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การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการแกโจทยปญหาและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามขั้นตอน
ของโพลยารวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปญหาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร 2)ศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการแกโจทยปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 3) สะทอนผลการ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรดวยแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการสอน
โมเดลซิปปาในการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกโจทยปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหนองบัวบาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบ
การสอนโมเดลซิปปา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร 4) แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปา
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน คาดัชนีประสิทธิผล สถิติทดสอบคาที
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนครู 1 คนตองรับผิดชอบการสอนนักเรียนตอ 2 ระดับชั้น สภาพปญหาในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร มีดังนี้ 1.1) ดานเนื้อหาสาระ1.2) ดานครูผูสอน1.3) ดานตัวผูเรียน
2. แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการแกโจทยปญหาและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
พัฒนาโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปา
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
** คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
*** ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานหนองตากวย
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3. ผลการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยา
รวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปา มีดังนี้ 3.1) แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการ
สอนโมเดลซิปปามีคา สัมประสิทธิ์ความแปรผัน C.V.= 8.82 มีคุณภาพโดยรวมในระดับดีเยี่ยม 3.2) ดัชนีประสิทธิผล
(Effectiveness Index : E.I.) ของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปา
พิจารณาจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.65 และเมื่อพิจารณาจากการทดสอบวัด
ความสามารถในการแกโจทยปญหามีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.64 3.3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปาหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.4) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปาหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.5)ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียน
โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ABSTRACT
This student aimed 1) to investigate the problem in learning Mathematics of Prathom Suksa 6, 2) to investigate
to Development of Academic Achievement Ability to Solve Problems and Attitudes toward Mathematics of Prathom
Suksa 6, 3) to reflect the Development of Teaching and Learning Mathematics with Practical problem Solving Steps of
Polya with CIPPA Model. In the Development of Academic Achievement, the Ability to Solve Problems, and Attitudes
toward Mathematics of Students of Prathom Suksa 6. The target group consisted of 10 Prathom Suksa 6 students in the
second semester of academic year. The tools used in this study were composed of: 1) the Practice Mathematical
problem solving of Polya steps with CIPPA Model, 2) a test of mathematical achievement, 3) a test of the abilities to
solve problems, 4) a test to measure Attitude toward mathematics. Data were statistically analyzed using percentage,
mean and standard deviation, Coefficient of Variance (C.V.), and t-test (Dependent Samples).
The findings of this study were as follows :
1. The Conditions for teaching one teacher was responsible for teaching students with two classes of
problems in the teaching and learning of mathematics included: 1.1) the Problem the contents, 1.2) the problem on the
teachers, 1.3) the problem on the students.
2. The guidelines to development achievement, the ability to solve problems, and attitudes toward
mathematics of Prathom suksa 6 by using the skills of problem solving by Polya process with CIPPA Model.
3. The implementation of the development of the Practice Problems with steps of Polya in Conjunction with
CIPPA Model comprised: 3.1) The Coefficient of Variance measured by the tests from the end of each lesson
plan gained a high quality as set. (C.V. = 8.82), 3.2) Effectiveness Index of the skills problem solving steps of
Polya with CIPPA model considering the achievement and effectiveness index was 0.65, and considering the test. the
ability to solve problems, the effectiveness index is 0.61. 3.3) After learning, the students’ achievements in learning
mathematics using the Practice Problems with steps of Polya in Conjunction with CIPPA Model were higher than before
learning at the .01 level of significance, 3.4) The students’ abilities to solve the problems, after learning, using the
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Practice Problems with steps of Polya in Conjunction with Cippa Model were higher than prior to learning at the .01
level of significance, 3.5) After learning, the students’ attitudes toward mathematics using the Practice Problems with
steps of Polya in Conjunction with CIPPA Model were higher than before learning at the .01 level of significance.

