JSSE http://jsse.sci.ubu.ac.th/

Journal of Science & Science Education

วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
ปีที่ 1 เล่มที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2561)

บทความวิจัย

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กาลทิวา สูญราช1 และวรรณพล พิมพะสาลี2,*
1หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
*Email: pwannapol@yahoo.com

2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รับบทความ: 6 ตุลาคม 2561 ยอมรับตีพิมพ์: 29 พฤศจิกายน 2561

บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนจําเนื้อหา จําวิธีทําตามตัวอย่างนั้น ทําให้นักเรียนไม่ประสบผลสําเร็จใน
การแก้โจทย์ปัญหาเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ได้ส่งเสริมขั้นตอนการคิดของนักเรียน วิธีการหนึ่งที่รู้จักกันแพร่หลายที่ช่วย
ฝึกนักเรียนแก้โจทย์ปัญหา โดยเน้นขั้นตอนการคิดของนักเรียน คือ การฝึกให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยา ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การ
แยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้จากการใช้แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยา และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล
2 วัดสว่างคงคา อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 15 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การแยกตัวประกอบของ
พหุนาม จํานวน 8 แผน และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.65 (𝑥̅ =16.73, S.D.= 1.39) และ 2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนภายหลังจากใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การแยกตัว
ประกอบพหุนาม สูงกว่าก่อนเรียนต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: แนวคิดของโพลยา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแยกตัวประกอบของพหุนาม
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Abstract
Learning management focused on students to remember content and to remember how
to follow the example, students do not succeed in solving problems as they should. It does not
promote the thinking process of students. One of the most popular ways to train a student to solve
a problem by emphasizing the thinking process of the students is to train the students with problem
solving skills based on the concept of the Polya. By this reason, the purpose of this study were 1)
to study the students’ learning achievement on polynomial factorization after using the exercises
of problem solving with Polya’s concept for Grade-9 students, and 2) to compare the learning
achievement on polynomial factorization for Grade-9 students between before and after learning
using the exercises of problem solving with Polya’s concept. Using simple random sampling, the
samples of this study were 15 Grade-9 students at Thetsaban 2 Wat Sawang Khongkha School,
Muang district, Kalasin province studying in the first semester of the academic year 2018. Instruments
were 8 lesson plans using problem solving process with Polya’s concept on polynomial factorization
and the test of knowledge regarding polynomial factorization. Data were analyzed using percentage,
mean, standard deviation and t-test. The results of the study were as follows: 1) the percentage of
students’ learning outcome was 83.65 (𝑥̅ =16.73, S.D.= 1.39 ), and 2) post-test scores after the use
of problems solving exercise with Polya’s concept regarding polynomial factorization was
significantly higher than pre-test scores at the level of confidence of 0.05.
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บทนํา
ในปัจจุบันประเทศชาติกําลังพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์ ตลอดจนเทคโนโลยี
และสิ่งต่างๆ จําเป็นต้องอาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อให้มนุษย์สามารถดํารงชีวิตให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพและความสามารถเต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นที่ทราบทั่วกันแล้วว่าวิชาคณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่มีความสําคัญมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิด
อย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ,
2545)
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยจะต้อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคนของชาติ ใ ห้ ส ามารถเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ โดยการยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาและการเรี ย นรู้ ใ ห้ มีคุณ ภาพและ
มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อ
ความสําเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนํา ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษา
คณิตศาสตร์จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
วิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นเรื่องของการคิดอย่างมีเหตุผล และสามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็น
จริงได้ การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนจึงจําเป็นต้องอาศัยวิธีการสอนที่จัดบทเรียนน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณิตศาสตร์เป็นวิชาจะเสริมสร้างสติปัญญามนุษย์ให้สามารถคิดอย่างมีกระบวนการและเหตุผล นอกจากนี้มนุษย์ยัง
ใช้คณิตศาสตร์เป็นหลักการในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์แขนงอื่นๆ รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แต่ในปัจจุบันพบว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นักเรียน
ส่วนมากยังไม่ประสบความสําเร็จในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ํา ดังเช่นผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ย 26.30 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2561) และในระดับโรงเรียนเทศบาล
2 วัดสว่างคงคามีผลการประเมินในระดับที่ต้องปรับปรุง จากรายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยัง
อยู่ในระดับต่ํา
จากการวิเคราะห์สาระและเนื้อหาพบว่า เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามมี เนื้อหาเป็ นลัก ษณะ
นามธรรมมากกว่ารูปธรรมจึงทําให้ยากต่อการสร้างความเข้าใจ และยังเป็นเนื้อหาที่สําคัญต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นที่สูงขึ้น เช่น การแก้สมการและอสมการของพหุนามในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ้าแยกตัวประกอบ
ของพหุนามไม่ได้ก็จะหาคําตอบของสมการและอสมการได้เช่นกัน ผู้วิจัยเห็นว่าการแยกตัวประกอบของพหุนาม
จําเป็นที่จะต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาที่เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนที่เป็นระบบและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
ในปัญหา สามารถวิเคราะห์ แยกแยะและมีการวางแผนการแก้ปัญหา รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้มา ซึ่งจะ
ทําให้การเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดความคงทนการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาก็ถือ
เป็นที่ยอมรับและนํามาใช้กันอย่างแพร่หลาย
Polya (1957) บิดาแห่งคณิตศาสตร์สมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปได้เสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหา
ทางคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง แนวคิ ด ดั ง กล่า วมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ นัก คณิต ศาสตร์ ใ นปั จ จุ บัน มากโดยกระบวนการแก้ ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน (1) ขั้นทําความเข้าใจปัญหา (2) ขั้นวางแผน (3) ขั้นดําเนินการตามแผน และ
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(4) ขั้นตรวจสอบ ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาจึงเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบและมี
ขั้นตอนที่ชัดเจน สอดคล้องกับการวิจัยของ Olaniyan et al. (2015) ซึ่งได้ทําการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการเรียน
วิชาไฟฟ้ากระแสของนักเรียนโดยใช้แบบจําลองการแก้ปัญหาของโพลยา พบว่า นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้แบบจําลองการแก้ปัญหาของโพลยามีความสามารถในการเรียนดีกว่านักเรียนที่ผ่านการสอนโดยวิธีปกติ
ซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประโยชน์ของแนวคิดการแก้ไขปัญหาของโพลยาที่ชัดเจน
ในแง่ของการใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาของโพลยาในการจัดการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์นั้นมีผู้ที่
ได้ทําการศึกษาอีกหลายท่าน เช่น วรางคณา สําอางค์ และคณะ (2560) ได้พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา พบว่า
นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาโดยภาพรวม
อยู่ในระดับค่อนข้างดี ธิดารัตน์ โคตรรมณี และศิริพร ศรีจันทะ (2561) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียน เรื่อง การแก้
โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหมากแข้งซึ่งเสริมด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหาของโพล
ยา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้งนักเรียนยังมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก กนกวรรณ ประกอบศรี และธนพล ตีรชาติ (2561) ได้ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้แบบฝึกทักษะเทคนิคการ
แก้ปัญหาของโพลยา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นและ
นักเรียนมีความคงทนในการเรียนมากขึ้น เป็นต้น
จากความสําคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้จากการใช้แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การแยกตั ว ประกอบของพหุ น ามของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา

