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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest – 
posttest design มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้น
เก่ียวกับการนับ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่าน
ระบบออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เร่ือง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 ก่อนและหลงัใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์  และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนบั โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผา่นระบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ที่ก าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 30 คน  ซี่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ใน
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การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (Dependent 
Samples t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธภิาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์
เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ 
โพลยา ผ่านระบบออนไลน์ มีคา่ประสทิธิภาพเทา่กับ 83.83/81.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  
(2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
ผ่านระบบออนไลน์ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับ
การนับ โดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด ( x = 4.53, S.D. = 0.36) 

 
ค าส าคัญ : การแก้ปัญหาของโพลยา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์, ออนไลน ์
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Abstract 
In this experimental research investigation, the researcher uses the one group pretest-

posttest design approach, has the following objectives : (1) Develop instruction activities 
Mathematics the Fundamental Principle of by using the Problem Solving Process based on 
the Concept of Polya of Mathayomsuksa 5 students Online System designed so as to 
satisfy the set efficiency standard of 80/80 (2) Compare of Mathematics learning achievement 
the Fundamental Principle of Mathayomsuksa 5 students before and after using Polya's 
conceptual problem-solving process through online. Finally, (3) A study of the satisfaction 
of Mathayomsuksa 5 students towards mathematics learning activities on the subject of 
basic rules for counting by using the problem-solving process based on the concept of 
Polya through online. Using the method of cluster sampling, the researcher selected a sample 
population consisting of 30 Mathayomsuksa 5 students enrolled in the academic year 2021 at 
Triamudomsuksanomklao Smutprakan School. The instruments of research were the 
learning plans based by using the Problem Solving Process based on the Concept of Polya, 
a form used to measure academic achievement on Mathematics, and a questionnaire 
utilized to measure levels of satisfaction. The statistics used in the data analysis were 
mean, percentage, standard deviation. and t-test statistics (Dependent Samples t-test). 

 Findings are as follows: (1) The efficiency of math learning activities on the subject 
of basic rules for counting. of Mathayomsuksa 5 students using the problem-solving process 
based on the concept of Polya through online It has an efficiency value of 83.83/81.50, 
which is higher than the specified threshold of 80/80. (2) Mathematics Learning 
Achievement of Mathayomsuksa 5 Students Using Mathematics Learning Activity Subject: 
Basic Rules for Counting by using the problem-solving process based on the concept of 
Polya through online After studying, it was significantly higher than before at the .05 level. 
(3) Satisfaction of Mathayom Suksa 5 students towards math learning activities on basic 
rules for counting by using the problem-solving process based on the concept of Polya 
through online At the highest level ( = 4.53, S.D. = 0.36) 

Keywords: Problem Solving  of Polya, Mathematics learning achievement, Online System 
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บทน า 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ 

ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เปน็ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสนิใจ แก้ปัญหาไดอ้ย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเปน็เร่ืองมือใน 
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเปน็รากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
ชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึง 
จ าเป็นต้องมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1) เนื่องจากแนวคิดทางการศึกษาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่
กับที่ นักจิตวิทยา นักการศึกษา และนักคิดทั้งหลายตา่งก็พยายามแสวงหาแนวคิด แนวทาง และวิธีการใหม่ 
ที่จะน าการ ศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปเร่ือย ๆ การจัดการเรียนการสอนในปัจจบุัน ถึงแม้จะได้พยายาม
จัดให้มีแบบแผนที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนแล้วก็ตาม แตผ่ลก็ยังไม่เป็นไปตามความ
คาดหวังมากนัก ยังมผีู้เรียนอีกเป็นจ านวนมากทีไ่ม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย กลา่วคือ ยังมีความรู้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือยังขาดทักษะความช านาญในการกระท าสิง่ต่าง ๆ หรือยังขาด
ความรู้และเจตคติที่เหมาะสมในบางเร่ือง การจัดการศึกษาหรือการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนยังไม่ได้ผลตามที่
คาดหวัง ซึ่งสาเหตุของปัญหานัน้ยังคงมีจ านวนมาก (ทิศนา แขมมณี, 2560, หน้า 5) การที่จะสอนให้ได้ผลดี
นั้น ผู้เปน็ครูมืออาชีพจ าเป็นต้องมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน (designing instruction) 
ที่ดีมีประสทิธิ ภาพ ความสามารถนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญของวิชาชีพ ในการออกแบบการเรียนการสอนที่ดี ครู
จะต้องสามารถก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ และความคิดรวบยอดที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียน และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจดุมุ่ง หมายได้โดยสะดวก รวมทัง้มีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม ตรงตามจุดมุ่งหมายด้วย ซึ่งการที่ครูจะสามารถท าสิ่งตา่ง ๆ ดงักล่าวไดด้ี จ าเป็นต้อง
อาศัยศาสตร์ทางการสอน หรือข้อความรู้ทางการสอนเข้ามาช่วย (ทิศนา แขมมณี, 2560, หน้า 13)  