ภูมิหลัง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดใหความสําคัญกับความสามารถดานการคิดและการ
แกปญหาโดยไดกําหนดไวในสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการสื่อสารเปนความสามารถใน
การรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไมรับขอมูล
ขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ
ตนเองและสังคม ประการที่สองความสามารถในการคิดเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม ประการที่สามความสามารถในการแกโจทยปญหาเปนความสามารถใน
การแกโจทยปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูล
สารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชใน
การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาและมี ก ารตั ด สิ น ใจที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น ต อ ตนเอง สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม ประการที่สี่ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่องการทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลการจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสมการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น ประการที่หา
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานต างๆ และมีทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรคถูกตอง
เหมาะสม และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 12-13) จะเห็นวาแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดใหความสําคัญกับความสามารถดานการคิดและการแกปญหาเปนอยางยิ่ง และไดจัดใหเปนคุณลักษณะที่มุงเนน
ใหเกิดกับผูเรียนทุกระดับจะเห็นไดจากในการประเมินคุณภาพของ สมศ.ไดกําหนดเปนมาตรฐานดานหนึ่งของผูเรียนใน
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความคิดวิเคราะห สังเคราะหมีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผลเปน
ระบบมี แ บบแผนสามารถวิ เ คราะห ปญ หาหรื อ สถานการณ ไ ด อ ย า งถี่ ถ ว นรอบคอบชว ยให ค าดการณว างแผนตั ด สิ น ใจ
แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆคณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 47) ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่
ตองจัดการเรียนรูที่เหมาะสมใหแกผูเรียนทุกคนในดานคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาดานการคิดและแกปญหา เพื่อใหบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรผูเรียนตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการ
คิด ทางคณิ ต ศาสตร มี เจตคติ ที่ดี ตอ วิ ช าคณิ ต ศาสตร ตระหนั ก ในคุณ ค า ของคณิ ต ศาสตร และสามารถนํ า ความรู ท าง
คณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได อีกทั้งนําความรูคณิตศาสตรที่ไดไปเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูสิ่งตางๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปถือวาเปนหนาที่ของสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูใหแก
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ผูเรียนเพื่อใหผู เรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ตามความถนัด และความสนใจทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู
ความสามารถดานคณิตศาสตรทัดเทียมนานาอารยประเทศเพราะคณิตศาสตรมีความสําคัญตอการพัฒนาดานการคิดของ
มนุษย เมื่อมนุษยเรามีการคิดที่ดีและมีประสิทธิภาพยอมสงผลไปตอการแกปญหาในเรื่องตางๆ ไดเปนอยางดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดเราควรสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาการคิดใหมีประสิทธิผลเปนพลเมืองที่ดีของประเทศตอไป
จากรายงานผลการดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สอง ใชมาตรฐานในการประเมิน 14 มาตรฐาน ครอบคลุมการประเมิน 3 ดาน คือ ดาน
ผูเรียน ดานครูและดานผูบริหาร ผลปรากฏวาดานผูเรียนในมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช ผลสําเร็จคาเฉลี่ย
รอยละ 65.69 ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไมบรรลุเปาหมาย ไมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ครูมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมดานทักษะกระบวนการคิดนอยมากจากเหตุผลดังกลาวทําใหโรงเรียนไมผานการประเมินในรอบที่ 2 จากสํานักงาน
สมศ.โรงเรียนจะตองทําการแกไขปญหาในเรื่องดังกลาวที่ไดรับเสนอแนะมา
นอกจากนั้นรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปการศึกษา 2552 ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนบานหนองบัวบาน คะแนนคาเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 48.86 และจากมาตรฐาน ค 1.2 เรื่อง
