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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความสามารถในการใชท้กัษะแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา โดยเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใชท้กัษะแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาท่ี 4/1 โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิต จ านวน 38 
คน ซ่ึงไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้การสอนเร่ืองงานเน่ืองจาก
แรงคงตวัและงานเน่ืองจากแรงไม่คงตวั โดยใชก้ระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา 

จ านวน 2 แผน 4 คาบเรียน และ 2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์เร่ืองแรง แบบปรนยัชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก เป็นแบบทดสอบคู่ขนานก่อนเรียนและหลงัเรียน ฉบบัละ 20 ขอ้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติแบบ t-test ผลการวิจยัพบวา่ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของโพลยามีความสามารถในการแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: ความสามารถในการใช้ทักษะแก้ปัญหาโจทย์ทางฟิสิกส์ กระบวนการสร้างจินตภาพ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา 
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Abstract 
The objectives of this research were to enhance the physics problem solving skills of Mathayomsuksa 4 

students through the visualization process and the Polya’s concept of learning management by comparing the pre and 
post problem solving skills outcomes. The subjects included 38 Mathayomsuksa 4/1 Sciences and 
Mathematics Program students at Phattalung Pittayakom School in the second semester of the 2016 academic year, 
using purposive sampling. The research instruments consisted of 1) two lesson plans 4 weeks based on the 
visualization process and the Polya’s concept for the “Stable force and No Stable force” scientific learning unit; 2) a 
20 item pre-test (each with 4choices) measuring students problem solving skills; and 3) a parallel 20 item post-test. 
The data were analyzed to determine the frequency, the percentage, the standard deviation and the difference value 
using t-test. 

The results showed that Mathayomsuksa 4 students taught with the visualization process and the Polya’s 
concept of learning management had higher scores in the post-test than in the pre-test at the 0.5 level of statistical 
significance, suggesting improved problem solving abilities. 

 
Keywords: physics problem solving skills abilities, Visualization process, Polya’s concept of learning management 
 

1. บทน า 
ประเทศไทยถือวา่เป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันาและมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาท

ส าคญัอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก กระทรวงศึกษาไดป้รับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจึงไดด้ าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไวว้า่
ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมและความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วเพ่ือพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคนในชาติให้สามารถ เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอีกคร้ังยกระดับคุณภาพการศึกษาพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานระดบัสากลสอดคลอ้งกบัประเทศไทย 4.0และโลกในศตวรรษ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
วทิยาศาสตร์จึงมีบทบาทส าคญัยิง่ในสงัคมโลกปัจจุบนัเก่ียวขอ้งกบัทุกคน ทั้งในชีวติประจ าวนัและการงานอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนเทคโนโลย ีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และผลผลิตต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชีวติและการท างาน 
วทิยาศาสตร์ช่วยใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ จนเป็นท่ีประจกัษใ์นปัจจุบนั  

การศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์มีจึงบทบาทส าคญัต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์มีบทบาทต่อการสร้างความรู้ความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่ง
ยิ่งในการเตรียมเยาวชนให้มีสามารถทางสติปัญญา กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความสัมพนัธ์
ระหวา่งวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีว้ย  
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ดงันั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการแกไ้ขปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้โดยใชก้ระบวนการแก้ไขปัญหาโจทยท์างวิทยาศาสตร์ ในปีพุทธศกัราช 
2560 ผลการส ารวจโครงการ PISA 2015 พบวา่ สมรรถนะของนกัเรียนไทยต่อการแกปั้ญหา และท าความเขา้ใจปัญหา
ทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นล าดบันอ้ยท่ีสุด (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 พบวา่ ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที 4 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 23.49% ซ่ึงต ่ากวา่คะแนนเฉล่ีย
ระดบัชาติ (โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม, 2559) จากการเรียนการสอนในรายวชิาวชิาเพ่ิมเติมฟิสิกส์ในภาคการศึกษาท่ี1 มา
พบวา่ปัญหาสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจโครงการ PISA 2015 นั่นคือนักเรียนไม่สามารถค านวณหาค่าตวัแปรเพ่ือแก้
สมการหาค่าท่ีโจทยต์อ้งการได ้สงัเกตไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัในห้องเรียน ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถท าโจทย์
ไดด้ว้ยตวัเอง ในการท าการบา้นท่ีมอบหมายและมกัจะท าผิดพลาดในส่วนท่ีใชท้กัษะคณิตศาสตร์ ในการตอบค าถาม
ในชั้นเรียน นกัเรียนมกัจะตอบค าถามผิดในส่วนท่ีเป็นการค านวณทางคณิตศาสตร์ ทกัษะคณิตศาสตร์จึงถือไดว้า่เป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญมากในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ หากขาดทักษะน้ีไปนักเรียนจะไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากในการเรียนวชิาฟิสิกส์นั้น เม่ือนกัเรียนทราบส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดมาและทราบวา่โจทยต์อ้งการหา
ส่ิงใดแลว้นั้ นจึงจะใช้สูตรหรือสมการทางฟิสิกส์ในการค านวณค่าท่ีตอ้งการออกมา (ขนิษฐา ภกัดีบุญ, 2557) ซ่ึง
นกัเรียนบางคนยงัไม่สามารถวิเคราะห์โจทยปั์ญหาไดว้า่ จากส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดและไม่รู้วา่จะตอ้งเร่ิมหาค าตอบจาก
สมการอะไร นกัเรียนไม่สามารถน ากฎ ทฤษฎี สมการต่างๆ ไปใชแ้กโ้จทยปั์ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หรือผูเ้รียนสามารถ
ท่องจ าสมการความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ (ตะวนั พนัธ์ขาว, 2556) อีกทั้งนกัเรียนไม่สามารถวเิคราะห์โจทยปั์ญหา
ไดแ้ลว้ก็ไม่สามารถท่ีจะแกส้มการหาค าตอบออกมาได ้และนกัเรียนบางคนสามารถท่ีจะวเิคราะห์โจทยไ์ด ้แต่เม่ือแทน
ค่าลงในสมการแลว้นักเรียนไม่สามารถแก้สมการได้ หรือแก้สมการได้แต่ค่าท่ีได้มีความผิดพลาดหรือบางคนไม่
สามารถวิเคราะห์โจทยไ์ด้ ผลลพัธ์ท่ีออกมาจึงเกิดความผิดพลาดไปดว้ย ท าให้เป็นอุปสรรคอยา่งยิ่งในการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ (ตะวนั พนัธ์ขาว, 2556) วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั เพ่ือท่ีจะให้นักเรียนไดรั้บความรู้ดา้นเน้ือหาและ
ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กนันั้น จะตอ้งจดัการเรียนการสอนโดยใหน้กัเรียนสร้างภาพข้ึนในสมอง ซ่ึงเรียกวา่ 
“จินตภาพ” ซ่ึงตอ้งมีการจ าโดยเรียงล าดบัการจ า และสามารถเรียกคืนแบบเป็นล าดบั เป็นส่ิงท่ีช่วยให้นกัเรียนจ าสูตร
และสมการทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ท่ีตอ้งจ าล าดบัการท าโจทยส์ลบัไปมา สามารถเรียกขอ้มูลกลับมาได ้จากหน้า
ไปหลงัหรือจากหลงัมาหนา้ มีเส้นทางการแกไ้ขปัญหาโจทยอ์ยา่งแน่นอน (ณัฐกา นาเล่ือน, 2556) อีกทั้งมีการจดัการ
เรียนรู้โดยอาศยัเทคนิค 4 ขั้นของโพลยา ช่วยให้นักเรียนสามารถตดัสินใจในการแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ เขา้ใจ
เน้ือหา และพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียนท่ีจะเร่ิมตน้ในการ
แกไ้ขโจทยปั์ญหา ง่ายต่อการเขา้ใจและเป็นล าดบัขั้นตอนในการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีท าให้นักเรียนไดฝึ้กคิดมีอิสระใน
การหาค าตอบ ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะการแก้โจทยปั์ญหาทางฟิสิกส์มากยิ่งข้ึน การจัดสถานการณ์เพ่ือสร้างจินตภาพ
ผสมผสานกบัขั้นตอนการจดัการเรียนของโพลยาโดยใหผู้เ้รียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมจนสามารถปฏิบติักิจกรรมไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เกิดความคิดรวบยอด ความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดทกัษะในการท าแบบฝึกหัด อีกทั้งแบบฝึกยงัช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ มีการฝึกฝนอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของนฤมล ฉิมงาม (2558) ท่ีพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิตประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

