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การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2 โดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยา
ร่ วมกับเทคนิคเพือนคู่คดิ
Developing the ability to solve mathematical problems. of prathomsuksa 2 student
by content and language integrated learning polya co - operative think pair share
ควรคิด ชูรัตน์ 1, ผศ.ดร.สุชีรา มะหิเมือง 2
1
หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั งนี มีว ัต ถุ ประสงค์เ พือ 1) เปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้โ จทย์ปัญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ ก่อน – หลังเรี ยน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
แบบแผนการวิจยั ทีใช้คือการทดลองแบบ One-group Pretest-Posttest Design ประชากรคือ นักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 2 จํานวน 31 คน เครื องมือในการวิจยั คือ แผนการสอนโดยวิธีสอนแบบบูรณาการ
การสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิ ค เพือนคู่คิ ด แบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้โ จทย์ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตพฤติ ก รรมของนักเรี ยน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูลคื อ
ค่าเฉลีย ค่าร้อยละ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลียหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนด้วยวิธีการสัมภาษณ์
พบว่า นักเรี ยนมีความสนุกสนานในการเรี ยนมากทีสุด คิดเป็ น 96.77 % และด้านการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนแสดงความยินดีและสนใจในเรื องทีเรี ยนมากทีสุดคิดเป็ น 96.77 – 100 %
คําสําคัญ: วิธีสอนแบบโพลยา / การสอนแบบบูรณาการ / เทคนิคเพือนคู่คดิ
Abstract
This Study aimed to 1) compare the ability to solve mathematical problems before – after study.
2) the Satisfaction of students in solving mathematical problems. The research is an experiment Onegroup Pretest-posttest Design population is Grade 2 Students at number 31 people. The research is The
lesson plans , teaching methods , integrated check Teaching Poll drugs with technical partner. Test your
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ability to solve mathematical problems interview. And observe the behavior of students. The statistics
used in data analysis were mean , percentage and standard deviation. The result showed that The average
score for high school students than before are statistically significant at the . 05 level The study of student
satisfaction with the way the interview. Students have fun learning the most , accounting for 96.77
percent. And observing the behavior of the students. Congratulated the students and interest in learning
as much as possible. 96.77 to 100 percent.
Keywords : polya Teaching Method / language integrated learning / Think pair shar
บทนํา
การสอนคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทีมีความสําคัญ เพราะเป็ นเครื องมือสําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน
และถ้าหากผูเ้ รี ยนได้รับการเรี ยนรู้อย่างถูกต้องตามหลักการ ย่อมช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุมีผล ทังยังช่วยเสริ มสร้างคุณลักษณะด้านการสังเกต ความมีสมาธิ ความประณี ต ความแม่นยํา
ความละเอียดถีถ้วน ตลอดจนการตัดสินใจทีดีได้ (ทองระย้า นัยชิต 2545:10 - 11) แต่ในสภาพปั จจุบนั จะ
เห็นได้ว่า การสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ยงั เป็ นปั ญหาอยู่มาก (จากการศึกษาของสํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 2556:1-3)ในช่วงหลายปี ทีผ่านมาประเทศไทยมีการประเมิน
คุณภาพผูเ้ รี ยนทีมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี ยน (Achievement) จากการทดสอบระดับชาติชนปี
ั
สุดท้ายของแต่ละช่วงชัน(ป.3, ป.6, ม.3, และ ม.6) ซึงผลการประเมินในภาพรวมระดับประเทศมีค่าเฉลียยัง
ไม่ถึงร้อยละ 50 บางกลุ่มสาระการเรี ยนรู้มีค่าเฉลียตํากว่าร้อยละ 25 ซึงแสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนมีความรู้ไม่
ถึง 1 ใน 4 ของความรู้ทีเรี ยนมา ทังนีอาจเป็ นเพราะผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่มีปัญหาในการอ่าน การเขียน และการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ซึงเป็ นพืนฐานของการคิดขันสูง เห็นได้จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบรายข้อ
ทีวัดทักษะการคิด หรื อการให้เขียนแสดงเหตุผลหรื อความคิดเห็น ผูเ้ รี ยนจํานวนน้อยทีตอบถูกและในส่ วน
ของเขตพืนทีการศึกษาจังหวัดนนทบุรีทีผูว้ ิจยั ศึกษาค้นคว้างานวิจยั จากการอนุ เคราะห์ขอ้ มูลจากเจ้าหน้าที
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา อีกทังในระดับโรงเรี ยนทีทดลอง พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านการ
วิเคราะห์สถานการณ์ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้โจทย์ปัญหา และด้านการคิดคํานวณโจทย์ปัญหา
ต่างๆซึงยังเป็ นปัญหาอยูม่ าก ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาเพือช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถนําความรู้ไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ในการศึกษาค้นคว้างานวิจยั เกียวกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ พบว่าวิธีสอนแบบโพลยา
