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55253905: สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั:  รูปแบบการเรียนการสอน / มโนทศัน์ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ปพนวจัน์  ลภสัภิญโญโชค: การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมมโนทศัน์ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ,์  รศ.ดร.วชิยั  วงษใ์หญ่ 
และ อ.ดร.ชชัว ์ เถาวช์าลี. 385 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน  2)เพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 3)เพ่ือขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบา้นหนองยาว  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรีเขต 3 จ านวน  25 คน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการขยาย
ผลการวิจยัเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบา้นหนองยาว  
จ านวน  26 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ประกอบดว้ย  รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  แผนการจดัการเรียนการสอน  
แบบทดสอบประเมินมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ
เรียนการสอน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  สถิติทีแบบไม่อิสระและการ
วเิคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวจิยั พบวา่ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดบัประถมศึกษา มีช่ือว่า “ 5P  Model ” มีองค์ประกอบคือ หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน การประเมินผลและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนการสอนมี 5 ขั้น คือ 1)ขั้นเตรียมความพร้อม  
(Preparing : P)  2) ขั้นมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: (Participating : P )  3) ขั้นทบทวนมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น (Processing :P)  4)ขั้นน าเสนอ มโนทศัน์ใหม่  (Presenting: P)  และ 5)ขั้นฝึกปฏิบติั
ใหเ้กิดความช านาญ (Practicing : P) โดยท่ีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั  83.03/ 81.33  ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑ ์80 / 80 ท่ีก าหนดไว ้

2. หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ( 5P  Model)  นักเรียนมีมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความสามารถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีพฒันาการสูงข้ึนจากระดบัต ่ากว่าเกณฑ์
เป็นระดบัดีเยี่ยม และนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากว่านักเรียนและครูไดแ้สดงบทบาทของตนเองตาม
ความตอ้งการของนกัเรียน มีการฝึกปฏิบติัการด้านมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

3. ผลการขยายผล พบวา่ หลงัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  นักเรียนมีมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความสามารถดา้นมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มีพฒันาการสูงข้ึนจากระดบัต ่ากวา่เกณฑเ์ป็นระดบัดีเยีย่ม 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน                                                                                   บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                                                             ปีการศึกษา 2558 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   1. .....................................  2. .....................................  3. .... ................................ 



 จ 

55253905: MAJOR: CURRICULUM AND INSTRUCTION 
KEY WORDS: INSTRUCTIONAL MODEL / CONCEPT / MATHEMATICAL PROCESSES   
 PAPHONWAT  LAPHATPINYOCHOK : DEVELOPMENT  OF  AN  INSTRUCTIONAL  MODEL 
TO ENHANCE CONCEPTS AND MATHEMATICAL PROCESSES FOR ELEMENTARY STUDENTS. 
THESIS ADVISORS: ASST. PROF. MAREAM  NILLAPUN, Ed.D., ASSOC. PROF.WICHAI WONGYAI, 
Ed.D., AND CHACH  THAOCHALEE, Ed.D. 385 pp. 
 

 The purposes of this research were: 1) to develop and to determine the efficiency of The Instructional 
Model to Enhance Concepts and Mathematical Processes for Elementary Students, 2) to evaluate the effectiveness 
of the Model, and 3) to disseminate the Model in mathematics classes in elementary schools. The samples used in 
this research were the 25 fifth-grade students who were studying in the second semester of Academic Year 2015 at 
Ban Nong Yao School, under the jurisdiction of Suphan Buri Primary Education Service Area 3. The samples used 
to disseminate were the 26 sixth-grade students studying in the second semester of Academic Year 2015 at Ban 
Nong Yao School.  The research instruments consisted of the Instructional Model which was developed by the 
researcher, lesson plans, tests on concepts and mathematical processes, and a questionnaire on students’ opinions 
towards the Instructional Model. Data were analyzed by using mean, standard deviation, percentage, dependent 
t-test statistics, and a content analysis. 

 The research results found that: 
1. The Instructional Model to Enhance Concepts and Mathematical Processes called "5P Model" was 

consisted of five elements: principle, objective, learning process, evaluation, and learning factors. The learning 
process has five stages: Preparing , Participating, Processing, Presenting, and Practicing. The efficiency of the 
Model was 83.03 / 81.33which was higher than required 80/80. 

2. After learning the students demonstrated higher scores in the concepts and mathematical processes 
comparing to the scores obtained before learning. The difference was significant at .05 level. The students could 
develop their concepts and mathematical processes after receiving the treatment which increased from the low level 
to the excellent level. In addition, students agreed at a high level that students and teachers could play their roles in 
learning, they could practice what they learned in concepts and processes which affected their knowledge of the 
concepts and mathematical processes. 

3. The researcher disseminated the implementation of the Model in other mathematics class. The 
results of the dissemination indicated that the students had scores on the concepts and mathematical processes 
higher than before learning. The difference of scores between after and before learning was significant at .05 level. 
After receiving instruction, the students could develop their ability to attain the concepts and mathematical  
processes which increased from the low level to the excellent level. 
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ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ และตรวจสอบ ขอ้บกพร่องต่างๆ  ท าให้งานวิจยัส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  ผูว้ิจยัขอ
กราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยา่งสูงไวใ้นโอกาสน้ี  นอกจากน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ  
มูลนิธิทว ี  บุณยเกตุ ท่ีไดม้อบทุนสนบัสนุนส าหรับการท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย(์พิเศษ) ดร.กาญจนา  คุณารักษ์  ผูช่้วยศาสตราจารย์
ดร.มารุต  พฒัผล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน   
เจริญฉิม ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจิราพร   รามศิริ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรัณยพ์ล   วิวรรธมงคล
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชนสิทธ์ิ    สิทธ์ิสูงเนิน อาจารย ์ดร.จิระ    ดีช่วย  อาจารย ์ดร.มนตช์ยั  พงศกรนฤ
วงษ ์อาจารย ์ดร.กฤษณะโสขมุา  อาจารย ์ดร.นิวฒัน์   บุญสม อาจารย ์ดร.ลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย ์
และอาจารยม์านสั  ทิพยส์ัมฤทธ์ิกุล  ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาตรวจแก้ไขเคร่ืองมือใน
การวจิยัใหมี้ความครอบคลุมและมีคุณภาพ 
 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองยาวและโรงเรียนนิคม
สร้างตนเองกระเสียว 2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3  ท่ีให้
ก าลังใจ อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  
รวมทั้ งขอขอบคุณคณะครูผู ้สอนคณิตศาสตร์และนักเรียนของโรงเรียนภายในสหวิทยาเขต           
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บทที ่1 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญัในการกล่อมเกลามนุษยใ์นทุกชาติทุก
ศาสนาให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่ายกาย  สังคมและอารมณ์  และการศึกษาลว้นมีวิวฒันาการ
ตามยคุตามสมยัเพื่อพฒันามนุษยใ์นยคุนั้นๆ  ใหมี้คุณภาพสอดคล้องกบัความตอ้งการของกลุ่มคน
ประเทศนั้นๆ  ส าหรับปัจจุบนัสังคมโลกก าลงักา้วเขา้สู่ ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
ในทุกภาคส่วนของสังคม  การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการกล่อมเกลาและพฒันาทรัพยากร
มนุษยจึ์งตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเช่นกนั 
 คณะกรรมมาธิการนานาชาติ วา่ดว้ยการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (1996: 107 - 121)  ได้
รายงานผลการศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  เพื่อเสนอต่อยูเนสโก  โดยสรุปคือ  เน่ืองดว้ย  
ในศตวรรษท่ี 21 จะมีการติดต่อส่ือสาร การสะสมและเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆอย่างไม่เคยมีมาก่อน  
ดงันั้นการศึกษาจึงตอ้งมีภาระส าคญั 2 ประการ คือ การศึกษาตอ้งถ่ายทอดความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนและ
ววิฒันาการตลอดเวลา   รวมทั้งปรับวธีิการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยัแห่งความใฝ่รู้รวมทั้ง
การศึกษาจะตอ้งแสวงหาและก าหนดหลกัการต่างๆ คือ ช่วยให้บุคคลไม่ส าลกัขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ป็น
จ านวนมากเพื่อพฒันาปัจเจกชนและชุมชนดงันั้นในการจดัการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นตอ้ง
อาศยัวิธีการเรียนรู้ใน 4 แบบ ท่ีเรียกว่า ส่ีเสาหลกัทางการศึกษา คือการเรียนเพื่อรู้ การเรียนเพื่อ
ปฏิบติัไดจ้ริง  การเรียนรู้เพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนั  และ การเรียนรู้เพื่อชีวติ   
 เม่ือกา้วเขา้สู่ ศตวรรษท่ี 21 ทกัษะท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้ตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึงระดบั
มหาวิทยาลยั และตลอดชีวิต  3 R   ได้แก่ การอ่านออก ( Reading )  การเขียนได ้(Writing)  และ 
คิดเลขเป็น (Arithmetics)และ  7C  ไดแ้ก่  1)ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการ
แกปั้ญหา ( Critical thinking and problem solving )   2)ทกัษะดา้นการสร้างสรรค์และนวตักรรม 
( Creativity and innovation )  3)ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ ( Cross-
cultural understanding ) 4)ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า ( Collaboration , 
teamwork and leadership )  5)ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศ  และรู้เท่าทนัส่ือ ( Communications , 
information and media literacy )   6)ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
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ส่ือสาร ( Computing and ICT literacy )  และ7)ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ ( Career and 
learning skills)(วจิารณ์  พานิช, 2555: 19, 28 - 54 ) 
 คณิตศาสตร์ ถือได้ว่า เป็นวิชาหน่ึง ในวิชาแกนตามกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ไดใ้ห้ความส าคญั
ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ว่าเป็นกลุ่มสาระหน่ึงท่ีมีความส าคญั  เพราะ ท าให้มนุษยมี์ความคิด
สร้างสรรค์  คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ  มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างถ่ีถ ้วนรอบคอบ ช่วยให ้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แก ้ปัญหาและน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ดงันั้นคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ช่วยพฒันา
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 
56 – 57 ) 
 แนวคิดการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี  21  สมาคมครูคณิตศาสตร์
แห่งสหรัฐอเมริกา ก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อ มุ่งให้นักเรียนได้
ตระหนกัถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์  มีความมัน่ใจในความสามารถของตนเองในการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์  เป็นนกัแกปั้ญหา  สามารถส่ือสารคณิตศาสตร์ไดแ้ละมีความสามารถใช้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์  ซ่ึงจุดเนน้หน่ึงท่ีให้ความส าคญัคือ การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงเป้าหมายสูงสุด
ของการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  คือการพฒันาประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาของนกัเรียน
ใหถู้กตอ้ง  นอกจากนั้นแลว้  นกัการศึกษาคณิตศาสตร์ส่วนมากมีความเช่ือกนัวา่ เหตุผลเดียวท่ีเรียน
คณิตศาสตร์ก็เพื่อน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้แกปั้ญหาต่างๆ ( Houghton Mifflin, 1995)
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการจดัการศึกษาคณิตศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์(Ministry of Education 
Singapore, 2013) ประเทศแคนนาดา (The Ontario Curriculum, Mathematics, 2005) และประเทศ
อเมริกา (NCTM, 2006) ท่ีก าหนดให้การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เป็นเป้าหมายส าคญัของการ
จดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผูส้อนจ าเป็นตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้ความสามารถดา้นการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการที่จะพฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ไดจ้  าเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบดา้นต่างๆ   อนัไดแ้ก่การมีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ี
ชดัเจน  และการใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อน าไปสูการแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากผลการประเมินการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในระดบันานาชาติ (PISA, 2012)
ซ่ึงมีการประเมินเร่ืองการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ ซ่ึงหมายถึง สมรรถนะของบุคคลในการท่ีจะบ่งบอก
และเขา้ใจบทบาทของคณิตศาสตร์ท่ีมีในโลกเพื่อให้สามารถตดัสินใจบนพื้นฐานความรู้ท่ีเขม้แข็ง 
และเพื่อใชแ้ละผกูพนักบัคณิตศาสตร์ท่ีจะตอบสนองความจ าเป็นต่อชีวิตของแต่ละบุคคล ในอนัท่ี
จะเป็นพลเมืองที่มีความคิด มีความห่วงใยและสร้างสรรค์สังคม โดยมีกรอบการประเมิน
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ประกอบดว้ยสามหมวดใหญ่  คือ  หมวดบริบทซ่ึงเป็นการประเมินเก่ียวกบับริบทส่วนตวั บริบท
ทางสังคม บริบททางอาชีพ  และบริบทของคณิตศาสตร์ในวงการวิทยาศาสตร์  หมวดเน้ือหาสาระ
คณิตศาสตร์ ครอบคลุม การเปล่ียนแปลงและความสัมพนัธ์ ปริมาณ  ความไม่แน่นอนและขอ้มูล 
และปริภูมิและรูปทรง  และหมวดกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย การคิดเป็นคณิตศาสตร์  
การใช้หลกัการทางคณิตศาสตร์เพื่อแกปั้ญหา และการตีความและแปลความ เพื่อประเมินผลลพัธ์
ทางคณิตศาสตร์ และดูความสอดคล้องกบัปัญหาในบริบท ผลการประเมินคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนไทยใน PISA 2012  พบวา่ นกัเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ียคณิตศาสตร์ 427 ซ่ึงต ากวา่ค่าเฉล่ีย
ของ OECD  ซ่ึงหมายความวา่นกัเรียนไทยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ี 2  ซ่ึงหมายถึงมีความสามารถไม่ถึง
ระดบัพื้นฐานท่ีควรตอ้งมี และช้ีให้เห็นวา่ประเทศไทยยงัอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายความเขม้แข็ง
ทางการศึกษาและไม่สามารถเตรียมเยาวชนให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัในอนาคต (สสวท, 2557: 
185-186) นอกจากนั้นแลว้ จากสรุปผลการวิจยัโครงการ TIMSS 2011  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
(สสวท, 2556: 3- 12) ซ่ึงเป็นการรายงานผลการประเมินคุณภาพนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วิชา
คณิตศาสตร์ของกลุ่มประเทศสมาชิก  ซ่ึงมีการประเมินครอบคลุมดา้นเน้ือหา เร่ืองจ านวน  เรขาคณิต
และขอ้มูล  และดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้  ไดแ้ก่ ความรู้  การประยุกตใ์ชค้วามรู้และการใชเ้หตุผล  
ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมความสามารถดา้นวิชาคณิตศาสตร์ของเด็กไทยมีคะแนนเฉล่ีย
เป็น 458  ซ่ึงหมายถึง  เด็กไทยมีความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัต ่า  โดยเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ในดา้นเน้ือหานั้น เร่ืองท่ีมีผลการประเมินต ่าท่ีสุดคือ เร่ืองเรขาคณิต  รองลงมา
คือเร่ืองจ านวนและขอ้มูลตามล าดบั  ส่วนดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้  เร่ืองท่ีมีผลการประเมินต ่าสุด
คือ เร่ืองความรู้  รองลงมาคือ การประยุกต์ใช้ความรู้และการใช้เหตุผล  นอกจากนั้นแล้ว ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า คะแนนเฉล่ียของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัชาติมี
แนวโนม้ของการพฒันาท่ีต ่าลง  และมีคะแนนเฉล่ียโดยภาพรวมของประเทศไม่ถึงร้อยละ 50  โดย
ในปีการศึกษา 2554  มีคะแนนเฉล่ียระดบัชาติ  52.40  ปีการศึกษา 2555  มีคะแนนเฉล่ียระดบัชาติ  
35.77  และในปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ียระดบัชาติ  41.95 ซ่ึงสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผลการประเมิน
ความสามารถทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัท่ีต ่านั้น มาจากการท่ีนกัเรียนไม่มีความชัดเจนในเร่ือง
เก่ียวกบัมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์และขาดทกัษะในการน ากระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
การแกปั้ญหา นอกจากนั้นแลว้ผลการวิจยัยงัพบวา่ ครูไทยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ซ่ึงสูงกวา่สิงคโปร์ แต่ผลการประเมินท่ีออกมากลบัต ่ากว่าสิงคโปร์ค่อนขา้งมากขณะท่ีครูไทยมี
ความมัน่ใจในการสอน และความพร้อมในการเตรียมการสอนอยูใ่นระดบัต ่า จากผลการวิจยัช้ีน้ีให้
เห็นวา่  ครูยงัเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการน าพาให้การจดัเรียนรู้นกัเรียนมีประสิทธิภาพ  หากครูยงั
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ขาดความมัน่ใจในการการสอนและมีความพร้อมในการเตรียมการสอนท่ีต ่า  ก็ไม่สามารถน าพา
นกัเรียนไปสู่ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ได ้  
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทั้งในระดบันานาชาติ
และในระดบัชาติ ช้ีใหเ้ห็นวา่คุณภาพผูเ้รียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีผลการประเมินใน
ระดบัท่ีไม่น่าพึงพอใจ  ซ่ึงการท่ีจะพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นั้น ส่ิงส าคญัคือ
การพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ประเทศท่ีมีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงกวา่ประเทศไทยท่ีกล่าววา่ การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ถือไดว้่าเป็นหัวใจส าคญัของการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
(Houghton Mifflin, 1995; The Ontario Curriculum, Mathematics, 2005; Ministry of Education 
Singapore, 2013)  และการท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ไดจ้  าเป็นตอ้งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยทกัษะ
กระบวนการท่ีเป็นส่วนช่วยให้การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ประสบความส าเร็จคือ การให้เหตุผล  
การส่ือสาร การส่ือความหมายและการน าเสนอ  การเช่ือมโยง  และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 56 – 57; The Ontario Curriculum, Mathematics, 2005: 2; Ministry of 
Education Singapore, 2013: 14) และส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงที่จะท าให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ คือ มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  เน่ืองจากหากนกัเรียน
มีนโนทศัน์ท่ีถูกต้องแล้วย่อมเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เพราะมโนทศัน์เป็นรากฐานส าคญัของการเรียนรู้  การที่มนุษย์จะ คิดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัมโนทศัน์เป็นส าคญัมโนทศัน์เป็นพื้นฐานของทกัษะต่อๆไป
ท่ีจะเกิดข้ึน จนน าไปสู่ความสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และมโนทศัน์ เป็นเคร่ืองกรอง
เพื่อน าไปสู่การแสดงออกของพฤติกรรมมนุษยด์้านต่างๆ  เช่น การคิด การส่ือความหมาย การ
แกปั้ญหา  การตดัสินใจ  (Desses, 1958, อา้งถึงใน ชมพูนุช วนสันเทียะ, 2552: 18; Russell,1965: 
69 ; De  Cecco, 1968: 397-400 ; Ausubel, 1968 ; Snyder, 1968: 8 ; สันติ  อิทธิพลนาวากุล, 2550: 
21; ปุญยนุช  กลูเพชร์, 2552: 15 ) 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงน าไปสู่การวิจยัเพื่อการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง ประกอบด้วย 1)หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบการเรียนการสอน  
2) หลกัการ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้  และ 3)หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบั
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบการเรียนการสอน   
  การวิจยัและพฒันาเป็นการวิจยัประเภทหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมน ามาใชใ้นการพฒันาองค์
ความรู้ใหม่ทางการศึกษา โดยการวิจยัและพฒันาเป็นกระบวนการของการศึกษาเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ
เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ หรือน าเอาความรู้เดิมท่ีมีอยู่พฒันาไปสู่ส่ิงท่ีมีคุณภาพมากข้ึน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบ คิดคน้  ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพเพื่อใช้ในการแกปั้ญหา 
หรือยกระดบัคุณภาพของงานหรือคุณภาพชีวิตให้ไดคุ้ณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการ
วิจยั  4  ระยะ ดงัน้ี ( มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 230 – 254 )  ระยะท่ี 1  การวิจยั (Research: 1R )  เป็น
ระยะของการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน สภาพความเป็นจริง ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ/หรือการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยผูใ้ห้ขอ้มูล คือกลุ่มเป้าหมายและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  รวมทั้งการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยัต่างๆ  การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาและแนวทางการ
แกปั้ญหา เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ีเด่นชดัข้ึนเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางในการแกปั้ญหานั้นๆระยะท่ี 2 
การพฒันา (Develop: 1D ) เป็นระยะของการน ามวลความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัในระยะท่ี 1 มาออกแบบ
นวตักรรมหรือวิธีการ พร้อมทั้งส่วนประกอบอ่ืนๆท่ีจ าเป็นส าหรับนวตักรรมหรือวิธีการนั้นๆ ท่ี
สามารถตอบสนองหรือแก้ปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งพฒันานวตักรรมหรือวิธีการนั้นๆ 
พร้อมทั้งส่วนประกอบอ่ืนๆให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย  
ระยะท่ี 3 การวจิยั (Research: 2R ) เป็นระยะของการน านวตักรรมหรือวธีิการไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
ในลกัษณะต่างๆตามแบบการวิจยั(Research Designs )ท่ีก าหนด  ระยะท่ี 4  การพฒันา ( Develop : 

2D ) เป็นระยะของการประเมินประสิทธิผลของนวตักรรมหรือวิธีการท่ีน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
และอาจมีการปรับปรุง แกไ้ข นวตักรรมหรือวิธีการภายหลงัจากการวิเคราะห์ผลการน าไปใช้กบั
กลุ่มเป้าหมายเพื่อใหไ้ดน้วตักรรมหรือวธีิการท่ีสามารถน าไปสู่การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพใน
เร่ืองนั้นๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ประเภทของการเก็บรวมรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน
ซ่ึง เป็นการวิจยัท่ีใช้วิธีการ เป็นการวิจยัท่ีผสมผสานวิธีการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขา้
ดว้ยกนัเพื่อร่วมหาค าตอบของการวิจยั โดยในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือในระหว่างขั้นตอน
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ภายในเร่ืองเดียวกนัหรือใชเ้ทคนิควธีิการเชิงผสมในเร่ืองเดียวกนัแต่ด าเนินการวิจยัต่อเน่ืองแยกจาก
กนัแลว้น าผลการวิจยัมาสรุปร่วมกนั ซ่ึงคุณค่าของการวิจยัแบบผสมผสานวิธี  ( Cresswell and 
Plano Clark ,2007 : 9-10 ) คือ 1) ช่วยลดจุดอ่อนของงานวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เน่ืองจาก
การวจิยัเชิงปริมาณจะขาดขอ้มูลเชิงลึกทางบริบทและขอ้มูลของผูมี้ส่วนร่วม ในขณะท่ีงานวิจยัเชิง
คุณภาพมีขอ้จ ากดัเร่ืองจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีน้อยและขาดความเป็นปรนยั 2) ให้หลกัฐานท่ีชดัเจน
และเข้าใจได้เน่ืองจากผูว้ิจยัมีการใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อน าไปสู่การไดข้อ้มูลต่างๆท่ีมีความครบถว้ยรอบดา้นกวา่การใชว้ิธีการใดวิธีการหน่ึง
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  3) ช่วยให้ได้ค  าตอบท่ีชัดเจน เน่ืองจากการใช้เคร่ืองมือท่ีมีทั้งปริมาณ
และคุณภาพไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งครอบคลุม  4) ส่งเสริมใหมี้การร่วมมือกนัในการ
ท างานระหว่างผูว้ิจยัเชิงประมาณและผูว้ิจยัเชิงคุณภาพ  5) สนบัสนุนให้มีการใชก้ระบวนทศัน์ท่ี
หลากหลาย  และ 6) เป็นงานวิจยัท่ีปฏิบติัไดจ้ริง ผูว้ิจยัมีอิสระในการท าวิจยัและสามารถแกปั้ญหา
ไดโ้ดยใชข้อ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยออกแบบการวิจยัเป็นแบบ Embedded Design  โดย
การให้ความส าคญักบัการเก็บขอ้มูลในการวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกั และการเก็บขอ้มูลในการวิจยั
เชิงคุณภาพเป็นรอง  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดท้ั้ง 2 ประเภทมาวิเคราะห์และตีความร่วมกนั โดยน าขอ้มูล
เชิงคุณภาพท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการวิจยัในขั้นตอนต่างๆของการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ในการตอบค าถามการวจิยัแต่ละขอ้ใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
  แบบจ าลองของการออกแบบระบบการเรียนการสอนในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชแ้บบจ าลอง
ในการออกแบบการเรียนการสอนของผูว้จิยั โดยผูว้จิยัใชข้ั้นตอนในการออกแบบการเรียนการสอน
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  1) การวิเคราะห์ ( Analysis )  เป็นขั้นตอนของการ
วเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา  2) การออกแบบ 
(Design)  เป็นขั้นตอนของการระบุกิจกรรมการเรียนรู้   วิธีการจดัการเรียนรู้ การเลือกส่ือ
ประกอบการจดัการเรียนรู้  และ การประเมินผลการเรียนรู้  3) การพฒันา(Development) เป็น
ขั้นตอนของการพฒันาเคร่ืองมือหรือนวตักรรมท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน  ได้แก่ แผนการ
จดัการเรียนรู้ การพฒันานวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้และการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล
การเรียนรู้  4) การน าไปใช้ (Implementation) เป็นขั้นตอนของการน านวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนไปใช้
ในสถานการณ์จริง  และ 5) การประเมินผล (Evaluation ) เป็นขั้นตอนของการประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้และส่ิงท่ีใชใ้นการเรียนการสอน แลว้ด าเนินการออกแบบรูปแบบการสอนโดยก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไว ้5 องค์ประกอบ รูปแบบการเรียนการสอนมี
องคป์ระกอบส าคญั  5องคป์ระกอบ ดงัน้ี (ทิศนา  แขมมณี, 2551: 221; 2551; วิชยั วงษใ์หญ่, 2537: 
70-71; Anderson, 1997: 521; Arends, 1997: 7 ; Joyce and Weil, 1996,  อา้งถึงใน พชัรี  ปิยภณัฑ์, 
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2555: 77) คือ  1) หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน  2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการ
สอน 3) กระบวนการจดัการเรียนการสอน  4)  การวดัและประเมินผลของรูปแบบ และ 5) ปัจจยัท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. หลกัการ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้   
  การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในระดบัประถมศึกษาในคร้ังน้ี ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism)และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Theory  of  Cooperative  
Learning) โดยสังเคราะห์แนวคิดการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  (Problem- 
based Learning)การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) และการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่ม 4 คน (Using  Group  of  Four)เป็นหลกั
ในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
ผลการวิจยัมีขอ้คน้พบที่ตรงกนัว่า วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานProblem-based 
Learning)การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) และการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่ม 4 คน (Using  Group  of  Four) ช่วยส่งผลให้
นกัเรียนมีการพฒันามโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์จนน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ส่งเสริม
ใหเ้กิดการพฒันาดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าว (กุสุมา  แสงมาศ, 2555: 103 – 104; จุฬาภร  เมืองโคตร, 2555: 
82-83; ธญัญรัตน์  ธนูรัตน์, 2554: 90-91; Katwibun, 2004; วชัระ  นอ้ยมี, 2551: 136; Riggs, 1995: 
3802-A ; Thomson, 2000: 61-10B; สุภชยั  สุริยะกมล, 2551: 90 - 91) โดยนกัเรียนมีบทบาท ดงัน้ี 
1)ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   2)มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  3)เรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติั
และสร้างความหมายการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4) วางแผน และด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 5)พึ่ งพาอาศยัและเก้ือกูลในการเรียนรู้ และ6)สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างมโน
ทศัน์ของเร่ืองท่ีเรียน  ส่วนครูมีบทบาท คือ 1)วิเคราะห์และจดัโครงสร้างของเน้ือหาก่อนออกแบบ
การเรียนการสอน 2)คน้หาความเขา้ใจและประสบการณ์ท่ีมีมาก่อนของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ท่ีจะสอน 3)ก าหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะสอนในแต่ละคร้ัง 4)ตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ของผูเ้รียนอย่างเพียงพอก่อนเร่ิมจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5)จดัการเรียนรู้โดยเร่ิมจากส่ิงท่ีนกัเรียน
คุน้เคยไปสู่ความเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่  6) น าเสนอภาพรวมของเร่ืองท่ีจะสอนก่อนแลว้จึงสอน
เร่ืองยอ่ยๆ  7)ส่งเสริมให้มีการส่ือสารระหว่างครูกบันกัเรียน และนกัเรียนกบันกัเรียนและ 8)เห็น
คุณค่า ช่ืนชม  ส่งเสริม และยอมรับในเสรีภาพและมุมมองของนกัเรียน  การจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีลกัษณะดงัน้ี 1)จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนและเป็นไปตามสภาพ
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ความเป็นจริง  2)เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติั 3)เน้นกระบวนการกลุ่ม และเสริมสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง  4)น าเสนอกรอบมโนทศัน์ก่อนสอนเน้ือหาและสอนความคิดรวบยอดของเร่ืองนั้นๆ 5)ให้
ความส าคญักบัการคิดกระบวนการสร้างความรู้และตระหนกัรู้ในกระบวนการนั้น 6) เป้าหมายการ
เรียนรู้ตอ้งมาจากการปฏิบติังานจริงการเรียนรู้ทกัษะต่างๆตอ้งถึงขั้นท าไดแ้ละแก้ปัญหาจริงได้
ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ มีลกัษณะ ดงัน้ี 1)อบอุ่น ปลอดภยั น่าไวใ้จ ให้อิสรภาพ ดึงดูดความสนใจ 
เอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้ 2)สร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 3)มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  และการประเมินผล
การเรียนรู้ มีลกัษณะ ดงัน้ี  1) ประเมินตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 2)ใชว้ิธีการประเมินท่ีหลากหลาย  
3)ประเมินบ่อยๆ  4) ประเมินจากมุมมองท่ีเกิดข้ึนภายในมากกวา่ การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ท่องจ าและ 5)มีการประเมินเป็นกลุ่มและการประเมินรายบุคคล 

3. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  คือ ความคิดส าคญั หรือความเขา้ใจของส่ิงใดส่ิงหรือหรือ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้โดยผา่นประสบการณ์ต่างๆ จนน าไปสู่
การไดข้อ้สรุปท่ีเป็นสาระส าคญัของเร่ืองนั้น และสามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใดเป็นตวัอยา่งหรือ
ไม่ใช่ตวัอย่างของความคิดส าคญันั้น  และสามารถน าความคิดส าคญัที่ได้ไปสู่การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Cooney Davis and Henderson, 1975: 85; Bell, 
1981: 108; Good, 1995: 118; อมัพร  มา้คะนอง, 2547: 5; ปุญยนุช  กูลเพชร์, 2552: 9) ซ่ึงมโนทศัน์
สามารถแบ่งเป็นประเภทไดด้งัน้ี 1) มโนทศัน์ร่วมลกัษณะ2) มโนทศัน์แยกลกัษณะและ 3) มโน
ทศัน์ชนิดสัมพนัธ์ (Bruner, Goodnow and Austin, 1957: 41-43, De  Cecco and  Crawford, 1974 : 
231-293) ซ่ึงกระบวนการสร้างมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับใชใ้นการวิจยั คือ  1) การน าเสนอ
ส่ิงเร้าใหน้กัเรียนไดรู้้จกั  2) จดักิจกรรมให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะต่างๆกบัส่ิงเร้านั้น  
3) ใหน้กัเรียนระบุส่ิงท่ีรับรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงเร้านั้นๆ  4) ให้นักเรียนคิดหาเหตุผลหรือ
แยกแยะส่ิงท่ีได้รับรู้จากส่ิงเร้า จนน าไปสู่การคาดการณ์ถึงลกัษณะร่วมของส่ิงเร้านั้น  5) สร้าง
สมมติฐานที่เก่ียวกบัการรวมลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีเหมือนกนั 6) ทดสอบสมมติฐานท่ีสร้างข้ึนใน
สถานการณ์หน่ึง 7) เลือกสมมติฐานท่ีสามารถครอบคลุมส่ิงเร้าท่ีมีลกัษณะบางประการร่วมกนัได ้        
8) จดัลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีคดัเลือกได้จากสมมติฐานให้สัมพนัธ์กบักระบวนการคิดท่ีมีอยูเ่ดิมใน
โครงสร้างของความคิด 9) การสรุปอา้งอิง หรือการสรุปครอบคลุม โดยการสรุปเป็นมโนทศัน์ท่ีได ้ 
10) คิดหาสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมใชเ้ป็นตวัแทนของมโนทศัน์ใหม่ (Guilford, 1952: 43; Podell, 1958: 
1-20; McDonald, 1959: 105; De Cecco, 1968: 394-396; Asubel, 1968: 517; Bolton, 1977: 10) 
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  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นส่ิงส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งพฒันาให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนโดยสอดแทรกในการจดัการเรียนรู้ใน
ทุกสาระการเรียนรู้ ผลจากการสังเคราะห์หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของประเทศไทย  
ประเทศสิงคโปร์  ประเทศแคนนาดา  และประเทศอเมริกา (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551: 56 – 57; 
Primary Mathematics Teaching and Learning Syllabus, 2013; Mathematical Processes, The 
Ontario Curriculum, Mathematics, 2005; NCTM, 2006)) ช้ีให้เห็นวา่ เป้าหมายสูงสุดของการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือการส่งเสริมใหน้กเรียนแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ได ้โดยการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์จ าเป็นตอ้งอาศยัความสามารถดา้นอ่ืนๆประกอบกนั  ไดแ้ก่ กระบวนการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  กระบวนการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ึงทั้งหมดน้ีรวมเป็นทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์   
  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ถือเป็นกระบวนการหน่ึงของกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหัวใจส าคญัของการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุกระดบั  
(Houghton Mifflin, 1995, The Ontario Curriculum, Mathematics, 2005, Ministry of Education 
Singapore, 2013) และผลจากการสังเคราะห์ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถแบ่ง
ออกเป็นประเภทต่างๆ คือ ( Polya, 1957: 23  - 29; Russel, 1961: 255; Charles, Lester, 1982: 6-10; 
กรมวิชาการ, 2544: 19-25; Bitter Hatfiled and Edward, 1989: 37) 1) ปัญหาเก่ียวกบัสาระเน้ือหา  
หมายถึงปัญหาท่ีเป็นตวัเลข หรือขอ้ความท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชานั้นๆ  ความสามารถ
ในการคิดค านวณ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และยุทธวิธีต่างๆทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ 
ซ่ึงปัญหาจะมีความซับซ้อนเรียงล าดบัจากง่ายไปหาปัญหาท่ีมีความซับซ้อนมากสอดคล้องกับ
หลกัสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ท่ีปรากฎในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551  2) ปัญหาการประยกุต ์ เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติจริงมาเป็นสถานการณ์ของปัญหา ซ่ึงใน
การหาค าตอบผูเ้รียนตอ้งใชม้โนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ในเร่ืองต่างๆ กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ยทุธวธีิในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ ซ่ึงค าตอบของปัญหาอาจมีเพียงค าตอบเดียว
หรือมากกวา่หน่ึงค าตอบส าหรับประบวนการในการแกปั้ญหา จากการสังเคราะห์จากแนวคิดของ
นกัการศึกษา สรุปไดว้า่กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์มีดงัน้ี ( Polya, 1985: 87; Krulik and 
Rudnick, 1993: 39-57 ; ฉวีวรรณ  เศวตมาลย ,์ 2544: 11-13; สสวท, 2544: 191-192; ไสว  ฟักขาว, 
2544: 74-76; จนัทร์ขจร  มะลิจนัทร์, 2554: 59)  1)ขั้นอ่านและท าความเขา้ใจปัญหา  2) ขั้นวางแผน
แกปั้ญหา  3)ขั้นด าเนินการตามแผน  4) ขั้นตรวจสอบวิธีการและค าตอบท่ีได ้ และ 5) ขั้นมองยอ้น
และขยายผลส าหรับแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการแกปั้ญหา (Bitter, 1990: 
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43-44;  สิริพร  ทิพยค์ง, 2544: 80-81; ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2537: 66-77; อมัพร  มา้คนอง, 2553: 46-47 ; 
จนัทร์ขจร  มะลิจนัทร์, 2554: 63-64) คือ 1) ก่อนท่ีจะให้นกัเรียนมีการแกปั้ญหาในเร่ืองใดๆตอ้งมี
การตรวจสอบความรู้ของผูเ้รียนก่อนว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากพบว่าไม่เพียงพอจะมีการทบทวน
หรือสอนเสริมในความรู้นั้นๆก่อน  2) ส่งเสริมการท าความเขา้ใจกบัปัญหาโดยการให้นกัเรียนได้
ฝึกวเิคราะห์ปัญหาและสรุปปัญหาดว้ยภาษาของตนเอง  3) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้กิจกรรมกลุ่มยอ่ย
ช่วยในการแก้ปัญหา  4) ส่งเสริมให้นกัเรียนคิดดงัๆในการแก้ปัญหา โดยการให้นักเรียนอธิบาย
ขั้นตอนหารคิดใหเ้พื่อนๆโดยอาจใชก้ารเขียนหรือการพูดเพื่อให้เพื่อนๆไดอ้ภิปรายเพื่อหาแนวทาง 
การแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  5) ปัญหาท่ีน ามาใชเ้ป็นปัญหาท่ีสอดคล้องกบัสาระที่เรียนในเร่ืองนั้นๆ
และน าปัญหาที่ผูเ้รียนมีประสบการณ์มาให้ผูเ้รียนได้แก้ปัญหา โดยมีความยากง่ายปะปนกนั  
6) ส่งเสริมให้นกัเรียนใช้ยุทธวิธีในการหาค าตอบท่ีหลากหลายและเหมาะสม  และ7) ส่งเสริมให้
นกัเรียนรู้จดัคาดคะเนค าตอบ  และตรวจสอบค าตอบอยา่งเป็นระบบ 
  คณิตศาสตร์คือการให้เหตุผล” ( NCTM, 1989, อา้งถึงใน เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร, 
2551: 19) และการใหเ้หตุผลเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับคณิตศาสตร์ และเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจคณิตศาสตร์มีเจตคติที่ดีและเกิดความมัน่ใจในการใชค้ณิตศาสตร์ 
( NCTM.1989 อา้งถึงใน เวชฤทธ์ิ  องักนะภทัรขจร, 2551: 19)  ดงันั้น  กระบวนการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ แบ่งไวเ้ป็น  3  ประเภท  คือ ( Eysenck , 
Arnold and Meili, 1972: 214;  O’ Daffer, 1990: 378; Baroody and Coslick, 1998: 2-61; สสวท, 
2546: 23-23; พชัรี  ปิยภณัฑ์, 2555: 19 ) 1)การให้เหตุผลแบบอุปนยั 2) การให้เหตุผลแบบนิรนยั 
3)การให้เหตุผลท่ีเกิดจากการหยัง่รู้ ส าหรับแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนให้มีกระบวนการการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์สามารถท าไดโ้ดย (Baroody and Coslick, 1998: 2-30; สสวท, 2547: 3, 15-19 ; 
เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร, 2551: 20-23; อมัพร  มา้คนอง, 2553: 50; ธีณรันต ์สังหรณ์, 2556: 54) 
ผา่นกิจกรรมการแก้ปัญหาที่นักเรียนมีประสบการณ์  แล้วส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนไดพู้ด
อธิบายและแสดงเหตุผลประกอบแนวคิดของตนเองอยา่งอิสระ  พร้อมกบัให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์และประเมินการให้เหตุผลของตนเองและเพื่อนๆเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปท่ีมีความ
เหมาะสม  จดักิจกรรมให้ นกัเรียนมีส่วนร่วมและแสดงพฤติกรรมในการสืบคน้ คาดการณ์ คน้หา
วิธีพิสูจน์  สังเกตแบบรูป  ช้ีแจงเหตุผลของแนวคิด ดว้ยวิธีการต่างๆโดยครูให้ความส าคญัในการ
ฟังความคิดเห็นของนกัเรียน และให้นกัเรียนฝึกรับฟังและท าความเขา้ใจเหตุผลของผูอ่ื้น และมีการ 
เสริมแรงทนัท่ีให้กบันกัเรียนมีการให้เหตุผลท่ีเหมาะสมและให้ก าลงัใจกบันกัเรียนท่ีมีความพยายาม
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ในการแสดงเหตุผลประกอบแนวคิดของตนและช่วยเหลือนักเรียนประสบความส าเร็จในการ
อธิบายเหตุผลประกอแนวคิดของตนเองหรือปรับปรุงแนวคิดท่ีเขา้ใจคลาดเคล่ือนใหถู้กตอ้ง 
  กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ เป็น
กระบวนการในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  เพื่อส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์รวมถึง
การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษาและตวัแทนทางคณิตศาสตร์รวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์
โตต้อบระหว่างผูรั้บสารกบัผูส่้งสารเพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น หรือตอบค าถามหรือปฏิบติั
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้มีความเขา้ใจท่ีตรงกนั และถูกตอ้งเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ (จิรากร  
ส าเร็จ, 2551: 15; สสวท, 2551: 70; อมัพร  มา้คนอง, 2553: 9; พรรณทิภา ทองนวล, 2554: 129; พชัรี  
ปิยภณัฑ์, 2555: 22; ปรวี  อ่อนสะอาด, 2556: 7) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเป็นประโยชน์ในการท่ีจะ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ได ้ โดยแนวทางการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาความสามารถด้านกระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
และการน าเสนอ นั้น สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี   (NCTM, 2000: 270-272; สสวท, 2551: 74-75; 
วรรณศิริ  หลงรัก, 2553: 78; พรรณทิภา ทองนวล, 2554: 134; ธีณรันต์  สังหร, 2556: 82; ปรว ี
อ่อนสอาด, 2556: 42)โดยการจดับรรยากาศในห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั 
โดยการจดักิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้อยา่งกระฉบักระเฉง  จดัการเรียนรู้โดยค านึงถึง
ประสบการณ์ของนักเรียนและน าสถานการณ์ เร่ืองใกล้ตวันักเรียนมาเป็นส่ือในการกระตุน้ ให้
นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านการส่ือสารในลกัษณะต่างๆ เช่น
การพูด  การอธิบาย การอภิปราย การวาดภาพ แลว้ให้ผลยอ้นกลบัทนัท่ีเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บทราบ
ความสามารถของตนเองและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการเรียนรู้ของตนเอง 
  การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นองค์ประกอบอีกประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้การ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ประสบความส าเร็จ  เพราะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การ
ผสมผสาน เน้ือหา  สาระและหลกัการ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาจดัให้เป็น
ระบบ และน าไปสู่การประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(NCTM, 2000: 
102; Dossey, 2002: 81; บุญญิสา  แซ่หล่อ, 2550: 14; สนฤดี  ศรีสวสัด์ิ, 2551: 80; อมัพร  มา้คะนอง, 
2553: 60; พชัรี  ปิยภณัฑ์, 2555: 23) ซ่ึงการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3  ประเภท  
ดงัน้ี (ดวงเดือน อ่อนน่วม, 2547: 50-51; เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร, 2551: 24; อมัพร  มา้คะนอง, 
2553: 181; วรรณวิสา  จนัทร์สุนทราพร, 2557: 67) 1)การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบั
คณิตศาสตร์  2)การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และ 3)การเช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตร์
กบัชีวิตประจ าวนั โดยมีแนวทางในการพฒันาความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  
(Kennedy and Tipps, 1994: 194-198; Basil, 1999: 8-12; NCTM, 2000: 274-277; Kyle, 2001: 
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80-86; เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร, 2551: 28; อมัพร  คนองมา้, 2553: 61; วรรณวิสา จนัทร์สุนทราพร, 
2557: 71)โดยการจดับรรยากาศของห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเช่ือมโยงความรู้โดยการให้นกัเรียนมี
กิจกรรมของการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย  มีการจดักิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนไดมี้ความรู้และมโนทศัน์ของ
แต่ละเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้และมโนทศัน์นั้นไปสร้างความเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการเช่ือมโยงความรู้ในลกัษณะภายในกลุ่มสาระ ระหวา่งกลุ่มสาระ 
และในชีวติประจ าวนั โดยการใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นการอธิบาย การวาดภาพ  
และการอภิปราย โดยสถานการณ์ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรียนรู้คือเน้ือหาตามหลกัสูตร
โดยการประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ท่ีนกัเรียนมีประสบการณ์เร่ืองราวใกลต้วันกัเรียน และเหตุการณ์ใน
ชีวติจริงมาใชก้ระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการคิดท่ีตอ้งอาศยัความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จินตนาการและวิจารณญาณในการพฒันา คิดค้น ประยกุต ์ ต่อเติม
ความสัมพนัธ์ของส่ิงเร้าทางคณิตศาสตร์ในแง่มุมต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ หรือความรู้ใหม่ (กุลภสัสร 
ศิริพรรณ, 2545: 17; อาทิตย ์อาจหาญ, 2547: 29; สสวท, 2551: 133-135; ณฐัพงศ ์ วงศสุ่์ย, 2552: 26; 
วรัิลพชัร  เลิศจิราพฒัน์, 2552: 25; สาลินี เรืองจุย้, 2554: 39; ปฎิมา สิงห์ศร, 2554: 38) ซ่ึงความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ประกอบดว้ยพื้นฐานของการคิดอยา่งนอ้ย 4 ลกัษณะคือ (Guilford, 
1969: 145-151; Torrance, 1973: 91-95; อารี พนัธ์มณี, 2537: 34-39; สาลินี เรืองจุย้, 2554: 29)        
1)ความคิดริเร่ิม (Originality) 2)ความคิดคล่องแคล่ว(Fluency) 3)ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) และ 
4)ความคิดละเอียดลออ(Elaboration) โดยมีแนวทางในการพฒันาความสามารถด้านความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์  ดงัน้ี (อารี พนัธ์มณี, 2547: 92-93, อา้งอิงจาก Blount and Klausmier,  
1968; ปฏิมา สิงห์ศร, 2554: 33-34, อา้งอิงจาก Torrance, 1969; ปฏิมา สิงห์ศร, 2554: 35; ธีรเชษฐ ์ 
เรืองสุขอนนัต,์ 2554: 21; พชัรี  ปิยภณัฑ์, 2555: 25) การจดับรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ก่นกัเรียน ใหน้กัเรียนเรียนรู้เป็นกลุ่ม เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดและน าเสนอแนวคิด
ของตนเองอยา่งอิสระภายใตก้ารใหค้  าปรึกษา แนะน าของครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการ
น าเสนอปัญหาท่ีทา้ทาย น่าสนใจ เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน ปัญหาเป็นปัญหาท่ีนกัเรียนสามารถ
น าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีมีอยูม่าใชแ้กปั้ญหาไดก้ระตุน้และส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้
ดว้ยตนเองแสดงให้เห็นวา่ความคิดของเด็กนั้นมีคุณค่าและน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดส่้งเสริมให้
นกัเรียนใชจิ้นตนาการของตนเอง และยกยอ่งชมเชยเม่ือนกัเรียนมีจินตนาการท่ีแปลกและมีคุณค่า 
 จากแนวคิดในการวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น าไปสู่ก าก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงั
แสดงในแผนภาพท่ี 1 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism) 
1. Cognitive Constructivismของ Piaget   
2. Social Constructivism  ของ Vygotsky 
ทฤษฎกีารการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ของ Slavin,, 1990. Johnson  and  
Johnson, 1996 .วชัรา เล่าเรียนดี,2555 
รูปแบบการสอน 
- ใชปั้ญหาเป็นฐาน  (Problem-based 
Learning)ของ Barrow, 1985; Schmidt, 
1993 
- สืบเสาะหาความรู้(Inquiry-based 
learning) ของ  
Bruner ,1966; Bell,1978 
- แบบกลุ่ม 4 คน (Using  Group  of  
Four)  ของ  Davidson , 1984 
การออกแบบการเรียนการสอน 
ของ Kruse,2009:1 ; Dick,Carey and 
Carey,2005 
การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน 
ของ ทิศนา  แขมมณี,2551 ;วิชยั วงษ์
ใหญ่,2537 ; Anderson,1997 ; 
Arends,1997; Joyce and Weil,1996 
การวิจยัและพฒันา( Research  and 
Development)และการวิจยัแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed  Methods  
Research)แบบ Embedded Design  ของ 
Cresswelland Plano Clark , 2011 

1.  มโนทศันท์าง
คณิตศาสตร์ 
 
2. กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
  - การแกปั้ญหา  
   -การใหเ้หตผุล 
    -  การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการ
น าเสนอ   
      - การเช่ือมโยง 
    -  ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
 
3.  ความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน 
 
 

รูปแบบการเรียนการสอน 

5 P Model 

องค์ประกอบ 

1.หลกัการ 

2.  วตัถุประสงค ์

3.  กระบวนการเรียนการสอน 

4.  การวดัและประเมินผล 

5. ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการ

จดัการเรียนรู้ 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

1.ขั้นเตรียมความพร้อม  

(Preparing : P) 

2. ขั้นมีส่วนร่วมในการก าหนด

เป้าหมายในการเรียน: 

(Participating : P ) 

3.ขั้นทบทวนมโนทศันแ์ละ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ี

จ าเป็น (Processing :P)  

4.ขั้นน าเสนอ มโนทศันใ์หม่  

(Presenting: P) 

5. ขั้นปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ 

(Practicing : P)   
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ค าถามในการวจัิย 
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษามีองคป์ระกอบและกระบวนการจดัการเรียนการสอน
อยา่งไรและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่ 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  เป็นอยา่งไรในดา้นต่อไปน้ี 

2.1 มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน หลงัการเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
สูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

2.2 พฒันาการของมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียน โดยใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอน ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน เป็นอยา่งไร 

2.3 กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน หลงัการเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

2.4 พฒันาการของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียน โดยใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน เป็นอยา่งไร 

2.5 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเป็นอยา่งไร 
3. ผลจากการน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ไปขยายผลเป็นอยา่งไร  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา   

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา   

2.1 เปรียบเทียบความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและ
หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน   

2.2 ศึกษาพฒันาการของความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ี
เรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน 

2.3 เปรียบเทียบความสามารถด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อน
และหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน   
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2.4 ศึกษาพฒันาการของความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 

2.5 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  
3. เพื่อขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 / 80 

2. มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  หลงัการเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
สูงกวา่ก่อนเรียน 

3. มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนมี
พฒันาการท่ีสูงข้ึน 

4. ความสามารถด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  หลงัการเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนสูงกวา่ก่อนเรียน 

5. ความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนมีพฒันาการท่ีสูงข้ึน 
  
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ 
1.1 ประชากร  คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 ของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา  ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต  3   ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2558 จ านวน  125โรงเรียน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ของโรงเรียนบา้นหนองยาว  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 จ านวน  1  ห้องเรียน ท่ีก าลงั
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558   ท่ีไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่ายจ านวน  1 ห้องเรียน จ านวน
นกัเรียน  25คน โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  

2. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั 
  เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลอง ได้แก่  เ น้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  จ านวน  2  
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เร่ือง  คือ 1) ทศนิยม  จ านวน  18ชั่วโมง   2) การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม  จ านวน  17
ชัว่โมง   รวมทั้งส้ิน  35ชัว่โมง 

3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
3.1 ตวัแปรตน้ ( Independent  Variable ) คือ รูปแบบการจดัการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ 
3.2 ตวัแปรตาม ( Dependent  Variable )  คือ   

   3.2.1 มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 
   3.2.2 กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
   3.2.3ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการสร้าง
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจยัและพฒันา ( Research and Development) และ
แนวคิดแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE  Model  ( Kruse, 2009: 1)  ร่วมกบั
แนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของ  ดิกคแ์คเรยแ์ละแคเรย(์ Dick,Carey and Carey,2005 )  
และประยุกตใ์ชรู้ปแบบการเรียนการสอนของ แอนเดอร์สัน (Anderson, 1997: 521) อเลน ( Arends,1997:7)
จอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 100-101)  ในการพฒันาเคร่ืองมือประเมินผล  พฒันากลยุทธ์
ในการสอน ด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจยัและพฒันา ( Research  and Development) 

2. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม  มโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา หมายถึงองคป์ระกอบของระบบการเรียนการสอน
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั  เพื่อให้การจดัการเรียนรู้ บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ  มีแบบแผนในการ
จดัการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และ กระบวนการเรียนรู้อย่างร่วมมือ 
ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ คือ  1) หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน2) วตัถุประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนการสอน3) กระบวนการจดัการเรียนการสอนและ 4)  การวดัและประเมินผลของ
รูปแบบและ 5) ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ซ่ึงองค์ประกอบดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้  มีการ
ด าเนินการ  5ขั้นตอน  คือ 1)ขั้นเตรียมความพร้อม  (Preparing : P)2)ขั้นมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายในการเรียน: (Participating: P ) 3)ขั้นทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ท่ีจ าเป็น (Processing: P) 4)ขั้นน าเสนอ มโนทศัน์ใหม่  (Presenting: P)5)ขั้นปฏิบติัให้เกิดความ
ช านาญ (Practicing: P) 
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3. มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแสดงออกดา้นความรู้
เก่ียวกบัความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเร่ืองทศนิยมและการบวก การลบ  การคูณทศนิยม ท่ีมีการประเมิน     
2 ลกัษณะ  ไดแ้ก่  1)  การประเมินระหวา่งจดัการเรียนการสอน  เป็นการประเมินคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนท่ีแสดงออกดา้นความรู้เก่ียวกบัความคิดรวบยอดตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในแต่ละแผนท่ี
ไดจ้ากการท าใบงานท่ีปรากฎในการสอนนั้นๆทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล โดยใชเ้กณฑ์การให้
คะแนน ( Scoring   Rubrics ) แล้วน าคะแนนที่ได้จากใบงานมาหาค่าเฉล่ีย และรายงานผล
ความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ออกมาในรูปคะแนนเต็ม 10  คะแนน  2) การประเมิน
ก่อนเรียน  และหลงัเรียน  เป็นการประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแสดงออกดา้นความรู้เก่ียวกบั
ความคิดรวบยอดที่ส าคญัของแต่ละหน่วย  จากแบบทดสอบชนิดอตันัย โดยมีลกัษณะของ
แบบทดสอบท่ีให้นักเรียนสะทอ้นความคิดรวบยอดผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้นต่างๆ  
แลว้ประเมินความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละดา้น โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนน
( Scoring   Rubrics ) แลว้หาค่าเฉล่ียเพื่อสรุปเป็นความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์และ
รายงานผลความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ออกมาในรูปคะแนนเตม็ 4  คะแนน 

4. พฒันาการของมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึงความเปลี่ยนแปลงของผลรวม
คะแนนดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนใน 3 ระยะ ไดแ้ก่  ระยะท่ี 1 ก่อนเรียน  ระยะท่ี 2  
ระหวา่งเรียน และระยะท่ี 3หลงัเรียน 

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์  หมายถึง คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแสดงออกโดยการ
น ามโนทศัน์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในดา้นต่างๆ  5  ดา้น ดงัน้ี 

5.1 ความสามารถในการแกปั้ญหา  หมายถึง  คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีน ามโนทศัน์ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีก าหนดให้ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 5 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นอ่านและท าความเข้าใจปัญหา  2) ขั้นวางแผน
แกปั้ญหา  3)ขั้นด าเนินการตามแผน  4) ขั้นตรวจสอบวิธีการและค าตอบท่ีได ้ และ 5) ขั้นมองยอ้น
และขยายผล  ซ่ึงมีการประเมินใน 2 ลกัษณะ  ไดแ้ก่   การประเมินระหวา่งเรียน  เป็นการประเมิน
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแสดงออกโดยการน ามโนทศัน์ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในแต่ละแผนมา
ใช้ในการแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 5 ขั้นตอน จากการท าใบงานท่ี
ปรากฎในแผนการสอนนั้นๆ ทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนน ( Scoring   
Rubrics ) แลว้ น าคะแนนท่ีไดจ้ากใบงานมาหาค่าเฉล่ียและรายงานผลความสามารถดา้นกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ออกมาในรูปคะแนนเต็ม 10  คะแนน   การประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็น
การประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแสดงออกโดยการน ามโนทศัน์ท่ีส าคญัของหน่วยการเรียนรู้มา
ใชใ้นการแกปั้ญหาตามกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 5 ขั้นตอน โดยการท าแบบทดสอบ
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ชนิดอตันัย  แล้วประเมินความสามารถด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนน( Scoring   Rubrics )และรายงานผลความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ออกมา
ในรูปคะแนนเตม็ 4  คะแนน 

5.2 ความสามารถในการให้เหตุผล  หมายถึง  คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีน ามโนทศัน์
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ใน 2 ลกัษณะคือ วิธีการให้เหตุผลแบบนิร
นยั ( Deductive  Reasoning ) และการให้เหตุผลแบบอุปนยั ( Inductive  Reasoning ) ซ่ึงมีการ
ประเมินใน 2 ลกัษณะ  ไดแ้ก่   1) การประเมินระหวา่งเรียน  เป็นการประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียน
ท่ีแสดงออกโดยการน ามโนทศัน์ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในแต่ละแผนมาใช้ในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ จากการท าใบงานที่ปรากฎในแผนการสอนนั้นๆทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  
โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนน( Scoring   Rubrics ) แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากใบงานมาหาค่าเฉล่ียและ
รายงานผลความสามารถดา้นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ออกมาในรูปคะแนนเต็ม 10  คะแนน   
2) การประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นการประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแสดงออกโดยการ
น ามโนทศัน์ที่ส าคญัของหน่วยการเรียนรู้มาใช้ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยการท า
แบบทดสอบชนิดอตันัย    แล้วประเมินความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  โดย
ใชเ้กณฑ์การให้คะแนน( Scoring   Rubrics )และรายงานผลความสามารถดา้นการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ออกมาในรูปคะแนนเตม็ 4  คะแนน 

5.3 ความสามารถในการส่ือสาร  ส่ือความหมายและการน าเสนอ  หม ายถึง 
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีน ามโนทศัน์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งมาน าเสนอในรูปแบบของการเขียนถ่ายทอด
ความรู้ให้บุคคลอ่ืนไดรั้บรู้ในลกัษณะต่างๆซ่ึงมีการประเมินใน 2 ลกัษณะ  ไดแ้ก่   1) การประเมิน
ระหว่างเรียน  เป็นการประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแสดงออกโดยการน ามโนทศัน์ตามเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ในแต่ละแผนมาใช้ในการเขียนถ่ายทอดความรู้โดยการเขียนตวัมโนทศัน์  และ
ยกตวัอยา่งประกอบมโนทศัน์โดยการน าเสนอในรูปแบบของการเขียนแผนผงัความคิดท่ีไดจ้ากการ
สืบเสาะหาความรู้มโนทศัน์ใหม่ ท่ีปรากฎในแผนการสอนนั้นๆทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  โดย
ใชเ้กณฑ์การให้คะแนน( Scoring   Rubrics ) แล้วน าคะแนนที่ได้จากใบงานมาหาค่าเฉล่ียและ
รายงานผลความสามารถดา้นการส่ือสาร  ส่ือความหมายและการน าเสนอ  ออกมาในรูปคะแนนเต็ม 
10  คะแนน   2) การประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นการประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ี
แสดงออกโดยการน ามโนทศัน์ที่ส าคญัของหน่วยการเรียนรู้มาใชใ้นการส่ือสาร  ส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  โดยการท าแบบทดสอบชนิดอตันยั    แลว้ประเมินความสามารถดา้นการส่ือสาร  
ส่ือความหมายและการน าเสนอ โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนน( Scoring   Rubrics )และรายงานผล
ความสามารถดา้นการส่ือสาร  ส่ือความหมายและการน าเสนอออกมาในรูปคะแนนเตม็ 4  คะแนน 
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5.4 ความสามารถในการเช่ือมโยง   หมายถึง  คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีน ามโนทศัน์
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งมาเช่ือมโยงในลกัษณะต่างๆไดแ้ก่ การเช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตร์กบัคณิตศาสตร์  
และคณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนั ซ่ึงมีการประเมินใน 2 ลกัษณะ  ไดแ้ก่   1) การประเมินระหวา่งเรียน  
เป็นการประเมินคุณลักษณะของผูเ้รียนท่ีแสดงออกโดยการน ามโนทศัน์ตามเป้าหมายของการ
เรียนรู้ในแต่ละแผนมาใชใ้นการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ จากการท าใบงานท่ีปรากฎในแผนการ
สอนนั้นๆทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนน( Scoring   Rubrics ) แลว้น า
คะแนนท่ีไดจ้ากใบงานมาหาค่าเฉล่ียและรายงานผลความสามารถดา้นการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์
ออกมาในรูปคะแนนเต็ม 10  คะแนน   2) การประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นการประเมิน
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแสดงออกโดยการน ามโนทศัน์ท่ีส าคญัของหน่วยการเรียนรู้มาใช้ในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยการท าแบบทดสอบชนิดอตันยั    แลว้ประเมินความสามารถดา้นการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) และรายงานผล
ความสามารถดา้นการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ออกมาในรูปคะแนนเตม็ 4  คะแนน 

5.5 ความสามารถในดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ หมายถึง  คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ี
น ามโนทศัน์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งมาแสดงออกในลกัษณะของ 1)ความคิดริเร่ิม (Originality) 2) ความคิด
คล่องแคล่ว(Fluency) 3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 4) ความคิดละเอียดลออ(Elaboration)ซ่ึงมี
การประเมินใน 2 ลกัษณะ  ไดแ้ก่   1) การประเมินระหวา่งเรียน  เป็นการประเมินคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนท่ีแสดงออกโดยการน ามโนทศัน์ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในแต่ละแผนมาใช้ในด้าน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ จากการท าใบงานท่ีปรากฎในแผนการสอนนั้นๆทั้งเป็น
รายกลุ่มและรายบุคคล  โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนน( Scoring   Rubrics ) แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้าก
ใบงานมาหาค่าเฉล่ียและรายงานผลความสามารถด้านการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ออกมาในรูปคะแนนเต็ม 10  คะแนน   2) การประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นการประเมิน
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแสดงออกโดยการน ามโนทศัน์ท่ีส าคญัของหน่วยการเรียนรู้มาใช้ในดา้น
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยการท าแบบทดสอบชนิดอตันัย แล้วประเมิน
ความสามารถดา้นการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring   
Rubrics )และรายงานผลความสามารถดา้นการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ออกมาในรูป
คะแนนเตม็ 4  คะแนน 

6. พฒันาการของกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หมายถึงความเปล่ียนแปลงของผลรวม
คะแนนกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนใน 3 ระยะ ไดแ้ก่  ระยะท่ี 1 ก่อนเรียน  ระยะท่ี 2  
ระหวา่งเรียน และระยะท่ี 3 หลงัเรียน 
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7. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึงระดบัการแสดงออก
ของความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน (5 P  Model ) ประเมินโดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดบั  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

8. นกัเรียนหมายถึง  ผูเ้รียนท่ีก าลงัศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 
 
ความส าคัญของการวจัิย 

1. ไดรู้ปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับจดักิจกรรมการเรียนการสอนกบันกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

2. ไดท้ราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ี
ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

3. ไดท้ราบความคิดเห็นของนกัเรียนและครูผูส้อนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม 
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้
ศึกษา  แนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 1. แนวคิด  หลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 2. แนวคิด  หลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
 3. แนวคิด และหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
 4. แนวคิด  หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ 
 5. แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 
 6. แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

แนวคิด  หลกัการและทฤษฎีเกีย่วกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้ น
จ าเป็นตอ้งน า แนวคิดและหลกัการเชิงระบบและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้ป็นพื้นฐานใน
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  ซ่ึงการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษา  แนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบการเรียนการสอนของนกัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับและน ามาใช้
ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  รวมถึงการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงน าเสนอ
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ความหมายของการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 การออกแบบระบบการเรียนการสอน  คือ การวางแผนการจดัการเรียนการสอนอย่าง
เป็นขั้นตอนเชิงระบบโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ี
ก าหนด โดยในการออกแบบระบบการเรียนการสอนนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการศึกษา ทฤษฎีการ
เรียนรู้ละทฤษฎีการเรียนการสอนเพื่อการตดัสินใจในการออกแบบระบบการเรียนการสอนให้มี
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คุณภาพ ซ่ึงในการออกแบบระบบการเรียนการสอนต้องตอบค าถามส าคญั 4 ค าถาม คือ 1) การ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนน้ีเพื่อใคร 2) ผูอ้อกแบบระบบการเรียนการสอนตอ้งการให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้อะไรหรือมีความสามารถในการท าอะไรไดบ้า้ง  3) ผูเ้รียนจะเรียนรู้เน้ือหาวิชาหรือทกัษะ
ต่างๆไดดี้ท่ีสุดอยา่งไร และ 4) เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ ( ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ, 2533: 12; กาญจนา  คุณารักษ,์ 2545: 7; สุวทิย ์ บึงบวั, 2550: 10; จิระ  ดีช่วย, 2554: 40)   
 
แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพนั้น การศึกษาเกี่ยวกบั
แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเป็นอีกมิติหน่ึงท่ีนกัวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีควรศึกษาให้เขา้ใจ  ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัระบบการ
เรียนการสอนท่ีน าไปสู่การประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1. ระบบการเรียนการสอนของไทเลอร์ 
  ระบบการเรียนการสอนของไทเลอร์ ( Tyler, 1949) มีการก าหนดองคป์ระกอบของ
ระบบไว ้3  ส่วน  คือ 1) จุดมุง่หมายของการเรียนการสอน  2) กิจกรรมการเรียนการสอน   และ 3) การ
ประเมินผลการเรียนการสอน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลป้อนกลบั
ไปยงักิจกรรมการเรียนการสอนและจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพใน
ขั้นตอนต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยระบบของการเรียนการสอนตามแนวคิดน้ีสามารถ
แสดงได ้ดงัแผนภาพท่ี 2 
 
 
 
 
                 ขอ้มูลยอ้นกลบั 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2 แสดงระบบการเรียนการสอนของไทเลอร์ (Tyler, 1949) 
ท่ีมา:  ทิศนา   แขมมณี, ศาสตร์การสอน (กรุงเทพมหานคร:  บริษทัด่านสุทธาการพิมพ ์จ ากดั, 2554), 
205. 

จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การประเมินผลการเรียนการสอน 
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2. ระบบการเรียนการสอนของเกลเซอร์ 
  ระบบการเรียนการสอนของเกลเซอร์ (Glaser, 1965) มีความคล้ายคลึงกบัระบบ
การเรียนการสอนของไทเลอร์มาก โดยก าหนดองค์ประกอบของระบบไว ้ 5 องค์ประกอบ คือ 
1) จุดประสงค์การเรียนการสอน 2)  การประเมินสถานะของผู เ้ รียนก่อนสอน 3)  การจัด
กระบวนการเรียนการสอน  4) การประเมินผลการเรียนการสอน  และ 5) ขอ้มูลยอ้นกลบั โดยระบบ
ของการเรียนการสอนตามแนวคิดน้ีสามารถแสดงได ้ดงัแผนภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
                     ขอ้มูลยอ้นกลบั 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 3 แสดงระบบการเรียนการสอนของเกลเซอร์ ( Glaser,1965 ) 
ท่ีมา:  ทิศนา   แขมมณี, ศาสตร์การสอน (กรุงเทพมหานคร:  บริษทัด่านสุทธาการพิมพ ์จ ากดั, 2554), 
206. 
 

