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 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อ 1) พฒันาความสามารถ
การแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้กระบวนการแกปั้ญหาของ
โพลยาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI กลุ่มเป้าหมายคือ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี 6 โรงเรียนสัจจพิทยา ภาคเรียน ท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 24 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้การแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI 2) แบบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3) แบบวดัความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์                    
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  5) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล และวเิคราะห์ สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานการวจิยั คือ paired samples t-test  

 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือTAI นกัเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ ร้อย
ละ 80 ผ่านเกณฑ์ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
ของโพลยาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ค าส าคญั : การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์, กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา, การเรียนรู้
แบบร่วมมือ (TAI) 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ในยุคปัจจุบนัท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม การด าเนินชีวิต ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีและวิทยาการดา้นต่างๆ ประเทศไทยจึงตอ้งมีการปรับ
ทิศทางในการพฒันาทุกๆด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันามนุษย์  ซ่ึงได้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีไดก้  าหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษา ไวใ้น
หมวดท่ี 1 มาตรา 6 โดยกล่าววา่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรม ให้ด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่าง มีความสุข (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542) เช่นเดียวกบัแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552 –2559) ท่ีกล่าวถึง การพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้เป็นสังคม 
คุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทนั มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ย่างมัน่คง แนว
การพฒันาคนดงักล่าวไดมุ้่งเตรียมเยาวชน โดยเนน้ให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมุ่งให้
ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะท่ีส าคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
ซ่ึงเป็นทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน 
ดงันั้นทกัษะทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบไปดว้ยการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การแกปั้ญหา การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์ การเป็นผูน้ า การน าไปประยุกต์ใช้ การติดต่อส่ือสาร ในการจดั
การศึกษาภาครัฐจึงไดมี้นโยบายเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระตามหลกัสูตรควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะใหม่ๆ
ท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้จึง
จ าเป็นตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อเป็นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อน ามาแกปั้ญหา  

จากผลรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559–2560 พบว่า คะแนนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัประเทศ เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 
40.47 และ 37.12 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากผลการประเมินพบว่ามีคะแนนเฉล่ียลดลงและรายงานระดบัสังกัด
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 49.20 และ 42.06 ซ่ึงพบว่ามีคะแนน
เฉล่ียลดลงจากคร้ังแรก ในส่วนของระดับโรงเรียนสัจจพิทยา เขตบางรัก จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ ปี
การศึกษา 2559–2560 พบวา่ คะแนนเฉล่ียรายวชิาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 50.24 และ 36.25 นั้น มีคะแนน
ลดลงเช่นกนั และเม่ือพิจารณาจากคะแนนท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่านมากท่ีสุด คือ สาระท่ี 1 จ  านวนและการ
ด าเนินการ มาตรฐาน ค 1.2 เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การด าเนินการต่างๆและสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา  

จากผลรายงานดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า นกัเรียนยงัมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาใน
ระดบัท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากโจทยปั์ญหาเป็นสถานการณ์เม่ือเกิดข้ึนก็ตอ้งการค าตอบท่ีชดัเจน โดยเฉพาะ
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ปัญหาท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์จริงผลลพัธ์ท่ีไดต้อ้งเกิดจากทกัษะ ขอ้เท็จจริง การสรุปรวบยอดทางความคิดท่ี
ใชก้ระบวนการของคณิตศาสตร์ นกัเรียนจะตอ้งน าสาระความรู้ และประสบการณ์ท่ีมีมาคิดหาวธีิการท่ีจะได้
ค  าตอบท่ีถูกตอ้ง ถา้นกัเรียนไม่คุน้เคยกบัสถานการณ์นั้นมาก่อนจะไม่สามารถหาผลลพัธ์ได ้(ปรีชา เนาวเ์ยน็
ผล, 2544, น. 16) ทั้งน้ีการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาจึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับแก้ไขจากแบบเดิมท่ียึดครูเป็นศูนย์กลางให้ยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางแทน จะท าให้สามารถพฒันา
ศกัยภาพทางสมองดา้นทกัษะทางการคิด วเิคราะห์ การใหเ้หตุผล ตลอดจนการรู้จกัแกปั้ญหาของนกัเรียนให้
สูงข้ึน และส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาคณิตศาสตร์ คือ 
การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา ซ่ึงในปัจจุบนัก็ไดมี้การน าเทคนิคและกระบวนการแกปั้ญหาต่างๆมาใชใ้นการฝึก
วิเคราะห์โจทยปั์ญหากนัในหลายรูปแบบ ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจก็คือ การใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของ
โพลยา มาใชใ้นการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือTAI ซ่ึง
จะช่วยให้ผูเ้รียนวเิคราะห์โจทยปั์ญหาอยา่งเป็นระบบเป็นขั้นตอนในการหาผลลพัธ์ของค าถาม ท าให้ผูเ้รียน
เขา้ใจโจทยปั์ญหาไดอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน คือ1) ท าความเขา้ใจ 2) วางแผน 3) แสดงวิธี
ท า 4) ตรวจสอบ และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยกนั 
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะมีความสามารถด้านการเรียนแตกต่างกนั และในกลุ่มจะต้องช่วยกันเรียนรู้
ร่วมกนัและปฏิบติักิจกรรมจนบรรลุผลส าเร็จ แต่ละกลุ่มจะประกอบไปดว้ยสมาชิกจ านวน 4-6 คน ทั้งน้ีการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI เป็นวิธีหน่ึงท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาความสามารถของ
นักเรียนด้านการแก้โจทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์ โดยจะเน้นท่ีการเรียนแต่ละบุคคลให้ผูเ้รียนลงมือท า
กิจกรรมตามความสามารถทางการเรียนของตนเองแลว้จึงเขา้กลุ่มเพื่อร่วมกนัท างานในระบบกลุ่ม ผูเ้รียนท่ี
เรียนเก่งจะพยายามช่วยผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนกว่า เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของศิริ
ลกัษณ์ พนัธุประกิจ (2554, บทคดัยอ่)  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผูว้ิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อพฒันา
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อีกทั้งเพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียนในการเรียนรู้ เพื่อเขา้สู่ยุคศตวรรษท่ี 21 และสามารถน าความรู้ท่ีมีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั
ต่อไป พร้อมทั้งยงัเป็นการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของ
โพลยา ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ซ่ึงผลการวจิยัน้ีจะเป็นแนวทางส าหรับครูในการแกปั้ญหา 
และพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นอ่ืนๆต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อพฒันาความสามารถการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI  
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2. เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภายหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI 
 
สมมติฐานการวจัิย 

 1. นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
ของโพลยาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 

 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. นกัเรียนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
ของโพลยาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI อยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน สัจจพิทยา แขวง
สีลม เขตบางรัก จงัหวดักรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่ีก าลงั
ศึกษาอยูภ่าคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน  
ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรตน้(Independent Variables)  
1. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา  
2. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือTAI 
ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  
1. ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาคณิตศาสตร์  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  
3. พฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือTAI 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ เน้ือหารายวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11 เร่ือง บทประยกุต ์ประกอบไปดว้ย 
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 เร่ือง โจทยปั์ญหาร้อยละ  
 เร่ือง โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการซ้ือขาย  
 เร่ือง โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการซ้ือขายมากกวา่ 1 คร้ัง  
 เร่ือง โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการหาราคาทุน  
 เร่ือง โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการลดราคา  
 เร่ือง โจทยปั์ญหาการหาดอกเบ้ีย  
 ระยะเวลาในการท าวจิยั 
 การวจิยัในคร้ังน้ีด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 16 คาบเรียน  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพล
ยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือTAI ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 6 แผน รวม 16 คาบเรียน  

 2. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 

 3. แบบวัดความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบอตันยั แผนละ 5 ขอ้  

