
มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

1 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 สภาพสังคมในปจจุบันเปนยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาวสารเดินทางจากซีกโลก
หนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งอยางรวดเร็ว คนในยุคสมัยนี้จึงตองใชความพินิจพิเคราะหเลือกขาวสารท่ี
มีประโยชนและเหมาะสม เนื่องจากเทคโนโลยีและวิทยาการตางๆ เจริญกาวหนาและเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพใหคิดเปนทําเปน แกปญหาเปนมีความ    
คิดสรางสรรค มีเหตุผล สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบสามารถ
คาดการณ วางแผนตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม วิชาคณิตศาสตรมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาความคิดของมนุษย เปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโน 
โลยีตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเพราะคณิตศาสตรชวยฝกกระบวนการคิด การแกปญหาชวย
พัฒนาศักยภาพ เสริมสรางความมีเหตุผล ความเปนคนชางคิดมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีระบบ
ระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการทํางาน เนื้อหาสาระสวนใหญมีลักษณะเปนนามธรรมมี
ความถูกตองเท่ียงตรงคงเสนคงวามีระเบียบแบบแผนเปนเหตุเปนผลและมีความสมบูรณในตัวเอง 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2551, หนา 2) 
 คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของ
มนุษยทําใหมนุษยมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน
สามารถคิดวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ทําใหความสามารถคาดการณ  
วางแผน ตัดสินใจและ นําไปสูการแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมและเปนเคร่ืองมือในการ 
ศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอ
การดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยให
สมบูรณมีความสมดุลท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน และสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545, หนา 1) การที่ผูเรียนจะเรียนรูคณิตศาสตรอยาง
มีคุณภาพจะตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตรมีทักษะกระบวนการการทาง 
คณิต ศาสตรตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนา
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คุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ 
และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูง (กรมวิชาการ, 2545, หนา 3) ดังนั้นการสงเสริมให
นักเรียนใหนักเรียนนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชใหเกิดคุณลักษณตามเปาหมายดังกลาวคือ 
การฝกใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรในช้ันเรียน ประสบการณจาก 
การฝกทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรในช้ันเรียนนี้จะเปนรากฐานสําคัญนําไปสูการ
พัฒนาวิธีการคิดและเสริมสรางทักษะการแกโจทยปญหาตางๆ ตอไป (กรมวิชาการ, 2545, หนา 1) 
 การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรมีสวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาความสามารถดานการคิด
และสติปญญาของนักเรียนเพ่ือใชเปนปจจัยพื้นฐานในการแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองใน
อนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเสริมสรางความมีเหตุผล ความสามารถในการคิดวิเคราะหและ 
การแกปญหาใหบรรลุผล ซ่ึงครูผูสอนและนักวิชาการจํานวนมากตองการเสนอแนวทางการจัด 
การเรียนรูคณิตศาสตรใหเกิดความหลากหลายทางวิชาการในตางประเทศยังใหความสําคัญใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ
ในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร และความสามารถ
ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร ตามกรอบหลักสูตรของไทยยังมีเปาหมายการจัดการเรียน
คณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนสามารถพัฒนาสติปญญาและเสริมสรางทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรใหบรรลุ ผลซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ยังใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติทุกดาน 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสถานการณแวดลอมในชีวิต ประจําวัน หรือมีความ
เกี่ยวของกับบริบทความสนใจของนักเรียนซ่ึงเห็นวาคณิตศาสตรยังสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการ
เรียนรูและมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค 
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ี
ถวนรอบคอบทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
คณิตศาสตรเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและความ สัมพันธเพื่อใหไดขอสรุป
และนําไปใชประโยชนมีลักษณะเปนภาษาสากลที่ทุกคนเขาใจตรงกันในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 
และถายทอดความรูระหวางศาสตรตางๆ การศึกษาคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เปนการศึกษาเพ่ือปวงชนท่ีเปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนได
เรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ ท้ังนี้เพ่ือใหเยาวชนเปนผูท่ีมีความรู
ความสามารถทางคณิตศาสตรท่ีพอเพียงสามารถนําความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
ท่ีจําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึนรวมท้ังสามารถนําไปเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ 
และเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ (กรมวิชาการ, 2544, หนา 1-2) 
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 หลักสูตรคณิตศาสตรมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนคณิตศาสตรอยางมีความหมาย เรียนรูส่ิง
ตางๆ ดวยความเขาใจ ฝกฝนใหเกิดทักษะจนเกิดความคลองแคลว แมนยํา รวดเร็ว พัฒนาการคิด
อยางมีเหตุผล รูคุณคาของคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหถึงข้ันนําประสบการณไปใชไดดงันัน้ใน
การจัดการเรียนการสอนตามความมุงหมายของหลักสูตร จึงมีความคาดหวังใหผูเรียนคิดเปนทําเปน  
แกปญหาเปน และทํางานอยางมีระบบ (ดวงเดือน ออนนวม, 2545, หนา 2) ตามท่ีหลักสูตร
กําหนดใหนักเรียนไดเรียนรูนั้น กลุมทักษะคณิตศาสตรนับวาเปนวิชาท่ีคอนขางยากมากสําหรับ
นักเรียนบางสวน หรือนักเรียนท่ีไมชอบวิชาคณิตศาสตรเลยถือวาเปนวิชาท่ียากยิ่งในการศึกษา เลา
เรียน ครูผูสอนจึงมีสวนในการทําใหผูเรียนรักหรือเกลียดคณิตศาสตร ซ่ึงครูจะตองหารูปแบบ 
การสอนแบบตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ เกิดเจตคติท่ีดีตอผูสอน และวิชาคณิตศาสตร หรือ
ใหผูเรียนรักท่ีจะเรียนคณิตศาสตรใหมากข้ึนเทาท่ีจะทําได 
 จากความสําคัญดังกลาวคณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษยใหดีข้ึนซ่ึงมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มีลักษณะเปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน กําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย
พัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรูจากเดิมใหชัดเจน ลดความซํ้าซอน และ
เพิ่มเติมสาระสําคัญบางประการ ใหหลักสูตรมีความชัดเจนในการนําไปสูในการปฏิบัติท่ีมุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคนที่เปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังรางกาย ความรูคุณธรรม มี
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ 
การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา 
ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นในการจัดกระบวนการเรียนรู
ใหกับผูเรียนจึงตองจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหาของผูเรียน สังคม และประเทศ ท้ังนี้
เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ีสามารถจะนําไปแกปญหาไดจริงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ใน
กระบวนการเรียนการสอนของคณิตศาสตรเปนสวนหนึ่งนั้น นับวาเปนการฝกทักษะท่ีสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหผูเรียนนั้นเกิดการเรียนรู เพราะจะ
สามารถนําไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได เปนการสอดคลองกับสาระการเรียนรู ในวิชา
คณิตศาสตร เปนการนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา 
การดําเนินชีวิต และศึกษาตอการมีเหตุผลมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ
และสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 ดังนั้นความสามารถในการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนส่ิงท่ีทุกคนตองมีและ
ตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับผูเรียนโดยอาศัยการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถแกปญหาและ
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สามารถปรับตัวใหอยูในสังคมอยางมีความสุข ในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรใหกับนักเรียนนั้นมีเปาหมายที่สําคัญ 2 ประการ คือใหนักเรียนรูจักวิธีการคิดและมี
ทักษะกระบวนการในการแกปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (กรมวิชาการ, 2545, หนา 
1) เคร่ืองมือหรือวิธีการที่จะเสริมสรางใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตามเปาหมายดังกลาวนั้นคือการฝก
ใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรในช้ันเรียนซ่ึงประสบการณจากการมีทักษะ
ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรในช้ันเรียนนี้จะเปนรากฐานสําคัญนําไปสูการพัฒนาวิธีการคิด 
และเสริมสรางทักษะการแกปญหาตางๆ ตอไป 
 แมวาคณิตศาสตรจะเปนวิชาท่ีมีความสําคัญมาก แตการเรียนการสอนในระยะท่ีผานมา
ก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2551 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
ระดับประถมศึกษา มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 78.76 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 64.52 เม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียรอยละพบวา ดานความสามารถในการแกปญหามีคะแนนเฉล่ียรอยละตํ่ากวา
สมรรถภาพในดานอ่ืนๆ (รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา, 2551, หนา 31) 
 จึงกลาวไดวา กระบวนการแกปญหาเปนจุดมุงหมายท่ีแทจริงในการจัดการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร การที่ใหผูเรียนไดฝกฝนการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรนั้นเปนการชวย
ใหผูเรียนไดพัฒนาทางดานความคิดใหเปนระบบมีเหตุผลมากข้ึน เพราะส่ิงเหลานี้มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการแกปญหาในชีวิตประจําวันเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
 ดังนั้นการแกปญหาจากโจทยคณิตศาสตรเปนส่ิงท่ีสําคัญและจําเปนมาก และถือไดวา
เปนหัวใจสําคัญในการเรียนคณิตศาสตรเพราะชวยฝกกระบวนการคิด ใหผูเรียนคิดและแกปญหา
เปน โดยสามารถเช่ือมโยงสาระความรู และทักษะในการแกโจทยปญหาเขาดวยกันทําใหผูเรียน
สามารถนําความรูไปประยุกตใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได ปญหาคณิตศาสตรเปนเสมือน
สถานการณจํา ลองท่ีสรางข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดฝกหัดการคิดแกปญหามีขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงที่
จําเปนตองนํามาใชในการคิดแกปญหาและมีคําตอบท่ีถูกตองแนนอนชัดเจนตรวจสอบไดแตปญหา
ทั่วๆไป ท่ีพบในชีวิตประจําวันมักมีขอมูลมากมาย ซ่ึงอาจจะจําเปนหรือไมจําเปนสําหรับการคิดแก
โจทยปญหาในเร่ืองนั้นๆ และคําตอบท่ีไดอาจจะมีการใหผูเรียนฝกคิดแกปญหาคณิตศาสตรยอมมี
สวนชวยสงเสริมลําดับข้ันในการคิดแกปญหาท่ีพบในชีวิตประจําวัน เพราะลําดับข้ันตอนในการคิด
แกปญหาคณิตศาสตรมีลักษณะคลายกับข้ันตอนการแกปญหาท่ัวๆไปจึงทําใหผูเรียนนําความรูและ
ทักษะท่ีไดรับจากการฝกฝนไปประยุกตใชในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงได 
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 การท่ีผูเรียนจะสามารถปญหาไดดีนั้น นอกจากผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจใน
ข้ันตอนของกระบวนการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรแลว กระบวนการทางความคิดท่ีมี
ประสิทธิภาพก็เปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถแกปญหาทางคณิตศาสตรไดดี การแกโจทย
ปญหาอยางมีประสิทธิภาพมีองคประกอบหลายดาน ประการแรกคือ ทักษะทางสติปญญา ไดแก 
ความรูในกฎหลักการ และมีความคิดรวบยอดเพื่อท่ีจะนําไปใชในการแกปญหา ประการท่ีสอง 
การจัดระบบทางภาษา ไดแก ความพยายามทําความเขาใจปญหาและนําไปสูการแกปญหาได และ 
ประการท่ีสามคือ กระบวนการคิด เปนการเลือกใชขอมูลไดอยางเหมาะสม มีทักษะในการตัดสินใจ
วาวิธีการใดเหมาะสมในการแกปญหานั้น จะใชเม่ือใดและอยางไร จึงจะทําใหแกโจทยปญหาไดดี
ท่ีสุด 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในปจจุบันพบวา แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ (student team achievement 
division) และการเรียนรวมกัน (learning together) มีข้ันตอนในการแกปญหาไมซับซอน โดย 
การเรียนแบบรวมมือเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) ไดแก 
การเรียนแบบรวมมือ มีสวนประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการดวยกัน คือ 1) การนําเสนอบทเรียนตอท้ัง
ช้ัน 2) การเรียนกลุมยอย 3) การทดสอบยอย 4) คะแนนความ กาวหนาของแตละคน 5) ทีมท่ีไดรับ
การยกยอง และ การเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรวมกัน ไดแก การเรียนแบบรวมมือมี
สวนประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการดวยกัน คือ 1) ครูและนักเรียนทบทวนเนื้อหาเดิม หรือความรู
พื้นฐานท่ีเกี่ยวของ 2) ครูแจกแบบฝกหรืองานใหทุกกลุมๆ ละ 1 ชุดเหมือนกัน นักเรียนชวยทํางาน
โดยแบงหนาท่ีแตละคน 3) แตละกลุมสงกระดาษคําตอบหรือผลงานเพียงชุดเดียว ถือวาเปนผลงาน
ท่ีสมาชิกทุกคนยอมรับ และเขาใจแบบฝกหรือการทํางานช้ินนี้แลว 4) ตรวจคําตอบหรือผลงานให