3. ระบบการเรียนการสอน ADDIE  Model 
  การออกแบบระบบการเรียนการสอนADDIE  Model ซ่ึงมีการปรับปรุงมาจาก
แนวคิดเดิมของ University  of  Florida  มีองค์ประกอบของระบบการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน 
( Kruse, 2009: 1)  ดงัน้ี  1) การวิเคราะห์ ( Analysis )  เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ความตอ้งการ
จ าเป็น หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา  2) การออกแบบ (Design)  เป็นขั้นตอน
ของการระบุกิจกรรมการเรียนรู้  วิธีการจดัการเรียนรู้ การเลือกส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้  และ 
การประเมินผลการเรียนรู้  3) การพฒันา(Development) เป็นขั้นตอนของการพฒันาเคร่ืองมือหรือ
นวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้  การพฒันานวตักรรมท่ีใช้
ในการจดัการเรียนรู้และการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 4) การน าไปใช้ (Implementation) 

จุดประสงคข์องการสอน 

การประเมินสถานะของผูเ้รียนก่อนสอน 

การจดักระบวนการเรียนการสอน 

การประเมินผล 
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เป็นขั้นตอนของการน านวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนไปใช้ในสถานการณ์จริง  และ 5) การประเมินผล 
(Evaluation ) เป็นขั้นตอนของการประเมินผลการจดัการเรียนรู้และส่ิงท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

4. แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกคแ์คเรยแ์ละแคเรย ์
  แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค์แคเรยแ์ละแคเรย์   
( Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคญั  10  องค์ประกอบ 
คือ 1) ก าหนดเป้าหมายการเรียนการสอน ( Identify  Instructional  Goals ) เป็นขั้นตอนแรกของการ
ออกแบบ  เป็นการก าหนดว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนสามารถท าอะไรได้บา้งเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว้   
2) การวิเคราะห์การเรียนการสอน( Analyze Instructional ) เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์วา่จะตอ้ง
ด าเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้  3) การวิเคราะห์ผูเ้รียนและบริบท 
(Analyze Learners and Contexts)   4) การเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Write  Performance  
Objective) เป็นการระบุให้ชดัเจนว่าผูเ้รียนจะสามารถท าอะไรไดบ้า้งทั้งในดา้นความรู้และการปฏิบติั  
5) การพฒันาเคร่ืองมือวดัผล (Develop  Assessment  Instrument)   6) การพฒันากลยุทธ์การสอน
(Develop Instrument Strategy )  7)การพฒันาและเลือกส่ือการเรียนการสอน (Develop and Select  
Instructional  Materials )  8) การออกแบบและประเมินผลระหวา่งเรียน (Design  and  Conduct  
Formation  Evaluation  of  Instruction)   9) ทบทวนการจดัการเรียนการสอน (Revise Instruction )  
และ  10) ออกแบบและประเมินผลภายหลงัการเรียนการสอน(Design and Conduct  Summative 
Evaluation) 
  จากการศึกษาการออกแบบระบบการเรียนการสอนขา้งตน้ น าไปสู่การประยุกต์ใช้
แบบจ าลองในการออกแบบการเรียนการสอนของผูว้ิจ ัย โดยผูว้ิจยัใช้ขั้นตอนในการออกแบบการ
เรียนการสอนโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  1) การวิเคราะห์ ( Analysis )  เป็น
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา  
2) การออกแบบ (Design)  เป็นขั้นตอนของการระบุกิจกรรมการเรียนรู้  วิธีการจดัการเรียนรู้ การ
เลือกส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้  และ การประเมินผลการเรียนรู้  3) การพฒันา(Development) 
เป็นขั้นตอนของการพัฒนาเคร่ืองมือหรือนวตักรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ไดแ้ก่ 
แผนการจดัการเรียนรู้  การพฒันานวตักรรมที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้และการพฒันาเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู้  4) การน าไปใช้ (Implementation) เป็นขั้นตอนของการน านวตักรรมท่ี
พฒันาข้ึนไปใช้ในสถานการณ์จริง  และ 5) การประเมินผล (Evaluation ) เป็นขั้นตอนของการ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้และส่ิงท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
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ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง  โครงสร้างท่ีเป็นกรอบกระบวนการสอนท่ีแสดง
ล าดบัขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และมีการจดัองคป์ระกอบของการเรียนรู้อยา่งเป็น
ระเบียบแบบแผนตามหลกัปรัชญา  ทฤษฎี  หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือต่างๆ และได้รับการ
พิสูจน์แลว้วา่มีประสิทธิภาพ สามารถพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด
(Saylor and  Galen, 1981: 8;  Joyce  and  Weil, 2009: 1-4; Anderson, 1997: 521; วรรณี  โสมประยรู, 
2548:1-4 ; ทิศนา แขมมณี 2554:221) 
 
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบส าคญั  5องคป์ระกอบ ดงัน้ี ( ทิศนา  แขมมณี, 
2551: 221; วิชยั วงษใ์หญ่, 2537: 70-71; Anderson,1997: 521; Arends, 1998: 7; Joyce and Weil, 
2009: 100 - 101)  คือ  1) หลกัการของรูปแบบ  เป็นแนวคิดพื้นฐาน ความเช่ือในการจดัการเรียน
การสอนของรูปแบบการเรียนการสอน  2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบ  เป็นเป้าหมายเฉพาะเจาะจงวา่
ตอ้งการพฒันาให้นกัเรียนมีลกัษณะอยา่งไร  3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  อธิบายถึง
การด าเนินการเรียนการสอนของรูปแบบท่ีเป็นขั้นตอนและรายละเอียดของกิจกรรมในการจดัการ
เรียนรู้  4) การวดัและประเมินผลรูปแบบเป็นแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีบ่ง
บอกถึงประสิทธิภาพของรูปแบบหรือบอกถึงการบรรลุวตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู้  
และ 5) ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ เป็นการระบุถึงส่ิงท่ีจะช่วยให้การจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
  
ข้ันตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 ขั้นตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี (ชาญชยั  ยมดิษฐ์, 2548: 
52 – 58; ทิศนา  แขมมณี, 2554: 201-204; วารินทร์  รัศมีพรหม, 2542: 45-89; Dick and Carey, 
2005:  6-7 ; Kemp, Morrison and Ross, 1998,  อา้งถึงใน พชัรี  ปิยภณัฑ์, 2555: 80-81 )   

1. ศึกษาสภาพปัญหา  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1.1 การวิเคราะห์ปัญหา หรือประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อได้รายละเอียดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปัญหา มีปัญหาหรือไม่ ปัญหาอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน  ปัญหา
นั้นเป็นปัญหาท่ีแทจ้ริงหรือไม่ อะไรคือสาเหตุของปัญหา อะไรคือวิธีแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได ้การ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นเป็นการก าหนดให้เขา้ใจว่าการสอนท่ีจะท าการออกแบบและพฒันา
นั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งการแน่แทห้รือไม่ 
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1.2 การวิเคราะห์นกัเรียน เป็นการวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูเ้รียนทั้งดา้นเพศ อาย ุ
พื้นฐานด้านสังคมเศรษฐกิจ ความถนัด แรงจูงใจ ความรู้พื้นฐานเดิมที่มีมาก่อน รวมทั้งความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและรูปแบบการเรียน 

1.3 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
2. ขั้นการพฒันา  ประกอบดว้ย 

2.1 การพฒันาเน้ือหาความรู้  แยกเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 ประการคือ พฒันา
รายละเอียดของเน้ือหาความรู้แต่ละหน่วย  พฒันาส่ิงท่ีเป็นตวัอยา่งของเน้ือหาแต่ละหน่วย  พฒันาการ
ฝึกปฏิบติัในแต่ละหน่วยของเน้ือหา และการพฒันาส่ิงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นการสรุป การสังเคราะห์
หรือการใชเ้คร่ืองมือช่วยใหน้กัเรียนจดจ าเน้ือหา เป็นตน้ 

2.2 การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน ควรท าเป็นแผนการจดัการเรียนรู้วา่จะ
ด าเนินการอย่างไรบา้ง  โดยทัว่ไปจะประกอบด้วยกิจกรรมขั้นจูงใจ  ให้วตัถุประสงค์แก่ผูเ้รียน   
ค  านึงถึงความรู้พื้นฐานของนักเรียน  ให้สารสนเทศและตวัอย่าง  การให้ฝึกปฏิบตัิและขอ้มูล
ยอ้นกลบั  การทดสอบ การสอนเสริมและซ่อมเสริม 

2.3 การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ โดยตอ้งให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ใน
การเรียนรู้ในหน่วยนั้นๆ 

2.4 การพฒันาส่ือและวสัดุการสอน 
3. ขั้นการน าไปทดลองใช ้โดยการน าไปทดสอนใชต้อ้งค านึงถึงองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 

2 ประการ คือ การสอนและการบริหารการสอน   ขอ้ควรตระหนกัในขั้นการจดัการเรียนการสอน 
คือ เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง มีความสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบันกัเรียน ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ตอ้งพฒันาวิธีการจดัการเรียนรู้ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยมีการวางแผนและใช้
เทคโนโลยกีารสอนอยา่งเหมาะสม 

4. ขั้นการประเมินผล เป็นการวดัวา่วงจรการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนนั้น
สมบูรณ์แลว้ ขอ้มูลจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีไดจ้ากการประเมินผล เพื่อน าไปปรับปรุงในส่วนของแต่ละ
ขั้นตอนให้ดีข้ึนและตรงตามวตัถุประสงค์  โดยการประเมินผลจ าแนกเป็นการประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุงและการประเมินผลลพัธ์หรือผลสัมฤทธ์ิ 
 จากส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่  การออกแบบการเรียนการสอนเป็นการวางแผน 
การจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นขั้นตอนเชิงระบบ  ซ่ึงผูอ้อกแบบการเรียนการสอนตอ้งตอบ
ค าถามท่ีส าคญั 4 คือ  ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อใคร   ตอ้งการใหน้กัเรียนเรียนรู้อะไรหรือให้มี
ความสามารถท าอะไรได้  นกัเรียนจะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดไดอ้ย่างไร  และ จะรู้ไดอ้ย่างไรว่านกัเรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้  ซ่ึงการท่ีจะออกแบบการเรียนการสอนให้ตอบค าถามส าคญัทั้ง 
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4 ขอ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งอาศยัแบบจ าลองในการออกแบบการเรียนการสอน  ซ่ึง
แบบจ าลองของระบบการเรียนการสอนท่ีไดรั้บความนิยมกนัอย่างแพร่หลายแบบจ าลองหน่ึงคือ 
แบบจ าลองระบบการเรียนการสอนADDIE Model ซ่ึงมีการปรับปรุงมาจากแนวคิดเดิมของ 
University  of  Florida  มีองค์ประกอบของระบบการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  1) การ
วิเคราะห์ ( Analysis )  2) การออกแบบ (Design)  3) การพฒันา(Development4) การน าไปใช ้
(Implementation) และ 5) การประเมินผล (Evaluation )  ในส่วนขององค์ประกอบของการ
ออกแบบการเรียนการสอนนั้นมีนกัการศึกษาไดแ้สดงแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืององคป์ระกอบของระบบ
การเรียนการสอนไวห้ลายแนวทางแต่เม่ือสังเคราะห์แล้วสามารถสรุปได้ว่า  องค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส าคญัมี 5 องคป์ระกอบ  คือ1) หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอน  4) การวดัและประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน  และ 5) ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน โดยขั้นตอนของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนั้น 
ด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี คือ 1) การศึกษาสภาพปัญหา  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน  3) การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้  และ  4) การ
ประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน 
 

แนวคิด  หลกัการและทฤษฎีเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ 
 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ถือไดว้า่เป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัในการออกแบบการเรียนรู้  
ซ่ึงนกัออกแบบการเรียนรู้ทีมีความเช่ือต่อทฤษฎีการเรียนรู้ใดเป็นหลกั  มกัจะออกแบบการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ตามความเช่ือนั้น  ซ่ึงเม่ือกล่าวโดยสรุปสามารถสรุปกลุ่มของทฤษฎี
การเรียนรู้ท่ีนิยมน ามาใชเ้ป็นพื้นฐานในการออกแบบการเรียนการสอนเป็น 4  กลุ่ม  คือ 1.  ทฤษฎี
กลุ่มพฤติกรรมนิยม ( Behaviorism )  2.  ทฤษฏีกลุ่มพุทธินิยม ( Cognitivism) 3. ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม  
( Humanism )และ  4.  ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism)   
 ส าหรับการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ผูว้ิจยัให้ออกแบบการเรียนการสอน
อยูบ่นพื้นฐานแนวคิดทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) ผสมผสานกบัทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ( Theory  of  Cooperative  Learning )  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง(Constructivism) 
 ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism)เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีความเช่ือวา่  
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และสร้างความหมายจากการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยผา่นกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการลงมือปฏิบติัและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและบุคคลอ่ืน  ซ่ึง ทฤษฎีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง ( Constructivism ) เป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่ Cognitive Constructivism และ Social 
Constructivismโดยนักการศึกษาส าคญัที่เสนอแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด ้วยตนเอง
(Constructivism)ไดแ้ก่ Piaget , Vygotskyเป็นตน้ 

1. ประเภทของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism) 
1.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด ้วยตนเอง  (Constructivism)  กลุ่ม  Cognitive 

Constructivismมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ Piaget ท่ีเช่ือว่า คนเราเกิดมามีความพร้อมท่ีจะมี
ปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมและมีแนวโน้มพื้นฐานติดตวัมาตั้งแต่เกิด 2 ชนิด  คือ การจดัและ
รวบรวม (Organization) และ การปรับตวั (Adaptation) มนุษยเ์รียนรู้จาก การคน้หา  การจดัระเบียบ
และการซึมซับความรู้  โดยผ่านขอ้มูลที่พวกเขามีอยู่ (Piaget, J.,1977; สุรางค์  โคว้ตระกูล, 
2545: 47 – 50) ถา้ผูเ้รียนถูกกระตุน้ดว้ยปัญหาท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive 
conflict) หรือเรียกวา่เกิดการเสียสมดุลยท์างปัญญา (Disequilibrium) ผูเ้รียนตอ้งพยายามปรับ
โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structuring)ให้เขา้สู่ภาวะสมดุลย(์Equilibrium) โดยวิธีการดูดซึม 
(Assimilation) ไดแ้ก่การรับขอ้มูลใหม่จากส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปไวใ้นโครงสร้างทางปัญญา และการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญา(Accomodation) คือการเช่ือมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิม หรือ
ความรู้เดิมท่ีมีมาก่อนกบัขอ้มูลข่าวสารใหม่จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเขา้
สู่สภาพสมดุลยห์รือสามารถท่ีจะสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาไดห้รือเกิดการเรียนรู้นัน่เอง 

1.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism )กลุ่ม Social Constructivism
มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของVygotskyท่ีเช่ือว่า  กิจกรรมทางปัญญาเป็นผลมาจากการเรียนรู้จาก
บรรทดัฐานทางวฒันธรรมและการใช้เคร่ืองมือและสัญลกัษณ์ของวฒันธรรมดว้ยความช่วยเหลือ
ของสมาชิกในสังคมนั้น (Vygotsky, L. S., 1978) ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาดา้นพุทธิปัญญา  และศกัยภาพในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญาท่ีอาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัช่วงของ
การพฒันาท่ีรียกว่า Zone of Proximal Development ถา้ผูเ้รียนอยู่ต  ่ากวา่ Zone of Proximal 
Development จ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในการเรียนรู้ ท่ีเรียกวา่ Scaffoldingโดยแนวคิด
ส าคญัของSocial Constructivism ท่ีไดรั้บการยอมรับมากเก่ียวกบัการพฒันาทางดา้นปัญญา  คือ 
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1.2.1 กระบวนการภายในจิตใจ ( Internalization)  คือการซึมซับหรือการน าเอา
ความรู้ท่ีอยูใ่นบริบทของสังคมนั้นๆดว้ยการสังเกตดว้ยตนเอง  โดยทกัษะทางภาษาของเด็กจะไป
ช่วยพฒันาความคิดของเด็กได ้

1.2.2 พื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal Development)ไวก็อตสก้ี 
อธิบายวา่ การจดัการเรียนรู้จะตอ้งค านึงถึงระดบัพฒันาการ 2 ระดบั คือ ระดบัพฒันาการท่ีเป็นจริง 
(Actual Development Level) และระดบัพฒันาการท่ีสามารถจะเป็นไปได ้(Potential Development 
Level) ระยะห่างระหวา่งระดบัพฒันาการที่เป็นจริงและระดบัพฒันาการที่สามารถจะเป็นไปได ้
เรียกวา่ พื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal Development)เด็กสามารถเรียนรู้เพื่อกา้วไปสู่
พฒันาการที่สูงข้ึน โดยการขา้มรอยต่อพฒันาการได้ตอ้งอาศยัการช่วยเหลือ  แนะน าจากผูท่ี้มี
ประสบการณ์มากกว่า  การช่วยเหลือให้เด็กกา้วพน้พื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal 
Development) เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน  เรียกวา่ การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

1.2.3 การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)  ) หมายถึง บทบาทเชิงปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนท่ีใหก้ารช่วยเหลือดว้ยวิธีการต่างๆ ตามสภาพปัญหาท่ีเผชิญอยูใ่นขณะนั้น
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองได ้(Wood, Bruner and Ross, 1976: 98)  โดยวิธีการ
ช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ไว ้6 ประการ คือ 

1.2.3.1 การสร้างความสนใจ (Recruitment)กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจท่ี
จะเรียนรู้ดว้ยความสมคัรใจ 

1.2.3.2 ลดระดบัการเรียนรู้ท่ีไร้หลกัการ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ (Reduction 
in degree of freedom) เพราะจะท าใหย้ากต่อการจดัการหรือการใหค้วามช่วยเหลือ 

1.2.3.3 รักษาทิศทางการเรียนรู้ (Direction maintenance) ผูส้อนตอ้งดูแล
กวดขนัผูเ้รียนเป็นพิเศษเพื่อใหเ้รียนรู้ท่ีจะมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายตั้งไว ้

1.2.3.4 ก าหนดลกัษณะส าคญัท่ีควรพิจารณาของส่ิงท่ีจะเรียนรู้ให้เด่นชัด 
(Marking critical features)  

1.2.3.5 ควบคุมความคบัขอ้งใจของผูเ้รียน (Frustration control) รับรู้ต่อ
อารมณ์ของผูเ้รียนท่ีแสดงออกมา  

1.2.3.6 ควรมีการสาธิต (Demonstration) หรือมีแบบอย่างให้กบัผูเ้รียนใน
การแกปั้ญหาการเรียนรู้  

2. การน าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism )ไปใช ้
  การน าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism )ทั้ง 2 ประเภท  ไดแ้ก่ 
Cognitive Constructivism และ Social Constructivismไปใช ้มีหลกัการส าคญั  ดงัน้ี 
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2.1 การน าCognitive Constructivism ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ มีหลักส าคญั  2  
ประการคือ 

2.1.1 การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีลงมือปฏิบติั (Learning is Active Process) 
ประสบการณ์ตรง การลองผิดลองถูกและคน้หาวิธีการแกปั้ญหาเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการดูดซึมและ
การปรับเปล่ียนของขอ้มูลวธีิการท่ีสารสนเทศถูกน าเสนอ เป็นส่ิงส าคญัเม่ือสารสนเทศถูกน าเขา้มา
ในฐานะเป็นส่ิงท่ีช่วยแกปั้ญหาอาจท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือมากกวา่จะเป็นขอ้เทจ็จริงอยา่งแทจ้ริง 

2.1.2 การเรียนรู้ควรเป็นองค์รวม เน้นสภาพจริงและส่ิงที่เป็นจริง (Learning 
Should be Whole, Authentic, and “Real”) 

2.2 การน าSocial Constructivismไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ มีหลกัส าคญั  4 ประการ
คือ 

2.2.1 การเรียนรู้และการพฒันา คือ ด ้านสังคมได้แก่ กิจกรรมการร่วมมือ 
(Collaborative Activity)  

2.2.2 Zone of Proximal Development ควรจะสนองต่อแนวทางการจดัหลกัสูตร
และการวางแผนบทเรียน 

2.2.3 การเรียนรู้ในโรงเรียนควรเกิดข้ึนในบริบทท่ีมีความหมายและไม่ควรแยก
บริบทของสภาพจริงจากการเรียนรู้และความรู้ท่ีผูเ้รียนพฒันามาจากสภาพชีวติจริง (Real World)  

2.2.4 ประสบการณ์นอกโรงเรียนควรจะมีการเช่ือมโยงน ามาสู่ประสบการณ์ใน
โรงเรียนของผูเ้รียน 
   นอกจากนั้นแลว้ Dalgarno (Dalgarno, 2001)ไดเ้สนอแนวคิด เก่ียวกบัการน า
ทฤษฎี Social Constructivism  ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ โดยใหพ้ิจารณาใน 3 ดา้นหลกัต่อไปน้ี คือ 

1. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเป็นกระบวนการสร้างให้เกิดความหมาย ซ่ึง
ลกัษณะของการเรียนรู้ไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นรายบุคคลตามล าพงั  แต่เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนแต่ละบุคคล
กบับริบทนัน่แสดงวา่ บุคคลและบริบทมีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย 

2. ความรู้ เคร่ืองมือและสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ ให้อยูใ่นบริบทของ
วฒันธรรมนั้นๆ 

3. การเรียนรู้ควรจดัใหอ้ยูภ่ายในกรอบของวฒันธรรมนั้น 
   จากส่ิงที่กล่ าวมาข้า งต้นส รุปได้ว่า  ทฤษฎีก ารสร้ างความ รู้ ด ้วยตนเอง                 
( Constructivism) สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่ Cognitive Constructivism ซ่ึงให้
ความส าคญักบัการสร้างความรู้ด ้วยการ วิธีการดูดซึม (Assimilation) และการปรับเปล่ียน
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โครงสร้างทางปัญญา (Accomodation) ส่วน Social Constructivism เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้ง
สร้างความรู้โดยผา่นทางการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น 

3. หลกัการในการจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism) 
  ในการน าทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)ไปใช้ในการจดัการ
เรียนรู้มีหลกัการดงัต่อไปน้ี (Murphy, 1977, อา้งถึงใน  SinghanatNomnian George, 1991; Brooks 
and Brooks,1993; ทิศนา แขมมณี, 2554 )   

3.1 หลกัการดา้นบทบาทของนกัเรียน คือ 1)เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย
การเรียนของตนเองหรือจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนเกิดจากการเจรจาต่อรองระหวา่งนกัเรียน
กบัครู2)เป็นผูจ้ดักระท ากบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่างๆและสร้างความหมายให้กบัส่ิงนั้นด้วย
ตนเอง  3)การสร้างความรู้และก ากบัการเรียนรู้ของตนเอง  4)เรียนรู้งานที่ซับซ้อน  ทกัษะ  
และความรู้ท่ีจ  าเป็นจากการลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง 5)คน้หาความรู้อย่างอิสระ วางแผนและการ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง  6)สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ของ
เร่ืองท่ีเรียน   

3.2 หลกัการดา้นบทบาทของครู  คือ  1) คน้หาความเขา้ใจของนกัเรียนและประสบการณ์
ท่ีมีมาก่อนเก่ียวกบัสาระส าคญัก่อนท่ีจะจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียน   2)เป็นผูใ้ห้ความร่วมมือ 
อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือนกัเรียนในการเรียนรู้3) ส่งเสริมให้เกิดการส่ือสารระหวา่งครูกบั
นกัเรียน และ ระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน    4)ส่งเสริมให้นกัเรียนคน้หาความรู้อย่างอิสระ  
วางแผนและการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง 5)เห็นคุณค่า ช่ืนชมส่งเสริม
และยอมรับในเสรีภาพและมุมมองของนกัเรียน 

3.3 หลกัการดา้นส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้  คือ 1)การออกแบบหลกัสูตร ควรออกแบบ
หลังจากได้ทราบมโนทัศน์ที่มีมาก่อนของนักเรียน 2)บรรยากาศในการเรียนรู้ต้องเอ้ือต่อ
การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม   3)จดับริบทของการเรียนส่งเสริมวิธีการคิดและการก ากบัเก่ียวกบัการ
รับรู้ของตนเอง  4)เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ วสัดุอุปกรณ์  ส่ิงของหรือขอ้มูลต่างๆท่ีเป็น
ของจริง  สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน   5)แรงจูงใจเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการเรียนรู้    

3.4 หลกัการดา้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้  คือ   1)จดัสถานการณ์หรือประสบการณ์
เรียนรู้ที่มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบันักเรียนและเป็นไปตามสภาพท่ีเป็นจริง  2)การเรียนรู้เป็น
กระบวนการท างานท่ีผูเ้รียนรับขอ้มูลโดยประสาทสัมผสัและสร้างความหมายจากส่ิงท่ีไดรั้บรู้นั้น 
โดยการสร้างความหมายคือ การท าให้เกิดข้ึนในใจ  กิจกรรมทางกายภาพ ประสบการณ์จากการลง
มือกระท า 3)ให้เวลาส าหรับการเรียนรู้  4)เสริมสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ดว้ยการเจรจาต่อรองทาง
สังคมและการเรียนรู้ร่วมกนั  5)ใชข้อ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ   6)ผลของการเรียนรู้มุ่งเนน้ท่ีกระบวนการ



32 

สร้างความรู้และการตระหนกัรู้ในกระบวนการนั้น 7)เป้าหมายการเรียนรู้ตอ้งมาจากการปฏิบติังานจริง   
8)การเรียนรู้ทกัษะต่างๆตอ้งถึงขั้นท าไดแ้ละแกปั้ญหาจริงได ้

3.5 หลกัการดา้นการประเมินผลการเรียนรู้  คือ  1)ประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย    2)ใช้
วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย และใชเ้กณฑ์การประเมินในโลกของความเป็นจริง   3)วดัผลการเรียนรู้
ตามสภาพท่ีเป็นจริงขณะด าเนินการเรียนการสอน 4)ควรประเมินจากมุมมองท่ีเกิดข้ึนภายในมากกวา่ 
การประเมินผลการเรียนรู้จากการท่องจ า 
 
ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Theory  of  Cooperative  Learning ) 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ  คือ กระบวนการจดัการเรียนรู้วิธีหน่ึงที่ให้ความส าคญักบั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นกลุ่มเล็กๆ  ประมาณ 3 – 6 คนท่ีมีขอ้ก าหนดในการเขา้กลุ่มอยา่งชดัเจน 
คือ  คือ  การคละเพศ  ความสามารถ  เพื่อด าเนินกิจกรรมในการหาความรู้โดยมีเป้าหมายส าคญัคือ 
ความส าเร็จของกลุ่มเกิดมาจากความส าเร็จของสมาชิกภายในกลุ่มทุกคน ซ่ึงการจะประสบ
ความส าเร็จได้ตอ้งเกิดจากความร่วมมือในการปฏิบตัิงานของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม  โดย
ประสิทธิภาพของกลุ่มสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากการท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีการท างานอยา่งร่วมมือกนั  
และสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติักิจกรรมไดบ้รรลุตามเป้าหมายของภาระ
งานแต่ละอย่างท่ีได้รับมอบหมาย  และถือได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกระบวนการจดัการ
เรียนรู้หน่ึงท่ีช่วยพฒันาทกัษะทางสังคม และความสามารถในการคิดขั้นสูงให้กบันกัเรียน ( Joyce 
and Weil, 2009 ; Slavin , 1990; Johnson  and  Johnson,1996; วชัรา เล่าเรียนดี, 2555) 

1. ลกัษณะการเรียนแบบร่วมมือ 
  เน่ืองจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นการให้นกัเรียน
คละเพศและความสามารถมาร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั  เพื่อด าเนินกิจกรรมไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาของกลุ่ม  ดงัน้ีลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาคณิตศาสตร์ จึงสรุปไดด้งัน้ี 
( Johnson,  Johnson and Holubec, 1987; Ajose and Joyner, 1990; Davidson, 1984) 

1.1 เป็นลกัษณะของการเรียนรู้ท่ีมีการพึงพาอาศยักนัทางบวกคือ  นักเรียนจะเกิด
ความส าเร็จในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดต้อ้งการอาศยัการเรียนรู้จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง  และ
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้แบบร่วมมือสมาชิกภายในกลุ่มตอ้งตอ้งมีความรู้สึกวา่ เราจะลม้เหลว
หรือประสบความส าเร็จด้วยกนั  ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน เกิดความ
การประสานความร่วมมือกนัของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม 

1.2 สมาชิกภายในกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์กนั  ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและร่วมกนั
ปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมายโดยการส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่มรวมถึงการให้
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ความช่วยเหลือ  การสนบัสนุน  การให้ค  าแนะน าและการส่งเสริมให้นกัเรียนพยายามเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้  ความรู้ความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์และศกัยภาพดา้นการส่ือสารของนกัเรียน
จะเกิดข้ึนเม่ือนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์ให้กบันักเรียนคนอ่ืน
รวมถึงการอธิบายปากเปล่า วา่ตนเองแกปั้ญหาอยา่งไร อภิปรายเก่ียวกบัมโนทศัน์ใหม่ท่ีไดรั้บจาก
การเรียนรู้  การสอนความรู้หน่ึงกบัเพื่อร่วมหอ้งและเช่ือมโยงความรู้ท่ีเรียนรู้ในปัจจุบนักบัความรู้ท่ี
เรียนผา่นมาแลว้ 

1.3 สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมกนัรับผิดชอบในงานของกลุ่ม ความส าเร็จของ
กลุ่มเกิดจากความส าเร็จของสมาชิกแต่และคนภายในกลุ่มโดยวธีิการโดยทัว่ไปท่ีจะท าให้นกัเรียนมี
ความรับผดิชอบเป็นรายบุคคลในการเรียนรู้แบบร่วมมือ  คือการทดสอบนกัเรียนเป็นรายบุคคลและ
สุ่มเลือกผลงานนกัเรียนจากสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนผลงานของกลุ่มนั้นๆ 

1.4 ทักษะทางสังคมและทักษะการท างานกลุ่มเป็นส่ิงส าคัญในการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือซ่ึงส่ิงท่ีจ  าเป็นในการเรียนรู้แบบร่วมมือ  คือ ทกัษะการเป็นผูน้ า   ทกัษะการตดัสินใจ  ทกัษะ
การจดัการกบัความขดัแยง้ การสร้างความไวว้างใจและทกัษะการส่ือสาร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีตอ้งมีการสอน
ใหก้บันกัเรียนเช่นเดียวกบัทกัษะในดา้นวชิาการ 

1.5 ตอ้งมีการประเมินผลการท างานอยู่เป็นประจ า  โดยการประมวลผลการท างาน
ของกลุ่ม คือการอภิปรายวา่  สมาชิกภายในกลุ่มมีวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งไร 
มีวิธีการรักษาประสิทธิภาพในการท างานกลุ่มไดอ้ยา่งไร  การกระท าของกลุ่มการกระท าใดท่ีเป็น
การกระท าท่ีเกิดประโยชน์และไม่เกิดประโยชน์ในการท างานกลุ่ม และตดัสินใจไดว้า่พฤติกรรมใด
ท่ีตอ้งด าเนินต่อและพฤติกรรมใดท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลง   ประเด็นส าคญัของการประเมินผลการ
ท างานของกลุ่มคือ การรู้คิดเก่ียวกบัหนา้ทีของสมาชิกท่ีมีต่อกลุ่ม   การประเมินผลของกลุ่มช่วยให้
การเรียนรู้ของกลุ่มมุ่งเน้นไปท่ีการดูแลรักษากลุ่ม  การอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานกลุ่ม 
การเรียนรู้ทกัษะต่างๆทางสังคมและท าให้นกัเรียนแน่ใจไดว้า่ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วมภายในกลุ่มของนกัเรียนท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

2. ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ 
  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประโยชน์สรุปได้ดงัน้ี (Johnson and Johnson, 
2000: 27-30; พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2544: 40; กรมวชิาการ, 2544: 41; ประจบ  แสงสีบบั, 2556: 36) 

2.1 ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียนคนท่ีท าหน้าท่ีในการอธิบายความรู้ให้กบัเพื่อน  
จะไดรั้บประโยชน์  คือ  

2.1.1 เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน เน่ืองจากตอ้งมีการทบทวนความรู้ 
และเรียบเรียงเป็นค าพดูเพื่อน ามาถ่ายทอดใหก้บัเพื่อนนกัเรียนไดเ้ขา้ใจ 
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2.1.2 มีความสามารถในการคิด  และความสามารถในการส่ือสาร  เพื่อทกัษะทาง
สังคม 

2.1.3 มีบทบาทในชั้นเรียนมากยิ่งข้ึนเน่ืองจากเป็นผูช่้วยเหลือให้เพื่อท่ีเรียนอ่อน
กวา่ไดรั้บความรู้ 

2.1.4 เห็นคุณค่าในตนเองว่าตนเองสามารถท่ีจะช่วยเหลือเพื่อนท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือได ้

2.1.5 ฝึกคุณลกัษณะจิตอาสา  ใหเ้กิดข้ึนในตนเอง 
2.2 ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนท่ีเป็นผูรั้บการช่วยเหลือ คือ 

2.2.1 ท าให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดง่้ายข้ึนเน่ืองจากไดรั้บฟังการอธิบายและ
การช่วยเหลือจากเพื่อท่ีมีการใชภ้าษาในระดบัเดียวกนั 

2.2.2 เกิดความรู้สึกไม่โดดเด่ียว เน่ืองจากได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

2.2.3 เกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองท่ีสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับ
เพื่อน 

2.2.4 นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบตวัต่อตวั ท าใหน้กัเรียนมีความเอาใจใส่และมี
ความสนใจต่อการเรียนมากยิง่ข้ึน 

2.3 ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในดา้นกระบวนการเรียนรู้  คือ 
2.3.1 นักเรียนทั้งฝ่ายผูช่้วยเหลือและผูไ้ด้รับการช่วยเหลือได้มีโอกาสในการ

พฒันาทกัษะการท างานกลุ่มและทกัษะทางสังคมในขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2.3.2 สมองของนกัเรียนไดมี้โอกาสพฒันาดา้นการคิด  การส่ือสาร  การตดัสินใจ  

การน าเสนอไปในขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2.3.3 ช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
2.3.4 ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้เชิงบวกให้เกิดข้ึนในกระบวนการจดัการ

เรียนรู้ 
2.3.5 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้แสดงความคิดเห็น   การพูด  การคิด  กลา้ท า  โดยอยู่

บนพื้นฐานคือเป้าหมายของกลุ่มเป็นส าคญั 
2.3.6 ลดปัญหาการลอ้เลียนกนัในกรณีท่ีมีเพื่อนนกัเรียนตอบค าถามผิด เหลือเกิด

ขอ้ผดิพลาดในการเรียนรู้ 
  นอกจากนั้นแลว้การเรียนรู้แบบร่วมมือยงัช่วยแกปั้ญหาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ในหลาย
ประการ  ดงัน้ี (Davidson, 1990: 3-5) 
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1. การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลไกทางสังคมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เน่ืองจาก
นกัเรียนจะไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิด  ถามค าถามอยา่งเป็นอิสระ  มีการอธิบายให้คนอ่ืน
ไดฟั้งซ่ึงการกระท าดงันั้นท าใหเ้กิดมโนทศัน์ในเร่ืองนั้นๆท่ีชดัเจนข้ึน 

2. การเรียนรู้ท่ีเป็นกลุ่มขนาดเล็กช่วยสร้างโอกาสในความส าเร็จให้กบันกัเรียนใน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกภายในกลุ่มไดเ้รียนรู้มโนทศัน์และ
กลยทุธ์ในการแกปั้ญหาได ้

3. ปัญหาทางคณิตศาสตร์เหมาะส าหรับการอภิปรายโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ท่ีให้
นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวธีิการแกปั้ญหา 

4. เน่ืองจากปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถมีวิธีการแกปั้ญหาไดห้ลายวิธี  ดงันั้นการ
ให้นกัเรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มไดมี้โอกาสอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั จึงเป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนมีวธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหานั้นๆ 

5. การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กจะท าให้นักเรียนภายในกลุ่มได้ช่วยเหลือนักเรียนท่ี           
ไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

6. คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเต็มไปดว้ยการใชค้วามคิดท่ีน่าต่ืนเตน้และทา้ทายท่ีน าไปสู่
การอภิปราย การให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยผา่นการถาม  การฟัง  การอธิบายแลการคิดร่วมกนั เป็น
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

7. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยสร้างเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เน่ืองจากวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ผชิญกบัปัญหาในรูปแบบต่างๆ  ฝึกให้นกัเรียนได้
คาดการณ์ ทดสอบสมมติฐาน การตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหา  ดงันั้นนกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ย
ใช้กระบวนการของกลุ่มขนาดเล็กจะสามารถจดัการกบัปัญหาได้ดีกว่าการเรียนรู้โดยนกัเรียน
เพียงล าพงั 
 3. เทคนิคท่ีใชใ้นการเรียนแบบร่วมมือ 
  การเรียนรู้แบบร่วมมือมีกิจกรรมและเทคนิคชนิดต่างๆหลายอย่างท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้  แต่กิจกรรมหรือเทคนิคนั้นๆควรเกิดข้ึนภายหลงัจากการท่ีครูจดักิจกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้เพียงพอต่อการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม  ในกรณีท่ี
นกัเรียนยงัไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อม
ให้กบันักเรียนก่อนโดยการฝึกให้นักเรียนได้คุน้เคยกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  และเม่ือนกัเรียนมีความคุน้เคยและปฏิบติักิจกรรมไดผ้ลเป็นท่ีน่าพึงพอใจแลว้
จึงใชเ้ทคนิคต่างๆของการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเรียนรู้  โดยกิจกรรม
และเทคนิคต่างๆของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีดงัน้ี(วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 158 – 180 ) 
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3.1 กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
3.1.1 การจดบรรยายคู่กนั ( Taking  pairs)  คือใชเ้วลาประมาณ 10 นาทีหลงัจาก

การบรรยายของครูหรือเพื่อนเสร็จ  แลว้ใหน้กัเรียนจบัคู่กนัจดบนัทึกส่ิงท่ีไดจ้ากการฟังการบรรยาย
ลงในกระดาษ  แลว้น าส่ิงท่ีจดไดม้าแลกเปล่ียนกบัคู่ของตนเอง 

3.1.2 การจบัคู่สรุปสาระส าคญั ( Turn – to your neighbor  summaries )  คือ 
ในขณะท่ีมีการจดัการเรียนการสอน ครูอาจมีการถามค าถามหรือให้นกัเรียนสรุปการเรียนรู้ เม่ือถึง
ชาวงเวลาดงักล่าว ครูอาจใชว้ธีิการใหน้กัเรียนท่ีอยูข่่างๆกนัจบัคู่กนัร่วมกนัคิดหาค าตอบ  แลกเปล่ียน
ความรู้ความคิดกนั  ฟังการอธิบายจากอีกฝ่ายหน่ึงและร่วมกนัสรุปค าตอบ  โดยครูช่วยดูแลว่า
นกัเรียนแต่ละครรับผดิชอบงานของตนเองอยา่งจริงจงัหรือไม่ 

3.1.3 การจบัคู่อ่านและอธิบาย ( Reade and explain pairs )  คือ ในโอกาสท่ีครู
มอบหมายงานให้นกัเรียนอ่าน ครูอาจใชกิ้จกรรมมอบหมายให้นกัเรียนจบัคู่กนัอ่าน  และช่วยกนั
อธิบายเร่ืองท่ีอ่านหรือตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  โดยการจบัคู่มีประสิทธิภาพถา้การจบัคู่นั้นเป็น
เป็นนกัเรียนท่ีเก่งคู่กบันกัเรียนท่ีอ่อน 

3.1.4 การจบัคู่เขียนและปรับแกไ้ขงาน (Cooperative writing  and  editing  pairs )  
คือ ในกรณีท่ีครูมอบหมายภาระงานให้นกัเรียนเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงาน  แปลหรือการ
เขียนบทประพนัธ์  หรือทบทวนเร่ือท่ีไดอ่้านมาแลว้  ครูอาจจดักิจกรรมดงักล่าวโดยการให้นกัเรียน
จบัคู่กนัเขียนและปรับแกไ้ข โดยนกัเรียนทั้งคู่เขียนงานของตนเองและมีการช่วยดูงานของกนัและกนั
ให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีครูก าหนด  โดยครูอาจให้คะแนนเป็นคู่ โดยดูจากข้อผิดพลาดของแต่ละคน
รวมกนัน ามาเป็นตวัในการปรับลดคะแนนของกลุ่ม 

3.1.5 การจบัคู่แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ ( Math  problem  solving pairs ) คือ ใชใ้น
กรณีท่ีมีการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีตอ้งการให้นกัเรียนไดแ้กปั้ญหาคณิตศาสตร์  ครูอาจ
ใช้วิธีให้นักเรียนจบัคู่หรือเป็นกลุ่ม 3-4 คน โดยให้มีนักเรียนท่ีเรียนดี 1 คน หรือ คนท่ีมี
ความสามารถในการอ่าน 1 คนในแต่ละกลุ่ม  อ่านปัญหาให้เพื่อในกลุ่มฟัง  แลว้ร่วมกนัอภิปราย
เพื่อหาขอ้สรุปเก่ียวกบัการแกปั้ญหานั้นๆ  แลว้ให้สมาชิดงมือแกปั้ญหาและอธิบายขั้นตอนให้กนัฟัง 
และตรวจสอบความถูกตอ้งของการแกปั้ญหา  สุดทา้ยให้กลุ่มอภิปรายวา่แต่ละกลุ่มปฎิบติังานได้
บรรลุผลส าเร็จไดอ้ยา่งไร  ขอบคุณกนัและกนัท่ีใหค้วามช่วยเหลือ  ช่ืนชมกบัความส าเร็จ 

3.1.6 การจบัคู่ฝึกทบทวน ( Drill – review pairs ) คือในระหวา่งการเรียนการ
สอนครูอาจมีการให้นกัเรียนทบทวนในเร่ืองต่างๆเพื่อให้เกิดความช านาญ ครูอาจให้นกัเรียนจบัคู่
ท  ากิจกรรมฝึกทบทวน 
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3.1.7 การอภิปรายขอ้โตแ้ยง้ทางวิชาการ ( Academic  controversy) เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีใชค้วามคิดระดบัสูง   

3.2 เทคนิคต่างๆของวธีิการสอนแบบร่วมมือ( Slavin , 1990) 
3.2.1 ปริศนาความคิด  (Jigsaw) เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกในกลุ่มแยกยา้ยกนัไปศึกษา

หาความรู้ ในหวัขอ้เน้ือหาท่ีแตกต่างกนั  แลว้กลบัเขา้กลุ่มมาถ่ายทอดความรู้ท่ีไดม้าให้สมาชิกกลุ่ม
ฟัง  วธีิน้ีคลา้ยกบัการต่อภาพจิกซอร์  จึงเรียกวธีิน้ีวา่  Jigsaw หรือปริศนาการคิด 

3.2.2 กลุ่มร่วมมือแข่งขนั  (Teams – Games – Toumaments : TGT) เทคนิคกลุ่ม
ร่วมมือแข่งขนั  เป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้เน้ือหาสาระจากผูส้อนดว้ยกนั  แลว้แต่ละคน
แยกยา้ยไปแข่งขนัทดสอบความรู้  คะแนนท่ีไดข้องแต่ละคนจะน ามารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม  
กลุ่มท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดไดรั้บรางวลั 

3.2.3 กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ  (Team  Assisted  Individualization : TAT) เ ป็น
การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนได้แสดงความสามารถเฉพาะตนก่อน  แล้วจึงจบัคู่
ตรวจสอบกนัและกนั  ช่วยเหลือกนัท าใบงานจนสามารถผา่นได ้ ต่อจากนั้นจึงน าคะแนนของแต่ละ
คนมารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม  กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุดจะเป็นฝ่ายไดรั้บรางวลั 

3.2.4 กลุ่มสืบคน้  (Group  Investigation : GI)  เป็นเทคนิคการจดักิจกรรมท่ีให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการศึกษาคน้ควา้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดรั้บมอบหมาย
ให้คน้ควา้หาความรู้มาน าเสนอ  ประกอบเน้ือหาท่ีเรียน  อาจเป็นการท างานตามใบงานท่ีก าหนด  
โดยท่ีทุกคนในกลุ่มรับรู้และช่วยกนัท างาน 

3.2.5 กลุ่มเรียนรู้ร่วมกนั  (Learning  Together : LT) กลุ่มเรียนรู้ร่วมกนั  เป็น
เทคนิคการจดักิจกรรมท่ีให้สมาชิกในกลุ่มไดรั้บผิดชอบ  มีบทบาทหน้าท่ีทุกคน  เช่น  เป็นผูอ่้าน  
เป็นผูจ้ดบนัทึก  เป็นผูร้ายงานน าเสนอ  เป็นตน้  ทุกคนช่วยกนัท างาน  จนไดผ้ลงานส าเร็จ  ส่งและ
น าเสนอผูส้อน 

3.2.6 กลุ่มร่วมกนัคิด  (Numbered  Heads  Together : NHT) กิจกรรมน้ีเหมาะ
ส าหรับการทบทวนหรือตรวจสอบความเขา้ใจ  สมาชิกกลุ่มจะประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ
เก่ง  ปานกลาง  และอ่อนคละกนั  จะช่วยกนัคน้ควา้เตรียมตวัตอบค าถามท่ีผูส้อนจะทดสอบ  ผูส้อน
จะเรียกถามทีละคน  กลุ่มท่ีสมาชิกสามารถตอบค าถามไดม้ากแสดงวา่ไดช่้วยเหลือกนัดี 

3.2.7 กลุ่มร่วมมือ  (Co – op  Co - op) กลุ่มร่วมมือเป็นเทคนิคการท างานกลุ่มวิธี
หน่ึง  โดยสมาชิกในกลุ่มท่ีมีความสามารถและความถนดัแตกต่างกนัได ้ แสดงบทบาทตามหนา้ท่ีท่ี
ตนถนดัอยา่งเตม็ท่ี  ท าให้งานประสบผลส าเร็จ  วิธีน้ีท  าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กความรับผิดชอบการท างาน
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กลุ่มร่วมกนั  และสนองต่อหลกัการของการเรียนรู้  และร่วมมือท่ีว่า  “ความส าเร็จแต่ละคน คือ 
ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุกคน” 

3.2.8 กลุ่มผลสัมฤทธ์ิ ( Student  Teams – Achievement  Division , STAD) เป็น
การจดักิจกรรมโดยการจดักลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 4-6  คน  โดยคละความสามารถทางการเรียนและ
เพศ  ซ่ึงครูตอ้งจกัการเรียนการสอนเพื่อน ้ าเสนอเน้ือหาสาระของบทเรียนแก่นักเรียนทั้งชั้นก่อน  
และมอบหมายภาระงานให้แต่ละกลุ่มตามท่ีก าหนดไวใ้นจุดประสงค์ของแผนการจดัการเรียนรู้
นั้นๆ  เม่ือสมาชิกกลุ่มช่วยกนัปฏิบติัภาระงานเสร็จแลว้ ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบท่ีไม่แตกต่าง
จากภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ประมาณ  15 – 20  นาที  คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบจะถูกแปลง
มาเป็นคะแนนกลุ่มของแต่ละกลุ่ม  

 4. หลกัการในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลกัการดงัต่อไปน้ี (Johnson and Johnson, 2000; 

ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์, 2552;  เขมณฏัฐ ์ ม่ิงศิริธรรม, 2554) คือ   
4.1 มีการพึงพาอาศยัและเก้ือกูลกนั ซ่ึงเป็นการพึ่งพากนัเชิงวิชาการเพื่อให้งานกลุ่ม

บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความส าคญัและความส าเร็จของกลุ่มข้ึนอยู่
กบัสมาชิกทุกคน  และสมาชิกทุกคนจะประสบความส าเร็จเม่ืองานกลุ่มบรรลุเป้าหมาย 

4.2 มีการปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด  โดยสมาชิกทุกคนตอ้งมีการพูดคุย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัเพื่อใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย 

4.3 ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่ม  โดยสมาชิกทุกคนตอ้งมีหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบต่อกลุ่ม  และพยายามท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ  และมีการ
ตรวจสอบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

4.4 การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย โดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจะส าเร็จได้ ตอ้งอาศยัทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะทางสังคม  ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  
ทกัษะการท างานกลุ่ม  ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการแกปั้ญหา  และเคารพ ยอมรับไวว้างใจกนัและกนั 

4.5 กระบวนการกลุ่ม โดยตอ้งมีการวิเคราะห์กระบวนการท างานกลุ่มเพื่อช่วยให้
กลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน 

4.6 การก าหนดขอบเขตดา้นเน้ือหา โดยครูเป็นผูก้  าหนดของเขตของเน้ือหาให้แต่ละ
กลุ่ม  แลว้ใหส้มาชิกแต่ละคนคน้หาแลว้น ามาอภิปรายร่วมกนั 
  ในการน าหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบกลุ่มไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนนั้น ครูผูส้อนควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี ( Davidson, 1984: 6-7)คือ 1)  ริเร่ิมให้เกิดการ
ท างานเป็นกลุ่ม  2) น าเสนอหลกัการส าหรับการท างานโดยใชก้ลุ่มย่อย  3) ส่งเสริมให้เกิดบรรทดัฐาน
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ของการท างานเป็นกลุ่มและส่งเสริมให้สมาชิกภายในกลุ่มมีความเอ้ืออาทรต่อกนั  4)  ให้นกัเรียน
ร่วมกนัจดัตั้งกลุ่มในการท างานร่วมกนั  5)  จดัหาวสัดุอุปกรณ์และสร้างความพร้อมให้เกิดข้ึนใน
กลุ่มของนกัเรียน 6) ครูเขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มย่อยต่างๆในรูปแบบท่ีหลากหลาย  เช่น การ
สังเกต  การตรวจสอบหรือการให้ค  าแนะน า  เป็นตน้  7) ขมวดความคิดร่วมกนั 8) มอบหมายงาน
ให้นักเรียนท าร่วมกนัโดยอาจท างานที่มอบหมายในเวลาเรียนหรือท านอกเวลาเรียน  และ  9)
ประเมินผลการปฏิบติังานของนกัเรียน 
  จากแนวคิด  หลกัการและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้น าไปสู่แนวคิดพื้นฐาน
ส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาดงัน้ี1) หลกัการในการจดัการเรียนการสอนคือการจดัการเรียน
การสอนท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญาโดยการใช้ปัญหาท่ีสัมพันธ์กับ
ชีวติประจ าวนั แลว้ใหน้กัเรียนสร้างความรู้ใหม่โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัการเรียนรู้กบักลุ่ม
เพื่อน  โดยมีครูเป็นผูช่้วยในการเสริมต่อการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน   2) ลกัษณะของการจดัการเรียน
การสอนเป็นการเรียนรู้รายบุคคล  การเรียนรู้เป็นคู่และการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
 

แนวคิดและหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
 

 รูปแบบการเรียนการสอน ( Model  of  Teaching )  คือวิธีการจดัการเรียนรู้ต่างๆท่ีช่วย
ใหน้กัเรียนไดม้าซ่ึงขอ้มูล  ข่าวสาร  ความคิด  ทกัษะ  คุณค่า  วธีิการคิดและการให้ความหมายอยา่ง
ชดัเจนดว้ยตนเอง  ซ่ึงหวัใจส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน  คือ การสอนให้นกัเรียนเรียนรู้เป็น  
ครูที่ประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้จะตอ้งมีวิธีการน าเสนอความรู้ท่ีดึงดูดใจนกัเรียน 
ขดัเกลานกัเรียน สอนในดา้นความรู้ควบคู่ไปกบักิจกรรมทางสังคม  ส่งเสริมให้มีทกัษะทางสังคม  
ทกัษะชีวิต การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (Joyce and Weil, 2009: 6-7) ซ่ึงแนวคิดส าคญัใน
การจดัการเรียนรู้จนน าไปสู่การพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนนั้น ตั้งอยู่ในพื้นฐานของ
แนวคิด ทฤษฎีต่อไปน้ี คือ 1) ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงมีแนวคิดส าคญัอยู่ 4 ประการ  
คือ  การเรียนรู้คือการสร้างองคค์วามรู้และการสร้างส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ท่ีอาศยักระบวนการ
ทางสังคมช่วยก่อใหเ้กิดการเรียนรู้   2) การควบคุมและการประเมินการคิดของตนเอง(Metacognition) 
คือ การเรียนรู้ท่ีจะสร้างองคค์วามรู้ เนน้ให้นกัเรียนสร้างจิตส านึกวา่จะเรียนรู้อยา่งไร  3) การเสริม
ต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ท่ีจะช่วยให้นักเรียนเพิ่มความสามารถในการควบคุม ก ากบัการรู้คิด
ของตนเอง 4) พื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal Development) ซ่ึงพฒันาการและการ
เรียนรู้มีลกัษณะท่ีเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั การเรียนรู้น าไปสู่พฒันาการ สนบัสนุนพฒันาการ 



40 

หรือผลกัดนัให้พฒันาการเป็นไปในระดบัท่ีสูงข้ึน เป็นการขยายระดบัพฒันาการออกไปอยา่งไม่มี
ขีดจ ากดั (Wing and  Putney,  2002: 91-94) 
 
ตระกูลของรูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัหากน ามาจดัเป็นตระกูลของรูปแบบการ
เรียนการสอนแลว้สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ตระกลู (Joyce and Weil , 2009: 24 -37)   คือ   

1. ตระกลูรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (The  information-
processing family of  Models)  ซ่ึงได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนยั                           
( Learning to  Think  Inductively )  รูปแบบการสอนมโนทศัน์(Attaining  Concepts )  รูปแบบ
การเรียนการสอนกระบวนการสืบเสาะ( Scientific  Inquiry  and Inquiry  Training )  รูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นการช่วยจ า ( Memorization )  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ ( Synectics)  และรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยโดยน าเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า
(Advance  Organiger Model)  

2. ตระกูลรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ระบบสังคม (The  social family of  Models )  
ซ่ึงเป็นรูปแบบการการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนใช้กระบวนการสังคมช่วยให้เกิด
การเรียนรู้  ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบคู่หูในการเรียนรู้( Partners in Learning)  การ
สืบเสาะการเรียนรู้แบบกลุ่ม(Group  Investigation)รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ           
( Role   Playing and  Public Policy  Education) และรูปแบบการเรียนการสอนโดยการซกัคา้น             
( Jurisprudential  Inquiry ) 

3. ตระกูลรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาส่วนบุคคล (The   personal family 
of  Models )  ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญักบัมุมมองของนกัเรียนแต่ละคน
และพยายามท่ีจะสนบัสนุนให้เป็นอิสระในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัและรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ของตนเอง  ไดแ้ก่รูปแบบการเรียนการสอนแบบไม่ช้ีน า ( Nondirective Teaching ) 
และรูปแบบการเรียนการสอนการพฒันาตนเองเชิงบวก ( Developing Positive  Self-concepts) 

4. ตระกูลรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ระบบพฤติกรรม( The behavioral  systems  
family of  Models )  ซ่ึงมีความเช่ือวา่มนุษยมี์ระบบการแกไ้ข  การส่ือสารเป็นของตนเองท่ีจะ
ออกแบบพฤติกรรมสนองตอบขอ้มูลด้วยวีการที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ  มุ่งไปที่การติดตาม
พฤติกรรมและภาระงานท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนและวิธีการส าหรับความกา้วหน้าในการส่ือสาร
ไปสู่ผูเ้รียน  ซ่ึงไดแ้ก่รูปแบบการเรียนการสอนแบบรอบรู้ ( Learning  to  Learn  from  Mastery  
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Learning )  รูปแบบการเรียนการสอนแบบช้ีน า (Direct  Instruction)  และรูปแบบการเรียนรู้จาก
สถานการณ์(Learning  from Simulations) 
 
รูปแบบการเรียนการสอนทีน่ ามาใช้เป็นพืน้ฐานในการท าวิจัย 
 จากตระกูลของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีกล่าวมาข้างต้นน าไปสู่การประยุกต์ใช้
รูปแบบการของ 2 ตระกูล คือ  ตระกูลรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพฒันาทกัษะ
กระบวนการ (The  information-processing family of  Models)  และตระกูลรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
เนน้ระบบสังคม (The  social family of  Models )  ซ่ึงประกอบไปดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based Learning) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้(Inquiry-Based Learning)รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มย่อย (Small  Group 
Cooperative Learning )  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem-Based Learning) 
  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  เป็นรูปแบบของการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้หน่ึงของแนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Theory  
ofConstructivism )  ซ่ึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   เป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ในการจดัการเรียนรู้โดยครูอาจน านกัเรียนไปเผชิญปัญหา หรือฝึก
กระบวนการคิดวเิคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ
ในปัญหานั้นอยา่งชดัเจนไดเ้ห็นทางเลือกและวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา  รวมทั้งช่วยให้
นกัเรียนเกิดความใฝ่รู้เกิดทกัษะกระบวนการคิดและกระบวนการแกปั้ญหาต่างๆ (Albanese and 
Mitchell, 1993:52-81; Boud and Feletti ,1997: 14; วชัรา เล่าเรียนดี, 2547: 72; ทิศนา  แขมมณี, 
2553: 137; จุฬาภร   เมืองโคตร, 2555: 18 ) 

1.1 กระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
   นักการศึกษาได้น าเสนอกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไวห้ลาย
แนวทางด้วยกนัผลจากการสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีดงัน้ี (Barrow, 
1996: 112-115; Schmidt , 1993: 422-423 ; กรมวิชาการ, 2541: 8-10 ; D’Zurilla  and Goldfried, 
อา้งถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 348; ส านกัมาตรฐานการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้, 2550: 8 ) 
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ตารางท่ี 1 แสดงการวเิคราะห์กระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

Barrow ,1995 Schmidt ,1993 ส านักมาตรฐาน

การศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรู้ ,  

2550 

D’Zurilla  and 

Goldfried    

(กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546) 

กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2541 

สรุปกระบวนการ

เรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

1. ท าความ

เขา้ใจกบัปัญหา 

1. กลุ่มนกัเรียน

ท าความเขา้ใจ

ค าศพัท ์ขอ้ความ

ท่ีปรากฎในปัญหา

ใหช้ดัเจน โดย

อาศยัความรู้

พ้ืนฐานหรือ

ศึกษาคน้ควา้จาก

เอกสารต าราหรือ

ส่ืออ่ืนๆ 

1. เช่ือมโยง

ปัญหาและระบุ

ปัญหา 

 

1.  อธิบายปัญหาและ

ความรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้ง 

(เป็นการกระตุน้ใหเ้ดก็รู้

ปัญหา จ านกปัญหา 

และเรียนรู้การนิยาม

ปัญหา) 

 

1. การสงัเกตและ

วิเคราะห์ขอ้มูล

เก่ียวกบัปัญหา 

 

ขั้นท่ี 1  สังเกต

และวิเคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกบั

ปัญหา 

2. แกปั้ญหาดว้ย

เหตุผลอยา่งมี

ทกัษะ 

2. กลุ่มนกัเรียน

ระบุปัญหาหรือ

ขอ้มูลส าคญั

ร่วมกนั โดยทุก

คนในกลุ่มเขา้ใจ

ปัญหานั้น 

2. ก าหนด

แนวทางท่ีเป็นไป

ได ้

 

2. ทางแกแ้บบระดม

สมอง (ใหน้กัเรียน

หาทางแกไ้ขท่ีแตกต่าง

กนัใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ี

จะท าได)้ 

 

2. คิดหาวิธีการท่ี

จะแกปั้ญหานั้นๆ 

โดยควรจะเปิด

โอกาสใหไ้ดคิ้ด

วิธีการแกปั้ญหา

หลากหลาย 

ขั้นท่ี 2  ท าความ

เขา้ใจปัญหา 

3. คน้หาความ
ตอ้งการ
เรียนรู้ดว้ย
กระบวนการ
ปฏิสัมพนัธ ์

3. กลุ่ม
นกัเรียนระดม
สมองเพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหา  
อธิบายความ
เช่ือมโยงของ
ขอ้มูลหรือ
ปัญหา 

3. ด าเนิน
การศึกษา
คน้ควา้ 
 

3. ผลท่ีตามมาของทาง 
แกไ้ขปัญหาคืออะไร
(แผนการท่ีดีท่ีสุดคือ
อะไรพิจารณาวา่จะเกิด
อะไรข้ึนถา้ด าเนินการ
ตามทาง แกไ้ขประการ
ใดประการหน่ึงให้
ลุล่วงไป) 

3. รวบรวม
ความคิด
เก่ียวกบั
แผนการ
แกปั้ญหาหรือ
ทางออกเป็น
ขอ้ๆ 
 

ขั้นท่ี 3 รวบรวม
ความคิด
เก่ียวกบั
แผนการ
แกปั้ญหา 
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ตารางท่ี 1 แสดงการวเิคราะห์กระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (ต่อ)    

Barrot55w, 

1995 

Schmidt ,1993 ส านักมาตรฐาน

การศึกษาและ

พัฒนาการ

เรียนรู้ , 2550 

D’Zurilla  and 

Goldfried 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546:) 

กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 

2541 

กระบวนการ

เรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

4. ศึกษา
คน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

4. ก าหนดและ
จดัล าดบั
ความส าคญั
ของสมมติฐาน   
โดยใชพ้ื้น
ฐานความรู้เดิม
ของนกัเรียน  

4. สังเคราะห์
ความรู้ 
 

4. ทางแกไ้ขหรือ
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือ
อะไร 
 

4. การคน้หา
ทางออกท่ีดี 

ขั้นท่ี 4 คน้หา
ทางออกท่ีดีและ
พฒันาวิธีการ
แกปั้ญหาของ
ตนเอง 
 

5. น าความรู้ท่ี
ไดม้าใหม่มา
ใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

5. ก าหนด
วตัถุประสงค์
การเรียนรู้  
ผูเ้รียนสามารถ
บอกไดว้า่
ความรู้ส่วนใด
รู้แลว้  ส่วนใด
ตอ้งกลบัไป
ทบทวน ส่วน
ใดยงัไม่รู้หรือ
จ าเป็นตอ้งไป
คน้ควา้เพ่ิมเติม 

5. สรุปและ
ประเมินค่าของ
ค าตอบ 
 

5. การน าทกัษะ
แกปั้ญหามาใช ้
 

5.  วางแผนวิธี
น าเสนอเพ่ือการ
ยอมรับแผนไป
ใช ้และสรุป
แนวทางการ
ปฏิบติัท่ี
เหมาะสมใน
การแกปั้ญหา 

ขั้นท่ี 5 การน า
ทกัษะแกปั้ญหา
มาใชใ้นการ
แกปั้ญหาและ
ประเมินผลลพัธ์
ของการ
แกปั้ญหา 

6. สรุปส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรู้แลว้ 

6. ผูเ้รียน
คน้ควา้ 
รวบรวม
สารสนเทศจาก
ส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ
เพ่ือพฒันา
ทกัษะการ
เรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 

6. น าเสนอและ
ประเมินผลงาน 

6. ประเมินผลลพัธ ์  ขั้นท่ี 6 น าเสนอ
ผลการ
แกปั้ญหา 
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   กระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมี  6  ขั้นตอน ดงัน้ี 

   ขั้นท่ี 1  สังเกตและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา เป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนรู้

ปัญหา จ าแนกปัญหา และเรียนรู้การนิยามปัญหา 

   ขั้นท่ี 2  ท าความเขา้ใจปัญหา โดยการคิดหาวิธีการท่ีจะแกปั้ญหานั้นๆโดยอาศยั

ความรู้พื้นฐานหรือศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต าราหรือส่ืออ่ืนๆโดยควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ด

วธีิแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย 

   ขั้นท่ี 3 รวบรวมความคิดเก่ียวกบัแผนการแกปั้ญหา แลว้พิจารณาเง่ือนไข อุปสรรค 

ขอ้มูลต่างๆเพื่อน ามาพิจารณาเลือกวธีิการแกปั้ญหา 

   ขั้นท่ี 4 คน้หาทางออกท่ีดีและพฒันาวธีิการแกปั้ญหาของตนเอง 

   ขั้นท่ี 5 การน าทกัษะแกปั้ญหามาใชใ้นการแกปั้ญหาและประเมินผลลพัธ์ของการ

แกปั้ญหานั้นหากแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งน ามาสรุปเป็นหลกัการหรือความรู้ใหม่ หากแกปั้ญหาไม่ได้

ให้นกัเรียนคน้หาวีการแกปั้ญหาใหม่จนน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งแลว้น ามาสรุปเป็นหลกัการ

หรือความรู้ใหม่ 

   ขั้นท่ี 6 น าเสนอผลการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

1.2 แนวทางในการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

   การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนอกจากจะตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบ

และมีขั้นตอนตามที่ได้กล่าวมาแล้วขา้งตน้นั้น แนวคิดเกี่ยวกบัแนวทางในการด าเนินการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญั ท่ีครูผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้

จ าเป็นตอ้งค านึงถึงและยึดเป็นแนวทางในการจดักิจกรรม โดยแนวทางในการด าเนินการจดักิจกรรม

ดงักล่าว มีดงัน้ี (Barrows and Tambly, 1980: 18; Albanese and Mitchell, 1993: 25-81; สิริพร  ทิพยค์ง, 

2544: 57-59; มณัฑรา  ธรรมบุศย,์ 2551: 11-17 ) 
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ตารางท่ี 2 แสดงแนวทางในการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

สิริพร  ทพิย์คง, 2544 Barrows and Tambly , 

1980 

Albanese and Mitchell 

, 1993. 

มณัฑรา  ธรรมบุศย์, 

2551 

1. เลือกปัญหาท่ีช่วย

กระตุน้ความสนใจของ

นกเรียนและเป็นโจทย์

ปัญหาท่ีนกัเรียนมี

ประสบการณ์ในเร่ือง

นั้นๆ 

1. ก าหนดสถานการณ์

ปัญหาคร้ังแรกใหก้บั

นกัเรียนก่อนด าเนินการ

จดักิจกรรม  และตอ้ง

เป็นปัญหาท่ีนกัเรียนผา่น

การเรียนรู้มาก่อน 

1. กระบวนการเรียนรู้ท่ี

ผูเ้รียนใช ้ปัญหา เป็น

หลกั ในการแสวงหา

ความรู้  

1. นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง

ของการเรียนรู้ 

 

2. ทดสอบดูวา่นกัเรียนมี

พ้ืนฐานความรู้เพียงพอ

หรือไม่ ถา้ไม่เพียงพอครู

ตอ้สอนเสริมหรือ

ทบทวน 

2. เสนอสถานการณ์ใหม่

ท่ีอยูใ่นทางเดียวกบั

ปัญหาแรกใหก้บั

นกัเรียน น าเสนอให้

ใกลเ้คียงกบัชีวติจริง 

2. ใหน้กัเรียนมีเสรีภาพ

ในการใชค้วามรู้

ความสามารถในการ

แสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเอง  

2. การเรียนรู้เกิดจากกลุ่ม

นกัเรียนท่ีมีขนาดเลก็ 

 

3. ใหอิ้สระนกัเรียนใน

การคิด กระตุน้ใหคิ้ดวา่

สามารถใชค้วามคิดรวบ

ยอด ทกัษะ และหลกัการ

ในการแกปั้ญหานั้นๆ 

3. การท างานของ

นกัเรียนกบัการหา

ค าตอบของสถานการณ์

ท าใหเ้กิดรูปแบบการ

เรียนรู้ท่ียอมรับเหตผุล 

น าความรู้ไปประยกุตใ์ช้

ซกัถาม และประเมินค่า  

3. การเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย 

เป็นวธีิการท่ีท าใหผู้เ้รียน

ไดพ้ฒันาความสามารถใน

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

เป็นทีม  และยอมรับ

ประโยชนข์องการท างาน

ร่วมกนั ในการคน้ควา้หา

แนวคิดใหม่ๆ 

3. ครูเป็นผูอ้  านวยความ

สะดวกหรือผูใ้ห้

ค  าแนะน า 

 

4. เสริมสร้างก าลงัใจ

ใหก้บันกัเรียน 

4. ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้

เกิดการแสวงหาความรู้ 

โดยการประยกุตจ์ากปัญหา 

 4. ใชปั้ญหาเป็น

ตวักระตุน้ใหเ้กิดการ

เรียนรู้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงแนวทางในการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน(ต่อ) 
สิริพร  ทพิย์คง,2544 Barrows and Tambly , 

1980 
Albanese and Mitchell , 

1993. 
มณัฑรา  ธรรมบุศย์, 

2551 
5. ทดสอบดูวา่นกัเรียน
เขา้ใจโจทยปั์ญหานั้น 

5. การเรียนรู้เกิดข้ึนจาก
การท างานกบัปัญหาและ
การด าเนินการท่ีแตกต่าง
กนัจะเป็นการรวบรวม
สาระส าคญัของความรู้ท่ี
แทรกอยูใ่นกระบวนการ
เรียนและฝึกทกัษะของ
ผูเ้รียนอยา่งมัน่คง 

- 5. เป็นปัญหาท่ีมีลกัษณะ
ท่ีสามารถหาค าตอบได้
หลายค าตอบหรือแก้ไข
ปัญหาไดห้ลายทาง 

6. ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการ
หาค าตอบโดยการ
ประมาณค่าก่อนการคิด
ค านวณ 

- - 6. ผูเ้รียนแกไ้ขปัญหา
โดยการแสวงหาขอ้มูล
ใหม่ๆดว้ยตนเอง 

7. ช่วยนกัเรียนในให้
ไดม้าซ่ึงความสมัพนัธ์
ของโจทยปั์ญหา  

  7. ประเมินจาก
สถานการณ์จริง โดยดู
จากความสามารถในการ
ปฏิบติั 

8. ช่วยนกัเรียนในการหา
ขอ้มูลจากการวเิคราะห์
โจทยปั์ญหา 

- - - 

9. การแกปั้ญหาโจทย ์ครู
อาจถามนกัเรียนเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ในการแกปั้ญหาแต่ละ
ขั้น 

- - - 

 
   จากแนวคิดเก่ียวกับแนวทางในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  น าไปสู่แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ไดด้งัน้ี 

1. หลกัการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้   คือ  เป็นการเรียนรู้ท่ีมีนักเรียนเป็น
ศูนยก์ลางและการเรียนรู้เกิดจากการท่ีนักเรียนลงมือปฏิบติัเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยใช้ปัญหาเป็น
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ตวักระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้มีการประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการ
ปฏิบติั 

2. บทบาทของครู  คือ  ครูมีหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกหรือผูใ้ห้ค  าแนะน ามี
การตรวจสอบความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาแก่ผูเ้รียนหากพบวา่ผูเ้รียนยงัมีความรู้พื้นฐานใน
เร่ืองนั้นไม่เพียงพอครูตอ้งทบทวนหรือสอนเสริมก่อนการจดัการเรียนรู้การตรวจสอบนกัเรียนวา่มี
ความเข้าใจในปัญหานั้นๆหรือไม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีอิสระในคิดและส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ ดว้ยตนเอง ยอมรับความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีต่อกลุ่ม  คดัเลือกประสบการณ์
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการประเมินตนเอง และวพิากษว์ิจารณ์งานของตนเองไดมี้การให้ก าลงัใจ
และเสริมแรงนกัเรียนในลกัษณะต่างๆเพื่อใหน้กัเรียนเกิดก าลงัใจในการเรียนรู้และแสวงหาค าตอบ
และฝึกให้นักเรียนรู้จกัการหาค าตอบโดยการประมาณค่าก่อนการคิดค านวณเพื่อให้ได้ค  าตอบท่ี
ถูกตอ้ง 

3. ลกัษณะของปัญหา  เป็นปัญหาที่สามารถหาค าตอบได้หลายค าตอบและมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาไดห้ลายแนวทางปัญหาท่ีน าเสนอมีความน่าสนใจ และเป็นปัญหาท่ี
นกัเรียนมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆ และนกัเรียนผ่านการเรียนรู้ในเร่ืองนั้นมาก่อนและปัญหาท่ี
น าเสนอมีความใกลเ้คียงกบัชีวติจริง 

1.3 การประเมินผลการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
   ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จ าเป็นตอ้งการการประเมินผล
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระยะ ซ่ึงนกัการศึกษาไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงัน้ี (Barell, 1998: 159-160; พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, 2544: 123-128; 
วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 99 ) 
   หลกัการประเมินผลการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไดแ้ก่ 1)ประเมินดว้ยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย  2)ตอ้งมีการประเมินอยา่งต่อเน่ือง  3)ประเมินผลจากสภาพจริง โดยให้มีความสัมพนัธ์
กบัประสบการณ์ของนกัเรียนท่ีสามารถเจอในชีวิตประจ าวนัและ 4)ประเมินผลท่ีความสามารถท่ี
แสดงออกมาหรือจากการท างาน ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในความคิดรวบยอด 
   วธีิการท่ีใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานคือ 1)เสนอรายงาน
การแกไ้ขปัญหา อาจจะน าเสนอเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได ้  2)การเขียนบนัทึกการเรียนรู้ของ
ตนเอง  3)การประเมินโดยใหเ้พื่อนเป็นผูป้ระเมินแต่ตอ้งมีเกณฑ์การประเมินอยา่งชดัเจน  4)การสังเกต
พฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้   5)ทดสอบโดยการให้วิเคราะห์ปัญหา  คิดหาแนวทางการแกปั้ญหา
และด าเนินการแกปั้ญหา  เป็นรายบุคคลโดยก าหนดปัญหาให้ปฏิบติัตามขั้นตอน  6)การสัมภาษณ์
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 7)การใชแ้บบทดสอบและ 8)การประเมินจากแฟ้มผลงาน 
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1.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
   จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการน ารูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์  
พบวา่ 

1. ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มี  6  ขั้น  ประกอบดว้ย 1)ขั้นน า เป็นการ
แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และทบทวนความรู้เดิม  2) ขั้นเผชิญกบัปัญหา  เป็นการน าเสนอปัญหา
แก่นกัเรียนในรูปแบบต่างๆ  3)ขั้นระดมความคิดเพื่อท าความเขา้ใจกบัปัญหาและระบุทางเลือกใน
การแกปั้ญหา  4) ขั้นทดลองและลงมือแกปั้ญหา   5) ขั้นเช่ือมโยงความรู้ใหม่ไปใช้ในสถานการณ์
ในชีวติประจ าวนั และ 6) ขั้นสรุปและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการน ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ สามารถพฒันาให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดขั้นสูงความสามารถในการสร้างความรู้ด้วยตนเองได้  และ
สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการน ารูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวชิาคณิตศาสตร์ 
   ดงัแสดงในผลการวจิยัต่อไปน้ี 
   ธญัญรัตน์  ธนูรัตน์ (2554: 90-91)  ศึกษาเร่ือง  การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองรูปส่ีเหล่ียม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย
ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี 6 ขั้นตอน  คือ  1) เผชิญปัญหา          
2) ระดมความคิดในการวเิคราะห์และระบุทางเลือกแกปั้ญหา  3) วางแผนแกปั้ญหา  4) ทดลองและ
ลงมือแก้ปัญหา  5) เช่ือมโยงและขยายผลการเรียนรู้ไปใช้กบัสถานการณ์ชีวิตประจ าวนั  และ 
6) ประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยเอง  โดยผลการวิจยัพบว่า  นักเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05และจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกขั้นการสอนพบวา่นกัเรียนมี
ความสนในเรียนจากการเผชิญปัญหาท่ีเกิดจากส่ิงท่ีอยู่รอบๆตวัแต่ส่งผลให้เวลาท่ีจดักิจกรรมการ
เรียนรู้มากกวา่ท่ีก าหนดท าใหน้กัเรียนมีความคิดท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหาท าให้เกิดความรู้ใหม่
สามารถน าไปใช้แกปั้ญหาท่ีคลา้ยกนัไดแ้ละสามารถสรุปและประเมินผลไดด้ว้ยตวัเองแต่ครูตอ้ง
ช่วยสรุปและประเมินผลให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ทุกคร้ังและเม่ือกล่าวโดยสรุปการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท าให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนและเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
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ระดับชั้ นอ่ืนให้บรรลุผลได้เช่นกันโดยเฉพาะการเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาดว้ยการคิดอยา่งมีเหตุผลมากข้ึน 
   กุสุมา  แสงมาศ (2555: 103 – 104) ศึกษาเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ือง บทประยกุต ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการเรียนรู้ตามปกติ  โดยขั้นตอนของการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มี 4 ขั้นตอน คือ  1) ขั้นน า เป็นการแจง้วตัถุประสงค ์ ทบทวนความรู้เดิม  
2) ขั้นสอน   3) ขั้นสรุป  และ 4) ขั้นพฒันาทกัษะ  ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง บทประยุกต์  สูงกว่า 
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  และการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานสามารถพฒันานกัเรียนให้มีความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง และน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   จุฬาภร  เมืองโคตร (2555: 82-83) ศึกษาเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองบทประยุกต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนค าแฮดประชาสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดย
ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี 6 ขั้นตอน  คือ 1) เผชิญปัญหา  
2) ระดมความคิดในการวเิคราะห์และระบุทางเลือกแกปั้ญหา  3) วางแผนแกปั้ญหา  4) ทดลองและ
ลงมือแก้ปัญหา 5) เชื่อมโยงความรู้ใหม่  และ 6) สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเร่ืองบท
ประยุกต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจและนาไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอี้กวธีิหน่ึง 
   นาฎยา  วงศ์อินทรารัตน์ ( 2555: 77 ) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และความสามารถการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เร่ืองบทประยุกตข์อง
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
กบัการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT  โดยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมี 
6 ขั้นตอนคือ 1)ทบทวนความรู้เดิม 2)ศึกษาปัญหาจากบตัรสถานการณ์   3)แต่ละกลุ่มร่วมกนัแสดง
วิธีการหาค าตอบและตรวจสอบค าตอบ4) เสนอผลงานโดยส่งตวัแทนรายงาน  5)แต่ละกลุ่มคิด
โจทยปั์ญหาแลกเปล่ียนกบักลุ่มอ่ืนแลว้ตรวจสอบค าตอบและ 6)สรุปองคค์วามรู้และเสนอแนะการ
ปฏิบติังาน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ปัญหา
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เป็นฐานและท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการคิด
วเิคราะห์และความสามารถการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกนั  การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดโดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT ช่วยเสริมสร้างให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
   ลีและคิม (Lee and Kim, 2001: 273-293) ไดศึ้กษาผลของการใช้เคร่ืองมือ
สนบัสนุนแบบอาศยัความร่วมมือ (Collaborative Representation) ในกระบวนการแกปั้ญหาและส่ิง
ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้แบบ PBL ผา่นเวบ็ไซตส์รุปไดว้า่การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบPBLผา่น
เวบ็ไซต์สามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการและทกัษะในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ทัว่ๆไปได้
เป็นอยา่งดียิง่ 
   แคทไวร์บนั (Katwibun, 2004) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานโดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคณิตศาสตร์จากการใช ้PBL ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผลการศึกษาพบวา่
ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบ PBL ผูเ้รียนมีความคิดเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดในชีวิตประจ าวนัและเช่ือว่า
คณิตศาสตร์เกิดข้ึนกบัมนุษยม์าตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ไม่รู้วธีิการ 
   เฮอร์เบอร์ ( Hesterberg,  2005: Abstrac) ไดศึ้กษาการใชห้ลกัสูตรท่ีใชปั้ญหาเป็น
ฐานในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อประเมินทกัษะของผูเ้รียนในดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองการคิด
เชิงวจิารณ์และทกัษะในดา้นอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจากการใชปั้ญหาเป็นฐานในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มท่ีใช ้ PBL ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความสามารถในการเรียนรู้ตนเอง          
ไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ีไม่ไดใ้ชเ้ท่าใดนกัแต่กลุ่มท่ีใชP้BL มีทกัษะการคิดเชิงวิจารณ์มากกวา่กลุ่มท่ี
ไม่ไดใ้ชP้BLในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีพฒันาการทางดา้นทกัษะในดา้นอ่ืนๆไดดี้กวา่ 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry-Based Learning) 
  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning)หรือ วิธี
สอนแบบสืบสวนสอบสวน   หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดย  กระตุน้ให้นกัเรียน
เกิดค าถาม  เกิดความคิด  ความอยากรู้อยากเห็น  และลงมือเสาะแสวงหาความรู้  เพื่อน ามาประมวล
หาค าตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเอง  แลว้ประยุกต์ขอ้สรุปที่ได้มาเป็นความรู้ใหม่โดยที่มีครูช่วย
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในดา้นต่างๆให้แก่นกัเรียน(Good, 1979: 1287; Carin,1997: 86; 
พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต,์ 2544: 56; สสวท, 2546: 8; ทิศนา  แขมมณี, 2551: 141 ) 
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2.1 เป้าหมายของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้(Inquiry-based learning) 
   การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีเป้าหมาย ดงัน้ี (Bell, 1978: 
342; สุพิน  บุญชูวงศ์, 2532: 58; วชัระ  นอ้ยมี, 2551: 68 ) 1)พฒันาทกัษะทางสมองในการคน้ควา้
และพฒันากระบวนการแสวงหาความรู้ 2)กระตุน้ให้นักเรียนท าการสืบเสาะคน้ควา้ความรู้ดว้ย
ตนเอง  3)ฝึกให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลและใช้ความคิดในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง   4)เรียนรู้
วิธีการถามและการสืบเสาะหาความรู้อยา่งเป็นอิสระ  5)คน้พบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ
ซ่ึงน าไปสู่นยัทัว่ไปทางคณิตศาสตร์ 6)เขา้ใจวิธีการต่างๆของการพิสูจน์และการด าเนินการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์7)เห็นคุณค่าของการน ากลวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในการน าไปสู่การคน้พบและ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  8)ให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และธรรมชาติของ
การเรียนรู้ 

