตวัอยา่ง จริงหรือไม่ ฯลฯ  
    3. รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ การปลูกฝังเจตคติ
ท่ีดี ต่อคณิตศาสตร์ มีความส าคญัและจ าเป็นเช่นเดียวกบการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจใน
เน้ือหาวชิา ดงันั้นครูจึงควรใหค้วามสนใจดว้ยวา่กิจกรรมเหล่านั้นจะมีผลต่อเจตคติในวิชา
คณิตศาสตร์ของ นกัเรียนในทางบวกหรือทางลบ  
    4. สามารถน าความรู้ ความคิด และทกัษะ ในการเรียนคณิตศาสตร์ไปใชใ้น
การ เรียนรู้ในส่ิงต่างๆ และชีวติประจ าวนั 
   ยพุิน พิพิธกุล (2545 : 11-12) ใหห้ลกัการสอนคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 
    1. ควรสอนจากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองยาก 
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    2. เปล่ียนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 
    3. สอนใหส้ัมพนัธ์ความคิด 
    4. เปล่ียนวธีิการสอนไม่ซ ้ าซากน่าเบ่ือหน่าย ผูส้อนควรจะสอนให้
สนุกสนาน น่าสนใจซ่ึงอาจจะมี กลอน เพลง เกม การเล่าเร่ือง การท าภาพประกอบการ์ตูน 
ปริศนา ตอ้งรู้จกัสอดแทรกส่ิงละอนัพนัละนอ้ยใหบ้ทเรียนน่าสนใจ 
    5. ใชค้วามสนใจของนกัเรียนเป็นจุดเร่ิมตน้เป็นแรงดลใจท่ีจะเรียนดว้ยเหตุน้ี 
ในการจดัการสอนจึงมีการน าเขา้สู่บทเรียนเร้าใจเสียก่อน 
    6. ควรจะค านึงถึงประสบการณ์เดิม และทกัษะเดิมท่ีนกัเรียนมีอยู ่กิจกรรม
ใหม่ควรจะต่อเน่ืองกบักิจกรรมเดิม 
    7. เร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนัก็ควรสอนไปพร้อมๆกนั เช่นเซตท่ีเท่ากนักบัเซตท่ี
เทียบเท่ากนัยเูนียนของเซตกบัอินเตอร์เซกชนัของเซต 
    8. ใหผู้เ้รียนมองเห็นโครงสร้าง ไม่ใช่เนน้แต่เน้ือหา 
    9. ไม่ควรเป็นเร่ืองยากเกินไป ผูส้อนบางคนชอบใหโ้จทยย์ากๆ เกินสาระ
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวซ่ึ้งอาจจะท าใหผู้เ้รียนท่ีเรียนอ่อนทอ้ถอย แต่ถา้ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งก็อาจจะ
ชอบควรจะส่งเสริมเป็นรายไป ในการสอนตอ้งค านึงถึงหลกัสูตรและเลือกเน้ือหาเพิ่มเติมให้
เหมาะสมทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมศกัยภาพ 
    10. สอนใหน้กัเรียนสามารถหาขอ้สรุปไดด้ว้ยตนเอง การยกตวัอยา่งหลายๆ 
ตวัอยา่งจนนกัเรียนเห็นรูปแบบจะช่วยใหน้กัเรียนสรุปได ้อยา่รีบบอกเกินไปควรเลือกวธีิการ
ต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
    11. ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัในส่ิงท่ีท าได ้ลงมือปฏิบติัจริงและประเมินการ
ปฏิบติัจริง 
    12. ผูส้อนควรจะมีอารมณ์ขนั เพื่อช่วยใหบ้รรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน
ยิง่ข้ึนวชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีเรียนหนกั ครูจึงไม่ควรจะเคร่งเครียด ให้นกัเรียนเรียนดว้ย
ความสนุกสนาน 
    13. ผูส้อนควรจะมีความกระตือรือร้น และต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
    14. ผูส้อนควรหมัน่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะน าส่ิงแปลกและใหม่มา
ถ่ายทอดใหผู้เ้รียนและผูส้อนควรจะเป็นผูท่ี้มีศรัทธาในอาชีพของตน จึงจะท าใหส้อนไดดี้ 
 จากหลกัการสอนดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นวา่ แมผู้ส้อนจะรู้หลกัการสอนดีแลว้ ก็ยงัไม่สามารถ
เป็นผูส้อนท่ีดีได ้ควรจะไดรู้้วธีิการสอนดว้ย 
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  4. ทฤษฎกีารสอนคณติศาสตร์ 
   ประสิทธ์ิ พลศรีพิมพ ์( 2542 : 137-139 ) การเรียนคณิตศาสตร์นบัเป็นเร่ืองท่ี
ยุง่ยากส าหรับคนจ านวนมาก จึงมีผูคิ้ดและคน้หาวธีิการท่ีเหมาะสมในการสอนคณิตศาสตร์ จน
มีการสร้างเป็นทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ข้ึนมา โดยมีทฤษฎีท่ีควรกล่าวถึงดงัน้ี 
    1. ทฤษฎีแห่งการฝึกฝน ( Drill Theory) ทฤษฎีน้ีไดใ้ชเ้ป็นหลกัการสอน
คณิตศาสตร์มานานแลว้ โดยเนน้เร่ืองการฝึกฝนใหท้ าแบบฝึกหดัมากๆ ซ ้ าๆ ซากๆ จนกวา่เด็ก
จะชินกบัวธีินั้นๆ เพราะทฤษฎีน้ีเช่ือวา่เด็กจะเรียนคณิตศาสตร์ได ้โดยการฝึกฝนท าส่ิงนั้นซ ้ าๆ 
ฉะนั้นการสอนจึงเร่ิมโดยครูจะท าเป็นตวัอยา่งของการใชก้ฎหรือสูตรแกปั้ญหาใหน้กัเรียนดู 
แลว้ใหเ้ด็กท าแบบฝึกหดัตามตวัอยา่งจนเกิดความถูกตอ้งอยา่งช านาญ นกัการศึกษาในยคุ
ปัจจุบนัก็ยงัยอมรับวา่ การฝึกฝนมีความจ าเป็นในการเรียนคณิตศาสตร์ เพราะเป็นการฝึกเพื่อให้
เกิดทกัษะ แต่ไดช้ี้ใหเ้ห็นขอ้บกพร่องของทฤษฎีน้ีอยูห่ลายประการ ดงัน้ี 
     1.1 เป็นทฤษฎีการเรียนท่ีเด็กจ าเป็นตอ้งท่องกฎ สูตร ซ่ึงเป็นเร่ืองยาก
ส าหรับเด็ก 
     1.2 เด็กไม่อาจจดจ าขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีไดเ้รียนมาแลว้ทั้งหมด 
     1.3 เด็กจะขาดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงในส่ิงท่ีเรียน เป็นเหตุใหเ้กิดความ
ล าบากในการแกปั้ญหา และอาจลืมส่ิงไดเ้รียนมาแลว้ง่ายๆ 
     2. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยเหตุบงัเอิญ (Incidental Learning Theory) ทฤษฎีน้ีมี
ความเช่ือวา่ เด็กจะเรียนคณิตศาสตร์ไดดี้เม่ือเด็กเกิดความอยากรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเกิดข้ึน 
ฉะนั้นกิจกรรมการเรียนนั้นควรจะจดัข้ึนจากเหตุการณ์ท่ีบงัเอิญเกิดข้ึนในโรงเรียนหรือชุมชนท่ี
เด็กไปประสบดว้ยตนเอง แต่จุดบกพร่องของทฤษฎีน้ีคือ ในทางปฏิบติัจริงแลว้เหตุการณ์จะ
เกิดข้ึนไม่บ่อยหนกั ดงันั้นเรียนตามทฤษฎีน้ีจะใชไ้ดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีเหมาะสม
และเป็นส่ิงสนใจของเด็กเท่านั้น แต่ถา้ไม่มีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนอีกแลว้ ทฤษฎีน้ีก็จะไม่
เกิดผล 
    3. ทฤษฎีแห่งความหมาย ( Meaning Theory ) ทฤษฎีน้ีตระหนกัวา่ การคิด
ค านวณกบัการเป็นอยูใ่นสังคมของเด็กเป็นหวัใจส าคญัในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และมี
ความเช่ือวา่ เด็กจะเรียนรู้และเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนไดดี้เม่ือไดเ้รียนส่ิงท่ีมีความหมายต่อเด็กเอง 
และเป็นเร่ืองเด็กไดพ้บเห็นปฏิบติัในสังคมประจ าวนัของเด็ก เป็นทฤษฎีท่ีเป็นท่ียอมรับและ
เหมาะสมในการน าเอาไปสอนคณิตศาสตร์อยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนัน้ี จากผลการวจิยัเร่ืองการ
สอนคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาของนกัการศึกษาหลายท่าน ปรากฏวา่การสอนเด็กใน
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ระดบัชั้น ป.1-2 ตามทฤษฎีแห่งความหมายเป็นทฤษฎีท่ีเด็กเรียนคณิตศาสตร์ไดดี้ท่ีสุด การใช้
ทฤษฎีน้ีสอนคณิตศาสตร์ผูเ้ช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมไวด้งัน้ี 
     3.1 การสอนเร่ืองใหม่แต่ละคร้ังควรใชข้องจริงประกอบการสอน เพื่อให้
ผูเ้รียนไดม้องเห็นขั้นต่างๆอยา่งแจ่มแจง้ 
     3.2 ใหโ้อกาสเด็กไดแ้สดงถึงวธีิการคิดค านวณของเด็กเอง และควรให้
เด็กไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความยาก ตลอดจนขอ้แตกต่างระหวา่งเร่ืองท่ีเรียนใหม่กบัเร่ืองท่ีเคยเรียน
มาแลว้ 
     3.3 ใหเ้ด็กไดใ้ชค้วามพยายามของตนเองในการคน้หาค าตอบ โดยใช้
ความรู้ท่ีมีเป็นเคร่ืองมือในการคิด 
     3.4 ควรใชโ้สตทศันูปกรณ์ในการช่วยสอนขั้นต่างๆใหม้าก  
     3.5 ใหเ้ด็กท าแบบฝึกหดัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนใหม่ พร้อมทั้งใหอ้ธิบายวธีิ
คิดค านวณท่ีเด็กท าดว้ย ทั้งน้ีอาจใหอ้อกไปแสดงวธีิท าบนกระดานให้เพื่อนร่วมชั้นดูก็ได ้
นอกจากนั้นควรให้แสดงวธีิตรวจสอบค าตอบดว้ย 
     3.6 การฝึกฝนใหเ้กิดทกัษะนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งท า แต่ควรฝึกหลงัจากท่ีเด็ก
เขา้ใจวธีิการนั้นๆเป็นอยา่งดีแลว้ 
     3.7 ควรสอนซ ้ าในเร่ืองท่ีเด็กยงัไม่เขา้ใจ จนกวา่จะเขา้ใจและท าได้
ถูกตอ้ง 
     3.8 ควรใหเ้ด็กไดน้ าความรู้ท่ีเรียนไปใชจ้ริงในชีวติประจ าวนั 
     3.9 ใหแ้บบฝึกหดัเด็กไปท าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กิดทกัษะในเร่ืองท่ี 
เคยเรียน 
  5. ปรัชญาในการสอนคณติศาสตร์  
   ยพุิน พิพิธกุล (2545 : 11-12 ) ปรัชญาในการสอนคณิตศาสตร์ หมายถึงหลกั
แห่งความรู้ และความจริงท่ีจะยดึถือเพื่อเป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์ ในการสอนนั้น 
John Dewey ยดึหลกัปรัชญา Experimentalism คือ “ใหผู้เ้รียนไดค้น้พบค าตอบดว้ยตนเอง ได้
ประสบเอง คน้ควา้เอง และกระท าเอง ผูส้อนเพียงเป็นผูแ้นะน าส่งเสริม และหา้มปรามในเม่ือ
นกัเรียนท าไม่ถูกตอ้งเท่านั้น” ผูส้อนแต่ละคนยอ่มมีหลกัยดึของตน วา่ตนจะยดึปรัชญาในการ
สอนคณิตศาสตร์อยา่งไร ซ่ึงจะขอกล่าวเพียงสังเขป ดงัน้ี 
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    1. สอนใหน้กัเรียนคิดเอง และคน้พบดว้ยตนเอง ผูส้อนเป็นเพียงผูแ้นะน า 
ไม่ใช่ผูบ้อก 
    2. สอนโดยยดึโครงสร้าง มีระบบระเบียบแต่ควรจะใชว้ธีิสอนหลายๆ อยา่ง 
มีการยดืหยุน่ใหเ้หมาะสมตามเน้ือหา 
    3. ไม่มุ่งสอนแต่เน้ือหาคณิตศาสตร์อยา่งเดียว ควรจะสอดแทรกจริยธรรม 
ฝึกความมีระเบียบวนิยัไปในตวัฝึกความเป็นเหตุเป็นผล  
  6. จิตวทิยาการสอนคณติศาสตร์ 
    ประสิทธ์ิ พลศรีพิมพ ์(2542 : 131-137) ก่อนท่ีจะกล่าวถึงจิตวทิยาการสอน
คณิตศาสตร์ ควรจะรู้จกัทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เสียก่อน ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์ท่ีควรรู้จกั คือ 
    1. ทฤษฎีพฒันาของ ยนี เพียเจต ์(Jean Piaget)  
     เพียร์เจียเป็นนกัจิตวทิยาชาวสวติเซอแลนดท่ี์สนใจศึกษาเก่ียวกบัพฒันา
ดา้นสติปัญญาของเด็กเป็นเวลา 40 ปี จากการสังเกตและการวจิยัพบวา่ กระบวนการคิดของเด็ก
ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ความพร้อม ประสบการณ์จากส่ิงแวดลอ้ม สังคม อารมณ์ 
เพียเจตเ์ป็นผูใ้หก้  าเนิดทฤษฎีพฒันาการของเพียเจต ์(Peagetion Developmental Theory) ท่ีกล่าว
วา่ “ไม่วา่เด็กจะอยูใ่นสภาพวฒันธรรมใดก็ตาม ล าดบัขั้นของการพฒันาการทางสมองจะ
เป็นไปในทางเดียวกนั” 
     ทฤษฎีน้ีกล่าววา่ การพฒันาการทางสมองจะเป็นระยะ (Stage) ตามล าดบั
ไม่มีการขา้มขั้น ขั้นแรกจะเป็นพื้นฐานของขั้นนั้นต่อไป และเป็นพื้นฐานต่อเน่ืองกนัไปจนถึง
ขั้นสุดทา้ย การพฒันาการสมองจะสัมพนัธ์กบัอาย ุเพียเจตไ์ดแ้บ่งการพฒันาการทางสติปัญญา
ของเด็กเป็น 4 ขั้นคือ 
      ขั้นท่ี 1 ขั้นการรับรู้จากประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว (Sensory 
Motor Stage) ขั้นน้ีอยูใ่นวยัแรกเกิดถึงประมาณ 2 ปี พฤติกรรมของเด็กอยูก่บัการเคล่ือนไหว
ส่วนใหญ่เป็นการลองผิดลองถูก การพฒันาการทางดา้นภาษาและความคิดเป็นไปอยา่งชา้ๆ 
โดยมากจะเรียนรู้จากการสัมผสั 
      ขั้นท่ี 2 ขั้นก่อนการคิดหาเหตุผล (Pre-Operational Stage) ขั้นน้ีอยู่
ในช่วงอาย ุ2-6 ปี ขั้นน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 ขั้นก่อนเขา้ใจความคิดรวบยอด 
(Pre-Conceptual Thought) ขั้นน้ีอยูใ่นช่วงอาย ุ2-4 ปี ความคิดของเด็กวยัน้ีข้ึนอยูก่บัการรับรู้
เป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่สามารถท่ีใชเ้หตุผลและมีความคิดรวบยอด (Concept) ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง เช่น 
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แยกประเภทส่ิงของไม่ได ้แต่เขา้ใจภาพรวมวา่คือ สัตว ์ขนม ของเล่น ลกัษณะเด่นของวยัน้ีอยูท่ี่
การพฒันาดา้นภาษา เป็นวยัของการเรียนพูด ระยะท่ีสอง ขั้นสามารถคิดไดด้ว้ยญาณ (Intuitive 
Thought) ขั้นน้ีอยูใ่นวยั 4-6 ปี วยัน้ีมีความสนใจอยากรู้อยากเห็น ชอบซกัถาม ชอบเลียนแบบ
ผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่กลชิ้ด เป็นวยัส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างบุคลิกภาพท่ีดีในวนัหนา้ พฒันาภาษาเป็นไป
อยา่งรวดเร็ว พูดเป็นเร่ืองราว รู้วา่ส่ิงใดเหมือนหรือต่าง มองและคิดทีละมิติ จะเปรียบเทียบ
ส่ิงของเพียงดา้นใดดา้นหน่ึง อาจเป็นระดบัหรือขนาด เช่น ถา้เอาน ้าจากแกว้เดิมไปใส่แกว้ใหม่
ท่ีเล็กกวา่จะไดร้ะดบัน ้าท่ีสูงกวา่เดิม เด็กจะบอกวา่ปริมาณน ้าในแกว้ใหม่มีมากกวา่ปริมาณน ้า
ในแกว้ใบเดิม หรือจะมองวา่ฟองน ้าท่ีมีขนาดใหญ่จะหนกักวา่กอ้นหินท่ีมีขนาดเล็ก เป็นตน้ 
      ขั้นท่ี 3 ขั้นการใชค้วามคิดจากรูปแบบ (Concrete Operational Stage) 
ขั้นน้ีอยูช่่วงอาย ุ6-11 ปี วยัน้ีเร่ิมมีความคิดท่ีมีเหตุผล แต่เป็นความคิดท่ีข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์
เฉพาะหนา้และส่ิงท่ีเป็นรูปแบบ ยงัไม่เขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม การเรียนรู้ดว้ยการกระท าดีท่ีสุด 
รู้จกัการแบ่งหมู่ของส่ิงของออกเป็นพวก เรียงล าดบัอยา่งมีหลกัเกณฑ ์วยัน้ีสามารถมองส่ิงของ
ไดถึ้ง 2 มิติในเวลาเดียวกนั จึงสามารถคิดถึงขนาด (น ้าหนกั) และปริมาณไปพร้อมๆกนัได ้
ลกัษณะเด่นของวยัน้ีคือมีความสามารถคิดยอ้นกลบั (Reversibility) ไดเ้ช่น 5+3 = 3+5 หรือน ้า
ปริมาณเท่ากนัอยูใ่นแกว้ต่างกนัยอ่มเท่ากนั 
      ขั้นท่ี 4 ขั้นใชค้วามคิดดว้ยนามธรรม (Formal Operational Stage) ขั้น
น้ีอยูใ่นวยั 11-14 ปี ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีเด็กมีวฒันาการทางความรู้ ความเขา้ใจอยูใ่นขั้นสูงสุด เร่ิมคิด
แบบผูใ้หญ่ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผลเก่ียวกบัปัญหาทุกอยา่ง เรียนรู้และคิดเชิงนามธรรมไดดี้ 
สามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือจากขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ด ้
      การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดและทฤษฎีของเพียเจต์ควร
เป็นไปในลกัษณะต่อไปน้ี 
       1. การเรียนรู้กฎเกณฑ ์สูตร ความคิดรวบยอด ควรกระท าใน
ลกัษณะรูปธรรมใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง แลว้จึงเปล่ียนเป็นค าพูดอธิบาย 
       2. ใหเ้ด็กท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 
       3. ควรสอนใหเ้ป็นไปตามสติปัญญาและความสามารถท่ีเหมาะสม
ตามวยัของเด็ก 
       4. ใหเ้ด็กไดมี้โอกาสฝึกฝนบ่อยๆ เพื่อใหค้วามรู้เก่ากบัความรู้ใหม่
เกิดความสมดุลและต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั 
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       5. ควรจดัการสอนตามลกัษณะบนัไดเวยีนคือสอนทบทวนเร่ือง
เดิมแลว้ค่อยๆ ขยายออกไปสู่ความรู้ใหม่ 
       6. การสอนจะประสบผลดีท่ีสุด เม่ือครูและนกัเรียนมี
ความสัมพนัธ์ดา้นการเรียนการสอนอยา่งใกลชิ้ดกนั 
    2. ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์  
     บรูเนอร์เป็นนกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั ไดรั้บปริญญาเอกทางจิตวทิยาจาก
มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ต ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์มีความคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีของเพียร์เจต์
มาก คือเพียร์เจตมี์ความเช่ือวา่ความส าคญัของการพฒันาสติปัญญาข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มและ
วฒันธรรมพอๆกบัอิทธิพลจากพนัธุกรรม ในขณะท่ีบรูเนอร์เช่ือวา่อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มและ
วฒันธรรมมีมากกวา่พนัธุกรรม บรูเนอร์ยงัมีความเช่ืออีกวา่ผูส้อนยอ่มน าเน้ือหาใดๆไปสอนแก่
เด็กวยัใดก็ได ้ถา้ผูส้อนจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของผูเ้รียน และเน้ือหามีความ
เหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 
     ทฤษฎีของบรูเนอร์แบ่งช่วงอายขุองการพฒันาการทางสติปัญญาเหมือน
ของเพียร์เจต ์แต่เขาถือวา่การพฒันาเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ท่ีด าเนินไปตลอดชีวติในลกัษณะ
ของการถ่ายทอดประสบการณ์ดว้ยการกระท า บรูเนอร์ไดแ้บ่งการพฒันาการทางสติปัญญา
ออกเป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 
      1. Enactive Stage เป็นขั้นท่ีเด็กจะเรียนรู้จากการกระท าไดม้ากท่ีสุด 
เปรียบขั้นน้ีไดก้บัขั้นแรกของเพียร์เจต ์คือขั้นการรับรู้ทางประสารทสัมผสัและการเคล่ือนไหว 
      2. Iconoc Stage เป็นขั้นท่ีอาศยัการใชป้ระสาทสัมผสัต่างๆ เช่น การ
มองเห็นส่ิงใดก็เป็นประสบการณ์อยา่งหน่ึง เด็กจะน าประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการใชป้ระสาท
สัมผสั มาสร้างเป็นภาพในใจ การสร้างภาพในใจข้ึนมาก่อนการกระท าจะเพิ่มตามอาย ุเด็กยิง่โต
มากยิง่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาเป็นสัญลกัษณ์ไดม้ากเท่านั้น 
      3. Abstract Stage เป็นขั้นการถ่ายทอดการเรียนรู้หรือประสบการณ์
ดว้ยสัญลกัษณ์หรือภาษา ซ่ึงถือวา่เป็นขั้นสูงสุดของการพฒันาการทางสติปัญญาของมนุษย ์เด็ก
สามารถคิดหาเหตุผลและเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได ้บรูเนอร์เห็นวา่การพฒันาทาง
สัญลกัษณ์และภาษามีข้ึนพร้อมๆกนั  
     การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบรูเนอร์ ควรเป็นลกัษณะ
ต่อไปน้ี 
      1. การสอนคณิตศาสตร์ควรก าหนดไว ้3 ขั้น คือ 
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       ขั้นแรก สอนดว้ยวสัดุท่ีเป็นของจริง 
       ขั้นท่ีสอง สอนดว้ยการใชภ้าพ กราฟ หรือแผนท่ีแทนของจริง 
       ขั้นท่ีสาม สอนดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์ เช่น ตวัเลข เคร่ืองหมายต่างๆ  
      2. การเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจจะช่วยใหเ้ด็กสร้างกฎเกณฑ์ข้ึนไดเ้อง 
      3. ควรใชส่ิ้งท่ีเป็นรูปธรรมมาก่อนนามธรรม โดยตอ้งมีลกัษณะท่ีเป็น
แนวเดียวกนัจึงจะท าใหเ้ด็กเกิดแนวคิดไดเ้ร็วข้ึน 
      4. สอนเน้ือหาใหม่ควรทบทวนเน้ือหาเดิมก่อน  
      5. ฝึกใหผู้เ้รียนคิดแกปั้ญหาต่างๆดว้ยตนเอง เพราะจะเป็น
องคป์ระกอบส าคญัใหเ้กิดการเรียนรู้ 
      6. เด็กจะเรียนไดดี้ถา้บอกให้ทราบจุดประสงคข์องบทเรียนแต่ละบท  
      7. เด็กสามารถเรียนรู้ไดจ้ากเพื่อนร่วมงานจึงควรจดัใหเ้ป็นกลุ่ม  
    3. แนวคิดของดีนส์ 
     ดีนส์ เป็นนกัคณิตศาสตร์ท่ีมีความสนใจในทฤษฎีพฒันาการของเพียเจต์ 
เขาไดเ้สนอความคิดวา่ การสอนคณิตศาสตร์ควรเนน้ให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมท่ีครูจดัข้ึนให้
มากท่ีสุด ยิง่กิจกรรมเพิ่มข้ึนเท่าใด ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ก็เพิ่มมากข้ึนเท่านั้น  
     ดีนส์เห็นวา่ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการสอนคณิตศาสตร์มีหลายอยา่งคือ  
      1. ล าดบัขั้นการสอนเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการสอนคณิตศาสตร์
อยา่งยิง่ 
      2. การแสดงความคิดควรท าหลายๆวธีิและหลายรูปแบบ เพื่อให้
นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอด 
      3. การท าใหเ้ด็กเกิดความคิดได ้ตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนตามล าดบั
ต่อไปน้ี 
 

