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บทท่ี 1 

 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

คณิตศาสตรนับวาเปนศาสตรที่มีความสําคัญและผูกพันกับมนุษยมานานแลว  อีกทั้งยังมี
ความจําเปนในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น  มีผูกลาวไววาคณิตศาสตรมีความจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับการเปนพลเมืองดีของชาติ  เพราะชวยพัฒนาการคิดอยางเปนระบบ  มีสติปญญา  มีเหตุผล  
มีทักษะในการคิดคํานวณ  และแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  (บุญทัน  อยูบุญชม, 2529, หนา 1)  
คณิตศาสตรเปนวิชาสรางสรรคจิตใจของมนุษย  ซึ่งเกี่ยวของกับความคิดกระบวนการและเหตุผล   
ฝกใหคนคิดอยางมีระเบียบ  และเปนรากฐานของวิทยาการหลายสาขา  ความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  ฯลฯ  ลวนแตอาศัยคณิตศาสตรทั้งสิ้น  (ยุพิน  พิพิธกุล,  
2539 : 1)  นอกจากนี้คณิตศาสตรยังอยูในกลุมทักษะท่ีเปนเครื่องมือนําไปสูการเรียนรูและสรางสรรค
จิตใจผูอื่น  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีคณุลักษณะดังนี้  (กรมวิชาการ, 2541 : 18) 
             1. มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตร  และมีทักษะในการคิดคํานวณ 
             2. รูจักคิดอยางมีเหตุผล  และแสดงความคิดออกมาอยางมีระเบียบชัดเจน  และรดักุม 
             3. รูคุณคาของคณิตศาสตร  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

  4. สามารถนําประสบการณดานความรู  ความคิด  และทักษะที่ไดจากการเรียน
คณิตศาสตรไปใชในการเรียนรูตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวัน 

จากวัตถุประสงคดังกลาวเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
พุทธศักราช  2551  ซึ่งไดกําหนดคุณภาพของผู เรียนเมื่อจบการศึกษากลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรไววา  เมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12 ปแลว  ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาสาระคณิตศาสตรและสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจน
สามารถใหความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูตาง ๆ และเปนพื้นฐานใน     
การศึกษาในระดับสูงขึ้น 

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ก็เปนอีกสาระหนึ่งซึ่งอยูในกลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษา
ตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหา
และวิกฤตของชาติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งกลาวไดวาคณิตศาสตรเปนศาสตรที่มี
ความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง แตเห็นไดวาจากสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งโรงเรียนที่ครูผูวิจัยสอนอยูก็เชนกัน จากการวิเคราะห   
การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโรงเรียนบานปงแมลอบในปการศึกษาที่ผาน ๆ มาพบปญหา 
คือ นัก เรียนเรียนขาดทักษะพื้นฐาน  การคํานวณ ขาดกระบวนการคิดแกปญหา  มี เ จตคติ ไมดี
ตอวิชาคณิตศาสตรหรือสา เหตุอาจจะมาจากครูผู สอนไมนําเทคโนโลยีหรือใชนวัตกรรมใหม 
ๆ มาจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาและความตองการของผูเรียน  หรือใช
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วิธีการสอนที่ไมยั่วยุหรือไมดึงดูดความสนใจใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน  ใชการสอนโดยเนน
เนื้อหาเปนศูนยกลางไมเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  ครูเรงสอนใหจบเนื้อหาโดยไมคํานึงถึงความ
แตกตางระห วางบุค คล   จ า ก รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน            
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2556 ที่ผานมาโรงเรียนบานปงแมลอบไดคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 36.00 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1, 2556) และเมื่อ
พิจารณารายมาตรฐานแลวพบวา มาตรฐานการเรียนรูที่โรงเรียนควรเรงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ ผลปรากฏดัง 
ตาราง  1 
  
ตาราง 1  คาสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานปงแมลอบ   ปการศึกษา 2556 
  

