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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง  
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับแบบปกติ และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยากับแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 
สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 41 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
เศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหาร มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t – test  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ SSCS รว่มกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) compare the mathematics 

problem solving ability of grade 6 students after learning SSCS model with Polya’s 
problem solving process, and 2) compare of the learning achievement of grade 6 
after learning SSCS model with Polya’s problem solving process with traditional 
learning management. The samples were 41 grade 6 students of Tessaban Ban 
Muang  School under Kaeng Khoi Municipality in the first semester of the academic 
year 2017 by the multi-stage cluster sampling. The research instruments were 16 
SSCS model with Polya’s problem solving process lesson plans of fractions, addition, 
subtraction, multiplication, and division of Grade 6, 2) the test of mathematics 
problems solving ability with the reliability of 0.85, 3) the mathematics achievement 
test with the reliability of 0.90 The Statistics used for data analysis were mean, 
standard deviation, t-test for independent sample. 

The research found that: 

1. The student’s ability to solve math problem after receiving ability SSCS 
model with Polya’s problem solving process was higher than student who were 

 



ค 

taught using the traditional learning management at the 0.05 level of the statistical 
significance. 

2. The mathematics learning  achievement of grade 6 students after using 
the SSCS model with Polya’s problem solving process was higher than students who 
were taught using traditional learning management at the 0.05 level of the statistical 
significance. 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) compare the mathematics    

problem solving ability of grade 6 students after learning using the SSCS model with 
Polya’s problem solving process with that of students who learned the traditional 
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the first semester of the academic year 2017 They were selected by multi-stage 
cluster sampling. The research instruments were 16 Grade 6 SSCS model with 
Polya’s problem solving process lesson plans on fractions, addition, subtraction, 
multiplication, and division, 2) a mathematics problem solving ability test with a 
reliability of 0.85 and, 3) a mathematics achievements test with a reliability of 0.90 
The statistics used for the data analysis were mean, standard deviation, and t-test 
for independent samples. 

The research revealed that: 
1. The student’s ability to solve math problems after being taught using 

the SSCS model with Polya’s problem solving process was higher than that of the 
students who were taught using the traditional learning management method at the 
0.05 level of statistical significance. 

2. The mathematics learning achievements of grade 6 students after using 
the SSCS model with Polya’s problem solving process were higher than those of the 



 

students who were taught using the traditional learning management method at the 
0.05 level of statistical significance. 
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