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การพัฒนาหลักสู ตรเสริมการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1*
กชพรรณ เขมเกื้อกูล**ปริ ญญภาษ สี ทอง***
(วันที่รับบทความ: 13 สิ งหาคม 2562; วันแก้ ไขบทความ: 25 มีนาคม 2563; วันตอบรั บบทความ: 7 เมษายน 2563)

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรั บนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และศึกษาผลการใช้หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึ กษาชั้นปี ที่ 1 โรงเรี ยนแม่เมาะวิทยา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2561 กลุ่มทดลอง คือนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1/3 กลุ่มควบคุม คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1/4 จานวนกลุ่มละ 34 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ หลักสูตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิ ตศาสตร์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
(t–test แบบ dependent และ t–test แบบ independent)
ผลการวิจยั พบว่า
1. หลักสู ตรที่ พฒั นาขึ้นประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของหลักสู ตร 2) จุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตร 3) คาอธิ บายรายวิชา 4) โครงสร้างเนื้ อหาของหลักสู ตร/เวลาที่ใช้ในหลักสู ตร 5) การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน 6) สื่ อ/ทรัพยากรแหล่งเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผล มีคุณภาพในระดับมาก (  = 4.33, SD.= 0.62)
2. กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ก่อนการทดลองไม่
แตกต่างกัน
4. กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ หลังการทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: หลักสูตรเสริ ม; โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ;ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์

*

วิทยานิพนธ์หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง, 2562
นักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง, Email: tammy2720.edu@gmail.com
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**