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
แกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 1 ชุด 

 5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จ านวน 1 ชุด 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนการด าเนินการวิจยัแก่นกัเรียน และท าการวดัผลสัมฤทธ์ิก่อน

การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI จ  านวน 1 ชุด 
เป็นปรนยั จ านวน 20 ขอ้ (Pre-test) 

 2. จดักลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถ (เรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และ
อ่อน 1 คน)  

 3. ด าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ ทั้ง 6 แผน ทั้งหมด 16 คาบเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1โจทยปั์ญหาร้อยละ 2 คาบ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการซ้ือขาย 3 คาบ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการซ้ือขายมากกวา่ 1 คร้ัง 3 คาบ  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการหาราคาทุน 3 คาบ 
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 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการลดราคา 2 คาบ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 การหาดอกเบ้ีย 3 คาบ 
 ในแต่ละแผนการสอนผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เป็น

แบบอตันยั จ านวน 5 ขอ้  
 4. หลงัจากด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ TAI แลว้ ไดท้ดสอบนกัเรียนโดยให้ท าวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI จ านวน 1 ชุด เป็นปรนยั จ านวน 20 ขอ้ (Post-test) 
เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน 

 5. เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ผูว้ิจยัให้นกัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
TAI 

 6. เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ แบบวดั
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและ หลงัเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนกัเรียน ประมวลผล วเิคราะห์เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานและสรุปผลการวจิยั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. วเิคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ โดยวเิคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage)  
  2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean ) และ

ค่าสถิติ Paired samples t-test 
  3. วิเคราะห์ผลความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาโพลยา

ร่วมกบัการเรียนรู้TAI วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวจัิย 
  ตอนท่ี 1 การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
แกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 24 คน พบว่า 
นกัเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ ์
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 ตอนท่ี 2 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของ
โพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 24 คน พบวา่ นกัเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Mean = 9.83, S.D. = 4.156) และหลังเรียน(Mean = 12.46, S.D. = 
3.611) และเม่ือทดสอบดว้ยสถิติ Paired samples t-test นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 4.365, Sig = .000) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n Mean S.D. t Sig(2-tailed) 

ก่อนเรียน 24 9.83 4.156 4.365* .000 
หลงัเรียน 24 12.46 3.611 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI จ านวน 24 คน พบว่า
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือTAI โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(Mean=4.51,S.D.=0.61) เม่ือพิจารณารายดา้นแต่
ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นครูผูส้อน (Mean=4.44,S.D.=0.63) และความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ (Mean=4.54,S.D.=0.61) และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ  (Mean=4.54,S.D.=0.58) 
ตามล าดบั 
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อภิปรายผล 

