การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya's)
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณ
กอนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณ โดยใช
วิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2563 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ จำนวน 21 คน
ดำเนินการวิจัยแบบกลุมตัวอยางกลุมเดียว มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group PretestPosttest Design) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย ไดแก 1.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง โจทยปญหาการคูณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) 3.
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา(Polya’s) วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test for Dependent Samples)
ผลการวิจัย
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนโดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณ โดยใชวิธีการสอน
ตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คำสำคัญ : การสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร , โจทยปญหาการคูณ
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Abstract

This research aimed to study mathematical achievement in solving multiplication problems.
Before and after class Of prathomsuksa 3 students using the method of teaching according to the
Polya's concept And to study the satisfaction towards mathematics learning of prathomsuksa 3
students on solving problems with multiplication By using the method of teaching according to the
concept of Polya (Polya's) the sample group used in this study was 21 students in Prathomsuksa 3,
Academic Year 2020 at Petchpinit Suksa School, Si Thep District, Phetchabun Province.
Conducted a single sample group. There were pre- and post-school tests (One Group PretestPosttest Design). The tools used for data collection consisted of: 1 . Learning Management Plan for
prathomsuksa 3 Mathematics Learning subjects by using the teaching method. Concept of Polya
(Polya's) 2 . A test to measure achievement in multiplication problem. prathomsuksa 3 using a
teaching method based on Polya's concept. 3 . Questionnaire on the satisfaction of learning
mathematics. Subject: Solving the problem of multiplication of prathomsuksa 3 students using the
method of teaching according to the concept of Polya (Polya's) The data was analyzed using teacher
values (mean), standard deviation, and t-test for Dependent Samples.
Research results
1. The mathematics achievement in multiplication problem of Prathom Suksa 3 students
found that students had a statistically higher score after studying using the teaching method based
on Polya's concept. At the .05 level
2. Satisfaction of students in learning mathematics in solving multiplication problems. Using
a teaching method based on Polya's concept, it was found that the overall satisfaction was at a high
level.
Keywords: teaching according to Polya's concept, mathematics achievement, multiplication problem
problem.

