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การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและ

เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากการ
สอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2553 จากโรงเรียนสวัสดีวิทยา จ านวน 8 คน ด าเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ 
One group Pretest-Posttest Design เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive sampling) ด้วยวิธีการสอน
ซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน น าไปใช้เป็นระยะเวลา 
6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 
100 และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่ามัธยฐาน (Median) พิสัยควอไทล์ (Interquartile Range: IQR) และสถิตินอนพาราเมตริก ซายด์ 
เทสท์ ฟอร์ มีเดียน วัน แซมเปิล (The Sign Test for Median : One Sample) และ วิลคอกสัน แมท 
แพร์ ซายด ์แรงค ์(The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test)  
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The purpose of this study were to examine academic achievement in addition 

problem solving and to investigate attitudes toward mathematics of grade 3 students with 
learning disabilities through remedial teaching with the Polloway and Patton technique and 
number line method.  Eight students with dyscalculia, enrolled in grade 3 of 
Sawasdeewitthaya School during the first semester of 2010 academic year, were 
purposively selected.  

The instruments used in this research were lesson plans focusing on addition 
problem solving which the outcomes were no more than 100, the achievement test on 
addition problem solving, and mathematics attitudes scale. The statistics utilized for data 
analysis were Median, Inter – quartile Range, the Sign Test for Median: One Sample and 
the Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test. 

The research findings were as follows: 
1. The academic achievement in addition problem solving of students with 

dyscalculia after using remedial teaching with the Polloway and Patton Technique, and 
Number Line Method was at a good level.   

2. The academic achievement in addition problem solving of students with 
dyscalculia after using the remedial teaching was significantly higher than that of students 
with dyscalculia before using the remedial teaching methods at .05 level.   

3. The attitudes toward Mathematics of students with dyscalculia after using 
remedial teaching with the Polloway and Patton Technique and Number Line Method were 
significantly higher than students’ attitudes before using the remedial teaching methods.  
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เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ขอขอบคุณน้องๆ ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก (RICS) 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
 ประเทศไทยมีการก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพทางการศึกษาสูงขึ้นทุกระดับ
และประเภทการศึกษา และมีเป้าประสงค์ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการและด้อย
โอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีกล-
ยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปี 2551 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ทุกคนอ่านหนังสือ
คล่องและเขียนหนังสือได้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามช่วงชั้น ส าหรับผู้ที่บกพร่องทางการ
เรียนรู้ต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และจากการน าเสนอรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงถึงจ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้ง 9 ประเภทเรียนร่วม มี
จ านวน 238,479 คน (ปี2548) เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีจ านวน 113,465 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เรียนร่วม (สุจินดา  ผ่องอักษร. 
2551) ซึ่งนับว่าเป็นจ านวนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ถึงประมาณ 50% จัด
ว่าเป็นประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจ านวนมากที่สุดในบรรดาเด็กพิเศษทั้งหมด ซึ่ง
เป็นทิศทางเดียวกับ ผดุง  อารยะวิญญู (2542: 109) ที่ได้กล่าวว่าในระบบการศึกษาของประเทศ
ไทยมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ประมาณ 5% ของ
ประชากรเด็กในวัยเรียน  นับได้ว่ามีจ านวนมากที่สุดในกลุ่มของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
แสดงให้เห็นว่า จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  มีจ านวนมากที่สุดในกลุ่มเด็ก
พิเศษทุกประเภทและมีจ านวนมากในกลุ่มประชากรของเด็กวัยเรียน จ าเป็นอย่างยิ่งที่เด็กกลุ่มนี้
ควรได้รับการศึกษาที่รัฐบาลจัดให้  โดยต้องสอดคล้องกับความสามารถของเด็กแต่ละบุคคล  
เพื่อที่เด็กกลุ่มนี้จะสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง  
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญใน 8 สาระการเรียนรู้  ซึ่งเป็นกลุ่มพื้นฐาน
ส าคัญที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้   การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาควรให้นักเรียน
ได้เหน็ประโยชน์และคุณค่าของการเรียน  เพื่อให้เกิดความฝักใฝ่  ความรัก และพร้อมที่จะอดทน
ท าความเข้าใจที่จะเรียนคณิตศาสตร์  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 3) ได้มีกรอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนในข้อสุดท้ายว่า ควรมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น 
ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายและการน าเสนอ
ทางคณิตศาสตร์ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์
(กรมวิชาการ. 2545: 3) สอดคล้องกับวรรณี โสมประยูร(2541: 23)ที่กล่าวเพิ่มเติมว่า การสอน
คณิตศาสตร์มิใช่มุ่งเน้นการคิดค านวณหรือการคิดเลขเร็วเพียงอย่างเดียว แต่ต้องค านึงถึงผลการ
เรียนรู้ด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ รวมทั้งควรได้แทรกความรู้
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เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและคุณธรรมจริยธรรมด้านต่างๆ ไปพร้อมกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโจทย์
ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผล หาวิธีการต่างๆที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา การเรียนโจทย์ปัญหาเพื่อพิจารณาและเลือกข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี (ฉวีวรรณ กีรติกร .2538: 8) จาก
ลักษณะดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ที่หลากหลายมาแก้ปัญหา ในสถานการณ์ของโจทย์ โดยทั่วไปโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็น
ทักษะที่เรียนและสอนได้ยากที่สุดในจ านวนเนื้อหาวิชาต่างๆ ของคณิตศาสตร์และเป็นปัญหาที่
ส าคัญที่สุด (นลินี  ทีหอค า.2541:3) โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จะยิ่งเป็นปัญหามากขึ้น ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะความบกพร่องเฉพาะด้าน 
และสิ่งส าคัญที่สุดของโจทย์ปัญหาคือต้องมีการเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ คือเป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิดของ
มนุษย์ มนุษย์เป็นผู้สร้างสัญลักษณ์แทนความคิด สร้างกฎในการน าสัญลักษณ์มาใช้เพื่อสื่อ
ความหมายให้เข้าใจตรงกัน  จึงมีภาษาเฉพาะของตัวเองที่มีตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์   
อีกทั้งคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีโครงสร้างและรูปแบบในการคิด เราใช้คณิตศาสตร์คิดพิสูจน์ในสิ่ง
ที่เราคิดใหม่อย่างมีเหตุผล (ยุพิน  พิพิธกุล. 2530: 2-3)  จากลักษณะของคณิตศาสตร์ดังกล่าว
ท าให้ส่งผลต่อเจตคติของนักเรียน  นอกจากนี้ลักษณะของนักเรียนที่เรียนอ่อนคณิตศาสตร์ยังมี
ลักษณะของการขาดสมาธิในการเรียน ขาดความพยายาม ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง (ชมนาด  
เชื้อสุวรรณทวี. 2542: 12-13) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์  นอกจากจะมีความบกพร่องในด้านการค านวณแล้ว  ยังมีปัญหาทางสังคมและ
อารมณ์(ผดุง  อารยะวิญญู. 2544: 16)  ที่มีลักษณะบางประการ เช่น ในเรื่องของการเรียกร้อง
ความสนใจ หรือมีช่วงความสนใจในสิ่งต่างๆ สั้นมาก ขาดสมาธิ วอกแวกง่าย หรือเพื่อนมัก
หลีกเลี่ยงไม่อยากพบปะพูดคุยด้วย ปัญหาด้านคณิตศาสตร์จึงมีส่วนท าลายภาพพจน์ที่มีต่อ
ตนเอง(Self-Image)ของนักเรียน ความล้มเหลวที่ไม่สามารถท าเลขได้ สอดคล้องกับไบรอัน  บัต
เตอร์เวิร์ท (1999: online)  ที่กล่าวว่ามีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์จ านวนมากถูกประทับตรา(หรือพวกเขาประทับตราตนเอง) ว่าโง่ เพียงเพราะพวก
เขาไม่สามารถหาผลรวมของเลขง่ายๆได้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อเจตคติของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร์   
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงปาฐกถาเรื่องการศึกษาของ
ผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจ าปี 
พ.ศ.2544 ความตอนหนึ่งว่า “อย่างในเมืองไทยมีหลายโรงเรียนประสบปัญหาเหมือนกันว่า 
ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์จะอ่อนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคณิตศาสตร์ 
ธรรมดาคนไทยท าเลขเก่ง ที่จะได้คะแนนน้อยๆ ไม่ค่อยมี การที่คนด้อยโอกาสกลุ่มนี้ได้น้อย 
เพราะเขาฟังโจทย์ ฟังวิธีการไม่ออก” สอดคล้องกับลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
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ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ในทุกเนื้อหา ในทุกระดับชั้น 
ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนมีปัญหาในการนับเลข การเข้าใจความหมายของจ านวน   การค านวณ
การบวก การลบ การคูณ การหาร รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในด้าน
ปริมาณและปริมาตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับภาษา ท าให้ผู้เรียนมีความยุ่งยากล าบาก
ในการท าเลขโจทย์ปัญหา ไม่สามารถท าเลขโจทย์ปัญหาได้ เพราะไม่เข้าใจว่าโจทย์ต้องการอะไร  
ในบางรายไม่สามารถค านวณหาค าตอบที่ถูกต้องได้  นักเรียนกลุ่มนี้มีปัญหาในการเรียน
คณิตศาสตร์ตลอดทุกเนื้อหาในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 1  ช่วงชั้นที่ 2  และต่อไป
ในช่วงชั้นที่สูงขึ้น (ผดุง  อารยะวิญญู. 2549: 13) และจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์  พบว่าปัญหาที่เด่นชัดที่สุดคือ โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mercer & Mercer อ้างอิงจาก ผดุง อารยะวิญญู. 2549: 1)  
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาต้องอาศัยในเรื่องของภาษา การอ่าน การเขียน การท าความเข้าใจ
กับโจทย์และการค านวณตัวเลข  ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์นั้นจึงนับได้ว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่ง 
 ในการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความช่วยเหลือโดยการปรับเนื้อหา
และวิธีสอน  เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์  สามารถเข้าใจได้
ดีขึ้น หนึ่งในวิธีการปรับวิธีสอนท าเลขโจทย์ปัญหา คือ การใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน  
ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนตามล าดับ 5 ขั้นตอน เริ่มจาก (1) ให้นักเรียนตั้งใจฟังหรืออ่านโจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างละเอียด    (2) ให้หาค าศัพท์ที่จ าเป็นโดยการพูดหรือวงกลมค า
ส าคัญที่มีในโจทย์ปัญหา เพื่อน าไปสู่การค านวณหาค าตอบ  (3) แล้วให้วาดภาพหรือไดอะแกรม
ประกอบ ซึ่งเป็นสื่อทางสายตาที่เป็นรูปธรรมช่วยท าให้นักเรียนสามารถมองภาพรวม อีกทั้งช่วย
ให้เข้าใจข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น (Borromeo. อ้างอิงจาก รุ่งทิวา นาบ ารุง. 2550: 
2)  โดยทั่วไปมีคนจ านวนมากที่ใช้การวาดภาพช่วยในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
จะชอบกับการได้วาดภาพและมีความสุขที่การวาดภาพสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้ (Cathcart,  
Pothier,  Vance and  Bezuk. 2001: 52)  (4) ต่อมาให้เขียนประโยคสัญลักษณ์ซึ่งจะช่วยให้
เข้าใจโจทย์ปัญหาดีขึ้น  (5) ในขั้นสุดท้ายคิดค านวณอย่างรอบคอบและเขียนค าตอบลงในช่องที่
เหมาะสม  (Polloway and Patton อ้างอิงจาก ผดุง  อารยะวิญญู.2549:18-19)  เนื่องจากการใช้
เทคนิคนี้เป็นการแบ่งตามล าดับขั้นตอนและจ านวนขั้นตอนที่เหมาะสม นักเรียนที่มีบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ จะมีความล าบากในการน าข้อมูลหรือความไม่เข้าใจขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนที่เป็นนามธรรม  ดังนั้นการสอนควรเป็นในลักษณะรูปธรรมที่มองเห็นได้  ซึ่งจะสามารถช่วย
ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  การสอนโดยมีขั้นตอนที่เป็นระบบตามล าดับ  มีการหาค าศัพท์ส าคัญรวมถึง
การวาดภาพประกอบ   นักเรียนจะเห็นภาพในลักษณะที่เป็นกึ่งรูปธรรม   ท าให้เข้าใจโจทย์
ปัญหาได้ดขีึ้น   



 4 

 ประเด็นปัญหาส าคัญอีกประการที่ส่งผลกระทบต่อการท าโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
คือการค านวณ เนื่องจากลักษณะเบื้องต้นข้อหนึ่งของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
คือ มีความสับสนในเรื่องการนับ(ดารณี ศักดิ์ศิริผล. 2550: 209) ในขั้นตอนนี้ให้ใช้เส้นจ านวน
ช่วยลดความสับสนในเรื่องของการนับ และช่วยค านวณหาค าตอบพร้อมทั้งตรวจค าตอบได้
(วรรณี โสมประยูร. 2541: 110)  เส้นจ านวนเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะกึ่งรูปธรรม  ช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติและเห็นผ่านสื่อทางสายตา เช่น การบวก 
2+7=9 ให้นักเรียนจับตั๊กแตนหรือจิ้งโจ้กระโดดไปที่ 2 แล้วกระโดดต่ออีก 7 ก้าวตามเส้นจ านวน 
เป็นต้น (Cathcart,  Pothier,  Vance and  Bezuk. 2001: 136)   การเรียนรู้ทั้งสองช่องทางเป็น
ช่องทางที่เป็นจุดเด่นของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  สามารถช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น สามารถช่วยในเรื่องของการค านวณตัวเลข สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการใช้สายตาร่วมกับการลง
มือปฏิบัติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นจ านวนซ่ึงเป็นเส้นตรงตามแนวนอนที่มีการแบ่งออกเป็นส่วนๆ 
ส่วนละเท่าๆกัน โดยก าหนดจุดทางซ้ายมือสุดเป็นจุดเริ่มต้นและก าหนดให้เป็นเลขศูนย์ (0) แล้ว
ก าหนดจ านวนต่างๆ ทางขวาของเลข 0 เรียงไปตามล าดับ เส้นจ านวนเป็นสื่อประกอบการเรียน
ที่สามารถผลิตได้ง่ายทั้งในรูปแบบของอุปกรณ์ที่เป็นของจริงและใบงาน และที่ส าคัญอุปกรณ์ที่
ล้อมรอบตัวนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ล้วนจัดเป็นเส้นจ านวนได้
มากมาย  เช่น ไม้บรรทัด  ไม้วัดส่วนสูง เป็นต้น ส าหรับครูผู้สอนเส้นจ านวนเป็นสื่อการสอนที่
สะดวกกับในทั่วทุกสถานที่ทั้งที่มีหรือไม่มีอุปกรณ์ทันสมัย  จะเห็นได้ว่าการใช้ เทคนิคของพอล-
โลเวย์และแพตตันที่มีการแบ่งงานเป็นล าดับขั้นร่วมกับการใช้เส้นจ านวนที่สามารถหาและตรวจ
ค าตอบได้เลยนั้น  จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับตัวนักเรียน ครูผู้สอนรวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียนกลุ่มนี้ด้วย   

จากที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะปัญหาของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ความส าคัญของคณิตศาสตร์ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือ  การวิจัยที่ผ่านมา
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปเฉพาะด้านโดยเฉพาะด้าน
ภาษา ส่วนด้านค านวณมีค่อนข้างน้อย  ทั้งนี้ในเรื่องของการจัดการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษานั้น  มุ่งเน้นใหน้ักเรียนมีความสามารถพื้นฐาน 3 ด้าน คือ มีความเข้าใจในหลักการ
และความคิดรวบยอด  มีทักษะและความสามารถในการคิดค านวณ  และมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาหรือการน าไปใช้  ดังนั้นจึงได้พัฒนาวิธีการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์
และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวนขึ้น แล้วน าไปสอนซ่อมเสริมการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการ
บวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์   และท าการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริม โดยคาดว่าจะสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและเจตคติของนักเรียนกลุ่มนี้ได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่
เป็นประโยชน์ในการเรียนและการด าเนินชีวิตในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดย
ใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการสอนซ่อม
เสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 
 3.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์
และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 
 
ความส าคัญของการวิจยั 
 ผลการวิจัยจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้ดังนี้ 
 1.  เป็นแนวทางในการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาด้านการบวกและเจตคติต่อคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 2.  ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญในการเสนอแนวทางในการ
เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาด้านการบวกและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์อีกวิธีหนึ่งให้กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนน าไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับนักเรียนได ้
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาด้านการบวก 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนสวัสดีวิทยา 
จ านวน 8 คน  ซึ่งท าการคัดแยกโดยให้ครูประจ าชั้นใช้แบบส ารวจปัญหาในการเรียนส าหรับคัด
แยกเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ของผดุง  อารยะวิญญู ร่วมกับการใช้แบบคัดแยกนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ของสิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ  (สิริลักษณ์  โปร่ง
สันเทียะ.  2550) และประเมินระดับเชาวน์ปัญญาโดยใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์
ปัญญา เด็กอายุ 2-15 ปี ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต.  2546)     
แล้วเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ดังน้ี 
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 1.  เป็นนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก 
 2.  นักเรียนไม่มปีัญหาด้านการรับรู้ทางสายตา 
 3.  มีผลระดับสติปัญญาตั้งแต่ 90 ขึ้นไป 
 4.  มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็น 1 หรือ 2 
 5.  นักเรียนมีปัญหาทางการเรียนรู้จากการส ารวจโดยใช้แบบส ารวจปัญหาทางการ
เรียนของ ผดุง อารยะวิญญูและการทดสอบรายบุคคล 
 6.  นักเรียนมีปัญหาทางการเรียนรู้จากทดสอบโดยใช้แบบคัดแยกนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ของสิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ 
 7.  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการท าวิจัย 
 8.  นักเรียนสามารถเข้าร่วมในการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาของการวิจัย 
 
 2.  การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้
เส้นจ านวน 

การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 
เป็นวิธีการสอนการแก้โจทย์ปัญหาที่มีการบูรณาการเนื้อหาวิชา โดยการบูรณาการให้เน้นที่การ
เรียนของนักเรียนเป็นส าคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครู (สุวิทย์ มูลค า และคณะ: 2543) การ
ใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันที่มีการสอนตามล าดับขั้นตอน โดยมีการเพิ่มขั้นเตือน
ตนเองขึ้นเป็นล าดับแรก เพื่อช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร์ได้
ระลึกถึงล าดับขั้นตอนในการท าโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายและชัดเจนขึ้น และในขั้น
สุดท้ายมีการแยกขั้นการเขียนค าตอบที่ถูกต้องลงในช่องที่เหมาะสมออกจากขั้นคิดค านวณ เพื่อ
เป็นการป้องกันความสับสน เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลายคน 
แสดงออกซึ่งความสับสนทั้งในกระบวนการ ขั้นตอนและตัวเลข (Hallahan,et.Al;2005 อ้างอิง
จาก ผดุง  อารยะวิญญ.ู 2549: 14) โดยในแต่ละคาบประกอบด้วย 
 1.  ขั้นเตือนตนเองเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการ
อ่านขั้นตอนต่างๆ ของการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยตัวนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนล าดับขั้นตอนในการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาได ้ 
 2.  ขั้นตอนการฟังหรืออ่านโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นขั้นตอนการรับข้อมูลโดย
ใช้ช่องทางการฟังหรือการอ่านเพื่อรับข้อมูลที่เป็นภาษาและตัวเลขของโจทย์ปัญหา เป็นขั้น
เริ่มต้นแล้วด าเนินการไปสู่การแปลความ การตีความเพื่อน าไปใชก้ระบวนการในขั้นตอนต่อไป  
 3.  ขั้นค้นหาค าศัพท์จ าเป็นที่น าไปสู่การค านวณหาค าตอบ ขั้นนี้เชื่อมโยงค าส าคัญที่มี
ในโจทย์ปัญหาไปสู่วิธีการที่ใช้ค านวณ เช่น ถ้ามีค าว่า “รวม, เพิ่ม, อีก” ใช้วิธีการบวก เป็นต้น 
 4.  ขั้นวาดภาพหรือไดอะแกรมประกอบ เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้นักเรียนสามารถ
มองเห็นปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยใช้การวาดภาพเชื่อมโยงจากสิ่งที่เป็นกึ่งรูปธรรม
หรือสื่อทางสายตาสู่นามธรรม แสดงให้เห็นถึงความคิดรวบยอด ช่วยให้เข้าใจปัญหาได้ง่ายขึ้น 
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 5.  ขั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ ขั้นตอนนี้เป็นล าดับที่ต่อจากการวาดภาพ ที่นักเรียน
เริ่มเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้น จากนั้นจึงน ามาสู่การเขียนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นตัวเลข เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนการค านวณต่อไป  
 6.  ขั้นลงมือค านวณโดยการใช้เส้นจ านวนช่วยในการค านวณ เส้นจ านวนนับเป็นสื่อ
การสอนทางสายตาที่จะช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์
สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนที่เรียนรู้ได้ดีทางสายตา ช่วยในการ
หาค าตอบ โดยเมื่อได้ตัวเลขจากประโยคสัญลักษณ์ในขั้นตอนที่ 5  แล้วน ามาค านวณบนเส้นตรง
ตามแนวนอนที่มีลูกศรอยู่ทั้ง 2 ข้าง เส้นตรงนี้จะแบ่งออกเป็นส่วนๆ ส่วนละเท่ากัน โดยก าหนด
จุดทางซ้ายมือสุดเป็นจุดเริ่มต้นและก าหนดให้เป็นเลขศูนย์ (0) แล้วก าหนดจ านวนต่างๆ 
ทางขวาของเลข 0 เรียงไปตามล าดับ นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
 7.  ขั้นเขียนค าตอบลงในช่องที่เหมาะสม  เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเรียนเรื่องโจทย์
ปัญหาการบวก เมื่อท าตามล าดับตั้งแต่ขั้นแรกมาถึงขั้นนี้ จะได้ตัวเลขซึ่งเป็นค าตอบโดยการ
ค านวณจากเส้นจ านวน  น าตัวเลขนั้นเขียนลงในช่องที่เป็นค าตอบได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก 

  2.  เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
 
 4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก หมายถึง  ความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการใช้เส้นจ านวนและล าดับการใช้ขั้นตอนการแก้ไขโจทย์ปัญหาตามเทคนิคของ
พอลโลเวย์และแพตตัน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 โดยวัดจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องโจทย์ปัญหาด้านการบวก   
 2.  เจตคติต่อคณิตศาสตร์  หมายถึง ความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  บทบาทการสอนของครู การเรียนของตนเอง ประโยชน์ที่ได้รับ การน าวิชา
คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ความยากง่ายของวิชาคณิตศาตร์ และการเชื่อมโยงความรู้
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  ประเมินได้จากแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น    มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่าของลิเคิร์ท (The Likert Technique) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การสอนซ่อมเสริมเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก โดยใช้เทคนิค 

พอลโลเวย์และแพตตันรว่มกับการใช้เส้นจ านวน 
ขั้นตอนการสอน เนื้อหา/กิจกรรม 

1. ขั้นเตือนตนเอง 
   1.1 ทบทวนกติกาการ 
        เรียน 
   1.2 ให้นักเรียนพูด  
        ขั้นตอนการท าเลข 
2. ขั้นฟัง/อ่านโจทยป์ัญหา 
3. ขั้นค้นหาค าส าคัญที ่ 
    น าไปสู่แนวทางการ  
    ค านวณ 
4. ขั้นวาดแผนภาพ 
5. ขั้นเขียนประโยค 

    สัญลักษณ์ 
6. ขั้นค านวณโดยใช้เส้น 

    จ านวน 

7. ขั้นเขียนค าตอบที ่
    เหมาะสม 
 
 
 

1. เกม/กิจกรรมเกี่ยวการบวก 
2. โจทย์การบวกจ านวนสอง  
    จ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9  
    ร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 
3. โจทย์การบวกจ านวนสอง 
   จ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกนิ  
    20 ร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 

4. โจทย์การบวกจ านวนสอง 
   จ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกนิ  
    100 ร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 

5.โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มี
ผลลัพธ์ไม่เกนิ 9 กับเทคนิคของพอลโลเวย์
และแพตตันรว่มกับการใช้เส้นจ านวน 

6. โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มี
ผลลัพธ์ไม่เกนิ 20 กับเทคนิคของพอล
โลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 

7. โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มี
ผลลัพธ์ไม่เกนิ 100 กับเทคนิคของพอล
โลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน
ร่วมกับการใช้เส้นจ านวนอยู่ในระดับด ี

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน
ร่วมกับการใช้เส้นจ านวนสูงขึ้น 

 3.  เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวนอยู่ใน
ระดับด ี

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เรื่องโจทย์
ปัญหาการบวก 

เจตคตติ่อ
คณิตศาสตร ์



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและเจตคติต่อ

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากการสอน
ซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน ได้มีการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน าเสนอเป็นล าดับดังนี้   

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร ์
1.1  ความหมายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
1.2  ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
1.3  ปัญหาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
1.4  การประเมินความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
1.5  ระบบสมองกับการเรียนรู้ 
1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน  
      คณิตศาสตร์ 

2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พ.ศ.  2544  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์  ระดับ
ช่วงชั้นที่  1 
      2.1  ความส าคัญ 
 2.2  ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ 
 2.3  วิสัยทัศน์การเรียนรู้ 
 2.4  คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นที ่ 1  (ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-3) 
 2.5  สาระ 
 2.6  มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที ่ 1   
                     (ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3) 

3.  โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
3.1  ความหมายของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

           3.2  รูปแบบของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
           3.3  แนวทางและขั้นตอนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
           3.4  เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
           3.5  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา 

 4.  เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันและการใช้เส้นจ านวน 
 4.1  แนวทางการใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน 
4.2  วิธีการใช้เส้นจ านวน 
4.3  การสอนซ่อมเสริม 
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 4.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน 
 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
    1. ความหมายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 นักการศึกษาและสถาบันการศึกษาได้ให้ความหมายของ “นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู”้ ไว้ดังนี ้
 ผดุง  อารยะวิญญู  (2542: 115) ได้ให้ความหมายว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องใน
ขบวนการทางจิตวิทยา   ท าให้นักเรียนมีปัญหาการใช้ภาษา   ทั้งในการฟัง การอ่าน การพูด 
การเขียนและการสะกดค า หรือมีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาดังกล่าวมิได้มีสาเหตุ
มาจากความบกพร่องทางร่างกาย แขน ขา ล าตัว สายตา การได้ยิน ระดับสติปัญญา อารมณ์
และสภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรียน 

ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์ (2543 : 38-39) กล่าวว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นภาวะที่ไม่
สอดคล้องกัน ระหว่างผลสัมฤทธิท์างการเรียนกบัความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก กล่าวคือ
เด็กไมส่ามารถเรียนรู้ได้เตม็ตามศักยภาพทางสติปัญญาของเขา เด็กเหล่านี้มักมีความบกพรอ่ง
ทางการเคลื่อนไหว ปัญหาด้านทักษะทางสังคม และปัญหาในการปรับตวัให้เข้ากับสังคม และ
มักจะพบลักษณะความบกพร่องดังนี้ 
 1. การจัดระบบ  ได้แก่  การจัดระบบเวลาของตนเอง  การรับรู้เวลา  วันที่ เดือน  ปี  
การท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ การจัดระบบความคิด การมีความสามารถที่จะหาของ
ตนเองได้ครบ การด าเนินงานตามแผนทีว่างไว้  การตดัสินใจ  การจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง  
การเรียงล าดับเหตุการณ ์
 2. การประสานงานหรือประสานความสมัพันธ์ของอวัยวะของร่างกาย  ได้แก่  การจับ
ต้องและการใช้สิ่งของที่มีขนาดเล็ก  การเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง  การตัด  การวาด  
การคัดลายมือ  การปีนป่าย  การวิ่งและความสามารถในการเล่นกีฬาต่าง ๆ  
 3. ภาษาพูดและภาษาเขียน  การออกเสียงค าต่าง ๆ การเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ การท า
ตามค าสั่ง  การเข้าใจสิ่งทีข่อจากผู้อ่ืน  การเชื่อมโยงความสัมพันธเ์รื่องราวต่าง ๆ การแยกแยะ
ระหว่างเสียงต่าง ๆ  การตอบสนองต่อค าถาม  การเข้าใจความคิด  ความคิดรวบยอด  หลักการ
ต่างๆ  การเข้าใจในสิ่งที่อา่นหรือการอ่านจับใจความ  การสะกดค า  การเล่าเรื่องหรือการเขียน
เรียงความ 
 4. สมาธิและความสนใจ  จากกฎหมายว่าด้วยการศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความบกพรอ่งของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้รวมความบกพร่องทางด้านสมาธิเข้าอยูใ่นปัญหาทางการเรียนรู้  แต่
เนื่องจากเป็นภาวะความบกพร่องที่พบร่วมกันบ่อยจึงบรรยายลักษณะอาการในที่นีค้ือไม่สามารถ 
จะท างานจนส าเร็จ ลงมือท าก่อนที่จะคิดให้รอบคอบ  ไม่สามารถท างานเป็นระบบระเบยีบได้ มี
ความวุ่นวายในการจัดระบบ มีปัญหาในการรอคอย อดทนรอไม่ได้  กระสับกระส่าย  เหม่อลอย  
วอกแวก  เสียสมาธิง่าย 
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 5. ความจ า ได้แก่  การจดจ าทิศทาง  การเรียนรู้ข้อความทางคณิตศาสตร์  การเรียนรู้
กระบวนการใหม่ ๆ การเรียนรู้ตัวอักษร  การจดจ าชื่อสิ่งต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ  การสะกดค า  
และการทบทวนหนังสือก่อนสอบ 
 6. พฤติกรรมทางสังคม  ได้แก่ การมีเพื่อนใหม่  การคงมิตรภาพของเพื่อนใหม่ไว้ได้  
การตัดสินปัญหาในชีวิตประจ าวัน  การมีพฤติกรรมที่ผลีผลาม  หุนหันพลันแล่น  ความอดทน  
อดกลั้น  ความอดทนต่อความกดดัน  ความเครียด  การยอมรับการเปลี่ยนแปลงในกิจวตัร
ประจ าวัน  ความสามารถตคีวามภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเขยีน  เช่น  สีหน้า  ท่าทาง  น้ าเสียง  และ
การท างานเป็นทีม 