 ตอนท่ี 1 การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ Team Assisted Individualization ( TAI ) ของชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 24 คน พบวา่ นกัเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ์ จากการท่ี
นกัเรียนท าแบบทดสอบการแกโ้จทยปั์ญหาจ านวน 6 ชุด แต่ละชุดนกัเรียนมีคะแนนเกินคร่ึง จากคะแนนเต็ม
ทุกชุด และบางชุดนกัเรียนมีพฒันาการในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
ของโพลยาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( TAI ) และกระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นการเรียนรู้ท่ี
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกจ านวน 4 คน ในการท าแบบฝึกหดัการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ในแต่ละคร้ัง นกัเรียนจะจบัคู่ช่วยกนัคิดและแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ หลงัจากนั้นจึง
กลบัรวมเขา้สู่กลุ่มเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและแลกเปล่ียนวิธีการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์กนั จึงท า
ให้ผลการท าแบบทดสอบในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนแต่ละคนมีพฒันาการข้ึน ซ่ึงชุดท่ี
ง่ายท่ีสุด เป็นชุดท่ี 6 คือเร่ือง โจทยปั์ญหาการหาดอกเบ้ีย ซ่ึงนักเรียนมีคะแนนตั้งแต่ 17 – 20 คะแนน มี
คะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 18.62 รองลงมาคือชุดท่ี 4 และชุดท่ี 5 คือเร่ือง โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการหาราคาทุน
และ เร่ือง โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการลดราคา มีคะแนนเฉล่ีย 17.58 และ 17.50 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณา
คะแนนพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ทุกกลุ่มมีคะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด และคะแนนท่ีสูงสุดของการ
ท างานกลุ่มคือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ( ค่าเฉล่ีย = 3.63) ซ่ึงสอดคล้องกับ Polya (1957,                 
p. 5–40) ไดเ้สนอขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์วา่ตอ้งอาศยัขั้นตอนต่างๆ 4 ขั้นตอนคือ 1) ท าความ
เข้าใจปัญหา (Understand The Problem) เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญท่ีสุดของกระบวนการแก้ปัญหา                  
2) วางแผนแกปั้ญหา (Devising A Plan For Solving It) นบัวา่เป็นขั้นท่ียากขั้นหน่ึงในกระบวนการแกปั้ญหา
ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนทางการคิดและการให้เหตุผลเป็นอยา่งดี 3) ด าเนินการตามแผน (Carry out Your Plan) 
เป็นขั้นตอนท่ีแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นในการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองจากขั้นท่ีสอง คือ เม่ือวางแผนเสร็จ
แล้วนักเรียนจะตอ้งลงมือท าในการแก้โจทยปั์ญหา มกัจะเป็นการคิดค านวณ 4) การตรวจค าตอบ (Look 

มากทีสุ่ด 

มากทีสุ่ด 

มาก 

778



Back To Examine The Solution Obtained) เป็นขั้นตอนท่ีใชใ้นการตรวจสอบความถูกตอ้งของการแกโ้จทย์
ปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมพร สีตาล (2559) การพฒันาชุดฝึกทกัษะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โจทยปั์ญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของ
โพลยา ผลการวิจยัพบวา่ ผลการพฒันาชุดฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์โดย
ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ 100 และชนกานต์ อมราพิทกัษ์ (2558) การพฒันาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค
กลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) ท าให้นักเรียนมีพฒันาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึน นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนน
แบบฝึกหดัเป็นรายบุคคล ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 85 ตามท่ีก าหนดไว ้ 

 ตอนท่ี 2 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของ
โพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ Team Assisted Individualization ( TAI ) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 จ  านวน 24 คน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สอดคล้องกับ สมพร สีตาล (2559) การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของ
โพลยา ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 และไม่ผา่นเกณฑ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.12 และชนกานต์ อมราพิทกัษ ์
(2558) การพฒันาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ท าให้นกัเรียนมีผลการทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ตามท่ีก าหนดไว ้

 ตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ Team Assisted Individualization 
( TAI ) จ านวน 24 คน พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของ
โพลยาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( TAI ) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean= 4.51, S.D.= 
0.61) เม่ือพิจารณารายดา้นแต่ละดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือ ดา้นการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ นกัเรียนมี
ความสนุกไดเ้รียนรู้ ไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั และนกัเรียนพอใจกบัรูปแบบการสอนแบบความร่วมมือ TAI ได้
เกิดการยอมรับกนัในกลุ่ม เห็นคุณค่าซ่ึงกนัและกนั ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ได้แก่ นักเรียนได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์โจทยปั์ญหาอยา่งเป็นขั้นตอนจากกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
นกัเรียนมีความพยายามในการท างานร่วมกนัเพื่อบรรลุเป้าหมาย ไดรั้บประสบการณ์ ความรู้ใหม่ๆจากการ
เรียนรู้ และดา้นครูผูส้อน ไดแ้ก่ ครูเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็น สอนโดยใชค้  าถามท่ี
กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด และครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมพร สีตาล (2559) การพฒันาชุดฝึกทกัษะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์โดยใชก้ระบวนการ
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แก้ปัญหาของโพลยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ กระบวนการ
แกปั้ญหาของโพลยา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.11,S.D.= 0.16) และ ชนกานต์ อมราพิทกัษ ์(2558) 
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิคแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.70 
 