ซึงประกอบด้วย ขันตอนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขัน คือ ขันที 1 ขันทําความเข้าใจโจทย์ปัญหา ขันที 2 ขัน วาง
แผนการแก้ปัญหา ขันที 3 ขันการปฎิบตั ิตามแผนและขันที 4 ขันตรวจสอบผลลัพธ์ (Polya1957:5-40)
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ผลทีได้จะเห็นว่าการแก้ปัญหาตามรู ปแบบของโพลยามีขนตอนที
ั
ชัดเจน ทําให้นักเรี ยนได้ฝึกคิดวิธีในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นขันตอน ส่งผลให้สมั ฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงขึน สอดคล้องกับที วรางคณา
บุญครอบ (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื องการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเจตคติต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
เรื องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหาตามขันตอนการสอนของโพลยากับเทคนิ ค KWDL ในด้านผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ด้วยเหตุผลข้างต้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจทีจะศึก ษา ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ภายใต้หัว ข้อ เรื องการพัฒ นาความสามารถในการแก้โ จทย์ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 2 โดยวิธีสอนแบบบูรณาการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิ คเพือนคู่คิด เนื องจากวิธีสอน
การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยามีความสําคัญคือ เป็ นการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีขนตอนที
ั
ชัดเจนใน
การปฎิบตั ิจนมองเห็นรู ปแบบสรุ ปได้ และเป็ นกิจกรรมทีเหมาะสมกับการแก้ปัญหาแบบกลุ่ม และเทคนิค
เพือนคู่คิดช่วยให้ผเู้ รี ยนพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ควบคู่กบั การพัฒาความสามารถด้าน
การทํางานร่ วมกัน พึงพาอาศัยกันในการเรี ยนรู้ คนอ่อนได้เรี ยนรู้จากคนทีเก่งกว่า และผูเ้ รี ยนในแต่ละคน
มีระดับความรู้ความสามารถในการเรี ยนรู้ ทีแตกต่างกันออกไป ดังนันในการจัดการเรี ยนรู้การแก้โจทย์
ปั ญหาในวิชาคณิ ต ศาสตร์ ซึงมี ค วามละเอียด สลับซับซ้อนตามขันตอนของโพลยาในนัก เรี ยนระดับ ชัน
ประถมศึกษาตอนต้นนี จําต้องมีการจัดการเรี ยนรู้ทีมีเพือนคู่คิดเพือช่วยเหลือซึงกันและกัน
วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. เพือเปรี ย บเที ย บ ความสามารถในการแก้โ จทย์ปั ญหาทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับ
เทคนิคเพือนคู่คิด
2. เพือศึกษาความพึงพอใจในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
2 ทีได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิคเพือนคู่คิด
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนปิ ยะฉัตร สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที
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2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีจาํ นวนนักเรี ยนทังหมด 31 คน การศึกษางานวิจยั ครังนี ศึกษา
กับกลุ่มประชากร
2. ขอบเขตด้านตัวแปรทีศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่วิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยา
ร่ วมกับเทคนิคเพือนคู่คิด
2.2 ตัว แปรตาม (Dependent Variable)ได้แ ก่ ความสามารถในการแก้โ จทย์ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ทีมีต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยวิธี
สอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิคเพือนคู่คิด
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาทีศึกษา
ระยะเวลาที ใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี คือ ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 ในระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ตังแต่ว นั ที 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ใช้
ระยะเวลาในการทดลองทังหมด 2 สัปดาห์ ทําการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ชัวโมง รวมทังหมด 10
ชัวโมง
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
การศึกษาวิจยั ในครังนี มุ่งพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โ ดยใช้วิธี
สอนแบบบูรณาการระหว่างวิธีสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิ คเพือนคู่คิด จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ใน
ครังนี วิธีสอนแบบโพลยาสอดคล้องกับแนวคิดของวีณา ประชากูล และ ประสาท เนื องเฉลิม (2553:178 179) กระบวนการแก้ปัญหาแบบโพลยาประกอบด้ว ย 4 ขันตอน ดังนี 1. การทําความเข้าใจปั ญหา
(Understanding the problem) 2. การวางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) 3. การปฎิบตั ิตามแผน (Carrying
out the plan) 4. การตรวจสอบผลลัพธ์ (Looking back) และเทคนิ คเพือนคู่คิดสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2550:138-140) ประกอบด้วย 1) การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน 2) การกําหนดจุดมุ่งหมาย
ในการทํางานร่ วมกัน 3) การกําหนดกฎการทํางานของกลุ่ม (ครู กาํ หนดให้นกั เรี ยน) และ 4) การจัดทีนังและ
บรรยากาศในห้องเรี ยน เมือนําวิธีสอนแบบโพลยาและเทคนิ ค เพือนคู่คิ ดมาบูร ณาการการสอนร่ วมกัน
ปรากฏผลดังตารางนี
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วิธีสอนแบบ
โพลยา

