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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการจากหนังสือ เอกสาร วารสาร บทความและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามลําดับหัวขอ ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  2.1.1  วิสัยทัศนการเรียนรู 
 2.1.2  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) 
 2.1.3  สาระมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) 
 2.1.4  โครงสรางหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร 
2.2 ความรูเกี่ยวกับเรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 2.2.1  ความหมายของโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร 
 2.2.2  ประเภทของโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร 
 2.2.3  อุปสรรคในการทําโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร 
 2.2.4  องคประกอบที่ชวยในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร 
 2.2.5  เทคนิคการฝกทักษะการแกโจทยปญหา 
 2.2.6 การพัฒนาทักษะในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร 
2.3 วิธีการสอนการแกโจทยปญหาของโพลยา มี 4 ขั้นตอน 
 2.3.1 ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจโจทย  

  2.3.2 ขั้นที่ 2 วางแผนแกปญหา  
  2.3.3 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน  
  2.3.4 ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ  

2.4 แบบฝกและวิธีสรางแบบฝก 
 2.4.1  ความหมายของแบบฝก 
 2.4.2  ลักษณะของแบบฝก 
 2.4.3  ประโยชนของแบบฝก 
 2.4.4  ทฤษฎีการเรียนรูในการฝกทักษะ 
 2.4.5  หลักในการสรางแบบฝกทักษะ 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 

2.1 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวน 
รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของ   คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น

นอกจากนี้   คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 

 
2.1.1. วิสัยทัศนการเรียนรู 
การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปน

การศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตลอด

ชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง
สามารถนําความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษา
ตอ  ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองจัดสาระการเรียนรูที่เหมาะสมแกผูเรียนใน
แตละคน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 

สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร และตองการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้นให
ถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาท่ีจะตองจัดโปรแกรมการสอนใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาส
เรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรูทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศ  (สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา,  2545, หนา 34) 
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2.1.2  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6) 
เมื่อผูเรียนจบการเรียนชวงชั้นที่ 2 ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังนี้ 
   1) มีความคิดรวบยอดและความรูเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับและศูนย และการ

ดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนนับ 
เศษสวน ทศนิยม และรอยละ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได และ
สามารถสรางโจทยได 

 2) มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติตาง ๆ ของจํานวน พรอมทั้งสามารถนําความรูไปใชได 
 3) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก ปริมาตร และความจุ 

สามารถวัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในการ
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 

 4) มีความรูความสามารถเกี่ยวกับสมมติฐานของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติและ
สามมิติ 

 5) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปและอธิบายความสัมพันธได 
 6) สามารถวิเคราะหสถานการณหรือปญหา พรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปของสมการเชิง

เสนตัวแปรเดียว และแกสมการได 
 7) เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิตาง ๆ สามารถอธิบายประเด็น

ตาง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิรูปวงกลม ตาราง และกราฟ รวมทั้งใชความรู
เกี่ยวกับความนาจะเปนเบื้องตนในการอภิปรายเหตุการณตาง ๆ ได 

 8) มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา
ดวยวิธีการที่หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การใหเหตุผล การสื่อสาร ส่ือความหมาย
และการนําเสนอทางคณิตศาสตร การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตร  

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามหลักการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ไดกําหนดสาระการเรียนรูเปนสาระหลัก ไวดังนี้ 
       สาระที่ 1  จํานวนและการดําเนินการ 
       สาระที่  2  การวัด 
       สาระที่  3  เรขาคณิต 
       สาระที่  4  พีชคณิต 
       สาระที่  5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
       สาระที่  6  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร  
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    2.1.3  สาระ มาตรฐานการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนชวงชั้น 2 (ป.4-ป.6) 
สําหรับชวงชั้นที่ 2 สาระและมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร มุงเนนการศึกษาเพื่อเปน

พื้นฐานและเครื่องมือในการเรียนรูสาระตาง ๆ ตลอดจนพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวนี้ เปนมาตรฐานที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน 

สาระที่ 1 :  จํานวนและการดาํเนินการ 
มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ค 1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนใน

ชีวิตจริง  
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 1)  มีความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวน (Number sense) เกี่ยวกับจํานวนนับ 

เศษสวน และทศนิยม 
 2)  อาน เขียนตัวหนังสือและตัวเลขแสดงจํานวนนับ เศษสวน ทศนิยม และรอยละได 
 3)  เปรียบเทียบจํานวนนับ เศษสวน ทศนิยม และรอยละได 
มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ค 1.2 : เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ

ระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 1)  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ 

เศษสวน ทศนิยม และรอยละ 
 2)  บวก ลบ คูณ และหารจํานวนนับ ศูนย เศษสวน และทศนิยม พรอมทั้งตระหนักถึง

ความสมเหตุสมผลของคําตอบได 
 3)  อธิบายผลที่ไดจากการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ ศูนย เศษสวน 

และทศนิยม พรอมทั้งบอกความสัมพันธระหวางการดําเนินการของจํานวนตาง ๆ ได 
 4)  แกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ ศูนย  เศษสวน 

ทศนิยมและรอยละ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได และสามารถสราง
โจทยได 

มาตรฐาน ค 1.3 : ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 1)  บวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ เศษสวน ทศนิยมโดยการประมาณได 
 2)  เขาใจเกี่ยวกับการประมาณคาและนําไปใชแกปญหาได 
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มาตรฐาน ค 1.4 : เขาใจระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใชได 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 1)  เขาใจเกี่ยวกับหลักและคาประจําหลัก และสามารถเขียนจํานวนในรูปกระจายได 

 2)  เขาใจสมบัติตาง ๆ เกี่ยวกับจํานวนนับและศูนยพรอมทั้งสามารถนําสมบัติไปใช
ในการคํานวณได 

 3)  เขาใจเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. และสามารถนําไปใชได 
 

สาระที่ 2 : การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1 : เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 1)   เขาใจเกี่ยวกับการวัดความยาว (กิโลเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร วา) 

การวัดพื้นที่ (ตารางกิโลเมตร ตารางเมตร ตารางเซนติเมตร ตารางวา) การวัดน้ําหนัก (เมตริกตัน 
กิโลกรัม ขีด กรัม) และการวัดปริมาตร (ลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเซนติเมตร ลิตร มิลลิลิตร ถัง 
เกวียน) 

 2)   เขาใจเกี่ยวกับเงิน เวลา ทิศ แผนผัง แผนที่ ปริมาตร และความจุ 
                    3)   เลือกใชเครื่องมือวัดและหนวยการวัดที่เปนมาตรฐาน ไดอยางเหมาะสม 
   4)   บอกความสัมพันธระหวางหนวยการวัดในระบบเดียวกันได 

มาตรฐาน ค 2.2 : วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 1) ใชเครื่องมือวัดที่เปนมาตรฐานวัดความยาว น้ําหนัก และปริมาตรของสิ่งตาง ๆ ได 
 2)  หาความยาว พื้นที่ ปริมาตร และความจุจากการทดลองและใชสูตรได 
 3)  บอกเวลา ชวงเวลาและจํานวนเงินได 
 4)  วัดขนาดของมุมได 
 5)  คาดคะเนความยาว ระยะทาง พื้นที่ น้ําหนัก ปริมาตร และความจุเพื่อนําไปใชใน 

สถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 มาตรฐาน ค 2.3 : แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 1)  นําความรูเกี่ยวกับการวัด เงิน เวลาไปใช แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 
 2)  นําความรูเกี่ยวกับเรื่องทิศและมาตราสวนไปใชในการอานและเขียนแผนผังได 
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สาระที่ 3 : เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 3.1 : อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 1)  จําแนกของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
 2)  บอกสมบัติของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ และสามารถนําไปใชในการ 

แกปญหาได 
 3)  สรางรูปเรขาคณิตสองมิติและประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติได 

 มาตรฐาน ค 3.2 : ใชนึกภาพ ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ และใชแบบจําลองเรขาคณิตใน
การแกปญหาได 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 1)  นึกภาพสิ่งของ รูปเรขาคณิต และเสนทางพรอมทั้งอธิบายได 
 2)  บอกไดวารูปเรขาคณิตสามมิติที่กําหนดใหประกอบดวยรูปเรขาคณิตสองมิติ 

ใดบางพรอมทั้งเขียนรูปเรขาคณิตสองมิตินั้นได 
 3)  บอกไดวารูปเรขาคณิตสองมิติที่กําหนดให สามารถประกอบเปนรูปเรขาคณิต 

สามมิติได 
 

สาระที่ 4 : พีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ และฟงกชันตาง ๆ ได 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2  
 1)  อธิบายแบบรูปและความสัมพันธและนําความรูไปใชได 

 มาตรฐาน ค 4.2 : ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
อ่ืน ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2  
 1)  วิเคราะหสถานการณ หรือปญหาที่ซับซอนและสามารถจําลองสถานการณนั้น 

ใหอยูในรูปประโยคสัญลักษณที่มีตวัไมทราบคาได 
 2)  แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่กําหนดใหได 
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สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
 มาตรฐาน ค 5.1 : เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2  
 1)  รวบรวมขอมูลจากการสังเกต การสํารวจ และการทดลองได 
 2)  อานและอภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิรูป 

วงกลมตาราง และกราฟได 
 3)  นําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิแบบตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 มาตรฐาน ค 5.2 : ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณ
ไดอยางสมเหตุสมผล 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2  
 1)  อภิปรายสถานการณเพื่อสรางความคุนเคยกับคําที่มีความหมาย เชนเดียวกับ คําวา 

“แนนอน”  อาจจะใชหรือไมใช”  “เปนไปไมได”  และรูจักคาดเดาสถานการณตาง ๆ โดยใชคํา
เหลานี้ได 
 มาตรฐาน ค 5.3 : ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจและ
แกปญหาได 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2  
 1)  แกปญหาทางสถิติและความนาจะเปนได 

 
สาระที่ 6 :  ทักษะ / กระบวนการทางคณติศาสตร 

มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปญหา 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 1)  ใชวิธีที่หลากหลายแกปญหาได 
 2)  ใชความรู คณิตศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาในสถานการณจริงได 

     มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ค 6.2 : มคีวามสามารถในการใหเหตุผล 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 1)  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
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มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ค 6.3 : มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และ

การนําเสนอ 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร ส่ือความหมายและนําเสนอได 

ถูกตองและเหมาะสม 
มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ค 6.4 : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ ได 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 

1) นําความรูทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงในการเรียนรูเนื้อหาตาง ๆ ในวิชา 
คณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับวิชาอ่ืน ๆได 

 2)  นําความรูและทักษะจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ 
ในชีวิตจริงได 

มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ค 6.5 : มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
 1)  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
 

