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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อ

ศึกษาประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง โจทย์

ปัญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของ

โพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ก่อนเรียนและหลงัเรียน และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/5 จ  านวน 30 คนก าลงัเรียนใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพญาไท ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

จ านวน 1 หอ้ง จ านวน 30 คน ซ่ึงมาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) จากหอ้งเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพญาไท ทั้งหมด 7 ห้องเรียน วจิยัน้ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถาม

วตัถุประสงค ์โดยใช ้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบสมมติฐานของ

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 โดยใชส้ถิติทดสอบ  t test (dependent) 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. การศึกษาประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ซ่ึงผลการวจิยัใน

คร้ังน้ีไดค้่าประสิทธิภาพท่ีระดบั 89.50/80.28 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 80/80 



2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใช้

หลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่หลงัเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

3. ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD โดยภาพรวมพบวา่ 

อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 จากมาตราประมาณค่า5 ระดบั ซ่ึงเป็นไปเกณฑท่ี์ก าหนดคือ 

ระดบั 3.5 ข้ึนไป 

 

ABSTRACT 

In this Quasi-Experimental research , the objectives of this study were 1) to study the efficiency of 

Mathematics Learning Activities for Prathom Sueksa Six Students on Quadrilateral Problems by Using 

Problem Solving of Polya with STAD Technique. 2) to compare the achievement mathematics in 

Quadrilateral Problems of Prathom Sueksa Six Students , whom were thought by Using Problem Solving 

of Polya with STAD Technique, between before and after learning. 3) to study the levels at which these 

students evinced satisfaction with these learning activities  

Using the cluster random sampling method, the researcher randomes a classroom sample 

consisting of 30 students from 7 classrooms population of the Prathom Sueksa 6 in the second semester of  

the academic year 2019 at  Phyathai School under the jurisdiction of Bangkok Primary Education Area.  

Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of 

percentage , mean and standard deviation. In hypothesis testing, the researcher also employed the t 

dependent test technique. 

Findings are as follows: 

1. The efficiency standard of Mathematics Learning Activities for Prathom Sueksa Six Students 

on Quadrilateral Problems by Using Problem Solving of Polya with STAD Technique was at 89.50/80.28, 

thereby Meet the criteria the set efficiency standard at 80/80.  

2. The mathematics in Quadrilateral Problems achievement of Prathom Sueksa Six Students 

whom were thought by Using Problem Solving of Polya with STAD Technique were compared between 



before and after learning. The result found that the average score of the after learning was higher than the 

before learning at the statistically significant level of .05.  

3. The levels of students’ satisfaction toward the learning activities were overall at the high level 

(4.07). from the rating scale quantionare in five levels. 

 

ค าส าคัญ 

กิจกรรมการเรียนรู้ การแกโ้จทยปั์ญหา การเรียนแบบร่วมมือ 

_______________________________________________________________________________  

*นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา 
**รองศาสตราจารย ์ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
***รองศาสตราจารย ์ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

บทน า 

คณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นสาระการเรียนรู้หน่ึงในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 

2551 มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล 

เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ 

วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวติ ประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมี

ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

(กระทวงศึกษาธิการ, 2552, หนา้ 11-56)   จากประสบการณ์สอนของผูว้ิจยัพบวา่ นกัเรียนมกัมีปัญหาในการ

เรียนเก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ นกัเรียนไม่สามารถแกโ้จทยปั์ญหาไดเ้พราะขาดความรู้และ

ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา จึงท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด

ไว ้และในปีท่ีผา่นมาโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัรูปส่ีเหล่ียมยงัไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ จึงสนใจท่ีจะพฒันา

โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัรูปส่ีเหล่ียม การสอนแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใชว้ธีิการแกปั้ญหาของโพลยา    

เป็นวธีิท่ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถใชก้ระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาในการหาค าตอบไดดี้ยิง่ข้ึน ท าใหน้กัเรียนมี

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนและนกัเรียนมีการแกปั้ญหาอยา่งเป็น

ขั้นตอน ซ่ึงวธีิการแกปั้ญหาของโพลยา มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ท าความเขา้ใจโจทย ์ขั้นท่ี 2 วางแผนการ