 รูปธรรม          ก่ึงรูปธรรม    นามธรรม 
 
      4. ความพร้อมทางวฒิุภาวะ สุขภาพ ประสบการณ์เดิม ความสนใจ 
ความถนดั เวลา สถานท่ี เหตุการณ์ บรรยากาศ และสมาธิ เป็นองคป์ระกอบการณ์เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
      5. การไดมี้โอกาสฝึกฝนบ่อยๆ 
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      6. การเสริมแรงท่ีเหมาะสมและเพียงพอไม่วา่จะเป็นทางวาจาหรือ
ท่าทาง 
      7. การรู้จกัวธีิและส่ือการสอนท่ีเหมาะสม 
     ขั้นตอนการสอนตามแนวความคิดของดีนส์ มีล าดบัขั้นดงัน้ี 
      ขั้นท่ีหน่ึง Play stage ขั้นตอนแรกใหน้กัเรียนมีอิสระในการเล่น
อุปกรณ์และส่ือการสอนท่ีครูน ามาใหอ้ยา่งเสรีตามเวลาท่ีครูเห็นสมควร เพื่อสร้างความรู้สึกท่ีดี
แก่เด็กเสียก่อน 
      ขั้นท่ีสอง Structure Stage เป็นขั้นตอนท่ีครูปฏิบติัการสอน โดย
ด าเนินกิจกรรมตามล าดบัขั้น ท่ีครูก าหนดและมีนกัเรียนร่วมกิจกรรมดว้ย 
      ขั้นท่ีสาม Practice Stage ขั้นสุดทา้ยของการสอน คือ ขั้นใหน้กัเรียน
ฝึกฝนหรือฝึกหดัความช านาญในกิจกรรมท่ีเรียนมา 
     การใชจิ้ตวทิยานบัเป็นวธีิการอยา่งหน่ึง ท่ีจะช่วยแกปั้ญหาเพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานเกิดความส าเร็จ จากท่ีจะยากจะกลายเป็นง่ายเขา้ มีเร่ืองเล่าวา่ ท่ีโรงงานแห่งหน่ึง
คนงานลว้นแต่เป็นผูห้ญิง เม่ือถึงเวลาพกัหรือเลิกงานพร้อมกนั คนงานเหล่าน้ีจะวิง่แข่งกนัลงมา
จากชั้นบนท าใหเ้กิดความโกลาหลอยูเ่ป็นประจ า บางทีถึงกบัมีขา้วของเสียหายดว้ย แมจ้ะมี
ประกาศหา้มจากโรงงานก็ไม่มีใครเช่ือ นกัจิตวทิยาจึงแนะใหผู้บ้ริหารโรงงานติดตั้งกระจกเงา
ขนาดใหญ่ท่ีมองเห็นเตม็ตวัตามชั้นต่างๆทุกชั้น หลงัจากนั้นความโกลาหลก็ไม่เกิดข้ึนอีก 
เพราะผูห้ญิงเป็นพวกท่ีรักสวยรักงามเม่ือพบกระจกก็จะคอยส ารวจตวัเอง ไม่มีการวิง่แข่งกนัอีก
เลย การใชจิ้ตวทิยาในการสอนคณิตศาสตร์ก็จ  าเป็นส าหรับครูท่ีจะช่วยแกปั้ญหาใหง้านท่ียาก
กลบัง่ายเขา้ 
     จากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ของเพียเจต์ บรูเนอร์ 
และดีนส์ รวมทั้งทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้อ่ืนๆพอจะสรุปไดว้า่ จิตวทิยาในการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
      1. ใหน้กัเรียนมีความพร้อมก่อนท่ีจะสอน คือ ครูจะสอนเร่ืองใดควร
ส ารวจอาจจะโดยการสังเกต ซกัถาม ทดสอบวา่เด็กมีพื้นฐานหรือประสบการณ์เพียงพอหรือไม่ 
เช่นเม่ือครูสอนการบวกเศษส่วน ควรมัน่ใจวา่เด็กไดเ้รียนเร่ืองเศษส่วนมาแลว้ เป็นตน้ 
      2. สอนจากส่ิงท่ีเด็กมีประสบการณ์หรือไดพ้บเห็นอยูเ่สมอ การท่ีเด็ก
ไดเ้รียนจากประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม ไดคิ้ด ไดใ้ช ้ไดท้  า ดว้ยตนเอง จะท าให้เด็กเขา้ใจและ
เรียนรู้เร็วข้ึน เช่น การใหเ้ด็กไดห้ดันบัสมุด ดินสอ ผลไม ้จะช่วยใหเ้ด็กนบัเร็วข้ึน การท่ีใหเ้ด็ก
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รู้จกัเอากอ้นหิน 2 กอ้น รวมกบักอ้นหิน 3 กอ้นแลว้นบัรวมกนัได ้5 กอ้น จะช่วยให้เด็กรู้จกั
ความหมายของการบวกเร็วข้ึน เป็นตน้ 
      3. สอนใหเ้ด็กเขา้ใจและมองเห็นความสัมพนัธ์ส่วนยอ่ยกบัส่วนยอ่ย 
และส่วนยอ่ยกบัส่วนใหญ่ เช่น 3+5 = 5+3 หรือ 10 = 10 +3 เด็กจะมีความเขา้ใจไดดี้ การได้
ลองใชเ้ส้นจ านวนหรือของจริงเขา้ช่วย จะไดผ้ลดีกวา่การใหจ้  ากฎหรือแยกกฎมาท่องเป็นขอ้ๆ 
      4. สอนจากง่ายไปยาก สอนใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสามารถของ
เด็ก ควรน าขอ้เทจ็จริงจากการปฏิบติัไปสรุปเป็นหลกัการ กฎหรือสูตร แทนท่ีจะอธิบายกฎหรือ
สูตรก่อนแลว้ใหท้  าตาม 
      5. ใหเ้ขา้ในหลกัการและรู้วธีิการใชห้ลกัการ ถา้จะสอนให้นกัเรียน
รู้จกัทฤษฎีทางคณิตศาสตร์อยา่งหน่ึงควรบอกความหมายของทฤษฎีอยา่งชดัเจนและวิธีการน า
ทฤษฎีไปใชด้ว้ย 
      6. ใหเ้ด็กไดฝึ้กท าซ ้ าๆ กิจกรรมบางอยา่งนอกจะเขา้ใจหลกัการ
พอสมควรแลว้ยงัตอ้งมีความช านาญ คือ มีทกัษะดว้ย ( เช่น การขบัรถ เป็นตน้) การเรียน
คณิตศาสตร์ก็เช่นกนั การเรียนรู้หลกัการเท่านั้นยงัไม่เพียงพอ ควรจะใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนจน
เกิดทกัษะและความช านาญดว้ย การฝึกทกัษะถา้จะไม่ใหเ้ด็กเบ่ือ ควรฝึกจากงานท่ีง่ายแลว้เพิ่ม
ความยากข้ึนไปเร่ือยๆ 
      7. ควรใหก้ าลงัใจเพื่อเด็กจะไดมี้ความพยายามท ากิจกรรมใหส้ าเร็จ 
การใหก้ าลงัใจถือเป็นการใชจิ้ตวทิยาอยา่งหน่ึงท่ีจะใหง้านส าเร็จอยา่งท่ีตั้งไว ้
      8. ควรค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความแตกต่างของคนเรา
มีหลายดา้น เช่น ความถนดั ความสนใจ สุขภาพ ฯลฯ ครูไม่ควรคาดหวงัวา่ เม่ือสอนส่ิงเดียวกนั
ในเวลาเดียวกนัเด็กควรจะไดรั้บความรู้ท่ีเท่ากนั ทั้งน้ีเพราะพื้นฐาน ความสนใจ และความถนดั
ของเด็กแตกต่างกนั 
      9. ครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความยดืหยุน่ได ้โดย
กิจกรรมควรมีความหลากหลายใหแ้ต่ละคนเลือกปฏิบติั เช่น การสอนเศษส่วนอาจใชแ้ผนภาพ 
เส้นเชือก หรือวสัดุของจริงท่ีเหมาะสมบางอยา่ง เพื่อท่ีเด็กไม่ชอบอยา่งหน่ึงก็สามารถใชอี้ก
อยา่งได ้
      10. ควรจดักิจกรรมท่ีมีความสนุกสนานร่ืนเริงไปพร้อมกนั โดยปกติ
คนเราจะเรียนรู้ไดดี้ในสภาพอารมณ์ท่ีร่ืนเริงไม่เคร่งครัดเกินไป ครูจึงควรจดักิจกรรมท่ีน่าสนุก
ใหก้บัเด็ก นอกจากเด็กจะให้ความสนใจแลว้ยงัช่วยใหก้ารเรียนรู้ดีข้ึนดว้ย  
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     ยพุิน พิพิธกุล (2539 : 9-17 ) กล่าววา่การสอนนั้นครูจะตอ้งรู้จิตวทิยาใน
การสอน จึงจะท าใหก้ารสอนสมบูรณ์ยิง่ข้ึน จิตวทิยาบางประการท่ีครูควรจะทราบมีดงัน้ี  
      1. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Differences) นกัเรียนยอ่ม
มีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และลกัษณะนิสยั ดงันั้นในการจดัการ
เรียนการสอน และการ จดัชั้นเรียน ครูควรค านึงถึงความแตกต่างดงัต่อไปน้ี  
       1.1 ความแตกต่างกนัของนกัเรียนภายในกลุ่มเดียวกนั ทางร่างกาย 
ความสามารถ บุคลิกภาพ ครูจะสอนทุกคนใหเ้หมือนกนันั้นเป็นไปไม่ได ้ตอ้งศึกษาดูวา่
นกัเรียนแต่ละคนมีปัญหาอยา่งไร  
       1.2 ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มนกัเรียน เช่น ครูอาจแบ่งนกัเรียน
ตามความสามารถ (Ability Grouping)  
        1.3 ศึกษาและวนิิจฉยันกัเรียนแต่ละคนวา่ ประสบปัญหาในการ
เรียนคณิตศาสตร์อยา่งไร  
       1.4 วางแผนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างของนกัเรียน 
ถา้นกัเรียนเรียน เก่งส่งเสริมใหก้า้วหนา้ ถา้นกัเรียนอ่อนก็พยายามหาทางช่วยเหลือดว้ยการสอน
ซ่อมเสริม  
       1.5 ครูตอ้งรู้จกัหาวธีิการสอนแปลก ๆ ใหม่ ๆ  
   1.6 ครูจะตอ้งรู้จกัหาเอกสารประกอบการสอนมาเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  
       1.7 ครูตอ้งมีความอดทน ขยนั ใฝ่หาความรู้ เสียสละเวลาจึงจะ
สามารถสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
      2. จิตวทิยาในการเรียนรู้ (Psychology of Learning) การสอนนั้นก็เพื่อ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ ใหพ้ฒันาไปสู่จุดหมายของการสอน ครูจะตอ้งค านึงเสมอวา่จะ
ท าอยา่งไร ใหน้กัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
       2.1 นกัเรียนจะเปล่ียนพฤติกรรมเม่ือนกัเรียนไดรั้บประสบการณ์
ใดประสบการณ์หน่ึงเป็นคร้ังแรก เขาก็มีความอยากรู้อยากเห็นและอยากจะคิดจะท าใหไ้ด ้ 
       2.2 การถ่ายทอดการเรียนรู้  
        2.2.1 นกัเรียนจะไดรั้บการถ่ายทอดการเรียนรู้ก็ต่อเม่ือ
เหตุการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั หลาย ๆ ตวัอยา่ง  
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       2.2.2 ครูควรฝึกนกัเรียนใหรู้้จกัสังเกตรูปแบบของส่ิงท่ีคลา้ยคลึง
กนั แลว้เขาก็จะสามารถสรุปไดว้า่รูปแบบนั้นเป็นอยา่งไร  
       2.2.3 รู้จกัน าเร่ืองท่ีเคยเรียนแลว้ในอดีตมาเปรียบเทียบหรือใชก้บั
เร่ืองท่ีตอ้ง เรียนใหม่  
       2.2.4 ควรจะใหน้กัเรียนไดเ้รียนอยา่งประสบความส าเร็จไปเป็น
เร่ือง ๆ     
       2.2.5 การถ่ายทอดการเรียนรู้จะส าเร็จผลมากนอ้ยเพียงไรข้ึนอยูก่บั
วธีิการสอน ของครู ดงันั้นครูจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่จะสอนอะไร และสอนอยา่งไร  
      2.3 ธรรมชาติของการเกิดการเรียนรู้ นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้นั้น 
นกัเรียนจะตอ้งรู้ในเร่ืองต่อไปน้ี  
       2.3.1 นกัเรียนตอ้งรู้จุดประสงคใ์นการเรียนในบทเรียนแต่ละบท  
       2.3.2 นกัเรียนตอ้งรู้จกัวิเคราะห์ขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นแบบ
เดียวกนัหรือ เปรียบเทียบกนั เพื่อน าไปสู่การคน้พบ  
       2.3.3 ครูตอ้งพยายามสอนให้นกัเรียน รู้จกัสัมพนัธ์ความคิดเม่ือ
สอนเร่ืองหน่ึงก็ควรพูดถึงเร่ืองท่ีดีต่อเน่ืองกนั  
       2.3.4 นกัเรียนจะตอ้งเรียนดว้ยความเขา้ใจ และสามารถน าไปใช้
ได ้นกัเรียนบาง คนจ าสูตรได ้แต่แกโ้จทยปั์ญหาไม่ได ้เร่ืองน้ีครูควรจะไดแ้กไ้ขและสอนให้
นกัเรียนเขา้ใจถึงกระบวนการแกปั้ญหา  
       2.3.5 ครูจ าตอ้งเป็นผูมี้ปฏิภาณ สมองไว รู้จกัวธีิการท่ีจะน า
นกัเรียนไปสู่ขอ้สรุป ในการสอนแต่ละเร่ืองนั้น ควรจะไดส้รุปบทเรียนทุกคร้ัง  
       2.3.6 นกัเรียนควรจะเรียนรู้วิธีการวา่จะเรียนอยา่งไร  
       2.3.7 ครูไม่ควรท าโทษนกัเรียน จะท าใหน้กัเรียนเบ่ือหน่ายยิง่ข้ึน 
ควรจะเสริมก าลงัใจนกัเรียน  
     3. จิตวทิยาในการฝึก (Psychology of Drill) การฝึกนั้นเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น 
ส าหรับ นกัเรียน แต่ถา้ใหฝึ้กซ ้ า ๆ นกัเรียนจะเกิดความเบ่ือหน่าย ครูจะตอ้งดูใหเ้หมาะสม การ
ฝึกท่ีมีผล อาจจะพิจารณาดงัน้ี  
      3.1 การฝึกจะใหไ้ดผ้ลดีตอ้งฝึกเป็นรายบุคคล  
      3.2 ควรจะฝึกไปทีละเร่ือง เม่ือจบบทเรียนหน่ึงและเม่ือเรียนไดห้ลาย
บท ก็ควรจะฝึกรวบยอดอีกคร้ังหน่ึง  
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      3.3 ควรจะมีการตรวจสอบแบบฝึกหดัแต่ละคร้ังท่ีให้นกัเรียนท าเพื่อ
ประเมินผลนกัเรียน ตลอดจนประเมินผลการสอนของครูดว้ย เม่ือนกัเรียนท าโจทยปั์ญหาไม่ได ้
ครูควรจะถามตนเองเสมอวา่เพราะอะไร  
      3.4 เลือกแบบฝึกหดัท่ีสอดคลอ้งกบับทเรียนและใหแ้บบฝึกหดั
พอเหมาะ ไม่มากเกินไป  
      3.5 แบบฝึกหดัท่ีนกัเรียนท านั้นจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลดว้ย  
      3.6 แบบฝึกหดัท่ีใหน้ั้น ควรจะฝึกหลาย ๆ ดา้น ค านึงถึงความยากง่าย 
เร่ืองใด ควรจะเนน้ ก็ใหท้  าหลายขอ้เพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะและจ าได ้ 
      3.7 พึงตระหนกัอยูเ่สมอวา่ ฝึกอยา่งไรนกัเรียนจึงจะ “คิดเป็น” ไม่ใช่ 
“คิดตาม” ครูจะตอ้งฝึกใหน้กัเรียน “คิดเป็น” “ท าเป็น” และ “แกปั้ญหาเป็น”  
     4. การเรียนโดยการกระท า (Learning by Doing) ครูจะตอ้งใหน้กัเรียนได้
ลอง กระท าหรือปฏิบติัจริงแลว้จึงใหส้รุปเป็นมโนมติ (Concept)  
     5. การเรียนรู้ (Mastery Learning) เป็นการเรียนรู้แบบรู้จริงท าไดจ้ริง 
นกัเรียนบาง คนตอ้งใชเ้วลามากกวา่บุคคลอ่ืนในเร่ืองการเรียนเร่ืองเดียวกนั ครูจ าเป็นตอ้งให้
เวลาช่วยเหลือเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เม่ือนกัเรียนเกิดการเรียนรู้และท าส าเร็จตาม
ความประสงค ์เขาก็ จะเกิดความพอใจมีก าลงัใจและเกิดแรงจูงใจอยากจะเรียนต่อ  
     6. ความพร้อม (Readiness) ความพร้อมในการเรียนของนกัเรียนเป็นเร่ือง
ส าคญั ครู ตอ้งตรวจสอบความพร้อมก่อนเรียน ตอ้งดูความรู้พื้นฐานของนกัเรียนวา่พร้อมท่ีจะ
เรียนบทต่อไปเร่ืองต่อไปหรือไม่  
     7. แรงจูงใจ (Motivation) ดว้ยธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ี
ยากในการ เรียนการสอน ครูควรค านึงเสมอ ครูตอ้งสร้างแรงจูงใจแก่นกัเรียนใหอ้ยากเรียน การ
ใหน้กัเรียน ท างานหรือแกโ้จทยปั์ญหานั้น ครูตอ้งค านึงถึงความส าเร็จดว้ย การท่ีครูค่อย ๆ ท า
ใหน้กัเรียนเกิด ความส าเร็จเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดแรงจูงใจ  
     8. การเสริมก าลงัใจ (Reinforcement) ในการสอนครูจ าเป็นตอ้งแสดง
พฤติกรรม ออกมาแสดงการยอมรับ ไม่วา่จะใช่วาจา กิริยาท่าทาง ยอ่มท าใหน้กัเรียนเกิด
แรงจูงใจ เสริมก าลงัใจใหน้กัเรียนอยากเรียน สนใจ กระตือรือร้นท่ีจะเรียน การศึกษาเก่ียวกบั
จิตวทิยาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินการเรียน
การสอน เน่ืองจากท าใหท้ราบถึงพื้นฐานจิตใจของนกัเรียน แลว้ยงัใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัท่ี
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ผูว้จิยัควรกระท าหรือไม่ควรกระท าขณะด าเนินการวจิยั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนสูงสุด 
    การศึกษาเก่ียวกบัจิตวทิยาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมี 
ความส าคญัต่อการด าเนินการเรียนการสอน เน่ืองจากท าใหท้ราบถึงพื้นฐานจิตใจของนกัเรียน 
แลว้ ยงัใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัท่ีผูว้จิยัควรกระท าหรือไม่ควรกระท าขณะด าเนินการวจิยั เพื่อให้
เกิด ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสูงสุด 
 

โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ 
 

 1.  ความหมายของโจทย์ปัญหาคณติศาสตร์  
  นกัการศึกษาและนกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคณิตศาสตร์ ไดใ้หค้วามหมาย
ของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ไวด้งัน้ี    
   Handerson & Pingry (1973 : 228) กล่าววา่ “โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
สถานการณ์หรือค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณหรือจ านวนท่ีตอ้งการค าตอบ ซ้ึงผูแ้กปั้ญหาจะแก้
โจทยปั์ญหาไดน้ั้น ตอ้งใชว้ธีิการท่ีเหมาะสมกบัสภาพของโจทยปั์ญหา รวมทั้งตอ้งใชค้วามรู้
และประสบการณ์ประกอบกบัการตดัสินใจของผูแ้กปั้ญหาเอง”  
   Bell (1978: 309 - 310) ไดใ้หค้วามหมายของปัญหาคณิตศาสตร์วา่ เป็น
สถานการณ์ ใด ๆ จะเป็นปัญหาส าหรับบุคคลหน่ึงบุคคลใดถา้เอาใจใส่ มีความตอ้งการท่ีจะ
ตอบสนอง สถานการณ์นั้นแต่ไม่สามารถแกสถานการณ์นั้นไดท้นัทีทนัใด การหาค าตอบของ
สถานการณ์ทาง คณิตศาสตร์จะเป็นปัญหาหรือไม่ข้ึนอยูก่บับุคคลผูห้าค าตอบดว้ย 
   วชิยั พาณิชยส์วย (2546 : 9) กล่าววา่ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ คือ ปัญหา หรือ 
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณ ซ่ึงสามารถหาค าตอบไดโ้ดยใชค้วามรู้ความเขา้ใจ และทกัษะ
ต่างๆ ท่ีมี อยู ่เป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหา หรือสถานการณ์นั้นอยา่งเป็นกระบวนการ 
   สุจินดา พชัรภิญโญ (2548 : 24) กล่าววา่ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์คือโจทยภ์าษา 
(Word Problem) ท่ีพรรณนาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ดว้ยขอ้ความหรือตวัเลขเก่ียวกบัปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์โดยตอ้งการค าตอบเป็นตวัเลือกหรือการบ่งบอกปริมาณ ซ่ึงผูแ้กปั้ญหาตอ้งอาศยั
ทกัษะและ ความสามารถต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมมาใชป้ระกอบกนัในการแกโ้จทยปั์ญหานั้น 
   ยพุิน พิพิธกุล (2537 : 5) ไดก้ล่าวไวว้า่ “โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
โจทยปั์ญหาท่ีมีลกัษณะใหค้น้หาความจริง ขอ้สรุป โดยอาศยัเหตุผล และโจทยปั์ญหาท่ีมีเน้ือหา
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เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ ท่ีอาศยันิยาม ทฤษฏีบทต่างๆ มาใชใ้นการหาค าตอบโดยใชก้ระบวนการ
แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์มาแกปั้ญหา 
   สรุปไดว้า่ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์                    
ท่ีตอ้งการค าตอบ อาจจะอยูใ่นรูปปริมาณหรือขอ้ความหรือจ านวน วธีิการหาค าตอบนั้นตอ้งใช้
ความรู้ ทกัษะความสามรถ ประสบการณ์ต่างๆ มาประมวลเขา้ดว้ยกนัจึงจะสามารถหาค าตอบได ้

 2.  ประเภทของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  
   วชิยั พาณิชยส์วย (2546 : 10) ไดแ้บ่งประเภทของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เป็น              
2 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี  
   1. โจทยปั์ญหาในชั้นเรียน(Standard Textbook Problems) เป็นโจทยปั์ญหาท่ีพบ
เห็นอยูท่ ัว่ไปในหนงัสือเรียน ซ่ึงใชใ้นการสอน คณิตศาสตร์ลกัษณะเด่นของโจทยปั์ญหา
ประเภทน้ีคือ สามารถหาค าตอบดว้ยวธีิ และล าดบั ขั้นตอนท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ า โจทยปั์ญหาใน
ชั้นเรียนเกือบทั้งหมดเป็นโจทยปั์ญหาจ าเจ (Routine Problems) โจทยปั์ญหาจ าเจเป็นโจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ในรูปแบบท่ีเด็กเคยเห็นเคยเรียน จนคุน้เคย สามารถหาค าตอบดว้ยวธีิท่ีเป็น
ขอ้ก าหนดกฎเกณฑเ์ดิม ๆ โดยผูเ้รียนจะแปลเร่ืองราว ของโจทยเ์ป็นประโยคสัญลกัษณ์ และ
ค านวณหาค าตอบไดท้นัที โจทยปั์ญหาจ าเจน้ีอาจเป็นโจทย ์ปัญหาชั้นเดียว หรือโจทยปั์ญหา
หลายขั้นตอนก็ได ้โจทยปั์ญหาประเภทน้ีผูเ้รียนหาค าตอบได ้โดยไม่ตอ้งใชค้วามสามารถใดๆ 
ท่ีแปลกใหม่ไปจากเดิม  
   2. โจทยปั์ญหาท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหา (Process Problems) โจทยปั์ญหาท่ี
เนน้กระบวนการแกปั้ญหา เป็นโจทยปั์ญหาท่ีไม่จ  าเจ ผูเ้รียนไม่สามารถหาค าตอบไดโ้ดยการ
แปลเร่ืองราวของโจทยเ์ป็นประโยคสัญลกัษณ์ และคิดค านวณหาค าตอบตามวธีิท่ีใชอ้ยูเ่ดิมๆ 
แต่ผูเ้รียนจะตอ้งวางแผนการน ากลวธีิมาใชใ้นการแกปั้ญหา โจทย ์ประเภทน้ีอาจเก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัของบุคคล หรือเป็นปัญหาท่ีเก่ียวโยงกบั เน้ือหาวชิาอ่ืน และบางคร้ัง
ค าตอบของโจทยปั์ญหาอาจมีมากกวา่ 1 ค าตอบ ดงันั้นรูปแบบของโจทยปั์ญหาดงักล่าวพอสรุป
ไดว้า่ รูปแบบของโจทยปั์ญหาแบ่งได ้2 ประเภทคือ  
    2.1 โจทยปั์ญหาท่ีมีการหาค าตอบไดง่้ายและมีขั้นตอนเดียว  
    2.2 โจทยปั์ญหาท่ีมีการหาค าตอบซบัซอ้นข้ึนและตอ้งมีการหาหลายขั้นตอน 
  ยพุิน พิพิธกุล (2542 : 3) ไดแ้บ่งประเภทของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ออกเป็น                    
2 ประเภท คือ    
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   1. โจทยปั์ญหาท่ีใหค้  าตอบ มี4 ขั้นตอนในการหาค าตอบ คือ ท าความเขา้ใจใน
ปัญหา การวางแผน ด าเนินตามแผน และตรวจสอบผล  
   2. โจทยปั์ญหาท่ีใหพ้ิสูจน์ เม่ืออ่านโจทยแ์ลว้ตอ้งแยกเหตุ (ส่ิงท่ีก าหนดให ้) 
และแยกผล (ส่ิงท่ีตอ้งพิสูจน์) ใหไ้ดแ้ลว้จึงวเิคราะห์จากผลไปสู่เหตุวา่ผลเป็นเช่นน้ีเหตุมาจาก
อะไร เม่ือ วเิคราะห์ไดแ้ลว้จึงเรียบเรียง การพิสูจน์จากเหตุไปสู่ผล 
  Charles & Lester (1982 : 6 - 10) ไดพ้ิจารณาจ าแนกประเภทของ ปัญหาและ
เป้าหมายของการฝึกแกปั้ญหาแต่ละประเภทดงัน้ี  
   1. ปัญหาท่ีใชฝึ้ ก (Drill Exercise) เป็นปัญหาท่ีใชฝึ้กขั้นตอนวธีิและการค านวณ
เบ้ืองตน้  
   2. ปัญหาขอ้ความอยา่งง่าย (Simple Translation Problem) เป็นปัญหาขอ้ความท่ี
เคยพบ เช่น ปัญหาในหนงัสือเรียน ตอ้งการฝึกใหคุ้น้เคยกบัการเปล่ียนประโยคภาษาเป็น
ประโยค สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นปัญหาขั้นตอนเดียวมุ่งใหเ้ขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์
และ ความสามารถในการคิดค านวณ  
   3. ปัญหาขอ้ความท่ีซบัซอ้น (Complex Translation Problem) คลา้ยกบัปัญหา
อยา่งง่าย แต่เพิ่มเป็นปัญหาท่ีมีสองขั้นตอน หรือมากกวา่สองขั้นตอน หรือมากกวา่สองการ
ด าเนินการ  
    4. ปัญหาท่ีเป็นกระบวนการ (Process Problem) เป็นปัญหาท่ีไม่เคยพบมาก่อน
ไม่ สามารถเปล่ียนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ไดท้นัทีจะตอ้งจดัปัญหาใหง่้ายข้ึน หรือ
แบ่งเป็น ขั้นตอนยอ่ย ๆ แลว้ หารูปแบบทัว่ไปของปัญหา ซ่ึงน าไปสู่การคิดและการแกปั้ญหา 
เป็นการ พฒันายทุธวธีิต่าง ๆ เพื่อความเขา้ใจ วางแผนการแกปั้ญหาและการประเมินผลค าตอบ  
   5. ปัญหาประยกุต ์(Applied Problem) เป็นปัญหาท่ีตอ้งใชท้กัษะความรู้มโนมติ
และ การด าเนินการทางคณิตศาสตร์การไดม้าซ่ึงค าตอบตอ้งอาศยัวธีิทางคณิตศาสตร์เป็นส าคญั 
เช่นการจดักระท า การรวบรวม และการแทนขอ้มูลและตอ้งการตดัสินใจเก่ียวกบัขอ้มูลในเชิง
ปริมาณเป็นปัญหาท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ชท้กัษะ กระบวนการ มโนมติและขอ้เท็จจริงใน
การแกปั้ญหาในชีวติจริง ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ปัญหา ในชีวติจริง 
   6. ปัญหาปริศนา (Puzzle Problem) เป็นปัญหาท่ีบางคร้ังไดค้  าตอบจากการเดา
สุ่มไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้ณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา บางคร้ังตอ้งใชเ้ทคนิคเฉพาะ เป็นปัญหาท่ีเปิด
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โอกาสให้ นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคมี์ความยดืหยุน่ในการแกปั้ญหาและเป็นปัญหาท่ี
มองไดห้ลาย มุมมอง 
  นอกจากน้ีโจทยปั์ญหาอาจมีลกัษณะเป็นโจทยปั์ญหาโดยตรง (Direct Problem) 
และโจทยปั์ญหาโดยออ้ม (Indirect Problem) หรืออาจเป็นโจทยห์น่ึงขั้นตอน (One-step 
Problem) และโจทยห์ลายขั้นตอน (Multi-step Problem) ซ่ึงโจทยปั์ญหาโดยตรงและโจทยห์น่ึง
ขั้นตอนแกง่้ายกวา่โจทยปั์ญหาโดยออ้มและโจทยห์ลายขั้นตอน 

