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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หลังการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD) รวมกับ

กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา (Polya) กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

ควนสุบรรณวิทยา อําเภอบานนาสาร  จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 18 คน ซ่ึงไดมาโดยไดมาโดยการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร และแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือ ใช

แบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังการทดลอง (One Group pretest – posttest 

design) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที (t – test 

One Sample Test) 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือ

เทคนิคการแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  

เร่ือง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวารอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2)นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับกระบวนการ

แกปญหาของโพลยา มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีพฤติกรรมการทํางานกลุมในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบ

รวมมือเทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ์รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : การเรียนรูแบบรวมมือแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ/ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to compare the learning achievement on Linear 

equations with one variable, the ability to solve the problems of the students and to study the 

behavior’s team work of Mathayomsuka 3 students after they learnt the effect of  STAD  

cooperative learning  and POLYA’s problem solving process. The sample consisted of  18 

Mathayomsuksa 3 students in the first semester, academic year 2015, Khuansubunwittaya school 

under the Office of Suratthani Education Service Area 11, obtained by  random Group. The tools 

used in the research including lesson plane, achievement test, the ability to solve problem test 

and observation form of the teamwork of students in studying mathematics. There was using one 

group pretest-posttest design. The average, standard deviation and t-test One Sample Test were 

used for statistical analysis. 

 The result found that; 1) The effect of STAD coorperative learning and POLYA’s problem 

solving process on mathematics problem solving ability of mathayomsuksa 3 students, the  

achievement learning on Linear equations with one variable was higher than 70 % with a 

statistically significant .05. 2) The effect of STADE coorperative learning and POLYA’s problem 

solving process on mathematics problem solving ability of mathayomsuksa 3 students had ability 

to solve the problem above a certain threshold with a statistically significant.05. 3) The teamwork 

behavior of student on studying the effect of STADE learning and POLYA’s problem solving 

process was at high level. 

Keyword: STAD COOPERATIVE LEARNING / MATHEMATICS PROBLEM SOLVING ABILITY 
 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีมีบทบาทความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพคน เน่ืองจากเปนวิชาท่ีวาดวย

เหตุผล กระบวนการคิดและการแกปญหา ชวยเสริมสรางใหเปนคนมีเหตุผล คิดอยางมีวิจารณญาณ และเปนระบบ 

ตลอดจนมีทักษะการแกปญหาทําใหสามารถคิดวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบ  สามารถ

คาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางเหมาะสม ซ่ึงเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน และเปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่นๆ ทําใหมีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางมากมาย (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.2551) จากความสําคัญดังกลาว 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดบรรจุคณิตศาสตรเปนวิชาพ้ืนฐานใหนักเรียนได

เรียนทุกระดับชั้น แมวาคณิตศาสตรจะเปนวิชาท่ีมีความสําคัญ แตการศึกษาคณิตศาสตรยังไมประสบความสําเร็จ

เทาท่ีควร จากผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2556 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ รอยละ 25.45 และ 20.48 ตามลําดับ 

(สํานักทดสอบการศึกษา.2556) และตั้งแตปการศึกษา 2552 – 2556 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในวิชา

คณิตศาสตรอยูในระดับต่ํา ต่ํา โดยเฉพาะสาระทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร มีคะแนนเต็มกวาระดับประเทศ 

แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความรูและทักษะทางคณิตศาสตรนอย โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อําเภอบานนาสาร 
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จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 (สุราษฎรธานี – ชุมพร) ปการศึกษา 

2555 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา สาระทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ย เทากับ 9.52 ซ่ึงต่ํากวา

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และปการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา สาระทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร เทากับ 6.67  ซ่ึงต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ซ่ึงสาระทักษะ/ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

เปนความสามารถท่ีตองใชความคิดท่ีนักเรียนสามารถถายทอดความรูความเขาใจ แนวคิดทางคณิตศาสตรหรือ

กระบวนการคิดของตนใหผูอื่นรับรูไดอยางถูกตองชัดเจนและมีประสิทธิภาพ (สถาบันทดสอบการศึกษา

แหงชาติ.2552) ดังน้ันจึงตองเนนการพัฒนาทางดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรใหแกนักเรียน 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เปนความสามารถของบุคคลในการนําความรูทางคณิตศาสตรไป

ใชใหเกิดประโยชน (อัมพร มาคนอง.2547 : 97) ความสามารถในการแกปญหา เปนทักษะและกระบวนการหน่ึงทาง

คณิตศาสตร ซึ่งกลาวไดวา การแกปญหาเปนหัวใจของคณิตศาสตร นักเรียนตองอาศัยความคิดรวบยอด ทักษะการ

