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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพือ่ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา

รวมกับบารโมเดล เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยใชกระบวนการ

แกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลกอนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดย

ใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเขาวงพระจนัทร สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 16 คน 

mailto:Kanokkarn.suk@Obecmail.com2


2 

 

ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ประกอบดวย 1) การสรางแผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชกระบวนการ

แกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล จำนวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบบั ชนิดปรนยั 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 

0.98 คาความยากงายตั้งแต 0.48 ถึง 0.80 คาอำนาจจำแนกตั้งแต 0.25 ถึง 0.95 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนเร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา

รวมกับบารโมเดล มลีักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลหาคาประสทิธิภาพของ

กิจกรรมการเรียนการสอนใชคะแนนเฉลี่ยของคะแนนรอยละระหวางเรียน/คะแนนเฉลี่ยของคะแนนรอยละหลังเรียน 

หาคาความแตกตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติทดสอบ Dependent Samples t-test และศึกษา

ระดับความพึงพอใจโดยใชสถิติคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัปรากฏดังนี้ 1) ผลการหาประสิทธิภาพ

ของกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับ

บารโมเดลมีประสิทธิภาพเทากับ 86.20/82.80 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05และ 3) นักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาของ

โพลยารวมกับบารโมเดล เร่ืองการแกโจทยปญหาเศษสวนโดยภาพรวมนักเรียนมีความพงึพอใจในระดับมากทีสุ่ด  

คำสำคัญ ; กระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;การแกโจทยปญหา 

เศษสวน 

 

Abstract 

This research aimes to 1) develop a learning activity using a Polya’s Problem Solving 

Process with Bar Model in Fraction Problem Solving of primary 4 students to achieve the criterion 

as 80/80 2) compare pre and post of the academic achievement in Fraction Problem Solving 

using Polya’s Problem Solving Process with Bar Model, and (3) study the satisfaction of primary 

4 students in learning by Polya’s Problem Solving Process with Bar Model. The subjects were 16 

of primary 4 students, Khaowongprachan school, Kanchanaburi primary educational service area 

4, class of 2nd semester, academic year 2020. which were selected by cluster sampling.  

The instrument used in the study were 1) Mathematic lesson plans in Fraction Problem Solving 

of primary 4 using Polya’s Problem Solving Process with Bar Model. there are 4 plans, 2 hours 

for each plan. 2) a test to measure academic achievement with 1 issue of 4 multiple alternative 
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response test,4 multiple choices of 20 questions with a total reliability of 0.98 and a difficulty 

index from 0.48 to 0.80 with a power of discrimination from 0.25 to 0.95. and 3) the questionnaire 

for the student satisfaction in learning activity using Polya’s Problem Solving Process with  

Bar Model. The research result are as follows : 1 )  The result on the finding in the efficiency of 

learning activity to solve Fraction Problem using a Polya’s Problem Solving Process with  

Bar Model was 86.20/82.80 which meets the criterion as 80/80. 2 ) The effectiveness of Fraction 

Problem Solving using Polya’s Problem Solving Process with Bar Model, post-study was higher 

than pre study at the 0.05 level of significance. And 3 ) The students who study about Fraction 

Problem Solving using Polya’s Problem Solving Process with Bar Model were overall satisfied at 

the highest level.  

Keywords :  Polya’s Problem Solving Process with Bar Model; Academic Achievement; Fraction  

Problem Solving  

 

บทนำ 

 คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญอยางยิ ่งตอความสำเร็จในการเรียนรู ในศตวรรษที ่ 21 เนื ่องจาก

คณิตศาสตรชวยใหมนุษยมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห

ปญหามีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหา หรือ สถานการณไดอยางรอบคอบและถี่ถวนชวยใหคาดการณ 

วางแผนตดัสินใจแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมและสามารถนำไปใชในชีวิต ประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ อันเปนรากฐานในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติการศึกษา

คณิตศาสตรจึงจำเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันสมัยและสอดคลอง กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2560) คณิตศาสตรเปนศาสตรที่มีลักษณะและธรรมชาติเฉพาะตัว ทำใหคณิตศาสตรมีความแตกตางจากศาสตรอ่ืน 

คนสวนใหญมักมองวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวยตัวเลขและการคำนวณ และมักคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก 

เนื่องจากมีทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม มากมาย และไมมีสื่อรูปธรรมที่ใชแทนไดชัดเจน ความรูทางคณิตศาสตรจึง

เปนความรูที่ดูเหมือนไกลหางจากมนุษยตั้งแตตื่นนอนจนถึงกอนเขานอน มนุษยไดใชคณิตศาสตรเปนความรูที่อยู

คูกับชีวิตมนุษยตั้งแตตื่นนอนจนถึงกอนเขานอน มนุษยไดใชคณิตศาสตรทั้งโดยตั้งใจและไมไดตั้งใจ ทั้งโดยรูตัว

และไมไดรูตัว (อัมพร มาคะนอง, 2551) ถึงแมวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสำคัญแตการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตรในประเทศไทยที่ผานมายังไมประสบผลสำเร็จเทาที่ควร จะเห็นไดจากผลการทดสอบทางการศึกษา
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ระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตรชั ้นประถมศึกษาปที ่ 6 ปการศึกษา2560-2562 พบวา

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 37.12 37.50 และ 32.90 ตามลำดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน), 2563) นั่นคือการเรียนรูทางคณิตศาสตรอยูในระดับต่ำกวารอยละ 50 ถือวาอยูในเกณฑระดับ

ต่ำ นอกจากนี้ผลการประเมินระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของสังกัดการศึกษาขั ้นพื้นฐานประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 ระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่ 6 ปการศึกษา 2560-2562 พบวามีคะแนนเฉลี ่ยรายวิชา

คณิตศาสตร 41.59 31.47 และ 32.90 ตามลำดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 

2563) แสดงใหเห็นถึงผลการเรียนรูทางคณิตศาสตรต่ำวาเกณฑรอยละ 50 เชนเดียวกัน และจากการประชุมครู

คณิตศาสตรในโรงเรียนเขาวงพระจันทรและพบวาเนื้อหาที่เปนปญหาตอการจัดการเรียนการสอนมากที่สุดคือ 

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และจากประสบการณการสอนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนเวลา 2 ป 

พบวา การแกโจทยปญหาเศษสวน นักเรียนสวนใหญไมสามารถแกโจทยปญหาได อาจเปนเพราะนักเรียนไม

เขาใจความสัมพันธของขอมูลในโจทยปญหาและไมสามารถนำทักษะความรูไปใชในการแกโจทยปญหาไดนั้น ซึ่ง

สอดคลองกับ (นัชนันท กมขุนทด, 2552) กลาววา สาเหตุที่นักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เปน

เพราะนักเรียนขาดความสามารถในการคิด วิเคราะหโจทยปญหา  

 จากปญหาในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดังกลาวครูตองคิดหาวิธีในการแกโจทยปญหา คิดหา

วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการแกโจทยปญหา และสามารถนำความรู ไปใชในการ

วิเคราะหหาคำตอบและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญ

คณิตศาสตรมีความสำคัญตอการแกปญหาซึ่ง เทราแมนและลิซเตนเบิรต(Troutman and Lichtenberg, 1974) 

กลาววาการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาจะชวยให บุคคลตัดสินใจและเลือกทางดำเนินชีวิตให

สมบูรณยิ่งขึ้น ดังนั้นนักเรียนจำเปนตองเรียนรูถึงการเลือกสิ่งที่ตองการไวกำจัดสิ่งที่ไมตองการออกไป รูจักการ

ผสมผสาน และเลือกขอมูลที่จำเปน อำนวยประโยชนตอเขา ที่จะมีสัมพันธตอผูอื่นไดเปนอยางดี ครูคณิตควร

ฝกฝนใหนักเรียนไดรับหรือสัมผัสปญหาตางๆ อยางมีเหตุผลสมจริงและมุงที่กระบวนการแกปญหา ดังนั้นการ

เรียนการสอนคณิตศาสตรจำเปนตองเนนการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และตอง

พัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางถูกตองและแมนยำ 

 บารโมเดล (Bar Model) เปนยุทธวิธีการทำโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่กำหนด ใหใชการวาดรูป

บารโมเดล ในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร โดยวาดรูปเปนบล็อกหรือบาร เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เรียกวา 

Singapore Bar Model หรือ Singapore Block Model หรือเรียกสั ้นๆ วา Bar Model การแกโจทยปญหา 

โดยใช Bar Model สามารถทำใหนักเรียนคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรของนักเรียน แลววาดรูปออกมาเปน 

รูปบารโมเดล ซึ่งจะทำใหผูเรียนเขาใจ เก็บความคิดรวบยอด และสามารถสรางองคความรูดวยตนเองทำให

นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาไดอยางถูกตอง (กรองทอง ไคริรี, 2554) 
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 การแกโจทยปญหาทำไดหลายวิธี ปญหาใดจะแกดวยวิธีใดขึ้นอยูกับลักษณะของโจทยปญหา และ

ขึ้นอยูกับความชอบและความถนัดของผูแกปญหาดวย สำหรับนักเรียนที่เปนเด็กไทยคงขึ้นอยูกับผูสอนดวย 

ผูสอนสอนอยางไร ผูเรียนก็มักยึดติดทำตามไปแบบที่สอนนัน้ดวย อยางที่เห็นกันอยู วิธีการแกโจทยปญหาที่ไดผล

วิธีหนึ่งคือการเขียนรูป อานโจทยไปเขียนรูปไป ทำความเขาใจไปดวย รูปชวยใหเกิดการคิดตาม ขอความในโจทย

ปญหาทำใหงายนาจะสอดคลองกับการทำงานของสมอง วิธีการเขียนรูปเปนวิธีที่ครูคณิตศาสตรโดยเฉพาะครูใน

ระดับประถมศึกษาทุกคนในประเทศสิงคโปร ตองรู  ตองเขาใจ ตองคุนเคยและชำนาญ ดวยวาผลการสอบ

ประเมินระดับชาติ เปรียบเทียบความสามารถของผูเรียนในการแกปญหาคณิตศาสตร นักเรียนสิงคโปรทำไดดีมาก

ในระดับตนๆของโลก วิธีการนี้ในสิงคโปรเรียกวา บารโมเดล (Bar Model) (สุรัชน อินทสังข, 2558) 

ดวยเหตุนี ้ผู วิจัยจึงสนใจที่จะใชเทคนิคบารโมเดล เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาเศษสวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 โดยใชกระบวนการแกปญหาของ

โพลยารวมกับบารโมเดลในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับนักเรียน ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถวิเคราะห

ปญหาไดและจะไดนำผลการวจิัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล เรื่อง  

การแกโจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื ่อง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยใช

กระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลกอนและหลังเรียน 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับ

บารโมเดล เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. กิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การแกโจทยปญหาเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใช

กระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 ที่เรียนเรื ่อง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยใชกระบวนการ

แกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาของ

โพลยารวมกับบารโมเดลอยูในระดับมาก 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้เปนนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 4 กลุ มโรงเรียนหนองฝายซึ่ง

ประกอบดวย โรงเรียนบานหนองฝาย โรงเรียนกรับใหญ โรงเรียนชุมนุมพระ โรงเรียนหนองงูเหา โรงเรียนหนองไผลอม 

และโรงเรียนเขาวงพระจันทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563 จำนวน 87 คน ซึ่งโรงเรียนจัดนักเรียนแบบคละความสามารถทั้งหมด 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4โรงเรียนเขาวงพระจันทร 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 16 คน 

ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย 

 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

 เนื้อหา ไดแก สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล 

 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาอันเปนความสามารถพื้นฐานนำไปสู

การพัฒนาความสามารถดานคณิตศาสตรในระดับที่สูงข้ึน 

 2. เปนแนวทางใหครูผูสอนในการนำไปใชปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในเรื่องอื่น ๆ 

