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การศึกษาเปนวิถที างหนึง่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูก ารพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุง เรืองในทุกๆ ดาน ทุกหลักสูตรในระดับ
มัธยมศึกษาจะบรรจุวชิ าคณิตศาสตรเปนวิชาพืน้ ฐานและวิชาเลือกเพิม่ เติมโดยเฉพาะหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในปจจุบนั ทีก่ �ำ หนดใหนกั เรียนทุกคนตองเรียนวิชาคณิตศาสตรพนื้ ฐาน เพราะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาทีฝ่ ก ทักษะการ
คิดและการแกปญหา ซึ่งตางจากหลักสูตรในอดีต
จากงานวิจัยของเจเอ็ม รอสส และ เอชอาร ซิมพสัน พบวาคะแนนวิชาคณิตศาสตรเปนตัวทำ�นายความกาว
หนาในการเรียนในโรงเรียนทีด่ ที สี่ ดุ ในทุกระดับชัน้ นีค่ อื ความสำ�คัญของวิชาคณิตศาสตร ดังนัน้ ผูป กครองจึงจำ�เปนที่
จะหาวิธีทำ�ใหบุตรหลานของตนเรียนคณิตศาสตรเกง
ทายที่สุดนี้ผูเขียนเห็นวา การที่นักเรียนจะเรียนคณิตศาสตรเกงตองมีองคประกอบครบถวนสมบูรณทั้ง
สามดาน คือ
1. องคประกอบดานตัวนักเรียน ไดแก ความรูพื้นฐานเดิม เชาวปญญา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และการ
ฝกทบทวนแบบฝกหัด
2. องค ป ระกอบทางโรงเรี ย น ได แ ก ความเป น ผู  นำ � ด า นวิ ช าการของอาจารย ใ หญ ห รื อ ผู  อำ � นวยการ
ประสบการณการสอนของครู และบรรยากาศในชั้นเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรู
3. องคประกอบทางบาน ไดแก รายไดของผูปกครอง การศึกษาของผูปกครอง การสงเสริมของผูปกครอง
และการหมั่นดูแลกวดขันใหนักเรียนทำ�การบานและทบทวนแบบฝกหัด
คำ�สำ�คัญ : การสอนคณิตศาสตร.
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Abstract
Education is the primary tool to develop a country to be civilized in many aspects. All high school
curricula contain both foundation maths and elective maths. Nowadays secondary high school students must
learn basic mathematical subjects which differ from those learnt in the past.
J. M. Ross and H. R. Simpson found that mathematics was the best indicator of learning progress
at every levels. This is the importance of mathematics. Hence parents must find ways to encourage their
children to be good at mathematics.
The writer believes that students will be good at mathematics if the following three factors are employed:
1. Students’ factors; such as basic knowledge, intelligence, attitude towards learning mathematics
and practicing with exercises.
2. Schools’ environment factors; such as leadership of the headmasters or principal, teachers’
experience and climate in the class for learning.
3. Home environment factors; such as income of parents, education of parents, assistance of parents
and responsibility parents for doing homework and drilling.
Keywords : Teaching of Mathematics.
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ทำ�อย่างไรถึงจะเรียนเก่งคณิตศาสตร์
ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ

ทำ�อยางไรถึงจะเรียนเกงคณิตศาสตร
การศึกษาเปนวิถที างหนึง่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูก ารพัฒนา
ประเทศชาติใหเจริญรุง เรือง ถาประชากรมีการศึกษาทีด่ ี
ประเทศยอมมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในประเทศไทยเริ่ ม ตื่ น ตั ว ในการบรรจุ วิ ช า
คณิตศาสตรลงในหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช 2544 และเริ่มใชในปพุทธศักราช
2545 ระบุใหทุกหลักสูตรตองเรียนวิชาคณิตศาสตร
พื้ น ฐาน ส ว นนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตรตองเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ซึ่งตาง