2.1.4.  โครงสรางหลักสูตรคณิตศาสตร 
 คณิตศาสตรสําหรับชั้นประถมศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา 2544 มุงเนนความคิด 
ความเขาใจจากกิจกรรมประสบการณของจริงและอุปกรณที่เกี่ยวกับพื้นฐานของจํานวนการเรียนรู

ส่ิงตาง ๆ ในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ เนื้อหาจึงสอดคลองกับจุดประสงค 4 ประการ ดังนี้ 
 1) มีความรู ความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐานและมีทักษะในการคิดคํานวณ 

 2) รูจักคิดอยางมีเหตุผล และแสดงความคิดออกมาอยางมีระเบยีบ ชัดเจน และรัดกุม 
 3) รูคุณคาของคณิตศาสตร และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
 4) สามารถนําประสบการณทางดานความรูความคิดและทักษะที่ไดรับจากการเรียน 

คณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวัน 
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 สําหรับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษานั้นไดแบงเปนชวงชั้น  ชวงชั้นละ 3 
ป คือ ป.1 – ป.3 , ป.4 – ป.6 เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบงเปนคาบละ 50 นาที เพื่อ
ความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 จํานวน  การวัดความยาว  รูปเรขาคณิต  สมการ  แผนภูมิ  การแกปญหา 
 เศษสวน  การชั่ง  รูปทรงเรขาคณิต  กราฟ  การใหเหตุผล 
 ทศนิยม  การตวง 
  การหาพื้นที่ 
  การหาปริมาตร 
  ทิศ 
  แผนผัง 
  เวลา 
  วัน เดือน ป 
  เงิน 

 
 
ภาพที่  2 โครงสรางหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร  
(ที่มา : กรมวิชาการ,  2544 ก,  หนา 93) 
 
 
 

พื้นฐานทาง

จํานวน 
พื้นฐาน

ทางการวัด 
พื้นฐานทาง

เรขาคณิต  
พื้นฐานทาง

พีชคณิต  
พื้นฐานทาง

สถิติ 
พื้นฐานทางทักษะ/ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร 

โครงสรางหลักสูตรคณิตศาสตร 
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2.2 ความรูเกี่ยวกับเรื่องโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 

2.2.1 ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 การสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา มีความมุงหมายเพื่อใหนักเรียนมีความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร มีทักษะในการคํานวณ มีความเขาใจทางคณิตศาสตรสามารถแกปญหาได 
ทั้งนี้ เพื่อใหนักเรียนสามารถนําสิ่งเหลานี้ไปแกปญหาในชีวิตประจําวันไดซ่ึงเนื้อหาที่สําคัญในวิชา
คณิตศาสตร ที่จะชวยใหนักเรียนไดฝกแกปญหา คือ บทเรียนเกี่ยวกับโจทยปญหาที่จะมาฝกให
นักเรียนรูจักคิดหาเหตุผลและวิธีตาง ๆ ที่จะนํามาแกปญหา ซ่ึงทักษะเหลานี้ตองมีความสามารถ
พื้นฐาน ดังนั้น ความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนจึงเปนส่ิงที่ครูใหความสําคัญเปน
อยางยิ่ง ไดมีผูใหความหมายเกี่ยวกับโจทยปญหาคณิตศาสตรไว ดังนี้ 

สวัสดิ์ จิตตจนะ (2535, หนา 77)  ใหความหมายวา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง 
ขอความที่แสดงถึงเงื่อนไข ความสัมพันธของจํานวนที่กําหนดไวในแตละประโยคในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งอันกอใหเกิดจํานวนและผลลัพธจํานวนหนึ่งที่ตองการทราบในคําถามของโจทย 
 คนธรส รสหวาน (2539, หนา 40) ใหความหมายวา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง 
สถานการณและสภาพปญหาที่ประกอบไปดวยภาษาโดยมีจํานวนตัวเลขที่ตองการคําตอบ ซ่ึงผูที่จะ
แกปญหาจะตองหาวิธีทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมโดยการคิด ตัดสินใจมาใชแกปญหาเหลานั้น 

สุมนมาศ  สันโดษ (2540, หนา 5) ใหความหมายวา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง 
คําถามทางคณิตศาสตร ซ่ึงนักเรียนจะตองตีความหมายโจทยมาเปนสัญลักษณทางคณิตศาสตรกอน
จึงจะสามารถดําเนินการหาคําตอบได 

เตือนใจ ตรีเนตร (2544, หนา 16) ใหความหมายวา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง 
โจทยภาษา  โจทยเร่ืองราว ถอยคํา ขอความ ตัวเลข และอื่น ๆ โดยตองการคําตอบเชิงปริมาณหรือ
ตัวเลข หรือกระบวนการแกปญหา ซ่ึงผูแกปญหาตองคนหาวาจะใชวิธีใดที่มีกระบวนการอยาง
เหมาะสม โดยใชความรู ประสบการณ และการตัดสินใจประกอบการพิจารณาแกปญหานั้น ๆ 

มนูญ อรุณไพโรจน (2547, หนา 17)  ใหความหมายวา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง 
สภาพปญหาทางคณิตศาสตรซ่ึงประกอบดวยจํานวนและตัวเลขตลอดจนคําหอมลอมที่กอใหเกิด

ปญหา ซ่ึงนักเรียนจะตองคิดและตัดสินใจวาจะเลือกวิธีใดทางคณิตศาสตรมาแกปญหา 
จากความหมายที่กลาวมานั้น พอสรุปความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรไดวาเปน

ปญหาที่มีขอความสถานการณที่ประกอบดวยภาษาและตัวเลขที่ตองการคําตอบที่สามารถแกปญหา

โดยอาศัยทักษะการตีความโจทยเปนประโยคสัญลักษณแลวคํานวณ เพื่อที่หาคําตอบที่ตองการ 
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2.2.2 ประเภทของโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร 
ดวงเดือน ออนนวม (2541,  หนา 22) ไดแบงโจทยปญหาได 2 ประเภท คือ 

 1)  ปญหาชั้นเดียว เปนปญหาที่ใชในการดําเนินการทางคณิตศาสตรเพียงอยางเดียว 
ในการแกปญหา 
 2)  ปญหาหลายช้ัน เปนปญหาที่สามารถแกไขได โดยใชขั้นตอนทางคณิตศาสตร 2 
ขั้นตอน หรือมากกวานั้น 
 3)  ปญหาปริศนา เปนปญหาที่จะตองแกไข โดยใชวิธีไมธรรมดาหรือตองใช
ความรูสึกซึ้ง ปญหาประเภทนี้จะพัฒนาใหเกิดความยืดหยุนในความคิด 

ประยูร อาษานาม (2548,  หนา 43 – 44) ไดแบงประเภทของปญหาไว 3 ประเภท คือ 
 1)  ปญหาที่เขาใจไดชัดเจน สามารถระบุแนวทางในการแกปญหาไดและ 
สามารถทดสอบคําถาม เรียกวา word – structure problem 
 2)  ปญหาที่สามารถเขาใจไดแตแนวทางในการแกปญหานั้นผูแกปญหาจะตอง 
อาศัยความคิดที่เกิดผล เรียกวา (productive thinking)  
 3)  ปญหาที่ไมสามารถเขาใจไดชัดเจนไมสามารถระบุไดวาจะใชวิธีการใด 
แกปญหาไดชัดเจน เรียกวา ill – structured 

สมวงษ แปลงประสบโชค. (2540,  หนา 73 -78) ไดเสนอรูปแบบของโจทยปญหาบวก  
ลบ คูณ และหาร ไวดังนี้ 
 1)  โจทยปญหาการบวก มี 4 รูปแบบ 

                    แบบที่ 1   สุดามีไกอยูในเลา 6 ตัว อยูนอกเลา 3 ตัว สุดามีไกกี่ตัว 
      แบบที่ 2   มานีซ้ือขนมไป 6 บาท เหลืออยู 3 บาท เดิมมานีมีเงินกี่บาท 
      แบบที่ 3   มานะมีเงิน 5 บาท มานีมีเงินมากกวา 3 บาท มานีมีเงินกี่บาท 
      แบบที่ 4   ฉันขายของได 5 บาท ฉันขายไดนอยกวาพี่ 3 บาท พี่ขายไดกี่บาท 

 2) โจทยปญหาการลบ มี 7 รูปแบบ 
 แบบที่ 1   มีเด็ก 4 คน เปนเด็กผูหญิง 2 คน มีเด็กชายกี่คน 
 แบบที่ 2   มีมะมวง 5 ผล มีมังคุด 2 ผล มีมะมวงมากกวามังคุดกี่ผล 
 แบบที่ 3   ตองการซื้อของ 12 บาท แตมีเงิน 10 บาท ตองหามาเพิ่มอีกกี่บาท 
 แบบที่ 4   พิชัยมีเงิน 8 บาท ซ่ึงมากกวาสุดา 3 บาท สุดามีเงินกี่บาท 
 แบบที่ 5     มีมะนาว 7 ลูก เมื่อซ้ือมาเพิ่มอีกทําใหมีมะนาว 15 ลูก  ซ้ือมะนาวกี่ลูก 
 แบบที่ 6     เมื่อขอเงินคุณแมอีก  3  บาท ทําใหมีเงินรวม  10  บาท  เดิมมีเงินกี่บาท 
 แบบที่ 7   มีมะมวง 5 ผล มีมังคุด 2 ผล มีมังคุดนอยกวามะมวงกี่ผล 
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 3) โจทยปญหาการคูณ มี 6 รูปแบบ 
          แบบที่ 1   มีขนม 5 กลอง กลองละ 3 กอน มีขนมทั้งหมดกี่กอน 
         แบบที่ 2   มีขนมกลองละ 3 กอน อยู 5 กลอง มีขนมทั้งหมดกี่กอน 
        แบบที่ 3   ขนม 1 กลอง มี 3 กอน มีขนม 5 กลอง มีขนมทั้งหมดกี่กอน 
         แบบที่ 4   มานีมีขนม 5 กลอง วีระมีขนมเปน 5 เทาของมานี วีระมีขนม 

ท้ังหมดกี่กลอง 
  แบบที่ 5   วัว 5 ตัวมีขากี่ขา 

          แบบที่ 6   มีถนนจากเมือง  ก. ไปเมือง  ข. 3 สาย มีถนนจากเมือง ข. ไปเมือง 
ค. 4 สาย จะเดินทางจากเมือง ก. ไปเมือง ค. โดยผานเมือง ข. จะใชถนนไดกี่แบบ 
 4) โจทยปญหาการหาร มี 5 รูปแบบ 

         แบบที่ 1   มีสม 36 ผล จัดใสจานละ 9 ผล จะใชจานกี่ใบ 
         แบบที่ 2   มีสม 49 ผล จัดใสจาน 7 ใบ เทากัน จะไดจานละกี่ผล 
         แบบที่ 3   จัดสมจานละ 5 ผล มีสม 25 ผล จะจัดไดกี่จาน 
         แบบที่ 4   ปติมีสม 81 ผล ซ่ึงเปน 9 เทาของสมคิด สมคิดมีสมกี่ผล 
         แบบที่ 5   นับขาวัวได 20 ขา มีวัวกี่ตัว 

