
 

 

การพฒันาชดุฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมการเรียนรูโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตรข์อง

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนประชาอุปถมัภโ์ดยใชก้ระบวนการ
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดฝึกทกัษะ เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา

ของโพลยา 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อ

การใช้ชุดฝึกทกัษะ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 จ านวน 39 คน โรงเรียน

ประชาอุปถัมภ์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  ชุดฝึกทักษะ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เกบ็รวมรวบข้อมูลประมวลผล และวิเคราะห์ สรุปผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาชุดฝึกทกัษะ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดย

ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

คิดเป็นร้อยละ100  2) นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ จ านวน 

37 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.12  3) ผลของความพึง

พอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 

4.11,S.D.=0.16)  
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1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา  

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้เยาวชนทุกคน ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเตม็ความสามารถการน า

ความรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการด าเนินชีวิต การศึกษาต่อการมีเหตุผล 

มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ (ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.2552, น.10) โดยได้ก าหนดไว้ว่าคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษากลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์แล้ว การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพน้ัน  จะต้องมีทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การ

ให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การน าเสนอ และการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.2552, น.59) ดังน้ันการจัดกจิกรรมการเรียนการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนคณิตศาสตร์จึงต้องค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวุฒิ

ภาวะ  ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง จากการฝึก

ปฏบัิติฝึกให้คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา นอกจากน้ีกิจกรรมการเรียนรู้ต้องผสมผสานสาระทั้งด้านเน้ือหา 

และด้านทกัษะกระบวนการตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ถูกต้องและเหมาะสม ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนควรค านึงถึงความถนัดความสนใจของผู้เรียนและความ

แตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.2548 ) 

กระบวนการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งที่ครูควรปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจว่าควรจะเร่ิมต้นอย่างไรจะ

ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไร วิธีการใช้เหมาะสมหรือไม่ กระทบการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาที่

ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น คือการท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การปฏบัิติตามแผน และ

การตรวจสอบ เป็นกระบวนการที่ฝึกให้นักเรียนมีทกัษะในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมี

ล าดับขั้นตอน และการวิจัยปฏบัิติการเป็นการวิจัยที่กระท าโดยครูผู้สอน (สวิุมล  ว่องวาณิช 2550, น.21) 

เพ่ือแก้ปัญหาที่เกดิข้ึนในช้ันเรียนของตนเอง และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริม

พัฒนาการเรียนรู้ ให้ดีย่ิงขึ้น เพ่ือให้เกดิประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

งานในขอบข่ายที่รับผิดชอบ (ธรีวุฒิ  เอกะกุล. 2552, น.5) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนน้ันมีเป้าหมายที่ส าคัญ  คือ  

ให้นักเรียนรู้จักวิธีการคิด  และทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้(Howard  

และ  Dumas, 1963  อ้างถึงใน  กรมวิชาการ, 2541) และความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นการวางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะพ้ืนฐาน การแก้โจทย์ปัญหา (ด าริ บุญชู.

2545, น.2 )  

ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2555)ได้กล่าวถึง การคิดแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า ที่ผ่านมา

วิธกีารสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูไทยไม่ได้สร้างให้เดก็เกิดความคิดในการแก้ปัญหา  เวลาครูสอนก็บอก

ให้เดก็ท าอย่างเดียว เช่น ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ป.1 เวลาครูสอนครูกจ็ะเปิดหนังสือให้เดก็อ่านตามว่ามี
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ลูกเป็ดกี่ตัว ซ่ึงเป็นการสอนภาษามากกว่าการสอนตัวเลข ครูมักไม่สนใจว่ากระบวนการคิดของเดก็จะเป็น

อย่างไร สนใจเพียงผลลัพธ์ถูกหรือไม่ หรือค าตอบท าให้เด็กไม่ต้องคิดอะไรมาก นับน้ิวมาตอบขอให้

ค าตอบถูก แต่สิ่งน้ีไม่ได้ท าให้เดก็คิดแก้ปัญหา ดังน้ัน วิธีที่ครูคณิตศาสตร์จะสอนให้เดก็เผชิญกับปัญหา

และคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ครูต้องปรับวิธีสอนใหม่โดยต้องน าเสนอปัญหาปลายเปิดกับเดก็ ด้วยการตั้ง

โจทย์สร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้เดก็แก้ปัญหาให้เวลาเดก็ได้คิดวิเคราะห์เอง โดยครูไม่ต้องไปบอกอะไรเดก็

ซ่ึงเป็นวิธสีอนที่ท  าให้เดก็คิดได้ 

จากประสบการณใ์นการสอนคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยความรู้ 

และประสบการณ์ที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์มาเป็นเวลานาน ได้พบว่าผู้เรียนมีปัญหาในด้านการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์คือ ผู้เรียนจะท าแบบฝึกหัดที่มีลักษณะเหมือนตัวอย่างได้แต่จะท าโจทย์ปัญหาที่พลิก

แพลงจากตัวอย่างไม่ได้  จึงท าให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เกิดความท้อแท้และเบ่ือ

หน่ายไม่อยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อีกทั้งสถานศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในด้าน

คณิตศาสตร์ นักเรียนไม่ได้ศึกษาหาความรู้และเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยการคิด

วิเคราะห์หรือมีพ้ืนฐานมาก่อน จึงท าให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ไม่เป็นไปตาม

ขั้นตอนขาดความต่อเน่ืองไม่ถึงเกณฑ์การจัดกระบวนการเรียนการสอนในวิชาน้ีดังเช่น ในปีการศึกษา

2559 ภาคเรียนที่ 1 จากการทดสอบความรู้พ้ืนฐานโดยใช้ข้อสอบที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้ น ทั้งภาคปฏบัิติและ

ภาคทฤษฎี พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์   อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัด

นนทบุรี นักเรียนจ านวน 39 คน ที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑร้์อยละ 60  

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เป็นวิธีของ George  Polya (1957) หรือเรียกว่า Polya's 

Four-Stage Method มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 1 ท าความเข้าใจ (Understanding the Problem) เป็นการวิเคราะห์ประเดน็ของ

ปัญหาว่า โจทย์ต้องการทราบอะไร โจทย์ให้ข้อมูลอะไรบ้าง เร่ิมต้นให้นักเรียนอ่านพิจารณาโจทย์ปัญหา

และบอกรายละเอียดทั้งหมด ตามความเข้าใจของนักเรียน ข้ันตอนที่ 1 น้ี ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญอย่าง

มาก เพราะครูต้องท าหน้าที่ต้ังค าถามน า เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจในโจทย์ข้อน้ัน ๆ ได้ถูกต้อง   

ขั้นตอนที่ 2 วางแผน  (Developing a Plan) เป็นขั้นตอนที่เช่ือมโยงความเกี่ยวข้องระหว่าง

ข้อมูลกบัสิ่งที่ต้องการทราบ ครูผู้สอนควรจะแสดงบทบาทไปพร้อมๆ กบันักเรียนร่วมกนัวางแผน

แก้ปัญหา เป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ ยุทธวิธกีารแก้ปัญหาหลากหลายวิธี  

ขั้นตอนที่ 3 แสดงวิธีท า (Carrying out the Plan) เป็นการปฎิบัติตามแผนที่วางไว้ในข้ันที่ 2 

และต้องมีการตรวจสอบแต่ละข้ันตอนที่ปฎิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ในการคิดค านวณหาค าตอบ 

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบ (Looking Back) เป็นการตรวจสอบผลลัพทท์ี่ได้จากการแก้ปัญหาว่า

ถูกต้องหรือไม่ ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มองย้อนกลับไปทบทวนและตรวจสอบข้ันตอนต่างๆ ที่

ผ่านมาโดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบ และพิจารณาว่าน่าจะมีค าตอบอื่นหรือวิธีการคิดเป็น

อย่างอื่นได้อกีหรือไม่ ดังน้ันการสอนการแก้ปัญหาควรมุ่งให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น และท าได้ไปตามล าดับ
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พัฒนาการของเขา ช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และพัฒนาความสามารถที่จะ

