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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2) ศึกษา
ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ 3) ศึกษาผลการพัฒนาและ
เปรียบเทียบความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการ
พัฒนา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 3 จานวน 21 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบ
3) แบบทดสอบท้ายวงจรและ 4) แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิลคอกซัน
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัญหานักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องที่โจทย์กาหนดให้ ไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีอะไรในการหาคาตอบ โจทย์ปัญหาซับซ้อน
มากขึ้นจะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ ขาดทักษะการคานวณ ขาดลาดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา
2. ผู้ให้ข้อมูลมีความคาดหวังอยากให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
หาคาตอบ และแก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่าร้อยละ 65 จากคะแนนเต็ม และนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าจานวน ร้อยละ 80 จากนักเรียนทั้งหมด
แนวทางในการพัฒนา ผู้ให้ข้อมูลเสนอว่าควรจัดทาแบบฝึกโจทย์ปัญหาจากง่ายไปยาก โจทย์ปัญหาใกล้ตัวที่ใช้
ในชีวิตประจาวัน จัดหานวัตกรรมมาช่วยสอน ได้แก่ ชุดกิจกรรม แบบฝึกทักษะ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การวาดรูปบาร์
โมเดล เวทคณิตแบบอินเดีย การ์ตูนโจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา สื่อจากอินเทอร์เน็ต กลุ่มสื่อการสอนคณิตศาสตร์
ในเฟซบุ๊กหรือกลุ่มไลน์
3. ผลการพัฒนา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องโจทย์ปัญหา โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 22.14
คิดเป็นร้อยละ 73.81 ของคะแนนเต็ม นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของนักเรียน
ทั้งหมด และผลการเปรียบเทียบ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนการพัฒนา อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
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ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study the problem state of problem solving on
mathematics ability, 2) to obtain expectation and development guidelines, and 3) to study the
development result and compare the student’s mathematics ability on problem solving between the
pre and post development. The target group used in research was 21 Prathomsuksa 3 students at
Chumchonphurua school under Loei primary educational service area office 3 by purposive random
sampling. The research instrument consisted of 1) learning plans, 2) tests, (3) ended–loop tests, and 4)
interview form. Qualitative data was analyzed to content analysis, while quantitative data was analyzed
to obtain percentage, mean, standard deviation and Wilcoxon match pairs sign rank test.
The research findings were as follows:
1. The problems of students did not understand about define on problem solving, disabilities to
compute, to analyze complex problem, and to calculate disorders.
2. The development, stakeholder’s expectations were: the students can problem solving result
by themselves, analysis and calculate on problem solving. They passed the criteria scores at 65 percent
of full score, which they pass 80 percent form all students.
The development guidelines which consisted organize learning activities that students learn
through instruction much media for help in teaching such as: activity sets, instruction media from
internet, Bar model, Vedic mathematics, group’s media in facebook or line.
3. The development resulted found that mean scores of problem solving was 22.14 at 73.81
percent of full scores. 18 students passed the criteria of geometry at 85.71 percent from all students.
The students after the post development of the students’ ability on problem solving higher than
before development with the statistical significance at .01 level.
