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บทคััดย่่อ
งานวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีจุุดมุ่่�งหมาย 1) เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้ค� ณิิตศาสตร์์ เรื่่อ� ง ความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยการจััดการเรีียนรู้้ต� ามแนวคิิด ของ
POLYA ร่่วมกัับ SSCS ระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน 2) เพื่่�อเปรีียบเทีียบความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทาง
คณิิตศาสตร์์ ของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ เรื่่�อง ความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยม
ศึึกษาปีีที่่� 4 โดยการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS ระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน 3) เพื่่�อเปรีียบ
เทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ ของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้ค� ณิิตศาสตร์์ เรื่่อ� ง ความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้น�้ มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 ระหว่่างการจััดการเรีียนรู้้ต� าม
แนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS กัับการจััดการเรีียนรู้้�แบบปกติิ กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้� เป็็นนัักเรีียน
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4/1 จำำ�นวน 27 คน จััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS และนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีี ที่่ � 4/2 จำำ � นวน 27 คน จัั ด การเรีียนรู้้ � แ บบปกติิ นัั ก เรีียนโรงเรีียนชื่่ � น ชมพิิ ท ยาคาร สัั ง กัั ด สำำ �นั ั ก งานเขต
พื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา เขต 26 ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2562 ได้้มาจากวิิธีีการสุ่่�มแบบกลุ่่�ม (Cluster Random
Sampling) เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย 1) แผนการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาคณิิตศาสตร์์ เรื่่�องความน่่าเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS จำำ�นวน 12 แผน 2) แผนการจััดการ
เรีียนรู้้
วิ� ชิ าคณิิตศาสตร์์ เรื่่อ� งความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยการจััดการเรีียนรู้้แ� บบปกติิ จำำ�นวน
_______________________
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12 แผน 3) แบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนวิิชาคณิิตศาสตร์์เรื่่�องเรื่่�องความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยม
ศึึกษาปีีที่่� 4 4 ตััวเลืือก จำำ�นวน 30 ข้้อ 4) แบบทดสอบวััดความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์เรื่่�อง
เรื่่ � อ งความน่่าเป็็ น สำำ � หรัั บ นัั ก เรีียนชั้ ้ � น มัั ธ ยมศึึ ก ษาปีี ที่่ � 4 จำำ � นวน 5 ข้้ อ วิิ เ คราะห์์ ข้ ้ อ มููลโดยการหาค่่าเฉลี่่� ย
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และ สถิิติิทดสอบทีี ( t-test)
ผลการวิิจัยั พบว่่า
1. ผลการศึึกษาเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิด
ของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียน อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05
2. ผลการศึึกษาเปรีียบเทีียบความสามรถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียน อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ
.05
3. ผลการศึึกษาเปรีียบเทีียบระหว่่าง นัักเรีียนด้้วยการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ
SSCS มีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์สููงกว่่า นัักเรีียนที่่�เรีียนรู้้�ด้้วย
การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบปกติิ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05
คำำ�สำำ�คััญ : กระบวนการแก้้ปััญหาPOLYA, การรััดการเรีียนรู้้�แบบSSCS, การแก้้โจทย์์ปััญหา

Abstarct

The present study aimed 1) to compare learning achievement of students who learnt probability
of Mathematics before and after learning through POLYA approach together with SSCS, 2) to compare
problem solving ability of students who learnt probability of Mathematics before and after learning
through POLYA approach together with SSCS, 3) to compare learning achievement and problem solving
ability of students who learnt probability of Mathematics through POLYA approach together with SSCS
and traditional approach. The sample of the study consisted of 27 students of 4/1 classroom who
learnt through POLYA approach together with SSCS and 27 students of 4/2 classroom who learnt
through traditional approach. They studied in the 2nd semester of the academic year 2019 and they
were selected by cluster random sampling. The instruments used in the study comprised of
1) 12 lesson plans of Mathematics titled probability for Muthayomsuksa 4 students by using POLYA
approach together with SSCS, 2) 12 lesson plans of Mathematics titled probability for Muthayomsuksa
4 students by using traditional approach, 3) 30 items of multiples choices learning achievement test
and 4) 5 items of problem solving ability of Mathematics titled probability test. The data were analyzed
by using mean, standard deviation percentage and ( t-test ) statistics.
The results of the study revealed that
1. The results of learning achievement test of students after learning through POLYA approach
together with SSCS was higher than before learning significantly at .05 statistics.
2. The results of problem solving ability test of students after learning through POLYA approach
together with SSCS was higher than before learning significantly at .05 statistics.
3. The results of learning achievement and problem solving ability of students through POLYA
approach together with SSCS were higher than the results of students for those who learnt through
the traditional approach significantly at .05 statistics.
Keywords : Problem Solving Process POLYA, Learning Management SSCS, Problem Solving
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บทนำำ�

คณิิตศาสตร์์มีีบทบาทสำำ�คััญยิ่่�งต่่อความสำำ�เร็็จใน
การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 เนื่่�องจากคณิิตศาสตร์์ช่่วยให้้
มนุุ ษ ย์์ มี ี ค วามคิิ ด ริิ เริ่่� มสร้ ้ า งสรรค์์ คิิ ด อย่่างมี ี เ หตุุ ผ ล
เป็็นระบบ มีีแบบแผน สามารถวิิเคราะห์์ปััญหา หรืือสถาน
การณ์์ ไ ด้้ อ ย่่างรอบคอบและถี่่� ถ้ ้ ว น ช่่วยให้้ ค าดการณ์์
วางแผน ตััดสิินใจ แก้้ปัญ
ั หา ได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสม และ
สามารถนำำ � ไปใช้้ ใ นชีีวิิ ต จริิ ง ได้้ อ ย่่างมี ี ป ระสิิ ทธิ ิ ภ าพ
นอกจากนี้้� คณิิตศาสตร์์ยัังเป็็นเครื่่�องมืือในการศึึกษาด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และศาสตร์์อื่่�น ๆ อัันเป็็นรากฐาน
ในการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลของชาติิให้้มีีคุุณภาพและ
พััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศให้้ทััดเทีียมกัับนานาชาติิ
การศึึกษาคณิิตศาสตร์์ จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนาอย่่างต่่อ
เนื่่�องเพื่่�อให้้ทัันสมััยและสอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจ
สัังคม และความรู้้� ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�เจริิญ
ก้้าวหน้้าอย่่างรวดเร็็วในยุุคโลกาภิิวัตั น์์ (ชมพููนุุข โนนทวงษ์์,
2557)
ประเทศไทยได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญต่่อการ
พััฒนาคนในชาติิ โดยมีีการประกาศใช้้พระราชบััญญััติิการ
ศึึกษาแห่่งชาติิ พุุทธศักั ราช 2562 ซึ่่ง� มุ่่ง� เน้้นการปฏิิรููปการ
ศึึกษาโดยยึึดหลัักว่่าผู้้�เรีียนเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�สุุดในการจััด
การศึึกษา รวมถึึงการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�และกระบวน
การเรีียนรู้้� แนวทางการจััดการศึึกษาถืือว่่าเป็็นหััวใจในการ
ปฏิิรููปการศึึกษา ซึ่่�งสาระสำำ�คััญว่่า การจััดการศึึกษาต้้อง
ยึึดหลัักว่่าผู้้�เรีียนทุุกคนมีีความสามารถ เรีียนรู้้�และพััฒนา
ตนเองได้้ กระบวนการจััดการศึึกษาต้้องส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียน
สามารถพัั ฒ นาตนเองตามศัั ก ยภาพและเต็็ มศั ั ก ยภาพ
เน้้นความสำำ�คััญทั้้�งความรู้้� คุุณธรรมกระบวนการเรีียนรู้้�
และบููรณาการตามความเหมาะสมของแต่่ละระดัับการ
ศึึกษา ความรู้้เ� รื่่อ� งเกี่่ย� วกัับตนเองและความสััมพันั ธ์์ของตน
เองกัับสัังคมความรู้้�เกี่่�ยวกัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
รวมทั้้�งให้้ฝึึกทัักษะกระบวนการคิิด การเผชิิญสถานการณ์์
ประยุุกต์์ความรู้้�ไปใช้้ในการแก้้ปััญหา การจััดการและใช้้
ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
สมดุุลย์์
นอกจากนั้้�นกระทรวงศึึกษาธิิการ (2551) ได้้
กำำ�หนดจุุดมุ่่�งหมายของหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
พ.ศ. 2551 เป็็นมาตรฐานการเรีียนรู้้�ว่่ามุ่่�งพััฒนาผู้้�เรีียนให้้
เป็็นคนดีีมีีปััญญา มีีความสุุขมีีศัักยภาพในการศึึกษาต่่อ
และประกอบอาชีีพ และได้้ปรัับตััวชี้้�วััดและสาระการเรีียน
รู้แ�้ กนกลาง กลุ่่มส
� าระการเรีียนรู้ค�้ ณิิตศาสตร์์ (ฉบัับปรัับปรุุง
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พ.ศ.2560) ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
พุุทธศักั ราช 2551 ฉบัับนี้้� จััดทำำ�ขึ้้น� โดยคำำ�นึงึ ถึึงการส่่งเสริิม
ให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่�
21 เป็็นสำำ�คััญ นั่่�นคืือ การเตรีียมผู้้�เรีียนให้้มีีทัักษะด้้านการ
คิิดวิิเคราะห์์ การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ การแก้้ปััญหา
การคิิดสร้้ างสรรค์์ การใช้้เทคโนโลยีี การสื่่�อสารและ
การร่่วมมืือ ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนรู้้�เท่่าทัันการเปลี่่�ยน
แปลงของระบบเศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม และสภาพแวดล้้อม สามารถแข่่งขัันและอยู่่�ร่่วมกัับประชาคมโลกได้้
ทั้้�งนี้้� การจััดการเรีียนรู้้ค� ณิิตศาสตร์์ที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จนั้้น�
จะต้้องเตรีียมผู้้เ� รีียนให้้มีคี วามพร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้ก� ารเปลี่่ย� น
แปลงของเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ ในสัังคม แสวงหาความรู้้�
ประยุุกต์์ความรู้้�มาใช้้ในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาและมีี
การตััดสิินใจที่่�มีีประสิิทธิิภาพโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�เกิิด
ขึ้้น� ต่่อตนเอง สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม จากสมรรถนะดัังกล่่าว
จะเห็็นได้้ว่่า ทัักษะการคิิดและการแก้้ปััญหามีีความสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งและเป็็นจุุดเน้้นของหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
พ.ศ. 2551 ดัังนั้้�นในการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�จึึงต้้องมีี
ความจำำ�เป็็นที่่�ต้อ้ งพััฒนาผู้้เ� รีียนให้้เกิิดทัักษะการคิิด ตลอด
จนทัักษะกระบวนการแก้้ปััญหาเพื่่�อเป็็นพื้้�นฐานในการ
พััฒนาตนเองต่่อไป (สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษา
ขั้้�นพึ้้�นฐาน, 2551)
	สำำ�หรัับปััญหาการเรีียนคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียน
จากประสบการณ์์ ก ารสอนโดยตรงของผู้้ � วิ ิ จั ั ย และการ
สััมภาษณ์์ครููผู้้�สอนโรงเรีียนชื่่�นชมพิิทยาคาร อำำ�เภอชื่่�นชม
จัังหวััดมหาสารคาม สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยม
ศึึกษาเขต 26 ซึ่่�งผู้้�วิิจััยปฏิิบััติิการสอนในปััจจุุบัันนั้้�น
เมื่่�อพิิจารณาผลการ แก้้ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ในบทเรีียน
ที่่�ผ่่าน ๆ มาพบว่่าปััญหาการเรีียนคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียน
อย่่างหนึ่่� ง คืือ ขาดทัั ก ษะในการแก้้ โ จทย์์ ปั ั ญ หา
ไม่่สามารถแก้้โจทย์์ปััญหาได้้ สอดคล้้องกัับรายงานผลการ
ทดสอบทางการศึึกษาระดัับชาติิขั้้�นพื้้�นฐาน (O-NET) กลุ่่�ม
สาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์อยู่่�ในระดัับเป็็นที่่�ไม่่น่่าพอใจ
เมื่่อ� เทียี บกัับกลุ่่มส
� าระการเรีียนรู้�อื่้ น�่ ยัังอยู่่ใ� นเกณฑ์์ต่ำ��ำ จาก
ผลการประเมิินในกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ปีีการศึึกษา 2561 มีคี ะแนนเฉลี่่ย� ร้้อยละ
22.50 จากการศึึกษาคะแนนการทดสอบทางการศึึกษาขั้้น�
พื้้�นฐาน (O-NET) และปีีการศึึกษา 2561 (สถาบัันทดสอบ
ทางการศึึกษาแห่่งชาติิ, 2561) ผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียนของ
โรงเรีียนชื่่�นชมพิิทยาคาร ในระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
มีีเกรดที่่�อยู่่ใ� นระดัับ 3 ขึ้้น� ไปเฉลี่่ย� ร้้อยละ 20.73 (งานวััดผล
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โรงเรีียนชื่่�นชมพิิทยาคาร, 2561) ซึ่่�งคะแนนทั้้�งผลสััมฤทธิ์์�
ทางการเรีียนและการทดสอบทางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
(O-NET) ไม่่ถึึงร้้อยละ 50
	จากความสำำ�คัญ
ั และสภาพปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น� ดัังนั้้�น
การที่่�จะพััฒนาการจััดการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ให้้มีีคุุณภาพ
และสามารถเรีียนรู้้�ที่่�จะแก้้โจทย์์ปััญหาคณิิตศาสตร์์ได้้นั้้�น
จำำ�เป็็นต้้องสรรหารููปแบบการสอนที่่�สามารถช่่วยให้้การจััด
การเรีียนรู้้�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ผู้้�วิิจััยจึึงได้้ทำำ�การศึึกษา
งานวิิจััยที่่�มีีรููปแบบการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการแก้้โจทย์์
ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์พบว่่า รููปแบบการจััดการเรีียนรู้้ก� าร
แก้้โจทย์์ปััญหานั้้�นคืือรููปแบบการจััดการเรีียนรู้้�ของ Polya
ที่่�เน้้นกระบวนการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ ซึ่่�งที่่�
ผ่่านมาผู้้�วิิจััยเองก็็ได้้ใช้้รููปแบบการแก้้ปััญหาของ Polya
ในการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� แต่่นัักเรีียนยัังมีีผลสััมฤทธิ์์�ต่ำำ��
กว่่าเกณฑ์์ ตามที่่�กล่่าวมาแล้้ว
	ผู้้�วิิจััยจึึงได้้ศึึกษาเพิ่่�มเติิมยัังพบว่่า รููปแบบ SSCS
เป็็นรููปแบบการแก้้ปัญ
ั หาด้้วยกระบวนการแก้้ปัญ
ั หาที่่�นอก
จากนัักเรีียนจะได้้เรีียนรู้้�การแก้้ปััญหานั้้�นๆ แล้้ว นัักเรีียน
ยัังได้้เรีียนรู้้�กระบวนการแก้้ปััญหาอีีกด้้วย และเป็็นการ
ประยุุกต์์กระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์มาปรัับใช้้กับั การแก้้
ปััญหา เชื่่�อมโยงระหว่่างความคิิดทางวิิทยาศาสตร์์กัับขั้้�น
ตอนของความคิิดผู้้�เรีียน (Chiappetta and Russell,
1982) และพบว่่าการศึึ ก ษาความสามารถในการแก้้
ปัั ญ หาคณิิ ต ศาสตร์์ แ ละผลสัั ม ฤทธิ์์ � ท างการเรีียนของ
นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยใช้้รููปแบบ SSCS ร่่วมกัับ
กระบวนการแก้้ปัญ
ั หาของ POLYA นัักเรีียนมีคี ะแนนความ
สามารถในการแก้้ปััญหาคณิิตศาสตร์์เฉลี่่�ยซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์
ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ (มณีีรััตน์์ พัันธุุตา,2557) สามารถพััฒนาความ
สามารถในการแก้้ปััญหาคณิิตศาสตร์์และผลสััมฤทธิ์์�ทาง
การเรีียนของนัักเรีียนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งการจััด
การเรีียนรู้้�รููปแบบกระบวนการแก้้ปััญหาของ POLYA มีี 4
ขั้้�นตอนเช่่นเดีียวกััน คืือ ขั้้�นที่่� 1 ทำำ�ความเข้้าใจปััญหา
(Understanding the problem) ขั้้น� ที่่� 2 วางแผนแก้้ปัญ
ั หา
(Devising a plan) ขั้้�นที่่� 3 ดำำ�เนิินการตามแผน (Carrying
out the plan) และขั้้�นที่่� 4 ตรวจสอบ (Looking back)
และ SSCS มีีขั้้น� ตอน 4 ขั้้น� ตอน คืือ 1) การค้้นหา (Search
: S) 2) การแก้้ปัญ
ั หา (Solve : S) 3) การสร้้างสรรค์์คำ�ำ ตอบ
หรืือจััดกระทำำ�กัับ คำำ�ตอบให้้สื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นได้้ง่่ายขึ้้�น
(Create:C) และ 4) การแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น (Share :
S)
	ทั้้�งสองรููปแบบต่่างก็็เป็็นการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�มุ่่�ง
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เน้้นการใช้้กระบวนการแก้้ปัญ
ั หาในการแก้้ปัญ
ั หา นอกจาก
นัักเรีียนจะได้้ผลลััพธ์์ของปััญหา นัักเรีียนจะยัังได้้กระบวน
การแก้้ ปั ั ญ หาเพื่่ � อ สามารถนำำ � ไปประยุุ ก ต์์ ใช้้ ใ นการแก้้
ปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ในชีีวิิตจริิงอีีกด้้วย ทั้้�งสองรููปแบบมีี
ขั้้�นตอนของกระบวนการที่่�สััมพัันธ์์ต่่อเนื่่�องกััน ส่่งเสริิมให้้
นัักเรีียนได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ ทำำ�ความเข้้าใจ
แยกแยะปััญหา รวบรวมข้้อมููล วางแผนที่่�จะการแก้้ปััญหา
ดำำ�เนิินการแก้้ปััญหา ตรวจสอบกระบวนการแก้้ปััญหา
และผลลััพธ์์ด้้วยตนเอง นอกจากนั้้�นยัังส่่งเสริิมให้้นัักเรีียน
มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ในการจััดกระทำำ�ต่่อวิิธีีการคิิดของ
นัักเรีียน คำำ�ตอบหรืือผลลััพธ์์ในการที่่�จะสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นให้้
เข้้าใจได้้เหมืือนกัับตนเอง และส่่งเสริิมให้้มีีการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�กัับเพื่่�อนนัักเรีียนทำำ�ให้้นัักเรีียนมีีทัักษะสัังคมสููงขึ้้�น
ได้้
ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงมีคี วามสนใจที่่�จะศึึกษาความสามารถใน
การแก้้ปัญ
ั หาคณิิตศาสตร์์ และผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียนของ
นัักเรีียน และฝึึกทัักษะให้้นักั เรีียนดำำ�เนิินกิิจกรรมการเรีียน
รู้้ �ด้ ้ ว ยตนเอง มี ี ก ระบวนการแก้้ ปั ั ญ หาที่่� เ ป็็ น ระบบ
เป็็นลำำ�ดัับขั้้�นตอน โดยใช้้การจััดการเรีียนรู้้�รููปแบบ SSCS
ร่่วมกัับกระบวนการแก้้ปัญ
ั หาของ POLYA ซึ่่ง� เป็็นการจััดการ
เรีียนรู้้�ที่่เ� น้้นให้้นักั เรีียนได้้เรีียนรู้้ก� ระบวนการแก้้ปัญ
ั หาในก
ารหาคำำ�ตอบของปััญหาคณิิตศาสตร์์ ได้้สร้้างสรรค์์วิิธีี
การแก้้ปััญหา คำำ�ตอบ ให้้สามารถสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นได้้ และ
ได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับผู้้�อื่่�น นัักเรีียนความสามารถในการ
แก้้ปัญ
ั หาทางคณิิตศาสตร์์และผลสััมฤทธิ์ท�์ างการเรีียนของ
นัักเรีียน นอกจากนั้้�นยัังเป็็นแนวทางให้้นัักเรีียนสามารถ
นำำ�ความรู้้�ทัักษะและกระบวนการแก้้ปััญหาคณิิตศาสตร์์ที่่�
ได้้ไปใช้้ในการแก้้ปััญหาการดำำ�เนิินชีีวิิต การศึึกษาต่่อและ
เป็็นพื้้�นฐานการเรีียนคณิิตศาสตร์์เรื่่�องอื่่�นและในระดัับสููง
ขึ้้�น