  3. ลกัษณะของโจทย์ปัญหาคณติศาสตร์   

  Clyde (1967 : 108) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจวา่
ควรมีลกัษณะดงัน้ี  
   1. มีความใกลเ้คียงกบัปัญหาในชีวติประจ าวนัและสัมพนัธ์กบัผูแ้กปั้ญหามาก
ท่ีสุด โดยอาจเป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดกบัผูแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนั หรือลกัษณะ
คลา้ยกบัสถานการณ์ในชีวติจริง  
   2. สถานการณ์ท่ีสร้างข้ึนเป็นปัญหาควรใชภ้าษา หรือบรรยายในลกัษณะท่ีผู ้
แกปั้ญหามีประสบการณ์และไม่ควรเป็นปัญหาธรรมดาทัว่ ๆ ไป จากขอ้ความดงักล่าวสรุปได้
วา่ ลกัษณะของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจนั้น ควรจะมีส่ิงดงัต่อไปน้ี  
    2.1 เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัผูแ้กปั้ญหาและเก่ียวขอ้งใน
ชีวติประจ าวนั  
    2.2 ค าถามหรือโจทยปั์ญหาภาษาท่ีใชจ้ะตอ้งอ่านแลว้เขา้ใจง่าย  
    2.3 ลกัษณะของโจทยปั์ญหาตอ้งเหมาะสมกบัระดบัความรู้และความ 
สามารถของผูแ้กปั้ญหา  
    2.4 ผูแ้กปั้ญหามีโอกาสไดใ้ชท้กัษะในการแกปั้ญหาดว้ยตนเองโดยควรมี
ทกัษะพื้นฐานคือ การบวก ลบ คูณ และการหาร 
  กรมวชิาการ (2544 : 18) ไดอ้ธิบายลกัษณะของปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีดี ควรมี
ลกัษณะดงัน้ี  
   1. ภาษาท่ีใชก้ระชบั รัดกุม ถูกตอ้ง สามารถเขา้ใจไดง่้าย  
    2. แปลกใหม่ส าหรับนกัเรียน ช่วยกระตุน้และพฒันาความคิด ทา้ทาย
ความสามารถ ของนกัเรียน  
    3. ไม่สั้นหรือยาวเกินไป  
   4. ไม่ยากหรือง่ายเกินไป ส าหรับความสามารถของนกัเรียนในวยั นั้น ๆ 
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   5. สถานการณ์ของปัญหาเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
   6. ใหข้อ้มูลอยา่งเพียงพอท่ีจะน าไปประกอบการพิจารณาแกปั้ญหาได ้ 
   7. ปัญหาเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั  
   8. ขอ้มูลท่ีมีอยูจ่ะตอ้งทนัสมยัและเป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นไปไดจ้ริง  
   9. มีวธีิการหาค าตอบไดม้ากกวา่ 1 วธีิ  
   10. นกัเรียนสามารถใชก้ารวาดภาพลายเส้น แผนภาพ ไดอะแกรม หรือแผนภูมิ
ช่วย ในการแกปั้ญหา 
  ดวงเดือน อ่อนน่วม (2541 : 25) ไดก้ล่าวถึงโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียน
สนใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1. โจทยปั์ญหาท่ีไดม้าจากประสบการณ์ท่ีนกัเรียนพบจริง ๆ จากการท่ีนกัเรียน 
ท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตดัสินวา่ฝ่ายใดชนะในการเล่นเกม เป็นตน้ 
   2. โจทยปั์ญหาท่ีไม่ไดม้าจากประสบการณ์ท่ีนกัเรียนพบจริง ๆ ในชั้นเรียน 
แต่เป็นสภาพการณ์ท่ีนกัเรียนนึกถึงหรือคิดถึงได ้เช่น การวางแผนไปเท่ียวร่วมกนัและประมาณ
วา่จะใชค้่าใชจ่้ายเท่าไร จะตอ้งใชเ้วลานานเท่าไร จึงจะเก็บเงินไวใ้ชจ่้ายพอ เป็นตน้ 
  สุวร กาญจนมยรู (2544 : 95) ไดเ้สนอลกัษณะโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 4 ลกัษณะ 
ท่ีแตกต่างจากท่ีกล่าวมาแลว้ ดงัน้ี 
   1. โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีอยูใ่นลกัษณะของค าทาย 
   2. โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีอยูใ่นลกัษณะของรูปภาพ 
   3. โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีอยูใ่นลกัษณะของสัญลกัษณ์ 
   4. โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีอยูใ่นลกัษณะของขอ้ความ 
  สิริพร ทิพยค์ง (2544 : 79) ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ ลกัษณะของโจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
   1. ภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย 
   2. ช่วยกระตุน้และพฒันาความคิด 
   3. ไม่สั้นหรือยาวเกินไป 
   4. ไม่ยากหรืองง่ายเกินไปส าหรับความสามารถของเด็กในวยันั้น ๆ 
   5. ใหข้อ้มูลอยา่งเพียงพอท่ีจะน าไปประกอบการพิจารณาแกปั้ญหาได ้
   6. ขอ้มูลท่ีมีอยูจ่ะตอ้งทนัสมยัและเป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นไปไดจ้ริง 
   7. สามารถใชว้าดแผนภาพ ไดอะแกรม หรือแผนภูมิช่วยในการแกปั้ญหา 
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   8. ในการแกปั้ญหานั้นตอ้งอาศยัจากประสบการณ์และความรู้ท่ีเคยเรียนมาก่อน 
   9. ก่อใหเ้กิดการวเิคราะห์ และแยกแยะปัญหาซ่ึงเป็นขบวนการท่ีส าคญัทาง 
ความคิด 
   10. ค าตอบท่ีไดค้วรเป็นค าตอบท่ีมีเหตุผล ไม่ใช่ค าตอบท่ีไดจ้ากการจ า 
  จากลกัษณะของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีกล่าวมานั้น จะเห็นไดว้า่ลกัษณะของ
โจทยปั์ญหามีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียน ดงันั้น
ครูผูส้อนควรรู้วธีิการสร้างโจทยปั์ญหาใหมี้ความน่าใจ ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจไดง่้าย และ มีความยาก
ง่ายเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของนกัเรียน หรืออาจจะใหน้กัเรียนไดช่้วยกนัสร้างโจทย์
ปัญหาเอง และใหน้กัเรียนไดช่้วยกนัแกปั้ญหาท่ีตนเองไดส้ร้างข้ีน 
 4.  ทกัษะและกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ 
  อาริสา รัตนเพช็ร และจิราพร ชมพิกุล (2544 : 17) ศึกษาทกัษะการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานและไดส้รุปวา่การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการในการ
แกโ้จทยปั์ญหาเป็นส่วนหน่ึงของความสามารถของมนุษยไ์ดมี้นกัจิตวทิยาและนกัศึกษาได้
อธิบายขั้นตอนและวธีิการต่างๆ ในการแกปั้ญหาไดม้ากมายหลายลกัษณะส าหรับกระบวนการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสมกบัโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 ท าความเขา้ใจปัญหา พยายามเขา้ใจในสัญลกัษณ์ต่างๆในปัญหา 
สรุป วเิคราะห์ แปลความ ท าความเขา้ใจใหไ้ดว้า่โจทยถ์ามอะไร ขอ้มูลท่ีโจทยใ์หม้ามีอะไรบา้ง 
ขอ้มูลเพียงพอหรือไม่ 
   ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนในการแกปั้ญหา และวางวา่จะใชว้ธีิใดในการแกปั้ญหา 
เช่น การลองผดิลองถูก การหารูปแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ตลอดจนความคลา้ยของปัญหา
เดิมท่ีเคยท ามา 
   ขั้นตอนท่ี 3 การลงมือท าตามแผน เป็นขั้นท่ีด าเนินการแกปั้ญหาตามแผนท่ีวาง
ไว ้ถา้ขาดทกัษะใดจะตอ้งเพิ่มเติม เพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดผลดี ขั้นน้ีจะถามถึงวธีิการแกปั้ญหาดว้ย 
   ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบวิธีการและค าตอบ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ถูกตอ้ง ส่ิงท่ีควร
จะเนน้ย  ้าในการแกปั้ญหา คืออะไร และขั้นตอนในการแกปั้ญหาท่ีดีควรเป็นวธีิการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ ดว้ยกระบวนการท่ีส าคญัอนัหน่ึง คือ การท าความเขา้ใจกบั
โจทยปั์ญหานั้น โดยวธีิการใชอุ้ปกรณ์ประกอบเร่ืองราวของโจทยใ์ชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ แยก
ออกมาใหไ้ดว้า่โจทยปั์ญหาถามอะไร บอกอะไร และวธีิการท าท าอยา่งไร ก่อนท่ีจะถึงขั้น
วางแผนในการแกปั้ญหาและการหาค าตอบใหถู้กตอ้ง 
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  เทราทแ์มน และ ลิชเทนเบิร์ก (เยาวลกัษณ์ ศรีกล ่า. 2547 : 35-36 ) ไดเ้สนอแนะ
กระบวนการแกปั้ญหา 6 ขั้นตอน ซ้ึงใชแ้นวคิดพื้นฐานจากกระบวนการแกปั้ญหาส่ีขั้นตอนของ
โพลยาดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 ท าความเขา้ใจปัญหา ผูแ้ก ้ปัญหาไม่เพียงแต่ตอ้งท าความเขา้ใจส่ิงต่างๆ 
ท่ีปรากฏในปัญหาเท่านั้น แต่ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่างๆในปัญหา ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัในการท า
ความเขา้ใจปัญหาคือ การตั้งค  าถามตนเองเพื่อให้เขา้ใจปัญหาไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
   ขั้นท่ี 2 ก าหนดแผนในการแกปั้ญหา โดยก าหนดอยา่งนอ้ยท่ีสุดหน่ึงแผน การ
ก าหนดแผนในการแกปั้ญหาหลายๆแผน เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ เพราะสามารถเปรียบเทียบและ
เลือกใชแ้ผนท่ีคิดวา่มีประสิทธิภาพท่ีสุด การก าหนดแผนเป็นการก าหนดยทุธวธีิท่ีนามาใชใ้น
การแกปั้ญหา 
   ขั้นท่ี 3 ด าเนินการตามแผน เป็นขั้นตอนท่ีผูแ้กปั้ญหาลงมือท าตามแผนท่ีก าหนด
ไวซ่ึ้งมี ขอ้แนะน าใหท้  างานเป็นกลุ่ม เพราะถา้แต่ละคนด าเนินการตามแผนของตน ค าตอบท่ีได้
สามารถมาตรวจสอบเปรียบเทียบกนั และไดเ้รียนรู้ท่ีแปลกใหม่จากเพื่อนๆ ถา้ทุกคนในกลุ่มใช้
แผนการแกปั้ญหาเดียวกนัทั้งกลุ่ม ก็จะไดมี้โอกาสช่วยเหลือกนัแกปั้ญหาอยา่งรอบคอบใน
ปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น เม่ือสามารถวางแผนแบ่งงานเป็นส่วนๆ ผูแ้กปั้ญหาสามารถแบ่งการทา
งานตามแผนคนละส่วนแลว้น ามาประกอบกนัจะท าใหง้านกลุ่มลุล่วงเร็วและมีความสมบูรณ์ 
   ขั้นท่ี 4 ประเมินแผนและค าตอบ ในขั้นตอนน้ีด าเนินการโดย 
    1. พิจารณาวา่ค าตอบมีความเป็นไปได ้หรือมีความสมจริงหรือไม่ 
     2. ตรวจสอบวา่ค าตอบท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดในปัญหา
หรือไม่ 
    3. ลองแกปั้ญหาใหม่ โดยวางแผนใชว้ธีิการอ่ืน แลว้เปรียบเทียบผลท่ีได ้
     4. เปรียบเทียบค าตอบของตนเองกบัค าตอบของเพื่อน ๆ คนอ่ืนๆ 
   ขั้นท่ี 5 ขยายปัญหา ผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งคน้หารูปแบบทัว่ไปของค าตอบของ
ปัญหา ซ่ึงตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของปัญหาอยา่งชดัเจน จึงจะสามารถขยายปัญหาได ้การขยาย
ปัญหาจะช่วยสร้างทกัษะในการแกปั้ญหา การขยายปัญหาทาไดโ้ดย 
    1. เขียนปัญหาท่ีคลา้ยกนักบัปัญหาเดิม 
     2. เสนอปัญหาใหม่ เพื่อท่ีผูแ้กปั้ญหาอาจคน้หารูปแบบทัว่ไป กฎ หรือสูตร
ในการหาค าตอบ 
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   ขั้นท่ี 6 นกัแกปั้ญหาท่ีดี จะจดบนัทึกการท างานของเขาไว ้เพื่อท่ีวา่จะไดร้ื้อฟ้ืน
หรือทบทวนความพยายามของเขาได ้การจดบนัทึกอาจเก็บขอ้มูลจากการร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการแกปั้ญหาต่อไป ส่ิงท่ีควรจดบนัทึกไดแ้ก่  
    1. แหล่งของปัญหา  
     2. ตวัปัญหาท่ีก าหนด 
    3. แนวคิดในการแกปั้ญหา 
     4. ยทุธวธีิแกปั้ญหาท่ีน ามาใช ้หรือสามารถน ามาใชไ้ด ้ 
    5. ขอ้แนะน าเก่ียวกบัขยายผลการแกปั้ญหา 
   สาระท่ีเทราทแ์มนและลิชเทนเบิร์ก เพิ่มเติมให้แจ่มชดัข้ึน จากแนวทางของ 
โพลยาไดแ้ก่ การเนน้การร่วมมือกนัในการแกปั้ญหา การขยายปัญหาจากฐานความคิดของ
ปัญหาเดิม และการจดบนัทึกการแกปั้ญหา ซ่ึงขอ้แนะน าดงักล่าวน้ีจะช่วยเพิ่มความสามารถใน
การแกปั้ญหาให้ดีข้ึน   
   สุวร กาญจนมยรู (2543 : 3-4) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการสอนทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาวา่ครูผูส้อนจะตอ้งฝึกนกัเรียนใหมี้ความสามารถในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
     1. ภาษา ไดแ้ก่ 
      1.1 ทกัษะการอ่าน หมายถึง อ่านไดค้ล่อง ชดัเจน รู้จกัแบ่งวรรคตอนได้
ถูกตอ้ง ไมวา่จะอ่านในใจหรืออ่านออกเสียงทกัษะในการเก็บใจความ หมายถึง เม่ืออ่าน
ขอ้ความของโจทยปั์ญหาแลว้สามารถแบ่งขอ้ความของโจทยไ์ดว้า่ ตอนใดเป็นขอ้ความของส่ิง
ก าหนดใหแ้ละขอ้ความตอนใดเป็นส่ิงท่ีโจทยถ์ามหรือส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการทราบ  
     1.2 รู้จกัเลือกใชค้วามหมายของค าถูกตอ้งตามเจตนาของโจทยปั์ญหา 
ฉะนั้นผูส้อนจ าเป็นตอ้งอธิบายความหมายของค าต่างๆ ใหน้กัเรียนทราบอยา่งชดัเจนตลอดเวลา
ท่ีสอนค าใหม่ และทบทวนความหมายของค าท่ีเรียนไปแลว้เสมอ 
    2. ความเขา้ใจ ไดแ้ก่ 
     2.1 ทกัษะจบัใจความ กล่าวคือ อ่านโจทยปั์ญหาหลายๆ คร้ังแลว้สามารถ
จบัใจความไดว้า่ เร่ืองอะไร โจทยก์ าหนดอะไรใหบ้า้ง โจทยต์อ้งการทราบอะไร 
      2.2 ทกัษะตีความ คือ อ่านโจทยปั์ญหาแลว้สามารถตีความและแปลความ 
ได ้เช่น แปลความในใจโจทยม์าเป็นประโยคสัญลกัษณ์ การบวก การลบ การคูณ การหารได ้
     2.3 ทกัษะแปลความ คือ จากประโยคสัญลกัษณ์ท่ีแปลความมาจากโจทย์
ปัญหานั้น สามารถสร้างโจทยปั์ญหาใหม่ในลกัษณะเดียวกนัไดอี้กหลายโจทยปั์ญหา 
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   3. การคิดค านวณ ไดแ้ก่ 
    3.1 ทกัษะการบวกจ านวน 
    3.2 ทกัษะการลบจ านวน 
    3.3 ทกัษะการคูณจ านวน 
    3.4 ทกัษะการหารจ านวน 
     3.5 ทกัษะการยกก าลงั 
      3.6 ทกัษะการแกส้มการ 
   นกัเรียนจะตอ้งมีทกัษะต่างๆ ดงักล่าวน้ีเป็นอยา่งดี คือ สามารถบวกจ านวนได้
ถูกตอ้ง ลบจ านวนไดแ้ม่นย  า และคูณ หาร ยกก าลงัจ านวนต่างๆ ไดร้วดเร็ว 
   4. การยอ่ความและสรุปความไดค้รบถว้นชดัเจน คือ ขั้นแสดงวธีิท า นกัเรียน
จ าเป็นตอ้งฝึกทกัษะ ดงัต่อไปน้ี 
    4.1 ทกัษะในการยอ่ความ เพื่อเขียนขอ้ความจากโจทยปั์ญหาในลกัษณะยอ่
ความไดรั้ดกุม ชดัเจน ครบถว้นตามประเด็นส าคญั 
    4.2 ทกัษะในการสรุปความ หมายถึง สามารถสรุปความจากส่ิงก าหนดใหม้า
เป็นความรู้ใหม่ไดถู้กตอ้ง 
   5. ฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา ไดแ้ก่ 
     5.1 ฝึกทกัษะจากการแปลความ 
     5.2 ฝึกทกัษะตามตวัอยา่ง 
     5.3 ฝึกทกัษะจากหนงัสือเรียน 
   เม่ือไดศึ้กษาและพิจารณาทกัษะและขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาจากขอ้ความ
ดงักล่าวแลว้ จึงไดพ้ิจารณาแนวคิดการแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยา มาประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็น
แนวทางในการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
 

การแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา 
 

 การฝึกแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์อยา่งเป็นไปตามขั้นตอน จะท าใหผู้เ้รียนแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีโอกาสแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งมากยิง่ข้ึน 
  Ploya (1973 : 16 ) ไดเ้สนอขั้นตอนในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์วา่จะตอ้ง
อาศยัต่างๆ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   1. ท าความเขา้ใจปัญหา (understand the problem) 
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   2. วางแผนการแกปั้ญหา (devising a plan for solving it) 
   3. ด าเนินการตามแผน (carry out your plan) 
   4. ตรวจสอบค าตอบ (look back to examine the solution obtained) 
 

   1. ท าความเขา้ใจปัญหา นกัการศึกษาหลายคนลงความคิดเห็นวา่ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุดของขบวนการแกปั้ญหา ความเขา้ใจปัญหาจะเร่ิมโดยเขา้ใจค าหรือวลี หรือ
ประโยคยอ่ยๆ ในตวัปัญหาก่อน จะถือวา่มีความเขา้ใจในตวัปัญหาก็ต่อเม่ือสามารถแยกแยะ
ระบุส่วนส าคญัของปัญหาแต่ละส่วนได ้ในขั้นน้ีนกัเรียนจะถ่ายโยงปัญหามาอยูใ่นภาษาของ
พวกเขาเองตามประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี นกัเรียนจะส ารวจปัญหาอยา่งระมดัระวงั จนสามารถ
วเิคราะห์แยกแยะระบุ ส่ิงท่ีตอ้งการหาขอ้มูลท่ีก าหนดและเง่ือนไขเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ี
ตอ้งการกบัขอ้มูลท่ีก าหนดให ้
   2. วางแผนแกปั้ญหา นบัวา่เป็นขั้นท่ียากขั้นหน่ึงในกระบวนการแกปั้ญหา ตอ้ง
ไดรั้บการฝึกฝนในการคิด และการใหเ้หตุผลเป็นอยา่งดี มีความสนใจและตั้งใจจริงในการ
แกปั้ญหา เป็นขั้นตอนท่ีจะใชค้วามรู้ ความคิดรวบยอดและหลกัการต่างๆ ท่ีไดเ้รียนรู้มาก่อน 
รวมทั้งอาจจะตอ้งใชป้ระสบการณ์ท่ีเคยแกปั้ญหาท่ีมีความคลา้ยคลึงมาแลว้ หรือมีส่วน
ใกลเ้คียงกบัปัญหาท่ีตอ้งการจะแกน้ ามาช่วยในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ขอ้มูลท่ีก าหนด
หรือสมมติฐานจะน าไปสู่ผลใดไดบ้า้ง และมีขอ้มูลใดบา้งท่ีจะน าไปสู่ส่ิงท่ีตอ้งการหา ซ่ึงอาจ
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีก าหนดในตวัปัญหาโดยตรง หรืออาจกล่าวอีกอยา่งหน่ึงไดว้า่เป็นขั้นท่ีนกัเรียน
สัมพนัธ์ปัญหาไปสู่ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ของแต่ละคน แลว้รวบรวมขอ้มูลจริงทุกอยา่ง
เขา้ดว้ยกนัเพื่อตดัสินใจวา่จะท าวธีิใด นกัเรียนเลือกยทุธวธีิและพิจารณาการกระท า (operation) 
ท่ีเหมาะสมข้ึนกบัความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก 
   3. ด าเนินการตามแผน เป็นขั้นตอนท่ีจะแสดงใหผู้อ่ื้นเห็นในการแกปั้ญหาซ่ึง
เป็นขั้นต่อเน่ืองจากขั้นท่ีสองคือ เม่ือวางแผนส าเร็จแลว้ก็จะถึงขั้นเรียบเรียง และเติมรายละเอียด
ตามแผนท่ีไดว้างไวใ้หส้มบูรณ์ชดัเจนยิง่ข้ึน มีการพิจารณารายละเอียดตรวจสอบความถูกตอ้ง
แต่ละขั้นตามล าดบั การใชภ้าษาท่ีชดัเจนเขา้ใจและสมเหตุผล จะช่วยใหก้ารแกปั้ญหาเป็นไปได้
ง่ายข้ึน สุดทา้ยก็ตดัสินใจวา่จะท าอยา่งไร ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งลงมือท าในการแกโ้จทยปั์ญหา 
มกัจะเป็นกระบวนการคิดค านวณ นบัเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของกระบวนการแกปั้ญหา 
ค าตอบท่ีผิดไม่ถูกยอมรับแลว้ ดงันั้นนกัเรียนจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในทกัษะการคิด
ค านวณ 
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   4. การตรวจสอบ เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัและมีประโยชน์อยา่งยิง่ แต่มกัจะ
ถูกละเลย เม่ือเราไดคิ้ดจะแสดงวธีิการแกปั้ญหาแต่ละขั้นโดยละเอียดแลว้ จะตอ้งตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของค าตอบ และกระบวนการไดม้าซ่ึงค าตอบดว้ย เพราะจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจปัญหา 
นอกจากน้ีหากมีขอ้บกพร่องตรงส่วนใด เราอาจพบและแกไ้ขหรือแมก้ระทัง่อาจเกิดความคิดท่ี
จะดดัแปลงวธีิการแกปั้ญหาใหง่้าย หรือชดัเจนยิง่ข้ึน รวมทั้งอาจเกิดความคิดท่ีแกปั้ญหาเดิมซ่ึง
ดดัแปลงขอ้มูลไปบา้งอนัน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาใหม่ 
 