และในระดับชั้นอ่ืนๆ ตอไป 

 3. เปนประโยชนตอนักพัฒนาหลักสูตรที่จะนำขอมูลไปพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตรตอไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 เบญจวรรณ นันตาเครือ (2554) ทำการศึกษาเกี่ยวกับ การใชกลวิธีการวาดแบบจำลองเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื ่อง พื้นที ่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 ที่ไดเรียนโดยใชกลวิธีการวาดแบบจำลอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา            
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เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรผานเกณฑรอยละ 50 ของคะแนนสอบทั้งหมดมีคนจำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 

77.28 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผลที่ไดจากการใชกลวิธีการวาดแบบจำลองทำใหนักเรียนมีความเขาใจใน

การแกโจทยปญหา เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติไดดีข้ึน โดยนักเรียนสวนใหญสามารถวาด

ภาพและระบุตัวเลขแทนขอความที่อยูในโจทยไดอยางถูกตอง และนักเรียนสามารถระบุแนวคิดที่ใชในการแก

โจทยปญหาจากภาพที่วาดไดอยางถูกตอง แตมีนักเรียนบางสวนที่ไมสามารถหาคำตอบไดถูกตอง ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากขาดความรูพื้นฐานในการคิดคำนวณ 

 ศรันย เปรมปรีดา (2559) การพัฒนาชดุฝกทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยทฤษฎีบารโมเดล

สำหรับ นักเรียนชันประถมศึกษาปที 3 ผลการวิจัย พบวา (1) ชุดฝกทักษะในการแกโจทยปญหาคณติศาสตรดวย

ทฤษฎีบารโมเดล มีคุณภาพ ในระดับดีมาก 2) ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

ดวยทฤษฎีบารโมเดล ประสิทธิภาพ 82.13/ 83.11 และ (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท/ีเรียนโดยใช

ชุดฝกทักษะในการแกโจทย ปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะดวยทฤษฎีบารโมเดล สูงกวา

นักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ฉัตรกาญจน ธานีพูน (2562) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาเลขคณิต

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล พบวา 1) แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาคณิตศาสตรของโพลยารวมกับบารโมเดล เรื่อง การแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75 2) พัฒนาการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใช

กระบวนการแกปญหาคณิตศาสตรของโพลยารวมกับบารโมเดล มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน เทากับ 

17.20 คะแนน ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนด 3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการแกปญหาของโพล

ยารวมกับบารโมเดลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง การแกโจทยปญหาเลขคณิตของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 

4) นักเรียนที ่ไดรับการจัดการเรียนรู ดวยกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลเพื ่อพัฒนา

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง การแกโจทยปญหาเลขคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 Samuel Onyinyechi Nneji (2013) ไดศึกษาผลการใชแบบจำลองการแกปญหาของโพลยา ตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน เรื ่อง พีชคณิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายการวิจัยครั ้งนี้

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของแบบจำลองการแกปญหาของโพลยาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ

คงทน กลุมตัวอยางที่ใชมีทั้งหมด 8 กลุม จำนวน 220 คน แบงเปนกลุมทดลอง 4 กลุม จำนวน 118 คน ที่รับการ

จัดการเรียนรูโดยใชแบบจำลองการแกปญหาของโพลยา และกลุมควบคุม 4 กลุม จำนวน 102 คน ที่มีการ
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จัดการเรียนรูแบบบรรยาย เคร่ืองมือที่ใชไดแก แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 20 ขอ แผนการ

จัดการเรียนรูแบบจำลองการแกปญหาของโพลยา แผนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย สถิติที่ใชในการวิเคราะห 

คือ KR-20 คาเฉลี ่ย และความแปรปรวน (ANCOVA) ที ่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลวิจ ัยพบวา นักเรียนที ่ใช

แบบจำลองการแกปญหาของโพลยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนสูงวา นักเรียนที่เรียนแบบบรรยาย 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  1. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

  แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาเศษสวน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล จำนวน 8 แผน ประกอบดวย 

โจทยปญหาการบวกเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน จำนวน 3 แผน โจทยปญหาการลบเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน 