ความมุ่่�งหมายของการวิิจััย

1. เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของ
นัักเรีียนที่่�ได้้รับั การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ค� ณิิตศาสตร์์ เรื่่อ� ง
ความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดย
การจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS
ระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน
2. เพื่่�อเปรีียบเทีียบความสามารถในการแก้้โจทย์์
ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ ของนัักเรีียนที่่�ได้้รับั การจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ เรื่่�อง ความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับ
นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยการจััดการเรีียนรู้้�ตาม
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แนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS ระหว่่างก่่อนเรีียน และ
หลัังเรีียน
3. เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและ
ความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ ของ
นัักเรีียนที่่�ได้้รับั การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ค� ณิิตศาสตร์์ เรื่่อ� ง
ความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
ระหว่่างการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ
SSCS กัับการจััดการเรีียนรู้้�แบบปกติิ

ขอบเขตของการวิิจััย

1. ประชากรและกลุ่่�มตัวั อย่่าง
1.1 ประชากร ประชากรที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ครั้ง�้ นี้้�
เป็็นนัักเรีียนชั้น�้ มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โรงเรีียนชื่่น� ชมพิิทยาคาร
สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา เขต 26
ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2562 จำำ�นวน 3 ห้้องเรีียน
จำำ�นวน 81 คน ซึ่่�งโรงเรีียนจััดห้้องแบบคละความสามารถ
ของนัักเรีียน
1.2 กลุ่่�มตััวอย่่าง กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการ
วิิจััยครั้้�งนี้้� เป็็นนัักเรีียน ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4/1 จำำ�นวน 27
คน และนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4/2 จำำ�นวน 27 คน
นัักเรีียนโรงเรีียนชื่่น� ชมพิิทยาคาร สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่�
การศึึกษามััธยมศึึกษา เขต 26 ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา
2562 ได้้มาจากวิิธีีการสุ่่�มแบบกลุ่่�ม (Cluster Random
Sampling) โดยให้้ห้้องเรีียนเป็็นหน่่วยในการสุ่่�มด้้วยการ
จัับสลากมา 2 ห้้องเรีียน จากห้้องเรีียนทั้้�งหมด 3 ห้้องเรีียน
ที่่�จััดแบบคละความสามารถของนัักเรีียน
2. ตััวแปรที่่�ใช้้ในการวิิจััย
2.1 ตััวแปรต้้น คืือ การจััดการเรีียนรู้้�
แบ่่งเป็็น							
		 2.1.1 การจััดการเรีียนรู้้ต� ามแนวคิิดของ
POLYA ร่่วมกัับ SSCS 					
		 2.1.2 การจััดการเรีียนรู้้�แบบปกติิ
2.2 ตััวแปรตาม
		
