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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของ

โพลยา ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นิสิตท่ีเรียนวิชาการออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ภาคฤดรู้อน ปีพ.ศ. 2555 จํานวน 19 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจยั คือ แผนการสอนโดยใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์ โดยใช้วิธีสอนการแก้โจทย์

ปัญหาของโพลยา อยู่ในระดบัดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 71.96 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน 

คาํสาํคัญ : การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

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  

E-mail : faaspmh@ku.ac.th 

                                                        
1  โครงการจดัตัง้สายวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จ.นครปฐม 73140      
1   Department of Computer, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart   University, Nakornpathom 73140 

 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2464 

บทนํา 

สถิติเป็นศาสตร์สาขาหนึง่ของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเน้นให้ผู้ เรียนรู้จกัการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา

อย่างมีเหตผุล แตส่ภาพปัจจบุนัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยงัมีปัญหาอยู่มาก เช่นคํากล่าวของ สวุร กาญจน

มยรู (2545) กลา่ววา่ปัญหาสําคญัท่ีครูผู้สอนคณิตศาสตร์พบอยู่เสมอคือ นกัเรียนสว่นใหญ่มกัจะทําโจทย์ปัญหา

ไม่ได้ การท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนยังไม่ดีเท่าท่ีควรโดยเฉพาะในเร่ืองโจทย์ปัญหา 

พบวา่นกัเรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้เข้าใจได้ จึงไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาตามท่ีโจทย์ต้องการ

ได้อย่างถกูต้อง นอกจากนี ้สมศกัด์ิ โสภณพินิจ (2543) ได้เสนอแนะว่า การสอนคณิตศาสตร์ให้ได้ผล ท่ีสามารถ

ช่วยเสริมสร้างให้ผู้ เรียนบรรลจุุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ดีวิธีหนึ่งคือการสอนให้ผู้ เรียนได้

เรียนและรู้จักใช้กลวิธีหรือยุทธวิธีในการแก้ปัญหา เม่ือพบโจทย์หรือปัญหาท่ีต้องการแก้ไข หรือต้องการหา

คําตอบ อนัจะเป็นแนวทางให้สามารถพฒันากลวิธีเหลา่นัน้ไปใช้ในการแก้ปัญหาจริง ในชีวิตได้ตามสมควรตอ่ไป 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือช่วยผู้ เรียนท่ี

ขาดทกัษะการวิเคราะห์โจทย์และการคิดคํานวณ พบว่า รูปแบบการสอนแบบแก้โจทย์ปัญหาของ 6โพลยา (Polya 

,1957 อ้างใน ดวงพร ตัง้อดุมเจริญชยั, 2551) มีขัน้ตอนท่ีชดัเจน 64 ขัน้ตอน คือ ขัน้ท่ี 1 การทําความเข้าใจโจทย์

ปัญหา 6 6(Understanding the problem) 6ขัน้นีเ้ป็นการวิเคราะห์ประเด็นของปัญหาว่า โจทย์ต้องการทราบอะไร 

โจทย์ให้ข้อมูลอะไรบ้าง 6 ขัน้ท่ี 2 การวางแผนในการแก้ปัญหา (Devising a  plan) เป็นการแยกแยะปัญหา

ออกเป็นสว่นย่อยๆ เพ่ือสะดวกตอ่การลําดบัขัน้ตอนในการแก้ปัญหา ขัน้ท่ี 3 การปฏิบติัตามแผน  (Carrying out 

the plan) เป็นการคํานวณหาคําตอบและแสดงวิธีทํา ในการคํานวณหาคําตอบ ผู้ เรียนจําเป็นต้องมีทกัษะการคิด

คํานวณ เช่น การบวก การลบ การคณู การหาร การยกกําลงั การแก้สมการ เป็นต้น และขัน้ท่ี 4 การตรวจสอบ 6

ผลลพัธ์ 6(Looking back) เป็นการตรวจสอบวิธีการและคําตอบ เพ่ือความแน่ใจว่าถูกต้องสมบูรณ์ 6สอดคล้องกบั

ท่ีสภิุญ พิทกัษ์ศกัดากร (2541) ได้ทดลองนํารูปแบบการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยามาสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง

อตัราสว่นและร้อยละ กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนปริน้รอยแยลส์วิทยาลยั พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนหลงัจากได้รับการเรียนโดยยึดหลกัตามรูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 

ของคะแนนแบบทดสอบมีจํานวน 76.85 % และสอดคล้องกับ ดวงพร ตัง้อุดมเจริญชัย (2551) ได้ศึกษา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ขัน้ตอนของโพลยา พบว่า ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหา ท่ีสอนแบบโดยใช้ขัน้ตอนของโพลยา หลงัเรียนสงูกว่าก่อน

เรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

การสอนวิชาสถิติ “การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์” มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีผ่านมาพบวา่มีนิสิตกลุม่หนึง่ไมป่ระสบความสําเร็จในการเรียน เน่ืองจากนิสิตบางคนขาด

ทกัษะในการแก้โจทย์ปัญหาและการคิดคํานวณ ผู้สอนจงึสนใจนํารูปแบบการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา6มา6ใช้ใน

การเรียนการสอนวิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์” เพ่ือ 6เป็นการช่วยเหลือให้นิสิต

สามารถวิเคราะห์6โจทย์ปัญหาและคิดคํานวณได้ถกูต้อง  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์” โดยใช้

วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  

 

วิธีการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

        ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นิสิตทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การ

ทดลองเชิงประยุกต์” มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555 (เมษายน – 

พฤษภาคม 2555) จํานวนทัง้หมด 19 คน  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

        เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แผนการสอนโดยใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เอกสาร

ประกอบการสอน แบบฝึกหดัการวิเคราะห์โจทย์และการคิดคํานวณ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบอตันยั 

 

วิธีการศึกษา 

       1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือช่วยผู้ เรียนท่ีขาดทักษะการ

วิเคราะห์โจทย์และการคิดคํานวณ และศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

       2. ศกึษาเนือ้หาตามรายวิชา วิเคราะห์เนือ้หา และกําหนดจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

       3.  รวบรวมข้อมลูปัญหาการเรียนของนิสิต และทบทวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีผ่านมา 

       4. อภิปรายร่วมกบันิสิตเก่ียวกบัปัญหาการเรียนและแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตให้สงูขึน้ในชัว่โมงแรกของการเรียน เพ่ือนํามาพฒันาแผนการสอนโดยให้นิสิตมี

สว่นร่วมในการกําหนดกิจกรรมและสดัสว่นคะแนน จําแนกคะแนนการประเมินผลการเรียนตลอดภาคการศกึษา 

100 คะแนน เป็น 2 สว่น ได้แก่ คะแนนการฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์โจทย์และการคิดคํานวณ 10 คะแนน และนิสิต

ขอให้แบ่งเนือ้หาการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 3 ครัง้ๆ ละ 30 คะแนน  

    5. สร้างแบบฝึกหดัปฏิบติัการวิเคราะห์โจทย์และการคิดคํานวณ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ตามจดุประสงค์การเรียนรู้  

6. ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

       7. รวบรวมข้อมลูท่ีได้จากการดําเนินกิจกรรม  

       8. วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

        สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean;µ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation;σ) และจดักลุ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็น 8 ระดบั 

(สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2547) คือ 
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คะแนนร้อยละ 80-100  หมายถงึ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีเย่ียม  ระดบัผลการเรียน 4  

คะแนนร้อยละ 75-79  หมายถงึ   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีมาก   ระดบัผลการเรียน 3.5  

คะแนนร้อยละ 70-74  หมายถงึ   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี   ระดบัผลการเรียน 3  

คะแนนร้อยละ 65-69  หมายถงึ   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคอ่นข้างดี   ระดบัผลการเรียน 2.5  

คะแนนร้อยละ 60-64  หมายถงึ   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนน่าพอใจ   ระดบัผลการเรียน 2  

คะแนนร้อยละ 55-59  หมายถงึ   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพอใช้   ระดบัผลการเรียน 1.5  

คะแนนร้อยละ 50-54  หมายถงึ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา   ระดบัผลการเรียน 1  

คะแนนร้อยละ 0-49   หมายถงึ   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวา่เกณฑ์   ระดบัผลการเรียน 0  

 

ผลการวิจัยและอภปิราย 

ข้อมูลทั่วไปของนิสิต 

        นิสิต ท่ีลงทะเบียนและเ รียนวิชา”การออกแบบและการวิ เคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์” 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ภาคฤดรู้อน พ.ศ. 2555 มีทัง้หมด 19 คน ส่วนใหญ่เป็นนิสิต

เพศหญิง (15 คน) สงักดัคณะเกษตร กําแพงแสน (17 คน) กําลงัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และ 4 (15 คน) เคยลงทะเบียน

เรียนวิชานีม้าแล้ว (15 คน) และวิชาท่ีเรียนนีเ้ป็นวิชาเฉพาะบงัคบัในหลกัสตูรท่ีเรียน (12 คน)  

 

ผลการใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

 การวิเคราะห์ผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต(ข้อสอบ) 6พบวา่ นิสิตทกุคนสามารถทํา

ความเข้าใจโจทย์ปัญหา(ขัน้ท่ี 1) และวางแผนในการแก้ปัญหา(ขัน้ท่ี 2) ได้ถูกต้อง และนิสิตส่วนใหญ่สามารถ

ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบผลลพัธ์ ได้ถูกต้อง ทัง้นี ้เน่ืองจากการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา มี

ขัน้ตอนท่ีชดัเจน สง่ผลให้นิสิตสามารถทําความเข้าใจโจทย์ปัญหา (ขัน้ท่ี 1) และวางแผนในการแก้ปัญหา (ขัน้ท่ี 

2) ได้ สําหรับขัน้ท่ี 3 การปฏิบติัตามแผน เป็นการคํานวณหาคําตอบและแสดงวิธีทํา ในขัน้ตอนนีนิ้สิตจําเป็นต้อง

มีพืน้ฐานและทกัษะการคิดคํานวณคา่ทางสถิติ และถ้านิสิตไมส่ามารถผ่านขัน้ท่ี 3 ได้ ก็จะไม่สามารถผ่านขัน้ท่ี 4 

ซึง่เป็นการตรวจสอบผลลพัธ์ เพราะแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาเป็นกระบวนการท่ีมีความตอ่เน่ืองและเก่ียวข้องกนั

ตลอดทกุขัน้ตอน  

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์” โดยใช้วิธีสอนการ

แก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตลอดภาคฤดรู้อน พ.ศ. 

