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บทคัดย่ อ

การวิจัยครั ง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้ วิธีสอนการแก้ โจทย์ปัญหาของ
โพลยา ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ นิสิตที่ เรี ยนวิชาการออกแบบและการวิเคราะห์ การทดลองเชิงประยุกต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2555 จํานวน 19 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั คือ แผนการสอนโดยใช้ วิธีสอนการแก้ โจทย์ปัญหาของโพลยา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์ โดยใช้ วิธีสอนการแก้ โจทย์
ปั ญหาของโพลยา อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 71.96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
คําสําคัญ : การแก้ โจทย์ปัญหาของโพลยา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

ABSTRACT
This research aimed to study the achievement by using Polya’s teaching method. The
population group of this study was 19 undergraduate students who studied applied experimental
design and analysis at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus in the summer semester of
academic year 2012. The instruments used were lesson plan by using Polya’s teaching method and
the achievement test. The statistical methods used in data analysis were frequency, percentage,
mean values and standard deviation. The results showed that the student’ achievement by using
Polya’s teaching method were at a good level and the mean score were 71.96 out of 100.
Keywords: Polya’s Teaching Method, Achievement
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บทนํา
สถิติเป็ นศาสตร์ สาขาหนึง่ ของวิชาคณิตศาสตร์ เป็ นวิชาที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จกั การคิดวิเคราะห์ แก้ ไขปั ญหา
อย่างมีเหตุผล แต่สภาพปั จจุบนั การเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ ยงั มีปัญหาอยู่มาก เช่นคํากล่าวของ สุวร กาญจน
มยูร (2545) กล่าวว่าปั ญหาสําคัญที่ครู ผ้ สู อนคณิตศาสตร์ พบอยู่เสมอคือ นักเรี ยนส่วนใหญ่มกั จะทําโจทย์ปัญหา
ไม่ได้ การที่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนยังไม่ดีเท่าที่ ควรโดยเฉพาะในเรื่ องโจทย์ ปัญหา
พบว่านักเรี ยนไม่สามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้ เข้ าใจได้ จึงไม่สามารถแก้ โจทย์ปัญหาตามที่โจทย์ต้องการ
ได้ อย่างถูกต้ อง นอกจากนี ้ สมศักดิ์ โสภณพินิจ (2543) ได้ เสนอแนะว่า การสอนคณิตศาสตร์ ให้ ได้ ผล ที่สามารถ
ช่วยเสริ มสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ ได้ ดีวิธีหนึ่งคือการสอนให้ ผ้ ูเรี ยนได้
เรี ยนและรู้ จักใช้ กลวิธีหรื อยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา เมื่อพบโจทย์ หรื อปั ญหาที่ต้องการแก้ ไข หรื อต้ องการหา
คําตอบ อันจะเป็ นแนวทางให้ สามารถพัฒนากลวิธีเหล่านันไปใช้
้
ในการแก้ ปัญหาจริ ง ในชีวิตได้ ตามสมควรต่อไป
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อช่วยผู้เรี ยนที่
ขาดทักษะการวิเคราะห์โจทย์และการคิดคํานวณ พบว่า รู ปแบบการสอนแบบแก้ โจทย์ปัญหาของ โพลยา (Polya
,1957 อ้ างใน ดวงพร ตังอุ
้ ดมเจริ ญชัย, 2551) มีขนตอนที
ั้
่ชดั เจน 4 ขันตอน
้
คือ ขันที
้ ่ 1 การทําความเข้ าใจโจทย์
ปั ญหา (Understanding the problem) ขันนี
้ ้เป็ นการวิเคราะห์ประเด็นของปั ญหาว่า โจทย์ต้องการทราบอะไร
โจทย์ ให้ ข้อมูลอะไรบ้ าง ขัน้ ที่ 2 การวางแผนในการแก้ ปัญหา (Devising a plan) เป็ นการแยกแยะปั ญหา
ออกเป็ นส่วนย่อยๆ เพื่อสะดวกต่อการลําดับขันตอนในการแก้
้
ปัญหา ขันที
้ ่ 3 การปฏิบตั ิตามแผน (Carrying out
the plan) เป็ นการคํานวณหาคําตอบและแสดงวิธีทํา ในการคํานวณหาคําตอบ ผู้เรี ยนจําเป็ นต้ องมีทกั ษะการคิด
คํานวณ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร การยกกําลัง การแก้ สมการ เป็ นต้ น และขันที
้ ่ 4 การตรวจสอบ
ผลลัพธ์ (Looking back) เป็ นการตรวจสอบวิธีการและคําตอบ เพื่อความแน่ใจว่าถูกต้ องสมบูรณ์ สอดคล้ องกับ
ที่สภุ ิญ พิทกั ษ์ ศกั ดากร (2541) ได้ ทดลองนํารู ปแบบการแก้ โจทย์ปัญหาของโพลยามาสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง
อัตราส่วนและร้ อยละ กับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนปริ น้ รอยแยลส์วิทยาลัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนหลังจากได้ รับการเรี ยนโดยยึดหลักตามรู ปแบบการแก้ ปัญหาของโพลยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
ของคะแนนแบบทดสอบมีจํานวน 76.85 % และสอดคล้ องกับ ดวงพร ตัง้ อุดมเจริ ญชัย (2551) ได้ ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ โจทย์ ปัญหา โดยใช้ ขนั ้ ตอนของโพลยา พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ในการแก้ โจทย์ปัญหา ที่สอนแบบโดยใช้ ขนตอนของโพลยา
ั้
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การสอนวิชาสถิติ “การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ผ่านมาพบว่ามีนิสิตกลุม่ หนึง่ ไม่ประสบความสําเร็ จในการเรี ยน เนื่องจากนิสิตบางคนขาด
ทักษะในการแก้ โจทย์ปัญหาและการคิดคํานวณ ผู้สอนจึงสนใจนํารู ปแบบการแก้ โจทย์ปัญหาของโพลยา มา ใช้ ใน
การเรี ยนการสอนวิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์ การทดลองเชิงประยุกต์” เพื่อ เป็ นการช่วยเหลือให้ นิสิต
สามารถวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาและคิดคํานวณได้ ถกู ต้ อง
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วัตถุประสงค์ การวิจัย