2.2.1.ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน
		
2.2.2.ความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญ
หาคณิิตศาสตร์์
2.3 เนื้้อ� หาที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั เนื้้อ� หาที่่ใ� ช้้ในการ
วิิจััยครั้้�งนี้้� เป็็นเนื้้�อหาสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์พื้้�นฐาน
หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 2 เรื่่�อง ความน่่าจะเป็็น ชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีีที่่� 4 ตามหลัักสููตรสถานศึึกษาโรงเรีียนชื่่�นชมพิิทยาคาร
ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พ.ศ. 2551
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(ปรัับปรุุง 2560)
2.4 ระยะเวลาในการวิิ จั ั ย ระยะเวลา
ในการวิิจััยครั้้�งนี้้� ดำำ�เนิินการในภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา
2562 ตามแผนการจััดการเรีียนรู้้� จำำ�นวน 12 แผน รวม 12
ชั่่�วโมง

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการวิิจััย

ในการวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้สร้้างเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ใน
การวิิจััย มีีดัังนี้้�
1. แผนการจัั ด การเรีียนรู้้ � วิ ิ ช าคณิิ ต ศาสตร์์
เรื่่�องความน่่าเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
โดยการจััดการเรีียนรู้ต�้ ามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS
แผนละ 1 ชั่่�วโมง จำำ�นวน 12 แผน
2. แผนการจัั ด การเรีียนรู้้ � วิ ิ ช าคณิิ ต ศาสตร์์
เรื่่�องความน่่าเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
โดยการจััดการเรีียนรู้้�แบบปกติิแผนละ 1 ชั่่�วโมง จำำ�นวน
12 แผน
3. แบบทดสอบวัั ดผลสััมฤทธิ์์� ทางการเรีียน
เรื่่�องความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
โดยการจััดการเรีียนรู้ต�้ ามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS
จำำ�นวน 1 ฉบัับเป็็นแบบทดสอบแบบปรนััยชนิิดเลืือกตอบ
4 ตััวเลืือก จำำ�นวน 30 ข้้อ
4. แบบทดสอบวัั ด ความสามารถในการแก้้
โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์เรื่่�อง เรื่่�องความน่่าจะเป็็น
สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 เป็็นแบบทดสอบอััตนััย
จำำ�นวน 5 ข้้อ

วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย

1. ทดสอบก่่อนเรีียน (Pre-test) กัับนัักเรีียนกลุ่่ม�
ตััวอย่่างด้้วยแบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนกลุ่่�ม
สาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 เรื่่�อง
ความน่่าจะเป็็นที่่ผ่่� านการตรวจสอบคุุณภาพแล้้วจำ�ำ นวน 30
ข้้อ เวลา 1ชั่่�วโมง และตรวจให้้คะแนนที่่�ได้้จากการทำำ�แบบ
ทดสอบไว้้เพื่่�อทำำ�การการวิิเคราะห์์ต่่อไป
2. ดำำ�เนิินการสอนตามขั้้�นตอนในแผนการจััด
การเรีียนวิิชาคณิิตศาสตร์์ เรื่่�อง ความน่่าจะเป็็น โดยใช้้
รููปแบบตามแนวคิิดของโพลยาร่่วมกัับ SSCS จำำ�นวน 12
แผน เวลา 12 ชั่่�วโมง
3. ทดสอบหลัังเรีียน (Post-test) หลัังจากสิ้้น� สุุด
การจััดการเรีียนรู้้� ทั้้�ง 12 แผนให้้นัักเรีียนทำำ�แบบทดสอบ
วััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนวิิชาคณิิตศาสตร์์ ชุุดเดีียวกััน
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กัับแบบทดสอบก่่อนเรีียน จำำ�นวน 30 ข้้อ เวลา 1 ชั่่�วโมง และค่่าความเที่่�ยงตรงและค่่าความเชื่่�อมั่่�น
4. ให้้นัักเรีียนทำำ�แบบวััดความสามารถในการแ
3. การวิิเคราะห์์ข้้อมููล การวิิเคราะห์์ข้้อมููลครั้้�ง
ก้้โจทย์์ปัญ
ั หา เรื่่อ� ง ความน่่าจะเป็็น นัักเรีียนชั้น�้ มััธยมศึึกษา นี้้�ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ข้้อมููลตามลำำ�ดัับดัังนี้้�
ปีีที่่� 4 จำำ�นวน 5 ข้้อ เวลา 30 นาทีี
		 3.1 คำำ�นวณค่่าสถิิติพื้้ิ น� ฐาน ได้้แก่่ ค่่าร้้อยละ
ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนแบ่่งเบนมาตรฐาน (สมนึึก ภััยทิิยธนีี,
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
2555) ของคะแนนที่่�ได้้จากการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�หลััง
1. วิิ เ คราะห์์ ค่่ าสถิิ ติ ิ พื้้ � น ฐานได้้ แ ก่่ร้้ อ ยละ ทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและการทดสอบวััดควา
(Percentage) ค่่าเฉลี่่ย� (Arithmetic Mean) ส่่วนแบ่่งเบน มสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาของนัักเรีียน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนที่่�ได้้จากการ 		 3.2 เปรีียบเทีียบ ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน
ทำำ�แบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียนและแบบทดสอบ และความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์
วััดความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ เรื่่�องความน่่าจะเป็็นชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 หลัังเรีียนทีีได้้
เรื่่�องความน่่าจะเป็็น
รัับการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA
2. การวิิเคราะห์์คุุณภาพเครื่่�องมืือ
ร่่วมกัับ SSCS โดยใช้้สถิิติิ ( t-test ) แบบ dependent
		 2.1 การหาค่่าความเที่่�ยงของแผนการจััดกา 		 3.3 เปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน
รเรีียนรู้้�
และความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์
		 2.2 แบบวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนเรื่่�อง เรื่่�องความน่่าจะเป็็นชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 หลัังเรีียนที่่�ได้้รัับ
ความน่่าจะเป็็นมาวิิเคราะห์์หาค่่าอำำ�นาจจำำ�แนกและค่่า การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ
ความเที่่�ยงและค่่าความเชื่่�อมั่่�น
SSCS และการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้แ�้ บบปกติิ โดยใช้้วิธีีิ การ
		 2.3 แบบทดสอบวััดความสามารถในการแก้้ ทางสถิิติิ Hotelling , s − T 2
โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์วิิเคราะห์์หาค่่าอำำ�นาจจำำ�แนก

ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููล

ตอนที่่� 1 การเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�
คณิิตศาสตร์์ เรื่่�อง ความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA
ร่่วมกัับ SSCS ระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน
ตารางที่่� 1 ผลการเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�
คณิิตศาสตร์์ เรื่่�อง ความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA
ร่่วมกัับ SSCS ระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน

ห้องเร่ย่นำ Polya ร่วิมกับ SSCS

n

ก่อนำเร่ย่นำ
หลังเรียน

27

X

S.D.

t

p-value

8.56
18.74

2.06
3.46

-20.94*

.00

*มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
	จากตารางที่่� 1 พบว่่า ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ เรื่่�อง
ความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS
หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีี นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
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คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

ตอนที่่� 2 วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียน
รู้้�คณิิตศาสตร์์ เรื่่�อง ความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA
ร่่วมกัับ SSCS ระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน
ตารางที่่� 2 ผลการเปรีียบเทีียบความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์
เรื่่�อง ความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ		
POLYA ร่่วมกัับ SSCS ระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน
หองเรียน POLYA รวมกับ SSCS

n

กอนเรียน
หลังเรียน

27

X

S.D.

t

p-value

7.96
28.74

3.74
7.77

-19.58*

.00

*มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
	จากตารางที่่� 2 พบว่่าความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััด
การเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ เรื่่�อง ความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิด
ของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีี นััยสำำ�คััญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05
ตารางที่่� 3 ผลวิิเคราะห์์ ค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ของ ความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหา 4 ขั้้�นตอน
เกณฑการใหคะแนน

คะแนนรวม
Polya+SSCS ปกติ
ทําความเขาใจกับปญหา (2)
258
191
วางแผนการแกปญหา (2)
170
123
ดําเนินการแกปญหา (4)
201
116
ขั้นตรวจสอบ (2)
147
97
รวม
776
527

x

Polya+SSCS
9.6
6.3
7.44
5.44
28.74

ปกติ
7.07
4.56
4.3
3.59
19.59

S.D.
Polya+SSCS
0.8
2.09
4.71
1.25
7.77

ปกติ
1.77
0.89
0.95
1.89
3.97

	จากตารางที่่� 3 พบว่่า ความสามารถในการแก้้ปััญหาของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามหลััก
แนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS และการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบปกติิ ขั้้�นทำำ�ความเข้้าใจปััญหา มีีค่่าเฉลี่่�ย 9.6 ,
7.07 ขั้้�นวางแผนแก้้ปััญหามีีค่่าเฉลี่่�ย 6.3, 4.56 ขั้้�นวางแผนแก้้ปััญหามีีค่่าเฉลี่่�ย 7.44, 4.3 ขั้้�นตรวจสอบมีีค่่าเฉลี่่�ย
5.44,3.59 ตามลำำ�ดับั สรุุปได้้ว่่านัักเรีียนที่่�เรีียนโดยการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ต� ามหลัักแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS
มีีคะแนนเฉลี่่�ยสููงกว่่านัักเรีียนที่่�เรีียนแบบปกติิทุุกขั้้�นตอน
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ตอนที่่� 3 วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ ของ
นัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ เรื่่�อง ความน่่าจะเป็็น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
ระหว่่างการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS กัับการจััดการเรีียนรู้้�แบบปกติิ
ตารางที่่� 4 ผลการวิิเคราะห์์ ค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและความสามารถ		
ในการแก้้ปััญหาจำำ�แนกตามวิิธีีการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการ
แกโจทยปญหา

การจัดการเรียนรู
POLYA+SSCS
ปกติ
POLYA+SSCS
ปกติ

x

18.74
13.85
28.74
19.52

S.D.
3.46
3.11
7.77
3.97

n
27
27
27
27

จากตารางที่่� 4 พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการ
จััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามหลัักความคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS เท่่ากัับ 18.74 , 28.74 ตามลำำ�ดัับ และนัักเรีียนที่่�
ได้้รัับการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบปกติิเท่่ากัับ 13.85 , 19.52 และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของผลสััมฤทธิ์์�ทางการ
เรีียนและความสามารถในการแก้้โจทย์์ปัญ
ั หาของนัักเรีียนที่่�ได้้รับั การจััดการเรีียนรู้้� ตามแนวความคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ
SSCS เท่่ากัับ 3.46 , 7.77 ตามลำำ�ดัับ และนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบปกติิ เท่่ากัับ 3.11 , ตามลำำ�ดัับ
ตารางที่่  � 5 ผลการเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาของนัักเรีียน		
ที่่�ได้้รัับการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCSและนัักเรีียนที่่�ได้้รัับ		
การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบปกติิ
คาสถิติทดสอบ
Pillai’s Trace
Wilks’Lambda
Hotelling’s Trace

Value
.393
.607
.646

F
16.481*
16.481*
16.481*

Hypothesis df
2.00
2.00
2.00

Error df
51.00
51.00
51.00

p-value
.00
.00
.00

Roy’s Largest Root

.646

16.481*

2.00

51.00

.00

*มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05
จากตารางที่่� 5 พบว่่าการวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญห
าของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดกิิจกรรมการเรีียนรูู�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCSและนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดกิิจกร
รมการเรีียนรู้้�แบบปกติิ พบว่่า นัักเรีียนที่่�เรีียนโดยใช้้การจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS มีีผลสััม
ฤทธิ์์�ทางการเรีียนและความสามารถในการแก้้โจทย์์สููงกว่่าการจััดการเรีียนรู้้�แบบปกติิอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ
.05

สรุุปผล

ในการวิิจััยผู้้�วิิจััยได้้สรุุปผลการวิิจััยตามความ มุ่่�งหมาย ดัังนี้้�
		 1.นัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCSมีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการ
เรีียนของหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียน อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง สถิิติที่่ิ �ระดัับ .05
		 2.นัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYAร่่วมกัับ SSCSความสามารถในการ
แก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของหลัังเรีียนสููงกว่่า ก่่อนเรีียน อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 2563

		
3. ผลการศึึกษาเปรีียบเทีียบระหว่่างนัักเรีียนด้้วยการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA
ร่่วมกัับ SSCS มีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์สููงกว่่า นัักเรีียนที่่�เรีียน
รู้้�ด้้วยการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบปกติิ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05					

