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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ผ่าน Google Drive และกลุ่ม
โซเชียลมีเดียของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน  โดย
ใช้กิจกรรมการเ รียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นกระ บวนการแก้ปัญหาของโพลยา และ  
3) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้น
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนศรีเสมา
วิทยาเสริม  อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 27 คน เคร่ืองมือท่ีใ ช้ใน   
การวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้น
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 จ านวน 12 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สถิติท่ีใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไ ด้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้ด าเนินการแก้ปัญหาตามข้ันตอนของโพลยาผ่าน Google Drive และ
กลุ่มโซเชียลมีเดียของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉล่ีย  
ร้อยละ 73.66 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเ รียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ท่ี
เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีคะแนน
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนักเรียนรวมท้ังช้ัน ร้อยละ 80.55  
 

ค าส าคัญ: ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ , กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา , 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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Abstract 
 

This research aimed to 1) improve mathematics problem solving skill for the target 
students using constructivist theory-based learning activities emphasizing Polya's problem solving 
method— that organize learning activities through the Google Drive and the Social Media group 
of mathematics learning groups that organize learning activities through the Google Drive and the 
Social Media group of mathematics learning groups, 2) compare the students' learning 
achievements between before and after learning through constructivist theory-based learning 
activities emphasizing Polya's problem solving method, and 3) develop learning achievement of 
the students’ using constructivist theory-based learning activities emphasizing Polya's problem 
solving method.  The target group for in this research were 27 mattayomseuksa 2/1 students of 
the 2nd semester of academic year 2017 from Srisemawittayaserm School, Ban Fang District, 
Khon Kaen Province.  The equipment’s used in this research consisted of 1) 12 learning 
management plans using constructivist theory-based learning activities emphasizing Polya's 
problem solving method on application of linear equation with one variable for mattayomseuksa 
2 level, , 2) the learning activities—mathematics problem solving skill test and 3) learning 
achievement test on application of linear equation with one variable.  Statistics used to analyze 
the collected data were percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

The results of the research were the following. 1) The students using constructivist 
theory-based learning activities emphasizing Polya's problem solving method through the Google 
Drive and the Social Media group of mathematics learning groups, showed the average score in 
mathematics solving skill at 73.66.  2) 27 of mattayomseuksa 2/1 students from 
Srisemawittayaserm School had higher learning achievement than before studying using Polya's 
method with a statistical significance level at 0.1. 3) The average learning achievement score of 
Mattayomseuksa 2/1 students from Srisemawittayaserm School, who studied application of linear 
equation with one variable through constructivist theory-based learning activities emphasizing 
Polya's problem solving method, was 80.55.   

 

Keywords: Mathematics Problem Solving skill, Constructivist theory, Polya's problem solving 
method, Linear equation with one variable, Mattayomseuksa 2 
 

บทน า 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดย
ยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดเช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ ท่ีเ กิดกับ
ผู้เรียน  กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ค านึง ถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง  เน้นการให้ความส าคัญท้ังความรู้และคุณธรรม ผู้สอนต้อง
พยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้  การออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของ ผู้เ รียน         
การก าหนดบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน การใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และการออกแบบการวัดผลและ
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ประเมินผล  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะส าคัญของ ผู้เ รียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป [1]  

การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นจะต้องอาศัยครูผู้รู้คณิตศาสตร์ ( Matematics  Specialist) 
โดยตรงและสามารถถ่ายทอดความรู้และวิธีการเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้รู้คณิตศาสตร์ ( Matematics 
Literacy) อย่างสมสมัย ทันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  
ซ่ึงการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องพัฒนาให้ถึงมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด ดังนั้นในกระบวนการของการจัดการเรียนรู้จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมท้ังในเ ร่ืองขององค์ความ รู้ 
ทักษะกระบวนการ ควบคู่กับเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม  โดยเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ คือเพ่ือพัฒนาให้ผู้เ รียน
เป็นนักคิด  มีเหตุผล สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและการท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ [2] ทักษะ
การแก้ปัญหา จึงเป็นทักษะ/กระบวนการหนึ่งท่ีผู้เรียนควรจะเรียนรู้  ฝึกฝน  และพัฒนาให้เกิดทักษะข้ึนในตัวผู้เรียน 
การเรียนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวคิดท่ีหลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้นไม่ย่อท้อและมี
ความมั่นใจในการแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีผู้เรียนสามารถ
น าติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้นานตลอดชีวิต [3]  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีเสมา      
วิทยาเสริม อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยังไม่ประสบผลส าเ ร็จ 
เนื่องจากนักเรียนยังไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนส่วนใหญ่เคยชินกับการเป็นผู้รับมากกว่าเป็นผู้
แสวงหาความรู้ แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี  แต่นักเรียนจ านวนไม่น้อยยัง ด้อย
ความสามารถเก่ียวกับการแก้ปัญหา การแสดงหรือการอ้างเหตุผล การส่ือสารและการน าเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ ไม่สามารถแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้  ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ท าให้นักเรียนไม่สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด [4] 
จากทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา [5] เป็นการใช้วิธีการแก้ปัญหาตามข้ันตอน 4 ข้ันตอน คือ ท าความเข้าใจปัญหา 
(Understanding Problem) วางแผนแก้ปัญหา (Devising a Plan) ปฏิบัติตามแผน (Carrying out the Plan) 
และตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ (Looking Back) เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอน จึงน่าจะมีความเหมาะสมในการใช้เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
และเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ 

จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎี      
คอนสตรัคติวิสต์  ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เ รียนได้
ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันผู้วิจัยจึง ไ ด้น า Google Drive และกลุ่ม
โซเชียลมีเดียของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาใช้เป็นส่ือกลางในการสอนเพ่ือกระตุ้นความสนใจของ ผู้เ รียน
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการเรียนรู้  ซ่ึงจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล และกลุ่มเพ่ือน ซ่ึง ผู้วิจัย
สนใจท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีเน้นทักษะ
การแก้ปัญหาของโพลยา เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ซ่ึงเป็นเนื้อหาท่ีมีปัญหามากในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กับการวิจัยก่ึงทดลอง (Pre-Experimental Design) เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนอันจะส่งผลถึงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึนได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ผ่าน Google Drive และกลุ่มโซเชียลมีเดียของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
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1.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  

1.3 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี      
คอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีท่ีมุ่งให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้เดิมเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ใหม่ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้สอนมีหน้าท่ีเสนอปัญหาให้นักเรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา ให้นักเรียนได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และคอยกระตุ้นให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้ึนมีข้ันตอน 4 ข้ัน
ดังต่อไปนี้ [4] 

 2.1.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้ อหาท่ีจะเรียนและทบทวน
ความรู้พ้ืน ฐานของนักเรียนโดยการถามตอบในเร่ืองท่ีเก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความรู้เดิม 
และเป็นการท าความเข้าใจเพ่ือให้นักเรียนปรับเปล่ียนแนวคิดในปัจจุบันในหัวข้อของเนื้อหาสาระการเรียนให้ชัดเจน 

 2.1.2 ข้ันสอน ผู้สอนเสนอปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีน าไปสู่ความขัดแย้งทางปัญญา ให้นักเรียนท า
ความเข้าใจ วางแผนการแก้ปัญหา และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบเป็นรายบุคคล จากนั้นจัดนักเรียนให้เข้าร่วมกัน
เป็นกลุ่มย่อย 4-6 คน แบบคละความสามารถ ให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดของตนต่อสมาชิกในกลุ่มจากนั้น ร่วมกัน
สรุปแนวคิดของกลุ่ม 

 2.1.3 ข้ันตรวจสอบความรู้ สุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุ่ม น าเสนอ หน้าช้ันเรียนเพ่ือแสดงแนวคิดการ
หาค าตอบ โดยนักเรียนทุกคนร่วมกันตรวจสอบข้ันตอนการแก้ปัญหาและค าตอบเพ่ือน าไปสู่การสรุปท่ีถูกต้อง 

 2.1.4 ข้ันน าความรู้ไปใช้ ผู้สอนเสนอโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใหม่ เพ่ือให้นักเรียนได้น าหลักการท่ี
ได้เรียนรู้ไปแล้วมาใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.2 ทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา หมายถึง ความสามารถในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้วิธีการแก้ปัญหาตามข้ันตอนของโพลยา 4 ข้ันตอน คือ 
[5]   

 2.2.1 ท าความเข้าใจปัญหา (Understanding Problem)  
 2.2.2 วางแผนแก้ปัญหา (Devising a Plan)  
 2.2.3 ปฏิบัติตามแผน (Carrying out the Plan)  
 2.2.4 ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ (Looking Back) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
1.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี   

คอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิง เส้นตัวแปรเดียว ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 12 แผน ดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการเท่ากัน (1)  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการเท่ากัน (2) 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ (1) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ (2) 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเก่ียวกับจ านวน  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเก่ียวกับอายุ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเก่ียวกับความยาวและพ้ืนท่ี 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเก่ียวกับระยะทาง  อัตราเร็ว และเวลา 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเก่ียวกับการเกษตรและทางสถิติ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12 โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเก่ียวกับการเงินการลงทุน 
 

แต่ละแผน ประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน แล้วหาค่าเฉล่ีย ซ่ึงได้ระดับคะแนนเฉล่ียของแต่ละแผน
เป็น 4.89 หมายความว่า เหมาะสมมากท่ีสุด และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Google Drive และกลุ่มโซเชียลมีเดีย
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ ได้แก่ 
        1.2.1 แบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แบบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ ได้ข้อสอบท่ีมี

