
1 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทยป์ัญหาของ การบวก 
และการลบ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
The Development of Mathematics Learning Achievement on Problem 

Solving of Addition and Subtraction by Using Polya’s Problem  
Solving Process for Prathomsuksa 4 Students 

 
อรุณรัตน์ มีวงษ์ 1*  และปรียา บญุญสิริ 2   

1 สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย 
2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคำแหง ประเทศไทย 

* ผู้รับผิดชอบบทความ 
 

Arunrat Meewong 1* and Preeya Boonyasiri 2  
1 Mathematics Education, Faculty of Education, 

Ramkhamhaeng University, Thailand 
2 Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand 

* Corresponding author 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
ของโพลยา ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
เร่ือง โจทย์ปัญหาของ การบวกและการลบ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของ 
โพลยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มตี่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4  โรงเรียนบ้านหนองแก  ตำบล  
ตาหลังใน อำเภอวังนำ้เย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 14 คน ทีไ่ด้มาด้วยวิธีการสุ่มโรงเรียน ด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจบัสลากโรงเรียน ไดโ้รงเรียนบา้นหนองแก สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบระหว่างเรียน  (3) แบบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) แบบวัดความพึงพอใจ  
  ผลการวิจัยสรปุได้ดงันี้  (1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ญัหา
ของโพลยา มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 82.14/85.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาชองโพลยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา โดยรวมเทา่กับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.97 แสดงว่านักเรียนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์; กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
 
ABSTRACT 

   The objectives of this research were  (1) to develop  learning management by 
using Polya's problem solving process with effective following 80/80 criteria,  (2) to 
compare between before and after learning about the Mathematics learning achievement,  
the problems of addition and subtraction by learning management using Polya’s problem 
solving  process  for Prathomsuksa 4 students,  (3) to study the satisfaction of students  
in Prathomsuksa 4 about learning management by using Polya’s problem solving  process.  
 The sample group was students of Ban Nong Kae School, Ta Lang Nai Sub-district, 
Wang Nam Yen District. Sa Kaeo Province. There were 14 students who were obtained by 
simple random sampling, with a simple random sampling method by random from school. 
The statistics that use for analysis data, there are Mean, Standard deviation, and t-test. The 
tools in this research were  (1) the lesson plan (2) the formative tests (3) the achievement 
test and (4) the questioniares  on learning satisfaction. The  results of research were (1) the 
efficiency of learning management by using Polya's problem solving process. The efficiency 
was equal to 82.14/85.71 which was higher than the set criteria. (2) the academic 
achievement after learning was higher than before learning at the .01 level. (3) the overall 
student satisfaction was 4.00 deviation and the standard was 0.97, it means the students’ 
satisfaction was in the high level. 
 

Keywords: Mathematics Learning Achievement;  Polya's problem solving process 
 
บทนำ   

  คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์

ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เปน็ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ

สถานการณไ์ด้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสนิใจแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้อง

เหมาะสม และสามารถนำไปใชใ้นชีวิตจริงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเปน็เครื่องมือใน
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การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนๆ อันเปน็รากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ

ให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณติศาสตร์จงึจำเป็นต้องมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหนา้อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1) 

  ในปัจจุบนั การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร พิจารณาได้จากรายงานผล

การประเมินนักเรียนของสำนักทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ พบว่า โรงเรียนบา้นหนองแก สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-2563  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.50, 

41.43, 33.00 ตามลำดับ ซึง่พบว่า คะแนนเฉลี่ยในแตล่ะปีการศึกษาต่ำลงทุกปีการศึกษา จากการวิเคระห์

พบว่า เนื้อหารายวิชาเร่ือง การบูรณาการเก่ียวกับโจทย์ปัญหา มีคะแนนตำ่กว่าเกณฑ์และต่ำทีสุ่ด (โรงเรียน

บ้านหนองแก ฝ่ายวชิาการ, 2561-2563) จากปัญหาดังกลา่วนา่จะมีสาเหตุมาจาก การจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ในโรงเรียนยงัเป็นแบบเดิม เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณเปน็หลัก มากกว่าการแก้โจทย์

ปัญหา ไม่เนน้กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดับ

ไม่น่าพึงพอใจ 

  ดว้ยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้วิจยัจึงสนใจนำรูปแบบกระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา มาจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) กล่าวว่า กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา เปน็กระบวนการแก้ปัญหาที่

ยอมรับและนำมาใช้อยา่งแพร่หลายประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คอื 1) ขั้นทำความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นเร่ิมต้นใน

กาแก้ปัญหาที่ต้องให้คิดเกี่ยวกับปัญหาและตัดสนิใจว่าปัญหานัน้กำหนดอะไรมาให้บ้างและถามหาอะไร  

