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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think 
Pair Share) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิค
เพื่อนคู่คิด(Think Pair Share)  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
วงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านห้วย
ชัน ซึ่งมาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยสุ่มโรงเรียนจาก 14 โรงเรียนในเครือข่าย
พระบรมธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ได้โรงเรียน
บ้านห้วยชัน ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยชนัมีจำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 28 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) จำนวน 8 แผน แผนละ 
1 ชั่วโมง  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) แบบปรนัย 
4 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อน
คู่คิด (Think Pair Share) โดยใช้วัดมาตราส่วนการประมาณ 5 ระดับ จำนวน 25 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
การหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD) และค่าสถิติ t –test 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) จำนวน 28 คน มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.11/81.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกำหนดไว้ 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) จากคะแนนเต็ม 20 

คะแนน มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน( X = 5.79) และ

หลังเรียน( X = 16.39) มีค่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair 
Share) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 
คำสำคัญ: กระบวนการแก้ปัญหาตามข้ันตอนของโพลยาร่วมเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share),  
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to (1) to develop mathematics learning 
achievement of Parthomsuksa 6 student by used Polya’s problem solving process with 
Think Pair Share on circle in accordance with the criterion of 80/80. (2) to compares the 
academic achievement of Parthomsuksa 6 student before and after studying  by used 
Polya’s problem solving process with Think Pair Share on circle. and (3) to study the 
satisfaction of Parthomsuksa 6 students after Learning activities by used Polya’s problem 
solving process with Think Pair Share on circle. 
 The sample group that used in this research is Prathomsuksa 6 students studying in 
the second semester of academic year 2020 at Ban Huai Chan School. The result was 
cluster random sampling from 14 schools in the Phraborommathat Sawi Network, Sawi 
District, Chumphon, Office of Primary Education Chumphon Zone 2, Ban Huai Chan School. 
which  has 1 classroom with 28 students. 
 The research instruments were (1) Mathematics learning management plan of 
Parthomsuksa 6 student by used Polya’s problem solving process with Think Pair Share on 
circle. 8 plans, 1 hour plan. (2) Mathematics achievement test  of Parthomsuksa 6 student 
by used Polya’s problem solving process with Think Pair Share technique on circle, 
multiple choice, 4 options, 20 questions. And (3) The satisfaction questionnaire towards 
mathematics learning activities. of Parthomsuksa 6 student by used Polya’s problem 
solving process with Think Pair Share technique on circle by measuring the 5-level rating 
scale, 25 items. 

 The data were analyzed by using mean ( X ) , standard deviation ( SD). The 
hypotheses were tested by paired sample t –test.  
 Findings are as follows:  
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 1. Mathematics learning activities of Parthomsuksa 6 student by used Polya’s 
problem solving process with Think Pair Share technique on circle , 28 people were 
effective as 86.11 / 81.95, meeting the established 80/80 efficiency criteria. 
 2. Mathematics learning achievement of Parthomsuksa 6 student by used Polya’s 
problem solving process with Think Pair Share technique on circle.The score of 20 full 

marks, the mean score from taking the Academic Achievement test before ( X = 5.79) and 

after study ( X = 16.39) were different. Statistically significant at 0.5 with a higher post-
grade mean score than before 
 3. The students had the satisfaction of Parthomsuksa 6 students after Learning 
activities by used Polya’s problem solving process with Think Pair Share on circle was 
overall satisfied at the high level 
 
Keywords: Polya’s problem solving  process with Think Pair Share, Academic achievement, 
     Satisfaction 
 
บทนำ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจาก
คณิตศาสตร์เป็นตัวช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้ว
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ อันเป็นรากฐานใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
ดังนั้นการศึกษาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1) 

จากประกาศสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ สทศ.
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2563 สทศ.ได้จัดทำสรุปรายงานผลการทดสอบเป็นค่าสถิติพื้นฐาน โดยคะแนนในระดับประเทศได้ร้อยละ 
32.90  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.60  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านห้วยชัน พบว่าในวชิาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.95 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละต่ำกว่าในระดับประเทศและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ) แสดงให้เห็นว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนไม่ค่อยดีนัก ซึ่งอาจจะมผีลมาจากการจัดการเรียนการสอน
แบบเดิมๆ ถึงแม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา แต่มีนักเรียนส่วนมากก็ไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหา
คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนได้ เนื่องจากขาดทักษะการแก้ปัญหา และจากรายงานผล
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ฉบับท่ี 2 
ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน พบว่าโรงเรียนบ้านห้วยชัน มีมาตรฐาน ค 2.2 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด อยู่ในระดับต่ำมากทำให้ดึงคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ต่ำลง ซึ่งจำเป็นจะต้อง
แก้ไขเร่ืองท่ีมีปัญหามาก คือโจทย์ปัญหาวงกลม  

โพลยา (Polya, 1957, pp. 16–17) ได้กล่าวถึงข้ันตอนหรือกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ไว ้4 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 การทำความเข้าใจปัญหา ข้ันท่ี 2 การวางแผนการแก้ปัญหา ข้ันท่ี 3 การ
ดำเนินการตามแผน เป็นการลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว้ และข้ันท่ี 4 การตรวจสอบผล เป็นข้ันตอนท่ี
มองย้อนกลับไปท่ีข้ันตอนต่างๆ ท่ีผ่านมา เป็นการตรวจสอบหาผลลพัธ์ท่ีได้ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดเด่น
ของแนวคิดโพลยา นำมาใช้ในการแก้ปัญหาแก้โจทยป์ัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี  

ส่วนเลวิน (Levin, 2008) ได้กล่าวว่า เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
(Think Pair Share) มีอยู่ 3 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันท่ี 1 การคิด (Think) ครูกระตุ้นความคิดโดยการป้อนคำถาม 
ข้ันท่ี 2 การจับคู่ (Pair) ใช้การจับคู่กันตามท่ีกำหนดให้ นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับคำถาม แล้ว
เปรียบเทียบความรู้ที่ได้จากความคิดของแต่ละคนร่วมพิจารณาว่าคำตอบท่ีดีท่ีสุด น่าเชื่อถือมากที่สุด ข้ันท่ี 3 
การแลกเปลี่ยนความรู้ (Share) นักเรียนแต่ละคู่มาแลกเปลี่ยนความคิดในคู่ของตนกับเพื่อนในห้องเรียน  

