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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย  1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการ
คณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐาน75/75   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน และ  3) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา การวิจัยมีขั้นตอนดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 
สรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ ตามเกณฑมาตรฐาน  75/75  ขั้นตอนที่ 2  การทดลองกลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6/2 โรงเรียนชุมชนบานคลองลานจํานวน  33  คน เครื่องมือที่ใชไดแกแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาสมการ และแบบประเมินความคิดเห็น วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช  t-test  แบบ Dependent  ผลการวิจัยพบวา  1) แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการคณิตศาสตร มี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ78.80/75.93 ผานเกณฑมาตรฐาน 75/75  2) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) นักเรียน มีความ
คิดเห็นตอการใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการคณิตศาสตรในระดับดีและสามารถนําความรูที่ไดไปใช
ในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได 
 
คําสําคัญ : การพัฒนา  การสอน  การจัดการเรียนรู  คณิตศาสตร  แบบฝกทักษะ  การแกโจทยปญหา  สมการคณิตศาสตร   
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6 

 
Abstract 

  The purposes of this research were 1) to develop and study the effectiveness of mathematic 
equation solving exercise under the standard rule 75/75  2) to compare the achievement of pre-test 
and post-test  3) to study the opinions after using equation solving exercise.  There were 2 steps of 
the study : 1) Developing and studying the effectiveness of mathematic equation solving exercise of 
the standard rule 75/75.  2) Experiment stage; the samples consisted of 33 Prathomsuksa 6/2 
students Chumchonbankhlonglan school.  The research instruments were equation solving exercise 
and opinion test.  Research design in One Group Pretest-Posttest and the data was analyzed using 
percentage, means, standard deviation and t-test. 
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 The results of the research were as follows: 1) Mathematics equation solving exercise 
was found that it was appropriate and efficient at the level of 78.80/75.93, that passed the standard 
rule 75/75  2) the achievement after learning mathematic equation solving exercise was significantly 
higher than before learning mathematic equation solving exercise at .01 level.  3) Students opinions 
toward mathematic equation solving exercise were as follows: the exercise was at a good level and 
could solve daily problems by their knowledge. 
 
Keywords : Development, Mathematics,  Problem Solving, Exercise, Prathomsuksa  Six 
 

บทนํา 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ไดกําหนดให วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่จะตองมีการ

จัดการเรียนในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ในการจัดการศึกษาภาคบังคับโดย  ไดเนนถึงความสําคัญ
ของวิชาคณิตศาสตรไววา(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 1) คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิด
ของมนุษย  ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค   คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ  ระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถ
วิเคราะหปญหา  และสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณ  วางแผน  ตัดสินใจ  และ
แกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม  คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต  และชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้นและยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ   มีความสมดุลทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญาและอารมณ  
สามารถคิดเปน  ทําเปน แกปญหาเปน  และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
  ในการจัดการเรียนการสอน  มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหลายครั้ง  เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคม  ซึ่งปจจุบันนี้ใชหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  ไดกําหนดจุดประสงคที่สําคัญเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้นจะตองมี ความสมดุลระหวาง สาระทางดานความรู ทักษะ
กระบวนการ ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยม จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาปที ่ 6  โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2  ปการศึกษา 2548 -2550  พบวาไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  35.502   39.091  และ  44.375  
ตามลําดับจะเห็นวาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบานคลองลาน  ยังอยูในเกณฑที่ต่ํา
กวารอยละ  50 จากขอมูลดังกลาว จึงตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุง อีกสาเหตุหนึ่งที่อาจทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  คือ นักเรียนยังขาดทักษะดานความรู   ทักษะกระบวนการคิด  หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูยังใชการสอนแบบบรรยาย นักเรียนคนใดเขาใจก็จะทําแบบฝกหัดได แตถานักเรียนคน
ใดไมเขาใจก็จะทําแบบฝกหัดไมไดเลย   ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกทอแท  และไมสนใจที่จะเรียนคณิตศาสตร  
วิชัย   พาณิชยสวย (2546 : 6)  นักเรียนอาจสับสนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  อานโจทยแลวไมรูวา
จะตองใชวิธีการบวก  การลบ  การคูณ  หรือการหาร  ถานักเรียนสามารถวิเคราะหไดวาจํานวนตาง ๆ ที่ปรากฏใน
โจทยปญหานั้น มีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางไร  ปญหาก็จะไมเปนปญหาอีก จึงอาจกลาวไดวา  สาเหตุที่ทํา
ใหนักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดคือ นักเรียนไมสามารถวิเคราะหโจทยไดวาจะใชวิธีการใดใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้น ๆ 
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    ดังนั้นวิธีการที่จะชวยแกไขปญหา  นักเรียนแกโจทยปญหาไมถูกตอง  สมพร พูลพันธ (2541 : 3) 
มีหลายวิธีดวยกัน  เชน  ครูสอนซอมเสริม  นักเรียนสอนกันเองหรือครูสรางแบบฝกทักษะใหนักเรียนฝกถา
พิจารณาแลว จะเห็นวาวิธีการสอนโดยเนนการสรางแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาอยางเปนขั้นตอนนั้น  
เหมาะสมที่จะนํามาชวยแกปญหาได   การใชแบบฝกทักษะในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนวิธีหนึ่ง ที่จะชวยให
นักเรียน  มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  การที่
นักเรียนไดฝกฝนทําแบบฝกทักษะซ้ํา ๆ จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดนานและคงทนถาวร โดยเฉพาะแบบฝก
ที่แตกตางไปจากบทเรียน   จะเปนทางหนึ่งที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรู  อยากเรียนยิ่งขึ้น  ดวยปญหา
และเหตุผลดังกลาวไดมีผูศึกษาหลายทานพยายามศึกษาที่จะคิดคนวิธีการเรียนการสอน  การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรที่เนนใหนักเรียนไดรับการฝกฝนในการแกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเกี่ยวของกับปญหาใน
ชีวิตประจําวัน  ใหมีความสามารถในการอาน  การแปลความ  การตีความและการขยายความ  รูจักการจัดระบบ
ขอมูล  การหาความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ เพื่อหาขอสรุป เชน การสอนโจทยปญหาคณิตศาสตร ที่เปนที่
ยอมรับกันทั่วไปคือ การสอนแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya)  ซึ่งมี 4  ขั้นตอนดังนี ้ 1. ขั้นทําความเขาใจกับ
ปญหา  2. ขั้นวางแผนแกปญหา  3. ขั้นลงมือแกปญหาและ  4. ขั้นทบทวนปญหา และหาคําตอบ   นอกจากนี ้ 
กมล  ชื่นทองคํา (2537 : 33-34)ไดแบงขั้นตอนการแกโจทยปญหาออกเปน  3  ขั้นตอน  คือ  1. การตีความและ
ทําความเขาใจปญหา 2. การวางแผนในการแกปญหา และ 3. การปฏิบัติการแกโจทยปญหา  และ คูมือการ
จัดการเรียนรู และคูมือวัดผลประเมินผลคณิตศาสตรยังไดกลาวถึงกระบวนการแกปญหาซึ่งมีอยู  4  ขั้นตอน คือ 
1. ทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา  2.วางแผนแกปญหา  3. ดําเนินการแกปญหา 4. ตรวจสอบหรือ
มองยอนกลับ  (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 195) 

ดังนั้นผูวิจยัจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่ 6 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที ่6   ตามเกณฑมาตรฐาน  75/75 
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  กอนและหลังเรียนโดย

ใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการคณิตศาสตร 
3.  เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่มีตอการใชแบบฝกทักษะการแก

โจทยปญหาสมการคณิตศาสตร  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1  สรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการ 
 ขอบเขตทางดานเนื้อหา 
                สรางและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการ  

ขอบเขตดานตัวแปรไดแก 
  1. ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา
สมการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 
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   2. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการตามเกณฑมาตรฐาน
75/75 

  ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
   1. ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนและระเบียบวิธีวิจัย จํานวน  5  ทาน  
               2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 โรงเรียนบานคลองขุด  อําเภอปางศิลาทอง  จังหวัด
กําแพงเพชร  จํานวน  3  คน   
               3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  โรงเรยีนบานไพรสวรรค อําเภอปางศิลาทอง  จังหวัด
กําแพงเพชร  จํานวน  9  คน     
 
ขั้นตอนที่ 2  การทดลองใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการ 

ขอบเขตทางดานเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนใช และหลังใชแบบฝกทักษะ

การแกโจทยปญหาสมการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  
 ขอบเขตทางดานตัวแปร 
                               1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการสอนประกอบสื่อที่ใชในการฝกทักษะการโจทยปญหาสมการ 
   2.  ตัวแปรตาม ไดแก   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
                                                              2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกทกัษะ 
                                                                  การแกโจทยปญหาสมการ  

ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
   1. ประชากร ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําแพงเพชร  เขต 2 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6/2   ปการศึกษา  
2551  โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยใชวิธีสุมอยางงาย 
จํานวน 1 หองเรียน จํานวน  33  คน 

 
กรอบความคิดในการวิจัย 

                                                                                                                                      
      - ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง                           แบบฝกทักษะ                                เกิดการเรียนรู              
     - หลักสูตรสถานศึกษา                                   การแกโจทย                               เกิดทักษะกระบวนการ 
     - ศึกษาทฤษฏี/ ขั้นตอน                                ปญหาสมการ                             เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห 
      / วิธีการแกปญหา                                         5  ขั้นตอน                           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
                                                                                                                    มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยประเภท ทดลองแบบกลุมเดี่ยว (One –Group Pretest-Posttest Design) 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําแพงเพชร  เขต 2  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6/2   ปการศึกษา  2551  โรงเรียน
ชุมชนบานคลองลาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต  2  โดยใชวิธีสุมอยางงาย จํานวน  1  
หองเรียน จํานวน  33  คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการคณิตศาสตร 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  เรื่อง โจทย

ปญหาสมการ   
3. แบบประเมินความคิดเห็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6   

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ชี้แจงวัตถุประสงคใหนักเรียนทราบพรอมทั้งดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pretest)   
2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามคูมือครูโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการ  จํานวน  

8  ครั้ง รวม  8  ชั่วโมง ดังนี ้

ตารางแสดงเวลาที่ใชดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

วัน เดือน ป เวลา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 
เรื่อง 

7 กรกฏาคม 2551 8.30-9.30  น. ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  ทดสอบกอนเรียน 
 8 กรกฏาคม  2551    9.30 – 10.30 น. การดําเนินการแกโจทยปญหาสมการการบวก 
 9 กรกฏาคม  2551 9.30-10.30  น. การดําเนินการแกโจทยปญหาสมการการลบ 
10 กรกฏาคม 2551 10.30-11.30 น. การดําเนินการแกโจทยปญหาสมการการคูณ 
11 กรกฏาคม 2551 9.30-10.30  น. การดําเนินการแกโจทยปญหาสมการการหาร 
14 กรกฏาคม 2551 8.30 – 9.30  น. การดําเนินการแกโจทยปญหาสมการระคน 
15 กรกฏาคม 2551 9.30 – 10.30  น. การดําเนินการแกโจทยปญหาสมการระคน 
16 กรกฏาคม 2551 9.30 -10.30  น. ดําเนินการทดสอบหลังเรียน  ประเมินความคิดเห็น 

3. การทดลองสิ้นสุดลง ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพื่อเปนคะแนนหลังเรียน 
4. ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการ 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 

  

2076 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การประเมินความเหมาะสมของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการคณิตศาสตรตามความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง  5  ทานมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( )Χ   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุม

ตัวอยาง  โดยใช  t-test  แบบ Dependent 
 2.2  นําแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