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 เป็นการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ ซึง่มีรูปแบบใน
การสอนออนไลน์ 5 รูปแบบ ประกอบด้วย (1) On Line ผ่านช่องทางออนไลนต์่าง ๆ (2) On Air ทาง
โทรทัศน์ผา่นดาวเทียม เชน่ DLTV (3) On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานทีโ่รงเรียน
จัดท าขึ้นไปยงันักเรียนผา่นผู้ปก ครอง (4) On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และเรียนในสถานที่ที่
ปลอดภัย (5) On Demand จัดการเรียนผ่านทางเวบ็ไซต์ ถึงแมว้่าจะมีการจัดการสอนออนไลนท์ี่หลาก 
หลายรูปแบบ แต่ส าหรับนักเรียนหลาย ๆ คนที่ไมไ่ด้มีความสะดวกในการเรียนแบบออนไลน์ และ
ความสามารถของนักเรียนแต่ะคนไม่เท่าเทียมกันท าให้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนก็แตกต่างกันไป 
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เป็นวชิาที่มุ่งเน้นดา้นทักษะกระบวนการ เพื่อให้ 
นักเรียนได้ฝึกการคิดและแก้ปัญหา มีการจัดล าดบัเนื้อหาเรียงล าดับจากง่ายไปหาเนื้อหาที่ยาก และจากสิง่ที่ 
เป็นนามธรรม ต้องมีการฝึกปฏบิัติให้กับผู้เรียนจนสามารถเข้าใจเนื้อหาเป็นรูปธรรมได้ ในกระบวนการนี้เป็น 
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เร่ืองที่ยากส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพราะนักเรียนจะไม่คิดตามกระบวนการ หรือข้าม
ขั้นตอนได้ ท าให้เกิดความสับสนและไม่เกิดความคิดรวบยอดใน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง อีกทัง้ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการสอนออนไลน์ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่
ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ า และด้วยปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาก็ไม่ได้มาจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพียง
อย่างเดียว อาจมีสาเหตุมาจากหลักสูตร เนื้อหาที่แน่นแต่เวลาเท่าเดิม การจัดการเรียนการสอนในบางเร่ือง
ไม่สามารถท าได้เต็มที่ด้วยระยะเวลาในช่วงเรียนออนไลน์เป็นระยะเวลาที่สัน้กว่าการเรียนในรปูแบบปกติ  

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจะประสบความส าเร็จ 
หรือไม่นั้นกระบวนการแก้ปัญหาถือว่ามีความส าคัญ ส าหรับกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตรท์ี่ส่งผลต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นซึง่เป็นที่ยอมรับและน ามาใช้กนัอย่างแพร่หลาย ได้แก่ กระบวนการแก้ปัญหา 
ตามแนวคิดของโพลยา (Polya’s, 1957, pp. 5-6) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบระเบยีบ มีขั้นตอนชัดเจน มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจโจทย์ (Understanding 
the problem) ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน (Carrying out the 
plan) ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ (Looking back) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแก้โจทยป์ัญหา ของ
โพลยามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ 5 เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ กระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยายา เร่ืองกฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับดีขึน้หรือไม่ เพื่อจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา การเรียนรู้วิชา 
คณิตศาสตร์ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเปน็พื้นฐานในการ
เรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์ต่อไปไดใ้นอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์ ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนบั  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบ
ออนไลน ์

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีตอ่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ เร่ือง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
ผ่านระบบออนไลน ์
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์ มปีระสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผา่นระบบออนไลน์สูงกวา่
ก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เร่ือง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ โดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบ
ออนไลน์อยู่ในระดบัมาก 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาคน้คว้าคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 10 ห้องเรียน 
มีนักเรียนจ านวน 454 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในคร้ังนี้เปน็นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม 
เกล้า สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความพงึพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาตามแนวคิดของโพลยา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาตามแนวคิดของโพลยา เป็นแนวทางที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถ 
แก้โจทย์ปัญหาให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และเหมาะสมกับนกัเรียน  

2. เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับ 
การเรียนการสอนออนไลน์ และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน 

3. เป็นแนวทางในการน ากระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาไปประยุกต์ใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้เนื้อหา หรือสาขาวิชาอ่ืน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 
ความหมายของการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya)   

การแก้ปัญหาของโพลยา (Polya) หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาที่โพลยาได้คิดขึน้เปน็
ขั้นตอนการแก้ปัญหาทีไ่ม่ซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เมื่อผู้เรียนแก้โจทย์ปัญหาครบตามขั้นตอนแล้วจะท าให้ทราบได้ทันทีว่าการแก้โจทย์ปัญหาใน
ข้อนั้น ๆ ท าได้ถูกต้องและสง่เสริมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนมีความกระตือรือร้น
สนใจใฝ่รู้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายและสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  

การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบของปัญหาในการแก้ปัญหาจะต้องมกีาร
วางแผนการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ การก าหนดสารสนเทศที่ต้องการเพิ่มเติมมีการแสดงความคิดเห็นเสนอ 
แนะแนวทางวิธีการแก้ปัญหาทีห่ลาก หลายและตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อน าไปสู่ข้อสรุป 
(สิริพร ทิพย์คง, 2544, หน้า 39) ดังนัน้การแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องนั้นจ าเปน็ต้องอาศัยกระบวน 
การคิดที่มีประสิทธิภาพการหาค าตอบของโจทยป์ัญหาคณิตศาสตร์ก็เหมือนกับการแก้โจทย์ปญัหาทั่วไปการ
จัดล าดบัขั้นตอนในการคิดหาค าตอบที่โจทย์ถามนั้นเปน็กระบวนการคิดที่ท าให้ได้ค าตอบทีโ่จทย์ต้องการ 
ผู้วิจัยขอน าเสนอรายละเอียดทีม่ีนักการศึกษาให้ความหมายไวด้ังนี้  

Polya (1957, pp. 16 - 27) ได้กล่าวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ไว้ 4 ขั้นตอนคือ  

ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the Problem) เป็นการมองไปที ่
ตัวปัญหาโดยพิจารณาว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ก าหนดอะไรมาให้บ้างมสีาระความรู้ใดที่เก่ียวข้องบ้างมีความ
เพียงพอส าหรับการแก้ปัญหานัน้หรือไม่และค าตอบของปัญหาจะอยู่ในรูปแบบใดจนกระทั้งสามารถสรุป
ปัญหาออกมาเป็นภาษาของตนเองได้ถ้าหากยังไมช่ัดเจนในโจทย์อาจใช้วิธีการต่าง ๆ ช่วยเช่นการวาดรูป
เขียนแผนภูมิหรือแยกแยะสถานการณ์โดยเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยค าของผู้เรียนเองแล้วแบ่งเงื่อนไข
ในโจทย์ออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งจะชว่ยท าให้เข้าใจโจทย์ปญัหามากขึ้น 

ขั้นที่ 2 การวางแผนแก้ปัญหา (Devising a Plan) เปน็ขั้นตอนส าคัญที่จะต้องพิจารณา 
ว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดจะแก้ปญัหาอย่างไรผู้เรียนต้องมองเห็นความ ส าคัญของข้อมูลต่าง ๆ ในโจทย์
ปัญหาอย่างชัดเจนมากข้ึนซึ่งเปน็ขั้นที่ค้นหาความ สัมพนัธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์ถามกับข้อมูลหรือสิ่งที่โจทย์
ก าหนดให้ถ้าหากไม่สามารถหาความสัมพันธ์ได้ก็ควรอาศัยหลักการของการวางแผนการแก้ปัญหาดังนี้  

1) โจทย์ปัญหาลักษณะนี้เคยพบมาก่อนหรือไม่และมีลักษณะคลา้ยคลึงกับ 
โจทย์ปัญหาที่เคยท ามาแล้วอย่างไร  