750 

ทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหาฟิสิกส์ของนักเรียนหลงัเรียนดว้ยวิธีสอนเทคนิคของโพลยาสูงกว่า 
ก่อนเรียนและสูงกวา่เกณฑ ์

จากแนวคิดขา้งตน้ช้ีให้เห็นวา่ เทคนิคการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นกัเรียนสร้างภาพข้ึนในสมองหรือ
จินตภาพผสมผสานกบัการสอนเทคนิคของโพลยา 4 ขั้น เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้นกัเรียนอยากแกปั้ญหาโจทยว์ิชา
ฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชผู้ว้จิยัจึงสนใจการส่งเสริมความสามารถในการใชท้กัษะแกปั้ญหาโจทย์
ทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของโพลยา เพ่ือมุ่งใหน้กัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งยงัเป็น
การฝึกความคิดเช่ือมโยงสูตรฟิสิกส์ต่าง ๆ ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใชท้กัษะแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
กระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา โดยเปรียบเทียบความสามารถในการใช้
ทกัษะแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม อ าเภอเมือง 

จงัหวดัพทัลุง ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2561 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิต จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน
ทั้งส้ิน 71 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพทัลุง ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2561 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิต ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 38 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
3.2.1 แผนการจดัการเรียนโดยใชเ้ทคนิคการแกปั้ญหาตามแนวคิดโพลยาผสานกบักระบวนการสร้างจินต

ภาพ รายวิชาฟิสิกส์ 2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้เร่ือง งาน จ านวน 2 แผน เวลา 4 คาบเรียน คาบละ 50 นาที คือ 
1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองงานเน่ืองจากแรงคงตวั และ2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองแรงไม่คงตวั  

3.2.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาโจทยท์างฟิสิกส์ 2 หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง แรง ซ่ึงผูว้ิจัย
เลือกใชเ้ป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก เป็นแบบทดสอบคู่ขนานก่อนเรียนและหลงัเรียน ฉบบัละ 20 
ขอ้ คะแนนเตม็ชุดละ 20 คะแนน 

3.3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัสร้างโดยศึกษาขั้นตอน วิธีสอน และการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะแก้ปัญหาโจทยท์างฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง งาน ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดงัน้ี 
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1) ศึกษาขั้นตอน วิธีสอน และการจดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมความสามารถในการใชท้กัษะ
แกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ โดยใชเ้ทคนิคกระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบัเทคนิคการแกปั้ญหาของโพลยาทั้งหมด 4 
ขั้น คือ ท าความเขา้ใจปัญหา วางแผนแกปั้ญหา ปฏิบติัตามแผน และตรวจสอบ 

2) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน
การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้รายวชิาเพ่ิมเติมของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก) 

3) ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพทัลุงพิทยาคม เพื่อศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ค  าอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202 ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  

4) ก าหนดขอบเขตเน้ือหารายวิชาฟิสิกส์ 2 จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง งาน  

5) จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการแกปั้ญหาตามแนวคิด
โพลยากบักระบวนการสร้างจินตภาพ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง งาน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา 4 ขั้น 
จ านวน 2 แผน ใชเ้วลา 4 คาบเรียน คาบละ 50 นาที 

6) น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของเน้ือหา เวลาท่ีใชส่ื้อ
การเรียนรู้ ตลอดจนการวดัผลและประเมินผล จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญแลว้หาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence: IOC) ปรากฏวา่ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรู้ 
เท่ากบั 1.00  

7) ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
3.4. วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ดงัน้ี 
3.4.1. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาโจทยท์างฟิสิกส์ 2 หน่วยการ

เรียนรู้ เร่ือง แรง ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชเ้ป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ฉบบัท่ี 1 จ านวน 20 ขอ้ คะแนนเต็ม
ชุดละ 20 คะแนน โดยใชเ้วลา 50 นาที 

3.4.2 ด าเนินการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนโดยใชเ้ทคนิคการแกปั้ญหาตามแนวคิด โพลยา
ผสานกบักระบวนการสร้างจินตภาพ รายวิชาฟิสิกส์ 2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้เร่ือง งาน โดยใชแ้ผนการ
จดัการเรียนรู้ เร่ืองงานเน่ืองจากแรงคงตวั 1 คาบเรียน คาบละ 50 นาที โดยผูว้จิยัเป็นผูส้อนเอง  