จากวิธีการแก้ปัญหาตามข้ันตอนของโพลยาและเทคนิคเพื่อนคู่คิด ท้ังสองวิธีนี้เป็นวิธีการในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี ผู้วิจัยจึงต้องการแก้ปัญหานี้ให้กับนักเรียนท่ีกำลังศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ในเร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจมากยิ่งข้ึน และต้องการท่ีจะยกระดับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้เพิ่มข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share) ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share)  ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think 
Pair Share) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในเครือข่ายพระบรม
ธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 14 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างวิจัย เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 กำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยการสุ่ม 
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 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิค
เพื่อนคู่คิด (Think Pair Share)  
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม และความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีได้จาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think 
Pair Share) 
 3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
 เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กระบวนการแก้ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยาร่วมเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share)  
หมายถึง หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบผสมระหว่างกระบวนการแก้ปัญหาตามข้ันตอนของโพลยากับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด โดยทำกิจกรรม 2 รอบ 
 ข้ันท่ี 1 การทำความเข้าใจปัญหา(Understanding the problem)  เป็นการคิด(Think) โดยครู
กระตุ้นความคิดของนักเรียน ด้วยการป้อนคำถามหรือสังเกตการณ์นักเรียนควรใช้เวลาคิดสักครู่เพื่อท่ีจะใช้
ความคิดเกี่ยวกับคำถาม ซึ่งใช้ร่วมกับข้ันตอนของโพลยา ข้ันแรกคือ การทำความเข้าใจปัญหา เป็นการมอง
ไปท่ีตัวปัญหาโดยพิจารณาว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง 
 ข้ันท่ี 2 การวางแผนการแก้ปัญหา (Devising a plan) เป็นข้ันตอนท่ีจะต้องพิจารณาว่าจะ
แก้ปัญหาด้วยวิธีใด จะแก้ปัญหาอย่างไร โดยใช้ความร่วมมือโดยการจับคู่ (Pair) ใช้การจับคู่กันตามท่ี
กำหนดให้ เช่น จับคู่กับเพื่อนท่ีนั่งใกล้ๆกันหรือการจบัคู่โดยครูผู้สอนจัดให้นักเรียนกลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อน 
นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับคำถามท่ีแต่ละคนหามาได้ แล้วเปรียบเทียบความรู้ที่ได้จากความคิด
ของแต่ละคนหรือจากบันทึกสั้นๆ ท่ีแต่ละคนบนัทึกพจิารณาว่าคำถามของฝ่ายไหนท่ีคิดว่าเป็นคำตอบท่ีดี
ท่ีสุด น่าเชื่อถือมากที่สุด และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากที่สุด  
 ข้ันท่ี 3 การดำเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เป็นข้ันตอนท่ีลงมือปฏิบัติการตามแผน
ท่ีวางไว้ เพื่อให้ได้คำตอบของปัญหา  
 ข้ันท่ี 4 การตรวจสอบ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ (Share) หลังจากที่นักเรียนช่วยกันคิดภายในคู่
ของตนเอง ครูจะเรียกนักเรียนแต่ละคู่มาแลกเปลี่ยนความคิดในคู่ของตนกับเพื่อนในห้องเรียน และร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง โดยการตรวจสอบผล (Looking back) เป็นการมองย้อนกลับไปท่ีข้ันตอนต่างๆ ท่ี
ผ่านมาเป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลลพัธ์ท่ีได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 จัดดำเนินตามข้ันตอนท้ัง 4 ข้ันตอนโดยจัดกิจกรรมซำ้ 2 รอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตาม
ข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share)  
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 2. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการพัฒนากจิกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
วงกลม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair 
Share)  ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณ์ 80/80 
 3. เป็นแนวทางให้กับครูท่านอื่นๆ เพื่อได้ทำวิจัยในเนื้อหาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) จำนวน 8 แผน 
โดยมีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้ 
     1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
     1.2 ศึกษาการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้กระบวนการตามข้ันตอนโพลยา และกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share) 
     1.3 ศึกษาเอกสาร หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานและแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกระทรวงศึกษาท่ีการและของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(สสวท.)  
     1.4 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง การแก้
โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ซึ่งได้เป็น 8 แผน 
แต่ละแผนประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และบนัทึกหลังสอน 
     1.5 นำแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ได้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาของการค้นคว้าอิสระ เพื่อขอ
คำแนะนำ และนำคำแนะไปปรับปรุงต่อไป 
     1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อท่ีจะตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหากับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยทำการประเมินความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item 
Objective Congruence-IOC) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การแก้โจทย์
ปัญหาวงกลม มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ท่ี 1.00 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
วงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) มีความเหมาะสม นำไปใช้ได้ 
     1.7 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง เมื่อปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว ให้นำไปใช้กับ
ดำเนินการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) แบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ โดยมีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 
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    2.1 ศึกษาเอกสารและแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และกระทรวงศึกษาธิการ  

    2.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ กำหนดความสำคัญของจุดประสงค์ 
    2.3 ศึกษาแนวคิด เทคนิค และวิธีสร้างข้อสอบแบบตัวเลือกตอบแบบปรนัย 
    2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหา

วงกลม สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นแบบปรนัยลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
    2.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้

คำแนะนำและนำมาปรับปรุงแก้ไข 
     2.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีได้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
เพื่อท่ีจะตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหากับกจิกรรมการ
เรียนรู้ โดยทำการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบในแต่ละข้อ (IOC) พบว่า ดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ท่ี 1.00 หมายถึง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยา
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) มีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ 

    2.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว 
ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 65 คน ท่ีกำลังเรียนอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งผ่านการเรียนรู้จุดประสงค์ของแบบทดสอบท่ีต้องการหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาวงกลม จากนั้นนำผล
คะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบัด (Cronbach) และได้
ข้อสอบท่ีใช้ได้ตามเกณฑ์จำนวน 20 ข้อ โดยมีความยากง่าย ต้ังแต่ 0.20 ถึง 0.71 มีค่าอำนาจจำแนกต้ังแต่ 
0.24 ถึง 0.76  และมีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับจำนวน 20 ข้อ เท่ากับ 0.844 