2) เคยพบโจทยป์ัญหาลักษณะนี้เมือ่ไรและใช้วิธีการใดในการแก้ปญัหา 
3) ถ้าอ่านโจทย์ปัญหาครั้งแรกแล้วไม่เข้าใจควรอ่านโจทยป์ัญหาอกีครั้งแล้ว 
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วิเคราะห์ความแตกต่างของปัญหานี้กับปัญหาที่เคยท ามาก่อนดงันั้น การวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนที่
ผู้แก้ปัญหาพิจารณาความสัมพนัธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในปัญหาผสมผสานกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ผู้
แก้ปัญหามีอยู่แล้วนามาก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาและเลอืกยุทธวิธีแก้ปัญหา  

ขั้นที่ 3 การดาเนินการตามแผน (Carrying Out the Plan) เป็นขั้นตอนที่ลงมือ 
ปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาด้วยการรู้จักเลือกวิธีการคิดค านวณกฎหรือสูตรที่
เหมาะสมมาใชโ้ดยเร่ิมจากการตรวจสอบความเปน็ไปได้ของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดตา่ง ๆ ของแผนให้
ชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัตจินกระทั่งสามารถหาค าตอบได้หรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล (Looking Back) เป็นขั้นตอนที่ผู้แก้ปัญหามองย้อนกลับไปที่ 
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผา่นมาเป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องสมบูรณโ์ดยพิจารณาและตรวจดู
ว่าผลลัพธ์ถูกต้องและมีเหตุผลทีน่่าเชื่อถือได้หรือไม่ตลอดจนกระบวนการในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะใช้วิธีการ
อีกวิธีหนึ่งตรวจสอบ เพื่อดูผลลพัธ์ที่ได้ตรงกันหรือไม่หรืออาจใช้การประมาณค่าของค าตอบอย่างคร่าว ๆ 
แล้วพิจารณาปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาให้กะทัดรัดชัดเจนเหมาะสมขึ้นกว่าเดิมขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึง
การมองไปข้างหนา้โดยใช้ประโยชน์จากวิธีการแก้ปัญหาทีผ่่านมาขยายแนวคิดในการแก้ปัญหาให้กว้างขวาง
ขึ้นกว่าเดิมสามารถแสดงล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยาได้การฝึกทักษะเพื่อสร้างความช านาญในการ
คิดแก้ปัญหามีความ ส าคัญโดยต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดทักษะโดยครูจะต้องช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มี
โอกาสใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเมื่อพบปัญหาผู้เรียนสามารถใช้ความคิดและเลือกยุทธวิธี
ที่สามารถแก้ปัญหานั้น ๆ ไดผู้้แก้ปัญหาที่ดีจะมียทุธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่พร้อมจะเลือกมาใช้ได้ในทันที
ขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหายุทธวิธีที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหามีหลากหลายดังนี้  

1) การหาแบบรูป  
2) การเขียนแผนผังหรือภาพประกอบ  
3) การสร้างแบบรูป  
4) การสร้างตารางหรือกราฟ  
5) การคาดเดาและตรวจสอบ 
6) การแจกแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ั้งหมด  
7) การเขียนเป็นประโยคคณิตศาสตร์  
8) การมองปัญหาย้อนกลับ  
9) การระบุข้อมูลที่ต้องการและข้อมูลที่กาหนดให้  
10) การแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย ๆหรือเปลี่ยนมุมมองปญัหานั้น  
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งานวิจัยในประเทศ 
 ชีววรณ์ พลายหนู (2560) ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา พบวา่ (1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการลบ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพล
ยา อย่างมนีัยส าคัญที่ระดบั .01 (2) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.75 จากระบบ 5 คะแนน) 
 พัชรินทร์ ทิตะยา (2561) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า (1) ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมอื TAI นักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 ผ่านเกณฑ์ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
 วรางคณา ส าอางค์ (2562) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา พบวา่ความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 
 
งานวิจัยในต่างประเทศ 
 Muraski (1979) ได้ศึกษาผลของการสอนอ่านในทางคณิตศาสตร์กับความ สามารถในการแก้โจทย์
ปัญหา แบ่งเปน็กลุ่มทดลอง กลุม่ละ 13 คน กลุ่มทดลองได้รับการอ่านบทเรียนแต่ละบทเรียน แบ่งออกเป็น 
5 เร่ือง ใช้เวลา 5 สัปดาห์ ต่อจากวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง ผลการวิจัยปรากฏว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 Schurter W.A. (2001) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธสีอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้และการสอนทัง้ชั้นเรียน กลุ่มตวัอย่างเปน็ชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 5 ผลการวิจยัพบวา่ (1) นักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ชอบการแก้ปัญหามากกว่านกัเรียนที่เรียน
ทั้งชั้นเรียน (2) นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมการแก้โจทย์ปัญหาที่ดีขึ้น 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา

ปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์ ที่ผา่นการตรวจสอบพิจารณา
จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ทา่น โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ แตล่ะแผน
เท่ากับ 1.00  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
1. แบบทดสอบระหว่างเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับ 

การนับ เปน็แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 4 ชุด ชุดละ 5 ข้อ  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ  

เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชีย่วชาญ 3 ท่าน โดย
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 จ านวน 368 คน ที่เคยผ่านการเรียน เร่ือง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ มาแล้ว ซึ่งมีคา่ความยาก
ง่ายตั้งแต่ 0.47 – 0.73 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.40 – 0.67 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ เร่ือง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 15 ข้อ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์การท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล จากคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไปยังผูอ้ านวนการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  
2. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย

ผู้วิจัยเป็นผู้ท าหน้าที่เปน็ผู้ด าเนนิกิจกรรมเอง  
3. ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จากนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 

จ านวน 454 คน โดยสุ่มได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน 
4. ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอยา่ง เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง 

กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยา  

5. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น ผา่นข้อสอบออนไลน์ (Google form) 
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6. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น  
7. หลังจากการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตามเนื้อหาแล้วท าการทดสอบหลังเรียน (Post – test) ดว้ย

แบบทดสอบชุดเดียวกนักับแบบทดสอบก่อนเรียน ผา่นข้อสอบออนไลน์ (Google form) แล้วน าข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลอง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติและงานวิจัย และใช้สถิติตา่ง ๆ ดังนี ้

1. การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  

2. การวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ โดยการหาค่าอ านาจจ าแนก (r) พจิารณาจากค่า Corrected  
Item-Total Correlation ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิต ิ

3. การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใช้สูตรการหาค่าสมประสทิธิ์ 
แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbanch ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิต ิ

4. การวิเคราะห์ผลการหาประสิทธภิาพของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตาม 
แนวคิดของโพลยา โดยใช้คา่เฉลี่ย และร้อยละ 

5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ 
ทดสอบค่าที (Dependent Samples t-test) 

6. การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ 
แก้ปัญหาตาม 

7. แนวคิดของโพลยา โดยใช้คา่เฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 

1. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์ มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.83/81.50 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่า 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ โดยใช้กระบวน การแก้ปัญหาตามแนวคดิของโพลยา 
ผ่านระบบออนไลน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์ 
อยู่ในระดับพึงพอใจมากทีสุ่ด ( x = 4.53, S.D. = 0.36) 
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การอภิปรายผล 
ผลจากการพฒันากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนบั ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์ จาก
ผลการศึกษาค้นควา้สามารถอภิปรายผลได้ดงัต่อไปนี้ 

1. จากกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์ พบว่าคะแนนที่
ได้จากการท าแบบทดสอบย่อยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.77 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 83.83 และคะแนนทีไ่ด้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
16.30 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปน็ร้อยละ 81.50 จะเห็นได้วา่การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์ มปีระสิทธิภาพ 83.83/81.50 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
 จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับ
การนับ ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบ
ออนไลน์ ทีส่ร้างขึ้น ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัเห็นได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างเห็นได้ชดั ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2551, หน้า 19) 
กล่าวว่า การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ควรเน้นที่จะช่วยผู้เรียนให้ได้รับการฝึกประสบการณ์ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาซึง่เป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต ตามทีโ่พลยา กล่าววา่ การแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์สว่นใหญ่ที่สุดของความคิด
ขณะที่มนุษย์ยงัมีสติ จะเก่ียวข้องกับปัญหา (Polya,1980 , 221) มนุษย์มีการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
บรรลุเป้าหมายทีต่ั้งไว้ความเจริญ ก้าวหน้าของโลกที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการรู้จักแก้ปัญหาของมนษุย์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรางคณา ส าอางค์ (2560) ที่ได้ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา” ผลการ วิจัย
พบว่าการน ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ท าให้ความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหา
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 แสดง
ให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ที่มีวิธีการสอนเป็นขั้นตอนตามแนวคิดของโพลยาท าให้นักเรียนได้มกีารฝึกคิด 
วางแผนอย่างเปน็ระบบและเข้าใจได้ง่ายยิง่ขึ้น สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้กับสิ่ง
ที่โจทย์ต้องการทราบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารารัตน์ รื่นรส (2553) ที่ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2” ผลวิจัยพบว่าความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนโดยใช้กิจกรรมการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใชก้ระบวนการ
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แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์ พบว่ามผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา มีขั้นตอนกล่าวไว้อย่างชัดเจน 
ทุกขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยานัน้ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิด วิเคราะห์ ค านวณ 
วางแผนการท างานไว้อย่างเป็นระบบ รอบคอบในการท างาน จงึท าให้ผลลพัธ์หรือค าตอบที่ได้มาในแก้ปัญหา
นั้นได้ผ่านกระบวนตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและแมน่ย า สง่ผลให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีท าและ
หาค าตอบได้ถูกต้อง มีความเข้าใจในการแก้ปัญหาได้งา่ยและเมื่อนักเรียนสามารถค านวณไดจ้ะเป็นทัศนคติที่
ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ตามไปดว้ย อีกทั้งนักเรียนให้ความส าคัญในการเรียนและให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนในวิชาคณติศาสตร์ จึงท าให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับ โดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบ
ออนไลน์ ผลปรากฏว่าระดบัความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยามีค่าเฉลี่ยความพงึพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.53 หมายถึง นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และนกัเรียนมีความกระตือรือร้น ให้ความสนใจต่อ
การท ากิจกรรม มีพฤติกรรมที่สนุกสนานทีไ่ด้ท ากิจกรรมแต่ละครั้ง มีการแสดงออกทางความคดิภายใน
ห้องเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด มีความคิดสรา้งสรรค์ในการท ากิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ  
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. จากผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้น เก่ียวกับการนบั 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบวา่ นักเรียนมีผลการเรียนทีสู่งขึ้น ดงันั้น ครูผูส้อนและผู้ที่เก่ียวข้องในเร่ืองการ
จัดการเรียนการสอน ควรส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยา ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการแก้โจทย์ปัญหาให้มากข้ึน 
 2. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ในช่วงแรก ๆ นักเรียน
ไม่สามารถสรุปกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา ได ้เนื่องจากนักเรียนคุ้นเคยกับการท า
แบบฝึกหัดที่แสดงวิธีท าแล้วตอบเลย ดังนัน้ครูจะต้องคอยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเพิ่มเติมและหลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจสามารถแก้ปัญหาเป็นล าดับขัน้ตอนได้  

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เหมาะที่จะไว้ใชป้ระเมิน
ความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาของนักเรียน หากนักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทยป์ัญหาที่ต่ า 
ผู้สอนก็จะหาวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา จะช่วยให้นักเรียนเข้าโจทย์วา่ต้องการอะไร ต้องวางแผนการ
แก้ปัญหาอย่างไร โจทย์ก าหนดสิ่งใดมาให้ หากมีข้ันตอนใดที่นกัเรียนไม่สามารถบอกได้ ครูจะทราบวา่
นักเรียนไม่เข้าใจในจุดไหน  
 4. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และเปิดใจให้กว้าง  
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกตา่งของนักเรียนแต่ละคน พร้อมทั้งชื่นชม ให้ก าลังใจ และเสริมแรงบวกให้กับ
นักเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  
1. ควรศึกษาเก่ียวกับการใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
2. ควรมีการทดลองวิธีสอน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อหารูปแบบการสอนที่

เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในรูปแบบอื่น ๆ 
3. ควรมีการท าวิจัยในเนื้อหาอ่ืน ๆ ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เพื่อเป็น

การศึกษา เชื่อมโยง หรือเป็นการบูรณาการในหลาย ๆ วิชา 
4. ในการสอนออนไลน์ ควรใชช้อ่งทางออนไลน์ที่หลากหลาย แต่ต้องค านึงถึงความพร้อมของ

ผู้เรียนด้วยว่าสะดวกรูปแบบใด ช่องทางใด เพื่อป้องไม่ให้เกิดปญัหาในการเก็บข้อมูลในภายหลงั 
5. ในการสร้างแบบทดสอบออนไลนโ์ดยใช้ Google Form ควรหลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพแนบใน

ข้อสอบ เพราะในการท าข้อสอบผ่าน Google Form เมื่อมีรูปภาพจะเกิดการโหลดข้อมูลที่ชา้ หากถ้าท าจาก
โทรศัพท์มือถือรูปอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้ 
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