คิดคํานวณ หลักการ กฎ และสูตรตางๆนําไปใชแกปญหา การสอนนักเรียนใหรูจักการแกปญหาจะชวยสงเสริมให

รูจักคิดอยางมีเหตุผล มีขั้นตอน มีระเบียบแบบแผน และรูจักตัดสินใจไดอยางถูกตอง จากผลการทดสอบคุณภาพ

การศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O - NET) ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ ท้ังน้ีเน่ืองมาจากยังขาดทักษะในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร ไมสามารถตีความ และเชื่อมโยงความสัมพันธในสิ่งท่ีโจทยกําหนดใหกับสิ่งท่ีโจทยถาม ทํา

ใหไมทราบวาจะเร่ิมตนแกโจทยปญหาอยางไร และจะตองใชวิธีการใดในการคิดคํานวณหาคําตอบท่ีถูกตอง  

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีมุงพัฒนาความสามารถในการแกปญหาใหเกิดแกผูเรียนน้ัน ควรจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดและแกปญหาดวยตนเอง การเรียนรูคณิตศาสตรท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญมีหลายวิธี วิธีท่ีสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดดีวิธีหน่ึง คือ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

(Coorperative learning) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกันในการเรียนรู 

โดยแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมเล็กๆประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเพ่ือ

เปาหมายกลุม สมาชิกในกลุมมีความรับผิดชอบรวมกัน ท้ังในสวนตนและสวนรวม มีการฝกและการใชทักษะการ

ทํางานกลุมรวมกัน ผลงานของกลุมขึ้นอยูกับผลงานของสมาชิกแตละบุคคลในกลุมและสมาชิกจะไดรับความสําเร็จ

ของการทํางานรวมกัน (ชัยวัฒน สุทธิรัตน. 2553 : 39)  

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มีเทคนิคหลายรูปแบบ รูปแบบการแบงกลุมสัมฤทธิ์ (Students Teams 

Achievement Division หรือ STAD) เปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนใชความสามารถเฉพาะตัวและ

ศักยภาพของตนเองในการรวมกันคิด รวมกันแกปญหา อภิปราย แสดงความคิดเห็นไดบรรลุสําเร็จโดยสมาชิกใน

กลุมรับผิดชอบรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม แตละคนจะมีบทบาท

หนาท่ีของตนเอง สอดคลองกับผลการวิจัยเร่ือง การเปรียบผลการเรียนรู กลุมสาระคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู

แบบปกติ (ปรีดาภรณ อุทากิจ. 2554) พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ความสามารถในการคิดวิเคราะห และแรงจูงใจในการเรียน หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 นอกจากน้ียังมีเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ไดแก วิธี

สอนโดยใชกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา (Polya.1957 : 16 – 17 อางถึงในลิขิต สุธานุสรณ 

2556 : 51 - 52) โดยมีลําดับขั้นตอนในการแกปญหาดังน้ี 1) ทําความเขาใจปญหา 2) วางแผนการแกปญหา 3) 

ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว และ 4) ตรวจสอบผล/คําตอบ  
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 ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการจัดการเใชรูปแบบการเรียน

แบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมสัมฤทธิ์  (STAD) รวมกับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา (Polya) ท่ีมี

ตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงผลการวิจัยในคร้ังน้ีจะเปนแนวทางของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ  

(STAD) รวมกับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา (Polya) กับเกณฑรอยละ 70 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการเรียนรู

คณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD) รวมกับกระบวนการแกปญหา

ทางคณิตศาสตรของโพลยา (Polya) กับเกณฑท่ีกําหนด 

 3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD) รวมกับกระบวนการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรของโพลยา (Polya) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดแนวคิดจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตรโดยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) รวมกับกระบวนการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา (Polya) ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลท่ีไดมาสรางกรอบความคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสมัฤทธ์ิ 

(STAD) รวมกับกระบวนการแกปญหาทางคณติศาสตรของโพลยา (Polya) 

ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 

1.  ขั้นเตรียม โดยแจงจุดประสงคและวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการแบงกลุม

ผลสัมฤทธิ์ (STAD) 

2.  ขั้นสอนท้ังชั้นเรียน โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสมัฤทธิ ์