    2.8 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ท่ี
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการใช้จริง 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) 
โดยใช้วัดมาตราส่วนการประมาณ 5 ระดับ จำนวน 25 ข้อ โดยมีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี ้

    3.1 ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกับความพึงพอใจ  
    3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบ

ของลิเคิร์ท (Likert) 
    3.3 กำหนดระดับความพึงพอใจ ตามเกณฑ์การวัดระดับแบบสอบถามเพื่อใช้ในการหาค่า

คะแนนเฉลี่ยของการตอบคำถาม ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Liker) 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ  

    3.4 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think 
Pair Share)  จำนวน 25 ข้อ 
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    3.5 นำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึง
พอใจ มีค่าเท่ากับ 1.00 หมายถึง แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยา
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) มีความเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ได้ 

    3.6 นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว นำไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 
วิธีดำเนินงานวิจัย 
 1. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ท่ีผ่าน
การหาคุณภาพแล้วจำนวน 20 ข้อ นำมาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง บันทึกคะแนนสอบก่อนเรียน (pre-test) 

2. ปฐมนิเทศนักเรียน ให้มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการ
เรียนการสอนแนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) 

3. ดำเนินการสอน โดยใช้กระบวนการจัดกจิกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) 
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นคู่ในการจัดกิจกรรม จะได้นักเรียนกลุ่มเก่งคู่กับนักเรียนกลุ่มอ่อนจำนวน 5 คู่  
นักเรียนกลุ่มปานกลางคู่กับนักเรียนกลุ่มอ่อนจำนวน 5 คู่ นักเรียนกลุ่มปานกลางคู่กับนักเรียนกลุ่มปานกลาง
จำนวน 4 คู่  ท้ังหมด 14 คู่  โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน และเก็บคะแนนระหว่างเรียน 

4. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ผู้วิจัยให้นักเรียน
ทำแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) ด้วยแบบทดสอบเดิม แล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบความพึงพอใจ 

5. นำผลการจัดการเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม มาคำนวณหา

ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E )  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( 2E ) 
6. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของ

โพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
7. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think 
Pair Share)   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลและทำการรวบรวมข้อมูล นำมาดำเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ตามลำดับข้ันตอน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ตาม
เกณฑ์ 80/80 โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( 1E / 2E )   
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2. วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยนำผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยา
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share)ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน นำมาเปรียบเทียบกัน และ
วิเคราะห์ผลโดยใช้การหาค่าสถิติพืน้ฐาน และทคสอบค่าที (t-test dependent) 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด โดยใช้ค่าร้อย
ละค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน นำมาเปรียบเทียบ แปลความหมายกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) 

คะแนน จำนวน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระหว่างเรียน 28 80 68.89 86.11 

หลังเรียน 28 20 16.39 81.95 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนได้คะแนนจากการทำกจิกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียน เฉลี่ยรวม 

68.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.11 และคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนเฉลี่ยรวม 16.39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.95 ดังนั้นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อน
คู่คิด (Think Pair Share) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.11/81.95 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีกำหนดไว้ 

 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ืองการแก้โจทยป์ัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิค
เพื่อนคู่คิด (Think Pair Share)  
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  

คะแนน n X  SD t Sig. 
ก่อนเรียน 28 5.79 2.500 31.326* .00 
หลังเรียน 28 16.39 2.299 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตาราง 2 พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

ได้ 5.79 และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้ 16.39 พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think 
Pair Share) 
ตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด  

ข้อ รายการ X  SD แปล
ความหมาย 

1. การทำกิจกรรมทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหา เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาวงกลมมากข้ึน 

4.04 0.693 มาก 
 

2. นักเรียนมีความรู้สึกว่าการเรียนคณิตศาสตร์ง่ายข้ึน เมื่อ
เรียนผ่านการใช้กิจกรรม 

4.04 0.429 มาก 
 

3. นักเรียนชอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยให้ครูถาม
คำถาม แล้วให้นักเรียนตอบ 