2555 พบวา่ นิสิตได้คะแนนต่ําสดุ 52 คะแนน เป็นนิสิตท่ีเคยลงทะเบียนเรียนวิชานีม้าแล้ว และวิชาท่ีเรียนนีเ้ป็น

วิชาเฉพาะบงัคบัในหลกัสตูร นิสิตได้คะแนนสงูสดุ 97.50 คะแนน เป็นนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานีค้รัง้แรก และ

วิชาท่ีเรียนนีเ้ป็นวิชาเลือกเสรี โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ย 71.96 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในภาพรวม

นิสิตมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี (ระดบัผลการเรียน 3) รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 และ 2 
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ตารางที่ 1  แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต วิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์” 

ภาคฤดรู้อน พ.ศ. 2555  
 

ข้อมลู จํานวน ต่ําสดุ สงูสดุ µ σ 

1. นิสิต รวม 19 52.00 97.50 71.96 12.16 

2.ประเภทการเรียน เคยเรียนมาแล้ว 15 52.00 85.00 68.28 12.59 

 เรียนครัง้แรก 4 58.50 97.50 80.75 16.39 

3.ประเภทวิชาท่ีเรียน เฉพาะบงัคบั 12 52.00 85.00 70.96 11.70 

   เฉพาะเลือก 5 58.50 73.75 65.60 6.14 

 เลือกเสรี 2 86.25 97.50 91.88 7.96 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร้อยละของนิสิตท่ีเรียนวิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์” 

ภาคฤดรู้อน ปีพ.ศ. 2555 จําแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน ร้อยละ 

คะแนนร้อยละ 50-54 ต่ํา 2 10.53 

คะแนนร้อยละ  55-59 พอใช้   1 5.26 

คะแนนร้อยละ 60-64 น่าพอใจ 3 15.79 

คะแนนร้อยละ  65-69 คอ่นข้างดี 2 10.53 

คะแนนร้อยละ  70-74 ดี 3 15.79 

คะแนนร้อยละ  75-79 ดีมาก 2 10.53 

คะแนนร้อยละ  80-100 ดีเย่ียม 6 31.58 

รวม 19 100.00 

 

ผลการสอนวิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์” โดยใช้วิธีสอนการแก้โจทย์

ปัญหาของโพลยา พบว่า นิสิตมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตลอดภาคเรียนในระดบัน่าพอใจ – ดีเย่ียม (หรือ ระดบั

ผลการเรียน 2 – 4) ได้คะแนนตลอดภาคเรียน ร้อยละ 60 คะแนนขึน้ไป จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 

สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ อารมณ์ จนัทร์ลาม (2550) ท่ีศกึษาผลของการสอนการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดย

ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาท่ีมีต่อทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 

ความสามารถของนกัเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา หลงัการเรียน

สงูกวา่ก่อนการเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีนกัเรียนท่ีมีผลการสอบหลงัเรียนผ่านเกณฑ์ 60 % 

ร้อยละ 90.20 และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สภิุญ พิทกัษ์ศกัดากร (2541) ท่ีศกึษาการสอนวิชาคณิตศาสตร์

โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยาในโรงเรียนปริน้รอยแยลส์วิทยาลยั พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนหลงัได้รับการเรียนโดยยึดหลกัตามรูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนน
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แบบทดสอบมีจํานวน 76.85 % และนักเรียนกลุ่มทดลองมีวิธีการคิดแก้ปัญหาท่ีมีระบบระเบียบมีขัน้ตอนกว่า

นกัเรียนกลุม่ควบคมุ  

 

สรุปผล 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์” โดยใช้วิธีสอนการ

แก้โจทย์ปัญหาของโพลยาของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตลอดภาคฤดูร้อน พ.ศ. 

2555 ในภาพรวมนิสิตมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี (ระดบัผลการเรียน 3) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 71.96 คะแนน จาก

คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

  

ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้ สอนมุ่งศกึษาผลสมัฤทธ์ิหลงัการเรียน วิชา”การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง

เชิงประยกุต์” โดยใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา จึงไม่มีการทดสอบผลสมัฤทธ์ิก่อนการเรียนของนิสิต 

จงึควรมีการวิจยัพฒันา คือ การนําผลของการวิจยัครัง้นีไ้ปปรับปรุงและวิจยัซํา้อีกครัง้หนึ่ง โดยควรมีการทดสอบ

ผลสมัฤทธ์ิก่อนการเรียนการสอน (Pre - test) และควรให้ผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาเดียวกนั ร่วมตรวจสอบคณุภาพ

ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา ตลอดจนร่วมตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วย  
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