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ค ำรับรอง 
 

 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูป
บาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนเป็นผลงานที่นายจักรพันธ์  นาทองไชย  ต าแหน่ง  คร ู  วิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา  ได้จัดท าขึ้นและมีการพัฒนาปรับปรุง  ทักษะการแก้โจทย์
ปัญหามาโดยตลอดจึงท าให้ผลงานดีมีประโยชน์   ต่อนักเรียนและเพ่ือนครูอย่างแท้จริง 
 ข้าพเจ้า จึงขอชมเชยในความวิริยะ  อุตสาหะ  พยายามท างานในหน้าที่อย่างตั้งใจ  จึงท าให้
ผลงานส าเร็จด้วยดี  สามารถน ามาแก้ไขปัญหานักเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้าพเจ้าในนามผู้บริหารโรงเรียน จึงขอรับรองว่ารายงานของนายจักรพันธ์  นาทองไชย     
ฉบับนี้  เป็นผลงานในหน้าที่และผลิตขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการขาดความรู้  ความเข้าใจและขาดทักษะในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการ
วาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และ
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนแก้สมการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างแท้จริง  เป็นผลงาน                    
ที่มีคุณภาพต่อทางวิชาการและสามารถน าไปเป็นแบบอย่างได้ 
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                       (นางรุ้งเพ็ชร   หัตถามาศ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
 
 
              
        
 
 
 
 
 
 



ข 
 

ประกำศคุณูปกำร 
 

 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูป
บาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก              
นางรุ้งเพ็ชร   หัตถามาศ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2  ที่กรุณาให้ค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง   
 ขอขอบพระคุณ  1)  นางพินิช   มหาชัย ครูช านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา            
2)  นายประเวช   นาชัยเวียง ครชู านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวัดผลประเมินผล                    
3)  นางทองษร  นาสมวา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงสร้างและภาษา   โรงเรียนโคก
ประสิทธิ์วิทยา  สักนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ที่กรุณา เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษา  ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ใน
การศึกษา  ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนโคกปะสิทธิ์วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จังหวัดกาฬสินธุ์    ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือ  เก็บ
ข้อมูลและการรายงานผลการศึกษา   

 

                จักรพันธ์   นาทองไชย 
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ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์
โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร 
และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

ผูศึ้กษา  จักรพันธ์   นาทองไชย 
ปีที่ท าการศึกษา  2564 

บทคัดย่อ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1). เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ตามเกณฑ์ E1/E2 
เท่ากับ 80/80  2). เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วย แบบ
ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และ           
3). เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ           
การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา    ส านักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน  9 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1). แบบฝึกทักษะการแกโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค
การวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร 
และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จ านวน 5 เล่ม   2). แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค
การวาดรปูบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร 
และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จ านวน 20 ข้อและ 3). แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแกโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ หารระคน 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย  และการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานและค่าสถิติ  t-test 

 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้

เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ  
การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
 



ง 
 

1.1 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ 
หารระคน ทั้งหมด 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวก เล่มที่ 2 โจทย์ปัญหา การลบ เล่มที่ 3 โจทย์
ปัญหาการคูณ เล่มที่ 4 โจทย์ปัญหาการหาร และ เล่มที่ 5 โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน 
กระบวนการในการฝึกทักษะเป็นไปตามกระบวนการของโพลยา โดยใช้ เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล มา
ช่วยในขั้นตอนการวางแผน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจโจทย์ ขั้นที่ 2 วางแผนโดย
การวาดรูปบาร์โมเดล  ขั้นที่ 3 แสดงวิธีท าและลงมือค านวณ ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 

1.2 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ 
หารระคน โดยรวมมีความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.31 , S.D. = 0.13)  

1.3 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค   
การวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร 
และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กับนักเรียนจ านวน 9 คน พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.18/81.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา 
การบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะสูงกว่า 
ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหา การบวก การลบ            
การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.80 , S.D. = 0.66) 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มี ความรู้
ความสามารถ รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ปัจจัยส าคัญทีท่ าให้มนุษย์รู้จักคิดไตร่ตรองมีเหตุผล ในการตัดสินใจ
อย่างมีวิจารณญาณ สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ของโลกปัจจุบันได้ คือการจัด
การศึกษา กระบวนการจัดการศึกษาจึงนับว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ พัฒนาประเทศ เพราะเป็นกระบวนการ
ทีท่ าให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้อยู่ในสังคม ได้อย่างสันติสุขและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิด สร้างสรรค์ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ระบุวา การศึกษา
เป็นกระบวนการเพ่ือความเจริญงอกงาม ของบุคคล และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค ์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม
สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และมาตรา 6 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษา
ต้อง เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่รวมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2545 : 2-3) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ ได้อย่างถ่ีถว้นรอบคอบ ท าให้
สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน ศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้ง
ทางรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545 : 1) 

แต่ในปจัจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไมป่ระสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จาก รายงานผลการ
ประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์        
เขต 2  พบว่า ผลสอบวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ า คือ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.41 ซ่ึงต่ ากว่าร้อยละ 50            
ของคะแนนเต็ม ถึงแม้จะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ คือร้อยละ 35.77 ก็ตาม แต่ก็ยังถือว่านักเรียนมี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ า 
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และเม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเฉพาะมาตรฐาน ค 1.2 พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย
เพียงร้อยละ 31.77 เท่านั้น ซึ่งจากประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ของผู้วิจัย โดยการสังเกตพฤติกรรม         
ในการเรียนของนักเรียนในแต่ละชั่วโมง การตรวจแบบฝึกหัด และการพูดคุย กับนักเรียน พบว่า การแก้โจทย์
ปัญหาเป็นเรื่องที่ยากกว่าโจทย์ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์ เนื่องจาก ต้องใช้ความรู้และทักษะหลายๆ อย่าง              
ดังที่ Branca (1980 : 3-8) กลา่วไว้ว่าโจทย์ปัญหาเป็นเรื่องที่เรียนและสอนได้ยากท่ีสุดในจ านวนเนื้อหาวิชาต่างๆ 
ในหลักสูตรประถมศึกษา โดยนักเรียนส่วนใหญ่ จะสามารถคิดค านวณค าตอบจากโจทย์ที่เป็น ประโยคสัญลักษณ์
ได้ แต่เมื่อพบกับโจทย์ปัญหา นักเรียนมักจะไม่สามารถด าเนินการแก้โจทย์ปัญหานั้นได้ บางคนจะเว้นว่างไว้โดยไม่
แสดงวิธีท าใดๆ เลย เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หรือใช้วิธีการใดในการหาค าตอบ บางคนแสดงวิธีท ามาแตท่ า
ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้และไม่อยากเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์              
อีกต่อไป ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าว ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขย่อมส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและผลการเรียนรู้               
ของนักเรียนที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป 

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เห็นว่าปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไข จึงได้พิจารณา
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว พบว่า สาเหตุที่นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ได้นั้น           
มาจากวิธีการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบเดิมที่ผ่านมาเป็น วิธีการที่เป็นนามธรรม กล่าวคือ
เริ่มต้นด้วยการเขียนสิ่งที่โจทย์ก าหนดมาให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หา จากนั้นเลือกตัวด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์มาจัดกระท ากับข้อมูล หรือให้เขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์ แล้วด าเนินการหาค าตอบ ซึ่งวิธีการ
แก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบนี้ค่อนข้างยากต่อการท าความเข้าใจ ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา เพราะเป็น
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาที่เป็น ข้อความ มาอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลในโจทย์ปัญหา 
ที่มีลักษณะเป็นข้อความเช่นกัน ส่งให้นักเรียน มองไม่เห็นภาพของความสัมพันธ์ของข้อมูลในโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนจากประโยค ภาษามาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ เนื่องจากเลือกตัวด าเนินการ 
ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องเพ่ือใช้ในการ แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้ ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถด าเนินการแก้โจทย์
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ปวนกาศ (2543) และศศินภา กาละปลูก (2552)              
ทีท่ าการศึกษา เรื่องการใช้กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาดของนิวแมน เพื่อวิเคราะห์ความผิดพลาดในการแก้
โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองปานวิทยา จังหวัด
ล าปาง และศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความผิดพลาดในการแก้โจทย์ปัญหาสมการของนักเรียน ชนเผ่าลาหู โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาดของนิวแมน ตามล าดับ พบว่า นักเรียนเกิด ความผิดพลาดประเภทการ
เปลี่ยนรูปมากที่สุด กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนจากประโยคภาษา เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นั่นเอง 

จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าว ส่งผลให้ผู้วิจัยสนใจที่จะแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยใช้เทคนิค การวาดรูป        
บาร์โมเดล (Bar Model) มาช่วยในการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา โดยการวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ในโจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ที่น่าสนใจและ         
เป็นที่นิยมใช้ในนานาประเทศ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ในประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่นได้น าวิธีนี้ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติ (TIMSS 2007 International 
Mathematics Report) ที่ Multis, I.V.S. et al. (2008) ได้รายงานไว้ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนสิงคโปร์
และญี่ปุ่นอยู่ในระดับที่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยนานาชาติ (500 คะแนน) กล่าวคือ นักเรียนสิงคโปร์ได้คะแนนเฉลี่ยวิชา
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คณิตศาสตร์ 582 คะแนน และนักเรียนญี่ปุ่นได้คะแนนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์ 564 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ BanHar; et al. (2008) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้วิธีวาดแบบจ าลองในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา พบว่า การวาดแบบจ าลองจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้รูปธรรมอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลใน
โจทย์ปัญหาที่เป็น นามธรรม โดยน าเสนอผ่านแบบจ าลองที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพและ
เข้าใจ ความสัมพันธ์ของสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้                       
ในการแก้โจทย์ปัญหาขั้นสูงด้วย 

นอกจากนี้ จากการศึกษางานวิจัยของ พรทิพา โสกัณทัต (2552) ซึ่งศึกษาเรื่องการพัฒนา ความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ด้วยกลวิธีที่หลากหลายของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนชอบใช้กลวิธีการวาดภาพ
จ าลองมากท่ีสุด ในการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียวเกี่ยวกับจ านวน โดยนักเรียนจะวาดรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าเพ่ือใช้แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ในโจทย์ปัญหา ซึ่งนักเรียนให้เหตุผลว่าการวาดภาพ
แบบจ าลองท าให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างและศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะ การแกโจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ซึ่งมี 4 ขั้นตอน รวมกับเทคนิค การวาดรูปบาร์โมเดล 
(Bar Model) ซึ่งเป็นวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ในหลาย ประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศเวียดนาม และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งกรองทอง ไคริรี (2554) ได้กล่าวไว้ว่าประเทศสิงคโปร์ก าหนดให้
ใช้การวาดรูปบาร์โมเดลในการท าโจทย์ปัญหา โดยจะวาดในรูปแบบบล็อกหรือบาร์ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียกว่า 
Singapore Bar Model หรือ Singapore Block Model หรือเรียกสั้นๆ ว่า Bar Model มาใช้ในขั้นตอนการ
วางแผนแกโจทย์ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอย่างมีระบบ มีข้ันตอนวิเคราะห์
โจทย์ออกมาเป็นภาพ เพื่อช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาให้งายขึ้น ซึ่งนวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คือ แบบฝึกทักษะ 
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง                      
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยแบบฝึกทักษะที่
จัดท าขึ้นนี้ จะช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหา ประสบการณที่ซับซอนให้เป็นรูปธรรม ท าให้นักเรียนเขา้ใจเนื้อหา 
เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อ
ผู้เรียนแกโ้จทย์ปัญหาได้ ก็จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้สอนก็สามารถน าผลที่ได้มาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน การสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องอ่ืนๆ เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาให้
น่าสนใจและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคการ

วาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ตามเกณฑ์ E1/E2 เทากับ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วย แบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหา              
การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร 
และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

 

สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูป บาร์โมเดล 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาก่อนเรียน 

 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนยเ์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฆ้องชัย              
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 121 คน 

กลุ่มตัวอยา่ง ได้แก ่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 9 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  

2. ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการ
วาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

ตัวแปรตาม ไดแ้ก ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
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3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาที่ใช้คือสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551             
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จ านวนนับ        
และการบวก การลบ การคูณ การหาร ตามตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังนี้ 

แนวคิด / ทฤษฎี            ตัวแปรต้น          ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์  
โดยใช้เทคนิค 

การวาดรูปบาร์โมเดล 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ประสิทธิภาพของ 
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้เทคนิค 

การวาดรูปบาร์โมเดล 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ความสามารถในการ  
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

โดยใช้เทคนิค  
การวาดรูปบาร์โมเดล  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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ส าหรับกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1.2 กระบวนการวิจัย 

 

 



7 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. การแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการของโพลยา หมายถึง กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ มี 

4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา เป็นการมองที่ตัวปัญหา พิจารณาว่าโจทย์ปัญหาตองการใหห้า
อะไร โจทย์ก าหนดอะไรมาให้บาง มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เก่ียวขอ้ง กับค าตอบของปัญหานั้นอยู่ในรูปแบบใดบ้าง 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางแผน เป็นขั้นที่ค้นหาความเชื่อมโยง ระหว่างขอมูลกับสิ่งที่ไม่รู้ ถ้าไม่สามารถหาความเชื่อมโยง
ไดก้็ควรอาศัยหลักการวางแผนในการ แก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน เป็นขั้นตอนที่จะลงมือปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพ่ิมรายละเอียดในแผนให้ชัดเจนแล้วลงมือ
ปฏิบัติ จนกระทั่งสามารถหาค าตอบได้ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบ เป็นขั้นที่ผู้แก้ปัญหามองย้อนกลับไปที่ ขั้นต่างๆ 
ที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาความถูกต้องของค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา 

2. เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล (Bar Model) หมายถึง การวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สร้างข้ึน แทนจ านวน
ที่ตอ้งการเปรียบเทียบ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ความยาวพิจารณาจากค่าของ
จ านวนที่เกี่ยวข้อง ให้จ านวนที่มีค่ามากมีความยาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวกว่าความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของ
จ านวนที่มีค่าน้อย 

3. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล หมายถึง สื่อประสม
ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มุง่เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรูทักษะและการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร อันเนื่องมาจาก ประสบการณหรือการฝึกหัด 
โดยน ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการของโพลยาและเทคนิค การวาดรูปบาร์โมเดลมาใช้รวมกัน โดย
มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ท าความเขาใจโจทย์ ขั้นที่ 2 วางแผน โดยการวาดรูปบาร์โมเดล ขั้นที่ 3 แสดงวิธีท าและ
ลงมือค านวณ ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลอง กับมาตรฐานและตัวชี้วัดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เรื่องจ านวนนับ และการบวก การลบ การ
คูณ การหาร ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จ านวน 5 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 โจทย์
ปัญหาการบวก เล่มที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบ เล่มที่ 3 โจทย์ปัญหาการคูณ เล่มที่ 4 โจทย์ปัญหาการหาร และ             
เล่มที่ 5 โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน 

4. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ หมายถึง ผลการใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน กับกลุ่มตัวอย่างแล้ว
ท าแบบฝึกทักษะและท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ 
การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เมื่อสิ้นสุด การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะทั้งหมดผ่านเกณฑ์ 
E1/E2 เทากับ 80/80 ดังนี้ 

80 ตัวแรก หมายถึงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน ด้วยแบบฝึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ไมนอยกวารอยละ 80 

80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบท้าย แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ไมนอยกวารอยละ 80 
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ซึ่ง
วัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การ
คูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 

6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของนักเรียนในด้านที่ดี ในเชิงบวก ที่มีต่อการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูป บาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยวัด              
ความพึงพอใจไดจากแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ก าหนดค่าเป็น 5 ระดับตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Likert) 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้แนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นอื่นๆ ที่มีลักษณะเนื้อหาที่คล้ายๆ กัน 

2. ได้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่ก าหนดไว้ 
และช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

3. ครูสามารถน าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มาใช้ในการสอนซ่อมเสริม นักเรียนที่มี
ปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ และใช้เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนมีความรู้ ความสามารถให้รู้มาก
ยิ่งขึ้น 

4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาในแต่ละข้ันตอนได้อย่างชัดเจน และเกิดความเข้าใจ
ได้ดียิ่งขึน้และสามารถน าความรู้ น าขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาที่เก่ียวข้องไปใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 

 

 

 



 
บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับ         

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยน าเสนอรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 

2. ความหมายของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  

3. ประเภทของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  

4. ลักษณะของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  

5. ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  

6. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  

7. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  

8. การพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  

9. เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  

10. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

11. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความพึงพอใจ  

12. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
  1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐาน 
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
  2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค                  
และมีคุณภาพ 
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  3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
  4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ 
การจัดการเรียนรู้ 
  5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งพัฒนา  มุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิด
วิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ และเป็นเครื่องมือในการศึกษาศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต ท าให้เป็นคนที่สมบูรณ์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560   

 หลักสูตรโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช  2560  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและเป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้น าของสังคมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Corporate  objective) 
1.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์  มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต  เป็นผู้น าที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสารอย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality 
 System  Management)  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจอย่างทั่วถึง 

2. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Worle  Class 
standard) 

3. เพ่ือให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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วิสัยทัศน์โรงเรียน 

โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีจิตส านึกรักบ้านเกิด ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน ทุกคน
สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพสู่อาเซียน 

พันธกิจ 

1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้  และเกิดทักษะโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสื่อเทคโนโลยี 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมอันพึง 

ประสงค์ 
3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีเพ่ิมเติม  ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน  และ 

ชุมชน  องค์กรภายนอกให้มีส่วนร่วมในการบริการ  จัดการ  และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
4. จัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะ  สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  ทั้งในและนอก 

ห้องเรยีน 
2. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์  สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ 
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอก  ท าให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 ผู้เรียนมีความตระหนักในการคิด  วิเคราะห์  ในการวางแผน  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถน าไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภารกิจของคณิตศาสตร์ 

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ส่งเสริมและปลูกฝังเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. พัฒนาการเรียนรู้  โดยเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  อ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียนสื่อความ  และสอดคล้องกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
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เป้าหมายสาระการเรียนรู้  เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  แล้วผู้เรียนจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการ  การวัด   
เรขาคณิต  พีชคณิตและการวิเคราะห์และความน่าจะเป็น  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ได้ 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
3. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
4. มีความสามารถในการท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย  รอบคอบและมีความรับผิดชอบ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
  1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   
  2. ซื่อสัตย์สุจริต 
  3. มีวินัย    
  4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อยู่อย่างพอเพียง   
  6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย   
 8. มีจิตสาธารณะ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครบูาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รูปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส   มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก คณิตศาสตร์ช่วย
ให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถ วิเคราะห์ ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้วย
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ อันเป็นรากฐาน ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียม กับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้า อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)        
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ฉบับนี้ จัดท าขึ้น โดยค านึงถึงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ นั่นคือ  การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการ
ร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม 
สามารถแข่งขันและ อยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จนั้นจะต้อง 
เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือ สามารถศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร ์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิตการวัดและ เรขาคณิต และ
สถิติและความน่าจะเป็น  
 ✧ จ านวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบจ านวนจริง สมบัติเก่ียวกับจ านวนจริงอัตราส่วน ร้อยละ 
การประมาณค่า  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต 
ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ย และมูลค่า ของเงิน ล าดับ
และอนุกรม และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
 ✧ การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับความยาว  ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่  ปริมาตรและความจุ เงิน
และเวลา หน่วยวัดระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิต และสมบัติของรูป
เรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการ
เลื่อนขนาน  การสะท้อน การหมุน และการน าความรู้เกี่ยวกับการวัด และเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
 ✧ สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลการค านวณ
ค่าสถิติ การน าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  หลักการนับ เบื้องต้นความน่าเป็น          
การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจ 
 ✧แคลคูลัส ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต และน าความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต  
   มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน  
การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้  
   มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟงก์ชัน ล าดับและอนุกรม         
และน าไปใช้  
   มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่
ก าหนดให้ 

 สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต  
   มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและ
น าไปใช้  
   มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต  ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

 สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น  
   มาตรฐาน ค 3.1   เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
   มาตรฐาน ค 3.2   เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ 
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น และต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้  
 1. การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์  
วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบพร้อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้อง  
 2. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รปูภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารสื่อความหมาย สรุปผลและน าเสนอได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน  
 3. การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้
คณิตศาสตร์เนื้อหาต่างๆหรือศาสตร์อื่นๆและน าไปใช้ในชีวิตจริง  
 4. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้งเพื่อ
น าไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ  
 5. การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิม หรือสร้างแนวคิดใหม่เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้ 
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คุณภาพผู้เรียน จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
 ✧ อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง อัตราส่วน และ
ร้อยละ มีความรู้สึกเชิงจ านวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมวลผลลัพธ์ และน าไปใช้ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
 ✧ อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปเรขาคณิต สร้าง
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และน าไปใช้ ในสถานการณ์
ต่าง ๆ  
 ✧ น าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางสองทาง และ
กราฟเส้นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ
จ านวนผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ป.4 1. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับที่มากกว่า 
100,000  
2. เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับที่
มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่างๆ 

จ านวนนับท่ีมากกว่า 100,000 และ 0 
- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจ านวน 
- หลัก ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 
และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 
- ค่าประมาณของจ านวนนับและการใช้เครื่องหมาย ≈ 

3. บอก อ่านและเขียนเศษส่วนจ านวนคละแสดง
ปริมาณสิ่งต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆตามเศษส่วน
จ านวนคละท่ีก าหนด 
4. เปรียบเทียบเรียงล าดับเศษส่วนและจ านวน
คละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวอีกหนึ่ง 

เศษส่วน 
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน 
- จ านวนคละ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคละและเศษเกิน 
- เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ า และเศษส่วนที่
เท่ากับจ านวนนับ 
- การเปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละ 

 

5. อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่งแสดง
ปริมาณของสิ่งต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆตาม
ทศนิยมที่ก าหนด 
6. เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไม่เกิน 3 
ต าแหน่งจากสถานการณ์ต่างๆ 

ทศนิยม 
- การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่งตาม
ปริมาณที่ก าหนด 
- หลักค่าประจ าหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของ
ทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูป
กระจาย 
- ทศนิยมที่เท่ากัน 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
ป.4 
 

7. ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ 
การหารจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล 
8. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 
9. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการคูณของจ านวนหลายหลัก 2 จ านวนที่มีผล
คูณไม่เกิน 6 หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
หารที่ตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก 
10. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
จ านวนนับ และ 0 

การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับท่ี
มากกว่า 100,000 และ 0 
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ 
การหาร 
- การบวกและการลบ 
- การคูณและการหาร 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมทั้งหาค าตอบ 

11. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน
ของจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 
12. สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับและ 
0 พร้อมทั้งหาค าตอบ 

 

13. หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละท่ี
ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
14. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจ านวนคละท่ี
ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 

การบวก การลบ เศษส่วน 
- การบวกและการลบเศษส่วน และจ านวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการ
ลบเศษส่วนและจ านวนคละ 

15. หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
16. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 

การบวก การลบทศนิยม 
- การบวก การลบทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยมไม่เกิน 
2 ขั้นตอน 
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 มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ล าดับและอนุกรม และ
น าไปใช้ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ป.4  แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เกิดจากการคูณ การหาร ด้วย
จ านวนเดียวกัน 

 
 มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่
ก าหนดให้ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ป.4 - - 
 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และ
น าไปใช้ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ป.4 1. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

เวลา 
- การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดอืน ปี 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา 
- การอ่านตารางเวลา 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

ป.4 2. วัดและสร้างมุม โดยใช้โพร
แทรกเตอร์ 

การวัดและสร้างมุม 
- การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 
- การสร้างมุมเม่ือก าหนดขนาดของมุม 

3. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
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สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
  มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิตความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ป.4 1. จ าแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุม และเขียน
สัญลักษณ์แสดงมุม 
 
 
 
 
 
2. สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อก าหนด
ความยาวของด้าน 

รูปเรขาคณิต 
- ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดง
เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
- มุม 
   ส่วนประกอบของมุม 
   การเรียกชื่อมุม 
   สัญลักษณ์แสดงมุม 
   ชนิดของมุม 
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
 มาตรฐาน ค 2.3  เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และน าไปใช้ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ป.4 - - 
 

 มาตรฐาน ค 2.4  เข้าใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช้ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ป.4 - - 
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สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
  มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ป.4 1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการ
หาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่น
ระยะ) 
- การอ่านตารางสองทาง (two-way table)  
- อ่านและเขียนแผนภูมิเก่ียวกับข้อมูลบุคลากรใน
โรงเรียน 
- อ่านและเขียนเกี่ยวกับสถิติเกี่ยวกับรายได้ใน
ครัวเรือน 

 
  มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ป.4 - - 
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ความหมายของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
มีนักวิจัยได้ให้ความหมายและความส าคัญของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