3.4.3 ด าเนินการเรียนการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนโดยใชเ้ทคนิคการแกปั้ญหาตามแนวคิด โพลยา
ผสานกบักระบวนการสร้างจินตภาพ รายวิชาฟิสิกส์ 2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้เร่ือง งาน โดยใชแ้ผนการ
จดัการเรียนรู้ เร่ืองแรงไม่คงตวั 1 คาบเรียน คาบละ 50 นาที โดยผูว้จิยัเป็นผูส้อนเอง 

3.4.4 ทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ 2 หน่วยการเรียนรู้ 
เร่ือง แรง ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชเ้ป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ฉบบัท่ี 1 จ านวน 20 ขอ้ คะแนนเต็มชุดละ 
20 คะแนน โดยใชเ้วลา 50 นาที จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูล  
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สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
1) สถิติพ้ืนฐาน 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ค่าสถิติทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
2) สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Context Validity) ดา้นโครงเน้ือหาและภาษา โดยการค านวณหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  
3) สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ 2 หน่วยการ

เรียนรู้ เร่ือง แรง  
ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ในการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบนั้น ผูว้จิยัไดน้ าไปทดลอง

ใช้กลุ่มทดลอง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และน าแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรของ Kuder 
Richardson Formular20 (KR-20)  

 
4. ผลการวจิยั 

การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา เพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถในการใชท้กัษะแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทกัษะแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงั การ

ใชก้ระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา 

การทดสอบ N X  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 38 6.29 1.81 18.29* .00 
หลงัเรียน 38 13.89 1.72 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

จากตารางพบวา่ ความสามารถในการใชท้กัษะแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ก่อนเรียนดว้ยกระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา มีคะแนนเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั ( X = 6.29, S.D.=1.81) ตามล าดบั และหลงัเรียนดว้ยกระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบั 
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา มีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั ( X = 13.89, S.D.=1.72) 
ตามล าดบั  

เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชท้กัษะแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์พบวา่ความสามารถในการแกปั้ญหา
โจทยฟิ์สิกส์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีส่ีหลงัเรียนดว้ยกระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ ตาม
แนวคิดของโพยา สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถสรุปกระบวนการสร้าง จินตภาพ
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ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใชท้กัษะแกปั้ญหาโจทย ์ทางฟิสิกส์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม ดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใชท้กัษะแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ 

 

น าคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชท้กัษะแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ 

ก่อนและหลงัการใชก้ระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา 

ใชป้ระสาทสมัผสัหลายๆ ดา้น 

 เป็นตวักระตุน้ในการสร้างจินตภาพ 

เพื่อใหน้กัเรียนวาดภาพตาม

สถานการณ์ปัญหาท่ีครูก าหนดมา 

นกัเรียนเช่ือมโยงความคิด 

ไปยงัสูตรเร่ือง “งาน”  

จากภาพท่ีนกัเรียนวาด 

ครูก าหนด “สถานการณ์ปัญหา” โจทยท์างฟิสิกส์ 

ครูกระตุน้ความสนใจใหน้กัเรียนอยากแกปั้ญหา 

นกัเรียนแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล 
ตามเทคนิคของโพลยา 4 ขั้น 

 ขั้นท่ี 1 ท าความเขา้ใจปัญหา 
 ขั้นท่ี 2 วางแผนแกปั้ญหา 
 ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัตามแผน 
 ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบ 

ครูและนกัเรียนร่วมกนั 

สรุปผลการแกปั้ญหาโจทย ์

ด าเนินกระบวนการสร้างจินตภาพ 

การเช่ือมต่อขอ้มูลความรู้ 

ในการแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ 

เร่ิมตน้การสอน 

 
แผนการสอนเร่ือง “งาน” 
1) งานเน่ืองจากแรงคงตวั 
2) งานเน่ืองจากแรงไม่คง
ตวั 

 

ทดสอบหลงัเรียน 
โดยใชแ้บบทดสอบวดั

ความสามารถในการใชท้กัษะ
แกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ 

ทดสอบก่อนเรียน 
โดยใชแ้บบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
ใชท้กัษะแกปั้ญหา 
โจทยท์างฟิสิกส์ 
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5. การอภิปรายผล 
ความสามารถในการใชท้กัษะแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์ เร่ือง งาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียน

ดว้ยกระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 6.29 คะแนน คะแนนหลงัเรียนเท่ากบั13.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ดงันั้น
จะเห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการใชท้กัษะแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์สูงข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกระบวนการ
สร้างจินตภาพในสมองก่อให้เกิดการใชค้วามคิดเชิงเหตุเชิงผล ความคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ท าให้มีการปรับเปล่ียน
รูปแบบและเน้ือหาความคิดไปในทางท่ีถูกตอ้ง มนุษยเ์กิดกระบวนการเรียนรู้ เขา้ใจ แก้ปัญหา วางเป้าหมายท าให้
นกัเรียนเกิดการพฒันาทางสมองส่วนจดจ า (จุฑามาส แหนจอน, 2561) อยูบ่นพ้ืนฐานความเป็นจริง รวมทั้งวิธีสอน
รวมทั้งการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนแนวคิดของโพลยา ท าให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดวเิคราะห์ คิดแกปั้ญหาโจทยอ์ยา่งเป็น
ขั้นตอน และเป็นระบบ มีขั้นตอนท่ีชดัเจน ง่ายต่อการเขา้ใจ เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของนฤมล ฉิมงาม (2558) พบว่า 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของโพลยา ท าให้นักเรียนแกโ้จทยปั์ญหาอย่างมี
ระบบ เขา้ใจโจทยปั์ญหาดีข้ึน สามารถแกโ้จทยก์บัสถานการณ์ใหม่ๆ ได ้สอดคลอ้งงานวิจยัของอธิชา อินทอง (2557) 
นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา การบวก ลบ คูณ หารระคนไดดี้ข้ึนโดยมีคะแนนสูงกวา่ก่อนเรียนโดย
เทคนิคโพลยา สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให้และส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการทราบ ตลอดจนน า
ความรู้ หลกัการ การคิดค านวณ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใชใ้นการแกปั้ญหาไดดี้ข้ึนอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Samuel Onyinyechi Nneji (2013) พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดย
รูปแบบการแกปั้ญหาของจอร์จ โพลยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนโดยวิธีบรรยาย อยา่งมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อีกทั้งการเรียนรู้ในวยัเด็กและวยัรุ่นท่ีถูกกระตุน้ดว้ย
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ท าให้เซลลส์มองพร้อมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ สามารถอดทนต่อการเรียนรู้ไดน้านข้ึนและ
คิดวเิคราะห์ส่ิงๆ ท่ีเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน (จุฑามาส แหนจอน, 2561)  
 
6. บทสรุป 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ี 4 โรงเรียนพทัลุงพิทยาคมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนเร่ืองงานเน่ืองจาก แรงคง
ตวัและงานเน่ืองจากแรงไม่คงตวั โดยใชก้ระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ โพลยามี
ความสามารถในการแกปั้ญหาโจทยท์างฟิสิกส์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถ
จะน าการจดัการเรียนท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไปใชก้บันกัเรียนในห้องเรียนอ่ืนๆ วิชาต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การใชท้กัษะแกปั้ญหาโดยใชเ้ทคนิค 4 ขั้นตามแนวคิดโพลยา เพ่ือแกปั้ญหาโจทยใ์นรายวิชาต่างๆ ท่ีนักเรียนเรียนได้
เป็นอยา่งดี อีกทั้งสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมจนสามารถปฏิบติักิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความคิดรวบ
ยอด ความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดทกัษะในการท าแบบฝึกหดัในอนาคตต่อไป 
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ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั 
1. ควรมีการศึกษาวิจยัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา ผสานกบัวิธีการจดัการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหน้กัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาท่ียากข้ึน 
2. ควรศึกษาตวัแปรแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีน่าจะมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน เช่น ความคงทนในการ

เรียนรู้ พฤติกรรมกลุ่ม บรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ จ านวนผูเ้รียนในชั้นเรียน เป็นตน้  
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

การวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จได้ด้วยดีดว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.ภูริทัต สิงหเสม อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และ
อาจารยณ์ัฐยา โชคพระสมบติั ท่ีให้ค  าปรึกษา ช้ีแนะ และแนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
ดว้ยความละเอียด ถ่ีถว้น รอบคอบ เอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมา ใหค้วามเมตตา ห่วงใย ปลอบใจ เค่ียวเขญ็ ไดรั้บความรู้อยา่ง
ถูกตอ้ง กระจ่างตามหลกัการวชิาการอยา่งสมศกัด์ิศรี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยท์ั้ง 2 ท่านเป็นอยา่งสูง ไว ้
ณ ท่ีน้ี 
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