คณะกรรมการร่วมแห่งชาติว่าด้วยปัญหาทางการเรียนรู้ (National Joint Committee on 
Learning Disabilities-NJCLD) (NJCLD. 1997 : online) ให้นิยามว่า ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้เป็นค าที่มีความหมายถึง ความผิดปกติที่มีลักษณะหลากหลายที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึง
ความยากล าบากในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การให้เหตุผลและความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ความผิดปกตินี้เกิดขึ้นภายในตัวเด็ก โดยมีเหตุส าคัญมาจากความบกพร่องของ
ระบบประสาทส่วนกลาง ปัญหาบางอย่างอาจมีไปตลอดชีวิตของบุคคลนั้น นอกจากนี้บุคคลที่มี
ความบกพร่องดังกล่าวอาจแสดงออกถึงความไม่เป็นระบบ ระเบียบ ขาดทักษะทางสังคม แต่
ปัญหาเหล่านี้ไม่เกื้อหนุนต่อสภาพความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยตรง แม้ว่าสภาพความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จะเกิดควบคู่ไปกับความบกพร่องทางร่างกายอื่นๆ เช่น การสูญเสียการ
ได้ยิน การสูญเสียสายตา ความบกพร่องทางสติปัญญาหรือความบกพร่องทางร่างกายอื่นๆ หรือ
อิทธิพลจากภายนอก เช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคม หรือการสอนที่ไม่ถูกต้อง แต่องค์ประกอบเหล่านี้มิได้เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาการ
เรียนรู้โดยตรง   

เบญจพร  ปัญญายง (2549: 4) ให้ความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Learning Disabilities หรือ LD) ว่า เป็นความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ ที่แสดงออกมาใน
รูปของปัญหาการอ่าน การเขียน การสะกดค า การค านวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ เกิดจาก
การท างานที่ผิดปกติของสมอง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าที่ควรจะเป็น โดยพิจารณา
จากผลการเรียนเปรียบเทียบกับระดับเชาวน์ปัญญา 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
หมายถึง  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยา ส่งผลให้นักเรียนมี
ความยากล าบากในการรับรู้ทักษะวิชาการและก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษา  ทั้งด้านการฟัง  
การพูด  การอ่าน  การเขียน  การสะกดค าหรือการค านวณ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆด้าน 
ตลอดจนปัญหาทางพฤติกรรม  การรับรู้อารมณ์  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเมื่อเทียบ
กับระดับเชาวน์ปัญญาที่ปกติหรือสูงกว่าปกติ  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ท าให้นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ
ทางการเรียนโดยวิธีเดียวกับนักเรียนปกติ  จ าเป็นต้องได้รับการบริการทางการศึกษาที่แตกต่าง
ไปจากนักเรียนปกติ หรือการศึกษาเฉพาะบุคคลที่รู้จักในวงการศึกษาว่า  การศึกษาพิเศษ 
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  2. ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ มีประมาณ  5-8  เปอร์เซ็นต์

ของประชากรในวัยเรียน (Geary. 2004 อ้างอิงจาก ผดุง อารยะวิญญู.2549:9) มีการน าเสนอ
เกี่ยวกับลักษณะของความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ไว้อย่างหลากหลาย ผู้วิจัย
น ามาเสนอบางส่วนดังนี ้

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  (2538 : 29-32) ได้น าเสนอเกี่ยวกับลักษณะของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ไว้ดังนี้ ปัญหาด้านการคาดคะเนระยะ 
การคิดเชิงปริมาณ หรือภาษาสัญลักษณ์ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ด้านนี้ต่ า ซึ่งนักเรียนที่มีความ 
บกพร่องด้านคณิตศาสตร์มักจะมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
     1.  ลืมต าแหน่งบนหน้ากระดาษ 
     2.  ท างานไม่เสร็จในหนึ่งหน้าที่ก าหนดให้ 
     3.  มีปัญหาในการอ่านเลขหลายหลัก 
     4.  มีปัญหาในการจ าแนกตัวเลขบางตัว  เช่น  6-9 ,  2-5  ,  17-71 
     5.  เขียนตัวเลขจากข้างหลังมาข้างหน้า 
       6.  เขียนตัวเลขจากขวามาซ้าย 
     7.  มีปัญหาในการลากเส้นตัวเลข 
     8.  มีปัญหาในการลอกรูปทรงต่างๆและลอกโจทย์ปัญหา 
     9.  ไม่สามารถจ าเงื่อนไข  กฎ  ข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ได้ 
     10.  มีปัญหาในการเรียนรู้ข้อเท็จจริงบางเรื่อง 
     11.  ท าผิดเพราะสะเพร่าบ่อยๆ 
     12.  ยอมแพ้ง่ายๆ 
     13.  มีปัญหาในการเชื่อมโยงจ านวนกับสัญลักษณ์ 
     14.  สับสนข้อมูลในแนวตั้งและการเว้นระยะ 
     15.  ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 

เมอร์เซอร์ (Mercer.  1991: 550-552) กล่าวถึงลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์มีดังนี ้

1.  การรับรู้ด้านสายตา 
    1.1  ภาพและพื้นหลัง  นักเรียนที่มีความยากล าบากเรื่องภาพและพื้นหลังอาจมี

ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ดังนี้ 
 1.1.1 ไม่มีชอ่งว่างในสมุดแบบฝึกหัด 

  1.1.2 ท างานไม่เสร็จสมบูรณ ์
  1.1.3  มีความยากล าบากในการอ่านจ านวนที่มีหลายหลัก  เช่น  จ านวนในหลัก
หมื่น  หลักแสน  และหลักล้าน 
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          1.1.4  หลงบรรทัด  หากครูเรียกชื่อนักเรียน  นักเรียนก็จะหันหน้าไปมองครู  
พอหันกลับมาอีกครั้งก็หาไม่พบ ว่าตนเองก าลังท าเลขข้อใดอยู ่

    1.2  การจ าแนก  นักเรียนที่มีความยากล าบากเรื่องการจ าแนกอาจมีปัญหาในการ
เรียนคณิตศาสตร์ดังนี ้
  1.2.1  มีความยากล าบากในการดูความแตกต่างของจ านวนที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน  เช่น  6 กับ 9   2 กับ 5  และ 17 กับ 71 

          1.2.2  นักเรียนจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับค่าของเงินตรา  เช่น  เหรียญห้าบาทรูป
เหลี่ยมกับเหรียญห้าบาทรูปวงกลม  ความหมายของเข็มสั้นและเข็มยาวของนาฬิกา  เป็นต้น 

          1.2.3  สับสนเกี่ยวกับรูปทรงทางคณิตศาสตร์ 
          1.2.4  สับสนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการด าเนินการของ

จ านวน  เช่น +  -  ×   ÷ การดูเวลาในนาฬิกา 
    1.3  มิติหรือช่องไฟ  นักเรียนที่มีความยากล าบากเรื่องมิติหรือช่องไฟอาจมีปัญหาใน

การเรียนคณิตศาสตร์ดังนี ้
          1.3.1  มีความยากล าบากในการคัดลอกรูปทรงและตัวเลขต่างๆทางคณิตศาสตร์

จากกระดานลงในสมุด 
          1.3.2  มีความยากล าบากในการเขียนตัวเลขหรือตัวหนังสือลงในเส้นบรรทัด 

เช่น  เขียนตัวเลขไม่ตรงเส้นบรรทัด  เขียนตัวเลขสูงกว่าหรือต่ ากว่าเส้นบรรทัด    เขียนตัวเลข
กลับหลัง  เขียนตัวเล็กมากไม่เต็มหรือไม่ถึงครึ่งบรรทัด  ใส่จุดทศนิยมผิด  ใส่เครื่องหมายผิด
โดยเขียนเครื่องหมาย  + เป็นเครื่องหมาย x และเขียนตัวเลขใกล้กันบ้าง ห่างกันบ้าง ทั้งๆที่เป็น
เลขจ านวนเดียวกัน 

          1.3.3  มีความสับสนเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของค าว่า  ก่อน -หลัง  เช่น           
การบอกเวลา  หรือการนับเรียงล าดับ 

          1.3.4 มีความสับสนเกี่ยวกับทิศทาง ซ้าย-ขวา บน-ล่าง ท าให้ไม่สามารถท าเลข
โจทย์ปัญหาได้ 

1.3.5  ค านวณสลับขั้นตอนไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
1.3.6  สับสนหากต้องประกอบกิจกรรมที่มีการหมุนเวียน 
1.3.7  ขาดความตระหนักเกี่ยวกับสถานที่ 
1.3.8  บอกหรือคาดคะเนระยะทางไม่ได ้
1.3.9  ไม่เข้าใจเกี่ยวกับภาพสองมิติหรือสามมิติ 

   1.3.10  มีความยากล าบากในการเชื่อมความสัมพันธ์ของค าสั่งเกี่ยวกับจ านวน  
เช่น มีปัญหาในเรื่องของการวางจ านวนในการค านวณที่ต้องวางจ านวนในแนวตั้งและแนวนอน  
วางตัวเลขบรรทัดบนและบรรทัดล่าง  หรือการเปลี่ยนกลุ่ม(ย้ายกลุ่ม)ของจ านวนจากด้านซ้ายไป
ด้านขวา  และการวางจ านวนในแนวเดียวกัน 

1.3.11  ความยากล าบากในการวางรูปแบบและเซต 
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1.3.12  ความยากล าบากในการใช้เส้นจ านวน 
1.3.13  ความสับสนเกี่ยวกับจ านวนบวกและจ านวนลบ 

2.  การรับรู้ทางการฟัง   
     นักเรียนที่มีความบกพร่องการรับรู้ทางการฟัง  เช่น  การฟังเสียงพูดไม่เข้าใจ  ฟัง

เสียงแล้วจ าแนกเสียงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดหรือเสียงอื่นที่คล้ายคลึงกัน  นักเรียนที่มีความ
ยากล าบากในการรับรู้ทางการฟังอาจมีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ดังนี้ 

    2.1  มีความยากล าบากในการฝึกนับปากเปล่า 
    2.2  มีความยากล าบากในการฟังโจทย์ปัญหา 
    2.3  ไม่สามารถนับจ านวนตามล าดับได้ 
    2.4  มีความยากล าบากในการเขียนตัวเลขหรือจ านวน และการเขียนตัวเลขหรือ

จ านวนตามค าบอก 
    2.5  มีความยากล าบากในการฟังแบบรูปของจ านวน 
    2.6  ฝึกพูดตามครูเป็นค าๆซ้ าๆกันไม่ได้ 
    2.7  ท่องสูตรคูณตามเพื่อนไม่ได ้
    2.8  พูดตามครูไม่ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดทวนตัวเลขที่ครูพูด  เช่น ครูพูด 7-

2-9 นักเรียนต้องพูดว่า 9-2-7  ซ่ึงนักเรียนพูดไม่ได ้
    2.9 เขียนโจทย์ปัญหาตามที่ครูบอกไม่ได้ 
    2.10 เมื่อครูให้หาจ านวนในกระดาษที่วางหน้านักเรียน นักเรียนจะหาไม่พบ 
3.  การเคลื่อนไหว  นักเรียนที่มีความยากล าบากในการเคลื่อนไหวอาจมีปัญหาในการ

เรียนคณิตศาสตร์ดังนี ้
3.1  มีความยากล าบากในการเขียนตัวเลขหรือจ านวนบนเส้นบรรทัด  เขียนช้า  

เขียนตัวเลขไม่ตรงบรรทัดและไม่สม่ าเสมอ 
    3.2  มีความยากล าบากในการเขียนตัวเลขหรือจ านวนในพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก  เช่น  จะ

เขียนตัวเลขหรือจ านวนขนาดใหญ่เกินไปในกระดาษที่มีพื้นที่จ ากัด  หรือหน้ากระดาษใหญ่แต่
เขียนตัวเล็ก  ดูไม่สมดุลกันระหว่างตัวเลขหรือจ านวนกับกระดาษ 

    3.3  เขียนตัวเลขที่ครูอ่านไม่ออก  หรือไม่มีใครอ่านออก 
    3.4  เขียนตัวเลขผิดพลาดมาก  
    3.5  หยิบจับเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ได้ไม่ดี 
    3.6  ลอกรูปทรงไม่ได้ 
    3.7  ลากเส้นไม่ตรง 
    3.8  วาดภาพไดอะแกรมประกอบแนวคิดไม่ได ้
4.  ความจ า  นักเรียนที่มีความยากล าบากในเรื่องความจ าอาจมีปัญหาในการเรียน

คณิตศาสตร์ดังนี ้
    4.1  ความจ าระยะสั้น 
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4.1.1  ไม่สามารถที่จะจดจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์และข้อมูลใหม่ 
4.1.2  ลืมขั้นตอนในการแก้ปัญหา  หรือแก้โจทย์ปัญหา 
4.1.3  ไม่สามารถจดจ าเกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆทาง

คณิตศาสตร์ 
          4.1.4  จ าค าสั่งไม่ได้  โดยเฉพาะค าสั่งที่มีมากกว่าหนึ่งค าสั่งและเรียงกันไว้อย่าง

เป็นระบบ 
4.1.5  ท าเลขโจทย์ปัญหาไม่ได้ 
4.1.6  มีหน่วยความจ าจ ากัด  ท าให้ข้อมูลล้นจากสมอง  จ าข้อมูลไม่ได ้
4.1.7  จ าหลักเลขไม่ได้ 

   4.2  ความจ าระยะยาว 
4.2.1  ท างานช้าในเรื่องการน าข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์มาใช้เมื่อเวลาผ่านไป 

          4.2.2  ไม่มีความสามารถในการทบทวนบทเรียนและการตรวจสอบบทเรียน  
หรือเม่ือมีการทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว  นักเรียนมักจะจ าไม่ได้ 

4.2.3  ลืมขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือแก้โจทย์ปัญหา 
4.2.4  ใช้เวลาในการค านวณนานมาก 
4.2.5  จ าเนื้อหาที่เรียนไปแล้วไม่ได้ 
4.2.6  จ ากิจวัตรประจ าวันไม่ได้ว่าจะต้องท าสิ่งใดก่อน-หลัง 
4.2.7  เชื่อมโยงประเด็นทางคณิตศาสตร์ไม่ได้ 
4.2.8  ท าตารางไม่ได้ 
4.2.9  ท่องสูตรคูณไม่ได ้
4.2.10  จ าข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ไม่ได้ 

    4.3  การเรียงล าดับ 
4.3.1  มีความยากล าบากในการบอกเวลา  บอกวันที่ผิด  บอกวันในสัปดาห์ผิด 

บอกเดือนผิดโดยไม่เรียงตามล าดับ 
          4.3.2  ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน  เมื่อปัญหานั้นมี

ขั้นตอนมากกว่าหนึ่งขั้นตอน 
4.3.3  มีความยากล าบากในการแก้โจทย์ปัญหาที่มีหลายขั้นตอน 
4.3.4  บอกล าดับตัวเลขไม่ได้ 
4.3.5  บอกล าดับขั้นตอนในการค านวณไม่ได้หรือบอกได้ไม่ครบ 
4.3.6  ลืมความหมายของค าบ่อยๆ  เช่น  ร้อยละ  หมายความว่าอย่างไร  ท า

ให้ท าเลขไม่ได้หรือท าโจทย์ค าถามไม่ได ้
4.3.7  จัดสิ่งของไม่เป็นหมวดหมู่ 
4.3.8  จัดสิ่งของเรียงตามล าดับไม่เป็น 
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5.  ภาษาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนที่มีความยากล าบากในเรื่องภาษาทางคณิตศาสตร์ 
อาจมีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ดังนี ้

    5.1  การรับรู ้
          5.1.1  มีความยากล าบากในการรับรู้เกี่ยวกับค าศัพท์และความหมายของค า

ต่างๆทางคณิตศาสตร์  เช่น  การหาร  การบวก  การเปลี่ยนกลุ่ม  ค่าประจ าต าแหน่ง  เป็นต้น 
          5.1.2  มีความยากล าบากเกี่ยวกับการเรียนรู้ค าศัพท์ต่างๆที่มีความหมาย

มากกว่าหนึ่งความหมาย 
          5.1.3  มีความยากล าบากในการน าเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ไปใช้อย่างมี

ความหมาย  เช่น  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร 
  5.1.4  มีความยากล าบากในการท าความเข้าใจค าที่มีความหมายหลายนัย  เช่น  
ทวีคูณ  หลายเท่า  เป็นต้น 
  5.1.5  ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
  5.1.6  ไม่เข้าใจหน่วยการวัด  เช่น  หน่วยวัดความยาว  ความกว้าง  ความสูง 

    5.2  การแสดงออก 
5.2.1  ไม่สามารถใช้ค าศัพท์ที่เป็นค าเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 

                    5.2.2  มีความยากล าบากในการฝึกออกเสียงด้วยปากเปล่า  การฝึกพูดปาก
เปล่าซ้ าๆตามครูหรือตามเพื่อนไม่ได้  หรือท าได้ไม่ดี  ท าๆหยุดๆ 

          5.2.3  มีความยากล าบากในการใช้ภาษาในการแก้โจทย์ปัญหาและการใช้ภาษา
ในขั้นตอนการแก้ปัญหา  

 5.2.3  มีความยากล าบากในการท่องจ าปากเปล่าเกี่ยวกับกฎในการคูณ  การ
หารหรือกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆ 

6.  การอ่าน นักเรียนที่มีความยากล าบากในการอ่าน อาจมีปัญหาในการเรียน
คณิตศาสตร์ดงันี ้

    6.1  ไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์และค าศัพท์ในโจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

6.2  อ่านโจทย์ปัญหาแล้วไม่เข้าใจ  เพราะมีข้อจ ากัดทางภาษา  ไม่เข้าใจว่าโจทย์
ต้องการอะไร 

    6.3  ไม่เข้าใจค าอธิบายหลักการทางคณิตศาสตร์ 
7.  การให้เหตุผลเชิงนามธรรม  นักเรียนที่มีความยากล าบากในการให้เหตุผลเชิง

นามธรรม  อาจมีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ดังนี ้
    7.1  มีความยากล าบากในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
    7.2  ไม่สามารถเปรียบเทียบขนาดหรือปริมาณ 
    7.3  มีความยากล าบากในการเข้าใจสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น  <  >  =  +  ÷   
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    7.4  มีความยากล าบากในการเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดและการด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม 

8.  การคิดแบบอภิปัญญา  นักเรียนที่มีความยากล าบากในการคิดแบบอภิปัญญา  อาจ
มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ดังนี ้

    8.1  ไม่สามารถระบุและเลือกวิธีการในการคิดค านวณและแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได ้

    8.2  มีความยากล าบากในกระบวนการตรวจสอบการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
    8.3  ไม่สามารถน าวิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ 
9.  ปัจจัยด้านสังคมและอารมณ์  นักเรียนที่มีความยากล าบากในเรื่องปัจจัยด้านสังคม

และอารมณ์  อาจมีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ดังนี ้
     9.1  ความหุนหันพลันแล่น 

          9.1.1  ขาดความรอบคอบในการคิดค านวณ  ท าเลขผิดเพราะสะเพร่า 
          9.1.2  ตอบและพูดออกมาอย่างรวดเร็ว  ผิดบ่อยๆ  และพูดก่อนครูเมื่อครูให้

ท่องปากเปล่า 
9.1.3  มีการตอบถูกบ่อยครั้งเมื่อให้ดูหรือฟังปัญหาใหม่อีกครั้ง 
9.1.4  ขาดความสนใจในรายละเอียดของการแก้ปัญหา 
9.1.5  ท างานไม่เสร็จตามที่ครูมอบหมายหรือไม่ท างานตามที่ครูมอบหมาย 
9.1.6  ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆไม่ได้  หากขั้นตอนยาวและมีหลายขั้นตอน 

          9.1.7  เริ่มท าเลขข้อที่  1   แต่ไม่เสร็จแทนที่จะท าให้เสร็จเป็นข้อๆไป กลับ
เริ่มท าข้ออื่นอีกและไม่เสร็จอีก ท้ายที่สุดไม่เสร็จแม้แต่ข้อเดียว 

    9.2  ความสนใจระยะสั้นและความเบี่ยงเบนความสนใจ 
9.2.1  ไม่สามารถท างานให้เสร็จได้ตามเวลาที่ก าหนด 
9.2.2  มีความยากล าบากในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ที่มีหลายขั้นตอน 
9.2.3  เริ่มต้นท างานแต่ยังไม่เสร็จก็หันไปท างานชิ้นอ่ืนแล้ว 
9.2.4  ไม่ท างาน 

    9.3  ความเฉื่อยชา 
9.3.1  ไม่มีการคิดค านวณปัญหา 
9.3.2  ไม่มีการแก้โจทย์ปัญหา 
9.3.3  ปรากฏอาการไม่สนใจ 
9.3.4  ขาดกลยุทธ์/ขาดวิธีการ 
9.3.5  ลืมใส่เครื่องหมาย  เช่น  +  -  x  ÷ 

          9.3.6  ไม่เขียนค าอธิบายในการท าเลขโจทย์ปัญหา นักเรียนแสดงวิธีแต่ไม่เขียน
ค าอธิบายประกอบ 

9.3.7  ไม่มีวิธีเรียน ขาดกฎเกณฑ์ หลักการในการท างาน 
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9.3.8  มีท่าทางเฉื่อยชา เพิกเฉย ไม่สนใจที่จะเรียน 
    9.4  การเห็นคุณค่าในตนเอง 

9.4.1  ขาดความมั่นใจในตนเอง 
            9.4.2  ท างานอย่างง่ายๆ   

9.4.3  ขาดความมั่นใจในตนเอง 
9.4.4  เปลี่ยนใจง่าย 

          9.4.5  ยอมแพ้ง่ายๆ  เลิกท าทันที  ไม่มีความพยายาม    
ชาร์มา (Sharma.  2006 : online) ได้อธิบายลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ว่าเป็นความยากล าบากในความเข้าใจความคิดรวบยอด การบอก
ความสัมพันธ์ กระบวนการ การด าเนินการ การประมาณในเรื่องของตัวเลข และมีความคาบ
เกี่ยวกันระหว่างนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านกับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ในประเด็นของคณิตศาสตร์ เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้มี
ปัญหาในเรื่องของความจ าระยะสั้น การเรียงล าดับและความเข้าใจสัญลักษณ์  

ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์ (2543: 25)   ได้น าเสนอโดยอ้างอิงจาก DSM  IV  (The  
Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorders)    ความบกพร่องทางด้าน
คณิตศาสตร์  ท าให้นักเรียนมีความยากล าบากในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์  แม้ว่าจะเป็น
การแก้โจทย์ปัญหาเลขที่ง่ายๆ  ซึ่งการคิดค านวณจะเกี่ยวข้องกับการตระหนักและการจดจ า
จ านวนและสัญลักษณ์  การจดจ าข้อเท็จจริง  เช่น  การจ าสูตรคูณ  การเรียงล าดับตัวเลข  
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความเข้าใจความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม  เช่น  หลักการต่างๆ  
ภาพของจ านวนและเศษส่วน 

ไมเออร์ และ แฮมมิล (Myers and Hammill. 1990 : 56 - 57) น าเสนอลักษณะของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 

1.  มีปัญหาในการบอกความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เช่น หากมีนักเรียนในชั้นอยู่ 30 
คน  นักเรียนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าจ าเป็นจะต้องจัดที่นั่งให้นักเรียน 30 ที่  เพราะนักเรียน 1 คน 
ต้องการที่นั่งเพียง 1 ที่เท่านั้น  แต่ถ้านักเรียนที่มีความบกพร่องด้านนี้มักตอบไม่ได้ว่า นักเรียน 
30 คน ควรจัดที่นั่งให้กี่ที่ 

2.  ไม่เข้าใจในความหมายของจ านวน  การนับเลขของนักเรียนเป็นการท่องจ า ไม่ได้
เกิดจากความเข้าใจ เช่น  นักเรียนอาจนับเลข 1, 2, 3,... ได้  แต่ถ้าครูสั่งให้หยิบสิ่งของมาวางไว้ 
5 ชิ้น  นักเรียนจะปฏิบัติไม่ได ้
 3. ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ได้ยิน  นักเรียนอาจจะออกเสียง 1, 2, 3, ... ได้  แต่
ถ้าให้นับจ านวนนกในภาพบนกระดานนักเรียนจะนับไม่ได ้

4.  มีปัญหาในการจัดเรียงล าดับ 
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5.  ไม่สามารถจ าแนกวัตถุที่มีขนาดต่างกันที่กองรวมกันอยู่ได้ เช่น เมื่อครูสั่งให้แยกไม้
บล็อกที่กองรวมกันออกเป็น 2 กอง  กองหนึ่งเป็นไม้บล็อกที่มีขนาดเล็ก  อีกกองหนึ่งเป็นไม้
บล็อกที่มีขนาดใหญ่  นักเรียนอาจปฏิบัติไม่ได ้

6.  ไม่เข้าใจปริมาณ  เมื่อขนาดเปลี่ยนไป เช่น ธนบัตรใบละ 20 บาท 1 ใบ มีค่าเท่ากับ
เหรียญ 5 บาท จ านวน 4 เหรียญ  หรือเหรียญ 10 บาท จ านวน 2 เหรียญ ก้อนเนื้อ 1 ชิ้น มี
น้ าหนัก 1 กิโลกรัม กับก้อนเนื้อชิ้นเล็ก ๆ 10 ชิ้น  มีน้ าหนักรวมกันได้ 1 กิโลกรัม เป็นต้น 

7.  ท าเลขไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็น การบวก  การลบ  การคูณ   การหาร   เพียงอย่างเดียว
หรือทั้ง 4 อย่าง 

8.  ไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น ไม่เข้าใจว่า 
  เครื่องหมาย   +    แปลว่า   เพิ่มขึ้น  มากขึ้น 
  เครื่องหมาย   -    แปลว่า   ลดลง น้อยลง 
  เครื่องหมาย   x    แปลว่า   ทวีคูณ  เป็นต้น 
 นักเรียนบางคนสับสนกันระหว่างเครื่องหมาย  +  กับ  x  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัญหา 
ในการจ าแนกสิ่งต่าง ๆ  ด้วยสายตา 

9.  ไม่เข้าใจปัญหาของตัวเลขที่น ามาเรียงกันในทางคณิตศาสตร์  การเรียงตัวเลข
ต่างกัน มีความหมายต่างกัน ดังนั้นนักเรียนประเภทนี้บางคนไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง 
  10 กับ 01 
  32 กับ 23 
  51 กับ  15  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักเรียนไม่สามารถค านวณเลขได้ 

10. ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการค านวณได้  เช่น ในการบวกเลข 2 หลัก จะต้อง
บวกหลักหน่วยก่อน ซึ่งได้แก่ตัวเลขที่อยู่ทางขวามือ แล้วจึงบวกหลักสิบเป็นล าดับต่อไป ซึ่ง
ได้แก่ ตัวเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ  ท าให้นักเรียนค านวณเลขไม่ได้ หากมีการยืมหรือการทดเลข
ด้วย  ยิ่งท าใหน้ักเรียนมีปัญหามากขึ้น 

11.  ไม่เข้าใจปัญหาการชั่ง ตวง วัด เช่น ไม่เข้าใจว่า น้ าตาลทรายมีน้ าหนัก  4 กิโลกรัม 
กับฟองน้ าที่มีน้ าหนัก 4 กิโลกรัม  จะเท่ากันในด้านน้ าหนักได้อย่างไร  ในเมื่อขนาดของสิ่งของ
ทั้งสองอย่างแตกต่างกันมาก เป็นต้น 

12.  มีปัญหาในการอ่านแผนที่และกราฟ  ถ้านักเรียนที่มีความบกพร่องเช่นนี้  นั่งรถไป
ต่างเมืองกับเพื่อน 2 คน เพื่อนของเขาท าหน้าที่ขับรถ  เพื่อนบอกให้เขาช่วยอ่านแผนที่  ทั้งสอง
คนนี้หลงทางแน่นอน 

13.  มีปัญหาในการท าเลขโจทย์ปัญหา  เพราะนักเรียนไม่เข้าใจปัญหาของปัญหาที่เป็น
โจทย์ จึงแปลความหมายไม่ได้ว่า เมื่อใดจะบวก ลบ คูณ หรือหาร  

อาจสรุปได้ว่า ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์จะ
มีปัญหาในด้านของการรับรู้ทางสายตา ด้านการฟัง ด้านความจ า ด้านการอ่าน ด้านการ
เรียงล าดับ ด้านความเข้าใจภาษาหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  ด้านการให้เหตุผลเชิง
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นามธรรม ปัญหาดังกล่าวล้วนส่งผลท าให้นักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ทั้งสิ้น   

3. ปัญหาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
          ผดุง อารยะวิญญู.(2549:9) ได้กล่าวว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางคน
ไม่มีปัญหาทางคณิตศาสตร์  บางคนมีปัญหาบ้างแต่ไม่มาก  แต่ส่วนหนึ่งมีปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  ร่วมกับปัญหาในการอ่าน  การเขียนและการสะกดค า   

ศรียา  นิยมธรรม (2546:121-122) กล่าวถึงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ ได้แก ่

1. สับสนระหว่างตัวเลขบางตัว เช่น 6-9 , 2-5 
2. มีปัญหาในการอ่านเลขหลายตัว เช่น 17-71 , 263-236 
3. แยกความแตกต่างของขนาดและรูปทรงไม่ได ้
4. นับเลขไม่ได้ บางคนนับย้อนหลังไม่ได้ 

          5.  ไม่เข้าใจความหมายของตัวเลข ตลอดจนความเป็นจริงและความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ 

6. ลืมขั้นตอนของการคิดค านวณ เช่น นับผิด ทดผิด ผิดหลัก ท าผิดวิธี 
7. เลินเล่อ 
8. เลิกกลางคัน มักท างานไม่เสร็จ หรือท าการบ้านหายบ่อยๆ 
9. โยงความสัมพันธ์ของตัวเลขและสัญลักษณ์ไม่ค่อยได้ 
10. สับสนเรื่องพื้นที่ สูตรต่างๆ 
11. ความยากล าบากกับโจทย์ปัญหา 
ศูนย์บกพร่องทางการเรียนรู้แห่งชาติ (Nation Center Learning Disabilities; NCLD) 

(NCLD. 2009: Online) ประเทศสหรัฐอเมริกา น าเสนอลักษณะของปัญหาทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์โดยแบ่งตามวัย ดังนี้ 
 1.  ระดับปฐมวัย  เด็กวัยนี้จะมีปัญหาในเรื่องต่างๆ  ดังนี ้

    1.1  ความหมายของจ านวน 
    1.2  การจัดหมวดหมู่  รูปทรง  ขนาด  ส ี
    1.3  การจัดกลุ่มและการท าตามแบบ 
    1.4  การเปรียบเทียบความเหมือน  ความแตกต่าง  เช่น  ใหญ่กว่า/เล็กกว่า  สูงกว่า/

ต่ ากว่า  ยาวกว่า/สั้นกว่า 
    1.5  การเรียนรู้การนับ 
    1.6  การจ าตัวเลขต่างๆ  และการจับคู่ตัวเลข   เป็นต้น 
2.  ระดับประถมศึกษา  เด็กวัยนี้จะมีปัญหาในเรื่องต่างๆ  ดังนี้ 
    2.1  มีปัญหาในการรับรู้ทางภาษา 
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    2.2  มีความยากล าบากในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยการบวก  การลบ  การคูณ  
และการหาร 

    2.3  มีความยากล าบากในการจดจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
    2.5  มีความยากล าบากในการน าความรู้และทักษะต่างๆไปใช้ในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ 
    2.6  มีความยากล าบากในการรับรู้ทางสายตา - มิติ    เป็นต้น 
3.  ระดับวัยรุ่น/ผู้ใหญ่  เด็กวัยนี้จะมีปัญหาในเรื่องต่างๆ  ดังนี ้
    3.1  มีความยากล าบากในการจดจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
    3.2  มีความยากล าบากในการน าความรู้และทักษะต่างๆไปใช้ในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ 
    3.3  มีความยากล าบากในการรับรู้ทางภาษา  ค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 
    3.4  มีความยากล าบากเกี่ยวกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การจดจ าขั้นตอน

ต่างๆที่มากกว่าหนึ่งขั้นตอนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
นอกจากนี้ ยังได้น าเสนอเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ไว้เพิ่มเติมอีกว่า  บุคลลใดที่มีปัญหาตรงกับประเด็นต่างๆที่ก าหนดนี้จะเข้าข่ายมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และต้องได้รับการช่วยเหลือต่อไป  ดังนี ้

1.  พูด  อ่าน  เขียน  ได้ดีแต่มีความช้าในการนับและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
2.  มีความยากล าบากในการอ่านตัวเลขและการอ่านตัวเลขทวนกลับตามล าดับ 
3.  เข้าใจในความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ทั่วไป แต่จะสับสนเมื่อมีการใช้ทักษะการ

คิดค านวณและทักษะการจัดระบบ 
4.  มีความยากล าบากเกี่ยวกับการเข้าใจความคิดรวบยอดเรื่องเวลา  เช้า-สาย-บ่าย  

การจดจ าก าหนดการหรือแผนงานต่างๆ 
5.  จ าทิศทางไม่ได้  หลงทางได้ง่ายและสับสนได้ง่ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตร

ประจ าวัน 
6.  มีปัญหาเรื่องความจ าระยะยาวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
7.  มีความยากล าบากในการใช้ความคิดทางคณิตศาสตร์  เช่น  ยากล าบากในการ

ประมาณราคาของสิ่งของ  หรือการนับวันไปจนถึงวันหยุด 
8.  ความยากล าบากในการเล่นเกมที่ต้องวางกลยุทธ์  เช่น  หมากรุก  ไพ่บริด 
ชาร์มา(Sharma.  2006: online) ได้กล่าวถึงปัญหาของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ว่า  มีความยากล าบากในสิ่งต่อไปนี้  โดยเริ่มจากสิ่งที่มี
ความส าคัญมากที่สุดก่อน 

1.  ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดในเรื่องตัวเลข รูปทรง ขนาด 
2.  สัญชาตญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับระยะทาง เวลา การรักษาเวลาและการวางแผน

ตารางเวลา 



22 
 

3.  การจดจ าข้อเท็จจริงพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
4.  การด าเนินการทางการเงิน เช่น การแลกเปลี่ยนเงิน การจัดการบัญชีธนาคาร 
5.  การปฏิบัติตามทิศทาง การเรียงล าดับ (รวมถึงการอ่านตัวเลขตามล าดับ การอ่าน

ย้อนหลังและการปฏิบัติแบบย้อนกลับ) การจัดการในรายละเอียดของข้อมูล การจดจ าข้อเท็จจริง
เฉพาะและสูตรต่างๆที่ใช้ในการค านวณทางคณิตศาสตร์ 

ในข้อที่ 2 และข้อที่ 5 เป็นความคาบเกี่ยวกันระหว่างนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการพูดกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ และยังมีปํญหา
ของนักเรียนกลุ่มนี้อีก 

6.  การรับรู้ในเรื่องมิติสัมพันธ์ ทิศทาง การบอกต าแหน่งง่ายๆ (ซ้าย/ขวา) ความ
ยากล าบากในการอ่านแผนที ่

7.  การเรียนรู้ความคิดรวบยอดด้านดนตรี การปฏิบัติตามค าสั่งในกีฬาที่ต้องมีขั้นตอน
หรือกติกา  

จากที่ได้กล่าวไปแล้วอาจสรุปได้ว่า ปัญหาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์จะมีปัญหาหลากหลายที่แตกต่างกัน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมองทั้งสองซีก  
สมองซีกขวาเป็นปัญหาในเรื่องการมองภาพ รูปร่าง รูปทรง ตัวเลข  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
ที่ไม่สามารถแยกแยะความเหมือนหรือความแตกต่างได้ สมองซีกซ้ายเป็นปัญหาเรื่องการอ่าน-
การเขียนตัวเลข ภาษาหรือค าศัพท์ ความไม่เข้าใจขั้นตอน กระบวนการหรือการแปลความโจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงปัญหาในเชื่อมโยงระหว่างสมองทั้งสองซีก ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ส่งผลต่อการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ทั้งสิ้น  

4. การประเมินความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
ฮัลลาแฮน คอฟแมนและลอยด์ (Hallahan,Kanffman and Lloyd:1996 อ้างอิงจาก ผดุง 

อารยะวิญญู. 2549 :14 ) ได้กล่าวถึงการประเมินนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ว่า อาจใช้แบบทดสอบทางคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบอิงกลุ่ม(norm-referenced test) 
ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ใช้กับนักเรียนปกติทั่วไป เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ อาจใช้ผลสัมฤทธิ์ที่ต่ ากว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน 2 ปี เช่น 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ต่ ากว่าชั้นของตนเอง และ
เท่ากับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นต้น 

ผดุง  อารยะวิญญู (2549:15) กล่าวว่า การประเมินความสามารถทางณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมีหลายวิธี วิธีทีส่ าคัญมี 2 วิธี คอืการประเมินแบบอิงเกณฑก์ับแบบอิงกลุ่ม ซึ่งส่วนมาก
เป็นการทดสอบอย่างเป็นทางการ (f o rma l  t e s t i n g) ครูอาจใช้แบบทดสอบที่ไม่เป็นทางการ 
(i n f o rma l  t e s t i n g) ก็ได้   ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเองตามเนื้อหาที่ครูต้องการวดั  
ส่วนเกณฑ์ในการตัดสิน ครูเป็นผู้ก าหนดเองตามดุลยพินิจของครู  แล้วจึงน าคะแนนมา
เปรียบเทียบกับระดับชั้น นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์มักจะมี
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ทักษะ/ความสามารถต่ ากว่าชั้นวัยประมาณ 2 ปี เช่น นักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่มี
ความสามารถเท่ากับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้น เป็นหลักการเดียวกับการทดสอบการอ่าน 

ศูนย์บกพร่องทางการเรียนรู้แห่งชาติ (Nation Center Learning Disabilities; 
NCLD:2009) (NCLD. 2009: Online)  ประเทศสหรฐัอเมริกากล่าวถึงการประเมินนักเรียนทีม่ี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ว่า เมื่อครูหรือผู้เชี่ยวชาญที่ถูกฝึกมาประเมิน
นักเรียนคนหนึ่งพบว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนคนนั้นจะถูกสัมภาษณ์
เกี่ยวกับทักษะและความประพฤตทิี่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่ การทดสอบคณิตศาสตร์ 
ด้วยดินสอหรือปากกาจะถูกใช้อยู่บ่อยๆ แต่การประเมินมีความจ าเป็นทีต่้องประสบผลมากกว่า
น้ัน  หมายถึงการเปิดเผยว่าบุคคลคนหนึ่งเข้าใจและรู้จักใช้ตวัเลขต่างๆ รวมทั้งความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์เพื่อแกป้ัญหาในระดบัที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นเดยีวกับปญัหาของทุกวัน  การ
ประเมินเปรียบเทียบระดับทักษะที่คาดหวังและที่เป็นจริงของบุคคลนั้น รวมทั้งความเข้าใจขณะที่
บันทึกจุดแข็งและจุดอ่อนเฉพาะของบุคคลนั้น การประเมินดูที่ความสามารถหลายด้าน เช่น   

- ความสามารถทางทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น การนับ การบวก การลบ การคูณ
และการหาร 

- ความสามารถที่จะคาดเดาได้ล่วงหน้าถึงกระบวนการที่เหมาะสม รู้ว่าเมื่อใดจะบวก ลบ 
คูณ หารหรือท าการค านวณที่ก้าวหน้ามากขึ้น 

- ความสามารถที่จะจัดระบบวัตถุด้วยวิถีทางตรรกะ 
- ความสามารถที่จะวัด บอกเวลา การใช้เงิน 
- ความสามารถที่จะค านวณปริมาณตัวเลขได้  
- ความสามารถที่จะตรวจสอบงานของตนด้วยตนเองและพบทางเลือกต่างๆ ที่จะ

แก้ปัญหา เป็นต้น 
จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการประเมินนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร์ ว่าต้องใช้วิธีการที่หลากหลายประกอบกันไม่ได้ใช้เพียงวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง ซึ่งได้แก่วิธีดูความแตกต่างของผลการวัดระดับสติปัญญากับการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  วิธีการตัดสินโดยการใช้แบบคัดแยกอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การพิจารณาจากผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
เพื่อให้การประเมินนักเรียนที่มีความบกพร่องการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง และสามารถ
ให้ความช่วยเหลือดา้นการศึกษาพิเศษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

5. ระบบสมองกับการเรียนรู ้
สมองมนุษย์มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลาย เมื่อมีการวัดโดยเทียบสัดส่วน

ของสมองกับขนาดของล าตัวหรือร่างกาย  สมองเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมีโครงสร้างทางกาย
วิภาคและองค์ประกอบของสมองมีความสลับซับซ้อนมาก การท างานจริงและศักยภาพที่แท้จริง
ของสมองยิ่ งมีความสลับซับซ้อนมากกว่านั้น (สุนทร  โคตรบรรเทา .2548:1)  สมอง 
ประกอบด้วยตัวเซลล์ประมาณ 10 พันล้านตัว ถึง 12 พันล้านตัว แต่ละตัวมีเส้นใยที่เรียกว่า แอก
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ซอน (Axon) และเดนไดรต์ (Dendrite) ส าหรับให้กระแสไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) แล่นผ่าน
ถึงกัน การที่เราจะคิดหรือจดจ าสิ่งต่างๆนั้น เกิดจากการเชื่อมต่อของกระแสไฟฟ้า สมองคนที่
ฉลาดที่สุด ก็คือคนที่สามารถใช้ก าลังไฟฟ้าได้เต็มที่ การท างานของระบบสมองมีหลายทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งแบ่งโครงสร้างของสมองออกเป็นส่วนใหญ่ๆ 3 ส่วน คือ 
สมองใหญ่ สมองเล็กและสมองส่วนกลางหรือก้านสมอง ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงไขสันหลัง 
 สมองใหญ่หรือสมองส่วนนอก (Cerebrum) มีอยู่ประมาณ 70% ของสมองทั้งหมด 
แบ่งเป็นสมองด้านซ้ายและด้านขวา แต่ละข้างแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ 4 ส่วนใหญ่ๆ 
 

 
 

         
   

        

         ภาพประกอบ 1  : ภาพสมองด้านข้างเป็นรอยหยักและสีแบ่งเป็นส่วนต่างๆ 4 ส่วนใหญ่ๆ 
 
ส่วนที่ 1 สมองส่วนหน้าสุด ฟรอนทอลโลบ (Frontal Lobe) ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่เกี่ยวกับ

อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด การเรียนรู้ ความจ า ความฉลาด และการใช้ค าพูด ในขณะเดียวกัน
ควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อแขนขาและใบหน้าด้วย 

ส่วนที่ 2 สมองส่วนข้าง พารายทอลโลบ (Parietal Lobe) ท าหน้าที่รับความรู้สึก 
เกี่ยวกับประสาทสัมผัส 

ส่วนที่ 3 สมองส่วนขมับ เทมเพอรอลโลบ(Temporal Lobe) ท าหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยิน 
พฤติกรรม ความจ าและภาษา ท างานร่วมกับฟรอนทอลโลบเกี่ยวกับการได้กลิ่น และด้านในของ
เทมเพอรอลโลบทั้งซ้ายและขวาจะเป็นบริเวณที่เรียกว่า ฮิปโปแคมปัส มีหน้าที่เกี่ยวกับความจ า
ระยะยาว การเรียนรู้และอารมณ์ 

ส่วนที่ 4  สมองส่วนท้ายทอย ออกซปิิทอลโลบ (Occipital Lobe)    ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การมองเห็น 

สมองส่วนหน้า (Frontal Lobe) 
ความรู้สึกนึกคิด การเรียนรู้  
ความจ า การใช้ค าพูด การ
ท างานของกล้ามเนื้อแขน/ขา 

สมองส่วนขมับ (Temporal Lobe) 
การได้ยิน การเรียนรู้ อารมณ์ ความจ า ภาษา พฤติกรรม 

สมองส่วนท้ายทอย 
(Occipital Lobe) 
การมองเห็น 

สมองเล็ก (Cerebellum) 
การประสานงานของกล้ามเนือ้ให้ท างานได้อย่างราบรื่น 

สมองส่วนข้าง (Parietal Lobe) 
รับความรู้สึก ประสาทสัมผสั 
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สมองใหญ่หรือสมองนอก นอกจากจะแบ่งเป็นส่วนๆ และแต่ละสว่นก็ท าหน้าที่ต่างกัน
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น  สมองส่วนนี้ยังแบ่งเปน็ซีกอีกด้วย 

 
 

                            
 
ภาพประกอบ 2  : ภาพการท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา 
 
สมองซีกซ้ายจะมีความสัมพันธ์กับร่างกายด้านขวา ท าหน้าที่เรียนรู้เกี่ยวกับการ

เรียงล าดับ การวิเคราะห์ ภาษาพูด ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ การใช้เหตุและผล และปฏิบัติการ
งานประจ า สมองซีกขวาซึ่งจะสัมพันธ์กับร่างกายด้านซ้าย  ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้าน 
การมองภาพรวม จินตนาการ แปลงภาษาออกเป็นท่าทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆ   
การเกิดความกระจ่างต่างๆ และการปฏิบัติการในระดับเป็นละครเป็นความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ 
กล่าวโดยสรุปก็คือ สมองซีกซ้ายท างานด้านเหตุผลเป็นจริง สมองซีกขวาท างานด้านจินตนาการ
สร้างสรรค์  จากผลการวิจัยน าเสนอว่าสมองสองซีกท างานร่วมกัน  ถ้าสมองซีกใดเสียหายไม่ 
ท างาน สมองอีกซีกจะช่วยท างานแทนทันที ในสภาวะปกติสมองจะท างานโดยมีส่วนหนึ่งเป็น
หลักในการท างานเสมอ (โกวิท  ประวาลพฤกษ์. มปป:5-6)  

ทฤษฎีสมองซีกซ้ายและซีกขวา 
สมองท างานแบบทวิภาคี(Bilateral) แต่ละซีกของสมองเสริมซึ่งกันและกัน พลังงานของ

สมองเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้ง (Vertical Axis) คือเคลื่อนจากแกนสมอง (Brain Stem) ไปยัง
สมองด้านนอก (Cortex) และกลับลงมาตามแนวเดิมอีก สมองมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อประมวล
ข้อมูลเป็นระยะทางหรือเป็นมิติ (Process Spatially) คือจากอนุภาคเล็กๆ ไปสู่ความสัมพันธ์เชิง
ระยะทางหรือเชิงมิติ (Spatial Relationships) จากสมองซีกซ้ายไปยังซีกขวา ในเรื่องของ
กาลเวลา สมองมีการประมวลข้อมูลจากด้านหลังมาด้านหน้า คือจากอดีตมาสู่อนาคต 

สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา 

สัมพันธ์กับร่างกายด้านขวา 
 

ท างานด้านการเรียงล าดับ 
 

การวิเคราะห์ ภาษาพูด 
 

ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร ์
 

การใช้เหตุและผล 
 

ปฏิบัติการงานประจ า 

สัมพันธ์กับร่างกายด้านซ้าย 
 

ท างานด้านการสรา้งภาพรวม 
 

จินตนาการ ภาษาท่าทาง 
 

รูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆ 
 

การท าให้เกิดความกระจ่าง 
 

ปฏิบัติการงานจินตนาการ 
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สมองทั้งสองซีกมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์ทุกอย่าง ดังนั้นจึงควรถือการแบ่ง
สมองซีกซ้ายและซีกขวาเป็นเพียงค าเปรียบเทียบ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการประมวลข้อมูลของ
สมองดีขึ้นเท่านั้น  ไม่ควรน าไปใช้แบ่งพฤติกรรมทั้งหมดออกเป็นพฤติกรรมของสมองซีกซ้าย
หรือพฤติกรรมของสมองซีกขวาอย่างชัดเจน ในขณะที่สมองซีกซ้ายประมวลข้อมูลเป็นส่วนย่อย
(Parts) นั้น สมองซีกขวาประมวลข้อมูลเป็นส่วนรวม (Wholes) เหมือนกัน ทั้งส่วนย่อยและ
ส่วนรวม มีความส าคัญต่อการเรียนรู้เท่ากัน ดังนั้นจึงควรเน้นการคิดการเรียนรู้ของสมองทั้งหมด 
(Whole Brain) ซึ่งท าได้โดยให้เด็กเห็นภาพรวมทั้งหมด และเห็นขั้นตอนการปฏิบัติเป็นส่วนๆ 
โดยสลับระหว่างภาพรวม ภาพรวมใหญ่และรายละเอียดย่อย (สุนทร โคตรบรรเทา. 2548:5) 

สมองเล็ก (Cerebellum) 
สมองเล็ก อยู่บริเวณด้านหลังศีรษะ มีหน้าที่หลักๆ คือ ประสานงานให้กล้ามเนื้อท างาน

ได้อย่างราบรื่น ถ้าสมองส่วนนี้ไม่ท างาน เช่น คนเมาเหล้า ซึ่งแอลกอฮอล์จะไปมีผลต่อการ
ท างานของสมองส่วนนี้ คนเมาจึงไม่สามารถเดินตรงๆ ได้ จะเดินเซไปเซมา หรือจากการค้นพบ
ข้อมูลใหม่ พบว่าสมองส่วนนี้อาจมีหน้าที่เกี่ยวกับภาษาด้วย อย่างเช่น เด็กที่เป็นภาวะออทิสซึม 
(Autism) พบว่ามีความผิดปกติในพัฒนาการของสมองส่วนนี้ 

สมองส่วนกลาง (The Brain Stem) 
สมองส่วนกลาง แกนสมองหรือก้านสมอง อยู่ตรงใจกลางและติดต่อกันตั้งแต่สมองใหญ่

ลงมาถึงสมองเล็กและเชื่อมต่อไปถึงไขสันหลังด้วย  โดยทั่วไปสมองส่วนกลางมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การด ารงชีวิต อย่างเช่น ควบคุมการเต้นของหัวใจ การหายใจ ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ เราไม่
สามารถจะสั่งให้หัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจได้ สมองส่วนนี้มีเส้นใยสมองมาเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่แรกเกิด  ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์(2543:16-17) 

จากค ากล่าวของกมลพรรณ ชีวพันธุศรี  ได้กล่าวถึงการท าให้สมองเรียนรู้ได้ดีใน
ห้องเรียน คือ การลดความเครียดในห้องเรียนให้มากที่สุด โดยสมองของเด็กต้องการหาสิ่งใหม่ๆ 
ประสบการณ์ใหม่ๆมาเรียนเสมอ  ต้องการตัวกระตุ้นแต่ไม่ใช่วิชาการมากมายเกินไป    ซ้ าซาก
น่าเบื่อหน่าย จนท าให้เด็กเกิดความทุกข์ โดยให้ความรู้เฉพาะที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ซ้ าๆ 
ซากๆ ต้องมีความพอดีในการให้ความรู้แก่เด็ก และการท ากิจกรรมออกก าลังกายการพักผ่อน 
และต้องดูแลสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลต่อสมองเด็กและการเรียนรู้   มีการศึกษาหรือการวิจัยที่
หลากหลายแสดงให้เห็นถึง ความเกี่ยวข้องของสมองที่ส่งผลต่อการแสดงออกของบุคคลที่มี
ปัญหาการเรียนรู้ ดังที่ไบรอัน บัตเตอร์เวิร์ท กล่าวว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามีความผิดปกติของสมองบริเวณโลบข้างกระหม่อมไป
ทางด้านหลังของสมองใกล้กับหู (Brian Butterworth. 1999:online)     และจากการศึกษาผู้ใหญ่
ที่สมองถูกท าลาย บ่งชี้ให้เห็นถึงบริเวณที่ถูกท าลายเฉพาะแห่งว่า เกี่ยวข้องกับการคิดค านวณ 
กรณีที่มีการบาดเจ็บในสมองด้านซ้ายบริเวณกระดูกส่วนบนของบริเวณกระโหลกท้ายทอย
(parietal occipital arc) มักจะเกี่ยวข้องกับการบกพร่องในเรื่องการนับ การเรียงล าดับหรือการ
อ่านตัวเลข ถ้าการบาดเจ็บอยู่ที่สมองซีกขวาที่อยู่ด้านหลัง จะส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องมิติและ
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ทักษะในการคิดค านวณ(Lezak. 1983 อ้างอิงจาก ศรียา  นิยมธรรม. 2546) ในด้านของการวิจัย
ที่เกี่ยวกับปัญหาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์ (2543:35)  ได้
กล่าวในหนังสือ“สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้สร้างสมองให้เด็กฉลาดได้อย่างไร(ฉบับพ่อแม่)” ว่า
บุคคลที่เป็นภาวะแอลดี (LD-Learning Disabilities) คือมีปัญหาในการเรียนรู้ เช่น ดิสเล็กเซีย
หรือมีปัญหาการอ่าน พบว่าคนไข้เหล่านี้มีความผิดปกติในสมอง โดยเฉพาะส่วนคอร์เท็กซ์ คือ 
เซลล์สมองที่ควรจะต้องไปอยู่ที่พื้นผิวสมองกลับไปอยู่ตามส่วนอื่นๆ ของสมองในต าแหน่งที่ไม่
ควรจะเป็น คนที่เป็นภาวะเช่นนี้จะอ่านหรือเรียนรู้ได้ดีขึ้นหากได้รับการสอน การกระตุ้นที่
เหมาะสม  

จะเห็นได้ว่าสมองมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก สมองท างานได้ดีเมื่อมีจิตใจ อารมณ์
เบิกบาน ไม่กังวล ร่างกายได้รับน้ าตาล น้ าและออกซิเจนพอเพียง การเรียนรู้ต้องเป็นสิ่งที่มี
ความหมาย เด็กจึงจะสนใจเรียนรู้ได้ดี  การได้ลงมือปฏิบัติท าให้สมองพัฒนาทั้งสองซีกทุกส่วน
ทุกก้อน (โกวิท  ประวาลพฤกษ์. มปป:19)  แต่ต้องไม่ลืมว่าสมองของแต่ละคนมีเอกลักษณ์ 
แม้ว่าทุกคนมีประสาทสัมผัสและอารมณ์พื้นฐานเหมือนกันก็ตาม การบูรณาการของสิ่งเหล่านี้ใน
แต่ละคนแต่ละสมองไม่เหมือนกันเลย(สุนทร  โคตรบรรเทา. 2548:2) โดยเฉพาะสมองของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร์  การเรียนรู้อาจจะช้ากว่านักเรียนปกติ 
แต่ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีเท่ากับนักเรียนปกติ ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือมีการกระตุ้นที่
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับเนื้อหา หลักสูตร หรือวิธีการสอน รวมถึงการเรียนรู้ใน
สิ่งที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ 
 ชุติมา  จัดการ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัย  เรื่อง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องการบวกส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  ด้วยวิธีการสอนซ้ า   โดยมีจุดมุ่งหมายในการวิจัย  คือ  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องการบวกของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ระหว่างก่อนและหลังการสอนด้วยวิธีสอนซ้ า  ผลการวิจัยพบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  หลังจากได้รับการสอนด้วยวิธีสอนซ้ าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 วีณา  อาฮูยา (2548 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องผลการใช้เทคนิคการสอน
โจทย์ปัญหาเชิงกราฟฟิคต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหา
เชิงกราฟฟิค ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ภายหลังการใช้เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาเชิงกราฟฟิค 
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สูงกว่าก่อนได้รับการใช้เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาเชิงกราฟฟิค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  โดยมีจุดมุ่งหมายของการ
วิจัยเพื่อการพัฒนาโปรแกรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มปีัญหาทางการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3  ผลการวิจัยพบว่า  โปรแกรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.98 , แผนการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมปีที่ 2 และ 3 ด้านการจ าแนกทางสายตา การนับ การแทนค่าประจ าหลัก การบวก การ
ลบ และการแก้โจทย์ปัญหา , แบบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.92 ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินรายด้าน อยู่ระหว่าง 0.54 ถึง 0.86 มีค่าความยาก
ง่ายอยู่ระหว่าง 0.34-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22 ถึง 0.88 และแบบวัดการรับรู้
ความสามารถของตนด้านคณิตศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 โปรแกรมซ่อมเสริม
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ มีความเหมาะสมในระดับดีมาก และประสิทธิผล
ของโปรแกรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้าน (1) ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ อยู่
ในระดับดีมาก (2) การรับรู้ความสามารถของตนด้านคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ หลังการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  
 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่  1 

กรมวิชาการ (2545: 1-3) ไดจ้ัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต-
ศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไว้ดังนี ้

1.  ความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มบีทบาทส าคญัยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบมีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ท าให้สามารถคาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจและแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ตลอดจนศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและชว่ยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้  
นอกจากนี้  คณิตศาสตร์ยงัช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์  มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา และอารมณ์  สามารถคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
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2.  ธรรมชาต/ิลักษณะเฉพาะ 
 คณิตศาสตร์มลีักษณะเป็นนามธรรม  มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยค าอนิยาม  บทนิยาม  
สัจพจน์  ที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น  จากนั้นจึงใช้การให้เหตุผลที่สมเหตุสมผล  สร้างทฤษฎีบท
ต่างๆขึ้น  และน ามาใช้อยา่งเป็นระบบ  คณิตศาสตรม์ีความถูกต้องเที่ยงตรง  คงเส้นคงวา  มี
ระเบียบแบบแผน  เป็นเหตุเป็นผล  และมีความสมบูรณ์ในตนเอง 
 คณิตศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ทีศ่ึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์  เพื่อให้ได้
ข้อสรุปและน าไปใช้ประโยชน์  คณิตศาสตร์จึงมีลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันใน
การสื่อสาร  สื่อความหมาย  และถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ 

3.  วิสัยทัศนก์ารเรียนรู้ 
 การศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เป็น
การศึกษาเพื่อปวงชนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอด
ชีวิตตามศักยภาพ  ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่เพียงพอ  
สามารถน าความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  
รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนต่อ  
ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ต้องจัดสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่
ละคน  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์  และต้องการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น  
ให้ถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน  เพื่อให้
ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ  ทั้งนี้เพื่อผู้เรียนมี
ความรู้ที่ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ 

