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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อ
ศึกษาการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนพิไกรวิทยา จังหวัด
ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ การท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x)̅ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (dependent sample t-test และ one sample t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น  
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่
ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 มีการท างานเป็นทีมหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 

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

ABSTRACT 
 This research aims to comparison of Mathematics learning achievement on probability for 
students grade 9 after using the problem solving process of Polya with 70% achievement criterion, 
to comparison of Mathematics learning achievement before and after using the problem solving 
process of Polya, to Study teamwork and Attitude toward Mathematical for Mathematics learning 
after using the problem solving process of Polya on probability for students grade 9. The subjects 
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of this study were 30 in students grade 9 in the second semester of the 2018 academic year at 
Pikraiwittaya School Khampaengphet. They were randomly selected by using cluster random 
sampling The instruments including the Lesson Plan focus on problem solving process of Polya, the 
test about learning in Mathematics, and the questionnaire about teamwork and Attitude toward 
Mathematical. A data analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test.  
 The result found that: Students grade 9 had Achievement in Mathematical learning on 
probability after using the problem solving process of Polya higher than 70% at the .05 level of 
significance, had Achievement in Mathematical learning on probability after using the problem 
solving process of Polya higher than before using the problem solving process of Polya at the .05 
level of significance, had teamwork and attitude toward Mathematical for Mathematics learning 
after using the problem solving process of Polya on probability was at a high level.  

Keyword: The problem solving process of Polya/ Achievement in Mathematical learning/ 

Teamwork/ Attitude toward Mathematical 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ คณิตศาสตร์ช่วยพัฒนามนุษย์
ให้สมบูรณ์ มีความสมดุล มีสติปัญญา อารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถหนึ่งในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์มีการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการให้เหตุผล มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ และ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ คณิตศาสตร์จึงมีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ยังคงพบ
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ เนื่องจากนักเรียน
เกิดความสับสนในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์และขาดการคิดอยา่งมีเหตผุลและการคิดอย่างมีระบบในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ท้ังนี้สาเหตุมาจากตัวนักเรียนเอง คือ นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ได้ อีกทั้งยังขาดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างเป็นระบบ และสภาพปัญหาคุณภาพ
การสอนของครูผู้สอน คือ ผู้สอนขาดเทคนิคการสอนที่เหมาะสมและเอื้ออ านวยที่จะท าให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างมี
เหตุผลและการคิดอย่างมีระบบตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จึงท าให้นักเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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คณิตศาสตร์ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไข กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป คือ 
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจ
ปัญหา (Understanding the Problem) ขั้นที่ 2 การวางแผนการแก้ปัญหา (Devising a Plan) ขั้นที่ 3 การ
ด าเนินการตามแผน (Carrying out the Plan) และขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking Back) จะเห็นว่าการ
แก้ปัญหาตามรูปแบบของโพลยานั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การ
แก้ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยาน่าจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น (หนึ่งนุช เต็นตา
รัมย์, 2558) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จากการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา โดยในการวิจัยครั้งนี้จะน ากระบวนการแก้ปัญหาของโพลยามาใช้ในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากท่ีสุดต่อไป และท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
 3. เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา 
 4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังสูงกว่าก่อนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพิไกรวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน 85 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/3 โรงเรียนพิไกรวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
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 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง คือ เนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  เล่ม 2 บทที่ 2 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาประกอบการเรียน  
 3. ตัวแปรที่ศึกษา  
       3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
        3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ - ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนคณิตศาสตร์  
      - การท างานเป็นทีม         

   - เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
 4. ระยะเวลาในการทดลอง 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิไกรวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 85 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพิไกรวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ห้อง ม.3/3 จ านวน 30 คน ซึง่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้ปัญญาของโพลยา แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ รายละเอียด
ดังนี ้
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้ปัญญาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม
ในการที่จะน าไปใช้สอนจริง 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4  ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความเช่ือมั่น ตามวิธีของคูเดอร์ริชาร์ด
สัน (KR–20) เท่ากับ 0.89 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.44 - 0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.42 - 
0.69    

- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร ์
- การท างานเป็นทีม 
- เจตคติต่อคณิตศาสตร ์
 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ 
กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา 
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 3. แบบวัดการท างานเป็นทีม เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ มี
ค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และ

ค่าความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α–Coefficient) เท่ากับ 0.86  
 4. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 10 
ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 

และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α–Coefficient) เท่ากับ 
0.89 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   1. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ก่อนเรียน 
   2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
ความน่าจะเป็น  
   3. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น แบบวัดการท างานเป็นทีม 
และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (One 
sample t-test) 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และแปลผลค่าเฉลี่ย (พิกุลทอง บุญค า, 2557: 50) ดังนี ้

  เกณฑ์การแปลความหมาย 
   ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคตติ่อคณติศาสตรม์ากที่สดุ 
   ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคตติ่อคณติศาสตรม์าก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคตติ่อคณติศาสตรป์านกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคตติ่อคณติศาสตร์น้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคตติ่อคณติศาสตร์น้อยที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี
ที่ 3 หลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยากับเกณฑร์้อยละ 70 พบดังตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ัน 

    มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 
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 n k x ̅ S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 30 30 22.20 1.34 4.87 .00 

 p < .05 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง โจทยป์ัญหา
เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว หลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยาสงูกว่าเกณฑ์ ร้อย
ละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทีร่ะดับ .05 โดยมีค่า t = 4.87 และค่า Sig. = .00 

 2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี
ที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา พบดังตาราง 2  
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ n x ̅ S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 30 11.50 1.57 
42.06 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 30 22.20 1.35 

 p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะ
เป็น หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 42.06 และค่า Sig. = .00 

 3. ผลการศึกษาการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบดังตาราง 3 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การท างานเป็นทีมต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ 

    โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
การท างานเป็นทีม x ̅ S.D. ระดับ 

ด้านที่ 1 ความรับผิดชอบในการท างานทีม    

1. ข้าพเจ้ายอมรับความผดิของตน 4.47 0.51 มาก 

2. ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกลุ่ม 4.43 0.57 มาก 

3. ข้าพเจ้าตั้งใจท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเรจ็ 4.40 0.56 มาก 

4. ข้าพเจ้าท างานเสร็จทันเวลา 4.47 0.51 มาก 

ด้านที่ 2 การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในทีม    

5. ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือสมาชิกในทีมอย่างเต็มใจ 4.40 0.50 มาก 

6. ข้าพเจ้าให้ค าแนะน าสมาชิกในทีมทุกครั้ง 4.50 0.51 มากที่สุด 
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การท างานเป็นทีม x ̅ S.D. ระดับ 

7. ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งของหัวหน้าทีมด้วยความเต็มใจ 4.33 0.55 มาก 

8. ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งเมื่อสมาชกิในทีมขอร้องหรือขอความช่วยเหลือ 4.43 0.50 มาก 

ด้านที่ 3 การแสดงความคิดเห็นขณะท างานทีม    

9. ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 4.43 0.63 มาก 

10. ข้าพเจ้าแสดงความคดิเห็นอยา่งเต็มความสามารถ 4.40 0.56 มาก 

11. กลุ่มของข้าพเจ้ามีการปรึกษาหารือร่วมกัน 4.53 0.51 มากที่สุด 

12. กลุ่มของข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 4.57 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.45 0.53 มาก 

   
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี การท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.45 และ S.D. = 0.53) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มของข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x ̅= 4.57 และ S.D. 

= 0.50) รองลงมา คือ กลุ่มของข้าพเจ้ามีการปรึกษาหารือร่วมกัน (x ̅ = 4.53 และ S.D. = 0.51) และข้าพเจ้าให้

ค าแนะน าสมาชิกในทีมทุกครั้ง (x ̅= 4.50 และ S.D. = 0.51) ตามล าดับ 

 4. ผลการศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 หลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา พบดังตาราง 4 
ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

เจตคติต่อคณิตศาสตร์ x ̅ S.D. ระดับ 

1. ข้าพเจ้าเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุกคาบเรียน 4.50 0.51 มากที่สุด 

2. ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้เข้าเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ 4.47 0.51 มาก 

3. ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณติศาสตร์มากกว่าวิชาอื่น 4.43 0.57 มาก 

4. ข้าพเจ้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์เข้าใจเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียน 4.30 0.65 มาก 

5. วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจา้มคีวามรอบคอบและมีเหตผุล  4.40 0.50 มาก 

6. วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่มีเนือ้หายาก 4.07 0.83 มาก 

7. ข้าพเจ้าจะขาดความพยายามในการศึกษาค้นคว้าวิธีท าแบบฝึกหดัทันทีเมื่อคิด
หรือแก้ปัญหาคณิตศาสตรไ์ม่ได ้

4.30 0.75 มาก 

8. ข้าพเจ้ารู้สึกไม่เต็มใจเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 3.83 0.59 มาก 
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เจตคติต่อคณิตศาสตร์ x ̅ S.D. ระดับ 

9. ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาคณติศาสตรเ์ป็นวิชาที่ไม่มีประโยชน์ 4.03 0.72 มาก 

10. ข้าพเจ้าคิดวา่วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ไม่สามารถน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได ้

3.67 0.66 มาก 

เฉลี่ย 4.20 0.63 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี เจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.20 และ S.D. = 0.63) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุกคาบเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x ̅ = 4.50 และ S.D. = 