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยีอยางมาก จึงสงผลให
ผูเรียนขาดการพัฒนาทักษะพื้นฐานดานตางๆ และคณิตศาสตรก็เปนทักษะพื้นฐานที่ผูเรียนควรไดรับการพัฒนา หัวใจ
สำคัญของการจัด การเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบัน คือการฝกใหผูเรียนเกิดทักษะและกระบวนการ ซึ่งครู
คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญโดยตรงในการชวยใหผูเรียนเกิดแนวคิดไปสูทักษะและกระบวนการตางๆ (ฉวีวรรณ กีรติ
กร. 2540 : 20) ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนตั้งแตเริ่มตน
ชั้นประถมศึกษาป ที่ 1และเขมขนขึ้นตามลำดับชั้น (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542 : 2 - 3) นั่นก็
คือการพัฒนาสมรรถภาพทางการคิดของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตรใหสูงขึ้นโดยครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร (ดวงเดือน ออนนวม. 2538 : 50-51)
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จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ประเมินโดยครูผูสอน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2562 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ ของนักเรียน
มีคะแนนต่ำ อาจเนื่องจากนักเรียนขาดลำดับขั้นตอนในการแกโจทยปญหา หรือยังขาดความเขาใจของโจทยปญหาที่
กำหนดให จึงทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง โจทยปญหาการคูณ อยูในเกณฑคอนขางต่ำ และพบวา
ทักษะการแกโจทยปญหาการคูณ ดานการวิเคราะหสถานการณ ดานการประยุกตใชความรูในการแกโจทยปญหา และ
ดานการคิดคำนวณโจทยปญหาตางๆ ซึ่งยังเปนปญหาอยูมากและเปนทักษะที่ตองไดรับการแกๆไขและพัฒนาเพื่อให
ผูเรียนสามาถนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาซึ่งพบวาวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) เปนการสอนแบบแกปญหาในวิชา
คณิตศาสตร ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ซึ่งกระบวนการสอนโดยใชแนวคิดของโพลยาเปนวิธีการสอนที่สงเสริมใหนักเรียน
คิดแกปญหาอยางเปนระบบระเบียบ มีขั้นตอนชัดเจน คือ ขั้นที่ 1 การทำความเขาใจปญหา นักเรียนตองทำความ
เขาใจโจทยขั้นนี้เปนการชวยใหนักเรียนรูจักวิเคราะหโจทยที่พบวาโจทยกำหนดอะไรใหบาง และสิ่งที่กำหนดใหมี
ความสัมพันธกันอยางไรมีเงื่อนไขอะไรบางในการที่จะชวยหาสิ่งที่โจทยตองการทราบ ขั้นที่ 2 การวางแผนแกปญหา
นักเรียนตองรูจักการวางแผนการแกปญหาโดยจะคิดหาวิธีการวางแผนการแกปญหาวาจะใชวิธีการหรือหลักการใดมา
คิดแกปญหานั้นๆ ขั้นที่ 3 การดำเนินการตามแผน นักเรียนจะตองดำเนินการคำนวณตามแผนที่วางไวนั้น ขั้นที่ 4 การ
ตรวจสอบ เมื่อนักเรียนแกปญหาสำเร็จก็จะตรวจสอบดูวาผลที่ไดนั้นถูกตองมีความเปนไปไดสำหรับโจทยนั้นหรือไม จะ
เห็นวาการแกปญหาตามรูปแบบของโพลยามีขั้นตอนที่ชัดเจนทำใหนักเรียนฝกคิดแกปญหาอยางเปนขั้นตอน ถา
นักเรียนไดใชการแกปญหาตามขั้นตอนของโพลยานาจะทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดีขึ้น (Polya, 1957:
87 อางถึงใน โสมภิลัย สุวรรณ, 2554: 16–17) สอดคลองกับผลงานวิจัยของ จิตติมา พิศาภาค (2552: 49) และดวง
พร ตั้ง อุด มเจริญชัย (2551: 52) ที่ไ ดศ ึกษาถึงความสามารถในการแกปญหากับ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยใช
กระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา พบวาความสามารถในการแกปญหามีความสัมพันธในทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง
การแกโจทยปญหาการคูณ กอนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา
(Polya’s) และเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
และเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณ กอนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s)
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง การแกโจทย
ปญหาการคูณ โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s)
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทำการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูการแกโจทยปญหาตามแนวคิดของโพลยา (สถาบันสงเสริม
การสอนวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ,2540 ,หนา 21–24; กรมวิช าการ, 2545, หนา 7-10;Poly อา งถึง ใน สุภิณ
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พิทักษศักดากร, 2541,หนา 13–20; สนิท ศิริ อางถึงใน ธัญญรัตน กันทะลือ, 2548, หนา 18-19 อางถึงในธนิษฐา
เพ็ชรชาง, 2558 หนา 534-535 ) ไวดังนี้
การจัดการเรียนการสอนแบบแกปญหา มีจุดประสงคในการชวยเหลือนักเรียนในการแกปญหา เนื่องจากใน
การแกโจทยปญหาของนักเรียน บางครั้งนักเรียนไมสามารถแกปญหาไดเองครูจะเปนผูคอยชวยเหลือชี้แนะใหนักเรียน
คนพบหนทางในการแกปญหาเอง โดยครูตั้งคำถามชี้แนะขั้นตอนการแกปญหาเหมือนๆ กัน เพื่อใหนักเรียนวิเคราะห
โจทยปญหาไดวามีสิ่งใดบางที่โจทยกำหนดใหสิ่งใดที่โจทยตองการทราบสิ่งที่เราตองการคนหาอยูภายใตเงื่อนไขอะไร
อะไรคือสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาและเนนย้ำใหนักเรียนระวังในการเลือกใชทักษะคณิตศาสตรพื้นฐานคือ การบวก การลบ
การคูณและการหาร สำหรับการแกโจทยปญหาและครูตองเลือกใชคาถามที่แตกตางกันระหวางโจทยปญหาที่ใหคนหา