อาดัมส์, อิลลิสและปีสัน (Adams, Elis and Beeson อ้างอิงใน อัจฉรา สุภาพร. 2536 : 32) ให้
ความหมายของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ว่า โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์คือ โจทย์ภาษา หรือโจทย์ เชิงเรื่องราว หรือ
โจทย์เชิงสนทนา เป็นปัญหาที่บรรยายสภาพการณ์ด้วยถ้อยค า ข้อความและตัวเลข โดยต้องการค าตอบเชิงปริมาณ
หรือตัวเลข ผู้แก้ปัญหาต้องค้นหาว่าจะใช้วิธีการใดแก้โจทย์ปัญหา 

ดีเวย์ (Dewey. 1933 อ้างอิงใน สมบัติ โพธิ์ทอง, 2539 : 42) ได้ให้ความหมายของโจทย์ปัญหา 
คณิตศาสตร์ว่า เป็นสถานการณ์ท่ีท้าทายความคิดโดยผู้ที่เผชิญกับปัญหาจะต้องวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ค้นหาวิธี
แก้ปัญหา โดยอาศัยความสมเหตุสมผลจากข้อมูลที่มีอยู่ และต้องตัดสินใจขั้นสุดท้ายเลือกวิธี แก้ปัญหานั้น 

แอนเดอร์สัน และพินกรี (Anderson and Pingry. 1973 อ้างอิงใน อัจฉรา สุภาพร, 2536 : 32) ให้
ความหมายของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ว่า โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นสถานการณ์ หรือค าถาม ที่ต้องการ
วิธีการแก้ไขหรือหาค าตอบ ซึ่งผู้แก้ปัญหาจะท าได้ดีต้องมีกระบวนการที่เหมาะสม ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และ
การตัดสินใจโดยพร้อมมูล 

ปรีชา เนาว์เย็นผล (2537 : 20) ให้ความหมายว่า โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์         
ทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการค าตอบซึ่งอาจอยู่ในรูปปริมาณ หรือจ านวนหรือค าอธิบาย ให้เหตุผลการหาค าตอบนั้น
ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์หลายๆ อย่างประมวลเข้าด้วยกัน จึงจะหาค าตอบได้ 

นอกจากนี้ วิชัย พาณิชย์สวย (2546 : 9) ได้ให้ความหมายของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ คือปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับปริมาณ ซึ่งสามารถหาค าตอบได้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ที่มีอยู่เป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหา หรือสถานการณ์นั้นอย่างเป็นกระบวนการ 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์หรือค าถาม             
ทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยข้อความและตัวเลขท่ีต้องการค าตอบ ซึ่งนักเรียนต้องใช้ความรู้และประสบการณ์
ทางคณิตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ท าความเข้าใจโจทย์ วางแผน และเลือกใช้วิธีการ ทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม 
ตลอดจนใช้ความสามารถในการคิดค านวณมาช่วยในการหาค าตอบ 

 
ประเภทของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

อาร์เทอ เจ บารู้ (Arthur J. Baroody. 1987 : 261 อ้างอิงใน อัจฉรา สุภาพร. 2536 : 34) แบ่งรูปแบบ
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. โจทย์ปัญหาธรรมดา (Routine Problem) เป็นปัญหาที่ผู้แก้ปัญหามีความคุ้นเคย ในลักษณะของ
โครงสร้างและวิธีการแก้ปัญหา โจทย์ปัญหาจะบอกข้อมูลที่จ าเป็นในการแก้ปัญหา ครบถ้วน ท าให้สามารถหา
วิธีการแก้ปัญหาได้ง่าย โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ลักษณะนี้จะพบอยู่ใน หนังสือเรียนทั่วๆ ไป 
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2. โจทย์ปัญหาไม่ธรรมดา (No routine Problem) เป็นปัญหาที่ผู้แก้ปัญหาต้องใช้ความรู้ และ
ความสามารถหลายอย่างด้วยกัน ในการหาค าตอบของปัญหา ลักษณะของปัญหาจะสอดคล้องกับ สภาพความเป็น
จริงมากกว่าปัญหาประเภทแรก ข้อมูลที่ปัญหาก าหนดให้มีทั้งท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็น มีวิธีการในการหาค าตอบได้
หลายวิธี และค าตอบของปัญหาอาจมีได้หลายค าตอบ 

จอร์จ โพลยา (Gorge Polya. 1973 : 156 อ้างอิงใน สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, 2533 : 32) ได้กล่าวถึง
ประเภทของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ว่า เมื่อแบ่งประเภทของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามจุดประสงค์ของปัญหา 
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

1. ปัญหาให้ค้นหา (Problem to Find) เป็นปัญหาที่มีจุดประสงค์ เพ่ือให้ค้นหาค าตอบ ที่ต้องการ ซึ่ง
อาจจะอยู่ในรูปปริมาณหรือจ านวน เป็นปัญหาให้หาวิธีการ หรือหาเหตุผลก็ได้ ลักษณะ ของปัญหาจะประกอบไป
ด้วย 3 ส่วน คือ สิ่งที่ต้องการให้หา สิ่งที่ก าหนดให้ และเงื่อนไข เชื่อมโยง ระหว่างสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หากับสิ่งที่
โจทย์ก าหนดให้ การแยกส่วนประกอบของปัญหาออกเป็น 3 ส่วน จะช่วยให้ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจโจทย์ปัญหา
ได้ดีขึ้น ท าให้สามารถก าหนดแนวทางให้ การแก้โจทย์ปัญหาได้ 

2. ปัญหาให้พิสูจน์ (Problem to Prove) ลักษณะของปัญหาประเภทนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือให้แสดงการให้
เหตุผลว่า ข้อความที่ก าหนดให้เป็นจริง หรือเป็นเท็จ ส่วนประกอบของปัญหา ประเภทนี้ จะประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้หรือสมมติฐาน และเงื่อนไขเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หากับสิ่งที่โจทย์
ก าหนดให้ การแยกส่วนประกอบของปัญหาออกเป็น ส่วนๆ ท าให้ผู้แก้ปัญหาเข้าใจปัญหาได้ชัดเจนขึ้นและสามารถ
ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา หรือการพิสูจน์ได้รวดเร็วขึ้น 

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (2533 : 34) ได้กล่าวถึงรูปแบบของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ว่า โจทย์ปัญหาอาจจะ
มีลักษณะเป็นโจทย์ปัญหาโดยตรง และโจทย์ปัญหาโดยอ้อม หรือเป็นโจทย์ ขั้นตอนเดียว และโจทย์หลายขั้นตอน 
ซึ่งโจทย์ปัญหาโดยตรงและโจทย์ปัญหาขั้นตอนเดียวแก้ง่ายกว่า โจทย์ปัญหาโดยอ้อม และโจทย์ปัญหาหลาย
ขั้นตอน 

วิชัย พาณิชย์สวย (2546 : 10) ได้แบ่งประเภทของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ  ดังนี้ 
1. โจทย์ปัญหาในชั้นเรียน (Standard Textbook Problems) เป็นโจทย์ปัญหาที่ พบเห็นอยู่ทั่วไปใน

หนังสือเรียน ซึ่งใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ลักษณะเด่นของโจทย์ปัญหาประเภทนี้ คือสามารถหาค าตอบด้วยวิธี 
และล าดับขั้นตอนที่ใช้อยู่เป็นประจ า โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนเกือบทั้งหมด เป็นโจทย์ปัญหาจ าเจ (Routine 
Problems) คือเป็นโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่เด็กเคยเห็น เคยเรียนจนคุ้นเคย สามารถหาค าตอบด้วยวิธี
ที่เป็นข้อก าหนดกฎเกณฑ์เดิมๆ โดยผู้เรียนจะแปลเรื่องราว ของโจทย์เป็นประโยคสัญลักษณ์ และค านวณหา
ค าตอบได้ทันที โจทย์ปัญหาจ าเจนี้ อาจเป็นโจทย์ปัญหา ชั้นเดียว หรือโจทย์ปัญหาหลายขั้นตอนก็ได้ โจทย์ปัญหา
ประเภทนี้ผู้เรียนหาค าตอบได้โดยไม่ต้องใช้ ความสามารถใดๆ ที่แปลกใหม่ไปจากเดิม 

2. โจทย์ปัญหาที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา (Process Problems) โจทย์ปัญหาที่เน้น กระบวนการ
แก้ปัญหา เป็นโจทย์ปัญหาที่ไม่จ าเจ ผู้เรียนไม่สามารถหาค าตอบได้โดยการแปลเรื่องราว ของโจทย์เป็นประโยค
สัญลักษณ์ และคิดค านวณหาค าตอบตามวิธีที่ใช้อยู่เดิมๆ แต่ผู้เรียนจะต้อง วางแผนการน ากลวิธีมาใช้                   
ในการแก้ปัญหา โจทย์ประเภทนี้อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน ของบุคคล หรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวโยง
กับเนื้อหาวิชาอ่ืน และบางครั้งค าตอบของโจทย์ปัญหาอาจมี มากกว่า 1 ค าตอบ 
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จากรูปแบบของโจทย์ปัญหาดังกล่าวพอสรุปได้ว่า รูปแบบของโจทย์ปัญหาแบ่งได้ 2 ประเภท คือ           
โจทย์ปัญหาที่มีการหาค าตอบได้ง่ายมีขั้นตอนเดียว และโจทย์ปัญหาที่มีการหาค าตอบซับซ้อนขึ้น และต้องมีการหา
ค าตอบหลายขั้นตอน 

 
ลักษณะของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ลักษณะของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จะมีส่วนสัมพันธ์กับความสามารถในการโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนอย่างมาก มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ที่ดีซึ่งได้รวบรวม
ไว้ดังต่อไปนี้ 

สิริพร ทิพย์คง (2544 : 18) ได้กล่าวถึงลักษณะของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. ภาษาท่ีใช้กระชับ รัดกุม ถูกต้อง สามารถเข้าใจง่าย 
2. แปลกใหม ่ส าหรับนักเรียน ช่วยกระตุ้น และพัฒนาความคิดท้าทายความสามารถ ของนักเรียน ไม่สั้น

หรือยาวเกินไป ไม่ยากหรือง่ายเกินไป ส าหรับความสามารถของนักเรียนในวัยนั้นๆ 
3. สถานการณ์ของปัญหาเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  
4. ให้ข้อมูลเพียงพอ ที่จะน าไปประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาได้ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
5. ข้อมูลที่มีอยู่จะต้องทันสมัย เหตุการณ์ที่เป็นไปได้จริง มีวิธีการหาค าตอบได้มากกว่า 1 วิธ ี
6. นักเรียนสามารถใช้การวาดภาพลายเส้น แผนภาพ ไดอะแกรม หรือแผนภูมิ ช่วยในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ 
ไคลด์ (Clyde. 1968 : 108 อ้างอิงใน อัจฉรา สุภาพร, 2536 : 33) ได้กล่าวถึงลักษณะของ โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจว่าควรมีลักษณะดังนี้ 
1. มีความใกล้เคียงกับปัญหาในชีวิตประจ าวันและสัมพันธ์กับผู้แก้ปัญหามากท่ีสุด โดยอาจเป็นเรื่องราว

หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดกับผู้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน หรือลักษณะคล้ายกับ สถานการณ์ในชีวิตจริง 
2. สถานการณ์ท่ีสร้างขึ้นเป็นปัญหาควรใช้ภาษาหรือบรรยายในลักษณะที่ผู้แก้ปัญหา มีประสบการณ์ และ

ไม่ควรเป็นปัญหาธรรมดาทั่วๆ ไป 
สรุปได้ว่า ลักษณะของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจนั้นควรจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กับ

ผู้แก้ปัญหาและเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ค าถามหรือโจทย์ปัญหาภาษาท่ีใช้จะต้อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย ลักษณะ
ของโจทย์ปัญหาต้องเหมาะสมกับระดับความรู้และความสามารถของ ผู้แก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหามีโอกาสได้ใช้ทักษะ
ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยควรมีทักษะพ้ืนฐาน คือ การบวก ลบ คูณ และการหาร 
 
ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

การที่จะแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดีนั้นจะต้องอาศัยรูปแบบวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม ซึ่งมีนักการ
ศึกษาหลายท่านได้เสนอแนะขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (2533 : 37) ได้กล่าวถึงการแก้โจทย์ปัญหาว่า คือขบวนการของการ ประยุกต์เอา
ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ท่ียังไม่คุ้นเคย การแก้โจทย์ปัญหา ที่มีอยู่ในรูปแบบเรียน
คณิตศาสตร์เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ปัญหา 
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กมล ชื่นทองค า (2527 : 33-34) ได้แบ่งข้ันตอนการแก้โจทย์ปัญหาเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้  
ขั้นที่ 1 การตีความและท าความเข้าใจปัญหา ประกอบด้วย 
1) การท าความเข้าใจความหมายของค าและสัญลักษณ์ต่างๆ ในโจทย์ปัญหา  
2) การมองปัญหาหลายๆ แง่มุม เพื่อดูความเป็นไปได้ของปัญหา  
3) การวาดรูปประกอบปัญหา  
4) การหาส่วนส าคัญของปัญหา 
5) การค้นคว้าหาความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของปัญหา  
ขั้นที่ 2 การวางแผนในการแก้ปัญหาประกอบด้วย 
1) ทบทวนความรู้เดิมที่มีซึ่งต้องใช้ในการแก้ปัญหา  
2) การคิดถึงวิธีการให้เหตุผล เพ่ือระบุสิ่งที่ต้องการ 
3) การแบ่งขั้นตอนในการแก้ปัญหาว่าอะไรเป็นขั้นตอนใหญ่ และอะไรเป็นขั้นตอนย่อย จะต้องหาอะไร

ก่อนหลัง 
4) พิจารณาปัญหาที่ใกล้เคียงกัน เพื่อดูว่าอะไรร่วมหรือคล้ายคลึงกันบ้างจะได้ แก้ปัญหาในลักษณะที่

คล้ายคลึงกัน 
5) พิจารณาว่าข้อมูลที่ให้มาในโจทย์นั้นมีเพียงพอหรือไม่ 
6) การเลือกวิธีค านวณที่เหมาะสม  
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการแก้โจทย์ปัญหา 
1) การลงมือคิดค านวณตามแผนที่วางไว้  
2) การคาดคะเนค าตอบที่ใกล้เคียง  
3) ตรวจสอบความเป็นไปได้ของค าตอบรวมทั้งพิจารณาความเหตุสมผลของค าตอบ  
4) ตรวจค าตอบว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ให้มาหรือไม่ 
5) ปรับปรุงค าตอบให้เป็นค าตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์  
สวัสดิ์ จิตต์จนะ (2535 : 75) ได้เสนอขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาไว้ 7 ขั้น ดังนี้ 
1. อ่านโจทย์ปัญหา  
2. แบ่งโจทย์ปัญหา  
3. พิจารณาความสัมพันธ์ของจ านวนต่างๆ ในโจทย์  
4. ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการหาค าตอบ  
5. แสดงความคิดในการแก้โจทย์ปัญหา  
6. แสดงวิธีหาค าตอบ 
7. คิดค านวณหาค าตอบ 
นอกจากนี้ พรรษา เชื้อวีระชน (2553 : 14) และ Polya (1957 : 16 - 17) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียน            

การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา เป็นการฝึกให้นักเรียนมีวิธีการที่ดี ในการแก้ปัญหา
มากกว่าที่จะสอนให้รู้ค าตอบของปัญหา โดยพยายามส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบ รูปแบบหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ 
ด้วยตนเอง ดังนั้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา จึงเน้นทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน                  
โดยมีกระบวนการแก้ปัญหา ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 



26 
 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจโจทย์ (Understanding the problem) 
ในขัน้นี้ผู้เรียนต้องเข้าใจวาอะไรคือสิ่งที่ไมรู้ อะไรคือข้อมูล โจทย์ก าหนดเงื่อนไขอะไรบ้าง และ               

เพียงพอที่จะแก้ปัญหาหรือไม่ หากเกิดความก ากวมหรือลักลั่นหรือขัดแยง ควรใช้การวาดรูป และควรแยก
สภาพการณ์หรือเงื่อนไขออกเป็นส่วนๆ โดยการเขียนลงบนกระดาษจะท าให้เข้าใจ โจทย์ปัญหาได้มากข้ึน 

ดังนั้น การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจะเริ่มจากการน าโจทย์ปัญหา                
ให้นักเรียนศึกษาท าความเข้าใจ โดยให้นักเรียนอ่านหรือพิจารณาโจทย์ปัญหาและบอกรายละเอียด จากตัวอย่าง     
ตามความเข้าใจของนักเรียน พิจารณาลักษณะของค าตอบและหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา
นี้ นักเรียนจ าเป็นต้องมีทักษะการจับใจความ ทักษะการตีความและทักษะ การแปลความ ดังนั้น แบบฝึกทักษะ   
ที่ก าหนดควรฝึกให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาให้ถูกต้องตามวรรคตอน ของโจทย์ปัญหา และบอกไดว้าสิ่งที่โจทย์
ก าหนดใหม่ทั้งหมดกี่ตอน อะไรบ้าง และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คืออะไร เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจโจทย์ปัญหา
ต่างๆ เป็นอย่างดีแล้ว จึงเริ่มขั้นต่อไป 

ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) 
เป็นขั้นที่คนหาความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกับสิ่งที่ไม่รู้ ถ้าหากไม่สามารถหาความ เชื่อมโยงได้                   

ก็ควรอาศัยหลักการวางแผนการแก้ปัญหาดังนี้ 
1) เป็นโจทย์ปัญหาที่เคยประสบมาก่อนหรือเปล่า หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับโจทย์ ที่เคยแก้มาก่อน  

หากแต่แตกต่างกันทีรู่ปแบบ 
2) รู้จักโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวของหรือสัมพันธ์กับโจทย์ที่จะแก้หรือไม่และรู้จักทฤษฎี ที่จะใช้แก้หรือไม่ 
3) พิจารณาสิ่งที่ไม่รู้ในโจทย์ และพยายามคิดถึงปัญหาที่คุ้นเคยซึ่งมีสิ่งที่ไม่รู้ เหมือนกัน และดูว่าจะใช้วิธี

แก้ปัญหาที่เคยประสบมาใช้กับโจทย์ปัญหาที่ก าลังจะแกh 
4) ควรอ่านโจทย์ปัญหาอีกครั้ง และวิเคราะห์เพ่ือดูว่าแตกต่างจากปัญหาที่เคยประสบ หรือไม่ 
การวางแผนแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งควรใช้เวลาและมีความละเอียดอ่อน           

ในการวางแผน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหามากข้ึน การจัดกิจกรรมตามข้ันตอนนี้ 
ควรฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย เพื่อจะได้เป็น ข้อมูลในการวางแผนการแก้ปัญหา
ให้เหมาะสมกับลักษณะของโจทย์ปัญหานั้นๆ เนื่องจากโจทย์ปัญหา บางอย่างอาจเลือกใช้ยุทธวิธีที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาด้วยกันหลายวิธี เช่น 

1) เขียนแผนภาพ  
2) จ าลองสถานการณ  
3) เดาและตรวจสอบ  
4) จดรายการที่ไดล้องคิดไว้  
5) เขียนสมการหรือประโยคสัญลักษณ์  
6) คนหารูปแบบหรือหาความสัมพันธ์ 
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ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน (Carry out the plan) 
เป็นขั้นของการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และต้องตรวจสอบแต่ละข้ันตอนที่ปฏิบัติว่า ถูกต้องหรือไม่ เมื่อ

นักเรียนได้ศึกษาท าความเข้าใจโจทย์และวางแผนการแก้ปัญหาแล้วขั้นตอนต่อไป คือการลงมือปฏิบัติตามแผนโดย
การค านวณหาค าตอบและแสดงวิธีท าในการคิดค านวณหาค าตอบ นักเรียนจ าเป็นต้องมีทักษะในการคิดค านวณ
เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร การยกก าลัง การแก้สมการ เป็นต้น ในการเขียนแสดงวิธีท าก็เช่นเดียวกัน 
นักเรียนจ าเป็นต้องมีทักษะในการย่อความและสรุปความจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้เพ่ือน ามาเขียนขอความแสดงวิธี
ท า 

วันที่ 4 ตรวจสอบ (Looking back) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย ครผูู้สอนส่วนใหญม่ักมองข้ามความส าคัญของขั้นนี้ เนื่องจาก ปัจจุบันมักจะ

ให้ความส าคัญของค าตอบที่ถูกต้องมากกว่าจะค านึงถึงกระบวนการในการคิดหาวิธีที่ถูกต้อง จึงมีแนวโน้มว่าครจูะ
หยุดท าการสอนทันทีเมื่อได้ผลลัพธ์แล้ว ครไูม่ควรปล่อยให้ สภาพการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะดังที่กล่าวนี้
แต่ควรจัดกิจกรรมในแบบฝึกทักษะให้นักเรียนได้มองย้อนกลับไปทบทวน และตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่าน
มาแล้วโดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบ และพิจารณาวา น่าจะมีค าตอบอื่นหรือวิธีการคิดเป็นอย่างอ่ืน
ได้อีกหรือไม่ โดยครูอาจจะใช้ค าถามเพ่ือช่วยให้นักเรียน มองย้อนกลับหรือตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ในลักษณะ
ต่อไปนี้ 

1) วิธีการที่ใช้แก้โจทย์ปัญหาสมเหตุสมผลหรือไม่  
2) ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่โจทย์อ้างถึงครบหรือไม่  
3) สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ที่ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ 
4) วิธีการที่นักเรียนใช้จะสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาอ่ืนๆ ได้บ้างหรือไม่  
จากข้ันตอนการแก้โจทย์ปัญหาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึก

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและเกี่ยวของกันทุกขั้นตอน ผู้วิจัยจึงได้พิจารณา
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสอนแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ ซึ่งมี
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาคือ ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน และข้ันตรวจสอบ แบบฝึก
ทักษะจึงจ าเป็นต้องจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ ด าเนินการไปตามขั้นตอน โดยใช้เวลาพอสมควร การแก้โจทย์
ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา ในแต่ละ ขั้นตอนนั้นจ าเป็นต้องเลือกวิธีให้เหมาะสมกับโจทย์ปัญหานั้นๆ จึงจะได้
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ปัจจัยท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ปรีชา เนาว์เย็นผล (2537 : 81-82) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ แก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนโดยตรงดังนี้ 

1. ความสามารถในการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถ ในด้านนี้คือทักษะ
การอ่านและการฟัง เนื่องจากโจทย์ปัญหาจะอยู่ในรูปของข้อความที่เป็นตัวอักษร ซึ่งนักเรียนต้องอ่านและท าความ
เข้าใจ เพ่ือพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ตลอดจน ข้อมูลที่จ าเป็นในการแก้โจทย์ปัญหา สิ่งส าคัญ
อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการท าความเข้าในโจทย์ปัญหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ ควรรู้จักเลือกใช้กลวิธีมาช่วย
ในการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา เช่น การขีดเส้นใต้ข้อความส าคัญ การแบ่งวรรคตอน การจดบันทึกเพ่ือแยกแยะ
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ประเด็นส าคัญ การเขียน ภาพหรือแผนภูมิ และการสร้างแบบจ าลอง การยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 
และการเขียน ปัญหาใหม่ด้วยค าพูดของตัวเอง 

2. ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา การที่นักเรียนได้ฝึกแก้โจทย์ปัญหาหลายรูปแบบและมี ประสบการณ์ใน
การแก้โจทย์ปัญหา ท าให้สามารถวางแผนเพ่ือก าหนดวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหา ได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการคิดค านวณและการใช้เหตุผล ทักษะการคิดค านวณและการใช้ เหตุผล มักใช้ใน
การแก้โจทย์ปัญหาเสมอ นักเรียนต้องได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานด้านการคิดค านวณ ซึ่งได้แก่ การบวก การลบ 
การคูณ และการหาร จนเกิดความช านาญ ส าหรับการใช้เหตุผลนั้น นักเรียนต้องศึกษากระบวนการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ให้เข้าใจ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

4. แรงขับ โจทย์ปัญหาบางข้ออาจอยู่ในระดับยาก ต้องใช้การคิดวิเคราะห์และใช้พลัง ในการคิด นักเรียน
ต้องมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลา ในการปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

5. ความยืดหยุ่น ผู้แก้ปัญหาที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นในการคิด ไม่ยึดติดในรูปแบบที่ตัวเอง คุ้นเคย เปิด
โอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ ยอมรับ รูปแบบการคิดและวิธีการใหม่ๆ  อยู่เสมอ 

 
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

1. ความหมายของแบบฝึกทักษะ 
จากการที่ไดม้ีผู้ศึกษาคน้คว้าเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาไว้อย่างมากมาย และหลากหลาย

รูปแบบ มีนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมใช้ในการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ก็คือ แบบฝึกทักษะ ซึ่งแบบฝึกทักษะคืองานหรือกิจกรรมที่คร ูจัดขึ้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียน
ไดม้ีทักษะเพ่ิมข้ึน โดยการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยความสนใจ และพอใจหลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนรู้
เรื่องนั้นๆ มาบา้งแล้ว นักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้ 

