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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ (1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ 
โพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธภิาพตามเกณฑ ์
80/80 (2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
หลังใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องการบวกและการลบเศษส่วน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนบางสะพาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 27 คน จากการสุ่มแบบกลุ่ม 
( Cluster random sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษสว่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 จำนวน 8 แผน 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตรเ์ร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 แบบปรนยั 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.51 ถึง 
0.78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต ่ 0.42 ถึง 0.51 ค่าความเชื่อมั่น 0.70 แบบทดสอบระหว่างเรียนโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
เป็นแบบอัตนัย มีจำนวน 2 ชุด ชุดละ 2 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดย
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แบ่งระดับความเห็นเป็น 5 ระดบั จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบ t-test for Dependent Samples 

ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง 
การบวกและการลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.19/80.19 ซึ่ง
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก ซึง่มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.6 
คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา; การพัฒนา; ความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 
Abtract  
 This research is a semi-experimental design in the form of One Group Pre – test 
and Post – test Design with the following objectives (1) to develop a learning model by 
Polya's problem solving process on addition and subtraction of  fraction for grade 4 
students to be effective in accordance with the 80/80 criteria (2) to compare the ability to 
solve Math problems on Addition and Subtraction of  Fraction for grade 4 students before 
and after the learning process using Polya's problem solving process. (3) to study the 
satisfaction of grade 4 students on Addition and Subtraction of Fraction learning activities 
using Polya's problem solving process. 
 The samples used in this research are grade 4 students at Bangsaphan School, 
semester 2, academic year 2020, totaled 27 students, derived from cluster random 
sampling. Data analysis to find the efficiency of Polya's problem solving process on 
Addition and Subtraction of Fraction 80/80, comparing the ability to solve Math problems 
between before and after study using t-test for Dependent Samples statistic and finding 
student satisfaction using mean statistic. 
 The research results were found that 

1. Performance of Polya's problem solving process on addition and subtraction 
of Fraction for grade 4 students, the efficiency was 90.19 / 80.19, which was higher than 
defined 80/80 criteria. 

2. A test of the ability to solve Math problems after studying higher than before 
studying on Addition and Subtraction of Fraction for grade 4 students was statistically 
significant at the .05 level. 

3. Student satisfaction with learning management using on Addition and 
Subtraction of Fraction problem solving process. Overall is at a very good level, which has 
an average score of 4.18.  
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บทนำ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1) ดังนั้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เป็นการหา
คำตอบที่จะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ประกอบกับความสามารถด้าน
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการตัดสินใจ ในสถานการณ์หรือคำถามที่มีเนื้อหาสาระกระบวนการ หรือ
ความรู้ที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคยมาก่อน และไม่สามารถหาคำตอบได้ทันที ซึ่งการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับการแก้โจทย์
ปัญหา เป็นการฝึกให้นักเรียนมีวิธีการที่ดีในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะสอนให้นักเรียนรู้คำตอบของปัญหา 
โดยเน้นทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน พยายามส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบรูปแบบหรือวิธีการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

โรงเร ียนบางสะพานเป็นโรงเร ียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสภาพการ
จัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2562 จะเห็นว่าในแต่ละระดับชั้นต้องได้รับการพัฒนาความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ที่ต้องนำไปใช้
ในระดับอ่ืนที่สูงขึ้นต่อไป ผู้วิจัยได้ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน โดยนำผลจากบนัทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้มาศึกษา พบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนไม่เข้าใจผลที่เกิดจากการบวกและการลบเศษส่วน และ
ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบเศษส่วน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาว่า การนำรูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องการบวกและการลบเศษส่วนดีขึ้น
หรือไม่ เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ต่อไปได้ในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบ
เศษส่วน สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่มีต่อการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตรโ์ดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษสว่น 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน 
สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ความสามารถในการแก้โจทยป์ัญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน อยู่ในระดบัมาก  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ( independent variable) คือ กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและ

การลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ตัวแปรตาม ( dependent variable ) คือ  
1.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ือง

การบวกและการลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4   
2.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน 
ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจัย 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวกและการลบเศษส่วน ใช้เวลาทั้งหมด 8 คาบ  
คาบละ 1 ชั่วโมง โดยทำการทดสอบก่อนเรียน 30 นาที ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
จำนวน 8 ชั่วโมง และทำการทดสอบหลังเรียน 30 นาท ี