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์” โดยใช้
วิธีสอนการแก้ โจทย์ปัญหาของโพลยา

วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์ การ
ทดลองเชิงประยุกต์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555 (เมษายน –
พฤษภาคม 2555) จํานวนทังหมด
้
19 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ ใ ช้ ใ นการศึกษา คือ แผนการสอนโดยใช้ วิธี สอนการแก้ โจทย์ ปั ญหาของโพลยา เอกสาร
ประกอบการสอน แบบฝึ กหัดการวิเคราะห์โจทย์และการคิดคํานวณ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แบบอัตนัย
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อช่วยผู้เรี ยนที่ขาดทักษะการ
วิเคราะห์โจทย์และการคิดคํานวณ และศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. ศึกษาเนื ้อหาตามรายวิชา วิเคราะห์เนื ้อหา และกําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
3. รวบรวมข้ อมูลปั ญหาการเรี ยนของนิสิต และทบทวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่ผ่านมา
4. อภิปรายร่ วมกับนิสิตเกี่ยวกับปั ญหาการเรี ยนและแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิตให้ สงู ขึ ้นในชัว่ โมงแรกของการเรี ยน เพื่อนํามาพัฒนาแผนการสอนโดยให้ นิสิตมี
ส่วนร่ วมในการกําหนดกิจกรรมและสัดส่วนคะแนน จําแนกคะแนนการประเมินผลการเรี ยนตลอดภาคการศึกษา
100 คะแนน เป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ คะแนนการฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์โจทย์และการคิดคํานวณ 10 คะแนน และนิสิต
ขอให้ แบ่งเนื ้อหาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จํานวน 3 ครัง้ ๆ ละ 30 คะแนน
5. สร้ างแบบฝึ กหัดปฏิบตั ิการวิเคราะห์โจทย์และการคิดคํานวณ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
6. ดําเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้ วิธีสอนการแก้ โจทย์ปัญหาของโพลยา
7. รวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการดําเนินกิจกรรม
8. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุ ปผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean;µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation;σ) และจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ น 8 ระดับ
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547) คือ
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คะแนนร้ อยละ 80-100
คะแนนร้ อยละ 75-79
คะแนนร้ อยละ 70-74
คะแนนร้ อยละ 65-69
คะแนนร้ อยละ 60-64
คะแนนร้ อยละ 55-59
คะแนนร้ อยละ 50-54
คะแนนร้ อยละ 0-49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีเยี่ยม ระดับผลการเรี ยน 4
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีมาก
ระดับผลการเรี ยน 3.5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดี
ระดับผลการเรี ยน 3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนค่อนข้ างดี ระดับผลการเรี ยน 2.5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนน่าพอใจ ระดับผลการเรี ยน 2
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนพอใช้
ระดับผลการเรี ยน 1.5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่า
ระดับผลการเรี ยน 1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์ ระดับผลการเรี ยน 0