เทคนิคเพือน
คู่คดิ

1. ขันทํา
1. ขันจัดกลุ่ม
ความเข้าใจ ผูเ้ รี ยน
โจทย์ปัญหา

วิธีสอนแบบ
โพลยา

2. ขัน
วางแผน
แก้ปัญหา

เทคนิคเพือน
คู่คิด

2. ขันกําหนด
จุดมุ่งหมายใน
การทํางาน
(เพือแก้โจทย์
ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์)
3. ขันปฏิบตั ิ 3. ขันกําหนด
ตามแผน
กฎการทํางาน
กลุ่ม(ครู
กําหนดให้)
4. ขัน
ตรวจสอบ
ผลลัพธ์

บูรณาการ
เทคนิค
เพือนคู่คดิ
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วิธีสอนแบบบูรณา ความสามารถนักเรียนใน
การการสอนแบบโพล การแก้โจทย์ปัญหาทาง
ยาร่ วมกับเทคนิค
คณิตศาสตร์
เพือนคู่คดิ

ขันปฏิบตั ิ
กิจกรรม
กลุ่ม/คู่

1. ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน
1.1 จัดกลุ่มผูเ้ รี ยน
1.2ฝึ กการอ่านคิด
วิเคราะห์เรื องราวหรื อ
เหตุการณ์
บูรณาการ วิธีสอนแบบบูรณา
เทคนิค การการสอนแบบโพล
เพือนคู่คิด
ยาร่ วมกับเทคนิค
เพือนคู่คิด

1. ทําความเข้าใจโจทย์
ปัญหา(สามารถบอกสิ งที
โจทย์ตอ้ งการทราบและ
สิ งทีโจทย์กาํ หนดให้)
ความสามารถนักเรี ยนใน
การแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์

ขันปฏิบตั ิ
กิจกรรม
กลุ่ม/คู่

2. ขันนําเข้าสู่บทเรี ยน 2. วางแผนแก้ปัญหา
(สามารถบอกแนว
ทางการหาคําตอบและ
เขียนเป็ นประโยค
สัญลักษณ์ได้)