จะเห็นไดวารูปแบบโจทยปญหามีหลายรูปแบบ   ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนครูผูสอนจะใหนักเรียนไดฝกทําโจทยปญหาที่มีความหลากหลาย นักเรียนจะเกิดความเขาใจ
มากยิ่งขึ้นโดยไมตองจําหลัก ๆ เพื่อใชวิธีทําในการหาคําตอบอีกตอไป  

 
2.2.3 อุปสรรคในการทําโจทยปญหาคณิตศาสตร 
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ปญหาที่ประสบมากคือ นักเรียนไมสามารถแกปญหา

โจทยคณิตศาสตรได เนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการ  ศรีทอง   มีทาทอง,  (2534,  หนา 36)  
ไดกลาว  สรุปถึงอุปสรรคในการทําโจทยปญหาดังนี้ 

1) นักเรียนไมสามารถเขาใจโจทยปญหาทั้งหมด หรือบางสวน เนื่องจากขาด 
ประสบการณและขาดความคิดรวบยอดในสภาพของโจทยปญหา 

2) นักเรียนมีความบกพรองในการอานและทําความเขาใจ   เชน  ไมเขาใจโจทย 
กําหนดอะไรให ไมสามารถจดจําและจัดระบบสิ่งที่ไดอานมาและไมสามารถจะอานเพ่ือหา
รายละเอียดของเนื้อหา 

3) นักเรียนไมสามารถคิดคํานวณได ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากการที่นักเรียนลืมวิธีทํา  
หรือ ไมเคยเรียนมากอน 
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4) นักเรียนขาดความเขาใจในกระบวนการและวิธีการ เปนผลทําใหนักเรียนหา 
คําตอบโดยการสุม 

5) นักเรียนขาดความรูในเรื่องความสําคัญ กฎเกณฑ สูตร เชน ไมทราบวา หนึ่ง 
หลามีกี่นิ้ว หรือไมทราบกฎการหาเสนรอบรูปสี่เหล่ียมผืนผา เปนตน 

6) นักเรียนขาดความเปนระเบียบเรียบรอยในการเขียนคําอธิบาย 
7) นักเรียนไมทราบความสัมพันธเชิงปริมาณวิเคราะห ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการ 

เรียนรูศัพทเพียงจํานวนจํากัด หรือขาดความเขาใจในหลักเกณฑตาง ๆ เชน ความสัมพันธระหวาง
ราคาขาย ตนทุน กําไร ขาดทุน เปนตน 

8)  นักเรียนขาดความสนใจ เนื่องจากขาดความสามารถในการทําโจทยปญหาซึ่ง 
มีความยากหรือโจทยปญหาไมจูงใจและไมไดรับประโยชนอะไรเปนการตอบสนอง 

9) ระดับสติปญญาของนักเรียนต่ําเกินไปที่จะเขาใจถึงความสัมพันธตาง ๆ ซ่ึง 
ปรากฏอยูในโจทยปญหา 

10) นักเรียนขาดการฝกฝนในการทําโจทยปญหา 
อุปสรรคดังกลาว  สอดคลองกับที่  พนัส หันนาคินทร, (2542, หนา 104) ไดกลาว ไว

เกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนทําโจทยปญหาไมได เนื่องมาจากสาเหตุตอไปนี้  
1) นักเรียนขาดทักษะในเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร อันกอใหเกิดความติดขัดการ 

ทําโจทยตอ ๆ ไป 
2) นักเรียนขาดความคิดหาเหตุผล มองไมเห็นความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ  

ที่โจทยกําหนดให เพื่อที่จะบรรลุส่ิงที่โจทยตองการ 
3) นักเรียนใชวิธีผิด ๆ ในการแกปญหา เพราะไมรูจักนําเอาทฤษฎีที่ไดเรียนไป 

แลวใชในการแกปญหา 
4) นักเรียนอานโจทยแลวไมเขาใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนขาดความสามารถ 

ในการอานตลอดจนไมรูความหมายของคํา  ที่ใชอยางชัดเจน หรืออาจเปนเพราะโจทยนั้นซับซอน
เกินระดับความเขาใจของนักเรียนในชั้นนั้น ๆ 

5) นักเรียนขาดความสนใจในการทําโจทยปญหา บทเรียนไมมีลักษณะที่ยั่วยุ 
ความสนใจของนักเรียน 

6) นักเรียนมีความสะเพราทําใหนําตัวเลขมาใชอยางผิด ๆ นักเรียนตีปญหาโจทย 
ผิดตลอดจนการคํานวณผิด 

7) นักเรียนชอบเดา เพราะตองการใหเสร็จเร็ว ๆ ขาดความตั้งใจที่จะแกปญหา  
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จากอุปสรรคตาง ๆ นั้นจะเห็นไดวา การที่นักเรียนจะสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ไดเปนอยางดีนั้น จะตองพัฒนาองคประกอบหลาย ๆ ดาน จึงเปนหนาที่ของครูที่จะตองแสวงหา
แนวทางเพื่อปรับปรุงแกไข พัฒนาความสามารถของนักเรียน ตามแตลักษณะของปญหาหรือ

อุปสรรคนั้น 
 
2.2.4 องคประกอบที่ชวยในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ส่ิงที่เปนปญหาสําหรับนักเรียนคือ นักเรียนไมทราบวา

จะเริ่มตนแกปญหาอยางไร และไมเขาใจปญหา ซ่ึงจอหนสัน และไฟซิ่ง ( พงษลดา ตันเจริญ, 2537,  
อางอิงใน Johnson & Fising, 1969,  p. 108) กลาววา การแกปญหาเปนกระบวนการทางสมองที่
ซับซอน ซ่ึงประกอบดวย 

1)   การมองเหน็ภาพ  ซ่ึงหมายความวาผูที่จะแกไขปญหาจะมองทะลแุละกวางไกล 
มองเห็นแนวทางที่จะคิดแกปญหา 

2)   การจินตนาการในความคิดแกปญหา วาเปนอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการ 
แกปญหา 

3)   การจัดทําอยางมีทักษะ เมื่อมองเห็นแนวทางแลวก็ลงมือทําอยางมรีะบบขั้นตอน 
ทําดวยความชาํนาญ 

4)   การวิเคราะหจะตองรูขัน้ตอนที่จะกระทํานั้น 
5)   การสรุปในเชิงนามธรรม เมื่อลงมือกระทําจนมองเหน็รูปแบบแลวสามารถ 

สรุปได 
7) การเชื่อมโยงความคิด มีความสัมพันธความคิด เมื่อโจทยปญหาพูดถึงเรื่อง 

อะไรก็สามารถที่จะสัมพันธถึงเรื่องตอไปและมองเหน็แนวทางในการแกปญหาได 
นอกจากนี้  ราตรี เทียนดํา, (2540, หนา 19 – 20) ไดทําการศึกษาและพบวาองคประกอบ

ที่ชวยในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนประกอบดวย 
1)  ความเขาใจในการอานคําศัพท การตีความกราฟและตาราง 
2)  ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร 
3)  ความสามารถในการเขาใจสัญลักษณ 
4)  การรวบรวมขอมูลอยางมีระบบ 
5)  ประสบการณในการแกปญหา 
6)  ความสามารถในการคํานวณ 
7)  ความสามารถในการหาขอมูลเพิ่มเติม 
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สุวร กาญจนมยูร (2543, หนา 3-4) ไดกลาวถึง องคประกอบที่ชวยในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรที่ครูผูสอนตองฝกนักเรียนใหมีความสามารถในเรื่องดังตอไปนี้ 

1)  ภาษา ไดแก  ทักษะการอานของผูเรียนตองอานไดคลองชัดเจน  รูจักการแบง 
วรรคตอนไดถูกตอง ทักษะในการเก็บใจความเมื่อผูอานขอความโจทยปญหาแลว สามารถบอกได
วาตอนใดที่เปนสิ่งที่กําหนดให ขอความใดเปนสิ่งที่โจทยถามหรือตองการทราบ และตองรูจักใช
ความหมายของคําถูกตองตามเจตนาของโจทยปญหา ผูสอนจะตองอธิบายความหมายของคําให
ชัดเจน 

2)  ความเขาใจ ไดแก ทักษะจับใจความ  กลาวคือ   อานโจทยปญหาหลาย ๆ คร้ัง 
แลวสามารถจับใจความไดวาเรื่องอะไร โจทยกําหนดอะไรไดบาง โจทยตองการทราบอะไร ทักษะ
ตีความ กลาวคือ เมื่ออานโจทยปญหาแลวตีความและแปลความได จากโจทยมาเปนสัญลักษณการ
บวก การลบ การคูณ และการหารได และทักษะแปลความ คือ จากประโยคสัญลักษณที่แปลความ
มาจากโจทยปญหานั้นสามารถสรางโจทยใหมในลักษณะเดียวกันได 

3)  การคิดคํานวณ ไดแก ทักษะการบวกจํานวน ทักษะการลบจํานวน ทักษะการ 
คูณจํานวน ทักษะการหารจํานวน ทักษะการยกกําลังและทักษะการแกสมการ ผูเรียนจะตองมีทักษะ 
ตาง ๆ นี้เปนอยางดี 

 4)  การยอความหรือสรุปความไดครบถวนชัดเจน คือ ขั้นแสดงวิธีทํา นักเรียน 
จําเปนจะตองมีทักษะในการยอความและทักษะในการสรุปความชัดเจน รัดกุม สามารถสื่อความ
หมายถึงผูตรวจได 
 5)  ฝกทักษะการแกโจทยปญหาได ฝกทักษะตามตัวอยางฝกทักษะจากการแปล
ความ และฝกทักษะจากหนังสือเรียน 

สรุปไดวาความสามารถในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร ตองอาศัยองคประกอบ
หลายอยางซึ่งนักเรียนจะตองอาศัยความรูที่ไดรับการสอนจากครู และฝกฝนดวยตนเองจนเกิดความ
ชํานาญสามารถพัฒนาความรูนําไปสูการแกปญหาในชีวิตประจําวัน ตลอดจนมีเจตคติที่ดีและความ
มุงมั่นในการแกปญหาใหประสบผลสําเร็จ 

 
2.2.5 เทคนิคการฝกทักษะการแกโจทยปญหา 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนแกโจทยปญหา   เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและมี

ทักษะในการแกโจทยปญหา ครูผูสอนจําเปนตองใชเทคนิคการสอนตางๆ มาชวยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เชน เทคนิคการอานโจทยปญหา เทคนิคการใชคําถาม เทคนิคการวาดภาพ 
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ประกอบ เทคนิคการแปลความหมายและสรุปความ มาเปนประโยคสัญลักษณ เทคนิคการเขียน
แสดงวิธีทํา เทคนิคการแตงโจทย เทคนิคการเสริมแรง เปนตน 