ผลการวิจัยและอภิปราย
ข้ อมูลทั่วไปของนิสิต
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นและเรี ยนวิ ช า”การออกแบบและการวิ เ คราะห์ ก ารทดลองเชิ ง ประยุ ก ต์ ”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555 มีทงหมด
ั้
19 คน ส่วนใหญ่เป็ นนิสิต
เพศหญิง (15 คน) สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน (17 คน) กําลังศึกษาชันปี
้ ที่ 3 และ 4 (15 คน) เคยลงทะเบียน
เรี ยนวิชานี ้มาแล้ ว (15 คน) และวิชาที่เรี ยนนี ้เป็ นวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรที่เรี ยน (12 คน)
ผลการใช้ วิธีสอนการแก้ โจทย์ ปัญหาของโพลยา
การวิเคราะห์ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต(ข้ อสอบ) พบว่า นิสิตทุกคนสามารถทํา
ความเข้ าใจโจทย์ปัญหา(ขันที
้ ่ 1) และวางแผนในการแก้ ปัญหา(ขันที
้ ่ 2) ได้ ถูกต้ อง และนิสิตส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบผลลัพธ์ ได้ ถูกต้ อง ทัง้ นี ้ เนื่องจากการแก้ โจทย์ ปัญหาตามรู ปแบบของโพลยา มี
ขันตอนที
้
่ชดั เจน ส่งผลให้ นิสิตสามารถทําความเข้ าใจโจทย์ปัญหา (ขันที
้ ่ 1) และวางแผนในการแก้ ปัญหา (ขันที
้ ่
2) ได้ สําหรับขันที
้ ่ 3 การปฏิบตั ิตามแผน เป็ นการคํานวณหาคําตอบและแสดงวิธีทํา ในขันตอนนี
้
้นิสิตจําเป็ นต้ อง
มีพื ้นฐานและทักษะการคิดคํานวณค่าทางสถิติ และถ้ านิสิตไม่สามารถผ่านขันที
้ ่ 3 ได้ ก็จะไม่สามารถผ่านขันที
้ ่4
ซึง่ เป็ นการตรวจสอบผลลัพธ์ เพราะแก้ โจทย์ปัญหาของโพลยาเป็ นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและเกี่ยวข้ องกัน
ตลอดทุกขันตอน
้
6

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์” โดยใช้ วิธีสอนการ
แก้ โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตลอดภาคฤดูร้อน พ.ศ.
2555 พบว่า นิสิตได้ คะแนนตํ่าสุด 52 คะแนน เป็ นนิสิตที่เคยลงทะเบียนเรี ยนวิชานี ้มาแล้ ว และวิชาที่เรี ยนนี ้เป็ น
วิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตร นิสิตได้ คะแนนสูงสุด 97.50 คะแนน เป็ นนิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชานี ้ครัง้ แรก และ
วิชาที่เรี ยนนี ้เป็ นวิชาเลือกเสรี โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ย 71.96 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในภาพรวม
นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดี (ระดับผลการเรี ยน 3) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต วิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์”
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555
ข้ อมูล