4.  คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นที่  1  (ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3) 
เมื่อผู้เรียนเรียนจบระดับชว่งชั้นที่  1  ผู้เรียนควรจะมีความสามารถดังนี ้

 1.  มีความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับและศูนย์ และการ
ด าเนินการของจ านวน  สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร  
จ านวนนับ  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้และสามารถสร้างโจทย์ได้ 
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับความยาว  ระยะทาง  น้ าหนัก  ปริมาตร  และความจุ  
สามารถวัดประมาณดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  และน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได ้
 3.  มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสมบัติพ้ืนฐานของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ  สองมิติ  และ
สามมิติ 
 4.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธ์ได้ 

5.  รวบรวมข้อมูล  จัดระบบข้อมูลและอภิปรายประเด็นต่างๆจากแผนภูมิรูปภาพ และ
แผนภูมิแท่งได ้
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6.  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น  ได้แก่  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอทางคณิตศาสตร์  การ
มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์  และการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร ์

5.  สาระ 
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้นี้เป็นสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน  ประกอบด้วย

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ในการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนควร
บูรณาการสาระต่างๆเข้าด้วยกันเท่าที่จะเป็นไปได ้

สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
สาระที่  1  จ านวนและการด าเนินการ 
สาระที่  2  การวัด 
สาระที่  3  เรขาคณิต 
สาระที่  4  พีชคณิต 
สาระที่  5  การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 
สาระที่  6  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร ์ สถานศึกษาอาจ

จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้สาระที่เป็นเนื้อหาให้กว้างขึ้น  เข้มข้นขึ้น  หรือฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้
มากขึ้น  โดยพิจารณาจากสาระหลักที่ก าหนดไว้นี้  หรือสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อืน่ๆเพิ่มเติมกไ็ด้  เช่น  แคลคูลัสเบื้องตน้  หรือทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  โดยพิจารณา
ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  และความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก  (กรมวิชาการ.  
2544 : 1-6)  

6.  มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  ชว่งชั้นที่  1  (ชัน้
ประถม ศึกษาปีที่  1-3) 

กรมวิชาการ (2545: 6-27) ได้จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ-
ศาสตร์ ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีการก าหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ไว้ดังนี ้

 

สาระที ่1 :  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้

จ านวนในชวีิตประจ าวัน 
ค.  1.1.1  มีความคิดรวบยอดและความรูส้ึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับและศูนย ์

          ค.  1.1.2  อ่านและเขียนตัวหนังสือและตัวเลขแสดงจ านวนนับและศูนย์ได้ 
          ค.  1.1.3  เปรียบเทียบจ านวนนับและศูนย์ได ้

มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  1.2 : เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่างๆและสามารถใช้การด าเนินการในแก้ปัญหาได้ 
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ค. 1.2.1 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณและการหารจ านวนนับ
และศูนย ์

ค.  1.2.2 บวก ลบ  คูณ  และหารจ านวนนับและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ- 
สมผลของค าตอบได ้

ค.  1.2.3 แก้ปัญหาเกี่ยวกบัการบวก การลบ  การคูณ  และการหารจ านวนนับและศูนย์  
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด้และสามารถสร้างโจทย์ได้ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ค.1.3 :  ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหาได ้
ค.  1.3.1  เข้าใจเกี่ยวกบัการประมาณค่าและน าไปใชแ้ก้ปัญหาได้ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  1.4 : เข้าใจในระบบจ านวนและสามารถน าสมบัติเกี่ยวกบั

จ านวนไปใช้ได้ 
ค.  1.4.1  เข้าใจเกี่ยวกบัการนับทีละ 1,2,3,4,5,10,25,50 และ 100  และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได ้
ค.  1.4.2  เขียนจ านวนนับที่ไม่เกิน  100,000  ในรูปกระจายได ้
ค. 1.4.3  จ าแนกจ านวนคู่และจ านวนคี่ได ้
สาระที ่2 :  การวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  2.1 : เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน การวัด 
ค.  2.1.1  เข้าใจเกี่ยวกบัการวัดความยาว  (เมตร  เซนติเมตร  มิลลิเมตร)  การวัด

น้ าหนัก  (กิโลกรัม  ขีด  กรัม)  และการวัดปริมาตร  (ลิตร มิลลิลติร) 
ค.  2.1.2 เข้าใจเกี่ยวกบัเงินและเวลา 
ค.  2.1.3 เลือกใช้เครื่องมือวัดและหนว่ยการวัดได้อย่างเหมาะสม 
ค.  2.1.4 บอกความสัมพันธ์ระหว่างหนว่ยการวัดในระบบเดียวกันได้ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  2.2 :  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งของที่ต้องการวัดได ้

ค.  2.2.1 ใช้เครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานวัดความยาว น้ าหนักและปริมาตรของสิ่งต่างๆ
ได ้

ค.  2.2.2 บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  (ช่วง  5  นาท)ี  วัน  เดือน  ปี  และบอก
จ านวนเงินได ้

ค.  2.2.3  คาดคะเนความยาว  น้ าหนัก  และปริมาตร  พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าทีไ่ด้
จากการคาดคะเนกับค่าที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือได้ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  2.3 :  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวดัได ้

ค.  2.3.1  น าความรู้เกี่ยวกับมาตราการวัด  เงิน  เวลาไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆได ้

สาระที ่3 :  เรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  3.1 :  อธิบายและวเิคราะห์รปูเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้ 
ค.  3.1.1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติและสามมิติที่ก าหนดให้ได้ 
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ค.  3.1.2 เขียนรูปทรงเรขาคณิตสองมิติและจ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมติิได้ 
ค.  3.1.3 เขียนชื่อจุด ส่วนของเส้นตรง รังส ีเส้นตรง มุมและเขียนสัญลักษณ์แทนได้ 
ค.  3.1.4 บอกสมบัติของรปูเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  3.2:  ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกบัปริภูมิ 

(spatial reasoning) และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหาได ้
ค.  3.2.1 เขียนรูปทรงเรขาคณิตสองมิติในมุมมองต่างๆได้ 
ค.  3.2.2 บอกรูปเรขาคณติต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 
สาระที ่4 :  พีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค. 4.1 : อธิบายและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์และ

ฟังก์ชันต่างได ้
ค.4.1.1 บอกแบบรูปและความสัมพันธ์ทีก่ าหนดได้ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  4.2 :  ใช้นิพจน ์ สมการ  อสมการ  กราฟ  และแบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์อื่นๆ แทนสถานการณ์ตา่งๆ  ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได ้
ค.  4.2.1 วิเคราะห์สถานการณ์หรือปญัหาและสามารถเขียนให้อยู่ในรูปประโยค

สัญลักษณ์ได ้
สาระที ่5 :  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  5.1 :  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
ค.  5.1.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่พบเห็นใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
ค.  5.1.2 จ าแนกและจัดประเภทตามลักษณะของข้อมูลและน าเสนอได้ 
ค.  5.1.3 อ่านและอภิปรายประเด็นต่างๆจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งที่ก าหนดให้ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  5.2 :  ใช้วธิีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกบัความน่าจะเป็นใน

การคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  5.3 : ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการ

ตัดสินและแก้ปัญหาได ้
สาระที ่6 :  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  6.1 :  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ค.  6.1.1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้ 
ค.  6.1.2  ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แกป้ัญหาในสถานการณ์จริงได ้
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  6.2 :  มีความสามารถในการให้เหตุผล   
ค.  6.2.1  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  6.3 : มีความสามารถในการสือ่สาร  การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร์และการน าเสนอ 
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ค.  6.3.1  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  สื่อความหมายและ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  6.4 :   มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทาง
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 

ค.  6.4.1 น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงในการเรียนรู้เนื้อหาต่างๆในวชิา
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับวิชาอื่นได้ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ค.  6.5  :  มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์
ค.  6.5.1  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 

 
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

1. ความหมายของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของ “โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์” ไว้ดังนี ้

สวัสดิ์  จิตต์จนะ (2535:77) ได้ให้ความหมายว่า  โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นข้อความ
ที่แสดงถึงเงื่อนไขความสัมพันธ์ของจ านวนที่ก าหนดไว้ในแต่ละประโยคในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  อันจะก่อให้เกิดจ านวนและผลลัพธ์อีกจ านวนหนึ่งที่ต้องการทราบในค าถามของโจทย์ 
 ปรีชา  เนาว์เย็นผล (2537 : 61) ได้ให้ความหมายว่า เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่
ต้องการค าตอบ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของปริมาณหรือจ านวนหรือค าอธิบายให้เหตุผลเป็นสถานการณ์
ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนไม่สามารถหาค าตอบได้โดยทันทีทันใด จะต้องใช้ทักษะความรู้และ
ประสบการณ์หลายอย่างประมวลเข้าด้วยกันจึงจะหาค าตอบได้ 

นลินี  ทีหาค า (2541:15) ได้ให้ความหมายว่า โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นโจทย์ภาษา
เรื่องราวบรรยายสภาพการณ์ด้วยถ้อยค า ข้อความ ตัวเลขและอื่นๆ โดยต้องการค าตอบเชิง
ปริมาณหรือตัวเลขหรือกระบวนการแก้ปัญหา การวางแผนและการตัดสินใจประกอบการ
พิจารณาแก้ปัญหาน้ันๆ 

สมวงษ ์แปลงประสพโชค (2543:1)  ให้ความหมายของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์วา่ 
หมายถึง โจทย์ปัญหาหรือเรื่องราว หรือโจทย์เชิงสนทนาซึ่งบรรยายด้วยถ้อยค าและตัวเลขมี
ค าถามที่ต้องการค าตอบในเชิงปริมาณ 

สามารถสรุปได้ว่า  โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง  บทความที่ประกอบด้วยข้อความ
บรรยายถึงสถานการณ์ และข้อความที่เป็นข้อค าถามที่ต้องการให้แก้ไขในสถานการณ์นั้น ซึ่งใน
แต่ละข้อความอาจประกอบด้วยตัวเลข จ านวน หรือค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องอาศัย
ทักษะที่หลากหลายในการท าความเข้าใจ การวางแผน กระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะต่างๆ
น ามาประยุกต์ใช้รวมกันเพื่อที่จะแสวงหาค าตอบ 

2. รูปแบบของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
นักวิชาการและนักการศึกษา ได้แบ่งรูปแบบของโจทย์ปัญหาหลากหลายรูปแบบ

แตกต่างกันไป ดังนี ้
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ดวงเดือน อ่อนน่วม (2531:22) ได้แบ่งโจทย์ปัญหาไว้ 2 ประเภท คือ 
 1. เป็นโจทย์ปัญหาที่ได้มาจากสภาพการณ์ที่นักเรียนพบจริงๆ จากการที่นักเรียนท า
กิจกรรมต่างๆ 
 2. เป็นโจทย์ปัญหาที่ได้มาจากสภาพการณ์ที่นักเรียนพบจริงในชั้นเรียนแต่เป็น
สภาพการณ์ที่นักเรียนนึกถึงหรือคิดถึงได้ 

สุวร  กาญจนมยูร (2542 : 5-9) ได้แบ่งลักษณะของโจทย์ปัญหา ดังนี้ 
1. โจทย์ปัญหาที่อยู่ในลักษณะของค าทาย เช่น 

 

   

มะนาว  มีอยู่สาม 
 ผลงามงาม  มีอีกสี ่
 น้องคิดออก  ช่วยบอกที 
 มะนาวนี้  มีเท่าไร 
 
 

2. โจทย์ปัญหาที่อยู่ในลักษณะของรูปภาพ เช่น 
 

 
 
 
 
   
จากรูปภาพอาจคิดว่า เดิมทีมีไก่ 2 ตัว เกิดใหม่อีก 1 ตัว มีไก่ทั้งหมดก่ีตัว 
 

3. โจทย์ปัญหาที่อยู่ในลักษณะของสัญลักษณ์ เช่น 
     

       จงคิดหาตัวเลขเพิ่มเติมใน       
 
 1.      3                    3 
        4     

                             1          2 
 

 
4. โจทย์ปัญหาที่อยู่ในลักษณะของข้อความ เช่น 
 
 

        มีกาอยู่ 2 ตัว บินมาอีก 1 ตัว มีกาทั้งหมดกี่ตัว 
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จากที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบของโจทย์ปัญหามีหลายรูปแบบ  
ดังนั้นการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  จึงควรจัดในรูปแบบของกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจกับโจทย์ปัญหา เช่น การวาดภาพประกอบ ไม่ใช่ท่องจ าเพียงอย่างเดียว  

3.. แนวทางและขั้นตอนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 สุวร  กาญจนมยูร (2542:3) ได้ให้แนวทางการสอนแก้โจทย์ปัญหา  โดยครูจะต้องฝึก
นักเรียนให้มีความสามารถในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 1. ภาษา ได้แก ่
    1.1 ทักษะการอ่าน หมายถึง อ่านได้คล่อง ชัดเจน รู้จักแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง ไม่ว่า
จะอ่านในใจหรืออ่านออกเสียง 
    1.2 ทักษะในการเก็บใจความ หมายถึง เมื่ออ่านข้อความของโจทย์ปัญหาแล้ว 
สามารถแบ่งข้อความโจทย์ได้ว่า ตอนใดเป็นข้อความของสิ่งที่ก าหนดให้ และข้อความตอนใด
เป็นสิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ 
    1.3 รู้จักเลือกใช้ความหมายของค าถูกต้องตามเจตนาของโจทย์ปัญหา  ฉะนั้นผู้สอน
จ าเป็นต้องอธิบายความหมายของค าต่างๆ ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจนตลอดเวลาที่สอนค า
ใหม่ และทบทวนความหมายของค าที่เรียนไปแล้วเสมอ 
 2. ความเข้าใจ  ได้แก ่
    2.1 ทักษะจับใจความ กล่าวคือ อ่านโจทย์ปัญหาหลายๆครั้ง แล้วสามารถจับใจความ
ได้ว่า เรื่องอะไร โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง โจทย์ต้องการทราบอะไร 
    2.2 ทักษะตีความ  กล่าวคือ อ่านโจทย์ปัญหาแล้วสามารถตีความและแปลความได้ 
เช่น แปลความในโจทย์มาเป็นประโยคสัญลักษณ์ การบวก การลบ การคูณ การหารได้ 
    2.3 ทักษะแปลความ กล่าวคือ จากประโยคสัญลักษณ์ที่แปลความมาจากโจทย์ปัญหา
นั้น สามารถสร้างโจทย์ปัญหาใหม่ในลักษณะเดียวกันได้อีกหลายโจทย์ปัญหา 
 3. การคิดค านวณ ได้แก ่
    3.1 ทักษะการบวกจ านวน 
    3.2 ทักษะการลบจ านวน 
    3.3 ทักษะการคูณจ านวน 
    3.4 ทักษะการหารจ านวน 
    3.5 ทักษะการยกก าลัง 
    3.6 ทักษะการแก้สมการ 
 ซึ่งนักเรียนต้องมีทักษะต่างๆ ดังกล่าวนี้เป็นอย่างดี กล่าวคือ สามารถบวกจ านวนได้
ถูกต้อง ลบจ านวนได้ถูกต้องแม่นย าและคูณ หาร ยกก าลังจ านวนต่างๆ ได้รวดเร็ว 
 4. การย่อความและสรุปความได้ครบถ้วนชัดเจน กล่าวคือ ขั้นแสดงวิธีท า นักเรียน
จ าเป็นต้องฝึกทักษะต่อไปนี้คือ 
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    4.1 ทักษะในการย่อความ เพื่อเขียนข้อความจากโจทย์ปัญหาในลักษณะย่อความได้
รัดกุม ชัดเจน ครบถ้วนตามประเด็นส าคัญ 
    4.2 ทักษะในการสรุปความ หมายถึง สามารถสรุปความจากสิ่งที่ก าหนดให้ มาเป็น
ความรู้ใหม่ได้ถูกต้อง เช่น  น้องสาวมีอายุ 5 ขวบ พี่สาวมีอายุมากกว่าน้อง 2 ขวบ นักเรียนต้อง
ฝึกการสรุปความใหม่ให้ได้ว่า พ่ีสาวมีอายุ 5+2= 7 ขวบได้ทันที และสามารถเขียนแสดงวิธีท าได้
ทุกบรรทัดอย่างชัดเจน รัดกุม และสื่อความหมายแก่ผู้ตรวจสอบการแสดงวิธีท านั้น 
 5. ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ได้แก ่
    5.1 ฝึกทักษะตามตัวอย่าง 
    5.2 ฝึกทักษะจากการแปลความ 
             5.3 ฝึกทักษะจากหนังสือเรียน  
 สุนีย์  เหมะประสิทธิ์ (2533:386) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาไว้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าส่วนใดของโจทย์ คือสิ่งที่โจทย์ต้องการ ส่วนใดของ
โจทย์คือสิ่งที่โจทย์ก าหนดหรือสิ่งโจทย์ให้มา  และวิเคราะห์ว่าโจทย์นั้นมีข้อมูลเพียงพอหรือไม่  
ข้อมูลใดจ าเป็น ข้อมูลใดไม่จ าเป็นต่อการแก้โจทย์ปัญหา 
 ขั้นที่ 2 ขั้นหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา ให้นักเรียนมีมโนคติเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร 
สามารถวิเคราะห์โจทย์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ตีความโจทย์และแปลงโจทย์เป็นรูป 
แผนภาพและประโยคสัญลักษณ์ถูกต้อง โดยไม่ควรให้นักเรียนจ าค าหลัก ควรอาศัยหลักเหตุผล
และความจริงเป็นส าคัญ 
 ขั้นที่ 3  ขั้นคิดค านวณ ให้นักเรียนมีทักษะคิดค านวณ มีความแม่นย าและมีความ
รอบคอบในการคิดค านวณ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นพิจารณาความเป็นไปได้ของค าตอบ หลังจากที่นักเรียนได้ค าตอบแล้ว ควร
ให้นักเรียนรู้จักสังเกต คิดวิเคราะห์ว่าค าตอบที่ได้นั้น มีความเป็นไปได้และสมเหตุผลหรือไม่ 
โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์ให้มา 
 ขั้นที่ 5 ขั้นตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ  โดยให้นักเรียนรู้จักตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าตอบได้ 3 วิธี คือ ให้การประมาณค าตอบ คือการฝึกให้นักเรียนคิด ประมาณหา
ค าตอบอย่างคร่าวๆ ใช้วิธีใหม่และวิธีเดิม 
 จากที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถ
ท าได้หลากหลายแนวทางและแบ่งเป็นขั้นตอนได้หลากหลายวิธี   
  4. เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
  ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยปัจจัย
ภายนอกที่เป็นสภาพแวดล้อม และสิ่งที่จ าเป็นอีกประการคือต้องอาศัยปัจจัยภายในตัวนักเรียน
อีกหลายประการในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ เจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ค าว่า เจตคติ  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Attitude เป็นค าที่มีราก
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ศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “Aptus” แปลว่า โน้มเอียง เหมาะสม (Allport. 1967:3) ส าหรับ
ความหมายของเจตคติมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี ้
 เจตคต ิ(Attitude) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อ่านว่า เจ-ตะ-
คะ-ติ มีความหมายว่า ท่าทหีรือความรู้สึกของบุคคลตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 
321)  

เจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นความรู้สึกของบุคคลที่จะตอบสนองต่อวิชาคณิตศาสตร์ใน
ด้านความพอใจหรือไม่พอใจ ความชอบหรือไม่ชอบ รวมทั้งการตระหนักในคุณค่าของวิชา
คณิตศาสตร์ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546 : 168-169) 

1. ความสอดคล้อง ภาวะที่กลมกลืนสอดคล้องกัน ไม่มีความกดดันด้านใดด้านหนึ่ง จะ
ท าให้เจตคติในสิ่งนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าไม่มีความสอดคล้องกันหรือมีแรงกดดัน 
นักเรียนอาจปรับเปลี่ยนหลีกหนีจากสิ่งนั้นหรืออาจหาเหตุผลมาสนับสนุนความรู้สึกของตนเอง
ได ้

2. การเสริมแรง การเสริมแรงและการยกย่องชมเชยในรูปแบบที่ท าให้นักเรียนเกิดความ 
สนใจ จะท าใหน้ักเรียนยอมรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจท าใหน้ักเรียนปรับเปลี่ยนเจตคติตามสิ่งที่ล่อ
ใจ 

3. การตัดสินทางสังคม การอยู่ในกลุ่มคนที่มีเจตคติแบบใดแบบหนึ่งจะท าให้นักเรียน 
ปรับเปลี่ยนเจตคติตามกลุ่มที่ตนสัมพันธ์อยู่ได้ 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า เจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นความรู้สึกที่มีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ บทบาทการสอนของครู การเรียนของตนเอง 
ประโยชน์ที่ได้รับ การน าวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ความยากง่ายของวิชาคณิต-
ศาสตร์ และการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ   

หลักของการวัดเจตคติ 
การวัดเจตคติ เป็นการวัดคุณลักษณะภายในบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์และ

ความรู้สึกหรือเป็นลักษณะของจิตใจ คุณลักษณะดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ไม่แน่นอน 
แต่อย่างไรก็ตามเจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็สามารถวัดได้ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 
(2531 : 23) ได้เสนอหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดเจตคติที่จะต้องท าความเข้าใจ 3 ประการ 
ดังนี ้

1. เนื้อหา (Content) การวัดเจตคตติ้องมีสิ่งเร้าไปกระตุ้นให้แสดงกิริยาท่าทีออกมาเร้า 
โดยทั่วไปได้แก่เนื้อหาที่ต้องการวัด 

2. ทิศทาง (Direction) การวัดเจตคติโดยทั่วไปก าหนดให้เจตคติมีทิศทางเป็นเส้นตรง
และต่อเนื่องกันในลักษณะซ้าย-ขวา หรือบวกกับลบ กล่าวคือเริ่มจากเห็นด้วยอย่างยิ่ง และลด
ความเห็นลงเรื่อยๆ จนถึงมีความรู้สึกเฉยๆ และลดต่อไปเป็นไม่เห็นด้วย จนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ลักษณะการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยู่เป็นเส้นตรงเดียวกันและต่อเนื่องกัน 
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3. ความเข้ม (Intensity) กิริยาท่าทีหรือความรู้สึกที่แสดงออกต่อสิ่งเร้านั้นมีปริมาณมาก 
น้อยแตกต่างกัน ถ้ามีความเข้มสูงไม่ว่าจะไปในทิศทางใดก็ตามจะมีความรู้สึกหรือกิริยาท่าที
รุนแรงมากกว่าที่มีความเข้มข้นเป็นกลาง 

ไพศาล หวังพานิช (2533 : 221-223) ได้กล่าวถึงหลักส าคัญเกี่ยวกับการวัดเจตคต ิ
ดังต่อไปนี ้

1. ต้องยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumption) เกี่ยวกับการวัด คือ 
   1.1 ความคิดเห็นความรู้สึกหรือเจตคติของบคุคลนัน้    จะมีลักษณะคงที่หรือคงเส้น-

คงวาอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง นั่นคือความรูส้ึกนึกคิดของคนเราไม่ได้เปลี่ยนแปลง หรือผันแปรอยู่
ตลอดเวลา อย่างน้อยจะต้องมีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทีค่วามรู้สึกของคนเราคงที ่ ซึ่งท าให้สามารถ
วัดได ้

   1.2 เจตคตขิองบุคคลไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้โดยตรง การวัดจะเป็นแบบทางอ้อม 
โดยวัดจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรือปฏิบัติอยา่งสม่ าเสมอ 

   1.3 เจตคตินอกจากจะแสดงออกในรูปทิศทางของความรู้สึก เช่น สนับสนนุหรือ
คัดค้าน ยังมีขนาดหรือปริมาณของความคิดความรู้สกึด้วย ดังนั้นการวัดเจตคตนิอกจากจะท าให้
ทราบลักษณะหรือทิศทางแล้ว ยังสามารถบอกระดับความมากนอ้ยหรือความเข้มแข็งของเจต-
คติได้อีกด้วย 

2. การวัดเจตคติด้วยวิธีใดก็ตาม จะต้องมีสิ่งประกอบ 3 อย่าง คือ  ตัวบุคคลที่ถูกวัด มี
สิ่งเร้า และสุดท้ายก็คือต้องมีการตอบสนอง ดังนั้นในการวัดเจตคตเิกี่ยวกับสิ่งใดของบุคคล 
สามารถวัดได้โดยน าสิ่งเร้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อความเกี่ยวกับรายละเอียดในสิ่งนั้นไปเร้าให้บุคคล
แสดงท่าทีความรู้สึกต่างๆ ที่มีต่อสิ่งนั้น ให้ออกมาเป็นระดับหรอืความเข้มแขง็ของความรู้สึก
คล้อยตามหรอืคัดค้าน 

3. สิ่งเร้าที่จะน าไปใช้เร้า หรือท าให้บุคคลแสดงเจตคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา ที่นิยม 
ใช้คือ ข้อความวัดเจตคต ิ(Attitude Statements) ซึ่งเป็นสิ่งเร้าทางภาษาที่ใช้อธิบายถึง   คุณค่า 
คุณลักษณะของสิ่งนั้น เพื่อให้บุคคลตอบสนองออกมาเป็นระดับความรู้สึก (Attitude Continued) 
เช่น มาก ปานกลาง น้อย เป็นต้น 

4. การวัดเจตคติเพื่อทราบทิศทางและระดับความรู้สึกของบุคคลนั้น เป็นการสรุปผลจาก 
การตอบสนองของบุคคลจากรายละเอียดหรือแง่มุมต่างๆ ดังนั้นการวัดเจตคติของบุคคลเกี่ยวกับ
เรื่องใด สิ่งใด จะต้องพยายามถามคุณค่าและลักษณะในแต่ละด้านของเรื่องน้ันออกมา แล้วน าผล
ซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือรายละเอียดปลีกย่อยมาผสมผสาน สรุปรวมเป็นเจตคติของบุคคลนั้น
เพราะฉะนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่การวัดนั้นๆจะต้องครอบคลุมคุณลักษณะต่างๆครบถ้วนทุกลักษณะ
เพื่อให้การสรุปผลตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด 

5. การวัดเจตคตติ้องค านึงถึงความเที่ยงตรง (Validity) ของผลการวัดเปน็พิเศษ 
กล่าวคือต้องพยายามให้ผลการวัดที่ไดต้รงกับสภาพความเป็นจริงของบุคคล ทั้งในแง่ทิศทางและ
ระดับหรือช่วงของเจตคต ิ
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จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปว่า หลักการวัดเจตคต ิจะต้องยอมรับข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การวัดและค านึงถึงความเที่ยงตรงเป็นหลัก การวัดเจตคตสิามารถวัดได้โดยการน าส่ิงเร้า ซึ่ง
ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นข้อความวัดเจตคติไปเร้าบุคคลใด เพื่อให้บุคคลนั้นแสดงออกซึ่งความรู้สกึที่
มีต่อสิ่งนั้นให้ออกมาเป็นระดับ โดยข้อความวัดเจตคตินั้นต้องพยายามถามคุณค่าและลักษณะใน
แต่ละด้านของเรื่องน้ันออกมา แล้วน าผลหรือรายละเอียดมาสรุปรวมเป็นเจตคติของบุคคลนั้น 

มาตรวัดเจตคติตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert’s Scale) 
มาตรวัดเจตคติตามวิธีของลิเคิร์ท ก าหนดช่วงความรู้สกึของคนเป็น 5 ช่วงหรือ 5 ระดับ 

คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย   เฉยๆ   ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ข้อความที่บรรจุใน 
มาตรวัดประกอบด้วยข้อความที่แสดงความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทั้งในทางที่ด(ีทางบวก)และใน 
ทางที่ไม่ด(ีทางลบ) และมีจ านวนพอๆ กัน ข้อความเหล่านี้ก็อาจมีประมาณ 18-20 ข้อความ การ
ก าหนดน้ าหนักคะแนนการตอบแต่ละตัวเลือกกระท าภายหลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลมาแล้ว โดย
ก าหนดตามวิธ ี Arbitrary Weighting Method ซ่ึงเป็นวิธีที่นยิมใช้มากที่สุด (พวงรัตน ์ ทวีรัตน.์ 
2538: 107-108) 

การสร้างมาตรวัดเจตคติตามวิธขีองลิเคิร์ท มีขั้นตอนดังน้ี 
1. ตั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าต้องการศึกษาเจตคติของใครที่มตี่อสิ่งใด 
2. ให้ความหมายของเจตคติต่อสิ่งที่จะศึกษานั้นให้แจ่มชัด เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่เปน็

Psychological Object น้ัน ประกอบด้วยคุณลักษณะใดบ้าง 
3. สร้างข้อความให้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ส าคัญๆ ของสิ่งที่จะศึกษาให้ครบถ้วนทุก 

แง่มุม และต้องมีข้อความที่เป็นไปในทางบวกและทางลบมากพอต่อการที่เมื่อน าไปวิเคราะห์แลว้ 
เหลือจ านวนข้อความที่ต้องการ 

4. ตรวจข้อความที่สร้างขึ้น ซึ่งท าได้โดยผู้สร้างข้อความเอง และน าไปให้ผู้มีความรู้ใน 
เรื่องนั้นๆ ตรวจสอบ โดยพิจารณาในเรื่องของความครบถ้วนของคุณลักษณะของสิ่งที่ศึกษา และ 
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ตลอดจนลักษณะการตอบกับข้อความที่สร้าง ว่าสอดคล้องกัน
หรือไม่เพียงใด เช่น พิจารณาว่าควรจะให้ตอบว่า “เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” หรือ “ชอบมากที่สุด ชอบมาก ปานกลาง ชอบน้อย ชอบน้อยที่สุด” เป็นต้น 