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบาง

สะพาน อำเภอบางสะพาน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 ห้องเรียน ซึ่งมีความสามารถใกล้เคียงกัน รวม
นักเรียนทั้งหมด 91 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
บางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 27 คน ได้มา
จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. ได้แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 
 2. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาและชัน้อ่ืน ๆ 
ต่อไป 
 3. เป็นแนวทางสำหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาอ่ืน ๆ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ยุพิน พิพิธกุล (2545, หน้า 82) ให้ความหมายว่า โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นปัญหาทีผู่้เรียน
จะต้องค้นหาความจริงที่อาศัยนยิามหมู่ ทฤษฎีบทตา่ง ๆ ที่จะถกูนำมาใช้ หรือสรุปสิง่ใหม่ที่ผู้เรียนยังไม่เคย
เรียนมาก่อน หรือปัญหาเกี่ยวกับวิธีการ การพิสูจน์ ทฤษฎีบท ปัญหาที่เก่ียวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ ซึ่งล้วน
เป็นปัญหาที่ต้องอาศัยกระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ามาแก้ไข 

สิริพร ทิพย์คง (2544, หน้า 18) ได้กล่าวถึงลักษณะของโจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ที่ดีควรมีลักษณะ
ดังนี ้

1) ภาษาที่ใช้กระชับ รัดกุม ถูกต้อง สามารถเข้าใจง่าย 
2) แปลกใหม่สำหรับนักเรียนช่วยกระตุ้นและพฒันาความคิดท้าทายความสามารถ 
3) ไม่สั้นหรือยาวเกินไป 
4) ไม่ยากหรือง่ายเกินไป สำหรบัความสามารถนักเรียนในวยันัน้ ๆ 
5) สถานการณ์ของปัญหาเหมาะสมกับวัยนักเรียน  
6) ให้ข้อมูลเพียงพอ ที่จะนำไปประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาได้ 
7) เก่ียวข้องในชีวิตประจำวัน 
8) ข้อมูลที่มีอยู่จะต้องทันสมัยและเป็นไปได้จริง  
9) มีวิธีการหาคาตอบได้มากกวา่ 1 วิธี 
10) นักเรียนสามารถใช้การวาดภาพลายเสน้ แผนภาพ ไดอะแกรม หรือแผนภูมิช่วยในการแก้

โจทย์ปัญหา 
ปรีชา เนาว์เย็นผล (2544, หน้า 16) ได้กล่าวถึงการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์โดยสรุปวา่ บคุคล

ต้องใช้สาระความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทางคณิตศาสตรม์ากำหนดกรอบแนวทางหรือวิธีการที่จะทำให้
ได้มาซึ่งคำตอบ บุคคลผู้คิดค้นหาคำตอบถ้าไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์นั้นมาก่อนจะไม่สามารถหาคำตอบได้
ในทันที สถานการณ์หรือข้อคำถามใดจะเป็นปัญหาหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้คิดหาคำตอบ บางสถานการณ์
อาจเป็นปัญหาสำหรับบุคคลหนึง่ แต่อาจไม่ใชป่ัญหาสำหรับอีกบุคคลหนึ่งก็ได้ 

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
Polya (1957, pp. 5–40) ได้กล่าวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไว้ 4 

ขั้นตอน คือ  
  ขั้นที่ 1 การทำความเข้าใจปัญหา (Understanding the Problem) เป็นการมองไปที่ตัวปัญหา

โดยพิจารณาว่าโจทย์ถามอะไร โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง มีสาระความรู้ใดที่เก่ียวข้องบ้าง มคีวามเพียงพอ
สำหรับการแก้ปัญหานั้นหรือไม่ และคำตอบของปัญหาจะอยู่ในรูปแบบใด จนกระทั่งสามารถสรุปปัญหา
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ออกมาเป็นภาษาของตนเองได้ ถ้าหากยังไม่ชดัเจนในโจทย์อาจใช้วิธีการต่าง ๆ ช่วย เชน่ การวาดรูป เขียน
แผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณ์โดยเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยคำของนักเรียนเอง แล้วแบ่งเงื่อนไขใน
โจทย์ออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งจะช่วยทำให้เข้าใจโจทย์ปัญหามากข้ึน  

