


 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

429 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  

เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
A study of Mathematics Achievement and Teamwork skills for Grade 8 Students 

to Acquire Knowledge by Using the Polya’s Problem Solving Process Entitled 
Applications of Linear Equations with on Variable 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทรงาม
พิทยาคม จ านวน 27 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโพลยา แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดทักษะการท างาน
เป็นทีม และแบบวัดเจตคติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพล
ยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ระดับมาก ตามล าดับ  

ค าส าคัญ : กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา/ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์/ การท างานเป็นทีม/ เจตคติต่อ

คณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 This research aimed to compare Mathematics learning through applications of linear 
equations with one variable for grade 8 students during the discussion using the Ploya’s problem 
solving process with criterion score 70 percent, in contrast with Mathematics learning before and 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

430 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

after the discussion. It also aims to study the teamwork skills and their attitudes towards 
mathematics of the student by using the Ploya’s problem solving process. The respondents were 
27 student from grade 8 during at Saingampittayakom School, using cluster sampling. The research 
instruments including the Lesson Plan was to focus on the Ploya’s problem solving process, the 
Mathematics learning achievement test, the questionnaire about teamwork skills and the 
questionnaire about attitude toward mathematics. Data analyzed by mean, standard deviation, and 
t-test. The result found that after learning the Ploya’s problem solving process the respondents 
Mathematics learning achievement higher than 70 percent at the statistically significant level of .05. 
The percentage was higher than the pretest at the statistically significant level of .05. Teamwork 
skills of the respondents was at the highest level and their attitudes towards Mathematics after 
learning the Ploya’s problem solving process was at high level 

Keyword: The Ploya’s problem solving process/ The Mathematics learning achievement/ 

Teamwork/ Attitude toward Mathematical 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิง่ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นต่อผู้เรียนไว้ ดังนี้ จ านวนและการ
ด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และนอกจากนี้ยังมีการมุ่งเน้นใน
ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการให้เหตุผล 
มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ มีความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเ ช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และ มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้นการที่ผู้เรียนจะประสบความส าเรจ็ในการเรยีนวิชาคณติศาสตร์นั้น ผู้เรียนจะต้องมี
การพัฒนาท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ 
มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเองพร้อมท้ังตระหนักคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนไทรงามพิทยาคมยังไม่ประสบความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร พบปัญหาที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ในปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 
26.50 (สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม: 2559) และ ในปีการศึกษา 2560 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 (สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2560 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม: 2560)  ซึ่งต่ ากว่า
ร้อยละ 50 สาเหตุของปัญหามาจากนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนขาด
ทักษะการแก้ปัญหาและไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ และนอกจากนี้วิธีการสอนของครูในปัจจุบันยังไม่มีความ
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หลากหลาย ยังขาดเทคนิคการสอนที่เหมาะสมและเอื้ออ านวยให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างมีระบบตามกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไข 
 วิธีการสอนการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของ Polya เป็นรูปแบบการแก้ปัญหาที่มีความต่อเนื่องและ
เกี่ยวเนื่องทุกขั้นตอน นักเรียนได้ฝึกคิดและหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง (สุพรรณี สุขมา, 2557) โดยมีขั้นตอน 4 
ขั้น ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the problem) ขั้นที่ 2 การวางแผนการแก้ปัญหา 
(Devising a plan) ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน (Carrying out the plan) ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking 
back) (Polya, 1957) จะเห็นว่าการแก้ปัญหาตามรูปแบบของโพลยานั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้นักเรียนได้ฝึกคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยาน่าจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนสูงขึ้น (หนึ่งนุช เต็นตารัมย์, 2558) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เกิดเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และเพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะกระบวนการต่างๆไปใช้แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าได้ และยังเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เกิด
ประโยชน์แก่นักเรียนมากท่ีสุดต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
 3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
 4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  

สมมติฐานของการวิจัย  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังสูงกว่าก่อนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  

ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     เนื้อหาท่ีใช้ คือ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
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 2. ระยะเวลาในการทดลอง  
    ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 ช่ัวโมง 
จ านวน 8 แผนการเรียนรู้ รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา  
    3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
    - ทักษะการท างานเป็นทีม 
    - เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 113 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ห้อง ม.2/1 จ านวน 27 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้ปัญญาของโพลยา แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ รายละเอียด
ดังนี ้   
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน

ของโพลยามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅= 4.73 และ S.D. = 0.34)  
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีค่า
ความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1 และน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน พบวา่ค่าความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีการของครอนบาค (KR-20) 
มีค่าเท่ากับ 0.85 ค่าความยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.27 – 0.67 
 3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 12 
ข้อ มคี่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร ์

- ทักษะการท างานเป็นทีม 

- เจตคติต่อคณิตศาสตร ์

กระบวนการแก้ปญัหา 

ของโพลยา 
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และน าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น โดยใช้

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.86 
 4. แบบวัดเจตคติ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ มีค่าความ
เที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1 น าไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-
Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.87  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ก่อนเรียน 
   2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
   3. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
แบบวัดการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test dependent) 

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  

 เกณฑ์การแปลความหมาย 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์มาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี ยว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70  
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับ 
เกณฑ์ร้อยละ 70 

 n 𝜇 X̅ S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 27 21 25.56 1.92 12.28 .00 

  p < .05 

 จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 12.28 และค่า Sig. = .00 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ n X̅ S.D. t Sig. 
ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 27 8.93 1.49 

33.57 .00 
หลังการจดัการเรียนรู ้ 27 25.56 1.93 

   p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังสูงกว่าก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 33.57 และค่า Sig. = .00 

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

ทักษะการท างานเป็นทีม X̅ S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัต ิ

ด้านที่ 1 ความรับผิดชอบในการท างานทีม 

 1. ข้าพเจ้าตั้งใจท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเรจ็ 4.33 0.55 มาก 

 2. ข้าพเจ้าท างานเสร็จทันเวลา 4.37 0.49 มาก 

 3. ข้าพเจ้ายอมรับความผดิของตน 4.70 0.47 มากที่สุด 

 4. ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกลุ่ม 4.78 0.42 มากที่สุด 
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ด้านที่ 2 การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในทีม 

 5. ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งของหัวหน้าทีมด้วยความเต็มใจ 4.81 0.40 มากที่สุด 

 6. ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งเมื่อสมาชกิในทีมขอร้องหรือขอความ
ช่วยเหลือ 

4.78 0.45 มากที่สุด 

 7. ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือสมาชิกในทีมอย่างเต็มใจ  4.63 0.49 มากที่สุด 

 8. ข้าพเจ้าให้ค าแนะน าสมาชิกในทีมทุกครั้ง  4.59 0.5 มากที่สุด 

ด้านที่ 3 การแสดงความคิดเห็นขณะท างานทีม 

 9. กลุ่มของข้าพเจ้ามีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 4.63 0.56 มากทีสุ่ด 

 10. กลุ่มของข้าพเจ้ามีการปรึกษาหารือร่วมกัน 4.44 0.8 มาก 

 11. ข้าพเจ้าแสดงความคดิเห็นอยา่งเต็มความสามารถ 4.41 0.64 มาก 

 12. ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 4.48 0.51 มาก 

รวม 4.58 0.52 มากที่สุด 

 จากตาราง 3 พบว่า ทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.58 และ S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งของหัวหน้าทีมด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X̅ = 4.81 และ S.D. = 0.40) 
รองลงมา คือ ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกลุ่ม และ ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งเมื่อสมาชิกในทีมขอร้อง

หรือขอความช่วยเหลือ ( X̅ = 4.78 และ S.D. = 0.45) และ ข้าพเจ้ายอมรับความผิดของตน ( X̅ = 4.70 และ S.D. = 
0.47) ตามล าดับ 

 4. ผลการศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
ตาราง 4  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

เจตคตติ่อคณติศาสตร ์ X̅ S.D. ระดับการปฏิบตั ิ

1. ข้าพเจ้าจะมีความสุขเมื่อไดเ้รียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.37 0.49 มาก 

2. วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจา้มคีวามรอบคอบและมีเหตผุล 4.59 0.57 มากที่สุด 

3. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่เรียนแลว้สนุกไม่น่าเบื่อ 4.37 0.49 มาก 

4. ข้าพเจ้าเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 4.41 0.64 มาก 
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5. เนื้อหาในคณิตศาสตร์ให้ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆในปัจจุบัน 

4.33 0.62 มาก 

6. ข้าพเจ้าเห็นว่าความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่มี
โอกาสได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1.33 0.48 น้อยที่สุด 

7. ข้าพเจ้าคิดว่าการเรียนคณิตศาสตรย์ุ่งยาก น่าเบื่อ 1.48 0.51 น้อยที่สุด 

8. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท าใหเ้กิดความเครียด เพราะต้องคิดปญัหา
ตลอดเวลา 

1.44 0.51 น้อยที่สุด 

9. วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นเรื่องที่ยากเกินไปส าหรับข้าพเจ้า 1.37 0.49 น้อยที่สุด 

10. คณติศาสตรเ์ป็นวิชาเดียวท่ีข้าพเจ้าเรียนไมรู่้เรื่อง 1.44 0.51 น้อยที่สุด 

รวม 4.50 0.53 มากที่สุด 

 จากตาราง 4 พบว่าเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.50 และ S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามีความรอบคอบและมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X̅ = 4.59 และ S.D. = 0.57) 

รองลงมา คือ ข้าพเจ้าเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์  ( X̅ = 4.41 และ S.D. = 0.64) และ

ข้าพเจ้าจะมีความสุขเมื่อได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุกไม่น่าเบื่อ ( X̅ = 4.37 และ 
S.D. = 0.49) ตามล าดับ 

 สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังสูงกว่าก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   
 3. ทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งของหัวหน้าทีม
ด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกลุ่ม และ ข้าพเจ้าท า
ตามค าสั่งเมื่อสมาชิกในทีมขอร้องหรือขอความช่วยเหลือ และ ข้าพเจ้ายอมรับความผิดของตน ตามล าดับ 
 4. เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามีความ
รอบคอบและมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้าเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
และ ข้าพเจ้าจะมีความสุขเมื่อได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุกไม่น่าเบื่อ ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะการท างานเป็นทีมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการ
แก้ปัญหาของโพลยา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพราะกระบวนการของโพลยาสามารถพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาเป็นการแก้ปัญหา
ที่มีรูปแบบและขั้นตอนท่ีชัดเจน ท าให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาเป็นข้ันตอน 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจปัญหา 
(Understanding the problem) ขั้นที่ 2 การวางแผนการแก้ปัญหา (Devising a plan) ขั้นที่ 3 การด าเนินการตาม
แผน (Carrying out the plan) ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) และทั้งนี้การฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิษฐา เพ็ชร์ช้าง (2557: 54-56) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยา ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุล (2556: 57-81) เรื่อง 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการแก้ปัญหาของ โพลยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการแก้ปัญหาของโพลยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังสูงกว่าก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา สามารถช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตรส์ูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขั้นตอน
ของกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่มี 4 ขั้นตอนที่เป็นระบบและชัดเจน ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝน
ความสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น และการแก้ปัญหามีความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์และความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
ประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังสูงกว่าก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิษฐา เพ็ชร์ช้าง (2557: 54-56) เรื่อง การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการแก้
โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ ดวงพร ตั้งอุดมเจริญชัย (2551: 52) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ขั้นตอนของโพลยา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหา ที่สอนแบบโดยใช้ขั้นตอนของโพลยา หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 3. ทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา เน้นให้ผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ และเพื่อให้กลุ่มได้รางวัล และเนื่องจากรางวัลที่ครูผู้สอนให้เป็นรางวัลคะแนน นั่นคือ กลุ่มใด
สามารถท างานได้ถูกต้องและรวดเร็วจะได้คะแนนเป็นของรางวัล สามารถกระตุ้นให้นักเรียนร่วมมือกัน เพื่อช่วยให้
กลุ่มประสบความส าเร็จ ท าให้สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกันอย่างดีที่สุด โดยองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้งานบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ คือ ผู้น ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และกระบวนการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของการท างาน
เป็นทีมของ ทิศนา แขมมณี (2545: 12-13) ซึ่งกล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกัน
ซึ่งขาดไม่ได้ มี 3 องค์ประกอบของความสามารถในการท างานเป็นทีม คือ องค์ประกอบด้านผู้น ากลุ่ม ผู้น านับเป็น
บุคคลที่ส าคัญมากในการด าเนินงานของกลุ่ม กลุ่มใดขาดผู้น าก็ยากท่ีจะท างานให้เป็นผลส าเร็จ เพราะขาดแกนกลางที่
ส าคัญที่จะเป็นหลักในการช่วยให้กลุ่มด าเนินงาน หากกลุ่มใดมีผู้น าที่มีคุณสมบัติที่ดี รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
มีทักษะในการปฏิบัติงาน กลุ่มนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบผลส าเร็จสูง องค์ประกอบด้านบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม หาก
กลุ่มมีผู้น าที่ดี แต่หากสมาชิกกลุ่มขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และไม่ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่มที่ดี กลุ่มนั้นจะท างานให้บรรลุส าเร็จยาก เพราะการท างานเป็นกลุ่มต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
ผู้ร่วมงานทุกคนเป็นส าคัญ ดังนั้น สมาชิกกลุ่มขึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้การท างานเป็น
กลุ่มบรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบด้านระบวนการท างาน กลุ่มใดก็ตาม หากมีผู้น าที่ดี มีสมาชิกที่เข้าใจและช่วยเหลือ
กลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มใจแล้ว กลุ่มนั้นก็มีแนวโน้มที่จะด าเนินไปได้ดีอย่างไรก็ตามหากกระบวนการ
ท างานไม่เหมาะสมผลงานของกลุ่มก็อาจไม่ดีเท่าที่ควร เช่น กลุ่มใดท่ีท างานโดยขาดการวางแผนงานร่วมกันสมาชิกไป
คนละทศิทาง และเป็นปัญหาต่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม จากเหตุผลดังกล่าว การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา ส่งผลให้ความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักเรียนสูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือกันและกันจนงานส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม  
 4. เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนในการ
แก้ปัญหา มีการพัฒนาด้านความคิดเชิงตรรกะของนักเรียน (Polya, 1980: 36) จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพใน
การคิดวิเคราะห์ มีทักษะและความคิดรวบยอด รู้หลักการต่าง ๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในคณิตศาสตร์และศาสตร์
อื่นๆ ได้ และการท างานเป็นทีมท าให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน การแข่งขัน การแจกรางวัลเป็นการ
เสริมแรง ท าให้นักเรียนคอยช่วยเหลือกันและกัน กล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เกิด
บรรยากาศที่เป็นกันเองในห้องเรียน มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนร่วม ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิ ริกร กลยนีย์ (2557: 31) เรื่อง พัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์หลังเรียนอยู่ในเกณฑ์ระดับมากขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้  
 1. การน าขั้นตอนการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาไปใช้ในการสอนนั้นควรท าอย่างต่อเนื่องชัดเจนตาม
ขั้นตอน เป็นการเน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จะท าให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามล าดับและ
ขั้นตอน และนักเรียนจะสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาอื่นๆในชีวิตประจ าวันได้  
 2. การน าโจทย์ปัญหาไปใช้ในการสอนควรค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน เพราะการแก้ปัญหาได้เร็วหรือ
ช้านั้นเป็นความสามารถเฉพาะของนักเรียนซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เท่ากัน 
 3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรให้ความส าคัญกับนักเรียนเท่าๆกัน มีการเสริมแรงในการสอน 
เช่น ค าชมเชย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย
กระบวนของโพลยา ในเรื่องอื่นๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

 2. ควรมีการติดตามผลในระยะยาว หลังเสร็จสิ้นการทดลอง เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
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