ขันปฏิบตั ิ
กิจกรรม
กลุ่ม/คู่

3.ขันการสอน (โพล
ยาร่ วมเทคนิค
เพือนคู่คิด)

3. ปฏิบตั ิตามแผน
(สามารถแสดงวิธีทาํ ได้
และคํานวณหาคําตอบ
ได้)

4. จัดทีนังและ ขันปฏิบตั ิ
บรรยากาศใน กิจกรรม
ห้องเรี ยน
กลุ่ม/คู่

4. ขันสรุ ปบทเรี ยน

4. ตรวจสอบผลลัพธ์
(สามารถระบุคาํ ตอบที
ถูกต้องและตรวจสอบ
ความถูกต้องของคําตอบ
ได้)
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จากตาราง สามารถสรุ ปการจัดการเรี ยนการสอนโดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยา
ร่ วมกับเทคนิคเพือนคู่คิดได้ 4 ขันการสอนคือ 1.ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน 2. ขันนําเข้าสู่บทเรี ยน 3. ขันการสอนแบบ
โพลยาร่ วมกับเทคนิคเพือนคู่คิด และ 4. ขันสรุ ปบทเรี ยน
วิธีดําเนินการวิจยั
1. ขันตอนการวิจยั ในการสร้างและหาคุณภาพเครื องมือ มีขนตอนดั
ั
งนี
1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูร ณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิ คเพือนคู่คิ ด มี
ขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี
1.1.1 ศึกษาเอกสารเกียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551
1.1.2 ศึกษาเอกสารเกียวกับ แนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องกับการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ หลักการ
และแนวทางการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบโพลยาและแบบเทคนิ คเพือนคู่คิด
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
1.1.3 ศึกษาเอกสารเกียวกับการสอนแบบโพลยากับการสอนด้วยเทคนิคเพือนคู่คิด
1.1.4 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโพลยาร่ วมกับเทคนิคเพือนคู่คิด
1.1.5 เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู้ต่อผูเ้ ชียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของแผน ( IOC )
1.1.6 นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทีได้ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไข ส่งมอบให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบ
อีกครัง จากจํานวนผูเ้ ชียวชาญทังหมด 3 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนื อหาโดยพิจารณาจาก
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึงค่า IOC ทีได้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแผน
โดยมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.66 – 1.00 หลังจากนันนําแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปจัดพิมพ์และใช้จริ ง
1.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ มี ขนตอนการสร้
ั
าง
และหาคุณภาพ ดังนี
1.2.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบ
1.2.2 สร้ างแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้โ จทย์ปัญหาทางคณิ ต ศาสตร์ ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน
1.2.3 นําแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ 3 ท่าน เพือตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา
1.2.4 นําแบบทดสอบทีปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนระดับชันประถมศึกษา
ปี ที 3 ทีเคยเรี ยนเรื องการหารมาแล้ว ซึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 34 คน
1.2.5 วิเคราะห์หาค่าความเชือมันของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร (KR – 20)
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1.2.6 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เพือ
นําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างวิจยั
1.3 แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน มีขนตอนการสร้
ั
างและหาคุณภาพเครื องมือ ดังนี
1.3.1 กําหนดขอบข่ายในการสัมภาษณ์ตามโครงสร้างหัวข้อต่อไปนี
- สัมภาษณ์นกั เรี ยนเป็ นรายบุคค
- สัมภาษณ์นกั เรี ยนเมือเสร็ จสิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน
- กรอบคําถามทีใช้ในการสัมภาษณ์นกั เรี ยน คือ นักเรี ยนมีความรู้สึกต่อการจัดการ
เรี ยนการสอน นักเรี ยนมีการแสดงพฤติกรรมเมืออยู่ในห้องเรี ยน และนักเรี ยนมีพฤติกรรมในการทํางาน
อย่างไรเมือได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิคเพือนคู่คิด
1.3.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรี ยนตามขอบข่ายทีกําหนด
1.3.3 นําแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึน ให้ผเู้ ชียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบคุณลักษณะของแบบ
สัมภาษณ์ เพือดูความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม กับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
โดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิคเพือนคู่คิด โดยหาค่า IOC โดยพิจารณาจาก
คะแนนแต่ละข้อ (พิชิต ฤทธิจรู ญ 2545:150)
1.3.4 นํา แบบสัมภาษณ์ ที ได้ผ่า นการแก้ไขปรั บปรุ ง เรี ยบร้ อ ยแล้ว และมีค่ า IOC ที
สอดคล้องกับข้อคําถามและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00
หลังจากนันนําแบบสัมภาษณ์ไปจัดพิมพ์เพือใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั ต่อไป
1.4 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน มีขนตอนการสร้
ั
างและหาคุณภาพเครื องมือ
1.4.1 กําหนดขอบข่ายพฤติกรรมของนักเรี ยนทีสังเกตในแต่ละด้าน ดังนี
- ด้านความพร้อมก่อนเรี ยน
- ด้านการปฏิบตั ิกิจกรรม
1.4.2 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนตามขอบข่ายทีกําหนด
1.4.3 นําแบบสังเกตพฤติ ก รรมนัก เรี ยนเสนอ ต่ อผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 3 ท่านตรวจสอบ
คุณลักษณะของแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนเพือดูความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิ คเพือน
คู่คิด โดยพิจารณาคะแนนแต่ละข้อ
1.4.4 นําแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนทีผ่านการแก้ไขปรับปรุ งแล้ว และมีค่า IOC ที
สอดคล้องกับข้อคําถามและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์อยูร่ ะหว่าง 0.66 1.00 ไปจัดพิมพ์เพือใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั ต่อไป
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2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.1 ทําการทดสอบก่อนเรี ยนกับนักเรี ยน โดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิ คเพือนคู่คิด มีทงสิ
ั นจํานวน 30
ข้อใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชัวโมง โดยทีผูว้ ิจยั เป็ นผูอ้ ่านแบบทดสอบให้นกั เรี ยนฟังแล้วบันทึกคะแนนทีได้
จากการทดสอบในครังนี เป็ นคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน
2.2 ดําเนิ นการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ ว ม
กับเทคนิคเพือนคู่คิด จนครบทุกแผน แผนละ 1 ชัวโมง
2.3 ทําการทดสอบหลังเรี ยนกับนักเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบคู่ขนานวัดความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิ คเพือนคู่คิด มี
ทังสิ น จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบนัก เรี ยน 1 ชัวโมงโดยทีผูว้ ิจยั เป็ นผูอ้ ่านแบบทดสอบให้
นักเรี ยนฟัง แล้วบันทึกคะแนนทีได้จากการทดสอบในครังนีเป็ นคะแนนการทดสอบหลังเรี ยน
2.4 นักเรี ยนทําแบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยวิธีการสอนแบบบูรณา
การการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิคเพือนคู่คิด โดยการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยน
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั กึงทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
เดียวทดสอบ วัดก่อนเรี ยน - หลังเรี ยน แบบ (One-group Pretest-Posttest Design) รู ปแบบการวิจยั นี เขียน
เป็ นตารางได้ดงั นี (ประสิทธิ สุวรรณรักษ์ 2542 : 174)
กลุ่มทดลอง
E