มาตรฐาน   
การเรียนรู 

คะแนน 
เต็ม 

คาสถิติ 
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

X S.D.  X S.D. X S.D. X S.D. 
มาตรฐาน ค1.1 100 40.00 24.94 63.31 29.24 56.87 30.12 58.70 30.19 
มาตรฐาน ค1.2 100 17.50 19.53 37.60 30.40 30.42 28.26 33.07 29.74 
มาตรฐาน ค1.3 100 40.00 48.99 60.52 48.88 49.83 50.00 53.37 49.89 

 

ที่มา : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   (O-NET) 
        ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2556 

 

จากตาราง 1 พบวา มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและ
ความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา มีคาคะแนน
เฉลี่ยรอยละต่ําที่สุด  รองลงมา คือ มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวน  
และการใชจํานวนในชีวิตจริง  และมาตรฐาน ค 3.1 ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา  
และจากวิเคราะหขอสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ขอสอบสวนใหญจะเนนเรื่องการคิด
วิเคราะหและการแกโจทยปญหา แตนักเรียนอาจจะไมคุนกับขอสอบที่เนนการคิดวิเคราะหซึ่งตอบ
แบบเดาสุมไมได  รวมทั้งจากการที่ครูผูสอนไดวิเคราะหสาเหตุ และปจจัยที่เกี่ยวของในการทําใหผล
การทดสอบระดับชาติของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตรลดลง ก็พบวา นักเรียนขาดการฝกทักษะการคิด
วิเคราะห สวนใหญเนนการจํามากกวาความเขาใจ ซึ่งทําใหนักเรียนไมเขาใจโจทยปญหา วิเคราะห
โจทยปญหาไมเปนและไมรูวาโจทยปญหาแตละขอเปนเรื่องการบวก หรือการลบ หรือการคูณ หรือ
การหาร รวมไปถึงการเขียนประโยคสัญลักษณดวย ซึ่งเปนความรูที่จะตองนําไปใชในการเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น จนทําใหนักเรียนขาดพื้นฐานที่ดี ทําใหนักเรียนเรียนบทตอไปไมเขาใจเพิ่มเติมไปอีกจน
ความไมเขาใจสะสมเพ่ิมขึ้นไปเรื่อยๆ จนกลายเปนความไมเขาใจซ้ําซอนที่แกไขไดยาก เพราะเมื่อถาม
นักเรียนวาไมเขาใจตรงไหน หรือเรื่องอะไร นักเรียนจะตอบไมไดหรืออาจจะตอบวา “ไมเขาใจ
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ทั้งหมด” เพราะนักเรียนมีสิ่งที่ไมเขาใจสะสมอยูเปนจํานวนมาก จนไมทราบวาตนเองไมเขาใจ
อะไรบาง ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งก็คือ การจัดการเรียนรูของครูที่ยังมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ไม
หลากหลาย และเอื้อตอการฝกทักษะกระบวนการคิดใหแกนักเรียนเทาที่ควร และอีกสาเหตุหนึ่งที่
สําคัญ ก็คือ นักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร กลาวคือ นักเรียนสวนใหญไมชอบเรียน
คณิตศาสตร เพราะคิดวาเปนวิชาที่มีเนื้อหายาก เรียนแลวเขาใจยาก  เรียนแลวเครียด เรียนแลวไม
สนุก นาเบื่อ กิจกรรมการเรียนรูไมนาสนใจ และมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหทําเยอะ และยาก 
เปนตน 