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

110

วารสารวิชาการเครื อข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

The Development of an Enrichment Curriculum in Mathematics
Problem Solving for Grade 7 Students *
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Abstract
The purposes of this research were to develop and investigate the effect of using an enrichment curriculum
in Mathematics Problem Solving for Grade 7 students. The samples of this research were the students in second semester
by the year of 2018, Maemohwittaya School. 1.The experimental group consisted of 34 students who studied in
Matthayom1/3, and 2. The control group was 34 students who studied in Matthayom 1/4. The research instruments
were an enrichment curriculum in Mathematics Problem Solving and Mathematics problem solving ability test. The
data analysis was done by percentage, mean (  ), standard deviation (S.D.) t-test (Dependent) and t-test (Independent)
The research findings were
1.The Enrichment Curriculum in Mathematics Problem Solving for grade 7 students consisted of 7 factors
by the following: 1) Principles 2) Aims 3) Course description 4)Course outline 5) Learning activity 6) Learning
Materials and 7) Assessment. The quality was at the high level. (  = 4.33, SD. = 0.62)
2. After the experiment, the experimental group had higher a mean score of Mathematics problem solving
ability than before experiment with statistical significance at the level of .05 level.
3. The experimental group and control group had no difference in ability to solve math problems.
4. The experimental group had higher ability of mathematics problem solving than before studying through
the enrichment curriculum at .05 level of significance.
Keywords: Enrichment Curriculum, Mathematics Problem Solving, Mathematics problem solving ability
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บทนา
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ นั พื้ นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
ปี การศึ กษา 2558 วิชาคณิ ตศาสตร์ ผูเ้ ข้าสอบ 656,491 คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.40 ซึ่ งจาแนก
เป็ นคะแนนเฉลี่ ยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 แต่ ละสังกัดดังนี้ คะแนนเฉลี่ ยในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา มี ผูเ้ ข้าสอบ 4,403 คน (  = 57.04) สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา (สพม.) มีผเู ้ ข้าสอบ 355,206 คน (  = 33.98) สังกัดสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน มีผเู ้ ข้าสอบ 99,333 คน (  = 33.73) สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีผเู ้ ข้าสอบ 491,686 คน (  = 32.42) และสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น มีผเู ้ ข้าสอบ 43,625 คน
(  = 28.77) ซึ่ งค่าคะแนนเฉลี่ยดังกล่าวส่ วนใหญ่ไม่ถึงร้อยละ 50 มีเพียงนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่านั้นที่ผา่ นร้อยละ 50 สาหรับผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558 วิชาคณิ ตศาสตร์ผเู ้ ข้าสอบ 656,491
คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.40
สาหรับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่ควรเร่ งพัฒนา เนื่ องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยนต่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ เรี ยงตามลาดับดังนี้ มาตรฐานที่ ค 1.1 (  = 33.08) มาตรฐานที่ ค 1.2 (  = 32.90)
มาตรฐานที่ ค 2.2 (  = 20.16) มาตรฐานที่ ค 3.1(  = 33.55) มาตรฐานที่ ค 4.2 (  = 48.93) และ
มาตรฐานที่ ค 6.1 (  = 9.23) (สถาบันทดสอบแห่ งชาติ , 2558: 1-5) นอกจากนี้ สาระที่ ควรเร่ งพัฒ นา
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ 1) จานวนและการดาเนิ นการ (  = 15.33)
2) การวัด (  = 27.07) 3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่ าจะเป็ น (  = 12.87) (สถาบันทดสอบแห่ งชาติ ,
2559: 1-4) สาเหตุที่นกั เรี ยนในประเทศไทยมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ต่า มีหลายประการ
ด้วยกัน แต่ปัญหาที่ พบมากที่ สุดคื อนักเรี ยนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ ซึ่ งการแก้ปัญหาตรงกับสาระ
ที่ 1 จานวนและการดาเนิ นการ มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่ เกิ ดขึ้ นจากการดาเนิ นการของจานวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนิ นการต่าง ๆ และใช้ดาเนิ นการในการแก้ปัญหา และสาระที่ 6 ทักษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร
การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพื่ อช่ วยผูเ้ รี ยน
ที่ขาดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาพบว่าแนวคิ ดการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา(Polya ,1957 อ้างใน ดวงพร
ตั้ง อุ ด มเจริ ญชั ย , 2551) มี ข้ ัน ตอนที่ ชั ด เจน 4 ขั้น ตอน คื อ ขั้น ที่ 1 การท าความเข้า ใจโจทย์ปั ญ หา
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(Understanding the problem) ขั้นนี้ เป็ นการวิเคราะห์ประเด็นของปั ญหาว่า โจทย์ตอ้ งการทราบอะไรโจทย์ให้
ข้อมูลอะไรบ้าง ขั้นที่ 2 การวางแผนในการแก้ปัญหา (Devising a plan) เป็ นการแยกแยะปั ญหาออกเป็ น
ส่ วนย่อย ๆ เพื่อสะดวกต่อการลาดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 การปฏิบตั ิ ตามแผน (Carrying out the
plan) เป็ นการคานวณหาคาตอบและแสดงวิธีทา ในการคานวณหาคาตอบ ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องมีทกั ษะการคิ ด
คานวณ เช่ น การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็ นต้น และขั้นที่ 4 การตรวจสอบผลลัพธ์ (Looking back)
เป็ นการตรวจสอบวิธีการและคาตอบ เพื่อความแน่ใจว่าถูกต้องสมบูรณ์สอดคล้องกับดวงพร ตั้งอุดมเจริ ญ
ชัย (2551)ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ข้ นั ของโพลยา
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในการแก้โจทย์ปัญหาที่ สอนโดยใช้ข้ นั ตอนของโพลยา
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิ ตศาสตร์สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาหลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1
2. เพื่ อ ศึ กษาความสามารถในการแก้โ จทย์ปัญ หาคณิ ต ศาสตร์ จากการใช้หลักสู ต รเสริ มการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้กระบวนการสอนโดยใช้แนวคิดของโพลยาซึ่ งเป็ นวิธีการสอนที่ส่งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบระเบียบ โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพต่อไปนี้
แนวคิดการแก้ โจทย์ ปัญหาของโพลยา
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา
ขั้นที่ 2 การวางแผนในการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 3 การปฏิบตั ิตามแผน
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผลลัพธ์