การวจิัยเชิงปฏบิัติการ 
 

 1.  ความหมายของการวจัิยเชิงปฏิบัติการ 
  สุวมิล วอ่งวาณิช (2544 : 5) กล่าววา่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการ คือ การวจิยัท่ีท าโดย
ครูผูส้อนในหอ้งเรียนเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน และน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงการ
เรียนรู้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน เป็นการวิจยัท่ีตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว น าผลไปใชท้นัที
และสะทอ้นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานต่างๆ ของตนเองและกลุ่มผูร่้วมงาน มีโอกาส
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในแนวทางท่ีไดป้ฏิบติั และผลท่ีเกิดข้ึนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
  ยาใจ พงษบ์ริบูรณ์ (2537 : 15) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการวจิยัเชิงปฏิบติัการวา่ 
หมายถึง การวจิยัประเภทหน่ึงซ่ึงใชก้ระบวนการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ โดยผูว้จิยัและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบติั มีการวเิคราะห์วจิารณ์ผลการปฏิบติั จากการใชว้งจรการ
ปฏิบติัใน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวางแผนการปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นการปฏิบติั            
โดยด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อจะน าไปสู่การปรับแผนเขา้สู่วงจรใหม่ จนกวา่จะไดข้อ้สรุปท่ี
สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง หรือพฒันาสภาพการณ์ของส่ิงท่ีศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  กิตติพร ปัญญาภิญโญผล (2549 : 3 ) ไดใ้หค้วามหมายของ การวจิยัเชิงปฏิบติัการวา่ 
หมายถึง การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีระบบถึงการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานเอง เพื่อเขา้ใจดีข้ึน
หรือแกปั้ญหา เก่ียวกบังานท่ีท าอยู ่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ซ่ึงไดจ้ากการรวบรวมการร่วมมือ 
การสะทอ้นตนเองและการใชว้จิารณญาณประกอบภายใตก้รอบจรรยาบรรณท่ียอมรับกนั 
  Kemmis (1988 : 42) กล่าววา่การวจิยัปฏิบติัการเป็นการวจิยัท่ีผูว้จิยั คือผูป้ฏิบติังาน
ในหน่วยงานนั้น และส่ิงท่ีตอ้งท าวจิยั คือ แนวทางการปฏิบติัทางการศึกษา การวจิยัเชิง
ปฏิบติัการเป็นรูปแบบหน่ึงของการวจิยัโดยไม่ไดแ้ตกต่างไปจากการวจิยัอ่ืนในเชิงเทคนิค แต่
แตกต่างในดา้นวธีิการ วธีิการของการวจิยัเชิงปฏิบติัการคือการท างานท่ีเป็นการสะทอ้นผลการ
ปฏิบติังานของตนเองท่ีเป็นวงจรแบบขดลวด โดยเร่ิมตน้ท่ีขั้นตอนการวางแผน (Planning) การ
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ปฏิบติั (acting) การสังเกต (observing) และการสะทอ้นกลบั (reflection) เป็นการวจิยัท่ีจ  าเป็น 
ตอ้งอาศยัผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการสะทอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติัเพื่อให้เกิดพฒันาปรับปรุง
การท างานไดดี้ข้ึน เทคนิคท่ีใชใ้นการวจิยัไม่วา่จะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล หรือการวเิคราะห์
ขอ้มูลจึงไม่ไดแ้ตกต่างไปจากการวจิยัอ่ืน แต่วธีิการท่ีต่างออกไปคือความพยายามความเขา้ใจ
ความหมายและตีความส่ิงเกิดข้ึน ส่ิงท่ีคน้พบ 
  Carr and Kemmis (1986 : 162) กล่าววา่การวจิยัเชิงปฏิบติัการคือแบบของการ
สะทอ้นตนเอง (Self reflective enquiry) ของผูเ้ขา้ร่วมในโครงการวิจยัภายใตส้ภาพการณ์ทาง
สังคมท่ีเป็นอยู ่ด าเนินโดยยดึหลกัเหตุผลและสร้างความยุติธรรมให้เกิดข้ึนตลอดกระบวนการ
ปฏิบติั ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและชดัเจนของสมาชิกโครงการจะน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเหมาะสม 
และน าไปสู่ความส าเร็จในการเปล่ียนแปลง 
  ดงันั้นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ หมายถึง การวจิยัท่ีมุ่งแกปั้ญหาในการจดัการเรียนรู้ มี
กระบวนการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ โดยผูว้ิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการและ
วเิคราะห์ผลจากการปฏิบติัโดยการใชว้งจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบติั การสังเกต
และการสะทอ้นการปฏิบติั ปรับปรุงแผนและด าเนินการต่อไปในรอบต่อไป เพื่อหาวธีิการท่ี
เหมาะสมในการแกปั้ญหา 

 2.  จุดมุ่งหมายของการวจัิยเชิงปฏิบัติการ  
  ยาใจ พงษบ์ริบูรณ์ (2537 : 13) กล่าวไวว้า่ จุดมุ่งหมายส าคญัของการวจิยั เชิง
ปฏิบติัการคือมีความมุ่งหมายท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบติังานประจ าให้ดีข้ึนโดย 
น างานท่ีปฏิบติัอยูม่าวิเคราะห์หาสาระส าคญัของสาเหตุท่ีเป็นปัญหาอนัเป็นสาเหตุให้งานท่ี
ปฏิบติั นั้นไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรจากนั้นจะใชแ้นวคิดทางทฤษฎีและประสบการณ์การ
ปฏิบติัท่ีผา่นมาเสาะหาขอ้มูลและวธีิการท่ีคาดวา่จะแกปั้ญหาไดแ้ลว้น าวธีิการดงักล่าวไป
ทดลองใชก้บักลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา การวิจยัเชิงปฏิบติัการไม่จ  าเป็นตอ้งมีกลุ่มตวัอยา่ง 
เพราะกลุ่มตวัอยา่งคือ ประชากรของเร่ืองท่ีศึกษาและเป็นหน่วยงานหรือหอ้งเรียนซ่ึงมีขนาดไม่
ใหญ่นกัและประการส าคญั การวจิยัชนิดน้ีไม่ตอ้งการผลสรุปท่ีไปสรุปอา้งอิง(Generalization) 
กบักลุ่มอ่ืนดว้ย 
  กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2545 : 14) กล่าววา่การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน เป็น
กระบวนวธีิกระตุน้ใหค้รูศึกษาความรู้อยา่งเป็นวทิยาศาสตร์ โดยการวิจยัในชั้นเรียนน้ีมี
เป้าหมายอยูท่ี่ 
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   1. ตอ้งการให้ครูปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ ซ่ึงอาจเกิดจากครูสร้างสรรค ์
คน้ควา้หรือน านวตักรรมมาทดลองใชแ้ละศึกษา 
    2. ตอ้งการให้ครูปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และ
พฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
    3. ตอ้งการให้ครูสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการสอน  
  กระบวนวธีิวจิยัในชั้นเรียนของผูเ้รียนเป็นกระบวนการท่ีท าใหค้รูประสานการ
จดัการเรียนรู้ของครูเขา้กบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสามารถสร้างใหค้รูมีความรู้ ความเขา้ใจ
ปรากฏการณ์ของชั้นเรียนเพื่อพฒันาได ้ผลการวจิยัท่ีเกิดข้ึนเป็นขอ้ความรู้หรือวธีิการแกปั้ญหา
ท่ีมีความจ าเพาะใชส้ าหรับสถานการณ์ของการปฏิบติัการนั้นๆ ไม่สามารถสรุปเป็นความรู้ใหม่
ท่ีใชไ้ดท้ัว่ไป 

 3. หลกัการของการวจัิยเชิงปฏิบัติการ  
   แนวคิดและหลกัการส าคญัของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ มีลกัษณะเฉพาะดงัน้ี  
    1. การวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็นความพยายามท่ีปรับปรุงการศึกษาโดยการ
เปล่ียนแปลง (Changing) การศึกษานั้นและเรียนรู้ล าดบัขั้นการเปล่ียนแปลงนั้น 
    2. การวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็นการท างานของกลุ่ม (Collaboration) ท าใหเ้กิดการ 
เปล่ียนแปลงตามแนวทางท่ีกลุ่มก าหนด  
    3. การวจิยัเชิงปฏิบติัการใชก้ารสะทอ้นการปฏิบติั (Reflection) โดยประเมิน 
ตรวจสอบในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงการฝึกหรือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมาย  
    4. การวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีระบบ (Systematic learning 
process) โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งน าความคิดท่ีเป็นนามธรรม มาสร้างเป็นขอ้สมมติฐาน ทดลองฝึก
ปฏิบติั และประเมินผลการปฏิบติั ซ่ึงเป็นการทดสอบวา่สมมติฐานนั้นถูกหรือผดิ  
    5. การวจิยัเชิงปฏิบติัการเร่ิมตน้จากจุดเล็กๆ (Start small) อาจจะเร่ิมตน้จาก
บุคคลเดียว ท่ีพยายามด าเนินการให้มีการเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงบางส่ิงบางอยา่งทาง
การศึกษาใหดี้ข้ึน โดยในขณะปฏิบติัการตอ้งปรึกษา รับฟังความคิดเห็นและอาศยัการร่วม
ปฏิบติัจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
    6. การวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็นการสร้างความรู้ใหม่ท่ีใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติัเชิง
รูปธรรม จากการบนัทึกพฒันาการของกิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหเ้ห็นกระบวนการ เขา้ใจ
ปัญหา การแกปั้ญหา การปรับปรุงและไดผ้ลสรุปท่ีสมเหตุสมผล ในขณะเดียวกนัสามารถน า
ประสบการณ์ท่ี ศึกษามาประมวลเป็นขอ้เสนอเชิงทฤษฎี  
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  4. รูปแบบของการวจัิยเชิงปฏิบัติการ 
   สุวมิล วอ่งวานิช (2557 : 34-37) จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวจิยั
ปฏิบติัการ พบวา่มีการจดัประเภทของรูปแบบการท าวิจยัปฏิบติัการไวห้ลายรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
    1. รูปแบบการวจิยัปฏิบติัการแบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ (Formal 
and Informal Research) 
    1.1 การวจิยัแบบเป็นทางการ (Formal Research) เป็นงานวิจยัท่ีมีแบบ
แผนการวิจยัเคร่งครัด มีลกัษณะการด าเนินงานและการน าเสนอเหมือนงานวจิยัเชิงวชิาการ 
(Academic Research) ของนกัวจิยัมืออาชีพ นกัวชิาการในมหาวทิยาลยั หรือของนกัศึกษาท่ีท า
เป็นวทิยานิพนธ์ มีการออกแบบการวจิยัท่ีรัดกุมเพื่อให้ตอบค าถามวจิยัไดช้ดัเจน และมีรูปแบบ
การน าเสนอรายงานผลการวิจยัท่ีก าหนดชดัเจน ส่วนใหญ่จ าแนกเน้ือหาสาระออกเป็น 5 บท 
    1.2 การวจิยัแบบไม่เป็นทางการ (Informal Research) เป็นงานวจิยัท่ีไม่ยดึ
แบบการวจิยัอยา่งเคร่งครัดเหมือนการวจิยัเชิงวชิาการ มุ่งเนน้การตอบค าถามวจิยัมากกวา่การ
ยดึรูปแบบการวจิยัแบบเป็นทางการ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัก็พยายามใชข้อ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้จากการ
เรียนการสอนตามปกติ การน าเสนอผลการวิจยัครอบคลุมเพียงประเด็นส าคญัท่ีผูว้จิยัตอ้งการ
น าเสนอ งานวจิยัแบบน้ี บางคร้ังพบวา่มีการรายงานผลเพียง 1-2 หนา้ 
    2. รูปแบบการวจิยัปฏิบติัการตามแนวคิดของ Kemmis และ Zuber-Skerritt 
    2.1 การวจิยัปฏิบติัการเชิงเทคนิค (Technical Action Research) การวจิยัตาม
รูปแบบน้ีมีเป้าหมายของการวจิยัเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 
โดยอาศยับุคคลภายนอก (Outsiders) มาช่วยในการท าวจิยัในหน่วยงาน ผูป้ฏิบติั (ครู) จะอยู่
ภายใตก้ารควบคุมก ากบัของนกัวจิยัภายนอก บุคคลภายนอกเล่นบทของผูว้จิยัหลกัโดยท่ีครูไม่
ค่อยมีบทบาทในการน าเสนอความคิด วธีิการต่างๆท่ีใชใ้นการวจิยัมาจากความคิดของนกัวจิยั
ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเนน้เทคนิคการท าวจิยัท่ีตอบค าถามวจิยัท่ีรัดกุม ขอ้คน้พบท่ีไดอ้าจใช้
ไม่ไดก้บัการปฏิบติัจริง 
    2.2 การวจิยัปฏิบติัการเชิงปฏิบติัจริง (Practical Action Research) เป็นการ
วจิยัท่ีมีนกัวจิยัภายนอกแสดงบทบาทของท่ีปรึกษาดา้นกระบวนการท างาน (Process 
Consultancy Role) มีเป้าหมายของการวจิยัท่ีมากกวา่แบบแรก คือนอกจากช่วยปรับปรุง
ประสิทธิผลการท างานแลว้ ยงัมุ่งสร้างความเขา้ใจและมุ่งพฒันาวชิาชีพใหก้บัผูป้ฏิบติัดว้ย ใน
กระบวนการวิจยัจะส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติัสะทอ้นผลและคิดวเิคราะห์พฒันาปรับปรุงการท างาน
ของตนเอง ดงันั้น ครูซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัในโรงเรียนมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้กระบวนการวจิยัและมีส่วน
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ในการเสนอความคิดในประเด็นปัญหาวจิยัท่ีมาจากปฏิบติัการจริง และสามารถน าผลการวจิยั
ไปใชไ้ด ้
    2.3 การวจิยัเชิงปฏิบติัการเชิงวพิากษ/์อิสระ (Critical /Emancipatory Action 
Research) เป็นการวจิยัท่ีมีการท างานร่วมกนัระหวา่งนกัวิจยัภายนอกและผูป้ฏิบติังานใน
หน่วยงาน เป้าหมายของการวจิยัเพิ่มเติมจากการวจิยัปฏิบติัการแบบท่ี 1 และ 2 คือนอกจาก
พฒันาประสิทธิผลการท างาน การส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจ 
ในการพฒันาปรับปรุงการท างานแก่ผูป้ฏิบติัแลว้ ยงัตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระบบ
การท างานท่ีเป็นอยูใ่นองคก์รใหดี้ข้ึนกวา่เดิม แมจ้ะมีบุคคลภายนอกร่วมดว้ย แต่ทุกคนต่างมี
สิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกนั จะไม่มีผูแ้สดงบทบาทเป็นท่ีปรึกษาการวจิยั
แก่ผูป้ฏิบติั และนกัวจิยัจะเป็นอิสระจากความรู้ กฎเกณฑ ์และพนัธนาการทางความคิดเดิม 
    3. รูปแบบการวจิยัปฏิบติัการตามแนวคิดของ Calhoun 
    3.1 การวจิยัของครูแบบท าคนเดียว (Individual Teacher Research) เป็นการ
วจิยัท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงในหอ้งเรียนใดหอ้งเรียนหน่ึง โดยครูก าหนดปัญหาในห้องเรียนท่ี
ตอ้งการแกไ้ข และหาแนวทางแกไ้ข นกัเรียนอาจไม่มีส่วนในการช่วยก าหนดทางเลือกต่างๆ 
หากจะมีผูป้กครองเก่ียวขอ้งดว้ยในการท าวจิยั ก็จะเป็นเพียงผูใ้หข้อ้มูลมากกวา่ 
    3.2 การวจิยัปฏิบติัการแบบร่วมมือ (Collaborative Action Research) เป็น
การวจิยัท่ีท าเป็นกลุ่ม ผูว้ิจยัมีจ  านวน 1-2 คนข้ึนไป ประกอบดว้ย ครู ผูบ้ริหาร และนกัวชิาการ
จากมหาวทิยาลยั หรือบุคลากรอ่ืนๆ มีจุดมุ่งหมายเนน้ท่ีปัญหาและการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดข้ึน
ในหอ้งเรียนใดห้องเรียนหน่ึง คณะวจิยัอาจจะเนน้ปัญหาและระดบัพื้นท่ีของตน แต่ยงัเป็น
กระบวนการท่ีเป็นการสืบคน้ความรู้ในหอ้งเรียน กระบวนการท าวจิยัจะเหมือนกบัการท าวจิยั
ของครูท่ีท าคนเดียว 
    3.3 การวจิยัปฏิบติัการแบบท าทัว่ทั้งโรงเรียน (Schoolwide Action Research) 
เป็นการวิจยัท่ีคณะท างานเป็นผูป้ฏิบติัในโรงเรียน มีการท างานโดยเลือกปัญหาวิจยัท่ีสนใจ
ร่วมกนั มีการรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบ และการแปลความหมายขอ้มูลท่ีไดจ้ากโรงเรียน 
หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง กระบวนการวจิยัเป็นแบบวงจรต่อเน่ืองท่ีมีหนา้ท่ีเหมือนการประเมิน
ความกา้วหนา้ มีจุดมุ่งหมายเนน้ท่ีการปรับปรุงโรงเรียน ไดแ้ก่ 1) การคน้หาวธีิปรับปรุง
โรงเรียนเพื่อแกปั้ญหา 2) พยายามปรับปรุงการท างานเพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัแก่นกัเรียน 
3) เพิ่มขอบข่ายของสาระในการสืบคน้แนวทางการแกปั้ญหา 
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    4. รูปแบบการวจิยัปฏิบติัการจากการสังเคราะห์ของ นงลกัษณ์ วรัิชชยั (2543) 
(สังเคราะห์จากแนวคิดของ Miller (2000 : a), Freeman (1998), Bennett, Foreman-Pack & 
Higgins (1996), Stringer (1966), Robinson (1994)) 
    4.1 การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เป็นการ
วจิยัท่ีท าโดยครูเพื่อแสวงหาวธีิการแกไ้ขปัญหาและพฒันาการปฏิบติังานหรือการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนของตน 
    4.2 การวจิยัปฏิบติัการแบบรวมพลงั (Collaborative Action Research) เป็น
การวจิยัท่ีด าเนินการโดยครูหลายคนร่วมกนัท าวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาในชั้นเรียนหลายชั้น หรือ
แผนกวชิา หรือภาควชิา คณะนกัวจิยัเกิดจากการรวมตวักนัของครูท่ีมีความช านาญเฉพาะ
ต่างกนั มาร่วมมือกนัท าวิจยัโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 
    4.3 การวจิยัปฏิบติัการระดบัโรงเรียน (Schoolwide Action Research) เป็น
การวจิยัท่ีด าเนินงานโดยผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาจรวม
หน่วยงานนอกโรงเรียนดว้ย มีเป้าหมายเพื่อพฒันาโรงเรียนและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 
    4.4 การวจิยัปฏิบติัการอิงชุมชน (Community-based Action Research) เป็น
การวจิยัท่ีอาศยัความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน โดยอาศยัพลงัของชุมชนท่ีจะระดม
ทรัพยากรจากทุกแหล่งมาพฒันาชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  Kemmis and Mctaggart (อา้งถึงใน ยาใจ พงษบ์ริบูรณ์. 2537) ไดเ้สนอแนะขั้นตอน
ของ การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาและปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนจริงในโรงเรียนตาม
วงจรการปฏิบติัการ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
    ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผน (Plan) เร่ิมตน้ดว้ยการส ารวจปัญหาท่ีตอ้งการใหมี้การแกไ้ข
ครู และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอาจเป็นครูผูส้อนร่วมกนั ผูบ้ริหาร นกัเรียน วางแผนดว้ยกนั ส ารวจ
สภาพการณ์ ของปัญหาวา่อยา่งไร ปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขคืออะไร ปัญหานั้นเก่ียวขอ้งกบัใครบา้ง 
วธีิแกไ้ขตอ้ง ปฏิบติัอยา่งไร การแกไ้ขตอ้งมีการแกไ้ขในเร่ืองใดบา้ง เช่น ครูตอ้งเปล่ียนวธีิสอน 
นกัเรียนตอ้ง ท างานเป็นกลุ่ม เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงบางอยา่งผูบ้ริหารตอ้งรับทราบการ
เปล่ียนแปลงและให ้การสนบัสนุน ในขั้นการวางแผนจะมีการปรึกษาร่วมกนัระหวา่งผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งหมด ซ่ึงใน การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
หาโครงสร้างของปัญหา อยา่งมีระบบ ทบทวนแง่มุมปัญหา ถกปัญหาอยา่งกวา้งขวางกบัผูร่้วม
วจิยัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะ ท าใหเ้ห็นปัญหาอยา่งชดัเจน  
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 ขั้นท่ี 2 ขั้นปฏิบติัการ (Act) เป็นการก าหนดแนวคิดท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมใน ขั้นวางแผนงาน
มาด าเนินการ เม่ือลงมือปฏิบติัตอ้งใชก้ารวิเคราะห์วจิารณ์ประกอบไปดว้ย โดยรับ ฟังจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจากการปฏิบติัจะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัวา่ แผนท่ีวางไวอ้ยา่งดีนั้นปฏิบติัไดดี้ มาก
นอ้ยเพียงใด มีอุปสรรคอยา่งไรบา้งในการปฏิบติัดงันั้นแผนงานท่ีก าหนดไวอ้าจจะยดืหยุน่ได้
โดยผูว้จิยัตอ้งใชว้จิารณญาณและการตดัสินใจท่ีเหมาะสมและมุ่งปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
    ขั้นท่ี 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ขณะท่ีการวจิยัด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนท่ี
วาง ไวต้อ้งมีการสังเกตการณ์ควบคู่ไปดว้ย พร้อมจดบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดท่ี
คาดหวงัและไม่คาดหวงั โดยส่ิงท่ีสังเกตก็คือกระบวนการของการปฏิบติั (The action process) 
และผลของการปฏิบติั (The effects of action) การสังเกตน้ีจะรวมถึงการรวบรวมผลการปฏิบติั
ท่ีเห็นดว้ยตาการได ้ฟัง การไดใ้ชเ้คร่ืองมือ เชาวแ์บบทดสอบเป็นตน้ ซ่ึงขณะท่ีการปฏิบติัการ
วจิยักฎก าลงัด าเนินการไป ควบคู่กบัการสังเกตผลการปฏิบติั ควรใชเ้ทคนิคต่างๆท่ีเหมาะสมมา
ช่วยใน การรวบรวม ขอ้มูลดว้ย 
   ขั้นท่ี 4 สะทอ้นการปฏิบติั (Reflect) เป็นขั้นสุดทา้ยของวงจรการท าวจิยัเชิง 
ปฏิบติัการ คือ การประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ ปัญหา หรืออุปสรรคตอ้การปฏิบติัการ
ซ่ึง ผูว้จิยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งตรวจสอบกระบวนการ ปัญหา หรืออุปสรรคตอ้การปฏิบติัการ 
ซ่ึงผูว้จิยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งตรวจสอบปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแง่มุมต่างๆ โดยผา่นการถกอภิปราย
ปัญหา ซ่ึงจะไดแ้นวทางของการพฒันาขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมและเป็นพื้นฐานขอ้มูลท่ี
น าไปสู่การปรับปรุงและวางแผนการปฏิบติัต่อไป โดยวงจรของ 4 ขั้นตอนดงักล่าว จะมี
ลกัษณะการด าเนินการเป็นขั้นบนัไดเวยีน (Spiral) การท าซ ้ าตามวงจรจนกวา่จะไดผ้ลงานวจิยั
และแสดง ใหเ้ห็นแนวทางหรือรูปแบบปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อแกปั้ญหาในส่ิงท่ีศึกษานั้น 
ดงันั้นการน าแนวทางการวจิยัเชิงปฏิบติัการมาใชว้จิยัเพื่อแกปั้ญหาในชั้นเรียนโดยครูเป็นผู ้
เรียนรู้และวเิคราะห์วจิารณ์ ซ่ึงจากผลการปฏิบติัจะท าใหค้รูพฒันาการเรียนการสอนได้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของชั้นเรียน และแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  สรุปไดว้า่รูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการส่วนใหญ่มีขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ การ
วางแผน การปฏิบติั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การประเมินผลการปฏิบติัและปรับแผนในคร้ัง
ต่อไป 
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 5.  ลกัษณะของการวจัิยเชิงปฏิบัติการ 
   ทวปี ศิริรัศมี (2537 : 15-18) เพื่อเป็นการช้ีใหเ้ห็นลกัษณะของการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ ขอ้อธิบายการวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็นขอ้ๆ ดงัต่อไปน้ี 
    1. เป็นการวิจยัท่ีเร่ิมมาจากตอ้งการปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึน 
   2. การวจิยัเร่ิมตน้จากปัญหาสังคมหรือปัญหาเชิงปฏิบติั ผลการวจิยัมุ่งน ามาใช้
แกปั้ญหาได ้
   3. มุ่งศึกษากบัประชากรมากกวา่ศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง โดยไม่สนใจท่ีจะน าผล
การศึกษาท่ีไดไ้ปอา้งอิงกบัประชากร แต่มุ่งท่ีจะน าผลไปแกปั้ญหาของประชากรท่ีศึกษานั้น 
   4. เป็นการวิจยัท่ีด าเนินการโดยความร่วมมืออยา่งดียิง่ระหวา่งทีมงานวจิบักบั
ผูป้ฏิบติังานซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีประสบปัญหาโดยตรง 
   5. แบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็นแบบเชิงพฒันา (Development Design) คือ
จุดมุ่งหมายของการวจิยัสามารถเปล่ียนแปลงและก าหนดข้ึนมาใหม่ได ้โดยการเปล่ียนแปลงน้ี
เปล่ียนไปตามสภาพหรือเง่ือนไขท่ีเปล่ียนไป 
   6. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมดา้นกระบวนการกลุ่ม
สัมพนัธ์ (Group Dynamics) เพื่อท่ีจะไดท้  างานร่วมกนัอยา่งมีระบบ และร่วมมือท างานวจิยัอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ราบร่ืน และเรียบร้อย เป็นการวจิยัท่ีปรับปรุงการท างานของหน่วยงานนั้น 
ปรับปรุงทศันคติเก่ียวกบัการท างานของกลุ่มดว้ย 
   7. การวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็นการประเมินตนเองของผูป้ฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน การประเมินน้ีมีลกัษณะเป็นปรนยั 
   8. นกัปฏิบติัซ่ึงเป็นผูว้จิยัเชิงปฏิบติัการ คือผูป้ระสบปัญหา โดยมีความเช่ือ
พื้นฐานวา่การวจิยัเพื่อแกปั้ญหาท่ีด าเนินการโดยผูป้ระสบปัญหายอ่มมีโอกาสไดรั้บความส าเร็จ
มากกวา่การวจิยัเพื่อแกปั้ญหาท่ีด าเนินการโดยบุคคลภายนอก 
   9. เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของบุคคล มนุษยสัมพนัธ์และ
ขวญัก าลงัใจในการท างาน 
   10. เป็นการวิจยัเพื่อวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานใน
วชิาชีพใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
   11. มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงองคก์ร คือ มุ่งท่ีจะน าผลการวจิยัไปใชใ้นการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานในความรับผดิชอบของบุคลากรในองคก์ร ในวงการศึกษา ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 
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   12. เป็นการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนและก าหนดนโยบาย 
   13. เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมและการเปล่ียนแปลง (Innovation and Change) และ
วธีิการในการน านวตักรรมและการเปล่ียนแปลงไปใชใ้นการปรับปรุงระบบการท างานใหดี้
ยิง่ข้ึน 
   14. มีลกัษณะเป็นการด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานไปในตวั จะมีการ
ประเมินความกา้วหนา้เป็นระยะท าใหท้ราบความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 
กิจกรรมการประเมินผลน ามาใชใ้นการปรับปรุงงานใหไ้ปในทิศทางท่ีตอ้งการ 
   15. เป็นการด าเนินงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางสังคมปกติ และไม่พยายามท่ีจะ
ควบคุมตวัแปรโดยเคร่งครัด 
   16. ตลอดระยะเวลาของการวิจยั จะมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารต่างๆ มีการ
อภิปรายขอ้มูลข่าวสารท่ีเก็บได ้มีการบนัทึกขอ้มูลข่าวสาร มีการประเมินผลและการจดักระท า
ขอ้มูลเป็นระยะต่อเน่ือง การวจิยัเชิงปฏิบติัการใหค้วามเช่ือถือมากในขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และ
ขอ้มูลเชิงพฤติกรรม ความต่อเน่ืองของกิจกรรมต่างๆในกระบวนการวจิยั 
   17. เคร่ืองมือในการใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในระหวา่งด าเนินการวจิยั มกัจะตอ้ง
พฒันาอยูเ่สมอตามสภาพการณ์หรือเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูร่้วมวจิยัจะตอ้งช่วยกนัคิดหา
เคร่ืองมือใหม่ๆ หรือวธีิการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหม่ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย
และสมมติฐานของการวจิยัท่ีอาจเปล่ียนไปตามสถานการณ์และเง่ือนไขท่ีเปล่ียนไป 
   18. การวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็นวจิยัท่ีไม่ยดึมัน่มาตรฐานของแบบการวิจยัท่ีเป็น
แบบแผน เน่ืองจากจุดมุ่งหมายของการวจิยัอยูท่ี่การแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มเฉพาะหนา้                   
มุ่งหมายความรู้ท่ีเหมาะกบัสภาพการณ์และจุดมุ่งหมายเฉพาะในการวจิยัคร้ังนั้นๆเท่านั้น 
   19. ในขณะด าเนินการวจิยัจะตอ้งมีการทดสอบสมมติฐานโดยการปฏิบติัจริง ซ่ึง
ถือวา่เป็นลกัษณะท่ีส าคญัของการวจิยัประเภทน้ี 
   20. การประเมินคุณค่าของโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการ มุ่งพฒันาในแง่ของ
ขอบเขตวธีิการแกปั้ญหากระบวนการวจิยัหรือผลการวจิยั สามารถน าไปใชเ้พื่อการปรับปรุง
การปฏิบติัในสภาพเฉพาะไดดี้ 
  จากลกัษณะการวจิยัเชิงปฏิบติัการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปลกัษณะการวจิยั
ไดด้งัน้ี เป็นการวิจยัท่ีเร่ิมตน้จากสภาพปัญหา ขอบเขตของการวจิยัจะมุ่งศึกษาเฉพาะประชากร
เป้าหมาย รูปแบบการวจิยัเป็นแบบเชิงพฒันา วเิคราะห์งาน วางแผนการและก าหนดนโยบาย            
มีลกัษณะเป็นการด าเนินการและประเมินผลการปฏิบติัในตวัภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางสังคม 
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กระบวนการมีการเช่ือมโยงการคิดเชิงสะทอ้นและการปฏิบติัมีความยดืหยุน่และผลของการวจิยั
มุ่งท่ีจะน าผลการวจิยัไปแกปั้ญหาหรือพฒันาประชากรท่ีศึกษาเท่านั้น ไม่มุ่งท่ีน าไปใชใ้นวง
กวา้งหรือไม่มุ่งขอ้สรุปในเชิงทัว่ไป 
 6.  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยเชิงปฏิบัติการ  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (อุทุมพร จามรมาน. 2538 ) ซ่ึงท าโดยครู 
ไดแ้ก่  
     6.1 แบบสังเกต  
    6.2 แบบทดสอบ  
    6.3 แบบประเมินผลงาน  
   6.4 แบบบนัทึกขอ้มูล  
    6.5 แบบวดัสังคมมิติ  
    6.6 แบบสัมภาษณ์  
    6.7 แบบสอบถาม 
  เคร่ืองมือวิจยัดงักล่าวน้ีโดยปกติครูไม่ไดส้ร้างเป็นรูปเล่มอยา่งเป็นทางการแต่ครู 
จะสร้างขอ้ความ /ขอ้ค าถาม / ลกัษณะท่ีสังเกต / เกณฑพ์ิจารณา โดยตวัครูเอง และใชก้บั
นกัเรียน ดงันั้น กระบวนการสร้างเคร่ืองมือวจิยัของครูจึงเป็นกระบวนการระบุขอ้ความ ขอ้
ค าถาม/ลกัษณะท่ี สังเกต / เกณฑก์ารพิจารณา ออกมาแลว้ท าการตรวจสอบความเช่ือมัน่
(Reliability) และความ เท่ียงตรง (Validity) ก็จะท าใหไ้ดเ้คร่ืองมือท่ีใหข้อ้มูลท่ีมีความเช่ือถือได ้ 
  วธีิการท าเคร่ืองมือท่ีส่งผลต่อขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดมี้ดงัน้ี  
   1. ครูระบุขอ้ความ / ขอ้ค าถาม /ลกัษณะท่ีสังเกต / เกณฑ์พิจารณาผลงาน  
    2. ครูตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหารายขอ้ (Item Content Validity) กบั
เพื่อนครูหรือกบันกัเรียนคนอ่ืน วา่รายขอ้ดงักล่าว ส่ือสารตรงตามท่ีตอ้งการหรือไม่  
   3. ครูตรวจสอบความสอดคลอ้งของการใชข้อ้ความ /ขอ้สอบ /ขอ้ค าถาม / 
ลกัษณะท่ีสังเกต / เกณฑก์ารพิจารณาผลงาน 2 คร้ัง ในเวลาท่ีต่างกนัเล็กนอ้ย เพื่อดูวา่ค  าตอบ
ยงัคงใกลเ้คียงกนัหรือไม่ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความสม ่าเสมอ หรือความสอดคลอ้งของขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ วดั 2 คร้ัง (Item Reliability)  
   4. ครูสรุปผลขอ้ 3 และขอ้ 4 ในรายงานวจิยัของตน  