การนําชุดฝกเสริมทักษะมาใชประกอบการจัดการเรียนการสอนนาจะสามารถแกปญหา
ดังกลาวได เพราะชุดฝกเสริมทักษะนาจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ ไดทันทวงที 
ทราบขอบกพรองของนักเรียนแตละคนและเปนการประหยัดเวลาซึ่งนักเรียนไมตองเสียเวลาใน    
การลอกแบบฝกหัดทําใหมีเวลาและโอกาสฝกมากข้ึน  การใชชุดฝกเสริมทักษะเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวย
แกปญหาในการสอนคณิตศาสตร เพราะชุดฝกเสริมทักษะไดแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอย โดย
เรียงลําดับจากเนื้อหางายไปหายากและมีตัวอยางที่ชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาดียิ่งขึ้น เพราะ
นักเรียนสามารถสรางกระบวนการเรียนของตนเอง  นักเรียนจะไมประสบความสําเร็จและไมสามารถ
แกปญหาไดถูกตอง ถาไมมีการฝกทักษะ (ฉวีวรรณ  กีรติกร, 2538 : 7)  ชุดฝกเสริมทักษะเปนสื่อ
ชนิดหนึ่งที่จะทําใหนักเรียนไดฝกใชความคิดเชิงคณิตศาสตรที่ไดจากตัวอยางฝกการแกปญหาใน
ตัวอยาง ในการฝกมากๆ และสม่ําเสมอของนักเรียนจะทําใหนักเรียนเขาใจวิธีการคิดคํานวณและ
ดําเนินการแกปญหาตางๆ ได นอกจากนี้ชุดฝกเสริมทักษะสามารถชวยใหนักเรียนทราบวาเขาตองทํา 
แบบฝกในชุดฝกเสริมทักษะไปเพื่ออะไร แบบฝกหัดมีคุณคาอยางไร (สมทรง สุวพานิช 2539 : 74) 
ชุดฝกเสริมทักษะเปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะ
เต็มที่สามารถทบทวนไดดวยตนเองและยังเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนไดอีกดวย (วิไลวรรณ  พุกทอง 
2542 : 63)  การเรียนการสอนที่จะชวยทําใหวิชาคณิตศาสตรมีลักษณะเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยนําสื่อ
ประเภทชุดฝกเสริมทักษะเพิ่มเติม จากแบบฝกหัดที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสรางขึ้น ตลอดจนการใชชุดฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรที่แตกตางไปจากเดิมจะทําให
นักเรียนเรียนดวยความสนุกสนานทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน นักเรียนมีโอกาสฝกความคิด
สรางสรรคและเกิดเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร (เสรี กาหลง 2542 : 6) การใชชุดฝกเสริมทักษะเปน
สื่อการเรียนการสอนสงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรไดดียิ่งขึ้น เพราะวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองการการฝกฝนอยางสม่ําเสมอและถือเปนอีกเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่จะชวย
ใหนักเรียนสามารถวิเคราะหปญหาและสามารถหาคําตอบไดถูกตอง สอดคลองกับจอยสและวีล   
(Joyce and Weil, 1996: 334) (อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2550 : 51) การสอนโดยมุงเนนให
ความรูที่ลึกซึ้งชวยใหนักเรียนรูวามีบทบาทในการเรียน ทําใหนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรูและ
ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน ซึ่งชุดฝกทักษะเปนเครื่องมือที่ชวยใหนักเรียนเกิด
ความเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งขึ้นทั้งยังชวยใหครูรูขอบกพรองของนักเรียนแตละคนและทําการแกไข
ปรับปรุงไดทันเวลา อีกทั้งชวยประหยัดเวลาใน  การเขียนลงในสมุด ทําใหนักเรียนมีเวลาในการฝกฝน
ใหเกิดทักษะมาก  ในชุดฝกเสริมทักษะแตละชุดไดมีการเรียงลําดับจากงายไปหายากทําใหนักเรียน
สามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดอยางดี (จรรยา  มีสิมมา 2546 : 2) 
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จากเหตุผลดังกลาวครูผูวิจัยจึงไดตระหนักถึงภาระหนาที่ของครูผูสอน และความสําคัญของ
วิชาคณิตศาสตร ครูผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อที่จะทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สูงขึ้น และเพื่อจะเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหนาสนใจ
และมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร มีความสุขในการเรียน ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  เอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพของนักเรียนในยุคปฏิรูป ดังนั้นครูผูวิจัยจึงไดความสนใจที่
พัฒนาและสรางชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยนํารูปแบบกระบวนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Ploya’s 
Problem Solving Steps)  มาใช โดยมุงหวังใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพของแตละคน
ควบคูไปกับการเรียนรูอยางมีความสุข 

          