0.51) รองลงมา คือ ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้เข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (x ̅= 4.47 และ S.D. = 0.51) และข้าพเจ้าชอบ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาอื่น (x ̅= 4.43 และ S.D. = 0.57) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มของข้าพเจ้ามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กลุ่มของข้าพเจ้ามีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้าพเจ้า
ให้ค าแนะน าสมาชิกในทีมทุกครั้ง ตามล าดับ 
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าเข้าเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ทุกคาบเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้เข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาอื่น ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น เพราะกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เนื่องจากขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของ โพลยาเป็นการแก้ปัญหาที่มีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4  ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหาเป็นการ
คิดเกี่ยวกับปัญหาและตัดสินว่าอะไรที่ต้องการค้นหา โดยผู้เรียนต้องท าความเข้าใจปัญหาและระบุส่วนที่ส าคัญของ
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ปัญหา ขั้นที่ 2 ข้ันวางแผนแก้ปัญหา  เป็นการค้นหาความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและตัวไม่รู้ค่า น า
ความสัมพันธ์ที่ได้มาผสมผสานกับประสบการณ์ ก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการตาม
แผน  เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนหรือแนวทางที่วางไว้ อาจตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผนที่วางไว้เพิ่มเติม
รายละเอียด แล้วลงมือปฏิบัติจนได้ความส าเร็จ ถ้าไม่ส าเร็จต้องค้นหาและท าการแก้ปัญหาจนสามารถแก้ปัญหาได้ ขั้น
ที่ 4 ขั้นตรวจสอบผล เป็นการมองย้อนกลับไปยังค าตอบที่ได้มา เริ่มจากการตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สมเหตุสมผลของค าตอบและยุทธวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ มีค าตอบหรือยุทธวิธีอื่นในการแก้ปัญหานี้อีกหรือไม่ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นิธินันท์  กลิ่นคูวัฒน์ (2559 : 61-85) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยาได้ฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบการวางแผนแก้ปัญหาที่ชัดเจน 
นอกจากนี้การฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบกับโจทย์ปัญหาที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้
นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาหลายๆ วิธีด้วยตัวของเขาเองให้มากท่ีสุดย่อมท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ หนึ่งนุช เต็นตารัมย์ (2558: 76-92) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง 
สมการ โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การศึกษาการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการท างานเป็นทีมหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า กลุ่มของข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กลุ่มของข้าพเจ้ามีการ
ปรึกษาหารือร่วมกัน และข้าพเจ้าให้ค าแนะน าสมาชิกในทีมทุกครั้ง ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาส่งเสริมให้นักเรียนมีการท างานร่วมกันเป็นทีม รวมกลุ่มบุคคลเพื่อร่วมกัน
ท างานอย่างมีหลักการ สมาชิกทุกคนปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยมีการประสานความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการติดต่อสื่อสารกัน มีการปรึกษาหารือกัน ให้ค าแนะน าซึ่ง
กันและกัน มีการตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายที่สมาชิกภายในทีมร่วมกันก าหนดไว้หรือตก
ลงร่วมกันไว้ ซึ่งทั้งหมดถือได้ว่าเป็นลักษณะหรือองค์ประกอบที่ส าคัญของการท างานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับ ฮาเวย์ 
(Harvey. 1998) ได้กล่าวถึงลักษณะทีมที่มีประสิทธิภาพว่า ต้องประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้ เป้าหมายที่ชัดเจน คือ 
ทีมท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีเป้าหมาย ซึ่งในเป้าหมายนั้นต้องระบุภารกิจต่างๆที่สมาชิกทีมต้องปฏิบัติ และต้องเช่ือมั่นว่า 
เป้าหมายนั้นสามารถท าให้ประสบความส าเร็จได้ องค์ประกอบของทีม คือ ทีมต้องมีความชัดเจนในลักษณะของการ
ท างานเป็นทีม และต้องมีการก าหนดบทบาทของสมาชิกทีมตามทักษะความสามารถที่มี นอกจากนั้นต้องมีบทบาทมี
ความสมดุลกันระหว่างสมาชิกในทีมด้วย ปฏิสัมพันธ์ คือ ทีมต้องมีความเช่ือใจกัน มีการประสานความสัมพันธ์ เปิดรับ
ความขัดแย้งโดยยึดหลักของข้อเท็จจริง มีการอภิปรายซักถามและรับฟังสมาชิกทุกคน อดทนต่อความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นได้ นอกจากน้ันต้องมีความยืดหยุ่นในการท างานร่วมกันด้วย โครงสร้างและเนื้อหาสาระ คือ ต้องมีความชัดเจน 
จนสมาชิกทีมเข้าใจ และยอมรับได้มีผู้น าท่ีดีซึ่งเข้าใจข้อจ ากัดในสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่ในการน ามาใช้บริหารทีม  
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 4. จากการศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้าพเจ้าเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตรท์ุกคาบเรยีน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้เขา้
เรียนวิชาคณิตศาสตร ์และข้าพเจา้ชอบเรียนวิชาคณติศาสตร์มากกว่าวิชาอื่น ตามล าดับ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ได้ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์มากขึ้น โดย
ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาที่สมาชิกทุกคนต้องท าเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม มีการพึ่งพาอาศัยกันในการแสวงหาความรู้ 
ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นมากขึ้น จึงท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และคิดหาแนว
ทางการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งคิดว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์มากในชีวิตประจ าวันและเป็นวิชาที่ควรค่าแก่
การเรียนรู้ เป็นวิชาที่ไม่ยากถ้าใช้ความพยายามนักเรียนจึงเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ มีความสุขเมื่อได้
เรียนคณิตศาสตร์ เข้าเรียนคณิตศาสตร์ทุกคาบเรียน และหากนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อคณิตศาสตร์แล้วจะท าให้
นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัวลี่ คีโอวงสา (Boualy KEOVONGSA, 2559 : 
142-153) พบว่า เจตคติที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การน าขั้นตอนการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาไปใช้ในการสอนนั้นควรท าอย่างต่อเนื่องชัดเจนตาม
ขั้นตอน เป็นการเน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จะท าให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามล าดับและ
ขั้นตอน และนักเรียนจะสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาอื่นๆในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา บางเนื้อหาอาจไม่สามารถด าเนินให้ครบทุกๆ 
ขั้นตอนในหนึ่งคาบ ดังนั้นครูควรบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรใช้
เทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เดิมออกมาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุด
ในหนึ่งคาบเรียน 
 3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรให้ความส าคัญกับนักเรียนเท่าๆกัน มีการเสริมแรงในการสอน 
เช่น ค าชมเชย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาในเนื้อหาสาระหรือหน่วยการ
เรียนรู้อื่นๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และควรน าแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาไปปรบัใช้
กับระดับช้ันอ่ืนๆ 
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