2.2 บทบาทของครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้(Inquiry-Based Learning) 
   ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  บทบาทของครูถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการ
หน่ึงท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้  บทบาทของครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ก็เช่นกนั  ไดมี้นกัการศึกษาไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบับทบาทของครูไวด้งัน้ี 
(Callahan, 1998: 261- 262; พิมพนัธ์  เดชะคุปต,์ 2544: 57 ; สสวท, 2546: 7-8 ; วชัระ  นอ้ยมี, 2551:  
72-73 ) 

1. ครูมีหน้าท่ีในการจดัเตรียมแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั  สภาพแวดลอ้ม  สถานการณ์
หรือส่ิงเร้าต่างๆท่ีเป็นปัญหาให้นกัเรียนฝึกสังเกต เปรียบเทียบ จนเห็นปัญหาและเกิดความสงสัย
ใคร่รู้ 

2. ครูมีหน้าท่ีเป็นผูก้ระตุน้ให้นักเรียนคิด โดยก าหนดปัญหาแล้วให้นกัเรียน
วางแผนหาค าตอบเอง หรือกระตุน้ให้นกัเรียนก าหนดปัญหาและหาสาเหตุของปัญหานั้นดว้ยการ
ตั้งค  าถาม 

3. ครูควรเป็นผูใ้ห้การเสริมแรง  โดยการให้รางวลั กล่าวชมเพื่อให้ก าลงัใจ  เพื่อ
เกิดพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบต่อเน่ือง 

4. ครูควรกระตุน้ให้นกัเรียนหาวิธีการแกปั้ญหา  และใช้ทกัษะกระบวนการช่วย
ในการแกปั้ญหา 

5. ครูควรพยายามสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมการสร้างขอ้คาดเดา การ
ตั้งขอ้สงสัยและการคิดแกปั้ญหา 
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6. ครูควรเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลยอ้นกลบั  โดยการบอกขอ้ดี ขอ้บกพร่อง แก่นกัเรียน 
7. ครูควรรับฟังค าตอบของนกัเรียนโดยไม่ตดัสินถูกผิดทนัที เพื่อให้นกัเรียนและ

เพื่อนไดคิ้ดหาค าตอบต่อไป และเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

8. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนตั้ งสมมติฐานและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ตรวจสอบสมมติฐานของนกัเรียน 

9. ครูควรช่วยนกัเรียนในการวิเคราะห์และประเมินความคิดเห็นของตนเอง  เปิด
โอกาสให้มีการอภิปรายในชั้นเรียน และกระตุน้ให้นักเรียนพยายามคิดโดยไม่มีการข่มขู่ เม่ือ
ค าตอบไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 

10. ครูควรช่วยเหลือ แนะน า ก ากบัอยา่งใกลชิ้ด ตลอดจนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
เพื่อใหก้ระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 

11. ครูเป็นผูแ้นะน าก ากบั โดยเป็นผูแ้นะน าเพื่อให้เกิดความคิดและก ากบัควบคุม
มิใหอ้อกนอกลู่นอกทาง 

2.3 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้(Inquiry-based learning) 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ได้มีนักการศึกษาได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกบัล าดบัขั้นในการจดักิจกรรมไวห้ลายคนดว้ยกนัแต่เม่ือน าแนวคิดของนกัการศึกษา
เหล่านั้นมาสังเคราะห์พบว่า ล าดบัขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มี
ความคลา้ยคลึงกนั โดยมีขั้นตอนในการจดักิจกรรมดงัน้ี (Bruner, 1966: 89; Bell, 1981: 240-258; 
สสวท, 2546: 216; มสธ, 2537: 96-97) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

Bruner ,1966 Bell,1981 สสวท,2546 มสธ,2537 
1. ขั้นสงัเกต  1. ขั้นสงัเกต  1. ขั้นสร้างความสนใจ  1. สอนนกัเรียนวา่จะใช้

วธีิสอนแบบสืบสวน
สอบสวนอยา่งไรและจะ
เรียนอยา่งไร  
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ตารางท่ี 3 แสดงขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (ต่อ) 
Bruner ,1966 Bell,1981 สสวท,2546 มสธ,2537 

2. ขั้นอธิบาย คือ 
พยายามอธิบาย
สถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์นั้นๆวา่มี
อะไรเป็นเหตุ เพราะเหตุ
ใดจึงเป็นเช่นนั้น  

2. ขั้นอธิบาย โดย
กระตุน้ใหน้กัเรียน
คน้หาค าตอบเพื่อขจดั
ความสงสยั โดยการใช้
เหตผุล   

2. ขั้นส ารวจคน้หา  คือ 
มีการวางแผน  ก าหนด
แนวทางการส ารวจ
ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน  
ก าหนดทางเลือกท่ี
เป็นไปได ้ลงมือปฏิบติั
เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล   

2. แนะน าใหน้กัเรียนได้
รู้จกัการลงการเรียนรู้และ
วธีิรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้
ในการแกปั้ญหา  ฝึกให้
นกัเรียนไดว้เิคราะห์  
สงัเคราะห์ดว้ยวธีิการฝึก
ตั้งค  าถามเพ่ือมองเห็น
แนวทางวา่รวบรวมขอ้มูล
อยา่งไร 

3. ขั้นท านายหรือ
คาดคะเน คือ 

3. ขั้นพยากรณ์และ
ทดสอบ  

3. ขั้นอธิบายและลง
ขอ้สรุป   
 

3. ขั้นการจดัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อหาแนวทาง
สรุปปัญหา  

4. ขั้นน าไปใชแ้ละ
สร้างสรรค ์ 

4. ขั้นน าไปใช ้ 4. ขั้นขยายความรู้  4. ขั้นวเิคราะห์และ
ประเมิน 

- - 5. ขั้นประเมินผล  - 

 
   จากแนวคิดของนกัการศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning)ได ้ 6  
ขั้นตอน  ดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการก่อนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   เป็นขั้นตอนท่ีใชใ้นคร้ังแรกของการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นกัเรียนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบวนการใน
การจดัการเรียนรู้  ซ่ึงส่ิงที่นักเรียนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและตอบค าถามให้กบัตวัเองได ้
คือ 1) ขั้นตอนในการเรียนรู้โดยวธีิการสืบเสาะหาความรู้มีอะไรบา้ง  2)วธีิการในการแสวงหาขอ้มูล
ท าอยา่งไรบา้ง  3) เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้ท าอยา่งไรต่อไป  4) นกัเรียนจะน าความรู้ใหม่ท่ีไดม้าไปใช้
ประโยชน์อยา่งไร 
   ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสร้างความสนใจ เป็นขั้นตอนของการน าเขา้สู่บทเรียน  
   โดยครูจดัสถานการณ์  กิจกรรม  ปัญหา  เร่ืองท่ีน่าสนใจหรือเร่ืองท่ีนักเรียน
สนใจเองให้เกิดข้ึนกบันกัเรียน  ในกรณีท่ีไม่มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ครูอาจจะให้ศึกษาจากส่ือต่างๆ 
หรือเป็นผูก้ระตุน้ดว้ยการเสนอประเด็นข้ึนมาก่อน  จากนั้นร่วมกนัก าหนดขอบเขตและแจกแจง
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รายละเอียดเร่ืองท่ีจะตอ้งศึกษาให้ชดัเจนยิ่งข้ึน อาจรวมทั้งการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์เดิม
และมีแนวทางท่ีจะส ารวจตรวจสอบอยา่งหลากหลาย 
   ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นส ารวจคน้หา   
    เป็นขั้นตอนของการวางแผน  ก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน  
ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลต่างๆอยา่ง
เพียงพอส าหรับใชใ้นขั้นตอนต่อไป 
   ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป   
   คือ การน าขอ้มูล ขอ้สนเทศท่ีไดม้าวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอท่ีได้
ในรูปแบบต่างๆ 
   ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นขยายความรู้  
   เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม หรือไปใชอ้ธิบายสถานการณ์ 
หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ   
   ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นประเมินผล  
   เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่างๆว่านกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง  
อยา่งไร และมากนอ้ยเพียงใด  จากนั้นน าไปสู่การน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ 

2.4 งานวจิยัเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้(Inquiry-Based Learning) 
   จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการน ารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์  
พบวา่ 

1. ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มี  5  ขั้น  ประกอบดว้ย 1)ขั้นเตรียมความ
พร้อมและสร้างความสนใจ  2) ขั้นสังเกต  3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป  4) ขั้นทดสอบ  ท านายและ
ขยายความรู้  5) ขั้นประเมินผล 

2. ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการน ารูปแบบการเรียนการสอนโดยการน า
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ สามารถพฒันานกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดสู้งข้ึน  ส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีสูงขั้นและส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความคิดขั้นสูง 

3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการน ารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวชิาคณิตศาสตร์ 
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   ดงัแสดงในผลการวจิยัต่อไปน้ี 
   วชัระ  นอ้ยมี ( 2551: 136 ) ศึกษาเร่ือง การพฒันาชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบ
สืบสวนสอบสวนเร่ืองการให้เหตุผลและการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทกัษะการให้
เหตุผลของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โดยขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ
สืบสวนสอบสวน มี  5  ขั้นตอน คือ  1) ขั้นเตรียมความพร้อมคือเป็นขั้นการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนให้กบัผูเ้รียน  2) ขั้นสังเกตเป็นขั้นท่ีครูผูส้อนก าหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือ
เร่ืองราวท่ีน่าสนใจเพื่อให้ผูเ้รียนสังเกตและวิเคราะห์องค์ประกอบและธรรมชาติของปัญหาอย่าง
ละเอียด  3) ขั้นอธิบายเป็นขั้นท่ีครูผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนคน้หาค าตอบโดยอาศยัความสามารถใน
การหาเหตุผลมาอธิบายถึงสาเหตุของปัญหา  4) ขั้นทดสอบและท านายผลคือเป็นขั้นท่ีน าขอ้มูลท่ี
ได้มาอภิปรายปัญหาหรือข้อสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละพยากรณ์ผลหรือท าการทดลองเพื่อทดสอบ
สมมติฐานท่ีตั้งไวน้ าไปสู่ขอ้สรุป  5) ขั้นควบคุมและน าไปใช้คือขั้นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนน า
หลกัการกฎเกณฑ์และวิธีการแกปั้ญหามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ใน
สภาพการณ์ต่างๆไดอ้ย่างกวา้งขวาง  ผลการวิจยัพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของผูเ้รียนหลงัได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวนเร่ืองการให้
เหตุผลและการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทกัษะการให้เหตุผลของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 สูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
   ออ้มฤดี แช่มอุบล ( 2553 : 117)  ศึกษาเร่ือง ผลของการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวนท่ีเน้นการใช้ค  าถามหมวกความคิดหกใบเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถในการคิดวเิคราะห์และทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ซ่ึงขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนมี  4 ขั้นตอน  
คือ 1) ขั้นสังเกต   2) ขั้นอธิบาย   3) ขั้นท านายและทดสอบ   4)  ขั้นน าไปใช้  ผลการวิจยัพบว่า  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
ท่ีเน้นการใช้ค  าถามหมวกความคิดหกใบสูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวนท่ีเนน้การใชค้  าถามหมวกความคิดหกใบสูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนท่ีเนน้การใชค้  าถามหมวกความคิดหกใบสูงกวา่ก่อนไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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   สุรชยั  สารีพนัดอน ( 2553: 87-88)  ศึกษาเร่ือง  การพฒันาการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองบทประยุกตช์ั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น มีดงัน้ี  1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)2) ขั้นส ารวจและ
คน้หา(Exploration)3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)5) 
ขั้นประเมินผล (Evaluation)  ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 
ขั้นเร่ืองบทประยกุตมี์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชก้ารเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
5 ขั้นเร่ืองบทประยกุตมี์ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยสรุปการจดักิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชก้ารเรียนรู้แบบสืบเสาะ  5 ขั้นเร่ืองบทประยุกตเ์ป็นวิธีเสริมสร้างให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์รวมทั้งมีความพึงพอใจในการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
   ริกซ์ (Riggs , 1997: 3802-A) ไดศึ้กษาถึงวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีส่งเสริม
พฒันาดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบัเกรด 4  การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลท่ีมาจากหลายแหล่งเพื่อ
พิจารณางานของนกัเรียนโดยใชว้ิธีเรียนรู้แบบสืบเสาะคน้ควา้เลือกหวัขอ้ดว้ยตนเองเคร่ืองมือท่ีใช้
ได้แก่การบันทึกเทปวีดีโอการจดบันทึกของนักเรียนและการส ารวจการเรียนรู้นักเรียนใช้
แหล่งขอ้มูลจากหลายแหล่งเพื่อส ารวจหัวขอ้ของตนเองจดบนัทึกและส ารวจขอ้มูลคร่าวๆจากการ
เขียนรายงานและการน าเสนองานในชั้นเรียนผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเองโดยใช้กระบวนการสืบเสาะนักเรียนสามารถท่ีจะเลือกหัวขอ้ไดด้ว้ยตนเองและ
พฒันาค าถามไดอ้ยา่งน่าสนใจและคน้ควา้ค าถามเหล่านั้นเพื่อหาค าตอบได ้
   ทอมสัน (Thomson, 2009: 61-10B) ไดศึ้กษาการสอนแบบสืบสวนสอบสวนและ
การใชต้วัแทนในการสืบสวนสอบสวนวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัวิทยาลยัศึกษาโดยการสังเกตจาก
ครูและผูเ้รียนจ านวน 2 ห้องเรียนในขณะท่ีมีการเรียนการสอนวิชาแคลคูลสัส าหรับคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตโดยดูจากสภาพทัว่ๆไปของห้องเรียนและทกัษะการใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน
การเก็บรวมรวมขอ้มูลใชก้ารบนัทึกเทปวีดีโอและสัมภาษณ์ครู 1 คนกบัผูเ้รียน 6 คนและศึกษาจาก
รายงานการทดลองของผูเ้รียนผลจากการวิจยัพบว่าจุดมุ่งหมายของครูและเวลาเรียนมีผลต่อการ
พฒันาการสืบสวนสอบสวนการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และความเขา้ใจของผูเ้รียนผูเ้รียนมี
การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัวทิยาศาสตร์บ่อยคร้ังแต่ถา้มีเวลานอ้ยการเรียนจะด าเนินไปโดยการใช้
ค  าถามและวิธีการของครูเพื่อให้ครอบคลุมเน้ือหาหัวข้อต่างๆมีการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับ
วิทยาศาสตร์น้อยผูเ้รียนทั้งสองกลุ่มยงัคงไวซ่ึ้งกระบวนการของความคิดรวบยอดของแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์และสามารถประยุกต์วิธีการได้และมีความมั่นใจท่ีจะบอกครูในเร่ืองของ
ความสัมพนัธ์ของคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
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   เฮเยอร์ (Heyer, 2005) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์ของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจยัพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่ม 4 คน (Using  
Group  of  Four) 
  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่ม 4  คน  เป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีอยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีมีลกัษณะของการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มย่อย 4 คนเป็นกลไกลในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี ( Davidson , 1984: 21 - 45) 

3.1 ลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่ม 
4 คน (Using  Group  of  Four) 
   การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนจะเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยั 3  ประการดว้ยกนั   
ดงัน้ี ( Davidson , 1984: 24 - 25)  วุฒิภาวะของนกัเรียน   ประสบการณ์ของนกัเรียน  และ การมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของนกัเรียน  ดงันั้นครูจ าเป็นตอ้งวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ตบสนองต่อระดบัวฒิุภาวะของนกัเรียน   จดัประสบการณ์ให้กบันกัเรียนและส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในชั้นเรียน  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตอ้งสอนเพื่อให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีมุ่งเนน้ท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะและมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์และ
น านกัเรียนไปสู่กระบวนการทางคณิตศาสตร์ดว้ยการมีเจตคติท่ีดี  และตอ้งน าทกัษะต่างๆไปสู่การ
ประยกุตใ์ช ้
   การน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่ม 4 คน (Using  Group  of  Four)ไปใช้
ในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนตอ้มีการเตรียมการในเร่ืองต่างๆ  ดงัน้ี ( Davidson, 1984: 25 - 26) 

1. สภาพกายภาพของห้องเรียน  โดยการปรับปรุงโครงสร้างเก่ียวกบัการนัง่ของ
นกัเรียนโดยการใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มและนัง่ดว้ยกนักลุ่มละ 4  คน  และมีพื้นท่ีวา่งพอส าหรับการให้
นกัเรียนไดเ้คล่ือนยา้ยในระหวา่งท ากิจกรรม 

2. การได้มาของสมาชิกในกลุ่มเกิดจากการร่วมกลุ่มของนักเรียนเกิดจากการ
ได้มาโดยการสุ่มนกัเรียนเขา้กลุ่มเพื่อท างานท่ีได้รับมอบหมาย  โดยวิธีการใช้บตัรเพื่อรวมกลุ่ม
นักเรียน  โดยสามารถท่ีเลือกใช้การเขา้กลุ่มด้วยวิธีการน้ี เพื่อขจดัปัญหาความยุง่ยากในการร่วม
กลุ่มของนกัเรียน และการท างานโดยกลุ่ม  4  คนนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงกลุ่มทุกสัปดาห์ 
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3. สมาชิกภายในกลุ่มตอ้งตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  3 ประการ  คือ 
1) นกัเรียนตอ้งมีความรับผิดชอบในงานและพฤติกรรมของตนเอง  2) นกัเรียนควรยนิดีใหค้วาม
ช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่มเม่ือไดรั้บการร้องขอ  และ 3)  นกัเรียนอาจขอความช่วยเหลือจากครูได้
ก็ต่อเม่ือสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มพบปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขกนัเองได ้ ซ่ึงบทบาท 3  ประการน้ีมี
ข้ึนเพื่อให้นกัเรียนไดมี้การอธิบายและช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มในช่วงแรกของการลงมือท างาน
กลุ่ม  แลว้ครูค่อยมีการใหค้วามรู้เพิ่มเติมในช่วงเวลาต่อมา 

4. บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้ ( Davidson, 1984: 28 - 29)ควรแสดง
บทบาทดงัต่อไปน้ี 

4.1 เป็นผูใ้หข้อ้มูล อธิบายมโนทศัน์หรือทกัษะต่างๆ  และเป็นผูใ้หต้วัอยา่ง   
4.2 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัครูและนกัเรียนร่วมชั้น   
4.3 เป็นผูน้ าไปสู่การเรียนการสอน โดยการเร่ิมบทเรียน ก าหนดเป้าหมายใน

การตอบสนอง  และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชั้นเรียน   
4.4 ให้เวลากบันกัเรียนในการเผชิญกบัปัญหา  คน้หากลยุทธ์ในการแกปั้ญหา

ดว้ยตนเอง  และส่งเสริมใหน้กัเรียนไดป้ระเมินผลการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง   
4.5 ส่งเสริมให้นกัเรียนมีทศันคติเชิงบวก โดยการพฒันาให้นกัเรียนมีลกัษณะ 

ดงัน้ี 
4.5.1 สนใจในการหาวธีิการแกปั้ญหา 
4.5.2 เช่ือมัน่ในการท่ีจะลองใชก้ลยทุธ์ต่างๆในการแกปั้ญหา 
4.5.3 เต็มใจท่ีจะเส่ียงกบัการแก้ปัญหาไม่ว่าจะประสบความส าเร็จหรือ

ลม้เหลวในการแกปั้ญหานั้นๆ 
4.5.4 สามารถยอมรับกบัความผิดหวงัท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีไม่มีความรู้

พอส าหรับการแกปั้ญหานั้นๆ 
4.5.5 มีความตั้งใจท่ีจะสานต่อเม่ือพบว่ายงัไม่สามารถแก้ปัญหานั้นๆได้

โดยทนัที 
4.5.6 เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งการไม่มีความรู้ในการหาค าตอบกบัการ

ยงัไม่พบแนวทางการหาค าตอบส าหรับปัญหานั้นๆ 
3.2 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่ม 4 คน 

   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้น ส่ิงแรกท่ี
นกัเรียนตอ้งการคือ  การมีความเขา้ใจในสถานการณ์ของปัญหา  จากนั้นหาทางในการแกปั้ญหา  
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และประเมินวิธีการแกปั้ญหาท่ีนกัเรียนคน้พบ  ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ทั้ง 3 ขั้นตอน มีรายละเอียด  
ดงัน้ี (Davidson, 1984: 29 - 32) 
   ขั้นท่ี 1  ขั้นน า  มีเทคนิคท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
   1.  น าเสนอหรือทบทวนมโนทศัน์ท่ีจ  าเป็น 
   2.  น าเสนอปัญหาท่ีเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาท่ีตอ้งจดัการเรียนรู้ในคร้ังนั้นๆ  
เพื่อใหน้กัเรียนลองแกปั้ญหา 
   3.  น าเสนอปัญหาเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหา 
   4.  อภิปรายเพื่อท าใหแ้น่ใจวา่นกัเรียนเขา้ใจวา่ตอ้งการท าอะไร 
   บทน าน้ีท ากบันักเรียนทั้งชั้น  โดยมุ่งเน้นการมีปฏิสัมพนัธ์ของนักเรียนทั้งชั้น  
เพื่อให้แน่ใจว่า  นักเรียนทุกคนเขา้ใจว่า ส่ิงท่ีนักเรียนคาดหวงัคืออะไร  จะมีประโยชน์มากถ้า
นกัเรียนมีการใหต้วัอยา่งและทบทวนตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนเหล่านั้น 
   ขั้นท่ี 2  การส ารวจ 
   เป็นการน าปัญหาท่ีเสนอไวใ้นขั้นท่ี 1  มาเป็นจุดเร่ิมตน้ในขั้นส ารวจ  ซ่ึงใน
ขั้นตอนน้ีนักเรียนจะร่วมมือกนัช่วยกนัหาแนวทางในการแก้ปัญหาและลงมือแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
   ในขั้นตอนน้ี ครูมีหนา้ท่ีอยู ่ 3  ประการ คือ 

1. สังเกตการณ์มีปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม  ฟังความคิดเห็น  กลยุทธ์ท่ี
นักเรียนใช้  และขั้นตอนการท างานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม  เพื่อจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการ
สรุปบทเรียน 

2. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนเม่ือจ าเป็นคือ เม่ือไม่มีสมาชิกภายในกลุ่มนั้นๆ
แมแ้ต่คนเดียวแกปั้ญหานั้นได ้

3. จดัเตรียมกิจกรรมเสริมและให้กิจกรรมเสริมนั้นส าหรับกลุ่มท่ีแกปั้ญหาเสร็จ
ก่อนกลุ่มอ่ืนๆ 
   การใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหานั้น  เป้าหมายของครูคือ เพื่อให้การ
ท างานของกลุ่มมีประสิทธิภาพและการท างานท่ีเป็นอิสระของกลุ่ม ซ่ึงสามารถของการท่ีนกัเรียน
แต่ละกลุ่มไม่สามารถแกปั้ญหาไดเ้กิดมาจากความยากใน 2  ลกัษณะ  คือ 

1. ความยากท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัตวัปัญหาท่ีมอบหมายให้นกัเรียนแกปั้ญหา  ซ่ึงถา้
นกัเรียนไม่สามารถแกปั้ญหาอนัมีสาเหตุมาจากความยากของตวัปัญหาท่ีมอบหมายใหท้ ากิจกรรม  โดย
      



60 

1.1 นกัเรียนใชว้ิธีการท่ีไม่ถูกตอ้งในการแกปั้ญหา ครูจ าเป็นตอ้งช่วยแนะน า
นกัเรียนให้เร่ิมตน้แกปั้ญหาใหม่ และบอกให้นกัเรียนรู้วา่วิธีการท่ีนกัเรียนเลือกใช ้ ไม่ใชว้ิธีการท่ี
ถูกตอ้ง โดยครูอาจช่วยโดยการยกตวัอยา่งปัญหาท่ีมีวธีิการแกปั้ญหาเช่นเก่ียวกบัปัญหาท่ีมอบหมาย
ให้แต่มีความง่ายกว่า เพื่อให้นักเรียนได้แก้ปัญหา เพื่อท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจถึงวิธีการ
แกปั้ญหานั้น เพื่อน าไปเปรียบเทียบกบัปัญหาท่ีกลุ่มไดรั้บมอบหมาย  จากนั้นครูอธิบายมโนทศัน์ท่ี
จ  าเป็นอีกคร้ัง  พร้อมยกตวัอยา่งปัญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหาเดิมอีกคร้ังแลว้ให้นกัเรียนช่วยกนัแกปั้ญหา  
จากนั้นจึงใหน้กัเรียนน าแนวคิดท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1.2 นกัเรียนใชแ้นวคิดการแกปั้ญหาถูกตอ้ง  แต่มีขอ้ผิดพลาดบางประการใน
การแกปั้ญหา  ครูตอ้งเขา้ไปช้ีให้เห็นถึงจุดท่ีผิดพลาดนั้น  หรือ โดยการถามเพื่อให้นกัเรียนบอกถึง
ท่ีมาของขอ้สรุปนั้น เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ห็นขอ้ผดิพลาด และแกไ้ขจุดผดิพลาดนั้นใหถู้กตอ้ง 

2. ความยากล าบากท่ีเกิดข้ึนเพราะการท างานกลุ่ม  หากนกัเรียนกลุ่มใดเกิดความ
ยากล าบากดว้ยเหตุผลน้ี  ครูตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือโดยการให้นกัเรียนไดต้ระหนกัถึงการแสดงบทบาท
ของตนเองท่ีมีต่อกลุ่ม โดยการถามค าถามเหล่าน้ีกบันกัเรียน  เช่น 

2.1 ส่ิงท่ีนกัเรียนควรท าคืออะไร    
2.2 นกัเรียนวางแผนท่ีจะด าเนินการในกลุ่มของตนเองอยา่งไรบา้ง   
2.3 นกัเรียนตอ้งการวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอะไรบา้ง   
2.4 นกัเรียนมีวธีิการรวบรวมขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งไร 

   การถามค าถามเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์เพื่อเตือนนกัเรียนได้มีแนวทางส าหรับ
การท างานกลุ่มของตนเอง 
   ขั้นท่ี  3  การสรุป 
   ในการสรุปบทเรียนมีเป้าหมายที่ตอ้งบรรลุอยู่  3  เป้าหมาย คือ  1)  ใช้
กระบวนการกลุ่มในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการหาวิธีการหาค าตอบทั้งดา้นกระบวนการ
และกลยทุธ์  2)  ใชก้ระบวนการกลุ่มในการน าเสนอการแกปั้ญหา  3)  มีการถ่ายโยงความรู้จากการ
แกปั้ญหา 
   ค าถามต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ส าหรับใชใ้นการสรุปกระบวนการต่างๆของ
นกัเรียน  ไดแ้ก่ 

1. นกัเรียนมีการจดัระบบการท างานภายในกลุ่มอยา่งไร 
2. ความยากล าบากท่ีนกัเรียนพบคืออะไร 
3. วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพของกลุ่มนักเรียนคืออะไร หรือ  วิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ี

น าไปสู่การแกปั้ญหาไดห้รือไม่ 
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   ส าหรับยุทธวิธีในการอภิปรายเพื่อแกปั้ญหาเป็นกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จาก
การถามค าถามต่อไปน้ี 

1. กลุ่มของนกัเรียนใชย้ทุธวธีิอะไรในการแกปั้ญหา 
2. มีกลุ่มไหนใชว้ธีิการท่ีแตกต่างไปจากน้ีบา้ง 

   ในตอนท่ีน าเสนอการแกปั้ญหา  มีการน าเสนอขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากกลุ่มของนกัเรียน 
โดยกลุ่มควรจะน าเสนอผลงานของกลุ่มในแนวทางท่ีเป็นไปได ้ โดยการถามวา่ 

1. นกัเรียนตดัสินใจไดอ้ยา่งไรวา่  ขอ้คน้พบของนกัเรียนเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
2. นกัเรียนมีวธีิการตรวจสอบการแกปั้ญหาของนกัเรียนอยา่งไร 

   การเช่ือมโยงการแกปั้ญหาไปสู่การขยายไปสู่สถานการณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยการ
ส ารวจความเช่ือมโยง  สามารถส ารวจไดโ้ดยการถามค าถามต่อไปน้ี 

1. นกัเรียนเห็นแบบรูปหรือความสัมพนัธ์อะไรจากการแกปั้ญหาของนกัเรียน 
2. ปัญหาน้ีท าให้นกัเรียนนึกถึงปัญหาอ่ืนๆท่ีนกัเรียนเคยแกปั้ญหาไปแลว้หรือไม่ 
3. วธีิการท่ีนกัเรียนไดเ้หมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

3.3 งานวิจัยเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการน ารูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์  พบวา่ 

1. ในการจดักลุ่มการเรียนรู้ของนกัเรียนส่วนใหญ่จะจดันกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยท่ีมี
สมาชิกภายในกลุ่ม 4 – 5  คน 

2. ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ว่าจะใช้เทคนิคใดล้วน
ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน  และสามารถพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ใหสู้งข้ึน 
   ดงัแสดงในผลการวจิยัต่อไปน้ี 
   สุภชยั  สุริยะกมล ( 2551: 90 - 91) ศึกษาเร่ือง  การเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  ความรู้สึกเชิงจ านวนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยม  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และวิธีการเรียนรู้แบบ
ปกติ  โดยใช้เทคนิค STAD    ผลการวิจยัพบวา่  วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยใชเ้ทคนิค STAD  
เป็นวิธารเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ช่วยพฒันาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  จึงควรสนบัสนุนใหค้รูคณิตศาสตร์น าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
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   หน่ึงฤทยั  ชูแกว้ ( 2556: 110-111) ศึกษาเร่ือง ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนการ์ตูนร่วมกบัเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD  เร่ืองคู่อนัดบัและกราฟ  ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความพึงพอใจในการเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมี
การจดักลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน แล้วด าเนินการจดัการเรียนรู้4ขั้นตอน  คือ 1) การน าเสนอ
บทเรียน 2) การเรียนกลุ่มย่อย 3) การเล่นเกมแข่งขนัตอบปัญหา 4) การยกย่องและการยอมรับ
ผลการวจิยัพบวา่  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนร่วมกบัเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและนกัเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
   กมลวรรณ  ใจอารีย ์(2556: 95-96) ศึกษาเร่ือง ผลของการจดัการเรียนรู้ด้วย
วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคเพื่อนเรียน เร่ืองปฎิยานุพนัธ์ุ  ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์และความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดย
มีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  คือ 1) น าเขา้สู่บทเรียน2) สอน3) ท ากิจกรรมกลุ่ม  4) สรุป
บทเรียน  และ 5) ประเมินผลการเรียนการสอนผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิคเพื่อนเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70  และนกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคเพื่อนเรียนมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์
สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70   โดยนกัเรียนสามารถพูดอธิบายโดยมีการใชภ้าษาในการส่ือสารไดถู้กตอ้ง  
ครบถว้น  และชดัเจน 
   รัชนี  ทาเหล็ก ( 2556: 59-62) ศึกษาเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิคจิ๊กซอว ์ เร่ืองเส้นขนาน  ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมีการจดักลุ่มนกัเรียน กลุ่มละ 4 -5 คน และจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  
คือ 1) การจดักลุ่มนกัเรียน 2) การมอบหมายงาน 3) การศึกษาคน้ควา้  4) การถ่ายทอดความรู้  และ          
5) การทดสอบความรู้ผลการวิจยัพบว่า  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 65 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
   ประจบ  แสงสีบบั (2556: 145- 146 ) ศึกษาเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้กลวิธี  STER เร่ืองโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวและการแปรผนั ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาและทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 โดยมีการจดักลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4  คน และจดัการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  คือ 1) ขั้น
เตรียม2) ขั้นน าเสนอบทเรียน3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ  และ 5) ขั้น
สรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่มผลการวิจยัพบวา่  ความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธี STER  
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ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 60  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  และมีทกัษะการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธี STER  
ผา่นเกณฑร้์อยละ 60  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

   จากแนวคิดและหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนขา้งตน้น าไปสู่การก าหนด
แนวคิดและหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนของการวิจยั ดงัน้ี   เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีให้ความส าคญักบักระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เผชิญกบัปัญหาท่ี
สอดคลอ้งกบัชีวติจริง  แลว้การสืบเสาะหาความรู้เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหานั้นทั้งเป็นรายกลุ่ม  ราย
คู่และรายบุคคล  โดยมีลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดงัน้ี  1) มีการจดัการเรียนรู้
เป็นกลุ่มๆละ 4  คนท่ีคละความสามารถดา้นคณิตศาสตร์  2) ให้สถานการณ์/ปัญหา เป็นตวักระตุน้
เพื่อให้นกัเรียนไดก้ าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนั  3) นกัเรียนร่วมกนัสืบเสาะหาความรู้เพื่อ
น าไปสู่มโนทศัน์ใหม่  4) น ามโนทศัน์ใหม่ท่ีไดม้าแกปั้ญหา โดยการแสดงออกในลกัษณะต่างๆท่ี
สอดคลอ้งกบักระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละดา้น  4) ประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งดา้น
มโนทัศน์ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์   โดยครูมีบทบาทดงัต่อไปน้ี  1)  จดั เตรียม
สถานการณ์/ปัญหา  และแหล่งขอ้มูลส าหรับให้นกัเรียนไดสื้บเสาะหาความรู้  2)ทบทวนมโนทศัน์
พื้นฐานท่ีจ าเป็น 3) สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ 4)เป็นผู ้
อ  านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
 

แนวคิด  หลกัการ และทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัการจัดการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์ 
 

 หลักสูตรคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นพิมพ์เขียวในการจดัการเรียนรู้ของครูส าหรับจดั         
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัโรงเรียน และเป็นตวัก าหนดคุณภาพของนกัเรียนวา่จะ
ออกมาในทิศทางใด  หลกัสูตรคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ในคร้ังน้ีอาศยัแนวคิดมาจากหลกัสูตรคณิตศาสตร์ใน 3 ประเทศเป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางส าหรับการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้  ไดแ้ก่หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของประเทศไทย  หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีผลการประเมินในวิชา
คณิตศาสตร์ในระดบันานาชาติอยู่ในระดบัตน้ๆของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  และหลกัสูตร
คณิตศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศท่ีเต็มไปดว้ยนกัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ได ้ เป็นหลกัสูตรท่ีใช้แนวคิดหลกัสูตรอิงมาตรฐาน โดยมีการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
มาตรฐานเป็นเป้าหมาย  การวดัและประเมินผลท่ีสะทอ้นมาตรฐานซ่ึงหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 
56 – 57 ) 

1. จ านวนและการด า เนินการ มีสาระส าคญัเกี่ยวกบัเร่ือง ความคิดรวบยอดและ
ความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง สมบติัเก่ียวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน 
อตัราส่วน  ร้อยละ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวน และการใชจ้  านวนในชีวติจริง   

2. การวดั  มีสาระส าคญัเก่ียวกบัเร่ือง ความยาว ระยะทาง น ้ าหนกั พื้นท่ี ปริมาตรและ
ความจุ เงินและเวลา หน่วยวดัระบบต่างๆ  การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ  การ
แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั และการน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ   

3. เรขาคณิต  มีสาระส าคญัเก่ียวกบั รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ 
สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ  แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฏีบททางเรขาคณิต  การแปลงทาง
เรขาคณิตในเร่ืองการเล่ือนขนาน  การสะทอ้น และการหมุน   

4. พีชคณิต มีสาระส าคัญเก่ียวกับ แบบรูป  ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการ
ด าเนินการของเซต  การให้เหตุผล  นิพจน์  สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดบัเลขคณิต 
ล าดบัเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต  และอนุกรมเรขาคณิต 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น มีสาระส าคญัเก่ียวกบั การก าหนดประเด็น  
การเขียนข้อค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล      
การน าเสนอขอ้มูล  ค่ากลางและการกระจายของขอ้มูล  การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล  การ
ส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น   การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบาย
เหตุการณ์ต่างๆ  และช่วยในการตดัสินใจในการด าเนินชีวติประจ าวนั   

6. ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีสาระส าคญัเก่ียวกบั  การแกปั้ญหาด้วย
วธีิการท่ีหลากหลาย  การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  
การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆและ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
 โดยมีการก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนเมื่อจบการศึกษาระดบัประถม ผูเ้รียนจะตอ้งมี
คุณภาพ ดงัน้ี  



65 

1. มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนบัและศูนย ์ เศษส่วน  
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง ร้อยละ  การด าเนินการของจ านวน  สมบติัเก่ียวกบัจ านวน  สามารถ
แกปั้ญหาเก่ียวกบัการบวก  การลบ  การคูณ และการหารจ านวนนบั เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสาม
ต าแหน่ง  ร้อยละ  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้ สามารถหาค่าประมาณ
ของจ านวนนบัและทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งได ้

2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว  ระยะทาง  น ้ าหนกั  พื้นท่ี  ปริมาตร  ความจุ  
เวลา  เงิน  ทิศ  แผนผงั  และขนาดของมุม  สามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  และน าความรู้
เก่ียวกบัการวดัไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆได ้

3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะสมบติัของรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม  
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พีระมิด  มุม  และเส้นขนาน 

4. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูป  และอธิบายความสัมพนัธ์ได ้ แกปั้ญหาเก่ียวกบั
แบบรูป  สามารถวเิคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาพร้อมทั้งเขียนให้อยูใ่นรูปของสมการเชิงเส้นท่ีมี
ตวัไม่ทราบค่าหน่ึงตวัและแกส้มการนั้นได ้

5. รวบรวมขอ้มูล  อภิปรายประเด็นต่างๆจากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง  แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ  แผนภูมิรูปวงกลม  กราฟเส้น  และตาราง  และน าเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิ
รูปภาพ  แผนภูมิแท่ง  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ  และกราฟเส้น  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น
เบ้ืองตน้ในการคาดคะเนการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่างๆได ้

6. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ไดอ้ย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการ
ตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การ
ส่ือความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ย ่างถูกตอ้งและเหมาะสม  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆใน
คณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
หลกัสูตรคณติศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของประเทศสิงคโปร์ (Primary Mathematics Teaching 
and Learning Syllabus, 2013) 
 หลกัสูตรคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษามีเป้าหมายคือ ตอ้งการให้นกัเรียน 1)ได้รับ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์และทกัษะในการใชชี้วติประจ าวนั และการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง  
2)พฒันาการคิด การให้เหตุผล การส่ือสาร การประยุกต์ใช้ และทกัษะอภิปัญญา ผ่านวิธีการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแกปั้ญหา  และ3)สร้างความมัน่ใจและส่งเสริมใหเ้กิดความสนใจในคณิตศาสตร์ 
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 กรอบหลกัสูตรคณติ 
 จุดเน้นส าคญัของกรอบหลักสูตร คือ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นั่นคือ การใช้
คณิตศาสตร์น าไปสู่การแกปั้ญหา  กรอบหลกัสูตรเน้นการเขา้ใจในสาระส าคญั  ความช านาญใน
ทกัษะต่างๆ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และให้ความส าคญักบัเจตคติและการรู้คิด ทั้ง 5 
องคป์ระกอบน้ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 
 ให้ความส าคญัของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ให้เป็นเป้าหมายหลกัของการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ โดยองค์ประกอบท่ีจะน าไปสู่การประสบผลส าเร็จในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้ มีองค์ประกอบท่ีส าคญั 5 องค์ประกอบ คือ 1)  องค์ประกอบด้านความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวน  พีชคณิต  เรขาคณิต  สถิติ  ความน่าจะเป็นและการวิเคราะห์ขอ้มูล          
2) องคป์ระกอบดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ไดแ้ก่  การใชเ้หตุผล  การติดต่อส่ือสารและการ
เช่ือมโยง  การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้  ทกัษะการคิดต่างๆและการ
วิเคราะห์พฤติกรรม  3) องค์ประกอบดา้นทกัษะทางคณิตศาสตร์  ไดแ้ก่ การค านวณ  การจดัการ
เก่ียวกบัพีชคณิต  พื้นท่ี  การวิเคราะห์ขอ้มูล  การวดั  การใชเ้คร่ืองมือต่างๆทางคณิตศาสตร์  และ
การประมาณค่า 4) องค์ประกอบดา้นการรู้คิด คือการควบคุมตนเองในการเรียนรู้ และการตรวจสอบ
ความคิดของตนเอง 5) เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ เก่ียวกบัเร่ืองความเช่ือ ความสนใจ ความช่ืนชม 
ความมัน่ใจ  และความขยนัหมัน่เพียรในการเรียนรู้ ดงัแสดงดงัแผนภาพท่ี 4 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ประสบการณ์เรียนรู้มุ่งเนน้ไปท่ีทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนรู้แต่ละหัวขอ้  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีประสบการณ์เรียนรู้ทัว่ไปที่มุ่งเน้นการพฒันา
คุณลกัษณะการเรียนรู้ท่ีดีและทกัษะต่างๆ เช่นนกัเรียนควรมีโอกาสท่ีจะ จดบนัทึกและจดัระเบียบ
ขอ้มูลให้มีความหมาย   ฝึกทกัษะขั้นพื้นฐานต่างๆทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดความช านาญ ให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัส าหรับการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ แกปั้ญหาโดยใช้รายการวิเคราะห์
ขั้นตอน(วิเคราะห์พฤติกรรม)  อภิปราย อธิบายเพื่อสร้างความชัดเจนในแนวคิด ในการพฒันา
ทกัษะการใชเ้หตุผล  และท าโครงการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
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แผนภาพท่ี 4 กรอบแนวคิดของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ 
ท่ีมา: Ministry of Education, Singapore, Primary Mathematics Teaching and Learning Syllabus 
(Singapore:  the Ministry of Education, 2012), 14.  
 
 หลกัการสอน  
 ในการสอนมีหลกัการสอน 3 ประการคือ 
 หลกัการที ่1  
 การเรียนการสอนส าหรับการเรียนรู้ :  การเรียนรู้ส าหรับความเขา้ใจ : ความเขา้ใจ
ส าหรับการใชเ้หตุผลและการน าไปใช ้และการแกปั้ญหาในท่ีสุด 
 การเรียนการสอนเป็นกระบวนการโต้ตอบที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของนักเรียน ใน
กระบวนการน้ี ครูใช้ช่วงเวลาในกระบวนการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมกบันกัเรียนในการ
เรียนรู้ นกัเรียนให้ครูให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นการวดัผล  และครูจะให้
ขอ้เสนอแนะกบันกัเรียน และตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

Monitoring of one’s own thinking 
Self-regulation of learning 

Beliefs ,  
Interest  ,  
Appreciation 
Confidence 
Perseverance 

Reasoning, communication 
and connections 
Applications and modelling 
Thinking skills and heuristics 

Numerical calculation 
Algebraic manipulation 
Spatial visualisation 
Data analysis 
Measurement 
Use of mathematical tools 
Estimation 

Numerical    Algebraic    Geometric 
Statistical    Probabilistic  Analytical 
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 การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ควรเน้นท่ีความเขา้ใจ   ความเขา้ใจเป็นส่ิงจ าเป็นการเรียนรู้
ขั้นลึกและความเช่ียวชาญในการเรียนรู้  ความเขา้ใจท าให้นกัเรียนสามารถให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
และน าคณิตศาสตร์ไปใชก้ารแกปั้ญหา  การแกปั้ญหาเป็นจุดส าคญัในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 หลกัการที ่2  
 การเรียนการสอนควรสร้างความรู้ใหก้บันกัเรียน   ใชค้วามสนใจและประสบการณ์ของ
นกัเรียนให้เกิดความเขา้ใจ และส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและสะทอ้นการ
เรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีล าดบัขั้นตอน   การไม่มีความรู้ความเขา้ใจในตวัความรู้ท่ีมีมา
ก่อน จะเป็นรากฐานในการเรียนรู้ท่ีอ่อนแอและมีการเรียนรู้ท่ีต้ืน มนัจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับครูใน
การตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนก่อนท่ีจะแนะน าความรู้ใหม่และทกัษะใหม่ๆ 
 ครูจ าเป็นตอ้งตระหนกัรู้ในความสนใจและความสามารถของนกัเรียน  เพื่อพฒันาภาระ
งานในการเรียนรู้ท่ีกระตุน้และทา้ทาย  การให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนรู้และ
การสะทอ้นผลการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญั ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเป็น
เจา้ของของการเรียนรู้ 
 หลกัการที ่3 
 การเรียนการสอนควรเช่ือมต่อการเรียนรู้สู่โลกแห่งความเป็นจริง ใช้ประโยชน์จาก
เคร่ืองมือ ICT  และเนน้ความสามารถในศตวรรษท่ี 21 มีการใชง้านทางคณิตศาสตร์หลายอยา่งใน
โลกแห่งความเป็นจริง  นกัเรียนควรมีความเขา้ใจและซาบซ้ึงของการน าคณิตศาสตร์ไปใช ้ และการ
น าคณิตศาสตร์ไปใช้ในการสร้างแบบจ าลองในการแก้ปัญหาในโลกแห่งความจริง  ด้วยวิธีน้ี
นกัเรียนจะเห็นความมีความหมายและความเก่ียวขอ้งของคณิตศาสตร์  ผูส้อนควรน า ICT มาช่วยใน
การเรียนรู้  เคร่ืองมือทาง ICT สามารถช่วยนกัเรียนในการเขา้ใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ผ่าน
visualisations  แบบจ าลอง และการน าเสนอ  ครูสามารถสนบัสนุน การส ารวจ การทดลองและการ
ขยายขอบเขตของปัญหาให้เขา้ถึงนกัเรียนได ้ ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือ ICT เป็นส่วนหน่ึง
ของความสามารถใน ศตวรรษท่ี 21 นอกจากนั้นแลว้ส่ิงส าคญัอีกอยา่งคือการออกแบบการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมความสามารถในศตวรรษท่ี 21 การร่วมมือกนัท างาน และการคิดเชิงวิพากษเ์ก่ียวกบัการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้  
 ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแต่ละหน่วยมกัเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการเรียนรู้ 3 
ขั้นตอน คือ  การเตรียมความพร้อม  การลงมือเรียนรู้  การฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญ 
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 ขั้นตอนที ่1 การเตรียมความพร้อม 
 ความพร้อมในการเรียนรู้ของนกัเรียนมีความส าคญัต่อการประสบความส าเร็จทางการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้น้ีครูเตรียมความพร้อมให้กบั
นกัเรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้  เร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา คือ ความรู้ท่ีมีมาก่อน  สร้างแรงจูงใจใน
บทเรียนท่ีจะเรียน  และส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้  
 ขั้นตอนที ่2 ลงมือเรียนรู้ 
 ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัส าหรับการเรียนรู้ ท่ีครูจะใชว้ธีิสอนเพื่อดึงดูดนกัเรียนใน
การเรียนรู้แนวคิดและทกัษะใหม่ วธีิสอน 3 วธีิ  เป็นหลกัท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ในห้องเรียนมากท่ีสุด  ตวัอย่างเช่น  การเร่ิมตน้บทเรียนดว้ยการท ากิจกรรม ตามดว้ยการสอบถาม
รายละเอียดโดยครู และจบลงดว้ยการสอนโดยตรง 

1. การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน(Activity-Based Learning)วิธีการน้ีเป็นการเรียนรู้
ดว้ยการกระท า  วิธีสอนน้ีมีประสิทธิภาพส าหรับการสอนแนวคิดและทกัษะทางคณิตศาสตร์ใน
ระดบัประถมและระดบัท่ีต ่ากว่ามธัยมศึกษา นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยการส ารวจและ
เรียนรู้แนวคิดและทกัษะต่างๆทางคณิตศาสตร์ ทั้งรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นักเรียนสามารถใช ้
ทรัพยากรต่างๆในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดความหมายและความเขา้ใจ จากส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็น
รูปธรรมและประสบการณ์  นกัเรียนคือผูช้ี้น าให้เกิดการค้นพบแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เป็น
นามธรรมและผลท่ีเกิดข้ึน 

2. การเรียนรู้โดยครูเป็นผูช้ี้น าในการเสาะแสวงหาความรู้ (Teacher-Directed Inquiry) 
วธีิการน้ีเป็นวิธีการเรียนรู้โดยผา่นการแนะน าให้ไปสืบเสาะหาความรู้  แทนท่ีจะบอกค าตอบครูจะ
น านกัเรียนให้ไปส ารวจ ตรวจสอบ และหาค าตอบดว้ยตนเอง  นกัเรียนเรียนรู้โดยมุ่งไปท่ี ค าถาม
และแนวคิดท่ีเฉพาะเจาะจง  และส่งเสริมให้มีการส่ือสาร ส ารวจและสะทอ้นค าตอบของพวก
นักเรียน การเรียนรู้ของนักเรียนก่อให้เกิดการตั้งค  าถาม การประมวลขอ้มูลและหาวิธีการท่ี
เหมาะสมในการแกปั้ญหา กระบวนการน้ีช่วยให้เกิดการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และความสามารถในศตวรรษท่ี 21 

3. การเรียนรู้ดว้ยการสอนโดยตรง(Direct instruction)วิธีการน้ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการ
สอนท่ีชดัเจน  ครูแนะน าเขา้สู่บทเรียน อธิบายและสาธิตแนวคิดและทกัษะใหม่  การสอนโดยตรงน้ี
จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือนักเรียนบอกว่า พวกเขาตอ้งการเรียนรู้อะไรและอะไรท่ีพวกเขา
ตอ้งการท่ีจะท าไดอ้ย่างชดัเจน วิธีการน้ีช่วยให้เน้นไปท่ีเป้าหมายของการเรียนรู้และบทบาทของ
รูปแบบการคิด  ถือเอาความสนใจของนกัเรียนเป็นส าคญั  ส่ิงเร้า เช่น วิดีโอ  ภาพกราฟิก เน้ือหาท่ี
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สัมพนัธ์กบัโลกแห่งความจริง หรือแมแ้ต่อารมณ์ขนัช่วยในการรักษาความคงสภาพในการสนใจได้
ในระดบัสูง 
 ขั้นตอนที ่3 การเรียนรู้ 
 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการเรียนรู้ท่ีครูช่วยให้นักเรียนได้รวบรวมและขยายผลการ
เรียนรุ้ของนกัเรียน โดยวิธีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน การสะทอ้นความคิดเห็น และการ
ขยายการเรียนรู้ 
 
หลกัสูตรคณติศาสตร์ของประเทศแคนนาดา   
 หลกัสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศแคนนาดา (The Ontario Curriculum, Mathematics, 
2005) ไดใ้หค้วามส าคญัของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเนน้วา่ การแกปั้ญหาถือวา่เป็น
กระบวนการท่ีส าคญัท่ีท าให้ให้นกัเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรคณิตศาสตร์ได ้(The 
Ontario Curriculum, Mathematics, 2005: 2) โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ถือวา่เป็นส่วนหน่ึง
ในการแก้ปัญหา  และมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  โดย
ทกัษะกระบวนการดา้นการแกปั้ญหา (Problem Solving ) จะเป็นแกนในการขบัเคล่ือนให้เกิด การ
ให้เหตุผลและการพิสูจน์ (Reasoning and Proving ) การสะทอ้นภาพ (Reflecting) การเลือกใช้
เคร่ืองมือและกลยุทธ์ในการค านวณ (Selecting Tools and Computational Strategies) การเช่ือมโยง 
(Connecting)  การแสดงเคร่ืองหมายแทน (Representing) และการติดต่อส่ือสาร (Communicating)  
โดยผูเ้รียนตอ้งมีองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ คือ ความรู้  และความเขา้ใจ  เก่ียวกบั ขอ้เท็จจริง  ขั้นตอนต่างๆ  กระบวนการและ 
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้งละชดัเจนเสียก่อน  ดงัแสดงดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการทางคณิตศาสตร์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ท่ีมา: The Ontario Curriculum, Mathematics, The Ontario Curriculum Grades 1-8 Mathematics, 
accessed February 18, 2005. available from https://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/.../math18curr. 

 
หลกัสูตรคณติศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาบงัคบัท่ีตอ้งจดัการเรียนการ
สอนใหก้บันกัเรียนในทุกระดบัชั้น  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นกัเรียนไดน้ าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ใช้ในการส่ือสาร สามารถแก้ปัญหาได้และน าไปใช้ในการพฒันาเทคโนโลยี  โดยมีสมาคมครู
คณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา(NCTM ) เป็นผูก้  าหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์  ซ่ึงจุดประสงค์ของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน ศตวรรษ ท่ี 21 คือ (NCTM,  
อา้งถึงใน  โชติมา  หนูพริก , 2553: 16 ) 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัถึงคุณค่าทางคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความมัน่ใจในความสามารถของตนเองท่ีจะท าคณิตศาสตร์ 
3. เพื่อใหน้กัเรียนเป็นนกัแกปั้ญหา 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถส่ือสารทางคณิตศาสตร์ได้ 
5. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้ 
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 เน้ือหาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วย เน้ือหาเร่ือง  
(NCTM, 2006: 4 )จ  านวนและการด าเนินการ  พีชคณิต  เรขาคณิต  การวดั  สถิติและความน่าจะเป็น 
 ทกัษะกระบวนการท่ีตอ้งมีการสอนควบคู่ไปกบัเน้ือหา  ประกอบดว้ย  1)  ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา (problem solving) 2) การให้เหตุผล ( reasoning)    3) การเช่ือมโยง(connections)  
4) การส่ือสาร ( communication)  และ 5) ความเขา้ใจในมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ( conceptual 
understanding) ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีตอ้งมีการพฒันาไปพร้อมกัน และเกิดความคล่องแคล่วในการ
ด าเนินการ 
 จากการศึกษาหลกัสูตรคณิตศาสตร์ของทั้ง 4  ประเทศท่ีกล่าวมาแลว้เบ้ืองตน้ น าไปสู่
ขอ้สรุปเก่ียวกบัลกัษณะร่วมกนัในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1. เ น้ือหา ท่ี มีการจัดการเ รียนการสอนของก ลุ่มสาระการเ รียน รู้คณิตศาสตร์ 
ประกอบดว้ย  เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ือง  จ  านวนและการด าเนินการ  พีชคณิต  เรขาคณิต  การวดั  สถิติ
และความน่าจะเป็น 

2. ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบไปดว้ย   1. การแกปั้ญหา 2. การให้
เหตุผล 3. การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  4. การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ
ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  5. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
องค์ประกอบส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 หลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และการวดัผลประเมินผลมีความส าคญัต่อการจดัการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นอยา่งยิ่ง  การบูรณาการส่ิงเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัจะส่งผลใน
การจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าต่อผูเ้รียน  และช่วยให้การจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษาประสบความส าเร็จ
ยิง่ข้ึน  โดยผูเ้ก่ียวขอ้งควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี ( กรมวชิาการ, 2545 : 27-28 ) 

1. กระบวนการเรียนรู้ควรจดัให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน  
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลรวมทั้งวฒิุภาวะของผูเ้รียน  ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะการ
คิดค านวณพื้นฐาน   มีความสามารถในการคิดในใจ  ตลอดจนพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2. การจดัเน้ือหาสาระทางคณิตศาสตร์ตอ้งค านึงถึงความยากง่าย  ความต่อเน่ือง  และ
ล าดบัขั้นของเน้ือหา  และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งค านึงถึงล าดบัขั้นของการเรียนรู้โดย
จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  รวมทั้งปลูกฝังนิสัยให้รักในการศึกษา
และแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง 
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3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   ควรจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนไดเ้กิด
การเรียนรู้ท่ีสมดุลทั้งสามดา้น คือ 

3.1 ดา้นความรู้  ประกอบดว้ยสาระการเรียนรู้  5  สาระ  ดงัน้ี 
3.1.1 จ านวนและการด าเนินการ 
3.1.2 การวดั 
3.1.3 เรขาคณิต 
3.1.4 พีชคณิต 
3.1.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 

3.2 ดา้นทกัษะ / กระบวนการ  ประกอบดว้ย 5 ทกัษะ/กระบวนการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
3.2.1 การแกปั้ญหา 
3.2.2 การใหเ้หตุผล 
3.2.3 การส่ือสาร   การส่ือความหมาย   และการน าเสนอ 
3.2.4 การเช่ือมโยง 
3.2.5 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3.3 ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม   ไดแ้ก่ 
3.3.1 ตระหนกัในคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
3.3.2 สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  มีระเบียบวินยั  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ   

มีวจิารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
4. การส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียน

การสอน  รวมทั้งอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ทางคณิตศาสตร์
พื้นฐานท่ีส าคญัและจ าเป็น  ทั้งน้ีควรให้การสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถด าเนินการวิจยัและ
พฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งมีศกัยภาพ 

5. การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี  ควรมีการประสาน
ความร่วมมือกบัหน่วยงานและบุคลทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคณิตศาสตร์  เช่น  สถานศึกษา  
โรงเรียน   บา้น  สมาคม  ชมรม  ชุมนุม  ห้องสมุด  พิพิธภณัฑ์  สวนคณิตศาสตร์  สร้างสรรคห์้อง
กิจกรรมคณิตศาสตร์หรือห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์  มุมคณิตศาสตร์  พ่อแม่  ผูป้กครอง  ครู
อาจารย ์ ศึกษานิเทศกแ์ละภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 องค์ประกอบส าคญัของการจดักระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์นบัว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ี
สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งตระหนักถึงความส าคญั  และควรน าองค์ประกอบเหล่าน้ีไปสู่การปฏิบติัเพื่อ
น าไปสู่การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และการพฒันาผูเ้รียนใหค้น้พบศกัยภาพของตนเองในท่ีสุด 
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ลกัษณะของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัในกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ในทุกวิชา  ในปัจจุบนัการวดัและประเมินผลมุ่งเน้นในการให้การช่วยเหลือนกัเรียน
ให้เกิดการเรียนรู้และการควบคุมและกระตุน้การเรียนรู้ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง  ซ่ึงการประเมินผล
นกัเรียนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3  ลกัษณะ  คือ ( ศูนยบ์ริการวชิาการ มศว, 2556: 49 – 54 ) 

1. Assessment of  learning  เป็นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเม่ือ
ครูผูส้อนด าเนินการเม่ือถึงปลายทางของการเรียนรู้  ซ่ึงอาจเรียกอีกซ่ือว่า การสอบปลายทางการ
เรียนรู้ ( Summative  test ) การวดัและประเมินผลตามแนวคิดน้ีจ าเป็นตอ้งน าผลการประเมินไป
เทียบเคียงกบัเกณฑ์หรือบุคคลอ่ืนแลว้ตดัสินผลการเรียนรู้หรือเพื่อเล่ือนระดบัชั้น  ซ่ึงการประเมิน
ในลกัษณะน้ี  ครูจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการวดัและประเมิน 

2. Assessment for  learning  เป็นการวดัและประเมินผลเพื่อการพฒันา  ปรับปรุง   ซ่ึง
ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งด าเนินการวดัและประเมินผลในระหว่างที่ด าเนินการจดัการเรียนการสอน 
( Formative  test )  เพื่อน าผลการวดัและประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาผูเ้รียนและปรับปรุง
การสอนของตนเอง ดงันั้นในการวดัและประเมินผลตามลกัษณะน้ียงัคงตอ้งเทียบเคียงกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละรายวชิา  ซ่ึงครูยงัคงมีบทบาทส าคญัในการวดัและประเมิน 

3. Assessment  as  learning  เป็นการวดัและประเมินผลตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนจ าเป็นตอ้ง
ประเมินผลตนเองเพื่อวิเคราะห์ความสามารถ  จุดแข็ง  และจุดอ่อนของตนเอง  ในการเรียนรู้  ผล
จากการประเมินในลกัษณะน้ีส่งผลใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรู้และสามารถ
น าไปพฒันาตนเองไดดี้ยิง่ข้ึน  ผูเ้รียนจะตอ้งเทียบเคียงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กบัเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีตนเอง
ก าหนด  กับมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงการประเมินในลกัษณะน้ีผูเ้รียนจะมีบทบาทส าคญัในการ
ประเมิน 
 แนวคิดการวดัและประเมินผลท่ีกล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี  4  แนวคิดการวดัและประเมินผล 

แนวคิดการ
ประเมิน 

เป้าหมายของการประเมิน เป้าหมายของการน าผลการ
ประเมินไปใช ้

ผูป้ระเมิน
หลกั 

Assessment of  
learning   

- การตดัสินผลการเรียนรู้ 
- การจดัล าดบัการเรียนรู้ 
- การเล่ือนระดบัการเรียนรู้ 

ใชเ้ทียบเคียงกบันกัเรียน
ทุกคน 

ผูส้อน 
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ตารางท่ี 4  แนวคิดการวดัและประเมินผล(ต่อ) 
แนวคิดการ
ประเมิน 

เป้าหมายของการประเมิน เป้าหมายของการน าผลการ
ประเมินไปใช ้

ผูป้ระเมิน
หลกั 

Assessment for  
learning   

เป็นขอ้มูลส าหรับครูในการ
ตดัสินใจเลือกพฒันาวธีิการ
สอนของตน 

เทียบเคียงกบัมาตรฐานท่ี
ก าหนด  หรือ ตามความ
คาดหวงัท่ีก าหนด 

ผูส้อน 

แนวคิดการ
ประเมิน 

เป้าหมายของการประเมิน เป้าหมายของการน าผลการ
ประเมินไปใช ้

ผูป้ระเมิน
หลกั 

Assessment  as  
learning   

เป็นการก ากบัตนเองในการ
เรียนรู้  และปรับปรุง พฒันา
ตนเอง 

เพื่อเป็นเป้าหมายของ
ตนเองและมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ผูเ้รียน 

 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ศูนยบ์ริการวิชาการ,  เอกสารประกอบการอบรมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2557). 
 