1) เทคนิคการอานโจทย จะตองอานแบงวรรคตอนถูกตอง อานซ้ําเพื่อจับใจ 
ความสําคัญของโจทยวากลาวถึงเรื่องอะไร อยางไร 

2) เทคนิคการใชคําถาม จะตองฝกใหเปนคนถามเกง ถามเรื่องประเด็นสําคัญวา 
ขอความโจทยปญหาทั้งหมดนั้นมีกี่ตอน ตอนใดเปนสิ่งกําหนดใหและตอนใดเปนสิ่งที่โจทยถาม
หรือโจทยตองการถาม 

3)  เทคนิคการวาดภาพประกอบโจทยปญหา  เพื่อทําใหขอความในโจทยปญหา 
ชัดเจนและมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น นักเรียนหลายคนจะเขาใจขอความของโจทยปญหาเมื่อมี
ภาพหรือแผนภาพประกอบ 

4) เทคนิคการแตงโจทยปญหา ครูผูสอนจะตองมีเทคนิคในการแตงโจทยปญหา  
โดยเริ่มจากโจทยปญหาที่ไมซับซอนและใชตัวเลขที่มีคานอย ๆ กอน แลวคอย ๆ แตงโจทยปญหาที่
คอนขางซับซอน ใชตัวเลขที่มีคามากขึ้น   เพื่อใหนักเรียนตีความ แปลความและสรุปความตลอดจน
วิเคราะหขอความในโจทยไดวาจะแกปญหานั้นดวยวิธีการใด 

5)  เทคนิคการแปลความหมายและสรุปความเปนประโยคสัญลักษณ   ครูควรฝก 
ใหนักเรียนวิเคราะหขอความ กับสิ่งที่โจทยตองการทราบวามีความสัมพันธกันอยางไรจะมีลูทางใน
การหาคําตอบ หรือแกโจทยปญหาไดดวยวิธีการใด โดยครูผูสอนตองไมบอกใหรู แตผูเรียนคิดได
เอง 

6)  เทคนิคการเขียนแสดงวิธีทํา ครูควรฝกใหนักเรียนเขียนขอความแสดงวิธีทํา 
ในแตละขออยางสั้น ๆ แตตองชัดเจนและรัดกุม ส่ือความหมายไดตีความเจตนาของโจทยปญหานั้น
และหาวิธีทาํหลาย ๆ วิธี เทาที่จะสามารถคิดได เพื่อใหนักเรียนไดเทคนิคการเขียนหลาย ๆ รูปแบบ 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2539,  หนา 263 – 264 ) 
 

2.4.6 การพัฒนาทักษะในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร 
ในการแกโจทยปญหานักเรียนจะตองมีกระบวนการที่เหมาะสมใชความรู ประสบการณ

การวางแผนและการตัดสินใจประกอบวาจะใชวิธีใดแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ตองอาศัยทักษะ
และความสามารถมาประกอบกัน เชน ทักษะการอานและวิเคราะหปญหา การคํานวณ การมองเห็น
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ เปนตน บารูดี้ (Baroody, 1987,  p. 254- 257) ใหความเห็นวา ในการแก
โจทยปญหาวิชาคณิตศาสตรจําเปนตองใชคิดวิเคราะหอยางเปนกระบวนการและยังเสนอแนะวา 
เพื่อใหการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จําเปนตองอาศัยส่ิงเหลานี้ คือ 
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 1)  ความเขาใจ  (Understanding)  หมายถึง  ความเขาใจปญหาอยางแจมชัด ไดแก 
ความสามารถในการนิยามปญหา คืออะไรที่ไมรู หรืออะไรคือส่ิงที่โจทยปญหาตองการ ซ่ึงจะชวย
ในการตัดสินใจวาขอมูลอะไรที่จําเปนและไมจําเปนตอการแกปญหา วิธีอะไรที่เหมาะสมและไม
เหมาะสม การแกโจทยปญหา และการแกปญหาสมเหตุสมผลหรือไม ความเขาใจปญหาบงชีใ้หเหน็
ถึงศักยภาพทางสมองวามีองคความรูทางดานขอเท็จจริง (Facts) และมโนมติ (Concept) ทาง
คณิตศาสตรเพียงพอหรือไม 

2)  ทักษะในการแกปญหา (Problem Solving Skills) เมื่อเผชิญกับโจทยที่ 
ไมคุนเคย คือ ส่ิงที่ไมเคยร ูมากอน มีกรรมวิธีการแกปญหาและคําตอบไมเดนชัด ส่ิงที่ชวยวิเคราะห
ในการแกปญหา คือ ทักษะหรืออุปกรณซ่ึงเรียกวา เครื่องชี้แนะ  ที่ชวยในการวิเคราะหปญหาที่ดีขึ้น 
คือ การวาดรูป แผนผังหรือแผนภูมิ โดยจะชวยใหนักเรียนสามารถนิยามปญหาตัดสินเลือกวิธี
แกปญหาไดอยางมีระบบมากขึ้น 

3)  แรงขับ  (Drive) ในการแกปญหาแปลก ๆ  ใหม ๆ  นักเรียนจะตองมี 
ศักยภาพในการเขาใจและทักษะในการคิดวิเคราะหปญหามากขึ้น นั่นคือ นักเรียนตองมีแรงขับใน
การสรางพลังในการคิดวิเคราะหอยางเต็มที่ ซ่ึงแรงขับนี้มาจากความสนใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง
และความพยายามหรอืความตั้งใจของนักเรียนเปนสําคัญ 
 

แบงค  (Bank, 1959,  p. 373 – 377) ไดเสนอวิธีการปรับปรุงความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร 4 วิธี ไดแก  

1)  วิธีการวิเคราะห (The Analysis Method) เปนวิธีที่มีการสอนกันอยางแพร 
หลายตามหนังสือคณิตศาสตร ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 โจทยใหอะไรมาบาง 
ขั้นที่ 2 โจทยตองการใหหาอะไร 
ขั้นที่ 3 พิจารณาความสัมพันธในเชิงปริมาณระหวางสิ่งที่โจทยใหกับสิ่งที่ 

โจทยตองการหาและพิจารณาวาจะใชวิธีใดแกปญหา 
ขั้นที่ 4 ประมาณคําตอบ 
ขั้นที่ 5 ดําเนินการแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบ 
ขั้นที่ 6 ตรวจสอบคําตอบ 

2)   วิธีอุปมาอุปไมย (The Method of Analogies)  เปนวิธีที่ยึดหลักอุปมาอุปไมย 
หรือการเปรียบเทียบ โดยพยายามแปลงโจทยปญหาใหอยูในรูปที่เขาใจงายหรือคุนเคย เชน การ
สมมติ ตัวเลข ใหมที่งาย ๆ เขาแทนที่ตัวเลขที่คอนขางสลับซับซอน เชน เศษสวน ทศนิยม วิธีนี้จะ
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ทําใหนักเรียนเห็นความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ และความสามารถขยายความเขาใจจากสิ่งที่
คุนเคยไปสูส่ิงที่ไมคุนเคย 

3)  วิธีการหาความสัมพันธเชิงพึ่งพิง (The Method of Dependence) เปนวิธีที่ยึด 
หลักความเกี่ยวของสัมพันธกันหรือความเชื่อมั่นความเชื่อมโยงของขอมูลตาง ๆ ในโจทยปญหา 
โดยมุงจากคําตอบที่ตองการจะหาวาขึ้นกับตัวแปรหรือขอมูลอะไรบาง เปนลําดับขั้นตอนตามหลัก
เหตุผล ซ่ึงจะทําใหผูแกปญหาสามารถแกปญหาได โดยดําเนินการยอนรอยทีละขั้นตามลําดับจนได
คําตอบในที่สุดวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพมากในการพิจารณาความสัมพันธของขอมูล และชวยบงชี้
ขอมูลที่จําเปนและไมจํากัดตอการแกปญหา 

4)  วิธีการใชกราฟหรือรูปภาพ  (The  Graphic   Method)    เปนวิธีที่เหมาะสม 
สําหรับบางปญหาที่วิธีอ่ืนไมสามารถใชไดอยางเหมาะสม วิธีนี้ประกอบดวยการใชกราฟ รูปภาพ
หรือแผนผัง เพื่อแสดงถึงสภาพปญหาซ่ึงจะทําใหคนพบความสัมพันธในเชิงปริมาณไดชัดเจนและ
แจมชัด แตอยางไรก็ตามการใชวิธีนี้จะประสบผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อนักเรียนมีความเขาใจใน
ความสัมพันธของเนื้อหาวิชาจึงจะวาดรูปไดถูกตองกับขอเท็จจริงที่โจทยระบุ 

สรุปไดวา ความสามารถในการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตรตองอาศัยองคประกอบ
หลาย ๆ อยาง ซ่ึงในการแกปญหานั้นนักเรียนควรที่จะไดรับการสอน มีความรู ความเขาใจใน
เนื้อหาและหลักการทางคณิตศาสตร มีทักษะในการแปลภาษาจากขอมูลเปนประโยคคณิตศาสตร
และตองไดรับการฝกฝนจนเกิดความชํานาญ อีกทั้งตองมีเจตคติที่ดีในการคิดแกปญหาจึงจะทําให
นักเรียนสามารถคิดแกปญหาไดอยางคลองแคลวและถูกตองแมนยํา  

 
2.3 วิธีการสอนการแกโจทยปญหาของโพลยา 

การเรียนการสอนเกี่ยวกับการแกโจทยปญหา เปนการฝกใหนักเรียนมีวิธีการที่ดีในการ
แกโจทยปญหามากกวาที่จะสอนใหรูคําตอบของปญหา โดยพยายามสงเสริมใหนักเรียนคนพบ
รูปแบบหรือวิธีการแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง ดังนั้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแกโจทยปญหา
ควรเนนทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ถามีกระบวนการสอนดีอยางมีลําดับขั้นตอนและครูมี
ทักษะในการสอนจะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการทําโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดี มีนักการ
ศึกษาหลายทานไดเสนอวิธีการหรือข้ันตอนในการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเพื่อที่จะ

สามารถนําไปดัดแปลงประยุกตใชในการสอน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดอยางมีระบบ
และถูกตองมากยิ่งขึ้น โพลยา (Polya, 1957,  p. 6-22 ) ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหาคณิตศาสตร
โดยทั่วไปไว 4 ขั้นตอน ซ่ึงเรียกวาการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามลําดับขั้นตอนการ
แกปญหาของโพลยา มี ขั้นตอนดังนี้ 
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                                                                                                 4.  ตรวจสอบ  
  
 
                       3. ปฏิบัติตามแผน   
                                                                  
 
               2. วางแผนแกปญหา   
 
 

1. ทําความเขาใจโจทย    
 
 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา   
(ที่มา : ธนวรรรณ ล้ิมสมุทรชัยพร,  2545,  หนา 32) 
  
