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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดบัญญัติไววา จุดมุงหมายของการศึกษา 
คือ การพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม ยึด
หลักการศึกษาตลอดชีวิต แนวการจัดการศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งที่สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียน
เปนมนุษยที่สมบูรณ ซ่ึงการจัดการเรียนรูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 
มาตรา 22 ไดกลาววา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ กระบวนการเรียนรู ตองจัดเนื้อหา สาระกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความ
ถนัดและความแตกตางของผูเรียนฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการเผชิญสถานการณและ

ประยุกต ใชเพื่อปองกันและแกปญหา (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2543,  หนา 12 – 13) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหวิชาคณิตศาสตร เปนกลุมสาระ
การเรียนรูหนึ่งที่จะเปนเครื่องมือในการเรียนรูและเปนพื้นฐานในการศึกษา คณิตศาสตรจึงเปนกลุม
สาระการเรียนรูที่มีความสําคัญตอการพัฒนาบุคคล มีความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของสมอง
ในการคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน 
และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม ดังนั้น ในการสอนคณิตศาสตร จึงมุงเนนใหผูเรียนได
เรียนคณิตศาสตรอยางมีความหมาย เรียนรูส่ิงตางๆ ดวยความเขาใจ ฝกฝนใหเกิดทักษะจนเกิดความ
คลองแคลว แมนยํา รวดเร็ว พัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล รูคุณคาของคณิตศาสตร เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหถึงขั้นนําประสบการณไปใชไดในการจัดการเรียนการสอนตามความมุงหมายของ

หลักสูตร จึงมีความคาดหวังใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ทํางานอยางมีระบบ สามารถนํา
คณิตศาสตรไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ ได  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา 1) 
  คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ   พัฒนาความคิดที่มุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเฉพาะอยางยิ่ง ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค เพราะเปน
วิชาที่วาดวยความคิดเปนเหตุเปนผลชวยพัฒนาความคิด และสติปญญา เปนวิชาขั้นพื้นฐานและเปน
เครื่องมือในการเรียนรูวิชาตาง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับกรมวิชาการ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่จําเปนตอ
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การดํารงชีวิตของมนุษย ดังนั้น การเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตรจึงควรปรับปรุงพัฒนาในดาน
เนื้อหาวิชาดานการเรียนการสอนและดานครูผูสอนเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูเรียนโดยมีจุดมุงหมาย

ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานและมีทักษะในการคิดคํานวณ รูจักคิด
อยางมีเหตุผลและแสดงความคิดออกมาอยางมีระเบียบชัดเจนและรัดกุม รูคุณคาของวิชา

คณิตศาสตรและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรอีกทั้งนําประสบการณทางดานความรู ความคิด นํา
ทักษะที่ไดรับจากการเรียนวิชาคณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันได 

(กรมวชิาการ,  2544 ก,หนา 18)  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ไดกลาววา การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
ครูผูสอนจึงตองมีความรูความเขาใจ หลักการจัดการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล วุฒิภาวะของผูเรียน การจัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
จะตองคํานึงความยากงาย ความตอเนื่อง ลําดับขั้นตอนของเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหกับผูเรียน ไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณจริง ทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะ
กระบวนการ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม รวมทั้งปลูกฝงนิสัยใหรักในการศึกษาและ

แสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ,  2542,  หนา 16)   
จากการรายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพิทยรังสี ตําบลหนองใหญ อําเภอหนอง

ใหญ จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา  2549 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
โดยเฉลี่ยต่ํากวาทุกวิชาโดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหา เรื่องการแกโจทยปญหา ซ่ึงไดมีการประชุมเพื่อ
วิเคราะหถึงสภาพปญหาของนักเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร พบวา 
สาเหตุสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแกโจทยปญหา โดยเฉลี่ยมีคะแนน
ต่ํา 57.34  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนเนื่องมาจากนักเรียนวิเคราะหโจทยปญหาไมได นักเรียนไม
เขาใจโจทย แปลความจากโจทยไมได บอกสิ่งที่โจทยตองการทราบไมได ไมเขาใจคําศัพท แปลง
โจทยเปนประโยคสัญลักษณไมได บอกส่ิงที่โจทยใหผิด ขาดการคิดอยางมีเหตุผลและขาดการคิด
อยางมีระบบ  (ยุพิน พิพิธกุล,  2540,  หนา 5) กลาววา สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ครูขาด
การฝกทักษะใหกับนักเรียน ครูไมไดผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ตรงตามกระบวนการแกโจทย
ปญหา อีกทั้งครูยังนิยมการสอนที่เนนเนื้อหาเปนศูนยกลาง กลาวคือ ไมคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ซ่ึงชี้ใหเห็นวาครูผูสอนคณิตศาสตรทุกคนจะตองเอาใจใสอยางจริงจังในการสอน 
เพื่อพัฒนาทักษะในการแกโจทยปญหาใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใช
แกปญหาในสถานการณจริงในชีวิตได 
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การแกปญหาโดยวิธีของโพลยา 4  ขั้นตอน  ไดกลาววา การแกโจทยปญหาจะตองทําความ