ความเขาใจถึงเหตุที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตางๆ สามารถใชการ
ดําเนินการในการแกไขปญหา คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได 8 คะแนน คิดเปนรอยละ 40 สะทอนใหเห็นวากลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรนักเรียนมีทักษะสามารถดานการคิดวิเคราะห และการแกไขปญหาคอนขางต่ําสมควรที่จะตอง
ไดรับการปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหดีขึ้น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ของครูเปรียบเสมือนเปนกระจกสะทอนสภาพการณของการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนซึ่งเปนการชวยใหครูไดขอเท็จ จริงและเชื่อมโยงการจัดการเรียน การสอนกับผลที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่องและนําไปสูการพัฒนาความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับ การเรียนการสอนการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและของเพื่อนครูที่รวมรับผิดชอบนักเรียนดังนั้นจึงมี การสนับสนุนใหครูทําวิจัยควบคูไปกับ
การจัดและพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 30 การสนับสนุน
ดังกลาวรวมถึงการรวมมือกันทั้งโรงเรียนคือทั้งครูผูบริหารและผูเชี่ยวชาญในการหาแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมเพื่อให
สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูของครูเพื่อการเรียนรูของนักเรียนอยางเปนระบบและเชื่อถือไดเพื่อมุงปรับปรุงการเรียน
การสอนของครูและเพื่อนครู (กิตติพรปญญาภิญโญผล. 2549) ผูวิจัยจึงตระหนักถึงการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนนอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาแบบฝกทักษะเปน
เครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยในการฝกทักษะและพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุจุดประสงคของหลักสูตรหากสรางแบบฝก
ทักษะตามหลักจิตวิทยาซึ่งธอนดไดคไดกลาวไววาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อไดมีการฝกฝนหรือทําซ้ําในสิ่งนั้นบอยๆ
เพราะถาไดฝกซ้ําบอยๆ ยอมเกิดความชํานาญ วิมลรัตน สุนทรโรจน (2549 : 96) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกวาแบบ
ฝกเปนเทคนิคการสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่งคือการใหนักเรียนทําแบบฝกมากๆ จะชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูใน
เนื้อหาวิชาไดดีเพราะนักเรียนจะไดนําความรูที่ไดเรียนมาแลวมาฝกใหเกิดความเขาใจกวางขวางยิ่งขึ้นการอานจับใจความมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญสามารถจับใจความของเนื้อเรื่องที่อานไดรวดเร็วและถูกตองเพียงแต
ครูตองสรางรูปแบบใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียนโดยใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาซึ่งแบบฝกควรมีหลาย
รูปแบบมีภาพและกิจ กรรมที่เราความสนใจเพื่ อสรา งความสนใจใหนักเรียนอ านจับใจความมากยิ่ งขึ้นแบบฝกที่ ดีและมี
ประสิทธิภาพชวยทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการฝกทักษะไดเปนอยางดีแบบฝกที่ดีเปรียบเสมือนผูชวยที่สําคัญของครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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ทําใหครูลดภาระการสอนลงไดทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่และเพิ่มความมั่นใจในการเรียนไดเปนอยางดี
แนวคิดการสอนอีกแบบหนึ่งที่จะชวยใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองก็คือแนวคิดการสอนแบบซิปปาซึ่งได
นําแนวคิดทางการศึกษา 5 แนวคิด (ทิศนาแขมมณี. 2548 : 282) มาใชในการจัดการเรียนการสอนไดแกแนวคิดการสราง
ความรูแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุมและการเรียนรูแบบรวมมือแนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรูแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรูกระบวนการและแนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนการเรียนรูโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่ใหนักเรียน
เปนผูสรางความรูดวยตนเองการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมรอบตัวใน
การเรียนรูการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการเปนเครื่องมือในการสรางความรูการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ใหนักเรียนไดมีการเคลื่อนไหวรางกายอยางเหมาะสมเพราะจะชวยใหนักเรียนอยูในสภาพที่มีความพรอมในการ
รับรูและเรียนรูในขณะที่มีประสาทการรับรูที่ตื่นตัวอยูเสมอและการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีโอกาสไดนําความรูไป
ประยุกตใชในสถานการณที่หลากหลายซึ่งจะทําใหความรูที่ไดเรียนรูนั้นมีความหมายตอนักเรียนชวยใหเกิดการเรียนรูไดดีและ