 2.3.1 ขั้นท่ี 1 ทําความเขาใจโจทย  
 การเรียนการสอนแกโจทยปญหาจะเริ่มจากการนําโจทยปญหามาใหนักเรียนศึกษาทํา

ความเขาใจโจทยโดยใหนักเรียนอานหรือพิจารณาโจทยปญหาและบอกรายละเอียดทั้งหมดตาม

ความเขาใจของนักเรียน พิจารณาลักษณะของคําตอบและหาขอมูลท่ีเกี่ยวของ ทําความเขาใจโจทย
นี้ นักเรียนจําเปนตองมีทักษะการจับใจความ ทักษะการตีความและทักษะการแปลความ โดยจะตอง
ทําความเขาใจสัญลักษณตาง ๆ ในโจทยปญหาของนักเรียนจะตองสรุปปญหา วิเคราะหวาปญหาอยู
ตรงไหน แปลความ ทําความเขาใจไดวาโจทยถามหาอะไร ดังนั้นจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ควรฝกนักเรียนอานโจทยปญหาใหถูกตองตามวรรคตอนของโจทยและบอกไดวาสิ่งที่โจทย

กําหนดใหมีทั้งหมดกี่ตอน อะไรบางและสิ่งที่โจทยตองการทราบคืออะไรเมื่อนักเรียนมีความเขาใจ
โจทยปญหาตาง ๆ  เปนอยางดีแลว ครูจึงเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนตอไป 
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 2.3.2 ขั้นท่ี 2 วางแผนแกปญหา  
 การวางแผนแกปญหา เปนขั้นตอนที่สําคัญตอนหนึ่ง ซ่ึงครูผูสอนควรใชเวลาและมีความ
ละเอียดออนในการจัดการเรียนการสอนพอสมควร ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะชวยใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จในการแกปญหามากขึ้น การวางแผนในการแกปญหาเปนการแยกแยะปญหา
ออกเปนสวนยอย ๆ เพื่อสะดวกตอการลําดับขั้นตอนในการแกปญหาและวางแผนอาจจะใชวิธีการ
ลองผิดลองถูก การหารูปแบบ การหาความสัมพันธของขอมูล ตลอดจนความคลายของปญหาเดิมที่
เคยทําในการแกปญหา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนนี้ ครูควรนําโจทยปญหาลักษณะตาง ๆ ให
นักเรียนฝกการเรียนรูยุทธวิธีการแกปญหาอยางหลากหลายเพื่อจะไดเปนขอมูลในการวางแผน

แกปญหาใหเหมาะสม กับลักษณะของโจทยปญหานั้น ๆ เนื่องจากโจทยปญหาบางอยางเลือกใช
ยุทธวิธีการแกปญหาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ไดตามความเหมาะสมสําหรับยุทธวิธีที่ใช

ในการแกโจทยปญหามีดวยกันหลายวิธี เชน 
 1)  จําลองสถานการณหรือใชของจริงหรือของจําลอง 
 2)  เขียนแผนภาพหรือภาพ 
 3)  เดาและตรวจสอบ 

 4)  จดรายการที่ไดลองคิด 
 5)  จัดทําตารางหรอืแผนภูมิ 
 6)  เขียนสมการหรือประโยคสัญลักษณ 
 7)  คนหารูปแบบหรือหาความสัมพันธ 
 8)  นําไปสัมพันธกับปญหาที่คลายกัน 
 9)  คิดถอยหลัง 
 10) ใชเหตุผล 

 
 2.3.3 ขั้นท่ี 3 ปฏิบัติตามแผน  
 เมื่อนักเรียนไดศึกษาทําความเขาใจโจทยและวางแผนการแกปญหาแลว ขั้นตอนตอไปก็
คือการลงมือปฏิบัติตามแผนโดยการคํานวณหาคําตอบและแสดงวิธีทํา ในการคิดคาํนวณหาคําตอบ 
นักเรียนจําเปนตองมีทักษะการคิดคํานวณ เชน การบวก การลบ การคูณ การหาร การยกกําลัง การ
แกสมการ เปนตน ในการเขียนแสดงวิธีทําก็เชนเดียวกัน นักเรียนจําเปนตองมีทักษะในการยอความ
และสรุปความจากสิ่งที่โจทยกําหนดให เพื่อนํามาเขียนขอความแสดงวิธีทํา  
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 2.3.4 ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบ  
 เปนการตรวจสอบวิธีการและคําตอบ เพื่อความแนใจวาถูกตองสมบูรณนักเรียนตอง
รวบรวมความรูและพัฒนาความสามารถในการแกปญหาเขาดวยกันเพื่อทําความเขาใจและปรับปรุง

คําตอบใหดีขึ้น   ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทาย ครูผูสอนสวนใหญมักจะมองขามความสําคัญของ
ขั้นนี้เนื่องจากการเรียนการสอนที่เปนอยูในปจจุบันมักใหความสําคัญของคําตอบที่ถูกตองมากกวา

จะคํานึงถึงกระบวนการในการคิดหาวิธีที่ถูกตอง จึงมีแนวโนมวาครูจะหยุดทําการสอนทันที เมื่อ
ไดผลลัพธแลวครูไมควรปลอยใหสภาพการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะดังกลาวนี้ แตควรจัด
กิจกรรมใหนักเรียนไดมองยอนกลับไป ทบทวนและตรวจสอบขั้นตอนตาง ๆ ที่ผานมาแลว โดย
พิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบ และพิจารณาวานาจะมีคําตอบอื่นไดอีกหรือไมโดยครู
อาจจะใชคําถามเพื่อชวยใหนักเรียนมองยอนกลับหรือตรวจสอบขั้นตอนตาง ๆ ในลักษณะตอไปนี้ 
เชน 

 1)  วิธีการที่ใชแกโจทยปญหาสมเหตุสมผลหรือไม 
 2)  ใชขอมูลทั้งหมดที่โจทยอางถึงครบหรือไม 
 3)  สามารถพิจารณาผลลัพธที่ไดวา เปนความจริงหรือไม 
 4)  มีสวนใดในวิธีการของนักเรียนที่นาจะปรับใหงายขึ้นบาง 
 5)  สามารถใชวิธีการอื่นในการแกโจทยปญหาขอเดิมนี้ไดอีกหรือไม 
 6)  วิธีการที่นักเรียนใชจะสามารถนําไปใชแกปญหาอื่น ๆ ไดบางหรือไม 
การฝกการแกโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตรอยางเปนไปตามขั้นตอน จะทําใหผูเรียน 

แกปญหาไดอยางเปนระบบ มีโอกาสแกปญหาไดถูกตองอยางยิ่ง (จรีพร สามารถ,2543, หนา 26 
อางอิงใน Polya,  1957,  p. 5-10) ไดกลาววา การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยทั่วไปมี 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 เปนการทําความเขาใจโจทย ส่ิงแรกที่จะตองทําความเขาใจ คือ ประโยคขอความ
ตาง ๆ ในโจทยปญหา ในขั้นนี้นักเรียนจะตองสามารถสรุปปญหาออกมาเปนภาษาของตนเองได
สามารถบอกไดวาประเด็นของปญหาอยูตรงไหน โจทยถามอะไร ขอมูลที่โจทยใหมามีอะไรบาง 
ขอมูลมีเพียงพอหรือไม 
  ขั้นที่ 2 เปนการวางแผนในการแกปญหาในขั้นตอนนี้ตองมองเห็นความสัมพันธในการ
แกปญหาและวางแผนวาจะใชวิธีใดในการแกปญหา 
 ขั้นที่ 3 ขั้นลงมือทําตามแผน ขั้นนี้นักเรียนลงมือทําการคิดคํานวณตามแผนการที่วางไว
ในขั้นที่ 2 เพื่อที่จะใหไดคําตอบของปญหา ส่ิงที่นักเรียนจะตองใชในขั้นนี้ คือ ทักษะการคิด
คํานวณ การรูจักเลือกวิธีคิดคํานวณที่เหมาะสมมาใชได 
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 ขั้นที่ 4 เปนขั้นตรวจสอบวิธีการหาคําตอบ ขั้นนี้เปนการตรวจสอบเพื่อความแนใจวา
ถูกตองหรือไม โดยการพิจารณาและสํารวจผลตลอดจนกระบวนการในการแกปญหา นักเรียน
จะตองรวบรวมความรูของเขา และพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาเขาดวยกัน เพื่อทํา
ความเขาใจและปรับปรุงคําตอบใหดีขึ้น 
 
 กมล ช่ืนทองคํา (2547, หนา 33-34) ไดแบงขั้นตอนในการแกโจทยปญหาเปน 3 ขั้นตอน
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การตีความเขาใจและทําความเขาใจปญหา ประกอบดวย 
                 1)  การทําความเขาใจความหมายคําและสัญลักษณตาง ๆ ในโจทยปญหา 

 2)  การมองปญหาหลาย ๆ แงมุม เพื่อดูความเปนไปไดของปญหา 
  3)  การวาดรูปประกอบปญหา 

 4)  การหาสวนสําคัญของปญหา 
 5)  การคนควาหาความสัมพันธของสวนตาง ๆ ของปญหา 

                   ขั้นที่ 2 การวางแผนในการแกปญหา ประกอบดวย 
             1)  ทบทวนความรูเดิมที่มี ซ่ึงตองใชในการแกปญหา 
             2)  การคิดถึงวิธีการใหเหตุผล เพื่อระบุส่ิงที่ตองการ 
             3)  การแบงขั้นตอนในการแกปญหาวาอะไรเปนขั้นตอนใหญ และอะไรเปนขั้น 
ตอนยอย จะตองหาอะไรกอนหลัง 
             4)  พิจารณาปญหาที่ใกลเคียงกัน เพื่อดูวาอะไรรวมหรือคลายคลึงกันบางจะได 
แกปญหาในลักษณะที่คลายคลึงกัน 
             5)  พิจารณาวาขอมูลที่ใหมาในโจทยนั้นเพียงพอหรือไม 
             6)  การเลือกวิธีคํานวณที่เหมาะสม 
                    ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการแกโจทยปญหา 
                    1)  การลงมือคิดคํานวณตามแผนที่วางไว 
                    2)  การคาดคะเนคําตอบที่ใกลเคียง 
                    3)  ตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ รวมทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลของ

คําตอบ 
                    4)  ตรวจคําตอบวาสอดคลองกับเงื่อนไขที่ใหมาหรือไม 
                    5)  ปรับปรุงคําตอบใหเปนคําตอบที่ถูกตองสมบูรณ 
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 สวัสดิ์ จิตตจนะ (2535, หนา 75-81) ไดเสนอขั้นตอนการแกโจทยปญหาไว 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  อานโจทยปญหา 
  ขั้นที่ 2  แบงโจทยปญหา 
  ขั้นที่ 3  พิจารณาความสัมพันธของจํานวนตาง ๆ ในโจทย 
  ขั้นที่ 4  ตัดสินใจเลือกใชวิธีการหาคําตอบ 
  ขั้นที่ 5  แสดงความคิดในการแกโจทยปญหา 
  ขั้นที่ 6  แสดงวิธีการหาคาํตอบ 
  ขั้นที่ 7  คิดคํานวณหาคําตอบ  
 