2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา เปน็ขัน้ที่ต้องหาความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลที่กำหนดให้กับข้อมูลที่ต้องการทราบ

แล้วนำความสัมพนัธ์นัน้มากำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 3) ขั้นปฏิบัติตามแผน เป็นขั้นที่ลงมือปฏิบัติตาม

แนวทางที่วางแผนไว้ และ 4) ขั้นตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ เป็นขั้นตรวจสอบความถูกต้อง เห็นได้ว่า 

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเป็นกระบวนการทีต่้องเรียนรู้และฝึกฝน ซึ่งผลการวิจัยในคร้ังนี้ น่าจะ

สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้โจทย์ปญัหาดีขึ้นจนอาจถึงเกณฑ์ที่กำหนดได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ให้มีประสทิธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาของ การบวกและการ
ลบ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
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ก่อนเรียนและหลังเรียน 
  3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มตี่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  1.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาของ การบวกและการลบ  ด้วยการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน 
  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา อยู่ในระดับมาก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ในกลุ่มวิชาการตาหลังใน ตำบล
ตาหลังใน อำเภอวังนำ้เย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้   เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก ตำบลตา
หลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จงัหวัดสระแก้ว จำนวน 14 คน ที่กำลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ที่ได้มาดว้ยวิธีการสุ่มโรงเรียน ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจบัสลาก
โรงเรียน ได้โรงเรียนบ้านหนองแก 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
  2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 
   2.2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 
  เนื้อหาที่ศึกษา  
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา 
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  ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจัย    
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใช้เวลาในการทดลองจำนวน 8 
ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
  1.  ทำให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์นำแนวคิดการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้เป็น
ฐานไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หน่วยอ่ืนหรือระดับชัน้อ่ืน 
  2.  เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนวชิาคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยใชป้ัญหาเป็นฐาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  3.  เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนวชิาคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืนที่จะนำไปใช้ในการปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น อีกทั้งยังทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการนำ
คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  
  โพลยา (อ้างถึงใน ศรินยา คุณประทุม, 2554,หน้า 54) สนใจในกระบวนการของการค้นพบหรือ
ผลลัพธท์างคณิตศาสตร์ (Mathematical Results) ว่าได้มาอยา่งไร นอกจากนั้นเขายังเชื่อว่า ในการที่จะ
เข้าใจทฤษฎีต่าง ๆ ได้ เราต้องทราบวา่ทฤษฎีนัน้ถูกค้นพบได้อย่างไร เขาได้อุทิศเวลาในการสอนทั้งสิ้นใน
การช่วยผู้เรียนให้เป็นนักแก้ปัญหาที่ดี ผลงานชิ้นเอกของเขาและต่อมารู้จักกันแพร่หลายก็คือกระบวนการ 4 
ขั้น ในการแก้ปัญหา หรือกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นทำความเข้าใจโจทย์ (Understanding the Problem) ขั้นนี้เป็นการวิเคราะห์ประเด็น
ของปัญหาว่า โจทย์ต้องการทราบอะไร โจทย์ให้ข้อมูลอะไรบ้าง ให้นักเรียนอ่านพิจารณาโจทยป์ัญหาและ
บอกรายละเอียดทั้งหมดตามความเข้าใจของนักเรียนเอง ขั้นตอนที่ 1 นี้ ครูผู้สอนมบีทบาทสำคญัอย่างมาก 
เพราะครูต้องทำหน้าที่ตั้งคำถามนำ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในโจทย์ข้อนั้นๆ ได้ถูกต้อง การทำความเข้าใจ
ปัญหาอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การเขียนรูป เขียนแผนภูมิ เขียนสาระปัญหาด้วยถ้อยคำของตนเอง  
  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา (Devising a Plan) ขัน้นี้เปน็ขั้นตอนที่เชื่อมโยงความเก่ียวข้อง
ระหว่างข้อมูลกับสิ่งทีต่้องการทราบ ครูผู้สอนควรจะแสดงบทบาทไปพร้อม ๆ กับนักเรียนร่วมกันวางแผน