แก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนต่อไปในอนาคต  

ส าหรับรูปบาร์โมเดล (Bar Model) หรือเรียกว่า Model Drawing คือ การแปรโจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ให้แสดงออกมาในรูปแบบแผนภาพ ซ่ึงจะช่วยให้เดก็สามารถมองเหน็ความสัมพันธ์ระหว่าง

จ านวนที่ทราบกับจ านวนที่ต้องการหาที่อยู่ในโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์น้ันได้ง่ายขึ้ น บาร์โมเดลเป็น

เคร่ืองมือการเรียนรู้คณิตศาสตร์เบ้ืองต้นที่ดีมากส าหรับเดก็เล็กในช่วงเร่ิมต้นการเรียนโจทย์ปัญหาที่

เกี่ยวกับการบวกและการลบ และสามารถขยายผลต่อไปได้ในโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการคูณ การหาร 

เศษส่วน อัตราส่วน และร้อยละ เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนแบบ Bar Model น้ันไม่ได้

มุ่งเน้นการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นหลัก แต่เป็นการช่วยฝึกให้เด็กสามารถที่จะเข้าใจในโจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ง่ายข้ึน มีความสนุกในการแปรโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนด้วย

กระบวนการความคิดที่ เ ป็นล าดับข้ันตอน รูปสี่ เหล่ียมผืนผ้าที่ ใช้อธิบายสถานการณ์หรือแสดง

ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆในโจทย์หรือโจทย์คณิตศาสตร์ที่ก  าหนดให้เพ่ือน าไปสู่การหาค าตอบของ

โจทย์หรือโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์น้ันๆ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา และบาร์โมเดล

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาอันเป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ต่อการ

เรียนคณิตศาสตร์ เป็นแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และเป็นการพัฒนาของ

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในการปรับปรุง ส่งเสริม การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น 

 

2. วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาชุดฝึกทักษะ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  

2. เพ่ือผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

3  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์    

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

 

3. สมมุติฐาน 

1. นักเรียนเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มี

คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
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3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา อยู่ใน

ระดับมาก 

 

4. ขอบเขตของการวิจยั 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีจ านวนทั้งหมด 5 ห้องเรียน มี

นักเรียนรวมทั้งหมด 180  คน  

กลุ่มตวัอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนประชา

อุปถัมภ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มาจ านวน 1 ห้องเรียน39 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(purposive sampling)  

 

4.2 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวิจยั 

ตัวแปรต้น  ได้แก่  ชุดฝึกทกัษะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

  กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลจากการเรียนรู้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้   

 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์   

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  คือ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  

 

5. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  มีดังน้ี 

1. ชุดฝึกทกัษะและแบบทดสอบการเรียนรู้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
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6. ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลดังน้ี 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ข้ันตอน และรายละเอียดเรียนแก่นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง การใช้ชุดฝึกทกัษะ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

2. ด าเนินการสอนวิชาคณิตศาสตร์  โดยชุดฝึกทักษะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา จ านวน 5 ชุด ชุดละ 3 ช่ังโมงรวมทั้งหมด 15 ช่ัวโมง ในแต่ละชุดจะมี

แบบทดสอบเพ่ือทดสอบความรู้นักเรียนแต่ละเร่ืองหลังจากใช้ชุดฝึกทกัษะเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียน

ท าแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  

3. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทกัษะโจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์  กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา   

4. ผู้วิจัยได้สรุปคะแนนแต่ละชุดและคะแนนผลสมัฤทธิ์ให้นักเรียนทราบและ 

5. หลังจากน้ันให้นักเรียนกลับไปทบทวนเร่ืองที่เรียนไปแล้วโดยให้เวลา 2 สปัดาห์ต่อมา 

6. เมื่อครบ 2 สปัดาห์ ผู้วิจัยให้นักเรียนทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนใหม่โดยใช้ 

7. แบบทดสอบชุดเดิมเพ่ือวัดความคงทนในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

8. เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน าไปประมวลผล และน ามาวิเคราะห์ 

 

7. การวิเคราะหข์อ้มูล 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  2. ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 

3. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

8. สรุปผลการวิจยั 

 ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดฝึกทกัษะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กระบวนการแก้ปัญหาของ

โพลยาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ พบว่าการเรียนรู้เป็นรายบุคคลนักเรียน

ทั้งหมดมีคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 90 - 100 และเมื่อ

เรียนรู้ เป็นกลุ่ม พบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีคะแนนตั้งแต่ 93.33 – 100นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 

80 คิดเป็นร้อยละ 100   

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาของ

โพลยาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ พบว่า มีนักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่า
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ร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.12 

ตอนที่ 3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ที่มีต่อ

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทางการพัฒนาชุดฝึกทกัษะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหา

ของโพลยา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาพบว่าความพึงพอใจ

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.11,S.D.=0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก

คือด้านผู้สอน (  = 4.11,S.D.=0.44)  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ(  = 4.15,S.D.=0.65) และด้านสื่อการ

สอนชุดฝึกทกัษะ (  = 4.02,S.D.=0.66) เรียงตามล าดับ 

 

9. อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลเป็นข้อๆ ดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาชุดฝึกทกัษะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มพบว่านักเรียน

ทั้งหมดมีคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 100  เพราะนักเรียน

สามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ไปตามล าดับขั้นตอนโดยเร่ิมตั้งแต่ การท าความเข้าใจ

โจทย์  การวางแผน ปฏบัิติไปตามแผน สดุท้ายมีการตรวจสอบวิธที  าที่ท  าด้วยตนเองและท าด้วยทั้งกลุ่ม ซ่ึง

เป็นการเรียนรู้อย่างเข้าใจสามารถวิเคราะห์ก าหนดสิ่งที่ต้องการทราบเช่ือมโยงไปสู่การวางแผนและสื่อ

ออกมาในรูปแบบที่ท  าให้เข้าใจได้ง่ายมองเหน็ภาพ ได้แก่ การเขียนรูปบาร์ หรือตาราง และเขียนประโยค

สัญลักษณ์ นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบโดยการมองย้อนไปที่ข้ันตอนต่างๆ ของ

กระบวนการแก้ปัญหาว่ามีความถูกต้องเพียงใด การท าลักษณะน้ีท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหาและการ

แก้ปัญหาโดยรวมได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิษา อังคะนา (2553) ศึกษาเร่ือง การ

พัฒนากจิกรรมการแก้ปัญหาตามข้ันตอนของโพลยาโดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักเรียน

เข้าใจปัญหาอย่างทอ่งแท้ มีการวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ ตามล าดับขั้นตอน และ

ขั้นตอนเหล่าน้ันมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน การแก้ปัญหาหน่ึงๆ ไม่จ าเป็นต้องใช้ยุทธวิธีใด

ยุทธวิธหีน่ึงเสมอไป สามารถเลือกใช้วิธทีี่เหมาะสมกบัแต่ละเน้ือหา  โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์บวกกับ

ประสบการณ์เดิมที่มี เพ่ือน าไปคิดประกอบในการแก้ปัญหานั้นๆ การด าเนินการแก้ปัญหาโดยใช้ข้ันตอนที่

เหมาะสมกบัปัญหานั้นผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเองให้มาก โดยจัดสถานการณ์หรือ

ปัญหาหรือเกมที่น่าสนใจ ท้าทายให้อยากคิด เร่ิมด้วยปัญหาที่เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนหรือ

ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยอาจเร่ิมด้วยปัญหาที่ ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วมาประยุกต์ก่อน 

ต่อจากน้ันจึงเพ่ิมสถานการณ์หรือปัญหาที่แตกต่างจากที่เคยพบมา ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถสูง 

ผู้สอนควรเพ่ิมปัญหาที่ยากซ่ึงต้องใช้ความรู้ที่ซับซ้อนหรือมากกว่าที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูรให้นักเรียนได้ฝึก

คิดด้วยสอดคล้องกบังานวิจัยของ วราภรณ์ พรายอินทร์ (2551) พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้
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โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยเรียนรู้แบบร่วมมือประสบความส าเร็จมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

เน่ืองจากการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ  การท าความเข้าใจเป็นไปตามข้ันตอนตามล าดับจากง่ายไปหายาก 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการพัฒนาชุดฝึกทกัษะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กระบวนการแก้ปัญหา

ของโพลยาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ พบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์

มากกว่าไม่ผ่านเกณฑ์ซ่ึงก าหนดไว้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จะเหน็ได้ว่าการน ารูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา

ของโพลยามาใช้ร่วมกบับาร์โมเดลท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้นจึงเป็นผลท า

ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนตามซ่ึงสอดคล้องกับ  สุวิมล ว่องวาณิช (2550, น.21) กล่าวว่า 

กระบวนการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งที่ครูควรปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจว่าควรจะเร่ิมต้นอย่างไรจะด าเนินการ

แก้ปัญหาอย่างไร วิธีการใช้เหมาะสมหรือไม่ กระทบการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาที่ประกอบด้วย

ขั้นตอน 4 ขั้น คือการท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การปฏบัิติตามแผน และการตรวจสอบ 

เป็นกระบวนการที่ฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีล าดับขั้นตอน  

ทั้งน้ีเน่ืองจากในขั้นท าความเข้าใจโจทย์ เมื่ออ่านโจทย์แล้ว นักเรียนสามารถวิเคราะห์ เพ่ือท าความเข้าใจ

ปัญหาว่าสิ่งที่ต้องการทราบคืออะไร ข้อมูลมีอะไรบ้าง เง่ือนไขคืออะไร จะแก้ปัญหาตามเข่ือนไขได้อย่างไร 

ในข้ันวางแผนแก้ปัญหานักเรียนสามารถเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลในปัญหากับสิ่งที่ต้องการทราบแล้วสื่อ

ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายท าให้มองเหน็ภาพ เช่น ในรูปตารางภาพ และเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ 

เพ่ือคิดค านวณในขั้นตอนต่อไป ขั้นปฏบัิติตามแผน นักเรียนได้ด าเนินการตามแผน ตามข้ันตอนที่วางไว้ 

โดยการใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ประมวลเข้าด้วยกัน และในข้ันตรวจสอบน้ัน ท าให้นักเรียน

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ และกระบวนการได้มาซ่ึงค าตอบ โดยการมองย้อนกลับไปที่

ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการแก้ปัญหาว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องเพียงใด ท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหา

และวิธกีารแก้ปัญหาโดยรวม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วันวิษา อังคะนา (2553, น.100-103) และ 

อรทยั  ทองน้อย (2553, น.103) ที่กล่าวในท านองเดียวกนัว่า การแก้โจทย์ปัญหาตามข้ันตอนของโพลยา

ช่วยให้นักเรียนเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ มีการวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ 

ตามล าดับขั้นตอน และขั้นตอนเหล่าน้ันมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน การแก้ปัญหาหน่ึง ๆ ไม่

จ าเป็นต้องใช้ยุทธวิธีใดยุทธวิธีหน่ึงเสมอไป สามารถเลือกใช้วิธีเหมาะสมกับแต่ละเน้ือหา โดยใช้ความรู้

ทางคณิตศาสตร์บวกกบัประสบการณ์เดิมที่มี เพ่ือน าไปคิดประกอบในการแก้ปัญหาน้ัน ๆ การด าเนินการ

แก้ปัญหาโดยใช้ข้ันตอนที่เหมาะสมกับปัญหาน้ันผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเองให้

มาก  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณณา  จุ้ยทอง (2552, น.136) ได้ศึกษาการออกแบบการเรียน

การสอนเพ่ือฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พบว่า 

นักเรียนกลุ่มที่ใช้รูปแบบของการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ของโพลยา มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่

สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ทั้งน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วรางคณา  บุญ

ครอบ (2553, น.128) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน

คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอน
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โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยาพับเทคนิค KWDL ของคาร์ (Carr) และโอเกิล (Ogle) 

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการแก้ปัญหาตามข้ันตอนของโพลยา 

หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. ผลความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ที่มีต่อการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทางการพัฒนาชุดฝึกทกัษะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาของ

โพลยา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาพบว่า ความพึงพอใจ

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.11,S.D.=0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก

คือด้านผู้สอน (  = 4.11,S.D.=0.44)  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ(  = 4.15,S.D.=0.65) และด้านสื่อการ

สอนชุดฝึกทกัษะ (  = 4.02,S.D.=0.66) เรียงตามล าดับ  นภาพร พรมแดง ( 2547, น.บทคัดย่อ) ได้

ท าการศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาระคน วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผล

การศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดฝึกทกัษะโจทย์ปัญหาระคนวิชาคณิตศาสตร์ มีความพึงพอใจ

ในการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องงานวิจัย สุทนิ ไหมจ้าย(2549, น.87) ผลการใช้รูปแบบการ

แก้ปัญหาของโพลยาและการเสริมแรงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองยอ จังหวัดสงขลา พบว่าเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนที่เรียน เร่ืองโจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยาและการให้การเสริมแรง 

อยู่ในระดับดี สอดคล้องงานวิจัยของ  อารมณ์ จันทร์ลาม (2550, น.93) ผลของการสอนแก้โจทย์ปัญหา

เศษส่วนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโจทย์ปัญหาเศษส่วน หลังการเรียนโดยใช้กระบวนการ

แก้โจทย์ปัญหาของโพลยาอยู่ในระดับมาก  

 

10. ขอ้คน้พบงานวิจยั 

1. การใช้ชุดฝึกทกัษะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาน้ีท าให้

นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ และมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเน่ืองจากได้วาด

ภาพและระบายส ีซ่ึงได้ผ่อนคลายความเครียดในการเรียนคณิตศาสตร์ 

2. เน่ืองจากกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยามีล าดับข้ันตอนที่แน่นอนชัดเจนนักเรียนมีความรู้

และสนุกกบัการกลับไปตรวจสอบค าตอบที่หามาได้ว่าตรงและถูกต้องหรือไม่ 

3. ชุดฝึกทกัษะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาให้ผลดีทั้งการ

เรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มโดยเฉพาะโจทย์ยากๆ ถ้าท าเป็นกลุ่มเหมือนกบัท้าทายให้นักเรียนช่วยกัน

ระดมความคิด ร่วมมือกัน เพ่ือหาค าตอบที่ถูกต้อง เม่ือได้รับค าตอบที่ถูกต้องนักเรียนเหมือนกับได้รับ

รางวัลไปด้วย 
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11. ขอ้เสนอแนะ 

11.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

11.1.1การใช้ชุดฝึกทกัษะการเรียนรู้แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพล

ยามีขั้นตอนการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ข้ันตอน ส าหรับเร่ืองที่ยากควรให้เวลาในการท างานของนักเรียนในแต่ละ

ขั้นตอนให้มากพอสมควร เพราะในแต่ละขั้นตอน ต้องอาศัยการคิด หาค าตอบและตรวจสอบค าตอบว่า

ตรงตามที่คิดไว้หรือไม่ 

11.1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนนั้น ผู้สอนควรจัดกจิกรรมอย่างต่อเน่ืองและค่อยเป็นค่อยไป โดยการท างานกลุ่ม

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเหน็ร่วมกนัอย่างเตม็ที่ เพราะนักเรียนบางคนต้องการแสดง

ความคิดเหน็เพ่ือให้เพ่ือนยอมรับจึงมีการโต้เถียง 

11.1.3 ทกัษะการอ่านมีความส าคัญมากอย่างมากส าหรับการแก้โจทย์ปัญหา เพราะต้อง

อ่านโจทย์เพ่ือให้เข้าใจปัญหา แล้วจึงหาวิธีแก้ปัญหา ดังน้ันครูควรให้นักเรียนฝึกอ่านมากๆโดยเฉพาะ

โจทย์ที่ซับซ้อน  

11.1.4 เม่ือพบนักเรียนที่เรียนไม่ทนัเพ่ือน หรือลอกงานเพ่ือนมาส่งทั้งๆ ที่ไม่เข้าใจ ครู

ควรจัดการซ่อมเสริมทนัท ีเพ่ือให้นักเรียนได้คิด แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

11.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา

ความเหมาะสมของเน้ือหา และระดับช้ันเรียนอื่น ๆ  
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