 นอมศรี เคท (2546, หนา 19 -23) ไดเสนอขั้นตอนการแกโจทยปญหาไว 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1)  การวิเคราะหปญหา ครูควรใหนักเรียนสามารถแยกแยะปญหาไดวาโจทยปญหา
แตละขอนั้นกําหนดสิ่งใดใหบาง และโจทยตองการทราบอะไร ส่ิงที่โจทยกําหนดใหนั้นมี
ความสัมพันธกันอยางไร 
  2)  การเขียนประโยคสัญลักษณ เมื่อนักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาไดแลว ขั้น
ตอไปนักเรียนควรมีความสามารถในการเขียนประโยคสัญลักษณ ประโยคสัญลักษณ หมายถึง 
ประโยคที่ใชสัญลักษณที่ประกอบดวยตัวเลขและเครื่องหมายแทนขอความและจํานวน 
  3)  การใชส่ือการสอน ส่ือการสอนเปนส่ิงจําเปนที่ครูควรใชประกอบในการสอนแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร การใชส่ือจะชวยใหนักเรียนเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมในโจทยปญหามาก
ขึ้น ส่ือการสอนอาจเปนของจริง รูปภาพ หรือแผนภูมิก็ได ส่ือเหลานี้ชวยในการจินตนาการและคิด
คนหาคําตอบ ส่ือที่ เปนของจริงมีประโยชนการนํามาใชในการนับแทนจํานวนตาง ๆ ส่ือที่
เหมาะสม หาไดงายและควรมีจํานวนมาก 
  4)  ความสามารถในการอาน สาเหตุหนึ่งที่นักเรียนไมสามารถทําโจทยปญหา

คณิตศาสตรได คือ นักเรียนขาดทักษะในการอาน เนื่องจากโจทยปญหาคณิตศาสตรประกอบดวย
ขอความและตัวเลข ดังนี้นักเรียนจําเปนตองมีทักษะในการอาน สามารถเขาใจความหมายของ
คําศัพทตาง ๆ และสามารถตีความวาโจทยกําหนดสิ่งใดใหและตองการทราบอะไร 
  5)  ทักษะในการคํานวณ ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนอกจากนักเรียนจะตองมี
ความสามารถในการอาน เขาใจสิ่งที่โจทยกําหนดใหและส่ิงที่โจทยตองการทราบแลว นักเรียนควร
มีทักษะในการคํานวณอีกดวย การมีทักษะในการคํานวณ คือ การที่นักเรียนสามารถบวก ลบ คูณ 
และหารไดถูกตองแมนยําและรวดเร็ว 
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  6)  การประมาณคําตอบ ครูควรสอนใหนักเรียนรูจักประมาณคําตอบในเรื่องโจทย
ปญหาคณิตศาสตร เชนเดียวกับการสอนคณิตศาสตรทั่ว ๆ ไป เพราะการประมาณคําตอบชวยให
นักเรียนทราบวาวิธีที่นักเรียนสามารถใชแกปญหาและการคํานวณถูกหรือผิดได โดยเปรียบเทียบ
คําตอบไดจากการประมาณคําตอบจริงที่ควรใกลเคียงกัน 
  7)  การใชวิธีแกปญหา วิธีในการแกปญหาแตละปญหาคนบางคนอาจใชวิธีแกตาง ๆ 
กันไป ถึงแมปญหานั้นเหมือนกัน แตวิธีการตาง ๆ นั้น จะนําไปสูคําตอบเดียวกัน การแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรก็เชนกัน โจทยขอความเดียว แตละคนอาจใชวิธีลัดหรือข้ันตอนตางกันแต
คําตอบที่ไดเปนคําตอบเดียวกัน 
 
 หนวยงานของรัฐ กองการวิจัยการศึกษา (กรมวิชาการ,  2548, หนา 58 – 59) ไดเสนอ
ขั้นตอนการแกโจทยปญหาไว 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1)  ขั้นนํา เพื่อเราความสนใจ 
 2)  ขั้นสอน 

(1)  ทบทวน เพื่อดึงประสบการณเดิมใหตัวเด็กสรางสถานการณใหม 
(2) สอนใหเขาใจ 
(3) ใหอานโจทยปญหาใหเขาใจ เพื่อใหนักเรียนแปลความหมายของโจทย 

ปญหาใหถูกตอง รับรูส่ิงที่กําหนดใหกับสิ่งที่โจทยถาม 
      (4)  วิเคราะหโจทยปญหาส่ิงที่กําหนดให ส่ิงที่โจทยหาความสัมพันธเพื่อให
นักเรียนบอกความสัมพันธระหวางสิ่งที่กําหนดให กับสิ่งที่โจทยถามวาจะใชการกระทําวิธีใดบาง 
      (5)  สรุปโจทยปญหา 
      (6)  เขียนประโยคสัญลักษณ 
      (7)  แสดงวิธีทํา 
 3) ขั้นสรุปเพื่อหาคําตอบ 
 4) ขั้นบอกประโยชน เพื่อใหเห็นประโยชนการนําสถานการณในชีวิตประจําวันมาใชแก
โจทยปญหา 
 5) ขั้นฝกทักษะ เพื่อใหนักเรียนเกิดความชํานาญ แมนยํา 
 6) ขั้นนําไปใชเพื่อนําความรูไปใชแกโจทยปญหาได และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 7) ขั้นวัดผลและประเมินผล เพื่อตรวจสอบแกไขวิธีการเรียนการสอนและเพื่อติดตามผล 
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 ทีสเซน  (Thiessen,  1989, p. 10-12)  ไดกลาวถึง ขั้นตอนการแกโจทยปญหาไว 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การทําความเขาใจในปญหา 
(1) อานปญหาแลวเขียนโดยใชภาษาของตนเอง 
(2) ตัดสินใจวามีปญหาอะไรบางที่พบ 
(3) หาขอมูลที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 

2) การวางแผนในการคิดแกปญหา 
(1) สรางรูปแบบของปญหา 
(2) วางแผนผังหรือรูปภาพ 
(3) เดาและตรวจสอบปญหา 
(4) ทําการรวบรวมปญหาและวิธีการแกปญหา 
(5) เขียนเปนสมการหรือเปนประโยค 
(6) คนหารูปแบบ 
(7) ตรวจสอบผลงานที่ไดทําการศึกษามาแลว 
(8) ตรวจสอบโดยใชเหตุผล 

3) การดําเนินการและปฏิบัติตามแผนการที่วางไว 
(1) ใชขอมูลที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
(2)  ตรวจสอบผลงาน 

4) มองยอนกลับไป 
(1) พิจารณาความเหมาะสมของคําตอบที่ได 
(2) ตรวจสอบผลลัพธในปญหาเดิม 
(3) ตัดสินใจวามีวิธีการแกปญหาวิธีอ่ืน ๆ หรือไม 

 
 จากความหมายที่กลาวมานั้นพอสรุปไดวา ขั้นตอนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

เพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกตใชในการสอน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนสามารถแกโจทยปญหาไดอยางมี
ระบบถูกตองมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเรียกวา การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามลําดับขั้นตอนการแกโจทย
ปญหาของโพลยา มี   4   ขั้นตอนดังนี้  1) ทําความเขาใจโจทย   2) วางแผนแกปญหา  3) ปฏิบัติตาม
แผน  4) ตรวจสอบ   เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2.4 แบบฝกและวิธีสรางแบบฝก 
 

2.4.1 ความหมายของแบบฝก 
 แบบฝกในภาษาไทยมีช่ือเรียกแตกตางกันออกไป เชน ชุดการฝก แบบฝก แบบฝกหัด 

แบบฝกทักษะ เปนตน ซ่ึงมีผูใหความหมายของแบบฝกไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2544, หนา 483) กลาววา แบบฝก หมายถึง แบบ

ตัวอยางปญหาหรือคําสั่งที่ตั้งขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ เปนตน 
กติกา สุวรรณสมพงศ (2541, หนา 40) กลาววา แบบฝก หมายถึง การจัดประสบการณ

ฝกหัด โดยใชวัสดุประกอบการสอนหรือเปนกิจกรรมใหผูเรียนกระทําดวยตนเองเพื่อฝกฝนเนื้อหา
ตาง ๆ ที่เรียนไปแลวใหเขาใจดีขึ้นและเกิดความชํานาญจนสามารถทําและนําไปใชไดโดยอัตโนมัติ
ทั้งการแกปญหาระหวางเรียนและสถานการณอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวัน 

กูด (Good, 1973,  p. 244) กลาววา แบบฝก หมายถึง งานหรือการบานที่ครูมอบหมายให
นักเรียนทบทวนความรูที่เรียนมาแลวและเปนการฝกทักษะในการใชกฎ สูตรตาง ๆ ที่เรียน 

กฤษฎากรณ เนื่องสมศรี (2543, หนา 25) กลาววา แบบฝก หมายถึง สื่อหรือส่ิงเรา
ทางการเรียนที่สรางขึ้นมาเพื่อเสริมทักษะใหแกนักเรียน มีลักษณะที่มีกิจกรรมใหนักเรียนกระทํา
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน 

สุกิจ ศรีพรหม (2541, หนา 68) กลาววา แบบฝก หมายถึง ส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อเสริมความ
เขาใจและเสริมเพิ่มเติมเนื้อหาบางสวนที่ชวยใหนักเรียนไดปฏิบัติและนําความรูไปใชไดอยาง

แมนยํา ถูกตอง คลองแคลว 
สรุปไดวา แบบฝก หมายถึง ส่ือหรือสถานการณที่ครูกําหนดขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา

ทําความเขาใจและฝกฝนจะเกิดทักษะในดานตาง ๆ เสริมความรูความเขาใจใหดีขึ้นหลังจากไดฝก
ปฏิบัติ ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเกิดความรู ความชํานาญจนกระทั่งสามารถนําทักษะดังกลาวไปใช
แกปญหาในชีวิตประจําวัน 

2.4.2  ลักษณะของแบบฝก 
วลี สุมิพันธ (2540, หนา 189 – 190) เสนอแนะไววา แบบฝกที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 1)   ตองเกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 
 2)   มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 
 3)   มีคําชี้แจงสั้น ๆ ที่จะทําใหเด็กเขาใจวิธีไดงาย โดยคําชี้แจงหรือคําสั่งนี้ตอง 
เปนขอความที่กะทัดรัดและสื่อสารไดชัดเจน 
 4)   มีการใชเวลาที่เหมาะสม คือไมใชเวลาในการทําการฝกนานหรือเร็วเกินไป 
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 5)   เปนแบบฝกที่นาสนใจที่จะฝกพรอมทั้งทาทายความสามารถที่จะใชความคิด 
 