ฉวีวรรณ กีรติกร (2537 : 9) ให้ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะไว้ว่า เป็นงานที่คร ูมอบหมายให้
นักเรียนท า เพ่ือทบทวนความรู้ที่เรียนไปแล้วและฝึกทักษะ โดยใช้กฎหรือสูตรต่างๆ ที่เรียนไปแล้ว โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ สามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา ทักษะของผู้เรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 147) ให้ความหมายของแบบฝึก หรือ แบบฝึกทักษะ
ไว้ว่า เป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่ง ส าหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
สวนใหญห่นังสือเรียนจะมีแบบฝึกทักษะอยู่ท้ายบทเรียน ในบางวิชา แบบฝึกทักษะจะมีลักษณะเป็นแบบปฏิบัติ 

เตือนใจ ตรีเนตร (2544 : 5) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า เป็นสื่อประกอบ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะ เพ่ิมเติมจากเนื้อหาจน
ปฏิบัติได้อย่างช านาญและให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีครเูป็นผู้แนะน า 

พรพรหม อัตตวัฒนากุล (2547 : 18) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึกทักษะ คือสิ่งที่
ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนกระท าเพ่ือฝึกฝนเนื้อหาต่างๆ เพ่ือให้เกิดความช านาญและสามารถน าไป แก้ปัญหาได้ 
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นอกจากนี้ อุษณีย์ เสือจันทร์ (2553 : 17-18) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึกทักษะ 
หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่สร้างข้ึนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิด ความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
โดยกิจกรรมท่ีได้ปฏิบัติในแบบฝึกนั้นจะครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว จะท าให้นักเรียนมีความรู้และมีทักษะมาก
ขึ้นเพราะมรีูปแบบหรือลักษณะที่หลากหลาย 

จากความหมายของแบบฝึกทักษะที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนการ
สอนที่สร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ โดยกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในแบบฝึก
นั้นจะครอบคลุมกับเนื้อหาที่ได้เรียน เพ่ือให้เกิดความแม่นย า มีความรู้และมีทักษะเพ่ิมข้ึน มีประสิทธิภาพ            
ทางความคิดมีเหตุผล 

2. ประโยชนของแบบฝึกทักษะ 
แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบนั้น จะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนจะได้

ประสบการณ์ตรงจาการลงมือกระท าแบบฝึก ได้ฝึกฝนทักษะอย่างเต็มความสามารถ ของแต่ละบุคคล นักเรียนได้
ทราบความก้าวหน้าของตน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วย ดังที่มี
นักการศึกษากล่าวถึงประโยชนของแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 173-175) กล่าวไว้วา แบบฝึกทักษะ มีประโยชน์ 
ดังนี้ 

1) เป็นสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียน แบบฝึกทักษะเป็นอุปกรณ์การสอน ที่ลดภาระของ
ครผูู้สอนได้มาก เพราะแบบฝึกเป็นสิ่งที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบ 

2) ชว่ยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเนื่องจากนักเรียนมีความสามารถแตกต่างกัน การให้นักเรียน
ท าแบบฝึกทักษะที่เหมาะกับความสามารถของเข้า จะช่วยให้เข้าประสบผลส าเร็จ ในการเรียนมากขึ้น 

3) สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียน 
4) แบบฝึกทักษะที่จัดท าขึ้นเป็นรูปเล่ม นักเรียนสามารถเก็บรักษาไว้เป็นเอกสาร ส าหรับการทบทวนด้วย

ตนเอง 
5) การใหน้ักเรียนท าแบบฝึกทักษะช่วยให้ครเูห็นจุดเดนหรือปัญหาต่างๆ ของนักเรียน ได้ชัดเจน ซึ่งจะ

ช่วยให้ครดู าเนินการปรับปรุง แก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ถูกต้องและทันท่วงที 
6) แบบฝึกทักษะที่จัดท าขึ้นนอกเหนือจากที่อยู่ในหนังสือแบบเรียน จะช่วยให้ นักเรียนได้ฝึกทักษะอยา่ง

เต็มที่ 
7) ชวยให้ครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการเตรียมแบบฝึกทักษะใหมอ่ยู่เสมอ และนักเรียนก็ไม่ต้อง

เสียเวลาลอกแบบฝึกทักษะจากต าราเรียน ท าให้มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ มากขึ้น 
8) ชว่ยประหยัดค่าใช้จา่ย เพราะการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่มที่แน่นอนลงทุนต่ ากว่า ที่จะพิมพ์ลงกระดาษ

บ่อยครั้ง และผู้เรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความก้าวหน้าของตนเอง ได้อย่างมีระบบระเบียบ 
เชาวนี เกิดเพทางค ์(2543 : 23) กลา่วไว้ว่า แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิด การเรียนรู้ ท าให้

นักเรียนเกิดความสนใจและช่วยให้ครทูราบผลการเรียนของนักเรียนได้ทันที 
นอกจากนี้ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545 : 131) กลา่วว่า แบบฝึกทักษะมีประโยชน ดังนี้ 
1) ท าให้นักเรียนเขา้ใจบทเรียนได้ดียิ่งข้ึน  
2) ท าให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  
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3) ท าให้ครูไดแ้นวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน  
4) ท าให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น สามารถประเมินผลงานตนเองได้  
5) ฝึกให้นักเรียนได้ท างานด้วยตนเอง 
6) ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
จากประโยชน์ของแบบฝึกที่กล่าวมาข้างต้น สรุปไดว้่า แบบฝึกทักษะสามารถน ามาใช้ ในการแก้ปัญหา

การเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มได้ดี ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ ในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากการกระท าจริง ท าให้รู้และจดจ าไดด้ี จนสามารถ น าความรู้และวิธีการไปใช้ได้และนอกจากนี้ท า
ให้ผู้สอนไดท้ราบพัฒนาการและข้อบกพร่องของผู้เรียน ในทักษะนั้นๆ โดยทันที ซึ่งจะได้แก้ไขได้ถูกต้องเป็นการ
ชว่ยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน 

3. ลักษณะที่ดีของแบบฝึกทักษะ 
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะที่ดีของแบบฝึกทักษะดังนี้  
วรสุดา บุญยไวโรจน (2540 : 37) ได้เสนอแนะว่าแบบฝึกทักษะที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1) แบบฝึกทักษะที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งค าสั่งและวิธีท า  
2) แบบฝึกทักษะที่ดีควรมีความหมายต่อผู้เรียน  
3) ภาษาและภาพในแบบฝึกทักษะควรเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน  
4) ควรแยกแบบฝึกทักษะเป็นเรื่องๆ และมีกิจกรรมหลายรูปแบบ 
5) แบบฝึกทักษะที่ดีควรเราความสนใจตั้งแต่หนาปกจนถึงหน้าสุดทาย  
สมพร พูลพันธ์ (2541 : 40) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
1) เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนแล้ว  
2) เหมาะสมกับระดับวัยและระดับความสามารถของเด็ก 
3) มีการชี้แจงสั้นๆ ที่จะท าให้เด็กเข้าใจวิธีท าได้ง่าย ค าชี้แจงหรือค าสั่งต้องชัดเจน กะทัดรัด 
4) ใช้เวลาเหมาะสมคือไม่ใช้เวลานานหรือเร็วเกินไป 
5) เป็นที่น่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ 
นอกจากนี้ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน (2545 : 131-132) กล่าวว่า ลักษณะที่ดีของแบบฝึกทักษะ ควร

ประกอบด้วยสิ่งตอไปนี้ 
1) เป็นสิ่งที่นักเรียนเรียนมาแล้ว  
2) เหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของนักเรียน  
3) มีค าชี้แจงสั้นๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเขา้ใจวิธีท าไดง่้าย  
4) ใช้เวลาที่เหมาะสม คือ ไมนานเกินไป  
5) เป็นสิ่งที่นา่สนใจและท้าทายให้นักเรียนแสดงความสามารถ  
6) ใช้ส านวนภาษาท่ีเข้าใจง่าย  
7) ฝึกให้คิดได้เร็วและสนุกสนาน 
8) สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ 
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จากลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดีที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดีจะต้อง
ค านึงถึงองคป์ระกอบหลายๆ ด้าน ตรงตามเนื้อหา เหมาะสมกับวัย เวลา ความสามารถ ความสนใจและสภาพ
ปัญหาของผู้เรียน 

4. หลักในการสร้างแบบฝึกทักษะ 
การสร้างแบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้สร้างจะต้องค านึงถึงลักษณะของแบบฝึกทักษะ ที่ดีและ

ปัจจัยที่เก่ียวของหลายประการ ซึ่งการสร้างแบบฝึกทักษะที่มีคุณภาพในการเรียนการสอน ครตู้องค านึงถึงตัว
นักเรียนเป็นส าคัญ โดยดูความพร้อมด้านสติปัญญา ความเหมาะสม ในวุฒิภาวะ การใช้ภาษาตลอดจนเนื้อหาและ
ระยะเวลาในการท าแบบฝึกทักษะด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับหลักในการสร้างแบบฝึกทักษะไว้
ต่างๆ กัน ดังต่อไปนี้ 

ดวงเดือน อ่อนน่วม และคณะ (2537 : 37) ได้ให้แนวคิดในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ไว้ดังนี้ 
1) แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งค าสั่งและวิธีท า ค าสั่งหรือตัวอย่าง แสดงวิธีท าที่ใช้ไม่ควร

ยาวเกินไป เพราะจะท าให้เข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้ ทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วย
ตนเองได้ถ้าต้องการ 

2) แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีควรมีความหมายต่อผู้เรียน และตรงตามจุดหมายของการฝึก ลงทุนน้อย ใช้ได้
นานๆ และทันสมัยอยู่เสมอ 

3) ภาษาและภาพที่ใช้ในแบบฝึกเสริมทักษะควรเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรู้ ของผู้เรียน 
4) แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีควรแยกฝึกเป็นเรื่องๆ แต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกินไป แต่ควร มีกิจกรรมหลาย

รูปแบบ เพื่อเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ และไม่เบื่อหน่ายในการท าและเพ่ือฝึก ทักษะใดทักษะหนึ่งจนเกิดความ
ช านาญ 

5) แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีควรมีทั้งก าหนดค าตอบให้ และแบบให้ตอบโดยเสรี การเลือกใช้ค า ข้อความ 
หรือรูปภาพในแบบฝึกหัด ควรเป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคย และตรงกับความสนใจ ของนักเรียน 

6) แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้รู้จัก ค้นคว้ารวบรวมสิ่งที่
พบเห็นบ่อยๆ หรือท่ีตัวเองเคยใช้ จะท าให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องนั้นๆ มากยิ่งข้ึน และรู้จักน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ และมองเห็นว่าสิ่งที่เข้าได้ฝึกฝน นั้นมีความหมายต่อเข้าตลอดไป 

7) แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคน มีความแตกต่างกัน
ในหลายๆ ด้าน 

8) แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีควรสามารถเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ตั้งแต่หน้าปกจนถึง หน้าสุดท้าย 
9) แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีควรได้รับการปรับปรุงควบคู่ไปกับหนังสือเรียนอยู่เสมอ 
10) แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีควรเป็นแบบฝึกที่สามารถประเมิน และจ าแนกความเจริญ งอกงามของเด็ก          

ได้ด้วย 
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2538 : 1) กล่าวถึงแนวทาง การสร้างแบบ

ฝึกเสริมทักษะไว้ดังนี้ 
1) แบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นนั้นสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน เด็กท่ีเริ่มเรียนหรือมีประสบการณ์น้อยจะต้องสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ที่น่าสนใจและจูงใจผู้เรียน                 
ด้วยการเริ่มจากข้อที่ง่ายไปหายาก 
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2) ให้ท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ตรงกับจุดประสงค์ท่ีต้องการฝึกและต้องมีเวลาเตรียมการ ไว้ล่วงหน้าเสมอ 
3) แบบฝึกเสริมทักษะควรมุ่งส่งเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่มตามความสามารถท่ีแตกต่างกัน ของผู้เรียน 
4) แบบฝึกเสริมทักษะแต่ละชุดควรมีค าชี้แจงง่ายๆ สั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหรือมีตัวอย่างแสดงวิธีท า  

จะช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
5) แบบฝึกเสริมทักษะจะต้องถูกต้อง ครตู้องพิจารณาให้ดีอย่าให้มีข้อผิดพลาดได้ 
6) แบบฝึกเสริมทักษะควรมีหลายๆ แบบ เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวคิดท่ีกว้างไกล  
นอกจากนี้ ฉวีวรรณ กีรติกร (2537 : 11-12) ได้กล่าวหลักในการสร้างแบบฝึกทักษะไว้ ดังนี้ 
1) แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นต้องกับจิตวิทยาพัฒนาการสอนและล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ ของผู้เรียน เด็กที่

มีประสบการณ์น้อยจะต้องสร้างแบบฝึกที่นาสนใจ จูงใจ เพื่อให้เกิดความต้องการ อยากรู้ และจัดล าดับจากง่ายไป
หายาก เพื่อให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการฝึก 

2) แบบฝึกทักษะต้องตรงกับจุดประสงค์ท่ีต้องการฝึก 
3) แบบฝึกทักษะควรมุ่งสงเสริมให้นักเรียนน าไปใช้ได้ตามความสามารถของผู้เรียน 
จากแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญในการ จัด

องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะให้สอดคล้อง กลมกลืน ชัดเจน สร้างความเร้าใจเหมาะสมกับวัย และเวลาของ
ผู้เรียน 

5. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
เพ่ือให้แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีคุณภาพและเหมาะสมกับชั้นเรียนจึงควรหาประสิทธิภาพ ของเครื่องมือ 

ซึ่งอุษณีย์ เสือจันทร์ (2553 : 23) และชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537 : 494-495) กล่าวว่า เกณฑ์ประสิทธิภาพหมายถึง
ระดับประสิทธิภาพของสื่อการเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดับที่ผู้ผลิตสื่อการเรียนจะพึงพอใจว่า
หากสื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพถึงระดับนี้แล้ว สื่อการเรียน จะมีคุณค่าท่ีจะน าไปสอนนักเรียนและคุ้มค่าแก่         
การลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก ส าหรับเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได้โดยการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 
2 ประเภทคือพฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย(ผลลัพธ์) โดยก าหนดคา่ประสิทธิภาพ
เป็น E1 (ประสิทธิภาพ ของกระบวนการ) E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) ดังนี้ 

1) ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง คือการประเมินผลต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย หลายๆ 
พฤติกรรม เรียกวา กระบวนการ (Process) ของผู้ที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม) และ
รายงานบุคคล ได้แก่ งานที่มอบหมาย และกิจกรรมอ่ืนใดที่ผู้สอนก าหนดไว้ 

2) การประเมินพฤติกรรมข้ันสุดท้าย คือประเมินผลลัพธ์ (Product) ของผู้เรียน โดยพิจารณาจากการ
สอบหลังเรียนและการสอบไล่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกจะก าหนดเป็นเกณฑ์ ที่ผู้สอนคาดหมาย ว่าผู้เรียนจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจโดยก าหนดเป็นร้อยละของผลเฉลี่ย ของคะแนนการท างานและการประกอบ
กิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดนั่นคือ E1 /E2 ประสิทธิภาพของ กระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

E1 หมายถึง ร้อยละของคะแนนรวมเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบฝึกทักษะระหว่าง ใช้แบบฝึก
ทักษะ 

E2 หมายถึง ร้อยละของคะแนนรวมเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 
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ตัวอย่าง 80/80 หมายความว่า เมื่อเรียนจากแบบฝึกแล้วผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ
ในระหว่างเรียนได้ร้อยละ 80 และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ผลเฉลี่ยร้อยละ 80 การค านวณหาประสิทธิภาพของ
แผน และแบบฝึกครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การค านวณของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2531 : 136) ดังนี้ 

 
x
nE 1001 A





 

 
F
nE 1002 B





 

เมื่อ  E1 คือ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระหว่างการเรียนในแต่ละแบบฝึก 
E2 คือ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในการทดสอบหลังใช้แบบฝึก 
A คือ คะแนนเต็มของชุดกิจกรรมทั้งหมดในแต่ละแบบฝึก 
B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบในแบบฝึก 
n คือ จ านวนผู้เรียน 
x  คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบระหว่างเรียน 
F  คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 

คือ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระหว่างการเรียนในแต่ละแบบฝึก คือ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในการสอบ
หลังใช้แบบฝึก คือ คะแนนเต็มของชุดกิจกรรมทั้งหมดในแต่ละแบบฝึก คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบในแบบฝึก 
คือ จ านวนผู้เรียน คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบระหว่างเรียน คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 

การที่จะก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ใหมค่่าเท่าใดนั้น ครผูู้สอนเป็นผู้พิจารณาโดยปกติเนื้อหาที่ เป็นความรู้
ความจ ามักตั้งไว้ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะหรือเจตนาศึกษา อาจตั้งไว้ต่ ากว่านี้ เช่น 
70/70 เป็นต้น 

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพเบื้องต้นมีความสอดคลองกับเกณฑ์การผ่านจุดประสงค์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 4-5) ดังนี้ การก าหนดเกณฑ์ในการผ่านจุดประสงค์ การเรียนรู้วา เป็นโอกาสให้ผู้
ประเมิน (ครผูู้สอน) เป็นผู้ก าหนดขึ้นเองตามความเหมาะสมกับสภาพต่างๆ เช่น ความส าคัญของจุดประสงค์   
ความยากง่าย ของจุดประสงค์ความพร้อมของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ท่ีใช้โดยทั่วไปคือร้อยละ 80 แต่พบว่า
นักเรียนส่วนใหญไ่ม่เกิดพฤติกรรมตามเกณฑ์อาจต้อง ลดเกณฑ์หรือเลื่อนการวัดพฤติกรรมนั้นในช่วงถัดไป 
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การพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
สิริพร ทิพย์คง (2537 : 59) ได้กล่าวถึงการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนดังนี้ 
1. ครคูวรเลือกโจทย์ปัญหาที่ช่วยกระตุ้นความสนใจ และเป็นโจทย์ปัญหาที่นักเรียน มีประสบการณ์ใน

เรื่องเหล่านี้ มาใช้สอนนักเรียน 
2. ครคูวรทดสอบดูว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอที่จะน ามาใช้แก้โจทย์ปัญหาหรือไม่ ถ้ามีไม่เพียงพอ

ครจูะต้องทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน 
3. ครคูวรให้อิสระแก่นักเรียนในการใช้ความคิดในการแก้โจทย์ปัญหา 
4. ครคูวรทดสอบดูว่านักเรียนเข้าใจปัญหาข้อนั้นๆ หรือไม่ โดยให้นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ถาม และสิ่งที่

โจทย์ก าหนดให้ 
5. ครคูวรจัดแบบฝึกหัดที่มีทั้งข้อยาก ปานกลาง และง่าย เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาส ได้รับความส าเร็จ

ในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างก าลังใจให้กับผู้เรียน 
6. ครคูวรฝึกให้นักเรียนรู้จักการประมาณค าตอบก่อนที่จะคิดค านวณ เพื่อให้ได้ค าตอบ ที่ถูกต้อง 
7. ครคูวรช่วยฝึกให้นักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่โจทย์ปัญหาก าหนดโดยการ แนะน าให้

นักเรียนวาดภาพ หรือเขียนแผนผัง จะท าให้นักเรียนเข้าใจโจทย์ปัญหาได้มากข้ึน 
8. ครคูวรช่วยให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ปัญหา โดยให้นักเรียนนึกถึงวิธีการในการหาค าตอบ และลักษณะ

ของโจทย์ปัญหาว่าคล้ายกับโจทย์ปัญหาที่พบหรือไม่ และลองให้นักเรียนแตกปัญหาออกเป็น ปัญหาย่อยๆ เพ่ือ
สะดวกและง่ายในการหาค าตอบ 

9. ครคูวรฝึกให้นักเรียนคิดหาวิธีการอ่ืนๆ เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาข้อนั้นๆ รวมทั้ง สนับสนุนให้
นักเรียนตอบวิธีการที่นักเรียนคิด และท าให้การแก้โจทย์ปัญหาข้อนั้นๆ ตลอดจนให้นักเรียน คิดทบทวนวิธีการคิด
แก้ปัญหาแต่ละขั้นตอน 

10. ครใูห้นักเรียนฝึกแก้โจทย์ปัญหาเป็นกลุ่มย่อย หรือให้นักเรียนน าโจทย์ปัญหามาเอง เพ่ือปรึกษากัน
ภายในกลุ่ม 

นอกจากนี้ ศักดา บุญโต (2544 : 17-18) ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งส าคัญในการแก้โจทย์ปัญหาก็คือ ความสามารถ
ในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหานั้นได้ ซึ่งครผูู้สอนจะต้องช่วยให้นักเรียนเข้าใจ ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้โจทย์ปัญหา โดยดึงเอาค าต่างๆ ที่เป็นตัวบ่งชี้ในรูปแบบของ ปัญหาหลายๆ แบบ มาฝึกให้นักเรียนเข้าใจ
ก่อนที่จะตีความ โจทย์ปัญหาทั้งข้อ ดังจะยกตัวอย่างสิ่งที่ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและสามารถแก้ปัญหา
โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น คือ 

1. ครคูวรเลือกปัญหาที่น่าสนใจ คือเป็นโจทย์ปัญหาที่นักเรียนมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ 
2. ควรเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การวาดภาพ การเขียน แผนผังจะช่วยให้ นักเรียนมองเห็น

ปัญหาและสามารถหาค าตอบหรือพิสูจน์ได้ชัดเจน 
3. การสร้างบทบาทสมมติ เช่น การแสดงประกอบบทเรียน จะช่วยให้นักเรียนเกิดความ สานสัมพันธ์

ต่างๆ ในโจทย์ปัญหานั้นได้ดีขึ้น 
4. การให้โจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายหลายๆ ระดับเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมี ความสามารถแตกต่าง

กัน การให้ท าแบบฝึกหัดที่ตัวเองประสบความส าเร็จ จะช่วยให้นักเรียนมีเจตคติ ที่ดีข้ึน เป็นการท้าทาย
ความสามารถที่จะแก้โจทย์ปัญหาในระดับที่ยากขึ้น 
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5. ครคูวรหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นข้อมูลที่สัมพันธ์กันได้ชัดเจนและรวดเร็ว รวมทั้งการรู้จัก
ตัดทอนข้อมูลที่ไมจ่ าเป็นออก 

6. การฝึกเขียนประโยคข้อความเพ่ือน าไปสู่ประโยคสัญลักษณ์ก็เป็นสิ่งจ าเป็นในการ แก้โจทย์ปัญหา แต่
กรณีท่ีโจทย์ปัญหาซับซ้อนอาจไม่จ าเป็นส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถน้อย เพราะจะก่อให้เกิดความสับสน
เพ่ิมข้ึน 

7. ครไูม่ควรตีกรอบให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีที่ครอูธิบายเพียงอย่างเดียว แต่ควร เปิดโอกาสให้
นักเรียนหาแนวทางแก้ปัญหาหลายๆ วิธี และน าเอาวิธีที่นักเรียนคิดได้ท ามาอภิปราย ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนได้
เลือกวิธีที่ตัวเองสนใจและช่วยให้นักเรียนยอมรับในวิธีการแก้ปัญหาของ บุคคลอื่นด้วย 

8. การฝึกให้นักเรียนรู้จักการหาค าตอบโดยการประมาณ ควรเริ่มฝึกตั้งแต่นักเรียนเริ่มเรียน การแก้โจทย์
ปัญหาเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย 

9. ครคูวรฝึกพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถเฉพาะบางประการ เช่น 
9.1 การสรุปความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และการน าหลักเกณฑ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ 
9.2 การแปลงภาษาทางคณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์  
9.3 การมองหาลักษณะที่เหมือนกันหรือต่างกัน  
9.4 การหาสภาพหรือเงื่อนไขของโจทย์ปัญหา 
9.5 การวางหลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่บนการสังเกต จากแนวทางการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ข้างต้นสรุปได้ว่า ถ้าจะท าให้ นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ครตู้องเริ่มสร้างโจทย์ปัญหา ที่ง่ายๆ เป็นรูปธรรม ไปสู่โจทย์ปัญหาที่ยากข้ึนตามล าดับและไปสู่
นามธรรม โจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้น ควรเป็นลักษณะค าถามที่เด็กเคยเห็นเคยได้รับประสบการณ์มาอาจเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของ นักเรียนเอง และควรให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ด้วยตนเอง เพื่อให้หาค าตอบได้หลาย
แนวทาง ครไูม่ควรก าหนดกรอบการหาค าตอบและแนวทางในการหาค าตอบเดียว ควรพิจารณาแนวทางที่ 
นักเรียนคิดได้ว่าถูกต้องหรือไม่ และควรให้ค าชมเชยเมื่อนักเรียนสามารถหาค าตอบได้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นแรง
กระตุ้นในการคิดต่อไป 

 
เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ส าหรับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอในครั้งนี้ จะใช้วิธีการวาดภาพ มาช่วยใน
การแก้โจทย์ปัญหาซึ่งจะมีชื่อเรียกต่างกัน แต่ก็เป็นวิธีที่มรีูปแบบและข้ันตอนที่คล้ายๆ กัน ดังนี้ 

1. เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา โดยการวาดแบบจ าลอง (The Model Method) 
BanHar; et al. (2008 : 198 – 207) กล่าวว่าวิธีการวาดแบบจ าลองเป็นวิธีการแก้โจทย์ ปัญหา