จากหลักสูตรในอดีตทีน่ กั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่เรียนดานภาษาไมตองเรียนวิชาคณิตศาสตร (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2544 :
155-160)
ทำ�ไมจึงตองเรียนคณิตศาสตรในทุกหลักสูตรของ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะวิชาคณิตศาสตรเปน
วิชาที่ฝกทักษะการคิดและการแกปญหา เปนการฝก
ลับสมอง จากงานวิจัยของ เจเอ็ม รอสส และ เอชอาร
ซิ ม พ สั น ก็ ไ ด ยื น ยั น ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการเรี ย น
คณิตศาสตรเกง
เจเอ็ม รอสส และเอชอาร ซิมพสัน (Ross
and Simpson 1971 : 49-61) พบวา คะแนนวิชา
คณิตศาสตรเปนตัวทำ�นายความกาวหนาในการเรียน
ในโรงเรียนที่ดีที่สุดในทุกระดับชั้น จึงตองเนนถึงความ
สำ�คัญของวิชาคณิตศาสตร เพราะเวลาเรียนคณิตศาสตร
นักเรียนตองใชความคิดและทักษะเพื่อแกปญหา เปน
การฝกลับสมองไปในตัว
ปจจัยที่สงผลตอการเรียนคณิตศาสตร มี 2
ปจจัยหลัก คือ ปจจัยดานสติปญญา และปจจัยอื่นๆ ที่
ไมใชดานสติปญญา ทฤษฎีที่กลาวอางถึงกันมากคือ
ทฤษฎีสองตัวประกอบ (Spearman 1967 : 415)
ปจจัยดานสติปญญานั้นเปนปจจัยที่ติดมาแต
กำ�เนิด ยากที่จะแกไขเปลี่ยนแปลง ดังนั้นบทความ
เรื่ อ งนี้ จ ะเน น ศึ ก ษาตั ว แปรที่ ไ ม ใ ช ด  า นสติ ป  ญ ญาที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ตัวแปรแรกที่จะกลาวถึงคือ ความรูพื้นฐานเดิม
จากงานวิจัยของ ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2532 :
63-69) ไดศึกษา “ความสัมพันธระหวางองคประกอบ

ดานนักเรียน องคประกอบดานครู สภาพแวดลอมทาง
บาน และสภาพแวดลอมทางโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 กรุงเทพมหานคร” กลุมตัวอยางประชากรเปน
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 ที่ เ รี ย นแผน
วิทยาศาสตรและ คณิตศาสตร จำ�นวน 649 คน โรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียน คือ พื้นฐานความรูเดิม ระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง บรรยากาศและสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ทางดานการบริหารและการจัดการเรียน และพบวา
ความรู  พื้ น ฐานเดิ ม กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรมีความสัมพันธกัน (คาสหสัมพันธเทากับ
0.594 ที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.01) และความรูพื้นฐานเดิม
สามารถทำ�นายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ไดถึง 35.267 เปอรเซ็นต (R2 = 0.3529) ที่ระดับ
นัยสำ�คัญ 0.01 สอดคลองกับ วสันต ธานินทรธราธาร
(2542 : บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาองคประกอบที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
อาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ : กรณี
ศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม พบวา องคประกอบที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียน คือ พื้นฐานความรูเดิม ระดับการศึกษาของ
ผูป กครอง บรรยากาศและสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ทางดานการบริหารและการจัดการ ซึ่งแสดงวาความรู
พื้นฐานเดิมเปนตัวทำ�นายที่ดีที่สุด
จากงานวิจยั เกีย่ วกับตัวแปร ความรูพ นื้ ฐานเดิม
แสดงใหเห็นวา ถานักเรียนไมมีพื้นความรูเดิมมากอน
ก็จะเรียนคณิตศาสตรในชั้นสูงขึ้นไมรูเรื่อง ถึงเวลาแลว
หรือยังที่ผูปกครองจะตองกวดขันใหบุตรหลานของตน
ตั้งใจเรียนในชั้นตนๆ เพื่อที่จะไดมีพื้นฐานความรูที่ดี
สามารถนำ�ไปใชเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้น
ตัวแปรตัวทีส่ องทีจ่ ะกลาวถึง คือ ความเปนผูน �ำ
ดานวิชาการของอาจารยใหญหรือผูอำ�นวยการ จาก
งานวิจัยของซุง ยุน จุน (Sung-Yun Jun 1981 : 2405A) ไดศึกษาเกี่ยวกับความเปนผูนำ�ดานการสอนของ
อาจารยใหญ ความพอใจในการทำ�งานของครู และการ
เลือกโปรแกรมการสอนแบบใหมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นปที่ 4 พบวา การ
สนับสนุนของผูมีอำ�นาจในการบริหารมีอิทธิพลอยางสูง
ตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนอยางมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ
(2532 : 63 – 69 ) ที่พบวาความเปนผูนำ�ดานวิชาการ
ของอาจารยใหญหรือผูอำ�นวยการมีความสัมพันธทาง
บวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนัย
สำ�คัญที่ระดับ 0.01 (r = 0.312) และสามารถทำ�นาย
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ไ ด ถึ ง 11.397
เปอรเซ็นต ซึ่งชี้ใหเห็นวาถาโรงเรียนใดมีผูบริหารที่
สนใจและเอาใจใสทางดานวิชาการ ก็จะทำ�ใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรเพิม่ ขึน้ ถึง 11.397 เปอรเซ็นต
และสอดคลองกับกัลยา อินทรสาร (2540 : บทคัดยอ)
ศึกษาองคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบวา องคประกอบ
ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร คือ
พื้นฐานความรูเดิม สภาพแวดลอมทางดานการบริหาร
การจัดการ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งองค
ประกอบเหลานี้สามารถพยากรณการเปลี่ยนแปลงของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดประมาณรอยละ 26.77

ตัวแปรตัวตอไปทีจ่ ะกลาวถึง คือ ประสบการณใน
การสอน วุฒิครู และขนาดของโรงเรียน จากงานวิจัย
ของอุรี ลิ้มพิสุทธ (2526 : 59 – 65) พบวาตัวทำ�นาย
ที่มีอิทธิพลสูงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
คือ ขนาดของโรงเรียน ความเปนผูนำ�ดานวิชาการของ
อาจารยใหญหรือผูอำ�นวยการ สามารถทำ�นายไดอยาง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 สอดคลองกับอุทยั ตัง้ คำ�
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(2528 : 58) พบวา ความเปนผูนำ�ดานวิชาการของ
ผูอำ�นวยการเปนตัวทำ�นายที่สำ�คัญรวมกันทำ�นายผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สวนงานวิจัยของประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ
(2532 : 66 – 77) พบวาประสบการณในการสอน
และขนาดของโรงเรี ย น (โรงเรี ย นขนาดเล็ ก คั ด เด็ ก
ไมได ผิดกับโรงเรียนขนาดใหญสามารถคัดเด็กได)
เป น ตั ว ทำ � นายผลที่ ทำ � ให ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรเพิ่มขึ้นถึง 11.397 เปอรเซ็นต และ 1.809
เปอรเซ็นต ตามลำ�ดับ และวุฒคิ รูมคี วามสัมพันธทางลบ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร อาจเปน
เพราะครูที่มีวุฒิสูงยังไมมีประสบการณในการสอน ซึ่ง
สอดคลองกับ วสันต ธานินทรธราธาร (2542 : บทคัดยอ)
ทีพ่ บวา องคประกอบทีส่ ง ผลตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิ ช าคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย น คื อ บรรยากาศและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพดานบริหารและการจัดการ
ตัวแปรที่ไดกลาวมาแลวคือ ความเปนผูนำ�ดานวิชาการ
ของอาจารยใหญหรือผูอำ�นวยการ ประสบการณในการ
สอน วุฒิครู และขนาดของโรงเรียน เปนองคประกอบ
ทางโรงเรียนซึ่งเกิดจากการเขาเรียนในโรงเรียนนั้น
ดังนั้น จึงทำ�ใหผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนใน
โรงเรียนขนาดใหญทมี่ ชี อื่ เสียง และเกิดปญหาการแขงขัน
เขาเรียนสูง
จากงานวิจัยที่ไดกลาวถึงชี้ใหเห็นวาผูปกครอง
นักเรียนไมไดเขาใจผิดในการใหบุตรหลานเขาเรียนตอ
แตการเรียนในโรงเรียนที่มีการแขงขันกันสูง สิ่งที่ตอง
คำ�นึงถึงคือ สติปญญาหรือเชาวปญญาของนักเรียน ซึ่ง
งานวิจัยสวนใหญทั้งในประเทศและตางประเทศพบวา
เชาว ป  ญ ญามี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร ดังเชน งานวิจัยของ จอหน
เอฟ. โอ. คาเรย (Carrey 1978 : 2824-A) งานวิจัยของ
สุวิมล วองวานิช (2522 : 48 – 49) และงานวิจัยของ
ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2532 : 72 – 73) ดังนั้น