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  ดังนี ้
1. เพือ่หาประสิทธิภาพของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่6 ใหมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
            2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียน และหลังเรียนโดยใชชุดฝกเสริม
ทกัษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษา
ปที ่6  
            3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร   เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  
           

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร  อยูในระดับพึงพอใจมาก 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  6 โ รง เรียนบานปงแมลอบ สํานักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 มีขอบเขต ดังนี้  
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 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
      หนวยการเรียนรู เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   สาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่  6  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ซึ่งมเีนื้อหาดังนี ้

1.1 โจทยปญหาการบวกและการลบ 
1.2 โจทยปญหาการคูณ 
1.3 โจทยปญหาการหาร 
1.4 โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

2. ขอบเขตดานประชากร 
    ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในเรื่องนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนบานปงแมลอบ  อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 จํานวน 13 คน  

3. ขอบเขตดานเวลา 
    ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 
 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
           ตัวแปรทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้  คือ 
           1. ตัวแปรตน  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  เรื่อง  ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
            2. ตัวแปรตาม  ประกอบดวย  
               2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในหนวยการเรียนรู เรื่อง   ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
               2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 
นิยามศัพทเฉพาะ  

การวิจัยครั้งนี้มีนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้ 
1. ชุดฝกเสริมทักษะ   หมายถึง  ชุดของแบบฝกเพื่อสรางเสริมทักษะกระบวนทางการ

เ รียนคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใช
กระบวนการแกโจทยปญหาของโพลยา  ประกอบดวย คําชี้แจงชุดฝก   ตัวอยาง  แบบฝกเสริมทักษะ  
แบบทดสอบ เกณฑการประเมิน และบรรณานุกรม  ซึ่งครูผูวิจัยไดเปนผูสรางและพัฒนาขึ้นเองโดยใน
การออกแบบชุดฝกเสริมทักษะนั้น ไดคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียนใหไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ตามศักยภาพ  

2. ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรตามกระบวนการการแกโจทยปญหาของโพลยา  (Ploya’s Problem Solving Steps) 
ซึ่งมกีระบวนการแกโจทยปญหาของโพลยา  4  ขั้นตอน  ดังนี้   
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                ขั้นที่ 1  ทําความเขาใจโจทย            
                ขั้นที่ 2  วางแผนแกปญหา   
                ขั้นที่ 3  ปฏิบัติตามแผน  
                ขัน้ที่ 4  ตรวจสอบคําตอบ 
           3. ประสิทธิภาพชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  หมายถึง  ผลการ
ประเมินพฤติกรรมตอเนื่องและพฤติกรรมสุดทายของนักเรียนตามเกณฑ 75/75 โดยกําหนดเกณฑ 
ดังนี้  
               75  ตัวแรก (E1) หมายถึง  คะแนนรวมเฉลี่ยรอยละของคะแนนระหวางเรียนไดจาก
ชุดฝกเสริมทักษะและการทดสอบหลังเรียนชุดฝกเสริมทักษะท่ี 1-6    
                75  ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนรวมเฉลี่ยรอยละของคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   หลังเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร 
           4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง   คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชชุดฝก
เสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
            5. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกทางบวกตอการเรียนรูซึ่ งมีความสัมพันธ  
กัน ในทางบวกกับผลการเรียนรูของนัก เรียนในการเรียนคณิตศาสตร โดยใชชุดฝกเสริม
ทักษะการแก โ จทยปญหาค ณ ิต ศาสตร   เ รื่ อ ง  ทักษะการแก โจทยปญหาคณิตศาสตร                  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานปงแมลอบ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  
เขต 1 

 
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยในครั้งนี ้มีดังนี้ 
               1. ไดชุดฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใช
กระบวนการแกโจทยปญหาของโพลยา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ใชในการพัฒนา     
การเรียนการสอนตอไป 
            2. ไดแนวทางในการพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรในหนวยเรียนรู
อื่นๆ ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ตอไป 
            3. ไดแนวทางสําหรับครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และผูสอนในกลุมสาระ
การเรียนรูอืน่ ๆ ในการสรางชุดฝกเสริมทักษะที่มผีลทําใหการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 