5. ท าการทดลองขั้นต้นก่อนที่จะน าไปใช้จริง โดยการน าข้อความที่ได้ตรวจสอบแล้วไป 
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อความและภาษาที่ใช้อีก
ครั้งหนึ่ง และเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านอื่นๆ ได้แก่ ความเที่ยงตรง ค่าอ านาจจ าแนก และค่า
ความเชื่อมั่นของมาตรวัดเจตคติทั้งชุดด้วย 

6 .  ก าหนดการให้คะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก โดยทั่วไปที่นิยมใช ้ คือ ก าหนด 
คะแนนเป็น 5 4 3 2 1 (หรือ 4 3 2 1 0) ส าหรับข้อความทางบวก และ 1 2 3 4 5 (หรือ 0 1 2 3 
4) ส าหรับข้อความทางลบ ซ่ึงการก าหนดแบบน้ีเรียกว่า Arbitrary Weighting Method ซึ่งเป็นวิธี
ที่สะดวกมากในทางปฏิบัต ิ
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จากข้อความข้างต้น สรุปได้ว่ามาตรวัดเจตคตขิองลิเคิร์ท ก าหนดช่วงความรู้สึกออกเป็น  
5 ระดับ ภายในประกอบด้วยข้อความที่แสดงความรู้สึกต่อสิ่งใดสิง่หนึ่ง ทั้งทางบวกและทางลบ 
ซึ่งมีจ านวนพอๆ กัน แล้วมีการก าหนดน้ าหนักคะแนนการตอบของแต่ละตวัเลอืก และในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้มาตรวดัเจตคติและด าเนินการสร้างตามวิธขีองลเิคิร์ทข้างต้น 
  5. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา 
 พงษ์ทิพย์  นวนิล (2543 : บทคัดย่อ)   ได้ท าการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบและความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้แบบเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดย
ใช้แบบเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือเรียนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมมีความสนใจในการเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือเรียนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 นุชรี  อ่อนละม้าย (2546 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถทางสมองด้านเหตุผลกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสมองด้าน
เหตุผลแต่ละด้านกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และน้ าหนักความส าคัญของ
ความสามารถทางสมองด้านเหตุผลแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ผลการวิจัยพบว่า  1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างความสามารถทางสมองด้าน
เหตุผลแต่ละด้านกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.353และสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2. ค่าน้ าหนักความส าคัญของความสามารถทางสมองด้าน
เหตุผลด้านจ าแนกประเภทและความสามารถทางสมองด้านเหตุผลด้านสรุปความส่งผลต่อการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีค่า 0.180 และ 0.294 ตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนความสามารถทางสมองด้านเหตุผลด้านอุปมาอุปไมย ความสามารถทางสมอง
ด้านเหตุผลด้านอนุกรมมิติ ความสามารถทางสมองด้านเหตุผลด้านวิเคราะห์ส่งผลต่อการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

จักรพันธิ ์ นนทะโชติ (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา เรื่องความสามารถในการใช้
กลวธิีการสร้างตารางและกลวธิีวาดภาพ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตรข์องนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที ่6 ที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน โดยมี
จุดมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กลวิธีการสร้างตาราง และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช้กลวธิีการวาดภาพในการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 6 ที่มีเพศและระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์แตกต่าง
กัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

1. นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความสามารถในการใช้กลวิธีการสร้างตารางในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตรแ์ตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถติ ิ ส าหรับนักเรียนที่มีการรับรู้
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ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ระดับสูงและปานกลาง มีความสามารถในการใช้กลวิธี
การสร้างตารางในการแก้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองทางคณิตศาสตร์ระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักเรียนที่มีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองระดับสูง กับนักเรียนที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองระดับปาน
กลาง มีความสามารถในการใช้กลวิธีการสร้างตารางในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถติ ิ

2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์
ร่วมกันสง่ผลต่อความสามารถในการใช้กลวิธีการสร้างตารางในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

3. นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีความสามารถในการใช้กลวิธีการวาดภาพในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับนักเรียนทีม่ี
การรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ระดับสูง มีความสามารถในการใช้กลวิธีการ
วาดภาพในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่านกัเรียนที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ทางคณิตศาสตร์ระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนนักเรียนที่มีการรับรู้ความ 
สามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ระดับสูง กับนักเรียนที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองทางคณิตศาสตร์ปานกลาง และนักเรียนทีม่ีการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิต- 
ศาสตร์ระดับปานกลาง กับนักเรียนที่มรีะดับการรับรูค้วามสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ต่ า 
มีความสามารถในการใช้กลวิธกีารวาดภาพในการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์
ร่วมกันส่งผลต่อความสามารถในการใช้กลวิธีการวาดภาพในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 

เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันและการใช้เส้นจ านวน   
           1. แนวทางการใชเ้ทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน 
  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความคิดรวบยอด มีโครงสร้างเป็นเหตุเป็นผล และ
เป็นวิธีสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์  คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งยากล าบากต่อ
การเรียนรู้และการท าความเข้าใจของนักเรียน (กรมวิชาการ.  2545: 15) การสอนคณิตศาสตร์
ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์  โจทย์ปัญหาเป็นปัญหาอย่าง
หนึ่งของนักเรียนกลุ่มนี้  อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความเข้าใจในเรื่องแนวความคิดรวบยอด 
การตีความและแปลความไม่ถูกต้อง(ปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ,ส านักงาน.  2544: 14) ประกอบ
กับการค านวณตัวเลข  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดความยากล าบากในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา  
แนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ท าได้โดย
ปรับและหาวิธีสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์  จะเห็นว่าเนื้อหา
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คณิตศาสตร์ในหลักสูตรประถมศึกษาเป็นเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันเป็น
ส่วนมาก  ซึ่งพอลโลเวย์ , แพตตันและเซอร์นา (Polloway, Patton & Serna.  2001: 332) ได้
กล่าวในท านองเดียวกันว่าคณิตศาสตร์เป็นส่วนส าคัญในการด ารงชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นที่
บ้าน ที่ท างานหรือในสังคม  คณิตศาสตร์ที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา การ
หาค่าโดยประมาณมากกว่าที่จะค านวณเพื่อหาค าตอบที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ในการก าหนด
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่ง  เรามักจะคิดถึงปัจจัยหลายอย่าง เส้นทางที่จะ
ใช้ในการเดินทางหรือความแออัดของการจราจร และสุดท้ายจึงค่อยคิดว่าจะใช้เวลาเท่าใดแล้วจึง
วางแผนในการเดินทาง 
  ข้อแนะน าในการเรียนคณิตศาสตร์ พอลโลเวย์ , แพตตันและเซอร์นา (Polloway, Patton 
& Serna.  2001: 350) ได้กล่าวว่า มีข้อควรค านึงหลายประการที่ครูต้องพึงระวังต่อความรู้สึกที่
อ่อนไหวต่อบุคลิกภาพเฉพาะแต่ละบุคคล และความต้องการของนักเรียนในเรื่องต่างๆต่อไปนี้ 
  ภาษา ระวังเรื่องของระดับความเข้าใจภาษาของนักเรียน ระวังไม่ท าให้นักเรียนสับสน
กับค าที่มีความหมายเหมือนกันแต่ใช้ค าต่างกัน (เช่น ใช้ค าว่า น้อย หักออกหรือลบสลับไปมา) 
ในท้ายที่สุดนักเรียนควรได้เข้าใจถึงค าที่แตกต่างกัน แต่ทางที่ดีที่สุดตอนแรกควรใช้ค าเดียว
อย่างสม่ าเสมอก่อน 
  การเขียนกระดาน ครูต้องเข้าใจว่านักเรียนบางคนมีความรู้สึกเครียดเมื่อต้องออกไป
เขียนที่กระดานหน้าชั้นเรียนเพื่อแก้โจทย์ปัญหา กิจกรรมนี้ท าให้นักเรียนเกิดความหวาดกลัวได้ 
  ใบงาน ไม่ควรให้นักเรียนท าใบงานเป็นงานหลัก พึงระลึกว่าบางครั้งครูผู้สอนให้นักเรียน
ท าใบงานมากเกินไป 
  เกม โดยทั่วไปมีการน าเกมมาใช้ในการเรยีนการสอน แต่มีข้อควรค านึงว่าเกมอาจส่งผล
ให้เกิดปัญหาเรื่องของความต้องการในการแข่งขันของนักเรียน หรือบางครั้งเกมก็ไม่เป็นที่สนใจ
ของนักเรียนบางคนตามทีค่รูตั้งใจและอาจท าให้ไม่เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้                                                                                          
    การบ้าน  พึงระลึกไว้เสมอว่า ไมค่วรใหก้ารบา้นที่เป็นการเรียนรู้ในทักษะใหม ่ การบ้าน
ที่มอบหมาย ควรเปน็การฝึกเพื่อเพิ่มทักษะในเรื่องความคล่องหรือทบทวนทักษะที่มีอยู่แล้ว และ
ควรให้การบ้านอย่างสม่ าเสมอไม่มากเกินไป 
 พอลโลเวย ์ , แพตตันและเซอร์นา (Polloway, Patton & Serna.  2001: 361) ได้กล่าว
ต่อเรื่องของทักษะการค านวณว่ามีความส าคัญเนื่องจากเหตุผล 2 ข้อคือ 1. มีความส าคัญในการ
ช่วยหาค าตอบที่ถูกต้องในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหา 2.ช่วยให้นกัเรียนมีการตดัสินใจอย่างมี
เหตุผลในการตอบสนองต่อสถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิตประจ าวัน การค านวณตัวเลข นักเรียนต้อง
มีทักษะบางประการที่จะเรียนรู้ถึงข้อเท็จจริงใหม่ๆ หรือต้องพัฒนาทักษะด้านนี้อย่างรวดเร็ว 
เพื่อที่ได้พัฒนาในทักษะอื่นต่อไป  ก่อนที่จะสอนทักษะการค านวณครูควรเริ่มสอนจากทักษะก่อน
การค านวณ ถึงแม้ว่าครูโดยสว่นใหญ่มักให้ความส าคญักับการสอนทักษะการบวกเป็นอันดับแรก
ในการสอนคณิตศาสตร์  นักเรียนเองต้องมีความพร้อมหรือทักษะก่อนค านวณ จึงจะสามารถ



43 
 

เรียนรู้ในขั้นตอนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล าดับแรกนักเรียนต้องรู้จักการนับอย่างไม่มี
ความหมาย (ด้วยการท่องจ า) ต่อมาจึงเป็นการนับอย่างมีความหมาย  เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
ตัวเลขและจ านวนวตัถุ และท้ายที่สุดจะเกิดการเรียนรู้ที่จะจ าความแตกต่างของตัวเลขและ
สามารถเขียนได้ ระหว่างนี้นักเรียนต้องเรียนรู้และจ าแนก ในเรื่องของปริมาณ รูปทรงและขนาด
ของวัตถตุ่างๆ รวมถึงการเรียนรู้ความแตกต่างระหวา่งตัวเลขและตัวพยัญชนะด้วย  ความคิด
รวบยอดอีกหนึ่งอย่างที่ครูต้องสร้างให้นักเรียนมีในทกัษะก่อนการค านวณนี้ จะรวมถึงการสอน 
ใหญ/่เล็ก ยาว/สั้น น้อย/มาก น้อยกว่า/มากกว่า และวงกลม/สี่เหลี่ยม  ทักษะหนึ่งที่ส าคัญที่สุดใน
ขั้นนี้คือ นักเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวข้องกับการจับคู่สิง่ของ นักเรียนต้องรู้ว่าสิ่งของใดสามารถ
จับคู่กันได้หรือไม่ได้  การสอนทักษะนี้ครูเริ่มให้นักเรียนจับคู่สิ่งของที่คล้ายกัน หลังจากน้ันจึง
ค่อยเพิ่มงานให้ยากขึ้น ตัวอย่างเช่นใหน้ักเรียนจับคู่เบี้ยสีแดงกับเบี้ยสีแดง หลังจากน้ันครูให้
จับคู่เบี้ยกับเบี้ยโดยไม่ค านึงถึงสีหรือขนาด  การเรียนเขียนตัวเลขจาก 1 ถึง 10 เป็นกิจกรรมที่
เชื่อมต่อระหวา่งทักษะก่อนการค านวณและทักษะการค านวณ การเขียนตัวเลขควรใช้การ
ประสานงานกับการฝึกคัดลายมือ แต่ทั้งนีไ้ม่ได้อยู่ขึ้นกับความสามารถในการคัดลายมือ   

การบวก เป็นส่วนที่ส าคัญในโปรแกรมคณิตศาสตร์ การบวกเป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้เรื่องของการค านวณ การบวกสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นการคูณ
และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพื้นฐานการบวกจะส่งผลให้มี
ปัญหาในการค านวณด้านอื่นๆ เริ่มแรกของการเรียนรู้เรื่องการบวกควรมุ่งความสนใจในการสอน
จากสิ่งของที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ การสอนแบบใชว้ิธีการที่มีสื่อการสอน เช่น กระดานขนสตัว ์
กระดานบัตรค า  การใช้อุปกรณ์ง่ายๆ เช่น ลูกปัดสชี่วยในการฝึกนับ ลูกคิดเป็นอุปกรณ์อียิปต์
โบราณประกอบด้วยลูกปัดสีต่างๆ ช่วยในการสอนการบวกเช่นเดียวกัน ขณะที่ครูเริ่มสอนจาก
รูปธรรม นักเรียนก็ยังมีความจ าเป็นที่ต้องใช้สื่อทางสายตาบางประเภท เพื่อช่วยในการค านวณ 
สิ่งที่จะช่วยใหน้ักเรียนให้ภาพได้ชัดเจนขึ้นเช่นเส้นจ านวน  ช่วงแรกอาจใช้เส้นจ านวนสั้นๆ ทีม่ี
สิ้นสุดที่ 10 หลังจากน้ันนักเรียนก็จะมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น ครูสามารถใช้เส้นจ านวนที่ยาวมาก
ขึ้นได้  เส้นจ านวนนี้อาจเป็นแถบผ้าแปะบนโต๊ะของนักเรียน หรือท าจากกระดาษแขง็และ
สามารถเลื่อนเก็บไวใ้ต้โต๊ะของนักเรียนได้ ส าหรับเด็กเล็กเส้นจ านวนอาจอยู่บนพื้น เพื่อให้เด็ก
ได้มีการเคลื่อนไหว หลังจากใช้ฝึกทักษะด้านการบวก เส้นจ านวนยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการฝึกทักษะด้านการลบไดอ้ีกด้วย 
  การแก้โจทย์ปัญหาอย่างมีขั้นตอน แนวทางแก้ไขที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การฝึกให้ท า
โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน (พอลโลเวย์และแพตตัน อ้างอิงจาก ผดุง อารยะ
วิญญู.  2549: 18-19 )  ซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
     1) ให้นักเรียนตั้งใจฟังหรืออ่านโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างละเอียด   
     2) หาค าศัพท์ที่จ าเป็นที่จะน าไปสู่การค านวณหาค าตอบ   
                3) วาดภาพหรือไดอะแกรมประกอบ   
                4) เขียนประโยคสัญลักษณ์ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจโจทย์ปัญหาดีขึ้น 
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                5) ค านวณอย่างรอบคอบและเขียนค าตอบลงในช่องที่เหมาะสม   
 จากที่ได้กล่าวถึงการใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันในการเรียนสาระโจทย์ปัญหา
ด้านการบวกไปแล้วเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า การเรียนสาระโจทย์ปัญหาของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์นั้น มีความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับเนื้อหาให้สอดคล้อง
กับการใช้ในชีวิตประจ าวัน วิธีการสอนที่เริ่มจากการสอนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ 
ประกอบกับสื่ออุปกรณ์ทางสายตา การสอนที่เป็นระบบชัดเจน แล้วจึงค่อยๆเพิ่มเนื้อหาหรือ
ความยากของงานขึ้นตามล าดับ 

2.  วิธีการใช้เส้นจ านวน 
ในการสอนคณิตศาสตร์การใช้สื่ออุปกรณ์ที่เป็นสื่อทางสายตา และการได้ลงมือปฏิบัติจะ

ช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น (Bonnie D. Bonifield .2007: online) เส้นจ านวนจัดเป็นสื่อ
อุปกรณ์ทางสายตาประเภทหนึ่ง เส้นจ านวน หมายถึง เส้นตรงตามแนวนอนที่มีลูกศรอยู่ทั้ง 2 
ข้าง เส้นตรงนี้จะแบ่งออกเป็นส่วนๆ ส่วนละเท่ากัน โดยก าหนดจุด จุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 
และก าหนดให้เป็นเลขศูนย์ (0) แล้วก าหนดจ านวนต่างๆ ทั้งซ้ายและขวาของเลข 0 เรียงไป
ตามล าดับ(ประไพจิต  เนติศักดิ์. 2529: 58) เส้นจ านวนมีประโยชน์มากในการสอนเกี่ยวกับการ
บวกและการลบ ซ่ึงผู้วิจัยเองได้เคยน าเส้นจ านวนไปใช้กับเด็กพิเศษในการค านวณหาค าตอบ
โจทย์ปัญหาการบวกลบระดบัชั้นประถมศกึษาปี 5-6 ที่เรียนรวมอยูใ่นโรงเรียนวัดปราสาททอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเมื่อถึงชั่วโมงคณิตศาสตร์ เด็กปกติจะเรียนในชั้นตามปกติ ส าหรับเด็ก
พิเศษจะมาเรยีนในห้องเสริมวิชาการเป็นกลุ่มย่อย ท าการสอนหนึ่งเทอม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
พบว่าในการสอนโดยใช้เส้นจ านวนช่วยในการค านวณค าตอบท าให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง   

การสอนการบวก,การลบโดยใช้เส้นจ านวน 
 

ก. 2+3 = 5   
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การปรับวิธีการสอน โดยน าเส้นจ านวนที่มีลักษณะเป็นแผนภาพสื่อทางสายตาเป็น
เครื่องมือที่จะสามารถช่วยนักเรียนที่มีความจ าค่อนข้างจ ากัด  ได้เป็นอย่างดี(Louise Spear-
Swerling. 2006: online) โดยการหาผลบวกหรือลบด้วยวิธีการใช้เส้นจ านวน ซึ่งเป็นเส้นตรงที่มี
ตัวเลขก ากับ ช่วยให้หาค าตอบได้ง่ายและสามารถตรวจค าตอบได้ทันที จึงเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะการเรียนรู้ได้ดี
ทางสายตา โดยที่นักเรียนจะมีความสนุกกับการได้มองเห็นเส้นจ านวน รวมถึงการใช้ดินสอสี
เขียนเส้นเพื่อจัดระบบข้อมูลช่วยในเรื่องความจ าท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น (Jenifer Wagaman 
. 2008 : online) 

3. การสอนซ่อมเสริม 
 การสอนซ่อมเสริมมีบทบาทส าคัญยิ่ งในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงต้องจัดการเรียนการสอนที่
แตกต่างกัน การสอนซ่อมเสริมเป็นการจัดการเรียนการสอนลักษณะหนึ่ง ซึ่งตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน (ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ.  2550: 99) สอดคล้องกับศรียา นิยม
ธรรม (2546: 21)  ที่กล่าวว่าการสอนซ่อมเสริมเป็นวิธีที่จะช่วยให้เด็กเหล่านี้เอาชนะอุปสรรค
และปัญหาต่างๆ แม้ว่าปัญหาบางอย่างไม่มีค าตอบที่ตายตัวได้ผลดี รวดเร็ว และในความเป็น
จริงแล้ว   ตัวครูเองก็มีเวลาจ ากัดในการช่วยเหลือเด็ก   จึงจ าเป็นที่ครูต้องใช้หลักหรือวิธีการ
สอนที่ด ี 
มาพิจารณาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาแก้ไขตามลักษณะของปัญหาที่เกิ ดขึ้น นัก
การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการสอนซ่อมเสริม  หรือการสอนเพื่อบรรดิการ (Remedial 
Teaching) ไว้ดังนี ้

ไพจิตร  นาคแย้ม (2545:17) กล่าวว่า การสอนซ่อมเสริมคือการจัดกิจกรรมที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องและประสบปัญหาเกี่ยวกับ
การเรียนโดยมุ่งแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิผลในการเรียน และในขณะเดียวกันอาจจัดขึ้น
เพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ใหม่ให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มความสามารถ 

ศรียา นิยมธรรม (2546: 21) ได้ให้ความหมายการซ่อมเสริมว่า หมายถึงการสอนเด็กที่
ยังพัฒนาด้านการเรียนได้ไม่เต็มความสามารถในการเรียนตามปกต ิ   โดยการแก้ไขข้อบกพรอ่ง 
ต่างๆที่จะมีผลต่อการเรียน  ขจัดการเรียนรู้ที่ไม่ถูกวิธ ี  ตลอดจนเสริมทักษะในการเรียนรู้ใหม่ๆ 
การสอนซ่อมเสริมต้องเน้นเด็กเป็นหลัก เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีเอกลักษณ์ของตน 
 เอเดลแมนและเทย์เลอร์ (Adelman and Taylor.  1993 : 228)  ได้กล่าวถึงหลักสูตร
ซ่อมเสริมที่มีลักษณะแตกต่างจากหลักสูตรปกติทั่วไปที่ส าคัญ 6 ประการ  ดังนี้    

1. ล าดับการน าไปใช้  หลักสูตรซ่อมเสริมจะถูกน าไปใช้เมื่อพบว่าหลักสูตรปกติที่ดีที่สุด
แล้วไม่สามารถช่วยเหลือในการเรียนรู้ของเด็กได้ 
 2. ความเพียงพอของบุคลากรและเวลา  สิ่งที่แตกต่างที่ส าคัญประการหนึ่งระหว่าง
หลักสูตรปกติกับหลักสูตรซ่อมเสริมคือ  ความเพียงพอของครูในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่ง
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หลักสูตรซ่อมเสริมต้องอาศัยอัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียนที่น้อยและที่ดีที่สุด  คือการสอน
แบบตัวต่อตัว  ซึ่งวิธีดังกล่าวท าให้ต้องใช้ครูผู้สอนที่มีจ านวนมากพอกับความต้องการของ
นักเรียน  และครูยังต้องผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้มาแล้ว    นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของระยะเวลาในหลักสูตรซ่อมเสริมยังเป็นสิ่งที่
ส าคัญ  เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  จะต้องใช้เวลาในการจัดการเรียน
การสอนมาก  เพื่อจะได้ค้นพบสมรรถภาพที่แท้จริงของนักเรียน  การค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อน
ในตัวนักเรียนจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลา  ซ่ึงจะท าให้ควบคุมปัญหาในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 3. เนื้อหาและผลที่ได้รับ  หลักสูตรซ่อมเสริมจะมีเนื้อหาที่เน้นการแก้ไขความรู้  ทักษะ
พื้นฐานต่าง ๆ  เพื่อที่จะลดปัญหาของสิ่งที่บกพร่องเหล่านั้น  ทั้งด้านทักษะการเรียนรู้  
พฤติกรรม  และทัศนคติต่าง ๆ เป็นส าคัญ 
 4. กระบวนการ  กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทั่วไปกับหลักสูตร
ซ่อมเสริมยังคงมีหลักการเดียวกัน  แต่หลักสูตรซ่อมเสริมจะได้ความส าคัญในด้านการน าไปใช้  
และลดระดับของสิ่งที่เป็นนามธรรมลง  การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อาจจะต้องใช้สื่อต่าง ๆ ที่
ช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้มากขึ้น 
 5. ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย  เนื่องจากหลักสูตรซ่อมเสริมจะต้องใช้บุคลากร  เวลา  สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น  ดังนั้นจึงค่อนข้างใช้ค่าใช้จ่าย
สูงกว่าเมื่อเทียบกับหลักสูตรปกติ 
 6. ผลกระทบทางด้านจิตวิทยา  สิ่งส าคัญที่ต้องตระหนักอยู่เสมอก็คือการน าหลักสูตร
ซ่อมเสริมไปใช้ก็ต่อเมื่อมีความจ าเป็น     หรือหลักสูตรปกติทั่วไปไม่สามารถช่วยเหลือ     ใน
การเรียนรู้ของนักเรียนได้  เพราะลักษณะของการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรซ่อมเสริมย่อมท าให้
นักเรียนรู้สึกแตกต่างจากเพื่อนในวัยเดียวกัน  นอกจากนั้นยังต้องท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง
ของนักเรียนด้วย 

ประเด็นส าคญัอีกประเด็นหนึ่งคือ ครูพึงระลึกอยู่เสมอว่ามีวิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย
วิธีทีค่รูสามารถเลือกมาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อขจัดข้อบกพร่องของนักเรียนได้ ดัง
จะเสนอแนะไว้เป็นแนวทางบางประการดังนี้ (Ashlock.  1982 : 14-17) 

1. กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักการประเมินตนเอง ด้วยการมีส่วนร่วมในกระบวนการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือหาข้อบกพร่องในการเรียนของตนเอง 

2. ค านึงถึงความพร้อมของนักเรียนในแง่ของการมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความคิด
รวบยอดย่อย  ก่อนที่จะเรียนรู้ความคิดรวบยอดใหม่ซึง่ซับซ้อนกว่าเดิม 

3. ค านึงถึงความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อตนเอง คือ ท าให้นักเรยีนเกิดความรูส้ึกว่า
ตนเองยังเป็นคนมีคุณค่าและสามารถแกไ้ขข้อบกพร่องของตนเองได้ 

4. การสอนซ่อมเสริมควรพยายามให้เป็นการสอนรายบุคคลให้มากที่สุด แม้ว่าบางครั้ง 
ครูจ าเป็นต้องสอนซ่อมเสริมเป็นกลุ่ม  นักเรียนแต่ละคนกต็้องได้รับการดูแลแก้ไขเปน็รายบุคคล
ด้วย 
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5. สร้างโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมบนรากฐานของการวินิจฉัยการเรียน 
6. วางแผนการสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นล าดับขั้น พยายามให้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
7. พยายามเลือกวิธีสอนทีแ่ตกต่างไปจากวิธีสอนเดิมที่เคยเรียนไปแล้ว เพราะนกัเรียน

มักมีความกงัวล หรือเกิดความรู้สึกกลวัต่อวิธีการเดิม ซึ่งท าให้ตนไม่ประสบผลส าเร็จมาแล้ว 
8. ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ที่

กว้างขวางใหก้ับนักเรียน ซึ่งประสบการณ์ที่หลากหลายเหล่านี้ จะส่งเสริมใหนั้กเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพความรู ้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

9. สนับสนุนให้นักเรียนไดจ้ัดกระท ากับวัตถุให้มากทีสุ่ด เท่าที่ตนเองเห็นว่าจะช่วยให้
เข้าใจบทเรียน ได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องค านึงว่าจะเป็นการเสียเวลา 

10. เปิดโอกาสใหน้ักเรียนแสดงออกถึงความเข้าใจด้วยภาษาของตนเอง 
11. เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกท ากิจกรรมตามความสนใจจากกิจกรรมที่ครูเตรียมไว้ให้ 

โดยที่กิจกรรมเหล่านั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
12. จัดประสบการณ์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความคิดด้วยความรอบคอบ โดยเริ่มจาก

ประสบการณ์รูปธรรม ไปสู่ประสบการณ์กึ่งรูปธรรมและไปสู่การใช้สัญลักษณ์หรือนามธรรมใน
ที่สุด 

13. เน้นการจัดระบบการเรียนรู้โดยน าผลการเรียนรูใ้หม่ไปผสมผสานกับผลการเรียนรู้
เดิม ซึ่งจะช่วยให้เกิดผลการเรียนรู้ใหม่ทีม่ีความหมายต่อตัวนักเรียนดียิ่งขึ้น 

14. เน้นทักษะและความสามารถอันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน เช่น นกัเรียนที่คิดค านวณผิด
จะสามารถคิดค านวณได้แม่นย าขึ้น ถ้ามีความสามารถในการกะประมาณ ซึ่งจะช่วยในการพิจารณา
ค าตอบว่าน่าจะถูกต้องหรือไม่ 

15. ให้ความสนใจเรื่องลายมือ เพราะนักเรียนจ านวนไม่น้อยที่ค านวณผิดพลาด 
เนื่องมาจากการเขียนตัวเลขที่ไม่ชัดเจน ท าให้ตนเองอ่านตัวเลขผิด จึงค านวณผิดพลาดไปด้วย 

16. การท าแบบฝึกหัดควรให้นักเรียนท า หลังจากทีน่ักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนดีแล้ว 
17. สร้างแรงจูงใจโดยเลือกกิจกรรมการฝึก ซึ่งเห็นผลได้ทันทีว่าค าตอบของนักเรยีนถูก 

หรือผิด 
18. ในเรื่องการฝึกทักษะการคิดค านวณ ควรฝึกโดยใช้ระยะเวลาสัน้ๆแต่ฝึกบ่อยๆ 
19. ฝึกให้นักเรียนสนใจและเอาใจใส่ต่อความก้าวหน้าของตนเอง เช่น ให้นักเรียนบันทึก

หรือเก็บแผนภูมิและกราฟแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองไว ้
อาจกล่าวโดยสรุปในด้านความหมายของการสอนซ่อมเสริม หมายถึง   การจัดการเรียน

การสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน สามารถพัฒนาปรับปรุงทักษะของตนเองให้ได้ดีขึ้น 
และจัดการส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนที่มีความสามารถสูงให้ได้พัฒนาทักษะตนเองได้เรียนรู้
มากขึ้นเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล   การสอนซ่อมเสริมครูควรมีการจัดกิจกรรม วัสดุ
อุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ผ่านการเรียนของนักเรียนที่มีหลากหลายช่องทาง 
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อตอบสนองความสามารถตามศักยภาพของนักเรียนที่แตกต่างกันไป  
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อย่างมีวัตถุประสงค์ และต้องมีการวางแผนจึงจะท าให้การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพได ้

