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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง  
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการ 
แกโจทยปญหาของโพลยา กับเกณฑรอยละ 70 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรู 
โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา และเพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา ประชากร
ท่ีใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จํานวน 33 คน เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบทดสอบ
ยอย แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถใน 
การแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา  
สูงกวา เกณฑ รอยละ 70  อยางมนัียสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถใน 
การแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา  
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีเจตคตติอวิชา
คณิตศาสตรหลังจากการจดัการเรยีนการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา  โดยรวมอยูในระดับมาก 
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Abstract 
 This research study. The objective is to compare the ability to solve mathematical 
applications of linear equations with one variable. Secondary Grade 8 after learning, by means of 
solving the problem of drug polls with 70 percent threshold. and to compare the ability to solve 
mathematical problems. The application of linear equations with one variable. Secondary Grade 8. 
before and after the learning. By means of solving the problem of drug polls. and to study attitudes 
toward mathematics. The application of linear equations with one variable. Secondary Grade 8  after 
learning, by means of solving the problem of drug polls. The population in the study. Secondary 
Grade 8. Bantak Prachawitthayakarn School of 33 people. The tools used in this research include 
lesson plans. Test your ability to solve mathematical quiz designed to measure attitudes toward 
mathematics. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation and t-test. 
 The study indicated that 
 1. Secondary Grade 8 Bantak Prachawitthayakarn School. Tak. Have the ability to solve math 
problems after learning the techniques taught using problem solving Polya above the threshold of 
70 percent. Statistically significant at the .05 level. 
 2. Secondary Grade 8 Bantak Prachawitthayakarn School. Tak. Have the ability to solve math 
problems after learning the techniques taught by means of problem solving Polya. Higher learning. 
Statistically significant at the .05 level. 
 3. Secondary Grade 8 Bantak Prachawitthayakarn School. Tak. Attitude toward mathematics 
after teaching by means of solving the problem of polya. The overall level. 
 
The keyword: Ability to solve math problems / Solving problems of Polya / attitude toward  
       Mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การจัดกระบวนการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจะตองสอนใหผูเรียน เกิดความรู ความ
เขาใจในเน้ือหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคา
ของคณิตศาสตร สามารถนําความรูทางคณิตศาสตร ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตร
ไปเปนเครื่องมือในการเรียนรู สิ่งตางๆ และเปนพ้ืนฐานในการศึกษาระดับทีสูงข้ึน การดําเนินการสอนคณิตศาสตร 
นอกจาก จะตองจัดกิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือเราความสนใจของผูเรียนแลว ครูผูสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนเพ่ือแกไขปญหาการเรียนรูของผูเรียนอยูเสมอ เพ่ือใหการพัฒนาการเรียนรู ของผูเรียนสอดคลองกับเปาหมาย 
(Goal) ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประดิษฐคิดคนนวัตกรรมท่ีแปลกใหม ทันสมัยดาน
เทคโนโลยี หรือการนํานวัตกรรมเดิมท่ีมีอยูมาก ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการ
เรียนรูทีมุงเนนการฝกทักษะ ครูผูสอนจะใชสื่อหรือนวัตกรรม ในจินตนาการทีไมเปนรูปธรรม คงไมสามารถพัฒนาผูเรียน
ไดตามเปาหมาย ดังน้ันนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีสรางข้ึนตองเปนเครื่องมือทีมีบทบาทสําคัญในการถายทอดความรู และ
ประสบการณจาก ผูสอนไปสูผูเรียน (ศิริรัตน ชิงดวง, 2550: 3) นวัตกรรมเหลาน้ี จึงเปนตัวกลางในการสื่อสารระหวาง
ผูสอนและผูเรียนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนหัวใจสําคัญในการเรียนคณิตศาสตร ชวยฝก
กระบวนการคิด สามารถเช่ือมโยงสาระความรู และทักษะในการแกปญหาเขาดวยกันทําใหผูเรียนสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได การวางแผนแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในปจจุบัน
พบวา แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามข้ันตอนของโพลยา
(Polya, 1957: 6-21) ไดจัดอันดับข้ันตอนในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว 4 ข้ันตอน การทําความเขาใจปญหา  
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การวางแผนแกปญหา การดําเนินการแกปญหา และการตรวจสอบคําตอบ การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร โดยใช
วิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา เปนวิธีการท่ีทําใหเขาใจการแกปญหาทางคณิตศาสตรมากข้ึน ทําใหผูเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร และครูเปนบุคคลสําคัญในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  ไมเกิดความเบ่ือหนาย สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงข้ึน 
  จากความสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรท่ีตองการพัฒนาใหผูเรยีนมี
ประสบการณท่ีมีอยูไปใชในการหาคําตอบของปญหาทางคณติศาสตร ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาทางคณติศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวขอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใช
วิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา เพ่ือพัฒนาความสามารถทางคณติศาสตรใหสูงข้ึน มีเจตคติท่ีดตีอวิชาคณิตศาสตร เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1.  เพ่ือเปรยีบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา กับเกณฑ 
รอยละ 70 
  2.  เพ่ือเปรยีบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา 
  3.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับจดัการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา มี
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว หลังการจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย คือ วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551กระทรวงศึกษาธิการ และเทคนิควิธีสอน คือ 
เทคนิควิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา 
 ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก การจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา 
 ตัวแปรตาม ไดแก  - ความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตร   
                   - เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 
แนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 

การจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหา
ของโพลยา 

- ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
- เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

 



771 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  
 ประชากร เปนนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 162 คน  
จากโรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร”สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต38  จํานวน 47 โรงเรียน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 33 คน  
ในโรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร”สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต38 โดยการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) 
  เครื่องมือวิจัย  
 1.  แผนการจัดการเรยีนรู โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา จาํนวน 7 แผน และเวลา 12 ช่ัวโมง  
หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง 
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ขอ มีคุณภาพดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) 
พบวามีคาอยูระหวาง 0.67–1.00 คาความเช่ือมั่น ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR–20) เทากับ 0.88  
 3.  แบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดับจํานวน 15 ขอ มีคาคุณภาพดานความ
เท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคาความ
เช่ือมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( α –Coefficient) เทากับ 0.92 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
          1.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียน เรื่อง การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  

2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา  
 3.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และทําแบบวัดเจตคตติอวิชา
คณิตศาสตร 
  การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา กับเกณฑ 
รอยละ 70 โดยหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการ
แกปญหาทางคณติศาสตรหลังเรยีนกับเกณฑ โดยใช t-test  One Samples  
 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดย
การทดสอบคาที (t – test Dependent Samples) 
 3.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณติศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดยใชรอยละ (Percentage)   
คาเฉลี่ย (Percentage)  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
  คาเฉลี่ย  4.50-5.00  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสดุ 
  คาเฉลี่ย  3.50-4.49  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  2.50-3.49  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.50-2.49  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอย 
  คาเฉลี่ย  1.50-1.49  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา  
กับเกณฑ รอยละ 70 ดังตาราง 1 
 
 

ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของ   
 สมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีการ 
 แกโจทยปญหาของโพลยา กับเกณฑ รอยละ 70 

 n µ x  S.D. t Sig 
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 33 14 14.97 1.59 3.502* .001 

 *p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก  
มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทย
ปญหาของโพลยา สูงกวา เกณฑ รอยละ 70  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 14.97 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.59 และคา t = 3.502   
 
 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา ดัง
ตาราง 2 
 
 

ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกต  ของสมการเชิงเสน
 ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหา
 ของโพลยา 
 

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร n x  S.D. t  Sig 
กอนเรียน 33 7.70 1.74 

-21.009* .001 
หลังเรียน 33 14.97 1.59 

 *p < .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก  
มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทย
ปญหาของโพลยา สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี t = -21.009 
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 3. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณติศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบญมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจดัการเรยีนรู  
 โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร x  S.D. แปลผล 

1. วิชาคณิตศาสตรชวยในการประกอบอาชีพ 4.41 0.67 มาก 
2. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
3. ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก 4.88 0.34 มากท่ีสุด 
4. ขาพเจามีความกระตือรือรนเมือ่ถึงช่ัวโมงเรียนคณติศาสตร 3.47 0.51 ปานกลาง 

5. ขาพเจาไมชอบการแกโจทยปญหา 4.63 0.61 มากท่ีสุด 

6. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหา ทําใหนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดงายข้ึน 

3.59 0.50 มาก 

7. ขาพเจารูสึกสนุกสนานกับการจัดกิจกรรม การเรียนรูโดยใช
กระบวนการแกปญหา 

3.41 0.50 ปานกลาง 

8. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหา เปนการจดักิจกรรม
ท่ีทําใหนักเรียนสับสนในการคดิแกปญหา 