วิธีดําเนินการวิจัย
1. แบบแผนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ใ นการศึก ษาครั้ง นี้ คือ นักเรียนชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปีก ารศึก ษา 2561
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 15 คน ที่กําลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (simple random sampling) ผู้วิจัยเป็นผู้ทําการสอน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม ซึ่งในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ และการ
วัดผลและประเมินผล
สําหรับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี้
ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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3.1.1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม ให้นักเรียนเข้ากลุ่มตามที่ได้จัดไว้ จากนั้นครูและนักเรียนทบทวน
เนื้อหาโดยการถามตอบ
3.1.2 ขั้นสอนเนื้อหาใหม่ ครูแจกเอกสารแนะนําบทเรียนและแบบฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาโดยมีจํานวนข้อเท่ากับจํานวนกลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกัน ซึ่งมี
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจ (Understanding the problem) เป็นขั้นที่บอกได้ว่าเป็นโจทย์เป็น
พหุนามชนิดใด บอกสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และบอกสิ่งที่โจทย์ถาม
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) เป็นขั้นที่บอกได้ว่าแยกตัวประกอบพหุนาม
โดยวิธีการใด และเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง
ขั้ น ที่ 3 ดํ า เนิ น การตามแผน (Carrying out the plan) เป็ น ขั้ น ที่ แ สดงวิ ธี ก ารแยกตั ว
ประกอบของพหุนามซึ่งจะได้คําตอบของโจทย์
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล (Looking back) เป็นขั้นที่คําตอบมีความสมเหตุสมผลหรือไม่และ
การตรวจสอบคําตอบถูกต้องหรือไม่ ครูและนักเรียนช่วยกัน สรุปเอกสารแนะนําบทเรียน สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทํา
แบบฝึกทักษะ โดยนักเรียนทุกคนต้องเขียนเป็นรายบุคคลและจับคู่กับเพื่อนในกลุ่มเพื่อสลับกันตรวจ หลังจากนั้นครู
สุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มมากลุ่มละ 1 คน เพื่อออกมาทําโจทย์หน้ากระดาน 1 ข้อ สุ่มทุกกลุ่มจนครบทุกข้อ โดยครูและ
นักเรียนพิจารณาความถูกต้อง พร้อมบันทึกผลลงสมุด
3.1.3 ขั้นสรุป นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียน
3.1.4 ขั้นฝึกทักษะ ให้ใบงานนักเรียนไปทําเป็นการบ้าน
3.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างตาม
ขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัว
ประกอบพหุนาม
3.2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
การแยกตัวประกอบพหุนาม โดยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ วัดความรู้ ความจํา ความเข้าใจและการ
นําไปใช้ โดยสร้างข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
3.2.3 พัฒนาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์จํานวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้การหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ของคําถามรายข้อกับผลการเรียนรู้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 อยู่ในเกณฑ์ที่
กําหนดสามารถนําไปใช้ได้ รวมทั้งตรวจสอบความเป็นปรนัยและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3.2.4 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน
ที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว จํานวน 30 คน คัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด โดยข้อสอบปรนัยจํานวน 20 ข้อ
วิเคราะห์โดยเกณฑ์ 27% มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.31 – 0.82 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.75 และ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79
4. ขั้นตอนในการทดลอง
4.1 ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ
โพลยาผู้วิจัยทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามจํานวน 20 ข้อ เพื่อเก็บข้อมูล
ไว้เปรียบเทียบกับคะแนนที่วัดได้จากการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้
4.2 ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของโพลยา จํานวน 8 แผน โดยสัปดาห์ละ 2 แผน แผนละ 50 นาที เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 กําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
สัปดาห์ วัน
การจัดกิจกรรม
พฤติกรรม
1
จันทร์ แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ 1 การ นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของพหุนาม
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่ เป็น ดีกรีสองที่เป็นผลต่างกําลังสองได้
ผลต่างกําลังสอง
พุธ