4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน 
ผดุง อารยะวิญญ ู (2549:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมส าหรบัสอน 

คณิตศาสตร์แกน่ักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ จ านวน 15 ชุด 
ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การนับจนถึงโจทย์ปัญหา กลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่นักเรียนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที ่ 1 ชั้นประถมศึกษาปทีี ่ 1 อายุระหว่าง 7-9 ป ี มีระดับ
สติปัญญาปกต ิ จ านวน 22 คน ผลการทดลอง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีถึงดีมาก และผลการเรียนหลังการ
ทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ทุกชุด 
 อนัญยาณี ศรีนอก (2552:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
ปริมาตรและพื้นที่ผิวและความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินจากการสอนแบบผสมผสานวิธีการจัดการเรียนรู้แบบวรรณีกับพอลโลเวย์ 
และแพตตัน   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   มีระดับการสูญเสีย
การได้ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป ซึ่งได้รับการตรวจวัดการได้ยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา และมี
ใบรับรองความพิการ สามารถอ่านริมฝีปาก มีระดับสติปัญญาปกติและไม่มีความพิการซ้ าซ้อน 
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระปริมาตรและ
พื้นที่ผิว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หลังการสอนแบบ
ผสมผสานวิธีการจัดการเรียนรู้แบบวรรณีกับพอลโลเวย์และแพตตันสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 และความคงทนในการเรียนสาระปริมาตรและพื้นที่ผิวของนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หลังจากการสอนแบบผสมผสานวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบวรรณีกับพอลโลเวย์และแพตตัน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80 



 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและเจตคติต่อคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากการสอนซ่อมเสริมโดย
ใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน ได้ใช้ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิง
ทดลอง มขีั้นตอนดังนี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การด าเนินการทดลอง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ในการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา  2553 โรงเรียนสวัสดีวิทยา จ านวน  8 คน  เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยมีขั้นตอนในการคัดเลือกตามเกณฑ์ ดังนี ้ 
 1.  เป็นนักเรียนที่มีปัญหาในการค านวณหรือมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็น 1 หรือ 
2 โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 2.  นักเรียนไม่มปีัญหาด้านการรับรู้ทางสายตา 
 3.  ให้ครูประจ าชั้นเป็นผู้ใช้แบบส ารวจปัญหาในการเรียนของ ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู ท า
การคัดแยกนักเรียนในข้อที่ 2 โดยปฏิบัติ ดังนี ้
       3.1  ใช้แบบทดสอบความสามารถในการรับรู้และแปลผลข้อมูล(แบบ ครป.) มีข้อ
ค าถาม 57 ข้อ และมี 8 ด้าน คือด้านการรับรู้และแปลผลข้อมูล ด้านการฟัง ด้านสายตาการจัด
หมวดหมู่ การรับรู้ความคิดรวบยอด ความเร็วในการรับรู้ การรับรู้ทางสายตาและการเคลื่อนไหว 
การรับรู้ทางสังคม ด้านสมาธิ โดยใช้จุดตัดรวมที่เกณฑ์ 121 ถ้าครูหาค่าเฉลี่ยได้เท่ากับหรือสูง
กว่าเกณฑ์ แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องการเรียนรู้ แต่จะได้นักเรียนทั้งที่เป็นนักเรียน
ความบกพร่องทางการเรียนรู(้LD) หรือนักเรียนที่อยู่ในระดับเรียนช้าก็ได้ ให้ท าการทดสอบในข้อ
ต่อไป 
        3.2 ใช้แบบส ารวจปัญหาในการเรียนรู้เฉพาะด้าน(แบบ สปร.) เป็นแบบส ารวจ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้าน (Specific Learning Disabilities) ชื่อย่อว่า 
SLD ประกอบด้วยข้อย่อยทั้งหมด 80 ข้อ ส ารวจปัญหาใน 3 ด้าน  คือ 1.ด้านการอ่าน 2.ด้านการ
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เขียนและการสะกดค า 3. ด้านคณิตศาสตร์  โดยใช้จุดตัดรวมที่เกณฑ์ 199 เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่าตั้งแต่ 1-5 ครูเป็นผู้ประเมิน และต้องรู้จักนักเรียนไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
        3.3 น าแบบทดสอบในข้อ 3.1 และ 3.2 มาพิจารณาร่วมกัน ถ้าข้อมูลทั้งสองชุด
ตรงกันแสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 4.  นักเรียนที่ผ่านการใช้แบบส ารวจปัญหาในการเรียนของ ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู ใน
ข้อ 3 มาคัดแยกต่อโดยใช้แบบคัดแยกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
ของสิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ ใน 2 ด้าน คือด้านการจ าแนกตัวเลขและด้านการแก้โจทย์ปัญหา 
เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
 5.  น านักเรียนที่ได้คัดเลือกในข้อ 4 มาประเมินระดับเชาวน์ปัญญา โดยผู้วิจัยได้ผ่านการ
อบรมการใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญา เด็กอายุ 2-15 ปี ของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ประเมินด้วยตนเอง โดยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ต้อง
มีระดับเชาวน์ปัญญา ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป  
       6.  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการท าวิจัย 
 7.  นักเรียนสามารถเข้าร่วมในการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาของการวิจัย   
 
การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก   
แผนการจัดการเรียนรูเ้รื่องโจทย์ปัญหาการบวก  โดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และ

แพตตันร่วมกบัการใช้เส้นจ านวน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 17 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 50 นาท ี
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนที่มีตวัตั้ง
และผลลัพธ์ไม่เกิน 100  
           2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนที่มีตัว
ตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 เป็นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 20 
ข้อ 
      2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนที่มีตัว
ตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 เป็นแบบอัตนัย  จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 4 ข้อ 
 3.  แบบวัดเจตคตติ่อคณิตศาสตร์  
     แบบวัดเจตคตติ่อคณิตศาสตร์เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 1 ฉบับ
จ านวน 20 ข้อ   
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 การสร้างและหาคุณภาพของเครือ่งมือ ด าเนินการดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก   

      การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก
โดยใชเ้ทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใชเ้ส้นจ านวน จ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์
ไม่เกิน 100 มีดังนี ้

1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2544 กลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 1 เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้โจทย์ปัญหา 
เอกสารและหนังสือเกี่ยวกับการสอนโดยการใช้เส้นจ านวน เอกสารที่เกี่ยวกับการสอนเทคนิคของ
พอลโลเวย์และแพตตัน เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนซ่อมเสริม และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
               1.2 น าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยประกอบด้วย 
                      1.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โจทย์การบวกร่วมการใช้เส้นจ านวน จ านวน 8 
แผน 
                      1.2.2 แผนการจัดการเรียนรูโ้จทย์ปัญหาการบวกร่วมกับเทคนิคของพอลโลเวย์
และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน จ านวน 9 แผน    

1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน าไปหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ และด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 
3 คน พิจารณาตรวจสอบเพ่ือดูความเหมาะสม 

1.4 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญในข้อ 1.3 โดยมี
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่อไปนี้ คือ ด้านเนื้อหาให้เพิ่มเติมการใช้ภาพประกอบเพื่อ
อธิบายการบวกให้มีความชัดเจนว่าหมายถึงสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมา ด้านการใช้ภาษาที่ต้องมีความ
กระชับชัดเจนและสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย  และควรเพิ่มเติมในเรื่องของการสอนการใช้เส้น
จ านวนให้ชัดเจน บันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ จากนั้นน าผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) เลือกแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1 ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาที่ใช้ได ้ผลการพิจารณาคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรูพ้บว่าได้แผนการจัดการเรียนรูท้ี่
อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงดังมีรายละเอียดในภาคผนวก ข 

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 ภาคเรียนที ่1 จ านวน   3   คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 แผนใช้เวลาทั้งสิน้ 100 นาที ในวันที ่27 พฤษภาคม และ 28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2553 พบว่าไม่มีขอ้ควรปรับปรุง และน าแผนที่ได้จากการทดลองสอนกับนักเรียนทีไ่ม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนที่มีตวัตั้ง
และผลลัพธ์ไมเ่กิน 100  
     การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องโจทย์
ปัญหาการบวก จ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 มีดังนี ้
  2.1 ศึกษาจุดประสงค์และขอบเขตเรื่องโจทย์ปัญหาด้านบวกจ านวนที่มีตัวตั้งและ
ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2544 กลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 1 
  2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากเอกสาร
และต ารา (สิริพร  ทิพย์คง. 2545: 193) 
  2.3 น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิธีการสร้างแบบทดสอบในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มาสร้างแบบทดสอบ เรื่อง โจทย์
ปัญหาด้านบวกจ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 3 
ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ และแบบทดสอบชนิดอัตนัย จ านวน 6 ข้อ 
      2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องให้ตรงเนื้อหา วัตถุประสงค์  การใช้ภาษา โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ และด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบ
เพื่อดูความเหมาะสม  

2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
ในด้านการใช้ภาษาที่ต้องมีการเพิ่มหรือตัดค าบางค าเพื่อให้กระชับ ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้
ง่าย ด้านเนื้อหาให้มีการจัดเรียงล าดับความยากง่ายของข้อค าถามในแบบทดสอบ โดยให้
เรียงล าดับจากข้อค าถามที่สามารถค านวณได้ง่ายไปหาข้อค าถามที่ค านวณได้ยาก   และ
พิจารณาแบบทดสอบที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาลง
ความเห็น ดังนี ้(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.2543: 48) 

คะแนน +1 ส าหรับข้อสอบที่มั่นใจว่าวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
คะแนน 0 ส าหรับข้อสอบทีไ่ม่แน่ใจว่าวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  คะแนน -1 ส าหรับข้อสอบทีแ่น่ใจว่าวัดไมต่รงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
บันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านในแต่ละข้อ 

จากนั้นน าผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1 เป็นข้อสอบที่
อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อสอบพบว่าได้ข้อสอบที่
อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงดังมีรายละเอียดในภาคผนวก ข 
 2.6  คัดเลือกข้อค าถามที่ผา่นการคัดเลือก เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 3 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 1 ฉบับ และแบบทดสอบชนดิอัตนัย จ านวน 4 ข้อ 1 ฉบับ น าไปทดลอง
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ใช(้Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสวัสดีวิทยา จ านวน   3   คน  ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 

2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในข้อ 2.6 มาตรวจคะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 
คะแนน และข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก ได้ 0 คะแนน จากนั้นวิเคราะห์
แบบทดสอบเพื่อหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความ
ยากง่ายระหว่าง 0.2 - 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป โดยไดจ้ านวนแบบทดสอบชนิด
ปรนัยเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 1 ฉบับ แบบทดสอบชนิดอัตนัย จ านวน 4 ข้อ 1 ฉบับ 
ดังมีรายละเอียดในภาคผนวก ข 

2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์มาหาคา่ความเชื่อมั่นค่า ด้วยสูตร KR – 20 (ชูศรี  
วงศ์รัตนะ. 2549: 76) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติมคี่าเท่ากับ 0.704  

2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ที่ปรับปรุงแล้วไปจัดท าเป็นฉบับจริง เพื่อน าไปใช้
กับกลุ่มตัวอยา่งต่อไป 
 2.10 เกณฑ์การประเมินคะแนนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการ
ทดลอง ท าโดยน าคะแนนทีน่ักเรียนท าถกูต้องคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์ 
(ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ.  2545: 126) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

คะแนน 19.5-24 คะแนน หมายถึง   ผลสัมฤทธิ์การเรยีนในระดับดีมาก     
     (เทียบเปน็ร้อยละ 80-100) 

คะแนน 17.0-19.4 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การเรยีนในระดับดี       
                                             (เทียบเป็นร้อยละ 70-79) 
คะแนน 14.5-16.9 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การเรยีนในระดับพอใช้       
                                              (เทียบเป็นร้อยละ 60-69) 
คะแนน 12-14.4 คะแนน หมายถึง   ผลสัมฤทธิ์การเรยีนในระดับผ่านเกณฑ์ขั้น   
                                             ต่ าที่ก าหนด  (เทียบเป็นร้อยละ 50-59) 
คะแนน  0-11.9 คะแนน หมายถึง   ผลสัมฤทธิ์การเรยีนในระดับต่ ากว่าเกณฑ์    
                                            ขั้นต่ าที่ก าหนด (เทียบเป็นร้อยละ 0-49) 

3.  แบบวัดเจตคตติ่อคณิตศาสตร ์
 การสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อคณติศาสตร์ของนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร ์มีดังนี้ 
 3.1 ศึกษานิยามศัพท์เฉพาะ เอกสารที่เกีย่วข้องกับเจตคติต่อคณติศาสตร์ เพื่อน ามา

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
      3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษานิยามศัพท์เฉพาะ น ามาสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ มีข้อความทางบวก
และข้อความทางลบ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
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  ส าหรับข้อความทางบวก จะให้คะแนน ดังนี้ 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 5 คะแนน 
  เห็นด้วย  ให้คะแนน 4 คะแนน 
  ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน 3 คะแนน 
  ไม่เห็นด้วย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 1 คะแนน 
  ส าหรับข้อความทางลบ จะให้คะแนน ดังนี้ 
  เห็นด้วยอยา่งยิ่ง ให้คะแนน 1 คะแนน 
  เห็นด้วย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
  ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน 3 คะแนน 
  ไม่เห็นด้วย  ให้คะแนน 4 คะแนน 
  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 5 คะแนน 
      3.3 น าแบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อคณิตศาสตร์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องให้ตรงเนื้อหา วัตถุประสงค์ การใช้ภาษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนคณิตศาสตร์ ด้านการศึกษาพิเศษ และด้านจิตวิทยา จ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบเพื่อดู
ความเหมาะสม 
      3.4 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
ในเรื่องของการใช้ภาษาที่ต้องมีการเพิ่มหรือตัดค าบางค าเพื่อความชัดเจน 
      3.5  คัดเลือกข้อค าถามที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 20 ข้อ 1 ฉบับ น ามาเป็นข้อ
ค าถามที่ใช้ในแบบวัดเจตคติ แล้วจึงไปทดลองใช้(Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนสวัสดีวิทยา จ านวน   30   คน  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

3.6 น าแบบสอบถามมาปรับปรุง หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach) (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2549:76)  ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติมีค่า
เท่ากับ 0.741  

     3.7 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปจัดท าเป็นฉบับจริง เพื่อน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป 

3.8 เกณฑ์การตัดสินแบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อคณิตศาสตร์จากการสอนซ่อม
เสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน มีดังนี้ 

ได้คะแนนเฉลี่ย 85% ขึ้นไป อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ได้คะแนนเฉลี่ย 75 - 84%  อยู่ในระดับ  ดี 
ได้คะแนนเฉลี่ย 60 - 74%  อยู่ในระดับ  พอใช ้
ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 60% อยู่ในระดับ ไม่ดี 
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การด าเนินการทดลอง 
 1.  แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง ไดใ้ช้แบบแผนการทดลองแบบ One group 
Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. 2536: 216) มีรูปแบบการทดลอง
ดังนี ้
 

 

กลุ่มตัวอย่าง 
 

ทดสอบก่อนทดลอง 
 

ตัวแปรอิสระ 
 

ทดสอบหลังการทดลอง 
 

E 
 

T1 
 

X 
 

T2 
 

 
   E แทน กลุ่มตวัอย่าง 

  T1 แทน การทดสอบโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ ์
                           ไม่เกิน 100 ก่อนการทดลอง 

   X แทน เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใชเ้ส้นจ านวน 
  T2 แทน การทดสอบโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ ์

                                     ไม่เกิน 100 และเจตคติตอ่คณิตศาสตรห์ลังการทดลอง 
 
 2.  ขั้นตอนการทดลอง 

1.  ก่อนที่จะด าเนินการทดลอง  ได้ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือเพื่อขอหนังสือ
อนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดีวิทยาเพื่อท าการทดลองเครื่องมือและการด าเนินการวิจัย 

2.  ด าเนินการทดลอง  โดย 
2.1  แจ้งให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการทดลองและการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาด้านการบวกของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และ
แพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน และสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้

2.2  ท าการทดสอบทักษะการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาด้านการบวกกับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบโจทย์
ปัญหาด้านการบวกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2.3  ด าเนินการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาด้านการบวกจากการสอนซ่อมเสริมโดยใช้
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน ด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างเป็น
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 50 นาที ตั้งแต่วันจันทร-์วันพฤหัสบดเีวลา14.30 น.-
15.20 น. ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ตามก าหนดการสอน ดังนี ้



 
 

 

56 

 
สัปดาห์ที่ ครั้งที่ เนื้อหา 

1 1 
2 
 
3 
 
4 

ทดสอบก่อนเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและเจตคติต่อคณิตศาสตร ์
โจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 ร่วมกับการใช้
เส้นจ านวน 
โจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 ร่วมกับการใช้
เส้นจ านวน 
ทดสอบย่อย เรื่อง โจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 
9 โดยการใช้เส้นจ านวน 
 

2 5 
 
6 
 
7 
 
8 

โจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 ร่วมกับการใช้
เส้นจ านวน 
โจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 ร่วมกับการใช้
เส้นจ านวน 
โจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 ร่วมกับการใช้
เส้นจ านวน 
ทดสอบย่อย เรื่อง โจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 
20โดยการใช้เส้นจ านวน 
 

3 9 
 
10 
 
11 
 
12 

โจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100 ร่วมกับการ
ใช้เส้นจ านวน 
โจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100 ร่วมกับการ
ใช้เส้นจ านวน 
โจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100 ร่วมกับการ
ใช้เส้นจ านวน 
ทดสอบย่อย เรื่อง โจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 
100 โดยการใช้เส้นจ านวน 
 

4 
 
 

 

13 
 
14 
 
15 
 

โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 9 กับ
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกบัการใช้เส้นจ านวน 
โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 20 กับ
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกบัการใช้เส้นจ านวน 
โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 20 กับ
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกบัการใช้เส้นจ านวน 
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สัปดาห์ที่ ครั้งที่ เนื้อหา 
 16 ทดสอบย่อย เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์

ไม่เกิน 9 และ 20 โดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับ
การใช้เส้นจ านวน 
 

5 17 
 
18 
 
19 
 
20 

โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 20 กับ
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกบัการใช้เส้นจ านวน 
โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 20 กับ
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกบัการใช้เส้นจ านวน 
โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 100 กับ
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกบัการใช้เส้นจ านวน 
ทดสอบย่อย เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์
ไม่เกิน 20 และ100 โดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกับ
การใช้เส้นจ านวน 
 

6 21 
 
22 
 
23 
 
24 

โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 100 กับ
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกบัการใช้เส้นจ านวน 
โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 100 กับ
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกบัการใช้เส้นจ านวน 
โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 100 กับ
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกบัการใช้เส้นจ านวน 
ทดสอบย่อย เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสอง 
จ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100 โดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพต
ตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 

  
 3.  เมื่อด าเนินการทดลองครบ 6 สัปดาห์ แล้วจึงท าการทดสอบดังนี ้

      3.1  ทดสอบทักษะการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาด้านการบวกกับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์หลังการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบโจทย์ปัญหาด้าน
การบวกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
      3.2 วัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์หลังการทดลอง โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและเจตคตติ่อคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากการสอนซ่อมเสริมโดย
ใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกับการใช้เส้นจ านวน ใช้สถิติพื้นฐาน ค่ามัธยฐานและ
พิสัยควอไทล ์(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ.์ 2549: 58)  และสถิตินอนพาราเมตริกThe Sign Test 
for Median : One Sample (Miltion; Mcteer; & Corbet. 1997: 594-595) 
 2.  เปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนในการท าแบบทดสอบทกัษะทางการเรียนเรื่อง
โจทย์ปัญหาด้านการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ The Wilcoxon Matched-Pairs 
Signed-Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน.์ 2533: 92) 
 
 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดังนี้  
 1.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
     1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก เป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยการหาดัชนีความ
สอดคล้อง (ล้วน สายยศและอังศนา สายยศ. 2543 : 248-249) 

    
  IOC =  R 
      N 
    
เมื่อ IOC      แทน    ดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 

  R    แทน    ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
 N         แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

 1.2 การหาคา่ความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องโจทย์
ปัญหาการบวก ค านวณจากสูตรดังน้ี (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 196) 

 
P = N 

        R 
   
 เมื่อ P       แทน    ดัชนีค่าความยากงา่ย 

R  แทน  จ านวนนักเรียนที่ท าข้อสอบถูก 
N   แทน  จ านวนนักเรียนที่ท าข้อสอบทั้งหมด 
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1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องโจทย์
ปัญหาการบวก โดยใช้สูตร ( บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 50) 

 

r   =     H - L  
                                                              N / 2   

 

เมื่อ   r  แทน  ค่าความยากของข้อสอบ 
H  แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกในข้อสอบข้อนั้น 
L   แทน  จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกในข้อสอบข้อนั้น 
N   แทน  จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
 

1.4 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เรื่องโจทย์
ปัญหาการบวก ด้วยสูตร KR – 20 (ชูศรี  วงศ์รัตนะ. 2549: 76) 
 

rtt =  K      1 -  pq  
   K-1           St

2 
 

 เมื่อ   rtt    แทน   ค่าความเชื่อมัน่ 
    K แทน จ านวนข้อ 

    p แทน สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 

    q แทน สัดส่วนของคนท าผิดในแตล่ะข้อ, q = 1 - p 

    St
2 

แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 

1.5 การหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบวัดเจตคตติ่อคณติศาสตร์ โดยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) (ชูศรี  วงศ์รัตนะ. 2549: 76) 

              

 =  K      1 -  Si
2  

   K-1           St
2 

 
 เมื่อ       แทน   ค่าความเชื่อมัน่ 
    K แทน จ านวนข้อ 

    Si
2
 แทน ความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

    St
2 

แทน ความแปรปรวนรวมของทัง้ฉบับ 
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 2. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
    2.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาด้านการบวกและเจตคตติ่อ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 จากการใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เสน้จ านวน ใช้สถิต ิดังนี้ 
     2.1.1 การหาค่ามัธยฐาน (Median)  ค านวณจากสูตร (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2544: 174) 

Mdn     =    X N+1 

                
         2 

เมื่อ   Mdn     แทน    มัธยฐาน หรือ ค่ากลาง 
                                          X             แทน    จ านวนคะแนนหรอืข้อมูลที่เป็นเลขคู่ 

      X Nแ    แทน    คะแนนตัวที่ N 

         
2                                       

 
2
 

                                                                            X N+1        แทน    คะแนนตัวที ่
  
N+1        

 

                                                       2                                         
 
 2                                         

     2.1.2 การหาค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile Range=IQR) ค านวณจากสูตร ดังนี้
(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2549: 58) 
 
      IQR  =   Q3 - Q1  

 
เมื่อ     Q1         แทน ค่าที่ต าแหน่ง 1/4 หรือ 25% หาได้จาก Q1  = N 
                                                                                          4  

   Q3         แทน ค่าที่ต าแหน่ง 3/4 หรือ 75% หาได้จาก Q3 =  N  x  3 
            4  

    N          แทน จ านวนข้อมูล  
 

2.2  การเปรียบเทียบค่ามัธยฐานที่ค านวณได้กับค่ามัธยฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์จากการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวยแ์ละแพตตันรว่มกับการใช้
เส้นจ านวน โดยใช ้ The Sign Test for Median: One Sample (Miltion; Mcteer; & Corbet. 
1997: 594-595) โดยมีสูตรดังนี ้  
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P(X ≤ M) = P(X ≥ M) = 1 
                               2 

M แทน ค่ามัธยฐานที่ตั้งไว ้(เกณฑ์ที่ก าหนดไว้) 
X แทน จ านวนค่าของตัวแปรที่น้อยกว่าค่ามัธยฐานทีก่ าหนดไว้ (-) 

หรือจ านวนค่าของตัวแปรที่มากกว่าค่ามัธยฐานที่ตั้งไว้ (+) 
โดยพิจารณาใช้ค่า + เมื่อตั้งสมมติฐาน H a  : M < M0 
และพิจารณาใช้ค่า – เมื่อตั้งสมมติฐาน H a  : M > M0 
เมื่อ M เป็นค่ามัธยฐานที่ได้จากการทดลองและ M0 
เป็นค่ามัธยฐานที่ก าหนดไว ้

    2.3 การเปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนในการท าแบบทดสอบการเรียนเรื่อง
โจทย์ปัญหาด้านการบวกของนักเรียนที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ก่อนและ
หลังการทดลอง โดยใช้สถิติ The  Wilcoxon  Matched-  Pairs  Signed-Ranks  Test จากสูตร 
(นิภา  ศรีไพโรจน.์ 2533:91) 

 

    D = Y – X 
 

เมื่อ  D       แทน ความแตกต่างของคะแนน X และ Y ก่อนและหลัง 
     การทดลอง 

     X  แทน คะแนนของการทดสอบก่อนการทดลอง 
     Y  แทน คะแนนของการทดสอบหลงัการทดลอง 
  จัดอันดับค่าความแตกต่างจากค่าน้อยไปหาค่ามากก ากับอันดับด้วยเครื่องหมาย
บวกหรือเครื่องหมายลบตามล าดับของผลร่วมที่น้อยกว่า (โดยไม่ค านึงถึงเครื่องหมาย) เรียกว่า
ค่า T (ค่าของผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับที่น้อยกว่า) 
 

  สูตร  Z = T – E(T) 
          ST 
  เมื่อ  E(T) = N (N+1) 
                   4 
    ST = N (N+1) (2N+1) 
              24   
   

                เมื่อ E (T) แทน   ค่าเฉลี่ยของผลรวมอันดับที่น้อยกว่า 
   N แทน   จ านวนนักเรียน 
   ST แทน   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   Z แทน   คะแนนมาตรฐาน 
   T แทน   ค่าของผลรวมที่น้อยกว่า 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและเจตคติต่อคณติศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากการสอนซ่อมเสริมโดย
ใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกับการใช้เส้นจ านวน มีผลการวิเคราะหข์้อมูลน าเสนอ
ตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และ
แพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน มีรายละเอียดดังนี ้

 
ตาราง 1 จ านวนคะแนนค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์

ปัญหาการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากการ
สอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 

 
 

คนที ่
คะแนนก่อนเรียน 

(คะแนนเต็ม 24 คะแนน) 

 

ระดับ 
คะแนนหลังเรยีน 

(คะแนนเต็ม 24 คะแนน) 

 

ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

15 
15 
14 
16 
14 
14 
13 
9 

พอใช ้
พอใช ้
พอใช ้
พอใช ้
พอใช ้
พอใช ้

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 

22 
24 
20 
23 
24 
23 
24 
24 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

14 
2 

พอใช ้ 24 
2 

ดีมาก 

 
จากตาราง 1 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของ
พอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน    โดยก่อนสอนมีคะแนนระหว่าง 9-16 คะแนน   
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 14 และค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ 2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 
และหลังจากการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้น
จ านวน นักเรียนมีคะแนนระหว่าง 20-24 คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ 24 และ ค่าพิสัยควอไทล์ 
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เทา่กับ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีมาก  
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบค่ามัธยฐานที่ค านวณได้กับค่ามัธยฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้จากการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้น
จ านวน 

 
 

คนที ่
คะแนนหลังเรยีน 

(คะแนนเต็ม 24 คะแนน) 
ค่ามัธยฐานที ่

ก าหนดไว้ระดับดี 
เครื่องหมาย  

P-Value 
+ - 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

22 
24 
20 
23 
24 
23 
24 
24 

17.0-19.4 + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 0.0039 

Mdn 
IQR 

24 
2 

 8 0 Ho : M  17 
Ha : M  17 

 
จากตาราง 2 แสดงว่า ค่ามัธยฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลังการสอนซ่อมเสริมโดย
ใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน  สูงกว่าค่ามัธยฐานก าหนดไว้ใน
ระดับดี (17.0-19.4 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงจัดว่าอยู่ในระดับดี ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิค
ของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวนอยู่ในระดับด ี
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอล
โลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอล
โลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 

 
 
 

คนที ่

 

คะแนนหลังเรยีน 
 

ผลต่างของ
คะแนน 
D=Y-X 

 

ล าดับที่ของ 
ความแตกต่าง 

ล าดับตาม 
เครื่องหมาย 

 
 

T  

ก่อนสอน 
(X) 

 

หลังสอน 
(Y) 

 

+ 
 

- 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

15 
15 
14 
16 
14 
14 
13 
9 

22 
24 
20 
23 
24 
23 
24 
24 

7 
9 
6 
7 
10 
9 
11 
15 

2.5 
3.5 
1 

2.5 
6 

3.5 
7 
8 

+2.5 
+3.5 
+1 

+2.5 
+6 

+3.5 
+7 
+8 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0* 

รวม T+ = 34 T- = 0  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตาราง 3 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอล-
โลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิค
ของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวนสูงขึ้น 
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3.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้น
จ านวน 
 
ตาราง 4 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และ
แพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 

 
 

คนที ่
คะแนนก่อนเรียน 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 

ระดับ 
คะแนนหลังเรยีน 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 

ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

79 
69 
83 
66 
76 
81 
86 
86 

ดี 
พอใช ้
ดี 

พอใช ้
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 

100 
75 
92 
90 
100 
98 
100 
100 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

80 
14 

 99 
10 

 