61 

  ดงันั้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลจะตอ้งมีความเช่ือถือไดมี้ความตรง กบั
ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะวดั หรือตอ้งการจะทราบ ครูจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในดา้นนั้นมากพอสมควร 
และควรท่ีจะใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาอีกคร้ัง 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ 
 

 1.  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ 
   รัชนี มณีโกศล (2540 : 26-27) ไดใ้หค้วามหมายผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์วา่ 
ความสามารถทางดา้นสติปัญญาในการเรียน คณิตศาสตร์ไดจ้  าแนกพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ดา้นสติปัญญา ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ออกเป็น 4 ระดบั คือ 
   1. ความรู้ความจ าเก่ียวกบัการคิดค านวณ เป็นความสามารถในการระลึกไดถึ้งส่ิง
ท่ีเรียน มาแลว้การวเิคราะห์พฤติกรรมมี 3 ดา้น คือ  
    1.1 ความรู้ความจ าเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง  
    1.2 ความรู้ความจ าเก่ียวกบัศพัท ์ 
    1.3 ความรู้ความจ าเก่ียวกบัการใชก้ระบวนการคิดค านวณ  
    2. ความเขา้ใจเป็นความสามารถในการแปลความหมาย ตีความ และขยายความ 
ในปัญหาใหม่ๆ โดยน าความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ไปสัมพนัธ์กบัโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
การแสดงพฤตกรรมมี 6 ขั้น คือ  
    2.1 ความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดรวบยอด  
    2.2 ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ กฎ และการสรุปอา้งอิง 
    2.3 ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 
    2.4 ความสามารถในการแปลงส่วนประกอบโจทยปั์ญหาจากรูปแบบหน่ึง
ไปสู่อีก รูปแบบหน่ึง  
    2.5 ความสามารถในการใชเ้หตุผลและผล 
    2.6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
    3. การน าไปใชเ้ป็นความสามารถในการน าความรู้ กฎ หลกัการขอ้เท็จจริง สูตร 
ทฤษฎี ท่ีเรียนรู้มาแลว้ไปแก ้ปัญหาใหม่ท่ีเกิดข้ึนเป็นผลส าเร็จการวดัพฤตกรรมมี 4 ขั้นตอน คือ 
    3.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  
    3.2 ความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
    3.3 ความสามารถในการสังเคราะห์ขอ้มูล  
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    3.4 ความสามารถระลึกไดซ่ึ้งรูปแบบ ความสอดคลอ้งและลกัษณะสมมาตร
ของ ปัญหา  
   4. การวเิคราะห์เป็นความสามารถในการพิจารณาส่วนส าคญั หาความสัมพนัธ์
ของส่วน ส าคญัและหาหลกัการท่ีส่วนส าคญัเหล่านั้นสัมพนัธ์กนั ซ่ึงการท่ีบุคคลมี
ความสามารถดงักล่าวแลว้ จะสามารถท าใหบุ้คคลนั้นแกปั้ญหาท่ีแปลกกวา่ธรรมดาหรือโจทย์
ปัญหาท่ีไม่คุน้เคยมาก่อนได ้พฤติกรรมน้ีเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ การวดัพฤติกรรมมี 5 ขั้นคือ 
    4.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีแปลกกวา่ธรรมดา 
    4.2 ความสามารถในการคน้หาความสัมพนัธ์  
    4.3 ความสามารถในการแสดงการพิสูจน์  
    4.4 ความสามารถในการก าหนดและหาความเท่ียงตรงในการสรุป 
 2.  องค์ประกอบทีม่ีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   รัชนี มณีโกศล (2540 : 28) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการเรียนของนกัเรียนและสรุปผล
การศึกษา วา่องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทั้งในและนอก
หอ้งเรียนมีดงัน้ี 
   1. องคป์ระกอบทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโตของร่างกาย 
สุขภาพ ทางดา้นร่างกาย ขอ้บกพร่องทางกายและบุคลิกท่าทาง  
    2. องคป์ระกอบทางความรัก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของบิดามารดาความสัมพนัธ์
ของบิดา มารดากบัลูกความสัมพนัธ์ ระหวา่งลูกๆดว้ยกนั และความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก
ทั้งหมด ในครอบครัว  
    3. องคป์ระกอบทางวฒันธรรมและสังคม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีความ
เป็นอยู ่ของครอบครัว สภาพแวดลอ้มทางบา้น การอบรมทางบา้น และฐานะทางบา้น  
    4. องคป์ระกอบทางความสัมพนัธ์ในเพื่อนวยัเดียวกนั ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของ
นกัเรียน กบัเพื่อนวยัเดียวกนัทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน  
    5. องคป์ระกอบทางการพฒันาแห่งตน ไดแ้ก่ สติปัญญาความสนใจเจตคติของ
นกัเรียน ต่อการเรียน  
    6. องคป์ระกอบทางการปรับตน ไดแก่ ปัญหาการปรับตน การแสดงออกทาง
อารมณ์   
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  ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่มีองคป์ระกอบหลายประการท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทั้งทางตรงและทางออ้มและองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยตรง คือวธีิสอนของครู  
 3.  สาเหตุที่ท าให้เกดิปัญหาต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
  สาเหตุของการสอบตกและการออกจากโรงเรียนของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษา 
ซ่ึงรัชนี มณีโกศล (2540 : 29) ไดก้ล่าววา่มาจากสาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่  
    1. นกัเรียนขาดความรู้สึกในการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียน  
   2. ความไม่เหมาะสมของการจดัเวลาเรียน  
    3. ผูป้กครองไม่เอาใจใส่ในการศึกษาของบุตร  
    4. นกัเรียนมีสุขภาพไม่สมบูรณ์  
    5. ความยากจนของผูป้กครอง  
    6. ประเพณีทางสังคม  
    7. โรงเรียนไม่มีการปรับปรุงท่ีดี  
    8. การสอบตกซ ้ าชั้น เพราะระบบการวดัผลไม่ดี  
    9. อายนุอ้ยหรือมากเกินไป  
    10. สาเหตุอ่ืนๆ เช่น การคมนาคมไม่สะดวกอพยพยา้ยท่ีอยู ่เป็นตน้ 
  สรุปไดว้า่ สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาต่อการเรียนคณิตศาสตร์และมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนกัเรียน คือกระบวนการในการจดัการเรียนการสอนของครูและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆของนกัเรียน ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของครูท่ีจะจดัหาวธีิท่ีเหมาะสม มาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึน 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 1.  ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  มลิวลัย ์บุปผา (2550 : 21) สรุปไดว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง ล าดบัขั้นตอน
ของการเตรียมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมของการแปลงหลกัสูตรสู่
กระบวนการจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนท่ีผูส้อนเตรียมการไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบและ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน สภาพของผูเ้รียนและ
ความพร้อมของโรงเรียนและตรงกบัชีวติจริงในทอ้งถ่ิน ซ่ึงแผนการเรียนรู้มีส่วน 
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  ส าลี รักสุทธี (2553 : 16) ไดใ้หค้วามหมายของแผนการจดัการเรียนรู้วา่ แผนการ
จดัการเรียนรู้ คือ แผนการหรือโครงสร้างท่ีจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อการปฏิบติัการสอน
ในวชิาหน่ึงเป็นการเตรียมการสอนอยา่งเป็นระบบ และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหค้รูพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนไปสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
   อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550 : 205) ไดใ้หค้วามหมายของแผนการจดัการเรียนรู้วา่ 
แผนการสอน คือ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อการสอน การวดัผลประเมินผลให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
  สรุปไดว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้เป็นเอกสารทางวชิาการท่ีครูผูส้อนไดด้ าเนินการ
จดัการเรียนรู้ไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบ เพื่อน าไปจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนใหมี้คุณภาพ 
และการเรียนรู้เป็นไปตามจุดประสงค ์หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรก าหน 
 2.  ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  วฒันาพร ระงบัทุกข์ (2543 : 83 - 136) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ไวด้งัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
     เป็นการก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนมีหรือบรรลุ ซ่ึงมีทั้งความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติ จุดประสงคก์ารเรียนรู้จะไดม้าจากจุดหมายของหลกัสูตร จุดประสงคข์องวิชาหรือ
กลุ่มประสบการณ์และจุดประสงคใ์นค าอธิบายรายวชิา การเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้จะตอ้ง
เขียนใหค้รอบคลุม พฤติกรรมทั้ง 3 ดา้น และเขียนในเชิงพฤติกรรม จุดประสงคส์ามารถจ าแนกได ้
3 ดา้น ดงัน้ี  
     1. พุทธพิสัย (Cognitive) คือ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเนน้ความสามารถ
ทางสมอง หรือความรอบรู้ในเน้ือหาวชิาหรือในทฤษฎี 
     2. ทกัษะ (Skill) คือ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัท่ีตอ้งลงมือท า  
     3. จิตพิสัย (Affective) คือ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเนน้คุณธรรม เจตคติ 
หรือความรู้สึกในจิตใจ  
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 
     1. จุดประสงคป์ลายทาง คือ จุดประสงคท่ี์เป็นเป้าหมายส าคญัท่ีมุ่งหวงั
ใหเ้กิดข้ึนกบั ผูเ้รียนในการเรียนแต่ละเร่ือง หรือแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
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     2. จุดประสงคน์ าทาง คือ จุดประสงคท่ี์วเิคราะห์แตกออกจากจุดประสงค์
ปลายทาง เป็นจุดประสงคย์อ่ย โดยก าหนดพฤติกรรมส าคญัท่ีคาดหวงัใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอนจากจุดยอ่ยไปจนถึงจุดใหญ่ปลายทาง ในการสอนจึงควรจดักิจกรรม
การเรียนการสอนใหบ้รรลุจุดประสงคน์ าทางไปสู่จุดประสงคป์ลายทาง 
   ขั้นท่ี 2 การก าหนดแนวการจดัการเรียนการสอน  

     การเรียนการสอนในแผนนั้นมีจุดเนน้หรือสาระส าคญัอะไรจะตอ้งสอน
เน้ือหาใดจึงจะครอบคลุมครบถว้น จะเลือกใชเ้ทคนิคหรือวิธีสอนใดในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนจึงจะท าใหผู้เ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และจะใชส่ื้อการเรียนการสอนใดจึงจะ
สอดคลอ้งเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีก าหนด การจดักิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดว้ย 
      1. การเขียนสาระส าคญั สาระส าคญัหมายถึง ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
เน้ือหา หลกัการวธีิการท่ีตอ้งการจะใหผู้เ้รียนไดรั้บหลงัจากเรียนเร่ืองนั้น ๆ แลว้ ทั้งในดา้น
ความรู้ ความสามารถ เจตคติ สาระส าคญัจะเป็นขอ้ความท่ีเขียนในลกัษณะสรุปเน้ือหา 
เป้าหมายอยา่งสั้น ๆ จะเขียนเป็นความเรียงหรือเป็นขอ้ ๆ ก็ได ้
      2. เน้ือหา คือ รายละเอียดของเร่ืองท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอนใหบ้รรลุตาม
จุดประสงค ์การเรียนรู้ ประกอบดว้ย ทฤษฎี หลกัการ วธีิการและแนวปฏิบติั การจะเขียนเน้ือหา
สาระในการสอนแต่ละจุดประสงคห์รือแต่ละเร่ืองไดดี้นั้นครูผูส้อนจะตอ้งศึกษาหาความรู้จาก
เอกสารต าราเรียน หนงัสือ คู่มือครูและแหล่งความรู้ต่าง ๆ น ามาพิจารณาใชป้ระกอบใหเ้หมาะ
กบัวยัและระดบัของ ผูเ้รียนทั้งในดา้นความยากง่ายและความถูกตอ้งเหมาะสม การเขียนเน้ือหา
สาระในแผนการจดัการเรียนรู้ ครูจะเขียนเน้ือหาสาระรายละเอียด ทั้งหมดไวใ้นแผนการจดัการ
เรียนรู้ ตามหวัขอ้ท่ีอยูใ่นแผนการจดัการเรียนรู้ก็ได ้แต่หากรายละเอียดของเน้ือหามีมากควร
เขียนเฉพาะหวัขอ้เร่ืองเน้ือหานั้น ๆไว ้ส่วนรายละเอียดใหน้ าไปไวใ้นส่วนทา้ยแผนการจดัการ
เรียนรู้ หรือน าส่วนท่ีเป็นเน้ือหาสาระของทุกแผนการจดัการเรียนรู้ แยกไวอี้กเล่มหน่ึงต่างหาก
เป็นเอกสารประกอบการสอนก็ได ้
      3. กิจกรรมการเรียนการสอน คือ สภาพการเรียนรู้ท่ีก าหนดข้ึนเพื่อน า
ผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายหรือจุดประสงคก์ารเรียนท่ีก าหนด การออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้น
ต่าง ๆ จึงเป็น ความสามารถและทกัษะของครูมืออาชีพในการจดัการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิผล กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีลกัษณะดงัน้ี 
        3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา 
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       3.2 ฝึกกระบวนการท่ีส าคญัใหก้บัผูเ้รียน 
        3.3 เหมาะสมกบัธรรมชาติและวยัของผูเ้รียน 
       3.4 เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและชีวติจริง 
        3.5 เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
      4. ส่ือการเรียนการสอนหมายถึง ส่ิงท่ีเป็นพาหนะหรือส่ือท่ีช่วยใหผู้เ้รียน
สามารถพฒันาความรู้ ทกัษะ และเจตคติใหบ้รรลุผลตามจุดประสงคก์ารเรียนการสอนและตาม
จุดหมายของหลกัสูตรไดดี้ยิง่ข้ึนหรือเร็วยิง่ข้ึน จากการศึกษาวจิยั พบวา่ ส่ือประเภทต่าง ๆ มี
ประสิทธิผลช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ ในระดบัท่ีแตกต่างกนั 
   ขั้นท่ี 3 การก าหนดวธีิวดัและประเมินผล  
     การวดัและการประเมิน จดัเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีสอดแทรกอยูใ่นทุกขั้นตอน
ของกระบวนการจดัการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่ก่อนการเรียนการสอนจะเป็นการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน ระหวา่งการเรียนการสอน จะเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุง
ผลการเรียนและเพื่อใหผู้เ้รียนทราบผลการเรียนของตนเป็นระยะ ๆ และเม่ือส้ินสุดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวชิา/ภาคเรียน จะเป็นการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนเพื่อตรวจสอบใหแ้น่
ชดัวา่ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนท่ีก าหนดไว ้
  นงนิด บุญประสิทธิ (2545 : 116 – 118) ไดเ้สนอองคป์ระกอบ และขั้นตอน               
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
   1. ช่ือแผนการสอน 
     เป็นส่วนท่ีตอ้งเขียนระบุใหช้ดัเจนเก่ียวกบัรายวชิา เร่ือง ชั้น เวลา (จ านวน
คาบ) วนั เดือน ปีท่ีสอน 
   2. สาระส าคญั 