Keywords: The Action Research, Development, Problem Solving On Mathematics
บทนา
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเครื่องมือสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางสมอง จุดเน้นของการเรียน
การสอนจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการเน้นให้จดจาข้อมูลทักษะพื้นฐานเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในหลักการ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีทักษะพื้นฐานเพียงพอในการนาไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ ผู้ เรียนจะต้อง
ได้รับประสบการณ์ทางการเรียนรู้หลากหลายซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ (วรณัน ขุนศรี, 2549: 74) เป็นผู้มีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์อย่างยั่งยืน กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา มีความสามารถในการ
อุปนัยและนิรนัยสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ มีความสามารถในการคาดเดา ในการเชื่อมโยงและมีความสามารถการให้
เหตุผล (ปานทอง กุลนาถศิริ, 2547: 13)
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะ
เป็นนามธรรมและเนื้อหาบางตอนก็ยากที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจ ต้องใช้ความคิดอย่างสมเหตุสมผล จึงจะเรียนรู้และเข้าใจ
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ได้ นักเรียนส่วนใหญ่แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่เป็น ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
คณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
ของโรงเรียนชุมชนภูเรือ ความสามารถด้านคานวณ ปีการศึกษา 2557–2559 มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ร้อยละ 39.46,
ร้อยละ 33.57 และร้อยละ 34.23 (สานักทดสอบทางการศึกษา, 2559) ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีคะแนนต่าลงเรื่อยๆ
อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบคะแนนความสามารถด้ านภาษา และด้านเหตุผลแล้ว พบว่า คะแนนความสามารถด้านคานวณมี
คะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ ที่ผ่านมาผลการ
ประเมิน ตัวชี้วัดที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาและแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับไม่ เกินหนึ่งแสนและศูนย์
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พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบและการสร้างโจทย์ จากการสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ พบว่า เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
ปีการศึกษา 2557–2559 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.45 ร้อยละ 60.92 และร้อยละ 59.61 ตามลาดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบหลังเรียน ที่กาหนดไว้ร้อยละ 65 จึงควรพัฒนาผู้เรียนในเรื่องโจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์จึงเป็นทักษะกระบวนการอย่างหนึ่งที่มีความสาคัญ เนื่องจากการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ขั้นตอน หรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์กลวิธีและยุทธวิธี
การแก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ มักเป็นปัญหาที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคย
มาก่อน และต้องใช้ทักษะการคิดที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555 : 77) ครูควรที่จะส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นรูปธรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (นภดล
กมลวิลาศเสถียร, 2549 : 42) บาร์โมเดลจะช่วยให้นักเรียนเห็นข้อมูลที่กาหนดไว้ในโจทย์ปัญหาได้เป็นรูปธรรมขึ้น ทาให้
มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่กาหนดทั้งหมด และสามารถเชื่อมโยงสู่การหาคาตอบของข้อคาถามที่โจทย์ต้องการทราบ
ได้อย่างชัดเจน และยังสามารถใช้วิธีการวาดแบบจาลองและใช้การนึกภาพได้ (Cheong, 2209: 47)
จากปั ญหาดั งกล่ าวข้า งต้น ผู้วิจั ยจึงท าวิจัย เพื่อ พัฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิต ศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยใช้กระบวน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนชุมชนภูเรือ อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
3. เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
ก่อนและหลังการพัฒนา
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จานวน 2 ห้อง รวมทั้งหมด 45 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 24 คน และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 จานวน 21 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนชุมชนภูเรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน
21 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงห้องเรียนที่มีจานวนนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ต่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 65 จานวนมากที่สุด
กลุ่มผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ด้านคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนีม้ ีดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ 1) แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 2) แบบสัมภาษณ์
นักเรียน 3) แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรอิงเกณฑ์ และ 4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย เป็นแบบทดสอบ มีลักษณะดังนี้ 1) แบบทดสอบวัดความสามารถการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จานวน 30 ข้อ ปรากฏว่ามีความยากง่าย ตั้งแต่ 0.52 ถึง 0.80 อานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.40