แกปั้ญหา ขั้นท่ี 3 ด าเนินตามแผน ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบ (Polya, 1957, pp.xvi-xvii) นอกจากน้ีการเรียนแบบ



ร่วมมือยงัเป็นอีกกลวธีิหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์ทั้งระดบัประถมศึกษา โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลางจดักิจกรรม ใชส่ื้อรูปธรรมท่ีหลากหลาย เช่น เพื่อใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาสามารถเช่ือมโยง

จ านวน ตวัเลข และสัญลกัษณ์ กระตุน้ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอยา่งแขง็ขนั และเตม็ใจ ครูจะตอ้ง

ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้สนอความคิดในการแกปั้ญหาต่างๆ และร่วมมือกนัหาเหตุผลมาหกัลา้ง หรือ

สนบัสนุนความคิดต่างๆ รวมทั้งจะตอ้งจดักิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ของคณิตศาสตร์ และชีวติจริง

ของนกัเรียน(นพพร แหยมแสง, 2556, หนา้ 45)  

จากการศึกษาและสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  

และนกัเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์  และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน   

(O-NET) ร้อยละของผูท่ี้ตอบถูก ผูว้จิยัไดน้ ามาวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูท่ี้ตอบถูกใน เร่ือง โจทยปั์ญหารูป

ส่ีเหล่ียม มีผูต้อบถูก ซ่ึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ประสบการณ์สอนของผูว้จิยั ซ่ึงพบวา่นกัเรียนส่วน

ใหญ่ขาดกระบวนการในการท าโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปส่ีเหล่ียม และไม่สามารถวเิคราะห์โจทย์

ปัญหาได ้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาความสามารถการแกโ้จทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหา

ของโพลยา ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาเป็น

ขั้นตอนร่วมกนั ท าใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งบุคคล 

ผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพฒันาการจดัการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  และเป็นแนวทางเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียนอีกดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD 80/80  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง โจทยปั์ญหารูป

ส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ระหวา่ง ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD 

 

 

 



ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพญาไท ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 7 หอ้งเรียน รวมจ านวนนกัเรียน 

205 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก าลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพญาไท ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 1 

หอ้ง จ านวน 30 คน ซ่ึงมาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง 

โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ใหมี้ประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์80/80  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง โจทยปั์ญหารูป

ส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหารูป

ส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD อยูใ่นระดบัมาก 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนไดฝึ้กกระบวนการทกัษะ การแกโ้จทยปั์ญหาตามหลกัการแกปั้ญหาของ   โพลยา ร่วมกบั

เทคนิค STAD ในการวเิคราะห์โจทย ์ช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหามากยิง่ข้ึน 

2. เป็นแนวทางใหผู้ส้อนวชิาคณิตศาสตร์ไดโ้ดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค 

STAD เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา เร่ืองโจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม ใหมี้

คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

3. เป็นขอ้มูล และแนวทางส าหรับผูท่ี้จะท าการวจิยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ โดยใช้

หลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ต่อไป 

 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการทดลองมี 3 เคร่ืองมือคือ  

1. แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา 

ร่วมกบัเทคนิค STAD ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 จ านวน 6 แผน แผนละ 

1 คาบ (1 คาบ คือ 60 นาที) 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียมเป็น

ขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD 

ซ่ึงเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั 

 

วธีิด าเนินงานวจัิย 

 มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัด าเนินการใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 24 ขอ้ เพื่อวดัความรู้

พื้นฐานเดิมของนกัเรียน และบนัทึกผลการทดสอบ 

2. ผูว้จิยัด าเนินการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD จ านวน 6 คาบ มีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การจดักลุ่มและน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นท่ี 2 น าเสนอบทเรียน ขั้นท่ี 3 การศึกษากลุ่มยอ่ยและฝึกทกัษะ

(เป็นแกปั้ญหาตามขั้นตอนของโพลยา ดงัน้ี 1) ท าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา 2) วางแผนการแกปั้ญหา 3) 

ด าเนินการตามแผน 4) ตรวจสอบผลค าตอบ) ขั้นท่ี 4 ประเมิน และขั้นท่ี 5 ยกยอ่งรับความส าเสร็จของ