แก้ปัญหานี้เป็นขัน้ตอนทีผู่้แก้ปญัหากำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา และเลือกยุทธวิธีมาใช้ในการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัตติามแผน (Carrying Out the Plan) ขั้นนี้เป็นการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ในขัน้ 
ที่ 2 และต้องมีการตรวจสอบวา่แต่ละขั้นตอนทีป่ฏิบัตวิ่าถูกต้องหรือไม่ในการคิดคำนวณหาคำตอบ นักเรียน
จำเป็นต้องมีทักษะการคิดคำนวณ มีการเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติจนกระทั่ง
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สามารถหาคำตอบได้หรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร การยกกำลัง 
และการแก้สมการ เป็นตน้ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นการตรวจสอบ (Looking Back) ขั้นนี้เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการแก้ปัญหาว่า
ถูกต้องหรือไม่ ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มองย้อนกลับไปทบทวนและตรวจสอบขั้นตอนตา่ง ๆ ที่ผา่น
มาโดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบและพิจารณาว่าน่าจะมีคำตอบอื่นหรือวิธีการคิดเป็นอย่างอื่น
ได้อีกหรือไม่และพิจารณาปรับปรุงการแก้ปัญหาให้กะทัดรัด ชดัเจน เหมาะสมขึ้นกว่าเดิม ขั้นตอนนี้
ครอบคลุมถึงการมองไปข้างหนา้โดยใชป้ระโยชนจ์ากวิธีการแก้ปัญหาที่ผา่นมา ขยายแนวคิดในการแก้ปัญหา
ให้กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม   
  มีนักการศึกษาคณิตศาสตร์ กล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ดังนี้ 
  สนิท ศิริ (อ้างถึงใน พูลทรัพย์ เผ่าดี, 2562, หน้า 30-31) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนแบบ
แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปญัหาของโพลยานั้นจะมีการใช้ขัน้ตอนในการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น ซี่งแต่ละ
ขั้นตอนของโพลยาจะมีจุดเนน้ให้เห็นชัด ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 เป็นขั้นเข้าใจปัญหา นัน่คือเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่รู้ อะไรคือข้อมูลโจทย์กำหนดเงื่อนไข
อะไรบ้าง และเพียงพอที่จะแก้หรือไม่และควรแยกสภาพการณห์รือเงื่อนไขออกเป็นส่วน ๆ โดยการเขียนลง
บนกระดาษจะทำให้เข้าใจโจทยป์ัญหามากข้ึน 
  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน เปน็ขั้นที่คน้หาความเชื่อมโยงระหว่างข้อมลูกับสิ่งทีไ่ม่รู้ ถ้าหากไมส่ามารถหา
ความเชื่อมโยงก็ควรอาศัยหลักการวางแผนในการแก้ปัญหามากข้ึน 
  ขั้นที่ 3 ขั้นดำเนนิการตามแผน เป็นขั้นของการปฏิบัตติามแผนที่วางไว้ และต้องตรวจสอบแต่ละ
ขั้นตอนที่ปฏบิัติว่าถูกต้องหรือไม่ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นของการตรวจสอบกลับ เป็นการตรวจสอบการแก้ปญัหาว่าถูกต้องหรือไม่โดยจะต้องมี
การตรวจสอบผลลัพธ์ทีไ่ด้ว่าถูกต้อง โดยอาจให้วิธีการอีกวิธีหนึ่งตรวจสอบ เพื่อดูว่าผลลัพธไ์ด้ตรงกันหรือ
อาจใช้การประมาณคำตอบอยา่งคร่าว ๆ 
  จากกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาข้างต้น สรุปว่า การสอนโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหา
ของโพลยาจะเน้นให้ผู้เรียนแก้ปญัหาไปตามลำดับขัน้โดยเร่ิมจาก ข้ันที่ 1 ขั้นทำความเข้าใจปัญหา คือการ
วิเคราะห์หาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ แล้วดำเนินการต่อในขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 
คิดหาวิธีในการแก้ปัญหา แล้วดำเนินการต่อในขั้นที่ 3 ขั้นดำเนนิการตามแผน ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้วาง
ไว้ และขั้นตอนสุดทา้ยคือขั้นที่ 4 ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ ต้องตรวจสอบคำตอบวา่การดำเนินการที่วาง
ไว้ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาแต่ละขั้นทำให้ผู้เรียนมีความคิดเปน็ระบบ ระเบียบ มีแบบแผน
มากข้ึน 

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

  ไพริน ขุนเพชร (2554, หน้า 67) พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามวิธี 

การสอนของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชายคลองจังหวัดสงขลา ปรากฏว่า 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 มีความสามารถในการแก้โจทยป์ัญหาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดบั 0.05 มีคะแนนอัตราพฒันาการด้านความสามารถในการแก้โจทยป์ัญหาคณิตศาสตร์

ระหว่างเรียนเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.44 คะแนนต่อครั้ง จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน และมีความพึงพอใจต่อวิธีการ

สอนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยาอยู่ในระดบัมาก 

  เหรียญทอง เสาร์ทอง (2556, หน้า 128) พัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้

โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏว่า นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 มปีระสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 81.33/80.43  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

75/75  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05  มีดัชนี

ประสิทธผิลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.6884  แสดงว่า นักเรียนมีความ 

ก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 68.84 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยรวม

อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

  ฉัตรกาญจน์ ธานีพูน (2562, หน้า 64) พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเลขคณิตของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับบาร์โมเดล ปรากฏว่า มี

แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.58/86 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนมีการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านร้อยละ 50 ของคะแนนที่ถูกหักออกจากการทดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย

จากการทดสอบหลังเรียน เทา่กบั 17.20 คะแนน ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ที่ระดบั .05  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ 

ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีท่ี่ระดับ .05 

  จากการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา ที่กล่าวขา้งต้น จะเห็นว่า

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 

และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากข้ึนไปอีกด้วย 

วิธีดำเนินการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาของ การบวกและการลบ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 แผน 8 ชั่วโมง 
นำไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า IOC ทัง้ฉบับเทา่กับ 1.00 
  2.  แบบทดสอบระหว่างเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาของ การบวกและการลบ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4  
เป็นข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
จำนวน 2 ชุด นำไปหาคา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่ IOC ทั้งฉบับเทา่กับ 1.00   
  3.  แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาของ การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปี
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ที่ 4  เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน นำมาวิเคราะห์รายข้อ มีค่าความ
ยากง่ายตัง้แต่ 0.25 – 0.95 ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.20 – 0.60 และค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับมีค่า 0.898  
  4.  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีตอ่การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา จำนวน 15 ข้อ ข้อละ 1 – 5 คะแนน นำไปหาค่าดชันคีวาม
สอดคล้อง (IOC) มีค่า IOC ทั้งฉบับเท่ากบั 1.00 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  มีขั้นตอนดำเนนิการดังนี ้
  1.  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาของการบวกและการลบ โดยใช้
กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา ไปทดสอบก่อนเรียน กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน 
บ้านหนองแก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 คน 
  2. เมื่อเร่ิมดำเนินการทดลอง ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ 
  3.  ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาของการบวก
และการลบ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น จำนวน 8 แผน 8 ชัว่โมง  
  4.  ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 และ 8 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบระหว่างเรียนเพื่อนำมาวัดผล
การเรียนรู้ พร้อมตรวจให้คะแนน 
  5.  หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสดุ ผู้วิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
เร่ือง โจทย์ปัญหาของการบวกและการลบ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา มาทดสอบหลัง
เรียน ตรวจและเก็บคะแนน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  6.  แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา ให้แก่นักเรียนคนละ 1 ฉบับ เพื่อให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น เรื่อง โจทย์ปัญหาของการบวกและการลบ โดยใช้
กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา และเก็บรวบรวมคะแนน เพื่อคิดคำนวณหาค่าทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดำเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1.  วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 
  2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาของ การบวก
และการลบ  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา โดยทดสอบคา่ที (t-test) 
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS 
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ผลการวิจัย 

  1.  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยาสำหรับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏดังตาราง 1  ดังนี ้

 

ตาราง 1  

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชัน้ประถม 

ศึกษาปีที่ 4 

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม X  S.D. ค่าประสทิธิภาพ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) 20 16.43 1.99 82.14 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( 2E ) 20 17.14 2.38 85.71 
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ( 1E / 2E ) เท่ากับ 82.14/85.71 

   
  จากตาราง 1 พบว่า ประสทิธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของ 
โพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.14/85.71 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 
  2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทยป์ญัหาของ การบวกและการลบ  
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน มีรายละเอียดดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 

การทดสอบ จำนวน
นักเรียน X  D  2D  t 

ก่อนเรียน 14 10.14 
98 810 8.48** 

หลังเรียน 14 17.14 
** มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

  จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาของการ

บวกและการลบ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มตี่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา มีรายละเอียดดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 

ข้อ รายการ 
ระดับความพงึ

พอใจ 
แปล

ความหมาย 
X  S.D. 