ถึง 0.69 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 และ 2) แบบทดสอบท้ายวงจรที่ 1 ถึงวงจรที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ และแบบอัตนัยแสดงวิธีทาตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา จานวน 1 ข้อ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสอนด้วยตนเอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 18 ชั่วโมง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนชุมชนภูเรือ อาเภอภูเรือ
จังหวัดเลย จานวน 21 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยอาศัยเครื่องมือ 3 ประเภท ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวัดและการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ใช้ในการประเมินผลทดลอง ซึ่งจะใช้ทดสอบกับนักเรีย นหลังจากการดาเนินการตามวงจร
ปฏิบัติ การทั้งหมดเสร็จสิ้นลง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าสถิติพื้นฐานจากแบบทดสอบ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบลาดับเครื่องหมายแบบจับคู่ของวิลคอกซัน (The Wilcoxon
Matched–Pairs Signed–Ranks Test)
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปรากฏผลดังนี้
1. สภาพปัญหาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า สภาพ
ปัญหาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนยัง ไม่เข้าใจเรื่องที่โจทย์กาหนดให้
ไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีอะไรในการหาคาตอบ ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาง่ายๆ ไม่ซับซ้อนนักเรียนบางคนทาได้ แต่ถ้าโจทย์ซับซ้อนมากขึ้น
จะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ ขาดทักษะการคานวณ ขาดลาดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา
2. ผลการศึกษาความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความคาดหวังต่อผลการพัฒนาความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อยากให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้
หาคาตอบได้ แก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ มีความคาดหวังว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางด้านคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าร้อยละ 65 จากคะแนนเต็มและนอกจากนี้ยังคาดหวังว่านักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
ต้องมีนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากนักเรียนทั้งหมด
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอว่า ควรจัดทา
แบบฝึกทักษะการทาโจทย์ปัญหาจากง่ายไปยากขึ้นเรื่อยๆ โจทย์ปัญหาใกล้ตัว โจทย์ปัญหาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน จัดหา
นวัตกรรมมาช่วยสอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น ชุดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ แบบฝึกทักษะ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หาสื่อ
การสอนจากอินเทอร์เน็ต กลุ่มสื่อการสอนคณิตศาสตร์ในเฟซบุ๊กหรือกลุ่มไลน์ สื่อการสอนตามโซเซียลต่างๆ
3. ผลการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังการพัฒนาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 หลังดาเนินการพัฒนา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 22.14
คิดเป็นร้อยละ 73.81 ของคะแนนเต็ม นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 มีจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของนักเรียน
ทั้งหมด เมื่อพิจารณาในเนื้อหาย่อยของเรื่องโจทย์ปัญหา พบว่า เนื้อหาที่นักเรียนผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือโจทย์ปัญหา
การบวก ลบ ระคน จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของนักเรียนทั้งหมด รองลงมา คือ โจทย์ปัญหาการคูณ หาร
ระคน และโจทย์ปัญหาการบวกลบ คูณ หาร ระคน ผ่านเกณฑ์ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 ของนักเรียนทั้งหมด
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ตารางที่ 1 แสดงผลการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการพัฒนา
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหา
รายการ
คะแนนรวม
การบวก ลบระคน การคูณ หาร ระคน การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
(30 คะแนน)
(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ย
8.29
7.14
6.18
22.14
จานวนคนที่ผ่านเกณฑ์
19
17
17
18
ร้อยละคนที่เกณฑ์
90.48
80.95
80.95
85.71
ผลการเปรียบเทียบ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังที่ได้รับการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนการพัฒนา อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ เรื่อง โจทย์ปัญหา
ระหว่างก่อนพัฒนาและหลังพัฒนา โดยใช้สถิติวิลคอกชัน (The Wilcoxon Mattched–Pairs Singed–Ranks Test) ผล
ปรากฏดังตาราง
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนกับหลังพัฒนา
การพัฒนา
ก่อนการพัฒนา
หลังการพัฒนา

N
21
21

̅
11.05
22.14

s
4.18
4.77

Mean Rank
11.00

Sum of Rank
231.00

Wilcoxon–Value
–4.028

p–Value
.00

p**< .01
อภิปรายผล
1. สภาพปัญหาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียน
ยังไม่เข้าใจเรื่องที่โจทย์กาหนดให้ ไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีอะไรในการหาคาตอบ ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาง่ายๆ ไม่ซับซ้อนนักเรียนบาง