4.00 0.861 มาก 
 

4. นักเรียนรู้สึกสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์ เมื่อเรียนผ่าน
การใช้ กิจกรรม 

4.36 0.678 มาก 
 

5. นักเรียนรู้สึกว่าทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีการ
พัฒนา  

3.96 0.693 มาก 
 

6. นักเรียนชอบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเป็นคู่  4.54 0.693 มากที่สุด 

7. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากข้ึน 4.29 0.535 มาก 

8. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานเป็นคู่มากข้ึน 4.54 0.922 มากที่สุด 

9. นักเรียนชอบรูปแบบของกิจกรรมการเรียนในแต่ละครั้ง 3.82 0.670 มาก 

10. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดข้ึนอยา่ง
เต็มท่ี 

4.18 0.863 มาก 

11. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมในแต่ละ
ครั้ง 

4.07 0.539 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดข้ึนดำเนินไปตามลำดับข้ันตอน 4.61 0.685 มากที่สุด 

13. เวลาท่ีใช้ในการทำกจิกรรมมีความเหมาะสม 4.36 0.559 มาก 

14. สื่อและอุปกรณ์การเรียนท่ีใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.68 0.548 มากที่สุด 

15. สื่อและอุปกรณ์การเรียนมีความทันสมัยน่าสนใจ 4.21 0.917 มาก 

16. สื่อและอุปกรณ์การเรียนตรงกับเนื้อหาท่ีเรียน 4.54 0.508 มากที่สุด 

17. สื่อและอุปกรณ์การเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 4.68 0.476 มากที่สุด 

18. เนื้อหาท่ีใช้ในกรทดสอบความรู้หลังจากการทำกิจกรรมมี
ระดับความยากง่ายท่ีเหมาะสม 

4.61 0.629 มากที่สุด 

19. นักเรียนรู้สึกพอใจท่ีได้ทำแบบทดสอบด้วยตนเอง 3.93 0.813 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
ข้อ รายการ X  SD แปล

ความหมาย 
20. นักเรียนมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ใน

การเรียนกับเพื่อน ๆ 
4.68 0.548 มากที่สุด 

21. นักเรียนมีความพอใจท่ีได้เรียนรู้โดยการกิจกรรมเป็นคู่ 
และการนำเสนอ 

4.00 0.770 มาก 

22. นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน เมื่อได้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนกับเพื่อน ๆ 

4.25 0.441 มาก 

23. นักเรียนรู้สึกพึงพอใจกับคะแนนของตนเอง 3.93 0.766 มาก 

24. นักเรียนรู้สึกพึงพอใจกับคะแนนของคู่ตนเอง 4.18 0.476 มาก 

25. นักเรียนพึงพอใจการดูแล เอาใจใส่ และการชมเชยของ
ครูในการทำกิจกรรมของนักเรียนและเพื่อน ๆ 

4.54 0.508 มากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 4.28 0.649 มาก 

จากตาราง 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.28 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระหว่าง 3.82 ถึง 4.68 และค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 3 ข้อ คือ สื่อและอุปกรณ์
การเรียนท่ีใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย, สื่อและอุปกรณ์การเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน และนักเรียนมี
โอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ในการเรียนกับเพื่อนๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 และ
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือนักเรียนชอบรูปแบบของกิจกรรมการเรียนในแต่ละครั้ง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ท่ี 3.82 
 