1 การเรียนรู้โดยสีมีความเชื่อมโยงเนื้อหาภายในบทเรียน 4.07 0.92 มาก 
2 วิธีการเรียนรู้โดยใช้สีเปน็วิธีที่กระตุ้นให้เกิดการคิด 3.79 0.80 มาก 
3 วิธีการเรียนรู้โดยใช้สชี่วยให้เข้าใจบทเรียน 3.57 1.02 มาก 
4 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สีมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.07 1.21 มาก 
5 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สีสรา้งความสามัคคีในชั้นเรียน 3.43 1.16 ปานกลาง 
6 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สชี่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้

เก่ากับความรู้ใหม่ 
4.21 0.97 มาก 

7 นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ 4.21 0.97 มาก 
8 นักเรียนมีความสุขเมื่อได้อธิบายให้เพื่อนเข้าใจในเนื้อหา 3.50 1.09 มาก 
9 นักเรียนช่วยเพื่อนที่เรียนไม่ทันให้เกิดการเรียนรู้ได้ 4.21 0.89 มาก 
10 เพื่อนช่วยเพื่อนเป็นสิง่ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการเรียนรู้ 3.57 1.09 มาก 
11 นักเรียนมีความพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สี 4.29 0.83 มาก 
12 ครูให้ความช่วยเหลือในขณะที่เรียน 4.71 0.61 มากที่สุด 
13 ครูสามารถใช้ภาษาสื่อความหมายไดช้ัดเจน 4.00 1.11 มาก 
14 ครูกระตุ้นให้กิจกรรมการเรียนน่าสนใจ 3.93 0.83 มาก 
15 ครูมีการประเมินนักเรียนที่หลากหลาย 4.36 1.01 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.00 0.97 มาก 
   

  จากตาราง 3 แสดงว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ เรื่อง โจทย์ปัญหาของ การบวกและการลบ  

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4  

โดยรวมเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กับ 0.97 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งตรงกับที่กล่าวไว ้
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สรุปการวิจัย 

  จากการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  1.  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา สำหรับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.14/85.71 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง โจทยป์ัญหาของการบวกและการลบ 
โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของ   
โพลยา เร่ือง โจทย์ปัญหาของการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมเท่ากับ 
4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.97 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
  1.  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.14/85.71 ทั้งนี้เนื่องจาก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาของ การบวกและการลบ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจัย เนื่องจากผู้เรียนผ่านขั้นตอนกระบวนการอย่างเป็นระบบ และผูว้ิจัยมีวธิีการที่เป็น
ขั้นตอน ตั้งแต่การเลือก เรียบเรียงหน่วยการเรียนรู้ ศึกษาเอกสารหลักสูตรให้ตรงตามหลักสูตรที่ใช้ใน
สถานศึกษา รวมทั้งผู้วิจยัมีความพร้อมในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และ แบบทดสอบระหว่างเรียน 
รวมถึง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ตรงกับเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนและตรงกับการเรียนรู ้ซึ่งมีความ
เหมาะสม สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยาได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชานนท์ ปิตสิวโรจน์ (2559, หน้า 64-65) ศึกษาเร่ือง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของ   
โพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  พบวา่แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยา มปีระสิทธิภาพอยู่ที ่77.02/77.05  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 4 ข้ันตอน สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน
มากข้ึน สามารถแก้ปัญหาได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม ซึง่สอดคล้องกับพัชรินทร์ ทติะยา (2562, หน้า 72) 
ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI  ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน เม่ือทดสอบด้วยสถิติ paired samples t-test นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ เร่ือง โจทย์ปัญหาของการบวกและการลบ  ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สำหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยรวมเท่ากับ 
4.00  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.97  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  แสดงถึงการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สามารถช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในขั้นตอน
การแก้ปัญหาของโจทย์ปัญหาได้เป็นอย่างดีและสามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้ผู้เรียนมีความ  
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ปชญัญะ ถานันตะ (2562,หน้า 115)  ศึกษาเร่ือง การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการแก้ 
ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา    
ปีที่ 5 พบวา่ นักเรียนที่เรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้
  1. การนำขั้นตอนการสอนโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาควรทำอย่างต่อเนื่องและ
ชัดเจน เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบตัิด้วยตนเอง จะทำให้นักเรียนมีวิธีการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และสามารถ
นำไปใช้ในการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ที่พบเจอในชีวิตประจำวันได ้
  2. การตั้งโจทยป์ัญหาผูส้อนควรคำนึงถึงความแตกตา่งระหว่างบุคคลรวมถึงประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งไม่เท่ากัน 
  3.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนควรใช้การสอนที่แตกต่างกนัและต้องเหมาะสมกับเนื้อหา
เพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู ้
  4. ผู้สอนควรมีการเสริมแรงในการสอนแต่ละคร้ัง เชน่ คำชมเชย การให้รางวัล เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและกระตุ้นความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยาควรให้นักเรียนปฏบิัติ
ให้ถูกต้องและครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1.  ควรติดตามผลในระยะยาว เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้เก่ียวกับการแก้โจทย์ปัญหา 
เพื่อผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
  2.  ควรมกีารวิจัยผลการพัฒนากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาในระดบัชัน้อ่ืน ๆ 
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