2

3

4

แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ 2 การ นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของพหุนาม
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่ เป็น ดีกรีสองที่เป็นผลต่างกําลังสองได้
ผลต่างกําลังสอง

จันทร์ แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ 3 การ
แยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองที่เป็นกําลัง
สองสมบูรณ์ได้
พุธ แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ 4 การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่
มีสัมประสิทธิ์เป็นจํานวนเต็ม
จันทร์ แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ 5 การ
แยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้วิธีการจัด
พหุนามให้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์ ผลต่าง
ของกํ า ลั ง สอง ผลบวกของกํ า ลั ง สาม หรื อ
ผลต่างของกําลังสาม
พุธ แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ 6 การ
แยกตัวประกอบพหุนามโดยใช้สมบัติการสลับ
ที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจก
แจง
จันทร์ แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ 7 การ
แยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์
ของแต่ละพจน์เป็นจํานวนเต็มโดยใช้ทฤษฎี
บทเศษเหลือ
พุธ แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ 8 การ
แยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์
ของแต่ละพจน์เป็นจํานวนเต็มโดยใช้ทฤษฎี

นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี
สองที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้
นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการแยกตัว
ประกอบของพหุ น ามดี ก รี สู ง กว่ า สองที่ มี
สัมประสิทธิ์เป็นจํานวนเต็มได้
นักเรียนสามารถแก้ โ จทย์ปัญ หาการแยกตั ว
ประกอบของพหุนามโดยใช้วิธีการจัดพหุนาม
ให้ อ ยู่ ใ นรู ป กํ า ลั ง สองสมบู ร ณ์ ผลต่ า งของ
กําลังสอง ผลบวกของกําลังสาม หรือผลต่าง
ของกําลังสามได้
นักเรียนสามารถแก้โจทย์การแยกตัวประกอบ
พหุนามโดยใช้ส มบัติก ารสลับ ที่ สมบัติก าร
เปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงได้
นั ก เรี ย นสามารถแก้ โ จทย์ ก ารแยกตั ว
ประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่
ละพจน์เป็นจํานวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีได้
นั ก เรี ย นสามารถแก้ โ จทย์ ก ารแยกตั ว
ประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่
ละพจน์เป็นจํานวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีได้

4.3 หลังจากจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยาสิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามแบบคู่ขนาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ประมวลผลข้อมูลดังนี้
5.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามโดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย
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5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม โดยใช้สถิติ T –
test for dependent samples

ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได้เป็น 2 ประเด็นดังนี้
1. การศึกษาทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ซึ่งแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ มีค่าสถิติพื้นฐาน คือ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายการ (N=15)
คะแนนเฉลี่ย
S.D.
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

ก่อนใช้แบบฝึกทักษะ
(20 คะแนน)
5.80
1.88
29.00

กิจกรรม
(60 คะแนน)
47.58
4.98
79.30

หลังใช้แบบฝึกทักษะ
(20 คะแนน)
16.73
1.39
83.65

พบว่าเมื่อนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยเสริมแบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญ หาตาม
แนวคิดของโพลยา เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วทําการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.73 คิดเป็นร้อยละ 83.65 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39
2. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การแยกตั ว ประกอบของพหุ น ามของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาเป็นการนําคะแนนที่ได้
จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ มาหา
ผลต่าง โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน คือ การทดสอบค่าทีแบบ
กลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (T-test for dependent samples) ซึ่งผลวิเคราะห์แสดงไว้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ผลสัมฤทธิ์
N
ก่อนเรียน
15
หลังเรียน
15
*
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

𝑥̅
5.8
16.73

S.D.
1.88
1.39

D

D2

t

164

1,892

15.93*

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนโดยเสริมแบบฝึกทักษะแก้โจทย์
ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 โดยใช้กระบวนการ
สอนใช้แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาโดยรวม พบว่า การใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.73 คิดเป็นร้อยละ 83.65 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะที่มีกระบวนการ ออกแบบ
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารต่างๆ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
แบบฝึกทักษะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นําความคิดในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดของโพลยามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เน้นกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นขั้นตอน มีการวิเคราะห์ปัญหา
โดยมีการจําแนกแยกแยะ โดยผู้เรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาเริ่มต้นจากกระบวนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน เริ่มจากขั้นที่
1 ทําความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ บอกสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และบอกสิ่งที่โจทย์ถาม ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา เป็น
ขั้นที่บอกได้ต้องใช้วิธีการหรือยุทธวิธีใดในการแก้ปัญหาและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง ขั้นที่ 3
ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งนักเรียนจําเป็นต้องมีทักษะการคิดคํานวณเป็นอย่างดี ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล เป็นขั้นที่
คําตอบมีความสมเหตุสมผลหรือไม่และการตรวจสอบคําตอบถูกต้องหรือไม่ โดย กีรกานต์ คําขาว และคณะ (2559)
กล่าวว่าการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและผังกราฟิกสามารถพัฒนา
ผลการเรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ศิลา
กาญจน์ รุ่งเรือง และคณะ (2559) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของโพลยาเป็นรูปแบบที่สามารถ
พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และทักษะการทํางานร่วมกันของนักเรียนได้ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 5.8 คะแนน
และค่าเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 16.73 คะแนน และมีทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังใช้กระบวนการสอนใช้แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาตามหลักของโพลยาสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึก
ทักษะ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนใช้
แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา มีลักษณะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขโจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทิ ช ากร ทองระยั บ และคณะ (2558) ได้ ส ร้ า งแบบฝึ ก ทั ก ษะ เรื่ อ ง ความน่ า จะเป็ น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา หาญสมบัติ (2558) ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สรุปผลการวิจยั
1. ผลการศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยเสริมแบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของ
โพลยา เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.73 คิดเป็นร้อยละ 83.65 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39
2. ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนโดยเสริมแบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของ
โพลยา เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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ปัญหาที่พบในการวิจัย
1. เนื้อหาในการจัดกิจกรรมกระบวนการมีมากเกินไปไม่เหมาะสมกับเวลา นักเรียนจึงต้องทําแบบเร่งรีบ
ส่งผลต่อคะแนนในบทเรียน
2. เนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องเวลา ทําให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามได้ไม่เต็มที่

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
1.1 ครูผู้สอนที่ต้องการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ควรได้ศึกษารายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการ
ใช้ให้เต็มที่ และจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนําไปใช้
1.2 ครูผู้สอนสามารถปรับเนื้อหาสาระในบางแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
ระดับชั้นอื่นๆ และหลักสูตรสถานศึกษาแล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทกุ ระดับชั้น
1.3 ครูผู้สอนควรมีการปรับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดเตรียมสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล
1.4 ในขณะที่นักเรียนทําแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ครูต้องคอยสังเกตและให้ความช่วยเหลือแนะนํา
ถ้านักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรมีการนําแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ไปใช้กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ระดับสติปัญญา เจตคติของ
นักเรียน เป็นต้น
2.3 ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยวิธีอื่น ๆ
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