คณิตศาสตร์วิธีหนึ่งที่ใช้การวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นแบบจ าลองในการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์และ
พัฒนาการคิดทางพีชคณิตของนักเรียน โดยแบบจ าลองที่ใช้จะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ แบบจ าลองแบบแบ่ง
ข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนๆ (Part-Whole Model) แบบจ าลอง แบบเปรียบเทียบ (The Comparison Model) 
และแบบจ าลองแบบแสดงการเปลี่ยนแปลง (The Change Model) ซึ่งรายละเอียดของแบบจ าลองแต่ละแบบเป็น
ดังนี้ 
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1.1 แบบจ าลองแบบแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนๆ (Part - Whole Model) 
แบบจ าลองรูปแบบนี้จะแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนๆ ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป โดย สถานการณ์อาจอยู่ใน

รูปการบอกแต่ละส่วนมาให้ แล้วให้หาข้อมูลส่วนที่เหลือ แบบจ าลองรูปแบบนี้ จะช่วยสร้างพ้ืนฐานในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์และการคิดทางพีชคณิตเบื้องต้นให้กับนักเรียน ใช้ได้ดีกับโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แบบง่ายๆ 
เช่น   

3
7

ของนักเรียนชั้น ป.6 เป็นนักเรียนหญิงและในชั้น ป.6 มีนักเรียนชาย  20  คน  จงหาว่าในชั้น ป.6 มี

นักเรียนหญิงก่ีคน 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองการเปลี่ยนโจทย์เป็นรูปบาร์โมเดล 
จากแบบจ าลอง จะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปเล็ก 4 รูป แทนจ านวนนักเรียน 20 คน ดังนั้น รูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปเล็ก 1 รูป แทนจ านวนนักเรียน 20 - 4 = 5 คน นั่นคือ ในชั้น ป.6 จะมีนักเรียนหญิง 3 x 5 = 15 
คน 

1.2 แบบจ าลองแบบเปรียบเทียบ (The Comparison Model) 
แบบจ าลองรูปแบบนี้เป็นการจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตั้งแต่ 2 ปริมาณขึ้นไป เมื่อข้อมูลต่างๆ 

เหล่านั้นอยู่ในรูปแบบของการเปรียบเทียบหรือข้อมูลที่แตกต่างกัน แบบจ าลอง รูปแบบนี้ มีประโยชน์เช่นเดียวกับ
แบบจ าลองแบบแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนๆ เช่น 

มีตะกร้าอยู่ 3 ใบ คือ ตะกร้า A ตะกร้า B และตะกร้า C 
ตะกร้า A บรรจุกล้วยเป็น 4 เท่าของตะกร้า C  
ตะกร้า B บรรจุกล้วยน้อยกว่าตะกร้า A อยู่ 16 ผล  
ตะกร้า C บรรจุกล้วยเป็นครึ่งหนึ่งของตะกร้า B  
จงหาว่าตะกร้าแต่ละใบจะบรรจุกล้วยตะกร้าละกี่ผล 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 แบบจ าลองรูปบาร์โมเดลตามเงื่อนไขที่โจทย์ให้มา 
 



37 
 

จากแบบจ าลอง จะเห็นได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปเล็ก 2 รูป แทนจ านวนกล้วย 16 ผล 
ดังนั้น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปเล็ก 1 รูป แทนจ านวนกล้วย 16 : 2 = 8 ผล นั่นคือ  
ตะกร้า A จะบรรจุกล้วย 4 x 8 = 32 ผล 
ตะกร้า B จะบรรจุกล้วย 2 x 8 = 16 ผล  
ตะกร้า C จะบรรจุกล้วย 1x 8 = 8 ผล 
1.3 แบบจ าลองแบบแสดงการเปลี่ยนแปลง (The Change Model) 
แบบจ าลองรูปแบบนี้ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม สถานการณ์ท่ีก าหนด 

อาจจะเป็นการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง มโนมติเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่ ส าคัญมาก เพราะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ในการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และการคิดทางพีชคณิต เช่น 

มานีและมานะมีเงินเท่ากัน ถ้ามานี้ใช้เงินไป 18 บาท และมานะใช้เงินไป 25 บาท หลังจากใช้เงินไปแล้ว 
มานีจะเหลือเงินเป็นสองเท่าของมานะ จงหาว่าเริ่มต้นมานี และมานะมีเงินกี่บาท 

 
ภาพที่ 2.3 แบบจ าลองรูปบาร์โมเดลแสดงขั้นตอน 

 
จากแบบจ าลอง จะเห็นได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปเล็ก 1 รูป แทนจ านวนเงิน 
25 – 18 = 7 บาท ดังนั้น เริ่มต้นมานี้มีเงิน 7 +7 + 18 = 32 บาท และ เริ่มต้นมานะมีเงิน 7 + 25 = 32 

บาท นั่นคือ เริ่มต้นมานี และมานะ มีเงิน 32 บาท 
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2. เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา โดยการวาดรูปบาร์โมเดล (Bar Model) 
กรองทอง ไคริรี (2554 : 1-2) ได้กล่าวไว้ว่า เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลเป็นยุทธวิธี การท าโจทย์ปัญหา 

โดยการประยุกต์ให้เข้ากับกระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เพ่ือท าให้ นักเรียนคิดวิเคราะห์ขอความจาก
โจทย์ปัญหา น ามาเชื่อมโยงกับความคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนแล้ววาดออกมาเป็นรูปบาร์โมเดล ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเกิดความคิดรวบยอด และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนสามารถท า
โจทย์ปัญหาได้อย่างง่ายและถูกต้อง ซึ่งการน ายุทธวิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 4 ขั้นตอน มาประยุกต์ใช้กับ
เทคนิคการวาดรูป บาร์โมเดล ในขั้นตอนวางแผนการแก้ปัญหา มีดังนี้  

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจโจทย์ (Understanding the Problem) 
อ่านโจทย์อย่างน้อย 3 ครั้ง  
- ครั้งที่ 1 อ่านในใจ  
- ครั้งที่ 2 อ่านแล้วจดข้อความส าคัญ  
- ครั้งที่ 3 อ่านแล้วตั้งค าถามย่อย เช่น โจทย์ถามอะไร โจทย์ก าหนดอะไรมาให้แล้วเขียนค าตอบของ

ค าถามย่อยนั้น  
ขั้นที่ 2 วางแผน (Developing a Plan) วางแผนโดยการวาดรูปบาร์โมเดล  
ขั้นที่ 3 แสดงวิธีท าและลงมือค านวณ (Carrying out the Plan)  
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ (Looking Back) ส าหรับขั้นตอนการวางแผน โดยการวาดรูปบาร์โมเดลนั้นมีข้ันตอน

ดังนี้ 
1) วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนจ านวนที่ต้องการเปรียบเทียบ โดยให้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความ กว้าง

ประมาณ 1 เซนติเมตร และความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้พิจารณาจากค่าของจ านวน ที่เก่ียวข้อง โดยให้
จ านวนที่มีค่ามาก มีความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวกว่าความยาวของ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของจ านวนที่มีค่าน้อย 

2) เขียนค าอธิบายแทนจ านวนและสิ่งของที่เกี่ยวข้องไว้ข้างๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.4 แบบจ าลองค าอธิบายแทนจ านวนและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง 
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3) วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนรูปบาร์โมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด และส่วนย่อยแต่ละ
ส่วน (Part – Whole Model)  ดังภาพที่ 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5 ส่วนย่อย - ส่วนรวม ส าหรับใช้ในการบวกหรือการลบ 
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4) การเปรียบเทียบระหว่างจ านวนสองจ านวน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ กรณีท่ี 1 วาดรูปบาร์โมเดลรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนจ านวนสองจ านวนที่ก าหนดโดยให้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งยาวกว่าอีกรูปหนึ่งแล้วหาค่าของ
ส่วนที่แตกต่างกัน ดังภาพ 2.6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 วาดรูปบาร์โมเดลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนจ านวนสองจ านวนที่ก าหนด 
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แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536 : 145) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์           

ทางการเรียนว่าเป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้ของนักเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว ซึ่งมักจะเป็น ขอค าถามให้นักเรียนตอบ
ด้วยกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil Test) กับให้นักเรียนปฏิบัติจริง (Performance Test) 

พัชรินทร์ จันทร์หัวโทน (2544 : 9) กลา่วว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ที่ตอบได้คะแนนมากคือผู้ที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สวนผู้ที่ตอบได้
คะแนนน้อยคือผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

ธัญญารัตน์  ผองนานารถ (2547 : 6) กลา่วว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงคะแนน ความรู้                 
ความเขา้ใจ ความสามารถในการเรียนของนักเรียน 

วันวิษา  อังคะนา (2553 : 40) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์                
ทางการเรียน หมายถึงความส าเร็จหรือความสามารถในการกระท าใดๆ ที่ต้องอาศัยทักษะ ความรอบรู้ โดยอาศัย
เครื่องมือวัดเพ่ือตรวจสอบความสามารถ เช่น แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความจ า ความเข้าใจ และการน าความรู้
ไปใช้ซึ่งข้ึนอยู่กับองค์ประกอบทางสติปัญญา และความสามารถของสมอง 

สรุปไดว้่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการ
เรียน ที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากท่ีเรียนจบ เนื้อหาที่ก าหนดแล้ว 

2. องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิลสัน (Wilson, 1971 : 645-696) กลา่วว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ ผลส าเร็จของ

การเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสติปัญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ออกเป็น 
4 ระดับ คือ 

2.1 ความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อยู่
ในระดับต่ าสุด แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 

2.1.1 ความรู้ความจ าเกีย่วกับข้อเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เป็นความสามารถท่ีระลึกถึง
ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่นักเรียนได้รับการเรียนการสอนมาแล้ว ค าถามที่วัด ความสามารถระดับนี้จะเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ตลอดจนความรู้พ้ืนฐาน ซึ่งนักเรียนได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน 

2.1.2 ความรู้ความจ าเกี่ยวกับศัพท์และค านิยาม (Knowledge of Terminology) เป็นความสามารถใน
การระลึกถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ได้ โดยค าถามอาจจะถามโดยตรง หรือโดยออมก็ได้ แต่ไมต้่องอาศัยการคิดค านวณ 

2.1.3 ความสามารถในการใช้การคิดค านวณ (Ability of Carry Out Algorithms) เป็นความสามารถใน
การใช้ข้อเท็จจริงหรือนิยาม และกระบวนการที่ได้เรียนมาแล้วมาคิดค านวณ ตามล าดับขั้นตอนที่เคยเรียนรู้มา                    
ข้อสอบที่วัดความสามารถด้านนี้ต้องเป็นโจทย์ง่ายๆ คล้ายคลึงกับ ตัวอย่าง นักเรียนไม่ต้องยุ่งยากกับการใช้
กระบวนการ 
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2.2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับระดับความรู้ ความจ า เกี่ยวกับการคิด
ค านวณ แต่ซับซ้อนกว่า แบ่งออกเป็น 6 ขั้น ดังนี้ 

2.2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนคติ (Knowledge of Concepts) เป็นความสามารถที่ซับซ้อนกว่าความรู้ 
ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เพราะมโนคติเป็นนามธรรมซึ่งประมวลจากข้อเท็จจริงต่างๆ ต้องอาศัยการตัดสินใจใน
การตีความหรือยกตัวอย่างของมโนคติ นั้นโดยใช้ค าพูดของตนหรือเลือก ความหมายที่ก าหนดให้ ซึ่งเขียนในรูป
ใหมห่รือยกตัวอย่างใหม ่ที่แตกต่างไปจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน มิฉะนั้นจะเป็นการวัดความจ า 

2.2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตร์ และการสรุปอ้างอิง เป็นกรณีทั่วไป เป็น
ความสามารถในการน าเอาหลักการ กฎ และความเข้าใจเกี่ยวกับมโนคติไปสัมพันธ์ กับโจทย์ปัญหาจนได้แนวทาง
ในการแก้ปัญหา ถามค าถามนั้นเป็นค าถามเก่ียวกับหลักการ และกฎ ที่นักเรียนเคยพบเป็นครั้งแรก อาจจัดเป็น
พฤติกรรมในระดับการวิเคราะห์ก็ได้ 

2.2.3 ความเขา้ใจในโครงสร้างคณิตศาสตร์(Knowledge of Mathematical Structure) ค าถามที่วัด
พฤติกรรมระดับนี้ เป็นค าถามที่วัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบจ านวน และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 

2.2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหา จากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เป็นความสามารถใน
การแปลข้อความที่ก าหนดให้เป็นขอความใหมห่รือภาษาใหม ่เช่น แปลจากภาษาพูด ให้เป็นสมการซึ่งมี
ความหมายคงเดิม โดยไม่รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหา หลังจากแปลแล้วอาจกล่าว ไดว้่าเป็นพฤติกรรมที่ง่ายที่สุด
ของพฤติกรรมระดับความเข้าใจ 

2.2.5 ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล เป็นความสามารถในการอ่าน และเข้าใจข้อความ             
ทางคณิตศาสตร์ซึ่งแตกต่างไปจากความสามารถในการอ่านทั่วไป 

2.2.6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ข้อสอบ ที่วัดความสามารถในขั้น
นี้อาจดัดแปลงมาจากขอสอบในขั้นอ่ืนๆ โดยให้นักเรียนอ่านและตีความโจทย์ปัญหา ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ
ข้อความ ตัวเลข ข้อมูลทางสถิติ หรือกราฟ 

2.3 การน าไปใช้ (Application ) เป็นความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา ที่นักเรียนคุน้เคย เพราะ
คล้ายกับปัญหาที่นักเรียนประสบอยู่ในระหว่างเรียน หรือแบบฝึกหัดที่ นักเรียนต้องเลือกกระบวนการแก้ปัญหา 
และด าเนินการแกป้ัญหาโดยไม่ยาก พฤติกรรมในระดับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้ 

2.3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาที่คลายกับปัญหาที่ประสบอยู่ในระหว่างเรียน นักเรียนต้องอาศัย
ความสามารถในระดับความเข้าใจและเลือกกระบวนการแก้ปัญหาจนได้ค าตอบ 

2.3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ เป็นความสามารถในการค้นหาความ สัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด 
เพ่ือสรุปการตัดสินใจซึ่งในการแก้ปัญหาขั้นนี้ อาจต้องใช้วิธีการคิด ค านวณและจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 

2.3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นความสามารถในการตัดสินใจ อย่างต่อเนื่องในการหา
ค าตอบจากข้อมูลที่ก าหนดให้ ซึ่งอาจต้องอาศัยการแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากข้อมูลที่เก่ียวข้อง พิจารณาว่า
อะไรคือข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมเติม มีปัญหาอ่ืนใดบ้างที่อาจ เป็นตัวอย่างในการหาค าตอบของปัญหาที่ก าลังประสบ
อยู่ หรือต้องแยกโจทย์ปัญหาออกพิจารณา เป็นส่วนๆ มีการตัดสินใจหลายครั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนได้ค าตอบ
ที่ต้องการหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 



43 
 

2.3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกัน และการสมมาตร เป็น
ความสามารถที่ต้องอาศัยพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระลึกถึงข้อมูลที่ก าหนดให้ การเปลี่ยนรูปปัญหา การจัด
กระท ากับข้อมูล การระลึกถึงความสัมพันธ์ นักเรียนต้องส ารวจหาความคุ้นเคยจากข้อมูลหรือสิ่งที่ก าหนดจาก
โจทย์ปัญหาให้พบ 

2.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่นักเรียนไม่เคยเห็น หรือไม่เคยท า
แบบฝึกหัดมาก่อน ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นโจทย์พลิกแพลง แต่อยู่ในขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่เรียน การแก้โจทย์ปัญหา 
ดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ที่ได้เรียนมารวมกับความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกัน เพื่อแก้ปัญหา พฤติกรรมในระดับนี้
ถือว่าเป็นพฤติกรรมข้ันสูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งต้องใช้สมรรถภาพทางสมองระดับสูง แบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 

2.4.1 ความสามารถที่ในการแก้โจทย์ปัญหาที่ไม่เคยประสบมาก่อน ค าถามในขั้นนี้ เป็นค าถามที่ซับซ้อน 
ไม่มีในแบบฝึกหัดหรือตัวอย่าง นักเรียนต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสาน กับความเข้าใจ มโนคติ นิยาม 
ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนมาเป็นอย่างดี 

2.4.2 ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการจัดส่วนต่างๆ ที่โจทย์ก าหนดให้
ใหมแ่ล้วสรา้งความสัมพันธ์ขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาแทนการจ า ความสัมพันธ์เดิมที่เคยคน้พบมาแล้วมาใช้
กับข้อมูลชุดใหมเ่ทานั้น 

2.4.3 ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ เป็นความสามารถในการสร้างภาษา เพื่อยืนยันข้อความ             
ทางคณิตศาสตร์อย่างสมเหตุสมผล โดยอาศัยนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนมาแล้วพิสูจน์โจทย์ปัญหา          
ที่ไม่เคยพบมาก่อน 

2.4.4 ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์ข้อพิสูจน์ เป็นความสามารถที่ควบคู่กับ ความสามารถในการ
สร้างข้อพิสูจน์ อาจเป็นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าพฤติกรรมในการสร้างข้อพิสูจน์ พฤติกรรมในข้ันนี้
ต้องการให้นักเรียนสามารถตรวจสอบขอพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือไม่ มีตอนใดผิดบ้าง 

24.5 ความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความถูกต้องให้มีผลใช้ได้ เป็นกรณีทั่วไป เป็น
ความสามารถในการค้นพบสูตรหรือกระบวนการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าใช้เป็น กรณีท่ัวไปได้ 

3. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น บุญรักษ์ ตัณฑเ์จริญรัตน์ (2541 : 244) กล่าวไว้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ การตรวจสอบดูว่านักเรียนได้บรรลุถึงจุดหมาย ทางการศึกษาตามหลักสูตรได้
ก าหนดไว้เพียงใด ทั้งนี้ยกเว้นในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและการปรับตน และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Test) หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ยกเว้นการวัด
ทางร่างกาย ความถนัด และทางบุคคล-สังคม ซึ่งแบ่ง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ  คือ 

3.1 แบบทดสอบทีค่รทู าขึ้นเอง (Teacher-made Test) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาต่าง ๆ 
เชน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา เป็นต้น แบบทดสอบนี้สามารถพลิกแพลง ให้เหมาะสมกับสภาพและ
เหตุการณได้ ซึ่งแบบทดสอบที่ท าขึ้นเองอาจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ แบบให้ตอบเสรีและแบบจ ากัดค าตอบ 

3.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) แบบทดสอบมาตรฐานเป็นตัวอย่าง ของการกระท า
หรือความรู้ของบุคคลแต่ละคนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้รับมาภายใต้สภาพการณ์ที่ก าหนด การให้คะแนนให้
เป็นไปตามตารางเกณฑ์ปกติ (Norm) แบบทดสอบชนิดนี้ท าได้ยากแต่มี คุณค่าในทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง               
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จากการใช้แบบทดสอบชนิดนี้ครจูะวินิจฉัยผลสัมฤทธิ์หรือปัญญา ของเด็กได้อย่างแจ่มชัด 
การวัดผลสัมฤทธิ์ด้านเนื้อหาโดยการสอบข้อเขียนนั้นเป็นที่นิยมแพร่หลายในโรงเรียน อันเป็นการวัด

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย หรือความรู้และความคิด โดยประเมินผลจากการเรียนการสอน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
พฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของ เบนจามิน บลูม และ
คณะ (Bloom; et al. 1971) ดังนี้ 

1) ความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในอันที่จะทรงไว้ หรือรักษาไว้ ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ ที่
ได้รับจากการเรียนการสอนและจากประสบการณต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งที่สัมพันธ์กับประสบการณ์นั้นๆ และสามารถ
ถ่ายทอดสิ่งที่จดจ าไว้นั้นออกมาได้ถูกต้อง 

2) ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ และสรุปความ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบ
ได้เห็น หรือเรื่องราวและเหตุการณต่าง ๆ ที่ได้รับอย่างถูกต้องและสามารถ สื่อความเข้าใจที่เองมีอยู่นั้นไปสู่ผู้อื่น 
ได้อย่างถูกต้องด้วย 

3) การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ วิธีการด าเนินการ
ต่างๆ ซึ่งได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน หรือ สถานการณ์ใหม่ที่คล้ายคลึง
กันได้ถูกต้องเหมาะสม 

4) การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือ เหตุการณ์ใดๆ ออกเป็น
ส่วนย่อยๆ ได้ และสามารถบอกได้ว่าส่วนย่อยๆ นั้นแต่ละส่วนส าคัญอย่างไร ส่วนใดส าคัญที่สุด แต่ละส่วน
ความสัมพันธ์กันอย่างไร และมีหลักการใดร่วมกัน 

5) การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเขา้ด้วยกัน ให้เป็นส่วนใหญ่ ท าให้
ได้ผลผลิตที่แปลกใหมแ่ละดีกว่าเดิม พฤติกรรมด้านนี้เน้นให้เกิดความคิด สร้างสรรคใ์หม่ๆ นั่นเอง 

6) การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการวินิจฉัย ตีราคาสิ่งต่างๆ หรือ เรื่องราวต่างๆ ไดอ้ย่างมี
หลักเกณฑ์ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป กลุ่มพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยนี้ พฤติกรรมย่อย ด้านความรู้ ความจ า เป็น
พฤติกรรมระดับต่ าสุด ถือเป็นพฤติกรรมข้ันพ้ืนฐาน ส่วนพฤติกรรมย่อยด้านความเขา้ใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็นพฤติกรรมที่สูงข้ึนตามล าดับ ในการเรียนการสอนนั้น โดยทั่วไปต้องการให้
ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม สูงกว่าความรู้ความจ า (คือเป็นการพัฒนาให้เกิดความคิดนั่นเอง) 
 
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกบัความพึงพอใจ 

1. ความหมายของความพึงพอใจ 
สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540 : 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก

ส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดี ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่
สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติใน
กิจกรรมนั้นๆ 

ศลใจ วิบูลยกิจ (2542 : 44) กลา่วว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพอารมณ์ บุคคลที่มี องค์ประกอบ 
ของงานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่สามารถตอบสนองตอความต้องการของบุคคลนั้นๆ 

มนตรี เฉียบแหลม (2544 : 7) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกมี
ความสุขเมื่อเราได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ 
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มอรส (Morse. 1955 : 27 อ้างอิงใน ศุภสิริ โสมาเกตุ. 2544 : 48) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถถอดความเครียดลงของผู้ที่ท างานให้ลดน้อยลง ถ้าเกิด ความเครียดมากจะท าให้
เกิดความไม่พอใจในการท างาน และความเครียดนี้จะมีผลมาจากความต้องการ ของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มีความ
ต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องหาวิธีตอบสนองความเครียด ก็จะลดน้อยลงหรือหมดไป ความพึงพอใจก็จะ
มากขึ้น 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545 : 7) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติ ของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่ง สิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวก
หรือทางลบ 

นอกจากนี้ ประภาพร ถิน่ทอง (2553 : 39) กล่าวถึงความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของ บุคคลต่อสิ่ง
ต่างๆ ในทางบวกและเป็นความรู้สึกที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดเ้มื่อเวลาหรือสถานการณ์เปลี่ยนไป ดังนั้น           
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ จึงหมายถึงความรู้สึกพอใจที่มีต่อการได้รวมปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอนจน
บรรลุผลหรือเป้าหมายในการเรียนรู้ 

จากความหมายที่กล่าวมา สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกด้านบวกของบุคคล ที่เกิดขึ้นจาก
การที่บุคคลนั้น ได้ปฏิบัติหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไดร้ับตอบสนองในความต้องการ ท าให้เกิดความสุขความรู้สึก
ชอบ ยินดี เต็มใจ พอใจ มีเจตคติท่ีดี และสามารถเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ไป ตามสถานการณ์ 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
การเรียนหรือการท างานใดๆ ก็ตาม มักจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจที่เกิดขึ้น หลังจาก การปฏิบัติงาน

เหล่านั้นทุกครั้ง ซึ่งความพอใจจะเกิดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน ประการหนึ่งนั้นก็คือ
แรงจูงใจที่จะเป็นผลให้เกิดแรงผลักดันหรือจูงใจให้กระท า หรือตอบสนองเพ่ือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่มีจุดหมาย 
ฉะนั้นในการเรียนหรือการปฏิบัติงานใดๆ ก็ตามย่อมต้องใช้ แรงจูงในเขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก เพ่ือ
ผลักดันให้เกิดผลส าเร็จตามความมุ่งหมายไว้ ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเกี่ยวของกับทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้ 

ทฤษฎีค้ าจุน (The Motivation-Hygiene Theory) หรือทฤษฎีองค์ประกอบคูข่อง เฮอร์ซเบิรก 
(Frederick Herzberg) มีดังนี ้

1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจัยทีน่ าไปสุทัศนคติในทางบวก เพราะท าให้เกิด ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรง นั่นคือ ความต้องการ ที่จะได้รับความส าเร็จตามความ
นึกคิดของตน (Self-Actualization) 

2) ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene) เป็นปัจจัยที่ปอ้งกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้                
(อุษณีย์ เสือจันทร์, 2553 : 40) 