 
จากตาราง 4 แสดงว่า เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน
ร่วมกับการใช้เส้นจ านวน    โดยก่อนสอนมีคะแนนระหว่าง 66-86 คะแนน   ค่ามัธยฐานเท่ากับ 
80 และค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ 14  อยู่ในระดับดี และหลังจากการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิค
ของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน นักเรียนมีคะแนนระหว่าง 75-100 คะแนน 
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 99 และ ค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ 10 อยู่ในระดับดีมาก  
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ตาราง 5  การเปรียบเทียบค่ามัธยฐานที่ค านวณได้กับค่ามัธยฐานของเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 

 
 

คนที ่
 

คะแนนหลังเรยีน 
 

 

ค่ามัธยฐานที ่
ก าหนดไว้ระดับดี 

 

เครื่องหมาย 
 

P - Value 
+ - 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

100 
75 
92 
90 
100 
98 
100 
100 

ร้อยละ 75-84 + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 0.0039 

Mdn 
IQR 

99 
10 

 8 0 Ho : M  65 
Ha : M  65 

 
จากตาราง 5 แสดงว่า ค่ามัธยฐานของเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์
และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน สูงกว่าค่ามัธยฐานที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงจัดว่าอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องสมมติฐานที่ 3 ที่ว่าเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิค
ของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวนอยู่ในระดับด ี
 
 
 
 
 
 



 บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกบัการใช้เส้นจ านวน 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการสอนซ่อม
เสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 

3.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน
ร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน
ร่วมกับการใช้เส้นจ านวนอยู่ในระดับดี 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน
ร่วมกับการใช้เส้นจ านวนสูงขึ้น 

  3.  เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวนอยู่ใน
ระดับด ี
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ท าการคัดแยก
โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการรับรู้และแปลผลข้อมูล(แบบ ครป.) และแบบส ารวจปัญหาใน
การเรียนรู้เฉพาะด้าน(แบบ สปร.) ส าหรับคัดแยกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของผดุง  
อารยะวิญญู ร่วมกับการใช้แบบคัดแยกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
ของสิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะและประเมินระดับเชาวน์ปัญญาโดยใช้คู่มือประเมินความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญา เด็กอายุ 2-15 ปี ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข     แล้วเลือกมาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)   
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เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการ
บวกจ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์
ปัญหาการบวกจ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์  

ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนสวัสดีวิทยา 
จ านวน 8 คน ด าเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One group Pretest-Posttest Design 
ก่อนด าเนินการสอนผู้วิจัยได้ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก
จ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 และทดสอบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ก่อนเรียน(Pre-test) 
หลังจากนั้นจึงเริ่มด าเนินการสอนด้วยตนเอง ด้วยวิธีการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอล
โลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน น าไปใช้เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วัน
ละ 50 นาที ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 น.-15.20 น. จ านวน 24 แผนการจัดการ
เรียนรู้ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2553 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว ท าการ
ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการ
บวกจ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 และแบบทดสอบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ฉบับ
เดียวกันกับที่ท าการทดสอบก่อนเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก ่ค่ามัธยฐาน 
(Median) พิสัยควอไทล์ (Interquartile Range: IQR)  และสถิตินอนพาราเมตริก The Sign Test 
for Median : One Sample และ The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนที่มีความบกพรอ่งทางการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการ
ใช้เส้นจ านวนอยู่ในระดับด ี

2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนที่มีความบกพรอ่งทางการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกับการ
ใช้เส้นจ านวน สูงขึ้น 

3. เจตคตติ่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร ์
หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกับการใช้เส้นจ านวน อยู่ใน
ระดับด ี
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ก่อนและหลังการสอนซ่อมเสริมโดย
ใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกับการใช้เส้นจ านวน และการศึกษาเจตคติต่อคณติศาสตร์
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ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอน
ซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกับการใช้เส้นจ านวน จากผลการวิจัย 
สามารถอภิปรายผลตามล าดับของสมมติฐานได้ดังนี ้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการ
ใช้เส้นจ านวนอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ 1  เนื่องมาจากการสอนโดยใช้
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน มีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นระบบ
ต่อเนื่องกันเริ่มจากง่ายไปหายาก (Gagné.1985 อ้างอิงจาก ทิศนา แขมมณี.2547:73) เริ่มจากขั้นที่ 
หนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยให้นักเรียนพูดเตือนตนเอง เพื่อช่วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มี
ลักษณะหนึ่งที่เป็นปัญหาส่งผลต่อการเรียน คือปัญหาสะเพร่า ไม่ละเอียดรอบคอบ (ผดุง อารยะ
วิญญู.  2544: 91) ได้รู้จักเตือนตนเอง เมื่อนักเรียนพบโจทย์ปัญหานักเรียนต้องทราบว่าขั้นแรกต้อง
ท าอย่างไร สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของแฮร์บาร์ต (Herbart. 1964 อ้างอิงจาก ทิศนา แขม
มณี.2547:49) ที่เชื่อว่า การเรียนรู้ต้องมีการเน้นการจ าความคิดเดิม (memory characterized)  

ส าหรับในขั้นต่อมา คือขั้นการฟังหรืออ่านโจทย์   การหาค าส าคัญ และการวาด
ภาพประกอบ ขั้นตอนเหล่านี้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นตัวหลักในการท ากิจกรรม 
เนื่องจากการได้พูดและการได้ลงมือท า ท าให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ถึง 90% (อาภรณ์ ใจ
เที่ยง. 2546:16) ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่เรียนรู้ได้ดีจากการใช้
สายตาและการลงมือปฏิบัติ (Hallahan,et.al, 2005 อ้างอิงจาก ผดุง อารยะวิญญู.2549:2) 
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของแฮร์บาร์ต  วุนด์และเพียเจต์ (Herbart, Wundt & Piaget อ้างอิง
จาก ทิศนา แขมมณ.ี2547:49,64) ที่กล่าวว่า บุคคลเกิดการเรียนรูแ้ละมีพัฒนาการทางสติปัญญาไป
ตามวัยต่างๆ จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  ซึ่งนักเรียนสามารถท าได้ดีและมีความสุขที่ได้ท า
กิจกรรมต่างๆ เช่น ในขั้นการฟังหรืออ่านโจทย์  เป็นการใช้ประสาทสัมผัสทางการได้ยิน การเห็น 
และการอ่าน  นักเรียนจะได้ยินโจทย์จากที่ผู้วิจัยอ่านให้ฟัง นักเรียนได้เห็นและอ่านโจทย์ที่อยู่บน
กระดานหรือใบงานของตนเอง ผู้วิจัยมีการขออาสาสมัครในการน าอ่านโจทย์ ในหลายๆ ครั้ง 
นักเรียนจะชอบยกมืออาสาที่จะน าอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟัง แม้บางครั้งจะมีค าบางค าที่อ่านไม่ได้ ผู้วิจัย
ใช้วิธีอ่านน าหรืออ่านคลอตาม ส่วนขั้นการหาค าส าคัญ เป็นการใช้ประสาทสัมผัสทางการเห็น การ
อ่าน การพูดและการได้ท า เช่น ผู้วิจัยให้นักเรียนน านิ้วชี้ข้างซ้ายและข้างขวาท าเป็นเครื่องหมาย
บวกและพูดว่า “บวกคือการนับเพิ่ม”  และขั้นการวาดภาพประกอบ ผู้วิจัยพบว่านักเรียนมีความ
สนใจและมีความสุขกับการเรียนรู้ ก็คือในช่วงแรก นักเรียนจะวาดวงกลมหรือสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นการ
วาดรูปภาพตามที่ผู้วิจัยวาดเป็นตัวอย่าง  ต่อมาในช่วงหลังนักเรียนมีการเตรียมรูปภาพมาจากบ้าน
ของตนเอง โดยที่ผู้วิจัยไม่ได้แจ้งให้เตรียมมา  

ส่วนขั้นการเขียนประโยคสัญลักษณ์ ในขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงกันแบบต่อเนื่อง  ผู้วิจัยสาธิตโดยการเขียนประโยค
สัญลักษณ์ให้นักเรียนเห็นบนกระดาน พร้อมอ่านออกเสียงให้นักเรียนได้ยิน แล้วให้นักเรียนได้ลงมือ



 70 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ในใบงานของตนเอง   ซึ่งนักเรียนจะเกิดการเรียนแบบเชื่อมโยงจากขั้นที่ 4 
วาดภาพประกอบมาสู่ประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นอย่างดี        สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ
กานเย (Gagné.1985 อ้างอิงจาก ทิศนา แขมมณี.2547:73) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองที่ต่อเนื่องกัน นักเรียนจะมีการเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง  
ขั้นการค านวณโดยใช้เส้นจ านวน ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนโดยน าความต้องการทางธรรมชาติ
ของผู้เรียนมาเป็นสิ่งเร้า เนื่องจากนักเรียนอยู่ในช่วงวัยที่ชอบกิจกรรมที่มีการเคลื่ อนไหวร่างกาย 
การน าเส้นจ านวนที่มีเส้นและตัวเลขที่ชัดเจนติดตั้งบนพื้นมาเป็นสิ่งเร้าพร้อมกับสอนการค านวณไป
พร้อมๆ กัน  นักเรียนสามารถค านวณได้ถูกต้องทุกคน แสดงว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับทิศนา แขมมณี(2547:54) ที่ประยุกต์หลักการจัดการศึกษามาจากทฤษฎีการวางเงื่อนไข 
(Conditioning Theory) กล่าวคือต้องมีการน าความต้องการทางธรรมชาติของนักเรียนมาเป็นสิ่งเร้า
และสิ่งเร้าที่เสนอต้องมีความชัดเจน การสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อาจเสนอสิ่งที่จะสอนไป
พร้อมกับสิ่งเร้าที่นักเรียนชอบตามธรรมชาติ และอีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือการจัดกิจกรรมต้องมี
ความต่อเนื่องด้วย จึงท าให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดี   และในขั้นสุดท้าย ขั้นการเขียน
ค าตอบที่เหมาะสม ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนขั้นนี้เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ตามกระบวนการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ส่งผลท า
ให้นักเรียนสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน ใน
แต่ละขั้นตอนนั้นมีการเรียงล าดับเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายไปสู่ขั้นตอนที่ยากเพื่อให้นักเรียนเกิดความ
มั่นใจในตนเอง ว่าตนเองสามารถท าได้   การที่ให้นักเรียนได้สลับกันอ่านโจทย์เช่นเดียวกับผู้วิจัยก็
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดแรงขับภายใน อยากรู้อยากเรียน อยากท างานให้เสร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย (ผดุง  อารยะวิญญู.2544:58)  อีกทั้งในทุกๆขั้นตอนของเทคนิคนี้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และมีการใช้สื่อประกอบในการสอน การให้นักเรียนได้ใช้แผนภาพ
ประกอบและการใช้เส้นจ านวนซึ่งเป็นสื่อประกอบอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้เกิดความคิดรวบยอด
ของโจทย์ปัญหานั้นๆ ทั้งนี้นักเรียนหลายคนมีการเตรียมภาพวาดง่ายๆ มาล่วงหน้าและมีการ
แลกเปลี่ยนกันดู ท าให้บรรยากาศในการสอนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกมากขึ้น และปัจจัยอีกประการหนึ่งคือการจัดกิจกรรมการสอน
ซ่อมเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ มีการดึงนักเรียนออกจากชั้นเรียนปกติเพื่อน ามาแก้ไข(Pull –Out 
Program) โดยมีนักเรียนจ านวน 8 คน ในระยะเวลา 50 นาที ซึ่งขนาดกลุ่มและเวลาที่ใช้ในการสอน
ซ่อมเสริมลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ทีพ่บว่าขนาดกลุ่มมีผลต่อประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในกลุ่มเล็กสูงกว่านักเรียนที่เรียนรวมกับนักเรียนทั้งห้องเรียน 
(Vaughn;&Linan-Thompson. 2003 อ้างอิงจาก สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ. 2550:119)  ปัจจัยต่างๆ 
จึงส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
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ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน
ร่วมกับการใช้เส้นจ านวน สูงขึ้น 

จากที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นว่า การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน
ร่วมกับการใช้เส้นจ านวนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์นั้นมีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นระบบต่อเนื่องกัน   ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และมีการพัฒนาได้ดีมากขึ้น  ผู้วิจัยขออภิปรายผลของนักเรียนแต่ละคน ดงัต่อไปนี ้

นักเรียนคนที่ 1  นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนค่อนข้าง
จะอยู่ไม่นิ่ง วอกแวกง่าย ท าให้การเริ่มท างานในแต่ละครั้งค่อนข้างล าบาก อีกทั้งนักเรียนยังอ่าน
หนังสือได้ไม่คล่อง ถึงแม้ว่านักเรียนจะอ่านหนังสือได้ไม่คล่องเท่าใดนัก แต่เมื่อถึงขั้นที่ 3 หาค า
ส าคัญ นักเรียนก็เกิดการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาให้เห็นได้อย่างเด่นชัด หลังจากนั้นนักเรียนมี
ความสนใจ ตั้งใจและมีความรู้สึกมั่นใจในการท างานมากขึ้น จากการสังเกตเวลามาเรียนของ
นักเรียน ในช่วงแรกของการมาเรียนนักเรียนจะขาดเรียน 2 ครั้งในสัปดาห์แรก แต่หลังจากนั้น
นักเรียนมาเป็นประจ าไม่เคยขาดเรียนอีกเลย  

นักเรียนคนที่ 2 นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก ในช่วงแรกนักเรียน
ค่อนข้างจะนิ่งเงียบ ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้วิจัย การท างานในแต่ละครั้งใช้เวลาค่อนข้าง
นานมากกว่านักเรียนคนอื่น ผู้วิจัยต้องคอยกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ในสิ่งที่นักเรียนชอบ คือการวาดภาพ นักเรียนจะชอบมากและมีการเตรียมรูปภาพมาจากบ้าน เพื่อ
ใช้ในการวาดภาพประกอบอีกด้วย พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเห็นได้อย่างเด่นชัดในขั้นที่ 4  

นักเรียนคนที่ 3 นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก ก่อนการเริ่มท างาน
ในแต่ละครั้ง นักเรียนจะลุกออกจากที่นั่งหลายรอบ เพื่อไปยืมอุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ ยางลบ 
จากเพื่อนหรือผู้วิจัยเสมอ ผู้วิจัยต้องคอยให้ค าแนะน าในการเรียนอย่างใกล้ชิด นักเรียนค่อนข้างใช้
เวลานานที่จะท าให้เกิดความเข้าใจ บางครั้งเพื่อนที่ท างานเสร็จแล้วจะช่วยอธิบายในบางเรื่องที่ยัง
สงสัย นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการเรียนดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แต่พัฒนาการ
ในการเรียนรู้ไมส่ามารถเห็นเด่นชัด  

นักเรียนคนที่ 4 นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก ในช่วงแรกนักเรียน
มาเรียนค่อนข้างช้า ผู้วิจัยจะต้องมอบหมายให้เพื่อนไปตามมาเรียน การเริ่มท างานในแต่ละครั้ง
ค่อนข้างล าบาก นักเรียนชอบชวนเพื่อนคุย สนใจในสิ่งแวดล้อมอื่นมากกว่าการเรียน ผู้วิจัยต้องมี
การกระตุ้นเตือนและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ช่วงหลังเริ่มเข้าที่มากขึ้นนักเรียนสามารถมาเรียนได้
ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนเจตคติต่อคณิตศาสตร์พบว่า เพิ่มขึ้นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนมีความสนใจเรียนและมีความรู้สึกที่ดีต่อคณิตศาสตร์ส่งผลท าให้พัฒนาการทางการเรียนดี
ขึ้นในทุกขั้นพร้อมๆกัน 

นักเรียนคนที่ 5 นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนท างาน
ค่อนข้างช้า การเริ่มท างานในแต่ละครั้งจะใช้เวลาค่อนข้างนาน ผู้วิจัยจะให้นักเรียนน าอ่านล าดับ
ขั้นตอนการท าเลข เพื่อกระตุ้นให้มีความสนใจและตั้งใจในการเรียนมากขึ้น นักเรียนมีพัฒนาการใน
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แต่ละขั้นไม่เห็นเด่นชัด แต่มีพัฒนาการดีขึ้นในทุกๆขั้น โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คะแนนเจตคติที่ได้คะแนนเต็ม   

นักเรียนคนที่ 6 นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนท างาน
ค่อนข้างช้า การเริ่มท างานในแต่ละครั้งผู้วิจัยต้องมีการกระตุ้นเตือนและให้ค าแนะน า หลังจากนั้น
นักเรียนจึงมีความสนใจและตั้งใจในการเรียนดีขึ้น สังเกตจากการที่นักเรียนพยายามเป็นอาสาสมัคร
ทุกครั้ง ทุกช่วงเวลาขณะเรียน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนเจตคติที่แสดงให้เห็นว่า
คะแนนเพิ่มขึ้น พัฒนาการดีขึ้นในทุกๆขั้น แต่พัฒนาการในแต่ละขั้นไม่เห็นเด่นชัด  

นักเรียนคนที่ 7 นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก ในช่วงแรกของการ
เรียน นักเรียนจะมาเข้าเรียนค่อนข้างช้าเนื่องจากให้ความสนใจที่จะเล่นกับเพื่อนในชั้นเรียน แต่
ผู้วิจัยสังเกตว่าถ้านักเรียนตั้งใจเรียนจะมีความเข้าใจเร็วกว่าเพื่อนในห้อง ผู้วิจัยจึงมอบหมายให้ช่วย
อธิบายเพื่อนที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องให้เข้าใจ หลังจากนั้นพบว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น 
โดยระยะหลังมาถึงห้องเรียนก่อนเวลาเรียน มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น  และถ้าเพื่อนมีข้อสงสัย
นักเรียนสามารถอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้ แม้บางครั้งเพื่อนบางคนต้องอธิบายหลายครั้งจึงจะเข้าใจ 
นักเรียนชอบอาสาสมัครในการตอบค าถาม นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกๆขั้น โดยดูจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนเจตคติที่ได้คะแนนเต็ม   

นักเรียนคนที่ 8  นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก แต่นักเรียน
ค่อนข้างจะขาดความรอบคอบในการท างาน  ในช่วงแรกของการมาเรียนผู้วิจัยรับรู้ถึงความไม่ตั้งใจ
เรียนของนักเรียน เนื่องจากจะมาเรียนค่อนข้างช้า และในขณะที่เรียนก็ไม่สนใจเรียนเท่าใดนัก 
ผู้วิจัยต้องคอยกระตุ้นและให้ก าลังใจอย่างใกล้ชิด นักเรียนจึงมีความสนใจและตั้งใจในการเรียนมาก
ขึ้น จากการสังเกตเวลามาเรียนของนักเรียนที่มาเรียนเร็วขึ้น และคอยเป็นผู้ช่วยผู้วิจัยในการตาม
เพื่อนมาเรียน พัฒนาการดีขึ้นอย่างเด่นชัด โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนเจตคติที่
ได้คะแนนเต็ม   

การเรียนรู้ของนักเรียนแต่คนมีพัฒนาการในการเรียนรูท้ี่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
บุคคลนั้นๆ แต่การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกับการใช้เส้นจ านวน 
ของผู้วิจัยครั้งนี้ ได้ผสมผสานกระบวนการการเรียนรูแ้ละทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน   ท า
ให้นักเรียนสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ของนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการสอนซ่อม
เสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกับการใช้เส้นจ านวน  พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ เนื่องจากการสอนซ่อมเสริมโดยใช้
เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกบัการใช้เส้นจ านวน มีล าดับขั้นตอนทีช่ัดเจนต่อเนื่องเป็น
ล าดับ กระบวนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ดีขึน้ และเทคนคิการ
สอนดังกล่าวได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ 
และผู้เชีย่วชาญด้านจิตวิทยา รวมทั้งมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้การสอนซ่อมเสริมเรื่องโจทย์
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ปัญหาการบวกโดยใชเ้ทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตนัร่วมกับการใช้เส้นจ านวน ไปทดลองใช้แล้ว
น ามาปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนได้แผนการจัดการเรียนรูก้ารสอนซ่อมเสริมเรื่องโจทย์ปัญหา
การบวกโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันรว่มกับการใช้เส้นจ านวนที่สมบรูณ ์ ก่อนน าไปใช้
ในการสอน จึงท าให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัย
ของ อนัญยาณี ศรีนอก (2552: บทคดัย่อ) ที่ได้ศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระปริมาตรและ
พื้นที่ผิวและความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 3  ที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน จากการสอนแบบผสมผสานวิธีการจัดการเรียนรู้แบบวรรณีกับพอลโลเวย์และแพ็ตตัน พบว่า
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ได้รับการสอนโดยประยุกต์วธิีสอนแบบผสมผสานวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบวรรณีกบัพอลโลเวย์และแพ็ตตันอยูใ่นระดับดีมาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
ได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคงทนใน
การเรียนสาระปริมาตรและพื้นที่ผิวของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3   ที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน หลังจากการสอนแบบผสมผสานวิธีการจัดการเรียนรู้แบบวรรณีกับพอลโลเวย์และแพ็ตตัน 
ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80 

เจตคติต่อคณิตศาสตร์นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลังการ
สอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวนอยู่ในระดับดี ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน
ร่วมกับการใช้เส้นจ านวนนั้น ท าให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง การให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ลงมือปฏิบัติและนักเรียนมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถท าได้ตั้งแต่ครั้งแรกของการสอน เมื่อนักเรียน
ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหา นักเรียนก็มีก าลังใจที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ (สิริพร  ทิพย์คง.
2544:107) จึงส่งผลให้เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีต่อการแก้ปัญหาสูงขึ้นตาม สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมเดช  เจริญชนม์ (2541: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถ
และเจตคติที่มีต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนซ่อมเสริมด้วยแบบ
ฝึกทักษะการอ่านด้านการรู้จักค ากับแบบฝึกทั่วไป พบว่านักเรียนที่เรียนซ่อมเสริมด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่านด้านการรู้จักค า มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูงกว่านักเรียนที่เรียนซ่อมเสริม
ด้วยแบบฝึกทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านเจตคติที่มีต่อการอ่านภาษาไทย
ภายหลังการทดลอง นักเรยีนที่เรียนซ่อมเสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านด้านการรู้จักค า มีเจตคติที่
ดีต่อการอ่านภาษาไทยสูงกว่านักเรียนที่เรียนซ่อมเสริมด้วยแบบฝึกทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัครั้งนี ้ ผู้วิจัยพบว่าสิ่งทีเ่ป็นประโยชนต์่อการเรียนการสอน ท าให้การเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพ  มีดังนี ้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ควรให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุกครั้งทุกขั้นตอนเท่าที่ครูผู้วิจัย/
ผู้สอนสามารถท าได้ และในการสอนครูผู้วิจัย/ผู้สอนควรสอนตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

1.2 ควรมีสิ่งเสริมแรงที่หลากหลาย เช่น การกล่าวค าชมเชย การให้เพื่อนปรบมือให้หรือ
การให้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆ ที่นักเรียนสนใจ ซึ่งเป็นแรงขับให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน มี
ความมั่นใจ มีความกล้าแสดงออก กล้าตอบค าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธ์ระหวา่งครู
กับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรยีนมากยิ่งขึ้น ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนานและ
เป็นกันเอง 

1.3 ควรมีสิ่งเร้าที่เป็นความต้องการทางธรรมชาตขิองนักเรียน ให้เหมาะสมตามวัยและ
พัฒนาการของนักเรียน รวมทั้งประยุกต์สิ่งเร้าให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียน 

1.4 บุคลิกภาพของครูผู้วิจัย/ผู้สอน สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เป็น
กันเอง ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปนัก เนื่องจากเนื้อหาวิชามีความยาก ประกอบกับบุคลิกภาพของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อยู่แล้ว 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจัยที่ใช้การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนคิของพอลโลเวย์และแพตตนัร่วม 

กับการใช้เส้นจ านวนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอ่ืนๆ เช่น โจทย์ปญัหาการลบ โจทย์
ปัญหาเศษส่วน โจทย์ปัญหาจุดทศนิยม เป็นต้น 

2.2 ควรมีการวิจัยที่ใช้การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนคิของพอลโลเวย์และแพตตนัร่วม 
กับการใช้เส้นจ านวน ร่วมกบันวัตกรรมอ่ืนๆ 

2.3 ควรมีการศึกษาผลการใช้การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพต-
ตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน กับตัวแปรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากผลการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
และเจตคตติ่อคณิตศาสตร์ เช่น ความคงทนในการเรียน ความคิดสร้างสรรค ์ แรงจูงใจในการเรียน 
เป็นต้น 
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ภาคผนวก ข 
 

1.  ผลการประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาจากดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 

แผนการจัดการเรียนรูก้ับจดุประสงค์การเรียนรู ้(IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรูเ้รื่อง 

โจทย์ปัญหาการบวก  โดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 

2. ผลการประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาจากดัชนี ความสอดคล้อง 

ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู ้(IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่อง 

โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกนิ 100  แบบปรนัยและแบบอัตนัย 

โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

3. ผลการประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาจากดัชนี ความสอดคล้อง 

ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)  ของแบบวัดเจตคติต่อคณติศาสตร์โดยผู้เชีย่วชาญ 

4.  ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100  

5. ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร ์
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ตาราง 6  ผลการประเมินคา่ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาจากดัชน ีความสอดคล้อง 
ระหว่างแผนการจัดการเรียนรูก้ับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรูเ้รื่องโจทย์
ปัญหาการบวก  โดยใชเ้ทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจ านวน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

แผนที่ 

 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

รวม 

 

 

ค่า IOC 

 

 

สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

 



 89 

ตาราง 6 (ต่อ) 

 

 

แผนที่ 

 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

 

รวม 

 

 

ค่า IOC 

 

 

สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

14 

15 

16 

17 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้
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ตาราง 7 ผลการประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาจากดัชน ีความสอดคล้อง 
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู ้(IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องโจทย์

ปัญหาการบวกจ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100  แบบปรนัยและแบบอัตนยั โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

ข้อที่ 

 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

 

รวม 

 

 

ค่า IOC 

 

 

สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

แบบปรนัย 

1 

*2 

3 

4 

*5 

*6 

7 

8 

9 

10 

*11 

12 

13 

 

+1 

-1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

 

1 

0.67 

1 

1 

0.67 

0.67 

1 

1 

1 

1 

0.67 

1 

1 

 

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

 

ข้อที่ 

 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

 

รวม 

 

 

ค่า IOC 

 

 

สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

14 

15 

16 

17 

18 

*19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

แบบอัตนัย 

*1 

2 

3 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

0.67 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใชไ้ด ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

 

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

 

ข้อที่ 

 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

 

รวม 

 

 

ค่า IOC 

 

 

สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

4 

5 

*6 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

 
 
* ข้อที่ไม่น ามาใช้เป็นแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

ตาราง 8 ผลการประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาจากดัชน ีความสอดคล้อง 
ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู ้(IOC)  ของแบบวัดเจตคติต่อคณติศาสตร์โดยผู้เชีย่วชาญ 

 

 

ข้อค าถามที ่

 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

รวม 

 

 

ค่า IOC 

 

 

สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 

2 

3 

*4 

5 

6 

7 

*8 

9 

10 

11 

12 

*13 

14 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้
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ตาราง 8 (ต่อ) 

 

 

ข้อค าถามที ่

 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

 

รวม 

 

 

ค่า IOC 

 

 

สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

15 

16 

*17 

18 

19 

20 

21 

*22 

23 

24 

25 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

ใช้ได ้

* ข้อที่ไม่น ามาใช้เป็นแบบวดัเจตคติต่อคณิตศาสตร ์
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ตาราง 9  ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100  

ข้อที่ P R ข้อที่ P R 

ปรนัย  1 

*2 

3 

4 

*5 

*6 

7 

8 

9 

10 

*11 

12 

 

อัตนัย  *1 

2 

3 

.37 

.37 

.63 

.25 

.25 

.36 

.75 

.63 

.63 

.63 

.12 

.63 

 

.50 

.37 

.25 

.33 

-.66 

.33 

.33 

-.66 

-.66 

.33 

.33 

.33 

.33 

-.33 

.33 

 

-.66 

.33 

.33 

ปรนัย 13 

14 

15 

16 

17 

18 

*19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

อัตนัย  4 

5 

*6 

.50 

.37 

.37 

.25 

.75 

.50 

.37 

.50 

.37 

.37 

.63 

.50 

.63 

.37 

.25 

.12 

.33 

.33 

.33 

.33 

.33 

.33 

0 

.33 

.33 

.33 

.33 

.66 

.33 

.33 

.33 

-.66 

* ข้อที่ไม่น ามาใช้เป็นแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
หมายเหตุ  ใช้ดัชนีค่าความยากง่าย(P) ตั้งแต่ .20 ถึง .80 และ  

ใช้ดัชนีค่าอ านาจจ าแนก(r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป 
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ตาราง 10 ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร ์
 

 

คนที ่

 

เพศ 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

เชาวน์ปัญญา 

(IQ) 

 

คะแนนแบบส ารวจ 

ปัญหาในการเรียน 

 

คะแนนแบบคดัแยกนักเรียน 

ด้านคณิตศาสตร์ 

 

คปร. 