จํานวน
1. นิสิต
รวม
19
2.ประเภทการเรี ยน เคยเรี ยนมาแล้ ว
15
เรี ยนครัง้ แรก
4
3.ประเภทวิชาที่เรี ยน เฉพาะบังคับ
12
เฉพาะเลือก
5
เลือกเสรี
2

ตํ่าสุด
52.00
52.00
58.50
52.00
58.50
86.25

สูงสุด
97.50
85.00
97.50
85.00
73.75
97.50

µ
71.96
68.28
80.75
70.96
65.60
91.88

σ
12.16
12.59
16.39
11.70
6.14
7.96

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร้ อยละของนิสิตที่เรี ยนวิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์”
ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2555 จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

จํานวน

ร้ อยละ

คะแนนร้ อยละ 50-54

ตํ่า

2

10.53

คะแนนร้ อยละ 55-59

พอใช้

1

5.26

คะแนนร้ อยละ 60-64

น่าพอใจ

3

15.79

คะแนนร้ อยละ 65-69

ค่อนข้ างดี

2

10.53

คะแนนร้ อยละ 70-74

ดี

3

15.79

คะแนนร้ อยละ 75-79

ดีมาก

2

10.53

คะแนนร้ อยละ 80-100

ดีเยี่ยม

6

31.58

19

100.00

รวม

ผลการสอนวิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์ การทดลองเชิงประยุกต์ ” โดยใช้ วิธีสอนการแก้ โจทย์
ปั ญหาของโพลยา พบว่า นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตลอดภาคเรี ยนในระดับน่าพอใจ – ดีเยี่ยม (หรื อ ระดับ
ผลการเรี ยน 2 – 4) ได้ คะแนนตลอดภาคเรี ยน ร้ อยละ 60 คะแนนขึ ้นไป จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 84.21
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ อารมณ์ จันทร์ ลาม (2550) ที่ศกึ ษาผลของการสอนการแก้ โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดย
ใช้ ก ระบวนการแก้ ปั ญ หาของโพลยาที่ มี ต่อ ทัก ษะการแก้ ปั ญ หาของนัก เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6 พบว่ า
ความสามารถของนักเรี ยนในการแก้ โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาของโพลยา หลังการเรี ยน
สูงกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีนกั เรี ยนที่มีผลการสอบหลังเรี ยนผ่านเกณฑ์ 60 %
ร้ อยละ 90.20 และสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ สุภิญ พิทกั ษ์ ศกั ดากร (2541) ที่ศกึ ษาการสอนวิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้ รูปแบบการแก้ ปัญหาของโพลยาในโรงเรี ยนปริ น้ รอยแยลส์วิทยาลัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนหลังได้ รับการเรี ยนโดยยึดหลักตามรู ปแบบการแก้ ปัญหาของโพลยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนน
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แบบทดสอบมีจํานวน 76.85 % และนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีวิธีการคิดแก้ ปัญหาที่มีระบบระเบียบมีขนั ้ ตอนกว่า
นักเรี ยนกลุม่ ควบคุม

สรุ ปผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์” โดยใช้ วิธีสอนการ
แก้ โจทย์ปัญหาของโพลยาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตลอดภาคฤดูร้อน พ.ศ.
2555 ในภาพรวมนิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดี (ระดับผลการเรี ยน 3) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 71.96 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้ อเสนอแนะ

การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้สอนมุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังการเรี ยน วิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง
เชิงประยุกต์” โดยใช้ วิธีสอนการแก้ โจทย์ปัญหาของโพลยา จึงไม่มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรี ยนของนิสิต
จึงควรมีการวิจยั พัฒนา คือ การนําผลของการวิจยั ครัง้ นี ้ไปปรับปรุ งและวิจยั ซํ ้าอีกครัง้ หนึ่ง โดยควรมีการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรี ยนการสอน (Pre - test) และควรให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในสาขาวิชาเดียวกัน ร่ วมตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา ตลอดจนร่ วมตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วย
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