 ซ่ึงในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัการวดัและประเมินผลเพื่อพฒันาซ่ึงกระท าในระหวา่ง
การเรียนการสอน (Assessment for  learning) และการวดัและประเมินตนเอง ( Assessment  as  
learning )  ดงัแสดงดงัแผนภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 แสดงประเภทของการประเมินผลการเรียนรู้ 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ศูนยบ์ริการวิชาการ,  เอกสารประกอบการอบรมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2557). 
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วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้นั้ นผู ้สอนควรเลือกใช้วิธีการประเมินการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการเรียนรู้ในวชิานั้นๆ  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสะทอ้นความรู้
ความสามารถและศกัยภาพของผูเ้รียน  ซ่ึงวิธีการประเมินผลการเรียนรู้มีดงัต่อไปน้ี (ศูนยบ์ริการ
วชิาการ มศว, 2556: 67 – 70) 

1. การสังเกตพฤติกรรม  เป็นการเก็บขอ้มูลจากการดูการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน
โดยไม่เขา้ไปขดัจงัหวะการท างานหรือการคิดของนกัเรียน  โดยอาจใชเ้คร่ืองเม่ือเหล่าน้ีในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  แบบประเมินค่า  แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบนัทึกเพื่อประเมินผูเ้รียน
ตามตวัช้ีวดั 

2. การสอบปากเปล่า เป็นการใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกดว้ยการพูด ตอบประเด็นเก่ียวกบั
การเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 

3. การพูดคุย  เป็นการส่ือสาร 2 ทางระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน  ซ่ึงสามารถด าเนินการได้
ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล  โดยทัว่ไปมกัใชอ้ยา่งไม่เป็นทางการเพื่อติดตามตรวจสอบวา่ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด 

4. การใชค้  าถาม  ซ่ึงค าถามท่ีส่งเสริมความคิดขั้นสูง ควรใชค้  าถามในระดบัวิเคราะห์ข้ึน
ไป ตามกรบแนวคิดในการตั้งค  าถาม ของ Bloom 

5. การเขียนสะทอ้นการเรียนรู้ ( Journals)  เป็นรูปแบบการบนัทึกการเขียนท่ีให้ผูเ้รียน
ตอบกระทูห้รือค าถามของครูที่สอดคล้องกบัตวัช้ีวดัท่ีเป็นเป้าหมายของเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงการเขียน
สะทอ้นการเรียนรู้นอกจากท าให้ผูส้อนทราบความกา้วหนา้ในผลการเรียนรู้แลว้  ยงัเป็นเคร่ืองมือ
ประเมินพฒันาการดา้นทกัษะการเขียนไดอี้กดว้ย 

6. การประเมินการปฏิบติั ( Performance  assessment )  เป็นวิธีการปะเมินงานหรือ
กิจกรรมที่มอบหมายให้ผูเ้รียนปฎิบติังานเพื่อให้ทราบถึงผลการพฒันาของผูเ้รียน การประเมิน
ลกัษณะน้ีผูส้อนตอ้งเตรียมส่ิงส าคญั  2  ประการ  คือ  ภาระงาน( Task) หรือกิจกรรม  และเกณฑ์
การใหค้ะแนน ( Scoring   Rubrics ) 

7. การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมงาน ( Portfolio  assessment )  เป็นการรวบรวมช้ินงาน
ของผูเ้รียนเพื่อสะทอ้นความกา้วหนา้และความส าเร็จของผูเ้รียน 

8. การวดัและการประเมินดว้ยแบบทดสอบ  เป็นการประเมินตวัช้ีวดัดา้นองค์ความรู้  
ซ่ึงผูส้อนควรเลือกใช้แบบทดสอบให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวดัและประเมินนั้นๆ  โดย
แบบทดสอบท่ีใช้ตอ้งเป็นแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ  มีความเท่ียงตรง (Validity)  และเช่ือมัน่ได ้           
( Reliability) 
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9. การประเมินดา้นจิตพิสัย  เป็นการประเมินคุณธรรม  จริยธรรม คุณลกัษณะและเจต
คติท่ีควรปลูกฝังในการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงการวดัและประเมินผลดา้นน้ีควรใช้การสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบติัเป็นหลกัลงัเกตอย่างต่อเน่ือง  โดยเคร่ืองมือที่น ามาใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ   
แบบประเมินค่า  แบบตรวจสอบรายการ  แบบบนัทึกพฤติกรรม  แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง 

10. การประเมินสภาพจริง (Authentic  assessment )  ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีหลากหลาย
ซ่ึงใช้การประเมินการปฏิบติั ( Performance  assessment )  ร่วมกบัการประเมินดว้ยวิธีการอ่ืนๆ  
ภาระงานควรสะทอ้นความจริงหรือใกล ้เคียงชีว ิตจริงมากที่สุดและก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ( Scoring   Rubrics )ท่ีสอดคลอ้งหรือใกลเ้คียงกบัชีวติจริง 

11. การประเมินตนเองของผูเ้รียน ( students  self- assessment )  เป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วย
พฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการประเมินในลกัษณะน้ีตอ้งมีการก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ท่ีชดัเจน  มีเกณฑท่ี์บ่งบอกความส าเร็จของช้ินงาน/ภาระงาน  และมาตรการการ
ปรับปรุงแกไ้ขตนเอง   

12. การประเมินโดยเพื่อน( Peer   assessment )  การประเมินลกัษณะน้ีเป็นการประเมิน
เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เขา้ถึงคุณลกัษณะของงานท่ีมีคุณภาพ โดยผูเ้รียนตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งชดัเจน
วา่ ตนเองก าลงัตรวจสอบอะไรในงานของเพื่อน หรือครูตอ้งอธิบายผลท่ีคาดหวงัให้ผูเ้รียนทราบ
ก่อนลงมือประเมิน 
 
การวดัและการประเมินผลการคิดข้ันสูง 
 การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัมีเป้าหมายเพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิด
ในระดบัท่ีสูงกวา่ขั้นตน้โดยมุ่งจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดระดบัสูง  
เม่ือในการจดัการเรียนรู้มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถดา้นการคิดขั้นสูง  ดงันั้นลกัษณะของ
การประเมินผลการเรียนรู้จึงตอ้งออกแบบส าหรับการประเมินความคิดขั้นสูงของผูเ้รียนดว้ย  โดย
การคิดขั้นสูง  ได้แก่  การคิดขั้นวิเคราะห์  การประเมินค่า  และการคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิด
ของบลูม  รวมถึง การให้เหตุผลเชิงตรรกะ  การคิดตดัสินใจ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิด
แกปั้ญหา  การสร้างสรรคแ์ละการคิดสร้างสรรคด์ว้ย (Brookhart , 2010: 14) 
 หลกัการพืน้ฐานของการประเมินการคิดข้ันสูง 
 หลกัการพื้นฐานของการประเมินการคิดขั้นสูง มีดงัน้ี (Brookhart, 2010: 19 – 29 ) 

1. ตอ้งระบุใหช้ดัเจนและเท่ียงตรงวา่  ตอ้งการประเมินอะไร 
2. ออกแบบภาระงานและขอ้ทดสอบ ท่ีใหน้กัเรียนแสดงออกถึงความรู้หรือทกัษะนั้นๆ 
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3. ระบุถึงร่องรอย/หลกัฐานท่ีใชแ้สดงถึงระดบัความสามารถดา้นการคิดของนกัเรียนท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงความรู้และทกัษะนั้น 

4. น าเสนอส่ือ อุปกรณ์ ภาพ ของจริง สถานการณ์  หรือปัญหาต่างๆเพื่อให้นกัเรียนไดคื้อ 
5. ส่ือท่ีน ามาใช้ให้นักเรียนคิดขั้นสูงตอ้งเป็นส่ือท่ีนกัเรียนไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อขจดั

ปัญหาการจ าในเร่ืองนั้นมาตอบ 
6. ตอ้งมีความเขา้ใจความแตกต่างระหว่างการประเมินในลกัษณะของขอ้ค าถามท่ียาก

แต่อยูใ่นระดบัการคิดขั้นต ่า  กบัการยากอนัเน่ืองมาจากเป็นการประเมินการคิดขั้นสูง 
 กลยุทธ์ในการให้ข้อมูลย้อนกลบัหรือการให้คะแนนภาระงานส าหรับการประเมินการคิด
ข้ันสูง 
 กลยุทธ์ท่ีสามารถน ามาใช้ในการประเมินการคิดขั้นสูง มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
(Brookhart, 2010: 30 – 37 ) 

1. กลยุทธ์ในการประเมินการคิดขั้นสูงระหว่างเรียนสามารถท าได้โดยประเมินการ
สังเกต  การอภิปราย ของนกัเรียนท่ีให้เหตุผลประกอบแนวคิดของตนเอง  โดยวิธีการสนทนากบั
นกัเรียน หรือ ใหน้กัเรียนไดเ้ขียนสรุปสาระส าคญัในเร่ืองนั้นๆ แต่ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของเป้าหมาย
และเกณฑใ์นการเรียนรู้ของครูผูส้อน 

2. กลยุทธ์ในการประเมินการคิดขั้นสูงเพื่อสรุปผลการเรียน  ซ่ึงวิธีการที่สามารถ
น ามาใชเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการประเมินการคิดขั้นสูงของนกัเรียนไดแ้ก่   

2.1 การถามค าถามท่ีสามารถตอบไดห้ลายแนวทาง (multiple-choice  questions )ซ่ึง
ผูส้อนควรออกแบบค าถามส าหรับการประเมินการคิดขั้นสูงอยา่งแทจ้ริง 

2.2 การเขียนตอบและการเขียนรายงานตนเอง (constructed- response and essay  questions)  
โดยการสร้างค าถามต้องมีการออกแบบให้สอดคล้องกับระดบัการคิดขั้นสูง และสร้างเกณฑ์การ
ประเมินท่ีกะทดัรัด  ง่ายต่อการน าไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินความสามารถของผูเ้รียน  เช่น 
 
ตารางท่ี  5  เกณฑก์ารประเมิน การเขียนตอบและการเขียนรายงานตนเอง 
ระดบัคุณภาพ ค าอธิบายลกัษณะ 

2 สมบูรณ์และชดัเจน  คือ  มีหลกัฐานท่ีแสดงออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนและ
สมเหตุสมผล 

1 มีความสมบูรณ์และชดัเจนเพียงบางส่วน  คือ มีหลกัฐานท่ีแสดงออกมาถูกตอ้ง  
แต่ยงัมีการใหเ้หตุผลยงัไม่ชดัเจนหรือมีความชดัเจนเพียงบางส่วน 

0 หลกัฐานท่ีแสดงออกมาไม่แสดงใหเ้ห็นถึงความสมเหตุสมผลของขอ้สรุปท่ีได ้
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2.3 การประเมินผลการปฏิบติังาน (performance assessments)  ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายท่ีก าหนดและแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของนกัเรียนในทกัษะนั้น 
 วธีิการประเมินความคิดข้ันสูงแต่ละประเภท 
 ความคิดขั้นสูงไดแ้ก่  การคิดขั้นวิเคราะห์  การประเมินการคิดสร้างสรรค ์ตาม การให้
เหตุผล  การคิดตดัสินใจ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดแกปั้ญหา  ซ่ึงการคิดแต่ละประเภทมี
วธีิการประเมินดงัน้ี (Brookhart, 2010: 43 – 133) 

1. การประเมินการคิดวิเคราะห์  ตอ้งให้ผูเ้รียนได้มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือต่างๆ  หรือถาม
นกัเรียนเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีอยูร่อบตวัท่ีมีค าตอบท่ีแตกต่างกนั  โดยมุ่งเนน้ไปท่ี 

1.1 ถามใจความหลกัของเร่ืองนั้นๆ(Focus on  a question  or main  idea  )เพื่อให้
นกัเรียนไดต้อบวา่ประเด็นหลกั หรือปัญหาของเร่ืองหรือสถานการณ์นั้นคืออะไร โดยท่ีครูตอ้งบอก
เกณฑ์ท่ีจะใช้ประเมินความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ให้นกัเรียนรู้เพื่อนักเรียนจะได้น าไปใช้
ประโยชน์ในการประเมินและพฒันาตนเอง 

1.2 การวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้ (analyze  arguments  or  theses )  คือการระบุสมมติฐาน
เบ้ืองตน้  และน าเสนอเหตุผลอยา่งมีตรรกะ หรือน าเสนอขอ้โตแ้ยง้  หาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ  
แล้วตดัสินใจในส่ิงท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั โดยการประเมินว่า ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
วเิคราะห์ขอ้โตแ้ยง้ไดม้ากนอ้ยขนาดไหน ผูส้อนอาจใหค้  าถามต่อไปน้ี 

1.2.1 มีหลกัฐานอะไรท่ีใชใ้นการสนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้นั้น 
1.2.2 มีหลกัฐานอะไรท่ีตรงกนัขา้มกบัขอ้โตแ้ยง้นั้น 
1.2.3 มีสมมติฐานท่ีจ าเป็นอะไรท่ีใช้เป็นหลกัยึดในการแสดงว่าขอ้โตแ้ยง้ของ

นกัเรียนถูกตอ้ง 
1.2.4 มีส่วนใดบา้งท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้โตแ้ยง้นั้น 
1.2.5 เหตุผลเชิงตรรกะท่ีใชโ้ตแ้ยง้คืออะไร 

   จากนั้นให้นกัเรียนใชเ้กณฑ์การให้คะแนน( Scoring   Rubrics )ท่ีครูใชป้ระเมิน
นักเรียน มอบให้นักเรียนเพื่อใช้ประเมินตนเองในขณะท างาน  โดยครูอาจเพิ่มโอกาสในการ
ประเมินระหวา่งเรียนโดยการวางแผนให้นกัเรียนไดป้ระเมินตนเอง  ให้เพื่อนประเมิน หรือการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัโดยครูระหวา่งท่ีนกัเรียนท างาน 

1.3 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง (compare  and  contrast )    ซ่ึง
ค าถามท่ีมีการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างเป็นการประเมินความคิดขั้นสูงท่ีนกัเรียน
จะตอ้งระบุเกณฑใ์นการจ าแนกเอง  แลว้ใหน้กัเรียนระบุชุดขอ้มูลลงตามเกณฑ์นั้น  หรือบางคร้ังครู
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อาจช่วยนกัเรียนโดยการให้แผนภาพ เพื่อช่วยให้นกัเรียนไดว้ิเคราะห์องคป์ระกอบก่อน แลว้จึงให้
นกัเรียนลงมือท างาน 

2. การประเมินการประเมินค่า  เป็นการสรุปและหาหลกัฐานมาสนบัสนุนผลการสรุป
อยา่งมีเหตุผล 

3. การประเมินการคิดสร้างสรรค์  ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์หมายถึง การจดัวางหรือ
จดัระบบของส่ิงต่างๆให้ได้รูปแบบหรือแนวคิดใหม่  โดยมองไม่ที่ความสมเหตุสมผล  การมี
ผลผลิต ซ่ึงผลผลิตท่ีไดอ้าจเป็นส่ิงของทางกายภาพ หรือมโนทศัน์ในเร่ืองใด  และไม่มีกฎเกณฑ์ท่ี
ตายตวั   
  ส่ิงจ าเป็นส าหรับการคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน คือ 

1. การให้ความส าคญักับความรู้พื้นฐานท่ีลึกซ้ึง และด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
น าไปสู่การเรียนรู้ในส่ิงใหม่ 

2. เปิดใจยอมรับแนวคิดใหม่และกระตือรือร้น  พยายามน าความคิดใหม่นั้นออกมา 
3. คน้หา วสัดุ/อุปกรณ์  ส าหรับความคิดนั้นไดอ้ย่างหลากหลายจากส่ือบุคคลและ

เหตุการณ์ 
4. มองหาวิธีการเพื่อจดัระบบความคิดในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัมารวมเขา้ด้วยกัน  

แลว้ประเมินวา่เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ  แปลกใหม่ และมีประโยชน์หรือไม่ 
5. ทดลองใชแ้ละหาขอ้ผิดพลาดเม่ือเกิดความไม่แน่ใจวา่จะด าเนินการต่อไปอยา่งไร  

โดยใหม้องวา่ความลม้เหลวเป็นเหมือนโอกาสในการเรียนรู้  
  การประเมินความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรค ์ควรประเมินในลกัษณะต่อไปน้ี 

1. ตอ้งมีผลผลิตของนกัเรียนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดใหม่หรือผลผลิตใหม่ 
2. อนุญาตให้นักเรียนเลือกท าภาระงานได้แต่อยู่ภายใตเ้ป้าหมายของการประเมิน

เร่ืองนั้นๆ 
3. ประเมินผลงานของนักเรียนกบัเกณฑ์ที่ตอ้งการให้นกัเรียนบรรลุ โดยเกณฑ์ท่ี

สร้างข้ึนตอ้งสอดคลอ้งกบัโลกของการท างานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ 
4. การประเมินการให้เหตุผล   รูปแบบการให้เหตุผลท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัในโรงเรียน 

คือ  การใหเ้หตุผลแบบ deduction และinduction  
4.1 การให้เหตุผลแบบ deduction  เป็นการให้เหตุผลโดยอาศยัจากหลักการไปสู่การ

ยกตวัอยา่งท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ  ซ่ึงการประเมินความสามารถในการให้เหตุผลลกัษณะน้ี  ควร
เป็นลกัษณะของการให้ขอ้ความ  ซ่ึงอาจใช้วิธีการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ  การเขียนรายงาน
ตนเอง  หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน  ก็ได ้
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4.2 การให้เหตุผลแบบ induction เป็นการให้เหตุผลจากการศึกษาตวัอย่างหลายๆ
ตวัอยา่งแลว้สรุปเป็นหลกัการ   ซ่ึงการประเมินท่ีตอ้งการรู้วา่นกัเรียนสามารถประเมินโดยใชว้ิธีการ
หาขอ้สรุปแบบinductionไดเ้พียงใด  ควรให้สถานการณ์หรือ ขอ้มูลบางอยา่ง แลว้ให้นกัเรียนสร้าง
ขอ้สรุปท่ีเหมาะสม จากขอ้มูลและอธิบาย วา่ ท าไมขอ้สรุปนั้นถูกตอ้ง 

5. การประเมินการแกปั้ญหา 
  Bransford  and  stein (1984)ไดจ้  าแนก ขั้นตอนของการแกปั้ญหา ไว ้ 5  ขั้น  เรียกวา่
การแกปั้ญหา แบบ IDEAL  ประกอบดว้ย   
  ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหา ( Identify  the  problem ) 
  ขั้นท่ี 2 ก าหนดและเขียนแสดงสัญลกัษณ์ของปัญหา ( Define  and  represent  the  
problem )   
  ขั้นท่ี 3  ส ารวจกลยทุธ์ในการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้( Explore  possible  strategies )   
  ขั้นท่ี 4  ด าเนินการตามกลยทุธ์ ( Act  on  the  strategies )    
  ขั้นท่ี 5  มองยอ้นกลบัและประเมินผลกระทบจากการกระท า (  Look back  and  
evaluate the effects  of  your  activities )   
  นกัเรียนสามารถใชข้ั้นตอนน้ีในการแกปั้ญหา  และช่วยให้ครูมอบหมายภาระงานใน
การแกปั้ญหา ส าหรับใชใ้นการเรียนการสอนและการประเมินไดอี้กดว้ยโดยการประเมินความสามารถ
ในการแกปั้ญหา  สามารถใชข้ั้นตอนการแกปั้ญหา แบบ IDEAL  ขั้นใดขั้นหน่ึงหรือทั้ง 5  ขั้นใน
การแกปั้ญหา ดงัน้ี 

1. ระบุวิธีการในการแกปั้ญหา  โดยการน าเสนอสถานการณ์  หรือปัญหา  แล้วให้
นกัเรียนระบุส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับแนวทางในการแกปั้ญหา หรือน าเสนอขอ้ความท่ีเป็นปัญหา  และ
สอบถามนกัเรียนเพื่อใหเ้กิดค าถามท่ีจ าเป็นในการตอบค าถาม  นกัเรียนควรแสดงค าถามในรูปแบบ
ของภาษาและมโนทศัน์ของวธีิท่ีครูสอน 

2. ระบุความเก่ียวขอ้ง ในการประเมินวา่นกัเรียนมีความสามารถในการระบุปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา  ใหน้ าเสนอส่ือท่ีมีลกัษณะให้ตีความ  และถามนกัเรียนให้ระบุ
ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง ครูตอ้งถามนักเรียนว่า ขอ้มูลอะไรท่ีนักเรียนควรใช้และขอ้มูลอะไรท่ี
นกัเรียนไม่ตอ้งใช ้พร้อมให้เหตุผลการประเมินวา่นกัเรียนมีความสามารถในการระบุความเก่ียวขอ้ง
ของปัญหาไดม้ากนอ้ยเพียงใด  ใหค้รูมอบหมายงานแลว้ให้นกัเรียนท าเป็นขั้นตอน  โดยขั้นแรกให้
นกัเรียนเลือกหรืออ่านหัวขอ้ท่ีเลือก เพื่อเขียนเป็นประโยคสั้นๆและเขียนเป็นค าถาม จากนั้นถาม
นกัเรียนว่าค าถามนั้นเป็นค าถามส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาใช่หรือไม่   เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
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เพียงพอและมีแนวโนม้จะน าไปใชไ้ดห้รือไม่  การท่ีครูประเมินผลระหวา่งท ากิจกรรมจะช่วยท าให้
นกัเรียนไดผ้ลผลิตสุดทา้ยท่ีดีข้ึน 

3. ระบุกลยุทธ์ในการอธิบายและประเมินผลท่ีหลากหลาย กลยุทธ์ในการอธิบายท่ี
แตกต่างกนั สามารถน าไปใช้ในการฝึกทกัษะในการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง การจดั
เรียงล าดบัของความส าคญัของกลยุทธ์ตามหลักเกณฑ์ ทั้งก่อนและหลังการแก้ปัญหา และการ
ตดัสินใจเลือกยุทธวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา  เป็นส่ิงส าคญัในการคิดขั้นสูง  การประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน  แสดงให้เห็นโดยการใชภ้าพ  ไดอะแกรม หรือกราฟ 
แลว้ถามนกัเรียนให้อธิบายวา่ท าไมจึงเลือกวิธีการท่ีแตกต่างกนั  และให้นกัเรียนทอลองแกปั้ญหา
ในวธีิการทั้งหมดท่ีตนเองคิดได ้

4. สร้างแบบจ าลองของปัญหา ในการประเมินผลวา่นกัเรียนทีการสร้างแบบจ าลอง
ของปัญหาไดอ้ยา่งไร  ท าไดโ้ดยการใหน้กัเรียนวาดแผนภาพ  หรือรูปภาพแสดงถึงสถานการณ์ของ
ปัญหา  แลว้ประเมินนกัเรียนเก่ียวกบัวิธีการท่ีดีท่ีสุดของนกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนของการแกปั้ญหา มี
ความส าคญัมากกว่าสอบว่าปัญหาแกไ้ดถู้กตอ้ง  การวาดภาพของปัญหาทางคณิตศาสตร์แสดงให้
เห็นถึงเส้นทางในการแกปั้ญหา  แลว้ใหน้กัเรียนอธิบายแนวทางแกปั้ญหานั้น ซ่ึงนกัเรียนและครูจะ
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัแบบจ าลองของปัญหาจากนกัเรียนแต่ละคน 

5. แยกแยะอุปสรรคหรือขอ้มูลเพิ่มเติมส าหรับการแกปั้ญหาหรือสถานการณ์ ซ่ึงการ
ประเมินว่านักเรียนมีความสามารถในลกัษณะน้ีมากนอ้ยเพียงใด ให้น าเสนอปัญหาท่ีสมบูรณ์
น าไปสู่การแกปั้ญหาและถามเพื่อให้นกัเรียนไดอ้ธิบายว่า ปัญหานั้นท าไมจึงเป็นการยากในการ
ท างานให้ส าเร็จ  อุปสรรคคืออะไร และขอ้มูลอะไรท่ีนกัเรียนตอ้งการเพิ่มเติม  เป็นการประเมินว่า
นกัเรียนสามารถในการระบุอุปสรรคในการแกปั้ญหาไดห้รือไม่ 

6. การมีเหตุผลในการใชข้อ้มูล  ในการประเมินเพื่อตรวจสอบวา่นกัเรียนมีเหตุผลใน
การใช้ขอ้มูลอยา่งไร  ให้ครูน าเสนอขอ้มูลทีตอ้งมีการตีความ  เช่น เร่ืองราว  กราฟ  ตารางขอ้มูล
และปัญหาท่ีตอ้งการใชข้อ้มูลจากส่ือนั้น  แลว้ใหน้กัเรียนแกปั้ญหาและอธิบายขั้นตอนท่ีนกัเรียนใช้
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการแกปั้ญหา 

7. ใชก้ารเปรียบเทียบ  เหตุผลท่ีใช้การเปรียบเทียบเพราะต้องการเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดป้ระยุกต์ใชก้ลยุทธ์ในการแกปั้ญหาหน่ึงไปสู่การแกปั้ญหาอ่ืนๆท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั  
ซ่ึงปัญหานั้นจะตอ้งมีลกัษณะท่ีความเก่ียวขอ้งกนัทั้งตวัปัญหาและวิธีการในการแกปั้ญหา  ในการ
ประเมินเพื่อดูวา่นกัเรียนมีความสามารถในการเปรียบเทียบมากนอ้ยเพียงใด  ให้ครูน าเสนอปัญหา 
1 ปัญหาและกลยทุธ์ท่ีถูกตอ้งในการแกปั้ญหานั้น  1  กลยทุธ์  แลว้ให้นกัเรียนถึงปัญหาอ่ืนๆท่ีสามา
รุแก้ปัญหานั้นได้โดยการเปรียบเทียบกบัปัญหาท่ีก าหนดให้และท่ีใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาท่ี
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เหมือนกนั  และใหอ้ธิบายวา่ท าไมจึงใช้วิธีแก้ปัญหานั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให ้ การประเมินการเปรียบเทียบเป้นความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของ
นกัเรียนกบักลยทุธ์ในการแกปั้ญหาท่ีครูก าหนดให้   นกัเรียนควรจะสามารถอธิบายความคลา้ยคลึง
กนัในสถานการณ์ของปัญหาและความเก่ียวขอ้งกนักบัวธีิการท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาวา่มีอยา่งไร 

8. การแกปั้ญหาแบบยอ้นกลบั โดยการให้นกัเรียนดูค าตอบแลว้หาว่ามีวิธีการใดท่ี
สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาที่น าไปสู่ค าตอบท่ีเฉลยไว ้จนในท่ีสุดนักเรียนก็จะสามารถ
แกปั้ญหาท่ีมีความคลา้ยคลึงโดยไม่ตอ้งไปดูค าตอบเหมือนคร้ังแรก  การประเมินเพื่อให้รู้วา่นกัเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบยอ้นกลับหรือไม่  ให้ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีมีความ
ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนในการคิด  แลว้ให้นกัเรียนลงมือท างานโดยการดูเฉลยไปสู่การวางแผน
หรือหากลยทุธ์ในการท างานหรือแนวทางในการแกปั้ญหา  
 
หลกัการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี (สถาบนัส่งเสริม
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 12 - 15 ) 

1. การวดัและประเมินผลต้องกระท าอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้   ผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่ิงเร้าที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน
การเรียนรู้  โดยอาจใชค้  าถามเพื่อตรวจสอบและส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจดา้นเน้ือหา  ส่งเสริมให้
เกิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. การวดัและประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งกบัคุณภาพของผูเ้รียน   ท่ีระบุไวต้ามมาตรฐาน
การเรียนรู้  และจะตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  ทั้งน้ีผูส้อนตอ้งก าหนดวิธีการวดัผล
ประเมินผล  เพื่อใช้ตรวจสอบวา่ผูเ้รียนไดบ้รรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ และตอ้ง
แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในแต่ละเร่ืองใหผู้เ้รียนทราบโดยทางตรงหรือทางออ้ม  เพื่อให้ผูเ้รียนได้
ปรับปรุงตนเอง 

3. การวดัผลประเมินผลตอ้งครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ความคิด  ทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามสาระการเรียนรู้ท่ีจดัไวใ้นหลกัสูตรของสถานศึกษา  
โดยเนน้การเรียนรู้ดว้ยการท างานหรือท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดสมรรถภาพทั้ง  3  ดา้น  งานหรือ
กิจกรรมดงักล่าวควรมีลกัษณะดงัน้ี 

3.1 สาระในงานหรือกิจกรรมตอ้งใชก้ารเช่ือมโยงความรู้หลายเร่ือง 
3.2 ทางเลือกในการด าเนินงานหรือการแกปั้ญหามีหลายวธีิ 
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3.3 เงื่อนไขหรือสถานการณ์ของปัญหาท่ีเป็นปลายเปิด  เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาส
แสดงความสามารถตามศกัยภาพของตน 

3.4 งานหรือกิจกรรมตอ้งเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนไดใ้ช้การส่ือสาร การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การพดู   การเขียน  การวาดรูป 

3.5 งานหรือกิจกรรมควรมีความใกล้เคียงกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  เพื่อช่วยให้
ผูเ้รียนได้เห็นความเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบัชีวิตจริง  ซ่ึงจะก่อให้เกิดความตระหนกัใน
คุณค่าของคณิตศาสตร์ 

4. การวดัประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตอ้งช่วยให้ไดข้อ้สนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน  ซ่ึง
สามารถท าไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือและวิธีการท่ีเหมาะสมอยา่งหลากหลาย  เช่น  การมอบหมายงานให้
ท าเป็นการบา้น  การเขียนแบบบนัทึกทางคณิตศาสตร์  การทดสอบ  การสังเกต  การสัมภาษณ์  การ
ท าโครงงาน  รวมทั้งการให้ผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเอง  และน าผลท่ีไดไ้ปตรวจสอบกบัผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวงัตามท่ีก าหนดไว ้

5. การวดัผลประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการปรับปรุงความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ใน
การวางแผนการจดัการเรียนรู้   ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุงการสอน
ของผูส้อนใหมี้ประสิทธิภาพ  จึงตอ้งวดัผลประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ  และน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน  ซ่ึงจะแบ่งการประเมินผลเป็น  3  ระยะ  ดงัน้ี 

5.1 การวดัผลประเมินผลก่อนเรียน เป็นการประเมินผลที่ก าหนดไวก้่อนเร่ิมตน้
การสอนแต่ละหน่วยหรือแต่ละบทตามจุดมุ่งหมายการสอน 

5.2 การวดัและประเมินผลระหว่างเรียน  หรือการวดัผลประเมินผลเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน   เป็นการวดัผลประเมินผลความรู้ความสามารถของผูเ้รียนตามผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัท่ีก าหนดไวส้ าหรับการเรียนรู้แต่ละบทหรือแต่ละหน่วย 

5.3 การวดัและประเมินผลหลงัเรียน เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชส้รุปผลการเรียนรู้  หรือเป็น
การวดัผลประเมินผลแบบสรุปรวบยอดหลงัจากจบหน่วยการเรียน / ภาคการศึกษา / ปีการศึกษา 
 ผลจากการศึกษาแนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  
น าไปสู่การประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 1) แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   
เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานและตวัช้ีวดัเป็นเป้าหมายในการเรียนรู้  และการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์เป็นหวัใจในการจดัการเรียนการสอน โดยมีทกัษะดา้นการให้เหตุผล การเช่ือมโยง  
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การส่ือสาร ส่ือความหมายและการน าเสนอเป็นฐานเพื่อน าไปสู่การ
แกปั้ญหา  2) หลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คือ เนน้ให้นกัเรียนมีความเขา้ใจ
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ในเร่ืองท่ีเรียน เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดส้ร้างความรู้โดยใชป้ระสบการณ์
ของนกัเรียนเป็นฐานเพื่อท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจ  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและสะทอ้น
การเรียนรู้ และการเรียนรู้ควรเช่ือมโยงสู่โลกแห่งความเป็นจริง 3) ขั้นตอนในการจดัการเรียนการ
สอนประกอบดว้ย การเตรียมความพร้อม ดา้นความรู้ท่ีมีมาก่อน การสร้างแรงจูงใจในการเรียนและ
การจดับรรยากาศในห้องเรียน ขั้นลงมือเรียนรู้ โดยการให้นักเรียนเรียนรู้จากการท ากิจกรรม  
จากนั้นครูช้ีน าใหน้กัเรียนไดสื้บเสาะหาความรู้  จากนั้นครูใชก้ารสอนโดยตรง  4) ลกัษณะของการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นการวดัและประเมินผลเพื่อกรพฒันาและการปรับปรุงการเรียน
การสอน  และการวดัและประเมินผลตนเอง  โดยใชว้ธีิการประเมินจากการปฏิบติั การเขียนสะทอ้น
การเรียนรู้  การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินโดยใชแ้บบทดสอบ  ซ่ึงจะมีระยะการประเมิน
ประกอบดว้ย  ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน  
 

แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัมโนทัศน์ทางคณติศาสตร์ 
  
 มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ถือเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการเรียนการอสนคณิตศาสตร์  
หากนักเรียนมีความเขา้ใจในมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ในเร่ืองใดๆแลว้ ยอ่มส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในเร่ืองนั้น   ค  าวา่ มโนทศัน์ มาจากภาษาองักฤษวา่ Concept    ซ่ึงนกัการศึกษาและ
นกัจิตวทิยาหลายท่านไดใ้ห้ช่ือภาษาไทยไวแ้ตกต่างกนั เช่น  สังกปั   มโนทศัน์  มโนภาพ  มโนคติ  
และความคิดรวบยอด  ส าหรับในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้ค  าว่า  มโนทศัน์  ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบั
มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ มีดงัน้ี 
 
ความหมายของมโนทศัน์ทางคณติศาสตร์ 
 มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  จากการสังเคราะห์การให้ความหมายของนกัการศึกษาหลาย
ท่าน สรุปไดว้่า  มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  คือ ความคิดส าคญั  หรือความเขา้ใจของส่ิงใดส่ิงหรือ
หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ จน
น าไปสู่การไดข้อ้สรุปท่ีเป็นสาระส าคญัของเร่ืองนั้น และสามารถแยกแยะไดว้า่ส่ิงใดเป็นตวัอยา่ง
หรือไม่ใชต้วัอยา่งของความคิดส าคญันั้น  และสามารถน าความคิดส าคญัที่ได้ไปสู่การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Cooney, Davis and Henderson, 1975: 85,  
Bell, 1981: 108; Good, 1995: 118; อมัพร  มา้คะนอง, 2547: 5; ปุญยนุช  กลูเพชร์, 2552: 9) 
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ความส าคัญของมโนทัศน์ทางคณติศาสตร์ 
 นกัการศึกษาหลายท่านให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของมโนทศัน์ไว ้ซ่ึง
เป็นการกล่าวถึงความส าคญัของมโนทศัน์โดยภาพรวม  โดยมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ก็ถือวา่ เป็น
ส่วนหน่ึงของมโนทศัน์ในภาพรวม  ดงันั้นความส าคญัของมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ก็สามารถ
สะทอ้นไดจ้ากความส าคญัของมโนทศัน์ในภาพรวมได้ดงัน้ี ( Desses, 1958, อา้งถึงใน ชมพูนุช 
วนสันเทียะ, 2552: 18; Russell, 1965: 69; De  Cecco, 1968: 397-400; Ausubel, 1968; Snyder, 
1968: 8; สันติ  อิทธิพลนาวากุล, 2550: 21; ปุญยนุช  กลูเพชร์, 2552: 15 ) 

1. มโนทศัน์เป็นรากฐานส าคญัของการเรียนรู้  การท่ีมนุษยจ์ะคิดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัมโนทศัน์เป็นส าคญั 

2. มโนทศัน์เป็นพื้นฐานของทกัษะต่อๆไปท่ีจะเกิดข้ึน  จนน าไปสู่ความสามารถน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช ้

3. มโนทศัน์ช่วยลดความซบัซ้อนของธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงต่างๆท่ีมีอยูม่ากมาย  
เน่ืองจากใช้มโนทศัน์เป็นส่ิงท่ีแบ่งประเภทของส่ิงต่างๆออกเป็นกลุ่มๆ ท าให้ตอบสนองหรือส่ือ
ความหมายกนัง่ายข้ึน 

4. ท าใหรู้้จกัส่ิงต่าง  ๆจากการน ามโนทศัน์ท่ีมีไปใชเ้ทียบเคียงเพือ่ท าความรู้จกักบัส่ิงต่าง  ๆ
5. ช่วยลดความจ าเป็นที่จะตอ้งเรียนลงมา  เมื่อเรียนรู้คร้ังหน่ึงแลว้ก็น าไปใชต่้อไป

ไดเ้ร่ือยๆโดยไม่ตอ้งเรียนซ ้ า 
6. เป็นหลกัการในการช่วยแกปั้ญหา  เน่ืองจากการมีมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งและกวา้งขวาง 

สามารถท าใหส่ิ้งเร้าท่ีเป็นปัญหาสามารถจดัเขา้กลุ่มไดถู้กตอ้ง ซ่ึงเท่ากบัแกปั้ญหาไดดี้ 
7. ช่วยในการเรียนการสอน เพราะนกัเรียนจะเรียนรู้ไดดี้จะตอ้งมีมโนทศัน์อยา่งถูกตอ้ง

และเพียงพอ  โดยเฉพาะในการศึกษายิง่สูงเท่าไร เช่ือกนัวา่จะตอ้งมีนโนทศัน์ในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม
มากข้ึนเท่านั้น 

8. มโนทศัน์ที่ไม่ถูกตอ้งไม่กวา้งขวางพอเป็นเหตุให้เกิดความเช่ือท่ีผิด  ดงันั้นครูจึงมี
หนา้ท่ีศึกษาถึงสาเหตุและด าเนินการแกไ้ขมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของนกัเรียน 

9. มโนทศัน์เป็นเคร่ืองกรองเพื่อน าไปสู่การแสดงออกของพฤติกรรมมนุษยด์า้นต่างๆ  
เช่น การคิด  การส่ือความหมาย  การแกปั้ญหา  การตดัสินใจ   

10. การมีมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในเร่ืองต่างๆท่ีเรียนรู้เป็นเป้าหมายท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการ
เรียนรู้  เพราะความคิดหาเหตุผลเพื่อแกปั้ญหาใดๆตอ้งอาศยัการมีนโนทศัน์ในส่ิงนั้นๆเป็นพื้นฐาน  
การเขา้ใจนามธรรมทางภาษาของมนุษยห์รือสัญลกัษณ์ทางภาษา  ตลอดจนการปรับตวัให้เขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มก็ตอ้งอาศยั มโนทศัน์เช่นกนั 
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ประเภทของมโนทัศน์   
 มโนทศัน์สามารถแบ่งเป็นประเภทไดด้งัน้ี (Bruner, Goodnow and Austin, 1957: 41-43; 
De  Cecco and  Crawford, 1974: 231-293) 

1. มโนทศัน์ร่วมลกัษณะ(Conjunctive  Concept)คือมโนทศัน์ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมกนั
ของลกัษณะเฉพาะ(Attributes) ตั้งแต่สองลกัษณะข้ึนไป 

2. มโนทศัน์แยกลกัษณะ (Disjunctive  Concept)  คือ มโนทศัน์ท่ีสามารถใชไ้ดต้ั้งแต่
สองความหมายข้ึนไป จะหมายถึงอะไรก็ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูเ้ลือก 

3. มโนทศัน์ชนิดสัมพนัธ์ (Relational  Concept ) คือ มโนทศัน์ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะเฉพาะ(Attribute)ของมโนทศัน์ 
 
กระบวนการสร้างมโนทัศน์ 
 การสร้างมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ มีนกัการศึกษาหลายไดไ้ดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการ
สร้างมโนทศัน์ซ่ึงสามารถน าไปประยุกตใ์ชส้ าหรับการสร้างมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์โดยมีล าดบั
ขั้นดงัน้ี (Guilford, 1952: 43; Podell, 1958: 1-20; McDonald, 1959: 105; De Cecco, 1968: 394-396; 
Asubel, 1968: 517; Bolton, 1977: 10 ) 

1. น าส่ิงเร้ามากระตุน้ใหน้กัเรียนไดแ้สดงการรู้จกั 
2. ให้นกัเรียนไดส้ัมผสัและสังเกต โดยใชอ้วยัวะรับสัมผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย

อยา่ง สัมผสัส่ิงเร้านั้นๆ 
3. การรับรู้  เม่ือผูเ้รียนไดส้ัมผสัในส่ิงเร้าแลว้  ยอ่มมีการแปลความหมายของส่ิงท่ีสัมผสั

นั้น เพื่อจะไดเ้กิดการรับรู้ในส่ิงท่ีนกัเรียนไดส้ัมผสัและสังเกต 
4. การจ า หลงัจากผูเ้รียนไดส้ัมผสัและสังเกตส่ิงเร้าแลว้ยอ่มจะจ าส่ิงเร้านั้นไดว้า่มีลกัษณะ

อยา่งไร 
5. การคิดหาเหตุผล หรือการแยกแยะ โดยการท่ีนกัเรียนตอ้งท ากิจกรรมต่างๆเพื่อคิดหา

เหตุผล/แยกแยะ เก่ียวกบัส่ิงเร้านั้นๆว่าอะไร  ท าไมและอย่างไรเพื่อคน้หามโนทศัน์ของเร่ืองนั้น 
โดยท่ีนกัเรียนคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ถึงลกัษณะร่วมของส่ิงเร้านั้น 

6. สร้างสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัการรวมลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีเหมือนกนั 
7. ทดสอบสมมติฐานมโนทศัน์ท่ีสร้างข้ึนในสถานการณ์หน่ึง 
8. เลือกสมมติฐานท่ีสามารถครอบคลุมส่ิงเร้าท่ีมีลกัษณะบางประการร่วมกนัได ้
9. จดัลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีคดัเลือกไดจ้ากสมมติฐานให้สัมพนัธ์กบักระบวนการคิดท่ีมี

อยูเ่ดิมในโครงสร้างของความคิด 
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10. การสรุปอา้งอิง หรือการสรุปครอบคลุม  คือการสรุปความหมายมโนทศัน์ท่ีรับมา
ใหม่ใหค้รอบคลุมไปยงัสมาชิกภายในกลุ่ม 

11. คิดหาสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมใชเ้ป็นตวัแทนของมโนทศัน์ใหม่ 
 จากกระบวนการสร้างมโนทศัน์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้น าไปสู่กระบวนการสร้างมโนทศัน์
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับใชใ้นการวิจยั คือ  1) การน าเสนอส่ิงเร้าให้นกัเรียนไดรู้้จกั  2) จดักิจกรรม
ให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะต่างๆกบัส่ิงเร้านั้น  3) ให้นกัเรียนระบุส่ิงท่ีรับรู้จากการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงเร้านั้นๆ 4) ให้นักเรียนคิดหาเหตุผลหรือแยกแยะส่ิงที่ไดรั้บรู้จากส่ิงเร้า จน
น าไปสู่การคาดการณ์ถึงลกัษณะร่วมของส่ิงเร้านั้น  5) สร้างสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัการรวมลกัษณะ
ของส่ิงเร้าท่ีเหมือนกนั 6) ทดสอบสมมติฐานท่ีสร้างข้ึนในสถานการณ์หน่ึง 7) เลือกสมมติฐานท่ี
สามารถครอบคลุมส่ิงเร้าท่ีมีลกัษณะบางประการร่วมกนัได ้ 8) จดัลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีคดัเลือกได้
จากสมมติฐานให้สัมพนัธ์กบักระบวนการคิดท่ีมีอยูเ่ดิมในโครงสร้างของความคิด 9) การสรุป
อา้งอิง หรือการสรุปครอบคลุม โดยการสรุปเป็นมโนทศัน์ท่ีได ้ 10) คิดหาสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมใช้
เป็นตวัแทนของมโนทศัน์ใหม่ 
 
วธีิการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการสร้างมโนทัศน์ทางคณติศาสตร์ 
 นกัการศึกษาไดเ้สนอวิธีการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการสร้างมโนทศัน์
ไวห้ลายท่านซ่ึงวิธีการท่ีน าเสนอเป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีสามรถน าไปประยุกตใ์ชใ้นทุก
วชิาท่ีตอ้งการให้นกัเรียนไดเ้กิดมโนทศัน์ในเร่ืองต่างๆ  ซ่ึงวิชาคณิตศาสตร์ก็เป็นวิชาหน่ึงท่ีตอ้งใช้
การสร้างมโนทศัน์ในการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกบันักเรียน  โดยวิธีการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนสร้าง
มโนทศัน์ในการเรียนรู้ สามารถด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้ดงัน้ี (De Cecco, 1968: 402-416; 
Joyce and Weil, 1996: 161-178; วชิยั  วงษใ์หญ่, 2531: 28; นวลจิตต ์ เชาวกีรติพงศ,์ 2537: 58-60) 

1. ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนวา่ตอ้งการให้นกัเรียน
บรรลุเป้าหมายใด  และการบรรลุเป้าหมายนั้นมีมโนทศัน์อะไรบา้งท่ีนกัเรียนตอ้งรู้ 

2. วเิคราะห์มโนทศัน์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนวา่ ไดแ้ก่มโนทศัน์ใด  และในมโนทศัน์
นั้นมีคุณลกัษณะอย่างไร หากมโนทศัน์นั้นมีคุณลกัษณะหลายลกัษณะ ครูควรลดลกัษณะท่ีไม่จ  าเป็น
ลง โดยเนน้ใหเ้หลือแต่ลกัษณะเด่นและส าคญั และจดัหมวดหมู่เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจง่ายข้ึน 

3. ครูจดัเตรียมขอ้มูล หรือสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของมโนทศัน์นั้นๆให้
นกัเรียนไดศึ้กษา คน้ควา้และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
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4. ให้นกัเรียนได้ลงมือศึกษา คน้ควา้ จากขอ้มูลขอ้มูล หรือสถานการณ์ท่ีจดัเตรียมไว ้
เพื่อเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการตั้งปัญหาเป็นจุดเร่ิมต้น  ให้นักเรียนเกิดความสงสัยและ
น าไปสู่การคน้หาค าตอบกบัการเรียนรู้มโนทศัน์นั้นในท่ีสุด 

5. ใหน้ักเรียนสังเกตส่ิงท่ีศึกษาและเขียนรายงานส่ิงท่ีสังเกตเห็น หรืออาจใชว้ิธีอ่ืนๆ 
โดยส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งไดใ้นขั้นตอนน้ี คือ รายการของส่ิงต่างๆท่ีใชต้วัแทนของมโนทศัน์ในเร่ืองนั้น
และส่ิงท่ีไม่ใช่ตวัแทนลกัษณะของมโนทศัน์นั้น 

6. ใหน้กัเรียนบอกลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นตวัแทนของมโนทศัน์นั้น 
7. ใหน้กัเรียนสรุปและลองให้ค  าจ  ากัดความของ มโนทศัน์ท่ีเรียนรู้  แล้วครูมีการให้

ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขมโนทศัน์นั้น และใหก้ารเสริมแรง 
8. ใหน้กัเรียนสรุปมโนทศัน์ในเร่ืองท่ีเรียนรู้โดยใชภ้าษาของตนเอง พร้อมทั้งมีตวัอยา่ง

ประกอบมโนทศัน์นั้น โดยใชว้ธีิการน าเสนอขอ้สรุปท่ีหลากหลาย 
9. ครูและนกัเรียนอภิปรายร่วมกนัถึงวิธีการท่ีนกัเรียนใชใ้นการหาขอ้สรุปของมโนทศัน์

ในเร่ืองนั้นๆ  เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบักระบวนการคิดของตนเอง 
10. การประยุกต์ใช้มโนทัศน์โดยน าข้อสรุปท่ีได้มาใช้ในการท านายหรืออธิบาย

ปรากฎการณ์อ่ืนๆและฝึกตั้งสมมติฐานอธิบายให้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุนการท านายและ
สมมติฐานของตนและพิสูจน์  ทดสอบ การท านายและสมมติฐานของตน 
 โดยในการท าวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ยึดแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมการสร้างมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ตามขั้นตอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
 
มโนทัศน์ทางคณติศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 – 6 
 มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดมโนทศัน์ไวโ้ดยสรุป
ดงัน้ี (สสวท, 2551:  42 -  286; สสวท, 2554: 35 -  270; สสวท, 2556: 33 -  259) 
 สาระที ่1 จ านวนและการด าเนินการ  ประกอบดว้ยมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประกอบด้วยมโนทศัน์ที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  8  เร่ือง ไดแ้ก่  
1) จ  านวนนบัท่ีมากกวา่ 100,0000   2) การบวกและการลบ  3) การคูณ  4) การหาร  5) การบวก ลบ 
คูณ หารระคน  6)เศษส่วน  7)ทศนิยม  และ 8)บทประยกุต ์
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ประกอบดว้ยมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  6  เร่ือง  1)จ านวน
นบัและการบวก  การลบ การคูณ  การหาร  2)เศษส่วน   3)การบวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษส่วน  4)ทศนิยม  5)การบวก การลบ และการคูณทศนิยม 6)บทประยกุต ์
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 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบดว้ยมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  6  เร่ือง  1)จ านวน
นบัและการบวก  การลบ การคูณ  การหาร  2)ตวัประกอบและจ านวนนบั  3)เศษส่วน และการบวก 
การลบ การคูณ และการหาร  4)ทศนิยม  5)การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม 6)บท
ประยกุต ์
 สาระที่ 2 การวัด  และสาระที่ 3  เรขาคณิต  เป็นสาระท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกนั นกัเรียน
จ าเป็นตอ้งเรียนรู้เน้ือหาท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัเพื่อใหเ้กิดมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ร่วมกนั  ดงัน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประกอบด้วยมโนทศัน์ที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  5  เร่ือง ไดแ้ก่  
1) เรขาคณิต   2) การวดั  3) พื้นท่ี  4) เงิน  5) เวลา 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ประกอบด้วยมโนทศัน์ที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  6  เร่ือง  1)มุม  
2)เส้นขนาน   3)รูปส่ีเหล่ียม  4)รูปสามเล่ียม  5)รูปวงกลม 6)รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของ
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบดว้ยมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  4  เร่ือง  1) เส้น
ขนาน  2)รูปส่ีเหลี่ยม  3)รูปวงกลม  4)รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก 5) ทิศ  แผนท่ีและแผนผงั 
 สาระที ่4  พชีคณติ  ประกอบดว้ยมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบดว้ยมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  1  เร่ือง  1) สมการ
และการแกส้มการ   
 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ประกอบดว้ยมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 
ดงัน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบดว้ยมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  1  เร่ือง ได้แก่  
1) แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง  และตาราง 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ประกอบดว้ยมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  1  เร่ือง  1)สถิติและ
ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบดว้ยมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  1  เร่ือง  1) สถิติ
และความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 
 โดยมีรายละเอียดของมโนทศัน์แต่ละเร่ือง ดงัแสดงในตารางท่ี 6 ถึง 9 
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ตารางท่ี 6 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 1  จ านวนและการ
ด าเนินการ 

เร่ือง มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

จ านวนนบั จ านวนนับทีม่ากกว่า 100,000 
1. จ านวนนบัท่ีเขียนแทนดว้ย
ตวัเลขท่ีมีหกหลกั  ตวัเลขทาง
ซา้ยมือของหลกัหม่ืนอยูใ่น
หลกัแสน 

จ านวนนับและการบวก การ
ลบ  การคูณ การหาร 
1.  ในการเขียนตวัเลขแสดง
จ านวนใดๆในระบบตวัเลข
ฮินดูอารบิก  ใชส้ญัลกัษณ์
เพียง 

จ านวนนับและการบวก การ
ลบ  การคูณ การหาร 
1.  การหาค่าประมาณของ
จ านวนนบัเป็นจ านวนเตม็
ของหลกัต่างๆ  เป็นการหา
จ านวน 

2.  จ านวนนบัท่ีเขียนแทนดว้ย
ตวัเลขท่ีมีเจด็หลกั ตวัเลขทาง
ซา้ยมือของหลกัแสนอยูใ่น
หลกัลา้น 
3.  จ านวนนบัท่ีเขียนแทนดว้ย
ตวัเลขมากกวา่เจ็ดหลกั  
ตวัเลขทางซา้ยมือของหลกั
ลา้น เรียงตามล าดบัจากขวาไป
ซา้ย อยูใ่นหลกัสิบลา้น  ร้อย
ลา้น  พนัลา้น … 
4.  การเขียนแสดงจ านวนนบั
ใดๆในรูปกระจาย  เป็นการ
เขียนในรูปการบวกค่าของ
ตวัเลขในหลกัต่างๆของ
จ านวนนั้น 
5.  จ านวนสองจ านวนเม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกนั  จะ
เท่ากนั  มากกวา่กนั  หรือนอ้ย
กวา่กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียง
อยา่งเดียวเท่านั้น 
6.  แบบรูปของจ านวนเป็นชุด
ของจ านวนท่ีมีความสมัพนัธ์
กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 

สิบตวั  คือ 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  เรียก
สญัลกัษณ์สิบตวัน้ีวา่  เลข
โดด  เลขโดดเหล่าน้ีจะใช้
แสดงจ านวนใดข้ึนอยูก่บัค่า
ประจ าหลกัของหลกัเลขท่ี
เลขโดดเหล่านั้นอยู ่
2. หลกัของตวัเลขเรียงจาก
ขวาไปซา้ยจากหลกัท่ีมีค่า
ประจ าหลกันอ้ยไปหาหลกั
ท่ีมีค่าประจ าหลกัมาก  ไดแ้ก่  
หลกัหน่วย  หลกัสิบ  หลกั
ร้อย  หลกัพนั  หลกัหม่ืน  
หลกัแสน  หลกัลา้น  หลกั
สิบลา้น หลกัร้อยลา้น  .... 
3.  ค่าประจ าหลกัของหลกัท่ี
อยูท่างซา้ยมือเป็นสิบเท่า
ของค่าประจ าหลกัองหลกัท่ี
อยูถ่ดัไปทางขวา 
4.  เลขโดดในหลกัต่างๆ มี
ค่าตามค่าประจ าหลกั  เช่น  
5 ในหลกัลา้น มีค่า  หา้ลา้น 
 
 

เตม็ท่ีใกลเ้คียงจ านวนเตม็ท่ี
ตอ้งการประมาณ เพื่อ
สะดวกในการค านวณหรือ
น าไปใช ้
2.  จ านวนสองจ านวนท่ี
น ามาบวกกนัสามารถสลบั
ท่ีกนัไดโ้ดยท่ีผลบวกยงัคง
เท่ากนั สมบติัน้ีเรียกวา่ 
สมบติัน้ีเรียกวา่  สมบติัการ
สลบัท่ีของการบวก 
3.  จ านวนสองจ านวนท่ี
น ามาคูณกนั  สามารถสลบั
ท่ีกนัไดโ้ดยท่ีผลคูณยงัคง
เท่ากนั  สมบติัน้ีเรียกวา่  
สมบติัการสลบัท่ีของการคูณ   
4. จ านวนสามจ านวนท่ี
น ามาบวกกนั  จะบวกจ านวน
ท่ีหน่ึงกบัจ านวนท่ีสอง 
หรือจะบวกจ านวนท่ีสอง
กบัจ านวนท่ีสามก่อน  แลว้
จึงบวกจ านวนท่ีเหลือ  
ผลบวกยอ่มเท่ากนั  สมบติั
น้ีเรียกวา่ สมบติัการเปล่ียน
หมู่ของการบวก 
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ตารางท่ี 6 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 1  จ านวนและการ
ด าเนินการ (ต่อ) 

เร่ือง มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 การบวกและการลบ 

1.  การบวกจ านวนมากกกวา่

สองจ านวนใหบ้วกท่ีละสอง

จ านวน 

2.  การลบมีความสมัพนัธ์กบั

การบวก กล่าวคือ  ผลลบของ

จ านวนสองจ านวนใดๆเม่ือ

บวกกบัตวัลบ  จะไดเ้ท่ากบัตวั

ตั้ง 

การคูณ 

1.  การคูณจ านวนท่ีมีหน่ึง

หลกักบัจ านวนท่ีมีหลายหลกั  

อาจท าไดโ้ดยคูณจ านวนใน

หลกัหน่วยก่อน แลว้จึงคูณ

จ านวนในหลกัถดัไปทาง

ซา้ยมือตามล าดบั 

2.  ถา้ผลคูณในแต่ละหลกัเป็น

จ านวนท่ีมีสองหลกั  ใหท้ด

จ านวนท่ีครบสิบไปหลกั

ถดัไปทางซา้ยมือ 

 

5. การเขียนตวัเลขแสดง

จ านวนนบัใดๆในรูป

กระจาย  เป็นการเขียนใน

รูปการบวกค่าของเลขโดด

ในหลกัต่างๆของจ านวนนั้น 

6.  การเรียงล าดบัจ านวน

หลายๆจ านวน  ท าไดโดย

การเปรียบเทียบจ านวนทีละคู่  

แลว้เรียงล าดบัจากนอ้ยไป

มาก หรือ จากมากไปนอ้ย 

7.  การหาค่าประมาณของ

จ านวนเป็นจ านวนเตม็ของ

หลกัต่างๆ  เป็นการหา

จ านวนเตม็ท่ีใกลเ้คียง

จ านวนท่ีตอ้งการประมาณ 

เพื่อสะดวกในการค านวณ

หรือน าไปใช ้

8.  การบวก ลบ คูณ หาร  

จ านวนท่ีมากกวา่สามหลกั 

ใชห้ลกัการเดียวกบั การ

บวก ลบ คูณ หาร จ านวน

สองหลกัและสามหลกั 

5.  จ านวนสามจ านวนท่ี

น ามาคูณกนั จะคูณจ านวน

ท่ีหน่ึงกบัจ านวนท่ีสอง 

หรือ จ านวนท่ีสองกบั

จ านวนท่ีสามก่อน  แลว้จึง

คูณจ านวนท่ีเหลือ ผลคูณ

ยอ่มเท่ากนั  สมบติัน้ีเรียกวา่  

สมบติัการเปล่ียนหมู่ของ

การคูณ 

6.  การคูณจ านวนท่ีหน่ึงกบั

ผลบวกของจ านวนท่ีสอง

กบัจ านวนท่ีสาม จะได้

ผลลพัธ์เท่ากบัผลคูณของ

จ านวนท่ีหน่ึงกบัจ านวนท่ี

สอง  บวกกบัผลคูณของ

จ านวนท่ีหน่ึงกบัจ านวนท่ี

สาม สมบติัน้ีเรียกวา่ สมบติั

การแจกแจง 
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ตารางท่ี 6 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 1 จ านวนและการ
ด าเนินการ (ต่อ) 

เร่ือง มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 3.  การคูณจ านวนท่ีมีหลาย

หลกัสองจ านวน  อาจอาศยั

การกระจายจ านวนหน่ึงตามค่า

ประจ าหลกั  แลว้น าจ านวนใน

แต่ละหลกัไปคูณกบัอีกจ านวน

หน่ึง จากนั้นจึงน าผลคูณท่ี

ไดม้าบวกกนั 

การหาร 

1.  การหาร  ตวัตั้ง ตวัหาร  

ผลหาร  และเศษ  มี

ความสมัพนัธ์กนั  ดงัน้ี 

   ตวัตั้ง  =  ( ตวัหาร X ผลหาร ) 

+ เศษ 

2.  การหารเม่ือ เศษเป็นศูนย ์ 

เรียกวา่  การหารลงตวั  และ

เม่ือ เศษมากกวา่ศูนย ์เรียกวา่  

การหารไม่ลงตวั  ซ่ึงเศษนั้น

ตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบัศูนย ์ 

แต่นอ้ยกวา่ตวัหาร 

 

9. แบบรูปของจ านวนเป็น

ชุดของจ านวนท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเท่านั้น 

ตวัประกอบของจ านวนนบั 

1.  ตวัประกอบของจ านวน

นบัใดๆ คือ จ านวนนบัท่ี

หารจ านวนนบันั้นไดล้งตวั 

2. จ านวนนบัท่ีมากกวา่ 1 

และมีตวัประกอบเพียงสอง

ตวั คือ 1 กบัจ านวนนบันั้น  

เรียกวา่  จ านวนเฉพาะ 

3.  ตวัประกอบท่ีเป็นจ านวน

เฉพาะ เรียกวา่  ตวัประกอบ

เฉพาะ 

4.  การเขียนแสดงจ านวน

นบัในรูปการคูณของตวั

ประกอบเฉพาะ เรียกวา่  

การแยกตวัประกอบ 

5.  จ านบันบัท่ีหารจ านวน

นบัตั้งแต่สองจ านวนข้ึนไป

ไดล้งตวั เรียกวา่   

6.  ตวัหารร่วมทีมากท่ีสุด 

เรียกวา่ ตวัหาร่วมมาก ใช้

อกัษรยอ่วา่ ห.ร.ม. 
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ตารางท่ี 6 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 1  จ านวนและการ
ด าเนินการ (ต่อ) 

เร่ือง มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 การบวก ลบ คูณ หารระคน 
1. การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ตอ้งใชว้งเลบ็เพ่ือระบุวา่ตอ้ง
หาผลบวก ผลลบ  ผลคูณ  
หรือ ผลหารคู่ใดก่อน 
2.  การน าผลบวกของจ านวนต่างๆ
หารดว้ยจ านวนทั้งหมดของจ านวน
ท่ีน ามาบวกกนั เรียกวา่ การเฉล่ีย  
และผลหารท่ีไดน้ั้น เรียกวา่ 
ค่าเฉล่ีย จองจ านวนเหล่านั้น 

 7.  ตวัคูณร่วมของจ านวน
นบัตั้งแต่สองจ านวนข้ึนไป  
เป็นจ านวนนบัท่ีหารดว้ย
จ านวนเหล่านั้นลงตวั 
8.  ตวัคูณร่วมท่ีนอ้ยท่ีสุด  
เรียกวา่  ตวัคูณร่วมนอ้ย  ใช้
อกัษรยอ่วา่ ค.ร.น. 

เศษส่วน เศษส่วน 
1. เศษส่วนเป็นสญัลกัษณ์ใช้

แทนจ านวน เช่น 
2

1  

2.  
2

1 , 
3

1 ,
4

1 แทนจ านวน

ส่วนแบ่งท่ีกล่าวถึง 1 ส่วน 
จากส่วนแบ่งท่ีเท่าๆกนั
ทั้งหมด 2 , 3 , 4 ,… ส่วน
ตามล าดบั 
3. สญัลกัษณ์ท่ีเขียนแสดง
เศษส่วนประกอบดว้ย  
      ตวัเศษ  แสดงจ านวนส่วน
แบ่งท่ีกล่าวถึง  ซ่ึงจะเขียนไว้
ดา้นบน   
     ตวัส่วน  แสดงจ านวนส่วน
แบ่งทั้งหมดท่ีเท่าๆกนั  ซ่ึงจะ
เขียนไวด้า้นล่าง 
    และมีเสน้คัน่  ระหวา่งตวั
เศษ และ ตวัส่วน   

เศษส่วน 
1. เศษส่วนใดๆเม่ือน า
จ านวนท่ีเท่ากนัมาคูณ
ทั้งตวัเศษและตวัส่วน หรือ 
หารทั้งตวัเศษและตวัส่วน  
เศษส่วนใหม่ท่ีไดจ้ะเท่ากบั
เศษส่วนเดิม 
2.การเปรียบเทียบเศษส่วน
ท่ีตวัส่วนเท่ากนั  ให้
พิจารณาท่ีตวัเศษ ถา้ตวัเศษ
ของเศษส่วนใดมากกวา่  
เศษส่วนนั้นจะมากกวา่ 
3. การเปรียบเทียบเศษส่วน
ท่ีตวัส่วนไม่เท่ากนั ใชว้ธีิ
ท าตวัส่วนใหเ้ท่ากนัก่อน  
แลว้จึงเปรียบเทียบกนัโดย
พิจารณาท่ีตวัเศษ เศษส่วน
ใดท่ีตวัเศษมากกวา่ 
เศษส่วนนั้นจะมากกวา่ 

เศษส่วน และการบวก  
การลบ การคูณ  การหาร 
1.  การท าเศษส่วนท่ีตวัส่วน
ไม่เท่ากนัตั้งแต่สองจ านวน
ข้ึนไปใหมี้ตวัส่วนเท่ากนั  
อาจท าไดโ้ดยน าจ านวนท่ี
เท่ากนัซ่ึงไม่ใช่ศูนยม์าคูณ
ทั้งตวัเศษและตวัส่วนหรือ
หารทั้งตวัเศษและตวัส่วน 
หรืออาจท าไดโ้ดยหา ค.ร.น. 
ของตวัส่วนทั้งหมด  แลว้ท า
เศษส่วนทุกจ านวนใหมี้ตวั
ส่วนเท่ากบั ค.ร.น.นั้น 
2.  การเปรียบเทียบเศษส่วน
ท่ีตวัส่วนไม่เท่ากนั  ใชว้ธีิท า
เศษส่วนใหต้วัส่วนเท่ากนั
ก่อน  แลว้จึงเปรียบเทียบ
โดยพิจารณาท่ีตวัเศษ 
เศษส่วนใดท่ีตวัเศษมากกวา่ 
เศษส่วนนั้นจะมากกวา่ 
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ตารางท่ี  6 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 สาระท่ี 1  จ านวนและการ
ด าเนินการ  (ต่อ) 

เร่ือง มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เศษส่วน 4.  
2

1   อ่านวา่  เศษหน่ึงส่วน

สอง 

4

3    อ่านวา่  เศษสามส่วนส่ี 

5.  เศษส่วนสองจ านวนเม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกนั  จะ
เท่ากนั  มากกวา่กนั หรือนอ้ย
กวา่กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง
เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 
6.  การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ี
มีตวัส่วนเท่ากนั ใชว้ธีิน าตวั
เศษมาเปรียบเทียบกนั  ตวั
เศษของเศษส่วนใดมากกวา่  
เศษส่วนนั้นจะมากกวา่ 
7.  การบวกเศษส่วนสอง
จ านวนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั  ท า
ไดโ้ดยน าตวัเศษมาบวกกนั
โดยตวัส่วนคงเดิม 
8. การลบเศษส่วนสอง
จ านวนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั ท า
ไดโ้ดยน าตวัเศษมาลบกนั 
โดยตวัส่วนคงเดิม 

4. เศษส่วนใดท่ีไม่มีจ านวน
นบัใดท่ีมากกวา่ 1 หารทั้งตวั
เศษและตวัส่วนไดล้งตวั  เรียก
เศษส่วนนั้นวา่ เศษส่วนอยา่งต ่า 
6. เศษส่วนท่ีตวัเศษเป็น
จ านวนนบัและตวัส่วนหารตวั
เศษไดล้งตวั  เศษส่วนนั้น  
สามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูป
จ านวนนบัได ้
7. เศษส่วนท่ีตวัเศษนอ้ยกวา่
ตวัส่วน  เรียกวา่ เศษส่วนแท ้
8. เศษส่วนท่ีตวัเศษเท่ากบัตวั
ส่วน หรือมากกวา่  ตวัส่วน  
เรียกวา่  เศษเกิน 
9.  เศษส่วนท่ีตวัเศษมากกวา่
ตวัส่วน  สามารถเขียนในรูป
ของจ านวนนบักบัเศษส่วนแท ้ 
ซ่ึงเรียกวา่  จ านวนคละ 
10.  การเขียนเศษเกินในรูป
จ านวนคละ  อาจท าไดโ้ดยน า
ตวัส่วนไปหารตวัเศษ  ผลหาร
ท่ีไดจ้ะเป็นจ านวนนบั เศษท่ี
เหลือเป็นตวัเศษ โดยมีตวัส่วน
คงเดิม 
11.  การเขียนจ านวนคละใน
รูปเศษเกิน  ท าไดโ้ดยน าตวั
ส่วนไปคูณกบัจ านวนนบั  
แลว้บวกกบัตวัเศษ ผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ะเป็นตวัเศษของเศษเกิน  
โดยมีตวัส่วนคงเดิม 

3.  การบวกหรือการลบ
เศษส่วนท่ีตวัส่วนไม่เท่ากนั 
จะตอ้งท าตวัส่วนใหเ้ท่ากนั
ก่อน แลว้จึงหาผลบวกหรือ
ผลลบ 
4.  การบวกหรือการลบ
จ านวนคละ อาจเขียน
จ านวนคละในรูปเศษเกิน
ก่อน แลว้จึงหาผลบวกหรือ
ผลลบ 
5.  การคูณเศษส่วนกบั
เศษส่วน ใชว้ธีิน าตวัเศษคูณ
กบัตวัเศษ และตวัส่วนคูณ
กบัตวัส่วน  หรือถา้ตวัเศษ
และตวัส่วนมีตวัประกอบ
ร่วม ใหน้ าตวัประกอบร่วม
มาหารทั้งตวัเศษและตวัส่วน
ก่อน  แลว้จึงหาผลคูณ 
6.  เศษส่วนสองจ านวนท่ี
คูณกนัได ้1 เศษส่วนทั้งสอง
เป็นส่วนกลบัซ่ึงกนัและกนั 
7.  การหารจ านวนใดๆดว้ย
เศษส่วน  อาจท าไดโ้ดยน า
จ านวนนั้นคูณกบัส่วนกลบั
ของเศษส่วนท่ีเป็นตวัหาร 
8.  การคูณหรือการหาร
จ านวนคละ ใหเ้ขียนจ านวน
คละในรูปเศษเกินก่อน  แลว้
จึงหาผลคูณหรือผลหาร 
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ตารางท่ี  6 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 สาระท่ี 1  จ านวนและการ
ด าเนินการ (ต่อ) 

เร่ือง มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เศษส่วน  การบวก  การลบ  การคูณ  และ
การหารเศษส่วน 
1. การบวกหรือการลบเศษส่วน
ท่ีตวัส่วนเท่ากนั  ใหน้ าตวัเศษ
มาบวกหรือลบกนั  โดยตวัส่วน
คงเดิม 
2. การบวกหรือการลบเศษส่วน
ท่ีตวัส่วนไม่เท่ากนั  จะตอ้งท า
ตวัส่วนใหเ้ท่ากนัก่อน  แลว้จึง
หาผลบวกหรือผลลบ 
3. การคูณเศษส่วนกบัจ านวน
นบั  ใชว้ธีิน าจ านวนนบัคูณกบั
ตวัเศษ  ตวัส่วนคงเท่าเดิม 
4. การคูณเศษส่วนกบัเศษส่วน  
ใชว้นี าตวัเศษคูณกบัตวัเศษ 
และตวัส่วนคูณกบัตวัส่วน 
5.  เศษส่วนสองจ านวนท่ีคูณ
กนัไดผ้ลคูณเป็น 1  เรียก
เศษส่วนทั้งสองวา่เป็น ส่วน
กลบั ของกนัและกนั 
6.  การหารเศษส่วนดว้ย
เศษส่วน  หาผลหารไดจ้ากการ
คูณเศษส่วนท่ีเป็นตวัตั้งกบัส่วน
กลบัของตวัหาร 
7. แบบรูปของจ านวนท่ีเป็น
เศษส่วนเป็นชุดของเศษส่วนท่ี
มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงเท่านั้น 
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ตารางท่ี 6 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 1  จ านวนและการ
ด าเนินการ (ต่อ) 

เร่ือง มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ทศนิยม ทศนิยม 
1. ทศนิยมเพื่อสญัลกัษณ์ใช้
เขียนแทนจ านวน เช่น 0.1 , 
0,2 
2.  เราสามารถเขียนเศษส่วน
ใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยมได ้เช่น 

10

1   เขียนในรูปทศนิยม  

ไดเ้ป็น  0.1 
3.  การอ่านตวัเลขท่ีมีจุด
ทศนิยม  ตวัเลขหนา้จุด
ทศนิยมใหอ่้านแบบจ านวน
เตม็  ตวัเลขหลงัจุดทศนิยม
ใหอ่้านแบบเรียงตวั เช่น 
135.6  อ่านวา่  หน่ึงร้อย
สามสิบหา้จุดหก 
4.  ทศนิยมสองจ านวนเม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกนั จะ
เท่ากนั  มากกวา่กนั  หรือ
นอ้ยกวา่กนั  อยา่งใดอยา่ง
หน่ึงเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 

ทศนิยม 
1.  ทศนิยมเป็นสญัลกัษณ์ใช้
เขียนแสดงจ านวน เช่น 0.1 , 
0.02 
2.  การอ่านตวัเลขท่ีมีจุด
ทศนิยม  ตวัเลขหนา้จุดทศนิยม 
อ่านแบบจ านวนนบั  ตวัเลข
หลงัจุดทศนิยม อ่านแบบเรียง
ตวั  เช่น 
13.45  อ่านวา่  สิบสามจุดส่ีหา้ 
3. เลขโดดหลงัจุดทศนิยมตวั
แรก เรียกวา่ ทศนิยมต าแหน่งท่ี
หน่ึง  เลขโดดหลงัจุดทศนิยม
ตวัท่ีสองเรียกวา่  ทศนิยม
ต าแหน่งท่ีสอง 
4. จ านวนนบัสามารถเขียนใน
รูปทศนิยมได ้
5.  ค่าประจ าหลกัของทศนิยม

ต าแหน่งท่ีหน่ึง คือ 
10

1   หรือ 

0.1 
6.  ค่าประจ าหลกัของทศนิยม

ต าแหน่งท่ีสอง คือ 
100

1   หรือ 

0.01 
7.  การเขียนแสดงทศนิยมใดๆ
ในรูปกระจาย  เป็นการเขียนใน
รูปการบวกค่าของเลขโดดใน
หลกัต่างๆของทศนิยมนั้น 
 

ทศนิยม 
1. การอ่านตวัเลขท่ีมีจุด
ทศนิยม  ตวัเลขหนา้จุด
ทศนิยมใหอ่้านแบบจ านวน
นบั  ตวัเลขหลงัจุดทศนิยม
อ่านแบบเรียงตวั 
2. เลขโดดหลงัจุดทศนิยม
ในต าแหน่งท่ีหน่ึง อยูใ่น
หลกัส่วนสิบ มีค่าประจ า

หลกัเป็น 
10

1   หรือ 0.1 

เลขโดดหลงัจุดทศนิยมใน
ต าแหน่งท่ีสอง อยูใ่นหลกั
ส่วนร้อย มีค่าประจ าหลกั

เป็น 
100

1   หรือ 0.01 

เลขโดดหลงัจุดทศนิยมใน
ต าแหน่งท่ีสาม อยูใ่นหลกั
ส่วนพนั มีค่าประจ าหลกั

เป็น 
1000

1   หรือ 0.001 

3.  ทศนิยมสามต าแหน่งมี
เลขโดดหลงัจุดทศนิยมสาม
ตวั  จ านวนเลขโดดหลงัจุด
ทศนิยมเป็นการบอกวา่  
จ านวนนั้นเป็นทศนิยมก่ี
ต าแหน่ง  เช่น  1.28  เป็น
ทศนิยมสองต าแหน่ง 
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ตารางท่ี  6 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 1  จ านวนและการ
ด าเนินการ (ต่อ) 

เร่ือง มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ทศนิยม  8. ทศนิยมสองจ านวน เม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกนั  จะ
เท่ากนั มากกวา่กนั หรือนอ้ย
กวา่กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง
เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 
9.  ทศนิยมสามารถเขียนใน
รูปเศษส่วนและเศษส่วน
สามารถเขียนในรูปทศนิยม 
การบวก การลบ และการคูณ
ทศนิยม 
1. การบวกทศนิยม ใช้
หลกัการเดียวกบัการบวก
จ านวนนบั  โดยน าจ านวนท่ี
อยูใ่นหลกัเดียวกนัมาบวกกนั 
2. การลบทศนิยม ใช้
หลกัการเดียวกบัการลบ
จ านวนนบั  โดยน าจ านวนท่ี
อยูใ่นหลกัเดียวกนัมาลบกนั 
3.  การคูณทศนิยม ใช้
หลกัการเดียวกบัการคูณ
จ านวนนบั  แลว้ใส่จุด
ทศนิยมท่ีผลลพัธ์ ให้
ต าแหน่งทศนิยมท่ีผลลพัธ์
เท่ากบัผลบวกของจ านวน
ต าแหน่งของทศนิยมท่ีน ามา
คูณกนั 
4.  แบบรูปของทศนิยมเป็น
ชุดของทศนิยมท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งใด
อยา่งหน่ึงเท่านั้น 

4.  การเขียนทศนิยมใดๆใน
รูปกระจายเป็นการเขียนใน
รูปการบวกค่าของเลขโดด
ในหลกัต่างๆของทศนิยม
นั้น 
5.  ทศนิยมสองต าแหน่ง 
เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัจะ
เท่ากนั  มากกวา่กนั หรือ
นอ้ยกวา่กนั อยา่งใดอยา่ง
หน่ึงเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 
6.  การเขียนทศนิยมสาม
ต าแหน่ง  เม่ือเขียนในรูป
เศษส่วนและยงัไม่ท าใหเ้ป็น
เศษส่วนอยา่งต ่า  จะมีตวั
ส่วนเป็น 1,000 
7. เศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็น 
1,000  สามารถเขียนเป็น
ทศนิยมสามต าแหน่ง 
8.  การหาค่าประมาณเป็น
ทศนิยมหน่ึงต าแหน่งของ
ทศนิยมใด  อาจท าไดโ้ดย
พิจารณาเลขโดดในหลกั
ส่วนร้อยของทศนิยมนั้น ถา้
เป็น 5 ถึง 9 ใหป้ระมาณเป็น
ทศนิยมหน่ึงต าแหน่งท่ี
มากกวา่ทศนิยมต าแหน่งท่ี
หน่ึงเดิมอยู ่0.1  ถา้เป็น 0 ถึง  
4 ใหป้ระมาณเป็นทศนิยม
หน่ึงต าแหน่งท่ีมีทศนิยม
ต าแหน่งท่ีหน่ึงเท่าเดิม 
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ตารางท่ี 6 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 1  จ านวนและการ
ด าเนินการ (ต่อ) 

เร่ือง มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ทศนิยม   9.  การหาค่าประมาณเป็น
ทศนิยมสองต าแหน่งของ
ทศนิยมใด  อาจท าไดโ้ดย
พิจารณาเลขโดดในหลกั
ส่วนพนัของทศนิยมนั้น ถา้
เป็น 5 ถึง 9 ใหป้ระมาณเป็น
ทศนิยมสองต าแหน่งท่ี
มากกวา่ทศนิยมต าแหน่งท่ี
สองเดิมอยู ่0.01  ถา้เป็น 0 
ถึง  4 ใหป้ระมาณเป็น
ทศนิยมสองต าแหน่งท่ีมี
ทศนิยมต าแหน่งท่ีสองเท่า
เดิม 
การบวก การลบ การคูณ 
และการหารทศนิยม 
1. การบวกทศนิยม  ใช้
หลกัการเดียวกบัการบวก
จ านวนนบั คือ น าจ านวนท่ี
อยูใ่นหลกัเดียวกนัมาบวกกนั 
2. การลบทศนิยม  ใช้
หลกัการเดียวกบัการลบ
จ านวนนบั  คือ น าจ านวนท่ี
อยูใ่นหลกัเดียวกนัมาลบกนั 
3.  การคูณทศนิยม อาจคูณ
เช่นเดียวกบัการคูณจ านวน
นบั  แลใ้ส่จุดทศนิยมท่ีผล
คูณ โดยใหจ้ านวนต าแหน่ง
ทศนิยมมารผลคูณเท่ากบั
ผลบวกของจ านวนต าแหน่ง
ของทศนิยมท่ีน ามาคูณ 
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ตารางท่ี 6 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 1  จ านวนและการ
ด าเนินการ (ต่อ) 

เร่ือง มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ทศนิยม   4. การหารทศนิยม 
4.1  เม่ือตวัหารเป็นจ านวนนบั  
อาจใชว้ธีิเขียนตวัตั้งและตวัหาร
ในรูปเศษส่วน  แลว้หาผลหาร
โดยใชค้วามรู้เร่ืองการหาร
เศษส่วน  หรืออาจใชห้ลกัการ
เดียวกบัการหารจ านวนนบั 
โดยเขียนจุดทศนิยมของผลหาร
ใหต้รงกบัจุดทศนิยมของตวัตั้ง 
4.2  เม่ือตวัหารเป็นทศนิยมไม่
เกินสามต าแหน่ง อาจใชว้ธีิ
เขียนตวัตั้งและตวัหารในรูป
เศษส่วน  แลว้หาผลหารโดยใช้
ความรู้เร่ืองการหารเศษส่วน  
หรือใชว้ที าตวัหารใหเ้ป็น
จ านวนนบัแลว้หาผลหาร 

บทประยกุต ์  บทประยุกต์ 
1.  ร้อยละเป็นการเปรียบเทียบ
จ านวนต่างๆกบัจ านวน 100 
เช่น  ร้อยละ  1  เป็นการ
เปรียบเทียบ 1 กบั  100 
2.  เศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็น 100  
ร้อยละ  และเปอร์เซ็นต ์ มี
ความหมายอยา่งเดียวกนั 

3.  
100

1 , 
100

2 ,… อาจเขียน

แทนดว้ย  ร้อยละ 1 , ร้อยละ 2 
,…  หรือ   1 % , 2% ,… 
4.  1 % , 2% ,…  อ่านวา่  หน่ึง
เปอร์เซ็นต ์, สองเปอร์เซ็นต ์,... 