ริเวอร (River, 1968, p. 25 อางถึงใน ศิริลักษณ ทองบุ , 2539 หนา 50 – 51) กลาวถึง  
ลักษณะของแบบฝกที่ดี ดังนี้ 
 1)  ตองมีการฝกนักเรียนมากพอสมควรในเรื่องหนึ่ง ๆ กอนที่จะมีการฝกเรื่อง 
อ่ืน ๆ ตอไป ทั้งนี้แบบฝกควรสรางขึ้นเพื่อการสอนมิใชสรางขึ้นเพื่อทดสอบ 
 2)  เปนแบบฝกที่เนนใหนักเรียนใชความคิดในการฝกเสมอ 
 3)   คําศัพทหรือประโยคที่ใชควรเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน 
 4)  แบบฝกควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายในการ
ปฏิบัติ 
 5)  ประโยคที่ใชแบบฝกสําหรับนักเรียนควรเปนขอความที่กระชับ 
 6)  แบบฝกควรเปนการฝกแกปญหาในโครงสรางใหมและส่ิงที่เรียนไปแลว 
 7)  การฝกควรเนนใหนักเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
 

วิชัย  เพช็รเรือง (2541, หนา 73 ) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะที่ดีของแบบฝกไววา 
 1)  แบบฝกแตละแบบฝก ควรใชจิตวิทยาเขามาชวย มีการสรางแรงจูงใจใหกับเด็ก 
เกิดความอยากรูอยากเห็น และกระตือรือรน ที่อยากจะกระทํากิจกรรมนั้น ๆ และเมื่อจบการฝกแต
ละครั้งควรมีการเสริมแรงใหเด็กทุกครั้ง เพื่อที่จะไดทาํกิจกรรมตอไป เมื่อตนเองประสบผลสําเร็จ 
 2)  การสรางแบบฝกแตละครั้ง ควรใหนักเรียนมีสวนรวมดวยเพื่อเด็กจะไดเกิด
ความรูสึกภูมิใจที่เปนเจาของกิจกรรมและเต็มใจที่จะกระทํากิจกรรมนั้น ๆ ใหบรรลุเปาหมาย 
 3)  สํานวนภาษา ไมควรใชคํายากเกินไป เพราะเด็กจะเกิดความทอถอยและไม 
งายจนเด็กเกิดความเบื่อหนาย 
 4)  แบบฝกควรฝกในสิ่งที่เกี่ยวของใกลชิดกับตัวเด็กมีความหมายตอผูฝก  เพื่อเด็กจะ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได และเด็กจะสามารถปรับเขาสูโครงการทางความคิดของเด็กไดงายขึ้น 
 5)  คําส่ัง หรือตัวอยางไมควรยาวเกินไป เพราะจะทําใหเด็กเขาใจยาก ทั้งนี้เพราะ
นักเรียนไดศึกษาดวยตนเองไดตามตองการ 

ฉะนั้นแบบฝกที่ดี  คือ  แบบฝกที่สามารถสงเสริมนักเรยีนใหมีศักยภาพและทักษะในการ
นําส่ิงที่นักเรียนรูไปแลวมาใชและพัฒนาวิธีการแกปญหาใหม ตลอดจนการใชกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อฝกนักเรียนใหเปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอเนื้อหาวิชาที่เรียนดวย 
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2.4.3 ประโยชนของแบบฝก 
แบบฝกมีประโยชนตอการเรียนวิชาทักษะมาก ดังที่ เพ็ตตี้ (Petty, 1963,  p. 469-472) 

ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกที่มีตอการเรียนรูไว  คือ 
 1)  เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมสรางในการเรียนทักษะเปนอุปกรณการสอนที่ชวยลด
ภาระของครู เพราะแบบฝกหัดเปนสิ่งที่จัดขึ้นอยางเปนระบบหรือมีระบบ 
 2)  ชวยเสริมสรางทักษะการใชภาษา เปนเครื่องมือท่ีชวยใหเด็กไดฝกทักษะการใช
ภาษาที่ดีขึ้น แตทั้งนี้จะตองอาศัยการสงเสริมเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 
 3)  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทาง 
ภาษาแตกตางกัน การใหเด็กทําแบบฝกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชวยใหเด็ก
ประสบผลสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น 
 4)  แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน ลักษณะการฝกเพื่อชวยใหเกิดผล 
ดังกลาว ไดแก 
 (1)  ฝกทันทีจากที่เด็กไดเรียนรูเร่ืองนั้น ๆ 
 (2)  ฝกซ้ําหลาย ๆ คร้ัง 
 (3)  เนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก 
 5)  แบบฝกที่ใชจะเปนเครื่องวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง 
แบบฝกที่จัดทําขึ้นเปนรูปเลม เด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทางเพื่อทบทวนดวยตนเองได
ตอไป 
 6)  การใหเด็กทําแบบฝกหัดชวยใหครูมองจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของเด็กได 
ชัดเจนซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ ไดทันทวงที 
 7)  แบบฝกที่จัดขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูในหนังสือเรียนจะชวยใหเด็กฝกอยางเต็มที่ 
 8)  แบบฝกหัดที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว  จะชวยทําใหครูประหยัดแรงงาน และ 
เวลาในการที่จะตองเตรียมสรางแบบฝกอยูเสมอ ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาในการลอกแบบฝก
จากตําราเรียนหรือกระดานดํา ทําใหมีเวลาและโอกาสฝกทักษะตาง ๆ ไดมากขึ้น 
 9)  แบบฝกจะชวยประหยัดคาใชจายและยังมีประโยชนในการที่ผูเรียนสามารถบันทึก
และมองความกาวหนาของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบ 
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จรีพร  สามารถ   และคนอื่น ๆ (2546, หนา 36) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไว 
ดังนี้ 

 1)  ชวยเสริมสรางและเพิ่มพูนความรูความเขาใจ ความจํา แนวทางและทักษะใน 
การแกปญหาแกนักเรียน 

 2)  ใชเปนเครื่องมือประเมินการสอนของครู ทําใหทราบขอบกพรองในการ 
สอนแตละเรื่อง แตละตอน และความสามารถปรับปรุงแกไขไดตรงจุด 
 3)  ใชเปนเครื่องมือประเมินผลการเรียนของนักเรียน  ทําใหครูทราบขอบกพรอง 
จุดออนที่จะแกไขของนักเรียนแตละคนในแตละเรื่อง แตละตอน และสามารถคิดหาแนวทาง
ชวยเหลือแกไขไดทันทวงทีและชวยใหนักเรียนทราบจุดออน ขอบกพรองของตนเอง เพื่อหาทาง
ปรับปรุงแกไขเชนกัน 
 4)  ชวยกระตุนใหนักเรียนอยากทําชุดแบบฝก 
 5)  ชวยใหนักเรียนฝกฝนทักษะไดอยางเต็มที่ และตรงจุดที่ตองการฝกหัด 
 6)  ชวยใหนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง คิดอยางมีเหตุผล แสดงความคิด 
ออกมาอยางมีระเบียบชัดเจนและรัดกุม 
 7)  เปนการประหยัดเงินและเวลา 

สรุปไดวา แบบฝกมีประโยชนตอนักเรียน ทําใหนักเรียนฝกฝนไดทันทีอยางเต็มที่และ
ตอเนื่อง ทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญและเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมี
ประโยชนตอครูผูสอนในการแกปญหาขอบกพรองในการเรียนของนักเรียนไดอยางตรงจุด 
 

2.4.4 ทฤษฎีการเรียนรูในการฝกทักษะ 
การนําแบบฝกไปใหนักเรียนไดใชฝกฝนทักษะประกอบการเรียนการสอนครูผูสอน

จะตองศึกษาทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวกับการฝกทักษะ เพื่อที่จะไดเปนแนวทางในการนําแบบฝกไปใช
ใหเกิดประโยชนแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามจุดมุงหมายของการฝก นักจิตวิทยาได
เสนอทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวของกับการฝกทักษะและนําไปประยุกตใชประกอบการเรียนการสอน

ในหองเรียน ดังนี้ 
 เบอรนาค (Bernard,  1998, p. 32  อางถึงใน กมลชนก พิพัฒนชัยนันท,  2538, หนา 21) 
ไดเสนอแนะหลักในการนํากฎแหงการฝกไปใชในหองเรียน ดังนี้ 
 1)   ครูจะตองพยายามหาโอกาสหรือเปดโอกาสที่จะใหนักเรียนไดใชความรูอยูเสมอ 
ไมวาจะเปนกิจกรรมในหองเรียนหรือนอกหองเรียนก็ตาม 
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 2)  การทดสอบก็ดี การทําแบบฝกหัดก็ดี นับเปนกิจกรรมที่จะทําใหนักเรียนไดใช
ความรูทั้งสิ้น ครูจึงควรหมั่นทดสอบหรือถามคําถามตาง ๆ ใหมาก 
 3) ใหนักเรียนไดพบกับปญหาหรือสถานการณใหม ๆ หรือกิจกรรมใหมอยูเสมอ  
เพื่อเปดโอกาสใหไดใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ 
 4)  การใหเด็กกระทําซ้ํา ๆ จําเปนตองใหเขาใจ หรือรูความมุงหมายตามไป 
ดวย และพยายามเนนใหเด็กเรียนรูประยุกตใชความรูในปญหาตาง ๆ 
 จากกฎแหงการฝกดังกลาวขางตน สรุปไดวา เมื่อนักเรียนมีความพรอมในการฝกแลว
ไดรับการฝกตอบสนองความตองการ นักเรียนจะเกิดความกระตือรือรนและพึงพอใจตอการฝกหาก
ไดรับการฝกอยางตอเนื่องจะทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญ แตหากไมไดรับการฝกอยางตอเนื่อง
จะทําใหพฤติกรรมดังกลาวคอย ๆ ลบเลือนไปทีละนอย 
 

2.4.5 หลักในการสรางแบบฝก 
การสรางชุดการฝกเปนสิ่งจําเปนในการสอนเพราะการฝกฝนบอย ๆ และหลาย ๆ ครั้ง

ยอมทําใหเกิดความชํานาญคลองแคลว มีผูเสนอแนะวิธีการในการสรางแบบฝกไวดังนี้ 
รัชนี ศรีไพวรรณ (2547,  หนา 412-413) ไดกลาวถึงหลักในการทําชุดฝกสําหรับนักเรียน

ไว ดังนี้ 
 1)  ใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กและลําดับขั้นการเรียนรู 
แบบฝกตองอาศัยรูปภาพจูงใจนักเรียน และเปนไปตามลําดับความยากงาย เพื่อใหนักเรียนมีกําลังใจทํา 
 2)  มีจุดมุงหมายจะฝกหัดในดานใดแลวจัดเนื้อหาใหตรงกับความมุงหมายที่วางไว 
 3)  ตองคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียน ถาสามารถแบงนักเรียนตามความสามารถ 
ความสามารถ เพื่อสงเสริมนกัเรียนแตละกลุมไดก็ยิ่งดี 