 

สปร. 
การจ าแนกตัวเลข

(20 คะแนน) 

การแก้โจทย์ปัญหา

(10 คะแนน) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ชาย 

หญิง 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

หญงิ 

ชาย 

ชาย 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

90 

112 

90 

91 

90 

92 

90 

94 

126 

123 

122 

123 

141 

122 

125 

130 

288 

249 

223 

201 

211 

227 

208 

225 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

3 

3 

3 

6 

5 

3 

3 

3 

 

ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา (IQ) ใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญา เด็กอายุ 2-15 ปี ของ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ต้องมีระดับเชาวน์ปัญญา 
ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป 

แบบทดสอบความสามารถในการรับรู้และแปลผลข้อมูล(แบบ ครป.) มีข้อค าถาม 57 ข้อ และมี 8 ด้าน คือ

ด้านการรับรู้และแปลผลข้อมูล ด้านการฟัง ด้านสายตาการจัดหมวดหมู่ การรับรู้ความคิดรวบยอด ความเร็ว

ในการรับรู้ การรับรู้ทางสายตาและการเคลื่อนไหว การรับรู้ทางสังคม ด้านสมาธิ โดยใช้จุดตัดรวมที่เกณฑ์ 

121 นักเรียนที่มีคะแนนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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แบบส ารวจปัญหาในการเรียน แบบทดสอบมาตรฐานมีเกณฑ์ปกติ (norms) จุดตัดรวมที่เณฑ์ 199 นักเรียน

ที่มีคะแนนเท่ากับหรือมากกว่าจุดตัด จัดเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

แบบคัดแยกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์  ด้านการจ าแนกตัวเลข มีคะแนนเต็ม 

20 คะแนน คนที่มีคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความสามารถระดับดีมาก จัดว่านักเรียนไม่มีปัญหาด้านการ

รับรู้ทางสายตา ด้านการแก้โจทย์ปัญหามีคะแนนเต็ม 10 คะแนน คนที่มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 49   มี

ความสามารถระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก านด จัดว่านักเรียนมีปัญหาด้านการแก้โจทย์ปัญหา 
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ภาคผนวก ค 

 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  : แผนการจัดการเรียนรูค้รั้งที่ 1   
 

สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์
หน่วยการเรยีนรู้ โจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 โดยใช้เส้นจ านวน 
ระดับชั้น   ประถมศึกษาปีที ่3   เวลา 50 นาท ี
 

ความคิดรวบยอด 
 โจทยก์ารบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 โดยใช้เส้นจ านวน คือจ านวนที่มีเครื่องหมาย
บวก (+) ซึ่งแสดงถึงการรวมกันของจ านวน 2 จ านวน ผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าผลรวมหรือผลบวกจะมีค่ามากขึ้น 
โดยมีค่าไม่เกิน 9 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 เมื่อก าหนดโจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 ให้ นักเรียนสามารถหาค าตอบ 
โดยการใช้เส้นจ านวนได้ถูกต้อง 
 

เนื้อหา 
 โจทยก์ารบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. เมื่อก าหนดโจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 ให้  นักเรียนสามารถหา

ค าตอบโดยใช้เส้นจ านวนได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการเรียน 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้    มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นที่ 1  ขั้นเตือนตนเอง ( 10 นาที ) 

1. ครูและนักเรียนท าความรู้จักกัน 
2. ครูให้นักเรียนเขียนหรือบอกสิ่งที่นักเรียนชอบ 3 ล าดับจากมากไปหาน้อย ลงในกระดาษที่ครู

แจก  เพื่อเป็นแรงจูงใจในการที่นักเรียนสามารถท าตามกติกาในการเรียน 
3. นักเรียนและครูช่วยกันตั้งกติกาในการเรียน แล้วติดบนกระดาษบรู๊ฟน าไปติดบนกระดาน  
4. ครูแจกขั้นตอนการท าเลขลงบนโต๊ะของนักเรียนแต่ละคน  
5. ในรอบแรกครูอ่านขั้นตอนการท าเลขให้นักเรียนฟังและนักเรียนชี้ตามค าอ่านทีละข้อ รอบที่สอง

ครูและนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกัน   
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6. ครูบอกนักเรียนว่า เวลาที่ได้ใบงานคณิตศาสตร์ให้นักเรียนอ่านขั้นตอนในการท าเลข โดยเริ่ม
อ่านจากขั้นที่ 1 (เตือนตนเอง) เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงล าดับขั้นในการท าเลขได้อย่างถูกต้อง 

7. เมื่ออ่านขั้นที่ 1 เรียบร้อย ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 2 (ฟัง/อ่านโจทย์) 
 

ขั้นที่ 2  ขั้นฟัง/อ่านโจทย์ ( 5 นาที ) 
1. ครูวางบัตรตัวเลข(แบบคว่ าหน้า) 1 ใบ ลงบนโต๊ะนักเรียนแต่ละคน เมื่อครูให้สัญญาณให้

นักเรียนแต่ละคนเปิดบัตรตัวเลขของตนเองแล้วอ่านให้ครูฟังทีละคน 
2. ครูแจกกระดาษ 1 แผ่นและดินสอสีให้นักเรียนแต่ละคน คนละ 1แท่ง ขออาสาสมัคร 1 คน 

ออกมาหน้าห้องเรียนและพูดตัวเลข 1 ตัว นักเรียนที่เหลือในห้องเขียนตัวเลขที่ได้ยินลงบน
กระดาษ ครูเดินดูความถูกต้อง ถ้านักเรียนคนใดท าได้ถูกต้องครูให้ค าชม นักเรียนคนใดท าผิด
ครูช่วยชี้แนะและให้ก าลังใจ 

3. ครูเขียนโจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 ลงบนกระดาน ในรอบแรกครูอ่าน
โจทย์ให้นักเรียนฟัง รอบที่สองครูและนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกัน  ตัวอย่างเช่น 

3.1     5    +  3 
3.2     4    +  2 
3.3     1    +  6 

4. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 3 (ค้นหาค าส าคัญ) 
 

ขั้นที่ 3  ขั้นค้นหาค าส าคัญที่น าไปสู่แนวทางการค านวณ ( 5 นาที ) 
1. ครูชี้ไปที่เครื่องหมาย + จากโจทย์ที่ครูและนักเรียนช่วยกันอ่าน แล้วสอนให้นักเรียนรู้

ความหมายการบวก คือนับเพิ่ม  
2. ครูให้นักเรียนท านิ้วเป็นเครื่องหมายบวก แล้วพูด “บวกคือการนับเพิ่ม” พร้อมๆกัน 
3. ครูแจกใบงานที่ 1 ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันอ่านโจทย์ที่ละข้อ เมื่ออ่านจบ ให้นักเรียนลงมือท า

ใบงานที่1 ของแต่ละคน  
4. เมื่อท าเสร็จครูและนักเรียนตรวจผลงานพร้อมๆ กัน ถ้าท าได้ถูกต้องครูใหน้ักเรียนปรบมือพร้อม

ให้ค าชม ถ้าท าผิดครูช่วยชี้แนะและให้ก าลังใจ 
5. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 4 (วาดแผนภาพ) 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นวาดแผนภาพ ( 5 นาที ) 
1. ให้นักเรียนช่วยกันเลือกโจทย์การบวกจากใบงานที่ 1 มา 2 ข้อ 
2. นักเรียนทุกคนเขียนโจทย์การบวกลงในใบงานที่ 2 ครูแจกให้ แล้ววาดภาพประกอบตามโจทย์ที่

เขียนไว้ 
3. ครูให้นักเรียนสลับกันตรวจผลงานของเพื่อน และให้เขียนชมผลงานของเพื่อนได้ 
4. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 5 (เขียนประโยคสัญลักษณ์) 
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ขั้นที่ 5  ขั้นเขียนประโยคสัญลักษณ ์( 5 นาที ) 
1. ครูแจกใบงานที่ 3 แล้วอธิบายว่า ครูจะอ่านโจทย์การบวกให้นักเรียนฟังช้าๆ 2 รอบ 
2. ให้นักเรียนเติมตัวเลขหรือเครื่องหมายที่ขาดหายไปให้ถูกต้องสมบูรณ์ในใบงานที่ 3 
3. ครูให้นักเรียนสลับกันตรวจใบงานของเพื่อน และให้เขียนชมในใบงานของเพื่อนได้ 
4. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 6 (ค านวณโดยใช้เส้นจ านวน) 

 

ขั้นที่ 6  ขั้นค านวณโดยใช้เส้นจ านวน (10 นาที ) 
1. ครูติดเส้นจ านวนไว้ที่พื้น  
2. ครูสอนวิธีการบวกเลขโดยใช้เส้นจ านวนให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง  เช่น 4+3 =  ครูยืนที่

ต าแหน่งเลข 4 แล้วกระโดดไป 3 ก้าว  ครูไปหยุดที่ตัวเลข 7 เพราะฉะนั้น 7 คือค าตอบ 
 

                                                  
 

 
 

3. ครูเขียนโจทย์การบวกข้อต่อไป ครูและนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน โดยขออาสาสมัครนักเรียน
ออกมาหน้าชั้น 1 คน  แสดงการบวกโดยใช้เส้นจ านวนในข้อ 2  

4. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 7 (เขียนค าตอบที่เหมาะสม) 
 

ขั้นที่ 7  ขั้นเขียนค าตอบที่เหมาะสม ( 10 นาที ) 
1. ครูแจกใบงานที่ 4 โจทย์การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 ให้นักเรียนหาผลลัพธ์ 

โดยการใช้เส้นจ านวนที่อยู่ในใบงาน 
2. เมื่อนักเรียนทุกคนท าเสร็จ ให้ตรวจใบงานด้วยตนเอง แล้วน ามาส่งครู 
3. ครูเลือกโจทย์ที่นักเรียนส่วนใหญ่ท าผิด หรือถ้าท าถูกหมดให้สุ่มเลือกโจทย์ที่นักเรียนท าขึ้นมา 

อย่างน้อย 2 ข้อ นักเรียนทุกคนช่วยกันค านวณโดยการใช้เส้นจ านวนบนกระดาน  
4. ครูให้ก าลังใจทุกคนที่ให้ความสนใจ และตั้งใจเรียน 
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สื่อการสอนและอุปกรณ ์
1. บัตรตัวเลข 0-9 
2. กระดาษ A4 
3. ดินสอสี 
4. สีเมจิก 
5. กระดาษบรู๊ฟ 2 แผ่น 
6. ขั้นตอนการท าเลข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เส้นจ านวน 
8. ใบงาน 

 

การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินตามสภาพจริง 
- สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
- การสนใจและตั้งใจตอบค าถาม 

2. ตรวจผลงานจากใบงาน 

ขั้นตอนการท าเลข 

ขั้นที่ 1  เตือนตนเอง    

ขั้นที่ 2  ฟัง/อ่านโจทย ์    

ขั้นที่ 3  หาค าส าคัญ    

ขั้นที่ 4  วาดภาพประกอบ   

ขั้นที่ 5  เขียนประโยคสัญลักษณ์   

ขั้นที่ 6  ค านวณโดยใช้เส้นจ านวน   

ขั้นที่ 7  เขียนค าตอบ     
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ใบงานที่ 1 
 

     ชื่อ…....................................................................... นามสกุล..................................................... 

     ชั้น........................................................................ วันที่......................................................... 

 

     ให้นักเรียน            ล้อมรอบเครื่องหมาย  + 
 

1.         5  +     3 
 

2.         4  +     2 
 

3.          6  -    4 
 

4.         4  +    4 
 

5.         7  +   1 
 

6.         5  -   4 
 

7.         8  +   0 
 

8.         1  +   3 
 

9.         9  +   1 
 

10. 6   -  4 
 ง่ายๆ ครับ 
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ใบงานที่ 2 
 

     ชื่อ…....................................................................... นามสกุล..................................................... 

     ชั้น........................................................................ วันที่......................................................... 

 

     ให้นักเรียน 1.  เขียนโจทย์ลงในช่องว่าง 

     2.  วาดภาพประกอบตามโจทย์ที่เขียนให้ถูกต้อง    

         ตัวอย่าง   ก.   4  +  1  =  

 

                                                              
          
 
 

1.             4 + 2  = 
 

         
 
       
 
   

 
 

2.      1  + 3    = 
 

 

 

 เก่งมากค่ะ

รับ 
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                                    ใบงานที่ 3  

1. ให้นักเรียนฟังโจทย์การบวกจากครู 
2. เติมตัวเลขหรือเครื่องหมายที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์  

 

         ตัวอย่าง   ครูอ่านโจทย์การบวก    4  +  3 =   

                         นักเรียนเติม                  4  +  3 =     
 

1.         5   +   =    
 

2.         4   +   =    

 
3.         +    5  =    

 

4.                2  =    
 

5.          +    1           
 

6.         9   +   =    
 

7.         +          =         
 

8.         +          =         
 

9.              +          =   
 

10.                +          =         



 106 

ใบงานที่ 4 

       ให้นักเรียนใช้เส้นจ านวนหาค าตอบที่ถูกต้อง  แล้วเขียนค าตอบลงในช่องว่าง 

           
 
 

1.         1  +     3  = 
 

2.         5  +     4  = 
 

3.          6  +    2  = 
 

4.         0  +    4  = 
 

5.         2  +   6  = 
 

6.         4  +   3  = 
 

7.         0  +   8  = 
 

8.         1  +   3  = 
 

9.         6  +   1  = 
 

10. 2        +         2  = 
 

 ท าได้แน่ๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 5 
 

สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์
หน่วยการเรยีนรู้ โจทยป์ัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 9 โดยใช้เส้นจ านวน 
ระดับชั้น   ประถมศึกษาปีที ่3   เวลา 50 นาท ี
 

ความคิดรวบยอด 
โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 โดยใช้เส้นจ านวน คือบทความที่

ประกอบด้วยข้อความบรรยายถึงสถานการณ์ และข้อความที่เป็นข้อค าถามที่ต้องการให้แก้ไขในสถานการณ์

นั้น ซึ่งในแต่ละข้อความประกอบด้วยตัวเลข จ านวน หรือค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ โดยอาศัยเทคนิคของ

พอลโลเวย์และแพตตันที่เป็นล าดับขั้นตอนช่วยแก้ไขโจทย์ปัญหา และเส้นจ านวนเป็นเครื่องมือช่วยในการ

แสวงหาค าตอบ ค าตอบที่ได้จะมคี่าไม่เกิน 9 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถท าตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน   ที่
ก าหนดได้ถูกต้อง 

2. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกนิ 9 ให้ นักเรียนสามารถ
แสวงหาค าตอบ โดยการใช้เส้นจ านวนได้ถูกต้อง 

 

เนื้อหา 
 โจทยป์ัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 9 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปญัหาตามเทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
2. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 ให้  นักเรียนสามารถ

หาค าตอบโดยใช้เส้นจ านวนได ้
3. นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการเรียน 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นเตือนตนเอง ( 10 นาที ) 

1. ครูและนักเรียนทักทายกัน 
2. นักเรียนและครูช่วยกันทบทวนกติกาในการเรียน ที่ติดอยู่บนกระดาน  



 108 

3. นักเรียนและครูช่วยกันทบทวนขั้นตอนการท าเลข ที่อยู่บนโต๊ะของนักเรียนแต่ละคน โดย 
ครูขออาสาสมัครในการอ่านน า ขณะที่นักเรียนที่เหลือชี้ตามค าอ่านทีละข้อ  

4. นักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 2 (ฟัง/อ่านโจทย์) 
 

ขั้นฟัง/อ่านโจทย์ ( 5 นาที ) 
1. ครูเขียนโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9 ลงบนกระดาน ในรอบแรก

ครูอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟัง รอบที่สองครูและนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกัน  ตัวอย่างเช่น 
1.1 แม่มีไข่ 3 ฟอง  ซื้อมาอีก 2 ฟอง แม่มีไข่ทั้งหมดก่ีฟอง  

2. ครูขออาสาสมัครออกมาอ่านโจทย์ที่หน้าชั้นเรียน ถ้าอ่านไม่ค่อยได้ครูช่วยโดยการอ่านคลอ ครู
คอยให้ก าลังใจด้วยค าพูดหรือการปรบมือ 

3. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 3 (ค้นหาค าส าคัญ) 
 

ขั้นค้นหาค าส าคัญที่น าไปสู่แนวทางการค านวณ ( 5 นาที ) 
1. จากโจทย์ที่เขียนอยู่บนกระดาน ครูชี้ค าที่หมายถึงการบวกทีละค าให้นักเรียนเห็น  แล้วพูดค าๆ 

นั้น เช่น  “อีก ทั้งหมด” พร้อมๆกัน  
2. หลังจากน้ันครูแจกใบงานข้อที่ 1  ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบค าที่หมายถึงการบวก แล้วน าค าที่

วงกลมเขียนลงในใบงานของแต่ละคน 
3. เมื่อท าเสร็จครูและนักเรียนตรวจผลงานพร้อมๆ กัน ถ้าท าได้ถูกต้องครูให้นักเรียนปรบมือพร้อม

ให้ค าชม ถ้าท าผิดครูช่วยชี้แนะและให้ก าลังใจ 
4. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 4 (วาดแผนภาพ) 

 
ขั้นวาดแผนภาพ ( 5 นาที ) 

1. ครูวาดภาพเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดจูากโจทย์ที่อยู่บนกระดาน 
2. หลังจากน้ันให้นักเรียนทุกคนลงมือวาดภาพในใบงานข้อที่ 1 ของตนเอง  
3. ครูให้นักเรียนสลับกันตรวจผลงานของเพื่อน และให้เขียนชมผลงานของเพื่อนได ้
4. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 5 (เขียนประโยคสัญลักษณ์) 

 
ขั้นเขียนประโยคสัญลักษณ ์( 5 นาที ) 

1. ครูเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างจากโจทย์ที่อยู่บนกระดาน  
2. ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ในใบงานข้อที่1 ด้วยตนเอง ครูคอยเดินดูและช่วยแนะน า 
3. ครูให้นักเรียนสลับกันตรวจผลงานของเพื่อน และให้เขียนชมผลงานของเพื่อนได้ 
4. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 6 (ค านวณโดยใช้เส้นจ านวน) 
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ขั้นค านวณโดยใช้เส้นจ านวน (10 นาที ) 
1. ครูค านวณจากประโยคสัญลักษณ์โดยใช้เส้นจ านวน จากโจทย์ที่อยู่บนกระดานให้นักเรียนดู 
2. ครูขออาสาสมัครให้ออกมาค านวณโดยใช้เส้นจ านวนซ้ าจากโจทย์ที่อยู่บนกระดานอีก 1 รอบ 
3. เมื่อเห็นว่านักเรียนเริ่มเข้าใจ ครูให้นักเรียนลงมือค านวณในใบงานของแต่ละคน โดยครูคอยเดิน

ดูและให้ค าแนะน า 
4. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 7 (เขียนค าตอบที่เหมาะสม) 

 
ขั้นเขียนค าตอบที่เหมาะสม ( 10 นาที ) 

1. หลังจากที่ค านวณโดยใช้เส้นจ านวน ครูเขียนค าตอบที่ได้ลงในช่องค าตอบให้นักเรียนดู    เป็น
ตัวอย่าง 

2. ให้นักเรียน เขียนค าตอบที่ค านวณได้จากเส้นจ านวน ลงในใบงานของแต่ละคน 
3. เมื่อนักเรียนทุกคนท าเสร็จ ให้ตรวจใบงานด้วยตนเอง แล้วน ามาส่งครู 
4. ครูเลือกโจทย์ที่นักเรียนส่วนใหญ่ท าผิด หรือสุ่มเลือกโจทย์ที่นักเรียนท าขึ้นมา อย่างน้อย 2 ข้อ 

ให้ทุกคนช่วยกันค านวณโดยการใช้เส้นจ านวนบนกระดาน  
5. ครูให้ก าลังใจทุกคนที่ให้ความสนใจ และตั้งใจเรียน 
 

สื่อการสอนและอุปกรณ ์

1. ดินสอสี 
2. เส้นจ านวน 
3. ใบงาน 
 

การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินตามสภาพจริง 
- สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
- การสนใจและตั้งใจตอบค าถาม 

2. ตรวจผลงานจากใบงาน 
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ใบงานที่ 1 
 

     ชื่อ…....................................................................... นามสกุล..................................................... 

     ชั้น........................................................................ วันที่......................................................... 

 

1. พี่มีเงิน 5 บาท ตาให้มา อีก 1 บาท พี่มีเงิน ทั้งหมด กี่บาท 
 

หาค าส าคัญ          

 

วาดภาพประกอบ   

 

 

 

เขียนประโยคสัญลักษณ ์  

ค านวณโดยใช้เส้นจ านวน   

 

 
 
 

เขียนค าตอบ   
                                   

 
ท ำได้

แน่นอ

น 
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 2. แม่มีไข่ 3 ฟอง  ซื้อมา อีก 2 ฟอง แม่มีไข่ ทั้งหมด กี่ฟอง  

 
หาค าส าคัญ          

 

วาดภาพประกอบ   

 

 

 

เขียนประโยคสัญลักษณ ์  

ค านวณโดยใช้เส้นจ านวน   

 

 
 
 
เขียนค าตอบ   

 
 

 

                                                                                           

ง่ำยๆ  
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 3. เมย์มสี้ม  5 ผล  มะนาว 4 ผล รวมเมย์มีส้มและมะนาว 
     ทั้งหมดกี่ผล  
 
หาค าส าคัญ          

 

วาดภาพประกอบ   

 

 

 

เขียนประโยคสัญลักษณ ์  

 

ค านวณโดยใช้เส้นจ านวน   

 
 
 

เขียนค าตอบ   
 

 

                                                  

 

เก่งจัง  
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แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 19 
 

สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์
หน่วยการเรยีนรู้ โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 100 

โดยใช้เส้นจ านวน 
ระดับชั้น   ประถมศึกษาปีที ่3   เวลา 50 นาท ี
 
ความคิดรวบยอด 
 โจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 100 โดยใช้เส้นจ านวน คือบทความที่
ประกอบด้วยข้อความบรรยายถึงสถานการณ ์ และขอ้ความที่เป็นข้อค าถามที่ต้องการให้แก้ไขในสถานการณ์
นั้น ซึ่งในแต่ละข้อความประกอบด้วยตัวเลข จ านวน หรือค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ โดยอาศัยเทคนิคของ
พอลโลเวย์และแพตตันที่เป็นล าดับขั้นตอนช่วยแก้ไขโจทย์ปัญหา และเส้นจ านวนเป็นเครื่องมือช่วยในการ
แสวงหาค าตอบ ค าตอบทีไ่ด้จะมีค่าไม่เกิน 100 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถท าตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตัน   ที่
ก าหนดได้ถูกต้อง 

2. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกนิ 100 ให้ นักเรียนสามารถ
แสวงหาค าตอบ โดยการใช้เส้นจ านวนได้ถูกต้อง 

 
เนื้อหา 
 โจทยป์ัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไมเ่กิน 100 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปญัหาตามเทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
2. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100 ให้  นักเรียนสามารถ

หาค าตอบโดยใช้เส้นจ านวนได ้
3. นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการเรียน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นเตือนตนเอง ( 5 นาที ) 

1. ครูและนักเรียนทักทายกัน 
2. นักเรียนช่วยกันทบทวนกติกาในการเรียน ที่ติดอยูบ่นกระดาน  

ครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน น าอ่านขั้นตอนการท าเลข นักเรียนทั้งห้องอ่านตามผู้น าอ่าน 
3. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 2 (ฟัง/อ่านโจทย์) 

 
ขั้นฟัง/อ่านโจทย์ ( 10 นาที ) 

1. ครูเขียนโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100 ลงบนกระดาน ในรอบ
แรกครูอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟัง รอบที่สองครูและนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกัน   

2. ครูขออาสาสมัครออกมาอ่านโจทย์ที่หน้าชั้นเรียน ถ้าอ่านไม่ค่อยได้ครูช่วยโดยการอ่านคลอ ครู
คอยให้ก าลังใจด้วยค าพูดหรือการปรบมือ 

3. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 3 (ค้นหาค าส าคญั) 
 

ขั้นค้นหาค าส าคัญที่น าไปสู่แนวทางการค านวณ ( 5 นาที ) 
1. จากโจทย์ปัญหาที่อยู่บนกระดานครูชี้ค าที่หมายถึงการบวกทีละค าให้นักเรียนเห็น  แล้วพูดค า

นั้น เช่น  “ให้ อีก ทั้งหมด” พร้อมๆกัน  
2. หลังจากน้ันครูแจกใบงานข้อที่ 1  ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบค าที่หมายถึงการบวก แล้วน าค าที่

วงกลมเขียนลงในใบงานของแต่ละคน 
3. เมื่อท าเสร็จครูและนักเรียนตรวจผลงานพร้อมๆ กัน ถ้าท าได้ถูกต้องครูให้นักเรียนปรบมือพร้อม

ให้ค าชม ถ้าท าผิดครูช่วยชี้แนะและให้ก าลังใจ 
4. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 4 (วาดแผนภาพ) 

 
ขั้นวาดแผนภาพ ( 5 นาที ) 

1. ครูวาดแผนภาพเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดจูากโจทย์ที่อยู่บนกระดาน 
2. หลังจากน้ันให้นักเรียนทุกคนลงมือวาดภาพในใบงานข้อที่ 1 ของตนเอง  
3. ครูให้นักเรียนสลับกันตรวจผลงานของเพื่อน และให้เขียนชมผลงานของเพื่อนได้ 
4. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 5 (เขียนประโยคสัญลักษณ์) 
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ขั้นเขียนประโยคสัญลักษณ ์( 5 นาที ) 
1. ครูเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างจากโจทย์ที่อยู่บนกระดาน  
2. ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ในใบงานข้อที่1 ด้วยตนเอง ครูคอยเดินดูและช่วยแนะน า 
3. ครูให้นักเรียนสลับกันตรวจผลงานของเพื่อน และให้เขียนชมผลงานของเพื่อนได้ 
4. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 6 (ค านวณโดยใช้เส้นจ านวน) 

 
ขั้นค านวณโดยใช้เส้นจ านวน (10 นาที ) 

1. ครูค านวณจากประโยคสัญลักษณ์โดยใช้เส้นจ านวน จากโจทย์ที่อยู่บนกระดานให้นักเรียนดู 
2. ครูขออาสาสมัครให้ออกมาค านวณโดยใช้เส้นจ านวนซ้ าจากโจทย์ที่อยู่บนกระดานอีก 1 รอบ 
3. เมื่อเห็นว่านักเรียนเริม่เข้าใจ ครูให้นักเรียนลงมือค านวณในใบงานของแต่ละคน โดยครูคอยเดิน

ดูและให้ค าแนะน า 
4. ครูและนักเรียนอ่านขั้นตอนที่ 7 (เขียนค าตอบที่เหมาะสม) 

 
ขั้นเขียนค าตอบที่เหมาะสม ( 10 นาที ) 

1. หลังจากที่ค านวณโดยใช้เส้นจ านวน ครูเขียนค าตอบที่ได้ลงในช่องค าตอบให้นักเรียนดู     เป็น
ตัวอย่าง 

2. ให้นักเรียน เขียนค าตอบที่ค านวณได้จากเส้นจ านวน ลงในใบงานของแต่ละคน 
3. เมื่อนักเรียนทุกคนท าเสร็จ ให้ตรวจใบงานด้วยตนเอง แล้วน ามาส่งครู 
4. ครูเลือกโจทย์ที่นักเรียนส่วนใหญ่ท าผิด หรือสุ่มเลือกโจทย์ที่นักเรียนท าขึ้นมา อย่างน้อย 2 ข้อ 

ให้ทุกคนช่วยกันค านวณโดยการใช้เส้นจ านวนบนกระดาน  
5. ครูให้ก าลังใจทุกคนที่ให้ความสนใจ และตั้งใจเรียน 

 
สื่อการสอนและอุปกรณ ์

1. เส้นจ านวน 
2. ใบงาน 
3. ดินสอสี 

 
การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินตามสภาพจริง 
-  สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
-  การสนใจและตั้งใจตอบค าถาม 

3. ตรวจผลงานจากใบงาน 
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     ชื่อ…....................................................................... นามสกุล..................................................... 

     ชั้น........................................................................ วันที่......................................................... 

 

1. ไทก้ามีแผ่นเกม 42 แผ่น พ่อซื้อให้อีก 15 แผ่น ไทก้ามีแผ่น 
    เกมทั้งหมดกี่แผ่น 

 

หาค าส าคัญ          

 

 

วาดภาพประกอบ   

 

 

 

เขียนประโยคสัญลักษณ ์  

ค านวณโดยใช้เส้นจ านวน   

 

 
 
เขียนค าตอบ   

 

 

ง่ำยๆ 
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2.  พี่สะสมหุ่นยนต์ 48 ตัว อาให้มาอีก 8 ตัว พี่มีหุ่นยนต์ทั้งหมด  
     กี่ตัว 
 
หาค าส าคัญ          

 

วาดภาพประกอบ   

 

 

 

 

เขียนประโยคสัญลักษณ ์  

 

ค านวณโดยใช้เส้นจ านวน   

 

 
 
เขียนค าตอบ   

 
 
 
 

                                                                                          

ท ำได้แน ่
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 3. ปีที่แล้วน้องสูง 84 เซนตเิมตร ปีนี้สูงเพิ่มอีก 13 เซนติเมตร  
    ตอนน้ีน้องสูงก่ีเซนติเมตร 
 
 

 

หาค าส าคัญ          

 

วาดภาพประกอบ   

 

 

 

เขียนประโยคสัญลักษณ ์  

 

ค านวณโดยใช้เส้นจ านวน   

 

 
 
เขียนค าตอบ   

 
 

 

เก่งจริงๆ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
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ชื่อ-ชื่อสกุล  นางสาวสมลักษณ์  สะหรั่งบิน 
วันเดือนปีเกิด  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2513 
สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 49/86 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ต าบลบางซื่อ อ าเภอดุสิต  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2536 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (พลศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
พ.ศ. 2539 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2553 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
  การเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ 
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