วิเคราะหขอคําถามแตละขอตามเกณฑคะแนนเฉลี่ย    
 

ผลการวิจัย 
1. แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 มี

ประสิทธิภาพ  78.80/75.93  ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  75/75 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา

สมการคณิตศาสตร สวนใหญอยูในระดับเห็นดวยปานกลางและเห็นดวยมาก 
 

อภิปรายผล 
จากผลการทดลองเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที ่ 6  อภิปรายผลไดดังนี ้
1. การสรางแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการคณิตศาสตร   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 

6 ซึ่งประกอบดวย คําชี้แจงสําหรับครู  แนวทางการจัดการเรียนรู  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
ประเมินความคิดเห็นของนักเรียน  พบวาผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน  มีความเห็นในภาพรวมทุกองคประกอบวา 
เปนเครื่องมือที่ใชในการทดลองที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผลการหาประสิทธิภาพเทากับ  
78.80/75.93  ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือ  75/75 เนื่องจากผูวิจัยไดมีการดําเนินการสรางแบบฝกทักษะ
การแกโจทยปญหาสมการ  ไดยึดหลักการสอนคณิตศาสตรของ (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 49-52)  โดยให
ผูเรียนไดใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยยึดขั้นตอนการแกโจทยปญหา
คลายกับของโพลยา(Polya) และยังไดใหความสําคัญของขั้นฝกทักษะโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา
สมการเปนสื่อการเรียนที่สนองความแตกตางระหวางบุคคลเพราะในชั้นนั้นมีนักเรียนที่มีความสามารถตางกันมี
ทั้งนักเรียนที่เกง ออน และปานกลาง ดังที่ สุจริต  เพียรชอบและสายใจ  อินทรัมพรรย (2523 : 52) กลาวถึง
หลักการสรางแบบฝก  “ดานความแตกตางระหวางบุคคล ครูควรคํานึงถึงวานักเรียนแตละคนมีความรู ความ
ถนัด  ความสามารถและความสนใจที่ตางกัน ฉะนั้นในการสรางจึงควรคํานึงถึงความเหมาะสมไมยากและงาย
จนเกินไป  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการแกโจทย
ปญหาสมการคณิตศาสตร  สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
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ที่ตั้งไว แสดงวาใหเห็นวาการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการ  ตามที่ผูวิจัยสรางขึ้นได
พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานการแกโจทยปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพอาจเปนผลมาจากปจจัยในการ
จัดการเรียนการสอนหลายประการดังนี ้

 2.1 การเตรียมการสอน  มีการเตรียมการสอนโดยศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศึกษา
คูมือครูสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ศึกษาวิธีการสอนแกโจทยปญหาที่หลากหลาย  มีการผลิตและใชสื่อการ
เรียนรูที่เหมาะสมโดยเฉพาะแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา  มีการวัดและประเมินผลตามกรอบแนวความคิด
ของบลูมดานพุทธิพิสัย และแนวคิดสําคัญในการสอนคณิตศาสตร  เชน  ใชวิธีการเรียนการสอนของ (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2546 : 23)  เริ่มจากการทบทวนความรูเดิมที่เปนพื้นฐานในการแก
โจทยปญหา  หรือโจทยปญหาที่เปนขอความ  ใหนักเรียนได ฝกทักษะการแกโจทยปญหาดวยตนเอง 

 2.2  การจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางคณิตศาสตรอยางจริงจัง  ตาม
กระบวนการแกโจทยปญหา  5 ขั้นตอน  ซึ่งในแตละขั้นตอนนักเรียนสามารถอานคําถามและวิเคราะหวาจะตอบ
อยางไร จะทําใหนักเรียนรูและเขาใจกระบวนการแกโจทยปญหาไดดียิ่งขึ้นยังสอดคลองกับแนวคิดของ  ประสิทธิ ์ 
พลศรีพิมพ  (2542 : 130-131) การจัดการเรียนรูเนนการฝกฝนใหทําแบบฝกหัดมาก ๆ ซ้ํา ๆ จนกวาเด็กจะเคย
ชินกับวิธีการนั้น  เพราะเชื่อวาเด็กเรียนรูคณิตศาสตรได โดยการฝกทําสิ่งนั้นซ้ํา ๆ และในการสอนเนื้อหาใหมครู
ควรยกตัวอยางและอธิบายใหนักเรียนเขาใจ  และใหนักเรียนไดแสดงออกดวยวิธีการคิดคํานวณของเด็กเองและ
ควรใหเด็กฝกแสดงวิธีการตรวจคําตอบและตอบคําถามดวย 