 4)  แบบฝกตองมีคําชี้แจงงาย ๆ ส้ัน ๆ เพื่อใหนักเรียนเขาใจ ถาเด็กยังอานไมไดครู 
ตองชี้แจงดวยภาษางาย ๆ ใหเด็กสามารถทําตามคําสั่งได 
 5)  แบบฝกตองมีความถูกตอง อยาใหมีขอผิดพลาด 
 6)  การใหนักเรียนทําแบบฝกในแตละครั้ง ตองใหเหมาะสมกับเวลาและความสนใจ
ของนักเรียน 
 7)  ควรทําแบบฝกหลาย ๆ แบบ เพื่อใหนักเรียนรูอยางกวางขวาง และสงเสริมใหเกิด
ความคิด 
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วรรณ  แกวแพรก (2546, หนา 81) ไดกลาวถึงหลักในการสรางแบบฝกหัดไววา 
 1)  มีความมุงหมายในการสรางแนนอน 
 2)   สรางจากงายไปหายาก คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 3)   ตองจัดทําแบบฝกหัดเสริมทักษะไวลวงหนา โดยทําไวเปนรายเนื้อหาหรือทํา 
เปนบท ๆ ตามบทเรียนพรอมทําเฉลยไวดวย 
 4)   ตองทําหลังจากสอนบทเรียนหรือเนื้อหานั้น ๆ แลว 

หลักการสรางแบบฝกที่กลาวมา สรุปไดวา หลักสําคัญในการสรางแบบฝกตองกําหนด
จุดประสงคที่ฝกใหแนนอนจะฝกเรื่องอะไร แลวจัดเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคให
เหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถของผูเรียนและแบบฝกควรมีหลายรูปแบบ พรอมทั้งเปด
โอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวาง 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
อดิสร เนาวนนท (2536, หนา 81) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เร่ืองโจทยปญหารอยละดวยวิธีการสอนแบบใชขั้นตอนชี้แนะความ
เขาใจโจทยปญหา  ตามแนวของสติฟกับวิธีการสอนปกติ  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหารอยละ ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีการสอนแบบการใช
ขั้นตอนชี้แนะความเขาใจโจทยปญหาตามแนวของสติฟกับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอน

ปกติ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ปริญญา สุภา  (2538, หนา 77) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เร่ืองโจทยปญหาการคูณ หาร ดวยวิธีสอนแบบใช
ขั้นตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา กับการสอนปกติ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร ไดรับการสอนแบบใชขั้นตอนการแกโจทยปญหาของโพลยาสูงกวานักเรียนที่
เรียนโดยวธีิการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

บุญศรี บูลม  (2541, หนา 89) ไดการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาเศษสวน โดยวิธีการสอนแบบขั้นตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา
กับวิธีการสอนปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สังกัดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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พัชรินทร เปรมประเสริฐ (2542, หนา 65) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดรับการ
สอนโดยเนนกระบวนการคณิตศาสตร กับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่เนนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ต. ลาดขวาง อ. บานโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา โดยกลุมทดลองที่
เนนกระบวนการ และกลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ไดรับการ
สอนโดยเนนกระบวนการคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา กลุมที่ไดรับการสอนตาม
คูมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศแสดงใหเห็นวาวิธีการสอนในการแกโจทยปญหา โดย
ใชขั้นตอนของโพลยา เปนวิธีที่เหมาะสมที่จะนํามาใหนักเรียนไดฝกแกโจทยปญหาแตละขั้นตอน
จะมีความตอเนื่องสัมพันธกัน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและทําใหนักเรียนแกโจทย
ปญหาไดอยางถูกตอง 

 
2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
ริท (Writt, 1988, p. 72-A) ไดสํารวจผลการใชยุทธวิธีแกโจทยปญหากับกระบวนการ 

สรางทักษะการใหเหตุผล โดยใชยุทธวิธีการแกปญหาทั้ง 4 ขั้นตอนของโพลยา จากโรงเรียนใน
นิวยอรก 75 โรงเรียน ผลการศึกษาพบวาการใชยุทธวิธีการแกปญหาทั้ง 4 ขั้นตอนของโพลยาพบวา 
ในกลุมนักเรียนที่ใชยุทธวิธีแกปญหาไดสําเร็จ  

ซานดรา พรายเออร และคลารกสัน (Sandra, Pryor, & Clarkson, 1979, p. 101  – A) ได
ศึกษาถึงความสัมพันธการแปลความหมายโจทยคณิตศาสตร  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ทําการทดสอบความสามารถในการแปลโจทยสามแบบ คือ สัญลักษณที่เปน
ภาษา สัญลักษณที่เปนสัญลักษณ และสัญลักษณที่เปนรูปภาพ พบวาการแปลความหมายโจทย
คณิตศาสตรทั้ง 3 แบบมีความสัมพันธกับการแกปญหา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ฮอลล  (Hall. 1977, p. 324-A) ไดทําการศึกษาหาความสัมพันธระหวางความสามารถใน
การวิเคราะหและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 5 กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนเกรด 5 จํานวน 60 คน ไดแบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 30 คน แตละ
กลุมประกอบดวยนักเรียนที่วิเคราะหเกงและไมเกง กลุมละ 15 คน กลุมทดลองไดเรียนกับการ
วิเคราะหเปนเวลา 8.5 ช่ัวโมง แลวทดสอบการวิเคราะหและความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนวิเคราะห มีความสามารถในการแกโจทย
ปญหาสูงกวานักเรียนที่ไมไดเรียนการวิเคราะห 
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 ธิสเสน (Thiessen, 1979, p. 67-A) ไดศึกษา ถึงผลของการอานหนังสือสําหรับเด็กในทาง
คณิตศาสตรที่มีผลตอทัศนคติและทักษะในการแกโจทยปญหาของเด็กระดับประถมศึกษา กลุม
ตัวอยางเด็กในระดับเกรด 3.5 และ 7 ไดแบงเปนกลุมควบคุม 220 คน และกลุมทดลอง 220 คน ซ่ึง
ไดรับการแนะนําใหรูจักเรื่องราวที่บรรจุในหนังสือคณิตศาสตร 4 บทเรียนดวยกัน พรอมกับ
หนังสือที่จัดเตรียมใหเลือกหยิบอานไดอีก 36 เลม ใชเวลาทดลอง 9 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา การ
เลือกอานหนังสือสําหรับเด็กในทางคณิตศาสตรกับการเปลี่ยนแปลงในดานทัศนคติและคะแนน

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไมมีความสัมพันธตอกัน 
จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศ แสดงใหเห็นวาการเรียนการสอนโดยขั้นตอนของ

โพลยานั้นเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นกวาการสอนดวยวิธี

ปกติทั่ว ๆ ไป  พบวานอกจากจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นแลวยังทําใหนักเรียนมีเจตคติที่
ดีตอวิชาคณิตศาสตรและเกิดความกระตือรือรนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาขั้นตอนของโพลยา 

 
จากการศึกษา ทฤษฎี หลักการจากหนังสือ เอกสาร วารสาร บทความและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ  สรุปไดวา หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ไดพัฒนาใหเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญ  พุทธศักราช 2540 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ในกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร เปนหลักสูตรที่เนนใหเยาวชนเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู ความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง สามารถนําความรู ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนา คุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น ท้ังนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ลักษณะ ที่ใหผูเรียนไดมีทักษะการคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา
และสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผนและแกปญหาไดอยาง
ถูกตอง ดังนั้น ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร จึงมุงใหผูเรียนไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดวยความเขาใจ 
ฝกฝนใหเกิดทักษะจนเกิดความคลองแคลว แมนยํา รวดเร็ว พัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล  จึง
จําเปนตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันคิด รวมแกปญหาและแสดงความคิดดวยเหตุผลซ่ึงกัน
และกัน ทั้งสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษา
ตอ ฉะนั้นการสอนใหนักเรียนรูจักคิดแกปญหา และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ครูตองมีความเขาใจ
หลักการสอน ทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักการสอน และจิตวิทยาในการสอน จงึจะสามารถพัฒนาการสอน
คณิตศาสตร โดยเฉพาะการแกโจทยปญหา ซ่ึงเปนเรื่องที่ซับซอน วิธีการจัดการเรียนการสอน โดย
ใชช้ันตอนของโพลยา เปนวิธีการหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการแกโจทยปญหามี
ขั้นตอนที่ชัดเจน  4 ขั้นตอน ดังนี้  
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 ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจโจทย  คือ ทําความเขาใจในปญหา ส่ิงแรกที่ตองทําความเขาใจคือ 
สัญลักษณตาง ๆ ในปญหา ในขั้นนี้นักเรียนจะตองสรุปปญหาออกมาเปนภาษาของตนเอง สามารถ
บอกไดวาโจทยถามหาอะไร อะไรเปนสิ่งที่ใหหา อะไรคือเงื่อนไข และถาจําเปนจะตองใหชื่อกับ
ขอมูลตาง ๆ ควรจะเลือกสัญลักษณที่เหมาะสมได   ขั้นที่ 2 วางแผนแกปญหา  คือ การแยกแยะ
ปญหาออกเปนสวนยอย ๆ เพื่อสะดวกตอการลําดับขั้นตอนในการแกปญหาและการวางแผน  ขั้นที่ 
3 ปฏิบัติตามแผน คือ ขั้นนี้เปนขั้นที่นักเรียนลงมือทําการคิดคํานวณตามแผนการที่วางไวในขั้นที่ 2 
เพื่อที่จะใหไดคําตอบของปญหา ส่ิงที่นักเรียนตองใชในขั้นนี้คือ ทักษะการคํานวณ  การรูจักเลือก
วิธีการคํานวณที่เหมาะสมมาใช    ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ  คือ วิธีการและตรวจสอบ ขั้นนี้เปนขั้นการ

ตรวจสอบเพื่อความแนใจวาถูกตองสมบูรณ โดยการพิจารณาและสํารวจดูผล ตลอดจน
กระบวนการในการแกปญหา นักเรียนจะตองรวบรวมความรูของเขา และพัฒนาความสามารถใน
การแกปญหาเขาดวยกัน เพื่อทําความเขาใจและปรับปรุงคําตอบไดดีขึ้น         

การศึกษาการจัดการเรียนรู ดวยขั้นตอนของโพลยา เปนวิธีการที่สามารถนําไปประยุกตใช
กับปญหาอื่นๆได จากการศึกษางานวิจัยพบวา นักการศึกษาไดศึกษาขั้นตอนการแกปญหาไว

หลากหลาย ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสนใจรูปแบบขั้นตอนการแกปญหาของโพลยา เพื่อใหทราบแนว
ทางการสอนที่ถูกตอง และเปนแนวทางในการทํางานวิจัยคร้ังตอไป 