    เป็นส่วนท่ีเขียนบอกความคิดรวบยอดของเน้ือหา หลกัการ วธีิการ หรือการ
สรุปประเด็นความ แก่นของเร่ืองท่ีตอ้งการใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งคงทนตลอดไป อาจเขียนเป็น
แบบความเรียงหรือแบ่งเป็นขอ้ยอ่ย ๆ ก็ได ้
   3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
     เป็นการก าหนดเป้าหมายส าคญัหรือพฤติกรรมอยา่งกวา้ง ๆ ท่ีตอ้งการเกิดแก่
ผูเ้รียนในการเรียนแต่ละเร่ืองหลงัผา่นกระบวนการเรียนการสอนในเร่ืองนั้น ๆ ครบถว้นแลว้ มี
ลกัษณะเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมซ่ึงสังเกตได ้วดัไดแ้ละตรวจสอบได ้ง่ายต่อการวดัผล
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ประเมินผล โดยก าหนดเร่ืองและสาระส าคญัของเน้ือหาท่ีจะสอน ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์
หลกัสูตรและค าอธิบายรายวิชา 
   4. เน้ือหา  
     เป็นการก าหนดเน้ือหาท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนรู้เฉพาะในการสอนตามแผนการ
สอนแต่ละแผน โดยอาจเขียนเป็นเน้ือหาโดยสรุปหรือแบ่งเป็น หวัขอ้ยอ่ย ๆ ส่วนเน้ือหาโดย
ละเอียดจะเขียนไวใ้นภาคผนวกเพิ่มเติม 
   5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
     เป็นส่วนท่ีล าดบัก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีละเอียดและเด่นชดั ซ่ึงตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้น าทาง โดย
เขียนก าหนดตั้งแต่เร่ิมสอน คือ บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ปลายทาง เนน้กิจกรรมท่ีตอ้งให้
นกัเรียนเป็นผูก้ระท าคือยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
   6. ส่ือการเรียนการสอน 
     เป็นส่วนท่ีก าหนดรายช่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งหมดท่ีน ามาใชใ้นการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยใหน้กัเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค ์
   7. การวดัผล ประเมินผล 
     7.1 การวดัผลเป็นการวดัพฤติกรรมท่ีคาดหวงัท่ีก าหนดไวเ้ป็นจุดประสงค์
การเรียนรู้โดย ก าหนดวธีิการ เคร่ืองมือ และเกณฑไ์วอ้ยา่งชดัเจน เช่นการตรวจแบบฝึกหดั การ
สังเกตพฤติกรรม การซกัถามหรือการท าแบบทดสอบ เป็นตน้  
     7.2 การประเมินผลเป็นการน าผลท่ีไดจ้ากการวดัมาตดัสินใจเพื่อบ่งบอกถึง
แนวทางพฒันาหรือปรับปรุงแกไ้ขนกัเรียนควรมีโอกาสประเมินตนเองบา้งตามสภาพจริง 
   8. กิจกรรมเสนอแนะ  
     8.1 เป็นกิจกรรมหรืองานท่ีก าหนด เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนท่ีเรียนเก่งและ
กิจกรรมหรืองานท่ีก าหนดเพื่อช่วยเป็นพิเศษส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน 
     8.2 เป็นกิจกรรมท่ีเสนอใหน้กัเรียนท่ีมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง               
เป็นพิเศษ 
     8.3 เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดเพิ่มเติมเพื่อฝึกทกัษะใหน้กัเรียนนอกเหนือจาก
กิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอน 
   9. ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
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     เป็นการบนัทึกความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูท่ี้
ไดต้รวจแผนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขก่อนท่ีจะน าไปใชไ้ดจ้ริง 
   10. บนัทึกผลหลงัการสอน 
     10.1 เป็นส่วนท่ีครูผูส้อนบนัทึกผลการใชแ้ผนการสอนโดยบนัทึกการผา่น
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของนกัเรียน บนัทึกความเหมาะสมของเน้ือหาวชิา กิจกรรมและเวลาท่ี
ก าหนดในแผนการสอน 
    10.2 ปัญหาอุปสรรค เป็นส่วนท่ีครูผูส้อนบนัทึกขอ้บกพร่องส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงแกไ้ขท่ีพบระหวา่งท าการสอน 
     10.3 ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข เป็นส่วนท่ีครูผูส้อนบนัทึกแนวทางแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีพบระหวา่งท าการสอน และยงัตอ้งลงช่ือก ากบัไว ้
  จากการท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้จากเอกสารท่ีนกัวชิาการและ
หน่วยงานทางการศึกษาไดเ้สนอไว ้และผูร้ายงานไดส้รุปเป็นองคค์วามรู้ของผูร้ายงานแลว้ได้
น าความรู้และแนวทางจากการท่ีไดศึ้กษาไปจดัท าแผนจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะอีกทาง
หน่ึงดว้ย 
  3. ลกัษณะทีด่ีของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ส าลี รักสุทธี (2553 : 16) กล่าวไวว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการสอนท่ีดี
จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น มีกิจกรรม ส่ือ การวดัและ
ประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกนัตลอด แนวท่ีส าคญัตอ้งใหผู้เ้รียนมีส่วนในการปฏิบติัมากท่ีสุด ทุก
ขั้นตอน ทุกกระบวนการตอ้งลงสู่ผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถอยา่งเตม็
ศกัยภาพ ซ่ึงสรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 
   1. เป็นแผนการสอนท่ีมีกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนเป็นผูไ้ดล้งมือปฏิบติัใหม้ากท่ีสุด 
โดยครูเป็นเพียงผูค้อยช้ีน าส่งเสริม หรือกระตุน้ใหกิ้จกรรมท่ีผูเ้รียนด าเนินการไปตามความ              
มุ่งหมาย 

   2. เป็นแผนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูค้น้พบค าตอบหรือท าส าเร็จ
ดว้ยตนเอง โดยครูพยายามลดบทบาทของผูบ้อกค าตอบ มาเป็นผูค้อยกระตุน้ดว้ยค าถาม หรือ
ปัญหาใหผู้เ้รียนคิดแกห้รือหาแนวทางไปสู่ความส าเร็จในการท ากิจกรรมเอง 

   3. เป็นแผนการสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการมุ่งใหผู้เ้รียนรับรู้ และน า
กระบวนการไปใชจ้ริง 
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   4. เป็นแผนการสอนท่ีส่งเสริมใหใ้ชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถจดัหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 
หลีกเล่ียงการใชว้สัดุอุปกรณ์ส าเร็จรูป ราคาสูง 
  อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550: 213) กล่าวไวว้า่ แผนการสอนท่ีดีจะช่วยใหก้ารเรียนการ
สอนประสบผลส าเร็จไดดี้ ดงันั้น ผูส้อนจึงควรทราบถึงลกัษณะของแผนการสอนท่ีดี ซ่ึงมีดงัน้ี 

   1. สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และแนวการสอนของกรมวชิาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

   2. น าไปใชส้อนไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ 
   3. เขียนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิา เหมาะสมกบัผูเ้รียนและเวลาท่ีก าหนด 
   4. มีความกระจ่างชดัเจน ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจง่ายและเขา้ใจไดต้รงกนั 
   5. มีรายละเอียดมากพอท่ีท าใหผู้อ่้านสามารถน าไปใชส้อนได ้
   6. ทุกหวัขอ้ในแผนการสอนมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 

  จากลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ลกัษณะของ
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

   1. มีการก าหนดหวัขอ้ในแผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 
มีความกระจ่างชดัเจน ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจง่าย เขา้ใจไดต้รงกนั 

   2. มีการก าหนดจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ ความทนัสมยั
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

   3. มีส่ือการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง
ดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน แบบทดสอบ เป็นตน้ 

   4. จดักิจกรรมท่ีเช่ือมโยงความรู้ ประสบการณ์ของผูเ้รียนกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัความแตกต่างของผูเ้รียน 

   5. แผนการจดัการเรียนรู้มีความยดืหยุน่และสามารถปรับเปล่ียนได ้
   6. ก าหนดเวลาท่ีใชใ้นการสอนใหมี้ความเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระ จดักิจกรรม

ใหมี้ความเหมาะสมกบัความแตกต่างของผูเ้รียน และสามารถน าไปปฏิบติัได ้
   7. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการส่ือสาร การน าเสนอ มีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น ความกลา้แสดงออก 
   8. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตจริงในสังคม

ปัจจุบนัได ้
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 1. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องในประเทศ 
  รุ่งทิวา มากสุก (2552 : 93) ไดศึ้กษาผลการใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการในการพฒันา
ทกัษะ การคิดดา้นคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 ในขั้นวางแผน ขั้นการปฏิบติัและรวบรวมขอ้มูล และขั้นการประเมินผล และเพื่อศึกษา
ความคิดเห็น ของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การใชแ้บบฝึกเพื่อพฒันา
ทกัษะการคิดดา้นคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2/1 โรงเรียนถ ้าปินวทิยาคม อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
จ านวน 44 คน ผลการศึกษาพบวา่ 1. นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาและมีทกัษะในการ
คิดดา้นคณิตศาสตร์ดีข้ึน 2. นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีมากต่อการเรียนการสอนท่ีเนน้การใช้
แบบฝึกทกัษะการคิดดา้นคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมดา้นบทบาทของครูผูส้อน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของนกัเรียนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีระดบัความคิดเห็นท่ีดีมากเช่นกนั 
  สุภาพร รักอ่อน (2552 : 94 ) ไดศึ้กษาการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน เพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และพหุปัญญาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนยกกระบตัรวทิยาคม อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก จ านวนทั้งส้ิน 24 
คน ผลการวจิยัพบวา่ ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาท าการวเิคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาวิเคราะห์ ซ่ึงผลการวจิยัสรุปไดว้า่นกัเรียน
มีการพฒันา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึนร้อยละ 27.97 และนกัเรียนร้อยละ 
87.50 มีพหุปัญญาระดบัสูง 
  จิตติมา พิศาภาค (2552 : 48-49) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาตาม
แนวคิดของโพลยา เพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 และเพื่อสร้างโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสม
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ ความสามรถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิดของ
โพลยาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และไดโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
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  สุขศรี ภูกงลี (2553 : 90) ไดศึ้กษาผลการพฒันาความสามรถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชชุ้ดฝึกทกัษาการแกโ้จทยปั์ญหาวชิา
คณิตศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่ 1. ชุดฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ 
คูณ หารจ านวนนบัและเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประสิทธิภาพเท่ากบั 80.39/78.11 
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้2. ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนหลงัจากเรียน           
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และ 3. ความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.11 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 
  ไพริน ขนุเพชร (2554 : 67-68) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ตามวธีิการสอนของโพลยาส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
บา้นชายคลอง จงัหวดัสงขลา เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
ระหวา่งก่อนและหลงัเรียนโดยการใชว้ธีิสอนของโพลยาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปี ท่ี 2 
ศึกษาอตัราพฒันาการดา้นความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ระหวา่งเรียน โดยใช้
วธีิสอนของโพลยาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 2 และศึกษาความพึงพอใจของ นกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อวธีิสอนการแกโ้จทยปั์ญหาของโพล ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 คะแนนอตัรา พฒันาการดา้นความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ระหวา่งเรียนโดยใชว้ธีิสอนของโพลยาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 2 เพิ่มข้ึน
เฉล่ีย0.44 คะแนนต่อคร้ังจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 2 มี
ความพึงพอใจของต่อวธีิสอนแกโ้จทยปั์ญหาของโพลยา 
  โสมภิลยั สุวรรณ (2554 : 72-73) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาเศษส่วน โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนอนุบาลล าพูน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 36 ผลการวจิยัพบวา่ 1) รูปแบบ
การสอนการแกโ้จทยปั์ญหาเศษส่วนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายในคร้ังน้ี เป็นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการใชค้  าถามน าในการช้ีแนะแนวทางใหน้กัเรียนน ากระบวนการ แกปั้ญหาของ
โพลยาไปใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาเศษส่วน โดยขั้นตอนทั้งส่ีของกระบวนการแกปั้ญหาของ
โพลยาสามารถยดืหยุน่ได ้2) นกัเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาในดา้น
การท าความเขา้ใจปัญหา และการวางแผนการแกปั้ญหา แต่ยงัมีความบกพร่องในดา้นการ
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ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้เน่ืองจากนกัเรียนไม่สามารถท าไดค้รบทุกขั้นตอนในดา้นการตรวจ
ค าตอบ นกัเรียนส่วนใหญ่ ไม่สามารถตรวจค าตอบไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง 
  ทิพาพร ชยัสิทธิโยธิน (2554 : 73) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์โดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียน
เทศบาลวดัละหาร จงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียน
เทศบาลวดัละหาร จงัหวดันนทบุรี ปีการศึกษา 2554 จ านวน 40 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือ แบบทดสอบ
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่มของ
นกัเรียน สถิติท่ีใชใ้นการ วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที ผลการวจิยัพบวา่ ( 1) นกัเรียนมีทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) นกัเรียนมีคะแนนพฒันาการระหวา่งเรียน
เฉล่ีย อยูใ่นระดบัเก่ง (3) นกัเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือทั้ง 8 กลุ่มมีพฤติกรรมการ
ปฏิบติังาน กลุ่มในระดบัดีมาก 
  สุพฒัตรา นาคยา (2555 : 122-125) ไดศึ้กษาการวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาทกัษะ
การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชกิ้จกรรมพฒันา
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบแผนผสานวธีิ (Mixed Method) ในภาคเรียน ท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 จ านวน 40 คน ผลการวจิยั พบวา่ 1. นกัเรียนมี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานกลุ่มในกระบวนการของทกัษะการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ไดดี้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 2. นกัเรียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหา มี
ความสามารถในการอ่าน การแปลความหมาย การตีความหมาย มีความสามารถในการแปล
ประโยคภาษาใหเ้ป็นประโยคสัญลกัษณ์ และการแกโ้จทยปั์ญหาได ้3. นกัเรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ณฐันนัท ์แสนเรือน (2556 : 43) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โดยใชว้ธีิการวาดแบบจ าลอง กลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษา คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนบา้นสัน
ปูเลย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล าพูน 
จ านวน 17 คน ผลการศึกษาพบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
โดยใชว้ธีิการวาดแบบจ าลอง ท่ีสร้างข้ึนมีจ านวน 8 แผน ใชเ้วลาในการเรียนการสอน 16 ชัว่โมง               
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ซ่ึงสามารถพฒันา ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้
จากคะแนนการท าแบบทดสอบหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบร้อยละ 82.72 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์
ก าหนดไว ้คือร้อยละ 65 และนกัเรียนทุกคนผา่นเกณฑ์ 
  สุพรรณี สุขมา (2557 : 44) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 2โดยใชว้ธีิการของโพลยา กลุ่มเป้าหมายคือ
นกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 2 จ านวน 19 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมิตร
มวลชน เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใชว้ธีิการของโพลยา จ านวน 10 แผน ใชเ้วลาในการเรียน การสอน 10 
ชัว่โมง ซ่ึงสามารถพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ไดต้ามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้และพบวา่ หลงัจากใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนนกัเรียนมีคะแนนการเรียนเฉล่ีย
อยูท่ี่ ร้อยละ 78.85 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ี์ก าหนไวคื้อ ร้อยละ 60 
  พชัรียา จ าปาทอง (2557 : 47) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชก้ารเรียนการสอนรูปแบบซิปปา 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชเ้ป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 11 คน ซ่ึงเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปี 
การศึกษา 2557 โรงเรียนเจา้พอ่หลาวงอุปถมัภ ์1 จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ได้
แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ โดยใชก้ารเรียนการสอนรูปแบบซิป
ปา จ านวน 8 แผน ใชเ้วลาในการเรียน การสอน 16 ชัว่โมง และพบวา่ หลงัการใชแ้ผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน นกัเรียนมีคะแนนการทดสอบหลงัเรียนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 77.50 ซ่ึงผา่น
เกณฑท่ี์ตั้งไวร้้อยละ 65 
 2 งานวจัิยต่างประเทศ 
  White (2003 : 2012-A) ไดศึ้กษาถึงวธีิการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในหอ้งเรียน 
โดยไดท้  าการวิเคราะห์ผลของเน้ือหาวชิาท่ีใชก้บัเด็ก ซ่ึงดูจากพฤติกรรมและเจตคติต่อการ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน จ านวน 6 หอ้งเรียน ในการศึกษาคร้ังน้ีใชท้ั้ง
เน้ือหาวชิาและเพลงเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ในกิจกรรมแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ ใชเ้วลาในการศึกษา
คน้ควา้ จ านวน 7 สัปดาห์รวมทั้ง Pretest และ Posttest และการส ารวจเจตคติ ผลจากการศึกษา 
พบวา่ นกัเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนน Posttest ดีข้ึน หลงัจากใชเ้พลงในการ
สอนเน้ือหาวชิา และกลุ่มควบคุม แมเ้ร่ิมตน้จะมีคะแนน Pretest ต ่ากวา่กลุ่มทดลอง แต่ก็มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาไดดี้ ซ่ึงคะแนน Posttest นั้นใกลเ้คียงกบักลุ่มทดลอง ส าหรับ 
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ดา้นเจตคติ แมไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่จากการรายงานของครู ท าใหท้ราบวา่เด็กนกัเรียนทั้ง
สองกลุ่ม มีความสุขกบัการใชศิ้ลปะดา้นภาในหลกัสูตรคณิตศาสตร์  
  King (2005 : 59) ศึกษาการแกปั้ญหาการเรียนคณิตศาสตร์ในหอ้งเรียนท่ีเรียนปาน
กลาง ประเด็นท่ีใชศึ้กษาคือ 1) ขั้นตอนของปัญหา 2) ผลการสัมภาษณ์ ผลจากการศึกษาพบวา่ 
ในส่ิงแวดลอ้มเดียวกนัควรบูรณาการการแกปั้ญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ การส่ือสาร การพูด 
การเขียน เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการแกปั้ญหา ท าใหน้กัเรียนไดเ้ห็นวธีิการแกปั้ญหาและ
กลยทุธ์สลบักนั อีกทั้งตอ้งมีเวลาเพื่อสะทอ้นขบวนการแกปั้ญหา การบูรณาการการแกปั้ญหา
ในชั้นเรียนท่ีดีท่ีสุดคือ “การฝึกหดั” 
  Hartman (2007 : 225) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์และความแตกต่างลกัษณะของนกัเรียน ระหวา่งนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่าในวชิาคณิตศาสตร์ (MLD) และมีความบกพร่องทางการเรียน (NLD) การวเิคราะห์
ขอ้มูลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 2 ปัจจยั คือการคิดอยา่งมีเหตุผลและการจ าไดย้าวนาน กลุ่ม
ตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นเกรด 6 จ านวน 13 คน ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิวชิาคณิตศาสตร์ต ่ากวา่ 25% ของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียน ผลจากการศึกษาพบวา่ 1) นกัเรียน MLD และ NLD               
มีการปฏิบติัการดา้นคณิตศาสตร์ มีความยุง่ยาก และไม่มีความคล่องแคล่วทางคณิตสาสตร์ 2) 
การทดสอบดว้ยโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ การสัมภาษณ์ และการวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดดา้นการ
ค านวณ นกัเรียน NLD ตอบค าถามไดม้ากกวา่นกัเรียน MLD 3) นกัเรียน MLD มีความยุง่ยาก
ในดา้นการคิดวเิคราะห์ การอา้งเหตุผล และความคิดดา้นนามธรรม 
  จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโพลยา 
โดยเนน้การพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ท าใหน้กัเรียนรู้จกัฝึกคิด สามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนท่ีดีข้ึน โดยกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาเร่ิมตน้จาก ขั้น
ท่ี 1 ท าความเขา้ใจปัญหา ขั้นท่ี 2 วางแผนการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 3 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้ขั้นท่ี 4 
ตรวจสอบผล นอกจากนั้นผูว้จิยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนตามแนวความคิด
ของ Kemmis and Mc Taggart ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนของครูและนกัเรียน
มีประสิทธิภาพ ท าใหน้กัเรียนมีทกัษะการคิดท่ีดีข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
มีพฤติกรรมการเรียนท่ีดี การวิจยัเชิงปฏิบติัการของ Kemmis and Mc Taggart ประกอบดว้ย 4 
ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การปฏิบติัการ 3) การสังเกตการณ์ 4) การสะทอ้นผลปฏิบติั ดว้ยเหตุ
น้ีผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะท าการวจิยัการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ตามขั้นตอนของโพลยา และการวิจยั
เชิงปฏิบติัการ มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ควบคู่กนัไป  
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัตามกรอบแนวคิด ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ Polya 
      1.  ท าความเขา้ใจปัญหา   
           ( Understanding  the  problem )     
      2.  วางแผน   
           ( Devising  a  plan ) 
      3.  ด าเนินการตามแผน  
          ( Carrying  out  the  plan )        
      4.  ตรวจสอบ 
          ( Looking  back ) 
 

การวจัิยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิด 
ของ Kemmis และ Mc Taggart 

               1. การวางแผน    (Plan)      
               2.  การปฏิบติัการตามแผน (Act)   
               3.  การสังเกต (Observe)          
               4.  การสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflect)   

ทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณติศาสตร์ 

เน้ือหา 
  1. โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ 
  2.  โจทยปั์ญหาการคูณ  การหาร 
  3. โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวจิยัเร่ือง การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 
อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ไดด้ าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 

  1. กลุ่มเป้าหมาย 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หอ้ง Lion  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จ านวน 33 คน                  
มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ไดน้กัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิรายวชิา
คณิตศาสตร์ต ่า 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
   1. แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ประกอบไปดว้ย แบบฝึกทกัษะ
การแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร 
และแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  
   2. แบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ประกอบไปดว้ย 
แบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ แบบทดสอบวดัทกัษะการแก้

 



77 
 

โจทยปั์ญหาการคูณและการหาร และแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน 
 

กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 
 

 1. แบบฝึกทกัษะกำรแก้โจทย์ปัญหำคณติศำสตร์ มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
   1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
   1.2 ก าหนดแนวทางการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ เพื่อใชป้ระกอบแผนการจดัการ
เรียนรู้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ แบบฝึก
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร และแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก 
ลบ คูณ หารระคน 
   1.3 น าแบบฝึกทกัษะเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาและน าเสนอแนะไป
ปรับปรุงแกไ้ข  
   1.4 น าแบบฝึกทกัษะท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญประเมินความ
เหมาะสม โดยมีผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 
    1.4.1 ดร.พงศธ์ร โพธ์ิพูลศกัด์ิ ต าแหน่ง อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
   1.4. 2 ดร.พรชยั มัน่หมาย ต าแหน่งครู วทิยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนกาบ
เชิงมิตรภาพท่ี 190 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3     
    1.4.3 นายจ านงค ์จนัทร์ด า ต าแหน่งครู วทิยฐานะช านวญการพิเศษ โรงเรียน
บา้นข้ีเหล็กซา้ยดอนแตง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2  
    1.4.4 นายประดิษฐ เจริญภกัดี ต าแหน่งครู วทิยฐานะช านวญการพิเศษ โรงเรียน
สิงคโ์คกดงมนัเหล่างามวทิยาคม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2  
    1.4.5 นายสมบติั มีกุล ต าแหน่งครู วทิยฐานะช านวญการพิเศษ โรงเรียน บา้น
สวา่งโนนแดง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
  เกณฑก์ารประเมินแบบฝึกทกัษะ เพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ใชเ้กณฑด์งัน้ี 
    ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมาก 
    ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
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    ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
   1.5 น าผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินตั้งแต่ 
3.51 ถึง 5.00 ถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม ผลการประเมินปรากฏวา่ระดบัคุณภาพความ
เหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 4.40 ถึง 5.00 ซ่ึงมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   1.6 น าแบบฝึกทกัษะท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์อีก
คร้ัง แลว้น าไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมาย 
    1.7 ผลจากการสังเกตในแต่ละรอบจะถูกน ามาปรับปรุงแบบฝึกใหส้อดคลอ้งกบั
ปัญหาท่ีพบก่อนน าไปใชจ้ริง 
 2. แบบทดสอบวดัทกัษะกำรแก้โจทย์ปัญหำคณติศำสตร์ มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
  2.1. ศึกษาเอกสารหลกัสูตร ต าราเก่ียวกบัวธีิสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะ 
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
   2.2 จดัท าแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย แบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ แบบทดสอบวดัทกัษะการ
แกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร และแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน แบบทดสอบละ 4 ขอ้  
   2.3 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อพิจารณาและน าเสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข  
   2.4 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เสนอผูเ้ช่ียวชาญชุด
เดิม เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบแต่ละขอ้วา่สามารถวดัไดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ ครอบคลุมเน้ือหาและตรงตามจุดประสงคท่ี์วเิคราะห์ไว ้โดยการหา 
ค่า IOC (ไพศาล วรค า. 2558 : 269 ) โดยแปลงระดบัความสอดคลอ้งเป็นคะแนนดงัน้ี 
    +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบวดัไดต้รงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้นั้น 
     0 เม่ือไม่แน่ใจขอ้สอบวดัไดต้รงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้นั้น 
    -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบวดัไดไ้ม่ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้นั้น 
   2.5 น าแบบทดสอบท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ หาค่าความเท่ียงตรง                    
(IOC) โดยพิจารณาค่าความเท่ียงตรง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 –1.00 ถือวา่ใชไ้ด ้ผลการพิจารณา
คดัเลือกแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ไดข้อ้สอบ 12 ขอ้อยูใ่นเกณฑ์
และมีค่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  
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   2.6 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ มาปรับปรุงและแกไ้ข
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญโดยการปรับค าถามใหช้ดัเจนและรัดกุมมากยิง่ข้ึน แลว้น า
แบบทดสอบไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 

 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

  ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและก าหนดวธีิด าเนินการวจิยั 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนที ่1 แกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
   จุดประสงค์ เพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ 
  กลุ่มเป้ำหมำย ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หอ้ง Lion ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ท่ีมีทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
การบวกและลบไม่ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 70 
  เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ และ
แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ ท่ีพฒันาข้ึนตามจุดบกพร่องของนกัเรียน
ท่ีพบ  
  กำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำ โดยด าเนินการดงัน้ี 
    1. ทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ น าขอ้บกพร่องท่ี
พบมาออกแบบและสร้างแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ และวางแผน
การแกปั้ญหา 
    2. ด าเนินการแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ ของ
กลุ่มเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว ้ 
    3. วดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบของกลุ่มเป้าหมาย  
    4. สะทอ้นผลการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ และพิจารณาคดัเลือก
นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์หาขอ้บกพร่องน าไปสร้างแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก
และการลบ ในวงรอบต่อไป จนกวา่นกัเรียนจะผา่นเกณฑ์ทั้งหมด 
  ตอนที ่2 แกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
   จุดประสงค์ เพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร 
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  กลุ่มเป้ำหมำย ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หอ้ง Lion ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ท่ีมีทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
การคูณและการหารไม่ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 70 
  เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร และ
แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร ท่ีพฒันาข้ึนตามจุดบกพร่องของนกัเรียน
ท่ีพบ  
  กำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำ โดยด าเนินการดงัน้ี 
    1. ทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร น าขอ้บกพร่องท่ี
พบมาออกแบบและสร้างแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร และวางแผน
การแกปั้ญหา 
    2. ด าเนินการแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร ของ
กลุ่มเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว ้ 
    3. วดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหารของกลุ่มเป้าหมาย  
    4. สะทอ้นผลการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร และพิจารณาคดัเลือก
นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์หาขอ้บกพร่องน าไปสร้างแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณ
และการหาร ในวงรอบต่อไป จนกวา่นกัเรียนจะผา่นเกณฑ์ทั้งหมด 
  ตอนที ่3 แกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
   จุดประสงค์ เพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
  กลุ่มเป้ำหมำย ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หอ้ง Lion ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ท่ีมีทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคนไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 
  เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน และแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ท่ีพฒันาข้ึนตาม
จุดบกพร่องของนกัเรียนท่ีพบ  
  กำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำ โดยด าเนินการดงัน้ี 
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   1. ทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน น าขอ้บกพร่อง
ท่ีพบมาออกแบบและสร้างแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และ
วางแผนการแกปั้ญหา 
   2. ด าเนินการแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
กลุ่มเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว ้ 
   3. วดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของกลุ่มเป้าหมาย  
   4. สะทอ้นผลการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และพิจารณาคดัเลือก
นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์หาขอ้บกพร่องน าไปสร้างแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก 
ลบ คูณ หารระคน ในวงรอบต่อไป จนกวา่นกัเรียนจะผา่นเกณฑท์ั้งหมด 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

  ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดร้ะหวา่งการด าเนินการปฏิบติัการ และหลงัส้ินสุดการปฏิบติัการ 
ท่ีไดจ้ากการสังเกต การทดสอบ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ดงัน้ี 
  1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใชข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน และจากการทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
น ามาสรุปผลเป็นความเรียงเพื่อใหเ้ห็นผลปฏิบติั 
  2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
    2.1 สถิติพื้นฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
      2.1.1 ร้อยละ (Percentage) ค านวณจากสูตร (ไพศาล วรค า. 2558 : 321) ดงัน้ี 
 

ร้อยละ (%)  100
N
f
   

 
      เม่ือ  f  แทน ความถ่ีของรายการท่ีสนใจ 
          N แทน จ านวนทั้งหมด 
 
     2.1.2 ค่าเฉล่ีย ( X ) ค านวณจากสูตร (ไพศาล วรค า. 2558 : 323) ดงัน้ี 
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n

n
1i iX

X

  

 
     เม่ือ X   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มเป้าหมาย 
          n   แทน  จ านวนสมาชิกในกลุ่มเป้าหมาย 
 
    2.1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 
: 126) ดงัน้ี 
 

S.D. =  
 1NN

2X2XN


   

 
     เม่ือ S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
       X   แทน  คะแนนแต่ละตวั 
       X   แทน  ค่าเฉล่ีย 
       N   แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
          แทน  ผลรวม 
 
  2.2 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
    การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruence Index : IOC) (ไพศาล วรค า. 2558 : 269 ) 
ดงัน้ี 
 

n
RIOC   
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   เม่ือ  R  แทน  คะแนนระดบัความสอดคลอ้งท่ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนประเมิน
ในแต่ละขอ้ 
      N  แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีประเมินความสอดคลอ้งในขอ้นั้น 
   เกณฑก์ารใหค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 
    สอดคลอ้ง มีคะแนนเป็น +1 
    ไม่แน่ใจ มีคะแนนเป็น 0 
    ไม่สอดคลอ้ง มีคะแนนเป็น -1 
  เกณฑก์ารคดัเลือกขอ้สอบ 
    ขอ้สอบท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.06-1.00 คดัเลือกไวใ้ชไ้ด ้
    ขอ้สอบท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.06 ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง  
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
อนุบาลทองอุ่น โดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการผูว้ิจยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ  
 ตอนท่ี 2 ผลการแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร 
 ตอนท่ี 3 ผลการแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ตอนที ่1 ผลการแก้ปัญหาทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยมี
รายละเอยีดดังนี้ 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัทกัษะ   
การแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบซ่ึงปรากฏผลตามตาราง2ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2  แสดงผลจากการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ 
 

วงรอบ
ปฏิบติัการ  

จ านวน
นกัเรียน 

ผา่น 
เกณฑ ์

ไม่ผา่น 
เกณฑ ์

ผา่นเกณฑ์
สะสม 

ร้อยละ 

ปกติ 33 21 12 21 63.64 
1 12 9 3 30 75.00 
2 3 3 0 33 100.00 

  
 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ พบวา่ 
มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑจ์ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 และนกัเรียนท่ีไดค้ะแนน
ไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 12 คน จึงน านกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหา
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ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ โดยสอนในช่วงเวลาคาบซ่อมเสริมดว้ยแบบฝึก
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ และทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการ
บวกและการลบ ผลปรากฏวา่ วงรอบท่ี 1 มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑจ์ านวน 9 คน เหลือ
นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 3 คน เม่ือฝึกทกัษะในวงรอบท่ี 2 นกัเรียนทั้ง 3 คน ผา่นเกณฑท่ี์
ก าหนด  
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการน ากลุ่มเป้าหมายมาแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการ
บวกและการลบ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบท่ีสร้างข้ึนตาม
จุดบกพร่องของนกัเรียนพบวา่ วงรอบท่ี 1 เม่ือนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะจากการท าแบบฝึกทกัษะ
การแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ ท าใหน้กัเรียนไดรู้้ขั้นตอนในการแกโ้จทยปั์ญหา 
สามารถน าทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหามาใชใ้นการแกปั้ญหา และมีความตั้งในการท างานมากข้ึน
จึงท าใหน้กัเรียนสามารถแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบได ้แต่ยงัมีนกัเรียนบางคนท่ียงัไม่
เขา้ใจในขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหา จึงไดน้ ามาแกไ้ขในวงรอบท่ี 2 หลงัจากนกัเรียนไดฝึ้ก
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบอีกคร้ัง ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจขั้นตอนการแกโ้จทย์
ปัญหามากข้ึนและสามารถแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบได ้ 
 แนวทางแก้ไขปัญหาทีพ่บในตอนที ่1 
  1. ครูตอ้งคอยเนน้ย  ้าถึงขั้นตอนการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ มีการท าความเขา้ใจ
ปัญหา วางแผนการแกปั้ญหา ด าเนินการตามแผน และตรวจสอบค าตอบใหค้รบทุกขั้นตอน 
  2. ครูสอนซ่อมเสริมแก่นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑใ์นเวลาวา่ง เพื่อนกัเรียน 
จะไดส้ามารถเรียนไปพร้อมๆกบัเพื่อนในการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
  3. ครูคอยใหก้ าลงัใจแก่นกัเรียนท่ีเรียนอ่อน และชมเชยนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง ท่ี
สามารถอธิบายแนวทางแกปั้ญหาแก่เพื่อนๆได ้

 ตอนที ่2 ผลการแก้ปัญหาทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร โดยมี
รายละเอยีด ดังนี้ 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการ
แกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหารซ่ึงปรากฏผลตามตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3  แสดงผลจากการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร 
 

วงรอบ
ปฏิบติัการ  

จ านวน
นกัเรียน 

ผา่น 
เกณฑ ์

ไม่ผา่น 
เกณฑ ์

ผา่นเกณฑ์
สะสม 

ร้อยละ 

ปกติ 33 23 10 23 69.70 
1 10 8 2 31 80.00 
2 2 2 0 33 100.00 

 
 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร พบวา่ 
มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑจ์ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 69.70 และนกัเรียนท่ีไม่ผา่น
เกณฑ ์จ านวน 10 คน จึงน านกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหาทกัษะ
การแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร โดยสอนในช่วงเวลาคาบซ่อมเสริมดว้ยแบบฝึกทกัษะ
การแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร และทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและ
การหาร ผลปรากฏวา่ ในวงรอบท่ี 1 มีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑจ์ านวน 8 คน เหลือนกัเรียนท่ีไม่
ผา่นเกณฑจ์ านวน 2 คน น ามาฝึกทกัษะต่อในวงรอบท่ี 2 นกัเรียนทั้ง 2 คนผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการน ากลุ่มเป้าหมายมาแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา             
การคูณและการหาร โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร ท่ีสร้างข้ึน
ตามจุดบกพร่องของนกัเรียน พบวา่ วงรอบท่ี 1 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมาก
ข้ึน เร่ิมมีความเขา้ใจในกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหามากแต่ก็ยงัมีบางคนท่ียงัไม่เขา้ใจในโจทย์
ปัญหาบางขอ้ จึงน านกัเรียนกลุ่มน้ีมาแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหารใน
วงรอบท่ี 2 หลงัจากการแกปั้ญหา พบวา่ นกัเรียนมีความตั้งใจมากข้ึนและมีความสุขสนุกสนาน
ในการท าแบบฝึกทกัษะ มีความพยายามในการแกโ้จทยปั์ญหา จนสามารถแกโ้จทยปั์ญหาการ
คูณและการหารไดส้ าเร็จ 
 แนวทางแก้ไขปัญหาทีพ่บในตอนที ่2 
  1. ครูสอนซ่อมเสริมแก่นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑใ์นเวลาวา่ง เพื่อนกัเรียนจะได้
สามารถเรียนไปพร้อมๆกบัเพื่อนในการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
  2. ก่อนการแกโ้จทยปั์ญหาครูใหท้บทวนขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาก่อนลงมือแก้
โจทยปั์ญหา เพื่อเป็นการทบทวนใหก้บันกัเรียนท่ียงัจ าขั้นตอนไม่ได ้ 
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 ตอนที ่3 ผลการแก้ปัญหาทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยมี
รายละเอยีดดังนี้ 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการ
แกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนซ่ึงปรากฏผลตามตาราง4ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4  แสดงผลจากการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ  
                  หารระคน 

 

วงรอบ 
ปฎิบติัการ  

จ านวน
นกัเรียน 

ผา่น 
เกณฑ ์

ไม่ผา่น 
เกณฑ ์

ผา่นเกณฑ์
สะสม 

ร้อยละ 

ปกติ 33 31 2 31 93.94 
1 2 2 0 33 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณหารระคน 
พบวา่มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑจ์ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 93.94 และนกัเรียนท่ีไม่
ผา่นเกณฑ ์จ านวน 2 คน จึงน านกัเรียนท่ีไดค้ะแนนไม่ผา่นเกณฑม์าเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก ้
ปัญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยสอนในช่วงเวลาคาบซ่อม
เสริมดว้ยแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และทดสอบวดัทกัษะ
การแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ผลปรากฏวา่ นกัเรียนทั้ง 2 คน ผา่นเกณฑ ์ท่ี
ก าหนด 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการน ากลุ่มเป้าหมายมาแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ท่ี
สร้างข้ึนตามจุดบกพร่องของนกัเรียน พบวา่ วงรอบท่ี 1 นกัเรียนมีความกงัวลกบัการท า
กิจกรรมน้ี เพราะเป็นเร่ืองท่ีรวมโจทยปั์ญหาทั้งการบวก ลบ คูณ และหาร แต่เน่ืองจากนกัเรียน
ไดผ้า่นกิจกรรมมาหลายชัว่โมงแลว้ท าใหน้กัเรียนรู้วธีิและกระบวนการในการแกโ้จทยปั์ญหา
จึงท าใหน้กัเรียนกลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก กลา้ซกัถามครู ตั้งใจเรียนและท างานมาก จาก
การจดัการเรียนการสอนในวงรอบท่ีผา่นมา ครูไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกทกัษะท่ีก าหนด
ไวแ้ลว้จึงไม่เกิดปัญหาใดๆ การปฏิบติักิจกรรมจึงประสบผลส าเร็จไปไดด้ว้ยดีตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
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 จากการปฏิบติัการวิจยัท่ีไดด้ าเนินการครบทั้ง 3 ตอน พบวา่นกัเรียนมีทกัษะการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไว ้แสดงวา่การปฏิบติัการบรรลุตามวตัถุประสงคก์าร
วจิยั จึงสรุปผลไดว้า่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 บรรลุผลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีก  าหนดไวทุ้กประการ 
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บทที ่5 
 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง
การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น โดยใช้
การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

 การแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น  เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน  โดยใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการ  สรุป
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ ผลการทดสอบวดัทกัษะการแก้
โจทยปั์ญหาการบวกและการลบ พบวา่ มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑจ์ านวน 21 คน                        
คิดเป็นร้อยละ 63.64  และนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 12 คน  จึงน านกัเรียนท่ีได้
คะแนนไม่ผา่นเกณฑม์าเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและ
การลบ  โดยสอนในช่วงเวลาคาบซ่อมเสริมดว้ยแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและ
การลบ และทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ ผลปรากฏวา่ วงรอบท่ี 1 
มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑจ์ านวน   คน  เหลือนกัเรียนท่ีคะแนนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 3 
คน  เม่ือฝึกทกัษะในวงรอบท่ี 2  นกัเรียนทั้ง 3 คน ไดค้ะแนนผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด  
 ตอนท่ี 2 ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร ผลการทดสอบวดัทกัษะการแก้
โจทยปั์ญหาการคูณและการหาร พบวา่ มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑจ์ านวน 23 คน                             
คิดเป็นร้อยละ 6 .70  และนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 10 คน  จึงน านกัเรียนท่ีได้
คะแนนไม่ผา่นเกณฑม์าเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและ
การหาร  โดยสอนในช่วงเวลาคาบซ่อมเสริมดว้ยแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและ
การหาร และทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหาร ผลปรากฏวา่ ในวงรอบ
ท่ี 1 มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑจ์ านวน 8 คน  เหลือนกัเรียนท่ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ์
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จ านวน 2 คน  น ามาฝึกทกัษะต่อในวงรอบท่ี 2  นกัเรียนทั้ง 2 คน ไดค้ะแนนผา่นเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  
 ตอนท่ี 3 ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ผลการทดสอบวดั
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาบวก ลบ คูณ หารระคน พบวา่ มีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑ์
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ  3. 4  และนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนไม่ผา่นเกณฑ์จ านวน 2 คน                 
จึงน านกัเรียนท่ีไดค้ะแนนไม่ผา่นเกณฑม์าเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  โดยสอนในช่วงเวลาคาบซ่อมเสริมดว้ยแบบฝึกทกัษะ                
การแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และทดสอบวดัทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา               
การบวก ลบ คูณ หารระคน  ผลปรากฏวา่ นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑท์ั้ง 2 คน   
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 

 จากผลการวจิยัท่ีพบวา่นกัเรียนมีทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก 
ลบ คูณ หารระคนผา่นคะแนนเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไว ้ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะนกัเรียนได้
เรียนรู้จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ท่ีมีการแกไ้ขขอ้บกพร่องมาแลว้เป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งผูว้จิยัน า
แบบฝึกทกัษะท่ีมีขั้นตอนการแกปั้ญหาตามกระบวนการของโพลยา จึงส่งผลใหน้กัเรียนเกิด
ทกัษะในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิตติมา พิศาภาค. (2552 : 
48-4 )  ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 
โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิดของโพลยา ผลการวจิยัพบวา่  ความสามรถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาตาม
แนวคิดของโพลยาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และได้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 2  และเช่นเดียวกนักบังานวจิยัของ  สุขศรี  ภูกงลี. (2553 :  0)  ไดศึ้กษาผลการพฒันา
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
ชุดฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาคณิตศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ ความสามรถในการแกโ้จทย์
ปัญหาของนกัเรียนหลงัจากท่ีเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาคณิตศาสตร์              
สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์                
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  1.  ขอ้เสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช้ 
      1.1 การน าการวิจยัเชิงปฏิบติัการไปใชใ้นการแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ และพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนนั้น ตอ้งมีการส ารวจปัญหาและ                  
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายก่อน แลว้น าผลการส ารวจมาด าเนินการวางแผนการแกปั้ญหา
ร่วมกนั เพื่อใหผ้ลการพฒันาเป็นไปตามเป้าหมายและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 
      1.2 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ตอ้งเร่ิมจากเน้ือหาหรือโจทยปั์ญหาท่ีง่าย
ก่อน เม่ือนกัเรียนเขา้ใจและเกิดทกัษะแลว้จึงสร้างโจทยปั์ญหาท่ีซบัซอ้นข้ึน และโจทยปั์ญหาท่ี
น ามาใชค้วรมีความสอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียน   
     1.3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์นั้น จะตอ้งใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย ใชเ้วลานาน การก าหนดวงจรในการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการควรก าหนดวงจรปฏิบติัการไวม้ากพอจนสามารถเช่ือไดว้า่จะสามารถแกไ้ข 
ปรับปรุงและพฒันาคุณลกัษณะต่างๆของผูเ้รียนใหถึ้งเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้และสามารถยดืหยุน่
เวลาสอนไดต้ามความเหมาะสม ดงันั้นกิจกรรมตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นแต่ละคร้ัง 
  2.  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป 
        ควรศึกษาการใชเ้กณฑค์วามรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อใหไ้ดเ้กณฑท่ี์เหมาะสมส าหรับ
นกัเรียนในแต่ระดบัชั้น เพื่อใหส้ามารถพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนแต่ละ
ระดบัไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 

 

1.  ดร.พงศธ์ร  โพธ์ิพูลศกัด์ิ      ต  ำแหน่ง  อำจำรย ์มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม  อ ำเภอเมือง   
                                                  จงัหวดัมหำสำรคำม   
 2.  ดร.พรชยั  มัน่หมำย            ต  ำแหน่ง ครู  วทิยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนกำบเชิง 
             มิตรภำพท่ี 190    
                                                  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ  สุรินทร์เขต  3   
3.  นำยจ ำนงค ์  จนัทร์ด ำ           ต  ำแหน่ง  ครู  วทิยฐำนะช ำนวญกำรพิเศษ   
                  โรงเรียนบำ้นข้ีเหล็กซำ้ยดอนแตง  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ี  
             กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 2   
4.  นำยประดิษฐ  เจริญภกัดี      ต  ำแหน่ง  ครู  วทิยฐำนะช ำนวญกำรพิเศษ     
                 โรงเรียนสิงคโ์คกดงมนัเหล่ำงำมวทิยำคม  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ี 
                                                  กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็   เขต 2   
5.  นำยสมบติั  มีกุล                   ต  ำแหน่ง  ครู  วทิยฐำนะช ำนวญกำรพิเศษ     
                                     โรงเรียน บำ้นสวำ่งโนนแดง  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                                                  ประถมศึกษำสุรินทร์  เขต 1   
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
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แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 
 

ช่ือ........................................................................................ชั้น........หอ้ง...............เลขท่ี............. 

 

 

 

1.  ท าความเข้าใจปัญหา 

 ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให้ .....................................................................................................     

                         .....................................................................................................

 ส่ิงท่ีโจทยถ์ำม            ..................................................................................................... 

                                        ..................................................................................................... 

2.  วางแผนการแก้ปัญหา   

 หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด ..................................................................................................  

 เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  ........................................................................................ 

3.  ด าเนินงานตามแผน 
 วธีิท ำ  
 ...............................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  
 ตอบ  ......................................................................................................................................  
4.  ตรวจสอบค าตอบ 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

พอ่ซ้ือกระเป๋ำรำคำ  1,450  บำท  ซ้ือรองเทำ้รำคำ 1,100 บำท     
พอ่ตอ้งจ่ำยเงินทั้งหมดเท่ำใด 
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1.  ท าความเข้าใจปัญหา 

 ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให้ .....................................................................................................     

                         .....................................................................................................

 ส่ิงท่ีโจทยถ์ำม            ..................................................................................................... 

                                        ..................................................................................................... 

2.  วางแผนการแก้ปัญหา   

 หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด ..................................................................................................  

 เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  ........................................................................................ 

3.  ด าเนินงานตามแผน 
 วธีิท ำ  
 ...............................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  
 ตอบ  ......................................................................................................................................  
4.  ตรวจสอบค าตอบ 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 

 

 

 

 แม่มีเงิน  2,000  บำท  น ำไปซ้ือกระเป๋ำรำคำ  1,350  บำท  แม่จะเหลือเงินก่ีบำท 



105 

 

แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร 
 

ช่ือ.......................................................................................ชั้น........หอ้ง...............เลขท่ี............. 

 

 

 

1.  ท าความเข้าใจปัญหา 

 ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให้ .....................................................................................................     

                         .....................................................................................................

 ส่ิงท่ีโจทยถ์ำม            ..................................................................................................... 

                                        ..................................................................................................... 

2.  วางแผนการแก้ปัญหา   

 หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด ..................................................................................................  

 เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  ........................................................................................ 

3.  ด าเนินงานตามแผน 
 วธีิท ำ  
 ...............................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  
 ตอบ  ......................................................................................................................................  
4.  ตรวจสอบค าตอบ 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

ครูซ้ือสมุดแจกนกัเรียน 95 เล่ม รำคำเล่มละ 5 บำท  
ครูตอ้งจ่ำยเงินค่ำสมุดทั้งหมดก่ีบำท 
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1.  ท าความเข้าใจปัญหา 

 ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให้ .....................................................................................................     

                         .....................................................................................................

 ส่ิงท่ีโจทยถ์ำม            ..................................................................................................... 

                                        ..................................................................................................... 

2.  วางแผนการแก้ปัญหา   

 หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด ..................................................................................................  

 เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  ........................................................................................ 

3.  ด าเนินงานตามแผน 
 วธีิท ำ  
 ...............................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  
 ตอบ  ......................................................................................................................................  
4.  ตรวจสอบค าตอบ 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 มีทั้งหมด 48 คน  

จดัเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จะจดัไดก่ี้กลุ่ม 
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แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

ช่ือ.......................................................................................ชั้น........หอ้ง...............เลขท่ี............. 
 

 

 

 

1.  ท าความเข้าใจปัญหา 

 ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให้ .....................................................................................................     

                         .....................................................................................................

 ส่ิงท่ีโจทยถ์ำม            ..................................................................................................... 

                                        ..................................................................................................... 

2.  วางแผนการแก้ปัญหา   

 หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด ..................................................................................................  

 เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  ........................................................................................ 

3.  ด าเนินงานตามแผน 
 วธีิท ำ  
 ...............................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  
 ตอบ  ......................................................................................................................................  
4.  ตรวจสอบค าตอบ 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

หน่อยมีเงิน 1,000 บำท ขำยขนมไดเ้งินอีก 1,250  บำท  

แลว้น ำเงินไปลงทุนท ำขนม 1,150 บำท หน่อยยงัคงเหลือเงินก่ีบำท 
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 1.  ท าความเข้าใจปัญหา 

 ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให้ .....................................................................................................     

                         .....................................................................................................

 ส่ิงท่ีโจทยถ์ำม            ..................................................................................................... 

                                        ..................................................................................................... 

2.  วางแผนการแก้ปัญหา   

 หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด ..................................................................................................  

 เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  ........................................................................................ 

3.  ด าเนินงานตามแผน 
 วธีิท ำ  
 ...............................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  
 ตอบ  ......................................................................................................................................  
4.  ตรวจสอบค าตอบ 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

แม่คำ้ขำยตน้มะลิได ้22 ตน้ รำคำตน้ละ 7 บำท และขำยตน้ไมอ่ื้น ๆ ไดเ้งินอีก 1,295 บำท  
แม่คำ้ขำยตน้ไมไ้ดเ้งินทั้งหมดก่ีบำท 
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แบบทดสอบวดัทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ   
 

ค าช้ีแจง   จงหำค ำตอบโดยแสดงวธีิท ำอยำ่งละเอียด( ขอ้ละ 5 คะแนน) 
 
 

 
 
 
 

 
ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจปัญหา 
         ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให ้ไดแ้ก่................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
         ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ ไดแ้ก่ ........................................................................................... 
 ........................................................................................................................................ 

ขั้นที ่2  วางแผนการแก้ปัญหา   
          หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด    .................................................................................................... 
          เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ ..............................................................................................

ขั้นที ่3  ด าเนินงานตามแผน 

          วธีิท า  ................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
          ตอบ  .................................................................................................................................. 

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 

โรงเรียนแห่งหน่ึงมีนกัเรียนชำย  2,543 คน 

มีนกัเรียนหญิง  1,820  คน   โรงเรียนน้ีมีนกัเรียนทั้งหมดก่ีคน 

กระบวนกำรแกโ้จทยปั์ญหำ 
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ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจปัญหา 
         ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให ้ไดแ้ก่................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
         ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ ไดแ้ก่ ........................................................................................... 
 ........................................................................................................................................ 

ขั้นที ่2  วางแผนการแก้ปัญหา   
          หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด    .................................................................................................... 
          เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ ..............................................................................................

ขั้นที ่3  ด าเนินงานตามแผน 

          วธีิท า  ................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
          ตอบ  .................................................................................................................................. 

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 

ชำวสวนขำยทุเรียนไดเ้งิน  4,950  บำท  ขำยมงัคุดไดเ้งิน 

1,500  บำท   ชำวสวนขำยทุเรียนไดเ้งินมำกกวำ่ขำย มงัคุดก่ีบำท 

กระบวนกำรแกโ้จทยปั์ญหำ 
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แบบทดสอบวดัทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร   
 

ค าช้ีแจง   จงหำค ำตอบโดยแสดงวธีิท ำอยำ่งละเอียด( ขอ้ละ 5 คะแนน) 

 
 
 
 
 

 

ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจปัญหา 
         ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให ้ไดแ้ก่................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
         ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ ไดแ้ก่ ........................................................................................... 
 ........................................................................................................................................ 

ขั้นที ่2  วางแผนการแก้ปัญหา   
          หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด    .................................................................................................... 
          เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ ..............................................................................................

ขั้นที ่3  ด าเนินงานตามแผน 

          วธีิท า  ................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
          ตอบ  .................................................................................................................................. 

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 

สุดำไดเ้งินมำโรงเรียนวนัละ  30 บำท   เป็นเวลำ   7 วนั 

สุดำไดเ้งินมำโรงเรียนทั้งหมดก่ีบำท 
 

กระบวนกำรแกโ้จทยปั์ญหำ 
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ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจปัญหา 
         ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให ้ไดแ้ก่................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
         ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ ไดแ้ก่ ........................................................................................... 
 ........................................................................................................................................ 

ขั้นที ่2  วางแผนการแก้ปัญหา   
          หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด    .................................................................................................... 
          เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ ..............................................................................................

ขั้นที ่3  ด าเนินงานตามแผน 

          วธีิท า  ................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
          ตอบ  .................................................................................................................................. 