ระดับความยากง่ายต้ังแต่ 0.37-0.63 ข้อสอบมีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.36-0.55 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.78 
        1.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน ตามแนวคิดคอน สตรัคติวิสต์ท่ีเน้นทักษะ           

การแก้ปัญหาของโพลยา แบบปรนัยชนิด 4  ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีระดับความยากง่ายต้ังแต่ 0.34-0.79 
ข้อสอบมีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.30-0.69 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.81 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม อ าเภอ

บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  
จ านวน 2 ห้องเรียน รวมจ านวนท้ังส้ิน 52 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 27 คน  ไ ด้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random) 

 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Pre-Experimental Design) ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ 

One Group Pretest – Posttest Design คือ การจัดการเรียนรู้โดยให้มีการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จากนั้น
ให้นักเรียนเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีวางไว้ และทดสอบหลังเรียน (Posttest)  ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยไ ด้น า
หลักการและข้ันตอนของการวิจัยในช้ันเรียนมาเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้น
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว มี ข้ันตอนในการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน โดยทดสอบ
ในช่ัวโมงเรียนแรกด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ศึกษาพัฒนาข้ึน 

2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นทักษะ
การแก้ปัญหาของโพลยา เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยให้นักเรียนท ากิจกรรมและใบงานตอบโต้กับผู้สอนและกลุ่มผ่าน Google Drive และกลุ่มโซเชียลมีเดียของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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3. ทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเ รียนด้วยกระบวนจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ือง การประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

4. ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมกับท่ีใ ช้ทดสอบ
ก่อนเรียน 

5. เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและค่าร้อยละการผ่านเกณฑ์ของคะแนนสอบวัดทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) โดยน าผลท่ีได้เทียบกับ

เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ [6]   
                                    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด  
 

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการวิเคราะห์ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 คะแนนวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีเน้นทักษะ         
การแก้ปัญหาของโพลยา เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เป็นคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เมื่อส้ินสุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 
12 แผนการจัดการเรียนรู้ ผ่าน Google Drive และกลุ่มโซเชียลมีเดียของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังภาพ
ท่ี 1 โดยใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน และก าหนดเกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ 70 ข้ึนไป ได้ผลคะแนนดังตารางท่ี  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ผ่าน Google Drive และกลุ่มโซเชียลมีเดียของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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ตารางท่ี 1 คะแนนวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่าผลการทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นักเรียนท าคะแนนสูง สุด   

37  คะแนน คะแนนต่ าสุด 20 คะแนนและคะแนนวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เฉล่ียของนักเรียน
รวมท้ังช้ันเท่ากับ 31.74  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.35 จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ  
81.48 ซ่ึงถือว่าผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดคือนักเรียนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ได้คะแนนวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เร่ือง  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ต้ังแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัตติวิสต์ ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ือง  การประยุกต์ของสมการเชิง เส้นตัวแปรเดียว  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด 
4 ตัวเลือก จ านวน 20 คะแนนดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนก่อน และหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  

 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม  ̅ S.D. ∑  ∑   t 

ก่อนเรียน 27 20 6.33 1.10 
264 2680 

 
26.086 

 
หลังเรียน 27 20 16.11 1.82 

t < .01   
 จากตารางท่ี 2 แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัตติวิสต์ ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ือง การประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียน (  ̅= 16.11) สูงกว่าก่อนเรียน ( ̅ = 6.33) 
 
3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีเน้น
ทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
2 เป็นคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 คะแนน    
ดังตารางท่ี 3 
 

n คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ผ่าน

เกณฑ์ 

คะแนนของนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ 

max min  ̅ 
ร้อยละของ

คะแนนเฉล่ีย คน ร้อยละ 

27 40 28 37 20 31.74 79.35 22 81.48 
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ตารางท่ี 3 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 

 