 2.3  การใชสื่อการเรียนการสอน  ไดมีการพัฒนาและใชสื่อที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
ไดแก  แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการ ที่มีประสิทธิภาพ 78.80/75.93  ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 
คือ 75/75 และเมื่อนําไปทดลองใชพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นั้น  เปนไปตามกฎแหงการฝกของธอรนไดต (จําเนียน  ชวงโชติ และคนอื่นๆ 
2521 : 61) ที่กลาววา  สิ่งใดที่บุคคลทําบอย ๆ หรือมีการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ  บุคคลนั้นยอมกระทําสิ่งนั้นไดด ี 
การฝกฝนปฏิบัติและการทําซ้ํา จะชวยใหผูเรียนเกิดความรู และทักษะที่สะสมไวจนเปนความเฉลียวฉลาด และ
สามารถนําความรูนั้นไปประยุกตใชแกปญหาในสถานการณใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ แสดงวาเมื่อนักเรียน
ไดรับการฝกฝนทักษะแลวนักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเพิ่มขึ้นซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เตือนใจ  ตรีเนตร (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องผลการใชแบบฝกการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  พบวา หลังการใชแบบฝกการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  เรื่องพื้นที่แลวนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังฝกสูงกวากอนฝกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตระดับ  .05  และแบบฝกที่ใชมีประสิทธิภาพเทากับ 84.34/82.20   

3. การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการ
คณิตศาสตร พบวา  เมื่อนักเรียนเรียนและทําแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาสมการแลวพบวา แบบฝกทักษะ
ชวยใหนักเรียนรูจักคิดแกปญหาไดดวยตนเอง  คิดวิเคราะหแกปญหาอยางเปนขั้นตอน และสามารถนํา
ขอบกพรองแตละขั้นตอนมาปรับปรุงและพัฒนาตนเองได สามารถนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
และที่นักเรียนเกิดความคิดเห็นเชนนี้เพราะแบบฝกทักษะไดสรางตามหลักการ (สิริพร  ทิพยคง 2537 : 59) ที่
กลาวไววา การจัดแบบฝกหัดใหมีทั้งขอยาก  ปานกลาง และงาย เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดรับความสําเร็จในการ
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แกโจทยปญหาและเปนการเสรมิสรางกําลังใจใหกับผูเรียน โจทยปญหาควรเปนลักษณะคําถามที่นักเรียน
มีประสบการณในเรื่องเหลานี้ เพื่อชวยกระตุนความสนใจ แบบฝกควรฝกใหนักเรียนไดคิดไปดวยและสามารถนํา
สิ่งที่เรียนรูแลวนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 

ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมหรือทําแบบฝกทักษะเสร็จแลว ครูควรใหนักเรียนทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมทันท ี
และควรมีการเสริมแรงใหกับนักเรียนเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น  

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรพยายามกระตุนใหนักเรียนรูจักคิด แกปญหาโดยการตั้ง
คําถามที่มีลักษณะใกลตัว งาย ๆ ไปหาสิ่งที่ยาก ๆ และซับซอนมากยิ่งขั้นและใหนักเรียนไดแสดงความคิดการหา
คําตอบไดหลายรูปแบบ 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการสรางแบบฝกทักษะในหลาย  ๆเรื่อง เพราะแบบฝกทักษะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง  และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  นักเรียนเกิดความสนใจ และกระตือรือรนตอการเรียนรู 
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