ตัวแปรต้น
การจัดการเรี ยนการสอน
ตามหลักสูตรเสริ มการแก้
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
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แก้โจทย์ปัญหา
คณิ ตศาสตร์
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ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ได้ใช้แ บบแผนการแบบ pretest-posttest control group designใช้กับ กลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีการทดสอบก่อนและหลังทดลองทั้ง 2 กลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 35
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
กลุ่มตัวอย่าง คื อ นักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาชั้นปี ที่ 1 โรงเรี ยนแม่เมาะวิทยาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ 1) กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/3 จานวน 34 คน 2) กลุ่มควบคุมได้แก่ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1/4 จานวน 34 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คื อ การจัด การเรี ย นการสอนตามหลักสู ต รเสริ มการแก้โ จทย์ปัญ หาคณิ ตศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการพัฒนาสาหรั บกลุ่มทดลอง ประกอบด้วย หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์
ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และคู่ มื อ ส าหรั บ ครู ใ นการใช้ห ลัก สู ต รซึ่ ง
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ องการ
แก้โจทย์ปัญหา จานวน 5 แผน เวลาเรี ยน 15 ชัว่ โมง ผูว้ ิจยั ดาเนินการโดยมีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
1) ศึ กษาเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาด้านแนวคิ ดเกี่ ยวกับหลักสู ตรและการพัฒ นา
หลักสู ตร หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร
เสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรเสริ ม
2) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี การแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ หลักสู ตรเสริ มและการพัฒนาหลักสู ตร
เสริ ม แนวทางการวัดและประเมินผล โดยศึกษาจากเอกสาร ตารา วารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
3) ศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการการเรี ยนรู ้ การใช้การแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ของโพลยา
4) สร้างหลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มี
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของหลักสู ตร 2) จุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตร 3) คาอธิ บายรายวิชา 4)
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
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โครงสร้าง/เนื้อหาของหลักสู ตร/จานวนชัว่ โมงเวลาที่ใช้ในหลักสู ตร 5) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
6) สื่ อ ทรั พ ยากรและแหล่ ง การเรี ยนรู ้ 7) การวัด ผลและประเมิ น ผล ส่ ว นคู่ มื อ การใช้ห ลัก สู ต ร มี
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คาแนะนาในการใช้หลักสู ตร 2)สาระมาตรฐานการเรี ยนรู ้ 3)วัตถุประสงค์ของ
หลักสู ตร 4) ความเป็ นมาของหลักสู ตร 5) แบบทดสอบก่อนเรี ยน 6)แผนการเรี ยนรู ้โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่ ง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 5 แผน และ7) แบบทดสอบหลังเรี ยน
5) นาหลักสู ตรและคู่มือการใช้หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอคาแนะนาในส่ วนที่บกพร่ อง
6) ปรั บปรุ งแก้ไขหลักสู ตรและคู่ มือ การใช้หลักสู ตรเสริ มการแก้โ จทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนแม่ เ มาะวิ ท ยาตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์
7) นาหลักสู ตรและคู่มือการใช้หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนแม่เมาะวิทยา ที่ ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสู ตรโดยใช้แบบประเมิ นความเหมาะสมของหลักสู ตร และแบบ
ประเมินคู่มือการใช้หลักสู ตร ซึ่ งเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และนาค่าเฉลี่ย
มาเทียบกับเกณฑ์ของบุญชม ศรี สะอาด (2546, 162) โดยในภาพรวมหลักสู ตรมีความเหมาะสมในระดับ
มาก (  = 4.33, S.D. = 0.62) และในภาพรวมของคู่มือการใช้หลักสู ตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(  = 4.28, S.D. = 0.56)
2. เครื่ องมือที่ ใช้ในการพัฒนาสาหรับควบคุมคื อ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ซึ่ งเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบธรรมดา เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหา จานวน 5 แผน