  
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการทดสสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 18 คะแนน 
คะแนนต่ าสุด 11 คะแนนและคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนักเรียนรวมท้ังช้ันเท่ากับ 16.11 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 80.55 จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ซ่ึงถือว่าผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด
คือนักเรียนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ได้คะแนนวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง  การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ต้ังแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากการท่ีผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัตติวิสต์ ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาของ
โพลยา เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึง ผู้วิจัยจัดการ
เรียนรู้ผ่าน Google Drive และกลุ่มโซเชียลมีเดียของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี       
คอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
       นักเรียนมีคะแนนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เฉล่ีย 31.74 คิดเป็นร้อยละ 79.35 จ านวน
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 81.48 แสดงว่า นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์นักเรียนร้อยละ 80 มีคะแนนวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัตติวิสต์ ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาของ
โพลยา เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ช่วยให้นักเรียน
สามารถแยกแยะส่วนประกอบของปัญหา รู้จักการวางแผนด้วยตนเอง [4]  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุรักษ์ 
สุวรรณสนธ์ิ [5] ท่ีได้ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยเน้นข้ันตอนการแก้ปัญหาของ Polya 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
37.29 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.59 ของคะแนนสอบและมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 70  ของคะแนน
สอบจ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดแต่นักเรียนได้แสดง
พัฒนาการในการแก้โจทย์ปัญหา เมื่อวิเคราะห์จากแบบฝึกหัดท้ายแผนการจัดการเรียนรู้และพฤติกรรม              
การแสดงออกในการท ากิจกรรมข้ันตอนการแก้ปัญหาของ Polya ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และนอกจากนี้ 
นรวิชญ์  ภูสงัด [7] ได้ศึกษาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้
รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นข้ันตอนการแก้ปัญหาของโพลยา ส าหรับนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนได้คะแนนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 73.15 

n คะแนนเต็ม 
คะแนนที่
ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนของนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ์ 
max min  ̅ ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 

คน ร้อยละ 

27 20 14 18 11 16.11 80.55 24 88.88 
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และมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ 16 คนคิดเป็นร้อยละ 80.00 ของนักเรียนท้ังหมด ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ คือ นักเรียนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้คะแนนทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาต้ังแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป อีกท้ัง
การจัดการเรียนรู้ผ่าน Google Drive และกลุ่มโซเชียลมีเดียของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยังช่วยส่งเสริมให้
ผู้เ รียนไ ด้พัฒนาตนเ อง   มี ความ กระตือรื อร้น แลก เป ล่ียนทักษะกับเ พ่ือนนอกช้ันเ รียนไ ด้ม าก ข้ึน  
เพ่ิมช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้เรียนด้วยกันและระหว่างผู้เรียนกับครู  
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ี
เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิง เส้น ตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 หมายความว่า
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีจะเรียน และนวัตกรรมวิธีสอนท่ีครูใช้สอนเป็นสาเหตุท่ีช่วยให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนเป็นอย่างดี ซ่ึงจะเห็นว่าก่อนท่ีจะเรียนนักเรียนท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ได้คะแนนต่ า แต่พอหลังจากท่ีเรียนไปแล้วนักเรียนสามารถท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ในระดับท่ีสูงกว่า
ก่อนเรียนมาก ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจาก 
   2.1 นวัตกรรมท่ีครูใ ช้สอนเป็นนวัตกรรมการสอนท่ีดี นั่นคือ การสอนตามแนวทฤษฎี          
คอนสตรัคติวิสต์ ผ่าน Google Drive และกลุ่มโซเชียลมีเดียของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีสร้างข้ึนเป็นวิธี
สอนท่ีดีและมีคุณภาพ 
   2) นักเรียนให้ความสนใจกิจกรรม และส่ือประกอบการเรียนการสอนเป็นอย่างดีตลอดระยะการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมาเรียนสม่ าเสมอทุกคนไม่มีการขาด จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกมาดี 
สอดคล้องกับ สาริศา จันทร์แรม [8] ได้ศึกษาผลของการเรียนบนเครือข่ายท่ีพัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เ ร่ือง
เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เ รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนโดยมีค่าคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เ ร่ือง การประยุกต์ของสมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยจ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 
70 ข้ึนไป   
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัตติวิสต์ ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา  เร่ือง การประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว มีนักเรียนท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.88 ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรีย์พร ขันติยู [9] ไ ด้ศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เ ร่ือง สมการเชิง เส้น ตัว
แปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 70.20 และมี ผู้เ รียนจ านวนร้อยละ 
75.00 ของนักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ท่ีก าหนดไว้ นอกจากนี้ พัฒน์นรี  ศิริวารินทร์ [10] ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์      
เร่ือง การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 79.05 และมีจ านวนนักเรียน ร้อยละ 77/04  ของจ านวนนักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต่
ร้อยละ 70  ข้ึนไปและอ าพร  อินทปัญญา [11] ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิง เส้นตัวแปร
เดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 76.07 และ
มีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72 ซ่ึง เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 
ให้นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนเฉล่ียร้อยละ 70  ข้ึนไป 

 



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                    ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

27 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาของ    
โพลยา ผ่าน Google Drive และกลุ่มโซเชียลมีเดียของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้วิจัยต้องท าการปฐมนิเทศ
ผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแต่ละข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
และไม่เกิดปัญหา 
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ท่ีเน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา  
เป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้การคิด และความสามารถของผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นครูผู้สอน
ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สอนต้องสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียนโดยการทบทวนความรู้พ้ืนฐานทุก
คร้ังก่อนท่ีจะเรียนในเนื้อหาต่อไป และควรมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
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