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 การศึกษาปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 กฤษฎา  วรพิน*  
 

บทคัดยอ่ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น โดยการวิจัยน้ีมุ่งศึกษานักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด
นครปฐม จํานวน 40 คน โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากการพิจารณาคะแนนของนักเรียนที่ต่ํากว่าเกณฑ์ใน
การทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.706 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง  
0.71 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.26 – 0.46 และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของการเกิดปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สําคัญ 3 ประการ 
ดังนี้คือ 1) ด้านการขาดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นั่นคือ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์
ปัญหาไม่เพียงพอ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติ ที่สําคัญในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่ทดสอบ  
2) ด้านการขาดทักษะ กระบวนการ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นั่นคือ นักเรียนขาดทักษะและ
ความ สามารถที่สําคัญในการเรียนคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 3)ด้านการขาดการเชื่อมโยงและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ นั่นคือ นักเรียนไม่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
เช่ือมโยงความรู้ไปสู่การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆหรือในชีวิตจริง และจากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาใน
การดําเนินการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน พบว่า นักเรียนมีสาเหตุของปัญหาในด้านการขาดทักษะ กระบวนการ 
และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการขาดการเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้
ความรู้ และสุดท้ายคือด้านการขาดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
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The Study of Obstacles in Mathematics Problem Solving 
of Lower Secondary Students 

 
 Krissada  Worapin*  

 
   Abstract 
 This research aimed to study the cause of the obstacles in Mathematics problem solving of lower 
secondary students. It focused on the students who had difficulty in solving mathematics problems. 
Sample groups were 40 students in Matayom 3 from the schools under the Office of the Basic 
Education Commission, Ministry of Education, Nakhon Patom province. The researcher used purposive 
sampling based on the score evaluation from the students who scored lower than the average in 
mathematics problem solving. The tools conducted in this research were the performance test in 
mathematic problem solving created by the researcher. The reliability rate indicated 0.706, the difficulty 
index (p) was between 0.71-0.80 and the discrimination value (r) was between 0.26 – 0.46. Another tool 
in the research was the questions.  The data was analyzed by content analysis. The results of the 
research were : There are 3 causes of the students’ obstacles in mathematics problem solving as 
followed, 1) Lack of solid foundation in mathematics knowledge. Students did not possess sufficient 
foundation in mathematics problem solving. Students lacked knowledge and the understanding in 
rules, formulas, definitions and properties, and above all the contents required in exam. 
2) Lack of skills, process, and the ability in mathematics problem solving which showed that students 
did not have important skills and competency in learning and solving mathematics problems. 3) Lack of 
coherence and application of knowledge, Students could not apply the body of knowledge gained 
from the instruction and integrate it to solve the different situations or real life scenario. And according 
to the analysis of the 3 aspects of the causes in mathematics problem solving, it is found that students 
lacked the most in skills, process and ability in mathematics problem solving. The second most was the 
lack in coherence and application of knowledge. The last aspect was the lack of solid foundation in 
mathematics knowledge. 
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1.  บทนํา 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ความ 
สามารถหน่ึงที่มีความสําคัญคือ ความสามารถในการ 
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยความสามารถในการ 
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนในการใช้ความรู้ ความชํานาญในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์และทํา
ความเข้าใจโจทย์ปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา การ
ดําเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบคําตอบ และการ
ขยายปัญหา [1], [2]  ซึ่งเป็นส่ิงที่สําคัญทีค่รูควรตระหนัก
และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาส่งเสริความสามารถ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้โจทย์ปัญหาให้กับนักเรียน
ไทยในปัจจุบัน โดยการพัฒนาความสามารถในการ 
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นส่วนหน่ึงของการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่เป็น
ทักษะที่สําคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งมีนักวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศได้กล่าวถึงประโยชน์ที่นักเรียน
ได้รับการฝึกความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ไว้อย่างมากมาย เช่น  [3], [4] ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
การแก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ การแก้ปัญหา
เป็นส่ิงสําคัญและจําเป็นของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เป็น
ทักษะกระบวนการที่ต้องใช้ทักษะการคิดระดับสูง  
คิดอย่างมีเหตุผล และรู้จักตัดสินใจอย่างฉลาด การพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาต้องทําอยู่ตลอดเวลาในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคความท้าทายในชีวิต 
ประจําวันได้  การแก้ปัญหาจึงเป็นทั้งจุดหมายปลายทาง
และกระบวนการเรียนรู้ ที่ครูจะต้องกระตุ้นการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยเน้นยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา ออกแบบ
ปัญหาที่ท้าทายความสามารถให้เด็กคิด รวมทั้งการ
สะท้อนความคิดในการแก้ปัญหา” ดังนั้นการแก้ปัญหาจึง
เป็นกระบวนการที่นักเรียนควรเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนา
ให้เกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรียน โดย (National Council 
of Teachers of Mathematics [5] ได้กําหนดเป้าหมาย
และแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ของผู้เรียนไว้ในมาตรฐานหลักสูตรและการประเมินผล
สําหรับคณิตศาสตร์ในห้องเรียน (Curriculum and 
Evaluation Standards for School Mathematics) 
โดยระบุเป้าหมายแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 