นกัเรียน และเก็บคะแนนระหวา่งเรียนจากการท ากิจกรรม 

3. เม่ือด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัเทคนิค 

STAD เสร็จส้ินครบทุกแผนการจดัการเรียนรู้แลว้นั้น ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนท าการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลงัเรียน (Post-test) ดว้ยแบบทดสอบชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน และบนัทึกผลการทดสอบ 

4. หลงัจากนั้น ผูว้จิยัให้นกัเรียนท าแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบั

เทคนิค STAD 



การวเิคราะห์ความขอ้มูล ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD 80/80  

2. วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง โจทย์

ปัญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

3.วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง 

โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ใช ้E1/E2 ซ่ึง E1 คือ       

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทุกคนท่ีไดจ้ากการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน      

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัเทคนิค 

STAD โดยประเมินจาก การท ากิจกรรมระหวา่งเรียน และ E2 คือ ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทุกคน

หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดย

ใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยาร่วมกบัเทคนิค STAD โดยการท าแบบทดสอบหลงั 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง 

โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ก่อนเรียนและหลงัเรียน

โดยใช ้t-Dependent test 

3. วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ใชค้่าเฉล่ีย (�̅�) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวจัิย 

 การวจิยั ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง โจทย์

ปัญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ปรากฏผลดงัน้ี 



 1. การศึกษาประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ซ่ึงผลการวจิยัใน

คร้ังน้ีไดค้่าประสิทธิภาพท่ีระดบั 89.50/80.28 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใช้

หลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่หลงัเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

3. ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD โดยภาพรวมพบวา่ 

อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 จากมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงเป็นไปเกณฑท่ี์ก าหนดคือ 

ระดบั 3.5 ข้ึนไป และค่าเฉล่ียรายขอ้ท่ีค่าตั้งแต่ 3.87 ถึง 4.23 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง 

โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD สามารถอภิปรายผลดงัน้ี  

1. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD 

พบวา่มีประสิทธิภาพเท่ากบั เท่ากบั 89.50/80.28 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้     

ซ่ึงตวัแรก (ประสิทธิภาพกระบวนการ) สูงกวา่ตวัหลงั (ประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) แสดงวา่ 

คะแนนกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนท ากบัการสอบหลงัเรียนไม่สมดุลกนั แสดงวา่ งานท่ีมอบหมายอาจจะน่าท า

มากกวา่การสอบ ทั้งน้ีสังเกตจากการสอนในระหวา่งเรียนพบวา่นกัเรียนจะมีความกระตือรือร้นและตั้งใจ     

ท่ีจะท ากิจกรรมงานท่ีไดม้อบหมาย และเม่ือเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงพบวา่มี

ค่านอ้ยกวา่ประสิทธิภาพกระบวนการ ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิโดยรวม ผูเ้รียนยงัไม่ไดม้ากพอเท่ากบั

ประสิทธิภาพของกระบวนการ หรืออีกประการหน่ึงอาจกล่าวไดว้า่การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการ

นัง่ท าขอ้สอบท่ีถูกจดัให้นัง่ท  าในหอ้งสอบซ่ึงเป็นบรรยากาศท่ีมีความตึงเครียดจึงส่งผลต่อการตอบค าถามใน

ขอ้สอบผูเ้รียนจึงไม่สามารถแสดงศกัยภาพท่ีแทจ้ริงออกมา (วรนุช  แหยมแสง, 2560, หนา้ 109)  แต่อยา่งไร

ก็ตามผลการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็นช่วงทา้ยของการวดัประสิทธิภาพ ก็ไดค้่าสูงตามเกณฑ ์

คือ 80.28 นอกจากนั้น ยงัมีงานวจิยั อ่ืนๆ ท่ีใหผ้ลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ ท่ีมีค่า

ประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิต ่ากวา่ ค่าประสิทธิภาพกระบวนการ เช่น งานวจิยัของกุลวดี สร้อยวารี (2553) และ 



งานวจิยัของ  ภาณุพงศ ์พลเยีย่ม (2558)  ท่ีไดค้่าประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ ท่ีมีค่าประสิทธิภาพ

กระบวนการสูงกวา่ ประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิ คือ มีค่าเท่ากบั 84.5/80.3 และ 84.26/82.90 ตามล าดบั 