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) พบว่า นักเรียนได้
คะแนนจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียน เฉลี่ยรวม 68.89 คะแนนจากคะแนนเต็ม 80 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 86.11 และหลังเรียนนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม 16.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.95 ดังนั้นประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think 
Pair Share) มีค่าเท่ากับ 86.11 /81.95 ซึ่งมีสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่า
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
วงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ซึ่ง
อาจเนื่องจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
(Think Pair Share) มีข้ันตอนท่ีให้นักเรียนทำงานเป็นคู่ โดยสมาชิกในแต่ละคู่ต้องร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ถ่ายทอดแนวคิดต่างๆโดยนักเรียนคนท่ีเก่งกว่าสามารถ
ช่วยเหลือเพื่อนท่ีอ่อนกวา่โดยการอธิบายข้ันตอนการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆให้มีความรู้และความเข้าใจ เกิด
กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดำเนินการภายใต้แนวคิดของ
โพลยา (Polya) มีกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ 4ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 การทำความเข้าใจปัญหา
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ข้ันท่ี 2 การวางแผนการแก้ปัญหา ข้ันท่ี 3 การดำเนินการตามแผน และข้ันท่ี 4 การตรวจสอบผล โดย
จุดเด่นของแนวคิดโพลยานำมาใช้ในการแก้ปัญหาแกโ้จทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี และเลวิน (Levin) 
กล่าวว่า เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) จะมีข้ันตอนในการ
แก้ปัญหา 1.) การคิด (Think) ครูกระตุ้นความคิดของนักเรียน 2.) การจับคู่ (Pair) ใช้การจับคู่กัน
เปรียบเทียบความรู้ ความคิดของแต่ละคน 3.) การแลกเปลี่ยนความรู้ (Share) นักเรียนแต่ละคู่มา
แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในห้อง และสอดคล้องกบังานวิจัยของอุไรวรรณ ปานทโชติ (2561) ได้ทำวิจัย 
เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามข้ันตอนของ
โพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ผลการวิจัยพบว่า นกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ สุระวนิชกลุ (2562) ได้ทำวิจัย 
เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวคิด
โพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า วงจรปฏิบัติการท่ี 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
62.70 วงจรปฏิบัติการท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 59.65 และวงจรปฏิบัติการท่ี 3 นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 73.05 ของคะแนนเต็ม ซึ่งนักเรียนมคีวามสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และ
พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ของนักเรียนสูงข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจยั
ต่างประเทศของ Selcuk, Caliskan, and Erol (2008) ได้ทำการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวชิาฟสิิกส์ โดยได้แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองจะ
ได้รับการเรียนเสริมกระบวนการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ส่วนกลุ่มควบคุมมีการสอนปกติ เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
และแบบประเมินทักษะการดำเนินการในการแก้โจทย์ปัญหา 4 ข้ันตอน พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดย
ใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคแนวคิดของโพลยานั้นมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์
ปัญหาและทักษะในการดำเนินการแก้โจทย์ปัญหาทั้ง 4 ข้ันตอนหลังได้รับการสอนพบได้ว่าสูงกว่านักเรียนท่ี
ได้รับการเรียนการสอนปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) จำนวน 20 ข้อ 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนได้ 
5.79 และค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้ 16.39 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เป็นกจิกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีใช้เทคนิคการสอนได้เหมาะสมท้ังกระบวนการแก้ปัญหาตามข้ันตอนของโพลยา และ
เทคนิคเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share) เหมาะแก่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองวงกลม จากแนวคิด
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา (Polya) ซึ่งมีข้ันตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท้ัง 4 ข้ันตอน คือ
การทำความเข้าใจปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา การดำเนินการตามแผน และการตรวจสอบผล 
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ส่วนเลวิน (Levin)ได้กล่าวว่า เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair 
Share) มีอยู่ 3 ข้ันตอนดังนี้ คือข้ันท่ี 1 การคิด (Think) กระตุ้นความคิด ข้ันท่ี 2 การจับคู่ (Pair) การจับคู่
กันแลกเปลี่ยนความรู้ ข้ันท่ี 3 การแลกเปลี่ยนความรู้ (Share) แต่ละคู่มาแลกเปลี่ยนความคิดให้กับเพื่อนใน
ห้องเรียน จุดเด่นของแนวคิดโพลยา นำมาใช้ในการแก้ปัญหาแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี และการใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดทำงานกันเป็นคู่ผลจะออกมาดีกว่าการเรียนปกติ ทำให้ท้ังสองเทคนิคนี้เหมาะแก่การ
นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนทำให้มีการคิดอย่างเป็นระบบรอบคอบ สู่การ
พัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งสอดกล้องกับงานวิจยัของ พิชญาภา สนีามะ (2557) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง การกำหนดการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การแก้ปัญหาของโพลยา
