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ช่ือเร่ือง     :  การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
                         และกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาที่เนน้ทกัษะการคิดวเิคราะห์   

      เร่ือง  พื้นที่ผวิ และปริมาตร ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
ผูว้จิยั   :  อญัชนา  ศรีปาน 

ปีที่พมิพ ์       :  2560 
 

บทคดัย่อ 
 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาที่เน้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง 
พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 2) พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และนักเรียนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 3) ศึกษาทกัษะการคิด
วเิคราะห์ และ 4) ศึกษาความพงึพอใจต่อการเรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3/1  
จ านวน 21 คน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองหา้งพิทยา จงัหวดักาฬสินธุ์  รูปแบบ
การวิจยัเชิงปฏิบัติการ 3 วงจร เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ทดลองปฏิบติั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้  2) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั ไดแ้ก่ 
แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึกทกัษะ และแบบทดสอบ
ทา้ยวงจร 3) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชค้่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปเป็นความเรียง  ผลการวจิยั พบวา่  
  1. การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และ
กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาที่เนน้ทกัษะการคิดวเิคราะห์ เร่ือง พื้นที่ผวิและปริมาตร ชั้นมธัยม 
ศึกษาปีที่ 3 มีขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นขั้นเตรียมความพร้อม
ของนักเรียน โดยการทบทวนความรู้เดิมและแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  2) ขั้นสอน ประกอบดว้ย
ขั้นตอนยอ่ย 3 ขั้น ได้แก่ 2.1) ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหาและแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล เป็นขั้นที่
นักเรียนปฏิบติักิจกรรมจากสถานการณ์ปัญหาเป็นรายบุคคล 2.2) ขั้นระดมสมองระดับกลุ่มยอ่ย 
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองในการแก้สถานการณ์ปัญหา สรุปความรู้และวิธีการ
แกปั้ญหาของของกลุ่ม เพื่อน าเสนอต่อกลุ่มใหญ่ 2.3) ขั้นไตร่ตรองระดบักลุ่มใหญ่ นักเรียนแต่ละ
กลุ่ม ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงาน กลุ่มอ่ืนช่วยกนัอภิปรายหรือหาขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมโดยใน
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ทุกขั้นตอนยอ่ยมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาในการคิด
วเิคราะห์  ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ  (1) ท าความเขา้ใจปัญหา (ทกัษะการจ าแนก, จดัหมวดหมู่) อ่านโจทย์
และท าความเขา้ใจปัญหาโดยบอกส่ิงที่ตอ้งการวิเคราะห์ และส่ิงที่เป็นปัญหาหรือวตัถุประสงค ์                   
(2) วางแผนหาค าตอบ (ทกัษะการเช่ือมโยง) วางแผนเลือกหรือหายุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  (3) ด าเนินการตามแผน (ทักษะการประยุกต์) แสดงวิธีหาค าตอบที่ได้
วางแผนไว ้และ (4) ตรวจสอบผล (ทกัษะการสรุปความ) ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตุ 
สมผลค าตอบที่ได้  3) ขั้นสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวิธีการแก้ปัญหาหรือหลักการที่
เหมาะสมที่สุด 4) ขั้นฝึกทกัษะ เป็นขั้นที่นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะจากสถานการณ์ที่ก  าหนดให้เม่ือ
ส้ินสุดการเรียนแต่ละคร้ัง และ 5) ขั้นประเมิน เป็นขั้นที่ประเมินจากผลงานของนักเรียน ได้แก่                
ใบกิจกรรม แบบฝึกทกัษะ และคุณภาพของช้ินงาน สังเกตความสนใจ การร่วมกิจกรรม การแสดง
ความคิดเห็น และการน าเสนอผลงาน 
  2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เฉล่ีย 30.24  คิดเป็นร้อยละ 75.60 และมี
นกัเรียนจ านวน 17 คน ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80.95         
  3. นักเรียนมีคะแนนทกัษะการคิดวิเคราะห์ เฉล่ีย 16.14  คิดเป็นร้อยละ 80.71 และมี
คะแนนเฉล่ียทกัษะการจ าแนก ทกัษะการจดัหมวดหมู่ ทกัษะการเช่ือมโยง ทกัษะการประยกุต ์และ
ทกัษะการสรุปความ คิดเป็นร้อยละเท่ากบั 89.29, 83.33, 79.76, 76.19 และ 75.00 ตามล าดบั  
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และ
กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาที่เน้นทกัษะการคิดวเิคราะห์ เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.51, SD 0.51)  
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to: 1) Develop mathematics learning activities 
based on Constructivist Learning Model and Polya’s problem solving process emphasizing 
analytical thinking skill on Surface Area and Volume for Mattayomsuksa 3 2) Develop students’ 
Mathematics average learning achievement to meet the criteria of not less than 70% of students 
can gain achievement score of 70% and up. 3) Study analytical thinking skill and 4) Study the 
satisfaction. The target group consisted of 21 Mattayomsuksa 3/1 students in the first semester of 
academic year 2017 at Nonghangpitaya School, Kalasin. This study is an action research 
conducted in three cycles. The tools used in this research consisted of: 1) Experimental tool 
comprised of mathematics lesson plans. 2) The tools used to reflect the action research including 
student’s  learning behavior  observation recording form, recording form for students learning 
activities after the implementation of the lesson plans, worksheet, skill practices handbook,and 
end of cycle test. 3) The tools used for evaluating effectiveness of learning activities consisted of 
the achievement test, the analytical thinking skill test and satisfaction questionnaire. The data was 
analyzed by basic statistics; mean, percentages, standard deviation and summarized report in 
descriptive manner. Research findings were :  