ทดสอบก่อนเรี ยน
T1

ทดลองจัดกิจกรรม
T3

ทดสอบหลังเรี ยน
T2T3

ซึงในการวิจยั ตามแบบแผนการทดลอง ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเก็บรวบรวมได้ ดังนี
1. เปรี ยบเทียบค่าเฉลียคะแนนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้ t - test
แบบ dependent
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจจากข้อมูลในการสัมภาษณ์และแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน โดยใช้
ค่าร้อยละ

339

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ผลการวิจยั
จากการศึก ษางานวิจ ัยภายใต้ หัว ข้อ เรื อง การพัฒ นาความสามารถในการแก้โ จทย์ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ข องนักเรี ยนชันประถมศึก ษาปี ที 2 โดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับ
เทคนิคเพือนคู่คิด สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. เปรี ยบเทียบค่ าเฉลียคะแนนของนัก เรี ยนชันประถมศึก ษาปี ที 2 ก่อนและหลัง เรี ยนโดยการ
ทดสอบค่าที (t – test แบบ Dependent) ปรากฏผลดังตารางนี
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน pre-test
หลังเรี ยน post-test

X
16.23
22.48

S.D.
4.61
4.32

D
6.25

S.D.D
2.56

t
13.56 *

Sig.(2-tailed)
.000

จากตารางสรุ ปว่า การทดสอบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 2 โดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิ คเพือนคู่คิดก่อนเรี ยน
มีค่าเฉลียเท่ากับ 16.23 และหลังเรี ยน มีค่าเฉลียเท่ากับ 22.48 ตามลําดับ และเมือเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบ
โดยใช้การทดสอบค่าที (t – test แบบ Dependent) พบว่าคะแนนหลังเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2. วิเคราะห์ค วามพึ ง พอใจจากข้อ มู ล ในการสัมภาษณ์และแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
โดยใช้ค่าร้อยละ แบ่งพิจารณาในแต่ละด้าน ดังนี
2.1 แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน แสดงค่าร้อยละโดยเรี ยงจากค่ามากทีสุดไปยังค่าน้อยทีสุด ดังนี
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รายการสัมภาษณ์ (ไม่เรียงตามข้อ)
ด้ านความรู้สึกต่อการจัดการเรียนการสอน
1. ความสนุกสนานในการเรี ยน
2. การฟังครู อธิบาย
3. การแสดงออกของครู ผสู้ อน
4. การนําเสนองานหน้าชันเรี ยน
5. การบันทึกข้อมูลด้วยตัวเองในใบงาน
6. การแสดงความคิดเห็นร่ วมกับครู ผสู้ อน
ด้ านการแสดงพฤติกรรมในห้องเรียน
1. ตังใจเรี ยนทุกครังทีครู สอน
2. เดินไปมาระหว่างทีครู สอน
ด้ านการแสดงพฤติกรรมในการทํางาน
1. ช่วยเพือนคิดและหาคําตอบ
2. ทํางานด้วยความมุ่งมัน ตังใจ
3. รอให้เพือนทํางานให้
4. ให้เพือนทํางานคนเดียว

ร้ อยละ
มากทีสุ ด
96.77
93.54
90.32

SSRU2016
ร้ อยละ
น้ อยทีสุ ด

38.70
58.06
67.74
90.32
16.12
90.32
80.64
6.45
12.90

จากตารางการสัมภาษณ์นักเรี ยนทังสามด้าน สรุ ปได้ ดังนี 1.) ด้านความรู้สึกต่อการจัดการเรี ยน
การสอน พบว่า นักเรี ยนมีความสนุ กสนานในการเรี ยนมากทีสุ ด คิดเป็ น 96.77 % รองลงมา คือการฟังครู
อธิบาย คิดเป็ น 93.54 % และการแสดงออกของครู ผสู้ อน คิดเป็ น 90.32 % และน้อยทีสุดคือ การนําเสนอ
งานหน้าชันเรี ยน คิดเป็ น 38.70 % รองลงมาคือ การบันทึกข้อมูลด้วยตัวเองในใบงาน คิดเป็ น 58.60 %
2.) ด้านการแสดงพฤติกรรมในห้องเรี ยน พบว่านักเรี ยนตังใจเรี ยนทุกครังทีครู สอนมากทีสุ ดคิด 90.23 %
น้อยทีสุดคือการเดินไปมาระหว่างทีครู สอน คิดเป็ น 16.12 % 3.) ด้านการแสดงพฤติกรรมในการทํางาน
พบว่านักเรี ยน ช่วยเพือนคิดหาคําตอบมากทีสุดคิดเป็ น 90.32%รองลงมาคือการทํางานด้วยความมุ่งมุ่นตังใจ
คิดเป็ น80.64% น้อยทีสุ ด คือ รอให้เพือนทํางานให้ คิดเป็ น 6.45 % รองลงมา ให้เพือนทํางานคนเดียว คิด
เป็ น 12.90 %
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a. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน แสดงค่าร้อยละโดยเรี ยงจากค่ามากทีสุ ดไปยังค่าน้อยทีสุ ด
ดังนี
รายการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (ไม่เรียงตามข้อ)
ด้ านความพร้ อมก่อนเรียน
1. นักเรี ยนแสดงความยินดีทุกครังทีเรี ยน
2. นักเรี ยนให้ความสนใจในเรื องทีเรี ยน
รายการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (ไม่เรียงตามข้อ)
3 นักเรี ยนตังใจทํางานตามทีครู มอบหมายให้
4. นักเรี ยนไม่ให้ความร่ วมมือในการทํางานร่ วมกับ
เพือน
5. นักเรี ยนทํางานเสร็ จตรงตามเวลา
ด้ านการปฏิบัตกิ จิ กรรม
1. นักเรี ยนเล็งเห็นความสําคัญในการทํางาน
ร่ วมกับคนอืนมากขึน
2. นักเรี ยนมีความรอบคอบ มีระบบระเบียบในการ
ทํางานมากขึน
3. นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวในระหว่างทีครู
กําลังสอน
4. การเกิดเรื องทะเลาะวิวาทในกลุ่มทํางาน