จำนวน 3 แผน และโจทยปญหาระคนเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน จำนวน 2 แผน แผนการจัดการเรียนรูผานการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญโดยมีคา IOC เทากับ 1.00 

     2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การแกโจทยปญหา

เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 มีลักษณะเปนแบบปรนัยที่มี 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ มีคาความยากงาย 

(p) ตั้งแต 0.48 ถึง 0.80 คาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต 0.25 ถึง 0.95 และคาความเชื่อมั่น 0.98 

   2) แบบทดสอบระหวางเรียน เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีลักษณะ

เปนแบบปรนัยที่มี 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ชุด ชุดละ 10 ขอ ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ มีคา IOC เทากับ 0.96 

   3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา

รวมกับบารโมเดล เรื่อง การแกโจทยปญหาเศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) แบงระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ จำนวน 10 ขอ ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ มีคา IOC 

เทากับ 1.00   

 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

 ระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู เรื่อง เศษสวน ใชเวลาทั้งหมด 8 ชั่วโมง โดยทำการทดสอบกอนเรียน 

จำนวน 1 ชั่วโมง ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูจำนวน 8 ชั่วโมง และทำการทดสอบหลังเรียน 

จำนวน 1 ชั่วโมง 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนเขาวงพระจันทร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ซึ่งกลุมตัวอยางเปน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน 16 คน ผูวิจัยดำเนินการจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการ

แกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลในการจัดการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวน 

 2. ชี้แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ

แกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลในการจัดการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาเศษสวน เพื่อใหนักเรียน

ปฏิบัติไดถูกตอง 

 3. นำแบบทดสอบวัดทักษะทางการเรียนคณิตศาสตรที่ไดสรางขึ้น จำนวน 20 ขอ ไปทดลองกับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเขาวงพระจันทร ที่เปนกลุมตัวอยาง แลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยางที่ได

จากการทดสอบในคร้ังนี้เปนคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 

 4. ดำเนินการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล

ในการจัดการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวน โดยใชเวลาการสอน 8 ชั่วโมง โดยทดสอบระหวางเรียนใน

ชั่วโมงหลังจากจบแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 จัดการเรียนรูที่ 5 จัดการเรียนรูที่ 7   

 5. เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการแกโจทยปญหาของโพลยารวมกับ

บารโมเดลในการจัดการเรียนรู เรื ่อง การแกโจทยปญหาเศษสวนทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรอีกคร้ัง แลวบันทึกผลการทดสอบใหเปนคะแนนหลังเรียน (Post-test) 

 6. ผูวิจัยนำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับ

บารโมเดล เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวนใหนักเรียนประเมิน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาดำเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

 1. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล 

เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวน 80/80 โดยใชสถิติ วิเคราะหหาประสิทธิภาพ E1 / E2 

 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป 4 

กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวน 

โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

 3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับ

บารโมเดล เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวน โดยใชสถิติ คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัย 

 จากการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยใช

กระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลชั้นประถมศึกษาปที่ 4” ไดผลการวิจัยดังนี้ 

 1. การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยใชกระบวนการ

แกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 86.20/82.80 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวนที่เรียน

โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาของ

โพลยารวมกับบารโมเดล เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  

 

การอภิปรายผล 

   จากการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยใช

กระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลชั้นประถมศึกษาปที่ 4” สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาเศษสวน โดยใชกระบวนการ

แกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลมีประสิทธิภาพเทากับ 86.20/82.80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กำหนด

ไวหมายความวานักเรียนมีคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนผลงานนักเรียนและการทำใบงานและแบบ

ฝกทักษะทายแผนการจัดการเรียนรูระหวางเรียนทั้ง 8 แผนคิดเปนรอยละ 86.20 และคะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 82.80 แสดงวา แผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่ตั ้งไว และเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตั ้งไว การที่ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้

เนื่องจาก  

 1) แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื ่อง การแกโจทยปญหาเศษสวน โดยใชกระบวนการ

แกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล เพื่อเสริมทักษะในการแกโจทยปญหาที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานขั้นตอนใน

การจัดทำอยางเปนระบบและใชวิธีการที่เหมาะสมโดยผูวจิัยไดหาความรูและขอมูลที่จำเปนเอกสารที่เก่ียวของกับ

การใชหลักสูตรการวิเคราะหสาระการเรียนรูเทคนิคการจัดการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังตลอดจนการ

วัดผลประเมินผลเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตลอดจนไดผานการตรวจสอบและปรับปรุง

ขอบกพรองตามขอเสนอแนะของผูเชี ่ยวชาญและผานการทดลองใชจากนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหา

คุณภาพของเครื่องมือมีการปรับปรุงใหมีความสมบูรณกอนนำไปใชสอนจริงใบงานและแบบฝกทักษะประจำ

แผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นไดผานขั้นตอนการสรางอยางเปน

ระบบและผานการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองจากผูเชี่ยวชาญไดผานการทดลองใชเพื่อหาคุณภาพของ
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แบบทดสอบหาคาความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรูหาคาความยากงายหาคาอำนาจ

จำแนกและหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบจึงทำใหแบบทดสอบมีประสิทธิภาพ  

 2) กระบวนการเรียนรู ผูวิจัยไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทย

ปญหาเศษสวนโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลเพื่อเสริมทักษะในการแกโจทยปญหาชัน้

ประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งไดคำนึงถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญคำนึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดพัฒนาอยางเต็มความสามารถเต็มตามศักยภาพการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูไดเนนใหผูเรียนไดชวยเหลือกันในระหวางการเรียนรูการเรียนรูเร่ิมจากเนื้อหาที่งายไปหาเนื้อหาที่ยากอยาง

ตอเนื่องเนื้อหานาสนใจเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

ปชัญญะ ถานันตะ (2562) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทาง

คณิตศาสตรรวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร

ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางคณิตศาสตร

รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยามีประสิทธิภาพเทากับ 82.68/76.96 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 70/70 สอดคลอง

กับฉัตรกาญจน ธานีพูน (2562) การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล ผลการศึกษาพบวา แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาคณิตศาสตรของโพลยารวมกับบารโมเดล เรื่อง การแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75 และสอดคลองกับทิวาพร 

เตมีศักดิ์ (2558) ไดศึกษาการใชการวาดแบบจำลองเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวานักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดโดย

วิเคราะหโจทยปญหาแลววาดแบบจำลองเพื่อทำความเขาใจโจทยจากนั้นพิจารณาจากแบบจำลองแลวสามารถ

ทำใหเปนประโยคสัญลักษณและหาคำตอบไดถูกตองจากการทำแบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรพบวานักเรียนรอยละ 71.43 มีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 คะแนน (คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 

76.49) 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยใชกระบวนการแกปญหา

ของโพลยารวมกับบารโมเดลหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานการวิจัยเกี ่ยวกับการจัดการเรียนรู ว ิชาคณิตศาสตร เรื ่อง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยใช

กระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล เพื่อเสริมทักษะในการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 พบวาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับ 16.56 คิดเปนรอยละ 82.80 ซึ่งสูงกวา

เกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนผลมาจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือภายใน

กลุมเดียวกันโดยสมาชิกไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนะนำอธิบายสอนใหสมาชิกในกลุมไดเขาใจกันชวยเหลือ

ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมไดแสดงความสามารถกลาคิดกลาตัดสินใจ

นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยใชกระบวนการแกปญหาของ
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โพลยารวมกับบารโมเดลเพื่อเสริมทักษะในการแกโจทยปญหามีกระบวนการและขั้นตอนที่สงเสริมนักเรียนดวย

กระบวนการทำงานกลุมซึ่งนักเรียนจะตองชวยเหลือกันเพื่อใหกลุมประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวโดย

เปาหมายที่ตั้งไวคือแรงจูงใจที่ทำใหนักเรียนหมั่นฝกฝนทำแบบฝกทักษะอีกทั้งการไปสูเปาหมายของนักเรียนยังมี