บทประยุกต์ 
1.  โจทยปั์ญหาการคูณและการ
หารท่ีแสดงความสมัพนัธ์ของ
จ านวน  3  จ านวน  ซ่ึงเป็นส่ิง
เดียวกนั 2  จ านวน  และเป็นส่ิง
เดียวกนักบัท่ีโจทยถ์ามอีก  1 
จ านวน  อาจใช้
บญัญติัไตรยางศใ์นการหา
ค าตอบ 
2.  ร้อยละ  สามารถเขียนแสดง
ไดใ้นรูปเศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็น  
100  หรือในรูปทศนิยมสอง
ต าแหน่ง 
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ตารางท่ี 6 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 1  จ านวนและการ
ด าเนินการ (ต่อ) 

เร่ือง มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

บทประยกุต ์  5.  ทศนิยมสองต าแหน่ง
สามารถเขียนแสดงในรูป
ร้อยละ 
6.  ร้อยละ  สามารถเขียน
แสดงในรูปเศษส่วนท่ีมี
ตวัส่วนเป็น 100  หรือ ใน
รูปทศนิยมสองต าแหน่ง 
7.  การบอกก าไร  ขาดทุน  
เป็นร้อยละหรือ 
เปอร์เซ็นต ์ เป็นการบอก
ก าไรหรือขาดทุน เม่ือ
เทียบกบัตน้ทุน  100  
บาท 
8. การบอกลดราคาเป็น
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์ 
เป็นการบอกส่วนลดเม่ือ
เทียบกบัราคาท่ีบอกขาย 
100  บาท 

3.  การบอกก าไร ขาดทุน  เป็น
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์ เป็นการ
บอกก าไรหรือขาดทุนเม่ือเทียบ
กบัตน้ทุน  100 บาท 
4.  การบอกลดราคาเป็นร้อยละ
หรือเปอร์เซ็นต ์เป็นการบอก
ส่วนลดเม่ือเทียบกบัราคาท่ีบอก
ขาย 100  บาท 
5.  การฝากเงินและการกูย้มืเงิน   
มีค  าท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
   เงินตน้  หมายถึง  จ านวนเงินท่ี
น าไปฝากธนาคาร หรือ จ านวน
เงินท่ีใหกู้ย้มืโดยไม่รวมดอกเบ้ีย 
   ดอกเบ้ีย  หมายถึง  จ านวนเงิน
ท่ีใหเ้ป็นผลปะโยชน์ตอบแทน
แก่ผูฝ้ากเงินหรือเจา้ของเงินตน้  
โดยคิดดอกเบ้ียตามจ านวนเงินตน้  
อตัราดอกเบ้ีย  และระยะเวลาท่ี
ฝากหรือกูย้มื 
   อตัราดอกเบ้ีย  หมายถึง  เป็น
ขอ้ก าหนดในการคิดดอกเบ้ีย ซ่ึง
ก าหนดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์ 
โดยคิดเทียบจากเงินตน้  100  
บาท ในระยะเวลา 1 ปี 
   เงินรวม  หมายถึง  เงินตน้รวม
กบัดอกเบ้ีย 
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ตารางท่ี  7 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 2 การวดั  และสาระท่ี 
3  เรขาคณิต   

เร่ือง มโนทศัน์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มโนทศัน ์
ชั้น

ประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 

การวดั การวดั 
1.  การวดัความยาว  ความสูง  และระยะทาง 
1.1  การวดัความยาว  ความสูง และระยะทางตอ้งวดัให้
ถูกวธีิ  และควรเลือกใชเ้คร่ืองวดัและหน่วยการวดัท่ี
เป็นมาตรฐานใหเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะวดั 
1.2  ความยาว ความสูง  หรือระยะทาง 10  มิลลิเมตร 
เท่ากบั ความยาวความสูง  หรือระยะทาง  1 เซนติเมตร 
ตามล าดบั 
ความยาว ความสูง  หรือระยะทาง 100  เซนติเมตร 
เท่ากบั ความยาวความสูง  หรือระยะทาง  1 เมตร 
ตามล าดบั 
ความยาว ความสูง  หรือระยะทาง 1,000  เมตร เท่ากบั 
ความยาวความสูง  หรือระยะทาง  1 กิโลเมตร 
ตามล าดบั 
1.3  วา  เป็นหน่วยท่ีใชบ้อกความยาวของไทย          
ความยาว  1  วา  เท่ากบั ความยาว  2  เมตร 
1.4  การคาดคะเนความยาว ความสูง หรือ  ระยะทาง
ของส่ิงต่างๆ  เป็นการบอกความยาว ความสูง หรือ 
ระยะทาง ไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริงโดยไม่ใชเ้คร่ืองวดั 
1.5  การเขียนรูปเพื่อแสดงความยาว  ความสูง  หรือ
ระยะทาง  อาจใชม้าตราส่วนยอ่ใหส้ั้นลงได ้
2.  การวดัน ้ าหนกั 
2.1  การชัง่ตอ้งชัง่ใหถู้กวธีิและควรเลือกใชเ้คร่ืองมือ
ชัง่และหน่วยการชัง่ท่ีเป็นมาตรฐาน ใหเ้หมาะสมกบัส่ิง
ท่ีตองการจะชัง่ 
2.2  น ้าหนกั1 เมตริตนั(ตนั) เท่ากบั น ้ าหนกั 1,000 
กิโลกรัม 

- - 
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ตารางท่ี  7 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 2 การวดั  และสาระท่ี 3 
เรขาคณิต  (ต่อ ) 

เร่ือง มโนทศัน์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มโนทศัน ์
ชั้น

ประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 

การวดั             น ้ าหนกั  1  กิโลกรัม  เท่ากบั  น ้ าหนกั  1,000  
กรัม 
          น ้ าหนกั  1  ขีด  เท่ากบั  น ้ าหนกั  100  กรัม 
          น ้ าหนกั  1  กิโลกรัม  เท่ากบั  น ้ าหนกั  10  ขีด 
2.3  การคาดคะเนน ้ าหนกัของส่ิงต่างๆ  เป็นการบอก
น ้ าหนกัใหไ้ดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงโดยไม่ใช้
เคร่ืองชัง่ 
3.  การวดัปริมาตร 
3.1 การตวงตอ้งตวงใหถู้กตอ้ง  และควรเลือกใชห้น่วย
การตวงท่ีเป็นมาตรฐานใหเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะ
ตวง 
3.2  ปริมาตรหรือความจุ  1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร เท่ากบั 
ปริมาตรหรือความจุ  1  มิลลิลิตร 
      ปริมาตรหรือความจุ  1 ลิตรเท่ากบั ปริมาตรหรือ
ความจุ  1,000  มิลลิลิตร 
      ปริมาตรหรือความจุ  1 ลิตร เท่ากบั ปริมาตรหรือ
ความจุ  1,000  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
3.3  ถงั  เกวยีน  เป็นหน่วยท่ีใชบ้อกปริมาตรหรือความ
จุของไทย 
    ปริมาตรหรือความจุ 1  ถงั  เท่ากบัปริมาตรหรือความ
จุ 20 ลิตร 
    ปริมาตรหรือความจุ 1  เกวยีน  เท่ากบัปริมาตรหรือ
ความจุ 100  ถงั 
    ปริมาตรหรือความจุ 1  เกวยีน  เท่ากบัปริมาตรหรือ
ความจุ 2,000 ลิตร 
3.4  การคาดคะเนปริมาตรส่ิงของหรือความจุของ
ภาชนะเป็นการบอกปริมาตรหรือความจุใหไ้ดใ้กลเ้คียง
ความเป็นจริง 

- - 
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ตารางท่ี  7 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 2 การวดั  และสาระท่ี 
3  เรขาคณิต  (ต่อ ) 

เร่ือง มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 
พ้ืนท่ี พืน้ที ่

1.  พ้ืนท่ี 1 ตารางหน่วย เท่ากบั พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียม
จตัุรัสท่ีมีดา้นทุกดา้นยาว 1 หน่วย 
2. พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเท่ากบั ความกวา้ง คูณ 
ความยาว 
3.  หน่วยในการวดัพ้ืนท่ี คือ ตารางหน่วย เช่น ตารางเมตร 

- - 

เงิน เงนิ 
1. การเขียนจ านวนเงิน เขียนโดยใชจุ้ดคัน่ระหวา่ง
จ านวนเงินท่ีเป็นบาท  กบั จ านวนเงินท่ีเป็นสตางค ์ 
เช่น 15 บาท 75 สตางค ์เขียนเป็น 15.75 บาท และอ่าน
วา่  สิบหา้บาทเจ็ดสิบหา้สตางค ์
2.  การบนัทึกรายรับรายจ่ายลงในตารางใหเ้ป็นหมวดหมู่  
จะช่วยใหอ่้านรายรับรายจ่ายไดส้ะดวกและชดัเจนข้ึน 

- - 

เวลา เวลา 
1.  นาฬิกาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชบ้อกเวลา 
2.  เราบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 
3. การเขียนบอกเวลา นิยมใชจุ้ดคัน่ระหวา่งตวัเลขท่ี
บอกเวลาเป็นชัว่โมงกบันาที และใช ้“น” เป็นอกัษรยอ่ของ
ค าวา่ “นาฬิกา” เช่น 8 นาฬิกา 30 นาที  เขียนเป็น 8.30 น. 

- - 

เรขาคณิต เรขาคณิต 
1.  เม่ือก าหนดจุดใหห้น่ึงจุด  สามารถเขียนเสน้ตรง  
ส่วนของเสน้ตรง  หรือรังสี  ผา่นจุดนั้นไดอ้ยา่งละ
หลายเสน้ 
2.  เม่ือก าหนดจุดใหส้องจุด  สามารถเขียนเสน้ตรง 
ผา่นจุดทั้งสองไดเ้พียงเสน้เดียว 

มุม 
1. หน่วยของการ
วดัขนาดของมุม 
เรียกวา่  องศา           
( ใชส้ญัลกัษณ์  

 )  

2.  โพรแทรกเตอร์  
เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับวดัขนาด
ของมุม 

เส้นขนาน 
1.  เสน้ตรงเสน้
หน่ึงตดัเสน้ตรง
คู่หน่ึง  ท าให้
เกิดมุมแยง้ 
2.  เสน้ตรงเสน้
หน่ึงตดัเสน้
ขนานคู่หน่ึง  
มุมแยง้ท่ีเกิดข้ึน
จะมีขนาดเท่ากนั 
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ตารางท่ี  7 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 2 การวดั  และสาระท่ี 
3  เรขาคณิต  (ต่อ ) 

เร่ือง มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 3.  เม่ือก าหนดจุดใหส้องจุด  
สามารถเขียนส่วนของ
เสน้ตรง  ซ่ึงมีจุดท่ีก าหนด
เป็นจุดปลายและผา่นจุดอีก
จุดหน่ึง  ไดส้อบแบบโดยแต่
ละแบบเขียนไดเ้พยีงเสน้เดียว 
4.  เม่ือก าหนดจุดใหส้องจุด 
สามารถเขียนรังสี  ซ่ึงมีจุด
หน่ึงเป็นจุดปลายและผา่นอีก
จุดหน่ึง ไดส้องแบบ โดยแต่
ละแบบเขียนไดเ้พียงเสน้เดียว 
5.  รังสีสองเสน้ท่ีมีจุดปลาย
เป็นจุดเดียวกนัท าใหเ้กิด มุม 
เรียกจุดปลายนั้นวา่  จุดยอด
มุม  และเรียกรังสีแต่ละเสน้
วา่  แขนของมุม  เม่ือแขน
ของมุมตั้งฉากกนั  มุมนั้น
เรียกวา่ มุมฉาก  มุมท่ีมีขนาด
เลก็กวา่มุมฉาก  เรียกวา่  มุม
แหลม  มุมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่
หน่ึงมุมฉาก  แต่เลก็กวา่สอง
มุมฉาก  เรียกวา่  มุมป้าน  
และมุมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่
สองมุมฉาก เรียกวา่ มุมกลบั 
6.  รูปส่ีเหล่ียมท่ีมีมุมทุกมุม
เป็นมุมฉาก  เรียกวา่  รูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
  -  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีมี
ดา้นทุกดา้นยาวเท่ากนั  
เรียกวา่  รูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส 

3.  การวดัขนาดของมุม ให้
จุดก่ึงกลางของโพร
แทรกเตอร์ทบัตรงจุดยอดมุ
ของมุมท่ีจะวดั  ใหเ้สน้
ศูนยอ์งศาของโพร
แทรกเตอร์ทาบไปบนแขน
ขา้งหน่ึงของมุม  แลว้อ่าน
ขนาดของมุมโดยนบัจาก
ศูนยไ์ปจนถึงแขนอีกขา้ง
หน่ึง ก็จะไดข้นาดของมุมท่ี
ตอ้งการวดั 
4. ชนิดของมุม แบ่งตาม
ขนาดของมุม ไดแ้ก่  มุม
แหลม มุมฉาก มุมปาน มุม
ตรง และมุมกลบั 
5. มุมท่ีมีขนาดเดียวกบั
เรียกวา่  มุมฉาก  มีขนาด   
 90   องศา หรือ  หน่ึงมุม
ฉาก 
6.  มุมท่ีมีขนาดสองมุมแก  
เรียกวา่  มุมตรง 
7. มุมท่ีมีขนาดเลก็กวา่หน่ึง
มุมฉาก  เรียกวา่   มุมแหลม 
8. มุมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่
หน่ึงมุฉากแต่เลก็กวา่สอง
มุมแก  เรียกวา่  มุมป้าน 
9.  มุมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่
สองมุมแกแต่เลก็กวา่ส่ีมุ
ฉาก เรียกวา่  มุมกลบั 

3.  เสน้ตรงเสน้หน่ึงตดัเสน้ตรง
คู่หน่ึง  ท าใหมุ้มแยง้มีขนาด
เท่ากนั  เสน้ตรงคู่นั้นจะขนาน
กนั 
4.  เสน้ตรงเสน้หน่ึงตดัเสน้
ขนานคู่หน่ึง ขนาดของมุม
ภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของ
เสน้ตดัรวมกนัได ้180  องศา 
5.  เสน้ตรงเสน้หน่ึงตดัเสน้ตรง
คู่หน่ึง ท าใหเ้กิดขนาดของมุม
ภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของ
เสน้ตดัรวมกนัได ้180 องศา 
เสน้ตรงคู่นั้นจะขนานกนั 
 
รูปส่ีเหลีย่ม 
1.  รูปส่ีเหล่ียมมีเสน้ทแยงมุม
เท่ากนั ไดแ้ก่  รูปส่ีเหล่ียม
จตัุรัส  และรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
2.  รูปส่ีเหล่ียมท่ีมีเสน้ทแยงมุม
แบ่งคร่ึงซ่ึงกนัและกนั  ไดแ้ก่  
รูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส รูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้  รูปส่ีเหล่ียม
ขนมเปียกปูน  และรูปส่ีเหล่ียม
ดา้นขนาน 
3.  รูปส่ีเหล่ียมท่ีมีเสน้ทแยงมุม
ตดักนัเป็นมุมฉาก  ไดแ้ก่ รูป
ส่ีเหล่ียมจตัุรัส  รูปส่ีเหล่ียม
ขนมเปียกปูน และรูปส่ีเหล่ียม
รูปวา่ว 
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ตารางท่ี 7 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 2 การวดั  และสาระท่ี 
3  เรขาคณิต  (ต่อ ) 

เร่ือง มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 -  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีมีดา้น
ตรงขา้มยาวเท่ากนั  แต่ดา้นท่ี
อยูติ่ดกนัยาวไม่เท่ากนั  
เรียกวา่  รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
7.  ส่วนของเสน้ตรงท่ีมีจุด
ปลายทั้งสองขา้งอยูท่ี่จุดยอด
มุมซ่ึงอยูต่รงกนัขา้มของรูป
ส่ีเหล่ียม เรียกวา่  เสน้ทแยง
มุม ของรูปส่ีเหล่ียม 
8.  เสน้ตรงสองเสน้ท่ีอยูบ่น
ระนาบเดียวกนัจะขนานกนัก็
ต่อเม่ือเสน้ตรงทั้งสองเสน้มี
ระยะห่างเท่ากนัเสมอ 
9.  ส่วนของเสน้ตรงสองเสน้
ท่ีอยูบ่นระนาบเดียวกนัจะ
ขนานกนัก็ต่อเม่ือส่วนของ
เสน้ตรงนั้นเป็นส่วนหน่ึง
ของเสน้ตรงท่ีขนานกนั 
10.  รัศมีของรูปวงกลม
เดียวกนัยอ่มยาวเท่ากนัเสมอ 
11.  รูปท่ีเม่ือพบัคร่ึงแลว้แต่ละ
ขา้งของรอยพบัทบักนัสนิท 
เรียกวา่ รูปท่ีมีแกนสมมาตร  
รอยพบัน้ีเรียกวา่ แกนสมมาตร 
12.  รูปบางรูปมีแกน
สมมาตรมากกวา่หน่ึงแกน 
13.  แบบรูปของรูปเรขาคณิต
เป็นชุดของรูปเรขาคณิตท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งใด
อยา่งหน่ึง 

เส้นขนาน 
1. เสน้ตรงหรือส่วนของ
เสน้ตรงสองเสน้ท่ีอยูบ่น
ระนาบเดียวกนัขนานกนัก็
ต่อเม่ือเสน้ตรงหรือส่วน
ของเสน้ตรงทั้งสองมี
ระยะห่างเท่ากนัเสมอ 
2. สญัลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนการ
ขนานกนั คือ //  เช่น ส่วน
ของเสน้ตรง  กข  ขนานกบั  
ส่วนของเสน้ตรง คง  เขียน
แทนดว้ย  กข //  คง     
เสน้ตรง  จฉ  ขนานกบั  
เสน้ตรง  ซง  เขียนแทน
ดว้ย  จฉ //  ซง 
3.  การสร้างเสน้ขนานวธีิ
หน่ึงท าไดโ้ดยอาศยัสมบติั
ท่ีวา่เสน้ตรงสองเสน้ท่ีอยู่
บนระนาบเดียวกนัขนาน
กนัก็ต่อเม่ือเสน้ตรงทั้งสอง
มีระห่างเท่ากนัเสมอ 
 
รูปส่ีเหลีย่ม 
1. รูปส่ีเล่ียมท่ีมีมุมทุกมุม
เป็นมุมฉาก  เรียกวา่  รูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
2.  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีมี
ดา้นทุกดา้นยาวเท่ากนั 
เรียกวา่   รูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส 
 

4.  รูปส่ีเหล่ียมท่ีเสน้ทแยงมุม
แต่ละเสน้แบ่งรูปส่ีเหล่ียมเป็น
รูปสามเหล่ียมขนาดเท่ากนัสอง
รูป  ไดแ้ก่  รูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส  
รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ รูปส่ีเหล่ียม
ขนมเปียกปูน  และรูปส่ีเหล่ียม
ดา้นขนาน 
5.  เม่ือก าหนดดา้นใดดา้นหน่ึง
ของรูปส่ีเหล่ียมดา้นขนานและ
รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนให้
เป็นฐาน  ส่วนของเสน้ตรงท่ี
ลากจากดา้นตรงขา้มมาตั้งฉาก
กบัฐานหรือส่วนต่อของฐาน 
เรียกวา่ ส่วนสูง ความยาวของ
ส่วนสูง  เรียกวา่  ความสูง 
6.  ส่วนสูงของรูปส่ีเหล่ียมคาง
หมู เป็นส่วนของเสน้ตรงท่ีตั้ง
ฉากกบัดา้นคู่ขนาน  มีจุดปลาย
แต่ละขา้งอยูบ่นดา้นคู่ขนาน
หรือส่วนต่อของดา้นคูข่นาน 
7.  พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียม อาจหา
ไดจ้าก  ผลบวกของพ้ืนท่ีรูป
สามเหล่ียมสองรูปท่ีประกอบ
เป็นรูปส่ีเหล่ียมนั้น หรืออาจหา
ไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 
7.1  พ้ืนท่ีรูปส่ีเหล่ียมดา้น
ขนาน =  ความสูง X ความยาว
ฐาน 
7.2  พ้ืนท่ีรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียก
ปูน =  ความสูง X ความยาวฐาน 



107 

ตารางท่ี  7 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 2 การวดั  และสาระท่ี 3  
เรขาคณิต  (ต่อ ) 

เร่ือง มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

  3.  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีมีดา้นตรง
ขา้มยาวเท่ากนั  ดา้นท่ีอยูติ่ดกนั
ยาวไม่เท่ากนั  เรียกวา่  รูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
4.  รูปส่ีเหล่ียมท่ีมีดา้นทุกดา้นยาว
เท่ากนั  มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก 
เรียกวา่  รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
5.  รูปส่ีเหล่ียมท่ีมีดา้นตรงขา้ม
ขนานกนัและยาวเท่ากนัสองคู่ 
เรียกวา่ รูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน 
6.  รูปส่ีเหล่ียมท่ีมีดา้นตรงขา้มกนั
ขนานกนัหน่ึงคู่  เรียกวา่  รูป
ส่ีเหล่ียมคางหม ู
7. รูปส่ีเหล่ียมท่ีมีดา้นท่ีอยูติ่ดกนั
ยาวเท่ากนัสองคู่  และมุมท่ีอยูต่รง
ขา้มเท่ากนัหน่ึงคู่  เรียกวา่ รูป
ส่ีเหล่ียมรูปวา่ว 
8. การรู้ลกัษณะของรูปส่ีเหล่ียม
ชนิดต่างๆ จะช่วยในการสร้างรูป
ส่ีเหล่ียมแต่ละชนิด 
9. ผลบวกของความยาวของดา้น
ทุกดา้นของรูปส่ีเหล่ียม เรียกวา่ 
ความยาวรอบของรูปส่ีเหล่ียม 
10. การหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียม ผืน
ผา้  หาไดจ้ากผลคูณของความยาว
ของดา้นกวา้งกบัดา้นยาว 
11.  การหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียม
จตัุรัส หาไดจ้าก ผลคูณของความ
ยาวของดา้น 

     7.3  พ้ืนท่ีรูปส่ีเหล่ียมคางหมู  =  

2

1 X  ความสูง  X ผลบวกของความ

ยาวของดา้นคูท่ี่ขนานกนั 
ในกรณีท่ีเสน้ทแยงมุมของรูป
ส่ีเหล่ียมตดักนัเป็นมุมฉาก 

        พ้ืนท่ีรูปส่ีเหล่ียม  =  
2

1 X  ผล

คูณของความยาวของเสน้ทแยงมมุ 
 
รูปวงกลม 
1.  ในรูปวงกลมใดๆ เสน้ผา่น
ศูนยก์ลางของรูปวงกลม ยาวเป็น
สองเท่า  ของความยาวของรัศมี 
    ในรูปวงกลมใดๆ ความยาวรอบ
รูปวงกลม หรือ ความยาวรอบวง  
หารดว้ย  ความยาวของเสน้ผา่น
ศูนยก์ลางของรูปวงกลมนั้น มี
ค่าคงท่ีเสมอ  โดยค่าคงท่ีแทนดว้ย 
 ( พาย )  ซ่ึงมีค่าประมาณ  3.14  

หรือ  
7

22  

2.  ความยาวรอบรูปวงกลม  หรือ
ความยาวรอบวง  หาไดจ้าก   คูณ
กบั ความยาวของเสน้ผา่นศูนยก์ลาง  
หรือ    คูณกบั สองเท่าของความ
ยาวของรัศมี   
   นัน่คือ  ถา้รัศมีของรูปวงกลมยาว  
r  หน่วย  จะไดว้า่  เสน้รอบรูป
วงกลมยาว  2 r  หน่วย 
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ตารางท่ี  7 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 2 การวดั  และสาระท่ี 3  
เรขาคณิต  (ต่อ ) 

เร่ือง มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

  รูปสามเหลีย่ม 
1. ชนิดของรูปสามเหล่ียม  จ าแนก
ตามลกัษณะของดา้น ไดเ้ป็น รูป
สามเหล่ียมดา้นเท่า รูปสามเหล่ียม
หนา้จัว่  รูปสามเหล่ียมดา้นไม่เท่า 
   -  รูปสามเหล่ียมท่ีมีดา้นทั้งสาม
ยาวเท่ากนั  เรียกวา่  รูปสามเหล่ียม
ดา้นเท่า 
   -   รูปสามเหล่ียมท่ีมีดา้นยาว
เท่ากนัสองดา้น  เรียกวา่ รูป
สามเหล่ียมหนา้จัว่ 
   -  รูปสามเหล่ียมท่ีมีดา้นทั้งสาม
ยาวไม่เท่ากนั  เรียกวา่  รูป
สามเหล่ียมดา้นไม่เท่า    
2. ชนิดของรูปสามเหล่ียม  จ าแนก
ตามลกัษณะของมุม  ไดเ้ป็น รูป
สามเหล่ียมมุมแก  รูปสามเหล่ียม
มุมแหลม  รูปสามเหล่ียมมุมป้าน 
   -  รูปสามเหล่ียมท่ีมีมุมหน่ึงเป็น
มุมฉาก  เรียกวา่   รูปสามเหล่ียมมุม
ฉาก 
   -  รูปสามเหล่ียมท่ีมีมุมทั้งสาม
เป็นมุมแหลม  เรียกวา่  รูป
สามเหล่ียมมุมแหลม 
   - รูปสามเหล่ียมท่ีมีมุมหน่ึงเป็นมุม
ป้าน  เรียกวา่  รูปสามเหล่ียมมุมป้าน 
3.  มุมของรูปสามเหล่ียมท่ีมีฐาน
เป็นแขนขา้งหน่ึงของมุม  เรียกวา่  
มุมท่ีฐาน 

3.  พ้ืนท่ีของรูปวงกลม  หาไดจ้าก   
คูณกบั ก าลงัสองของความยาวของ
รัศมี   
    นัน่คือ  ถา้รัศมีของรูปวงกลมยาว r 
หน่วย  จะไดว้า่  รูปวงกลมมีพ้ืนท่ี  
 2r  ตารางหน่วย 
 
ทศิ แผนที ่และแผนผงั 
1.  ทิศหลกัมี 4 ทิศ  คือ ทิศเหนือ  ทิศ
ใต ้ ทิศตะวนัออก  และทิศตะวนัตก 
2.  ทิศหลกัท่ีอยูติ่ดกนัท ามุม  90 
องศา  ซ่ึงกนัและกนั 
3.  ทิศท่ีอยูใ่นแนวก่ึงกลางของทิศ
หลกัมี 4 ทิศ คือ 
3.1  ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ อยู่
ก่ึงกลางระหวา่งทิศตะวนัออกกบัทิศ
เหนือ 
3.2  ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้อยูก่ึ่งกลาง
ระหวา่งทิศตะวนัออกกบัทิศใต ้
3.3  ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ อยู่
ก่ึงกลางระหวา่งทิศตกกบัทิศเหนือ 
3.4  ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้อยูก่ึ่งกลาง
ระหวา่งทิศตะวนัตกกบัทิศใต ้
4.  ภาพท่ีบอกต าแหน่งหรือเสน้ทาง
การเดินทางเป็น แผนท่ี ภาพลายเสน้
ท่ีแสดงบริเวณและต าแหน่งของ
สถานท่ี อาคาร ท่ีอยูอ่าศยั เป็น  
แผนผงั 



109 

ตารางท่ี 7 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 2 การวดั  และสาระท่ี 3  
เรขาคณิต  (ต่อ ) 

เร่ือง มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

  4.  มุมของรูปสามเหล่ียมท่ีอยูต่รงขา้ม
กบัฐาน  เรียกวา่ มุมยอด 
5.  ดา้นแต่ละดา้นท่ีเป็นแขนของมุม
ยอด  เรียกวา่ ดา้นประกอบมุมยอด 
6. ส่วนสูงของรูปสามเหล่ียม  เป็นส่วน
ของเสน้ตงท่ีลากจากจุดยอดมุมของมุม
ยอดมาตั้งแกกบัฐาน หรือ ส่วนท่ีต่อ
ออกไปในแนวเดียวกบัฐาน 
7.  ความสูงของรูปสามเหล่ียมเป็น
ความยาวของส่วนสูง 
8.  ขนาดของมุมภายในของรูป
สามเหล่ียม รวมกนัไดส้องมุมฉาก 
หรือ 180 องศา 
9.  ผลบวกของความยาวของดา้นทุก
ดา้นของรูปสามเหล่ียม  เรียกวา่ ความ
ยาวรอบรูปของรูปสามเหล่ียม 
10.  พ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียมเป็น
คร่ึงหน่ึงของพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุม
แกท่ีมีฐานเดียวกนัและส่วนสูงเท่ากนั 
11.  การหาพ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียม วธีิ
หน่ึงหาไดโ้ดยการใชสู้ตร 
วงกลม 
1. รูปบนระนาบท่ีจุดทุกจุดห่างจากจุด
คงท่ีจุดหน่ึงเป็นระยะเท่ากนั  เรียกวา่ 
รูปวงกลม  ขอบของรูป  เรียกวา่  เสน้
รอบวง  หรือ เสน้รอบรูปวงกลม  จุด
คงท่ี  เรียกวา่ จุดศูนยก์ลาง 
 

5.      น    
 
ในแผนท่ีหรือแผนผงั เป็น
สญัลกัษณ์แสดงทิศเหนือ 
6.  มาตราส่วนท่ีเขียนก ากบัใน
แผนท่ีหรือแผนผงัท าใหท้ราบ
ถึงความยาวจริง 
7.  มาตราส่วนเขียนได ้2 แบบ  
คือ 
7.1  มาตรส่วนแบบใชห้น่วย
ต่างกนั  ตอ้งเขียนหน่วยก ากบั
ไวด้ว้ย   
เช่น  1 ซม. : 5  ม.  หมายความ
วา่  ความยาวฝนแผนท่ีหรือ
แผนผงั  1 ซม.  แทนความยาว
จริง  5 ม. 
7.2  มาตรส่วนแบบใชห้น่วย
เดียวกนั  ไม่ตอ้งเขียนหน่วย
ก ากบัไว ้
เช่น  1 : 100,000  หมายความ
วา่ ในแผนท่ีหรือแผนผงั 1 
หน่วย  แทนความยาวจริง  
100,000  หน่วย   
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ตารางท่ี  7 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 2 การวดั  และสาระท่ี 3  
เรขาคณิต  (ต่อ ) 

เร่ือง มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

  2. ส่วนของเสน้ตรงท่ีมีจุดปลายจุด
หน่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางของรูปวงกลม
และจุดปลายอีกจุดหน่ึงอยูบ่นเสน้รอ
บวง เรียกวา่  รัศมี 
3.  ส่วนของเสน้ตรงท่ีลากผา่นจุด
ศูนยก์ลาง  และมีจุดปลายทั้งสองอยู่
บนเสน้รอบวง  เรียกวา่ เสน้ผา่น
ศูนยก์ลาง 
4.  การสร้างรูปวงกลม  โดยใชว้ง
เวยีนตอ้งอาศยัจุดศูนยก์ลางและ
ความยาวของรัศมี 

 

รูปเรขาคณิต
สามมิติ 

 รูปเรขาคณติสามมติแิละปริมาตร
ของทรงส่ีเหลีย่มมุมฉาก 
1.  รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีหนา้ตดั
หรือฐานทั้งสองเป็นรูปหลายเหล่ียม
ท่ีเท่ากนัทุกประการ  และอยูใ่น
ระนาบท่ีขนานกนั  มีหนา้ขา้งเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมมุมแก  เรียกวา่  ปริซึม 
2.  ปริซึมส่ีเหล่ียมท่ีมีหนา้ทุกหนา้
เป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก เรียกวา่  ทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
3.  ปริซึมส่ีเหล่ียมท่ีมีหนา้ทุกหนา้
เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส เรียกวา่  
ลูกบาศก ์
4.  รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีหนา้ตดั
หรือฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมท่ี
เท่ากนัทุกประการและอยูใ่นระนาบ
ท่ีขนานกนั มีผิวโคง้  เรียกวา่ 
ทรงกระบอก 

รูปเรขาคณติสามมติแิละปริมาตร
ของทรงส่ีเหลีย่มมุมฉาก 
1. รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีหนา้ตดั
หรือฐานทั้งสอเป็นรูปหลายเหล่ียม
ท่ีเท่ากนัทุกประการ  และอยูใ่น
ระนาบท่ีขนานกนั  มีหนา้ขา้งเป็น
รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  เรียกวา่  ปริซึม 
2.  ปริซึมส่ีเหล่ียมท่ีมีหนา้ตดัทุก
หนา้เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส  เรียกวา่  
ลูกบาศก ์
3.  รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีผิวโคง้
เรียบ ทุกๆจุดบนผิวห่างจากจุด
ศูนยก์ลางเท่ากนั  เรียกวา่  ทรงกลม 
4.  รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีหนา้ตดั
หรือฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมท่ี
เท่ากนัทุกประการและอยูบ่นระนาบ
ท่ีขนานกนั  เรียกวา่ ทรงกระบอก 
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ตารางท่ี  7 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 2 การวดั  และสาระท่ี 3  
เรขาคณิต  (ต่อ ) 

เร่ือง มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

  5.  รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานเป็น
รูปหลายเหล่ียม  มียอดแหลมซ่ึงไม่
อยูบ่นระนาบเดียวกนักบัฐานและมี
หนา้ขา้งเป็นรูปสามเหล่ียม  เรียกวา่ 
พีระมิด 
6.  รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานเป็น
รูปวงกลม  มียอดแหลมซ่ึงไม่อยูบ่น
ระนาบเดียวกนักบัฐาน และมีผิว
โคง้  เรียกวา่  กรวย 
7.  รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีผิวโคง้
เรียบเช่นเดียวกบั ลูกปิงปอง ลูก
บอล ลูกแกว้  เรียกวา่  ทรงกลม 
8.  ลูกบาศกห์น่วย  เป็นหน่วยใน
การวดัปริมาตรหรือความจุ  
ลูกบาศกท่ี์มีความกวา้ง 1 หน่วย  
ความยาว  1  หน่วย ความสูง  1  
หน่วย  มีปริมาตร 1 ลูกบาศกห์น่วย 
9.  ลูกบาศกเ์มตร  ลูกบาศก์
เซนติเมตร ลิตร  มิลลิลิตร เป็น
หน่วยมาตรฐานท่ีใชบ้อกปริมาตร
หรือความจุ 
10.  ลูกบาศกเ์มตร  ลูกบาศก์
เซนติเมตร ลิตร  มิลลิลิตร  มี
ความสมัพนัธ์กนัคือ 
1  ลิตร  เท่ากบั  1,000  ลูกบาศก์
เซนติเมตร 
1  มิลลิลิตร  เท่ากบั  1  ลูกบาศก์
เซนติเมตร 
1,000  ลิตร  เท่ากบั  1  ลูกบาศกเ์มตร 

5.  รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานเป็น
รูปวงกลม  มียอดแหลมซ่ึงไม่อยูบ่น
ระนาบเดียวกนักบัฐาน  เรียกวา่  
กรวย 
6.  รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานเป็น
รูปหลายเหล่ียม มียอดแหลมซ่ึงไม่
อยูบ่นระนาบเดียวกนักบัฐานและมี
หนา้ขา้งเป็นรูปสามเหล่ียม เรียกวา่  
พีระมิด 
7.  รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ
เป็นรูปท่ีสามารถพบัเป็นรูป
เรขาคณิตสามมิตินั้นได ้
8.  ปริมาตรหรือความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก หาไดจ้าก  ผลคูณ
ของความกวา้ง  ความยาว  และ
ความสูง  ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก
นั้น 
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ตารางท่ี 7 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 2 การวดั  และสาระท่ี 3  
เรขาคณิต  (ต่อ ) 

เร่ือง มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

  11.  ปริมาตรหรือความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก หาไดจ้าผลคูณ
ของความยาว ความกวา้ง และความ
สูงของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากนั้น 

 

 
ตารางท่ี  8 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 4 พีชคณิต 

เร่ือง มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 

มโนทศัน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

สมการ - - สมการและการแก้สมการ 
1.  ประโยคสญัลกัษณ์ท่ีมีเคร่ืองหมาย = เรียกวา่ สมการ 
2. สมการซ่ึงจ านวนท่ีอยูท่างซา้ยของเคร่ืองหมาย =  กบั
จ านวนท่ีอยูท่างขวาของเคร่ืองหมาย = เท่ากนั เป็น 
สมการท่ีเป็นจริง 
3.  สมการซ่ึงจ านวนท่ีอยูท่างซา้ยของเคร่ืองหมาย =  
กบัจ านวนท่ีอยูท่างขวาของเคร่ืองหมาย = ไม่เท่ากนั 
เป็น สมการท่ีเป็นเทจ็ 
4.  สมการท่ีมีการใชต้วัอกัษรหรือสญัลกัษณ์อ่ืนแทน
จ านวน เรียกตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์อ่ืนท่ีใชแ้ทนจ านวน
ในสมการวา่ ตวัไม่ทราบค่า  หรือ ตวัแปร  เรียกสมการ
เช่นน้ีวา่  สมการท่ีมีตวัไม่ทราบค่า หรือสมการท่ีมีตวัแปร 
5.  จ านวนท่ีแทนตวัไม่ทราบค่าหรือตวัแปรในสมการ
แลว้ไดส้มการท่ีเป็นจริง  เรียกวา่ ค  าตอบของสมการ 
6.  การแกส้มการเป็นวธีิการหาค าตอบของสมการ 
7.  การแกส้มการอาจใชส้มบติัของการเท่ากนั  ดงัน้ี 
7.1  สมบติัของการเท่ากนัเก่ียวกบัการบวก  กล่าววา่  
จ านวนท่ีเท่ากนัสองจ านวน เม่ือน าจ านวนอีกจ านวน
หน่ึงมาบวกแต่ละจ านวนท่ีเท่ากนั  ผลบวกยอ่มเท่ากนั 
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ตารางท่ี 8 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 4พีชคณิต (ต่อ) 
เร่ือง มโนทศัน ์

ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

สมการ - - สมการและการแก้สมการ 
7.2  สมบติัของการเท่ากนัเก่ียวกบัการลบ กล่าววา่ จ านวนท่ี
เท่ากนัสองจ านวน  เม่ือน าจ านวนอีกจ านวนหน่ึงมาลบแต่
ละจ านวนท่ีเท่ากนั  ผลลบยอ่มเท่ากนั 
7.3  สมบติัของการเท่ากนัเก่ียวกบัการคูณ กล่าววา่ จ านวน
ท่ีเท่ากนัสองจ านวน  เม่ือน าจ านวนอีกจ านวนหน่ึงมาคูณ
แต่ละจ านวนท่ีเท่ากนั  ผลคูณยอ่มเท่ากนั 
7.4  สมบติัของการเท่ากนัเก่ียวกบัการหาร กล่าววา่ จ านวน
ท่ีเท่ากนัสองจ านวน  เม่ือน าจ านวนอีกจ านวนหน่ึงมาหาร
แต่ละจ านวนท่ีเท่ากนั  ผลหารยอ่มเท่ากนั 

 
ตารางท่ี 9 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 5การวเิคราะห์ขอ้มูล

และความน่าจะเป็น 
เร่ือง มโนทศัน์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
มโนทศัน์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
มโนทศัน์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
การวเิคราะห์
ขอ้มูลและ 
ความน่าจะ
เป็น 
 

แผนภูมรูิปภาพ  แผนภูมิ
แท่ง  และตาราง 
1.  แผนภูมิรูปภาพเป็น
การใชรู้ปภาพแสดง
จ านวนหรือปริมาณของ
ส่ิงต่างๆ  รูปภาพท่ีแทน
ส่ิงเดียวกนัตอ้งเป็น
รูปภาพท่ีเหมือนกนัและ
มีขนาดเท่ากนั 
 

สถิตแิละความน่าจะเป็น
เบือ้งต้น 
1. ขอ้มูล  หมายถึง  ขอ้ความ
จริงท่ีอาจเป็นตวัเลขหรือ
ขอ้ความ 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลอาจ
ใชว้ธีิการส ารวจ  การสงัเกต 
การทดลอง 
3. แผนภูมิแท่งเป็นรูปแบบ
หน่ึงของการน าเสนอขอ้มูล 
 

สถิตแิละความน่าจะเป็นเบือ้งต้น 
1.  การน าเสนอขอ้มูลเป็นการ
แสดงขอ้มูล  อาจแสดงโดยใช้
ตาราง  แผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิ
แท่ง แผนภูมิรูปวงกลม หรือ
กราฟเสน้ 
2. ขอ้มูลของส่ิงเดียวกนัและมี
ลกัษณะเหมือนกนัตั้งแต่สองชุด
ข้ึนไป  อาจแสดงการ
เปรียบเทียบโดยใชแ้ผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ 
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ตารางท่ี  9 แสดงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สาระท่ี 5การวเิคราะห์ขอ้มูล
และความน่าจะเป็น (ต่อ) 

เร่ือง มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มโนทศัน ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

การวเิคราะห์
ขอ้มูลและ 
ความน่าจะเป็น 
 

แผนภูมรูิปภาพ  แผนภูมิ
แท่ง  และตาราง 
2.  แผนภูมิแท่งเป็นการใช้
รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากแสดง
จ านวนหรือปริมาณของ
ส่ิงต่างๆโดยใหค้วามสูง
หรือความยาวของรูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉากแต่ละ
รูปแสดงจ านวนแต่ละ
รายการ  รูปส่ีเหล่ียมมุม
ฉากทุกรูปตอ้งมีความ
กวา้งเท่ากนั  และเร่ิมตน้
จากระดบัเดียวกนั 
3.  การบอกความสมัพนัธ์
ของส่ิงต่างๆกบัจ านวนใน
รูปตาราง  เป็นการจดั
ตวัเลขแทนจ านวนของส่ิง
ต่างๆอยา่งมีระเบียบใน
ตาราง  เพ่ือใหอ่้านและ
เปรียบเทียบง่ายข้ึน 
4.  ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้  
หมายถึง  โอกาสท่ีเหตุการณ์
นั้นๆจะเกิดข้ึน  ซ่ึง
เหตุการณ์นั้นอาจจะ 
เกิดข้ึนอยา่งแน่นนอน   
อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได ้ 
หรือ ไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

4. การเขียนแผนภูมิแท่ง  
ใชรู้ปส่ีเหล่ียมมุมฉาก
แสดงขอ้มูลของส่ิงต่างๆ  
โดยใชค้วามสูงหรือความ
ยาวของรูปส่ีเหล่ียมมุมแก
แต่ละรูปแสดงจ านวนหรือ
ปริมาณแต่ละรายการ  รูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉากทุกรูปตอ้ง
มีความกวา้งเท่ากนั  
เร่ิมตน้จากแนวเดียวกนั 
5. ขอ้มูลท่ีมีค่ามาก หรือ
ขอ้มูลท่ีมีค่าใกลเ้คียงกนั  
นิยมใชเ้สน้หยกั  แสดงการ
ยน่ระยะของเสน้แสดง
จ านวน เพื่อละการแสดง
ขอ้มูลในช่วงนั้น 
6. ขอ้มูลของส่ิงเดียวกนั
และมีลกัษณะเหมือนกนั
ตั้งแต่สองชุดข้ึนไป  อาจ
แสดงการเปรียบเทียบโดย
ใชแ้ผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
7. โอกาสท่ีเหตุการณ์
หน่ึงๆจะเกิดข้ึน อาจจะ 
“อาจจะเกิดข้ึนอยา่ง
แน่นอน” “ อาจจะเกิดข้ึน
หรือไม่ก็ได”้ หรือ ไม่อาจ
เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

3.  กราฟเสน้เป็นการน าเสนอ
ขอ้มูลโดยใชจุ้ดและส่วนของ
เสน้ตรงท่ีลากเช่ือมต่อจุด  ซ่ึงจุด
แต่ละจุดจะบอกจ านวนหรือ
ปริมาณของขอ้มูลแต่ละรายการ  
นิยมใชก้ราฟเสน้กบัขอ้มูลท่ีแสดง
การเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง
ตามล ากบัก่อนหลงัของเวลา 
4.  แผนภูมิรูปวงกลมเป็นการ
น าเสนอขอ้มูลโดยใชพ้ื้นท่ีภายใน
รูปวงกลมแทนจ านวนหรือ
ปริมาณของขอ้มูลแต่ละรายการ 
5. โอกาสของเหตุการณ์หน่ึงๆท่ี
จะเกิดข้ึน  เหตุการณ์นั้น  อาจ
เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน  อาจเกิดข้ึน
หรือไม่ก็ได ้หรือไม่อาจเกิดข้ึน
อยา่งแน่นอน 

 
 
 



115 

มโนทัศน์ส าหรับการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเน้ือหาส าหรับทดลองใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เร่ืองทศนิยม  และการบวก การลบ การคูณทศนิยม ซ่ึงเป็นมโนทศัน์
ท่ีมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 10 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนชัว่โมง  ตวัช้ีวดัและมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้

ในการวจิยั 

หน่วยที่ ช่ือหน่วย 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ตวัช้ีวดั มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 

1 ทศนิยม 18 ค 1.1 ป5/1 เขียนและอ่านทศนิยม
ไม่เกินสองต าแหน่ง 

1.  ทศนิยมเป็นสญัลกัษณ์ใชเ้ขียนแสดง
จ านวน เช่น 0.1 , 0.02 
2.  การอ่านตวัเลขท่ีมีจุดทศนิยม  ตวัเลข หนา้
จุดทศนิยม อ่านแบบจ านวนนบั  ตวัเลขหลงั
จุดทศนิยม อ่านแบบเรียงตวั  เช่น 13.45  อ่าน
วา่  สิบสามจุดส่ีหา้ 
3. เลขโดดหลงัจุดทศนิยมตวัแรก เรียกวา่ 
ทศนิยมต าแหน่งท่ีหน่ึง  เลขโดดหลงัจุดทศนิยม
ตวัท่ีสองเรียกวา่  ทศนิยมต าแหน่งท่ีสอง 
4. จ านวนนบัสามารถเขียนในรูปทศนิยมได ้

ค 1.1 ป5/2 เปรียบเทียบและ
เรียงล าดบัทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหน่ง 

5.  ค่าประจ าหลกัของทศนิยมต าแหน่งท่ีหน่ึง 
คือ 

10

1   หรือ 0.1 

6.  ค่าประจ าหลกัของทศนิยมต าแหน่งท่ีสอง 
คือ 

100

1   หรือ 0.01 

7.  การเขียนแสดงทศนิยมใดๆในรูปกระจาย  
เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดใน
หลกัต่างๆของทศนิยมนั้น 
8. ทศนิยมสองจ านวน เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนั  
จะเท่ากนั มากกวา่กนั หรือนอ้ยกวา่กนัอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 

ค 1.1 ป5/3 เขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยม และเขียนทศนิยมในรูป
เศษส่วน 

9.  ทศนิยมสามารถเขียนในรูปเศษส่วนและ
เศษส่วนสามารถเขียนในรูปทศนิยม 
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ตารางท่ี 10 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนชัว่โมง  ตวัช้ีวดัและมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้
ในการวจิยั(ต่อ ) 

หน่วย
ที ่

ช่ือหน่วย 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ตวัช้ีวดั มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 

2 การบวก การ
ลบ และการ
คูณทศนิยม 

17 ค 1.2 ป5/2  บวก  ลบ คูณและ
บวก ลบ คูณ ระคนของ
ทศนิยมท่ีมีค าตอบเป็นทศนิยม
ไม่เกินสองต าแหน่ง พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

1. การบวกทศนิยม ใชห้ลกัการเดียวกบั
การบวกจ านวนนบั  โดยน าจ านวนท่ีอยู่
ในหลกัเดียวกนัมาบวกกนั 
2. การลบทศนิยม ใชห้ลกัการเดียวกบั
การลบจ านวนนบั  โดยน าจ านวนท่ีอยู่
ในหลกัเดียวกนัมาลบกนั 
3.  การคูณทศนิยม ใชห้ลกัการเดียวกบั
การคูณจ านวนนบั  แลว้ใส่จุดทศนิยมท่ี
ผลลพัธ์ ใหต้  าแหน่งทศนิยมท่ีผลลพัธ์
เท่ากบัผลบวกของจ านวนต าแหน่งของ
ทศนิยมท่ีน ามาคูณกนั 

ค 1.2 ป5/3  วเิคราะห์และ
แสดงวธีิหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาและโจทยปั์ญหาระคน
ของทศนิยม พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบและ
สร้างโจทยปั์ญหาเก่ียวกบั
จ านวนนบัได ้
ค 4.1 ป5/1  บอกจ านวนและ
ความสมัพนัธ์ในแบบรูปของ
จ านวนท่ีก าหนด 

4.  แบบรูปของทศนิยมเป็นชุดของ
ทศนิยมท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใด
อยา่งหน่ึงเท่านั้น 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัมโนทัศน์ทางคณติศาสตร์ 
 ผลการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ไดพ้บวา่ 

1. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นกัเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ข้ึนตามเกณฑท่ี์ก าหนด  และสูงข้ึนกวา่วธีิสอนแบบปกติ 

2. ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ มีมากท่ีสุด  4 ขั้นตอน  
คือ  ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียน  ขั้นเสนอตวัอย่างของความคิดรวบยอด  ขั้นทดลองและ
สรุปผล  และขั้นประเมินผล 
 ซ่ึงรายละเอียดของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 
 ภทัรามูลนอ้ย (2550: 68-69)  ไดท้  าการการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองรูปส่ีเหล่ียม
และรูปวงกลมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความคิดรวบยอด
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และการจดักิจกรรมตามปกติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยการวิจยัคร้ังน้ีจึงมีความมุ่งหมายเพื่อหา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความคิดรวบยอดและแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติตามเกณฑ ์75/75 หาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมเพื่อสร้าง
ความคิดรวบยอดกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และศึกษาความคงทนในการเรียนรู้เร่ืองรูป
ส่ีเหล่ียมและรูปวงกลมระหวา่งกลุ่มท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความคิดรวบยอดกบักลุ่มท่ี
เรียนดว้ยการจดักิจกรรมตามปกติ  โดยขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ จดักิจกรรมการเรียนรู้เป็น5 ขั้นตอนคือ 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียน
หมายถึงก าหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวงัของนักเรียนว่าเขาจะต้องแสดงพฤติกรรมอะไรได้บ้าง
หลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้ความคิดรวบยอดนั้นไปแลว้  2)เสนอตวัอยา่งของความคิดรวบยอดหมายถึงการ
เสนอตวัอย่างท่ีมีลกัษณะร่วมกนักบัความคิดรวบยอดท่ีจะสอน 3) ทดลองและสรุปผลขั้นก าหนด
สัญลกัษณ์ทางภาษาท่ีจะใชส่ื้อความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความคิดรวบยอดและสรุปผล  4) ใหค้  านิยามของ
ความคิดรวบยอดหมายถึงขั้นให้ค  านิยามหรือค าจ ากดัความของความคิดรวบยอด 5) ประเมินผล
หมายถึงขั้นตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของการเรียนรู้ความคิดรวบยอดท่ีไดเ้รียนไปแลว้ซ่ึง
ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์พบวา่กลุ่มท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมเพื่อสร้าง
ความคิดรวบยอดกบักลุ่มท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมตามปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีเจตคติ
ต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกนัและกลุ่มเรียนท่ีมีการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความคิดรวบยอด
และกลุ่มเรียนท่ีมีการจดักิจกรรมตามปกติมีความคงทนในการเรียนรู้  จึงสรุปไดว้่าสามารถเลือก
การจดักิจกรรมดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึงหรือทั้ง 2 วธีิน้ีไปใชใ้นการสอนวชิาคณิตศาสตร์ได ้
 สันติ  อิทธิพลนาวากุล (2550: 91-95)  ศึกษาเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนคณิตศาสตร์
แบบสืบสวนสอบสวนโดยใชโ้ปรแกรม GSP เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตสาสตร์ เร่ือง
ภาคตดักรวย  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โดยวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนท่ีใช้ในการวิจยัมี 4 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสังเกต  2) ขั้นอธิบาย  3) ขั้นพยากรณ์และทดสอบ และ 4 ) ขั้นน าไปใช ้ ซ่ึง
ผลการวิจบัพบวา่  ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดการเรียน
คณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาคณิตสาสตร์ เร่ืองภาคตดักรวยสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เช่นกนั 
 ชมพูนุท  วนสันเทียะ (2552: 201) ท าการศึกษาความคิดรวบยอดและความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนราชวินิตบางเขน  
โดยวธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ ซ่ึงการสอนโดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ 
เป็นวิธีสอนท่ีใชอ้ธิบายหรือการน าเสนอกรอบความรู้/ความคิดในวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีเส้นเช่ือม
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แสดงอยูร่ะหว่างค ามโนทศัน์ตั้งแต่ 2 ค าข้ึนไป  มีความสัมพนัธ์เป็นล าดบัขั้นลดหลัน่กนั  ส่วนวิธี
สอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนโดยใชว้ิธีคิด 4 แบบ  คือ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  วิธี
คิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ  วิธีคิดแบบอริยสัจ  และวิธีคิดแบบวิภชัชวาท  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า  
ความคิดรวบยอดและความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
แบบโยนิโสมนสิการร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนทศัน์มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าความสัมพนัธ์ คือ 0.828 
 แมคเวิร์ทเตอร์ (McWhirter, 1998: 171 - A) ไดศึ้กษาการพฒันาความคิดรวบยอดและ
การจ าในการใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ (แผนผงัมโนคติ) เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการทดสอบการพฒันา
ความคิดรวบยอดและความจ าในการเรียนโดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้และทดสอบการพฒันาความคิด
รวบยอดของนกัเรียนท่ีใช้ส่ือในชั้นเรียนและการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือยอ่ยโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยัพบวา่การทดสอบนกัเรียนในการพฒันาความคิดรวบยอด
ว่านักเรียนและครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัส่ือท่ีใช้ท าให้นกัเรียนมีความคิดรวบยอดดีข้ึนและการ
ทดสอบการพฒันาความคิดรวบยอดโดยการอภิปรายกลุ่มยอ่ยในชั้นเรียนและการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือย่อยพบว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือย่อยนกัเรียนมีความคิดรวบยอด
สูงข้ึน 
 ซลัลิแวน(Sullivan, 2007: Abstract) ศึกษาเร่ือง บนัทึกประจ าวนัการเปล่ียนแปลง
กระบวนการรับรู้:เคร่ืองมือส าหรับการประเมินความเข้าใจของเด็กๆในความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์  ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีแสดงถึงพฒันาการในการถ่ายทอดความสามารถดา้นความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนผา่นการเขียนบนัทึกประจ าวนัของนกัเรียนท่ีถ่ายทอดความเขา้ใจ
ของนักเรียนและความบกพรองของความคิดรวบยอดผา่นการเขียนบนัทึกประจ าวนั โดยผลจาก
การศึกษาพบว่า  นกัเรียนไดค้วบคุมการเรียนรู้ของตนเอง และมีการจ าแนกแยกแยะ   การส่ือสาร
ความเขา้ใจของนักเรียน ความคิดรวบยอดที่ผิดพลาด นักเรียนให้รายละเอียดท่ีชัดเจน อธิบาย
กระบวนการและผลสะทอ้นกลบัในการเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงการบนัทึกประจ าวนั
ระหวา่งการสอนคณิตสาสตร์เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีมีประโยชน์มากท่ีจะท าให้ความสามารถในการ
ส่ือสารความเขา้ใจของนกัเรียนดีข้ึน 
 คอชแรน(Coleman, 2008: Abstract)ศึกษาพฒันาการของการเขา้ใจของความคิดรวบยอด
ของตวัแปรในนกัเรียนท่ีเร่ิมตน้เรียนพีชคณิตระดบัเกรด 7 : บทบาทองปฏิกิริยาต่อกนัของนกัเรียน 
ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพที่ศึกษาการมีปฏิกิริยาต่อกนัของนกัเรียนในห้องเรียน โดยท่ีนกัเรียน
ท างานร่วมกนัผ่านช้ินงาน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านการบนัทึกเสียง  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า การ
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พฒันาความเขา้ใจของความคิดรวบยอดของนกัเรียนเกิดจากการไดมี้ปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัเพื่อน  การมีปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครู  และการสะทอ้นคิดในตวัของตวัเอง 
 ผลจากการศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัมโนทศัน์ทาง
คณิตศาสตร์น าไปสู่การน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจยัดงัน้ี  1) นิยามของมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  
หมายถึง  คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแสดงออกด้านความรู้เกี่ยวกบัความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัเร่ือง
ทศนิยมและการบวก การลบ  การคูณทศนิยม2) กระบวนการสร้างมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์กบั
นกัเรียน ด าเนินการโดยการน าเสนอส่ิงเร้าให้นกัเรียนไดรู้้จกั จดักิจกรรมให้นกัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์
กบัส่ิงเร้านั้นจนน าไปสู่การสรุปเป็นมโนทศัน์ใหม่  และน าเสนอมโนทศัน์ท่ีไดใ้นรูปแบบและภาษา
ของตนเอง  3)มโนทศัน์ท่ีใชส้ าหรับการวจิยั คือ มโนทศัน์ เร่ือง  ทศนิยม  และการบวก การลบ  การ
คูณทศนิยม ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ท่ีมาจาก
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 
 

แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบักระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 

 การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  ถือไดว้า่เป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ
และควรเป็นหวัใจหลกัของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (The Ontario Curriculum, Mathematics, 
2005) การที่จะพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ  าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะ
กระบวนการต่างๆเข้ามาเป็นซ่ึงทกัษะกระบวนการท่ีส่งเสริมให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ประสบความส าเร็จ คือ กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  กระบวนการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  กระบวนการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  และความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
การแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ถือเป็นทกัษะ/กระบวนการหน่ึงของทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหวัใจส าคญัของการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุกระดบั 
(Houghton Mifflin ,1995; The Ontario Curriculum, Mathematics, 2005; Ministry of Education 
Singapore ,2013) ซ่ึงในการน าเสนอสาระส าคญัของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ขอน าเสนอเป็น 
3  หัวขอ้ไดแ้ก่  1) ความหมายของการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  2) ประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์  
3) ยุทธวิธีในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 4)กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  5) แนวทางการ
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พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  และ 6) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ โดยน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 
 ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง  กระบวนการหรือวิธีการในการไดม้าซ่ึงค าตอบ
ท่ีถูกตอ้งจากสถานการณ์ท่ีตอ้งการหาค าตอบ ซ่ึงผูท่ี้จะแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดต้อ้งน าความรู้
ทางคณิตศาสตร์ในดา้นความรู้ท่ีเป็นเน้ือหา ความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนหรือระบวนการในการแกปั้ญหา 
ความรู้เก่ียวกบัทกัษะการค านวณ  และความสามารถดา้นการอ่านมาประยุกตใ์ชเ้พื่อท าความเขา้ใจ
กบัปัญหาและดึงเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้พื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบของปัญหานั้นๆ 
( กรมวิชาการ, 2544: 9-10; สสวท, 2551: 7; อมัพร  มา้คะนอง, 2547: 94; พชัรี  ปิยภณัฑ์, 2555: 8; 
จนัทร์ขจร  มะลิจนัทร์, 2554: 9; NCTM, 2000: 52; Baroody, 1993: 2-8 ) 
 ประเภทของปัญหาคณติศาสตร์   
 การแบ่งประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีนกัการศึกษาหลายท่านไดแ้บ่งประเภท
ของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไวห้ลายกลุ่มข้ึนอยู่กบัเกณฑ์ท่ีนกัการศึกษาเหล่านั้นจ าน ามาใช ้ โดย
สรุปแลว้ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็นประเภทไดด้งัน้ี( Polya, 1957: 23 - 29; 
Russel, 1961: 255; Charles and Lester, 1982: 6-10; กรมวิชาการ, 2544: 19-25; Bitter Hatfiled and 
Edward, 1989: 37 ) 

1. แบ่งประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้จุดประสงค์ของปัญหาเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งประเภท จดัไดเ้ป็น 2 คือ  1) ปัญหาให้คน้หา  เป็นปัญหาท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนคน้หาค าตอบ โดย
ส่วนประกอบท่ีส าคญัของปัญหาประเภทน้ีมี 3 ส่วน คือ  ส่ิงท่ีตอ้งการหา  ขอ้มูลท่ีก าหนดให้  และ
เง่ือนไข ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ปัญหาประเภทน้ีจะพบมากในปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีจดัการเรียนรู้
ให้กบันักเรียนระดบัประถมศึกษา   2)ปัญหาให้พิสูจน์  เป็นปัญหาที่ให้แสดงการให้เหตุผลวา่
ขอ้ความท่ีก าหนดให้เป็นจริงหรือเป็นเท็จ  โดยส่วนส าคญัของปัญหาประเภทน้ีมี 2 ส่วน คือ ส่ิงท่ี
ก าหนดให ้และส่ิงท่ีตอ้งการใหพ้ิสูจน์ 

2. แบ่งประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบของปัญหาเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
ประเภท จดัไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  1) ปัญหาท่ีมีรูปแบบ ลกัษณะของปัญหาจะเป็นปัญหาท่ีตอ้งการ
ค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว  โดยการหาค าตอบใชว้ธีิการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ค าตอบ ซ่ึงปัญหาในลกัษณะน้ีจะเป็นปัญหาที่ปรากฏในแบบเรียนโดยทัว่ไป  2) ปัญหาท่ีไม่มี
รูปแบบ  คือปัญหาท่ีพบทัว่ๆไปในชีวติประจ าวนั เป็นปัญหาท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนแสดงกระบวนการ
หรือขั้นตอนในการหาค าตอบ ซ่ึงอาจตอ้งใชย้ทุธวธีิต่างๆช่วยในการหาค าตอบ 
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3. แบ่งประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้หมายของการฝึกแกปั้ญหาเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งประเภท จดัไดเ้ป็น 6 ประเภทคือ  1) ปัญหาท่ีใชฝึ้ก  เป็นปัญหาท่ีใชฝึ้กขั้นตอน วิธีการและ
การค านวณเบ้ืองตน้ เป็นปัญหาท่ีไม่มีความซบัซ้อน มุ่งให้ผูเ้รียนไดฝึ้กให้เกิดความช านาญในการ
น าความรู้ในเร่ืองนั้นมาฝึก  2) ปัญหาขั้นตอนเดียว  เป็นปัญหาท่ีเป็นขอ้ความหรือตวัเลขท่ีใช้การ
แกปั้ญหาโดยท าเพียงขั้นตอนเดียวแลว้ไดค้  าตอบท่ีตอ้งการ  3) ปัญหาท่ีซบัซ้อน เป็นปัญหาท่ีเป็น
ขอ้ความหรือตวัเลขท่ีใชว้ิธีการในการหาค าตอบมากกวา่หน่ึงขั้นตอนในการหาค าตอบ   4) ปัญหา
กระบวนการ  เป็นปัญหาท่ีมุ่งเน้นกระบวนการในการหาค าตอบมากว่าตวัค าตอบ เป็นปัญหาท่ี
ไม่สามารถเปล่ียนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ไดท้นัที ตอ้งใชยุ้ทธวิธีต่างๆ ในการแปลงเป็น
ประโยคทางคณิตศาสตร์และการได้มาซ่ึงค าตอบ 5)ปัญหาประยุกต์ เป็นปัญหาที่เก่ียวข้องกบั
ชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งใช้ทกัษะ มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ในเร่ืองต่างๆ  และการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์มาใชใ้นการหาค าตอบ ซ่ึงส่งเสริใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นประโยชน์และคุณค่าของคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวนั 6) ปัญหาปริศนา เป็นปัญหาที่บางคร้ังได้ค  าตอบมาจากการเดา  บางคร้ังใช้
เทคนิคเฉพาะ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค ์ความยืดยึดหยุน่ในการ
แกปั้ญหา 

4. แบ่งประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์โดยใชล้กัษณะของปัญหาเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
ประเภท จดัไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ  1) ปัญหาปลายเปิด  เป็นปัญหาท่ีมีค าตอบมากกว่าหน่ึงค าตอบ 
และใหค้วามส าคญักบักระบวนการในการแกปั้ญหามากกวา่ต าตอบ  2) ปัญหาให้คน้พบ เป็นปัญหา
ท่ีมีวิธีการหาค าตอบได้หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงวิธี เพื่อน าไปสู่การได้มาซ่ึงค าตอบของปัญหานั้น  
3) ปัญหาท่ีก าหนดแนวทางในการหาค าตอบ เป็นปัญหาท่ีบอกแนวทางในการหาค าตอบให้ผูเ้รียน
ด าเนินการตามแนวทางนั้นเพี่อใหไ้ดค้  าตอบของปัญหาท่ีก าหนดให ้
 จากประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ขา้งตน้น าไปสู่ ขอ้สรุปของปัญหาทางคณิตศาสตร์
ท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 1) ปัญหาเก่ียวกบัสาระเน้ือหา  หมายถึงปัญหาท่ีเป็นตวัเลข หรือขอ้ความท่ีตอ้ง
ใชค้วามรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิานั้นๆ ความสามารถในการคิดค านวณ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และยุทธวิธีต่างๆทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ ซ่ึงปัญหาจะมีความซบัซ้อนเรียงล าดบัจากง่าย
ไปหาปัญหาท่ีมีความซับซ้อนมากสอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ท่ีปรากฎใน
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  2) ปัญหาการประยุกต ์ เป็นปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวติจริงมาเป็นสถานการณ์ของปัญหา ซ่ึงในการหาค าตอบผูเ้รียนตอ้งใชม้โนทศัน์ทาง
คณิตศาสตร์ในเร่ืองต่างๆ กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ยทุธวธีิในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ใน
การหาค าตอบ ซ่ึงค าตอบของปัญหาอาจมีเพียงค าตอบเดียวหรือมากกวา่หน่ึงค าตอบ 
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 ยุทธวธีิในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์ 
 การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์จ าเป็นตอ้งใช้ยุทธวิธีต่างๆในการแกปั้ญหา นกัการศึกษาได้
เสนอแนวคิดเก่ียวกบัยุทธวิธีในการแกปั้ญหาไวห้ลายวิธี การการสังเคราะห์แนวคิดของนกัการศึกษา
เหล่านั้นน าไปสู่ขอ้สรุปเก่ียวกบัยุทธวิธีท่ีสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาไดด้งัน้ี (Billstein Libeskind 
and Lott, 1990: 18-22; Hatfild Edwarda  and  Bitter, 1999: 50-60; Kennedy and Tipps, 1997: 11-23; 
สสวท, 2551: 12-41; อมัพร มา้คนอง, 2553:44-45) 

1. การลงมือแกปั้ญหาเลย  เป็นการหาค าตอบของปัญหาโดยการลงมือปฏิบตัิเพื่อหา
ค าตอบจากปัญหาเลยแลว้จึงเห็นขั้นตอนในการแกปั้ญหา 

2. การตดัขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งออก เป็นการวิเคราะห์และตดัขอ้มูลที่ไม่เก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาออกใหเ้หลือเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นๆเพื่อลดความซบัซอ้นในการแกปั้ญหา 

3. การแกปั้ญหาโดยการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนๆ  เป็นยุทธวิธีท่ีใชก้บัปัญหาท่ีมีขั้นตอน
ในการหาค าตอบหลายขั้นตอนโดยการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนๆแลว้หาค าตอบท่ีละส่วน ค าตอบ
แต่ละส่วนจะน าไปสู่ค าตอบของปัญหานั้น 

4. การใชปั้ญหาท่ีคุน้เคยและง่ายกวา่ เป็นการแกปั้ญหาโดยการท าปัญหาให้อยูใ่นรูปแบบ
ท่ีเคยแกไ้ดม้าก่อน หรือคิดหาวธีิอ่ืนในการแกปั้ญหาท่ีง่ายกวา่ 

5. การเดาและการตรวจสอบ  เป็นการพิจารณาขอ้มูลและเง่ือนไขต่างๆท่ีปัญหาก าหนด 
ผสมผสานกบัประสบการณ์เดิมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นแลว้คาดการณ์ ตรวจสอบและลง
ขอ้สรุปเป็นค าตอบตามการคาดการณ์ของผูเ้รียนคนนั้นๆแล้วท าการตรวจสอบค าตอบท่ีคาดเดา
เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีถูกตอ้ง 

6. การเขียนเป็นสมการ เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีก าหนดของปัญหาใน
รูปสมการซ่ึงบางคร้ังอาจเป็นอสมการในการแก้สมการตอ้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพื่อหา
ขอ้มูลและเง่ือนไขท่ีก าหนดมีอะไรบา้งและส่ิงท่ีตอ้งการหาคืออะไรหลงัจากนั้นก าหนดตวัแปร
แทนส่ิงท่ีตอ้งการหาหรือแทนส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเหล่านั้น 

7. การคน้หารูปแบบ เป็นการวิเคราะห์ปัญหาแลว้คน้หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเป็น
ระบบแลว้คาดเดาค าตอบจากความสัมพนัธ์ท่ีไดส้ร้างข้ึน 

8. การวาดภาพ/กราฟ/ตาราง/แผนภาพ เป็นวิธีการหาค าตอบโดยการน าขอ้มูลท่ีก าหนดให้
มาเขียนในรูปของภาพ/กราฟ/ตาราง/แผนภาพ  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในปัญหาจนน าไปสู่การลง
ขอ้สรุปถึงวธีิการในการแกปั้ญหาและไดค้  าตอบของปัญหานั้น 
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9. การแจกกรณีท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด เป็นการหาค าตอบของปัญหาโดยการจัดระบบ
ขอ้มูล ในลกัษณะของการแยกเป็นกรณีๆท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด แลว้ก าจดักรณีท่ีไม่ใช่ออกแลว้คน้หา
ระบบหรือแบบรูปของกรณีท่ีเหลืออยูเ่พื่อลงขอ้สรุปของค าตอบของปัญหานั้น 

10. การเปล่ียนมุมมอง  เป็นการคิดหรือเปล่ียนมุมมองให้แตกต่างจากท่ีคุน้เคย  หรือท่ี
ตอ้งท าตามขั้นตอนทีละขั้นเพื่อใหแ้กปั้ญหาใหง่้ายข้ึน 

11. การท างานแบบยอ้นกลบั  เป็นการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพิจารณาจากผลยอ้นกลบัไปสู่
เหตุโดยเร่ิมจากขอ้มูลท่ีไดใ้นขั้นตอนสุดทา้ยแลว้คิดยอ้นขั้นตอนกลบัมาสู่ขอ้มูลในขั้นตอนเร่ิมตน้ 

12. การใชเ้หตุผลเชิงตรรก เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้หลกัการที่เป็นเหตุเป็นผลในการ
พิจารณาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบ 
 ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้ยุทธวิธีเหล่าน้ีในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ในขอบเขตของเน้ือหาท่ีน ามาใชใ้นการท าวจิยั 
 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์    
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการด าเนินการที่เป็นขั้นตอนและเป็นระบบซ่ึง 
นกัการศึกษาทางคณิตศาสตร์ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ไวห้ลายคลึงกนั โดยกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์มีดงัน้ี (Polya, 1985: 87; Krulik and 
Rudnick, 1993: 39-57; ฉวีวรรณ  เศวตมาลย ,์ 2544: 11-13; สสวท, 2544: 191-192; ไสว  ฟักขาว, 
2544: 74-76; จนัทร์ขจร  มะลิจนัทร์, 2554: 59)   

1. ขั้นอ่านและท าความเขา้ใจปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งอาศยัทกัษะท่ีส าคญัๆ หลายอยา่ง 
เช่น ทกัษะการอ่าน ทกัษะการแปลความ ทกัษะการตีความ และการสรุปความ โดยเม่ือผูเ้รียนอ่าน
ปัญหาแลว้ตอ้งสามารถแยกแยะได้ว่า ขอ้ความใดเป็นขอ้ความที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหา แลว้
ตีความปัญหาท่ีก าหนดให้น าไปสู่การสรุปปัญหาออกมาเป็นภาษาของตนเองได ้ แลว้สามารถบอก
ไดว้า่ประเด็นของปัญหาอยูต่รงไหน โจทยถ์ามอะไร ส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดใหคื้ออะไร  