ร้ อยละ
มากทีสุ ด
100
96.77

ร้ อยละ
น้ อยทีสุ ด

ร้ อยละ
มากทีสุ ด
87.09

ร้ อยละ
น้ อยทีสุ ด
19.35
67.74

93.54
87.09
9.67
25.80

จากตารางการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนทังสองด้าน สรุ ปได้ดงั นี 1.) ด้านความพร้อมก่อนเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนแสดงความยินดีทุกครังทีครู สอน คิดเป็ น 100 % รองลงมาคือ นักเรี ยนให้ความสนใจในเรื อง
ทีเรี ยนคิดเป็ น 96.77 % การตังใจทํางานตามทีครู มอบหมายให้ คิดเป็ น 87.09 % น้อยทีสุ ด คือนักเรี ยน
ไม่ให้ความร่ วมมือในการทํางานร่ วมกับเพือน คิดเป็ น 19.35 % รองลงมาคือนักเรี ยนทํางานเสร็ จตรงตาม
เวลา คิดเป็ น 67.74 % 2.) ด้านการปฏิบตั ิ กิจกรรม พบว่านักเรี ยนเล็งเห็นความสําคัญของการทํางาน
ร่ วมกับคนอืนมากทีสุ ด คิดเป็ น 93.54 % รองลงมาคือ นักเรี ยนมีความรอบคอบ มีระบบระเบียบในการ
ทํางานมากขึน คิดเป็ น 87.09 % น้อยทีสุดคือการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวในระหว่างทีครู กาํ ลังสอน คิดเป็ น
9.67 % รองลงมาคือ
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การเกิดเรื องทะเลาะวิวาทในกลุ่มทํางาน คิดเป็ น 25.80%
อภิปรายผลการวิจยั
1. เปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี
ที 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิคเพือนคู่คิด
จากการศึ ก ษาความสามารถในการแก้โ จทย์ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ของนัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 2ก่อนและหลังได้รั บการสอนโดยวิธีสอนแบบบูร ณาการการสอนแบบโพลยาร่ ว มกับ
เทคนิคเพือนคู่คิด พบว่า คะแนนหลังเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05
เนื องจากการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิ คเพือนคู่คิด
ช่ ว ยส่ งเสริ มการค้น พบความรู้ การแก้ปัญหาด้ว ยตนเอง และนัก เรี ยนได้ฝึ กทัก ษะการแก้ปั ญหาใน
สถานการณ์ทีเผชิญอย่างมีเหตุผลในชีวิต
ประจําวัน ซึงนอกจากจะสอดคล้องกับวรางคณา บุญครอบ
(2553) แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กชกร พัฒเสมา, ปวริ ศา จรดล และผดุงชัย ภู่พฒั น์ (2558) ได้ทาํ
การวิจ ัยเรื อง การพัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมคณิ ต ศาสตร์ เ รื อง การบวก ลบ คูณ หาร สําหรั บนัก เรี ยนชัน
ประถมศึก ษาปี ที 3 ในด้านผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ต ศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2. ศึกษาความพึงพอใจในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2
ทีได้รับจากการสอนโดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิคเพือนคู่คิด
จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการแก้โ จทย์ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ของนั ก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 2 ทีได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยาร่ วมกับเทคนิ คเพือน
คู่คิด พบว่า การสัมภาษณ์นกั เรี ยนทังสามด้าน คือ 1) ด้านความรู้สึกต่อการจัดการเรี ยนการสอน นักเรี ยนมี
ความสนุกสนานในการเรี ยนมากทีสุด คิดเป็ น 96.77 % และน้อยทีสุ ดคือ การนําเสนองานหน้าชันเรี ยน
คิดเป็ น 38.70% 2) ด้านการแสดงพฤติกรรมในห้องเรี ยน นักเรี ยนตังใจเรี ยนทุกครังที ครู สอนมากทีสุ ดคิด
90.23% น้อยทีสุดคือการเดินไปมาระหว่างทีครู สอน คิดเป็ น 16.12% 3) ด้านการแสดงพฤติกรรมในการ
ทํางานนักเรี ยน ช่วยเพือนคิดหาคําตอบมากทีสุดคิดเป็ น 90.32% น้อยทีสุด คือ รอให้เพือนทํางานให้ คิดเป็ น
6.45% ส่วนในด้านการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนทังสองด้าน คือ 1) ด้านความพร้อมก่อนเรี ยน นักเรี ยน
แสดงความยิน ดีทุกครังทีครู สอน คิดเป็ น 100% น้อยทีสุ ด คื อนักเรี ยนไม่ให้ความร่ วมมือในการทํางาน
ร่ วมกับเพือน คิด เป็ น 19.35 % 2) ด้านการปฏิบตั ิ กิจ กรรมนักเรี ยนเล็งเห็น ความสําคัญของการทํางาน
ร่ วมกับคนอืนมากทีสุด คิดเป็ น 93.54 % น้อยทีสุดคือการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวในระหว่างทีครู กาํ ลังสอน
คิดเป็ น 9.67%
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เนื องจากว่า นักเรี ยนระดับชันประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) โดยส่ วนใหญ่ชอบฟังครู อธิบาย
สนใจกิจกรรมกลุ่ม สังเกตจากทุกครังทีสอนแต่ละชัวโมง ผลการทํางานกลุ่มด้านการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรี ยนเป็ นรายบุคคล ด้วยเหตุผลทีว่า นักเรี ยนบางคนในห้องเรี ยนไม่
กล้าแสดงออก ไม่กล้าชักถาม และยังอ่านเขียน ไม่คล่อง เมือครู ผสู้ อน สอดแทรกเทคนิ คเพือนคู่คิดบูรณา
การการสอนร่ วมกับการสอนแบบโพลยา เพือให้นกั เรี ยนทีเก่งกว่าช่วยเหลือเพือนในกลุ่มทีอ่อนกว่า ช่วยให้
นักเรี ยนมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นร่ วมกับเพือนและครู ผสู้ อนมากขึนซึงสอดคล้องกับงานวิจยั
ของพนินทร มณี วรรณ (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื องผลสัมฤทธิทางการเรี ยน และเจตคติต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้
ทีเน้นประสบการณ์ทางภาษา วิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ในด้านความพึงพอใจของ
นักเรี ยน จากผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยน นักเรี ยนชอบการเขียนแผนภาพมากทีสุ ด คิดเป็ น 90.91 % และด้าน
การสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน นักเรี ยนส่วนใหญ่พดู ภาษาแกนกลางกับครู มากทีสุด คิดเป็ น 90.91 %
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