คะแนนดวยกลุมเองหรือครูก็ได 5) ประกาศชมเชยกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดจะไดรางวัลหรือติด
ประกาศไวในบอรด และเม่ือผูเรียนไดปฎิบัติกิจกกรรมครบตามข้ันตอน จะทําใหผูเรียนมีความสุข
กับการเรียนและไดรับความรูโดยอยางถาวรสามารถแกโจทยปญหาในขอนั้นๆ ทําไดถูกตองและ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจตอการเรียน มีความกระตือรือรนสนใจใฝรู ไมเกิดความเบ่ือ
หนาย กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรในลักษณะนี้จะสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงข้ึน 
 การแกปญหาเพื่อใหผลการเรียนรูของนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่ม
มากข้ึน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและมีผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร จึงเปนการสงเสริม
ใหนักเรียนมีระดับผลการเรียนท่ีดีข้ึน และสอดคลองกับการจัดการเรียนรูยุคปฏิรูปการศึกษาที่ตอง
เนนผูเรียนไดคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ แกปญหา มีความตระหนัก มีจิตสํานัก สามารถนําความรู
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ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการทํางาน สามารถแกปญหาไดดี เพื่อสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข (พิมพพันธ เดชะคุปต, 2544, หนา 6) วิธีสอนแกปญหาทางคณิตศาสตรถือเปนหัวใจของ
คณิตศาสตรชวยใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห และชวยใหประยุกตศักยภาพเหลานั้น
ไปสูสถานการณใหม ชวยใหนักเรียนรูขอเท็จจริง ทักษะ ความคิดรวบยอดและหลักการตางๆ ท่ี
ประยุกตในคณิตศาสตรเองและท่ีสัมพันธกับสาขาอ่ืน นอกจากน้ีการแกปญหายังเปนการเตรียม 
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรท่ีนําไปสูแนวคิดใหม เปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
และสรางสรรคทางคณิตศาสตรความสําเร็จในการแกปญหาจําทําใหเกิดการพัฒนาคุณลักษะของ
นักเรียนท่ีตองการ เชน ความใฝรู ความอยากรูอยากเห็น ความเปนคนชางคิดชางสังเกต (สุธิดา  
สุขสิงห, 2549, หนา 3) การแกปญหาท่ีผูแกปญหามีอยูและสามารถนําไปใชในการแกโจทยปญหา
ทางคณิตศาสตร กระบวนการแกโจทยปญหาท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยสงเสริมใหรูจักแกปญหาอยาง
มีระบบระเบียบเปนข้ันตอน และดําเนินไปอยางเปนเหตุเปนผล ซ่ึงเปนแนวทางสงผลใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จในการแกปญหาไดดวยตนเองและชวยใหผูเรียนมีความสามารถตอการเรียน
คณิตศาสตรอีกทางหนึ่งดวย ดังนั้นการจัดการเรียนรูการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรครูควรจัด
กระบวนการในการแกโจทยปญหา เพื่อใหนักเรียนจะไดมีความสามารถและความมั่นใจใน 
การแกปญหาทางคณิตศาสตร และมีความสามารถในดานตางๆ คือ สามารถมองเห็นและเขาใจ
สภาพปญหา พิจารณาคําตอบอยางมีเหตุผล คิดวิธีทําในใจได และใหนักเรียนเขาใจวาความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (นอมศรี เคท, 2541, หนา 18-19) ท้ังนี้การวางพื้นฐานท่ีดี
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 สามารถแกปญหาโจทยทางคณิตศาสตรท่ีจะสงผลใหช้ันตอไปได 
นอกจากนี้ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนสวนหนึ่งนั้นข้ึนอยูกับวิธี
สอน เทคนิคการสอนของครู แตยังไมมีผลการวิจัยใดๆ ท่ีแสดงใหเห็นไดชัดวาวิธีสอนแบบใดจะ
พัฒนาความ สามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนไดดีท่ีสุด (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2551, หนา 72) 
 จากปญหาและแนวทางการแกปญหาท่ีกลาวมาขางตน เปนแรงจูงใจใหผูวิจัยสนใจ
ศึกษาและนําหลักการในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร
และความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
เซนตปเตอร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
สัมฤทธิ์ และแบบเรียนรวมกัน เพื่อใหผู เ รียนมีพื้นฐานความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรนี้ไปใชประโยชนในเนื้อหาการเรียนคณิตศาสตรไดดียิ่งข้ึน 
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คําถามการวิจัย 
 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
เซนตปเตอร ธนบุรี โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team  
achievement division) และแบบเรียนรวมกัน (learning  together) แตกตางกันหรือไม 
 2. ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  
โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team  
achievement division) และแบบเรียนรวมกัน (learning  together) แตกตางกันหรือไม 
 3. ความสามารถในการแกโจทยปญหา ของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