ผลการวิจัยพบว่า ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีรับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาหลังเรียนนั้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยสำคัญที่ระดับ .05 
และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุษา ภิรมย์รักษ์ (2562) ได้ทำวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด(CG) ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair 
Share) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CG) ร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CG) ร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ยังได้สอดกล้องกับ
งานวิจัยของวรัญญา นิลรัตน์ (2561) ได้ทำวิจัย เร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลัง
การสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
(Polya) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Johanning (2000, 151-160) ได้ศึกษาการวิเคราะห์การเขียนและการทำงานกลุ่มร่วมกัน ของนักเรียน
มัธยมศึกษาในการศึกษาวิชาพีชคณิตเบ้ืองตัน ได้มีการปฏิรูปโดยการส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน เขียน อภิปราย
ทางคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับการพัฒนาความคิดทางด้านคณิตศาสตร์ การดำเนินการโดยใช้การเขียนและ
การทำงานกลุ่มในการเรียนพีชคณิตเบ้ืองต้น พบว่าการเขียนอธิบายเป็นวิธีหนึ่งท่ีกระตุ้นนักเรียนในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนได้สื่อสารความคิดของตนเองลงบนกระดาษและถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น การ
เขียนอธิบายก่อนอภิปรายกลุ่ม ทำให้มีความมั่นใจ มีโอกาสได้ศึกษาด้วยตนเองก่อนท่ีจะพบครูและเพื่อน ใน
การทำงานกลุ่มโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่ม ทำให้นักเรียนจะมีความกระตือรือร้นในการคิด 
และการมีส่วนร่วมในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นด้วย 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair 
Share) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.28 และค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 3 ข้อ คือ สื่อ
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และอุปกรณ์การเรียนท่ีใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย, สื่อและอุปกรณ์การเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
และนักเรียนมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ในการเรียนกับเพื่อนๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.68 และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนชอบรูปแบบของกิจกรรมการเรียนในแต่ละครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ที 3.82 ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Maslow ท่ีได้กล่าวว่า ความต้องการ
ของมนุษย์จะถูกเรียงตามลำดับจากสิ่งท่ีดันมากที่สุดไปถึงน้อยท่ีสุด จัดลำดับความต้องการตามความสำคัญ 
คือ ความต้องการทางกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการทางสังคมความต้องการการยกย่อง 
และความต้องการให้ตนประสบความสำเร็จเป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ซึ่งจากการความพึง
พอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาวงกลม ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ถือได้ว่านักเรียนมีความต้องการในการเทคนิคตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
(Think Pair Share) ในใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีส่งผลดีต่อการเรียน มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร สีตาล (2559) ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกึทักษะ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ผลการวิจัยนี้พบว่า ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา นักเรียนมีคะแนนความสามารถ
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ100 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้
ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ร้อยละ 94.87 ผลความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคล้องกบังานวิจัยของ  ธีรวัฒน์ แสงศรีและบรรทม สุระพร 
(2559) ได้ทำวิจัย เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบปกติท่ีระดับนัยสำคัญ .05 และมีความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้นี้ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สดุ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Barbato (2000) 
ได้ศึกษาเปรียบเทียบของการใช้วิธีการเรียนแบบปกติกับวิธีการแบบร่วมมือ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ทัศนคติและการวางแผนการเรียนในหลักสูตรชัน้เรียนเกรด 10 จากโรงเรียนมัธยมศึกษา
แถบชานเมือง ซึ่งนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวนครึ่งหนึ่งมีการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์แบบปกติ กลุ่มท่ี
เหลืออีกครึ่งหนึ่งสอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งได้ทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่าชัน้
เรียนท่ีจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ได้มีผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึน อย่างมีนัยสำคัญ
และพบว่านักเรียนนั้นมีทัศนคติด้านบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนกลุ่มท่ีใช้มีวิธีการเรียนแบบปกติ  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนตามข้ันตอนของโพลยา
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาสาระอืน่ๆ 
หรอืระดับชั้นอื่น ๆ หรือประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ  
 2. ควรมกีารเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามข้ันตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ร่วมกับรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้แบบอ่ืน  
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