หรือโจทยปญหาที่พิสูจนในการถามและชี้แนะนักเรียนนี้ครูมีจุดประสงคอยู 2 ประการคือ ประการแรกตองการ
ชวยเหลือนักเรียนใหแกปญหาโจทยปญหาได ประการที่สองตองการพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา
โจทยปญหาไดดวยตนเองในอนาคต ถานักเรียนประสบผลสำเร็จในการแกปญหาดวยตนเองแลวเขาจะมีแรงจูงใจใน
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาโดยการซึมซับคำถามและการชี้แนะที่เปนระบบขั้นตอนที่ครูคอยย้ำมา
ตลอดเวลานาไปใชแกปญหาโจทยปญหาตางๆ ได โพลยาไดเสนอขั้นตอนการแกปญหาไว4 ขั้นตอน คือ ขั้นการทำ
ความเขาใจในโจทย ขั้นการวางแผนที่จะแกโจทยปญหา ขั้นการคำนวณและขั้นการตรวจสอบ ถานักเรียนแกปญหา
โจทยปญหาโดยอาศัยรูปแบบ การแกปญหาของโพลยาทั้ง 4 ขั้นตอนนี้แลวจะทำใหนักเรียนแกปญหาไดอยางสมบูรณ
ซึ่งรายละเอียดของแตละขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นที่ 1 การทำความเขาใจในโจทย (Understandingthe problem) มีความเขาใจในปญหาอยางกระจาง
แจงวามีปญหาอะไร มีขอมูลใดที่เกี่ยวของกับปญหานั้น สามารถระบุไดวาปญหานั้นเปนปญหาใหคนหาหรือปญหาให
พิสูจน พรอมทั้งแยกสวนสำคัญของปญหาออกไดโดยเฉพาะสวนที่เปนปญหาที่ตองการและสวนที่ปญหากำหนดให คือ
สามารถบอกไดวาอะไรคือสิ่งที่โจทยตองการหา โจทยกำหนดอะไรใหบาง โจทยกำหนดเงื่อนไขอะไรให สามารถวาด
ภาพประกอบคำอธิบายโจทยอยางเหมาะสม
ขั้นที่ 2 การวางแผนที่จะแกโจทยปญหา (Devising a plan) ซึ่งตองอาศัยขอมูลที่เกี่ยวของในการวางแผน
อาจใชการทดลอง ลองผิดลองถูก คนหารูปแบบที่คลายกับที่เคยทามาโดยผูแกปญหาตองพิจารณาความสัมพันธของสิ่ง
ตางๆ ในปญหา ผสมผสานกับประสอบการณเดิมในการแกปญหาที่ผูแกปญหามีอยู กำหนดเปนวิธีการและเทคนิคใน
การแกปญหา อาจเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการแกปญหา อาทิพยายามแกปญหาที่เกี่ยวของกอน เดาและทดสอบ
ใชตัวแปร ใชเหตุผลโดยตรงและโดยออม สรางตาราง แกสมการ คนหาสูตรทดลองสรางสถานการณจำลองและเปลี่ยน
โจทยจากประโยคภาษาเปนประโยคสัญลักษณ
ขั้นที่ 3 การคำนวณ (Carrying out the plan) โดยใชทักษะที่เคยเรียนรูมาลงมือกระทำตามแผน รวมถึงการ
เขียนอธิบายจนกระทั่งไดคำตอบหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม ถาแกปญหาไมสำเร็จตามแผนที่วางไว ตองหาสาเหตุ
และใชประโยชนจากความผิดพลาดครั้งแรก ในการแกปญหาครั้งใหมซึ่งจะนาไปสูความสำเร็จโดยผูแกปญหาตองไม
กลัวการเริ่มตนใหม และเริ่มแกปญหาโดยคำนวณตามแผนที่วางไวในขั้นที่ 2 ซึ่งอาจใชวิธีการประมาณคาไดสำเร็จ
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบ (Looking back) คือการพิจารณาวาการแกปญหานั้นๆ ไดเรียบรอยครบถวนทุกกรณี
ที่เปนไปไดหรือไม คาตอบที่ไดเปนสิ่งที่เปนไปไดหรือไมไดอยางไร โดยการตรวจคำตอบหรือการมองยอนกลับนอกจาก
จะชวยใหพบขอบกพรองที่อาจมีอยู เพื่อการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นแลวยังชวยใหผูแกปญหาเขาใจกระบวนการแกปญหา
ทั้งกระบวนการใหดีขึ้น เกิดความคิดในการพัฒนากระบวรการแกปญหาใหดีขึ้นกวาเดิม โดยพิจารณาวาคำตอบ
สมเหตุสมผลหรือไม ตรวจสอบคาตอบถูกตองหรือไม ถาไมถูกตองก็ปรับปรุงคำตอบใหถูกตอง มองหาวิธีการแกปญหา
ที่ดีกวา สั้นกวาและสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมหรือแกไขขอมูลเพื่อสรางปญหาใหม
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วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนเพชรพินิต
ศึกษา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ จำนวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 45 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนเพชรพินิต
ศึกษา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ จำนวน 1 หองเรียน จำนวนนักเรียน 21 คน ดวยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม
(Cluster Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s)
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง การแก
โจทยปญหาการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้
1.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตาม
แนวคิดโพลยา (Polya’s) จำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเวลาการเรียนการสอน 4 ชั่วโมง
2.แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการ
สอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ นำแบบทดสอบเสนออาจารยที่
ปรึกษาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบการแกโจทยปญหาการคูณโดยใช
วิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) พบวาคาความยากงายอยูระหวาง 0.28-0.97 คาอำนาจจำแนกอยูระหวาง
0.14-0.57และหาความเชื่อมั่นแบบ KR-20 (Kuder-Richardson 20) มีคาเทากับ 0.86
3.แบบสอบถามความพึ ง พอใจที ่ ม ี ต  อ การเรี ย นคณิ ต ศาสตร เรื ่ อ ง การแก โ จทย ป  ญ หาการคู ณ ของชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 15
ขอ หาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α) มีคาเทากับ 0.88
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการทดลอง One Group
Pretest-Posttest Design โดยการจัดใหมีการทดสอบกอนและหลังเรียน ดังแผนภาพตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการทดลอง
ทดสอบกอนเรียน