การเสริมแรงจากผูสอนดวยการใหรางวัลเปนรางวัลกลุมซึ ่งเปนแรงกระตุนอีกทางหนึ่งจึงทำใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่สงูข้ึนการจัดการเรียนรูเร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวนโดยใชกระบวนการ

แกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลเพื่อเสริมทักษะในการแกโจทยปญหายังมีข้ันตอนที่ชวยพัฒนานักเรียนเปน

รายบุคคลสำหรับนักเรียนที ่ไมผานเกณฑโดยการทำแบบฝกทักษะเพิ่มเติมจึงทำใหนักเรียนในกลุมออนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้นอีกดวยซึ่งสอดคลองกับ ศรันย เปรมปรีดา (2559) การพัฒนาชุดฝก

ทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยทฤษฎีบารโมเดลสำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท ี3 ผลการวิจัย

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะดวยทฤษฎีบารโมเดลสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 สอดคลองกับ ปชัญญะ ถานันตะ (2562) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรูทางคณิตศาสตรรวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา เพื่อสงเสริมความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้นักเรียนที่เรียนดวยการจัด

กิจกรรมการเร ียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ทางคณิตศาสตรร วมกับกระบวนการแกป ญหาของโพลยา 

มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และสอดคลองกับฉัตรกาญจน ธานีพูน (2562) การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาเลขคณิตของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลผลการศึกษาพบวา 

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่องการแกโจทยปญหาเลขคณิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบาร

โมเดล เรื่อง การแกโจทยปญหา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.75 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปชัญญะ ถานันตะ 

(2562) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางคณิตศาสตรรวมกับ

กระบวนการแกปญหาของโพลยาเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางคณิตศาสตรรวมกับ

กระบวนการแกปญหาของโพลยามีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับวิมาดา มงคลพิศ 

(2558) ไดศึกษาการพัฒนาวิธีการเรียนรูโดยผสานแนวคิดของโพลยาและกลุมรวมมือเพื่อพัฒนาทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน

ดวยวิธกีารเรียนรูโดยผสานแนวคิดของโพลยาและกลุมรวมมือเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร



13 

 

อยูในระดับมากที่สุดและสอดคลองกับสุพัฒตา โนทะนะ (2556) ไดศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะ 

หาความรูโดยเสริมการแกโจทยปญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่องคลื่นเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน

นานอยจังหวัดนานผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการทำวิจัยคร้ังน้ี 

 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวน โดยใชกระบวนการแกปญหาของ

โพลยารวมกับบารโมเดล ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 จะตองวางแผนใหชัดเจนเนื่องจากรูปแบบการสอนวิธีนี้จะใช

เวลาในการจัดกิจกรรมมากอาจมีผลกระทบตอการเรียนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 

 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนบางคนมีการเรียนรูและปฏิบัติงานไดชากวานักเรียนคนอ่ืนๆ 

ครูผูสอนควรใหเวลามากข้ึนและใหความสนใจกับนักเรียนกลุมนี้เปนพิเศษ 

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาเศษสวน โดยใชกระบวน การแกปญหาของโพลยา

รวมกับบารโมเดล ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไมเหมาะสำหรับกลุมนักเรียนที่มีคนเกงนอยหรือมีกลุมปานกลางและ

กลุมออนจำนวนมาก เพราะจะทำใหข้ันตอนการทำกิจกรรมลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาคร้ังตอไป 

 1. ควรสรางและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาเศษสวน โดยใชกระบวนการ

แกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในสาระหรือเนื้อหาอื่นๆเพื่อฝกฝนและพัฒนาให

ผูเรียนรักการเรียนรูรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 2. ควรสรางและพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมอ่ืนๆ เปรียบเทียบกับวธิีสอน

ของ สสวท. 

  2.1 ควรมีการวัดความคงทนของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การแกโจทย

ปญหาเศษสวน โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง 

การแกโจทยปญหาเศษสวน โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับบารโมเดล ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กับ

วิธีการสอนแบบอ่ืนๆ 
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