ข้อค้นพบ 

 การจดัการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ท าใหน้กัเรียนทุกคนมีคะแนนความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑทุ์กคน เน่ืองจากกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยามีขั้นตอนการแกปั้ญหาท่ีชดัเจน 
คือ 1) เขา้ใจปัญหา 2) วางแผนแกปั้ญหา 3) ด าเนินการแกปั้ญหา และ 4) ตรวจสอบค าตอบ ในแต่ละขั้นตอน
การแก้โจทยปั์ญหาจะพบว่า นักเรียนจะใช้เวลาในขั้นการตรวจสอบค าตอบนาน เน่ืองจากการแก้โจทย์
ปัญหาท่ีผา่นมา นกัเรียนไดท้  าการแกโ้จทยปั์ญหาถึงแค่ขั้นด าเนินการแกโ้จทยปั์ญหาเท่านั้น และจากคะแนน
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์จากแบบวดัความสามารถแก้โจทย์ปัญหาวิชา
คณิตศาสตร์ทั้ง 6 ชุด พบวา่คะแนนในชุดท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากนกัเรียนยงัเขา้ใจขั้นตอนการ
โจทยปั์ญหาของโพลยาไม่ชดัเจน ขาดความรอบคอบ และในการแกโ้จทยปั์ญหาบางขอ้ใช้เวลานาน ท าให้
นกัเรียนท าแบบวดัความสามารถแกโ้จทยปั์ญหาไม่เสร็จ ครูจึงช้ีแจง้และท าความเขา้ใจขั้นตอนการแกโ้จทย์
ปัญหาของโพลยากบันกัเรียนอีกคร้ัง และไดท้  าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ท่ี 2-6 
โดยท่ีใหอิ้สระแก่นกัเรียนไดคิ้ด แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนวธีิการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์กนัภายใน
กลุ่มมากข้ึน โดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม และใช้ค  าถามช่วยกระตุน้ให้
นกัเรียนไดเ้กิดการคิด จนเกิดประสบการณ์และความช านาญในการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนเพิ่มข้ึน จึง
ท าให้คะแนนความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาคณิตศาสตร์จากแบบวดัความสามารถแกโ้จทยปั์ญหา
วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมีคะแนะเฉล่ียเพิ่มข้ึนตามล าดบั โดยยงัใชเ้วลาในการท าแบบวดัความสามารถ
ในการแกโ้จทยปั์ญหาเท่าเดิม 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
1. ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แต่ละคร้ัง เม่ือพบนกัเรียนท่ีเรียนไม่ทนัเพื่อน ครูควรใหน้กัเรียน

ซ่อมเสริมทนัที เพื่อไดเ้กิดความเขา้ใจ และใหน้กัเรียนแกโ้จทยปั์ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
2. ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดย

ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือTAI ครูผูส้อนอาจปรับหรือยืดหยุน่เวลา
ในแต่ละขั้นของกิจกรรมตามความเหมาะสม  
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3. ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดย
ใช้กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือTAI ครูควรจดัสถานท่ีให้เหมาะสมต่อ
การจดักิจกรรมกลุ่ม มีการสร้างความคุน้เคยกนัระหวา่งนกัเรียนในกลุ่ม และระหวา่งครูกบันกัเรียนทุกคน 
จะท าใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้สนุกสนาน และครูควรศึกษาขั้นตอนวธีิการสอนใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน รวมทั้ง
มีการชมเชยและการใหก้ าลงัใจแก่นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา

ของโพลยาร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI กบันกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืนๆ หรือประยุกต์ใช้ในวิชาอ่ืนๆ 
เช่น สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เป็นตน้ เพื่อพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหาอยา่งต่อเน่ือง 
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