2. เม่ือพิจารณาถึงผลการวจิยัในคร้ังน้ีท่ีไดป้ระสิทธิภาพ สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวว้า่ 80/80 ทั้งน้ีเป็น

เพราะวา่ การวิจยัคร้ังน้ี มีองคป์ระกอบหลากหลายท่ีท าใหผ้ลการวเิคราะห์ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของ

โพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน

ท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน โดยใชก้ารแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ตามขั้นตอนของโพลยา (Polya. 1957,pp.xvi-xvii) ได้

กล่าวถึงวธีิการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน นั้น ขั้นท่ี 1 การท าความเขา้ใจปัญหา ผูเ้รียน      

ตอ้งพยายามศึกษาและท าความเขา้ใจในโจทยปั์ญหา พิจารณาส่ิงท่ีไม่รู้ ขอ้มูลคืออะไร เง่ือนไขคืออะไร         

มีการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งไรเง่ือนไขหรือความสัมพนัธ์ต่างๆ เหล่านั้นเพียงพอท่ีจะน าไปใชใ้นการหา

ค าตอบหรือไม่หรือมีมากเกินไปในการท าความเขา้ใจในปัญหาน้ี ถา้ใชก้ารวาดรูปการเขียนแผนภูมิการใช้

สัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมการแบ่งเง่ือนไขต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ และเขียนส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลงในกระดานจะช่วย

ใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน ส าหรับขั้นการวางแผนนั้น ผูเ้รียนตอ้งพิจารณาวา่เคยพบโจทยปั์ญหามาก่อนหรือไม่  

หรือเคยพบเห็นปัญหาเดียวกนัในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัเล็กนอ้ย เก่ียวขอ้งมีทฤษฎีหรือหลกัเกณฑใ์ดท่ี         

เคยเรียนมาแลว้จะน ามาใช ้หากยงัหาแนวทางแกปั้ญหาไม่ได ้ครูผูส้อนก็ตอ้งป้อนค าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียน

พยายามคิดถึงปัญหาท่ีเคยพบท่ีมีตวัท่ีตอ้งการทราบค่าคลา้ยคลึงกนั พิจารณาวา่จะน าส่วนใดมาใชไ้ดบ้า้ง 

ขอ้มูลท่ีมีอยูส่ามารถปรับแปรความหรือขยายความเพิ่มเติมหรือเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัไดอ้ยา่งไร นกัเรียน คือ 

ผูแ้กโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์จะตอ้งมองเห็นความสัมพนัธ์ของขอ้มูลกบัค าตอบท่ีจะตอ้งการและการกระท า

ต่าง ๆ ของขอ้มูลเหล่านั้น หากนกัเรียนไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ ครูผูส้อนก็ตอ้งใหน้กัเรียนลองแกไ้ขปัญหา

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหล้องนึกภาพถึงปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือส่ิงก าหนดมาใหจ้ะมีขอ้

แตกต่างกนัอยา่งไร  สามารถหาบางส่ิงท่ีมีประโยชน์จากขอ้มูลได ้เช่น (ใชข้อ้มูลทั้งหมดหรือไม่ ใชเ้ง่ือนไข

ทั้งหมดหรือไม่ ไดค้  านึงถึงความคิดท่ีส าคญัทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหรือไม่) เป็นตน้ ขั้นการด าเนินการ

ตามแผน คือ นกัเรียนด าเนินการตามแผนท่ีวางไวแ้ละในระหวา่งการลงมือแกปั้ญหาเป็นขั้นตอนท่ีวางแผน

ไว ้และควรตรวจสอบแต่ละขั้นตอนอยา่งละเอียด  วา่สอดคลอ้งกนัหรือไม่ ขั้นการตรวจสอบ คือ นกัเรียน

ร่วมกนัตรวจสอบโดยทบทวนค าตอบมองยอ้นกลบั พิจารณาค าตอบท่ีไดว้า่ถูกตอ้งหรือไม่ สมเหตุสมผล

หรือไม่ จากขั้นตอนการแกปั้ญหาของโพลยาจะท าใหน้กัเรียนมีทกัษะกระบวนการในการแกปั้ญหา และ