(STAD) รวมกับกระบวนการแกปญหาทางคณติศาสตรของโพลยา (Polya) คือ ทําความ

เขาใจปญหา วางแผนการแกปญหาดําเนินการตามแผน และ ตรวจสอบผล / คําตอบ 

3.  ขั้นกิจกรรมกลุมโดยนักเรียนรวมกันเรียนรูและการทํากิจกรรมรวมกัน 

4.  ขั้นการวัดและประเมินผลการทดสอบยอยโดยทดสอบรายบุคคล 

5.  ขั้นสรุปและมอบสติ๊กเกอรเหรียญรางวัลโดยการแจงคะแนนสอบคะแนนพัฒนารายบุคคล

และรายกลุมการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของนักเรียนรวมกับครูผูสอน 

พฤติกรรมการ

ทํางานกลุมของ

นักเรียนในการ

จัดการเรียนรู 

ความสามารถในการ

แกปญหาทาง

คณิตศาสตรของ

นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  

 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 123 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
แบบแผนการทดลอง 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง เก็บขอมูล และทดลองดวยตนเอง ในการทดสอบสมมติฐาน มี

รูปแบบการทดลองเปนกลุมเดียวทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังการทดลอง (One Group pretest – posttest 

design) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ  เร่ือง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

3 โดยแบงเน้ือหาออกเปน 8 แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลา 13 ชั่วโมง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จํานวน 30 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 3) แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

จํานวน 5 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดอัตนัยวัดการปฏิบัติท่ีนักเรียนตองแสดงวิธีการหาคําตอบตามขั้นตอนของโพลยา 

และ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือ เปน

เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยเปนผูสรางเพ่ือสังเกตการทํางานกลุมระหวางการจัดการเรียนรูของนักเรียน 5 ดาน ไดแก ดาน

ความรับผิดชอบ ดานการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ดานการยอมรับความสามารถของผูอื่น ดานการมีสวน

ชวยเหลือกลุมหรือมีสวนรวมในการทํางาน และดานวิเคราะหรวมกัน  จํานวน 10 ขอ  

การรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนไดแก 1) ปฐมนิเทศนักเรียนเพ่ือใหทราบขั้นตอนของ

การวิจัยและลงชื่อยินยอมเปนกลุมตัวอยางของการวิจัย 2) ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre - test) ดวยแบบวัด

ความสามารถในการแกปญหา 3) นําแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือ ไปใชโดยดําเนินการสอนดวยตัวผูวิจัยเอง จํานวน 13 ชั่วโมง รวม 8 แผนการจัดการเรียนรู และ

เก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 4) นําแบบสังเกต

พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือ ไปใชทดลองดวยตัวผูวิจัยเอง

ควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู และ 5) ทําการทดสอบหลังเรียน (Post - test) ดวยแบบวัดความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 

1.  วิเคราะหผลการทดสอบหลังเรียน โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

2.  วิเคราะหพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

แบบรวมมือ โดยหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 
1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก การหาความเท่ียงเชิงเน้ือหา โดยหาคา 

ดัชนีความสอดคลอง (IC) การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ สําหรับแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

โดยใชสูตร KR – 20  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถการแกปญหา ซ่ึงเปนขอสอบแบบอัตนัย ใช 
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สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Cofficientα   )  การหาคาความยากงายและขอสอบแตละขอ การหา

คาอํานาจจําแนกของขอคําถามแตละขอ การหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบวัดความสามารถใน

การแกปญหา  

2. สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  คะแนนเฉลี่ย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

เปรียบเทียบความตกตางของคะแนนทดสอบหลังเรียนกับเกณฑท่ีกําหนด  

 

สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

หลังการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) รวมกับ

กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา (Polya) คะแนนเฉลี่ย 21.33 คิดเปนรอยละ 71.1 สูงกวารอยละ 

70 อยางมีนัยสําคัญ 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุม 

ผลสัมฤทธ์ิรวมกับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา มีความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีพฤติกรรมการทํางานกลุมในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

แบบรวมมือเทคนิคการแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา อยูในระดับมาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาและพฤติกรรมการทํางาน

กลุมตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับกระบวนการแกปญหาของ 

โพลยา 

 1. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวาเกณฑรอยละ 70  อาจเน่ืองมาจาก

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ เปนการจัดการเรียนรูท่ีใหนักเรียน และกลุมรวมกับสมาชิก

คนอื่น สงเสริมใหนักเรียนไดฝกฝน และเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรง นักเรียนมีความตื่นเตน และสนุกสนานกับ

การเรียนรู สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้น 

 2. จากการเปรียบเทียบจากการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน พบวา นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับ

กระบวนการแกปญหาของโพลยา มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด  อาจ

เน่ืองมาจากการสอดแทรกกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยาเขาไปในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

แบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ โดยมีลําดับขั้นตอนในการแกปญหาดงัน้ี 1) การทําความเขาใจปญหา 2) การ

วางแผนการแกปญหา 3) ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว และ 4) ตรวจสอบผล/คําตอบ สงผลใหนักเรียนมี

ความสามารถในการแกปญหาอยูในเกณฑดี  
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 3. จากการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมสัมฤทธิ์รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา อยูในระดับมากทุกดาน 

ท้ังน้ีอาจะเปนเพราะ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ เปนการแบงกลุมนักเรียน คละ

ความสามารถ เกง ปานกลาง และออน นักเรียนมี โอกาสเรียนรูรวมกันภายในกลุม มีปฏิสัมพันธตอกัน พ่ึงพา

ชวยเหลือเก้ือกูลกัน มีหนาท่ีรับผิดชอบ มีการอภิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีทักษะทางสังคม ทักษะการทํางาน 

ทักษะการสื่อสาร รวมท้ังการเคารพ ยอมรับ และไววางใจกัน เพ่ือเปาหมายรวมกัน  

 จากการวิจัยคร้ังน้ีพอสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับ

กระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนวิธีการจัดการเรียนรู ท่ีมีความเหมาะสมวิธีหน่ึงกับการจัดการเรียนรู

คณติศาสตรแกนักเรียน ท่ีสามารถพัฒนานักเรียนไดเต็มตามศักยภาพท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน

การแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด และมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย  

  1.1 จากการวิจัยคร้ังน้ีพบวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับ

กระบวนการแกปญหาของโพลยา ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด และมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับท่ีนาพอใจ ดังน้ันครูผูสอนกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร จึงควรนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบน้ีไปใชเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและพฤติกรรมการทํางานกลุม

ของนักเรียน 

  1.2 ในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมของนักเรียน เมื่อมีการอภิปรายหรือทําความเขาใจรวมกัน อาจมีเสียง

ดังรบกวนกลุมอื่น ครูควรเตือนใหนักเรียนพูดกันเบาๆและตองคอยเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด เขาไปชวยเหลือ

นักเรียนตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานและการทํางาน เมื่อพบวานักเรียนตองการความ

ชวยเหลือ ครูสามารถเขาไปชี้แจง สอนซํ้าหรือใหความชวยเหลืออื่นๆ โดยครูทําตัวเปนกัลยามิตรท่ีพรอมใหการ

ชวยเหลืออยางเต็มท่ี 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรทําการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับกระบวนการ

แกปญหาของโพลยา กับเน้ือหาคณิตศาสตรเร่ืองอื่นๆในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นเรียนอื่น ๆ 

  2.2 ควรทําการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิเปรียบเทียบกับการ

จัดการเรียนรูแบบอื่น ท่ีรวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา 

 

เอกสารอางอิง 
ชัยวัฒน  สุทธิรัตน .(2553). การจัดการเรียนรูแนวใหม .นนทบุรี : สหมิตร พร้ินติ้งแอนด พับลสิซ่ิง. 

ปรีดาภรณ  อุทากิจ. (2554). การเปรียบเทียบผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การคูณของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กบัการ

จัดการเรียนรูแบบปกติ . วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต , สาขาหลักสตูรและการสอน , บัณฑิต

วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  

 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 126 

ลิขติ สุเมธานุสรณ. (2556). การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาสมการ โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิคการแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 6. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต , สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน , บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลยับูรพา.  

วัชรา  เลาเรียนดี .(2547). เทคนคิการจัดการเรียนรู สําหรับครูมืออาชีพ. นครปฐม : และวิธีสอน คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สิริพร  ทิพยคง. (2544). การแกไขปญหาทางคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ(องคการมหาชน). (2552). ผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O–NET). 

กรุงเทพฯ : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. 

____. (2556). ผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O – NET). กรุงเทพฯ : สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาต.ิ 

สุนิตย  สัจจา .(2554). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู การแกโจทยปญหาการบวก และการลบตามแนวคิดของ

โพลยา โดยการเรียนรูแบบรวมมือ .วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาหลักสตูรและการสอน, 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม. 

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี, สถาบัน .(2551).ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  พิมพ

คร้ังท่ี 2 .กรุงเทพมหานคร: หจก. ส เจริญ. 

อัมพร มาคะนอง .(2547). คณิตศาสตรการสอนและการเรียนรู. คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 

____. (2554). ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร : การพัฒนา เพื่อพัฒนาการ. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 

Polya, G. (1957). How to solve it, a new aspect of mathematical method. Garden City, New  

York : Doubleday and Company.  

 