เซนตปเตอร ธนบุรี โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team  
achievement division) หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
 4. ความสามารถในการแกโจทยปญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
เซนตปเตอร ธนบุรี โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน (learning  together)    
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 1 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student 
team  achievement division) และแบบเรียนรวมกัน (learning  together) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
สัมฤทธ์ิ (student team  achievement division) และแบบเรียนรวมกัน (learning  together) 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team  achievement division) 
 4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน (learning  together) 
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สมมติฐานการวิจัย 
 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
เซนตปเตอร ธนบุรี โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team  
achievement division) และแบบเรียนรวมกัน (learning  together) มีความแตกตางกัน 
 2. ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ แบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team  
achievement division) และแบบเรียนรวมกัน (learning  together) มีความแตกตางกัน 
 3. ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team  
achievement division) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4. ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน (learning  
together) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

ขอบเขตในการวิจัย 
 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร 
   ประชากรไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 5 หองเรียน ภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มี
นักเรียนรวม จํานวน 185 คน โดยการจัดหองเรียนจัดคละความสามารถของผูเรียน 
  1.2 กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  
2557 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซ่ึงไดมาจาก 
การสุมอยางงายโดยการจับสลาก จากนักเรียนจํานวน 5 หองเรียน จับสลากเลือกมา 2 หองเรียน ได
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1/1 เปนกลุมทดลอง กลุมท่ี 1 จํานวน 25 คน ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) และ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/3 เปนกลุมทดลอง กลุมท่ี 2 จํานวน 29 คน โดยไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน (learning together) 
  2. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเปนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 1 เร่ือง การบวก การลบ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
ผูวิจัยไดจัดทําแบบฝกทักษะ จํานวน 10 แผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
  หนวยท่ี 1  โจทยปญหาการบวกท่ีมีผลบวกไมเกิน          20          จํานวน  2 ช่ัวโมง 
  หนวยท่ี 2  โจทยปญหาการบวกท่ีมีผลบวกไมเกิน          40          จํานวน  2 ช่ัวโมง 
  หนวยท่ี 3  โจทยปญหาการบวกท่ีมีผลบวกไมเกิน          60          จํานวน  2 ช่ัวโมง 
  หนวยท่ี 4  โจทยปญหาการบวกท่ีมีผลบวกไมเกิน          80          จํานวน  2 ช่ัวโมง 
  หนวยท่ี 5  โจทยปญหาการบวกท่ีมีผลบวกไมเกิน         100         จํานวน  2 ช่ัวโมง 
  หนวยท่ี 6  โจทยปญหาการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน    20          จํานวน  2 ช่ัวโมง 
  หนวยท่ี 7  โจทยปญหาการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน    40          จํานวน  2 ช่ัวโมง 
  หนวยท่ี 8  โจทยปญหาการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน    60          จํานวน  2 ช่ัวโมง 
  หนวยท่ี 9  โจทยปญหาการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน     80         จํานวน  2 ช่ัวโมง 
  หนวยท่ี 10 โจทยปญหาการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน  100         จํานวน  2 ช่ัวโมง 
 3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  3.1 ตัวแปรตน คือ วิธีการสอนมี 2 วิธี ไดแก 
   3.1.1 วิธีการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student 
team achievement division) 
   3.1.2 วิธีการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ และแบบเรียนรวมกัน 
(learning together) 