อภิิปรายผล

1.ผลการศึึกษาเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการ
เรีียนของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตาม
แนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS จากการวิิจััยพบว่่า
คะแนนผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนหลัังเรีียนของนัักเรีียนที่่�
เรีียนด้้วยกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA
ร่่วมกัับ SSCS สููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ที่่�.05 ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจาก การจััดการเรีียนรู้้�ตราแนวคิิดของ
POLYA ร่่วมกัั บ SSCS ทำำ � ให้้ นั ั ก เรีียนเข้้ า ใจปัั ญ หา
ค้้นหาปััญหาแนวทาง การแก้้ปััญหา สร้้างสรรค์์คำำ�ตอบ ให้้
สื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นได้้ง่่ายขึ้้�น และแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
นอกจากนัักเรีียนจะได้้ ผลลััพธ์ข์ องปััญหา นัักเรีียนจะยัังได้้
กระบวนการแก้้ปัญ
ั หาเพื่่อ� สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการ
แก้้ปัญ
ั หาที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ได้้ในชีีวิิตจริิงอีีกด้้วย ทั้้�งสองรููปแบบ
มีีขั้้น� ตอนของกระบวน การที่่�สัมพั
ั นั ธ์์ต่่อเนื่่อ� งกััน ส่่งเสริิมให้้
นัักเรีียนได้้ทำำ�การ วิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ ทำำ�ความเข้้าใจ
แยกแยะปััญหา รวบรวมข้้อมููล วางแผนที่่�จะการแก้้ปััญหา
ดำำ�เนิินการ แก้้ปััญหา ตรวจสอบกระบวน การแก้้ปััญหา
และผลลััพธ์์ด้้วย ตนเอง นอกจากนั้้�นยัังส่่งเสริิมให้้นัักเรีียน
มีีความคิิดสร้้าง สรรค์์ในการจััดกระทำำ�ต่่อวิิธีีการคิิดของ
นัักเรีียน คำำ�ตอบหรืือ ผลลััพธ์์ในการที่่�จะสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นให้้
เข้้าใจได้้เหมืือนกัับตนเอง และส่่งเสริิมให้้มีีการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�กัับเพื่่�อนนัักเรีียนทำำ�ให้้นัักเรีียนมีีทัักษะสัังคมสููงขึ้้�น
ได้้ สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ (มณีีรััตน์์ พัันธุุตา, 2557)
เพื่่�อ ศึึกษาความ สามารถในการแก้้ปััญหาทางคณิิต
ศาสตร์์ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยใช้้การจััดการ
เรีียนรู้้� รููปแบบ SSCS ร่่วมกัับกระบวนการแก้้ปััญหาของ
POLYA ให้้นักั เรีียนมีีคะแนนความสามารถในการแก้้ปัญ
ั หา
ทางคณิิตศาสตร์์เฉลี่่�ยไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 70 และมีีจำำ�นวน
นัักเรีียนที่่�ผ่่านเกณฑ์์ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 70 ของนัักเรีียน
ทั้้�งหมดเพื่่�อศึึกษาผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนคณิิตศาสตร์์ของ
นัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยใช้้การจััดการเรีียนรู้�รูู้ ปแบบ
SSCS ร่่วมกัับกระบวนการแก้้ปัญ
ั หาของ POLYA นัักเรีียนมีี
คะแนนความสามารถในการแก้้ปััญหาคณิิตศาสตร์์เฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 36.37 คิิดเป็็นร้้อยละ 72.74 และมีีจำำ�นวนนัักเรีียน
ที่่ผ่่� านเกณฑ์์ 33 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 71.74 ของจำำ�นวนนัักเรีียน
ทั้้�งหมด ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ 2) นัักเรีียนมีีผล
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สััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนคณิิตศาสตร์์เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 22.20
คิิดเป็็นร้้อยละ 73.99 และมีีจำำ�นวนนัักเรีียนที่่�ผ่่านเกณฑ์์
35 คนคิิดเป็็นร้้อยละ 76.09 ของจำำ�นวนนัักเรีียนทั้้�งหมด
ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ สอดคล้้องกัับวิิจััยของ (รจนา
ต่่อน้้อง, 2561) เพื่่�อเปรีียบเทีียบความสามารถในการแก้้
ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6
หลัังได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�แบบ SSCS ร่่วมกัับกระบวน
การแก้้ปััญหาของ POLYA กัับแบบปกติิ กลุ่่�มตัวั อย่่างเป็็น
นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 โรงเรีียนเทศบาลบ้้านม่่วง
สัังกััดเทศบาลเมืืองแก่่งคอย ปีีการศึึกษา 2559 จำำ�นวน 41
คน ความสามารถในการแก้้ปัญ
ั หาคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียน
หลัังจากที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�แบบ SSCS ร่่วมกัับ
กระบวนการแก้้ปััญหาของโพลยา สููงกว่่านัักเรีียนที่่�ได้้
รัับ การสอนแบบปกติิอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ
.05 							
2. ผลการศึึกษาเปรีียบเทียี บความสามารถในการ
แก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS
หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ
.05 ทำำ�ให้้นัักเรีียนเข้้าใจปััญหาค้้นหาปััญหาแนวทางการ
แก้้ปััญหาสร้้างสรรค์์คำำ�ตอบ ให้้สื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นได้้ง่่ายขึ้้�น
และแลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็น นอกจากนัักเรีียนจะได้้ผลลััพธ์์
ของปััญหา นัักเรีียนจะยัังได้้กระบวนการแก้้ปััญหาเพื่่�อ
สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการแก้้ปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
ในชีีวิิตจริิงอีีกด้้วย ทั้้ง� สองรููปแบบมีีขั้้น� ตอนของกระบวนการ
ที่่� สั ั มพั ั น ธ์์ ต่่ อเนื่่ � อ งกัั น ส่่งเสริิ ม ให้้ นั ั ก เรีียนได้้ ทำ ำ � การ
วิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ ทำำ�ความเข้้าใจแยกแยะปััญหา
รวบรวมข้้อมููล วางแผนที่่�จะการแก้้ปััญหา ดำำ�เนิินการแก้้
ปััญหา ตรวจสอบกระบวนการแก้้ปััญหา และผลลััพธ์์ด้้วย
ตนเอง นอกจากนั้้�นยัังส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีีความคิิดสร้้าง
สรรค์์ในการจััดกระทำำ�ต่่อวิิธีีการคิิดของนัักเรีียน คำำ�ตอบ
หรืือผลลััพธ์์ในการที่่�จะสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นให้้เข้้าใจได้้เหมืือน
กัับตนเอง และส่่งเสริิมให้้มีกี ารแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับเพื่่�อน
นัักเรีียนทำำ�ให้้นักั เรีียนมีีทัักษะสัังคมสููงขึ้้น� ได้้ สอดคล้้องกัับ
งานวิิจััยของ (มณีีรััตน์์ พัันธุุต,2557) เพื่่�อศึึกษาความ
สามารถในการแก้้ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียน
ชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยใช้้การจััดการเรีียนรู้้�รููปแบบ SSCS
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ร่่วมกัับกระบวนการแก้้ปััญหาของ POLYA ให้้นัักเรีียนมีี
คะแนนความสามารถในการแก้้ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์
เฉลี่่�ยไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 70 และมีีจำำ�นวนนัักเรีียนที่่�ผ่่าน
เกณฑ์์ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 70 ของนัักเรีียนทั้้�งหมดเพื่่�อ
ศึึกษาผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียน
ชั้น�้ มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยใช้้การจััดการเรีียนรู้้�รููปแบบ SSCS
ร่่วมกัับกระบวนการแก้้ปัญ
ั หาของ POLYA นัักเรีียนมีคี ะแนน
ความสามารถในการแก้้ปััญหาคณิิตศาสตร์์เฉลี่่�ยเท่่ากัับ
36.37 คิิดเป็็นร้้อยละ 72.74 และมีีจำำ�นวนนัักเรีียนที่่�ผ่่าน
เกณฑ์์ 33 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 71.74 ของจำำ�นวนนัักเรีียน
ทั้้�งหมด ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ 2) นัักเรีียนมีีผล
สััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนคณิิตศาสตร์์เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 22.20
คิิดเป็็นร้้อยละ 73.99 และมีีจำำ�นวนนัักเรีียนที่่�ผ่่านเกณฑ์์
35 คนคิิดเป็็นร้้อยละ 76.09 ของจำำ�นวนนัักเรีียนทั้้�งหมด
ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ
(วรางคณา สำำ�อาง, 2560) ได้้ ศึึกษาการพััฒนาความ
สามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียน
ชั้ ้ � น ประถมศึึ ก ษาปีี ที่่ � 6 โดยการจัั ด การเรีียนรู้้ � ต าม
แนวคิิดของโพลยา ผลการวิิจััยพบว่่า 1) นัักเรีียนมีีความ
สามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาคณิิตศาสตร์์หลัังการจััดการ
เรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของโพยาโดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับค่่อน
ข้้างดีี 							
2) ความสามารถ ในการแก้้โจทย์์ปััญหาคณิิต
ศาสตร์์ของนัักเรีียนหลัังการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ
POLYA สููงกว่่าก่่อน การจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ
POLYA อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 3) นัักเรีียน
มีีความพึึงพอใจต่่อการจััดการเรีียนรู้้�โดยภาพรวมอยู่่�ใน
ระดัับมากที่่�สุุด สอดคล้้องกัับวิิจััยของ (รจนา ต่่อน้้อง