เวลาเรี ยน 15 ชัว่ โมง ผูว้ ิจยั ดาเนินการโดยมีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
1) ศึ ก ษาเอกสารงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เนื้ อ หาด้า นแนวคิ ด เกี่ ย วกับ หลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
2) ศึ กษาวิธีการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ข้ นั ตอนการจัดกิ จกรรมการการเรี ยนรู ้ แบบ
ธรรมดา 3 ขั้น คื อ ชั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นสอน และขั้นสรุ ป และศึ กษาแนวทางการวัดและประเมินผล
โดยศึกษาจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3) สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 5 แผนการเรี ยนรู ้
4) นาแผนการเรี ยนรู ้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อขอคาแนะนาในส่ วนที่บกพร่ อง
5) ปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรแผนตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
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3. เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้แก่ แบบทดสอบ
ทักษะการแก้โจทย์ค ณิ ตศาสตร์ เ ป็ นแบบทดสอบชนิ ด อัตนัย ใช้วดั ผลก่ อนเรี ย นและหลังเรี ย นโดยใช้
หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 จานวน 20 ข้อผูว้ ิจยั
ดาเนินการโดยมีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาในชั้นเรี ยน
2) ศึกษาหลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
3) วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั และกระบวนการเรี ยนในแต่ละแผนการเรี ยนรู ้
เพื่อนามากาหนดข้อทดสอบ
4) สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน เป็ นชนิดอัตนัย จานวน 30 ข้อ
5) นาแบบทดสอบไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ความสอดคล้อง IOC ของจุดประสงค์และ
ข้อคาถามแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00 ขึ้นไปได้ขอ้ สอบจานวน 20 ข้อ
6) แก้ไขแบบทดสอบตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อนาแบบทดสอบจานวน 20 ข้อไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างกับกลุ่มศึ กษานาร่ อง โดยแบบทดสอบวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบและคัดเลื อก
ข้อทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยคานวณจากสู ตรของวิทนียแ์ ละซาเบอร์ (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2543) ซึ่ งแบบทดสอบมี ค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.40-0.50 และมี ค่าอานาจจาแนก (r)
ระหว่าง 0.20-1.00
7) ทาการศึกษานาร่ องกับนักเรี ยนขั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน
34 คน โดยให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบจานวน 20 ข้อ
8) ผูว้ ิจยั สังเกตปัญหาจากการศึกษานาร่ อง เกี่ยวกับการใช้แบบทดสอบ พบว่าแบบทดสอบบาง
ข้อใช้เวลาค่อนข้างมาก
9) ผูว้ ิ จัย แก้ไ ขปรั บปรุ งแบบทดสอบวัด ความสามารถการแก้โ จทย์ปั ญหาคณิ ต ศาสตร์ ใ ห้
สมบูรณ์เพื่อนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ว้ ิ จัย จะได้ด าเนิ น การทดลอง และเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยตนเอง โดยใช้เ วลาก าหนดการ
ดาเนินการ 15 ชัว่ โมง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
1. ผูว้ ิจยั อธิ บายจุดประสงค์ในการใช้หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ในหน่วยการ
เรี ยนรู ้เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ จานวนเต็มให้นกั เรี ยนทราบ เพื่อให้การดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
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2. ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจานวน 20 ข้อ ทั้งที่เป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อดูความเท่าเทียมกันของนักเรี ยน
ก่อนการทดลอง
3. ดาเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอน สาหรับกลุ่มควบคุมจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบธรรมดาเป็ นเวลา 15 ชัว่ โมงส่ วนกลุ่มทดลองจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่สร้างขึ้น เป็ นเวลา 15ชัว่ โมง
4. ท าการทดสอบ (Post-test) โดยใช้แ บบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้โ จทย์ปั ญ หา
คณิ ตศาสตร์ จานวน 20 ข้อทั้งที่เป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เปรี ยบเทียบความความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่ม
ทดลองโดยใช้ค่าสถิติ (t-test แบบ dependent) ดังตาราง 1
ตาราง 1 การเปรี ยบเทียบความความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลอง
ใช้หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ของกลุ่มทดลอง
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน

n
34



41.53

S.D.
2.79

หลังเรี ยน

34

81.29

1.55

T

Sig

84.11

0.00

P <.05

2. เปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้โจทย์ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ก่ อนและหลังเรี ยนของกลุ่ ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยใช้ค่าสถิติ (t-test แบบ Independent) ดังตาราง 2
ตาราง 2 การเปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้โ จทย์ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ก่ อ นและหลัง เรี ย นของ
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
คะแนน
ความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์

กลุ่มทดลอง
n
34

41.53

กลุ่มควบคุม

S.D.

N

2.79

34

S.D.
40.94

P <.05
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2.17

t

Sig

0.97

0.168
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3. เปรี ยบเที ยบคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
โดยใช้ค่าสถิติ (t-test แบบ Independent) ดังตาราง 3
ตาราง 3 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ หลังการทดลองใช้หลักสู ตร
เสริ มการแก้โจทย์ปัญหาสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
คะแนน
ความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

n

S.D.

N

34 81.29

1.55

34

S.D.
61.47

1.66

t

Sig

50.99

0.00

P <.05

สรุ ปผลการวิจยั
1. ผลการพัฒนาหลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 สรุ ปดังนี้
1) หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรั บ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก (  = 4.33, S.D. = 0.62) และในภาพรวมของคู่มือการใช้หลักสู ตร
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.28, S.D. = 0.56)
2) จุดเด่นหลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
คื อมีข้ นั ตอนในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นขั้นตอน ซึ่ งแต่ละขั้นตอนส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ได้ดีข้ ึน
2. ผลการทดลองใช้หลักสู ต รเสริ มความสามารถในการแก้โ จทย์ปัญหาคณิ ต ศาสตร์ สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1) นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ หลังการทดลองสู ง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2) นักเรี ยนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ก่อน
การทดลองไม่แตกต่างกัน
3) กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ หลังการทดลองสู งกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจยั
จากการด าเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ส าหรั บนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
มีประเด็นที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒ นาหลักสู ต รเสริ มการแก้โ จทย์ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 นาเสนอผลเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ในภาพรวม
มี ความเหมาะสมในระดับมาก (  = 4.33, S.D. = 0.62) และในภาพรวมของคู่ มือการใช้หลักสู ตรมี ความ
เหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มาก (  = 4.28, S.D. = 0.56) ทั้ง นี้ เป็ นผลสื บเนื่ อ งมาจากผู ้วิ จั ย ได้สั ง เคราะห์
องค์ประกอบที่สาคัญของหลักสู ตร และสร้างหลักสู ตรที่สอดคล้องกับสภาพจริ ง โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
จากแหล่งข้อมูลต่ าง ๆ เพื่ อให้ได้หลักสู ตรที่ มีความเหมาะสมที่ จะนาไปใช้ได้จริ ง นอกจากนี้ จุดเด่ นของ
หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 คื อ มีข้ นั ตอนในการ
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นขั้นตอน เริ่ มจากขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจปั ญหา โดยให้นกั เรี ยนอ่านสถานการณ์ที่เป็ น
ปั ญหานั้นให้เข้าใจ และระบุส่วนที่ สาคัญของปั ญหาแล้วจาแนกออกเป็ นส่ วน ๆ ว่าโจทย์กาหนดอะไรให้
สิ่ งที่ โจทย์ตอ้ งการหาคื ออะไร ข้อมูลที่ กาหนดให้มีเงื่ อนไขอย่างไรบ้าง เช่ น สิ่ งที่ สถานการณ์ ให้มา สิ่ งที่
ต้องการให้ทา สถานการณ์มีการซ่ อนเงื่ อนไขในการแก้ไว้หรื อไม่สอดคล้องกับไสว ฟั กขาว (2542: 17-19)
กล่าวไว้ว่า ปรัชญาการสร้างสรรค์ความรู ้นิยมมีความเชื่ อว่าความรู ้ไม่ได้มาจาการค้นพบ แต่ความรู ้เป็ นสิ่ ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้นภายในจิ ตใจ จากการพยายามทาความเข้าใจหรื อให้ความหมายกับเหตุการณ์ ประสบการณ์
การใช้บตั รคาถาม แถบโจทย์ ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ สถานการณ์จาลอง ทาให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็ นต่ อ