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 

ป้ำมีขำ้วสำร  200  กิโลกรัม  แบ่งใส่ถุง  ถุงละ  5  กิโลกรัม 

ป้ำจะไดข้ำ้วสำรก่ีถุง 

กระบวนกำรแกโ้จทยปั์ญหำ 
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แบบทดสอบวดัทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน   
 

ค าช้ีแจง   จงหำค ำตอบโดยแสดงวธีิท ำอยำ่งละเอียด( ขอ้ละ 5 คะแนน) 

 
 
  
 
\ 
 

ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจปัญหา 
         ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให ้ไดแ้ก่................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
         ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ ไดแ้ก่ ........................................................................................... 
 ........................................................................................................................................ 

ขั้นที ่2  วางแผนการแก้ปัญหา   
          หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด    .................................................................................................... 
          เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ ..............................................................................................

ขั้นที ่3  ด าเนินงานตามแผน 

          วธีิท า  ................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
          ตอบ  .................................................................................................................................. 
ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 

จ๋ิวซ้ือสมุด 15  เล่ม  เล่มละ 9 บำท  ยงัเหลือเงิน  870  บำท 

เดิมจ๋ิวมีเงินก่ีบำท 

กระบวนกำรแกโ้จทยปั์ญหำ 
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ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจปัญหา 
         ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให ้ไดแ้ก่................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
         ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ ไดแ้ก่ ........................................................................................... 
 ........................................................................................................................................ 

ขั้นที ่2  วางแผนการแก้ปัญหา   
          หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด    .................................................................................................... 
          เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ ..............................................................................................

ขั้นที ่3  ด าเนินงานตามแผน 

          วธีิท า  ................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
          ตอบ  .................................................................................................................................. 

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 

ซ้ือน ้ำตำลทรำยมำ  182  กิโลกรัม  ตกัใส่ถุง  ถุงละ 2 กิโลกรัม   

แลว้น ำไปขำย ถุงละ  8  บำท  เม่ือขำยหมดจะไดเ้งินก่ีบำท 
 

กระบวนกำรแกโ้จทยปั์ญหำ 
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เฉลยแบบทดสอบวดัทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 
ค าช้ีแจง   จงหำค ำตอบโดยแสดงวธีิท ำอยำ่งละเอียด( ขอ้ละ 5 คะแนน) 

 

 
 
 
 
 

 
 
ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจปัญหา 
         ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให ้ไดแ้ก่  จ  ำนวนนกัเรียนชำยและจ ำนวนนกัเรียนหญิง  
                                                      ของโรงเรียนแห่ง หน่ึง 
         ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ ไดแ้ก่ โรงเรียนน้ีมีนกัเรียนทั้งหมดก่ีคน 
ขั้นที ่2  วางแผนการแก้ปัญหา   
          หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด       กำรบวก 
          เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์    2,543 + 1,820  = 

ขั้นที ่3  ด าเนินงานตามแผน 

          วธีิท า  โรงเรียนแห่งหน่ึงมีนกัเรียนชำย                2,543                คน 

                     มีนกัเรียนหญิง                                          1,820                 คน    

                     โรงเรียนน้ีมีนกัเรียนทั้งหมด                     4,363                 คน 

 
          ตอบ  โรงเรียนน้ีมีนกัเรียนทั้งหมด  ๔,๓๖๓      คน 

 

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ 
  4,363 – 1,820  =  2,543 
 
 
 

โรงเรียนแห่งหน่ึงมีนกัเรียนชำย  2,543 คน 

มีนกัเรียนหญิง  1,820  คน   โรงเรียนน้ีมีนกัเรียนทั้งหมดก่ีคน 

 

+ 

กระบวนกำรแกโ้จทยปั์ญหำ 
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ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจปัญหา 
         ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให ้ไดแ้ก่  จ  ำนวนเงินท่ีชำวสวนขำยทุเรียนและจ ำนวนเงินท่ีชำวสวน
ขำย                 มงัคุดได ้
         ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ ไดแ้ก่  ชำวสวนขำยทุเรียนไดเ้งินมำกกวำ่ขำย มงัคุดก่ีบำท 
ขั้นที ่2  วางแผนการแก้ปัญหา   
          หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด       กำรลบ 
          เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์    4,950 – 1,500  = 

ขั้นที ่3  ด าเนินงานตามแผน 

          วธีิท า  ชำวสวนขำยทุเรียนไดเ้งิน                               4,950                 บำท                       

                     ขำยมงัคุดไดเ้งิน                                              1,500                 บำท    

                     ชำวสวนขำยทุเรียนไดเ้งินมำกกวำ่ขำยมงัคุด   3,450                     บำท 
 
          ตอบ  ชำวสวนขำยทุเรียนไดเ้งินมำกกวำ่ขำยมงัคุด  ๓,๔๕๐   บำท 
 

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ 
  3,450 + 1,500  =  4,950 
 
 
 
 
 
 
 

ชำวสวนขำยทุเรียนไดเ้งิน  4,950  บำท  ขำยมงัคุดไดเ้งิน 

1,500  บำท   ชำวสวนขำยทุเรียนไดเ้งินมำกกวำ่ขำย มงัคุดก่ีบำท 

 

กระบวนกำรแกโ้จทยปั์ญหำ 

- 
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เฉลยแบบทดสอบวดัทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร   
 

ค าช้ีแจง   จงหำค ำตอบโดยแสดงวธีิท ำอยำ่งละเอียด( ขอ้ละ 5 คะแนน) 

 
 
 
 

 
 
 
ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจปัญหา 
         ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให ้ไดแ้ก่  จ  ำนวนเงินท่ีสุดำไดม้ำโรงเรียนในแต่ละวนั  และจ ำนวน
วนัท่ีสุดำ 
                                                      ไดเ้งินมำโรงเรียน 
         ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ ไดแ้ก่  สุดำไดเ้งินมำโรงเรียนทั้งหมดก่ีบำท 
ขั้นที ่2  วางแผนการแก้ปัญหา   
          หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด       กำรคูณ 
          เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์    30 × 7  = 

ขั้นที ่3  ด าเนินงานตามแผน 

          วธีิท า  สุดำไดเ้งินมำโรงเรียนวนัละ                                   30                 บำท    

                     เป็นเวลำ                                                                    7                 บำท    

                     สุดำไดเ้งินมำโรงเรียนทั้งหมด                              210                 บำท 
 
          ตอบ  สุดำไดเ้งินมำโรงเรียนทั้งหมด     210   บำท 
 

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ 
  210 ÷ 7  =  30 
 
 
 

× 

สุดำไดเ้งินมำโรงเรียนวนัละ  30 บำท   เป็นเวลำ   7 วนั 

สุดำไดเ้งินมำโรงเรียนทั้งหมดก่ีบำท 
 

กระบวนกำรแกโ้จทยปั์ญหำ 
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ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจปัญหา 
         ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให ้ไดแ้ก่  จ  ำนวนขำ้วสำรท่ีป้ำมี  และจ ำนวนขำ้วสำรท่ีป้ำแบ่งใส่ถุง 
                                                       แต่ละถุง 
         ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ ไดแ้ก่    ป้ำจะไดข้ำ้วสำรก่ีถุง 

ขั้นที ่2  วางแผนการแก้ปัญหา   
          หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด       กำรหำร 
          เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์    200  ÷  5  = 

ขั้นที ่3  ด าเนินงานตามแผน 

          วธีิท า  ป้ำมีขำ้วสำร                                                          200                กิโลกรัม   

                     แบ่งใส่ถุง  ถุงละ                                                       5                กิโลกรัม   

                     ป้ำจะไดข้ำ้วสำร                                                     40                 ถุง 
 
          ตอบ  ป้ำจะไดข้ำ้วสำร   ๔๐  ถุง 
 

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ 
  40  ×  5  =  200 
 
 
 
 
 
 

÷ 

ป้ำมีขำ้วสำร  200  กิโลกรัม  แบ่งใส่ถุง  ถุงละ  5  กิโลกรัม 

ป้ำจะไดข้ำ้วสำรก่ีถุง 

กระบวนกำรแกโ้จทยปั์ญหำ 
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แบบทดสอบวดัทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน   
 

ค าช้ีแจง   จงหำค ำตอบโดยแสดงวธีิท ำอยำ่งละเอียด( ขอ้ละ 5 คะแนน) 

 
 
  
 
\ 
 
 
ขั้นที ่1  ท าความเข้าใจปัญหา 
         ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให ้ไดแ้ก่  จ  ำนวนสมุดท่ีจ๋ิวซ้ือ  รำคำสมุดแต่ละเล่ม  และเงินท่ีจ๋ิวเหลือ 
         ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งกำรทรำบ ไดแ้ก่  เดิมจ๋ิวมีเงินก่ีบำท 

ขั้นที ่2  วางแผนการแก้ปัญหา   
          หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด       กำรคูณและกำรบวก 
          เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์    ( 15 × 9 ) + 870  = 

ขั้นที ่3  ด าเนินงานตามแผน 

          วธีิท า  จ๋ิวซ้ือสมุด                                                               15                เล่ม   

                     เล่มละ                                                                       9                บำท 

                     จ๋ิวตอ้งจ่ำยเงิน                                                       135                บำท  
        ยงัเหลือเงิน                                                           870                บำท 
                    เดิมจ๋ิวมีเงิน                                                         1,005             บำท 
          ตอบ  เดิมจ๋ิวมีเงิน   ๑,๐๐๕   บำท 
 

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ 
  ( 1,005  -  870 ) ÷  9  =  15 
 

 

 

× 

+ 

จ๋ิวซ้ือสมุด 15  เล่ม  เล่มละ 9 บำท  ยงัเหลือเงิน  870  บำท 

เดิมจ๋ิวมีเงินก่ีบำท 

กระบวนกำรแกโ้จทยปั์ญหำ 
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1.  ท ำควำมเขำ้ใจปัญหำ 
  ส่ิงท่ีโจทยก์ ำหนดให ้ ไดแ้ก่  จ  ำนวนน ้ำตำลทรำยท่ีซ้ือ  
ปริมำณตำลทรำยท่ีตกัใส่ใน 
                                                            แต่ละถุง  และรำคำน ้ำตำลทรำยแต่ละถุงท่ีน ำไปขำย 
  ส่ิงท่ีโจทยถ์ำม                       ถำ้ขำยน ้ำตำลทรำยหมดจะไดเ้งินก่ีบำท 

2.  วางแผนการแก้ปัญหา   

 หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด                   กำรหำรและกำรคูณ     

 เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์          ( 182  ÷ 2 ) × 8   =    

3.  ด าเนินงานตามแผน 

  วธีิท ำ   

   ซ้ือน ้ำตำลทรำยมำ                                                    182                กิโลกรัม   

                   ตกัใส่ถุง  ถุงละ                                                            2                กิโลกรัม 

   จะไดน้ ้ำตำลทรำย                                                      91                ถุง  

                   แลว้น ำไปขำยถุงละ                                                     8                บำท 

                   เม่ือขำยหมดจะไดเ้งิน                                              728                บำท 

  ตอบ       เม่ือขำยหมดจะไดเ้งิน   728  บำท                         

4.  ตรวจสอบค าตอบ 

    ( 728  ÷  8 )  ×  2  =  182   

 

 

ซ้ือน ้ำตำลทรำยมำ  182  กิโลกรัม  ตกัใส่ถุง  ถุงละ 2 กิโลกรัม   

แลว้น ำไปขำย ถุงละ  8  บำท  เม่ือขำยหมดจะไดเ้งินก่ีบำท 
 

กระบวนกำรแกโ้จทยปั์ญหำ 

÷ 

× 
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แบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ 
 

ค าช้ีแจง    โปรดพิจำรณำวำ่แบบฝึกทกัษะกำรแกโ้จทยปั์ญหำคณิตศำสตร์ต่อไปน้ี มีควำม

เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบตำมท่ีระบุไวห้รือไม่  แลว้เขียนผลกำรพิจำรณำของ

ท่ำน  โดยเขียนเคร่ืองหมำย √ ลงในช่อง “ควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญ” ตำมควำมคิดเห็นของ

ท่ำน ดงัน้ี  

      5  หมำยถึง    ระดบัควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด 

  4  หมำยถึง    ระดบัควำมเหมำะสมมำก 

  3  หมำยถึง     ระดบัควำมเหมำะสมปำนกลำง 

  2  หมำยถึง    ระดบัควำมเหมำะสมนอ้ย 

  1  หมำยถึง    ระดบัควำมเหมำะสมนอ้ยท่ีสุด 

รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. สาระส าคญั      

 1.1  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร      

 1.2  ใหส้ำระส ำคญัท่ีนกัเรียนควรไดรั้บ      

 1.3  เหมำะสมกบัวยัของนกัเรียน      

 1.4  มีควำมชดัเจนและเขำ้ใจง่ำย      

2. จุดประสงค์ของการเรียนรู้      

 2.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องกำรเรียนรู้      

 2.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหำ      

 2.3  สำมำรถปฏิบติัไดจ้ริงในช่วงเวลำท่ีก ำหนด      

 2.4  ภำษำท่ีใชมี้ควำมชดัเจนและเขำ้ใจง่ำย      

3.  เน้ือหา / สาระการเรียนรู้      

 3.1  สอดคลอ้งกบัสำระส ำคญั      

 3.2  ขอบเขตเน้ือหำเหมำะสมกบัเวลำท่ีก ำหนด      

 3.3  มีควำมยำกง่ำยเหมำะสมกบัระดบัชั้น      

 3.4  น ำเสนอเน้ือหำเป็นไปตำมล ำดบัขั้นตอนจำกง่ำยไปยำก      
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รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 3.5  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์      

 3.6  ขนำดตวัอกัษรท่ีใชมี้ควำมเหมำะสม      

4.  การวดัและประเมนิผล      

 4.1  สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนและตวัช้ีวดั      

 4.2  วดัไดค้รอบคลุมเน้ือหำ      

 4.3  วธีิกำรและเคร่ืองมือเช่ือถือได ้      

 4.4  แบบทดสอบมีจ ำนวนขอ้พอเหมำะ      

 4.5  ควำมยำกง่ำยเหมำะสมกบัระดบัชั้น      
 
 

ขอ้เสนอแนะ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 

     ลงนำม..................................................ผูเ้ช่ียวชำญ 
     (........................................................................) 
       ต  ำแหน่ง......................................................... 
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แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ของแบบทดสอบวดัทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 

ค าช้ีแจง   โปรดพิจำรณำวำ่ขอ้สอบแต่ละขอ้ต่อไปน้ี  วดัตรงกบัจุดประสงคก์ำรเรียนรู้หรือไม่   

                โดยเขียนเคร่ืองหมำย √  ลงในช่อง +1 , 0 , -1   ตำมควำมคิดเห็นของท่ำน 

  +1   เม่ือแน่ใจวำ่ขอ้สอบวดัไดต้รงกบัจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ขอ้นั้น 

      0   เม่ือไม่แน่ใจขอ้สอบวดัไดต้รงกบัจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ขอ้นั้น 

   -1   เม่ือแน่ใจวำ่ขอ้สอบวดัไดไ้ม่ตรงกบัจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ขอ้นั้น 

 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

โจทย์ 
คะแนนพจิารณา 

+1 0 -1 
1.  นกัเรียนสำมำรถ
บอกส่ิงท่ีโจทย์
ก ำหนดให ้ส่ิงท่ี
โจทยถ์ำม  เขียนเป็น
ประโยคสญัลกัษณ์  
แสดงวธีิท ำและหำ
ค ำตอบจำกโจทย์
ปัญหำกำรบวก 
พร้อมทั้งตรวจสอบ   
ค  ำตอบ 

 
 
 
 
   
     1.  ท ำควำมเขำ้ใจปัญหำ 
          โจทยต์อ้งกำรทรำบอะไร   ................................   
          โจทยก์ ำหนดอะไรใหบ้ำ้ง  ................................ 
     2.  วำงแผนกำรแกปั้ญหำ   
           หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด    ................................... 
           เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์  ............................ 
      3.  ด ำเนินงำนตำมแผน 
            ประโยคสญัลกัษณ์  ......................................... 
            วิธีท ำ   ............................................................ 
            ตอบ  .............................................................. 
      4.  ตรวจสอบค ำตอบ.............................................. 
 
 
 

   
โรงเรียนแห่งหน่ึงมีนกัเรียนชำย  2,543 คน 

มีนกัเรียนหญิง  1,820  คน    

โรงเรียนน้ีมีนกัเรียนทั้งหมดก่ีคน 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

โจทย์ 
คะแนนพจิารณา 
+1 0 -1 

2.  นกัเรียนสำมำรถ
บอกส่ิงท่ีโจทย์
ก ำหนดให ้ส่ิงท่ี
โจทยถ์ำม  เขียน
เป็นประโยค
สัญลกัษณ์  แสดง
วธีิท ำและหำค ำตอบ
จำกโจทยปั์ญหำกำร
ลบ พร้อมทั้งตรวจ 
สอบ   ค  ำตอบ 

    
 
 
 
 
    1.  ท ำควำมเขำ้ใจปัญหำ 
          โจทยต์อ้งกำรทรำบอะไร   ................................   
          โจทยก์ ำหนดอะไรให้บำ้ง  ................................ 
     2.  วำงแผนกำรแกปั้ญหำ   
           หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด    ................................... 
           เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  ...........................  
3.  ด ำเนินงำนตำมแผน 
            ประโยคสัญลกัษณ์  ......................................... 
            วธีิท ำ   ............................................................ 
            ตอบ  .............................................................. 
      4.  ตรวจสอบค ำตอบ.............................................. 
     

   

3.  นกัเรียนสำมำรถ
บอกส่ิงท่ีโจทย์
ก ำหนดให ้ส่ิงท่ี
โจทยถ์ำม  เขียน
เป็นประโยค
สัญลกัษณ์  แสดง
วธีิท ำและหำค ำตอบ
จำกโจทยปั์ญหำกำร
คูณ  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบ   ค  ำตอบ 

    
 
 
 
 
    1.  ท ำควำมเขำ้ใจปัญหำ 
          โจทยต์อ้งกำรทรำบอะไร   ................................   
          โจทยก์ ำหนดอะไรให้บำ้ง  ................................ 

   
 

ชำวสวนขำยทุเรียนไดเ้งิน  4,950  บำท 

  ขำยมงัคุดไดเ้งิน  1,500  บำท   ชำวสวนขำย

ทุเรียนไดเ้งินมำกกวำ่ขำย มงัคุดก่ีบำท 

 

สุดำไดเ้งินมำโรงเรียนวนัละ  30 บำท   

 เป็นเวลำ   7 วนั 

สุดำไดเ้งินมำโรงเรียนทั้งหมดก่ีบำท 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

โจทย์ 
คะแนนพจิารณา 
+1 0 -1 

       2.  วำงแผนกำรแกปั้ญหำ   
           หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด    ................................... 
           เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  ............................ 
      3.  ด ำเนินงำนตำมแผน 
            ประโยคสัญลกัษณ์  ......................................... 
            วธีิท ำ   ............................................................ 
            ตอบ  .............................................................. 
      4.  ตรวจสอบค ำตอบ.............................................. 

   

4.  นกัเรียนสำมำรถ
บอกส่ิงท่ีโจทย์
ก ำหนดให ้ส่ิงท่ี
โจทยถ์ำม  เขียน
เป็นประโยค
สัญลกัษณ์  แสดง
วธีิท ำและหำค ำตอบ
จำกโจทยปั์ญหำกำร
หำร  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบ   ค  ำตอบ 

 
 
 
  
 
     1.  ท ำควำมเขำ้ใจปัญหำ 
          โจทยต์อ้งกำรทรำบอะไร   ................................   
          โจทยก์ ำหนดอะไรให้บำ้ง  ................................ 
     2.  วำงแผนกำรแกปั้ญหำ   
           หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด    ................................... 
           เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  ............................ 
      3.  ด ำเนินงำนตำมแผน 
            ประโยคสัญลกัษณ์  ......................................... 
            วธีิท ำ   ............................................................ 
            ตอบ  .............................................................. 
      4.  ตรวจสอบค ำตอบ............................................. 
 
 
. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ำมีขำ้วสำร  200  กิโลกรัม  แบ่งใส่ถุง 

  ถุงละ  5  กิโลกรัม   ป้ำจะไดข้ำ้วสำรก่ีถุง 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

โจทย์ 
คะแนนพจิารณา 
+1 0 -1 

5.  นกัเรียนสำมำรถ
บอกส่ิงท่ีโจทย์
ก ำหนดให ้ส่ิงท่ี
โจทยถ์ำม  เขียน
เป็นประโยค
สัญลกัษณ์  แสดง
วธีิท ำและหำค ำตอบ
จำกโจทยปั์ญหำกำร
บวก ลบ คูณ หำร
ระคน  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบ   ค  ำตอบ 

 
 
 
    
 
     1.  ท ำควำมเขำ้ใจปัญหำ 
          โจทยต์อ้งกำรทรำบอะไร   ................................   
          โจทยก์ ำหนดอะไรให้บำ้ง  ................................ 
     2.  วำงแผนกำรแกปั้ญหำ   
           หำค ำตอบไดโ้ดยวธีิใด    ................................... 
           เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์  ............................ 
      3.  ด ำเนินงำนตำมแผน 
            ประโยคสัญลกัษณ์  ......................................... 
            วธีิท ำ   ............................................................ 
            ตอบ  .............................................................. 
      4.  ตรวจสอบค ำตอบ.............................................. 

   

  
 
 
    
 
 
     1.  ท ำควำมเขำ้ใจปัญหำ 
          โจทยต์อ้งกำรทรำบอะไร   ................................   
          โจทยก์ ำหนดอะไรใหบ้ำ้ง  ................................ 
     2.  วำงแผนกำรแกปั้ญหำ   
           หำค ำตอบไดโ้ดยวิธีใด    ................................... 
           เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์  ............................ 

   

จ๋ิวซ้ือสมุด 15  เล่ม  เล่มละ 9 บำท  ยงัเหลือเงิน  

 870  บำท    เดิมจ๋ิวมีเงินก่ีบำท 

 

ซ้ือน ้ำตำลทรำยมำ  182  กิโลกรัม  ตกัใส่ถุง  

 ถุงละ 2 กิโลกรัม  แลว้น ำไปขำย ถุงละ  8  บำท   

เม่ือขำยหมดจะไดเ้งินก่ีบำท 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

โจทย์ 
คะแนนพจิารณา 
+1 0 -1 

 

 
         3.  ด ำเนินงำนตำมแผน 
            ประโยคสญัลกัษณ์  ......................................... 
            วิธีท ำ   ............................................................ 
            ตอบ  .............................................................. 

      4.  ตรวจสอบค ำตอบ.............................................. 
 

   

 

ขอ้เสนอแนะ 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

. 

     ลงนำม..................................................ผูเ้ช่ียวชำญ 

     (........................................................................) 

       ต  ำแหน่ง......................................................... 
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ภาคผนวก ค 
การวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



129 

ผลการประเมินแบบ 

ฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ 
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ/คนที ่

เฉลีย่ 
1 2 3 4 5 

1. สาระส าคญั       

 1.1  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 5 4 5 5 4 4.60 

 1.2  ใหส้าระส าคญัท่ีนกัเรียนควรไดรั้บ 5 5 5 5 5 5.00 

 1.3  เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 5 4 5 5 4 4.60 

 1.4  มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 5 3 5 4 5 4.40 

2. จุดประสงค์ของการเรียนรู้       

 2.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 5 5 5 5 4 4.80 

 2.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 5 5 5.00 

 2.3  สามารถปฏิบติัไดจ้ริงในช่วงเวลา 

       ท่ีก าหนด 5 4 5 4 4 4.40 

 2.4  ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 5 4 5 4 4 4.40 

3.  เน้ือหา / สาระการเรียนรู้       

 3.1  สอดคลอ้งกบัสาระส าคญั 5 4 5 5 4 4.60 

 3.2  ขอบเขตเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลา 

       ท่ีก าหนด 5 5 5 5 5 5.00 

 3.3  มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั้น 5 5 5 5 5 5.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ/คนที่ 

เฉลีย่ 
1 2 3 4 5 

 3.4  น าเสนอเน้ือหาเป็นไปตามล าดบั

ขั้นตอน 

       จากง่ายไปยาก 5 5 5 5 5 5.00 

 3.5  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะกระบวนการ 

       ทางคณิตศาสตร์ 5 5 5 4 4 4.60 

 3.6  ขนาดตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสม 5 5 5 4 4 4.60 

4.  การวดัและประเมินผล       

 4.1  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 5 5 5 5 5 5.00 

 4.2  วดัไดค้รอบคลุมเน้ือหา 5 5 5 5 5 5.00 

 4.3  วธีิการและเคร่ืองมือเช่ือถือได ้ 5 5 5 4 4 4.60 

 4.4  แบบทดสอบมีจ านวนขอ้พอเหมาะ 5 4 5 5 5 4.8 

 4.5  ความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั้น 5 5 5 4 4 4.6 

ค่าเฉลีย่รวมของทุกรายการประเมิน 5.0

0 

4.5

8 

5.0

0 

4.6

3 

4.4

7 
4.74 
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ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบวดัทกัษะ 

การแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่3    จ านวน  12  ข้อ  

 โดยผู้เช่ียวชาญ  5  คน 
 

ขอ้ท่ี 
ระดบัความคิดเห็น 

 R  IOC  สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ สกุล   นางสาวศาสดาภรณ์  หาสนาม 

วนั เดือน ปี เกดิ  23  กรกฎาคม  2533 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  บา้นเลขท่ี  210  หมู่  7  ต าบลสิงห์โคก  อ าเภอเกษตรวสิัย   

                                         จงัหวดัร้อยเอด็  45150 

สถานทีท่ างาน      โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น  ต าบลท่าตูม  อ าเภอท่าตูม   

                                         จงัหวดัสุรินทร์  32120   โทร  044-591976 

ต าแหน่ง  ครูเอกชน 

ประวตัิการศึกษา 
 

     พ.ศ.2556     วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  วชิาเอกคณิตศาสตร์    

                                         คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา  

 พ.ศ. 2559              ครุศาสตรมหาบณัฑิต  (ค.ม.)  สาขาวชิาวิจยัและประเมินผลการศึกษา  

    คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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