เมื่อ

T1

T1

X

T2

การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอน
ตามแนวคิดโพลยา (Polya’s)
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

แทน การทดสอบกอนเรียน
แทน การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s)
แทน การทดสอบหลังเรียน
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ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยดังนี้
1.นำแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการ
สอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จำนวน 20 ขอ ไปทดสอบกอนเรียนกับกลุมที่ศึกษานักเรียน
จำนวน 21 คน โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ
2. ดำเนินการทดลองในแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s ) จำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเวลาการเรียนการสอน
4 ชั่วโมง
3. หลั ง จากทดลองครบ 4 แผนการจั ด การเรี ย นรู  แ ล ว ผู  ว ิ จ ั ย ดำเนิ น การทดสอบหลั ง การทดลอง โดย
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิด
โพลยา (Polya’s) ซึ่งเปนชุดเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน
4.ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอตอการเรียนคณิตศาสตร เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ
การเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา
(Polya’s)
ภายหลังการดำเนินการสอนเสร็จเรียบรอยแลว ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณ
กอนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) ดังนี้
1.ตรวจแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใช
วิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นดวยแบบทดสอบแบบปรนัยคะแนนเต็มขอละ 1 คะแนน
จำนวน 20 ขอ
2.วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณ กอนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) โดยใชการวิเคราะหหา คาเฉลี่ย
(Mean) ส ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค า ที ช นิ ด กลุ  ม ตั ว อย า งไม เ ป น อิ ส ระต อ กั น (t-test for
Dependent Samples)
3.วิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณ โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา
(Polya’s) โดยใชการวิเคราะห คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหและแปลผลในการทดลอง ตามลำดับดังนี้
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณ กอนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) ดวยการทดสอบทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test
for Dependent Samples) ปรากฏผลดังตาราง ตอไปนี้
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ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังเรียน เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s)
การทดสอบ

จำนวนนักเรียน

กอนเรียน
21
หลังเรียน
21
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

𝑥𝑥̅

8.33
13.10

S.D.

t

Sig.

3.04
2.36

10.41

.000*

จากตางรางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังเรียน เรื่อง การแกโจทยปญหาการ
คูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.33 และ
13.10 ตามลำดับและเมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) พบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
2. ระดับความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่องการแกโจทยปญหาการคูณ โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s)
ปรากฏผลดังตาราง ตอไปนี
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใช
วิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s)
ประเด็นความพึงพอใจ
1.นักเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตรการแกโจทยปญหาหารคูณดวยวิธี
แนวคิดโพลยา
2.นักเรียนชอบขั้นตอนการแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยา
3.การแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยา ซับซอน และยากกวาการแกโจทยปญหาปกติ
4.การแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยา เปนกิจกรรมที่มีลำดับขั้นตอน ไมยุงยาก
สามารถวิเคราะหไดงาย
5.นักเรียนไมสามารถวิเคราะหโจทยปญหาและใชขั้นตอน 4 ขั้นตอนของวิธีแนวคิดโพลยา
ได
6.การแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยาทำใหนักเรียนไดมีโอกาสไดทำแบบฝกหัดดวย
ตนเอง เพราะเขาใจเนื้อหา
7.การแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยาไมสามารถทำใหเขาใจในการแกโจทยปญหา
การคูณได
8.นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญหาการคูณเกงมากขึ้น เพราะใชวิธีแนวคิดโพลยา
9.ขั้นตอนการแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยา มีขั้นตอนยาวเกินไปเสียเวลา ทำใหทำ
แบบฝกหัดสงไมทันเวลา
ภาคบรรยาย
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𝑥𝑥̅