สามารถแกปั้ญหาเป็นขั้นตอนมากยิง่ข้ึน ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของปรีชา เนาวเ์ยน็ผล  (2544, 

บทคดัยอ่)  ไดท้  าการวจิยัเร่ือง  กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยการแกปั้ญหาปลายเปิด ส าหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปากเกร็ด  อ าเภอปาก

เกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา  และการแกปั้ญหาท่ีเป็นพลวตั

เป็นกรอบความคิดในการสร้างค าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบเพิ่มเติมดว้ยการขยาย

ปัญหา และการบนัทึกการแกปั้ญหา  ผนวกกบัการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์  โดยการแกปั้ญหา

ปลายเปิดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 75/75  สูงกวา่เกณฑป์กติของโรงเรียน และการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั

แบบกลุ่มตามแนวคิดของ Slavinและคณะ (1995, p. 4) วธีิการจดัการเรียนการสอนโดยใหน้กัเรียนท างาน

ร่วมกนัเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มโดยท่ีครูจะน าเสนอบทเรียนและเน้ือหาคร้ังแรก ซ่ึงกลุ่มจะประกอบดว้ยสมาชิกท่ี

แตกต่างกนั โดยประกอบไปดว้ยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสูง กลางและต ่า มีทั้งชาย และหญิง และนกัเรียน

ของกลุ่มสัญชาติท่ีแตกต่างกนั หลงัจากนั้นกลุ่มของพวกเขานกัเรียนแต่ละคนใชแ้บบทดสอบในการศึกษา

เน้ือหา และคะแนนของนกัเรียนมีการเพิ่มข้ึนทุกทีมท่ีมีคะแนนเฉล่ียตามเกณฑสู์งไดรั้บการยอมรับเป็นพิเศษ

และจะไดร้างวลัเช่นใบรับรองหรือใบประกาศเกียรติคุณ ซ่ึงรูปแบบการจดัการเรียนแบบร่วมมือท่ีผูว้จิยัได้

ใชคื้อแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (Student Team-Achievement Divisions-STAD) เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้  างานกนั

เป็นกลุ่มรู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมีความรับผดิชอบต่อกลุ่มมีความสามคัคีต่อกนัท าการแข่งขนักนัตนเอง

และบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามแนวคิดของ Slavin (1995, pp.11-13) ซ่ึงกล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือ        

แบบเทคนิค STAD วา่เป็นหน่ึงในวธีิท่ีง่ายท่ีสุดของวธีิการเรียนแบบร่วมมือและเป็นรูปแบบท่ีดีในการ

เร่ิมตน้ ในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกุลวดี สร้อยวารี (2553) ศึกษาเร่ือง

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนเชิงซอ้น โดยวธีิการจดัการเรียนร่วมมือแบบ

แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอิสลามสันติชนผลการศึกษาพบวา่ 

ชุดการเรียนการสอนเร่ืองจ านวนเชิงซอ้นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

ท่ีระดบั 84.5/80.3 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้นอกจากน้ียงัมีงานวจิยัของภาณุพงศ ์พลเยีย่ม (2558) การพฒันา

กิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตามวธีิการจดัการเรียนแบบ

ร่วมมือแบบเทคนิค STAD ผลการวจิยัพบวา่ กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใชก้ารจดัการเรียนการสอนตามวธีิการจดัการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD             

มีประสิทธิภาพท่ีระดบั 84.26/82.90 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 80/80   



 3. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดรั้บการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใช้

หลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนคร้ังน้ีไดจ้ดัการเรียนรู้โดยใช้

หลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้แกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยใชก้าร

แกปั้ญหาของโพลยาท่ีเป็นขั้นตอนร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD โดย

แบ่งกลุ่มละ 5-6 คน และใหส้มาชิกในกลุ่มไดเ้รียนตามเน้ือหาสาระท่ีผูส้อนไดจ้ดัเตรียมไวร่้วมกนัแกโ้จทย์

ปัญหาอยา่งเป็นขั้นตอน ในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดส้ังเกตเห็นวา่ แต่ละกลุ่มตั้งใจ

ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดีและระหวา่งการท าใบงานสมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

เป็นอยา่งดี โดยนกัเรียนท่ีเขา้ใจบทเรียนกวา่หรือนกัเรียนท่ีเก่งกวา่จะท าการอธิบายแนะน าใหส้ าหรับสมาชิก