คนทาได้ แต่ถ้าโจทย์ซับซ้อนมากขึ้นจะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ ขาดทักษะการคานวณ ขาดลาดับขั้นตอนในการแก้โจทย์
ปัญหา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ ไม่รู้ว่าโจทย์อยากทราบอะไร ส่งผลให้ไม่รู้ว่าโจทย์กาหนด
อะไรมาให้ และหาคาตอบด้วยวิธีการใด ซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรือคิดแปลงโจทย์
ปัญหาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ อีกทั้งนักเรียนไม่ชอบวิเคราะห์คาถามที่เป็นโจทย์ปัญหา เพราะต้องอ่านทาความเข้าใจ
โจทย์การแก้โจทย์ปัญหาทีต่ ้องแปลงค่าจากโจทย์เป็นประโยคสัญลักษณ์ ก่อนที่จะแสดงวิธีหาคาตอบ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ โกสินทร์ โกมลไสย (2556) พบว่า ปัญหานักเรียนมีความบกพร่องในเรื่องของการวิเคราะห์หรือคิดแปลงโจทย์ปัญหา
ให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ และไม่ชอบคิดวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์คาถามทีเ่ ป็นโจทย์ปัญหา
2. ผลการศึกษาความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความคาดหวังต่อผลการพัฒนาความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อยากให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้
หาคาตอบได้ แก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ และมีความคาดหวังว่านักเรียนสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าร้อยละ 65 จากคะแนนเต็ม และนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าเรียนต้องผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่าต้องมีนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากนักเรียนทั้งหมด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผู้เรียนต้องเห็นความสาคัญและสามารถเชื่อมโยงไปใช้กับชีวิตประจาวันได้ ถ้าผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ จะทา
ให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสภาพจริงอาจช่วยให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ ซึ่งเกณฑ์
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การผ่านคะแนนขั้นต่า ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การผ่านคะแนนที่กาหนดในเป้าหมายของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตามแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียนชุมชนภูเรือ (โรงเรียนชุมชนภูเรือ, 2560)
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอว่า ควรจัดทา
แบบชุดกิจกรรม แบบฝึกทักษะ การทาโจทย์ปัญหาจากง่ายไปจนยากขึ้นเรื่อยๆ โจทย์ปัญหาใกล้ตัว โจทย์ปัญหาที่ใช้ในชีวิต
ประจาวัน จัดหานวัตกรรมมาช่วยสอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น ชุดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หาสื่อ
การสอนจากอินเทอร์เน็ต กลุ่มสื่อการสอนคณิตศาสตร์ในเฟซบุก๊ หรือกลุ่มไลน์ สื่อการสอนตามโซเซียลต่างๆ เช่น การวาด
รูปบาร์โมเดล เวทคณิตแบบอินเดีย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการให้ผู้เรียนฝึกทาแบบฝึกอาจช่วยให้เกิดความชานาญ อีกทั้งการ
ให้ผู้เรียนฝึกทาแบบฝึกจากเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการที่อยากจะทา มีความรู้สึกว่าเริ่ม
ค่อยๆ เข้าใจ อีกทั้งเกิดทักษะในการตีความจากโจทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโจทย์ที่เป็นเรื่องในชีวิตประจาวันอาจช่วยให้ผู้เรียน
นามาเชื่อมโยงความคิดจากโจทย์ที่กาหนดให้กับสถานการณ์จริงในการวิเคราะห์โจทย์ได้ สอดคล้องกับแนวคิดการวาดรูป
บาร์โมเดลเป็นยุทธวิธีการนาโจทย์ปัญหา โดยการประยุกต์ใช้เข้ากับกระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เพื่อทาให้
นักเรียนคิดวิเคราะห์ข้อความจากโจทย์ปัญหานามาเชื่อมโยงกับความคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนั กเรียนแล้ววาด
ออกมาเป็นรูปบาร์โมเดล ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเกิดความคิดรวบยอดและสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทาให้
นักเรียนสามารถทาโจทย์ปัญหาได้อย่างง่ายและถูกต้อง (กรองทอง ไคริรี, 2554: 1–2) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา
บุญเทพ (2560) พบว่า แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดคานวณทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการคิดคานวณ
ควรเรียงลาดับเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ที่ง่ายก่อน มี การใช้เกม วิธีการสอนเทคนิคต่างๆ จากสื่ออินเทอร์เน็ต ทาแบบฝึกหัด
การท่องสูตรคูณ การนาแท่งกระดูกเนเปียร์มาช่วยในการคูณและการหาร
3. ผลการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยดาเนิน
การพัฒนา 3 วงจร ซึ่งนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย ชุดกิจกรรม แบบฝึกทักษะ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การ
วาดรูปบาร์โมเดล เวทคณิตแบบอินเดีย ตัวการ์ตูนโจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา เมื่อสิ้นสุดวงจรการพัฒนานักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหา โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 22.14 คิดเป็นร้อยละ 73.81 ของคะแนนเต็ม นักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 มีจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาในเนื้อหาย่อยของเรื่อง
โจทย์ปัญหา เนื้อหาที่นักเรียนผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ โจทย์ปัญหาการบวก ลบ ระคน จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48
ของนักเรียนทั้งหมด รองลงมา คือ โจทย์ปัญหาการคูณ หาร ระคน และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน ผ่านเกณฑ์