มีความลึกซึ้งอยูคงทนมากขึ้นโดยนําแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบซิปปา 7 ขั้นตอนดังนี้ (ทิศนาแขมมณี. 2542 :
23) ขั้นที่หนึ่ง ขั้นทบทวนความรูเดิมเปนขั้นที่ใหผูเรียนไดแสดงประสบการณเดิมหรือความรูเดิมโดยวิธีสนทนาซักถามใหเลา
ประสบการณหรือแสดงความรูเดิมออกเปนแผนภูมิโครงสรางความรู (Graphic Organizer) หรือโดยวิธีอื่น ขั้นที่สอง ขั้น
แสวงหาความรูใหมจัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนไดคนควาหาความรูใหมโดยศึกษาจากเอกสารจากแหลงความรูจากบุคคลผูรู
จากสื่อการเรียนรูตางๆ ขั้นที่สาม ขั้นทําความเขาใจขอมูล / ความรูใหมจัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนทําความเขาใจความรูใหม
แลวเชื่อมโยงกับความรูเดิมโดยผานกระบวนการเรียนรูตางๆ เชน กระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการแสวงหา
ความรูกระบวนการแกปญหากระบวนการสรางคานินม ขั้นที่สี่ ขั้นแลกเปลี่ยนความรูเปนขั้นที่ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจซึ่งกันและกันและใหกลุมชวยกันตรวจสอบความรูความเขาใจระหวางกัน ขั้นที่หา ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู
ขั้นนี้จะใหผูเรียนไดสรุปประเด็นสําคัญทั้งความรูเดิมและความรูใหมโดยจัดระเบียบความรูใหงายตอการจดจําเชนอาจเขียน
สรุปในลักษณะของโครงสรางความรู (Graphic Organizer) เชนแผนผังความคิด (Mind Mapping) แผนผังใยแมงมุม (Web)
แผนผังกางปลา (The Fish Bone) ขั้นที่หก ขั้นปฏิบัติ/แสดงผลงานเปนขั้นที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติสรางผลงานของตนขึ้นแลว
นําเสนอผลงานของตนโดยวิธีตางๆเชนจัดนิทรรศการจัดอภิปรายแสดงบทบาทสมมุติเขียนเรียงความวาดภาพหรือแตงคํา
ประพันธเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคและเปนการเปดโอกาสใหผูอื่นไดรับรูและตรวจสอบความรูความเขาใจของตนมี
การประเมินผลงานโดยใชเกณฑที่เหมาะสมทําใหผูเรียนไดรับขอมูลยอนกลับจากผูอื่นและขั้นสุดทายขั้นประยุกตใชความรูเปน
ขั้นที่ให ผูเรียนไดฝกฝนการนํ าความรูไปใช ในสถานการณ ตางๆ เพื่อเพิ่มความชํานาญความเขาใจความสามารถในการ
แกปญหาและความจําในเรื่องนั้นๆ
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดตระหนักถึงในภาระหนาที่ของครูผูสอน และความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร จึงได
สนใจที่จะศึกษาการใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมาใชในการแกไขปญหาดังกลาว จากการศึกษาผูวิจัยไดมีความสนใจ
ในนวัตกรรมการจัด การเรีย นรูโ ดยใชแ บบฝ กทัก ษะและนวัต กรรมการจั ดการเรี ยนรู โดยใช การเรีย นรู แบบโมเดลซิ ปปา
เนื่องจากโรงเรียนของผูทําวิจัยเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวนครูไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน เวลาเรียนในการทํา
ความเขาใจในเนื้อคณิตศาสตรในแตละเรื่องของเด็กนักเรียนแตละคนก็แตกตางกัน เพราะเด็กมีความรูพื้นฐานที่แตกตางกัน
นั่นเอง ดังนั้นการใชแบบฝกทักษะผูวิจัยคิดวานาจะเหมาะสมตอการจัดการเรียนในสภาพเชนนี้ นักเรียนสามารถนําแบบฝก
ทักษะนี้ไปศึกษานอกเวลาชั่วโมงเรียนได นําไปศึกษาและฝกทักษะดวยตนเองที่บานก็ได เวลาวางก็สามารถนํามาศึกษาได
ดวยตนเอง หากมีปญหาไมเขาใจก็สามารถขอคําอธิบายจากครูผูสอนไดหรือใหเพื่อนชวยอธิบายแทนครูผูสอนก็ได นักเรียน
สามารถเรียนรวมกันใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยครูเปนเพียงผูดูแลและใหความชวยเหลือเมื่อเด็กนักเรียนมีปญหา
ครูมีเวลาดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึงในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ 2 ชั้นเรียนตอครู 1 คน จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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เชนนี้ ผูวิจัยจึงคิดที่จะแกไขปญหาเด็กนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และทักษะการคิดแกปญหาที่
คอนขางต่ํา โดยใชนวัตกรรมแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา
(CIPPA Model) มาใชในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนครั้งนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดจุดมุงหมายในการวิจัยไว ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร
2. เพื่อปฏิบัติการพัฒนาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการแกโจทยปญหาและเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร โดยใช แบบฝกทั กษะการแกโจทยปญ หาตามขั้ นตอนของโพลยาร วมกับ การสอนแบบโมเดลซิป ปา (CIPPA
Model)
3. เพื่อสะทอนผลการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรดวยแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอน
ของโพลยารวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปา ในการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกโจทย
ปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกโจทยปญหา
และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการสอน
โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหนองบัวบาน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับ
รูปแบบการสอนโมเดลซิปปา (CIPPA Model)
7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม
ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม
ขั้นที่ 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม
และเชื่อมโยงความรูใ หมกับความรูเดิม
ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม
ขั้นที่ 5 การสรุปจัดระเบียบความรูและวิเคราะห
กระบวนการเรียนรู
ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน
ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู

รูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความสามารถในการแกโจทยปญหา

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร

ทักษะการแกปญหาของโพลยา
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 10 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล
1. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชรูปแบบการสอนดวยวิธีโมเดลซิปปา จํานวนแผนการสอน 22 แผน เวลาที่ใช
44 ชั่วโมง
2. แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามขั้นตอนของโพลยาเรื่อง จํานวนนับ การบวก การลบ
การคูณ และการหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหนองบัวบาน จํานวน 10 แบบฝก
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีความเชื่อมั่นเทากับ .83คาความยากอยูระหวาง 0.21 – 0.66
และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22-0.62
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา ที่มีความเชื่อมั่นเทากับ .89คาความยากอยูระหวาง 0.27
– 0.68 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22 – 0.62
5. แบบวัดความเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ที่มีความเชื่อมั่นเทากับ .96
วิธีรวบรวมขอมูลและสถิตทิ ี่ใชในการการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2554 โดยมีวิธีรวบรวมขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
วิธีรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดใชแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง จํานวนนับ การบวก การลบ การคูณและการหาร โดยใชแบบฝก
ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามขั้นตอนของโพลยารวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปากับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยดําเนินการดังนี้
1. ขอความอนุเคราะหจากผูบริหารเพื่อกําหนดวันเวลาในการดําเนินการศึกษา
2. การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเปนผูดําเนินการสอนและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการ
แกโจทยปญหาและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรดวยตนเอง
3. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาและแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
4. ผูสอนดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามขั้นตอนของ
โพลยารวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา
5. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถใน
การแกโจทยปญหา และแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรฉบับเดิมแลวตรวจใหคะแนนแลวนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ
ตอไป
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือไดแกการหาคาความยาก (Difficulty) หาคาอํานาจจําแนก
(Discrimination) และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)โดยการหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา คํานวณจากสูตรKR-20 การหาความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติตอวิชา
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คณิตศาสตรทั้งฉบับดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) หาคาอํานาจจําแนกรายขอของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามวิธีของ
เบรนเนน (Brennan) หาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรดวยสูตรสหสัมพันธอยางงายของเปยรสัน
3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานไดแกทดสอบคาทีt – test (Dependent Samples) คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน
(C.V.)คาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.)