ท่ีไม่เขา้ใจ โดยการอธิบายในส่วนท่ีสมาชิกในกลุ่มไม่เขา้ใจ และอธิบายจนกวา่สมาชิกในกลุ่มเขา้ใจทุกคน 

นกัเรียนท่ีอ่อนกวา่หรือท่ีเขา้ใจเน้ือหาไดน้อ้ยกวา่จะรับฟังและถามในส่วนท่ีไม่เขา้ใจจนเขา้ใจ จึงท าให้

สมาชิกในกลุ่มเขา้ใจถึงขั้นตอนการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ และนกัเรียนรายบุคคลสามารถแกปั้ญหา

คณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอนเพิ่มมากยิง่ข้ึน และเม่ือท าการทดสอบหลงัเรียนท าใหมี้นกัเรียนส่วนใหญ่มี

คะแนนสูงกวา่ก่อนเรียน แสดงวา่ค่าเฉล่ียคะแนนของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD          

สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการ

แกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียนสูงกวา่ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานก่อนเรียน แสดงวา่หลงัเรียนมีการกระจายมากกวา่ก่อนเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยั         

พิมพพ์ร อสัมภินพงศ ์(2550, บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อ

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม และเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ 1) นกัเรียนท่ีเรียนโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ                              

มีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและตวัประกอบของจ านวนนบั สูงกวา่

นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 2) นกัเรียนท่ีเรียนโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือมีความร่วมมือในการท างานกลุ่มมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบนปกติ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05          

3) นกัเรียนท่ีเรียนโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือมีเจตคติในดา้นความพอใจท่ีจะเรียนการเพิ่มพูน

ความรู้นอกเวลาและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทานสถิติท่ี



ระดบั .05 ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติมีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง      

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) นกัเรียนท่ีเรียนโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและนกัเรียนท่ีเรียน

แบบปกติมีเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพนัทิพา ทบัเท่ียง (2550) 

ศึกษาเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพฤติกรรมการท างานกลุ่มและความคงทนใน           

การเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม

ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) กบัการจดัการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ผลการศึกษาพบวา่

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ท่ีไดรั้บจากการเรียนแบบร่วมมือแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิกบัแบบ

แบ่งกลุ่มช่วยรายบุคคลไม่แตกต่างกนั และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนแบบ

ร่วมมือทั้งสองแบบก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ซ่ึงความคงทนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนแบบร่วมมือทั้งแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) และแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล 

(TAI) ไม่แตกต่างกนั และยงัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนดว้ย

เทคนิค เอส ที เอ ดี (STAD) สูงกวา่การเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

 4. จากการวจิยันคร้ังน้ีไดค้่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชกิ้จกรรมการ

จดัการเรียนรู้แลว้สูงกวา่ค่าเฉล่ียก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่ากวา่ 0.05 ก็ตาม เม่ือมาพิจารณา

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้พบวา่ก่อนเรียนมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 3.081) ต ่ากวา่ หลงัเรียน 

(S.D. = 3.342) แสดงให้เห็นวา่ค่าความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียนก่อนการทดลองสอนนอ้ยกวา่ความแตกต่าง

ระหวา่งผูเ้รียนหลงัการทดลอง นัน่หมายความวา่ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังน้ีไม่ไดท้  าใหผู้เ้รียนทุก

คนไดค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนพอ ๆ กนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การจดัการเรียนรู้ในงานวจิยัน้ี   

มีผลต่อผูเ้รียนบางคนมากบางคนนอ้ย ดงันั้นผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนกบัผูเ้รียนในห้องไม่เท่ากนัหรือไม่พอ ๆ 

เทคนิคของการสอนโดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีจึงอาจจะ

ไดผ้ลดีมากส าหรับบางคน จึงไม่ไดท้  าใหผู้เ้รียนทุกคนไดค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนพอ ๆ กนั 

ผูเ้รียนบางคนอาจจะถนดักบัวธีิการแกปั้ญหาวธีิการอ่ืนก็เป็นได ้

5. ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบั

เทคนิค STAD พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค 

STAD  สามารถแกโ้จทยปั์ญหาท่ีมีความหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73  ระดบัมาก 