ผูปกครองจึงควรคำ�นึงถึงสติปญญาของนักเรียนดวย
ผูป กครองควรสงบุตรหลานเรียนในโรงเรียนระดับกลางๆ
ที่ใกลเคียงกับระดับสติปญญาของบุตรหลานตนเพื่อจะ
ไดเรียนทันเพือ่ น การไมยอมรับความจริงของผูป กครอง
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พยายามหาทุกวิถที างเพือ่ จะใหนกั เรียนของตนเขาเรียน
ในโรงเรียนที่มีการแขงขันกันสูงนั้นจะเปนผลเสียตอตัว
นักเรียนเองมากกวา เพราะนักเรียนจะเรียนไมทนั เพือ่ น
และเปนปมดอยติดตัวนักเรียน
ตัวแปรทีจ่ ะกลาวถึงอีกตัวหนึง่ คือ เจตคติตอ วิชา
คณิตศาสตร งานวิจัยของ ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ
(2532 : 61–78) พบวา เจตคติตอ การเรียนคณิตศาสตรมี
ความสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร สอดคลองกับงานวิจยั ของอรัญญา นามแกว
(2538 : บทคั ด ย อ ) ที่ พ บว า เจตคติ ต  อ การเรี ย น
คณิ ต ศาสตร มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร ดังนั้นผูปกครองควรหาวิธีที่
จะทำ�ใหนกั เรียนในความปกครองของตนมีเจตคติทดี่ ตี อ
วิชาคณิตศาสตร พูดงายๆ วาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร
ในทรรศนะของผูเขียนเห็นวา ผูปกครองควรจะ
เอาใจใส ดูแลการทำ�การบานของนักเรียน โดยชวย
ปรึ ก ษาและอธิ บ ายในกรณี ที่ นั ก เรี ย นทำ � ไม ไ ด หรื อ
ถาไมสามารถทำ�ไดก็อาจจะหาครูมาชวยสอนเสริมและ
อธิบายการบาน สวนครูผูสอนในชั้นเรียนควรสนใจ
เอาใจใสดูแลการเรียนของนักเรียนและเฉลยการบาน
เมื่อนักเรียนไมเขาใจ เพราะเมื่อนักเรียนสามารถทำ�
การบานไดและเขาใจ ก็จะมีเจตคติทดี่ ตี อ วิชาคณิตศาสตร
ตัวแปรลำ�ดับสุดทายที่จะกลาวถึง คือ รายได
ของผูปกครอง ระดับการศึกษาของผูปกครอง และ
การสงเสริมการเรียนของผูปกครอง ตัวแปรทั้งสามนี้
เปนตัวแปรที่เกิดจากปจจัยทางบาน หรือผูปกครองนั่น
เอง จากงานวิจยั ของโรเบิรต เจไรท และ แอนดรูว จีบนิ
(Wright and Bean 1974 : 277 - 283) พบวารายได
ของครอบครัวเปนตัวทำ�นายเกรดเฉลี่ยไดดีที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2532 : 63
– 69) พบวารายไดของผูปกครอง ระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง และการสงเสริมการเรียนของผูปกครอง

มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
สอดคลองกับ วสันต ธานินทรธราธาร (2542 : บทคัดยอ)
พบวาองคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียน คือ รายไดของผูปกครอง
ดังนั้นผูปกครองทานใดที่ตองการใหบุตรหลานมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง จำ�เปนตองลงทุน
เพื่อการศึกษา เชน การเรียนพิเศษเพิ่มเติมในเนื้อหา
ที่ไมเขาใจ ซึ่งสวนใหญผูปกครองที่มีฐานะดีและมีการ
ศึกษาสูงมักจะทำ�อยูแลว คือจางครูที่มีความรูในวิชา
คณิตศาสตรหรือวิชาอืน่ มาสอนเสริมเปนการสวนตัวหลัง
เวลาเลิกเรียนเพือ่ เพิม่ เติมความรู แตในบางครัง้ นักเรียน
ที่มีฐานะยากจนก็เรียนคณิตศาสตรเกง ซึ่งอาจเกิดจาก
การเห็นคุณคาของการเรียน ทำ�ใหตั้งใจเรียนมากขึ้น
ดังนั้น ผูปกครองที่มีฐานะไมคอยดี อาจทำ�ใหนักเรียน
ในความดูแลของตน เรียนเกงคณิตศาสตรไดโดยการชี้
ใหเห็นคุณคาของการเรียน
ทายทีส่ ดุ นีผ้ เู ขียนเห็นวา การทีน่ กั เรียนจะเรียน
คณิตศาสตรเกง ตองมีองคประกอบครบถวนสมบูรณ
ทั้งสามดาน คือ
1. องคประกอบดานตัวนักเรียน ไดแก ความรู
พื้นฐานเดิม เชาวปญญา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
และการฝกทบทวนแบบฝกหัด
2. องคประกอบทางโรงเรียน ไดแก ความเปน
ผูนำ�ดานวิชาการของอาจารยใหญหรือผูอำ�นวยการ
ประสบการณการสอนของครู และบรรยากาศในชัน้ เรียน
ที่กอใหเกิดการเรียนรู
3. องคประกอบทางบาน ไดแก รายไดของ
ผูปกครอง การศึกษาของผูปกครอง การสงเสริมของ
ผู  ป กครอง และการหมั่ น ดู แ ลกวดขั น ให นั ก เรี ย นทำ �
การบานและทบทวนเนื้อหา
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