โดยให้เหตุผลว่าคณิตศาสตร์ไม่เป็นเพียงแต่การสอนมโน
ทัศน์ ข้อเท็จจริงและกระบวนการที่เรียนรู้เท่านั้น แต่
ครอบคลุมการประยุกต์สู่การแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ และปัญหาในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน 
 ในสภาพความเป็นจริง ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํา
กว่ามาตรฐาน ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดยจัดการทดสอบโดย 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ประจําปี
การศึกษา 2560 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งประเทศ ซึ่งถือว่าเป็น
ระดับชั้นที่สูงสุดของการศึกษาภาคบังคับ ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉล่ียเพียงร้อยละ 26.30  ซึ่งต่ํา
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 50  และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ซึ่งจัดการ
ทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของ
จังหวัดนครปฐม ประจําปีการศึกษา 2560 พบว่าใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 26.59  
ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะห์
คะแนนของนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายข้อใน
ข้อสอบ พบว่า นักเรียนได้คะแนนอยู่ในกลุ่มต่ําในส่วน
ของข้อสอบที่มีลักษณะเป็นโจทย์ปัญหาและมีเนื้อหาใน
โจทย์ปัญหาค่อนข้างยาวและมีข้อมูลมาก โดยเฉพาะใน
เรื่องของ ปริมาตร พื้นที่ผิว อัตราส่วน จะเห็นได้ว่าลักษณะ
ข้อสอบที่เป็นโจทย์ปัญหายังคงเป็นอุปสรรคของการทํา
ข้อสอบของนักเรียนไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อสอบที่มี
ลักษณะเป็นโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริง 
จะเป็นแนวทางการทดสอบและการประเมินผลของ
นักเรียนในระดับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for 
International Student Assessment) ซึ่งผลการ
ประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในประเทศไทยในปี 2015 
นักเรียนไทยมีคะแนนอยู่ที่ 415 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 
490 คะแนน ดังนั้นจะพบว่าประเทศไทยมีคะแนนต่ํากว่า
คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบเม่ือเทียบกับประเทศ 
 จากประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นกับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการทดสอบของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  และการ
ประเมินผลของนักเรยีนในระดับนานาชาติ หรือ PISA ทํา
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ให้ เห็นได้ว่านักเรียนยังมีความรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ไม่ดีพอ ทั้งในเรื่องของความรู้พื้นฐาน การ
คิด การแก้ปัญหา และความสามารถในการนําความรู้ไป
ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้มีความ 
สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นซึ่ง
ก่อนที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้น เราต้องทราบถึง
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เพื่อจะได้หาวิธีการหรือนวัตกรรมมาใช้
แก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาข้อมูลเพื่อทําการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้น  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
3. วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่องน้ีใช้การศึกษาเฉพาะกรณี มุ่งศึกษา
สาเหตุของปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้วิจัยแบ่งขั้นตอน
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 
ระยะที่ 1 ระยะคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง 
 ในระยะแรกน้ี ผู้วิจัยดําเนินการคัดกรองนักเรียนที่มี
ความบกพร่องในความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เพื่อนํามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
เฉพาะกรณีซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) เลือกโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม โดยเลือกโรงเรียน
แบบเจาะจงทั้งหมด 9 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น  โรงเรียน
ขนาดเล็ก 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 3 โรงเรียน 
และโรงเรียนขนาดใหญ่ 3 โรงเรียน  
 2) ทําการสุ่มอย่างง่ายในการเลือกห้องเรียนในแต่ละ
โรงเรียน โดยสุ่มโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน โดยเป็นห้องเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 3) ให้นักเรียนของแต่ละโรงเรียนที่ได้รับการสุ่มทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ชุดสําหรับคัดกรอง) ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น ซึ่งค่าความเที่ยง 0.800 ค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.61 – 0.70 และค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.24 – 0.47 ซึ่งแบบทดสอบเป็น โจทย์ปัญหาที่
มีความซับซ้อนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยในแต่ละ
ข้อเป็นคําถามกว้าง ๆ แยกตามองค์ประกอบของความ 
สามารถย่อย ๆ ในความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ความสามารถในการทําความ
เข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ความสามารถในการ
วางแผนแก้โจทย์ปัญหา ความสามารถในการดําเนินการ
แก้โจทย์ปัญหาและหาคําตอบ และความสามารถในการ
ตรวจสอบกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
 4) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ชุดสําหรับคัดกรอง) ของ
นักเรียนทุกโรงเรียนมาตรวจตามเกณฑ์และคัดกรอง
นักเรียนที่ได้คะแนน ต่ํากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 30 ซึ่งถือว่ามี
ปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ในทั้งหมด 9 
โรงเรียน ซึ่งพบว่ามีจํานวนนักเรียนที่มีปัญหาในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จํานวน 40 คน 
ระยะที่ 2 ระยะศึกษาเฉพาะกรณี 
 1) จากระยะคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาเฉพาะกรณี  โดยเป็นนักเรียนกลุ่มที่
มีปัญหาด้านการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จํานวน 40 
คน โดยนักเรียนทั้ง 40 คน มาจากโรงเรียนทั้งหมด 9 
โรงเรียนที่มีการเลือกแบบเจาะจงในระยะคัดกรองกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 40 คนทําแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 
2 (ชุดสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.706 ค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.71 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.26 – 0.46 ซึ่งแบบทดสอบเป็นโจทย์ปัญหาที่
มีความซับซ้อนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยแต่ละ
ข้อเป็นข้อคําถามกว้าง ๆ แยกตามองค์ประกอบของ
ความสามารถย่อย ๆ ในความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ความสามารถในการ
ทําความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ความสามารถ
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ในการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา ความสามารถในการ
ดํ า เนิ นการแก้ โจทย์ปัญหาและหาคําตอบ  และ
ความสามารถในการตรวจสอบกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหา โดยที่แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ชุดสําหรับคัดกรอง)  
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 (ชุดสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล) 
สร้างแบบคู่ขนานกัน 

3) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 (ชุดสําหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล) ของนักเรียนทั้ง 40 คนมาตรวจตามเกณฑ์ 

4) สัมภาษณ์นักเรียนทั้ง 40 คน เกี่ยวกับการ 
ดําเนินการทําแบบทดสอบและผลของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ 
และใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยผู้วิจัยทําการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อนํามาใช้ในการ
ประกอบการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ระยะที่ 3 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 1) นําข้อมูลของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 40 คน จาก
ร่องรอยการตอบจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ชุดสําหรับคัดกรอง) 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 (ชุดสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล) 
ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปและ
วิเคราะห์ผลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 

2) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 

4. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสาเหตุของการเกิด
ปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่
สําคัญ 3 ประการ ดังน้ีคือ 
 4.1 ด้านการขาดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
นั่นคือ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้โจทย์ปัญหาไม่เพียงพอ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ 
สูตร บทนิยาม และสมบัติ ที่ สําคัญในเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ที่ทดสอบ  

 4.2 ด้านการขาดทักษะ กระบวนการ และความ 
สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นั่นคือ 
นักเรียนขาดทักษะและความสามารถที่สําคัญในการเรียน
คณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  
 4.3 ด้านการขาดการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ 
นั่นคือ นักเรียนไม่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ไปสู่การแก้ปัญหาในถานการณ์ต่าง ๆ หรือในชีวิตจริง 
 และจากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาใน
การดําเนินการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน 
พบว่า นักเรียนมีสาเหตุของปัญหาในด้านการขาดทักษะ 
กระบวนการ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการขาดการ
เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ และสุดท้ายคือด้านการ
ขาดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดังตารางต่อไปนี้  
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียนที่มีปัญหาในการ 

แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในแต่ละด้าน 
สาเหตุการเกิดปัญหา  
 

จํานวนท่ี 
เกิดปัญหา 
(n = 40) 

ลําดับ 

1. การขาดความรู้พ้ืนฐาน  
ทางคณิตศาสตร์ 

19 3 

2. การขาดทักษ กระบวนการ
และความสามารถในการ 
แก้โจทย์ปัญหา 

34 1 

3. การขาดการเชื่อมโยงและ 
  ประยุกต์ใช้ความรู้ 

27 2 

*หมายเหตุ นักเรียน 1 คนสามารถมีสาเหตุของปัญหาใน 
  การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้มากกว่า 1 สาเหตุ 
 
5. สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปสาเหตุของการเกดิปญัหา
ในการดําเนินการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จากสาเหตุ
ที่สําคัญ 3 ประการคือ 
 5.1 ด้านการขาดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 นั่นคือ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการ 
แก้โจทย์ปัญหาไม่เพียงพอ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ 
สูตร บทนิยาม และสมบัติ ที่ สําคัญในเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ที่ทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Lynn [6] ที่ได้บอกถึงอุปสรรคหนึ่งของการแก้ปัญหา
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คณิตศาสตร์ให้ประสบความสําเร็จคือ นักเรียนขาด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่จําเป็นต้องใช้ในการ
แก้โจทย์ปัญหา นอกจากนั้น Jeffry Pelletier [7] ยังได้
กล่าวว่าความรู้ของแต่ละบุคคลมีความสําคัญในการสร้าง
ความน่าเช่ือถือ การตัดสินใจ การเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ 
หากผู้แก้ปัญหาไม่มีพื้นฐานความรู้ที่ดีพอในเรื่องที่จะต้อง
แก้ปัญหาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ของปัญหาจึง
ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 ด้านการขาดทักษะ กระบวนการ และความ 
สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นั่นคือ 
นักเรียนขาดทักษะและความสามารถที่สําคัญในการเรียน
คณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เช่น 
การทําความเข้าใจปัญหา การดําเนินการแก้ปัญหา การ
คํานวณ  การคิด การให้เหตุผล การเชื่อมโยง การส่ือสาร
ส่ือความหมาย การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการนําไปใช้ 
โดยพบว่านักเรียนในกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาในขาดทักษะ
และความสามารถท่ีสําคัญในการเรียนคณิตศาสตร์และ
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ Nitsa Movshovitz-Hadar และคณะ [8] 
กล่าวถึงปัญหาที่ทําให้นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องเนื่องมาจาก นักเรียนขาดทักษะที่สําคัญ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นทักษะ
การดําเนินการแก้ปัญหา ขาดทักษะการคํานวณ ขาด
ทักษะการให้เหตุผล ขาดทักษะการตรวจสอบ ซึ่ง Mayer 
[9] ได้กล่าวถึงข้อผิดพลาดของนักเรียนที่ทําให้นักเรียน
ไม่ประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ  ด้านการตีความจากโจทย์  
ด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยามและสมบัติ และด้าน
การคิดคํานวณ  นอกจากน้ันยังระบุถึงทักษะที่เป็นความ 
สามารถพื้นฐานของการโจทย์แก้ปัญหาซ่ึงประกอบด้วย  
4 ทักษะ คือ ทักษะการแปลความโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ทักษะการบูรณาการข้อมูลจากโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้
คณิตศาสตร์ ทักษะการวางแผนการแก้ปัญหา และทักษะ
การดําเนินการตามแผน 
 5.3 ด้านการขาดการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ 
นั่นคือ นักเรียนไม่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ไปสู่การแก้ปัญหาในถานการณ์ต่าง ๆ หรือในชีวิตจริงได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Schnotz และคณะ [10]  

ที่ได้แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดี่ยวกันว่าการขาด
ประสบการณ์ในการแก้โจทย์ปัญหาในบริบทต่าง ๆ ที่
หลากหลาย ทําให้นักเรียนติดกับกรอบของการแก้โจทย์
ปัญหาแบบท่ีตนเองคุ้นเคย และไม่สามารถประยุกต์การ
แก้โจทย์ปัญหาไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้นอกจากนั้น 
Kilpatrick [11] ระบุว่าในการส่งเสริมและพัฒนาความ 
สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผู้สอนควร
กําหนดสถานการณ์ปัญหาและต้ังโจทย์ปัญหาหรือ
ประเด็นปัญหาที่นักเรียนได้เผชิญและพบเห็นอยู่ใน
ชีวิตประจําวันหรือรอบ ๆ ตัวของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมกับประเด็นปัญหาหรือโจทย์ปัญหา 
นั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ เชื่อมโยงความรู้ ไปสู่การ
แก้ปัญหาในถานการณ์ต่าง ๆ หรือในชีวิตจริงได้ 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาในการ
ดําเนินการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน พบว่า 
นักเรียนมีสาเหตุของปัญหาในด้านการขาดทักษะ 
กระบวนการ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการขาดการ
เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ และสุดท้ายคือด้านการ
ขาดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 ดังนั้น ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนจึงเป็นส่ิงที่ต้องเร่งพัฒนา และส่งเสริมให้
เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะสามารถเผชิญ
ปัญหาหรือโจทย์ปัญหาที่พบในชีวิตประจําวัน ซึ่งต้อง
อาศัยความคิดรวบยอด ความรู้ ประสบการณ์ในการแก้
โจทย์ปัญหาและเทคนิควิธทีี่หลากหลายเพื่อที่จะแก้โจทย์
ปัญหาได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
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