เขาใจในสัญลักษณตาง ๆ แยกแยะปญหาออกเปนสวนยอย รูจักการคํานวณตามแผนการที่วางไว 
และรูจักการตรวจสอบวิธีการหาคําตอบ ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ การคิดวิเคราะห 
ประสบการณ และทักษะพื้นฐานตาง ๆ ที่มีอยูไปประยุกตใช  ตลอดจนการคิดหาแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อใหปญหาทั้งหมดบรรลุจุดหมายที่ตองการ (Polya,  1957, p. 16)  

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรในการแกโจทยปญหา โดยใชขั้นตอนของโพลยา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4  โรงเรียนพิทยรังส ีโดยมุงจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีทักษะ การวางแผนในการแกโจทยปญหา และ
คํานวณไดอยางถูกตอง โดยเปรียบเทียบกับการแกโจทยปญหาดวยวิธีสอนแบบปกติ ซ่ึงผลการวิจัย
ครั้งนี้จะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตาม

เปาหมายของการจัดการศึกษาในปจจุบัน 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1    เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังการเรียน
การแกโจทยปญหา ที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 

1.2.2   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังการเรียน
การแกโจทยปญหา ที่สอนโดยใชขั้นตอนของโพลยา  

1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการเรียนการแก
โจทยปญหา ที่สอนโดยใชขั้นตอนของโพลยากับการสอนแบบปกติ  

 

 
1.3 ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1 ทราบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในการแกโจทย
ปญหา โดยใชขั้นตอนของโพลยา และการสอนแบบปกต ิ

1.3.2  เปนแนวทางใหนักเรียนไดนําทักษะกระบวนการแกโจทยปญหา โดยใชขั้นตอน

ของโพลยา ไปใชในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตอไป 
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1.3.3  ผลการศึกษาคนควา จะเปนแนวทางสําหรับครู ในการปรับปรุงหารูปแบบวิธีสอน
การแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนพิทยรังสี 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

1.4.1 นักเรียนที่สอนโดยใชขั้นตอนของโพลยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

1.4. 2  นักเรียนที่สอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

1.4.3 นักเรียนที่สอนโดยใชขั้นตอนของโพลยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
สูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.5.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิทยรังสี  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2550  จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 74 คน 

1.5.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิทยรังสี 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 สุมอยางงาย (simple random sampling)  จาก 2 หองเรียน จํานวน 50 
คน แบงเปนกลุมทดลอง 25 คน ที่สอนโดยใชขั้นตอนของโพลยา และกลุมควบคุม 25 คน ที่สอน
แบบปกติ 

1.5.3 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
       ระยะเวลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ทําการทดลองวันละ 1 คาบ  คาบละ 50 นาที 
เปนเวลา 28 วัน  

1.5.4  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู
พื้นฐานคณิตศาสตร ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 หัวขอ ดังนี้ 
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 1) โจทยปญหาการบวก 
 2) โจทยปญหาการการลบ 
 3) โจทยปญหาการคูณ 
 4) โจทยปญหาการหาร 
 5) โจทยปญหาระคน 

1.5.5 ตัวแปรที่ศึกษา 
             การวิจัยคร้ังนี้ มีตัวแปรในการวิจัย ดังนี้ 
        1) ตัวแปรตน   (Independent  Variable)   คือ รูปแบบการสอนมี 2 แบบ คือ 

  (1)  การสอนโดยใชขั้นตอนของโพลยา 
  (2)  การสอนแบบปกติ 
  2) ตัวแปรตาม (Dependent  Variable)  คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 
  

1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร 

 

ตัวแปรตน 
    รูปแบบการสอน 
1) การสอนโดยใชขั้นตอนของโพลยา  
2) การสอนแบบปกต ิ
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 
1.7.1 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4โรงเรียนพิทยรังสี ตําบลหนอง

ใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2550 
1.7.2 การสอนโดยใชขั้นตอนของโพลยา หมายถึง การแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร

โดยใชขั้นตอนของโพลยา  ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ  
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจโจทย  (Understanding the problem)  หมายถึง การแปลความจาก

โจทยใหไดวาโจทยตองการทราบอะไร โจทยกําหนดขอมูลอะไรบาง 
ขั้นที่ 2 วางแผนแกปญหา (Devising a plan)  หมายถึง การวางแผนการแกโจทยปญหาให

เหมาะสมกับลักษณะของโจทยปญหานั้น ๆ  
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน  (Carrying out the plan) หมายถึง  การใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ

ตามแผน โดยการคํานวณหาคําตอบและแสดงวิธีทํา 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ (Looking back) หมายถึง การตรวจคําตอบเพื่อความถูกตอง 
1.7.3 การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่กําหนดไวใน

หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เร่ืองโจทยปญหา                 

1.7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง ผลการเปรียบเทียบ คะแนนจาก
แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เร่ืองโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 4 

1.7.5 การแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร หมายถึง นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทย
ปญหาจําแนกโจทยปญหาได โจทยตองการทราบอะไร โจทยใหขอมูลอะไร   สามารถหาวิธีการแก
โจทยปญหาและหาคําตอบไดอยางถูกตอง 

1.7.6 แผนการสอน หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามจุดประสงค และ
รูปแบบวิธีสอน เร่ือง โจทยปญหา 

1.7.7  แบบฝกทักษะ  หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียน ไดทํา
ความเขาใจ ฝกฝนจนเกิดแนวคิด และเกิดทักษะในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร 

1.7.8 แบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 