  3.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
   3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
   3.2.2 ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัย เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี โดยใชเทคนิค
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) และแบบเรียนรวมกัน 
(learning together)  เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีผูวิจัยเปนผูจัดกระบวนการเรียนมีกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การเรียนแบบรวมมือโดยเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division)   
หมายถึง การเรียนแบบรวมมือ มีลําดับข้ันตอน5 ประการดวยกัน คือ 1) การนําเสนอบทเรียนตอท้ัง
ชั้น 2) การเรียนกลุมยอย 3) การทดสอบยอย 4) คะแนนความกาวหนาของแตละคน 5) ทีมท่ีไดรับ
การยกยอง 
 การเรียนแบบรวมมือโดยเทคนิคแบบเรียนรวมกัน (learning together) หมายถึง การ
เรียนแบบรวมมือมีลําดับข้ันตอนท่ีสําคัญ 5 ประการดวยกัน คือ 1) ครูและนักเรียนทบทวนเนื้อหา
เดิม หรือความรูพื้นฐานท่ีเกี่ยวของ 2) ครูแจกแบบฝกหรืองานใหทุกกลุมๆ ละ 1 ชุดเหมือนกัน 
นักเรียนชวยทํางานโดยแบงหนาท่ีแตละคน 3) แตละกลุมสงกระดาษคําตอบหรือผลงานเพียงชุด

เทคนิคการเรียน 
- การเรียนแบบรวมมือใชเทคนิค 
  แบบกลุมสัมฤทธิ์ (student team 
  achievement division) 
- การเรียนแบบรวมมือใชเทคนิค 
  การเรียนรวมกัน (learning  
  together)     
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

ความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร 
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เดียว ถือวาเปนผลงานท่ีสมาชิกทุกคนยอมรับ และเขาใจแบบฝกหรือการทํางานช้ินนี้แลว 4) ตรวจ
คําตอบหรือผลงานใหคะแนนดวยกลุมเองหรือครูก็ได 5) ประกาศชมเชยกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดจะ
ไดรางวัลหรือติดประกาศไวในบอรด 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง ความสําเร็จและสมรรถภาพดานตางๆ
ของผูเรียนท่ีไดจากการเรียนรูอันเปนผลมาจากการเรียนการสอนประเมินไดจากการตอบแบบ 
ทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิชาวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การบวกการลบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
สอดคลองกับพฤติกรรมดานสติปญญา (cognitive domain) ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  คือ  
Willlson การคํานวณ ความเขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะห ไดแก 
  1) การคํานวณ ประกอบดวย ความรูในขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของ ความรูเกี่ยวกับศัพท
และนิยาม ความรูเกี่ยวกับกระบวนการคํานวณ 
  2) ความเขาใจ ประกอบดวย ความรูในความคิดรวบยอด ความรูในหลักการกฎ และ
สรุปอางอิง ความรูในโครงสรางคณิตศาสตร การแปลงรูปของปญหา การดําเนินตามแนวของ
เหตุผล การตีความปญหาทางคณิตศาสตร 
  3) การนําไปใช ประกอบดวย การแกปญหาคุนเคย การเปรียบเทียบ การวิเคราะห
ขอมูล ความประจักษในแบบแผน ความเหมือนกันทุกประการและความสมมาตร 
  4) การวิ เคราะห  เปนการแยกแยะ ส่ิง ท่ีจะพิจารณาออกเปนสวนยอย ท่ี มี
ความสัมพันธกัน เพื่อทําความเขาใจแตละสวนใหแจมแจง 
 ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง นักเรียนอานและแปลความ
ไดวา โจทยกําหนดส่ิงใดใหและตองการใหนําส่ิงส่ิงกําหนดดังกลาวไปหาคําตอบโดยวิธีใดเพ่ือให
ไดคําตอบท่ีตองการ ซ่ึงสามารถวัดไดจากแบบวัดความสามารถทางเรียนคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึนประกอบดวย 1) ความเขาใจโจทยปญหา 2) การเลือกกลยุทธวิธีการแกโจทยปญหา 3) การใช
ยุทธวิธีการแกปญหา และ 4) การวิเคราะห 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีประโยชน ดังนี้ 
 1. เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียนคณิตศาสตร ใน
หนวยการเรียนรูอ่ืนๆ 
 2. เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ในหนวยการเรียนรูอ่ืนๆ 
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 3. เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู สําหรับครูผูสอนและผูท่ีสนใจจะพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนวิชาคณิตศาตรในหนวยการเรียนรูอ่ืนๆ เพื่อเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนรูในการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ในหนวยการเรียนรู
อ่ืนๆ 
 4. เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูหรือผูเกี่ยวของทางการศึกษาสามารถนําปประยุกตใช 
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ ใหบรรลุผลตามความตองการมากข้ึน 
 