ทฤษฎีความต้องการล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchical Theory of Motivation) ชี้ให้เห็น
ว่ามนุษยถ์ูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่จะสนองความต้องการเฉพาะอย่าง ซึ่งความต้องการนีไ้ดส้มมติฐาน
เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้ดังนี้ 

1) บุคคลต้องมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีสิ้นสุด ขณะที่ความต้องการใดไดร้ับ การตอบสนองแล้ว
ความต้องการอย่างอ่ืนก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีวันจบสิ้น 

2) ความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอ่ืนต่อไป ความต้องการที่ยัง
ไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็นสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของคนนั้น 
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3) ความต้องการของคนจะเรียงล าดับขั้นตอนความส าคัญ เมื่อความต้องการระดับต่ า ได้รับการตอบสนอง
แล้วบุคคลก็จะให้ความใส่ใจในความต้องการระดับสูงต่อไป (อุษณีย์ เสือจันทร์ 2553 : 40) 

สมยศ นาวีการ (2525 : 155) ได้กล่าวไว้ว่า ในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความพึงพอใจเป็นสิ่ง
ส าคัญท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการปฏิบัติให้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค ์ผู้สอนซึ่งใน
สภาพปัจจุบันเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกหรือให้ค าแนะน า ปรึกษา จึงต้องค านึงถึงความพอใจในการเรียนรู้ 
การท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือ การปฏิบัติงาน มีแนวคิดพ้ืนฐานที่ต่างกัน 2 ลักษณะ คือ 

1) ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการผู้ปฏิบัติงาน จนเกิดความพึงพอใจ 
จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานที่สูงกว่าผู้ไมไ่ด้รับการตอบสนอง 

2) ผลของการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงาน
จะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอ่ืนๆ ผลการปฏิบัติที่ดีที่จะน าไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่การ
ตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัล หรือผลตอบแทน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผ่านการ
รับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ ปริมาณของผลตอบแทน ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ นั่นคือ
ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกก าหนด โดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริง และการ
รับรู้เรื่องเก่ียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่รับรู้แล้วความพึงพอใจยอมเกิดข้ึน 

จากแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ ดังกล่าวสรุปไดว้่า ความพึงพอใจเกิดจากแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจ
ภายนอก ซึ่งจะท าให้บุคคลนั้นแสดงออกด้านเจตคติ และด้านพฤติกรรมออกมาและการแสดงออกด้านเจตคติ และ
ด้านพฤติกรรมออกมานั้น มีทั้งทางบวกและทางลบ ก็ข้ึนอยู่กับว่าได้รับการเสริมแรงไปทางใด เมื่อน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เป็นผลด้านความรู้สึกของผู้เรียนที่เกิดแก่ตัวผู้เรียนเอง เช่น 
ความรู้สึกตอ่ความส าเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะ ความยุ่งยากต่างๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความ
ยุ่งยากท้ังหลายไดส้ าเร็จ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ส่วนผลตอบแทน
ภายนอกเป็นรางวัลที่ผู้อ่ืนจัดหา ให้มากกว่าที่ตนเองให้เอง เช่น การได้รับค ายกยอ่งชมเชยจากครผูู้สอน พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง หรือแม้แตก่ารไดค้ะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับท่ีน่าพอใจและเนื่องจากความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกของจิตใจ ซึ่งแสดงออกทางสีหน้า สายตา ค าพูดและการแสดง การวัดความพึงพอใจจึงวัดได้หลายวิธี 
เช่น สังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม 

3. การประเมินความพึงพอใจ 
การประเมินความพึงพอใจ เป็นการวัดว่าผู้เรียนมีความรู้สึก ความคิดเห็นอย่างไรต่อการเรียนโดยใช้แบบ

ฝึกทักษะ ซึ่ง จ านง ศรีโมราและคณะ (2551 : 53) ไดก้ล่าวไว้ว่า แบบสอบถาม ความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยพิจารณาเนื้อหา 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านปัจจัยน าเข้า ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะมีรูปแบบของ เนื้อหา และ
กิจกรรมเหมาะสมนาสนใจ ค าชี้แจงสามารถน าไปปฏิบัติได้ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้เนื้อหาในแต่ละกิจกรรม แบบฝึกมีความหลากหลาย และสามารถ ปฏิบัติและฝึกคิดไดต้ามศักยภาพ
ของผู้เรียน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมีความยากง่ายเหมาะสม สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
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2) ด้านกระบวนการ ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได ้มีความหลากหลายน่าสนใจ สงเสริมให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริงจากง่ายไปหายาก ส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทเรียนมากขึ้น 

3) ประเมินด้านผลผลิต ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมและความรู้ของนักเรียนที่ได้รับ จากการเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะ ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได ้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เพ่ือน าไป ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 

การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนทุกคนท าแบบประเมินความพึงพอใจซึ่งเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้ก าหนดคาออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธี ของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งจะประเมินทั้ง 
3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

1. รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้โจทย์ปัญหาในประเทศ 
งานวิจัยที่มีผู้จัดท าเผยแพร่ไว้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีหลายเรื่อง ด้วยกัน คือ 
กรรณิการ์ ปวนกาศ (2543) ได้ท าการศึกษาเรื่องการใช้กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาด ของนิวแมน 

เพ่ือวิเคราะห์ความผิดพลาดในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการก าลังสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 3 โรงเรียนเมืองปานวิทยา จังหวัดล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์ จ าแนก และจัดกลุ่มความผิดพลาด
ในการแก้โจทย์ปัญหาก าลังสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้เทคนิคความผิดพลาดของนิวแมน ผล
การศึกษาพบว่า 1) ความผิดพลาดในการแก้โจทย์ปัญหา สมการก าลังสองของนักเรียนมีทั้งหมด 80 ความ
ผิดพลาด 2) ความผิดพลาดในการแก้โจทย์ปัญหา สมการก าลังสอง ของนักเรียนเป็นความผิดพลาดประเภทท า
ความเขา้ใจ ร้อยละ 45 ความผิดพลาด ประเภทการเปลี่ยนรูป ร้อยละ 48.75 ความผิดพลาดประเภทการใช้ทักษะ
กระบวนการ ร้อยละ 5 และความผิดพลาดประเภทการสรุปตอบ ร้อยละ 1.25 ซึ่งจะเห็นได้ว่าความผิดพลาดที่
เกิดข้ึนมากท่ีสุด คือความผิดพลาดประเภทการเปลี่ยนรูป กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนจากประโยคภาษา
มาเป็น ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง 

ภาสกรณ์ วัชรพงศ์นาวิน (2544) ไดท้ าการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบและโจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ด้วยวิธีสอน
โดยใช้แผนภาพของวิลลิสและฟิวสันกับวิธีสอนแบบปกติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์            
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และโจทย์ปัญหา การบวก ลบระคน 
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีสอน โดยใช้แผนภาพของ วิลลิสและฟิวสันกับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และโจทย์ปัญหา
การบวก ลบระคน ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนภาพ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ             
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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สมชาย มาต๊ะพาน (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการวาดผังมโนภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการแก้
โจทย์ปัญหาระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้เทคนิควาดผังมโนภาพ กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการวาด ผังมโนภาพ ผลการศึกษาพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.97 อยู่ในระดับ ปรับปรุงและไม่ผ่านเกณฑ์ โดยมีนักเรียนได้
คะแนนผ่านเกณฑ์เพียง 3 คน ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.06 อยู่ในระดับพอใช้
และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยมีนักเรียนได้ คะแนนผ่านเกณฑ์จ านวน 30 คน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน          
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค การวาดผังมโนภาพในด้านบรรยากาศการเรียนการสอน นักเรียนเห็นว่าการเรียน
การแก้ปัญหาโดยการวาดผังมโนภาพเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ท้าทายความสามารถและอยากให้มีเวลาเรียนเพ่ิมเติม       
ได้วาดภาพตามความคิดของตน และหาค าตอบได้ง่ายจากภาพที่วาด ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน 
เห็นว่ามคีวามสุขที่ได้เรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถวาดรูปได้ ตามใจชอบใน
ด้านประโยชน์ของการเรียน นักเรียนเห็นว่าท าให้นักเรียนเข้าใจโจทย์ได้ดีขึ้น สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาอ่ืนๆ 
ได้ และท าให้นักเรียนได้คิดอย่างมีเหตุผล 

สุกัญญา ตนะพงษ์ (2547) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวก และการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1/4 โดยปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจโจทย์ปัญหา ด้านการหาค าตอบ และด้าน 
การตรวจสอบค าตอบ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาด้านความเข้าใจ โจทย์ปัญหาของนักเรียนท าได้โดยการฝึกให้
นักเรียนวาดภาพ เพื่อแสดง ความเข้าใจสถานการณ์ พร้อมกับระบุสิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถาม การพัฒนา
ความสามารถในการหาค าตอบท าได้โดยการฝึกให้นักเรียนจัดท าบัตรภาพหรือของจ าลองและวาดภาพแสดง
สถานการณ์ เพ่ือคาดเดาตัวด าเนินการ ส่วนการพัฒนาความสามารถในการตรวจค าตอบ ท าได้โดยการฝึกให้ 
นักเรียนหาค าตอบด้วยวิธีที่แตกต่างจากวิธีแรกและ ฝึกให้น าค าตอบที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์ปัญหา 

นุตริยา จิตตารมณ์ (2548) ท าการศึกษาเรื่อง ผลของการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR 
ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียน คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอน แก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและความคงทน ในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนแก้ปัญหา โดยใช้กลวิธี STAR และกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ ซึ่งกลวิธี STAR         
เป็นวิธีการสอนแก้ปัญหาโดยมี ขั้นตอนหลักของการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 S (Search the word 
problem) ศึกษาโจทย์ ปัญหา ขั้นที่ 2T (Translate the problem) แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่รูปภาพ 
หรือ สมการทางคณิตศาสตร์ โดยอาจเลือกใช้สื่อหรือสัญลักษณ์ คือ 1) สื่อที่เป็นรูปธรรม ใช้วัตถุจริงหรือ สื่อ
เสมือนจริง 2) สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง วาดรูปภาพ แผนภาพ หรือเขียนตารางแสดงความหมาย 3) สัญลักษณ์ท่ี
เป็นนามธรรม ทั้งนี้จะใช้ครบทั้ง 3 ประเภทหรือไม่ก็ได้แต่ต้องสามารถเขียนสัญลักษณ์ ที่เป็นนามธรรมได้ ขั้นที่ 3 
A (Answer the problem) หาค าตอบของโจทย์ปัญหา และข้ันที่ 4 R (Review the solution) ทบทวนค าตอบ
ว่าสอดคล้องกับข้อมูลและเงื่อนไขที่ก าหนดในโจทย์ปัญหา หรือไม่ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          
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ปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแก้ปัญหาโดยใช้วิธี STAR มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ 
ขั้นต่ าทีก่ าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ คือสูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการ         
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและความคงทนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางคณิตศาสตร์ที่ระดับ .05 

อนุรักษ์ สุวรรณสนธิ์ (2550) ท าการศึกษาเรื่องความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยเน้น
ขั้นตอนการแก้ปัญหาของ Polya ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยเน้นขั้นตอนการ
แก้ปัญหาของ Polya ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา 2) การวางแผนการ
แก้ปัญหา 3) การด าเนินการตามแผน และ 4) การตรวจสอบค าตอบ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 37.29 คิดเป็นร้อยละ 66.59 ของคะแนนสอบ และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของ คะแนนสอบ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้ (ร้อยละ 70) แต่นักเรียนได้แสดงพัฒนาการในการแก้โจทย์ปัญหาเมื่อวิเคราะห์จากแบบฝึกหัด ท้าย
แผนการจัดการเรียนรู้ และพฤติกรรมการแสดงออกในการท ากิจกรรมตามขั้นตอนการแก้ปัญหา ของ Polya ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 

พรทิพา โสกัณทัต (2552) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการประยุกต์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวด้วยกลวิธีที่หลากหลายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนสันทรายวิทยาคม 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการประยุกต์สมการ        
เชิงเส้นตัวแปรเดียวด้วยกลวิธทีี่หลากหลายของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยสามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กลวิธีที่หลากหลายได้ ซึ่งกลวิธี
ที่นักเรียนเลือกใช้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับชนิดของโจทย์ และพบว่ากลวิธีที่นักเรียนชอบใช้มากที่สุดในการแก้โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เกี่ยวกับจ านวนนับ คือ กลวิธีการวาดภาพจ าลอง คิดเป็นร้อยละ 45.57 โดย
นักเรียน ให้เหตุผลว่า การวาดภาพแบบจ าลองท าให้เห็นภาพชัดเจน โดยเฉพาะโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเศษส่วน 
เพราะสามารถหาค าตอบได้เลย อีกทั้งยังพบว่า นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการวาดภาพจ าลองไปสู่ การใช้ตัวแปร
และสร้างสมการเพ่ือใช้ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาได้ 

ศศินภา กาละปลูก (2552) ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความผิดพลาดในการแก้โจทย์ปัญหาสมการ
ของนักเรียนชนเผ่าลาหู โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาดของนิวแมน โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือใช้
กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาดของนิวแมน วิเคราะห์ความผิดพลาดและสาเหตุ ของความผิดพลาดในการ       
แก้โจทย์ปัญหาสมการของนักเรียนชนเผ่าลาหู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 10 คน ในโรงเรียนเมืองนะ อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ความผิดพลาด ในการแก้โจทย์ปัญหาสมการของนักเรียนมีทั้งหมด 
55 ความผิดพลาด ซึ่งเป็นความผิดพลาดประเภท การเปลี่ยนรูป 21 ความผิดพลาด   ความผิดพลาดเกี่ยวกับ       
การท าความเข้าใจศัพท์เฉพาะ 20 ความผิดพลาด การสรุปตอบ 4 ความผิดพลาด และทักษะการใช้กระบวนการ 4 
ความผิดพลาด ส าหรับความผิดพลาด จากการอ่าน มี 3 ความผิดพลาด และความสะเพร่ามี 3 ความผิดพลาด ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า ความผิดพลาด ที่เกิดข้ึนมากที่สุด คือ ความผิดพลาดประเภทการเปลี่ยนรูป กล่าวคือ นักเรียนไม่
สามารถเปลี่ยนจาก ประโยคภาษามาเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
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2. งานวิจัยทางประเทศ 

แชลล (Schat. 1970 : 684 -A อ้างอิงใน สุพัตรา เส็งเอ่ียม. 2554 : 53) ไดท้ าการศึกษา การฝึกทักษะ
การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้นักเรียนเกรด 6 
ถึง เกรด 8 จ านวน 52 คน กลุ่มทดลองได้รับการฝึกจากแบบฝึกหัดเพิ่ม จ านวน 30 ครั้ง ใช้เวลาในการฝึกครั้งละ 
5 นาที สวนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามปกติ ผลปรากฏว่า กลุม่ทดลองได้คะแนนเพ่ิมเป็น 2 เทา่ของกลุ่ม
ควบคุม และในกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนเกรด 2 ถึงเกรด 3 ก็ไดผลเช่นเดียวกันคือกลุ่มทดลอง มีคะแนนแตกต่าง
จากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เกย์ และกัลป์ลาเกอร์ (Gay and Gallagher. 1976 : 52-59 อ้างอิงใน ประโรม กุยสาคร. 2547 : 84) ได้
ท าการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างวิธีการสอน โดยให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอ ในช่วงเวลาการเรียนวิชา
นั้นๆ กับการสอนโดยมีการทดสอบย่อยระหว่างการเรียนการสอนในเรื่องเดียวกัน ผลการทดลองปรากฏว่ากลุ่ม
นักเรียนที่เรียน โดยมีการทดสอบย่อยขณะเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า กลุ่มนักเรียนที่เรียนโดยฝึกทักษะด้วยการท า
แบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

มูราสกี (Muraski 1979 : 11 อ้างอิงใน ประโรม ปุยสาคร, 2547 : 86) ได้ศึกษาผลของการสอนอ่าน
ในทางคณิตศาสตร์กับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 
แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 13 คน กลุ่มทดลองได้รับการอ่านบทเรียนแต่ละบทเรียน แบ่ง
ออกเป็น 5 เรื่อง ใช้เวลา 5 สัปดาห์ ต่อจากวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ของกลุ่มควบคุม
และ กลุ่มทดลอง ผลการวิจัยปรากฏว่ากลุ่มทดลองมีความสารมารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

นอกจากนี้ BanHar, et al. (2008) ท าการศึกษาเรื่อง การใช้วิธีวาดแบบจ าลอง (The Model Method) 
เพ่ือส่งเสริมการคิดทางพีชคณิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งกล่าวถึงการใช้วิธีการ วาดแบบจ าลอง            
ในการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่ประเทศ สิงคโปร์ ผลการศึกษา
พบว่า การวาดแบบจ าลองช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง คณิตศาสตร์และการคิดทางพีชคณิต
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นวิธีการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ที่ใช้รูปธรรมอธิบายความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลในโจทย์ปัญหาที่เป็นนามธรรม โดยน าเสนอผ่าน แบบจ าลองท่ีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพ่ือให้นักเรียนมองเห็น
ภาพและเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งที่โจทย์ ก าหนดให้ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้วิธีการดังกล่าวยังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาชนิดต่างๆ ที่อยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนและเป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
องค์ความรู้ในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ขั้นสูงด้วย ซึ่งการใช้วิธีการวาดแบบจ าลองนี้เป็นวิธีการที่เหมาะ
ส าหรับครู ในระดับประถมศึกษาที่จะน าไปใช้ในการสนับสนุนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
เพราะเป็นวิธีที่ใช้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเรียนพีชคณิตที่เป็นทางการในระดับที่สูงขึ้น และ
พบว่านักเรียนที่ประสบความส าเร็จมาอย่างต่อเนื่องก็จะมีพ้ืนฐานที่ดีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในระดับ       
ที่สูงขึ้นไป 

 
 
 
 



51 
 

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน ซึ่งน าวิธีการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม เข้ามาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และจากผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นว่าวิธีการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมเหล่านั้น จะส่งผลถึงการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่า การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของ
โพลยา โดยใช้วิธีการวาดรูปบาร์โมเดล (Bar Model) มาช่วยในขั้นตอนการวางแผนแก้ปัญหานั้น เป็นวิธีการหนึ่ง 
ที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยให้นักเรียน สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ใช้ การวาดรูป ซึ่งเป็นรูปธรรมจะอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลในโจทย์ปัญหาที่มีความ
เป็นนามธรรม ได้เป็นอย่างดี 

 

 

 



 
บทท่ี 3  

วิธดี ำเนินงำนวิจัย 
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค การวาดรูปบาร์โมเดล 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการ ของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดในการ ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. การก าหนดตัวแปรในการวิจัย  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
4. วิธีการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
5. รูปแบบการวิจัย  
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
7. การวิเคราะหข้์อมูล  
8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฆ้องชัย 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 19 คน 
2. กลุ่มตัวอยา่ง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2564 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 9 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  
 

กำรก ำหนดตัวแปรในกำรวิจัย 
1.ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 

การวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และ          
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้       
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหา           
การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับ             

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ          
หารระคน จ านวน 5 เล่ม 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จ านวน 20 ข้อ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร 
และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 
วิธีกำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขอบข่าย เนื้อหาวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา คู่มือคร ูหนังสือและเอกสารที่เก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือก าหนด เนื้อหาแบบฝึกทักษะใน
แต่ละเล่ม และก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการสอน และการวัดผล ประเมินผล ซึ่งได้ก าหนดพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามน้ าหนักความสัมพันธ์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และเวลาเรียน 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

วิเคราะห์และแสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา
และโจทย์ปัญหาระคนของ
จ านวนนับ เศษส่วน  
จ านวนคละ  ทศนิยมและ
ร้อยละพร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบและสร้างโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับ
ได้ 

ทดสอบก่อนเรียน 1 

โจทย์ปัญหาการบวก แบบฝึกหัดเล่มที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวก 3 

โจทย์ปัญหาการลบ แบบฝึกหัดเล่มที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบ 3 

โจทย์ปัญหาการคูณ แบบฝึกหัดเล่มที่ 3 โจทย์ปัญหาการคูณ 3 

โจทย์ปัญหาการหาร แบบฝึกหัดเล่มที่ 4 โจทย์ปัญหาการหาร 3 

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ  หารระคน 

แบบฝึกหัดเล่มที่ 5 โจทย์ปัญหาการบวกลบ 
คูณ  หารระคน 

3 

ทดสอบหลังเรียน 1 

รวม 17 
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1.2 ก าหนดองคป์ระกอบของแบบฝึกทักษะการแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคการวาดรูป 
บาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา         
การบวก ลบ คูณ หารระคน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดองคป์ระกอบของ แบบฝึกทักษะ ไว้ดังนี้ 

1.2.1 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาส าหรับนักเรียน จัดท าเป็นเล่ม โดยมี 
ส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้  
1) ชื่อเรื่อง  
2) ค าแนะน าส าหรับครแูละนักเรียน  
3) จุดประสงค์การเรียนรู้  
4) แบบฝึกหัด  
5) แบบทดสอบทายแบบฝึกทักษะ  
6) ตารางบันทึกคะแนน 
1.2.2 คู่มือการใช้งาน จัดท าเป็นเล่ม โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ 
1) ชื่อเรื่อง  
2) ค าชี้แจงส าหรับคร ู 
3) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั  
4) จุดประสงค์การเรียนรู้  
5) เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะ  
6) แผนการจัดการเรียนรู้  
7) แบบฝึกทักษะ/เฉลยแบบฝึกทักษะ 
8) แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ/เฉลยแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกทักษะ  
1.3 ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค การวาดรูปบาร์โมเดล  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ จ านวน 5 เล่ม คือ 

เล่มที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวก  
เล่มที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบ  
เล่มที่ 3 โจทย์ปัญหาการคูณ  
เล่มที่ 4 โจทย์ปัญหาการหาร 
เล่มที่ 5 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  
ซึ่งภายในเล่มของแบบฝึกทักษะทั้ง 5 เล่ม จะประกอบด้วยค าแนะน าส าหรับครแูละนักเรียน เทคนิค       

การวาดรูปบาร์โมเดล (Bar Model) และการน าไปใช้ ตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค การวาดรูป          
บาร์โมเดล (Bar Model) และแบบฝึกหัดจ านวน 3 แบบฝึกหัด โดยแบบฝึกหัดที่ 1 ให้นักเรียนฝึกทักษะการวาดรูป
บาร์โมเดล แบบฝึกหัดที่ 2 ให้นักเรียนฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ครบทั้ง 4 ขั้นตอน ตามกระบวนการของ         
โพลยา คือ ท าความเข้าใจโจทย์ วางแผนโดยการวาดรูป บาร์โมเดล แสดงวิธีท า และตรวจสอบ ส าหรับแบบฝึกหัด
ที่ 3 ให้นักเรียนได้แสดงวิธีท าและตรวจ ค าตอบ โดยน าเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลมาช่วยในขั้นตอนการวางแผน 
พร้อมทั้งให้นักเรียน ฝึกสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปบาร์โมเดลที่ก าหนดให้ 
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1.4 น าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับ            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ 
หารระคน พร้อมทั้งแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ      
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ แล้วน ามาวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย( x ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดเกณฑค่์าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
น้อยกว่า 1.00 แบบฝึกใดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องน ามาปรับปรุง แก้ไข ซึ่งพบว่าแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ( x  = 4.31 , S.D. = 0.13) (รายละเอียดในภาคผนวก ค หน้า 92-93) 

ในการทดลองและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการ
วาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ผู้วิจัยได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินการไว้ดังนี้  

ตารางที่ 2 แสดงปฏิทินการทดลองและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกการลบ การคูณ              
การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรมที่ด าเนินการ รูปแบบการด าเนินการ 

มิ.ย. 2564 1.ทดลองใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
โดยใช้เทคนิควาดรูปบาร์โมเดล ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
4 เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
และโจทยป์ัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน 
กับนักเรียน 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 

ทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 3 คน ในช่วงพักกลางวนัและ
ตอนเย็นหลังเกเรียน 

มิ.ย. 2564 2.ทดลองใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
โดยใช้เทคนิควาดรูปบาร์โมเดล ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
4 เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
และโจทยป์ัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน 
กับนักเรียน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

ทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ในช่วงพักกลางวันและ
ตอนเย็นหลังเกเรียนวันละ 2 ชัว่โมง 

มิ.ย. 2564 3.ทดลองใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
โดยใช้เทคนิควาดรูปบาร์โมเดล ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
4 เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
และโจทยป์ัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน 
กับนักเรียน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

ทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ในช่วงพักกลางวันและ
ตอนเย็นหลังเกเรียนวันละ 2 ชัว่โมง 