เน่ืองจากการโจทยปั์ญหาท่ีก าหนดใหน้กัเรียนเป็นโจทยท่ี์มีความหลาหลาย ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 



การเรียนรู้เร่ือง โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD  มีการ

จดัล าดบัเน้ือหาต่อเน่ือง เขา้ใจง่าย ค่าเฉล่ีย 3.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86 ระดบัมาก เน่ืองจากนกัเรียน

ส่วนใหญ่อาจจะยงัไม่คุน้ชินกบัการแกปั้ญหาแบบเป็นขั้นตอน โดยภาพรวมพบวา่มีค่าเฉล่ีย 4.07                   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 ซ่ึงมีความแตกต่างค่อนขา้งมาก ภาพรวมนกัเรียนมีความพอใจในระดบัมาก 

และจากการสังเกตพบวา่นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและต่ืนตวัในการท ากิจกรรมอยูเ่สมอ ร่วมกนั

เสนอแนะความคิดเห็นทั้งในกลุ่มและในชั้นเรียน ตั้งใจท าหนา้ท่ีส่วนบุคคลและส่วนรวมเพื่อเป้าหมายของ

กลุ่มมีความสนใจในส่ือท่ีใชแ้สดงในชั้นเรียน ตั้งใจตอบค าถามและเสนอขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น

ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียน นกัเรียนทุกคนรู้สึกสนุกสนานในการท ากิจกรรม ตอบค าถามท่ีครูถาม และ

เสนอความคิดเห็นส่วนตวัในการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียน และสามารถเรียนรู้อยา่งอิสระ เป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ท าให้เกิดแรงจูงใจ มีความสนใจมากกวา่การจดักิจกรรมการสอนใน           

รูปแบบเดิม ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวภิาวรรณ ร่มร่ืนบุญกิจ (2542) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง “ความน่าจะเป็น” และเจตคติวชิาคณิตศาสตร์ ระหวา่งกลุ่มท่ีสอนโดย

การเรียนแบบร่วมมือกบักลุ่มท่ีสอนแบบปกติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทพลีลา

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัปรากฎวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง "ความน่าจะเป็น” ของกลุ่มท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือสูงกวา่กลุ่มท่ีสอนแบบ

ปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) เจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์หลงัการสอนของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือดีกวา่กลุ่มท่ีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 3) เจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มท่ีสอนโดยการเรียน

แบบร่วมมือหลงัการสอนดีกวา่ก่อนการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสมิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัวจิยัของ

มลฤดี สิงห์นุกูล (2555) เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวั

แปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัวิธีเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค STAD พบวา่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัวธีิเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ท่ีระดบั 80.88/81.07 สูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้2) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยวธีิการจดัการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัวธีิเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ โดยวธีิการ



จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัวธีิเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก คิดเป็นระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.02 

ขอ้เสนอแนะ 

1. จากการศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง 

โจทยปั์ญหารูปส่ีเหล่ียม โดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ดงันั้นควรน าการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

หลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD ไปใชใ้นการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน

เน้ือหาอ่ืน ๆ และระดบัชั้นอ่ืนต่อไป 

2. การจดัการเรียนโดยใชห้ลกัการแกปั้ญหาของโพลยา ร่วมกบัเทคนิค STAD มีขอ้จ ากดัในเร่ือง

เวลา ดงันั้นในจดักิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ครูผูส้อนอาจยดืหยุน่เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมใหมี้ความ

เหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

การท าวจิยัคร้ังต่อไปสามารถน างานวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการพฒันาเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ

มากข้ึน โดยผูว้ิจยัสามารถน าวธีิการการจดัการเรียนการสอนน้ีไปใชเ้ปรียบเทียบกบัทฤษฎีการสอนรูปแบบ

ใหม่ ท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในยคุปัจจุบนั โดยใชเ้ป็นแนวทางในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เน้ือหาอ่ืน หรือเป็นแนวทางในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อใหเ้ป็นวธีิการแบบใหม่ ๆ เพื่อเกิดการพฒันา

ในการจดัการเรียนการสอนยิง่ ๆ ข้ึนไป  
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