,2561) เพื่่�อเปรีียบเทีียบความสามารถในการแก้้ปััญหา
ทางคณิิ ต ศาสตร์์ ข องนัั ก เรีียนชั้้ � น ประถมศึึ ก ษาปีี ที่่ � 6
หลัังได้้รับั การจััดการเรีียนรู้้แ� บบ SSCS ร่่วมกัับกระบวนการ
แก้้ปััญหาของ POLYA กัับแบบปกติิ กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็น
นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 โรงเรีียนเทศบาลบ้้านม่่วง
สัังกััดเทศบาลเมืืองแก่่งคอยปีีการศึึกษา 2559 จำำ�นวน 41
คน ความสามารถในการแก้้ปัญ
ั หาคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียน
หลัังจากที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�แบบ SSCS ร่่วมกัับ
กระบวนการแก้้ปััญหาของโพลยา สููงกว่่านัักเรีียนที่่�ได้้รัับ
การสอนแบบปกติิอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05
3. ผลการศึึกษาเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการ
เรีียนและความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาของนัักเรีียน
ระหว่่างกลุ่่มที่่
� เ� รีียนด้้วยกิิจกรรมการเรีียนรู้้ต� ามแนวคิิดของ
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POLYA ร่่วมกัับ SSCS และกลุ่่�มปกติิ พบว่่าแตกต่่างกััน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิระดัับ .05 โดยผลสััมฤทธิ์์�ทาง
การเรีียนการเรีียนรู้้�และความสามารถในการแก้้โจทย์์
ปััญหาของนัักเรีียนที่่�เรีียนด้้วยกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนว
คิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS สููงกว่่าผลสััมฤทธิ์์�ทางการ
เรีียนและความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาของนัักเรีียน
ที่่�เรีียนรู้้�โดย จััดกิิจกรรมเรีียนรู้้�แบบปกติิ สรุุปได้้ว่่าการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามตามแนวคิิดของPOLYA ร่่วมกัับ
SSCS ทำำ�ให้้นัักเรีียนเข้้าใจปััญหา ค้้นหาปััญหาแนวทาง
การแก้้ปัญ
ั หา สร้้างสรรค์์คำ�ำ ตอบ ให้้สื่อ�่ สารกัับผู้้�อื่น�่ ได้้ง่่ายขึ้้น�
และแลกเปลี่่� ย นความคิิ ด เห็็ น นอกจากนัั ก เรีียนจะได้้
ผลลััพธ์์ของปััญหา นัักเรีียนจะยัังได้้กระบวนการแก้้ปััญหา
เพื่่อ� สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการแก้้ปัญ
ั หาที่่�อาจเกิิดขึ้้น�
ได้้ในชีีวิิตจริิงอีีกด้้วย ทั้้�งสองรููปแบบมีีขั้้น� ตอนของกระบวน
การที่่�สััมพัันธ์์ต่่อเนื่่�องกััน ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนได้้ทำำ�การ
วิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ ทำำ�ความเข้้าใจแยกแยะปััญหา
รวบรวมข้้อมููล วางแผนที่่�จะการแก้้ปััญหา ดำำ�เนิินการ
แก้้ปััญหา ตรวจสอบกระบวนการแก้้ปััญหาและผลลััพธ์์
ด้้วยตนเอง นอกจากนั้้�นยัังส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีีความคิิด
สร้้างสรรค์์ในการจััดกระทำำ�ต่่อวิิธีีการคิิดของนัักเรีียน
คำำ�ตอบหรืือผลลััพธ์์ในการที่่�จะสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นให้้เข้้าใจได้้เ
หมืือนกัับตนเอง และส่่งเสริิมให้้มีกี ารแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�กับั
เพื่่ � อ นนัั ก เรีียนทำำ � ให้้ นั ั ก เรีียนมีีทัั ก ษะสัั ง คมสููงขึ้้� น ได้้
สอดคล้้องกัับวิิจัยั ของ (ชมพููนุุท โนนทวงษ์์, 2557) ได้้ศึกึ ษา
การพััฒนากิิจกรรมการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์โดยใช้้รููปแบบ
การจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดทฤษฎีีคอนสตรััคติิวิิสต์์และ
กระบวนการแก้้ ปั ั ญ หาของ Polya ที่่� เ น้้ น ทัั ก ษะ
การคิิดวิิเคราะห์์ เรื่่�อง การประยุุกต์์สมการเชิิงเส้้นตััวแปร
เดีียวจำำ�นวนนัักเรีียนทั้้�งหมดซึ่่�งเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
ไว้้คืือให้้นัักเรีียนมีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนเฉลี่่�ยตั้้�งแต่่ร้้อย
ละ 70 ขึ้้�นไปและมีีจำำ�นวนนัักเรีียนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 70
ที่่� มี ี ผ ลสัั ม ฤทธิ์์ � ท างการเรีียนตั้้� ง แต่่ร้้ อ ยละ 70 ขึ้้� น ไป
สอดคล้้องกัับวิิจััยของ (มณีีรััตน์์ พัันธุุตา, 2557) เพื่่�อศึึกษา
ความสามารถในการแก้้ปัญ
ั หาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียน
ชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยใช้้การจััดการเรีียนรู้้�รููปแบบ SSCS
ร่่วมกัับกระบวนการแก้้ปััญหาของ POLYA ให้้นัักเรีียนมีี
คะแนนความสามารถในการแก้้ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์
เฉลี่่�ยไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 70 และมีีจำำ�นวนนัักเรีียนที่่�ผ่่าน
เกณฑ์์ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 70 ของนัักเรีียนทั้้�งหมดเพื่่�อ
ศึึกษาผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โดยใช้้การจััดการเรีียนรู้้�รููปแบบ SSCS
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ร่่วมกัับกระบวนการแก้้ปััญหาของ POLYA นัักเรีียนมีี
คะแนนความสามารถในการแก้้ปััญหาคณิิตศาสตร์์เฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 36.37 คิิดเป็็นร้้อยละ 72.74 และมีีจำำ�นวนนัักเรีียน
ที่่ผ่่� านเกณฑ์์ 33 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 71.74 ของจำำ�นวนนัักเรีียน
ทั้้�งหมด ซึ่ง�่ สููงกว่่าเกณฑ์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้ 2) นัักเรีียนมีผี ลสััมฤทธิ์์�
ทางการเรีียนคณิิตศาสตร์์เฉลี่่ย� เท่่ากัับ 22.20 คิิดเป็็นร้้อยละ
73.99 และมีีจำำ�นวนนัักเรีียนที่่�ผ่่านเกณฑ์์ 35 คนคิิดเป็็น
ร้้อยละ 76.09 ของจำำ�นวนนัักเรีียนทั้้�งหมด ซึ่่ง� สููงกว่่าเกณฑ์์
ที่่�กำำ�หนดไว้้ สอดคล้้องกัับวิิจััยของ (นริิศรา สาราญวงษ์์,
2560) เปรีียบเทีียบความสามารถในการแก้้ปััญหาทาง
คณิิตศาสตร์์และผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนคณิิตศาสตร์์เรื่่�อง
บทประยุุกต์์ของนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5 หลัังได้้รัับ
การจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยรููปแบบ SSCS กัับเกณฑ์์ร้้อยละ 75
กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจััย คืือ นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษา
ปีีที่่� 5/1 โรงเรีียนพระตำำ�หนัักมหาราช จัังหวััดชลบุุรีี
ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2557 1. ความสามารถในการ
แก้้ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ ของนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษา
ปีีที่่� 5 หลัังได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยรููปแบบ SSCS
สููงกว่่าเกณฑ์์ร้้อยละ 75 อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ
.01 2. ผลสััมฤทธิ์ท�์ างการเรีียนคณิิตศาสตร์์ เรื่อ�่ งบทประยุุกต์์
ของนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5 หลัังได้้รัับการจััดการ
เรีียนรู้้�ด้้วยรููปแบบ SSCS สููงกว่่าเกณฑ์์ร้้อยละ 75 อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 สอดคล้้องกัับวิิจััยของ
(วรางคณา สำำ�อาง, 2560) ได้้ ศึึกษาการพััฒนาความ
สามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียน
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 โดยการจััดการเรีียนรู้้� ตามแนวคิิด
ของ POLYA ผลการวิิจััยพบว่่า 1) นัักเรีียนมีีความสามารถ
ในการแก้้โจทย์์ปััญหาคณิิตศาสตร์์หลัังการจััดการเรีียนรู้้�
ตามแนวคิิดของโพยาโดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับค่่อนข้้างดีี
2) ความสามารถ ในการแก้้โจทย์์ปััญหาคณิิตศาสตร์์ของ
นัักเรีียนหลัังการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของโพลยาสููง
กว่่าก่่อน การจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของโพลยาอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 3) นัักเรีียนมีีความพึึงพอใจ
ต่่อการจััดการเรีียนรู้โ�้ ดยภาพรวมอยู่่ใ� นระดัับมาก สอดคล้้อง
กัับวิิจััยของ (รจนา ต่่อน้้อง, 2561)เพื่่�อเปรีียบเทีียบความ
สามารถในการแก้้ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนชั้้�น
ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 หลัังได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�แบบ SSCS
ร่่วมกัับกระบวนการแก้้ปััญหาของ POLYA กัับแบบปกติิ
กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 โรงเรีียน
เทศบาลบ้้านม่่วง สัังกััดเทศบาลเมืืองแก่่งคอยปีีการศึึกษา
2559 จำำ � นวน 41 คนความสามารถในการแก้้ปั ั ญ หา
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คณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนหลัังจากที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�
แบบ SSCS ร่่วมกัับกระบวนการแก้้ปััญหาของ POLYA
สููงกว่่านัักเรีียนที่่�ได้้รัับการสอนแบบปกติิอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05
					