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.57

0.51

มากที่สุด

4.52
3.33

0.68
1.24

มากที่สุด
ปานกลาง

4.52

0.75

มากที่สุด

3.38

1.60

ปานกลาง

4.57

0.81

มากที่สุด

2.48

1.40

นอย

4.14

1.12

มาก

3.00

1.64

ปานกลาง

ประเด็นความพึงพอใจ
10.การแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยาสงเสริมความรวมมือชวยกันคิดวิเคราะห ใน
การทำงานกลุม
11.การแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยา ทำใหนักเรียนใชเวลาแกโจทยปญหาไดเร็วขึ้น
12.การแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยา ทำใหแกปญหาอยางเปนระบบ
13.ขั้นตอนการแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยา งายเกินไป ทำใหนักเรียนไมไดใช
ความคิดในการคิดวิเคราะหโจทยปญหา
14.ขั้นตอนการแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยา สามารถนำไปใชวิเคราะหกับวิชาอื่น
ได
15.การแกโจทยปญหาการคูณดวยวิธีแนวคิดโพลยาไดเรียนรูและเขาใจวิธีแกปญหาที่
หลากหลาย
ภาพรวม

𝑥𝑥̅

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

3.86

1.12

มาก

4.05
4.14

1.28
1.12

มาก
มาก

3.29

1.49

ปานกลาง

3.62

1.40

มาก

4.19

1.12

มาก

3.84

1.15

มาก

จากตารางที่ 3 พบวาผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการ
คูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) ภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.84 อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) อยูในระดับมากที่สุดเทากัน โดยประเด็น
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับ ไดแก นักเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตรการแกโจทยปญหาหารคูณดวยวิธี
แนวคิดโพลยา รองลงมา คือ นักเรียนชอบขั้นตอนการแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยา และ การแกโจทยปญหา
ดวยวิธีแนวคิดโพลยาทำใหนักเรียนไดมีโอกาสไดทำแบบฝกหัดดวยตนเอง เพราะเขาใจเนื้อหา
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya's) โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา อำเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน สามามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1.แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการ
สอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s ) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังเรียน เรื่อง การแกโจทย
ปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) มีคาเฉลี่ยเทากับ
8.33 และ 13.10 ตามลำดับและเมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) พบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาการ
คูณ ตามขั้นตอนการสอนแกโจทยปญหาการคูณโดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) ซึ่งมีขั้นตอนที่ชวยให
นักเรียนแกโจทยปญหาได คือ ขั้นที่ 1 ทำความเขาใจโจทยปญหา เปนการจัดการเรียนรูที่เริ่มจาก การใหนักเรียนศึกษา
ทำความเขาใจโจทยปญหา โดยใหนักเรียนอานหรือพิจารณาโจทยปญหาทาใหนักเรียนสามารถทำความเขาใจโจทยโดย
สามารถบอกรายละเอียดของโจทยปญหาไดวาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร บอกสิ่งที่โจทยกำหนดและสิ่งที่โจทยถาม
ชวยใหนักเรียนเขาใจโจทยมากขึ้น ขั้นที่ 2 วางแผนแกโจทยปญหา การจัดการเรียนรูในขั้นตอนนี้มีความสำคัญเพราะ
การวางแผนนี้จะชวยใหนักเรียนประสบความสำเร็จในการแกโจทยปญหามากขึ้นเนื่องจากเปนการฝกใหนักเรียนเรียนรู
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ยุทธวิธีการแกปญหาอยางหลากหลาย และสามารถบอกวิธีการหาคำตอบของโจทยปญหารวมถึงเขียนเปนประโยค
สัญลักษณไดดวย ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน เปนขั้นตอนที่นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนเพื่อคำนวณหาคำตอบและ
แสดงวิธีทำตามขัน้ ตอนที่ไดวางไว ขั้นตอนนี้จะทาใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดคำนวณ การยอความและสรุปความจาก
สิ่งที่โจทยกำหนด การปฏิบัติตามแผนที่วางไวชวยใหนักเรียนเขียนขอความแสดงวิธีทาอยางมีระบบ และถูกตองยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 4 ตรวจคำตอบ เปนขั้นตอนที่ชวยใหนักเรียนไดมองยอนกลับไปทบทวนตรวจสอบขั้นตางๆ รวมไปถึงการ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบ และตรวจสอบคำตอบที่ถูกตองไดอีกครั้ง ทำใหเกิดความผิดพลาดของคำตอบ
ไดนอย ซึ่งจากขั้นการกระบวนการแกปญหาของโพลยา จะเห็นวาการแกปญหาตามกระบวนการของโพลยานั้นมี
ขั้นตอนที่ชัดเจน ทำใหนักเรียนไดฝกคิดแกปญหาอยางเปนขั้นตอน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง
การแกโจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) หลัง
เรียนสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู
2.ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่องการแกโจทยปญหาการคูณ โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) พบวา
ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) ภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.84 อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) อยูในระดับมากที่สุดเทากัน โดย
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับ ไดแก นักเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตรการแกโจทยปญหาหารคูณ
ดวยวิธีแนวคิดโพลยา รองลงมา คือ นักเรียนชอบขั้นตอนการแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยา และ การแกโจทย
ปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยาทำใหนักเรียนไดมีโอกาสไดทำแบบฝกหัดดวยตนเอง เพราะเขาใจเนื้อหา สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ทรงวิทย ฤทธิกัณฑ (2560) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาการ
ลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา พบวา 1) คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแกโจทยปญหาการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูสูง
กวากอนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา อยางมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 2) ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย =
4.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.75 จากระบบ 5 คะแนน)
3.จากการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s)
จำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเวลาการเรียนการสอน 4 ชั่วโมง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสงผลใหนักเรียนสามารถ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังเห็นไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางเห็น
ไดชัด สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนิษฐา เพ็ชรชาง (2558) ที่ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
เรื่อง ความนาจะเปนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาตามแนวคิดของโพลยา 1)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 หลังเรียนโดยใชวิธีการ
แกโจทยปญหาตามแนวคิดของโพลยา สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) ครูผูสอนควรปลูกฝงใหนักเรียนเห็นความสำคัญทุกขั้นตอนซึ่งมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนของการแกโจทยปญหา
โดยวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) เพราะเปนขั้นตอนการแกโจทยปญหาที่มีประโยชนตอเรื่องนี้เปนอยาง
มากและนักเรียนยังสามารถนำวิธีการนี้ไปประยุกตใชกับรายวิชาอื่นๆไดอีกดวยนอกจากนี้ครูควรยืดหยุนเวลาในการทำ
กิจกรรมโดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) สำหรับกรณีที่นักเรียนชากวาเพื่อนเพราะยังเขียนและอานชา
ทำใหนักเรียนทำแบบฝกหัดไดไมครบกระบวนการ ครูอาจจะสอนซอมเสริมหลังเลิกเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนชาเพื่อ
สรางความเขาใจใหแกนักเรียนและกระตุนใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(2) จากผลการวิจัยระดับความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) พบวา ความพึงพอใจที่มีตอการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา
(P olya’s) อยูในระดับมากที่สุดเทากัน โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับ ไดแก นักเรียนรูสึกสนุกสนานกับ
การเรียนคณิตศาสตรการแกโจทยปญหาหารคูณดวยวิธีแนวคิดโพลยา รองลงมา คือ นักเรียนชอบขั้นตอนการแกโจทย
ปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยา และ การแกโจทยปญหาดวยวิธีแนวคิดโพลยาทำใหนักเรียนไดมีโอกาสไดทำแบบฝกหัด
ดวยตนเอง เพราะเขาใจเนื้อหา ดังนั้นครูผูสอนสามารถนำวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) ไปใชจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาอื่นๆ เพื่อใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่เนนกระบวนการในการแกปญหาไดอยางถูกตอง
และนักเรียนยังรูสึกสนุกสนานกับการเรียนอีกดวย
2.ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการประยุกตใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) กับการจัดการเรียนรู เรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิช าคณิตศาสตร ในระดับ ชั้น และ รายวิช าอื่น ๆที่มีการจัด การเรี ยนรู เป น ขั้น ตอน เชน วิช า
วิทยาศาสตร ฯลฯ
(2) ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (Polya’s) กับรูปแบบการ
สอนรายวิชาอื่นๆ
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