ก.ค.- ธ.ค. 2564 3.ทดลองใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
โดยใช้เทคนิควาดรูปบาร์โมเดล ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
4 เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
และโจทยป์ัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน 
กับนักเรียน 9 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 9 คน ที่เปน็กลุ่มตัวอย่างโดยใช้
เวลาเรียนปกต ิ
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1.5 น าแบบฝึกทักษะที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาฆ้องชัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน จ าแนกเป็น เกง่ ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมเรื่องภาษา เนื้อหาและเวลาในการใช้ ซึ่งผลจากการน าไปทดลองใช้ พบว่า ค าอธิบายในส่วนของ
เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลยังไม่ชัดเจน เมื่อพบปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย จึงด าเนินการแก้ไขและปรับปรุง ก่อนที่จะ
ด าเนินการในขั้นต่อไป โดยผู้วิจัยได้เพ่ิมค าอธิบายเกี่ยวกับ การวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูป บาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เลม่ที่ 1 ในตัวอย่างที่ 1-5 
ขั้นที่ 2 ว่าจะวาดรูปอย่างไร ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ และสามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมได้อย่างถูกต้อง เช่น ตัวอย่าง
ที่ 1 ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้เพ่ิมค าอธิบายว่า “ จังหวัดกาฬสินธุ์ใช้น้ ามากกว่าจังหวัดปัตตานี จึงต้องวาดรูป             
บาร์โมเดล ให้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แทนจังหวัดกาฬสินธุ์ยาวกว่า ” ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 การปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 

1.6 น าแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา              
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 9 คน จ าแนกเป็น เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 3 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
ซึ่งมีประสิทธิภาพ E,/E = 81.91/83.33 (รายละเอียดใน ภาคผนวก ซ หน้า 107) 

1.7 น าแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียน โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา              
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งมีประสิทธิภาพ E/E = 80,44/85.40 
(รายละเอียดในภาคผนวก ซ หน้า 108-109) 

1.8 น าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ          
หารระคน ไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามกระบวนการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ เพ่ือให้ได้ แบบทดสอบที่มี

คุณภาพและความเหมาะสมกับกลุ่มที่จะท าการทดลอง ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
2.1 ศึกษาทฤษฎี วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2 ศึกษาแบบเรียน คู่มือครูการจัดการเรียนรู้พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2.3 จัดท าตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วัดและจุดประสงค์ การเรียนรู้ เพ่ือ

ก าหนดสัดสวนความส าคัญและจ านวนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ            
การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสัดสวนที่ได้ก าหนดไว้ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ ตามแนวคิดของ วิลสัน (Wilson, 1971 : 645-696) ซึ่งเชื่อว่าการวัด พฤติกรรมการเรียนรู้       
ทางคณิตศาสตร์จะต้องวัด 4 ด้าน คือการคิดค านวณ ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ ดังนี้  

ตารางที่ 3 แสดงการก าหนดจ านวนข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยก าหนดจ านวนข้อ
ค าถามตามจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต้องการวัดเรื่องโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร 
และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 40 ข้อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤติกรรมทีต่้องการวัด 

จ านวนข้อ 
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1.สามารถบอกได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้และสิ่งใดเป็น
สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ 

4 4 2 - 10 

2.วางแผนแก้ปัญหาและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ - 4 6 2 12 
3.แสดงการค านวณและหาค าตอบได้ 6 2 - 4 12 
4.ตรวจสอบค าตอบได้ 2 2 - 2 6 

รวมจ านวนข้อค าถาม 12 12 8 8 40 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นทั้งหมด เสนอตอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน   
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ว่าขอค าถามแตล่ะข้อสอดคล้องกับจุดประสงค์ หรือไม่ โดยใช้เกณฑ์ พิจารณา 
ดังนี้ 

+1  หมายถึง  ถ้าแนใ่จว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์นั้นจริง  
0  หมายถึง  ถ้าไม่แนใ่จว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์นั้นจริง 
-1  หมายถึง  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามไมสอดคล้องกับจุดประสงค์นั้นจริง 
 
2.6 น าคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC แล้วคัดเลือกขอ ที่มีค่าดัชนีความ

สอดคล้องของความคิดเห็นตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป (รายละเอียดในภาคผนวก ง หน้า 95-96) 
2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ ที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข ตามขอ

เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา  ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 30 คน และน าผลค าตอบของนักเรียนมาตรวจ ให้คะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ตอบผิดหรือตอบไม่ได้หรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน เพ่ือวิเคราะห์ ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อของข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ คัดเลือกข้อสอบ ที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป แล้วเลือก แบบทดสอบให้เหลือ 20 ข้อ โดยครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหา ซึ่งผลการ
วิเคราะห์พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.23 - 
1.00 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง -0.12 – 0.73 (รายละเอียดในภาคผนวก จ หน้า 98-99) 

2.8 น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียน                  
โคกประสิทธิ์วิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเดิม เพื่อน าผลมา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) แบบอิงเกณฑจ์ากผลการสอบครั้งเดียว โดยใช้ค่าความเชื่อมั่น          
ตามวิธีของโลเวท (Lovett Reliability) ผลการหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน มีค่าเท่ากับ 0.90 

2.9 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหา การบวก การลบ 
การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฉบับสมบูรณเพื่อน าไปใช้กับ
กลุ่มตัวอยา่ง 

3. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
3.1 ศึกษาต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อน ามาเป็นขอมูลในการสร้าง แบบประเมิน                

ความพึงพอใจ 
3.2 วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ  
3.3 ก าหนดรูปแบบของค าถามที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล 
3.4 รา่งค าถามตามกรอบของการประเมินให้ครอบคลุมหัวข้อทีต่้องการประเมิน และจัดท าแบบสอบถาม

ความพึงพอใจเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
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3.5 ด าเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราสวนประมาณค่า (Rating 
Scale) ก าหนดค่าเป็น 5 ระดับตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Likert) โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1) ด้านปัจจัยน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม ของแบบฝึกทักษะ                 
มีรูปแบบของเนื้อหาและกิจกรรมเหมาะสมน่าสนใจ ค าชี้แจงสามารถน าไปปฏิบัติได้ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติ
กิจกรรมเพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนรู้เนื้อหาในแต่ละกิจกรรม แบบฝึกทักษะ มีความหลากหลาย และ
สามารถปฏิบัติและฝึกคิดไดตามศักยภาพของผู้เรียน แบบทดสอบก่อนและหลัง เรียน มีความยากงา่ยเหมาะสม
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามในการประเมินด้านนี้ จ านวน 2 รายการ คือ 

(1) แบบฝึกทักษะมีความหลายหลายน่าสนใจสามารถน าไปใช้ได้จริง 
(2) เนื้อหาทีก่ าหนดในแบบฝึกทักษะเหมาะสมชัดเจน 
2) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ มีความหลากหลายน่าสนใจ ส่งเสริมใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริงจากง่ายไปหายาก ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น โดยผู้วิจัย
ไดก้ าหนดข้อค าถามในการประเมินด้าน นี้จ านวน 3 รายการ คือ 

(1) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และฝึกทักษะ  
(2) กิจกรรมท าให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนและการแก้ปัญหา 
(3) กิจกรรมมีขั้นตอนเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก สามารถปฏิบัติได้ 
3) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม และความรู้ของนักเรียน

ที่ได้รับจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ 
ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือน าไปใช้              
ในการแกป้ัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยผู้วิจัยได้ก าหนด ข้อค าถามในการประเมินด้านนี้ จ านวน 5 รายการ คือ 

(1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน ท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น 
(2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีแก้โจทย์ปัญหาได้ดีข้ึน 
(3) นักเรียนมีความสามารถในการเขียนประโยคสัญลักษณ์และค านวณหาค าตอบได้ดีขึ้น 
(4) นักเรียนมีความสามารถในการแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบได้ดีข้ึน 
(5) นักเรียนมีความสามารถในการตรวจค าตอบหรือบอกถึงความ สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ดีขึ้น 
3.6 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

สอดคล้อง (IOC) แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความเหมาะสม โดยเลือก ข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของความคิดเห็นที่ค านวณได้ตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป (รายละเอียด ในภาคผนวก ญ หน้า 116) 
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3.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญได้

ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการแก้ไข และเรียบเรียงข้อค าถามในแบบประเมิน ความพึงพอใจ ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
แก้ไขข้อค าถามในแบบประเมินความพึงพอใจ ข้อที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) จากเดิม 
“กิจกรรมสามารถปฏิบัติได้ โดยมีขั้นตอนเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก” แก้เป็น “กิจกรรมมีขั้นตอนเรียงล าดับจาก
ง่ายไปหายาก สามารถปฏิบัติได้”และ ข้อที่ 5 ด้านผลผลิต (Product Evaluation) จากเดิม “นักเรียนมี
ความสามารถในการตรวจสอบค าตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึง ความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ดีขึ้น” แก้เป็น 
“นักเรียนมีความสามารถในการตรวจค าตอบหรือบอก ถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ดีขึ้น” 

3.8 น าแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะ คือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 30 คน แล้วน าคะแนนมาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ไดค่้าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 (รายละเอียด ในภาคผนวก ฎ หน้า 
120) 

3.9 จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝึกทักษะการแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ               
การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ฉบับสมบูรณ์ 

รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest Posttest 

Design) ก าหนดรูปแบบการวิจัยดังนี้ (ปรีชา เนาว์เย็นผล, 2540 : 156) 
 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
O1 X O2 

 
ความหมายของสัญลักษณ์ 

O1  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน  
X  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการ 
                      วาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4  
O2  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

คณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน             
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล              
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผนๆ ละ 3 ชั่วโมง 

3. ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชุดเดียวกันกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน 

4. น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร 
และโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยการ ประเมินความพึงพอใจ             
ตามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุปผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
1. ค านวณค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนการท าแบบฝึกหัด คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ วัดผลท้าย

แบบฝึกทักษะ ทั้ง 5 เล่ม และคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ จากนั้น
น ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือหาประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหา          
การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้ค่าสถิติ t - test               
แบบ Dependent 

3. น าแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี          
ของลิเคิรท (Likert) มาตรวจให้คะแนนโดยก าหนดคะแนนไว้ดังนี้ 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ให้คะแนน  5  คะแนน  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   ให้คะแนน  4  คะแนน  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ให้คะแนน  3  คะแนน  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย   ให้คะแนน  2  คะแนน 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  ให้คะแนน  1  คะแนน  
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4. น าผลของการให้คะแนนมาท าการวิเคราะห์หาคา่เฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2533 : 138) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. สถิติบรรยาย 
1.1 การหาคา่เฉลี่ย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 105) 

x x
N
  

เมื่อ x  คือ คะแนนเฉลี่ย 
 x  คือ ผลรวมคะแนนของทุกคน    

x  คือ คะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
N  คือ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

1.2 การหาคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 106) 

 
 

N x x
S.D.

N N 1

2 2




   

เมื่อ S.D.  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 x  คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด    

2x  คือ ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
N  คือ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
x  คือ คะแนนของนักเรียนแต่ละคน 

 2. สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 2.1 สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง (เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย.  2539 : 181) 

IOC R
N
  

เมื่อ IOC  คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ 
 R  คือ ผลรวมของการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ    

N  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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 2.2 สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 (ชัยยงค์  พรหมวงศ์.  2545 : 491) 

E 100

X
N1 A 



 

E 100

y
N2 B 



 

เมื่อ E1  คือ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระหว่างการเรียนในแต่ละแบบฝึกทักษะ 
E2  คือ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในการทดสอบหลังใช้แบบฝึกทักษะ 
A  คือ คะแนนเต็มของชุดกิจกรรมทั้งหมดในแต่ละแบบฝึกทักษะ 
B  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบในแบบฝึกทักษะ 
N  คือ จ านวนผู้เรียน 

 X  คือ ผลรวมของแบบทดสอบระหว่างเรียน    
 y  คือ ผลรวมรวมของแบบทดสอบหลังเรียน    
 
2.3 การหาค่าความยาก (p) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 129) 

P R
N  

เมื่อ P  คือ ความยากของค าถามแต่ละข้อ 
R  คือ จ านวนผู้ตอบถูกแต่ละข้อ 
N  คือ จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

2.4 การหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 130) 

r
R Ru L
N
2




 

เมื่อ r  คือ ค่าอ านาจจ าแนกในรายข้อ 
Ru  คือ จ านวนผู้ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มเก่ง 
RL  คือ จ านวนผู้ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มอ่อน 
N  คือ จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
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2.5 สูตรที่ใช้ในการค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบตามวิธีของโลเวทท์ (Lovett) ใช้การสอบ
ครั้งเดียวหลังเรียน (เชาว์นา ชวลิตธ ารง 2538) มีสูตรดังนี้ 

   
r 1

2k x xi icc 2k 1 x ci
 

 

 
 

เมื่อ x i  คือ คะแนนของแต่ละคน 
k  คือ จ านวนข้อสอบทั้งฉบับ 
c  คือ คะแนนจุดตัด 

2.6 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน โดยการหาค่าความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบราค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ. 2544 : 200) 

n S
α 1

n 1 S

2
i
2
l

 
  

   

  

เมื่อ α  คือ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
n  คือ จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

S2i  คือ คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

S2l  คือ คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 
3. สถิติอ้างอิง 
สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบระดับความมีนัยส าคัญของคะแนนระหว่างคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบ dependent for samples (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546 : 193) 
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เมื่อ t  คือ ค่าวิกฤตที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงของค่าที 
D  คือ ผลรวมของผลต่างของคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียน 

D2  คือ ผลรวมของก าลังสองของผลต่างของคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียน 
N  คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

 



 
บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับ         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ         
การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอ          
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 4 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ 
เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  
 

แบบฝึกทักษะเล่มที่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ประสิทธิE1/E2 
1 88.00 81.11 88.00/81.11 
2 87.78 84.44 87.78/84.44 
3 86.44 81.11 86.44/81.11 
4 86.44 81.11 86.44/81.11 
5 82.22 81.11 82.22/81.11 

ประสิทธิภาพทั้งชุด 86.18 81.78 86.18/81.78 
จากตารางที่ 4 พบว่า แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค การวาดรูปบาร์โมเดล 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน มีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 86.18 และมีประสิทธิภาพผลลัพธ์เทา่กับ 81.78 นั่นคือ
แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 86.18/81.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงว่าแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้าง
และพัฒนามีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ เหมาะแก่การน าไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้ 
(รายละเอียดใน ภาคผนวก ซ หน้า 110) 
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังเรียนด้วย 
แบบฝึกทักษะการแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  
 
การทดสอบ n  x  S.D.  df  t  

ก่อนเรียน 9 13.78 1.30 
8 17.80** 

หลังเรียน 9 18.22 1.56 
**P01=1.3968 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 
13.78 คะแนน และ 18.22 คะแนน ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่า กอ่นเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (รายละเอียดในภาคผนวก ฌ หน้า 
112) 

ตารางที่ 6 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

 

รายการประเมิน N 9  ระดับความพึงพอใจ 
x  S.D.  

1.ด้านปัจจัยน าเข้า 
1.1แบบฝึกทักษะมีความหลากหลายน่าสนใจ สามารถน าไปใช้ได้จริง 3.50 0.56 ปานกลาง 
1.2เนื้อหาที่ก าหนดในแบบฝึกทักษะเหมาะสมชัดเจน  3.67 0.53 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 1 3.58 0.55 มาก 
2.ด้านกระบวนการ 
2.1กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และฝึกทักษะ 3.67 0.53 มาก 

2.2กิจกรรมท าให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนและการแก้ปัญหา 3.64 0.54 มาก 

2.3กิจกรรมมีข้ันตอนเรียงล าดับจากง่ายไปหายากและสามารถปฏิบัติได้ 3.58 0.55 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 2 3.63 0.54 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน N 9  
ระดับความพึงพอใจ x  S.D.  

3.ด้านผลผลิต 
3.1นักเรียนมีความสามารถในการอ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาได้ดี
ขึ้น 

3.69 0.58 มาก 

3.2นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพ่ือการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น 

4.53 0.51 มากที่สุด 

3.3นักเรียนมีความสามารถในการเขียนประโยคสัญลักษณ์ละ
ค านวณหาค าตอบได้ดีขึ้น  

4.58 0.50 มากที่สุด 

3.4นักเรียนมีความสามารถในการแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบได้ดีขึ้น 4.22 0.64 มาก 

3.5นักเรียนมีความสามารถในการตรวจค าตอบหรือบอกถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ดีขึ้น 

3.92 0.50 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านที่ 3 4.19 0.64 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้ง 3ด้าน 3.80 0.66 มาก 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจตอแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้

เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคุณ การหาร 
และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.80 , S.D. = 0.66) และมีรายการ
ประเมินในด้านผลผลิต ที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 รายการ คือ นักเรียนมีความสามารถ       
ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น ( x = 4.53 , S.D. = 0.51) และนักเรียน     
มีความสามารถในการเขียนประโยคสัญลักษณ์ และค านวณหาค าตอบได้ดีขึ้น ( x = 4.58 , S.D.= 0.50) 
(รายละเอียดในภาคผนวก ฎ หน้า 119) 

  



 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ การแก้          

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง  
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน            
ตามเกณฑ์ E1/E2) เท่ากับ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและ           
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหา 
การบวก ลบ คูณ หารระคน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหา คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง โจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนประชากรที่ใช้ 
ในการวิจัยครัง้นี้คอืนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สังกดัศูนยเ์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฆ้องชัย              
ปกีารศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 19 คน           
กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนโคกประสิทธิว์ิทยา  ปีการศึกษา 2564 สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ ์เขต 2  จ านวน 9 คนซึ่งด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยวธิีการสุ่มอยา่งง่าย  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร ์โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องโจทย์ปัญหา           
การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จ านวน 5 เล่ม             
2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
จ านวน 20 ข้อ 3) แบบประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร ์โดยใช้เทคนิคการวาดรูป บาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องโจทย์ปัญหา           
การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
โดยผ่านการหาคุณภาพ และตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัย
กลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest Posttest Design) 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้

เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ 
การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.1 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา 
การบวก ลบ คูณ หารระคน ท้ังหมด 5 เล่ม คือ เล่มท่ี 1 โจทย์ปัญหาการบวก เล่มท่ี 2 โจทย์ปัญหา 
การลบ เล่มท่ี 3 โจทย์ปัญหาการคูณ เล่มท่ี 4 โจทย์ปัญหาการหาร และ เล่มท่ี 5 โจทย์ปัญหา การ
บวก ลบ คูณ หารระคน กระบวนการในการฝึกทักษะเป็นไปตามกระบวนการของโพลยา โดยใช้ 
เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล มาช่วยในขั้นตอนการวางแผน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ท า
ความเข้าใจโจทย ์ขั้นท่ี 2 วางแผนโดยการวาดรูปบาร์โมเดล  ขั้นที่ 3 แสดงวิธีท าและลงมือค านวณ 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 

1.2 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหา    
การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยรวมมีความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.31 , 
S.D. = 0.13)  

1.3 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 
การวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ             
การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กับนักเรียนจ านวน 9 คน พบว่า มี
ประสิทธิภาพเทากับ 86.18/81.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์
ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะสูงกวา่ ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร ์โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องโจทย์ปัญหา        
การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน พบวา นักเรียน      
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.80 , S.D. = 0.66) 
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อภิปรายผล 
ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูป         

บาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และ
โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่คนพบมาอภิปรายโดยแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ตามจดุมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ 
การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการพิจารณา               
ความเหมาะสมของด้านต่างๆ ของแบบฝึกทักษะจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบวา่ มีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากในการสร้างแบบฝึกทักษะผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตาม
ขั้นตอน โดยเร่ิมจากการศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุม่สาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะ 
การวัดผล และประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ           
การพัฒนาแบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวนการของโพลยาแล้วจึง
ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะท่ีมีองค์ประกอบสอดคล้องกับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ตามกระบวนการของโพลยา 4 ขั้นตอน โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลมาช่วยในขั้นตอน           
การวางแผนแก้ปัญหา ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของแบบฝึกทักษะ โดยมีการ
ทดลองใช้กับนักเรียน จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านภาษา เนื้อหา กิจกรรม ส่ือ 
เวลา และปัญหาท่ีพบ ในการใช้แบบฝึกทักษะ พรอ้มท้ังแก้ไขข้อบกพร่องและน าไปทดลองใช้กับ
นักเรียน จ านวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ผลจากการหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกทักษะมีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 81.91/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 จากนั้น
เมื่อน าแบบฝึกทักษะมาทดลองใช้กับ นักเรียน จ านวน 30 คน พบวา่แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ
โดยรวมเท่ากับ 80.44/85.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 และเมื่อน าแบบฝึกทักษะมาใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน พบว่า แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ86.18/81.78 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว คือ 80/80 ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะ 
ตามล าดับขั้นตอนของการสร้างแบบฝึกทักษะ และไดพัฒนาแบบฝึกทักษะตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบกับผู้วิจัยได้ออกแบบแบบฝึกทักษะ ท่ีใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิด
ของโพลยาและใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ซึ่งส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง มีแบบฝึกท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียนให้แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน สามารถช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุ         
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เปตา กิ่งชัยวงค์ (2545) พบว่า แบบฝึก
ทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80.5/76.66 
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ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 75/75 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมบูรณ์  พรมทาว (2547) พบว่า 
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 
87.94/78.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้คือ 75/75 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันตรา 
ธรรมแพทย์ (2550) พบว่า แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ส าหรับช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า มีประสิทธิภาพ 80.52/79.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ             
ท่ีมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ท่ีได้น ากระบวนการแกโจทยป์ัญหาของโพลยา 
4 ขั้นตอน มาประยุกต์ใชใ้หเ้ข้ากับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  คือ 1) ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ อ่าน
โจทย์อย่างน้อย 3 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 อ่านในใจ คร้ังท่ี 2 อ่านแล้วจดข้อความส าคัญ คร้ังท่ี 3 อ่านแล้ว
ตั้งค าถามยอ่ย และเขียนค าตอบของค าถามยอ่ยนั้น ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มให้นักเรียนได้ศึกษา         
ท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาโดยให้นักเรียนอา่นหรือพิจารณาโจทย์ปัญหาท าใหน้ักเรียนสามารถท า 
ความเข้าใจโจทย ์สามารถบอกรายละเอียดของโจทย์ปัญหาได้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร บอกสิ่งท่ี
โจทย์ก าหนด และบอกสิ่งท่ีโจทย์ถาม ช่วยใหน้ักเรียนเข้าใจโจทย์มากขึ้น 2) ขั้นวางแผน เป็นการ
วางแผนวาดรูปบาร์โมเดล  เพื่อท าใหน้ักเรียนคิดวิเคราะห์ ขอความจากโจทย์ปัญหา น ามาเชื่อมโยง
กับ ความคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตรข์องผู้เรียน แล้ววาดออกมาเป็นรูปบาร์โมเดล  ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียน เข้าใจ เกิดความคิดรวบยอด และสามารถสร้างองคค์วามรูด้้วยตนเอง ท าให้นักเรียนสามารถ 
ท าโจทย์ปัญหาไดอย่างง่ายและถูกต้อง 3) ขั้นแสดงวิธีท าและลงมือค านวณ เป็นขั้นตอนท่ีจะลงมือ 
ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มรายละเอียดตางๆ ของ
แผนใหช้ัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติ ค านวณหาค าตอบและแสดงวิธีท าตามขั้นตอนท่ีวางไว้ จนกระทั่ง 
สามารถหาค าตอบได้ ขั้นตอนนี้จะท าใหน้ักเรียนเกิดทักษะการคิดค านวณ การย่อความและสรุปความ 
จากสิ่งท่ีโจทย์ก าหนด การปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ช่วยให้นักเรียนเขียนข้อความแสดงวิธีท าอย่างมี
ระบบและถูกต้องยิ่งขึ้น 4) ขั้นตรวจสอบวิธีท าเพื่อตรวจค าตอบ เป็นขั้นตอนท่ีช่วยใหน้ักเรียน ได้มอง
ย้อนกลับไปทบทวน ตรวจสอบ ขั้นตอนต่างๆ ท่ีผ่านมา รวมไปถึงการพิจารณาความสมเหตุสมผล 
ของค าตอบ และตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบอีกครั้ง ท าให้เกิดความผิดพลาดของค าตอบได้
น้อย พิจารณาปรับปรุงแก้ไขวิธีแก้ปัญหาให้กะทัดรัดชัดเจน เหมาะสมดีขึ้น จะเห็นว่าการแก้ปัญหา 
ตามกระบวนการของโพลยาและใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล นั้น มีขั้นตอนที่ชัดเจน ท าใหน้ักเรียน 
ไดฝ้ึกคิดแกปัญหาซึ่งการเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเหล่านี้ เป็นยุทธวิธีการท าโจทย์ปัญหา            
อย่างหนึ่งท่ีท าใหน้ักเรียนคิดวิเคราะห์ข้อความจากโจทยป์ัญหา น ามาเชื่อมโยงกับความคิดวิเคราะห์ 
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน แล้ววาดออกมาเป็นรูปบาร์โมเดล  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเกิดความคิด 
รวบยอด และสามารถสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเอง ท าใหน้ักเรียนสามารถท าโจทย์ปัญหาได้อย่างง่าย 
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และถูกต้อง สง่ผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของ ไพรัช ศีลาเจริญ (2550) ท่ีพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์
ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกวา่กอ่นเรียนโดยใช้วิธีสอนตามขั้นตอน               
การสอนของโพลยา อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันตรา 
ธรรมแพทย์ (2550) ท่ีพบวา่นักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีได้รับการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรรษา เชื่อวีระชน (2553) ท่ีพบวา่ ผลการเรียนรู้หลัง
การใช้ แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตรเ์รื่องโจทย์ปัญหาเศษสวนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
สูงกวา่กอ่นการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทยป์ัญหาเศษสวน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ 
การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก             
( x = 3.80) และมีรายการประเมินในด้านผลผลิต ท่ีมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด                  
2 รายการคือ นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อตัดสินใจเลือกวิธี แก้โจทย์
ปัญหาได้ดีขึ้น ( x = 4.53) และนักเรียนมีความสามารถในการเขียนประโยคสัญลักษณ์ และค านวณหา
ค าตอบได้ดีขึ้น ( x =4.58) ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ แก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร ์โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องโจทย์ปัญหา          
การบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เป็นการสร้างความ
แปลกใหมใ่ห้แก่นักเรียนท าให้นักเรียนสามารถมองเห็นภาพ แล้วตัดสินใจเลือก วิธีการค านวณ จน
สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ง่ายขึ้น จึงช่วยเรา้ความสนใจ ท าให้นักเรียน มีความ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมท าใหน้ักเรียนมีความสุขในการเรียน นักเรียนมีความประทับใจ                 
ในการท างาน อีกทั้งการเรียนได้เปดิโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย 
ของ พรรษา เชื้อวีระชน (2553) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องโจทย์ปัญหาเศษสวน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของ อุรารักษ์ ลากุลเพลิน (2557) ท่ีพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วย       
การใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนโดยการจัดการเรียนรู้เทคนิคกลุ่ม 
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยรวมมี              
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
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ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค             
การวาดรูปบาร์โมเดล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ         
การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ท าให้เกิดการเรียนรู้โดยการฝึกใหน้ักเรียน         
ไดห้าความรูอ้ยา่งเป็นขั้นตอน เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้
ในเรื่องการแก้โจทย์การบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
ส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมท้ังนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึก ทักษะอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. การสอนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ครูควรมีการเสริมแรง               

