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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง  
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ 
แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา และเพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” จ านวน 33 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบ
ย่อย แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าท ี 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มคีวามสามารถใน 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา  
สูงกว่า เกณฑ์ ร้อยละ 70  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มคีวามสามารถใน 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา  
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีเจตคตติ่อวิชา
คณิตศาสตร์หลังจากการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้วิธีการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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Abstract 
 

 This research study. The objective is to compare the ability to solve mathematical 
applications of linear equations with one variable. Secondary Grade 8 after learning, by means of 
solving the problem of drug polls with 70 percent threshold. and to compare the ability to solve 
mathematical problems. The application of linear equations with one variable. Secondary Grade 8. 
before and after the learning. By means of solving the problem of drug polls. and to study attitudes 
toward mathematics. The application of linear equations with one variable. Secondary Grade 8  after 
learning, by means of solving the problem of drug polls. The population in the study. Secondary 
Grade 8. Bantak Prachawitthayakarn School of 33 people. The tools used in this research include 
lesson plans. Test your ability to solve mathematical quiz designed to measure attitudes toward 
mathematics. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation and t-test. 
 The study indicated that 
 1. Secondary Grade 8 Bantak Prachawitthayakarn School. Tak. Have the ability to solve math 
problems after learning the techniques taught using problem solving Polya above the threshold of 
70 percent. Statistically significant at the .05 level. 
 2. Secondary Grade 8 Bantak Prachawitthayakarn School. Tak. Have the ability to solve math 
problems after learning the techniques taught by means of problem solving Polya. Higher learning. 
Statistically significant at the .05 level. 
 3. Secondary Grade 8 Bantak Prachawitthayakarn School. Tak. Attitude toward mathematics 
after teaching by means of solving the problem of polya. The overall level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดกระบวนการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะต้องสอนให้ผู้เรียน  เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ตระหนักในคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์
ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับทีสูงขึ้น การด าเนินการสอนคณิตศาสตร์ 
นอกจาก จะต้องจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนแล้ว ครูผู้สอนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ เสมอ เพื่อให้การพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(Goal) ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมที่ แปลกใหม่ ทันสมัยด้าน
เทคโนโลยี หรือการน านวัตกรรมเดิมที่มีอยู่มาก ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทีมุ่งเน้นการฝึกทักษะ ครูผู้สอนจะใช้สื่อหรือนวัตกรรม ในจินตนาการทีไม่เป็นรูปธรรม คงไม่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นต้องเป็นเครื่องมือทีมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์จาก ผู้สอนไปสู่ผู้เรียน (ศิริรัตน์ ชิงดวง, 2550: 3) นวัตกรรมเหล่านี้ จึงเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นหัวใจส าคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ ช่วยฝึก
กระบวนการคิด สามารถเช่ือมโยงสาระความรู้ และทักษะในการแก้ปัญหาเข้าด้วยกันท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ การวางแผนแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน
พบว่า แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามขั้นตอนของโพลยา
(Polya, 1957: 6-21) ได้จัดอันดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ 4 ข้ันตอน การท าความเข้าใจปัญหา  
การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินการแก้ปัญหา และการตรวจสอบค าตอบ การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เป็นวิธีการที่ท าให้เข้าใจการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และครูเป็นบุคคลส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
  จากความส าคัญในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ที่ต้องการพัฒนาใหผู้้เรยีนมี
ประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการหาค าตอบของปัญหาทางคณติศาสตร์ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวขอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณติศาสตร์ให้สูงขึ้น มีเจตคติที่ดตี่อวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใหม้ีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา กับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา 
  3. เพื่อศึกษาเจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการแกโ้จทย์ปัญหาของโพลยา 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา มี
ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 70 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มคีวามสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว หลังการจัดการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สูงกว่าก่อนเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย คือ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551กระทรวงศึกษาธิการ และเทคนิควิธีสอน คือ 
เทคนิควิธีการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา 
 ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแกโ้จทย์ปัญหาของโพลยา 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  - ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์   
                   - เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์
 
 แนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  
 ประชากร เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 162 คน  
จากโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต38  จ านวน 47 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 33 คน  
ในโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต38 โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 
Random Sampling) 
  เครื่องมือวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา จ านวน 7 แผน และเวลา 12 ช่ัวโมง  
หาคุณภาพโดยใหผู้้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในการที่จะน าไปใช้สอนจริง 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เปน็แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถปุระสงค ์(IOC) 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีของคูเดอรร์ิชาร์ดสัน (KR–20) เท่ากับ 0.88  
 3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณติศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบประเมิน 5 ระดับจ านวน 15 ข้อ มีค่าคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และคา่ความ
เชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α –Coefficient) เท่ากับ 0.92 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          1. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  
 3. นักเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ และท าแบบวัดเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร ์
 
 
 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหา
ของโพลยา 

- ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
- เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์
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  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเสน้ตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา กับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์หลังเรยีนกับเกณฑ์ โดยใช้ t-test  One Samples  
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเสน้ตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา โดย
การทดสอบค่าที (t – test Dependent Samples) 
 3. การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณติศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการแกโ้จทย์ปัญหาของโพลยา โดยใช้ร้อยละ (Percentage)   
ค่าเฉลี่ย (Percentage)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
  ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมากท่ีสดุ 
  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.50-1.49  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับน้อยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา  
กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ดังตาราง 1 
 
 

ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกตข์อง   
 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการ 
 แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n µ x  S.D. t Sig 
ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์ 33 14 14.97 1.59 3.502* .001 

 *p < .05 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก  
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา สูงกว่า เกณฑ์ ร้อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมคี่าเฉลี่ยเทา่กับ 14.97 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.59 และค่า t = 3.502   
 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเสน้ตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา ดัง
ตาราง 2 
 
 

ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์  ของสมการเชิงเส้น
 ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหา
 ของโพลยา 
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ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์ n x  S.D. t  Sig 
ก่อนเรียน 33 7.70 1.74 

-21.009* .001 
หลังเรียน 33 14.97 1.59 

 *p < .05 
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก  
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี t = -21.009 
 
 3. การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการแกโ้จทย์ปัญหาของโพลยา ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบญมาตรฐาน (S.D.) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจดัการเรยีนรู้  
 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร ์ x  S.D. แปลผล 
1. วิชาคณิตศาสตร์ช่วยในการประกอบอาชีพ 4.41 0.67 มาก 
2. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ท าให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล 4.53 0.51 มากที่สุด 
3. ข้าพเจ้าคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก 4.88 0.34 มากที่สุด 
4. ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นเมือ่ถึงช่ัวโมงเรียนคณติศาสตร์ 3.47 0.51 ปานกลาง 
5. ข้าพเจ้าไม่ชอบการแก้โจทย์ปัญหา 4.63 0.61 มากที่สุด 
6. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ท าให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 

3.59 0.50 มาก 

7. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนานกับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปญัหา 

3.41 0.50 ปานกลาง 

8. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา เป็นการจดักิจกรรม
ที่ท าให้นักเรียนสับสนในการคดิแก้ปัญหา 

3.44 0.50 ปานกลาง 

9. ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจเมื่อแก้โจทยป์ัญหาคณิตศาสตร์ข้อท่ียากๆ ได้ 4.41 0.50 มาก 
10. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได ้

3.97 0.65 มาก 

รวม 4.07 0.21 มาก 
 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังจากการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.07 และ S.D.=0.21) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้าพเจ้าคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.88 และ S.D.= 0.34) รองลงมา คือ ข้าพเจ้า
ไม่ชอบการแก้โจทย์ปัญหา ( x =4.63 และ S.D.= 0.61) และคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล         
( x = 4.53 และ S.D. =0.51) 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตร์หลังการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สูงกว่า เกณฑ์ 
ร้อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตร์หลังการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนโดยใช้วิธี การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีเจตคติทีด่ีต่อ 
วิชาคณิตศาสตร์หลังจากการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้วิธีการแกโ้จทย์ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีย่าก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้าไม่ชอบ
การแก้โจทย์ และคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้นักเรียนเป็นคนมเีหตผุล ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มคีวามสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตร์หลังการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สูงกว่า เกณฑ์ 
ร้อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา  
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นใหผู้้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนคิดแก้ปญัหามากกว่าการคิดหาค าตอบ ซึ่ง
มีขั้นตอนส าคญัตามล าดับดังนี้ ท าความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปญัหา วางแผนแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา และ
ตรวจสอบค าตอบในแตล่ะขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนยังพัฒนาทักษะที่ส าคัญ เช่น ทักษะในการอ่านโจทย์ปัญหา ทักษะใน
การแปลความหมายทางภาษา ทักษะในการน าความรู้ ทักษะในการค านวณ การประมาณค าตอบ การตรวจสอบผลลัพธ์
ที่ได้โดยอาศัยความรูส้ึกเชิงจ านวน (Number Sense) หรือความรูส้ึกเชิงปริภูม ิ(Spatial Sense) ในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีสอดคลอ้งกับสถานการณห์รือปัญหา โพลยา (Polya, 1957: 16-17)  
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการเรียน
คณิตศาสตร์หลังการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนโดยใช้วิธี การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากวิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาเรียงล าดับเนื้อหาและและมีกิจกรรมที่
น่าสนใจ นึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับ วรรณี โสมประยูร (2551: 13-14)  ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการ
สอนคณิตศาสตร์ว่าการสอนคณิตศาสตร์ควรสอนจากสิ่งที่เด็กมีประสบการณ์ สอนจากง่ายไปยาก ให้เด็กได้ฝึกหัดซ้ าๆ
จนกว่าจะคล่อง และมีการทบทวนอยู่เสมอ ควรให้ก าลังใจแก่เด็ก ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุลจิรา ปิ่นมั่น (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลการสอนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองน้ าเขียว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์หลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้าไม่ชอบการแก้
โจทย์ และคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากวิธีการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยาที่ผู้วิจัยน ามาจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ท าให้นักเรียนมีความสุข และมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งตะวัน พานน้อย (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า ของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ พวงเพชร  ขาวปลอด (2556) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ชุด
กิจกรรมการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
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ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.16 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรน าแผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ไปใช้ในการแก้ปัญหาทุกสาระหลักของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น จ านวน และการด าเนินการ เรขาคณิต สถิติ ความน่าจะเป็น เป็นต้น 
 2. ครูผู้สอนควรที่จะพัฒนาตนเอง ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
และการปฏิรูปการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ในทุกระดับช้ัน โดยเลือก
เนื้อหาท่ีเหมาะสม  
 2. ควรมีการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ผสมผสานกับวิธีการเรียนแบบอ่ืน ๆ 
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