  ขั้นที่ 2 การวางแผนการแก้ปญัหา (Devising a Plan) เป็นขัน้ตอนสำคัญที่จะต้องพจิารณาวา่จะ
แก้ปัญหาด้วยวิธีใด จะแก้ปญัหาอย่างไร นักเรียนต้องมองเห็นความสำคัญของข้อมูลต่าง ๆ ในโจทย์ปัญหา
อย่างชัดเจนมากข้ึน ซึ่งเปน็ขั้นที่ค้นหาความสัมพันธ์ระหวา่งสิง่ที่โจทย์ถามกบัข้อมูล หรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ 
ถ้าหากไม่สามารถหาความสัมพนัธ์ได้ก็ควรอาศัยหลักการของการวางแผนการแก้ปัญหา ดงันี้  

 1) โจทย์ปัญหาลักษณะนี้เคยพบมาก่อนหรือไม่ และมีลักษณะคล้ายคลึงกบัโจทยป์ัญหาที่
เคยทำมาแล้วอย่างไร  

2) เคยพบโจทยป์ัญหาลักษณะนี้เมื่อไรและใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา  
3) ถ้าอ่านโจทย์ปัญหาครั้งแรกไม่เข้าใจควรอ่านโจทย์ปญัหาอีกครั้งแล้ววิเคราะห์ความ 

แตกต่างของปัญหานี้กบัปัญหาที่เคยทำมาก่อน  
ดังนั้นการวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนทีผู่้แก้ปัญหาพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใน

ปัญหาผสมผสานกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ผู้แก้ปญัหามีอยู่แล้วมากำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
และเลือกยุทธวิธีแก้ปัญหา  

ขั้นที่ 3 การดำเนินการตามแผน (Carrying out the Plan) เปน็ขั้นตอนทีล่งมือปฏิบัติการตามแผน
ที่วางไว้ เพื่อให้ได้คำตอบของปญัหาด้วยการรู้จักเลือกวิธีการคิด คำนวณ กฎ หรือสูตรที่เหมาะสมมาใชโ้ดย
เร่ิมจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ของแผน ให้ชัดเจนแล้วลงมือ
ปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคำตอบได้หรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่  

ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking Back) เปน็ขั้นตอนทีผู่้แก้ปัญหามองย้อนกลับไปที่ขั้นตอน 
ต่าง ๆ ทีผ่่านมา เปน็การตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ทีไ่ด้ถกูต้องสมบูรณ์โดยพิจารณาและตรวจดูว่า
ผลลัพธ์ถูกต้องและมีเหตุผลที่นา่เชื่อถือได้หรือไม่ ตลอดจนกระบวนการในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะใช้วิธีการ
อีกวิธีหนึ่งตรวจสอบเพื่อดูผลลพัธ์ที่ได้ตรงกันหรือไม่ หรืออาจใช้การประมาณค่าของคำตอบอย่างคร่าว ๆ 
แล้วพิจารณาปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาให้กะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมขึ้นกว่าเดิม ขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึง
การมองไปข้างหนา้โดยใช้ประโยชน์จากวิธีการแก้ปัญหาทีผ่่านมา ขยายแนวคิดในการแก้ปัญหาให้กว้างขวาง
ขึ้น 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สิริกร  กลยนีย์ (2557, หน้า 31) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทยป์ัญหา

คณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา  

ฤชามน ชนาเมธดิสกร (2559, หน้า 195) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ Polya ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบวา่ นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ Polya ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์สงูกว่ากลุ่มที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

กาลทิวา สูญราช และวรรณพล พิมพะสาลี (2561, หน้า 206) ศึกษาเร่ือง การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เร่ือง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พบวา่การใช้แบบฝึกทักษะ เร่ือง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มปีระสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 83.56 ซึ่งสูงร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้ 

วรางคณา สำอางค์ (2562, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทยป์ัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา พบว่า
ความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05   

พัชรินทร์ ทิตะยา (2562, หน้า 85) ที่ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทยป์ัญหา
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI ของนักเรียน
ประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่าผลการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมอื TAI นักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ ์
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบ

เศษส่วน สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 แผน 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโ้จทยป์ัญหาคณิตศาสตร ์เรื่องการบวกและการลบเศษส่วน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เปน็แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน 
 2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระหว่างเรียนโดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ประกอบด้วย 
แบบทดสอบระหว่างเรียน 2 ชุด เป็นแบบอัตนัย ชุดละ 2 ข้อ 

 2.3 แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale ) โดยแบ่งระดับความเห็น
เป็น 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ดำเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปนี้   
 1.  ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากโรงเรียนบางสะพาน เพื่อขอรับคำปรึกษาในการคัดเลือก กลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการทำวิจัยครั้งนี้ 
 2.  ผู้วิจัยชี้แจงวิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา และทำข้อตกลงร่วมกัน
กับกลุ่มตัวอย่าง 
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 3.  ผู้วิจัยนำแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและ
การลบเศษส่วน มาทดสอบวัดความสามารถของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างแล้วบนัทึกคะแนนเปน็คะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test) 
 4.  ดำเนินการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ือง การ
บวกและการลบเศษส่วน โดยใชเ้วลาสอน 8 ชั่วโมงและทำการทดสอบระหว่างเรียนเปน็ระยะ ดงันี้ โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนและจำนวนคละที่มีตัวส่วนเท่ากัน และโจทยป์ัญหาการบวกและการลบ
เศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเปน็พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
 5.  เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการ
บวกและการลบเศษส่วนครบแลว้ ผู้วิจัยนำแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน มาใช้ทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทกึผลการทดสอบเปน็คะแนนหลงัเรียน (Post-test) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาดำเนนิการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.  หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวก
และการลบเศษส่วน 80/80 โดยใช้สถิติ วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 1 2E /E  
 2.  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย
ใช้สถิติ t-test for Dependent Samples 
 3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่มีต่อการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์หลังใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษสว่น สถิตทิี่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมายของผลการประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) โดยแบ่งระดับความเห็นเป็น 5 ระดับ 
 
ผลการวิจัย 

1.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและ
การลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสทิธิภาพเท่ากับ 90.19/80.19 ซึ่งมีค่าสูงกวา่
เกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 

2.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ย 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.6   
 
การอภิปรายผล 

1. จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มปีระสิทธิภาพเท่ากบั 
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90.19/80.19 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  อาจมสีาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เป็นการสอนที่สง่เสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์โจทยป์ัญหาและ
การวางแผนการแก้โจทยป์ัญหาอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ นอกจากนี้ยังได้ลงมือปฏบิัติเรียนรู้ด้วยตนเองจนสามารถเข้าใจในเนื้อหา 
กระบวนการคิด การแก้ปัญหาได้มากยิ่งขึ้น จึงส่งผลนักเรียนมคีวามสามารถในการแก้โจทยป์ญัหา
คณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วนได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรนิทร์ ทิตะยา (2562, หน้า 85) ที่ศึกษาเร่ือง การพัฒนา
ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตรโ์ดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ TAI ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 พบวา่ ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI นักเรียนทุกคนมี
คะแนนไม่ต่ำกวา่ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกาลทิวา สูญราช และวรรณพล  
พิมพะสาลี (2561, หน้า 206) ที่ศึกษา เร่ืองการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาตาม
แนวคิดของโพลยา เร่ือง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าการใช้
แบบฝึกทักษะ เร่ือง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสทิธิภาพคิด
เป็นร้อยละ 83.56 ซึ่งสูงร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้ ดังงานวจิัยของสิริกร  กลยนีย์ (2557, หน้า 31) ที่ศึกษาเร่ือง 
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่พบวา่ ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีค่าเท่ากบั 75.57/75.41 ซึ่งมีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ ประกอบศรี (2560) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนใน
การเรียนรู ้เร่ืองโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้แบบฝึกทักษะเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา 
สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝกึทักษะเร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
หาร โดยใช้แบบฝึกทักษะเทคนคิการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ 83.76/84.44 ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจยัของฤชามน 
ชนาเมธดสิกร (2559, หน้า 195) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ Polya ร่วมกับการเรียนรู้ แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการ
จัดการเรยีนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบวา่ นักเรียนกลุ่มทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ตามแนวคิดของ Polya ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
และมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์สงูกว่ากลุ่มที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

2. จากการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 
4 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษ ก่อนและหลังเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เปน็วิธีการจัดการเรยีนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบระเบยีบ ซึ่งสอดคล้องกับ Polya (1957, pp. 5–40) ได้เสนอ
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ขั้นตอนการแก้โจทย์ปญัหาคณติศาสตร์ว่าต้องอาศัยขัน้ตอนตา่ง ๆ 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ขั้นทำความเข้าใจ
ปัญหาเป็นการคิดเก่ียวกับปัญหา ขั้นที่ 2 ข้ันวางแผนแก้ปัญหา เป็นการค้นหาความเชื่อมโยงหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและตัวไม่รู้ค่า นำความสัมพันธท์ี่ไดม้าผสมผสานกับประสบการณ์ กำหนด
แนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหาหรือเป็นขั้นการวิเคราะห์รายละเอียดและหาความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล
ที่กำหนดกับสิง่ที่ต้องการหาโดยใช้บทนยิาม สมบัติ และทฤษฎบีทต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาก่อนแลว้ ขั้นที่ 3 ขั้น
ดำเนินการตามแผน  เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนหรือแนวทางที่วางไว้ อาจตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
แผน เพิ่มเติมรายละเอียด แล้วลงมือปฏิบัติจนได้ความสำเร็จ ถ้าไม่สำเร็จต้องค้นหาและทำการแก้ปัญหาจน
สามารถแก้ปัญหาได้ ขั้นที่ 4 ขัน้ตรวจสอบผลเป็นการมองย้อนกลับไปยังคำตอบที่ได้มาเร่ิมจากการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของคำตอบและยทุธวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ ตามการศึกษาของ
วรางคณา สำอางค์ (2562) ที่ศกึษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิของโพลยา พบว่าความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  แสดงวา่การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาสามารถทำให้นักเรียนมีความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตรส์ูงขึ้น ซึ่งอาจเปน็เพราะวธิีสอนตามขั้นตอนการสอนของโพลยา ทำให้
นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาอย่างเปน็ระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ 
สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ และสามารถนำความรู้ 
หลักการ การคิดคำนวณต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ทำให้นักเรียนแก้โจทยป์ญัหา
คณิตศาสตร์ไดง้่ายขึ้น มีความเข้าใจมากข้ึน ทำให้เกิดทักษะการคิดมากข้ึนจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และสอดคล้องกับสริิกร กลยนีย์ (2557, หน้า 31) ที่ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบวา่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ด้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มี
ความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 

3.  จากการความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทีม่ีต่อการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษสว่น ระดบัความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่มีต่อการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย  4.18 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา ทำให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในชวีิตจริงโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเป็นการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด วิธีการแก้ปัญหาที่เน้นกระบวนการของโพลยาทำให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น การแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตรส์ามารถนำไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนได้ 
นักเรียนชอบการเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา การเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยาทำให้เข้าใจได้เร็วขึ้น การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เมื่อใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาทำให้
เป็นเร่ืองง่าย อีกทั้งการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาทำให้เกิดแนวคิดใหม่ 
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ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริกร  กลยนีย์ (2557, หน้า 31) ที่ศึกษาเร่ือง การพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเทคนิคการ
แก้ปัญหาของโพลยา มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 เนื่องด้วยนักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัยครั้งนี้ 
 1.  ครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ควรศึกษาขั้นตอนให้ละเอียด 
ทำความเข้าใจในการดำเนินจัดการเรียนรูแ้ต่ละขั้นตอนและตั้งคำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิด เพื่อให้เกิด
แนวคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.  ในส่วนของขั้นปฏิบตัิกิจกรรมควรเพิ่มแบบฝึกหัดระดับงา่ยสำหรับนักเรียนที่อ่อน เพราะจะทำ
ให้นักเรียนมีกำลังใจในการเรียน และอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรสนับสนนุให้หาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ร่วมกับการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ 

โพลยา เพื่อหาวิธีการสอนที่ดีทีสุ่ดที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา พร้อมทกัษะอ่ืน ๆ ที่
ต้องการ 

2. งานวิจัยในคร้ังนี้เป็นแนวทางในการทำวิจัยครั้งต่อไปหรือพัฒนางานวิจยัเดิมในเนื้อหาอ่ืน ๆ และ
ระดับชัน้อ่ืน ๆ ที่มปีัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
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