ปั ญหาและสามารถ วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นได้ ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา เป็ นการวิเคราะห์รายละเอียดและ
หาความเชื่ อมโยงระหว่างข้อมูลที่ กาหนดกับสิ่ งที่ ตอ้ งการหา โดยใช้บทนิ ยาม สมบัติ และทฤษฎี บทต่าง ๆ
ที่ ได้เรี ยนรู ้ มาก่ อนแล้ว ในการพิ จารณาอาจใช้วิธีการต่ าง ๆ เพื่ อช่ วยให้ได้ข ้อสรุ ปที่ สามารถดาเนิ นการ
แก้ปัญหาและหาคาตอบได้ เช่น การทาปัญหาให้ง่ายลงการวาดรู ปประกอบ การสร้างตารางวิเคราะห์ การแยก
สถานการณ์หรื อเงื่อนไขเป็ นส่ วนย่อย ๆ การเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ สอดคล้องกับแนวคิ ด
ของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545: 15-16) ได้กล่าวว่า การให้ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ โดยผ่านกระบวนการคิ ดของ
ตนเอง ผูเ้ รี ยนต้องเผชิ ญสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาซึ่ งไม่สามารถแก้หรื ออธิ บายได้โดยโครงสร้างทางปั ญญา
เดิ มทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางปั ญญา จากนั้นแรงจู งใจจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนพยายามค้นหา ค้นคิ ดจนสามารถ
น าไปสู่ โครงสร้ างทางปั ญญาใหม่ ที่ สามารถคลี่ คลายสถานการณ์ ที่ เป็ นปั ญหา หรื อขจัดความขัดแย้ง
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ทางปั ญญาได้ความรู ้ ใหม่ ที่ได้ สามารถเชื่ อมโยงกับประสบการณ์ เดิ มเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมี ความหมาย
เป็ นความรู ้ที่สร้างด้วยตนเอง และนาความรู ้ใหม่มาใช้แก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ดาเนินการแก้ปัญหา เป็ นขั้นของการ
แก้ปั ญหาตามแผนที่ วางไว้ และมี การตรวจสอบแต่ ละขั้นตอนที่ ปฏิ บัติ ว่าถู กต้องหรื อไม่ สอดคล้องกับ
แนวคิ ดของทิ ศนา แขมมณี (2546: 131) ที่ กล่ าวว่า ประสบการณ์ เป็ นแหล่ งที่ มาของการเรี ยนรู ้ และเป็ น
พื้นฐานสาคัญของการเกิ ดความคิ ดความรู ้และการลงมือกระทาสิ่ งต่าง ๆ การเรี ยนรู ้โดยอาศัยประสบการณ์
สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจที่ชดั เจน และค้นพบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจะช่วยให้การเรี ยนรู ้
นั้นมีความหมายต่อตนเองและช่ วย ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความผูกพัน ความรู ้สึกความต้องการและความรับผิดชอบ
ที่ จะเรี ยนรู ้ต่อไป และขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลหรื อมองย้อนกลับ เป็ นการตรวจสอบผลที่ ได้ในแต่ละขั้นตอน
ว่าถูกต้องหรื อไม่ หรื อใช้วิธีการแก้ปัญหาวิธีอื่น ๆ แล้วตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงกันหรื อไม่ สอดคล้อง
กับณัฐธยาน์ สงคราม (2547: 12) ที่ กล่าวว่า ขั้นตรวจคาตอบย้อนกลับ เป็ นขั้นตอนที่ มองย้อนกลับไปที่
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ ผ่านมาเพื่อพิจารณาความถูกต้องของคาตอบและวิธีการแก้ปัญหาซึ่ งแต่ ละขั้นตอนส่ งผล
ให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ได้ดีข้ ึน
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยหลักสู ตรเสริ มการแก้
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี่ ที่ 1
1. นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ หลังการทดลองสู งกว่า
ก่ อนการทดลอง อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเนื้ อหาของหลักสู ตร
ผูว้ ิจยั นามาจากเรื่ องใกล้ต ัว เนื้ อหามี ความน่ าสนใจ เป็ นและสถานการณ์ ที่ สอดคล้องกับชี วิตประจาวัน
จึงส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ท้ งั จากเนื้ อหา และการลงมือปฏิบตั ิจริ งสามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ได้ดว้ ย
ตนเอง อี กทั้งยังทาให้นักเรี ยนสามารถเข้าใจเนื้ อหาได้อย่างแท้จริ ง ซึ่ งสอดคล้องกับ Ballew (1982: 56)
ที่กล่าวไว้ว่า การแก้โจทย์ปัญหาจะประสบความสาเร็ จ จะต้องใช้ทกั ษะเกี่ ยวข้องกับการแก้โจทย์ปัญหาทุ ก
ทักษะมากระทาร่ วมกันในการแก้ปัญหา และยังต้องใช้ความรู ้และประสบการณ์ท้ งั หมดมาผนวกเข้าด้วยกัน
ในการหาคาตอบ สอดคล้องกับวรางคณา สาอางค์, พรชัยทองเจื อ, และผ่องลักษณ์ จิ ตต์การุ ณ (2560)ได้ทา
วิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
โดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิ ดของโพลยา ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนมีความสามารถในการแก้โจทย์
ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ หลั ง การจั ด การเรี ยนรู ้ ต ามแนวคิ ด ของโพลยา โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
2) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน หลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของโพลยา
สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ หลังการทดลองใช้หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์
ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ หลังการทดลองใช้หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 แตกต่ างกันเป็ นผลสื บเนื่ อ งมาจากหลักสู ตรหลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปั ญ หา
คณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีการจัดกิ จกรรมการสอนของครู มีหลาย
ขั้นตอน ซึ่ งวิชาคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่ครู ผสู ้ อนสามารถกาหนดสถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างชัดเจน ธรรมชาติของวิชาคณิ ตศาสตร์ จะมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้ได้คาตอบ
ของโจทย์ที่กาหนดให้ โดยให้ผูเ้ รี ยนต้องแก้ปัญหาและใช้ความรู ้ ประสบการณ์ทกั ษะพื้ นฐานทางการคิ ด
แก้ปัญหา ครู ผสู ้ อนควร มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนและระยะเวลาในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม นอกจากนี้
ครู ผูส้ อนจะต้องสอนความรู ้และเสนอสถานการณ์ ในชี วิตประจาวันที่ ผูเ้ รี ยนสามารถมองเห็ นอย่างชัดเจน
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการเรี ยนรู ้และเลือกวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม กับเนื้อหาสาระที่สอน สอดคล้อง
กับแนวคิ ดของ Bitter (1990: 43-44) ที่ กล่ าวว่า ทานองเดี ยวกันว่าครู ผูส้ อนควรกาหนดปั ญหาที่ น่าสนใจ
มี ความหลากหลาย ให้อิสระแก่ นักเรี ยนในการคิ ดหาวิธีการแก้ปัญหา และส่ งเสริ มให้นักเรี ยนใช้วิธี การ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย ในการแก้ปัญหาจัดว่าเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพอี กวิ ธีการหนึ่ ง สอดคล้องกับ Kenneth (2003: 185-187) ได้ศึกษา
เกี่ ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทดลอง
สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม และที่คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
หลังการทดลองใช้หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของ
นักเรี ยนกลุ่มทดลอง สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากนักเรี ยน
ได้พฒั นาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอน ตามหลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การทาความเข้าใจปั ญหา ขั้นที่ 2
การวางแผนการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3การปฏิ บตั ิ ตามแผน และขั้นที่ 4การตรวจสอบ โดยขั้นที่ 2 เป็ นขั้นตอน
ที่ค่อนข้างยากและต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่เมื่อนักเรี ยนได้ลงมือฝึ กปฏิ บตั ิบ่อย ๆ ทาให้เกิดความคุ น้ เคย
และความชานาญ นอกจากนี้ ในขั้นที่ 4 คือ ขั้นการตรวจสอบ เมื่อนักเรี ยนได้ปฏิบตั ิตามแผนแล้ว นักเรี ยนได้
ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง ทาให้กระบวนการในการแก้ปัญหาและกระบวนการที่ได้มีความถูกต้อง
ยิ่งขึ้นส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนค้นพบความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ที่แท้จริ งของตนเองและพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพและมีความสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างแท้จริ ง สอดคล้องกับงานของนิ รัชรา ชัยชนะอุดมกุล
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(2556) พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้วยการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิ ดการแก้ปัญหา
ของโพลยา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้อง
กับวรางคณา สาอางค์, พรชัยทองเจื อ และผ่องลักษณ์ จิ ตต์การุ ณ (2560: 52-61) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวคิดของโพลยา ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของโพลยาสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
ควรนาหลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ไปใช้
ในการฝึ กฝนให้กบั นักเรี ยนอยู่เสมอ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
ที่คงทน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั โดยใช้หลักสู ตรเสริ มการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ที่ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้ นใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ในระดับชั้นอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาความคงทนของความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
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