ข้้อเสนอแนะ

1.ข้้อเสนอแนะทั่่�วไป					
1.1 การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ตามแนวคิิด ของ
POLYA ร่่วมกัับ SSCS เป็็นการสอนที่่�ยึดึ นัักเรีียนเป็็นสำำ�คัญ
ั
เมื่่�อให้้นัักเรีียนทำำ�กิิจกรรมนั้้�นต้้องคำำ�นึึงถึึงความแตกต่่าง
ระหว่่างบุุคคล ความพร้้อมด้้านความรู้้�พื้้�นฐานเดิิม ในราย
วิิชาคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนแต่่ละคน ก่่อนการจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS จะเกิิด
ประสิิทธิิผลมากขึ้้�น ถ้้าผู้้�สอนเปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนมีีส่่วน
ร่่วมในการจััดกิิกรรมการเรีียนรู้้�โดยให้้นัักเรีียนที่่�มีีความ
สามารถในด้้านต่่างๆ ช่่วยออกแบบกิิจกรรมที่่�สอดคล้้อง
กัับความสามรถด้้านนั้้�นๆ โดยที่่�คุุณครููนั้้�นให้้คำำ�แนะนำำ� ซึ่่�ง
จะทำำ�ให้้กิจิ กรรมการเรีียนนั้้น� ตรงตามศัักยภาพของนัักเรีียน
มีีความน่่าสนใจมากขึ้้�น					
		 1.2 การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ
POLYA ร่่วมกัับ SSCS เหมาะสมกัับเนื้้�อหาบางเรื่่�องเท่่านั้้�น
ควรใช้้วิธีีิ การสอนที่่�หลากหลายในเรื่่อ� งเดีียวกััน และผู้้�สอน
นั้้�นจะต้้องระลึึกอยู่่�เสมอว่่าการที่่�จะแก้้ปััญหาได้้นั้้�นผู้้�เรีียน
จะต้้องมีีพื้้�นฐานความรู้้�ที่่�เพีียงพอและมีีเวลาในการคิิด
และใช้้ความสามรถในการสร้้างความเข้้าใจ และอาจจะมีี
นัักเรีียนจำำ�นวนมากที่่�ยัังไม่่สามารถแก้้โจทย์์ปััญหาได้้ ถ้้า
ผู้้�สอนนั้้�นจััดกิิจกรรมให้้ไม่่เหมาะสม				
		 1.3 การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ
POLYA ร่่วมกัับ SSCS มีีความเหมาะสมสำำ�หรัับบางกลุ่่�ม
สาระเท่่านั้้�น ควรใช้้วิิธีีการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลายในสาระ
เดีียวในการจััดกิิจกรรมนั้้�นผู้้�สอนควรจะชี้้�แจงขั้้�นตอน
ต่่าง ๆ ให้้ผู้้�เรีียนนั้้�นเข้้าใจ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสมารถปฏิิบััติิตาม
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ			
		 1.4 การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ
POLYA ร่่วมกัับ SSCS นอกจากจะช่่วยให้้นัักเรีียนมีีผล
สััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนสููงขึ้้�นแล้้ว ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีีความ
สามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาเพิ่่�มมากขึ้้�น จึึงควรส่่งเสริิม
ให้้มีีการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ดัังกล่่าวนั้้�นไปใช้้ในการจััด
กิิจกรรมการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียนให้้มากขึ้้�นและควร
นำำ �ปั ั ญ หาสถานการณ์์ ใ นชีีวิิ ต ประจำำ �วั ั น สอดแทรกใน
กิิจกรรม เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนนั้้�นเห็็นความสำำ�คััญของวิิชาคณิิต-
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ศาสตร์์

2. ข้้อเสนอแนะในการศึึกษาค้้นคว้้าต่่อไป
2.1  ควรมีีการศึึกษา เปรีียบเทีียบการจััดกิิจก
รรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกัับ SSCS
กัับนัักเรีียนในระดัับชั้้น� อื่่น� ๆ โดยใช้้เวลาในการศึึกษาทดลอ
งมากขึ้้�น เพื่่�อพััฒนาทัักษะ/กระบวนการทางคณิิตศาสตร์์
ด้้านอื่่�นๆ ได้้แก่่ ทัักษะให้้เหตุุผล ทัักษะสื่่�อสาร สื่่�อความ 
หมาย  การนำำ�เสนอ และทัักษะความคิิดสร้้างสรรค์์ ให้้กัับ
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ผู้้�เรีียนระดัับชั้้�นและเนื้้�อหาอื่่�นต่่อไป
2.2 ควรศึึกษาเปรีียบเทีียบการจััดกิิจกรรมการ
เรีียนรู้�ต้ ามแนวคิิดของ POLYA ร่่วมกับั SSCS และวิิธีกี ารจััด
กิิจกรรมอื่่�นๆ เช่่นกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ใช้้ปััญหาเป็็นฐาน      
เลืือกใช้้กลยุุทธ์ใ์ นการแก้้ปัญ
ั หาที่่�หลากหลาย กิิจกรรมการ
เรีียนแบบโครงงานและกิิจกรรมการเรีียแบบกลุ่่�มช่่วยเป็็น
รายบุุคคล เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�และความสามารถ
ในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียน
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