ด้วยการบอกคะแนนและให้ข้อเสนอแนะสิ่งท่ีควรแก้ไขในการท าแบบฝึกทักษะในแต่ละเล่ม             
จะช่วยให้ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและน าข้อบกพร่องนั้นไปแก้ไขได ้

2. ในขณะท่ีนักเรียนก าลังท าแบบฝึกทักษะนั้น ครูควรคอยดูแลอย่างใกลช้ิดเพื่อท่ีนักเรียน          
จะได้ขอค าปรึกษา และใหค้ าแนะน าในการท าแบบฝึกทักษะ 

3. ควรใหน้ักเรียนได้ออกแบบการคิดด้วยตนเอง ไม่ควรชี้แนวทางในการท าให้เพื่อที่นักเรียน 
จะฝึกฝนแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 

4. การใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้ศึกษาคน้ควา้ และจัดระเบียบองค์ความรู้ใหไ้ด้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้                      
ซึ่งมีความคงทน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะเกี่ยวกับการแกโจทย์ปัญหาเรื่องอื่นๆ เช่น โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

เงิน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา เป็นต้น 
2. ควรน านวัตกรรมหรือวิธีการสอน เช่น วิธีการสอนแบบโครงงาน วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา 

หรือวิธีการสอนแบบร่วมมือ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

3. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชแ้บบฝึกทักษะ 
ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการของโพลยา กับนวัตกรรมการสอน 
ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 

1.  รายนามท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
2.  หนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 
1. นางพินิช    มหาชัย   ครูช านาญการพิเศษ (สาขาคณิตศาสตร์)  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา   
การศึกษา  ปริญญาโท  สาขา  การวัดผลและประเมิน    

2. นายประเวช   นาชัยเวียง  ครูช านาญการพิเศษ (สาขาพลศึกษา)  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ   
การศึกษา  ปริญญาโท  สาขา  การวัดผลและประเมิน   

3. นางทองษร   นาสมวา   ครูช านาญการพิเศษ (สาขาภาษาอังกฤษ)  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและการใช้ภาษา   
การศึกษา  ปริญญาโท  สาขา  หลักสูตรและการเรียนการสอน   
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
 
ที…่……………………………………………….…………วันที่    12  มีนาคม   2564 
                                                                                             
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการศึกษา 

เรียน   นางพินิช    มหาชัย 

ด้วยนายจักรพันธ์  นาทองไชย  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ก าลังท าการศึกษาการ
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน  มีความประสงค์จะพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซึ่งจะน าไปสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนได้ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ  

ในการนี้ผู้ศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและประเมินเครื่องมือใน
การศึกษาครั้งนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                               
 

           (ลงชื่อ) 
                    ( นายจักรพันธ์   นาทองไชย) 
                 ครู  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
 
ที…่……………………………………………….…………วันที่    12  มีนาคม   2564 
                                                                                             
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการศึกษา 

เรียน   นายประเวช   นาชัยเวียง 

ด้วยนายจักรพันธ์  นาทองไชย  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ก าลังท าการศึกษาการ
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน  มีความประสงค์จะพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซึ่งจะน าไปสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนได้ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ  

ในการนี้ผู้ศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและประเมินเครื่องมือใน
การศึกษาครั้งนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                               
 

           (ลงชื่อ) 
                    ( นายจักรพันธ์   นาทองไชย) 
                 ครู  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
 
ที…่……………………………………………….…………วันที่    12  มีนาคม   2564 
                                                                                             
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการศึกษา 

เรียน   นางทองษร   นาสมวา 

ด้วยนายจักรพันธ์  นาทองไชย  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ก าลังท าการศึกษาการ
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน  มีความประสงค์จะพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซึ่งจะน าไปสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนได้ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ  

ในการนี้ผู้ศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและภาษาพร้อมทั้ง
ประเมินเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                               
 

           (ลงชื่อ)  
                    ( นายจักรพันธ์   นาทองไชย) 
                 ครู  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
 



 
ภาคผนวก ข 

 
แบบประเมินและผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  

ของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณการหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความเหมาะสมในด้านต่างๆ ของแบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 

การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
(ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาว่าข้อค าถามแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องตามรายการประเมินที่ก าหนดไว้ หรือไม่ โดย
เขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง “ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์
พิจารณาดังนี้  

+1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามของแบบประเมินสอดคล้องกับรายการที่ประเมิน 
0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบประเมินสอดคล้องกับรายการที่ประเมิน  
-1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามของแบบประเมินไม่มีความสอดคล้องกับรายการที่ประเมิน 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 
1. คู่มือการใช้งาน    
   1.1 ก าหนดบทบาทของครูผู้สอนได้ชัดเจนน าไปปฏิบัติได้    
   1.2 ก าหนดสิ่งที่ครูต้องเตรียมได้อย่างชัดเจน    
   1.3 ก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาได้ครอบคลุม    
2. แผนการจัดการเรียนรู้    
   2.1 สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   

   2.2 ตัวชี้วัด  สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกัน    
   2.3 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระส าคัญ    
   2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ    
   2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ประบวนการคิดแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว    
   2.6 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา เขียนประโยค
สัญลักษณ์ แสดงวิธีท า และหาค าตอบได้ถูกต้อง 

   

   2.7 ก าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด    
3. แบบฝึกทักษะ    
   3.1 ค าชี้แจงสื่อความหมายเข้าใจง่าย น าไปปฏิบัติได้    
   3.2 ข้อปฏิบัติในการใช้แบบฝึกทักษะมีความชัดเจนทุกข้ันตอน    
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รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 
4. แบบฝึกหัด    
   4.1 ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา    
      4.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนวเิคราะห์โจทย์ได้ง่ายและเป็นระบบ    
      4.1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเปลี่ยนจากโจทย์มาเขียนเป็นประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 

   

      4.1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง    
   4.2 เนื้อหา    
      4.2.1 มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด    
      4.2.2 เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน    
      4.2.3 มีความยากง่ายพอเหมาะ    
      4.2.4 เหมาะสมกับเวลา    
      4.2.5 เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก    
5. การวัดและประเมินผล    
   5.1 การวัดและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์     
   5.2 มีเครื่องมือและเกณฑ์ท่ีใช้วัดได้ตามจุดประสงค์    
   5.3 วัดได้ครอบคลุมความสามารถในการแก้ปัญหา    
   5.4 มีแนวทางประเมินผลในการแก้โจทย์ปัญหาถูกต้อง    

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้เชี่ยวชาญ 

 (....................................................) 
................./....................../.............. 
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ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
ของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จ านวน 24 ข้อ 
ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.3 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.3 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.4 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.5 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.6 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.7 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.1(1) +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.1(2) +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.1(3) +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.2(1) +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.2(2) +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.2(3) +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.2(4) +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.2(5) +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5.1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5.2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5.3 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5.4 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

 



 
ภาคผนวก ค 

 
แบบประเมินและผลการประเมินความเหมาะสมในด้านต่างๆ ของแบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ  
การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  โดยผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 

หารระคน (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
ค าชี้แจง 

โปรดพิจารณาว่าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูป บาร์โมเดล 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และ โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน มีความเหมาะสมตามองค์ประกอบด้านต่างๆที่ก าหนดหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องว่างของ “ระดับความเหมาะสม” ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมี เกณฑ์ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
4  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมาก  
3  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  
2  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อย  
1  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

1. คู่มือการใช้งาน      
   1.1 ก าหนดบทบาทของครูผู้สอนได้ชัดเจนน าไปปฏิบัติได้      
   1.2 ก าหนดสิ่งที่ครูต้องเตรียมได้อย่างชัดเจน      
   1.3 ก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาได้ครอบคลุม      
2. แผนการจัดการเรียนรู้      
   2.1 สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

     

   2.2 ตัวชี้วัด  สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกัน      
   2.3 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระส าคัญ      
   2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ      
   2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ประบวนการคิดแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว      
   2.6 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา เขียนประโยค
สัญลักษณ์ แสดงวิธีท า และหาค าตอบได้ถูกต้อง 

     

   2.7 ก าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด      
3. แบบฝึกทักษะ      
   3.1 ค าชี้แจงสื่อความหมายเข้าใจง่าย น าไปปฏิบัติได้      
   3.2 ข้อปฏิบัติในการใช้แบบฝึกทักษะมีความชัดเจนทุกข้ันตอน      
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

4. แบบฝึกหัด      
   4.1 ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา      
      4.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนวเิคราะห์โจทย์ได้ง่ายและเป็นระบบ      
      4.1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเปลี่ยนจากโจทย์มาเขียนเป็นประโยค
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 

     

      4.1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

     

   4.2 เนื้อหา      
      4.2.1 มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด      
      4.2.2 เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน      
      4.2.3 มีความยากง่ายพอเหมาะ      
      4.2.4 เหมาะสมกับเวลา      
      4.2.5 เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก      
5. การวัดและประเมินผล      
   5.1 การวัดและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์       
   5.2 มีเครื่องมือและเกณฑ์ท่ีใช้วัดได้ตามจุดประสงค์      
   5.3 วัดได้ครอบคลุมความสามารถในการแก้ปัญหา      
   5.4 มีแนวทางประเมินผลในการแก้โจทย์ปัญหาถูกต้อง      
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้เชี่ยวชาญ 

 (....................................................) 
................./....................../.............. 
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินความเหมาะสมในด้านต่างๆ ของแบบฝึกทักษะการแกโ้จทย์ปัญหา 
คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
 

รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

x  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
1. คู่มือการใช้งาน       
   1.1 ก าหนดบทบาทของครูผู้สอนไดช้ัดเจนน าไป
ปฏิบัติได ้

4 4 5 4.33 0.58 มาก 

   1.2 ก าหนดสิ่งที่ครูต้องเตรียมได้อย่างชัดเจน 5 4 4 4.33 0.58 มาก 
   1.3 ก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาได้ครอบคลุม 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

เฉลี่ยด้านที่ 1 4.33 4.00 4.33 4.22 0.19 มาก 
2. แผนการจัดการเรียนรู้       
   2.1 สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

   2.2 ตัวชี้วัด  สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้
สอดคล้องกัน 

4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

   2.3 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้และสาระส าคัญ 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 

   2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

4 4 4 4.00 0.00 มาก 

   2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ประบวน
การคิดแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

4 4 4 4.00 0.00 มาก 

   2.6 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการแก้โจทยป์ัญหา เขยีนประโยคสัญลักษณ์ 
แสดงวิธีท า และหาค าตอบได้ถูกต้อง 

4 4 5 4.33 0.58 มาก 

   2.7 ก าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 

เฉลี่ยด้านที่ 2 4.00 4.57 4.43 4.33 0.30 มาก 
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รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

x  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
3. แบบฝึกทักษะ       
   3.1 ค าชี้แจงสื่อความหมายเข้าใจง่าย น าไปปฏบิัติได้ 4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 
   3.2 ข้อปฏิบัติในการใช้แบบฝกึทักษะมีความชัดเจน
ทุกขั้นตอน 

4 4 4 4.00 0.00 มาก 

เฉลี่ยด้านที่ 3 4.00 4.50 4.50 4.33 0.29 มาก 
4. แบบฝึกหัด       
   4.1 ขั้นตอนการแก้โจทยป์ัญหา       
      4.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนวิเคราะห์โจทย์ได้ง่ายและ
เป็นระบบ 

5 4 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

      4.1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเปลีย่น
จากโจทย์มาเขียนเป็นประโยคสญัลักษณ์ได้ถูกต้อง 

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

      4.1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และสร้างองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 

5 5 4 4.67 0.58 มากที่สุด 

   4.2 เนื้อหา       
      4.2.1 มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
      4.2.2 เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน 4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 
      4.2.3 มีความยากง่ายพอเหมาะ 4 5 4 4.33 0.58 มาก 
      4.2.4 เหมาะสมกับเวลา 4 4 4 4.00 0.00 มาก 
      4.2.5 เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก 4 4 5 4.33 0.58 มาก 

เฉลี่ยด้านที่ 4 4.50 4.63 4.63 4.58 0.07 มากที่สุด 
5. การวัดและประเมินผล       
   5.1 การวัดและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์  4 4 4 4.00 0.00 มาก 
   5.2 มีเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้วัดได้ตามจุดประสงค์ 4 4 4 4.00 0.00 มาก 
   5.3 วัดได้ครอบคลุมความสามารถในการแก้ปัญหา 4 4 4 4.00 0.00 มาก 
   5.4 มีแนวทางประเมินผลในการแก้โจทย์ปัญหา
ถูกต้อง 

4 4 5 4.33 0.58 มาก 

เฉลี่ยด้านที่ 5 4.00 4.00 4.25 4.08 0.14 มาก 
รวมเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน 4.17 4.34 4.43 4.31 0.13 มาก 

 



 
ภาคผนวก ง 

 
ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับตัวชี้วัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก 

การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางที่ 9 แสดงผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับตัวชี้วัด เรื่อง 
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 40 ข้อ ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 0 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

25 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
32 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
34 +1 +1 0 1.00 ใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
38 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 



 
ภาคผนวก จ 

 
แสดงค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์

ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  
ส าหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 40 ข้อ 
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ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 40 ข้อ 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย แปลผล ค่าอ านาจจ าแนก แปลผล แปลผลของคุณภาพของข้อสอบ 

1 1.00 ทิ้ง 0.00 ตัดทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
2 0.97 ทิ้ง 0.05 ตัดทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
3 0.80 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ ใช้ได้ 
4 0.97 ทิ้ง -0.05 ตัดทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
5 0.77 ใช้ได้ 0.21 ใช้ได้ ใช้ได้ 
6 0.70 ใช้ได้ 0.24 ใช้ได้ ใช้ได้ 
7 0.23 ใช้ได้ 0.22 ใช้ได้ ใช้ได้ 
8 0.80 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ ใช้ได้ 
9 0.73 ใช้ได้ 0.58 ใช้ได้ ใช้ได้ 
10 0.53 ใช้ได้ 0.12 ตัดทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

11 0.53 ใช้ได้ 0.41 ใช้ได้ ใช้ได้ 
12 0.77 ใช้ได้ 0.21 ใช้ได้ ใช้ได้ 
13 0.70 ใช้ได้ 0.24 ใช้ได้ ใช้ได้ 
14 0.73 ใช้ได้ 0.30 ใช้ได้ ใช้ได้ 
15 0.60 ใช้ได้ 0.52 ใช้ได้ ใช้ได้ 
16 0.77 ใช้ได้ 0.35 ใช้ได้ ใช้ได้ 
17 0.73 ใช้ได้ 0.73 ใช้ได้ ใช้ได้ 
18 0.70 ใช้ได้ 0.53 ใช้ได้ ใช้ได้ 
19 0.37 ใช้ได้ 0.44 ใช้ได้ ใช้ได้ 
20 0.63 ใช้ได้ 0.57 ใช้ได้ ใช้ได้ 
21 0.73 ใช้ได้ 0.77 ใช้ได้ ใช้ได้ 
22 0.70 ใช้ได้ 0.53 ใช้ได้ ใช้ได้ 
23 0.73 ใช้ได้ 0.58 ใช้ได้ ใช้ได้ 
24 0.47 ใช้ได้ -0.12 ตัดทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
25 0.73 ใช้ได้ 0.30 ใช้ได้ ใช้ได้ 
26 0.60 ใช้ได้ 0.52 ใช้ได้ ใช้ได้ 
27 0.77 ใช้ได้ 0.35 ใช้ได้ ใช้ได้ 
28 0.53 ใช้ได้ 0.56 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย แปลผล ค่าอ านาจจ าแนก แปลผล แปลผลของคุณภาพของข้อสอบ 

29 0.60 ใช้ได้ 0.52 ใช้ได้ ใช้ได้ 
30 0.77 ใช้ได้ 0.35 ใช้ได้ ใช้ได้ 
31 0.53 ใช้ได้ 0.56 ใช้ได้ ใช้ได้ 
32 0.57 ใช้ได้ -0.11 ตัดทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
33 0.87 ทิ้ง 0.08 ตัดทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

34 0.73 ใช้ได้ 0.73 ใช้ได้ ใช้ได้ 
35 0.70 ใช้ได้ 0.53 ใช้ได้ ใช้ได้ 
36 0.83 ทิ้ง 0.02 ตัดทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

37 0.87 ทิ้ง -0.07 ตัดทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

38 0.37 ใช้ได้ 0.44 ใช้ได้ ใช้ได้ 
39 0.50 ใช้ได้ -0.07 ตัดทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

40 0.63 ใช้ได้ 0.57 ใช้ได้ ใช้ได้ 
 



 
ภาคผนวก ฉ 

 
แสดงผลการคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  

การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
จ านวน 20 ข้อ และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
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ตารางที่ 11 แสดงผลการคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 20 ข้อ 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย แปลผล ค่าอ านาจจ าแนก แปลผล แปลผลของคุณภาพของข้อสอบ 

9 0.73 ใช้ได้ 0.58 ใช้ได้ ใช้ได้ 
11 0.53 ใช้ได้ 0.41 ใช้ได้ ใช้ได้ 
15 0.60 ใช้ได้ 0.52 ใช้ได้ ใช้ได้ 
17 0.73 ใช้ได้ 0.73 ใช้ได้ ใช้ได้ 
18 0.70 ใช้ได้ 0.53 ใช้ได้ ใช้ได้ 
19 0.37 ใช้ได้ 0.44 ใช้ได้ ใช้ได้ 
20 0.63 ใช้ได้ 0.57 ใช้ได้ ใช้ได้ 
21 0.73 ใช้ได้ 0.77 ใช้ได้ ใช้ได้ 
22 0.70 ใช้ได้ 0.53 ใช้ได้ ใช้ได้ 
23 0.73 ใช้ได้ 0.58 ใช้ได้ ใช้ได้ 
27 0.77 ใช้ได้ 0.35 ใช้ได้ ใช้ได้ 
28 0.53 ใช้ได้ 0.56 ใช้ได้ ใช้ได้ 
29 0.60 ใช้ได้ 0.52 ใช้ได้ ใช้ได้ 
30 0.77 ใช้ได้ 0.35 ใช้ได้ ใช้ได้ 
31 0.53 ใช้ได้ 0.56 ใช้ได้ ใช้ได้ 
34 0.73 ใช้ได้ 0.73 ใช้ได้ ใช้ได้ 
35 0.70 ใช้ได้ 0.53 ใช้ได้ ใช้ได้ 
38 0.37 ใช้ได้ 0.44 ใช้ได้ ใช้ได้ 
40 0.63 ใช้ได้ 0.57 ใช้ได้ ใช้ได้ 

 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับตามวิธีของโลเวท (Lovett Reliability) = 0.90 

 
 



 
ภาคผนวก ช 

 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหา     

การบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ค าชี้แจง   
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจ านวนทั้งหมด 20 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก 
2. ให้นักเรียนเลือกตอบค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท() ทับตัวอักษร ก,ข,ค, 

หรือ ง ลงในกระดาษค าตอบ 
............................................................ 

1. สมปองมีเงิน 85,748 บาท ซ่ึงน้อยกว่าสมหมายอยู่ 25,000 บาท สมหมายมีเงินกี่บาท จากโจทย์ปัญหาที่
ก าหนดให้เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 
 ก. 85,748 – 25,000 =     ข. 85,748  25,000 =  

ค. 85,748 + 25,000 =     ง. 85,748  25,000 =  
2. จากโจทย์ปัญหาในข้อ 1 มีค าตอบตรงกับข้อใด 
 ก. 60,748  บาท      ข. 90,78  บาท 

ค. 101,748 บาท      ง. 110,748  บาท 
3. ใน 1 ปี กลุ่มแม่บ้านกลกุ่มหนึ่งขายไข่เค็มได้ 256,500 ฟอง  ยังเหลือไข่เค็มอีก 63,000 ฟอง เดิมกลุ่ม
แม่บ้านผลิตไข่เค็มขายทั้งหมดกี่ฟอง 
 ก. 193,500  ฟอง     ข. 293,500   ฟอง 

ค. 319,500  ฟอง     ง. 419,500  ฟอง 
4. ฉันมีเงินอยู่ 776,000 บาท  ต้องการซื้อรถยนต์ราคา  1,000,000 บาท  ฉันต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาท  จาก
โจทย์ใช้วิธีการหาค าตอบได้ตามข้อใด 

 ก. วิธีบวก  คือ  1,000,000 + 776,000  ข. วิธีหาร 1,000,000  776,000 
 ค. วิธีลบ  คือ  1,000,000 -  776,000  ง. วิธีคูณ 1,000,000  776,000 
5. โรงงานแห่งหนึ่งผลิตถุงพลาสติก  493,000 ใบ  บรรจุใส่ห่อ  ห่อละเท่า ๆ กัน ได้ทั้งหมด 986  ห่อ โรงงาน
แห่งนี้บรรจุถุงพลาสติกห่อละกี่ใบ  จากโจทย์เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร 
 ก. 493,000 – 986 =     ข. 493,000  986 =  

ค. 493,000 + 986 =     ง. 493,000  986 =  
6. ร้านค้าแห่งหนึ่งขายเครื่องซักผ้าได้ 7 เครื่อง   ถ้าเครื่องซักผ้าราคาเครื่องละ 13,599 บาท  ร้านค้าแห้งนี้
ขายเครื่องซักผ้าได้เงินกี่บาท 
 ก. 19,513  บาท     ข. 98,193   บาท 

ค. 105,193  บาท     ง. 150,193  บาท 
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7. แพรวาบรรจุขนมใส่ถุงได้ 135 ถุง ขนมบรรจุถุงละ 15 ชิ้น เดิมแพรวามีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น 
 ก. 2,325  ชิ้น      ข. 2,225   ชิ้น 

ค. 2,125 ชิ้น      ง. 2,025 ชิ้น 
8. โรงงานแห่งหนึ่งผลิตเสื้อกล้ามได้ 33,136 ตัว บรรจุใส่กล่อง  กล่องละ 24 ตัว จะบรรจุได้กี่กล่องและเหลือ
เสื้อกล้ามกี่ตัว 
 ก. 1,280 กล่อง และเหลือเสื้อกล้าม 16 ตัว  ข. 1,280 กล่อง และเหลือเสื้อกล้าม 13 ตัว 

ค. 1,380 กล่อง และเหลือเสื้อกล้าม 16 ตัว   ง. 1,380 กล่อง และเหลือเสื้อกล้าม 13 ตัว 
9. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย 32,585 คน มีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย 309  คน  โรงเรียนแห่งนี้
มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน   จากโจทย์ใช้วิธีการหาค าตอบได้ตามข้อใด 