17 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 ของนักเรียนทั้งหมด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูใช้นวัตกรรมในการพัฒนาที่หลากหลายและ
เอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา นอกจากนี้ยังให้นักเรียนท่องสูตรคูณเพื่อเป็นการช่วยในการคานวณอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งเนื้อหาเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ ระคน นักเรียนผ่านเกณฑ์มากที่สุด เนื่องจากเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ซับซ้อน
จึงทาให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ได้มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของโกสินทร์ โกมลไสย (2556) การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านฟากนา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พบว่า กิจกรรมที่ใช้มาพัฒนาความต้องการของนักเรียน ทาให้นักเรียนพัฒนาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ บทเรียน School online คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บัตรกิจกรรมโจทย์ปัญหา บทเรียน
สาเร็จรูป และแบบฝึกเสริมกิจกรรมส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและงานวิจัยของ จันทิมา บุญเทพ (2560) พบว่า
การพัฒนาทักษะการคิดคานวณทางคณิตศาสตร์ควรเรียงลาดับเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ที่ง่ายก่อน
4. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการพัฒนาโดยการวิจัยปฏิบัติการมีความ
สามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
วิธีการที่ครูพัฒนาผู้เรียนนั้นได้นาแบบฝึกทักษะการทาโจทย์ปัญหาจากง่ายๆ ไปยากขึ้นเรื่อยๆ โจทย์ปัญหาใกล้ตัว โจทย์
ปัญหาที่ใช้ในชีวิตประจาวันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเกษรา ภัทรเดชไพศาล (2541: 36–37)
ที่กล่าวถึงว่าการสร้างแบบฝึกให้เหมาะสมกับนักเรียน เรียงลาดับจากง่ายไปหายาก จึงจะช่วยให้เด็กประสบความสาเร็จ
นอกจากนี้นาชุดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ สื่อการสอนจากอินเทอร์เน็ต บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกลุ่มสื่อการสอน
คณิตศาสตร์ในเฟซบุ๊กหรือกลุ่มไลน์ ทาให้ผู้เรียนสามารถทบทวนได้ตลอดเวลา ช่วยเร้าความสนใจเป็นวิธีการที่หลากหลาย
ทาให้ผู้เรียนสนใจขึ้นเช่นเดียวกับ นิตยา ไพรสันต์ (2555 : 29) ที่กล่าวถึงชุดกิจกรรมมีประโยชน์ ในการช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้
ความสามารถตามความต้องการของตน ช่วยให้ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ได้ตามอัตราการเรียนรู้ของผู้เรียน ฝึกการ
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ตัดสินใจการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองช่วยให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่ซับซ้อนและลักษณะเป็น
นามธรรมสูงซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ ช่วยสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้กับผู้เรียน เร้าความสนใจ
ของผู้เรียนไม่ทาให้เบื่อหน่ายในการเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
สอดคล้องกับงานวิจัยของนวลฤทัย ลาพาเว (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียน เท่ากับ 87.67 ซึ่งสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละก่อนเรียนที่มีค่าเท่ากับ 57.67 เช่นเดียวกับงานวิจัยของกชกร พัฒเสนา (2558 : บทคัดย่อ) พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียวิชานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวก ลบ คูณ หาร ระคน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ
หาร ระคน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ จันทิมา บุญเทพ (2560)
พบว่า การพัฒนาทักษะการคิดคานวณทางคณิตศาสตร์ควรเรียงลาดับเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ที่ง่ายก่อน มีการใช้เกม วิธีการ
สอนเทคนิคต่างๆ จากสื่อ อินเทอร์เน็ต ทาแบบฝึกหัด การท่องสูตรคูณ การนาแท่งกระดูกเนเปียร์มาช่วยในการคูณและ
การหาร นักเรียนมีทักษะการคิดคานวณทางคณิตศาสตร์หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากการสะท้อนผลการพัฒนาจะเห็นว่านัก เรียนมีความบกพร่องเรื่องการอ่านจึง ส่งผลให้การตีความโจทย์
ปัญหาไม่ได้ ดังนั้นก่อนการพัฒนาโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คุณครูควรพัฒนาเรื่องการอ่านจับใจความ หรือการอ่านคิด
วิเคราะห์นักเรียนควบคู่ไปด้วย
1.2 การพัฒนาในครั้งนี้นั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาโดยใช้ ชุดกิจกรรม แบบฝึกทักษะ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
การวาดรูปบาร์โมเดล เวทคณิตแบบอินเดีย การ์ตูนโจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา มาใช้ในการพัฒนานักเรียนเรื่อง
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา พบว่า นักเรียนมีความสามารถสูงขึ้น ดังนั้นถ้าคุณครูต้องการพัฒนาความสามารถ
การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนสามารถนาวิธีดังกล่าวไปใช้ได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรดาเนินการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 และทาวิจัยติดตามความคงทนของความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน
2.2 ควรดาเนินการวิจัยพัฒนาความสามารถด้านคิดคานวณควบคู่กั บการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนหาคาตอบของโจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
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