3.44 0.50 ปานกลาง 

9. ขาพเจารูสึกภูมิใจเมื่อแกโจทยปญหาคณิตศาสตรขอท่ียากๆ ได 4.41 0.50 มาก 
10. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาสามารถนําไป
ประยุกตใชกับวิชาอ่ืนได 

3.97 0.65 มาก 

รวม 4.07 0.21 มาก 
 

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังจากการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.07 และ S.D.=0.21) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.88 และ S.D.= 0.34) รองลงมา คือ ขาพเจา
ไมชอบการแกโจทยปญหา ( x =4.63 และ S.D.= 0.61) และคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล         
( x = 4.53 และ S.D. =0.51) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวา เกณฑ 
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธี การแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีเจตคติท่ีดีตอ 
วิชาคณิตศาสตรหลังจากการจัดการเรยีนการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดยรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาพเจาไมชอบ
การแกโจทย และคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหนักเรียนเปนคนมเีหตผุล ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวา เกณฑ 
รอยละ 70  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา  
เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรยีนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนคิดแกปญหามากกวาการคิดหาคาํตอบ ซึ่ง
มีข้ันตอนสําคญัตามลําดับดังน้ี ทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา วางแผนแกปญหา ดําเนินการแกปญหา และ
ตรวจสอบคําตอบในแตละข้ันตอน ในแตละข้ันตอนยังพัฒนาทักษะท่ีสําคัญ เชน ทักษะในการอานโจทยปญหา ทักษะใน
การแปลความหมายทางภาษา ทักษะในการนําความรู ทักษะในการคํานวณ การประมาณคําตอบ การตรวจสอบผลลัพธ
ท่ีไดโดยอาศัยความรูสึกเชิงจํานวน (Number Sense) หรือความรูสึกเชิงปริภูม ิ(Spatial Sense) ในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของคําตอบท่ีสอดคลองกับสถานการณหรือปญหา โพลยา (Polya, 1957: 16-17)  
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธี การแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองมาจากวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยาเรียงลําดับเน้ือหาและและมีกิจกรรม
ท่ีนาสนใจ นึกถึงความแตกตางระหวางบุคคล สอดคลองกับ วรรณี โสมประยูร (2551: 13-14)  ซึ่งไดกลาวถึงหลักการ
สอนคณิตศาสตรวาการสอนคณิตศาสตรควรสอนจากสิ่งท่ีเด็กมีประสบการณ สอนจากงายไปยาก ใหเด็กไดฝกหัดซ้ําๆ
จนกวาจะคลอง และมีการทบทวนอยูเสมอ ควรใหกําลังใจแกเด็ก คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จุลจิรา ปนมั่น (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องผลการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดหนองนํ้าเขียว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอน
โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีเจตคติท่ีดีตอวิชา
คณิตศาสตรหลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาพเจาไมชอบการแก
โจทย และคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล ตามลําดับ ท้ังน้ีเน่ืองมาจากวิธีการแกโจทยปญหาของ
โพลยาท่ีผูวิจัยนํามาจัดการเรียนการสอน สงผลใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึน ทําใหนักเรียนมีความสุข และมี
ความพึงพอใจตอการเรียนครั้งน้ี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงตะวัน พานนอย (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
แบบฝกทักษะคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานโปงเปอย จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัยพบวา ของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน
ดวยแบบฝกทักษะคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 อยูในระดับมากและสอดคลองกับ พวงเพชร  ขาวปลอด (2556) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชชุด
กิจกรรมการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย เทากับ 4.61 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.16 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  ควรนําแผนการจัดการเรียนรูการใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา เพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหา
คณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ไปใชในการแกปญหาทุกสาระหลักของกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เชน จํานวน และการดําเนินการ เรขาคณิต สถิติ ความนาจะเปน เปนตน 
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 2.  ครูผูสอนควรท่ีจะพัฒนาตนเอง ศึกษาคนควา หาความรูใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือทันตอเหตุการณโลกปจจุบัน 
และการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา ในทุกระดับช้ัน โดยเลือก
เน้ือหาท่ีเหมาะสม  
 2.  ควรมีการศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ผสมผสานกับวิธีการเรียนแบบอ่ืน ๆ 
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