 ก. วิธีบวก  คือ  32,585 + 309   ข. วิธีหาร 32,585  309 
 ค. วิธีลบ  คือ  32,585  -  309   ง. วิธีคูณ 32,585  309 
10. ถังเก็บข้าวสารใบหนึ่งจุ 550 ลิตร  อีกใบหนึ่งบรรจุเป็น 3 เท่าของใบแรก  มีข้าวสารเต็มทั้งสองใบ  น า
ข้าวสารไปแจกผู้ประสบภัยน้ าท่วม 50 ครอบครัว  ครอบครัวละเท่า ๆ กัน แต่ละครอบครัวจะได้ข้าวสารกี่
ลิตร 
 ก. 47  ลิตร     ข. 46  ลิตร 
 ค. 45  ลิตร     ง. 44  ลิตร 
11. แม่ค้าซื้อทุเรียนมา 75 เข่ง  ทุเรียนหนักเข่งละ 225 กิโลกรัม  ใน 1 สัปดาห์แม่ค้าขายทุเรียนไปได้ 63 เข่ง 
แม่ค้าเหลือทุเรียนอยู่กี่กิโลกรัม 
 ก. 3,060  กิโลกรัม    ข. 3,160  กิโลกรัม 
 ค. 4,060  กิโลกรัม    ง. 4,160  กิโลกรัม 
12. ชาวนาขายข้าวได้ 145,915  บาท  น าเงินไปซ้ือปุ๋ย 78,610  บาท  ชาวนาเหลือเงินกี่บาท 
 ก. 65,305  บาท     ข. 66,305  บาท 
 ค. 67,305  บาท     ง. 68,305  บาท 
13. ยายซ้ือสวนผลไม้แปลงละ 2,786,000 บาท  ซื้อที่นาราคา 11,570,000 บาท  ยายซื้อสวนผลไม้แพงกว่า
ซื้อที่นากี่บาท  จากโจทย์  ข้อใดคอสิ่งที่โจทย์ถาม 
 ก. ยายซื้อนาราคากี่บาท    ข. ยายซื้อท่ีนาแพงกว่าสวนผลไม้ก่ีบาท   
 ค. ยายซื้อสวนผลไม้แพงกว่าซื้อที่นากี่บาท    ง. ยายซื้อท่ีนาและสวนผลไม้แพงเท่ากันกี่บาท 
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14. 345,876 + 75,876 =   เป็นประโยคสัญลักษณ์ของโจทย์ปัญหาในข้อใด 
 ก. พี่มีเงิน 345,876 บาท ให้น้องไป 75,876 บาท พี่เหลือเงินกี่บาท 

ข. พ่ีมีเงิน 345,876 บาท แบ่งให้น้องคนละ 75,876 บาท พี่เหลือเงินกี่บาท 
ค. พ่ีมีเงิน 345,876 บาท น้องมีเงินมากกว่าพ่ี 75,876 เท่า น้องมีเงินกี่บาท 
ง. พ่ีมีเงิน 345,876 บาท น้องให้มาอีก 75,876 บาท พี่มีเงินกี่บาท 

15. ข้อใดเป็นโจทย์ปัญหาการคูณ 
 ก. แม่มีเงิน 2,670 บาท แบ่งให้ลูก 3 คน คนละเท่า ๆ กัน ลูกจะได้รับเงินคนละกี่บาท 
 ข. ถ้ามีปากกาอยู่  3,040 ด้าม  จัดใส่กล่องกล่องละ 20 ด้ามจะต้องใช้กล่องทั้งหมดก่ีใบ 

ค. มดบรรจุขนมใส่ถุงได้ 135  ถุง  ขนมบรรจุถุงละ  15  ชิ้น  เดิมมดมีขนมทั้งหมดก่ีชิ้น 
ง. หญิงมีเงิน  12,579  บาท  แม่ให้อีก  999 บาท  หญิงมีเงินรวมกันกี่บาท 

16. ในเดือนเมษายน  พ่อค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 342,176 บาท  ในเดือนกันยายน  ขายได้ 282,153 บาท  
พ่อค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเดือนเมษายนมากกว่าเดือนกันยายนกี่บาท 
 ก. 70,086  บาท     ข. 70,023  บาท 
 ค. 60,086  บาท     ง. 60,023  บาท 
17. ข้อใดใช้วิธีการหาร 
 ก. นกเกาะกิ่งไม้  5 ตัว  บินไป 5 ตัว เหลือนกก่ีตัว 
 ข. มีมังคุด  50 ลูก แบ่งเป็นกอง กองละ 5 ลูก จะได้มังคุดกี่กอง 
 ค. ไข่ราคาฟองละ 3 บาท ซื้อมา 12 ฟอง จะต้องจ่ายเงินกี่บาท 
 ง. ฉันมีเงิน 76 บาท น้องมีเงิน 32 บาท ฉันและน้องมีเงินรวมกันกี่บาท 
18. บริษัทแห่งหนึ่งสั่งซ้ือโต๊ะท างานให้พนักงานราคาตัวละ 5,800 บาท  ถ้าซื้อโต๊ะท างานทั้งหมด 45 ตัว 
บริษัทแงนี้ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท 
 ก. 261,000  บาท    ข. 271,000  บาท 
 ค. 361,000  บาท    ง. 371,000  บาท 
19. แม่ค้าขายพวงมาลัยใช้ดอกมะลิในการร้อยพวงมาลัยพวงละ 225 ดอก  ถ้ามีดอกมะลิ 9,450 ดอก  จะ
ร้อยพวงมาลัยได้กี่พวง   จากโจทย์จะตรวจสอบวิธีท าด้วยวิธีใด 
 ก. ผลบวก  - ตัวบวก = ตัวตั้ง   ข. ผลลบ  + ตัวลบ = ตัวตั้ง 

 ค. ผลคูณ  ตัวคูณ = ตัวตั้ง   ง. ผลหาร   ตัวหาร = ตัวตั้ง 
20. รัฐบาลให้เงินจ านวน 2,937,500 บาท  ใช้ในการปรับปรุงโรงเรียน 5 โรง ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับ
ความเสียหายจากน้ าท่วม  โรงเรียนแต่ละโรงจะได้รับเงินกี่บาท  
 ก. 487,500  บาท    ข. 587,500  บาท 
 ค. 687,500  บาท    ง. 787,500  บาท 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ข้อ ค าตอบ       ข้อ ค าตอบ 
1 ค       11 ก 
2 ง       12 ค 
3 ค       13 ค 
4 ค       14 ง 
5 ง       15 ค 
6 ก       16 ง 
7 ง       17 ข 
8 ค       18 ก 
9 ก       19 ง 
10 ง       20 ข 

 



 
ภาคผนวก ซ 

 
แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 

หารระคน  ตามเกณฑ์ 80/80 
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ตารางที่ 12 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการวาด
รูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน ตามเกณฑ์ 80/80 กับนักเรียน จ านวน 9 คน 
 

คนที ่

คะแนนระหว่างการใช้แบบฝึก 

รวม 
(250) 

คะแนนหลังการใช้แบบฝึก 

รวม 
(50) 

เล่มที่ 
1 

เล่มที่ 
2 

เล่มที่ 
3 

เล่มที่ 
4 

เล่มที่ 
5 

เล่มที่ 
1 

เล่มที่ 
2 

เล่มที่ 
3 

เล่มที่ 
4 

เล่มที่ 
5 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

1 41 40 41 41 43 206 8 8 9 8 9 42 
2 42 45 45 46 41 219 9 10 9 9 10 47 
3 38 37 40 37 38 190 7 7 8 8 8 38 
4 46 46 46 45 43 226 10 9 9 9 8 45 
5 43 45 41 42 44 215 10 9 8 7 8 42 
6 38 37 44 41 38 198 7 8 9 9 8 41 
7 41 41 39 40 41 202 9 9 7 7 9 41 
8 40 40 41 39 37 197 7 9 7 9 9 41 
9 39 37 41 37 36 190 7 7 8 8 8 38 

รวม 368 368 378 368 361 1,843 74 76 74 74 77 365 
เฉลี่ย 40.89 40.89 42.00 40.89 40.11 204.78 8.22 8.44 8.22 8.22 8.56 41.67 

ร้อยละ 81.78 81.78 84.00 81.78 80.22 81.91 82.22 84.44 82.22 82.22 85.56 83.33 
ประสิทธิภาพกระบวนการ 81.91 ประสิทธิภาพผลลัพธ ์ 83.33 
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ตารางที่ 13 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการวาด
รูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน ตามเกณฑ์ 80/80 กับนักเรียน จ านวน 30 คน  
 

คนที ่

คะแนนระหว่างการใช้แบบฝึก 

รวม 
(250) 

คะแนนหลังการใช้แบบฝึก 

รวม 
(50) 

เล่มที่ 
1 

เล่มที่ 
2 

เล่มที่ 
3 

เล่มที่ 
4 

เล่มที่ 
5 

เล่มที่ 
1 

เล่มที่ 
2 

เล่มที่ 
3 

เล่มที่ 
4 

เล่มที่ 
5 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

1 41 43 41 42 41 208 9 9 9 9 9 45 
2 47 41 45 45 42 220 8 9 10 10 10 47 
3 38 39 37 38 38 190 9 9 8 8 9 43 
4 48 47 48 48 47 238 9 10 10 10 9 48 
5 44 47 47 44 44 226 9 10 10 10 8 47 
6 41 38 41 41 41 202 7 10 8 9 10 44 
7 41 42 42 39 41 205 9 10 10 10 8 47 
8 41 40 41 41 40 203 8 0 8 10 8 44 
9 38 39 38 39 39 193 9 10 8 8 9 44 
10 39 39 38 40 39 195 9 6 8 9 8 40 
11 35 38 36 36 36 181 7 7 8 8 7 37 
12 48 50 48 48 50 244 10 10 10 10 9 49 
13 35 40 36 37 37 185 9 8 8 8 7 40 
14 43 42 44 43 42 214 9 10 10 10 9 48 
15 36 37 34 39 38 184 7 6 8 7 9 37 
16 41 39 39 41 39 199 7 7 9 9 9 41 
17 42 38 41 40 39 200 7 9 8 10 9 43 
18 40 40 40 38 37 195 9 6 9 10 8 42 
19 36 34 35 34 35 174 7 6 7 6 6 32 
20 47 44 46 47 46 230 9 10 10 10 9 48 
21 41 39 41 40 38 199 9 7 9 10 8 43 
22 38 39 38 40 39 194 9 7 9 9 7 41 
23 41 38 40 41 38 198 8 8 8 10 8 42 
24 33 36 33 33 35 170 7 6 7 8 7 35 
25 41 40 42 42 39 204 7 10 9 9 9 44 
26 41 40 43 42 40 206 9 7 9 10 8 43 
27 38 43 39 39 43 202 10 10 9 8 8 45 
28 38 40 40 38 40 196 7 10 9 10 6 42 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 
 

คนที ่

คะแนนระหว่างการใช้แบบฝึก 

รวม 
(250) 

คะแนนหลังการใช้แบบฝึก 

รวม 
(50) 

เล่มที่ 
1 

เล่มที่ 
2 

เล่มที่ 
3 

เล่มที่ 
4 

เล่มที่ 
5 

เล่มที่ 
1 

เล่มที่ 
2 

เล่มที่ 
3 

เล่มที่ 
4 

เล่มที่ 
5 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

29 36 37 36 35 38 182 8 7 8 7 7 37 
30 41 37 39 40 39 196 9 7 9 10 8 43 
รวม 1,209 1,206 1,208 1,210 1,200 6,033 250 251 262 272 246 1,281 
เฉลี่ย 40.30 40.20 40.27 40.33 40.00 201.10 8.33 8.37 8.73 9.07 8.20 42.70 

ร้อยละ 80.60 80.40 80.53 80.67 80.00 80.44 83.33 83.37 87.33 90.70 82.00 85.40 
ประสิทธิภาพกระบวนการ 80.44 ประสิทธิภาพผลลัพธ ์ 85.40 
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ตารางที่ 14 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการวาด
รูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน ตามเกณฑ์ 80/80 กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน 
 

คนที ่

คะแนนระหว่างการใช้แบบฝึก 

รวม 
(250) 

คะแนนหลังการใช้แบบฝึก 

รวม 
(50) 

เล่มที่ 
1 

เล่มที่ 
2 

เล่มที่ 
3 

เล่มที่ 
4 

เล่มที่ 
5 

เล่มที่ 
1 

เล่มที่ 
2 

เล่มที่ 
3 

เล่มที่ 
4 

เล่มที่ 
5 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

50 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

1 40 42 40 41 40 203 7 8 8 7 8 38 
2 45 44 43 44 40 216 7 8 8 8 8 39 
3 44 44 44 43 41 216 7 7 8 8 7 37 
4 48 48 50 48 47 241 9 9 8 8 8 42 
5 46 45 46 47 40 224 8 8 7 9 8 40 
6 44 44 41 43 41 213 8 8 8 8 8 40 
7 42 42 41 41 41 207 8 8 8 8 8 40 
8 44 43 42 41 40 210 10 10 9 8 8 45 
9 43 43 42 41 40 209 9 10 9 9 10 47 

รวม 396 395 389 389 370 1939 73.00 76.00 73.00 73.00 73.00 368 
เฉลี่ย 44.00 43.89 43.22 43.22 41.11 215.44 8.11 8.44 8.11 8.11 8.11 40.89 

ร้อยละ 88.00 87.78 86.44 86.44 82.22 86.18 81.11 84.44 81.11 81.11 81.11 81.78 
ประสิทธิภาพกระบวนการ 86.18 ประสิทธิภาพผลลัพธ ์ 81.78 

 
 

 



 
ภาคผนวก ฌ 

 
 

แสดงคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
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ตารางที่ 15 แสดงคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลต่างของคะแนนก่อนเรียน 
 

คนที่ 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนนผลต่าง (D) D2 

20 คะแนน 20 คะแนน 
1 13 16 3 9 
2 15 19 4 16 
3 13 16 3 9 
4 14 19 5 25 
5 16 20 4 16 
6 13 17 4 16 
7 13 19 6 36 
8 15 20 5 25 
9 12 18 6 36 

รวม 124 164 40 188 
เฉลี่ย 13.78 18.22 4.44 20.89 
S.D. 1.30 1.56 1.13 10.28 

จากตารางที่ 15 ค านวณค่าสถิติ t-test ได้ดังนี้ 
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เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วย t-test พบว่า t = 17.80 ส่วนค่า t ที่ได้
จากตาราง ระดับ .01, df = 8 (df = n-1) มีค่าเท่ากับ 1.3968 ซึ่งค่า t จากการ ค านวณ มากกว่าค่า t จากตาราง 
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546 : 360) สรุปได้ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน 
โคกประสิทธิ์วิทยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้แก้ปัญหาการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 



 
ภาคผนวก ญ 

 
 

แบบประเมินและผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหา

การบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 

การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
“”””””””””””””””””””” 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาว่าข้อค าถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องตามรายการประเมินที่ก าหนดไว้ หรือไม่ โดยเขียน
เครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง “ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ” ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์
พิจารณาดังนี้  

+1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามของแบบประเมินสอดคล้องกับการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ 
 0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบประเมินสอดคล้องกับการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  
-1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามของแบบประเมินไม่มีความสอดคล้องกับการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ 

 

รายการ ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
1.ด้านปัจจัยน าเข้า +1 0 -1 
   1.1แบบฝึกทักษะมีความหลากหลายน่าสนใจ สามารถน าไปใช้ได้จริง    
   1.2เนื้อหาที่ก าหนดในแบบฝึกทักษะเหมาะสมชัดเจน     
2.ด้านกระบวนการ    
   2.1กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และฝึกทักษะ    
   2.2กิจกรรมท าให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนและการแก้ปัญหา    
   2.3กิจกรรมมีขั้นตอนเรียงล าดับจากง่ายไปหายากและสามารถปฏิบัติได้    
3.ด้านผลผลิต    
3.1นักเรียนมีความสามารถในการอ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น    
3.2นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพ่ือการตัดสินใจ
เลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น 

   

3.3นักเรียนมีความสามารถในการเขียนประโยคสัญลักษณ์ละค านวณหา
ค าตอบได้ดีขึ้น  

   

3.4นักเรียนมีความสามารถในการแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบได้ดีขึ้น    
3.5นักเรียนมีความสามารถในการตรวจค าตอบหรือบอกถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ดีขึ้น 

   

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
 (....................................................) 
................./....................../.............. 
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ตารางที่ 16 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหา
การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จ านวน 10 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.3 +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 

3.1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.3 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.4 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.5 +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 

 



 
ภาคผนวก ฎ 

 
 

แบบประเมินและผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 

การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการ
วาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์

ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  (ส าหรับนักเรียน) 
 “”””””””””””””””””””” 

ค าชี้แจง  
1. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูป           
บาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน มีทั้งหมด 10 ข้อ 
2. ให้นักเรียนประเมินตามความคิดเห็นของนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแบบ ฝึกทักษะต่อไป 
3. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง “ระดับความพึงพอใจ” ตามความคิดเห็น ของนักเรียน โดยมี
เกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะมากท่ีสุด  
4  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะมาก  
3  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะปานกลาง  
2  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะน้อย  
1  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะน้อยที่สุด 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1.ด้านปัจจัยน าเข้า      
   1.1แบบฝึกทักษะมีความหลากหลายน่าสนใจ สามารถน าไปใช้ได้จริง      
   1.2เนื้อหาที่ก าหนดในแบบฝึกทักษะเหมาะสมชัดเจน       
2.ด้านกระบวนการ      
   2.1กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และฝึกทักษะ      
   2.2กิจกรรมท าให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนและการแก้ปัญหา      
   2.3กิจกรรมมีขั้นตอนเรียงล าดับจากง่ายไปหายากและสามารถปฏิบัติได้      
3.ด้านผลผลิต      
3.1นักเรียนมีความสามารถในการอ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น      
3.2นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพ่ือการตัดสินใจ
เลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น 

     

3.3นักเรียนมีความสามารถในการเขียนประโยคสัญลักษณ์ละค านวณหา
ค าตอบได้ดีขึ้น  

     

3.4นักเรียนมีความสามารถในการแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบได้ดีขึ้น      
3.5นักเรียนมีความสามารถในการตรวจค าตอบหรือบอกถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบที่ได้ดีขึ้น 
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ตารางที่ 17 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ         
การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.ด้านปัจจัยน าเข้า 
   1.1แบบฝึกทักษะมีความหลากหลายน่าสนใจ สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 3.50 0.06 ปานกลาง 
   1.2เนื้อหาที่ก าหนดในแบบฝึกทักษะเหมาะสมชัดเจน  3.67 0.53 มาก 
  เฉลี่ยด้านที่ 1 3.58 0.55 มาก 
2.ด้านกระบวนการ 
   2.1กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และฝึก
ทักษะ 3.67 0.53 

มาก 

   2.2กิจกรรมท าให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนและการแก้ปัญหา 3.64 0.54 มาก 

   2.3กิจกรรมมีขั้นตอนเรียงล าดับจากง่ายไปหายากและ
สามารถปฏิบัติได้ 3.58 0.55 

มาก 

เฉลี่ยด้านที่ 2 3.63 0.54 มาก 

3.ด้านผลผลิต 
3.1นักเรียนมีความสามารถในการอ่านท าความเข้าใจโจทย์
ปัญหาได้ดีขึ้น 3.69 0.58 มาก 

3.2นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
เพ่ือการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น 4.53 0.51 มากที่สุด 

3.3นักเรียนมีความสามารถในการเขียนประโยคสัญลักษณ์ละ
ค านวณหาค าตอบได้ดีขึ้น  4.58 0.50 มากที่สุด 

3.4นักเรียนมีความสามารถในการแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ
ได้ดีขึ้น 4.22 0.64 มาก 

3.5นักเรียนมีความสามารถในการตรวจค าตอบหรือบอกถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ดีขึ้น 3.92 0.50 มาก 

เฉลี่ยด้านที่ 3 4.19 0.64 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 3.80 0.66 มาก 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จ านวน 30 คน 
 

ข้อที่ x  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ค่าความเชื่อมั่น 

   1.1 3.83 0.65 มาก 

0.72 

   1.2  3.77 0.63 มาก 

   2.1 3.60 0.50 มาก 

   2.2 3.63 0.49 มาก 

   2.3 3.58 0.50 มาก 

3.1 3.67 0.55 มาก 

3.2 4.53 0.51 มากที่สุด 

3.3 4.60 0.50 มากที่สุด 

3.4 4.20 0.66 มาก 

3.5 3.93 0.45 มาก 

รวม 3.93 0.29 มาก 

 



 
ภาคผนวก ฏ 

 
 

ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ 
การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณหารระคน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางที่ 19 แสดงผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 10 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

7 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

9 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

10 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

 
แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 2 เรื่องโจทย์ปัญหาการลบ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

7 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

9 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

10 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 3 เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

7 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

9 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

10 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

 
แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการหาร 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

7 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

9 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

10 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 5 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

7 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

9 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

10 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

 



 
ภาคผนวก ฐ 

 
 

แสดงค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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ตารางที่ 20 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบท้าย                 
แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและ โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย แปลผล ค่าอ านาจจ าแนก แปลผล แปลผลคุณภาพของข้อสอบ 
1 0.51 ใช้ได้ 0.76 ใช้ได้ ใช้ได้ 
2 0.57 ใช้ได้ 0.69 ใช้ได้ ใช้ได้ 
3 0.46 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 
4 0.49 ใช้ได้ 0.65 ใช้ได้ ใช้ได้ 
5 0.40 ใช้ได้ 0.64 ใช้ได้ ใช้ได้ 
6 0.49 ใช้ได้ 0.65 ใช้ได้ ใช้ได้ 
7 0.69 ใช้ได้ 0.47 ใช้ได้ ใช้ได้ 
8 0.40 ใช้ได้ 0.48 ใช้ได้ ใช้ได้ 
9 0.49 ใช้ได้ 0.64 ใช้ได้ ใช้ได้ 
10 0.40 ใช้ได้ 0.43 ใช้ได้ ใช้ได้ 

 
แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 2 เรื่องโจทย์ปัญหาการลบ 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย แปลผล ค่าอ านาจจ าแนก แปลผล แปลผลคุณภาพของข้อสอบ 
1 0.57 ใช้ได้ 0.92 ใช้ได้ ใช้ได้ 
2 0.46 ใช้ได้ 0.87 ใช้ได้ ใช้ได้ 
3 0.51 ใช้ได้ 0.46 ใช้ได้ ใช้ได้ 
4 0.51 ใช้ได้ 0.80 ใช้ได้ ใช้ได้ 
5 0.46 ใช้ได้ 0.35 ใช้ได้ ใช้ได้ 
6 0.51 ใช้ได้ 0.49 ใช้ได้ ใช้ได้ 
7 0.46 ใช้ได้ 0.87 ใช้ได้ ใช้ได้ 
8 0.46 ใช้ได้ 0.87 ใช้ได้ ใช้ได้ 
9 0.49 ใช้ได้ 0.84 ใช้ได้ ใช้ได้ 
10 0.57 ใช้ได้ 0.65 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 3 เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย แปลผล ค่าอ านาจจ าแนก แปลผล แปลผลคุณภาพของข้อสอบ 
1 0.66 ใช้ได้ 0.42 ใช้ได้ ใช้ได้ 
2 0.57 ใช้ได้ 0.65 ใช้ได้ ใช้ได้ 
3 0.57 ใช้ได้ 0.65 ใช้ได้ ใช้ได้ 
4 0.46 ใช้ได้ 0.87 ใช้ได้ ใช้ได้ 
5 0.46 ใช้ได้ 0.87 ใช้ได้ ใช้ได้ 
6 0.46 ใช้ได้ 0.87 ใช้ได้ ใช้ได้ 
7 0.57 ใช้ได้ 0.58 ใช้ได้ ใช้ได้ 
8 0.57 ใช้ได้ 0.65 ใช้ได้ ใช้ได้ 
9 0.57 ใช้ได้ 0.65 ใช้ได้ ใช้ได้ 
10 0.57 ใช้ได้ 0.65 ใช้ได้ ใช้ได้ 

 
แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการหาร 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย แปลผล ค่าอ านาจจ าแนก แปลผล แปลผลคุณภาพของข้อสอบ 
1 0.46 ใช้ได้ 0.87 ใช้ได้ ใช้ได้ 
2 0.60 ใช้ได้ 0.66 ใช้ได้ ใช้ได้ 
3 0.69 ใช้ได้ 0.38 ใช้ได้ ใช้ได้ 
4 0.66 ใช้ได้ 0.89 ใช้ได้ ใช้ได้ 
5 0.71 ใช้ได้ 0.56 ใช้ได้ ใช้ได้ 
6 0.57 ใช้ได้ 0.73 ใช้ได้ ใช้ได้ 
7 0.66 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 
8 0.66 ใช้ได้ 0.89 ใช้ได้ ใช้ได้ 
9 0.74 ใช้ได้ 0.75 ใช้ได้ ใช้ได้ 
10 0.66 ใช้ได้ 0.89 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 5 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย แปลผล ค่าอ านาจจ าแนก แปลผล แปลผลคุณภาพของข้อสอบ 
1 0.40 ใช้ได้ 0.78 ใช้ได้ ใช้ได้ 
2 0.57 ใช้ได้ 0.77 ใช้ได้ ใช้ได้ 
3 0.63 ใช้ได้ 0.31 ใช้ได้ ใช้ได้ 
4 0.66 ใช้ได้ 0.71 ใช้ได้ ใช้ได้ 
5 0.69 ใช้ได้ 0.53 ใช้ได้ ใช้ได้ 
6 0.60 ใช้ได้ 0.59 ใช้ได้ ใช้ได้ 
7 0.63 ใช้ได้ 0.42 ใช้ได้ ใช้ได้ 
8 0.63 ใช้ได้ 0.76 ใช้ได้ ใช้ได้ 
9 0.69 ใช้ได้ 0.65 ใช้ได้ ใช้ได้ 
10 0.60 ใช้ได้ 0.82 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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