1. Develop mathematics learning activities based on Constructivist Learning Model 
and Polya’s problem solving process emphasizing analytical thinking skill on Surface Area and 
Volume for Mattayomsuksa 3 consisted of  learning five steps as follows: 1) Introduction; the 
teacher prepared students’ readiness for the lessons by informing students about the leaning 
objectives and reviewed the students’ background knowledge. 2) Teaching; the teachers 
organized mathematics learning activities based on Constructivist Learning Model Polya’s 
problem solving process emphasizing analytical thinking skill which included three sub-steps: 
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2.1) Encountered and solving problem individually. This step every student had to perform 
learning activities on one own based on the problematic situation individually. 2.2) Brain 
storming in small group; this step the each group solve the problematic problem by brain 
storming , made conclusion of the knowledge and approaches to solve problem and presented to 
the big group. 2.3) Considered in the big group; this step each group presented their work in front 
of the classroom. The members of the class shared the discussion or added some suggestions. 
Each sub-steps of the learning activities were based on Polya’s four steps of problem solving 
procedure emphasizing analytical thinking skill : (1) Understanding the problem (discrimination, 
grouping skill), (2) Planning to search for the solutions (connection skill), (3) Carrying out as 
planned (application skill) and (4) Checking the result (summarizing skill) 3) Conclusion; 
teachers and students concluded the solutions for solving the problem or the most reasonable 
conclusion. 4) Skill practices; the students worked on the assigned problematic situation at the 
end of every session. 5) Evaluation; the teacher evaluated students’ work performances; work 
sheet, skill practices handbook, and quality of work was rated. The evaluation also included 
students’ interest, participation, expressing ideas, and work presentation. 

2. The students learning achievement showed the average scores at 30.24 (75.60%) and    
there were 17 students or 80.95% of them gained learning achievement scores from 70% and up.  

3. The students gained the average scores of analytical thinking skills at 16.14 
(78.59%). The students average scored on discrimination, grouping, connection, application and 
summarizing skills at 89.29%, 83.33%, 79.76%, 76.19% and 75.00% respectively.  

4. The students were highly satisfied ( mean 4.51, SD 0.51) with learning activities 
based on Constructivist Learning Model and Polya’s problem solving process emphasizing 
analytical thinking skill on Surface Area and Volume. 
 
 