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนครู 1 คนตองรับผิดชอบการสอนนักเรียนตอ 2 ระดับชั้น สภาพปญหาในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร มีดังนี้ 1.1) ดานเนื้อหาสาระ 1.2) ดานครูผูสอน 1.3) ดานตัวผูเรียน
2. แนวทางในการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นความสามารถในการแก โ จทย ป ญ หาและเจตคติ ต อ วิ ช า
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนบานหนองบัวบาน โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตาม
ขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปา
3. ผลการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยา
รวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปา มีดังนี้ 3.1) แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการ
สอนโมเดลซิปปามีคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน C.V.= 8.82 มีคุณภาพโดยรวมในระดับดีเยี่ยม 3.2) ดัชนีประสิทธิผล
(Effectiveness Index : E.I.) ของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปา
พิจารณาจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.65 และเมื่อพิจารณาจากการทดสอบวัด
ความสามารถในการแกโจทยปญหามีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.64 3.3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปาหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .013.4) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปาหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.5) ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียน
โดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามขั้นตอนของโพลยารวมกับรูปแบบการสอนโมเดลซิปปาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกโจทยปญหา
และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. สําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามขั้นตอนของโพลยา
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา ครูผูสอนตองศึกษาหลักการและขั้นตอนของซิปปาโมเดลใหเขาใจอยางชัดเจนเพื่อ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน
1.2 การออกแบบกิจกรรมในแตละขั้นตอนการจัดการเรียนรูควรคํานึงถึงความหลากหลายของเนื้อหาและบริบท
ดานนักเรียนและสภาพแวดลอมดวยเพื่อใหไดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

49
วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 12 ฉบับที่ 56 มกราคม – มีนาคม 2558

1.3 การเสริมแรงทางบวกแกนักเรียนเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละ
ครั้งเพราะการเสริมแรงเปนการใหกําลังใจและสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจและกลาแสดงออกซึ่งจะสงผลตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหเกิดความสําเร็จ
1.4 ในการตรวจแบบฝกทักษะผลงานหรือชิ้นงานในแตละครั้งครูผูวิจัยนั้นควรที่จะใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน
เปนรายบุคคลและควรตรวจทันทีเพราะจะไดใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนไดทันเพื่อจะนําขอผิดพลาดไปแกไขงานแลวนํา
กลับมาสงใหมหรือเพื่อนําขอบกพรองไปเปนขอคิดในการพัฒนาชิ้นงาน/ผลงานของตนเองในงานชิ้นตอไป
1.5 ควรใหนักเรียนไดทําแบบฝกทักษะเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนหรือเรียนเพิ่มเติมในวันหยุดเสาร-อาทิตยในเนื้อหา
ที่นักเรียนยังไมเขาใจถองแทหรือยังทําแบบฝกทักษะไดคะแนนนอยไมผานเกณฑเพื่อฝกทักษะใหแกนักเรียนและเพื่อให
นักเรียนเรียนรูและเขาใจอยางแทจริงในเรื่องนั้นๆเพราะในบางเรื่องเนื้อหาคอนขางยากตองอาศัยการฝกทําแบบฝกทักษะให
มากและตอเนื่องอยางคอยเปนคอยไป
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรตามขั้นตอนของโพลยารวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา ในขั้นตอนการวางแผนการแกปญหา
ควรจัดกิจกรรมในการฝกทักษะการคิดที่หลากหลายวิธี ใหเด็กไดฝกใหมากที่สุด
2.2 ควรทํ า การวิ จัย เพื่ อศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบผลการเรีย นการสอนที่ ใ ช แบบฝ กทั ก ษะการแก โ จทย ปญ หา
คณิตศาสตรตามขั้นตอนของโพลยารวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปากับรูปแบบอื่นๆ
2.3 ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและบูรณาการเขากับกลุมสาระอื่นใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
และชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
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