2. ขั้นวางแผนแกปั้ญหา เป็นขั้นตอนของการมองเห็นความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆใน
ปัญหาอย่างชดัเจน โดยในขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะตอ้งนึกทบทวนความรู้ท่ีมีมาวา่มีความรู้อะไรบา้งท่ี
สัมพนัธ์กบัปัญหา ขอ้มูลใดท่ีจ าเป็นและไม่จ  าเป็นในการแกปั้ญหา แลว้เลือกใชยุ้ทธวิธีท่ีเหมาะสม
ในการแกปั้ญหา  และวางแผนในการแกปั้ญหา 

3. ขั้นด าเนินการตามแผน  เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนลงมือการคิดค านวณ โดยให้ยุทธวิธีและ
ขั้นตอนตามท่ีวางแผนไวใ้นขั้นท่ี 2 
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4. ขั้นตรวจสอบวิธีการและค าตอบท่ีได ้ เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบขั้นตอนในการ
แกปั้ญหา ทบทวนค าตอบท่ีไดจ้ากการค านวณ  ตรวจสอบค าตอบท่ีไดว้า่ตรงกบัส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ
หาค าตอบท่ีได ้เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ มีความสมเหตุสมผล 

5. ขั้นมองยอ้นและขยายผล   เป็นขั้นตอนท่ีใชเ้มื่อค าตอบที่ได้ไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้อง 
แลว้มองยอ้นกลบัไปตรวจสอบกระบวนการท่ีใช้ในการแกปั้ญหา เพื่อหาวิธีการท่ีถูกตอ้งมาใชใ้น
การหาค าตอบท่ีถูกตอ้งใหม่และน าวธีิการท่ีไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีถูกตอ้งไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา
อ่ืนๆต่อไปท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัปัญหานั้น โดยในขั้นตอนน้ีส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการคือ การตรวจสอบ
ค าตอบ  การคน้พบทางเลือกท่ีน าไปสู่ผลลพัธ์  การขยายผลลพัธ์ท่ีได้  การพิจารณาผลลพัธ์ท่ีได ้ 
และการสร้างสรรคปั์ญหาท่ีน่าสนใจจากปัญหาเดิม 
 จากกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ขา้งตน้น าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ท่ีน าไปใชใ้นการวิจยัในขั้นของการด าเนินการแกปั้ญหาของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1)ขั้นอ่านและท าความเขา้ใจปัญหา  2) ขั้นวางแผนแกปั้ญหา  3)ขั้นด าเนินการ
ตามแผน  4) ขั้นตรวจสอบวธีิการและค าตอบท่ีได ้ และ 5) ขั้นมองยอ้นและขยายผล   
 แนวทางการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์    
 ในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของผูเ้รียนมีนักการศึกษาหลายท่านได้
เสนอแนวคิดเร่ืองดงักล่าวไวด้งัน้ี (Bitter, 1990: 43-44;  สิริพร  ทิพยค์ง, 2544: 80-81; ปรีชา 
เนาวเ์ยน็ผล, 2537: 66-77; อมัพร  มา้คนอง, 2553: 46-47; จนัทร์ขจร  มะลิจนัทร์, 2554: 63-64) 

1. พฒันาความสามารถดา้นการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจปัญหา  โดยการฝึกผูเ้รียนให้มี
การวเิคราะห์ความส าคญัของโจทย ์ วิเคราะห์โจทยว์า่ข้อมูลที่ก  าหนดมาให้มีเพียงพอ/เกินความ
จ าเป็นหรือขาดขอ้มูลส่วนใดบา้ง น าเทคนิคการสร้างความเขา้ใจโดยการใชว้ิธีการเขียนภาพ  แผนภาพ
เป็นตน้มาใช้เพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์ของขอ้มูลอนัน าไปสู่การท าความเขา้ใจปัญหานั้นๆ   และ
อภิปรายความเป็นไปไดข้องค าตอบ 

2. พฒันาความสามารถในการเข้าใจปัญหา  โดยการคดัเลือกปัญหา ท่ีน่าสนใจ เป็น
ปัญหาในชีวติประจ าวนั  ผูเ้รียนมีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีน ามาเป็นปัญหา  มีความยากง่ายปะปนกนั  
ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึกการแกปั้ญหาในลกัษณะเดียวกนัหลายๆขอ้  และมีปัญหาหลายๆรูปแบบให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ 

3. พฒันาความสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการแกปั้ญหา โดยการส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เลือกใชย้ทุธวธีิต่างๆท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการแกปั้ญหา  ปัญหาแต่ละขอ้อาจมีการใชยุ้ทธวิธีมากกวา่
หน่ึงยทุธวธีิดงันั้นควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกหาแนวทางในการหาค าตอบหลายๆแนวทาง 
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4. ส่งเสริมใหน้กัเรียนแสดงความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งอิสระ โดยการให้อิสระ
แก่นกัเรียนในการแกปั้ญหา  ให้เวลาท่ีเพียงพอในการแกปั้ญหา ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการแกปั้ญหา
เป็นกลุ่ม  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดดงัๆ หรือเขียนขั้นตอนในการหาค าตอบ เพื่อเพื่อนๆจะไดร่้วมกนั
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม 

5. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการตรวจสอบการด าเนินการแกปั้ญหา  โดยการให้นกัเรียนไดมี้
การวางแผนก่อนการลงมือแกปั้ญหา  มีการคาดคะเนความเป็นไปไดข้องค าตอบ  เทียบเคียงปัญหา
ท่ีพบกบัปัญหาท่ีเคยเรียนมาก่อน  เม่ือไดค้  าตอบแลว้มีการตรวจสอบถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบท่ีได ้หากพบขอ้ผิดพลาดส่งเสริมให้มีการตรวจสอบว่าผิดพลาดตรงจุดใดบา้งแลว้ด าเนินการ
แกไ้ขใหไ้ดค้  าตอบท่ีถูกตอ้ง 

6. บทบาทของครูในการส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียน  โดยครู
จะตอ้งตรวจสอบดูวา่ผูเ้รียนมีพื้นฐานความรู้เพียงพอหรือไม่ส าหรับน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาเร่ือง
นั้นๆ หากพบวา่ ผูเ้รียนยงัมีความรู้ไม่เพียงพอ ตอ้งสอนเสริมหรือทบทวนความรู้เหล่านั้นก่อน   ครู
ไม่ควรบอกวิธีแกปั้ญหาให้ผูเ้รียนโดยตรง แต่ควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดเอง โดยครูอาจช่วยเหลือ
โดยการถามค าถามในประเด็นท่ีจะน าไปสู่การแกปั้ญหา หากนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจครูควรเปล่ียน
ปัญหาใหม่ท่ีมีความง่ายกวา่ปัญหาเดิมแต่ยงัคงเป็นเร่ืองเดิมนั้นไวเ้พื่อให้นกัเรียนไดม้องเห็นวิธีการ
ในการหาค าตอบของปัญหาขอ้นั้น 
 จากแนวทางการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้
น าไปสู่แนวทางการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับใช้ในการท าวิจยัคร้ังน้ีคือ   
1) ก่อนท่ีจะใหน้กัเรียนมีการแกปั้ญหาในเร่ืองใดๆตอ้งมีการตรวจสอบความรู้ของผูเ้รียนก่อนวา่มี
เพียงพอหรือไม่ หากพบวา่ไม่เพียงพอจะมีการทบทวนหรือสอนเสริมในความรู้นั้นๆก่อน  2) ส่งเสริม
การท าความเขา้ใจกบัปัญหาโดยการให้นกัเรียนไดฝึ้กวิเคราะห์ปัญหาและสรุปปัญหาดว้ยภาษาของ
ตนเอง  3) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้กิจกรรมกลุ่มย่อยช่วยในการแก้ปัญหา  4) ส่งเสริมให้นกัเรียนคิด
ดงัๆในการแกปั้ญหา โดยการให้นกัเรียนอธิบายขั้นตอนหารคิดให้เพื่อนๆโดยอาจใชก้ารเขียนหรือ
การพดูเพื่อใหเ้พื่อนๆ ไดอ้ภิปรายเพื่อหาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  5) ปัญหาท่ีน ามาใชเ้ป็น
ปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัสาระท่ีเรียนในเร่ืองนั้นๆและน าปัญหาท่ีผูเ้รียนมีประสบการณ์มาให้ผูเ้รียน
ได้แก้ปัญหา โดยมีความยากง่ายปะปนกนั  6) ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ยุทธวิธีในการหาค าตอบท่ี
หลากหลายและเหมาะสม  และ 7) ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จดัคาดคะเนค าตอบ  และตรวจสอบค าตอบ
อยา่งเป็นระบบ 
 
 



126 

 ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์ 
 จากการสังเคราะห์เ ก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์จากนกัการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์ประกอบไปดว้ย (Adams and Eills, 1997: 174-175; Baroody, 1993: 2-10; Charles and 
Lester, 1982: 10-12; Polya, 1957: 225; ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2537: 66; สมเดช บุญประจกัษ์, 2540: 
31-32; สุนนัท ์ฉิมวยั, 2543: 23; จิรายสุ  สมานมิตร, 2555: 20-21; พชัรี  ปิยภณัฑ,์ 2555: 16-18) 

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูเ้รียน  ไดแ้ก่   
1.1 ความสามารถดา้นภาษา  ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่าน  ความสามารถในการรู้

ความหมายของค า  ความสามารถในการแปลความ  ตีความ  สรุปความ  ความสามารถในการ
วเิคราะห์ และหาความสัมพนัธ์ 

1.2 ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์  ไดแ้ก่  มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  ความสามารถ
ในด าเนินการทางคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแปลงเป็นประโยคสัญลกัษณ์ความสามารถใน
การให้เหตุผล  การคาคะเนและการตรวจสอบค าตอบ ความยึดหยุ่นในการคิด  ความคุน้เคยกับ
ยทุธวธีิในการแกปั้ญหา 

1.3 ความรู้สึก  ไดแ้ก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง  เจตคติท่ีมีต่อการแกปั้ญหา  
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของผูเ้รียน
แต่ละคน 

2. ปัจจยัดา้นสภาพส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาความสามารถใน
การแกปั้ญหา  วธีิการพฒันาท่ีส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแกปั้ญหา   การให้เวลาท่ีเพียงพอ
ส าหรับการแกปั้ญหา  สถานการณ์ท่ีน ามาเป็นส่ือในการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา 
 ผู ้วิจ ัยได้น าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  โดยครูผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้งค านึงถึงความรู้พื้นฐาน
ท่ีจ าเป็นทั้งดา้นภาษาและดา้นคณิตศาสตร์และเติมเต็มในส่วนท่ีผูเ้รียนขาด  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ใชป้ระสบการณ์ในชีวิตจริงของนกัเรียน
เข้ามาเก่ียวข้องกับสถานการณ์ในการแกปั้ญหา  จดับรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัละกนั  ให้เวลาเพียงพอต่อการแกปั้ญหา  และใช้ยุทธวิธีในการแกปั้ญหาต่างๆ เขา้มา
ช่วยใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จในการแกปั้ญหา 
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 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  พบวา่ 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย  ปัจจยั
ท่ีส่งผลทางบวกกบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  คือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน  
การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสามารถด้านการใช้ภาษา และการมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลทางลบคือ  ความวติกกงัวลในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

2. ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา ส่วนใหญ่
มี 5  ขั้นตอน ซ่ึงรายละเอียดของขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวมจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั  
คือ เร่ิมจากการทบทวนความรู้เดิม  สอนเน้ือหาใหม่ซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีน ามาใชเ้ป็นหลกัในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนการสรุปความรู้และน าความรู้ไปใชก้าร
แกปั้ญหา 
 ดงัแสดงในผลการวจิยัต่อไปน้ี 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ มี
ดงัน้ี 
 แหลมทอง  ส าราญสุข (2552: 181-182) ท่ีศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ไดแ้ก่ สัมพนัธภาพกบัเพื่อน การเห็น
คุณค่าในตนเอง  เจตคติต่อวชิาคณิตสาสตร์  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  การรับรู้ความสามารถของตนเอง
และการก ากบัตนเอง 
 เยาวลกัษณ์  ดุกขุนทด (2555: 212- 213) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัดา้นรูปแบบการเรียนรู้และ
ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท าความเขา้ใจปัญหา  ขั้น
วางแผนการแกปั้ญหา  ขั้นด าเนินการแกปั้ญหา  และขั้นตรวจสอบ  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการวิตกกงัวล
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึงส่งผลลบต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตสาสตร์ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมมือส่งผลบวกต่อความสามารถใน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในขั้นท าความเขา้ใจปัญหา  ขั้นวางแผนการแกปั้ญหาและขั้นตรวจสอบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และส่งผลต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ในขั้นด าเนินการตามแผน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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 จิรายุส  สมานมิตร (2555: 168 - 170) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยับางประการที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยผลการวิจยั
พบวา่ ความวติกกงัวลในการเรียนคณิตศาสตร์ การรับรู้ความสามารถของตนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ความถนัดด้านภาษา ความถนัดด้านเหตุผล และทกัษะการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง กับ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ขั้นตอน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยความถนดัดา้นภาษาส่งผลต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง
คณิตศาสตร์ทั้ง 4 ขั้นตอนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  ความวิตกกงัวลส่งผลลบต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ในขั้นท าความเขา้ใจปัญหา ขั้นวางแผนการ
แกปั้ญหา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ความถนดัในดา้นเหตุผลส่งผลต่อความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ในขั้นตรวจสอบผล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ
ส่งผลต่อขั้นวางแผนการแกปั้ญหา และขั้นด าเนินการตามแผน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนการรับรู้ความสามารถของตนส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาในขั้นท าความ
เขา้ใจปัญหา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ริจเวย ์(Ridgeway, 1980: 150) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งแบบการคิด  ความ
วิตกกงัวลในการเรียนคณิตศาสตร์ เพศ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษา  พบวา่   เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ความวิตก
กงัวลในวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 ซูอินน์และเอ็ดเวิร์ด (Suinn and Edward, 1986: 576 – 580) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งความวติกกงัวลในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กบั
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนท่ีมีความ
วติกกงัวลในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์สูงมีเกรดเฉล่ียในวชิาคณิตศาสตร์ต ่า  
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ มีดงัน้ี  
 จนัทร์ขจร  มะลิจนัทร์ (2554: 179-180) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เนน้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชนัท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ความตระหนกั
ในการรู้คิด และการก ากบัตนเองในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงมีขั้นตอน
ในการเรียนการสอน  5  ขั้น คือ 1) ขั้นท าความเขา้ใจปัญหา  2) ขั้นสร้างตวัแทนปัญหา  3) ขั้นวางแผน
การแก้ปัญหา  4) ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา  5) ขั้นประเมินผลการแกปั้ญหา ซ่ึงผลการวิจยั พบวา่  
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ความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชนั ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 วราภรณ์  โชติรัตนากูล (2554: 165-166) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  พบว่า รูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนเน้นวิธีสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โดยมีขั้นตอนในการสอน 5 ขั้น คือ 1) ขั้นส ารวจประเด็นปัญหา (Explore Problem)  2) ขั้นคน้หา
วิธีการแกปั้ญหา  (Find Solution)  3) ขั้นด าเนินการแกปั้ญหา ( Problem solving process ) 4) เสนอ
ค าตอบหรือผลการแกปั้ญหา (Provide answers) และ 5) ขั้นประเมินผลการแกปั้ญหา ( Evaluate  the 
problem) และผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาข้ึนส่งผลให้นักเรียนมีพฒันาการดา้น
ความสามารถในการแก้ปัญหาและมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รูปแบบการสอน
ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัมาก   
 พชัรี  ปิยภณัฑ์ (2555: 170-172) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยผลการวิจยัพบว่า  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมี 5 ขั้นตอน คือ 1)ทบทวน
ความรู้เดิม(Reviewing)  2) เรียนรู้จากการปฏิบติั (Acting)  3) แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Sharing)  4) สร้าง
ความรู้ ( Constructing ) และ 5) น าไปใช ้(Applying ) และผลจากการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
ดงักล่าวส่งผลให้นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านกัเรียนท่ีเรียน
ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    
 วรรณวิสา จนัทร์สุนทราพร (2557: 201-202) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันากิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
และความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงขั้นตอนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้มี  5  ขั้น  คือ  1) ขั้นการสร้างความสนใจ  2) ขั้นส ารวจและคน้หา  
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4)  ขั้นขยายความรู้  และ  5)  ขั้นประเมิน  ผลการว ิจ ยัพบว ่า  
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    
 
กระบวนการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 
 “คณิตศาสตร์คือการให้เหตุผล” ( NCTM, 1989, อา้งถึงใน เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร, 
2551: 19) และการใหเ้หตุผลเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับคณิตศาสตร์ และเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
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ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจคณิตศาสตร์มีเจตคติที่ดีและเกิดความมัน่ใจในการใชค้ณิตศาสตร์ 
( NCTM, 1989, อา้งถึงใน เวชฤทธ์ิ  องักนะภทัรขจร, 2551: 19) 
 ความหมายของการกระบวนการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์  
 กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการให้
ค  าอธิบายท่ีน่าเช่ือถือให้กบัขอ้สรุปของตนเองเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่โดยการอา้งอิง
ขอ้สรุปของตนเองกบัแนวคิด/ทฤษฎี/หลกัการทางคณิตศาสตร์ท่ีมีนกัการศึกษาไดค้น้พบมาแล้ว 
หรือการสร้างขอ้สรุปของตนเองให้เป็นท่ียอมรับโดยการวิเคราะห์/เช่ือมโยงหลกัการ/แนวคิด/
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ท่ีมีมาก่อนเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปใหม่ท่ีตนเองคน้พบ (O’ Daffer, 1990: 378; 
NCTM, 2000: 56; สสวท, 2550: 49-50; เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร, 2551: 19; จิตติมา ชอบเอียด, 
2551: 26; ชลธิชา  ทบัทว,ี 2554: 43; พชัรี  ปิยภณัฑ,์ 2555: 19;  ธีณรันต ์สังหร, 2556: 46) 
 ประเภทของของกระบวนการในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 
 นกัการศึกษาได้แบ่งประเภทของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไวต้รงกนั โดยแบ่ง
ประเภทของกระบวนการในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไว ้3  ประเภท  คือ ( Eysenck, Arnold 
and Meili, 1972: 214;  O’ Daffer, 1990: 378; Baroody and Coslick, 1998: 2-61; สสวท, 2546: 23-23; 
พชัรี  ปิยภณัฑ,์ 2555: 19  ) 

1. การให้เหตุผลแบบอุปนยั ( Inductive  Reasoning )หมายถึง  วิธีการให้เหตุผลของ
ขอ้สรุปท่ีเกิดจากการ ศึกษา/สังเกต หรือทดลองหลายๆคร้ัง จากกรณีย่อยๆแล้วน ามาสู่การลง
ขอ้สรุปเป็นความรู้  เช่นการสังเกตแบบรูป เพื่อหาความสัมพนัธ์จนน าไปสู่การหาจ านวนท่ีอยู่
ในล าดบัถดัๆไปได ้

2. การให้เหตุผลแบบนิรนยั ( Deductive  Reasoning) หมายถึง  วิธีการให้เหตุผลของ
ขอ้สรุปท่ีเกิดจาก การน า กฎ แนวคิด หลกัการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ท่ีมีมาก่อน มาใช้เป็น
หลกัฐานในการสนบัสนุนขอ้สรุปหรือตวัความรู้นั้นๆ 

3. การให้เหตุผลท่ีเกิดจากการหยัง่รู้ ( Intuitive  Reasoning )  หมายถึง วิธีการให้เหตุผล
ของขอ้สรุป ท่ีเกิดจากการใชป้ระสบการณ์ของผูน้ั้นในการอธิบาย  หรือเป็นการให้เหตุผลท่ีเกิดจาก
การหยัง่รู้  ลางสังหรณ์ ไม่มีขอ้มูล/หลกัฐานท่ีจ าเป็นประกอบการให้เหตุผล ตดัสินใจจากความรู้สึก
ภายใน ซ่ึงเหตุผลท่ีไดอ้าจจะถูกหรือผดิก็ได ้
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์แบบอุปนัย         
( Inductive  Reasoning )และแบบนิรนยั ( Deductive  Reasoning)   เน่ืองจากเป็นท่ีวิธีการในการให้
เหตุผลท่ีนกัการศึกษาส่วนใหญ่เห็นตรงกนัวา่ขอ้สรุปท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือ และเป็นส่ิงท่ีจะน าไปสู่
การส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ 
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 แนวทางการพฒันากระบวนการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 
 แนวทางในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้กระบวนการการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์สามารถท า
ไดด้งัน้ี (Baroody and Coslick, 1998: 2-30; สสวท, 2547: 3, 15-19; เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร, 2551: 
20-23; อมัพร  มา้คะนอง, 2553: 50;  ธีณรันต ์สังหรณ์, 2556: 54) 

1. ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ ควรมีการจดับรรยากาศในการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการ
ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์  ดงัน้ี  1) พยายามส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความคิดวา่ คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ี
ไม่ยากและนกัเรียนสามารถเขา้ใจได ้2) จดับรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุนให้นกัเรียน
ไดพ้ดูอธิบายและแสดงเหตุผลประกอบแนวคิดของตนเองอยา่งอิสระ  3) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมให้มี
การตั้งค  าถาม กระตุน้ความคิด อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ช้ีแจงเหตุผลและแกปั้ญหาร่วมกนั 

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีการจดักิจกรรมดงัน้ี  1) จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการฝึกคิด
และการใหเ้หตุผลควบคู่กบัการสอนเน้ือหาตามปกติ2)ใหน้กัเรียนพบกบัโจทยห์รือปัญหาท่ีนกัเรียน
สนใจ ไม่ยากเกินความสามารถที่จะคิดให้เหตุผลในการหาค าตอบ 3) ถามบ่อยๆ ใชค้  าถามอยา่ง
ต่อเน่ือง และควรเป็นค าถามท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนคิดและแสดงเหตุผล นอกจากนั้นแลว้ส่งเสริมให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเติมเต็มการให้เหตุผลของเพื่อนดว้ย 4) ให้นกัเรียนฝึกคิดและฝึกให้
เหตุผล ฝึกเขียนอธิบายส่ิงท่ีนักเรียนท าเพื่อหาค าตอบ และให้เหตุผลในการอธิบายหรืออภิปราย        
5) ให้นกัเรียนได้คิดวิเคราะห์ ประเมินการให้เหตุผลของผูอ่ื้น ใช้เหตุผลเป็นเคร่ืองมือส าหรับ
การตรวจสอบหรือพิจารณาความถูกตอ้ง  6) จดักิจกรรมให ้นกัเรียนมีส่วนร่วมและแสดงพฤติกรรม
ในการสืบคน้ คาดการณ์ คน้หาวธีิพิสูจน์  สังเกตแบบรูป  ช้ีแจงเหตุผลของแนวคิด ดว้ยวธีิการต่างๆ 

3. ดา้นบทบาทองครูผูส้อน ควรมีแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านกระบวนการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์แก่นกัเรียน ดงัน้ี 1)ให้ความส าคญัในการฟังความคิดเห็นของนกัเรียน 
และให้นักเรียนฝึกรับฟังและท าความเขา้ใจเหตุผลของผูอ่ื้น  2) ตอ้งท าให้ นักเรียนรู้ว่า ครูให้
ความส าคญัต่อความเขา้ใจและการให้เหตุผลของนกัเรียน และครูควรเสริมแรงทนัทีท่ีนกัเรียน
สามารถให้เหตุผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  3)ครูตอ้งมีเทคนิค ส่ือการสอน กิจกรรมท่ีผสมผสานการฝึก
การคิดและใหเ้หตุผลอยา่งต่อเน่ืองควบคู่กบัการสอนเน้ือหาตามปกติ 
 งานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัน ากระบวนการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์มาประยุกตใ์ช้กระบวนการ
เรียนการสอน โดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เหตุผลประเภทนิรนัยและอุปนัยในการอธิบาย
เหตุผลประกอบแนวคิดของตน โดยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาที่นักเรียนมีประสบการณ์  แลว้
ส่งเสริม  สนบัสนุนใหน้กัเรียนได้พูดอธิบายและแสดงเหตุผลประกอบแนวคิดของตนเองอยา่ง
อิสระ  พร้อมกบัใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการวเิคราะห์และประเมินการให้เหตุผลของตนเองและ
เพื่อนๆเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปที่มีความเหมาะสม จดักิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดง
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พฤติกรรมในการสืบคน้ คาดการณ์ คน้หาวิธีพิสูจน์  สังเกตแบบรูป  ช้ีแจงเหตุผลของแนวคิด ดว้ย
วธีิการต่างๆโดยครูใหค้วามส าคญัในการฟังความคิดเห็นของนกัเรียน และให้นกัเรียนฝึกรับฟังและ
ท าความเขา้ใจเหตุผลของผูอ่ื้น  และมีการเสริมแรงทนัท่ีให้กบันักเรียนมีการให้เหตุผลท่ีเหมาะสม
และให้ก าลังใจกับนักเรียนท่ีมีความพยายามในการแสดงเหตุผลประกอบแนวคิดของตนและ
ช่วยเหลือนกัเรียนประสบความส าเร็จในการอธิบายเหตุผลประกอแนวคิดของตนเองหรือปรับปรุง
แนวคิดท่ีเขา้ใจคลาดเคล่ือนใหถู้กตอ้ง 
 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบักระบวนการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์  พบวา่ 

1. ปัจจยัที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ คือ  แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์  พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์  และ
ความเช่ือมัน่ในตนเองดา้นคณิตศาสตร์ 

2. วิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  เช่น   การใช้
ปัญหาปลายเปิด  การสอนแบบรู้คิด( CGI)  การสอนแบบร่วมมือ และการสอนแบบอุปนยั-นิรนยั 
 ดงัแสดงในผลการวจิยัต่อไปน้ี 
 เชิดศกัด์ิ  ตั้นภูมี (2550: 182-183) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพหุระดบั
กบัความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผลการวิจยั
พบวา่  ตวัแปรปัจจยัระดบันกัเรียนท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นัก เ รียนที่แตกต่างก ันอย่างมีนัยส าค ัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิมทาง
คณิตศาสตร์  พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์  และความเช่ือมัน่ในตนเองดา้นคณิตศาสตร์ 
 จิตติมา  ชอบละเอียด (2551: 183-184) ไดศึ้กษาเร่ืองการใชปั้ญหาปลายเปิดเพื่อส่งเสริม
ทักษะการให้เหตุผลและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสต ร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการใชปั้ญหาปลายเปิดสูง
กวา่ก่อนใชปั้ญหาปลายเปิด  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 เวชฤทธ์ิ  องักนะภทัรขจร (2551: 176) ศึกษาเร่ืองการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
การสอนให้รู้คิด (CGI) ท่ีใช้ทกัษะการให้เหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ืองการวเิคราะห์ขอ้มูลกบัส่ิงแวดลอ้มศึกษาส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึง
มีขั้นตอนการเรียนการสอน 4 ขั้น คือ 1) ขั้นน าเสนอปัญหา  2) ขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  3) ขั้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  และ 4) ขั้นการบูรณาการแนวคิดและเช่ือมโยงไปสู่ชีวิตจริง ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ 
นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนดา้นทกัษะการให้เหตุผลสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั ใจ และผลจากการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ์ 
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พบว่า นักเรียนมีพฒันาการด้านการอธิบาย  การหาความสัมพนัธ์ การวิเคราะห์และการแสดง
ขอ้สรุปของขอ้มูลอยา่งสมเหตุสมผลมากท่ีสุด   
 รัชนี ภู่พชัรกุล (2551: 180) ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งวิธีสอนแบบนิรนยัร่วมกบัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดและวธีิสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยวิธีสอนแบบนิรนัยร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
เพื่อนคู่คิดสูงกวา่วธีิสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ชลธิชา  ทบัทวี (2554: 191) ศึกษาเร่ืองผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคเพื่อ
คู่คิดที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคเพื่อนคู่คิด หมายถึง การ
จดัการเรียนรู้โดยให้นักเรียนจบัคู่กนั 2 คนโดยคละความสามารถเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกนัละกนั  จากผลการวิจยัพบวา่  ความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนหลงัไดรั้บ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคเพื่อนคู่คิด สูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 ธิติมา อุดมพรมนตรี (2555: 175-176) ศึกษาเร่ืองปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ ส่งผลทางบวกต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยและความสามารถในการให้เหตุผลเชิงนิรนยั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และปัจจยัดา้นเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ส่งผลทางบวกต่อความสามารถ
ในการใหเ้หตุผลเชิงอุปนยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    
 ธีณรันต ์ สังหรณ์ (2556: 189-190) ศึกษาเร่ืองผลของการจดัการเรียนรู้แบบอุปนยั-นิร
นยัท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการใหเ้หตุผลและความสามารถ
ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เร่ืองสถิติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า  
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบอุปนยั-นิรนยั สูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง
การจดัการเรียนรู้แบบอุปนยั-นิรนยัแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า  2) ขั้นสอน  3)ขั้นพิสูจน์  
และ 4) ขั้นประเมินผล 
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กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณติศาสตร์และการน าเสนอ   
 กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ หมายถึง 
กระบวนการในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  เพื่อส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์รวมถึง
การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ โดยใชภ้าษาและตวัแทนทางคณิตศาสตร์รวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์
โตต้อบระหว่างผูรั้บสารกบัผูส่้งสารเพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น หรือตอบค าถามหรือปฏิบติั
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้มีความเขา้ใจท่ีตรงกนั และถูกตอ้งเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ (จิรากร  
ส าเร็จ, 2551: 15;  สสวท, 2551: 70; อมัพร  มา้คนอง, 2553: 9; พรรณทิภา ทองนวล, 2554: 129; 
พชัรี  ปิยภณัฑ,์2555:22 ; ปรว ี อ่อนสะอาด,2556: 7 ) 
 ประโยชน์ของกระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณติศาสตร์และการน าเสนอ 
 ประโยชน์ของกระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ
สามารถสรุปได้เป็น 3 ด้านดงัน้ี (Mumme and Shepherd, 1993: 7-11; สสวท, 2551: 70; ปรว ี 
อ่อนสะอาด, 2556: 40; ธีณรันต ์สังหร, 2556: 77) 

1. ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัครูโดยการส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ดงัน้ี  1) เป็นช่องทางให้ครูไดถ่้ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ไปสู่นกัเรียน   
2)ช่วยใหค้รูรู้กระบวนการคิดของนกัเรียนโดยการอาศยัการส่งสารในลกัษณะต่างๆท่ีนกัเรียนแสดง
ออกมาใหเ้ห็น 

2. ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียนคือ  1) ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งมี
ความหมาย  เกิดความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์ท่ีกวา้งขวางและจดจ าไดน้านข้ึน 2)ช่วยส่งเสริมความ
เขา้ใจทางคณิตศาสตร์แก่นกัเรียนผ่านทางการอธิบายและถ่ายทอดความคิดของตนเองออกมาให้
ผูอ่ื้นไดรั้บทราบ และการฟังความคิดของผูอ่ื้นแลว้พิจารณาความคิดของคนอ่ืนท่ีแตกต่างกนัออกไป
จากความคิดของตนเอง โดยการส่ือสารจะช่วยขยายความคิดแก่ผูเ้รียนให้กวา้งขวางมากยิ่งข้ึน
3) ช่วยใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์แก่ผูเ้รียน เพื่อให้บุคคลหน่ึงได้เช่ือมต่อ
ความคิดทางคณิตศาสตร์ไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดกนั 4) ช่วย
เสริมสร้างให้ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น 
เพื่อใหค้รูแน่ใจในความสามารถทางการส่ือสารความคิดของนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง ผูเ้รียนควรฝึกใช้
ศกัยภาพและควบคุมการเรียนรู้ของตนเองให้มาก เพื่อผูเ้รียนจะได้เป็นผูเ้สริมสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง 

3. ประโยชน์ในด้านบรรยากาศการเรียนรู้คือส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ เพราะการได้พูดได้ฟังบุคคลอ่ืนในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ การมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน เป็นการเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
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 จากส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ลว้นแสดงให้เห็นว่ากระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ เป็นกระบวนการท่ีเป็นประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ไปสู่เป้าหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้  ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี เร่ืองกระบวนการ
ส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ จึงเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีผูว้ิจยัน าไปใชเ้ป็น
ส่วนหน่ึงในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ใหก้บัผูเ้รียน 
 แนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
และการน าเสนอ 
 ครูถือว่ามีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางของการจดัการเรียนรู้ท่ีจะช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอของนกัเรียน ซ่ึง
แนวทางท่ีจะช่วยส่งเสริมความสามารถดงักล่าวนั้น สรุปได ้ดงัน้ี (NCTM, 2000: 270-272; สสวท, 
2551: 74-75; วรรณศิริ  หลงรัก, 2553: 78; พรรณทิภา ทองนวล, 2554: 134; ธีณรันต ์สังหร, 2556: 
82; ปรว ีอ่อนสอาด, 2556: 42 ) 

1. จดัสภาพห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีการสนทนา อธิบาย อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัไดอ้ยา่งอิสระ 

2. ครูควรเป็นทั้งผูพู้ดและผูฟั้งท่ีดี เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆของนกัเรียน 
3. จดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ประสบการณ์ของนกัเรียน โดยเลือกน า

ประสบการณ์ สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัหรือส่ิงใกลต้วัของนกัเรียนมาประยุกตใ์ชใ้น
การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย 

4. ในการส่งสารจากครูไปสู่นกัเรียนควรส่งสารท่ีละน้อย เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก 
จนท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาของสารนั้นๆ 

5. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมพฒันาการในการส่ือสาร ส่ือความหมายและ
น าเสนอ เพื่อให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกัน  ได้มีโอกาสได้ ส่ือสารในลักษณะต่างเพื่อ
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ และไดข้อ้สรุปร่วมกนัภายในกลุ่ม 

6. ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉง คือ ให้นกัเรียนมีโอกาสซักถาม
หลงัจากการฟังค าอธิบาย มีโอกาสน าเสนอแนวคิดหรือเหตุผลท่ีต่างออกไปหรือไดล้งมือปฏิบติั 

7. ครูก าหนดช้ินงานท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีการส่ือสารท่ีก่อให้เ กิดการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย1) ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความส าคญัของแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 2) มีแนวทางในการ
หาค าตอบไดห้ลายวิธี 3) อนุญาตให้นกัเรียนแสดงการเป็นตวัแทน(Representations)ไดห้ลากหลาย  
4) เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดอ้ธิบาย แสดงเหตุผล และการคาดเดาในการแกปั้ญหา 
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8. ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจและประสบความส าเร็จ  คือ การทา้ทายให้
นกัเรียนไดคิ้ด หรือไดท้  า  เพราะเม่ือนกัเรียนท าไดส้ าเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจ 

9. ให้นักเรียนได้รับทราบผลการส่ือการของตนเองทนัที เพื่อให้นกัเรียนไดท้ราบว่า
นกัเรียนสามารถกบัสารไดดี้เพียงใด 
 การแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
และการน าเสนอ ท่ีผูว้ิจยัได้สังเคราะห์ไวข้า้งตน้  ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้น าแนวทาง
ดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดับรรยากาศในห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนมีปฏิสัมพ ันธ์ ร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม  ส่ง เสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่าง
กระฉบักระเฉง  จดัการเรียนรู้โดยค านึงถึงประสบการณ์ของนกัเรียนและน าสถานการณ์ เร่ืองใกล้
ตวันกัเรียนมาเป็นส่ือในการกระตุน้ให้นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้นกัเรียนไดแ้สดงออก
ด้านการส่ือสารในลกัษณะต่างๆ เช่นการพูด  การอธิบาย การอภิปราย การวาดภาพ แล้วให้ผล
ยอ้นกลบัทนัท่ีเพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บทราบความสามารถของตนเองและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการ
เรียนรู้ของตนเอง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
และการน าเสนอ 
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และ
การน าเสนอ พบวา่ 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และ
การน าเสนอคือ  การท่ีนกัเรียนไดท้  างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

2. รูปแบบการสอนที่ช่วยพฒันาความสามารถในการส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ  เช่น  การสอนแบบ 4 MAT การสอนแบบ TAI   การสอนแบบอุปนยั-
นิรนยั  เป็นตน้ 
 ดงัแสดงในผลการวจิยัต่อไปน้ี 
 ปริญญา  สองสีดา (2550: 200) ศึกษาเร่ืองทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบ 4MAT เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน 
ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ด้านการพูด การอ่าน การเขียนโดยรวมของ
นกัเรียนหลงัไดรั้บการเรียนการสอนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 นนัท์ภสั  พลเตมา (2550: 179) ศึกษาเร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ขององค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผลการวจิยัพบวา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อความสามารถในการส่ือสารทาง
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คณิตศาสตร์ คือ การท างานกลุ่มและพฤติกรรมการสอน โดยมีขนาดอิทธิพล เท่ากบั .04 และ .03  
ตามล าดบั จากผลการวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะให้ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนท างานเป็นกลุ่ม 
และการท างานกลุ่มนั้นควรเป็นการท างานกลุ่มเพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงจะส่งผล
ใหน้กัเรียนมีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์เพิ่มมากข้ึน  
 จิตติมา  ชอบละเอียด (2551: 183-184) ศึกษาเร่ือง การใชปั้ญหาปลายเปิดเพื่อส่งเสริม
ทกัษะการให้เหตุผลและทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัใชปั้ญหา
ปลายเปิดสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ปรวี  อ่อนสะอาด (2556: 158-159) ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการวดัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงั
การจดัการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI) กบัการสอนตามปกติ ซ่ึงการจดัการเรียน
การสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(TAI) เป็นวธีิสอนท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบร่วมมือและ
การสอนรายบุคคล โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรม 6 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นการจดักลุ่มนักเรียนโดย
แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คนแบบคละความสามารถ  2) ขั้นน าเสนอบทเรียน  3)ขั้นการศึกษากลุ่มยอ่ย  
4) ขั้นการทดสอบย่อย  5) ขั้นการทดสอบประจ าหน่วย และ 6) ขั้นการให้คะแนนและความส าเร็จ
ของกลุ่ม โดยผลการวจิยัพบวา่ นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล
(TAI) มีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 ธีณรันต ์ สังหรณ์ (2556: 189-190) ท่ีศึกษาเร่ืองผลของการจดัการเรียนรู้แบบอุปนยั-นิร
นยัท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการใหเ้หตุผลและความสามารถ
ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เร่ืองสถิติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงการจดัการเรียนรู้
แบบอุปนัย-นิรนัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า  2) ขั้นสอน  3)ขั้นพิสูจน์  และ 4) ขั้น
ประเมินผลผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียนของนกัเรียน
หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบอุปนยั-นิรนยั สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  และความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ดา้นการเขียน และดา้นการ
พูดของนักเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบอุปนัย-นิรนยั  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
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กระบวนการเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์   
 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นองค์ประกอบอีกประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ประสบความส าเร็จ  เพราะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
การผสมผสาน เน้ือหา  สาระและหลกัการ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาจดัให้
เป็นระบบ และน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (NCTM, 
2000: 102; Dossey, 2002: 81; บุญญิสา  แซ่หล่อ, 2550: 14; สนฤดี  ศรีสวสัด์ิ, 2551:80 ; อมัพร  
มา้คนอง, 2553: 60; พชัรี  ปิยภณัฑ,์ 2555: 23)   
 ประเภทของการเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์ 
 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3  ประเภท  ดงัน้ี (ดวงเดือน อ่อนน่วม, 
2547: 50-51; เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร, 2551: 24; อมัพร  มา้คนอง, 2553: 181; วรรณวิสา  
จนัทร์สุนทราพร, 2557: 67) 

1. การเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ คือ การเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน ตั้ งแต่การเช่ือมโยงของความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่  การเช่ือมโยง
ระหวา่งเน้ือหาหน่ึงไปสู่อีกเน้ือหาหน่ึง การเช่ือมโยงจากทกัษะหน่ึงไปสู่อีกทกัษะหน่ึง ท่ีอยูภ่ายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซ่ึงอาจจะเป็นการเช่ือมโยงความรู้ต่างระดบัชั้นกนัก็ได ้ 

2. การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  คือ การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบักลุ่มสาระ
อ่ืนๆในส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งและสามารถแสดงออกถึงการเช่ือมโยงกนัได ้

3. การเช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนั  เป็นมองเห็นความสัมพนัธ์ หรือ
สร้างความสัมพันธ์โดยการน าคณิตศาสตร์ไปเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดน้ าการเช่ือมโยงทั้ง 3 ประเภทมาประยุกตใ์ชใ้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเช่ือมโยงจนน าไปสู่การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 แนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  ครูถือว่าเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัในการวางแผน  จดักิจกรรมและประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์แก่นกัเรียน โดยแนวทางท่ีครูสามารถใชส้ าหรับการพฒันาความสามารถในการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตร์ มีดงัน้ี (Kennedy and Tipps , 1994: 194-198; Basil, 1999:8-12; NCTM, 2000: 
274-277; Kyle , 2001: 80-86; เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร, 2551: 28; อมัพร คนองมา้, 2553: 61; 
วรรณวสิา จนัทร์สุนทราพร, 2557: 71 )   
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1. จดับรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมให้นกัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัโดย
การจดัเป็นกลุ่มยอ่ย 

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้และมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรและส่งเสริม
ใหน้กัเรียนเห็นความเช่ือมโยงระหวา่งมโนทศัน์ต่างๆทางคณิตศาสตร์ 

3. จัดการเรียนรู้โดยการพิจารณาเน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์กันให้อยู่ด้วยกันเพื่อให้
นกัเรียนสามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ของเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกนัและสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ
อนัจะท าใหเ้ขา้ใจภาพรวมของคณิตศาสตร์ไดดี้ข้ึน 

4. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนร่วมกนัแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม โดยการน าสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั 
สถานการณ์ใกลต้วั หรือสถานการณ์ท่ีนักเรียนมีประสบการณ์มาใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้
เพื่อใหน้กัเรียนไดคิ้ด สามารถบอกแนวคิดและแสดงเหตุผลได ้

5. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้การน าความรู้และทกัษะทางคณิตมาแกปั้ญหาในสถานการณ์
ท่ีก าหนด เพื่อฝึกใหน้กัเรียนเห็นความเช่ือมโยงของคณิตกบัศาสตร์อ่ืนๆ และชีวิตจริง โดยท าควบคู่
กบัการสอนเน้ือหาปกติ 

6. เร่ิมต้นจากการสอนการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ง่ายๆไปสู่การเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ท่ีสูงข้ึน เช่นการเช่ือมโยงภายในวิชา โดยเร่ิมจากการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้
เดิม  เช่ือมโยงความรู้หน่ึงหน่ึงไปสู่อีกความรู้หน่ึง 

7. กระตุน้ให้นักเรียนเช่ือมโยงระหว่างความรู้ใหม่และความรู้ส่วนหน่ึงท่ีเคยเรียนรู้
มาแลว้และพฒันาความเขา้ใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไดด้ว้ยตนเองโดยการใช้ค  าถามและอภิปราย
ค าถาม 

8. กระตุน้ให้นกัเรียนใชค้  าหรือเคร่ืองหมายท่ีเหมาะสมในการสนบัสนุนความเขา้ใจใน
ความคิดรวบยอดใหม่ของนกัเรียน 

9. ใหน้กัเรียนปฏิบติังานหรือกิจกรรมแลว้แปลงกิจกรรมนั้นออกมาเป็นรูปภาพ แผนภูมิ 
กราฟ หรือสัญลกัษณ์ต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีจดัการเรียนรู้ 

10. ส่งเสริมให้นักเรียนหาขอ้มูลนอกห้องเรียน เพื่อเป็นการช่วยให้นกัเรียนเช่ือมโยง
ความรู้กบัชีวิตจริง  ซ่ึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการเช่ือมโยงแนวคิดรวบยอดทางคณิตกบั
ศาสตร์อ่ืนๆและชีวติจริง 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดป้ระยกุตแ์นวทางการพฒันาความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ไปใช ้โดยการจดับรรยากาศของห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเช่ือมโยงความรู้โดยการให้
นกัเรียนมีกิจกรรมของการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย  มีการจดักิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนไดมี้ความรู้และ
มโนทศัน์ของแต่ละเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้และมโนทศัน์นั้นไปสร้าง
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ความเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการเช่ือมโยงความรู้ในลักษณะภายในกลุ่ม
สาระ ระหวา่งกลุ่มสาระ และในชีวติประจ าวนั โดยการใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกมาในรูปแบบต่างๆ
เช่นการอธิบาย การวาดภาพ  และการอภิปราย โดยสถานการณ์ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นหลกัในการจดัการ
เรียนรู้คือเน้ือหาตามหลกัสูตรโดยการประยุกต์ใช้สถานการณ์ที่นกัเรียนมีประสบการณ์เร่ืองราว
ใกลต้วันกัเรียน และเหตุการณ์ในชีวิตจริงมาใช้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเช่ือมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์ 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์  พบว่า
รูปแบบการสอนท่ีช่วยพฒันาความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์  เช่น  การสอนแบบ รู้คิด 
(CGI)  การสอนแบบร่วมมือ  และการสอนดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เป็นตน้ 
 ดงัแสดงในผลการวจิยัต่อไปน้ี 
 เวชฤทธ์ิ  องักนะภทัรขจร (2551: 176) ศึกษาเร่ืองการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบการ
สอนให้รู้คิด (CGI) ท่ีใช้ทกัษะการให้เหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ืองการวเิคราะห์ขอ้มูลกบัส่ิงแวดลอ้มศึกษาส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึง
มีขั้นตอนการเรียนการสอน 4 ขั้น คือ 1) ขั้นน าเสนอปัญหา  2) ขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  3) ขั้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  และ 4) ขั้นการบูรณาการแนวคิดและเช่ือมโยงไปสู่ชีวิตจริง ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่
ดา้นการเช่ือมโยง นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบภายหลงัการทดลองมากกวา่ก่อน
การทดลองที่ระดบันัยส าคญั .01  และจากผลการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ์ พบว่า  
นกัเรียนสามารถน าขอ้มูลท่ีก าหนดใหม้าเช่ือมโยงกบัสถานการณ์ในชีวติจริงเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มได้
โดยในการเช่ือมโยงมีการใช้ขอ้มูลที่ก  าหนดให้  และบอกได้ว่าสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มจาก
ขอ้มูลท่ีก าหนดใหเ้ป็นอยา่งไร    
 ประจบ  แสงสีบบั (2556: 184) ศึกษาเร่ืองผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชก้ลวิธี 
STAR เร่ืองโจทยปั์ญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวกบัการแปรผนั ท่ีมีต่อความสามารถในการ
แกปั้ญหาและทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ซ่ึง การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี 
STAR ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม  2) ขั้นน าเสนอบทเรียน  3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  4)ขั้น
ตรวจผลงานและทดสอบ  5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า  
ทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี 
STAR  สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
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 วรรณวิสา  จนัทร์สุนทราพร (2557: 195) ศึกษาเร่ือง การพฒันากิจกรรมการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาและความสามารถใน
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ซ่ึงขั้นตอนการจดักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้มี  5  ขั้น  คือ  1) ขั้นการสร้างความสนใจ  2) ขั้น
ส ารวจและคน้หา  3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  4) ขั้นขยายความรู้  และ 5) ขั้นประเมิน  โดย
ผลการวจิยัพบวา่  ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01  และสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร์ 
 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการคิดท่ีตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ จินตนาการและวิจารณญาณในการพฒันา คิดคน้ ประยุกต์ ต่อเติมความสัมพนัธ์
ของส่ิงเร้าทางคณิตศาสตร์ในแง่มุมต่างๆท่ีก่อให้เกิดส่ิงใหม่ หรือความรู้ใหม่ (กุลภสัสร ศิริพรรณ, 
2545: 17; อาทิตย ์อาจหาญ, 2547: 29; สสวท, 2551: 133-135 ; ณัฐพงศ ์วงศสุ่์ย, 2552: 26; วิรัลพชัร  
เลิศจิราพฒัน์, 2552: 25; สาลินี เรืองจุย้, 2554: 39; ปฎิมา สิงห์ศร, 2554: 38 ) 
 องค์ประกอบของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร์ 
 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วยพื้นฐานของการคิดอยา่งนอ้ย 
4  ลกัษณะคือ (Guilford, 1969: 145-151;  Torrance, 1973: 91-95; อารี พนัธ์มณี, 2537: 34-39; 
สาลินี เรืองจุย้, 2554: 29) 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality) คือ  ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ ้ ากนักบัความคิดของคนอ่ืน
และแตกต่างจากความคิดธรรมชาติ เป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม หรืออาจเกิด
จากการน าเอาความรู้มาคิดดดัแปลงประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน 

2. ความคิดคล่องแคล่ว(Fluency) คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้
อยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาท่ีจ ากดั 

3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้
หลายประเภทและหลายทิศทาง 

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่งหรือขยาย
ความคิดหลกัใหไ้ดค้วามสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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 ในการท าวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้น าความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรรค์ทั้ง 4 แบบ ประกอบไปด้วย 1)ความคิดริเร่ิม (Originality) 2) ความคิดคล่องแคล่ว
(Fluency) 3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 4) ความคิดละเอียดลออ(Elaboration) ไปใช้ในการ
พฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบการเรียนการสอน 
 การส่งเสริมและพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร์ 
 การพฒันาให้นกัเรียนมีความความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ ทั้ง 4 ลกัษณะ 
คือ ความคิดริเร่ิม (Originality)ความคิดคล่องแคล่ว(Fluency)ความคิดยึดหยุ่น (Flexibility)และ
ความคิดละเอียดลออ(Elaboration) ได้มีนักการศึกษาได้เสนอแนวคิดส าหรับพฒันาผูเ้รียน ดงัน้ี 
(อารี พนัธ์มณี, 2547: 92-93, อา้งอิงจาก Blount and Klausmier, 1968; ปฏิมา สิงห์ศร, 2554: 33-34, 
อา้งอิงจาก Torrance, 1969; ธีรเชษฐ ์ เรืองสุขอนนัต,์ 2554: 21; พชัรี  ปิยภณัฑ,์ 2555: 25 ) 

1. จดับรรยากาศของห้องเรียนใหเ้อ้ือต่อการส่งเสริมความคิดริเร่ิมทางคณิตศาสตร์ โดย 
1.1 ใหน้กัเรียนมีการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และเสนอแนวคิดไดห้ลายๆวธีิ 
1.2 เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้คิดและน าเสนอแนวคิดของตนเองอย่างอิสระภายใต้

การใหค้  าปรึกษา แนะน าของครูผูส้อน 
2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคโ์ดย 

2.1 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเสนอปัญหาท่ีทา้ทาย น่าสนใจ เหมาะสมกบัวยั
ของนกัเรียน ปัญหาเป็นปัญหาท่ีนักเรียนสามารถน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีมีอยูม่าใช้
แกปั้ญหาได ้

2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนถามและให้ความสนใจต่อค าถามแปลกๆของนกัเรียน โดย
ไม่มุ่งเนน้ค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงอยา่งเดียว 

2.3 กระตุน้และส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ควรใหโ้อกาสและเตรียมการให้
เด็กเรียนรู้ดว้ยตนเอง และยกยอ่งเด็กท่ีมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2.4 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ คน้ควา้อยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ 
3. บทบาทของครูโดยในการจดัการเรียนรู้ ครูควรด าเนินการดงัน้ี 

3.1 ส่งเสริมให้นกัเรียนใช้จินตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชยเม่ือนกัเรียนมี
จินตนาการท่ีแปลกและมีคุณค่า 

3.2 ส่งเสริมใหเ้ด็กถามและให้ความสนใจต่อค าถามท่ีแปลกๆของเด็ก  และควรกระตุน้
ใหเ้ด็กไดว้เิคราะห์คน้หา เพื่อพิสูจน์การคาดเดาโดยใชก้ารสังเกตและประสบการณ์ของเด็กเอง 
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3.3 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดของเด็กนั้นมีคุณค่าและน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้
3.4 ย ัว่ยใุหน้กัเรียนคิดหาวธีิการหาค าตอบหรือแกปั้ญหาหลายๆวธีิ 
3.5 ตอ้งพึงระลึกวา่ การพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นเด็กตอ้งใชเ้วลาพฒันาอยา่งค่อย

เป็นค่อยไป 
3.6 อยา่สนบัสนุนหรือให้รางวลัแต่เฉพาะผลงานหรือการกระท าซ่ึงมีผูท้  าเป็นท่ีนิยม

มาแลว้ ผลงานท่ีแปลกใหม่ควรมีโอกาสไดรั้บรางวลัหรือค าชมดว้ย 
 จากแนวทางการพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ขา้งตน้น าไปสู่การประยุกต์ในใช้การ
วิจยัคือ การจดับรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ก่นกัเรียน  ให้นกัเรียน
เรียนรู้เป็นกลุ่ม  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ดและน าเสนอแนวคิดของตนเองอยา่งอิสระภายใตก้าร
ให้ค  าปรึกษา แนะน าของครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเสนอปัญหาท่ีทา้ทาย น่าสนใจ 
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน ปัญหาเป็นปัญหาท่ีนกัเรียนสามารถน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ท่ีมีอยู่มาใช้แกปั้ญหาไดก้ระตุน้และส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองแสดงให้เห็นว่าความคิด
ของเด็กนั้นมีคุณค่าและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไดส่้งเสริมให้นกัเรียนใช้จินตนาการของตนเอง 
และยกยอ่งชมเชยเม่ือนกัเรียนมีจินตนาการท่ีแปลกและมีคุณค่า 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร์ 
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์พบวา่ 

1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน คือ  การ
เขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียน  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  บรรยากาศในห้องเรียนคณิตศาสตร์และ
พฤติกรรมการของของครู 

2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์  เช่น  ดารจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาปลายเปิด  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
การระดมสมอง  เป็นตน้ 
 ดงัแสดงในผลการวจิยัต่อไปน้ี 
 ณัฐพงศ์  วงศ์สุ่ย (2552: 185) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบวา่  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ คือการเขา้ร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  ส่วนปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  คือ  เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ บรรยากาศในหอ้งเรียนคณิตศาสตร์ การสนบัสนุนการเรียนคณิตศาสตร์ของผูป้กครอง
และพฤติกรรมการสอนของครู   
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 วิรัลพชัร  เลิศจิราพฒัน์ (2552: 191-192) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพบว่า ตวัแปรระดบันกัเรียนท่ีมี
อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ไดแ้ก่  
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  และการเขา้ร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
โดยส่งผลทางบวกกบัความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์   และตวัแปรระดบันกัเรียนท่ีมีอิทธิพล
ต่อความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ไดแ้ก่  บรรยากาศใน
หอ้งเรียนคณิตศาสตร์   โดยส่งผลทางบวกกบัความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์  
 สาลินี  เรืองจุย้ (2554: 185-186) ศึกษาเร่ือง ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
ปลายเปิด เร่ือง ล าดบัและอนุกรมท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาปลายเปิด ในขั้นสอนจะน าปัญหาปลายเปิดมา
ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากเน้ือหาท่ีใช้ว่าเหมาะสมกบัการใชปั้ญหา
ปลายเปิดประเภทใด จากนั้นให้นักเรียนแก้ปัญหาปลายเปิด โดยให้นักเรียนไดมี้โอกาสแสดง
ความคิดไดอ้ยา่งอิสระ รวมถึงสามารถสร้างแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นของตนเอง ซ่ึงผลการวิจยั
พบวา่  ความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการใชปั้ญหาปลายเปิดสูงกวา่ก่อนการ
ใชปั้ญหาปลายเปิดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 ธีรเชษฐ์  เรืองสุขอนันต์ (2554: 188) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุน่ เร่ืองเรขาคณิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 1 ผา่นกิจกรรมการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง  ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนรุ้ที่นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ
แกปั้ญหาตามแนวคิดของโพลยา กระบวนการแกปั้ญหาท่ีเป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสันและคณะ 
และกระบวนการระดมสมอง ซ่ึงในระหว่างลงมือปฏิบติักิจกรรม  นกัเรียนจะไดมี้การแลกเปล่ียน
แนวคิดการแกปั้ญหา และฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ีไม่คุน้เคย ซ่ึงแต่ละปัญหามีผล
เฉลยมากกวา่หน่ึงผลเฉลย นกัเรียนไดฝึ้กฝนและมีประสบการณ์ในการคน้หาผลเฉลยของปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนด ภายหลงัการแกปั้ญหานกัเรียน
ไดมี้ส่วนร่วมในการน าเสนอผลการแกปั้ญหาและการอภิปรายผลการแกปั้ญหาหนา้ชั้นเรียน   โดยมี
ครูเป็นผูเ้ปิดประเด็นอภิปรายเก่ียวกบัผลการแกปั้ญหา ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และระดมสมองมากข้ึน นักเรียนสามารถ 1) คิดหาผลเฉลยได้
จ  านวนมากในเวลาท่ีก าหนด  2) คิดหาผลเฉลยไดห้ลานรูปแบบท่ีต่างกนั  3) คิดแลว้เลือกผลเฉลย
หรือกลุ่มของผลเฉลยท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนด  และ 4) คิดแลว้เลือกเกณฑ์
ในการจดักลุ่มของผลเฉลยได ้
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 จากส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ น าไปสู่ขอ้สรุปเก่ียวกบัลกัษณะของการจดัการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทกัษะกระบวนการและการสร้างสรรค์ช้ินงานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนใน
ระดบัประถมศึกษาคร้ังน้ี 
 ทกัษะกระบวนการท่ีพฒันาไดแ้ก่  1) ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 2)กระบวนการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 3) กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
น าเสนอ  4)กระบวนการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  และ 5)ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคด์งัน้ี 

1. ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  
1.1 การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  มีขั้นตอนการด าเนินการแกปั้ญหา 

5 ขั้นตอน  คือ  1) ขั้นอ่านและท าความเขา้ใจปัญหา  2) ขั้นวางแผนแกปั้ญหา  3)ขั้นด าเนินการตาม
แผน  4) ขั้นตรวจสอบวธีิการและค าตอบท่ีได ้ และ 5) ขั้นมองยอ้นและขยายผล 

1.2 ลกัษณะของปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการวิจยั คือ 1) ปัญหาเก่ียวกบัสาระ
เน้ือหา  หมายถึงปัญหาท่ีเป็นตวัเลข หรือขอ้ความท่ีตอ้งใช้ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชานั้นๆ  
ความสามารถในการคิดค านวณ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และยุทธวิธีต่างๆทางคณิตศาสตร์ใน
การหาค าตอบ ซ่ึงปัญหาจะมีความซบัซ้อนเรียงล าดบัจากง่ายไปหาปัญหาที่มีความซับซ้อนมาก
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ท่ีปรากฎในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  2) ปัญหาการประยุกต ์ เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริงมาเป็นสถานการณ์ของ
ปัญหา ซ่ึงในการหาค าตอบผูเ้รียนตอ้งใชม้โนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ในเร่ืองต่างๆ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ยุทธวิธีในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ ซ่ึงค าตอบของปัญหาอาจมี
เพียงค าตอบเดียวหรือมากกวา่หน่ึงค าตอบ 

1.3 แนวทางการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาส าหรับใช้ในการท าวิจยัคร้ังน้ี
คือ  1) ก่อนท่ีจะให้นกัเรียนมีการแกปั้ญหาในเร่ืองใดๆตอ้งมีการตรวจสอบความรู้ของผูเ้รียนก่อน
ว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากพบว่าไม่เพียงพอจะมีการทบทวนหรือสอนเสริมในความรู้นั้นๆก่อน  
2) ส่งเสริมการท าความเขา้ใจกบัปัญหาโดยการให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์ปัญหาและสรุปปัญหา
ดว้ยภาษาของตนเอง  3) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชกิ้จกรรมกลุ่มยอ่ยช่วยในการแกปั้ญหา  4) ส่งเสริมให้
นกัเรียนคิดดงัๆในการแกปั้ญหา โดยการให้นกัเรียนอธิบายขั้นตอนหารคิดให้เพื่อนๆโดยอาจใช้
การเขียนหรือการพดูเพื่อใหเ้พื่อนๆไดอ้ภิปรายเพื่อหาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  5) ปัญหาท่ี
น ามาใช้เป็นปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัสาระท่ีเรียนในเร่ืองนั้นๆและน าปัญหาท่ีผูเ้รียนมีประสบการณ์
มาให้ผูเ้รียนไดแ้กปั้ญหา โดยมีความยากง่ายปะปนกนั  6) ส่งเสริมให้นกัเรียนใชยุ้ทธวิธีในการหา
ค าตอบท่ีหลากหลายและเหมาะสม และ7) ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จดัคาดคะเนค าตอบ  และตรวจสอบ
ค าตอบอยา่งเป็นระบบ 
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1.4 ปัจจยัท่ีช่วยให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ประสบผลส าเร็จ คือ ครูผูจ้ดัการ
เรียนรู้ตอ้งค านึงถึงความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นทั้งดา้นภาษาและดา้นคณิตศาสตร์และเติมเต็มในส่วนท่ี
ผูเ้รียนขาด  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ใช้
ประสบการณ์ในชีวติจริงของนกัเรียนเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ในการแกปั้ญหา  จดับรรยากาศ
ในการเรียนรู้ที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัละกนั  ให้เวลาเพียงพอต่อการแก้ปัญหา  และใช้
ยทุธวธีิในการแกปั้ญหาต่างๆเขา้มาช่วยใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จในการแกปั้ญหา 

2. กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
2.1 ใชก้ระบวนการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์แบบอุปนยั ( Inductive  Reasoning )

และแบบนิรนยั ( Deductive  Reasoning )     
2.2 แนวทางการส่งเสริมกระบวนการให้เหตุผล โดยการส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ช้

เหตุผลประเภทนิรนยัและอุปนยัในการอธิบายเหตุผลประกอบแนวคิดของตน โดยผา่นกิจกรรมการ
แกปั้ญหาท่ีนักเรียนมีประสบการณ์  แล้วส่งเสริม  สนบัสนุนให้นกัเรียนไดพู้ดอธิบายและแสดง
เหตุผลประกอบแนวคิดของตนเองอย่างอิสระ  พร้อมกบัให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์
และประเมินการให้เหตุผลของตนเองและเพื่อนๆเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีมีความเหมาะสม  จดั
กิจกรรมให้ นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงพฤติกรรมในการสืบค้น คาดการณ์ ค้นหาวิธีพิสูจน์  
สังเกตแบบรูป  ช้ีแจงเหตุผลของแนวคิด ดว้ยวิธีการต่างๆโดยครูให้ความส าคญัในการฟังความ
คิดเห็นของนักเรียน และให้นักเรียนฝึกรับฟังและท าความเขา้ใจ เหตุผลของผูอ่ื้น  และมีการ
เสริมแรงทนัท่ีให้กับนักเรียนมีการให้เหตุผลท่ีเหมาะสมและให้ก าลังใจกับนักเรียนท่ีมีความ
พยายามในการแสดงเหตุผลประกอบแนวคิดของตนและช่วยเหลือนกัเรียนประสบความส าเร็จใน
การอธิบายเหตุผลประกอแนวคิดของตนเองหรือปรับปรุงแนวคิดท่ีเขา้ใจคลาดเคล่ือนใหถู้กตอ้ง 

3. กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ   
3.1 กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ หมายถึง 

กระบวนการในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  เพื่อส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์รวมถึง
การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษาและตวัแทนทางคณิตศาสตร์รวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์
โตต้อบระหว่างผูรั้บสารกบัผูส่้งสารเพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น หรือตอบค าถามหรือปฏิบติั
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์  เพื่อใหมี้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั และถูกตอ้งเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ 

3.2 แนวทางในการพฒันากระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
และการน าเสนอ โดยการจดับรรยากาศในห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั โดย
การจดักิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างกระฉับกระเฉง  จดัการเรียนรู้โดยค านึงถึง
ประสบการณ์ของนักเรียนและน าสถานการณ์ เร่ืองใกล้ตวันักเรียนมาเป็นส่ือในการกระตุน้ให้
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นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้นกัเรียนไดแ้สดงออกดา้นการส่ือสารในลกัษณะต่างๆ เช่น
การพูด  การอธิบาย การอภิปราย การวาดภาพ แลว้ให้ผลยอ้นกลบัทนัท่ีเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บทราบ
ความสามารถของตนเองและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการเรียนรู้ของตนเอง 

4. กระบวนการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์   
4.1 ในการวจิยัคร้ังน้ีใชก้ระบวนการเช่ือมโยง 3 ลกัษณะ คือ 1) การเช่ือมโยงระหวา่ง

คณิตศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 2) การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  3) การเช่ือมโยงระหวา่ง
คณิตศาสตร์กบัชีวติประจ าวนั   

4.2 แนวทางการพฒันาความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ไปใช ้โดยการ
จดับรรยากาศของห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเช่ือมโยงความรู้โดยการให้นักเรียนมีกิจกรรมของการ
เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย  มีการจดักิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และมโนทศัน์ของแต่ละเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้และมโนทศัน์นั้นไปสร้างความเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีการเช่ือมโยงความรู้ในลกัษณะภายในกลุ่มสาระ ระหว่างกลุ่มสาระ และใน
ชีวิตประจ าวนั โดยการให้นักเรียนไดแ้สดงออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นการอธิบาย การวาดภาพ  
และการอภิปราย โดยสถานการณ์ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรียนรู้คือเน้ือหาตามหลกัสูตร
โดยการประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ท่ีนกัเรียนมีประสบการณ์เร่ืองราวใกลต้วันกัเรียน และเหตุการณ์ใน
ชีวติจริงมาใชก้ระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

5. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ 
5.1 ลกัษณะของความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใช้ คือ 1) ความคิด

ริเร่ิม (Originality)2) ความคิดคล่องแคล่ว(Fluency)3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)4) ความคิด
ละเอียดลออ(Elaboration) 

5.2 แนวทางการพฒันานกัเรียนให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ โดย
การจดับรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ก่นกัเรียน  ให้นกัเรียนเรียนรู้
เป็นกลุ่ม  เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้คิดและน าเสนอแนวคิดของตนเองอย่างอิสระภายใต้การ
ให้ค  าปรึกษา แนะน าของครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเสนอปัญหาท่ีทา้ทาย น่าสนใจ 
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน ปัญหาเป็นปัญหาท่ีนกัเรียนสามารถน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ท่ีมีอยู่มาใช้แกปั้ญหาไดก้ระตุน้และส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองแสดงให้เห็นว่าความคิด
ของเด็กนั้นมีคุณค่าและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไดส่้งเสริมให้นกัเรียนใช้จินตนาการของตนเอง 
และยกยอ่งชมเชยเม่ือนกัเรียนมีจินตนาการท่ีแปลกและมีคุณค่า 
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 การผลการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  หลกัสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของไทยและประเทศต่างๆ  ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง
(Constructivism)และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Theory  of  Cooperative  Learning )รูปแบบการ
เรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  (Problem-based Learning) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้(Inquiry-Based Learning)รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้กลุ่มย่อย (Small 
Group Cooperative Learning )  ผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  และมีผลการ
สังเคราะห์หลกัการ  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  สรุปไดด้งัตารางท่ี  11 
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ตารางท่ี 11  ผลการสังเคราะห์หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง 
 คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ี

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

ขั้นที ่1 เตรียมความพร้อม  
(Preparing : P) 

ขั้นที ่2 มส่ีวนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายในการ

เรียน: (Participating : P ) 

ขั้นที ่3 ทบทวนมโนทศัน์
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ทีจ่ าเป็น 
(Processing :P) 

ขั้นที ่4 น าเสนอ มโนทศัน์
ใหม่  (Presenting: P) 

ขั้นที ่5 ปฏิบัตใิห้เกดิความ
ช านาญ (Practicing : P) 

ทฤษฎีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง
(Constructivism) 

1.การเรียนรู้เกิดข้ึนโดยการกระตุน้ดว้ยปัญหาเพ่ือใหเ้กิดใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา ส่งผลใหน้กัเรียนจะพยายามปรับโครงสร้างของปัญญาใหเ้ขา้สู่
สภาวะสมดุลย ์โดยวิธีการดูดซึม และปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญหาเขา้สู่สภาพสมดุลย ์อนัน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาในตนเอง 
2. การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม ระหวา่งกลุ่มเพ่ือนและครู โดยนกัเรียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากครูเพ่ือใหก้า้วพน้พ้ืนท่ี
รอยต่อพฒันาการ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน โดยการเสริมต่อการเรียนรู้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ(Theory  of  
Cooperative  Learning ) 

1.การเรียนรู้เกิดข้ึนไดโ้ดยกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มเลก็ ท่ีมีการคละเพศ และความสามารถของผูเ้รียนเพ่ือด าเนินกิจกรรมในการหาความรู้ 
2. เป้าหมายส าคญั คือ ความส าเร็จของกลุ่มเกิดมาจากความส าเร็จของสมาชิกภายในกลุ่มทุกคน ซ่ึงการจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งเกิดจากความ
ร่วมมือในการปฏิบติังานของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม  โดยประสิทธิภาพของกลุ่มสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากการท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีการท างานอยา่ง
ร่วมมือกนั  และสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติักิจกรรมไดบ้รรลุตามเป้าหมายของภาระงานแต่ละอยา่งท่ีไดรั้บมอบหมาย 

รูปแบบการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-
based Learning) 

 ขั้นท่ี 1 สงัเกตและวเิคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา 
ขั้นท่ี 2 ท าความเขา้ใจ
ปัญหา 
 

ขั้นท่ี 3 รวบรวมความคิดเก่ียวกบัแผนการแกปั้ญหา 
ขั้นท่ี 4 คน้หาทางออกท่ีดีและพฒันาวธีิการแกปั้ญหาของ
ตนเอง 

ขั้นท่ี 5 การน าทกัษะ
แกปั้ญหามาใช ้
ขั้นท่ี 6 น าเสนอผลการ
แกปั้ญหา 
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ตารางท่ี 11  ผลการสังเคราะห์หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง 
 คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  (ต่อ) 

หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ี

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

ขั้นที ่1 เตรียมความ
พร้อม  (Preparing : P) 

ขั้นที ่2 มส่ีวนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายในการ

เรียน: (Participating : P ) 

ขั้นที ่3 ทบทวนมโนทศัน์
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ทีจ่ าเป็น 
(Processing :P) 

ขั้นที ่4 น าเสนอ มโนทศัน์
ใหม่  (Presenting: P) 

ขั้นที ่5 ปฏิบัตใิห้เกดิความ
ช านาญ (Practicing : P) 

รูปแบบการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry-Based Learning) 

ขั้นท่ี 1 เตรียมการก่อน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 

ขั้นท่ี 2 สร้างความสนใจ  ขั้นท่ี 3 ส ารวจ คน้หา 
ขั้นท่ี 4 อธิบายและลง
ขอ้สรุป 

ขั้นท่ี 5 ขยายความรู้ 
ขั้นท่ี 6 ประเมินผล 

รูปแบบการเรียนการสอน
แบบร่วมมือโดยใชก้ลุ่มยอ่ย 
(Small Group Cooperative 
Learning ) 

ขั้นท่ี 1  ขั้นน า ขั้นท่ี 2 การส ารวจ ขั้นท่ี 3 การสรุป 
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บทที ่ 3 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 การวิจยัเ ร่ือง การพ ัฒนารูปแบบการเ รียนการสอน เพื่อส่ง เสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1. เพื่อพฒันา
และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดั   
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 2.1) เปรียบเทียบความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  2.2) ศึกษาพฒันาการของความสามารถ
ด้านมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนก่อนเรียน  
ระหว่างเรียน  และหลงัเรียน 2.3) เปรียบเทียบความสามารถด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 2.4) ศึกษาพฒันาการของความสามารถ
ดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนก่อนเรียน  
ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 2.5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอน และ 3. เพื่อขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา ร่วมกบัการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน ADDIE  Model ซ่ึงมีการปรับปรุงมาจากแนวคิดเดิมของ University  of  Florida  
(Kruse, 2009 :1) และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของจอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 
100 - 101)  ใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา ( Research  and  Development )  การผสมผสานขอ้มูล
ใช้รูปแบบการวิจยัแบบฝังตรึง (The Embedded Design)  โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลกัและ
วิธีการเชิงคุณภาพเป็นรอง (Cresswell and Plano Clark, 2011: 143 -200) โดยประยุกตใ์ชแ้บบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (The One-Group 
Pretest-Posttest  Design) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 144)ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนการวิจยั
และพฒันา  ( Research  and  Development )  4 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การวจิยั ( Research : 1R )ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน( Analysis : A ) 
 ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา( Development : 1D )   การออกแบบ  พฒันา และหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน ( Design  and Development : D and  D) 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : 2R ) การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน(Implementation:  
I ) 
 ขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา (Development : 2D )ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน 
(Evaluation : E) 
 ขั้นตอนที ่1  การวจัิย ( Research : 1R )ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน( Analysis : A ) 

 ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานดงัน้ี 1) ขอ้มูลเชิง
นโยบายของหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 2) ขอ้มูลเชิงนโยบายของหลกัสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศที่มีผลส าเร็จใน
การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 3) สอบถามความคิดเห็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 
เก่ียวกบับทบาทของนกัเรียนและครูท่ีนกัเรียนตอ้งการในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 4)สัมภาษณ์
ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์และผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เก่ียวกบัมุมมองใน
การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ 
5) ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา( Development : 1D )   การออกแบบ  พัฒนา และหาประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการเรียนการสอน ( Design  and Development : D and  D ) 

 ขั้นตอนท่ี 2  เป็นการด าเนินการร่วมกบัการออกแบบและพฒันา รูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการจดั          
การเรียนการสอน โดยผูว้ิจยัพฒันาร่างรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบ
การเรียนการสอน แลว้น าไปตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยการจดัสัมมนา
อิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)จากนั้นน าไปตรวจสอบประสิทธิภาพดา้นความสอดคลอ้ง/
เหมาะสมของเคร่ืองมือต่างๆจากผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้น าผลจากการใหข้้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญมา
ปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นน าไปทดลองภาคสนาม ( Field  Tryout )เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอน เพื ่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดบัประถมศึกษา  ก่อนการทดลองน าไปใชจ้ริง 
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 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย  (Research : 2R ) การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

(Implementation: I) 

 ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ท่ีออกแบบและสร้างข้ึนในขั้นท่ี 2 ซ่ึงผา่นการหาประสิทธิภาพภาพและปรับปรุงแลว้ 
น าไปทดลองใช้จริงกบักลุ่มตวัอย่าง โดยการใช้การวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi- Experimental Design) 
และประยุกตใ์ชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
(The One-Group Pretest-Posttest  Design) โดยท าการประเมินผลก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการใช้และหลงัการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยใชแ้บบทดสอบ  
แบบประเมินช้ินงาน  การเขียนรายงานตนเอง  และแบบสอบถามความคิดเห็น 
 ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา  (Development : 2D )ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : 
E) 
 ขั้นตอนท่ี 4 เป็นการปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอน ในขั้นตอนน้ี
ผูว้จิยัพิจารณาทบทวน และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ทั้งระบบโดยศึกษาผลจากการประเมินก่อนเรียน  
ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน  ศึกษาความสามารถด้านมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และศึกษาพฒันาการของนกัเรียนดา้นความสามารถทางมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  ดงัแสดงใน
แผนภาพท่ี 5  กรอบขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 กระบวนการของการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  มีรายละเอียดของขั้นตอน  ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนที ่1  การวจัิย ( Research : 1R )เป็นการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน ( Analysis : A ) 
 การด าเนินการวจิยัในขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ความตอ้งการของนกัเรียนในการแสดงบทบาทในการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์  มุมมองของครูและผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
2. เพื่อศึกษา  แนวคิด  ทฤษฏี  และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมมโนทศัน์และ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมมโนทศัน์และ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาประกอบดว้ย  นกัเรียน  ครูผูส้อน  และผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
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ขั้นตอนการ
ด าเนินการวจิยั 

 กจิกรรมการด าเนินการวจิยั  ผลทีไ่ด้รับจากการวจิยั 

     

ขั้นตอนที ่1 
การวจิยั 

( Research : 1R ) 

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงนโยบายการสอนคณิตศาสตร์
ของหลกัสูตรคณิตศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ 
2. สอบถามความคิดเห็นนกัเรียน 
3. สมัภาษณ์มุมมองในการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนครู/ผูเ้ช่ียวชาญ 
4. วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันามโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

 ขอ้มูลพ้ืนฐานการจดัการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา และแนวคิดในการพฒันา
ม โ นทัศ น์ แ ล ะ ก ร ะ บ วนก า ร ท า ง
คณิตศาสตร์ 

     

ขั้นตอนที ่2 
การพฒันา 

( Development : 1D ) 

 1. ร่างรูปแบบการเรียนการสอน 
2. สมัมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
3. ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
4. ทดลองใช ้
5. ปรับปรุงแกไ้ข 

 (ร่าง) 
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม

มโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบั

ประถมศึกษา   

     
ขั้นตอนที ่3 
การวจิยั 

(Research : 2R ) 

 การน า(ร่าง)รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน
ไปทดลองใช ้ดงัน้ี 
1.ผูวิ้จยัเป็นผูส้อนด้วยตนเอง จ านวน  35ชม.กับ 
นกัเรียนชั้น ป.5 จ านวน  25  คน  โดยช้ีแจงท า
ความเขา้ใจก่อนสอน 
2. ทดสอบก่อนเรียน แลว้ด าเนินการจดัการเรียน
การสอนตามแผนการจดัเตรียมไว ้
3. ทดสอบหลังเ รียน และให้  นักเ รียนท า
แบบสอบถามความคิดเห็น 

 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ม โ นทัศ น์ แ ล ะ ก ร ะ บ วนก า ร ท า ง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนัก เ รียนระดับ
ประถมศึกษา  ผา่นการทดลองใช ้

 
 

  
 
 

  

ขั้นตอนที ่4 
การพฒันา 

(Development : 2D ) 

 ประเมินความสามารถ 
1.ดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 
2. ดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ประเมินความคิดเห็นนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอน 

   ไม่ผา่น 
 

ผา่น 

 
 

แผนภาพท่ี  5 กรอบการด าเนินการวจิยั 

พิจารณาผลการ

ประเมิน 

ปรับปรุง/แกไ้ข 

ขยายผลการวิจยั รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ฉบบัสมบูรณ์สามารถน าไปใชแ้ละเผยแพร่ต่อไป 
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 วธีิด าเนินการ 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงนโยบายของหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และขอ้มูลเชิงนโยบายของหลกัสูตร
คณิตศาสตร์ของประเทศท่ีมีผลส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

2. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน 
ดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแนวทางการส่งเสริมความสามารถดา้นมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism) ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ( Theory  of  Cooperative  Learning )  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based  
Learning) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มย่อย (Small  Group  Cooperative Learning)  
ตลอดจนการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการวจิยัและพฒันา 

3. สอบถามความคิดเห็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 เก่ียวกบัความตอ้งการใน
การแสดงบทบาทของตนเองและครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

4. สัมภาษณ์ครูผู ้สอนคณิตศาสตร์และผู ้เ ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เก่ียวกับมุมมองในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 แหล่งข้อมูล  ประกอบดว้ย 

1. แหล่งขอ้มูลเอกสาร ประกอบด้วย หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์  แคนนาดา  และสหรัฐอเมริกา   หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้การ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Theory  of  Cooperative  
Learning )  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  (Problem-Based Learning) รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry-Based Learning)รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
กลุ่มยอ่ย (Small Group Cooperative Learning ) ตลอดจนเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. แหล่งขอ้มูลบุคคล  ประกอบดว้ย  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
จ านวน 5 คน ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ตั้ งแต่ 5 ปีข้ึนไป  
จ านวน 5  คน  และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  รวม 9  โรงเรียน  จ  านวน  160  คน 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา  มีดงัน้ี 

1. แบบวิเคราะห์เอกสาร เป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน  1  ฉบบั 

2. ประเด็นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  จ  านวน 1  ฉบบั 
3. ประเด็นการสัมภาษณ์ครูผูส้อนคณิตศาสตร์  จ  านวน1  ฉบบั 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 จ านวน  1 ฉบบั 

 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 ฉบับที ่1  แบบวเิคราะห์เอกสาร 

1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
2. สร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร 
3. น าแบบวเิคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
4. น าแบบวเิคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  5  คน  ประกอบดว้ย  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์  
2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรจ านวน 1  คน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
1 คน  และผูเ้ช่ียวชานดา้นการวิจยัและประเมินผลจ านวน  1 คน  เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งโดย
ใช้แบบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ Likert เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร  โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X )  และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content  Validity)  มีเกณฑ์
การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี ( มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 179 ) 
  ระดบัคะแนน  5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
  ระดบัคะแนน  4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
  ระดบัคะแนน  3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  ระดบัคะแนน  2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  ระดบัคะแนน  1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
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  ในการหาคุณภาพดา้นความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวิเคราะห์เอกสาร พิจารณา
จากเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย  ดงัน้ี ( มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 196 ) 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
  เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคลอ้งตอ้งมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00  แสดงวา่ขอ้ความนั้นใชไ้ด ้ คือ มีความสอดคลอ้ง หากมีค่าไม่
เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวใหป้รับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใช ้( มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่  
ทุกรายการมีค่าความสอดคลอ้งระหวา่งรายการท่ีใช้วิเคราะห์เอกสารกบัรายละเอียดท่ีศึกษาอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน X = 4.80  , S.D. = 0.45แสดงว่าแบบ
วิเคราะห์เอกสารที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา(Content  Validity)  
สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้
  หลงัจากนั้นผูว้จิยัน าขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขแบบวิเคราะห์
เอกสารเพื่อใหไ้ดแ้บบวเิคราะห์เอกสารท่ีสมบูรณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง 
 ฉบับที่  2  ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
และครูผู้สอนคณติศาสตร์ 

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั/ปัญหาของการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เก่ียวกบั 1) นโยบายของการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 2)ความคาดหวงัในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 3) แนวคิด 
ทฤษฎี เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เพื่อน ามาเป็นกรอบประเด็นในการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  และครูผูส้อนคณิตศาสตร์ 

2. สร้างประเด็นสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและครูผูส้อนคณิตศาสตร์เก่ียวกบัมุมมองในการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ระดบัประถมศึกษา 

3. น าประเด็นสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและครูผูส้อนคณิตศาสตร์  ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
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4. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย  ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์  2  คน  
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรจ านวน  1  คน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  1 คน  
และผูเ้ช่ียวชานดา้นการวจิยัและประเมินผลจ านวน  1 คน  เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบ
ประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดบัของ Likert เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของประเด็นการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน       
( S.D.)  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content  Validity)  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญและเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเช่นเดียวกบัแบบวิเคราะห์เอกสาร  
ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของประเด็นการสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ 
พบวา่ ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นค าถามกบัรายละเอียดที่ศึกษาในแต่ละประเด็นอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X =4.80, S.D. = 0.45 ถึง  X = 5.00 , 
S.D. = 0.00 ส่วนผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของประเด็นการสัมภาษณ์
ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ พบวา่  ค่าความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นค าถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษาใน
แต่ละประเด็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X =4.60, S.D. = 
0.89 ถึง  X = 5.00, S.D. = 0.00  ซ่ึงแสดงวา่ ประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีคุณภาพดา้น
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content  Validity ) สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

5. ปรับปรุง/แกไ้ข แบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปใช ้ซ่ึงจากผล
การประเมินค่าความสอดคลอ้งของประเด็นการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นต่อไปน้ี 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้การสัมภาษณ์ 2) การใช้ภาษาในการ
สัมภาษณ์  ดงัแสดงในตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี  12 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขประเด็นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  และครูผูส้อนคณิตศาสตร์ 
ล าดับที ่ หัวข้อการแก้ไขทีผู้่เช่ียวชาญแสนะแนะ แนวทางการแก้ไข 

ประเด็นสัมภาษณ์(ผู้เช่ียวชาญ) 
1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้ัมภาษณ์  ควรเป็นครู

เช่ียวชาญ หรือ จบการศึกษาระดบัปริญญา
เอก 

ก าหนดเง่ือนไขของผูส้ัมภาษณ์ตอ้งมี
วทิยฐานะเช่ียวชาญ หรือจบการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก 
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ตารางท่ี  12 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขประเด็นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  และครูผูส้อนคณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ล าดับที ่ หัวข้อการแก้ไขทีผู้่เช่ียวชาญแสนะแนะ แนวทางการแก้ไข 
2 คุณสมบติัของผูส้ัมภาษณ์ควรเพิ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผล  และดา้นการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน 

คุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญในการให้
ขอ้มูลประกอบดว้ย 
1.ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์  
จ  านวน    2   คน 
2.  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผลคณิตศาสตร์  จ  านวน  1  คน 
3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอน  จ านวน  2  คน 

3 ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้ัมภาษณ์ ควรเพิ่ม
ประเด็นของประสบการณ์ในการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดา้นคณิตศาสตร์ดว้ย 

ประสบการณ์ท่ีท างานดา้นคณิตศาสตร์
  …………   ปี 

ประเด็นสัมภาษณ์(ครูผู้สอนคณติศาสตร์) 
1 ในการสัมภาษณ์ควรเปล่ียนค าวา่ รูปแบบ

การเรียนการสอน เป็นค าอ่ืนท่ีเขา้ใจง่ายกวา่ 
เปล่ียนค าวา่ รูปแบบการเรียนการสอน 
เป็นวธีิการจดัการเรียนการสอน 

 
 ฉบับที ่3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่4 -6 

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์
สภาพปัจจุบนั/ปัญหาของการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เก่ียวกบั 1) นโยบายของการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 2)ความคาดหวงัในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 
3) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เพื่อน ามาเป็นกรอบประเด็นในการ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

2. สร้างกระทงค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีท่ีนกัเรียน
ตอ้งการในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  และบทบาทหน้าที่ของครูที่นักเรียนตอ้งการในการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ 

3. น าแบบสอบถามความคิดเห็น  ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 



161 

4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์  เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์  
2  คน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลักสูตรจ านวน  1  คน  ผูเ้ช่ียวชาญด้านรูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์  1 คน และผูเ้ช่ียวชานด้านการวิจยัและประเมินผลจ านวน  1 คน  เพื่อพิจารณา
ความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดบั
ของ Likert เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของประเด็นการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X )  
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content  Validity)  
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย
เช่นเดียวกบัแบบวเิคราะห์เอกสาร ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ
ประเด็นการสัมภาษณ์จากผู ้เ ชี่ ยวชาญ พบว่า  ค่าความสอดคล้องระหว่างกระทงค าถามกบั
รายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเด็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต่ X =4.60 , S.D. = 0.55 ซ่ึงแสดงวา่ แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีคุณภาพดา้น
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content  Validity ) สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

5. ปรับปรุง/แก้ไข แบบสอบถามความคิดเห็นตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อน
น าไปใช ้ ซ่ึงจากผลการประเมินค่าความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นช่ือแบบสอบถาม  และการใชภ้าษาในกระทงค าถาม
บางขอ้ของแบบสอบถาม ดงัแสดงในตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13  ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็น 
ล าดับที ่ หัวข้อการแก้ไขทีผู้่เช่ียวชาญเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 

ประเด็นช่ือแบบสอบถาม 
1 ควรระบุช่ือแบบสอบถามให้ชดัเจนวา่เป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงใด 
เปล่ียนช่ือแบบสอบถาม เป็น 
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาท
ของนกัเรียนและบทบาทของครูท่ีตอ้งการ 
ในการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 

กระทงค าถาม 
2 3. นกัเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในการเรียน 

โดยการไดต้อบค าถามจากครูเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
เรียน 

3. นกัเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในการเรียน 
โดยการไดต้อบค าถามของครูเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีเรียน 
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ตารางท่ี 13  ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็น(ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการแก้ไขทีผู้่เช่ียวชาญเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 

3 4. นกัเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในการเรียน 
โดยการไดถ้ามครู และไดต้อบค าถามจาก
ครูเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 

4. นกัเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในการเรียน 
โดยการไดซ้กัถาม และไดต้อบค าถามจาก
ครูเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 

4 15.  ตอ้งการใหค้รูมีการทบทวนเร่ืองท่ีเรียน
ผา่นมาแลว้เม่ือวาน ก่อนท่ีจะสอนเร่ืองใหม่ 

15.  ตอ้งการใหค้รูมีการทบทวนเร่ืองท่ี
เรียนผา่นมาแลว้เม่ือชัว่โมงท่ีแลว้ ก่อนท่ีจะ
สอนเร่ืองใหม่ 

5 16.  ตอ้งการใหค้รูน าเร่ืองท่ีเรียนเม่ือวาน มา
สอบเก็บคะแนนก่อนสอนเร่ืองใหม่ 

16.  ตอ้งการใหค้รูน าเร่ืองท่ีเรียนเม่ือ
ชัว่โมงท่ีแลว้ มาสอบเก็บคะแนนก่อนสอน
เร่ืองใหม่ 

6 17.  ตอ้งการใหค้รูทบทวนความรู้พื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเรียนในวนันั้นๆ 
ก่อนท่ีจะเร่ิมสอน 

17.  ตอ้งการใหค้รูทบทวนความรู้พื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเรียน ก่อนท่ีจะเร่ิม
สอน 

7 18.  ถา้นกัเรียนยงัมีความรู้พื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเรียนในวนันั้นๆไม่ดี  
ตอ้งการให้ครูสอนทบทวนก่อน แลว้จึงค่อย
เรียนเร่ืองต่อไป 

18.  ถา้นกัเรียนยงัมีความรู้พื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเรียนไม่เพียงพอ  
ตอ้งการให้ครูสอนทบทวนก่อน แลว้จึง
ค่อยเรียนเร่ืองต่อไป 

 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีส่งเสริมมโนทศัน์

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
1.2 สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบวเิคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์

และแบบสอบถามความคิดเห็น 
2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
2.2 ติดต่อประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาท่ีมี

ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี  จ  านวน 5 คนผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการ
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เรียนการสอนคณิตศาสตร์  จ  านวน  5  คน  ประกอบดว้ย  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์  
จ  านวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผลคณิตศาสตร์  จ  านวน  1  คนและ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  จ านวน  2  คน 

2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบความความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีท่ี
นกัเรียนตอ้งการในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  และบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีนกัเรียนตอ้งการในการสอน 
วชิาคณิตศาสตร์ กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 จ านวน 9  โรงเรียน  รวม  160  คน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล/สถิติทีใ่ช้ 

1. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ  
ตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม ความตรงตามโครงสร้าง (  Construct  Validity )  ความตรงตาม
เน้ือหา ( Content  Validity )  และประเมินความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง  ผลการประเมินพิจารณา
จากค่าเฉล่ีย ( X )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ของคะแนนความเหมาะสม / สอดคลอ้งของ
ประเด็นในการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  โดยใชเ้กณฑ์
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50  ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00  ส่วนท่ีเป็นขอ้เสนอแนะ  น ามา
วเิคราะห์เน้ือหา ( Content Analysis ) 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร์และการพฒันาความสามารถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  และการสัมภาษณ์ครูผูส้อนคณิตศาสตร์  ใช้
การวิเคราะห์เน้ือหา( Content Analysis )ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของสุภางค ์ 
จนัทวานิช (2550: 17) ซ่ึงมี 5  ขั้นตอนคือ การใชแ้นวคิด ทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับ
การวิเคราะห์ การตรวจสอบขอ้มูล  การจดบนัทึกและท าดชันีขอ้มูล  การท าขอ้สรุปชัว่คราว  และ
การก าจดัขอ้มูล  และการสร้างขอ้สรุป 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็นนกัเรียน ใชก้ารพิจารณาจากค่าเฉล่ีย  
( X )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และคดัเลือกบทบาทหนา้ท่ีท่ีมีผลการประเมินระดบัมากท่ีสุด
มาใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการท าวจิยั 
 จากขั้นตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 1  การวิจยั ( Research : 1R )
การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ( Analysis : A )
สรุปไดด้งัตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในการการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

วตัถุประสงค์การ
วจิัย 

วธิีด าเนินการวจิัย แหล่งข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวจิัย 

การวเิคราะห์
ข้อมูลในการวจิัย 

ผลที่ได้รับ 

1. เพื่อศึกษาและ
วเิคราะห์ขอ้มลู
พ้ืนฐานเก่ียวกบั
การพฒันารูแบบ
การเรียนการสอน 

การวเิคราะห์
เอกสาร 

หลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และ
หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ของ
ประเทศสิงคโปร  
แคนนาดา  
อเมริกา 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เน้ือหา 
( Content 
Analysis ) 

ขอ้มลูเชิง
นโยบายเก่ียวกบั
การจดัการเรียน
การสอน
คณิตศาสตร์ 

2. เพื่อศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎี
และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

การสังเคราะห์
เอกสาร 

เอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี  งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เน้ือหา 
 

ขอ้มลูแนวคิด
ทฤษฎี  งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของกลุ่ม
บุคคล เก่ียวกบั
การส่งเสริมมโน
ทศัน์และ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

การสัมภาษณ์
และการสอบถาม
ความคิดเห็น 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสอน
คณิตศาสตร์ 5 
คน  ครูผูส้อน
คณิตศาสตร์ 5 
คน นกัเรียน
ชั้นป.4-6 จ านวน 
160 คน 

แบบสัมภาษณ์ 
และ
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

การวเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis ) 
ค่าเฉล่ีย ( X )  
และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( 
S.D.)   

แนวคิดในการ
พฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน
ท่ีส่งเสริมมโน
ทศัน์และ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
บทบาทของ
นกัเรียนและ
บทบาทครูท่ี
นกัเรียนตอ้งการ 

 
ขั้นตอนที ่2  การพฒันา( Development : 1D )   เป็นการออกแบบ  พัฒนา และหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอน ( Design  and Development : D and  D ) 
 ขั้นตอนท่ี 2  เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันา  หาคุณภาพ  และประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียน
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ระดบัประถมศึกษา  โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาพฒันาเป็นโครงร่างรูปแบบการสอน แลว้
จดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)  โดยเชิญผูท้รงวุฒิ ดา้นหลกัสูตรและวิธีสอน  ดา้น
รูปแบบการสอน  ดา้นการสอนคณิตศาสตร์  ดา้นวจิยั  การวดัและประเมินผล  จ านวน  12  คน  เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ  จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงของหน่วยและแผนการจดัการเรียนรู้   แบบทดสอบ
ประเมินมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็น แลว้น าไป
ทดลองใช ้( Tryout ) กบันกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได ้ 
และหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม(Field Tryout ) ก่อนน าไปใช้จริง ( Implement) กบักลุ่ม
ตวัอยา่งโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา และพฒันาเคร่ืองมือประกอบการ
ใชรู้ปแบบ  ไดแ้ก่  คู่มือการน ารูปแบบไปใช ้ และแผนการจดัการเรียนการสอน 

2. เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบ ไดแ้ก่  แบบทดสอบประเมินมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียน 

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพแบบภาคสนาม(Field  Tryout) ของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา   
 วธีิด าเนินการ 

1. พฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา รวมทั้งเคร่ืองมือประกอบการใช้
รูปแบบ  ได้แก่ คู่มือการน ารูปแบบไปใช้  และแผนการจดัการเรียนรู้  โดยใชแ้นวคิดท่ีไดจ้าก
การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 มาใชใ้นการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการเรียน
การสอน  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างและพฒันาดงัน้ี 

1.1 ศึกษาแนวคิดท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อน ามาก าหนด
กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการคณิตศาสตร์ 

1.2 พฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  โดยการวเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนท าให้ไดร้ายละเอียด 3 หัวขอ้ คือ  1) ความเป็นมาและความส าคญัของ
รูปแบบการเรียนการสอน 2) แนวคิดพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน และ            
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3) องคป์ระกอบของรูปแบบ  5 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  หลกัการ  วตัถุประสงค ์ กระบวนการเรียน
การสอน  การประเมินผล และ ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1.3 พัฒนาคู่ มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยมีองคป์ระกอบของคู่มือ  ประกอบดว้ย  1) ค  าน า  2) แนวทางใน
การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้3) ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 4) แนวทาง 
การจดัการเรียนการสอน 5) ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน 6) แนวคิด
พื้นฐานในการพฒันารูปแบบ 7) องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 8) ตวัอยา่งหน่วยและ
แผนการจดัการเรียนการสอน 9)  ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 

1.4 ออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกเน้ือหาเร่ืองทศนิยม มาใช้ในกระบวนการจดั           
การเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  จ  านวน  2 หน่วยการเรียนรู้  ประกอบดว้ยแผนการสอน  จ านวน  8แผน  ใชเ้วลาเรียน
ทั้งหมด 35 ชัว่โมง  ผูว้ิจยัออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอนแบบยอ้นกลบั ( Backward Design ) 
โดยประยุกตจ์ากแนวคิด Wiggins and Mctighe( 2005:22-28) ก าหนดองค์ประกอบของแผนการ
จดัการเรียนการสอน  9  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 2) เป้าหมาย 3) มโนทศัน์
ทางคณิตศาสตร์4) ค าถามส าคญัในการเรียนรู้  5) หลกัฐานการเรียนรู้  6) เน้ือหา/สาระ  7) กิจกรรม
การเรียนการสอน  8) ส่ือการเรียนรู้ /แหล่งการเรียนรู้  9) บนัทึกหลงัการเรียนการสอน 

1.5 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 12 คน  จากการจดั
สัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสมและตรวจสอบ
ความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน  โดยด าเนินการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
(Connoisseurship) ในวนัท่ี 7  มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลา  10.30 – 12.00 น. ณ  ห้องประชุมภาควิชา
หลกัสูตรและการสอน  ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 1  มหาวทิยาลยัศิลปากร  โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้
ร่วมสัมมนา  ประกอบดว้ย  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและวิธีสอน  จ านวน 3 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
รูปแบบการสอน  จ านวน  4  คน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์  จ  านวน  3  คน และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยั  การวดัและประเมินผล  จ านวน  2  คน 
  โดยร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา    ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์จากขั้นตอนท่ี 1 ก่อนการ
สัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 6 
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แผนภาพท่ี  6  ร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Math Model) ก่อนการสัมมนาอิงกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) 

 

 

1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนใชก้ระบวนการ 

 ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างมโนทศัน์

 ทางคณิตศาสตร์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดมโนทศัน์

 ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง 

 

 

 

1.  เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้ 

 (Preparing :P ) 

2.  ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนั

 (Targeting :T ) 

3.  ทบทวนมโนทศัน์ท่ีจ  าเป็น 

 (Reviewing) 

4.  แกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการทาง 

 คณิตศาสตร์(Problem Solving:P) 

5.  สร้างมโนทศัน์ดว้ยตนเอง 

 (Creating Conceptions:C) 

6.  น ามโนทศัน์ไปใชใ้นการแกปั้ญหา

 (Applying Conceptions:A) 

7.  ประเมินผลการเรียนรู้  

 (Evaluating : E) 

 

 

รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทางคณติศาสตร์(Math Model)  

ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  

 

หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

1.เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเช่ือวา่นกัเรียนทุกคนมีความสามารถและพฒันาตนเองไดแ้ละค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive  conflict)  แลว้ใชก้ารเสริมต่อการเรียนรู้ 

(Scaffolding)ช่วยใหน้กัเรียนปรับโครงสร้างทางปัญญาเขา้สู่สภาพท่ีสมดุลจนน าไปสู่การสร้างมโนทศันใ์หม่ในการเรียนรู้ 

3. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือน าไปสู่มโนทศันท์างคณิตศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการกลุ่มยอ่ย 

 

หลกัการของรูปแบบการเรียนการ

สอน 

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 
วตัถุประสงค์ 

 
 
1.เป็นการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้ง กบั
ตวัช้ีวดั 
2. การวดัและประเมินผลเป็นไปเพื่อการ
 พฒันาการเรียนการสอนและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 
3. เป็นการวดัและประเมินผลท่ีมีความต่อเน่ือง
และควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอน 
4. เป็นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

 

การวดัและ

ประเมินผล 

ด้านครูผู้สอน 

1.มีความรักในการสอน  

2.  มีจิตวทิยาในการสอน   

3.  มีความรู้ในเร่ืองท่ีสอน      

4.  มีความสามารถในการบริหาร 

จดัการชั้นเรียน 

 

ด้านนักเรียน 

1.เห็นความส าคญัของการเรียนรู้ 

2. มีความพร้อมในการเรียนรู้ 

3. ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ 

 

 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

1.เอ้ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2. มีบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงบวก 

 

 

ปัจจัยที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
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  จากแผนภาพที่ 6 พบว่า ร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ประกอบดว้ย 
  หลกัการของรูปแบบ  คือ  

1. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยเช่ือวา่นกัเรียนทุกคนมีความสามารถ
และพฒันาตนเองไดแ้ละค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้นให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive  conflict)  แลว้ใชก้ารเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding)ช่วยให้นกัเรียน
ปรับโครงสร้างทางปัญญาเขา้สู่สภาพท่ีสมดุลจนน าไปสู่การสร้างมโนทศัน์ใหม่ในการเรียนรู้ 

3. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อ
น าไปสู่มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการกลุ่มยอ่ย 
  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการสร้างมโนทศัน์
ทางคณิตศาสตร์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง 
  กระบวนการจัดการเรียนการสอน มี 7 ขั้น ได้แก่ 
  ขั้นท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้(Preparing : P) 

1. เตรียมเอกสารประกอบการสอน 
2. เตรียมความพร้อมดา้นตวันกัเรียน 
3. จดันกัเรียนเขา้กลุ่ม  กลุ่มละ 3-5 คน โดยการคละเพศ คละความสามารถดว้ย

วธีิการจบัฉลาก 
4. อธิบายหลกัการในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

  ขั้นท่ี 2  ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนั(Targeting : T) 
1. น าเสนอปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในคร้ังนั้นๆ 
2. วเิคราะห์ความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนรู้ 
3. ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนั 

  ขั้นท่ี 3  ทบทวนมโนทศัน์ท่ีจ  าเป็น(Reviewing :R) 
1. แจกใบงานทดสอบมโนทศัน์ท่ีจ  าเป็นใหน้กัเรียนแกปั้ญหา 
2. วนิิจฉยันกัเรียน 
3. เติมเตม็มโนทศัน์พื้นฐานท่ีจ าเป็นท่ีนกัเรียนบกพร่อง 
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  ขั้นท่ี 4  แก้ปัญหา/สถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
(Problem solving: P) 

1. สร้างมโนทศัน์ยอ่ยจากการศึกษาใบความรู้ 
2. ใช้มโนทศัน์ย่อยในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยอาศยักระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
3. น าเสนอผลการแกปั้ญหา 
4. ร่วมกนัเติมเตม็การแกปั้ญหาใหส้มบูรณ์ 

  ขั้นท่ี 5  สร้างมโนทัศน์ของเร่ืองท่ีเรียนด้วยภาษาของตนเอง(Creating 
conceptions : C) 

1. สร้างผงัความคิดมโนทศัน์ดว้ยตนเองประกอบตวัอยา่ง 
  ขั้นท่ี 6 น ามโนทศัน์ไปใชแ้กปั้ญหาคณิตศาสตร์(Applingconceptions: A) 

1. แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ตามท่ีก าหนดให้ 
2. แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนก าหนดข้ึนเอง 

  ขั้นท่ี  7 ประเมินผลการเรียนรู้(Evaluating:E) 
1. ทดสอบนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2. สุ่มผลงานของนกัเรียนภายในกลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนของนกัเรียนทั้งกลุ่ม 

  การวดัและการประเมินผล 
1. เป็นการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
2. การวดัและประเมินผลเป็นไปเพื่อการพฒันาการเรียนการสอนและพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน 
3. เป็นการวดัและประเมินผลท่ีมีความต่อเน่ืองและควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอน 
4. เป็นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

  ปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้  ไดแ้ก่ 
1. ดา้นครูผูส้อน คือครูตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  ไดแ้ก่  ตอ้งมีความรักในการสอน  

มีจิตวทิยาในการจดัการเรียนการสอน  มีความรู้เชิงเน้ือหาในเร่ืองที่จดัการเรียนการสอน  และมี
ความสามารถในการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ดา้นตวันกัเรียน  คือ  นกัเรียนตอ้งเห็นความส าคญัของการเรียน  มีความพร้อม
ในการเรียน  และใหค้วามร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน 

3. ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  คือ การจดัห้องเรียนควรเอ้ือให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้  และมีบรรยากาศเชิงบวกในหอ้งเรียน 
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  ผลจากการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)น าไปสู่การให้ขอ้เสนอแนะ
ของรูปแบบการเรียนการสอนและคู่มือการน ารูปแบบการสอนไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 

1.5.1 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ท่ีสัมมนาของผูเ้ช่ียวชาญมีมติ
รับไดท่ี้มีองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบดา้น
หลกัการ  วตัถุประสงค ์ กระบวนการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล  และปัจจยัท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

1.5.2 รายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ  ผลจากการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
(Connoisseurship) มีมติใหมี้การปรับปรุง แกไ้ขในองคป์ระกอบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.5.2.1 องคป์ระกอบดา้นหลกัการควรมีการปรับปรุงโดยการน าค าส าคญั
จากทฤษฎีท่ีใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  มาเรียบเรียงในรูปแบบ
ของความเรียงท่ีมีลกัษณะเฉพาะของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชใ้นการวจิยั 

1.5.2.2 องคป์ระกอบดา้นวตัถุประสงค์  ควรมีการปรับปรุง โดยการเขียน
เป็นความเรียงเพียงขอ้เดียว ท่ีสะทอ้นถึงมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

1.5.2.3 องค์ประกอบดา้นกระบวนการเรียนการสอน ควรมีการปรับปรุง 
โดยการหลอมรวมขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนใหน้อ้ยลง และในแต่ละขั้นตอนการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนควรมีการเขียนอธิบายลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
แนวคิด ทฤษฎีท่ีน ามาใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันา  และในขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนควร
มีการแสดงให้เห็นถึงการพฒันาทั้งในดา้นของมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และมี
การวดัและประเมินผลท่ีครอบคลุมทั้งเร่ืองมโนทศัน์  และเร่ืองกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

1.5.2.4 องคป์ระกอบดา้นการวดัและประเมินผล ควรปรับปรุงโดยประเมินผล  
ควรน าค าส าคญั(Key word) ดา้นการวดัผลจากทฤษฎีท่ีใชม้าเรียบเรียงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ
การสอนท่ีวิจยั  โดยควรมีการวดัและประเมินผลทั้งด ้าน มโนทศัน์ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ซ่ึงตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ วดัเร่ืองอะไร ใชเ้คร่ืองมืออะไร และมีเกณฑใ์นการวดัอยา่งไร   

1.5.2.5 องค์ประกอบด้านปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ควรปรับปรุงโดยการ
พิจารณาเอาเฉพาะท่ีเป็นหวัใจหลกัของรูปแบบการสอนท่ีน ามาวิจยั ซ่ึงท่ีสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ลงมติร่วมกนัวา่ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนน้ีมี 2 ดา้นคือ  ดา้นครูผูส้อน  
และดา้นตวันกัเรียน 
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1.5.3 คู่มือการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ มีขอ้เสนอแนะส าหรับการ
น าไปปรังปรุงแกไ้ข  ดงัน้ี  1)ภาพรวมของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนควรมีเฉพาะเน้ือหา
ท่ีจ าเป็น  กระชบั อ่านแลว้เขา้ใจสามารถน าไปใชไ้ดเ้ลย  2) รูปแบบการสอนแต่ละขั้นควรแสดงให้
เห็นวา่มาจากหลกัการหรือทฤษฎีการเรียนรู้อะไร และในแต่ละขั้นตอนบทบาทของครูและนกัเรียน
คืออะไร  3) ในคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตอ้งมีความรู้เร่ืองมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และตอ้งท าใหผู้ใ้ชคู้่มือรู้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนน้ีมุ่งพฒันานกัเรียนทั้งดา้น
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  4) เน่ืองจากบางขั้นตอนมีการจดัการเรียนการสอนเป็น
กลุ่ม  4 คน  ดงันั้นตอ้งมีการอธิบายให้ผูใ้ช้คู่มือไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการเขา้กลุ่มแบบน้ีดว้ยและในแต่ละ
แผนถา้มีการเรียนรู้แบบร่วมมือควรระบุดว้ยวา่ใชเ้ทคนิคการสอนแบบร่วมมือชนิดใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 การสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
             (วนัท่ี 7  มีนาคม พ.ศ. 2558 ท่ีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร) 
 
  จากขอ้เสนอแนะดงักล่าว ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
และคู่มือการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชต้ามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ  ดงัตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาร่างรูปแบบการเรียนการสอนจากการสมัมนาอิงกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

ล าดับที ่ ส่ิงทีค่วรปรับปรุง/แก้ไข ผลการปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรับช่ือ Model 

“ Math  Model ” 
ช่ือ Model 
5 P   Model 

2 หลกัการของร่างรูปแบบการเรียนการสอน 
“1.เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยเช่ือวา่นกัเรียนทุกคนมีความสามารถและ
พฒันาตนเองไดแ้ละค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 
2. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นเคร่ืองมือใน
การกระตุน้ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา 
(Cognitive  conflict)  แลว้ใชก้ารเสริมต่อการเรียนรู้
(Scaffolding)ช่วยใหน้กัเรียนปรับโครงสร้างทาง
ปัญญาเขา้สู่สภาพท่ีสมดุลจนน าไปสู่การสร้างมโน
ทศันใ์หม่ในการเรียนรู้ 
3.  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือน าไปสู่มโนทศัน์
ทางคณิตศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการกลุ่มยอ่ย” 

หลกัการของร่างรูปแบบการเรียนการสอน 
การส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์อยูบ่นพ้ืนฐานของทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism) 
และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ( Theory  
of  Co-operative ) 

3 วตัถุประสงค์ของร่างรูปแบบการเรียนการสอน 
1. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการสร้างมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดมโนทศัน์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง 

วัตถุประสงค์ของร่างรูปแบบการเรียนการ
สอน 
เพื่อพฒันามโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

4 กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ขั้นท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้
(Preparing : P) 
ขั้นท่ี 2  ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนั
(Targeting : T) 
ขั้นท่ี 3  ทบทวนมโนทศันท่ี์จ าเป็น(Reviewing :R) 
ขั้นท่ี 4  แกปั้ญหา/สถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์(Problem solving: P) 
ขั้นท่ี 5  สร้างมโนทศัน์ของเร่ืองท่ีเรียนดว้ยภาษา
ของตนเอง(Creating conceptions : C) 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อมก่อนการเรียน  
(preparation : P) 
ขั้นท่ี 2  การมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายในการเรียน: (Participation : P ) 
ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการทบทวนมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น 
(process :P) 
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ตารางท่ี 15 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาร่างรูปแบบการเรียนการสอนจากการสมัมนาอิงกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) (ต่อ) 

ล าดับที ่ ส่ิงทีค่วรปรับปรุง/แก้ไข ผลการปรับปรุงแก้ไข 
 ขั้นท่ี 6  น ามโนทศัน์ไปใชแ้กปั้ญหาคณิตศาสตร์

(Applingconceptions: A) 
ขั้นท่ี  7    ประเมินผลการเรียนรู้(Evaluating:E) 

ขั้นท่ี 4 สร้างและน าเสนอ มโนทศัน์ใหม่
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(Presentation: P) 
ขั้นท่ี 5 ประยกุตใ์ชม้โนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แกปั้ญหา (problem to  apply : P 

5 การวดัและประเมนิผล 
1.  เป็นการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
2. การวดัและประเมินผลเป็นไปเพื่อการพฒันาการ
เรียนการสอนและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
3.  เป็นการวดัและประเมินผลท่ีมีความต่อเน่ืองและ
ควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอน 
4. เป็นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

การประเมนิผล 
การประเมินผลจากสภาพจริงท่ีเน้นการ
ประเมินมโนทัศน์ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์   

6 ปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
ดา้นครูผูส้อน คือ 1.  มีความรักในการสอน  2.  มี
จิตวทิยาในการสอน 3.  มีความรู้ในเร่ืองท่ีสอน4.  
มีความสามารถในการบริหารจดัการชั้นเรียน 
ดา้นนกัเรียน  คือ 1.  เห็นความส าคญัของการเรียนรู้  
2.  มีความพร้อมในการเรียนรู้  3.  ใหค้วามร่วมมือ
ในการเรียนรู้ 
ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้   คือ  1.  เอ้ือใหเ้กิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้  2.  มีบรรยากาศในชั้นเรียน
เชิงบวก 
 

ปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
ดา้นครู 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2. มีความสามารถในการช่วยเสริมต่อการ
เรียนรู้(Scaffolding)ใหก้บัผูเ้รียน 
ดา้นผูเ้รียน 
1.  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2.  มีความสามารถในการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
3.  มีมโนทศัน์พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นอยา่งถูกตอ้ง 
4.  มีความสามารถดา้นกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

 
  โดยร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา    ท่ีไดภ้ายหลงัจาการไดรั้บขอ้เสนอแนะจากการ
สัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 7 



174 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 7   ร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ( 5P Model) หลงัการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
(Connoisseurship) 

รูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์( 5P  Model)  

ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  
 

1. หลักการ 
การส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎี 
การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
( Theory  of  Co-operative Learning ) 

1.หลกัการ 
 

เพื่อพฒันามโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2.วตัถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เตรียมความพร้อมก่อนการเรียน  
(Preparation : P) 

 

3.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2.  การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
ในการเรียน (Participation : P ) 

 

3. ปฏิบติัการทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น (Process :P) 

 

4. สร้างและน าเสนอ มโนทศัน์ใหม่และ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Presentation: P) 

 

5. ประยกุตใ์ชม้โนทศัน์และกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา  
(Problem to  apply : P) 

 

 
การประเมินผลจากสภาพจริงท่ีเนน้การประเมินมโนทศัน์ และ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

4.การประเมินผล 

 

ด้านครู 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน 

เกิดมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. มีความสามารถในการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding)ให้กบัผูเ้รียน 

 

ด้านผู้เรียน 

1.มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

2. มีความสามารถในการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

3. มีมโนทศัน์พื้นฐานท่ีจ าเป็นอยา่งถูกตอ้ง 

4. มีความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 

 

5. ปัจจัยที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
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1.6 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน  
โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า5  ระดบัของ Likertและ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งโดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  มีเกณฑ์
ในการให้คะแนน เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย  และเกณฑ์การพิจารณาความสอดคลอ้ง
เช่นเดียวกบัแบบวิเคราะห์เอกสาร  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนการสอน  
พบวา่  ค่าความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็นค าถามกบัองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนการสอน
อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X =4.40  , S.D. = 0.55  
ถึง  X = 4.80  , S.D. = 0.45 ซ่ึงแสดงแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีคุณภาพดา้น
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content  Validity ) สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

2. การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบ ได้แก่  แบบทดสอบประเมินมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียน 

2.1 แบบทดสอบประเมินมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นแบบ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา โดยวดัมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
จ านวน  5 ดา้น ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์มาจากกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2551); Primary Mathematics Teaching and Learning Syllabus(2013 ); Mathematical Processes, 
The Ontario Curriculum, Mathematics (2005); The  National  Council  of  teachers  of  
mathematics (2006) ไดแ้ก่  1) ความสามารถในการแกปั้ญหาหมายถึง  คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีน า
มโนทศัน์ในเร่ืองที่เก่ียวขอ้งมาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ก  าหนดให้ โดยมีขั้นตอน
ของกระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  5  ขั้นตอน คือ 1)ขั้นอ่านและท าความเขา้ใจปัญหา  
2) ขั้นวางแผนแกปั้ญหา  3)ขั้นด าเนินการตามแผน  4) ขั้นตรวจสอบวิธีการและค าตอบที่ได ้ และ 
5) ขั้นมองยอ้นและขยายผล วดัไดจ้ากระดบัการแสดงออกของนกัเรียนในการเขียนตอบค าถามจาก
สถานการณ์/ปัญหาท่ีก าหนด2) ความสามารถในการใหเ้หตุผล หมายถึง คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีน า
มโนทศัน์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ใน 2 ลกัษณะคือ วิธีการให้
เหตุผลแบบนิรนยั ( Deductive  Reasoning ) และการให้เหตุผลแบบอุปนยั ( Inductive  Reasoning ) 
วดัไดจ้ากวดัไดจ้ากระดบัการแสดงออกของนกัเรียนในการเขียนตอบค าถามจากสถานการณ์/ปัญหา
ท่ีก าหนด3) ความสามารถในการส่ือสาร  ส่ือความหมายและการน าเสนอ  หมายถึง คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนท่ีน ามโนทศัน์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งมาน าเสนอในรูปแบบของการเขียนสรุปมโนทศัน์เร่ืองนั้นๆ
ในรูปแผนผงัความคิด วดัไดจ้ากระดบัการแสดงออกของนกัเรียนในการเขียนแผนผงัความคิดเพื่อ
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น าเสนอความรู้ท่ีคงทนในเร่ืองท่ีเรียน  4) ความสามารถในการเช่ือมโยง หมายถึง  คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนท่ีน ามโนทศัน์ในเร่ืองที่เก่ียวขอ้งมาเช่ือมโยงในลกัษณะต่างๆไดแ้ก่  การเช่ือมโยงระหวา่ง
คณิตศาสตร์กบัคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และคณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนั  วดัได้
จากระดับการแสดงออกของนักเรียนในการเขียนตอบค าถามจากสถานการณ์/ปัญหาท่ีก าหนด     
และ 5) ความสามารถในดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์หมายถึง คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีน ามโนทศัน์
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งมาแสดงออกในลกัษณะของ 1)ความคิดริเร่ิม (Originality) 2) ความคิดคล่องแคล่ว
(Fluency) 3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 4) ความคิดละเอียดลออ(Elaboration)วดัไดจ้ากระดบั
การแสดงออกของนกัเรียนในการเขียนตอบค าถามจากสถานการณ์/ปัญหาท่ีก าหนด ส่วนมโนทศัน์
จากคณิตศาสตร์ หมายถึง คุณลกัษณะของผูเ้รียนดา้นความรู้เก่ียวกบัเร่ืองทศนิยมและการบวก การลบ  
การคูณทศนิยม  วดัไดจ้ากการผลรวมความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
มาหาค่าเฉล่ีย  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างและพฒันาดงัน้ี 

2.1.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ ไดแ้ก่ หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คู่มือ
การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  หนงัสือเรียน  เพื่อวิเคราะห์ตวัช้ีวดั  เน้ือหาสาระ
ท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1.2 ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างขอ้ค าถาม 
2.1.3 สร้างขอ้ค าถามโดยใช้สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีลกัษณะ

เป็นแบบทดสอบอตันยั  เร่ืองทศนิยม จ านวน 1 ฉบบั  และเร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยม
จ านวน  1 ฉบบั ท่ีสะทอ้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยผูว้ิจยัใชแ้บบทดสอบน้ี
ในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน  โดยการน าผลของท าแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบความสามารถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียน 

2.1.4 น าไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2558 ของโรงเรียนบา้นหนองกระด่ี ซ่ึงมีลกัษณะไม่แตกต่างกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 
5 คน  เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในภาษา  และการส่ือความหมายของขอ้ค าถาม  จากนั้นน าผลการ
ทดลองใชม้าปรับปรุงแกไ้ข 

2.1.5 ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content  Validity) ของ
แบบทดสอบประเมินมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของ
แบบทดสอบและเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubrics)  ผลการประเมินความสอดคลอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
พบวา่ มีความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็นค าถามกบัความสามารถด้านมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X =4.60 , 
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S.D. = 0.55  ถึง  X = 4.80  , S.D. = 0.45  ซ่ึงแสดงวา่  แบบทดสอบ มีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) สามารถน าไปใช้ในการประเมินความสามารถดา้นมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งได ้

2.1.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบประเมินมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข
ไวด้งัน้ี การปรับปรุงค าอธิบายในการท าแบบทดสอบให้ชัดเจน และปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน
(Scoring Rubrics) ใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึน 

2.1.7 หาคุณภาพของแบบทดสอบประเมินมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์จ านวน 2 ฉบบั  ประกอบด้วย ฉบบัที่ 1 แบบทดสอบประเมินมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เร่ือง ทศนิยม ฉบบัท่ี 2 แบบทดสอบประเมินมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เร่ืองการบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยน าแบบทดสอบไปทดสอบนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนบา้นหนองยาว ที่มีลกัษณะ       
ไม่แตกต่างกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง และผ่านการเรียนการสอนเร่ืองทศนิยมมาแลว้ จ านวน  
28 คน แลว้น าผลมาวเิคราะห์ขอ้สอบรายขอ้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบรายขอ้ในดา้น
ความยากง่าย(Difficulty)  ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) จากนั้น น าผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพ
ด้านความเชื่อมัน่โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  Coefficient)  ของ  Cronbachโดย
แบบทดสอบฉบบัท่ี 1  มีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.54-0.71 และค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.34 – 
0.74และมีค่าดา้นความเช่ือมัน่ 0.87 ตามล าดบั และแบบทดสอบฉบบัท่ี 2  มีค่าความยากง่ายระหวา่ง  
0.46 - 0.79และค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง0.43 – 0.79และมีค่าดา้นความเช่ือมัน่ 0.94 ตามล าดบั  ซ่ึง
แสดงว่าแบบทดสอบประเมินมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ฉบบัมีคุณภาพทั้ง
ดา้นความยากง่าย(Difficulty)  ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)และความเช่ือมัน่(Reliability)สามารถ
น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

2.1.8 จัดพิมพ์เ ป็นแบบทดสอบประเมินมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ฉบบัสมบูรณ์  เพื่อน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

2.2 แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน วดัไดจ้ากระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีแสดงออกใน 4 ดา้น  
ไดแ้ก่ 1) ดา้นบทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนการสอน 2)ดา้นบทบาทของครูในการจดัการ
เรียนการสอน  3) ดา้นการฝึกปฏิบติัการมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ 4) ดา้นผล
ของการฝึกปฏิบติัการมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงมีการด าเนินการดงัน้ี 
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2.2.1 ร่างแบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามความคิดเห็น ท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5  ระดบั ( Likert  Five Rating  
Scales )  ซ่ึงผูว้จิยัพฒันาข้ึน จ านวน 22  ขอ้  ส่วนท่ี 2  การเขียนสะทอ้นตนเองเก่ียวกบัการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์  โดยการให้นกัเรียนเขียนรายงานตนเองใน 3  ประเด็น คือ  1) ความรู้สึกท่ีตนเอง
มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  2) การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  และ 3) การน า
ความรู้ท่ีเกิดการเรียนรู้ไปใช ้โดยใชว้ดัหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัพฒันา
ข้ึน 

2.2.2 ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content  Validity )ของ
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการ
ประเมินความสอดคลอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญ  พบวา่  ในแต่ละประเด็นความคิดเห็น มีค่าความสอดคลอ้ง
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X =4.80  , S.D. = 0.45  ถึง  
X = 5.00  , S.D. = 0.00  ซ่ึงแสดงวา่  แบบสอบถามความคิดเห็น  มีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity ) สามารถน าไปใชใ้นการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งได ้

2.2.3 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็น  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดงัตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็น 

ล าดับที ่ ส่ิงทีค่วรปรับปรุง/แก้ไข ผลการปรับปรุงแก้ไข 
1 ดา้นบทบาทนกัเรียนในการเรียนการสอน 

4. นกัเรียนมีความเป็นอิสระในการวาง
แผนการเรียนรู้ดว้ยตนเองและหาความรู้
ดว้ยตนเอง 

นกัเรียนมีอิสระในการวางแผนการเรียนรู้
และหาความรู้ดว้ยตนเอง 

2 การฝึกปฏิบติัการมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
12. นกัเรียนไดฝึ้กแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ รวมโดยการฝึกดว้ยตนเอง
และฝึกกบัเพ่ือนเป็นกลุ่ม 

นกัเรียนไดฝึ้กแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดย
การช้ีแนะของครู รวมทั้งฝึกกบัเพ่ือนเป็น
กลุ่มและฝึกตนเอง 
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ตารางท่ี 16 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็น (ต่อ) 
ล าดับที ่ ส่ิงทีค่วรปรับปรุง/แก้ไข ผลการปรับปรุงแก้ไข 

3 การฝึกปฏิบติัการมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
13. นกัเรียนไดฝึ้กการส่ือสาร  ส่ือความหมาย
และน าเสนอความรู้ทางคณิตศาสตร์โดย
ใชส้ญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

นกัเรียนไดฝึ้กการส่ือสาร  ส่ือความหมาย
และน าเสนอความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

4 การเขียนสะทอ้นตนเองเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
2.นกัเรียนเรียนรู้อะไรบา้ง จากการเรียน
วชิาคณิตศาสตร์ท่ีครูจดัใหก้บันกัเรียน 

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง จากการ
เรียนวชิาคณิตศาสตร์ท่ีครูจดัใหก้บันกัเรียน 

5 การเขียนสะทอ้นตนเองเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
5.นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชอ้ยา่งไร 

นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียน
คณิตศาสตร์ไปใชอ้ยา่งไร 

 
2.2.4 จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชเ้ก็บขอ้มูล

กบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
3. ประเมินประสิทธิภาพแบบภาคสนาม(Field  Tryout) ของรูปแบบการเรียนการสอน

เพือ่ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   
  ผูว้ิจยัตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ดว้ยการน าไปทดลองใช้ภาคสนาม
(Field  Tryout)กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1  จ านวน 31 
คน  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง  โดยทดลองสอน
จ านวน  2  หน่วยไดแ้ก่  หน่วยเร่ืองทศนิยม จ านวน 14ชัว่โมง   และหน่วยเร่ือง การบวก  การลบ  
และการคูณทศนิยม  จ านวน  18  ชัว่โมง   รวมทั้งส้ิน  32  ชัว่โมงโดยค่าประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา เท่ากบั  80.79 / 80.51 
   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา    
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จนน าไปสู่การพฒันา 
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
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ระดบัประถมศึกษา และผา่นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากผูท้รงคุณวฒิุดว้ยวธีิการการสัมมนา
อิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)และผ่านการหาประสิทธิภาพจากการทดลองใช้ภาคสนาม
(Field  Tryout)และหลงัจากการทดลองภาคสนาม ผูว้ิจยัด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขรูปแบบการ
เรียนการสอนตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์อีกคร้ัง  ประเด็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขสรุป
ได ้ดงัตารางท่ี 17 
 
ตารางท่ี 17 ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนหลงัจากการทดลองภาคสนาม 
หัวข้อการแก้ไขทีเ่กดิจากการทดลองภาคสนาม
และอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์เสนอแนะ 

แนวทางการแก้ไข 

ช่ือ 5 P  Model 5 P   Model 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน(5 P ) 
ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อมก่อนการเรียน  (Preparation : P) 
ขั้นท่ี 2  การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: 
(Participation : P ) 
ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น (Process :P) 
ขั้นท่ี 4 สร้างและน าเสนอ มโนทศัน์ใหม่และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ (Presentation: P) 
ขั้นท่ี 5 ประยกุตใ์ชม้โนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา (Problem to  apply : P) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน(5 P) 
ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม  (Preparing : P) 
ขั้นท่ี 2มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: 
(Participating : P ) 
ขั้นท่ี 3 ทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ท่ีจ าเป็น (Processing :P) 
ขั้นท่ี 4 น าเสนอ มโนทศัน์ใหม่ (Presenting: P) 
ขั้นท่ี 5ฝึกปฏิบติัให้เกิดความช านาญ (Practicing : P) 
 

ปรับจ านวนชัว่โมงในการสอนตาม 5 P  Model เวลาท่ีใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน(5 PModel)
ใชเ้วลา  4  ชัว่โมง  ไดแ้ก่ 
ชัว่โมงท่ี 1  
ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม  (Preparing : P) 
ขั้นท่ี 2มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: 
(Participating : P ) 
ชัว่โมงท่ี 2 
ขั้นท่ี 3 ทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ท่ีจ าเป็น (Processing :P) 
ชัว่โมงท่ี 3 
ขั้นท่ี 4น าเสนอ มโนทศัน์ใหม่  (Present: P) 
ชัว่โมงท่ี 4 
ขั้นท่ี 4 น าเสนอ มโนทศัน์ใหม่ (Presenting: P) 
ขั้นท่ี 5ฝึกปฏิบติัให้เกิดความช านาญ (Practicing : P) 
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  หลงัจากทดลองใชภ้าคสนาม (Field Tryout) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา  ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขดงัน้ี 
  หลกัการ 
  การส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism)และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory  of  Co-
operative Learning) 
  วตัถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนามโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา   
  กระบวนการจัดการเรียนการสอน(5 P Model) 
  ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม  (Preparing : P)เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเชิงบวก  จดันกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4 คนท่ี
คละความสามารถด้านคณิตศาสตร์ท่ีมีความสามารถเก่ง:ปานกลาง:อ่อน ในอตัราส่วน  1:2:1 และ
อธิบายบทบาทของการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย   
  ขั้นท่ี 2 มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: (Participating : P )ครูกระตุน้
ให้นกัเรียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive conflict)โดยน าเสนอปัญหา/สถานการณ์ท่ีนกัเรียน
มีประสบการณ์หรือในโลกแห่งความเป็นจริง ท่ีสอดคลอ้งกบัมโนทศัน์ใหม่ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบั
นกัเรียน  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสงสัย อยากหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง  แลว้น าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ร่วมกนัภายใตก้ารมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งครูกบันกัเรียน 
  ขั้นท่ี 3 ทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น (Processing :P)
ครูวินิจฉัยมโนทศัน์พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้มโนทศัน์ใหม่ดว้ยวิธีการทดสอบ/ซักถาม/
อภิปราย จากนั้นด าเนินการแกไ้ข/ทบทวนมโนทศัน์พื้นฐานและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น
ต่อการเรียนรู้แก่นกัเรียน 

  ขั้นท่ี 4 น าเสนอ มโนทศัน์ใหม่ (Presenting: P) ครูกระตุน้ให้นกัเรียน  เรียนรู้มโนทศัน์
ใหม่ท่ีต่อเน่ืองจากมโนทศัน์เดิม โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ภายใตก้ระบวนการกลุ่มยอ่ย จนน าไปสู่
การสรุป/น าเสนอ มโนทศัน์ใหม่ดว้ยตนเองโดยมีครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

  ขั้นท่ี 5 ฝึกปฏิบติัให้เกิดความช านาญ (Practicing : P)ครูก าหนดปัญหา/สถานการณ์ 
ทางคณิตศาสตร์ ท่ีสอดคลอ้งกบัมโนทศัน์ใหม่ ให้นกัเรียน ร่วมกนัลงมือแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม และ
รายบุคคล   ครอบคลุม กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการเรียนการสอน 
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  การประเมินผล 
  ประเมินผลจากสภาพจริงท่ีเนน้การประเมินมโนทศัน์  และกระบวนการทาง 
  ปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
  ดา้นครู 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. มีความสามารถในการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding)ใหก้บัผูเ้รียน 
  ดา้นผูเ้รียน 

1. มีความเช่ือมัน่ในตนเองและมีความสามารถในการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
2. มีมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งและมีความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

  โดยร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ท่ีไดก่้อนน าไปใชจ้ริง  มีรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบ ดงั
แสดงในแผนภาพท่ี 8 
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แผนภาพท่ี 8 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา    ปรับแกห้ลงัการทดลองภาคสนาม(Field  Tryout )  

1. หลักการ 
การส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎี 
การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
( Theory  of  Co-operative Learning ) 

1.หลกัการ 
 

เพื่อพฒันามโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2.วตัถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เตรียมความพร้อม (Preparing: P) 
 

3.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2.มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
ในการเรียน (Participating: P ) 

 
3. ทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็น (Processing:P) 

 
4. น าเสนอ มโนทศัน์ใหม่(Presenting:P) 

 

5.ฝึกปฏิบติัให้เกิดความช านาญ (Practicing:P) 
 

 
การประเมินผลจากสภาพจริงท่ีเนน้การประเมินมโนทศัน์  และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

4.การประเมินผล 

 
ด้านครู 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน 

เกิดมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. มีความสามารถในการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding)ให้กบัผูเ้รียน 

 

ด้านผู้เรียน 
1. มีความเช่ือมัน่ในตนเองและมีความสามารถ 
ในการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
2. มีมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งและมีความสามารถ 
    ดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

5. ปัจจัยที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์( 5P  Model)  

ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  
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ตารางท่ี 18  ขั้นตอนการออกแบบและพฒันา  หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

วตัถุประสงค์การ
วจิัย 

วธิีด าเนินการวจิัย แหล่งข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวจิัย 

การวเิคราะห์
ข้อมูลในการวจิัย 

ผลที่ได้รับ 

1. เพื่อพฒันาและ
ตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการ
คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียน
ระดบั
ประถมศึกษา  
และพฒันา
เคร่ืองมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบ   

1.ศึกษาแนวคิดท่ี
ไดจ้ากการ
วิเคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐานในขั้นตอน
ท่ี 1 
2. พฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน 
3. พฒันาคู่มือการ
ใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอน 
4. ออกแบบ
แผนการเรียนการ
สอน 
5. ตรวจสอบ
คุณภาพของ
รูปแบบการเรียน
การสอนและคู่มือ
การใชรู้ปแบบโดย
การสมัมนาอิง
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
(Connoisseurship) 
6. ตรวจสอบ
คุณภาพของ
แผนการจดัการ
เรียนการสอนโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 
7. ปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

1. เอกสาร
หลกัฐานจาก
ขั้นตอนท่ี 1 
2. ทฤษฎี งานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันารูปแบบการ
เรียนการสอน 
3. ร่างรูปแบบการ
เรียนการสอน 
4. คู่มือการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอน 
5. ผูท้รงคุณวุฒิ 
จ  านวน  12 คน 
6. ผูเ้ช่ียวชาญใน
การตรวจสอบ
เคร่ืองมือ  จ  านวน 
5 คน 

1. แบบประเมิน
เอกสาร 
2.  ประเด็นการ
สมัมนาอิงกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ
(Connoisseurship) 
3. ร่างรูปแบบการ
เรียนการสอน 
4.  แบบตรวจสอบ
คุณภาพของ
แผนการจดัการ
เรียนการสอน 
5. แผนการจดัการ
เรียนการสอน 
6. คู่มือการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอน 

1. การวิเคราะห์
ความสอดคลอ้ง 

2. ค่าเฉล่ีย ( X )  
และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( S.D.)  
3. การวิเคราะห์
เน้ือหา 
 

1.ไดร่้างรูปแบบ
การเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมมโน
ทศัน์และ
กระบวนการ
คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียน
ระดบั
ประถมศึกษา 
2. ไดคู้่มือการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอน 
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ตารางท่ี 18  ขั้นตอนการออกแบบและพฒันา  หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (ต่อ) 

วตัถุประสงค์การ
วจิัย 

วธิีด าเนินการวจิัย แหล่งข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวจิัย 

การวเิคราะห์
ข้อมูลในการวจิัย 

ผลที่ได้รับ 

2.  เพื่อพฒันา
และตรวจสอบ
คุณภาพของ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การประเมิน
ประสิทธิผลของ
รูปแบบ 

1. สร้าง
แบบทดสอบมโน
ทศัน์และ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
2. สร้าง
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
3. ตรวจสอบ
คุณภาพดา้นความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
ของแบบทดสอบ
และแบบสอบถาม 
4.  หาคุณภาพของ
แบบทดสอบใน
ดา้นความยากง่าย 
ค่าอ านาจจ าแนก 
และค่าความเช่ือมัน่ 
5. จดัพิมพ์
แบบทดสอบและ
แบบสอบถาม 

1.แบบทดสอบ 
2. แบบสอบถาม 
3. ทดลองกบั
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6
โรงเรียนบา้น
หนองยาว จ านวน 
28 คน 
4. ผูเ้ช่ียวชาญใน
การตรวจสอบ
เคร่ืองมือ  จ  านวน 
5 คน 

1. แบบตรวจสอบ
คุณภาพของ
แบบทดสอบและ
แบบสอบถาม 
 

1. การวิเคราะห์
ความสอดคลอ้ง 

2. ค่าเฉล่ีย ( X )  
และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( S.D.)  
3. ค่าความยากง่าย 
4.ค่าอ านาจจ าแนก  
5. ค่าความเช่ือมัน่ 

ไดเ้คร่ืองมือท่ีใช้
ในการประเมิน
ประสิทธิผลของ
รูปแบบทีมีคุณภาพ 

3.  เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนาม(Field  
Tryout) ของ
รูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อ
ส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการ
คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา   

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. จดัการเรียนการ
สอนตามแผนการ
เรียนการสอน 
3. ทดสอบหลงัเรียน 
4. หาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการ
เรียนการสอน 
5.  ปรับปรุง
รูปแบบการเรียน
การสอน 

ทดลองกบันกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 5 ของโรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง
กระเสียว 1 ภาค
เรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558  
จ านวน  32 ชัว่โมง 

1.แบบทดสอบ
ประเมินมโนทศัน์
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 
2. แผนการจดัการ
เรียนการสอน 

21 / EE  ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียน
การสอนในการ
ทดลองภาคสนาม 
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ขั้นตอนที ่3 การวจัิย (Research : 2R )การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์
และกระบวนการทางคณติศาสตร์  ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Implementation : I )ผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  เป็นการน าแผนการจดัการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึนและผ่านระบบการตรวจสอบคุณภาพแลว้ไปทดลองใชใ้นสภาพจริง ส่วนการประเมินผล
การจดักิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ในระหว่างการใช้รูปแบบ  เป็นการศึกษาพฒันาการดา้นมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ท่ีผูว้ิจยั
พฒันาข้ึน นอกจากน้ียงัมีการเปรียบเทียบความสามารถด้านมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ไปทดลองใช้ 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

3. เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 ของโรงเรียนใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต  3   ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน  125โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน  1  ห้องเรียน ของโรงเรียน
บา้นหนองยาว  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 ท่ีก าลงัศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558   ท่ีไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่ายจ านวน  1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน  
25  คน โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม   
 
 
 



187 

 แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัประยกุตใ์ชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน ( The One-Group Pretest-Posttest  Design) ( มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 144) 
ดงัน้ี 
 แบบแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความสามารถมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
  

 1O   X  2O  
   

 1O  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 
 X หมายถึง การเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์ 
    และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 2O  หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน 
 แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนใน 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนเรียน  
ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน (Campbell and Stanley, 1963: 7) 
 

 1O  X   2O  X 3O  X 4O   
 X หมายถึง  การเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม 
   มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 1O  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 
 2O   และ  3O  หมายถึง การประเมินผลระหวา่งเรียน 
 4O  หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน 
 วธีิด าเนินการ 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ น ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ไปทดลองใช ้ด าเนินการโดยผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัการ
เรียนการสอนดว้ยตนเอง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

1.1 ช้ีแจง  ท าความเขา้ใจกบันักเรียนเก่ียวกบัรูปแบบในการจดัการเรียนการสอน  
และวธีิวดัและประเมินผลในการจดัการเรียนการสอน 
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1.2 ทดสอบมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยม ก่อนการจดัการ
เรียนรู้  เร่ือง ทศนิยมตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

1.3 จดัการเรียนการสอนเร่ือง ทศนิยม  จ านวน  18ชัว่โมง  และด าเนินการเก็บรวม
รวมขอ้มูลเก่ียวกบั ความสามารถดา้นมโนทศัน์ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เกิดข้ึนจาก
การท าใบงานของแต่แผนการจดัการเรียนการสอนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาพฒันาการ
ของมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

1.4 ทดสอบมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยม หลงัการจดัการ
เรียนรู้  เร่ืองทศนิยมตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

1.5 ทดสอบมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบ การ
คูณทศนิยม  ก่อนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ตามรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีพฒันาข้ึน 

1.6 จดัการเรียนการสอนเร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยมจ านวน17ชั่วโมง  
และด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลเกี่ยวกบั ความสามารถดา้นมโนทศัน์  และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนจากการท าใบงานของแต่แผนการจดัการเรียนการสอนเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
ในการศึกษาพฒันาการของมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

1.7 ทดสอบมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม  หลงัการจดัการเรียนรู้  เร่ืองทศนิยมตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

1.8 ใหน้กัเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

1.9 ในระหว่างจดัการเรียนรู้ ให้นักเรียนเขียนรายงานตนเองเก่ียวกบัความคิดเห็น
ของตนเองต่อขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนท่ีครูพฒันาข้ึน 

2. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

2.1 น าผลการประเมินมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้
จากการเรียนการสอนมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E )  โดยจ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ 

2.2 น าผลการทดสอบมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้
จากการทดสอบหลงัเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  มาหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์( 2E ) 

3. เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโดยด าเนินการดงัน้ี 
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3.1 น าผลจากการท าแบบทดสอบมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีได้
จากกลุ่มตวัอยา่ง หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ทศนิยม  และเร่ือง การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม ก่อน
และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

3.2 น าผลจากการทดสอบก่อนเรียน  ผลจากการท าใบงานระหวา่งเรียน  และผลจาก
การท าแบบทดสอบหลงัเรียน มาศึกษาพฒันาการดา้นความสามารถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนโดยมีเกณฑก์ารพิจารณาพฒันาการดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ดงัน้ี( กระทรวงศึกษาธิการ,2551:37) 
  ร้อยละ 0.00  -  49.99 หมายถึง  มีพฒันาการในระดบัต ่ากวา่เกณฑ ์
  ร้อยละ 50.00  -  54.99 หมายถึง  มีพฒันาการในระดบัผา่นเกณฑข์ั้นต ่า 
  ร้อยละ 55.00  -  59.99 หมายถึง  มีพฒันาการในระดบัพอใช้ 
  ร้อยละ 60.00  -  64.99 หมายถึง  มีพฒันาการในระดบัปานกลาง 
  ร้อยละ 65.00  -  69.99 หมายถึง  มีพฒันาการในระดบัค่อนขา้งดี 
  ร้อยละ 70.00  -  74.99 หมายถึง  มีพฒันาการในระดบัดี 
  ร้อยละ 75.00  -  79.99 หมายถึง  มีพฒันาการในระดบัดีมาก 
  ร้อยละ 80.00  -  100.00 หมายถึง  มีพฒันาการในระดบัดีเยีย่ม 

3.3 น าผลท่ีได้จากการเขียนรายงานตนเองของนักเรียนร่วมกับผลจากการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อใชใ้นการสรุปถึงความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพฒันาข้ึน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แผนการจดัการเรียนการสอนเร่ือง  ทศนิยม  จ  านวน  4  แผน 
2. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การบวก  การลบ การคูณ  ทศนิยม  จ  านวน  4  แผน 
3. แบบทดสอบมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม จ านวน 1 ฉบบั 
4. แบบทดสอบมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เร่ือง  การบวก การลบ การคูณ

ทศนิยม  จ  านวน 1 ฉบบั 
5. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาจ านวน  
1  ฉบบั 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าเฉล่ีย ( X )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  
2. ค่าร้อยละ ( %) 
3. การวเิคราะห์เน้ือหา ( Content  Analysis) 
4. ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลพัธ์ ( 1E / 2E ) 
5. การเปรียบเทียบความแตกต่าง ใช ้( t-test) แบบ dependent 

 จากขั้นตอนการน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาไปใช ้สามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินการ ได้
ดงัตารางท่ี 19 
 
ตารางท่ี 19 ขั้นตอนการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
วตัถุประสงค์การ

วจิยั 
วธีิด าเนินการวจิยั แหล่งข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูลในการ

วจิยั 

ผลทีไ่ด้รับ 

1. ทดลองใช้
รูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือ
ส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  
ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา   
 

1. ช้ีแจงกบันกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง 
2. ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยท่ี 1 เร่ือง
ทศนิยม 
3. จดัการเรียนการ
สอนเร่ืองทศนิยม
จ านวน 18ชัว่โมง 
4.  ทดสอบหลงัเรียน
เร่ืองทศนิยม 
 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ของ
โรงเรียนบา้น
หนองยาว  
ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 
2558  จ านวน  
25 คน 

1.หน่วยและ
แผนการจดัการ
เรียนรู้เร่ือง 
ทศนิยม 
2. หน่วยและ
แผนการจดัการ
เรียนรู้เร่ือง การ
บวก การลบ 
การคูณทศนิยม 
 

1.ค่าเฉล่ีย            
( X )  
2. ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( S.D.) 
3. ค่าร้อยละ (%) 
4.  การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content  
Analysis) 
 

ไดรู้ปแบบ
การเรียนการ
สอนเพ่ือ
ส่งเสริมมโน
ทศัน์และ
กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร์  
ส าหรับ
นกัเรียน
ระดบั
ประถมศึกษา   
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ตารางท่ี 19 ขั้นตอนการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (ต่อ) 

วตัถุประสงค์การ
วจิยั 

วธีิด าเนินการวจิยั แหล่งข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูลในการ

วจิยั 

ผลทีไ่ด้รับ 

2. เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือ
ส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  
ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา   
 
3. เพ่ือหา
ประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือ
ส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  
ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา   

5. ทดสอบก่อนเรียน
เร่ือง การบวก การ
ลบ  การคูณทศนิยม 
6. จดัการเรียนการอ
สนเร่ือง การบวก 
การลบ การคูณ
ทศนิยม จ านวน 17
ชัว่โมง 
7. ทดสอบหลงัเรียน
เร่ืองทศนิยม 
8. ใหน้กัเรียนท า
แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
9. หาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียน
การสอน 
10. หาประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียน
การสอน 

 3. แบบทดสอบ
มโนทศันแ์ละ
กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร์ 
4. 
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

5.   ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
และผลลพัธ์          
( 1E / 2E ) 
6. การ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง 
ใช ้( t -test) 
แบบ dependent 
 

ท่ีผา่นการใช้
จริง ท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์
80/80และได้
ประสิทธิผล
ของรูปแบบการ
เรียนการสอน 

 
ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา (Development : 2D )ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) 
 ขั้นตอนท่ี 4 เป็นการปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอน ในขั้นตอนน้ี
ผูว้จิยัพิจารณาทบทวน และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งระบบโดยศึกษาผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พฒันาการด้านมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์   ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  และผลการสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน และ
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กระบวนการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและน าไปขยายผลกบันกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ของโรงเรียนบา้นหนองยาวโดยมีการด าเนินการดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา   

2. เพื่อรับรองรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  โดยการน าไปขยายผล 
 วธีิด าเนินการ 
 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการ พฒันา/ปรับปรุง รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา และน าไปขยายผลดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

1. ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

1.1 น าผลจากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีไดจ้ากการน าไปใชจ้ริงมาทบทวนรูปแบบการเรียนการสอน 

1.2 ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
จากนั้นน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อใหข้อ้เสนอแนะ 

1.3 ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาจนไดรู้ปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ท่ี
สมบูรณ์ส าหรับการน าไปขยายผล 

2. การรับรองรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  โดยการน าไปขยายผล ด าเนินการดงัน้ี 

2.1 ประชุมช้ีแจงครูผูส้อนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อท าความเขา้ใจ
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา   

2.2 ผูว้ิจยัและครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ร่วมเขียนแผนการ
จดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  เร่ือง การบวก การลบ  การคูณทศนิยม  จ านวน  4
แผน  รวม  17ชัว่โมง 
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2.3 ครูผูส้อนคณิตศาสตร์น าแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีเขียนไปใชใ้นการจัดการ
เรียนการสอน โดยด าเนินการดงัน้ี 

2.3.1 ช้ีแจง  ท าความเขา้ใจกบันกัเรียนเก่ียวกบัรูปแบบในการจดัการเรียนการสอน  
และวธีิวดัและประเมินผลในการจดัการเรียนการสอน 

2.3.2 ทดสอบมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบ  
การคูณทศนิยม ก่อนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ  การคูณทศนิยม  ตามรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพฒันาข้ึน 

2.3.3 จดัการเรียนการสอนเร่ือง การบวก การลบ  การคูณทศนิยม  ตามแผนการ
จดัการเรียนการสอน  และด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลเก่ียวกบั ความสามารถดา้นมโนทศัน์  และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนจากการท าใบงานของแต่แผนการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาพฒันาการของมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2.3.4 ทดสอบมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบ  
การคูณทศนิยม  หลงัการจดัการเรียนรู้  เร่ืองการบวก การลบ  การคูณทศนิยม  ตามรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

2.3.5 ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

2.3.6 ในระหวา่งจดัการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้ตามท่ีครูจดัให้แต่ละขั้นตอน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ประโยชน์ในการศึกษาพฒันาการ
และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

2.4 หาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีไดจ้ากการขยายผล 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การบวก  การลบ การคูณ  ทศนิยม  จ  านวน  4แผน 
2. แบบทดสอบประเมินมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เร่ือง  การบวก การลบ 

การคูณทศนิยม  จ  านวน 1 ฉบบั 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ

การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาจ านวน  1  ฉบบั 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉล่ีย ( X )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  
2. ค่าร้อยละ ( % ) 
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3. การวเิคราะห์เน้ือหา ( Content  Analysis) 
4. การเปรียบเทียบความแตกต่าง ใช ้( t-test) แบบ dependent 

 จากขั้นตอนการพฒันา และประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาสามารถ
สรุปขั้นตอนการด าเนินการ ไดด้งัตารางท่ี 20 
 
ตารางท่ี 20  ขั้นตอนการพฒันาและการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
วตัถุประสงค์การ

วจิัย 
วธิีด าเนินการวจิัย แหล่งข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การวจิัย 
การวเิคราะห์

ข้อมูลในการวจิัย 
ผลที่ได้รับ 

1. เพื่อปรับปรุง
รายละเอียดของ
รูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อ
ส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียน
ระดบั
ประถมศึกษา   

1. น าผลท่ีไดจ้าก
ขั้นตอนท่ี 3 มา
วิเคราะห์ 
2.ปรับปรุง
รายละเอียดของ
รูปแบบการเรียน
การสอน 
3. เสนอต่อท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
4. ปรับปรุงแกไ้ข 
และน าไปขยายผล 

ผลท่ีไดจ้ากการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียน
การสอนในขั้น
น าไปใชจ้ริง 

  ไดรู้ปแบบการ
เรียนการสอนท่ี
สมบูรณ์ 

2. เพื่อรับรอง
รูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อ
ส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียน
ระดบั
ประถมศึกษา  โดย
การน าไปขยายผล 

1. ประชุมช้ีแจง
ครูผูส้อนคณิตศาสตร์
ท่ีขยายผล 
2. ผูวิ้จยัและครู
ร่วมกนัเขียนแผนการ
เรียนการสอนท่ีใชใ้น
การขยายผล 
3. ครูผูส้อน น า
แผนการจดัการเรียน
การสอนไปใช ้
4. หาประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียน
การสอน 

1. ครูผูส้อน
คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6
ของโรงเรียนบา้น
หนองยาวจ านวน 1
คน 
2.  นกัเรียนชั้น
ประถมปีท่ี 6ของ
โรงเรียนบา้น
หนองยาว จ านวน 
26คน 

1. หน่วยและ
แผนการจดัการ
เรียนรู้เร่ือง การ
บวก การลบ การ
คูณทศนิยม 
2. แบบทดสอบ
มโนทศัน์และ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
4. แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

 1.ค่าเฉล่ีย ( X )  
2. ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( S.D.) 
3. ค่าร้อยละ (%) 
4.  การวิเคราะห์
เน้ือหา ( Content  
Analysis) 
5. การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของ
ความแตกต่าง ใช ้( 
t-test) แบบ 
dependent 

ไดรู้ปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียน
ระดบั
ประถมศึกษา  ท่ี
ผา่นการรับรอง
โดยการน าไปขยาย
ผล 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษามีวตัถุประสงค์  ดงัน้ี 1. เพื่อพฒันาและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ย 2.1) เปรียบเทียบความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  2.2) ศึกษาพฒันาการของความสามารถดา้น
มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  
และหลงัเรียน 2.3) เปรียบเทียบความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อน
และหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  2.4) ศึกษาพฒันาการของความสามารถดา้นกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน และ
หลงัเรียน 2.5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และ 
3. เพื่อขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้ระบวนการวิจยัและ
พฒันา (Research  and  Development)  โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods 
Research)  โดยออกแบบการวจิยัเป็นแบบ Embedded Design  มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน การพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 ตอนที่ 2 ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา   
 ตอนที ่ 3 ผลการขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
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ตอนที่  1  ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
เพือ่ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาผูว้ิจยัมีผลการด าเนินงานเป็น 
2 ส่วน ไดแ้ก่ ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  และผลการพฒันา
และหาประสิทธิภาพของรูแปแบบการเรียนการสอน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์
และกระบวนการทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   

1.1 ผลการศึกษาเอกสารข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
มีผลดงัน้ี 

1.1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
    ผูว้ิจยัได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ โดยการศึกษาขอ้มูลด้านเอกสารเก่ียวกบั ขอ้มูลเชิงนโยบายของหลกัสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551
ขอ้มูลเชิงนโยบายของหลกัสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศท่ีมีผลส าเร็จในการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์  ซ่ึงมีผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานสรุปไดด้งัน้ี 

1.1.1.1 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ด้วยวิธีการวเิคราะห์เน้ือหา (Content  
Analysis) พบวา่ เป็นหลกัสูตรท่ีใชแ้นวคิดหลกัสูตรอิงมาตรฐาน ก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจดัการเรียนรู้ไว ้6 สาระ คือ สาระจ านวนและการด าเนินการ สาระการวดั  สาระเรขาคณิต สาระ
พีชคณิต สาระการวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น และสาระทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
โดยสาระทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์จ าเป็นตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนสอดแทรก
ใน 5 สาระท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท่ีก าหนดประกอบดว้ย   
การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืนๆและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ โดยมีการก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนเมื่อจบการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา ผูเ้รียนตอ้งมีคุณภาพทางคณิตศาสตร์ คือ  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระการ
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เรียนรู้ทั้ง 5 สาระ  โดยใชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และน า
ความรู้ท่ีไดม้าแสดงออกใหค้รอบคลุมทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

1.1.1.2 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
ประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) พบวา่  หลกัสูตรคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาของประเทศสิงคโปร์ (Primary 
Mathematics Teaching and Learning Syllabus, 2013) มีเป้าหมายคือ ตอ้งการให้นกัเรียน 1)ไดรั้บ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์และทกัษะในการใชชี้วติประจ าวนั และการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง  
2)พฒันาการคิด การให้เหตุผล การส่ือสาร การประยุกต์ใช้ และทกัษะอภิปัญญา ผ่านวิธีการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแกปั้ญหาและ 3)สร้างความมัน่ใจและส่งเสริมใหเ้กิดความสนใจในคณิตศาสตร์
โดยมีหลกัการสอน 3 ประการ คือ  1)การเรียนรู้ส าหรับความเขา้ใจในการใชเ้หตุผล กาน าไปใชแ้ละ
การแกปั้ญหา 2) การเรียนการสอนส าหรับการสร้างความรู้ให้นักเรียน โดยใช้ความสนใจและ
ประสบการณ์ของนกัเรียน รวมทั้งส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและสะทอ้นการ
เรียนรู้  3) การเรียนการสอนที่เช่ือมต่อการเรียนรู้สู่โลกแห่งความเป็นจริง  หลกัสูตรคณิตศาสตร์
ของประเทศแคนนาดา (The Ontario Curriculum, Mathematics, 2005) ไดใ้ห้ความส าคญัของทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเนน้ว่า การแกปั้ญหาถือว่าเป็นกระบวนการที่ส าคญัท่ีท าให้ให้
นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรคณิตศาสตร์ได ้โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ถือ
วา่เป็นส่วนหน่ึงในการแกปั้ญหา และมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียน โดยทกัษะกระบวนการดา้นการแกปั้ญหา (Problem Solving) จะเป็นแกนในการขบัเคล่ือน
ให้เกิด การให้เหตุผลและการพิสูจน์ (Reasoning and Proving ) การสะทอ้นภาพ (Reflecting) 
การเลือกใชเ้คร่ืองมือและกลยุทธ์ในการค านวณ (Selecting Tools and Computational Strategies) 
การเช่ือมโยง (Connecting) การแสดงเคร่ืองหมายแทน (Representing) และการติดต่อส่ือสาร 
(Communicating) โดยผูเ้รียนตอ้งมีองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ ความรู้  และความเข้าใจ เก่ียวกับ ข้อเท็จจริง ขั้นตอนต่างๆ  
กระบวนการและ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องละชัดเจนเสียก่อน และประเทศ
สหรัฐอเมริกาก าหนดใหว้ชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาบงัคบัท่ีตอ้งจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนใน
ทุกระดบัชั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการ ส่ือสาร 
สามารถแก้ปัญหาได้และน าไปใช้ในการพฒันาเทคโนโลยี  ซ่ึงจุดประสงคข์องการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ใน ศตวรรษท่ี 21 คือ เพื่อให้นกัเรียนไดต้ระหนกัถึงคุณค่าทางคณิตศาสตร์  มีความมัน่ใจ  
เป็นนกัแกปั้ญหา สามารถส่ือสารและใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ได ้ เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้
ในวิชาคณิตศาสตร์ประกอบไปดว้ย เน้ือหาเร่ือง  จ  านวนและการด าเนินการ  พีชคณิต  เรขาคณิต  
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การวดั สถิติและความน่าจะเป็น ส่วนทกัษะกระบวนการที่ตอ้งมีการสอนควบคู่ไปกบัเน้ือหา  
ประกอบดว้ย  1)  ความสามารถในการแกปั้ญหา 2) การให้เหตุผล 3) การเช่ือมโยง 4) การส่ือสาร 
และ 5) ความเขา้ใจในมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีตอ้งมีการพฒันาไปพร้อมกนั และ
เกิดความคล่องแคล่วในการด าเนินการ 

1.1.2 ผลการวเิคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ มีขอ้คน้พบ
ดงัน้ี 
    ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์  โดยการศึกษาขอ้มูลดา้นเอกสารเก่ียวกบั  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมี
ผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานสรุปไดด้งัน้ี 

1.1.2.1 มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์   คือ ความคิดส าคญั  หรือความเขา้ใจ
ของส่ิงใดส่ิงหรือหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกับคณิตศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้โดยผา่น
ประสบการณ์ต่างๆ จนน าไปสู่การไดข้อ้สรุปท่ีเป็นสาระส าคญัของเร่ือง และสามารถน าความคิด
ส าคญัท่ีไดไ้ปสู่การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  โดยกระบวนการ
ท่ีน าไปสู่การเกิดมโนทศัน์ได้นั้นประกอบไปด้วย 1) การน าเสนอส่ิงเร้าให้นกัเรียนไดรู้้จกั  2) จดั
กิจกรรมให้นกัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะต่างๆ กบัส่ิงเร้านั้น 3) ใหน้กัเรียนระบุส่ิงท่ีรับรู้จาก
การมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงเร้านั้นๆ  4) ให้นกัเรียนคิดหาเหตุผลหรือแยกแยะส่ิงท่ีไดรั้บรู้จากส่ิงเร้า จน
น าไปสู่การคาดการณ์ถึงลกัษณะร่วมของส่ิงเร้านั้น  5) สร้างสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัการรวมลกัษณะ
ของส่ิงเร้าท่ีเหมือนกนั6) ทดสอบสมมติฐานท่ีสร้างข้ึนในสถานการณ์หน่ึง 7) เลือกสมมติฐานท่ี
สามารถครอบคลุมส่ิงเร้าท่ีมีลกัษณะบางประการร่วมกนัได้ 8) จดัลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีคดัเลือกได้
จากสมมติฐานให้สัมพนัธ์กับกระบวนการคิดท่ีมีอยูเ่ดิมในโครงสร้างของความคิด 9) การสรุป
อา้งอิง หรือการสรุปครอบคลุม โดยการสรุปเป็นมโนทศัน์ท่ีได ้ 10) คิดหาสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมใช้
เป็นตวัแทนของมโนทศัน์ใหม่ 

1.1.2.2 มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ไดก้ าหนดมโน
ทศัน์ไวโ้ดยสรุปดงัน้ี  สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ  ประกอบดว้ยมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์
เก่ียวกบัการด าเนินการของ จ านวนนับ  เศษส่วน  ทศนิยม  สาระท่ี 2 การวดั  และสาระท่ี 3  
เรขาคณิต  เป็นสาระท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกนั นกัเรียนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เน้ือหาท่ีมีความเก่ียวเน่ือง
กนัเพื่อให้เกิดมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ร่วมกนั  ประกอบดว้ย เร่ือง มุม  เส้นขนาน  รูปเรขาคณิต
สองมิติ  รูปเรขาคณิตสามมิติ เวลา  เงิน  ทิศ  แผนท่ีและแผนผงั  สาระท่ี 4  พีชคณิต  ประกอบดว้ย
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มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ือง สมการและการแกส้มการ ส่วนสาระท่ี 5  การวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ความน่าจะเป็น ประกอบดว้ยมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  เร่ือง สถิติและความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 

1.1.2.3 วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี คือ  1)ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้  2) วิเคราะห์มโนทศัน์ท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 3) ครูจดัเตรียมขอ้มูลหรือสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของมโนทศัน์นั้นๆ  
4) ให้นกัเรียนลงมือศึกษา คน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งท่ีจดัเตรียมไว ้ 5) นกัเรียนรายงานส่ิงท่ีตนเองได้
พบ  6) บอกลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นตวัแทนของมโนทศัน์นั้น  7) ใหน้กัเรียนสรุปและให้ค  าจ  ากดัความ
ของมโนทศัน์ท่ีเรียนรู้  8) สรุปมโนทศัน์ในเร่ืองท่ีเรียนรู้ดว้ยภาษาของตนเอง  9) ประยุกตใ์ชม้โน
ทศัน์ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ ซ่ึงจากการสังเคราะห์งานวจิยัเก่ียวกบัขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์พบวา่ มี 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการเรียน  ขั้นเสนอตวัอยา่งของความคิดรวบยอด  ขั้นทดลองและสรุปผล  และขั้นประเมินผล 

1.1.3 ผลการวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มี
ขอ้คน้พบดงัน้ี 
    ผูว้ิจยัได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  โดยการศึกษาขอ้มูลดา้นเอกสารเก่ียวกบั  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมี
ผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานสรุปไดด้งัน้ี 

1.1.3.1 กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผลจากการสังเคราะห์กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของประเทศสิงคโปร์  
สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนนาดา  สรุปได้ว่า  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบไปดว้ย 
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์าง
คณิตศาสตร์ 

1.1.3.2 การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ คือ กระบวนการหรือวธีิการในการ
ไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีถูกตอ้งจากสถานการณ์ท่ีตอ้งการหาค าตอบ ซ่ึงผูท่ี้จะแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ได้
ตอ้งน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ในดา้นความรู้ท่ีเป็นเน้ือหา  ความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนหรือระบวนการ
ในการแกปั้ญหา ความรู้เก่ียวกบัทกัษะการค านวณ  และความสามารถด้านการอ่านมาประยุกตใ์ช้
เพื่อท าความเขา้ใจกบัปัญหาและดึงเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้พื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบ
ของปัญหานั้นๆ  โดยมีขั้นตอนของกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  5  ขั้นตอน คือ 1)ขั้นอ่าน
และท าความเข้าใจปัญหา  2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา  3)ขั้นด าเนินการตามแผน  4) ขั้นตรวจสอบ
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วิธีการและค าตอบท่ีได้  และ 5) ขั้นมองยอ้นและขยายผล  โดยมีขั้นตอนในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา 4  ขั้นตอน  คือ 1) การทบทวนความรู้เดิม  2) สอน
เน้ือหาใหม่ซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีน ามาใชเ้ป็นหลกัในการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน  3) การสรุปความรู้และ 4)น าความรู้ไปใชก้ารแกปั้ญหา   

1.1.3.3 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  คือความสามารถของบุคคลในการ
ใหค้  าอธิบายท่ีน่าเช่ือถือกบัขอ้สรุปของตนเองเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่โดยการอา้งอิง
ขอ้สรุปของตนเองกบัแนวคิด/ทฤษฎี/หลกัการทางคณิตศาสตร์ท่ีมีนกัการศึกษาไดค้น้พบมาแล้ว 
หรือการสร้างขอ้สรุปของตนเองให้เป็นท่ียอมรับโดยการวิเคราะห์/เช่ือมโยงหลกัการ/แนวคิด/
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่มีมาก่อนเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปใหม่ท่ีตนเองคน้พบ  ซ่ึงการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ การให้เหตุผลแบบอุปนยั (Inductive  Reasoning) การให้
เหตุผลแบบนิรนยั ( Deductive  Reasoning )  และการให้เหตุผลท่ีเกิดจากการหยัง่รู้ ( Intuitive  
Reasoning )โดยวธีิการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  เช่น   การใช้
ปัญหาปลายเปิด  การสอนแบบรู้คิด( CGI)  การสอนแบบร่วมมือ   และการสอนแบบอุปนยั-นิรนยั 

1.1.3.4 การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  
หมายถึง กระบวนการในการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน  เพื่อส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
รวมถึงการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ โดยใชภ้าษาและตวัแทนทางคณิตศาสตร์รวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์
โตต้อบระหว่างผูรั้บสารกบัผูส่้งสารเพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น หรือตอบค าถามหรือปฏิบติั
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และถูกต้องเก่ียวกบัคณิตศาสตร์  ซ่ึง
แนวทางในกาส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
และการน าเสนอ  สามารถท าไดโ้ดยการจดับรรยากาศในห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์
ร่วมกนั โดยการจดักิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้อยา่งกระฉบักระเฉง  จดัการเรียนรู้โดย
ค านึงถึงประสบการณ์ของนกัเรียนและน าสถานการณ์ เร่ืองใกลต้วันกัเรียนมาเป็นส่ือในการกระตุน้
ใหน้กัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกดา้นการส่ือสารในลกัษณะต่างๆ เช่น
การพูด  การอธิบาย การอภิปราย การวาดภาพ แล้วให้ผลยอ้นกลบัทนัทีเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บทราบ
ความสามารถของตนเองและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการเรียนรู้ของตนเอง 

1.1.3.5 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์หมายถึง การผสมผสาน เน้ือหา  
สาระและหลกัการ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาจดัให้เป็นระบบ และน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องโดยลักษณะของการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์การ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และ การเช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนั  ซ่ึง
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แนวทางการพฒันาความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์คือ การให้นกัเรียนมีกิจกรรมของ
การเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย  มีการจดักิจกรรมเพื่อใหน้ักเรียนได้มีความรู้และมโนทศัน์ของแต่ละเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้และมโนทศัน์นั้นไปสร้างความเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีการเช่ือมโยงความรู้ในลกัษณะภายในกลุ่มสาระ ระหว่างกลุ่มสาระ และใน
ชีวิตประจ าวนั โดยการให้นักเรียนไดแ้สดงออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นการอธิบาย การวาดภาพ  
และการอภิปราย โดยสถานการณ์ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรียนรู้คือเน้ือหาตามหลกัสูตร
โดยการประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ท่ีนกัเรียนมีประสบการณ์เร่ืองราวใกลต้วันกัเรียน และเหตุการณ์ใน
ชีวติจริงมาใชก้ระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

1.1.3.6 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการคิดท่ี
ตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จินตนาการและวจิารณญาณในการพฒันา คิดคน้ ประยุกต ์
ต่อเติมความสัมพนัธ์ของส่ิงเร้าทางคณิตศาสตร์ในแง่มุมต่างๆท่ีก่อให้เกิดส่ิงใหม่ หรือความรู้ใหม่
ซ่ึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ประกอบดว้ยพื้นฐานของการคิดอยา่งนอ้ย 4  ลกัษณะ
ไดแ้ก่ ความคิดริเร่ิมความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดยืดหยุน่  และความคิดละเอียดลออ  แนวทางการ
พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์ามารถด าเนินการไดโ้ดยการจดับรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ก่นกัเรียน  ให้นกัเรียนเรียนรู้เป็นกลุ่ม  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ดและ
น าเสนอแนวคิดของตนเองอยา่งอิสระภายใตก้ารให้ค  าปรึกษา แนะน าของครูผูส้อนจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการน าเสนอปัญหาท่ีทา้ทาย น่าสนใจ เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน ปัญหาเป็นปัญหาท่ี
นกัเรียนสามารถน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีมีอยูม่าใชแ้กปั้ญหาไดก้ระตุน้และส่งเสริมให้
นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองแสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดของเด็กนั้นมีคุณค่าและน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ไดส่้งเสริมใหน้กัเรียนใชจิ้นตนาการของตนเอง และยกยอ่งชมเชยเม่ือนกัเรียนมีจินตนาการท่ีแปลก
และมีคุณค่า 

1.1.4 ผลการวเิคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
    ผูว้จิยัไดศึ้กษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน  โดยการศึกษาขอ้มูลดา้นเอกสารเก่ียวกบั  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงมีผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานสรุปไดด้งัน้ี 

1.1.4.1 รูปแบบการเรียนการสอน ( model  of  teaching )  มีหลายรูปแบบ 
ควรเลือกให้เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและเป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนโดยในการวิจยั
คร้ังน้ีมีเป้าหมายในการพฒันามโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
กระบวนการผสมผสานกบัการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  ดงันั้นผูว้จิยัจึงประยุกตใ์ชรู้ปแบบการเรียนการสอน
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ของ 2 ตระกูล คือ  ตระกูลรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการ (The  
information-processing family of  Models)  และตระกูลรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นระบบ
สังคม (The  social family of  Models )  มาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

1.1.4.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาพบวา่  ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดน้ั้นไดแ้ก่ ทฤษฏีการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism) ผสมผสานกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Theory  of  
Cooperative  Learning )  เน่ืองดว้ยแนวคิดทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism)เป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีความเช่ือวา่  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และสร้างความหมายจากการเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง โดยผา่นกิจกรรมการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและ
บุคคลอ่ืน  และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Theory  of  Cooperative  Learning )มีแนวคิดในการ
จดัการเรียนรู้ที่ให้ความส าคญักบักระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นกลุ่มเล็กๆ  ประมาณ 3 – 6 คนท่ีมี
ขอ้ก าหนดในการเขา้กลุ่มอยา่งชดัเจน เพื่อด าเนินกิจกรรมในการหาความรู้โดยมีเป้าหมายส าคญัคือ 
ความส าเร็จของกลุ่มเกิดมาจากความส าเร็จของสมาชิกภายในกลุ่มทุกคน  และถือวา่ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้หน่ึงท่ีช่วยพฒันาทกัษะทางสังคม และความสามารถในการ
คิดขั้นสูงใหก้บันกัเรียน 

1.1.4.3 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีช่วยพฒันามโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และอยู่บนพื้นฐานของทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism) และ
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Theory  of  Cooperative  Learning )  คือ รูปแบบการเรียนการสอน
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry-Based Learning)รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ลุ่มยอ่ย (Small Group Cooperative 
Learning ) ท่ีมีการใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชก้ลุ่มยอ่ยไม่เกิน 4 คน ซ่ึงใชปั้ญหาเป็นจุดเร่ิมตน้
ในการเรียนรู้  น าไปสู่การสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง  โดยอาศยัการสร้างความรู้จากการลงมือ
ปฏิบติัและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและบุคคลอ่ืนทั้งนกัเรียนและครูผูส้อน   

1.2 ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
มโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จากแหล่งข้อมูล
บุคคลมีผลดงัน้ี 

1.2.1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบับทบาทของ
ครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โดยการ
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ใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 จ านวน 9  โรงเรียน  รวม  160  
คน  ไดข้อ้คน้พบวา่ 

1.2.1.1 บทบาทของนักเรียนท่ีต้องการในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
นักเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมกบัครูในการก าหนดเป้าหมายในการเรียนแต่ละคร้ัง   ส่วนการจดัการ
เรียนการสอน นกัเรียนตอ้งใหมี้การจดัการเรียนรู้ท่ีมีการช่วยเหลือกนัระหวา่งเพื่อน  มีอิสระในการ
เรียนรู้  การวางแผนและการหาค าตอบ ดว้ยตนเองและการช่วยเหลือระหว่างเพื่อน   ไดเ้รียนรู้โดย
การลงมือปฏิบติัจริง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกบัครูโดยการไดถ้ามและตอบค าถามจากครู  และ
ตอ้งการน าความรู้ท่ีไดน้ าไปสู่การใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวิตของนกัเรียนดว้ยตนเอง ดงัขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการเขียนสะทอ้นความคิดเห็นจากค าถามปลายเปิดของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อไปน้ี 
     “ อยากตั้งเป้าหมายในการเรียนร่วมกบัครูดว้ย” 
     “ อยากใหมี้การเรียนเป็นกลุ่ม จะไดใ้ห้เพื่อนๆผมช่วยอธิบายให้ฟัง
เวลาผมไม่เขา้ใจ ” 
     “ ชอบท่ีเม่ือไดเ้รียนแลว้ มีการใหล้งมือท าเลขดว้ย จะไดรู้้วา่ตนเอง
เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนมากนอ้ยเพียงใด ” 
     “บางคร้ังเรียนไม่เขา้ใจ เลยอยากจะถามครูและอยากให้ครูถามดว้ย
จะไดรู้้สึกวา่ครูใหค้วามสนใจ และจะไดแ้กไ้ขความเขา้ใจของตนเองดว้ย” 

1.2.1.2 บทบาทของครูท่ีนักเรียนต้องการในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์  นกัเรียนตอ้งการใหค้รูมีการเตรียมความพร้อมให้กบันกัเรียนก่อนเร่ิมจดัการเรียนการสอน  
ต้องการให้ครูจดักิจกรรมทบทวนความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นก่อนเร่ิมสอนเร่ืองใหม่ ในระหวา่งการ
จดัการเรียนการสอนตอ้งการให้ครูให้การช่วยเหลือนกัเรียนในการเรียนรู้  ส าหรับการประเมินผล
การเรียนรู้ตอ้งการใหค้รูมีการใหค้ะนนทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม และเปิดโอกาสให้ครูและนกัเรียน
ไดส้นทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ดังข ้อมูลที่ได้จากการเขียนสะทอ้นความคิดเห็น
จากค าถามปลายเปิดของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อไปน้ี 
     “ก่อนจะเรียนตอ้งการใหค้รูจดักิจกรรมอะไรก็ได ้ท่ีท าให้พวกเรามี
ความพร้อมก่อนท่ีจะเร่ิมสอน” 
     “ ก่อนท่ีครูจะสอนเร่ืองใหม่  อยากให้ครูทบทวนความรู้ท่ีผา่นมา
ก่อนเพราะบางคร้ังยงัไม่เขา้ใจพอเรียนเร่ืองใหม่ก็ไม่เขา้ใจอีก” 
     “ เวลาเรียนอยากใหค้รูเขา้มาดูการท างานดว้ย เพราะบางคร้ังเกิดขอ้
สงสัย จะไดถ้ามครูได”้ 
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     “อยากให้เวลาเรียนมีการซักถาม คุยกนัเกี่ยวกบัเร่ืองที่เรียนให้
มากข้ึน จะไดเ้ขา้ใจมากข้ึน” 
     “เวลาครูให้คะแนน  อยากให้มีการให้คะแนนเป็นกลุ่มด้วย
นอกเหนือจากการใหค้ะแนนเป็นคนๆ” 

1.2.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนคณิตศาสตร์ เก่ียวกบัมุมมองของ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา
กบัครูผูส้อนคณิตศาสตร์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จ  านวน  5  คน  ระหวา่งวนัท่ี 16 -  17  
ธนัวาคม  2557  สรุปไดว้า่ 

1.2.2.1 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  คือ 1)นกัเรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัมโนทศัน์ของเร่ืองท่ีเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีความสามารถในการแกปั้ญหา
ถูกตอ้งตามหลกัการและมีความสมเหตุสมผล 2)ใชรู้ปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และใชท้ฤษฎี
การเรียนรู้แบบร่วมมือและการสร้างความรู้มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 3)ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดส้ร้าง/
รู้เป้าหมายในการเรียนรู้ เขา้ใจหลกัการของเร่ืองที่เรียน และน าส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัจริง 
และฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  ดงัสะทอ้นไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
     “ หลกัการส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน คือตอ้งให้นกัเรียน
มีความคิดรวบยอดที่ถูกตอ้งในเร่ืองนั้นๆก่อน หากนักเรียนมีความคิดรวบยอดท่ีถูกตอ้งแลว้ ก็
จะสามารถน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งได ้” 
     “ตอ้งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยใชท้ฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐานคิดในการออกแบบรูปแบบการเรียน
การสอน ” 

1.2.2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ควรมีขั้นตอนดงัน้ี 1)ครูจดัเตรียม
เอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 2)อธิบายกติกาในการเรียนรู้ให้นกัเรียน
เขา้ใจตรงกนั 3)ทบทวนความรู้เดิมท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีจะเรียนและเติมเต็มพื้นฐานความรู้ท่ีนกัเรียน
บกพร่อง  4) จดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย  เช่ือมโยงจากส่ิงท่ีนกัเรียนรู้แลว้ไปสู่เร่ืองใหม่  จดักิจกรรม
การเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเขา้ใจยากให้เป็นเร่ืองท่ีสามารถเขา้ใจได้ง่ายครูน าเสนอตวัอย่างมโนทศัน์ท่ี
ตอ้งการให้เกิดข้ึนกบันกัเรียน ให้นกัเรียนบอกลกัษณะร่วมของตวัอย่างเพื่อน าไปสู่การสรุปเป็น
มโนทศัน์ ใหน้กัเรียนสรุปความรู้ท่ีไดเ้ป็นมโนทศัน์ในเร่ืองนั้นๆดว้ยตนเอง ตรวจสอบความถูกตอ้ง
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ของมโนทศัน์โดยการอภิปรายร่วมกนัระหว่างครูกบันักเรียน น าความรู้ที่ได้ไปฝึกปฏิบตัิให้
เกิดความช านาญดงัสะทอ้นไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
     “ส่ิงส าคญัของกระบวนการจดัการเรียนรู้ ก่อนอ่ืนครูตอ้งเตรียม
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้พร้อมเสียก่อน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบักติกาการเรียนให้นกัเรียนรู้ เพราะ
นกัเรียนจะไดรู้้วา่ตนเองตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งไรบา้ง ” 
     “ ตอ้งมีการทบทวนความรู้เดิมก่อนการสอน หากพบวา่นกัเรียนยงั
ไม่ความรู้เดิมไม่เพียงพอ ครูตอ้งสอนเสริมก่อน หากไม่ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ี ก็จะส่งผลเสียต่อ
การสอนในเร่ืองใหม่อีก ” 
     “ ในการสอนต้องสอนอย่างมีขั้นตอน คือ เช่ือมโยงจากส่ิงท่ี
นกัเรียนรู้แลว้ไปสู่เร่ืองใหม่  สอนจากง่ายไปยาก ” 

1.2.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา คือ 1)ศึกษาหลกัสูตร 2) ครู
เตรียมการสอนล่วงหนา้  3)ครูแจง้วตัถุประสงคใ์นการสอนแต่ละคร้ัง 4) น าเสนอเร่ืองท่ีจะสอนดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลายและทนัสมยั 5)สอนอยา่งละเอียดโดยเนน้สร้างความเขา้ใจพื้นฐานท่ีถูกตอ้งเพื่อ
ต่อยอดการคิดวเิคราะห์ เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจกระบวนการดว้ยตนเอง 6)ส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง 7)จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนท่ีออกแบบไวแ้ละอาจมีการปรับปรุง
ให้เกิดความเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้นๆ 8)มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกคร้ังท่ีสอน 9)สร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดี 10)ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ให้การเสริมแรง ให้ก าลงัใจ ให้
ค  าแนะน า และเติมเตม็ในส่ิงท่ีนกัเรียนยงัมีความรู้ไม่พอ ดงัสะทอ้นไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
     “ส่ิงส าคญัคือ ครูตอ้งศึกษาหลกัสูตรในกลุ่มสาระนั้นๆให้เขา้ใจ
และมีการน าไปสู่การเขียนแผนที่มีประสิทธิภาพและน าแผนท่ีเขียนไปสู่การสอนจริง หากพบ
ขอ้บกพร่องก็ปรับปรุงแผนการสอนนั้นๆ  หากท าอยา่งน้ีไดเ้ช่ือวา่ การสอนนั้นก็จะมีประสิทธิภาพ ” 
     “ ในความคิดของตนเอง คิดวา่กลยุทธ์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ ตวัครู  
หากครูมีความเป็นมิตรต่อนกัเรียน  สร้างบรรยากาศในการเรียนท่ีสนุกสนาน  มีการเสริมแรงและ
ใหค้วามสนใจกบันกัเรียนอยา่งทัว่ถึง  ก็จะส่งผลใหก้ารสอนในคร้ังนั้นๆประสบผลส าเร็จได ้” 
     “ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีตอ้งอาศยัการช้ีแนะ  และการอธิบาย
จากครูเพื่อช่วยท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน  ดงันั้นหลงัจากท่ีนกัเรียนไดไ้ปศึกษาความรู้
จากหนงัสือเรียนและตวัอยา่งแลว้ ครูตอ้งอธิบายและท าความเขา้ใจให้กบันกัเรียนดว้ย ส่ิงน้ีถือว่า
เป็นส่ิงส าคญัท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับการสอนคณิตศาสตร์ ” 
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1.2.2.4 ลกัษณะของการวดัและประเมินผลดา้นมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 1) ตอ้งวดัและประเมินผลตามตวัช้ีวดั  2)ประเมินให้ครอบคลุม
ทุกดา้น  ทั้ง ความรู้ ทกัษะกระบวนการ  สมรรถนะส าคญั  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  3)ตอ้ง
ด าเนินการวดัและประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอน 4)วดัและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 5)ใชเ้คร่ืองมือในการวดัท่ีหลากหลายสอดคลอ้ง เหมาะสม
กบัประเด็นท่ีจะประเมิน  6)เคร่ืองมือท่ีใชต้อ้งมีคุณภาพและครอบคลุมตวัช้ีวดั 7) เคร่ืองมือท่ีใชต้อ้ง
เป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการน าไปใช้จริง 8) การประเมินตอ้งประเมินทั้งกระบวนการ
ท างานและผลส าเร็จของงาน 9) เนน้การประเมินตามสภาพจริงดงัสะทอ้นไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์ 
ดงัน้ี 
     “ไม่วา่จะเป็นการวดัและประเมินผลวิชาใดก็ตาม ครูจ าเป็นตอ้งวดั
และประเมินผลตามตวัช้ีวดั และใชเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ” 
     “การวดัและประเมินผลตอ้งไม่แยกออกจากการเรียนการสอนปกติ  
และตอ้งเป็นการวดัผลเพื่อน าผลมาพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน ” 
     “เคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลต้องเป็นเคร่ืองมือท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวดั 
ใชไ้ดง่้าย และเนน้การประเมินตามสภาพจริง” 

1.2.2.5 ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีท าให้นกัเรียนมีความสามารถดา้นมโน
ทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มี  4 ดา้น คือ 1)ดา้นนกัเรียน  ไดแ้ก่ ระดบัสติปัญญาของ
นักเรียน ความสนใจการเรียนรู้ของนักเรียน และพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
2) ดา้นครู ไดแ้ก่ ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครู เทคนิคการสอนของครูการเปิดกวา้งของ
ครูในการใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั
จริงในการเรียนรู้การส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นควา้ด้วยตนเอง และความเอาใจใส่ของ
ครูผูส้อน 3) ดา้นผูป้กครอง  ไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ต่อการศึกษาของผูป้กครองท่ีมีต่อนกัเรียนใน
ความรับผิดชอบ 4) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้  ได ้แก่ บรรยากาศภายในห้องเรียน   
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน การใชส่ื้อประกอบการเรียนรู้ที่หลากหลายและทนัสมยัและเวลา
ท่ีเพียงพอในการจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ัง ดงัสะทอ้นไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
     “ส่ิ ง ท่ี ส่ งผลให้นัก เ รียนมีความสามารถด้านมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ท่ีส าคญัคือ ครู หากครูมีจิตวทิยาในการสอนท่ีดี  ก็จะช่วยให้นกัเรียน
มีความสามารถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ” 
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     “ พื้นฐานความรู้เดิมของนกัเรียนมีผลต่อการ เรียนรุ้ในทุกเร่ืองของ
นกัเรียน  หากนกัเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีดีแลว้  การส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถท่ี
สูงข้ึนยอ่มท าไดไ้ม่ยาก ” 
     “ ผูป้กครองก็มีส่วนช่วยให้นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์ได ้หาก
ครอบครัวใดมีพ่อแม่ท่ีให้ความส าคญัและสนใจในการเรียนของลูก ก็จะส่งผลให้นกัเรียนคนนั้นมี
ผลการเรียนท่ีดีดว้ย ” 
     “สภาพแวดลอ้มของห้องเรียน และโรงเรียนใครคิดว่าไม่ส าคญั  
หากโรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน มีบรรยากาศทางวิชาการ ก็จะส่งผลให้นกัเรียนมีความคุน้เคย
กบัวชิาการ เวลาเรียนนกัเรียนก็จะมีความสนใจต่อการเรียนมากข้ึน ” 

1.2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ เก่ียวกบัมุมมองของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน  5  
คน  ระหวา่งวนัท่ี 25 -  26  ธนัวาคม  2557  สรุปไดว้า่ 

1.2.3.1 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  คือ  การจดัการเรียนรู้ท่ียึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีความเช่ือวา่  นกัเรียนทุกคนมีความสามารถและพฒันาตนเองได ้ ค  านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
ระหวา่งเน้ือหา ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  โดยให้ความส าคญักบัมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง และการมีทกัษะ
พื้นฐานด้านการบวก การลบ การคูณ การหาร ส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้เป็นกลุ่มท่ีคละ
ความสามารถของผูเ้รียนผ่านการเรียนรู้ท่ีลงมือปฏิบติัท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริงและน าไปสู่การใช้
ความรู้ในชีวติประจ าวนั   ดงัสะทอ้นไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
     “ หลกัการของรูปแบบการสอนท่ีจะพฒันาข้ึน ตอ้งให้ความส าคญั
กบัมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการทุกดา้น และน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได”้ 
     “ตอ้งเช่ือว่าทุกคนมีความสามารถและพฒันาตนเองได้ ค  านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง ใชห้ลกัการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่มโนทศัน์ และ
ส่งเสริมทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21” 
     “เน้นการปฏิบติัจริงอย่างเป็นรูปธรรม สัมพนัธ์กบัชีวิตจริง เน้น
ทกัษะพื้นฐานดา้นการค านวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมให้นกัเรียนมีเจตคติท่ี
ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์” 
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1.2.3.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ควรมีขั้นตอนดงัน้ี  1)การวินิจฉยั
ผูเ้รียนก่อนการจดัการเรียนรู้ 2) เตรียมความพร้อมของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ วินยัในชั้นเรียน  
วสัดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ การท าขอ้ความเขา้ใจร่วมกนัในการเรียนรู้ 3)ทบทวนความรู้เดิมและ
น าไปสู่การเช่ือมโยงความรู้ใหม่ 4)จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21 เช่น  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา  การส่งเสริมให้มีการส่ือสาร
ระหวา่งกนั  5)มีการน าปัญหาจากชีวิตจริงมาใชใ้นการเรียนรู้ และมีการฝึกทกัษะในชั้นเรียนกบัครู 
เพื่อนและด้วยตนเอง  6)ประมวลความรู้ที่ได้ น าไปสู่การสร้าง  สรุป  และประยุกตใ์ชม้โนทศัน์   
7)ประเมินผลการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาการเรียนการสอน
ของครูและคุณภาพของผูเ้รียน  ดงัสะทอ้นไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
     “ขั้นแรกของการจดัการเรียนการสอนตอ้งมีการวินิจฉยัผูเ้รียนก่อน
แลว้เติมเต็มในส่ิงท่ีนกัเรียนขาด แลว้ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ส่วนการประเมินผลตอ้งเน้นไปท่ีการประเมินเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 
โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย ” 
     “ตอ้งเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆของนกัเรียน แลว้ทบทวน
ความรู้เดิม เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ น าเสนอแนวคิด วีการโดยเนน้กระบวนการกลุ่ม ฝึก
ทกัษะในชั้นเรียนกบัครู เพื่อนและตนเอง ประมวลความรู้และสร้างมโนทศัน์  สรุปมโนทศัน์และ
ประยกุตใ์ชม้โนทศัน์ ” 
     “เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เน้นกระบวนการกลุ่มและ
การท างานเป็นทีม ” 

1.2.3.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  ไดแ้ก่  1)การใช้ของจริงหรือ
สถานการณ์ที่อยู่รอบตวันักเรียนที่สัมพนัธ์กบัเร่ืองที่เรียน 2)การใช้ค  าถามที่กระตุน้ให้เกิด
กระบวนการคิดแก่นกัเรียน  3)การฝึกใชยุ้ทธวิธีต่างๆในการแกปั้ญหา 4)ฝึกให้นกัเรียนสร้างปัญหา 
และแสดงแนวคิดในการแกปั้ญหา โดยใช้เทคนิคการร่วมมือและการระดมสมอง 5)ใชเ้ทคโนโลยี
ประกอบการจดัการเรียนรู้  6)เนน้กระบวนการและฝึกทกัษะในชั้นเรียน กบัครูและเพื่อนและดว้ย
ตนเอง7)เปิดโอกาสนกัเรียนไดน้ าเสนอในรูปแบบต่างๆถึงวิธีการไดม้าของการแกปั้ญหาและมีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของวธีิการแกปั้ญหา 8)ส่งเสริมใหน้กัเรียนสร้างสรรคช้ิ์นงานตามความถนดั
ของนกัเรียน  ดงัสะทอ้นไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
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     “เนน้การใชค้  าถามท่ีมีพลงั  น าสถานการณ์ในชีวิตจริงมาใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ และใชเ้ทคโนโลยปีระกอบการจดัการเรียนรู้ ” 
     “เน้นกระบวนการและฝึกทกัษะในชั้นเรียนกบัครูและเพื่อน  และ
ดว้ยตนเอง ใช้ค  าถามน าไปสู่การคิด ฝึกให้นกัเรียนสร้างปัญหาและแสดงแนวคิดในการแกปั้ญหา
โดยใชเ้ทคนิคการร่วมมือและการระดมสมอง ” 
     “เร่ิมจากของจริงท่ีมีอยู่รอบตวันักเรียนท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีเรียน  
เนน้การคิดแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล เปิดโอกาสให้นกัเรียนน าเสนอวิธีการไดม้าของการแกปั้ญหา  มี
การตรวจสอบความถูกตอ้งของการแกปั้ญหา และส่งเสริมให้นกัเรียนสร้างสรรคช้ิ์นงานตามความ
ถนดัของนกัเรียน ” 

1.2.3.4 ลกัษณะของการวดัและประเมินผลดา้นมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ควรมีลกัษณะดงัน้ี 1)ตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงค์ในการประเมินผลที่ชัดเจน   
2)การประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งมีความต่อเน่ืองและควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอน 3)ตอ้งมี
การใชเ้คร่ืองมือการประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลอ้ง เหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งประเมิน  4)เคร่ืองมือ
ท่ีใชป้ระเมินตอ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีไดม้าตรฐานและเตรียมพร้อมส าหรับการประเมินในระดบัชาติและ
นานาชาติ 5)ตอ้งมีเกณฑ์การประเมินท่ีเป็นระบบชัดเจน 6)ในการประเมินแต่ละเร่ืองควรมีการ
ประเมินซ ้ าหลายๆคร้ังเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ดงัสะทอ้นไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
     “ต้องเป็นการวดัผลเพื่อการพฒันาการเรียนรู้โดยใช้เคร่ืองมือท่ี
หลากหลายตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดัและมีมาตรฐานท่ีพร้อมส าหรับการประเมินระดบัชาติ
และนานาชาติ  และการประเมินควรเปิดโอกาสใหค้รูและนกัเรียนเป็นผูป้ระเมินและสะทอ้นผลการ
ประเมินซ่ึงกนัและกนั ” 
     “ลกัษณะของการวดัผลคณิตศาสตร์ท่ีดีนั้น ตอ้งประเมินกระบวนการ  
มีการใชค้  าถามท่ีเจาะลึกแนวคิด ยุทธวิธีและกระบวนการในการแกปั้ญหา มีเกณฑ์การวดัผลท่ีเป็น
ระบบชดัเจน มีวตัถุประสงคใ์นการวดัท่ีชดัเจน มีการวดัผลท่ีต่อเน่ืองและควบคู่ไปกบัการเรียนการสอน” 

1.2.3.5 ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีท าใหน้กัเรียนมีความสามารถดา้นมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ประกอบดว้ย  1)ดา้นครูผูส้อน  ไดแ้ก่   
มีความรักในการสอน มีจิตวทิยาในการสอน มีความรู้ในเร่ืองท่ีสอน มีเทคนิค วิธีในการจดัการเรียน
การสอน มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม  
และมีความสามารถในการบริหารจดัการชั้นเรียน 2)ด้านผูบ้ริหาร ได้แก่ มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 3)ดา้นนกัเรียน  ไดแ้ก่  ใหค้วามร่วมมือในการจดัการเรียนรู้ มีความพร้อม
ในการเรียนรู้ เห็นความส าคญัของการเรียนรู้  4) ด้านส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ของนกัเรียนและ 
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5)ดา้นผูป้กครอง ไดแ้ก่ เห็นความส าคญัของการศึกษา  และติดตามดูแลเอาใจใส่นกัเรียนดงัสะทอ้น
ไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
     “ครูตอ้งมีองค์ความรู้เพียงพอ  มีใจท่ีจะสอน มีจิตวิทยาการสอน  
และมีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ” 
     “ตอ้งมีการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีดี ได้รับความร่วมมือในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  และครูตอ้งมีความสามารถในการสร้างความตระหนกัในการรักการเรียนรู้และ
การพฒันาตนเองใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน ” 
     “ครูตอ้งมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้  มีส่ือการสอน
ท่ีหลากหลาย ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ใช้วิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม  
สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีเอ้ือในการเรียนรู้ ” 
   ผลจากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับน าไปสู่การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา สรุปไดว้า่ 

1. การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีเป้าหมายท่ีส าคญัคือ  การพฒันานกัเรียน
ใหมี้ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัเรียนมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  คือ การทีนกัเรียนมีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง  และตอ้ง
อาศยัทกัษะทางคณิตศาสตร์ไดแ้ก่ ทกัษะในการให้เหตุผล  ทกัษะในการเช่ือมโยง  ทกัษะในการ
ส่ือสารและการน าเสนอ  และทกัษะดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ 

2. มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
โดยวธีิการส่งเสริมให้นกัเรียนสร้างมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง ด าเนินการโดยการส่งเสริม
ใหน้กัเรียนไดก้ าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ จดัเตรียมแหล่งข้อมูลและให้นักเรียนได้สืบเสาะหา
ความรู้จากแหล่งขอ้มูลนั้น  จนน าไปสู่การคน้พบมโนทศัน์ท่ีตอ้งการ  จากนั้นน ามโนทศัน์ท่ีไดม้า
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัจนน าไปสู่ขอ้สรุปของมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งและสรุปมโนทศัน์ดว้ยภาษาของ
ตนเอง  และส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกทกัษะโดยการน ามโนทศัน์ท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

3. กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ 

4. บทบาท ท่ีนกัเรียนตอ้งการในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   ไดแ้ก่ 
4.1 บทบาทของครูท่ีนกัเรียนตอ้งการ คือ ตอ้งการให้ครูมีการเตรียมความพร้อม

ใหก้บันกัเรียนก่อนเร่ิมจดัการเรียนการสอน ตอ้งการให้ครูจดักิจกรรมทบทวนความรู้พื้นฐานท่ี
จ าเป็นก่อนเร่ิมสอนเร่ืองใหม่ ในระหวา่งการจดัการเรียนการสอนตอ้งการให้ครูให้การช่วยเหลือ
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นกัเรียนในการเรียนรู้ ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งการให้ครูมีการให้คะนนทั้งเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม  และเปิดโอกาสใหค้รูและนกัเรียนไดส้นทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั   

4.2 บทบาทของนักเรียนที่ตอ้งการ คือ นักเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมกบัครูใน
การก าหนดเป้าหมายในการเรียนแต่ละคร้ัง ส่วนการจดัการเรียนการสอน นักเรียนตอ้งให้มีการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน มีอิสระในการเรียนรู้ การวางแผนและการหา
ค าตอบ ดว้ยตนเองและการช่วยเหลือระหว่างเพื่อน ไดเ้รียนรู้โดยการลงมือปฏิบตัิจริง มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ร่วมกบัครูโดยการได้ถามและตอบค าถามจากครู และตอ้งการน าความรู้ท่ีไดน้ าไปสู่
การใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวติของนกัเรียนดว้ยตนเอง    

5. ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ระดบัประถมศึกษา  ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  1) มีการเตรียมความพร้อมของนกัเรียน
ก่อนจดัการเรียนการสอน 2) มีการก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนั 3) ทบทวนความรู้พื้นฐาน
ก่อนการเรียนรู้เร่ืองใหม่ 4) แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 5) สร้างมโน
ทศัน์ใหม่ดว้ยภาษาของตนเอง  และ 6) น ามโนทศัน์ใหม่ไปใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

2. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์
และกระบวนการทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
  ในขั้นตอนน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและพฒันารูปแบบ รวมทั้งหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ และพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  โดยมี
ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบดงัน้ี 

2.1 ผลของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์
และกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
   ในการออกแบบและพฒันาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลที่มาจากผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนมาใชใ้นการออกแบบและพฒันา  มีผลดงัน้ี 

2.1.1 ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีผล
การสังเคราะห์และการพฒันาองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี 

2.1.1.1 ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความส าค ัญของ รูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และผลการสังเคราะห์
แนวคิดพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ประกอบดว้ย แนวคิดทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ย
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ตนเอง (Constructivism) ผสมผสานกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory  of  Cooperative  
Learning) ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้เป็นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี คือ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  (Problem-Based 
Learning) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry-Based Learning)  และรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใชก้ลุ่มยอ่ย (Small Group Cooperative Learning ) ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัดงั
แผนภาพท่ี 9 

2.1.1.2 ผลการพฒันาหลกัการ  วตัถุประสงค ์ กระบวนการจดัการเรียนการสอน  
และการวดัและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  
( Constructivism )  จากแนวคิดของ Vygotsky, 1978; Piaget, 1977; Wood, Bruner and Ross, 1976; 
Dalgarno, 2001; George, 1991; Brooks and Brooks, 1993; ทิศนา  แขมมณี, 2554; สุรางค ์โคว้ตระกูล, 
2545) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Theory  of  Cooperative  Learning ) จากแนวคิดของ Slavin, 
1990; Johnson and Johnson, 1996; Johnson,  Johnson and Holubec, 1987; Ajose and Joyner, 
1990; Davidson, 1984; วชัรา เล่าเรียนดี, 2555; พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, 2544 รูปแบบการเรียนการสอน
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) จากแนวคิดของ Barrow, 1985; Schmidt, 1993; 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2541; ส านกัมาตรฐานการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้, 2550 รูปแบบการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) จากแนวคิดของ Bruner, 1966; Bell, 
1978; สสวท, 2546; มสธ, 2537 และรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ลุ่มย่อย (Small Group 
Cooperative Learning )  จากแนวคิดของ Davidson (1984)  ซ่ึงผูว้ิจยัน ามาสังเคราะห์ ก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวจิยั  ดงัแผนภาพท่ี 10 
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แนวคดิ ทฤษฎ ี
ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
1) มนุษยเ์รียนรู้จากการคน้หา การจดัระเบียบและการซึมซบั
ความรู้ โดยผา่นขอ้มูลท่ีนกัเรียนมีอยู ่หากนกัเรียนถูกระตุน้
ดว้ยปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา  นกัเรียนจะ
พยายามปรับโครงสร้างของปัญญาใหเ้ขา้สู่สภาวะสมดุลย ์โดย
วธีิการดูดซึม และปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญหาเขา้สู่สภาพ
สมดุลย ์อนัน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาในตนเอง 
2) การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม ระหวา่งกลุ่ม
เพ่ือนและครู โดยนกัเรียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ครูเพ่ือใหก้า้วพน้พ้ืนท่ีรอยต่อพฒันาการ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้
ท่ีสูงข้ึน โดยการเสริมต่อการเรียนรู้ 
ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมอื 
1) การเรียนรู้เกิดข้ึนไดโ้ดยกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มเลก็ ท่ีมี
การคละเพศ และความสามารถของผูเ้รียนเพ่ือด าเนินกิจกรรม
ในการหาความรู้ 
2) เป้าหมายส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ คือ ความส าเร็จของ
กลุ่มเกิดมาจากความส าเร็จของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม ท่ีเกิด
จากการร่วมมือในการปฏิบติังาน 

 ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

1) ขอ้มูลสภาพการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษาจากครูและนกัเรียน 
2) ผลการวเิคราะห์มุมมองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และความตอ้งการในการ

แสดงบทบาทของนกัเรียนและครูผูส้อนคณิตศาสตร์จากครู  นกัเรียน  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

  
 ความเป็นมาและความส าคญัของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

เพือ่ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
1)การศึกษาในศตวรรษท่ี21 ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในดา้นการอ่าน  การ
เขียน  และการคิดค านวณ  และมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแกปั้ญหา  ทกัษะดา้นความร่วมมือและ
ทกัษะในการเรียนรู้  ดงันั้นผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งมีความสามารถดา้นคณิตศาสตร์  มีทกัษะในการแกปั้ญหา  มี
ความร่วมมือในการเรียนรู้และมีทกัษะในการเรียนรู้ 
2) จากปัญหาดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  นกัเรียนขาดความสามารถในดา้นมโนทศัน์ท่ี
ถูกตอ้งทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อนัส่งผลไปสู่สมัฤทธิผลทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ท่ีไม่น่าพึงพอใจ 
  ดงันั้นในการท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีสมัฤทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีสูงข้ึน  จ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้
นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งทางคณิตศาสตร์และมีความสามารถในกระบวนการต่างๆทางคณิตศาสตร์ จึง
ไดใ้ชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
แผนภาพท่ี  9 ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริม

มโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณติศาสตร์ 

1)ขอ้มูลสภาพการจดัการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ในระดบั
ประถมศึกษาจากครูและนกัเรียน 
2)ผลการวิเคราะห์มุมมองการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
และความต้องก ารในก ารแสดง
บทบาทของนักเรียนและครูผู ้สอน
คณิตศาสตร์  จากครู  นักเรียน  และ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 

 แนวคดิทฤษฎ ี
-ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism )  จากแนวคิดของ 
Vygotsky,1978; Piaget ,1977 ; Wood, Bruner & Ross, 1976 ; Dalgarno, 2001 ; 
George,1991; Brooks & Brooks,1993 ; ทิศนา  แขมมณี, 2554 ; สุรางคโ์คว้ตระกูล
,2545. 
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Theory  of  Cooperative  Learning )  จากแนวคิด
ของ Slavin , 1990; Johnson  and  Johnson,1996 ;  Johnson and Holubec, 1987  ; 
Ajose and Joyner,1990; Neil , 1984;วชัรา เล่าเรียนดี , 2555; พิมพนัธ์ เดชะคุปต์
,2544. 
- รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  (Problem-Based Learning)จาก
แนวคิดของ Barrow, 1985 ; Schmidt, 1993 ; กระทรวงศึกษาธิการ,2541 ; ส านกั
มาตรฐานการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ , 2550. 
- รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry-Based Learning) จาก
แนวคิดของ Bruner,1966; Bell,1978 ; สสวท,2546 ; มสธ, 2537 
- รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ลุ่มยอ่ย (Small Group Cooperative Learning )  
จากแนวคิดของ Davidson , 1984 

 

รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพือ่ส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สรุปการวจิยัรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
แผนภาพท่ี 10 การสังเคราะห์กรอบทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวจิยั (ก่อนการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

1.  หลกัการ 

2. วตัถุประสงค ์

3.  กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

4. การวดัและการประเมินผล 

5.  ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ขั้นท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้(Preparing : P) 

ขั้นท่ี 2  ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนั(Targeting : T) 

ขั้นท่ี 3  ทบทวนมโนทศัน์ท่ีจ  าเป็น(Reviewing :R) 

ขั้นท่ี 4  แกปั้ญหา/สถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใชก้ระบวนการทาง

คณิตศาสตร์(Problem solving: P) 

ขั้นท่ี 5  สร้างมโนทศัน์ของเร่ืองท่ีเรียนดว้ยภาษาของตนเอง

(Creating conceptions : C) 

ขั้นท่ี 6  น ามโนทศัน์ไปใชแ้กปั้ญหาคณิตศาสตร์

(Applingconceptions: A) 

ขั้นท่ี  7  ประเมินผลการเรียนรู้(Evaluating:E) 

ความสามารถด้านมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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แผนภาพท่ี 11   ผลการพฒันาหลกัการของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์(ก่อนการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) 
 

ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมมโนทัศน์

และกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 

หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

1)การเรียนรู้เกิดข้ึนโดยการกระตุน้ดว้ยปัญหาเพ่ือใหเ้กิดใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางปัญญา ส่งผลใหน้กัเรียนจะพยายามปรับ

โครงสร้างของปัญญาใหเ้ขา้สู่สภาวะสมดุลย ์โดยวิธีการดูดซึม 

และปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญหาเขา้สู่สภาพสมดุลย ์อนั

น าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาในตนเอง 

2) การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม ระหวา่งกลุ่ม

เพ่ือนและครู โดยนกัเรียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากครู

เพ่ือใหก้า้วพน้พ้ืนท่ีรอยต่อพฒันาการ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ี

สูงข้ึน โดยการเสริมต่อการเรียนรู้ 

3)การเรียนรู้เกิดข้ึนไดโ้ดยกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มเลก็ ท่ีมี

การคละเพศ และความสามารถของผูเ้รียนเพ่ือด าเนินกิจกรรม

ในการหาความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสรุปหลกัการของรูปแบบ : 1.เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเช่ือวา่นักเรียนทุกคนมีความสามารถ

และพัฒนาตนเองไดแ้ละค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 2. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือ

ในการกระตุ้นให้เ กิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive  

conflict)  แล้วใช้การเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding)ช่วยให้

นักเรียนปรับโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่สภาพท่ีสมดุลจน

น าไปสู่การสร้างมโนทศันใ์หม่ในการเรียนรู้ 

 3.เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู ้เ รียนใช้

กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อน าไปสู่มโนทัศน์ทาง

คณิตศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการกลุ่มยอ่ย 
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หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน   
                น าไปสู่ 
 

  

ผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบันักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 วตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอน
คณติศาสตร์เพือ่ส่งเสริมมโนทศัน์ 
และกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

 
1)เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการสร้างมโนทศัน์ทาง
คณิตศาสตร์ 
2)เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดมโนทศัน์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง 
 
 

 
แผนภาพท่ี 12 ผลการพฒันาวตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์(ก่อนการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นมโนทศัน์

ทางคณิตศาสตร์ 

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์  คือ 1) ความสามารถในการแกปั้ญหา

2)  ความสามารถในการให้เหตุผล  3) 

ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายและการ

น าเสนอ  4) ความสามารถในการเช่ือมโยง  และ 5) 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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วตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอนคณติศาสตร์   
           น าไปสู่ 
 

  

การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ของรูปแบบการสอนคณติศาสตร์ 

เพือ่ส่งเสริมมโนทศัน์ 
และกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพท่ี 13  ผลการพฒันากระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์(ก่อนการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) 

1.  ครูเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน โดยการจดัเตรียม

เอกสารประกอบการสอน  เตรียมความพร้อมดา้นนกัเรียน  จดันกัเรียน

เขา้กลุ่มและท าความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของกลุ่ม 

2.  ครูน าเสนอสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน แลว้ใหน้กัเรียน

ร่วมกนัแกปั้ญหาเพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนั 

3.  ครูทบทวนมโนทศันพ้ื์นฐานท่ีจ าเป็น โดยการวินิจฉยันกัเรียนโดยใช้

แบบทดสอบ และเติมเต็มมโนทศัน์ในเร่ืองท่ีนกัเรียนไม่พร้อม 

4.  นกัเรียนสร้างมโนทศันใ์หม่โดยการศึกษาความรู้จากแหล่งขอ้มูล แลว้

น ามโนทศันใ์หม่ไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

5.  นกัเรียนสร้างมโนทศันใ์หม่ดว้ยภาษาของตนเองโดยการเขียนแผนผงั

ความคิดประกอบตวัอยา่ง 

6.  นกัเรียนน ามโนทศันใ์หม่ไปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีครูก าหนดและ

ปัญหาท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนเอง 

7.  ประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการประเมินเป็นรายบุคคล  และรายกลุ่ม 

ขั้นท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้

(Preparing : P) 

 
ขั้นท่ี 2  ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้

ร่วมกนั(Targeting : T) 

 
ขั้นท่ี 3  ทบทวนมโนทศัน์ท่ีจ  าเป็น

(Reviewing :R) 

 ขั้นท่ี 4  แกปั้ญหา/สถานการณ์ท่ีก าหนดโดย

ใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์(Problem 

solving: P) 

 
ขั้นท่ี 5  สร้างมโนทศันข์องเร่ืองท่ีเรียนดว้ย

ภาษาของตนเอง(Creating conceptions : C) 

 

ขั้นท่ี 6  น ามโนทศันไ์ปใชแ้กปั้ญหา

คณิตศาสตร์(Applingconceptions: A) 

 

ขั้นท่ี  7    ประเมินผลการเรียนรู้

(Evaluating:E) 
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    จากแผนภาพท่ี 13 พบวา่  รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ประกอบดว้ยกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 7 ขั้น  คือ 
    ขั้นที ่1  เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้(Preparing : P) 

1. เตรียมเอกสารประกอบการสอน 
2. เตรียมความพร้อมดา้นตวันกัเรียน 
3. จดันกัเรียนเขา้กลุ่ม  กลุ่มละ 3-5 คน โดยการคละเพศ คละความสามารถ

ดว้ยวธีิการจบัฉลาก 
4. อธิบายหลกัการในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

    ขั้นที ่2   ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกัน(Targeting : T) 
1. น าเสนอปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในคร้ังนั้นๆ 
2. วเิคราะห์ความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนรู้ 
3. ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนั 

    ขั้นที ่3  ทบทวนมโนทัศน์ทีจ่ าเป็น(Reviewing :R) 
1. แจกใบงานทดสอบมโนทศัน์ท่ีจ  าเป็นใหน้กัเรียนแกปั้ญหา 
2. วนิิจฉยันกัเรียน 
3. เตม็เติมมโนทศัน์พื้นฐานท่ีจ าเป็นท่ีนกัเรียนบกพร่อง 

    ขั้นที่ 4  แก้ปัญหา/สถานการณ์ที่ก าหนดโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
(Problem solving: P) 

1. สร้างมโนทศัน์ยอ่ยจากการศึกษาใบความรู้ 
2. ใชม้โนทศัน์ยอ่ยในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยอาศยักระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ 
3. น าเสนอผลการแกปั้ญหา 
4. ร่วมกนัเติมเตม็การแกปั้ญหาใหส้มบูรณ์ 

    ขั้นที่ 5 สร้างมโนทัศน์ของเร่ืองที่เรียนด้วยภาษาของตนเอง(Creating 
conceptions : C) 

1. สร้างผงัความคิดมโนทศัน์ดว้ยตนเองประกอบตวัอยา่ง 
    ขั้นที ่6  น ามโนทัศน์ไปใช้แก้ปัญหาคณติศาสตร์(Applingconceptions: A) 

1. แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ตามท่ีก าหนดให้ 
2. แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนก าหนดข้ึนเอง 
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    ขั้นที ่ 7    ประเมินผลการเรียนรู้(Evaluating:E) 

1. ทดสอบนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2. สุ่มผลงานของนกัเรียนภายในกลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนของนกัเรียนทั้งกลุ่ม 

    ส าหรับผลการพฒันาการวดัและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ผูว้ิจยั
วิเคราะห์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ค 6.1 ร่วมกบั 
มาตรฐาน ค 1.1  และ ค 1.2 ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีผลการด าเนินการดงัแผนภาพท่ี 14 
    ส าหรับปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของการน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ไปใชใ้ห้
ประสบความส าเร็จ ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์จากครูผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  พบวา่  มีปัจจยั
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ดงัต่อไปน้ี 
    ดา้นครูผูส้อน คือครูตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ตอ้งมีความรักในการสอน  
มีจิตวิทยาในการจดัการเรียนการสอน มีความรู้เชิงเน้ือหาในเร่ืองท่ีจดัการเรียนการสอน และมี
ความสามารถในการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
    ดา้นตวันกัเรียน คือ นกัเรียนตอ้งเห็นความส าคญัของการเรียน มีความพร้อม
ในการเรียน  และใหค้วามร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน 
    ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  คือ การจดัห้องเรียนควร เอ้ือให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  และมีบรรยากาศเชิงบวกในหอ้งเรียน 
    จากส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ น าไปสู่ผลของการออกแบบรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
ดงัแผนภาพท่ี 15 
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สาระที ่1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและ
การใชจ้ านวนในชีวติจริง 
     1.  เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง   
2.  เปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 

3.  เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม และเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน 
มาตรฐาน ค 1.2เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของ 
จ านวนและความสมัพนัธ์ระหวา่ง     การด าเนินการต่าง ๆ  และ 
ใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา  
     1.  บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมท่ีค าตอบ
เป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
2.  วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของโจทยปั์ญหาและโจทย์
ปัญหาระคนของ ทศนิยม พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบและสร้างโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัจ านวนนบัได ้

 การวดัและประเมนิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอน 

 
1.  เป็นการวดัและประเมินผลท่ี
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
2. การวดัและประเมินผลเป็นไปเพื่อ
การพฒันาการเรียนการสอนและ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
3.  เป็นการวดัและประเมินผลท่ีมี
ความต่อเน่ืองและควบคู่ไปกบัการ
จดัการเรียนการสอน 
4. เป็นการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริง 
 

  
สาระที ่5  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

มาตรฐาน ค  5.1   มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  
การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ 
การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
1.  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
2.  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ 
ความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
5.. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์

กบัศาสตร์อ่ืนๆ 
6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

 
แผนภาพท่ี 14  ผลการพัฒนาการวดัและประเมินผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์(ก่อนการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) 
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แผนภาพท่ี 15  ร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ก่อนการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) 

 

 

1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนใชก้ระบวนการ 

 ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างมโนทศัน์

 ทางคณิตศาสตร์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดมโนทศัน์

 ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง 

 

 

 

1.  เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้ 

 (Preparing :P ) 

2.  ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนั

 (Targeting :T ) 

3.  ทบทวนมโนทศัน์ท่ีจ  าเป็น 

 (Reviewing) 

4.  แกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการทาง 

 คณิตศาสตร์(Problem Solving:P) 

5.  สร้างมโนทศัน์ดว้ยตนเอง 

 (Creating Conceptions:C) 

6.  น ามโนทศัน์ไปใชใ้นการแกปั้ญหา

 (Applying Conceptions:A) 

7.  ประเมินผลการเรียนรู้  

 (Evaluating : E) 

 

 

รูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  

 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

1.เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเช่ือวา่นกัเรียนทุกคนมีความสามารถและพฒันาตนเองไดแ้ละค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive  conflict)  แลว้ใชก้ารเสริมต่อการเรียนรู้ 

(Scaffolding)ช่วยให้นกัเรียนปรับโครงสร้างทางปัญญาเขา้สู่สภาพท่ีสมดุลจนน าไปสู่การสร้างมโนทศัน์ใหม่ในการเรียนรู้ 

3. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อน าไปสู่มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการกลุ่มยอ่ย 

 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ 

 
 
1.เป็นการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้ง กบั
ตวัช้ีวดั 
2. การวดัและประเมินผลเป็นไปเพื่อการ
 พฒันาการเรียนการสอนและพฒันา
 คุณภาพผูเ้รียน 
3. เป็นการวดัและประเมินผลที่มีความ
 ต่อเน่ืองและควบคู่ไปกบัการจดัการเรียน
 การสอน 
4. เป็นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

 

การวัดและประเมินผล 

ด้านครูผู้สอน 

1.มีความรักในการสอน  

2.  มีจิตวทิยาในการสอน   

3.  มีความรู้ในเร่ืองท่ีสอน      

4.  มีความสามารถในการบริหาร 

จดัการชั้นเรียน 

 

ด้านนักเรียน 

1.เห็นความส าคญัของการเรียนรู้ 

2. มีความพร้อมในการเรียนรู้ 

3. ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ 

 

 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

1.เอ้ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2. มีบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงบวก 

 

 

ปัจจัยท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ 
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2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของร่างรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  และการแก้ไขปรับปรุงมีผลดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของร่าง
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา และคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) จ  านวน  12  คน 
ในวนัท่ี  7  มีนาคม พ.ศ. 2558  ผลการตรวจสอบพบขอ้บกพร่องและผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะใน
การปรับปรุง  ดงัน้ี   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4  ผูเ้ขา้ร่วมการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
 

2.2.1.1 หลกัการของร่างรูปแบบการเรียนการสอน   
     ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างควรมี
การปรับปรุงโดยการน าค าส าคัญจากทฤษฎีท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ผูว้จิยัพฒันาข้ึน มาเรียบเรียงในรูปแบบของความเรียงท่ีมีลกัษณะเฉพาะของรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีใชใ้นการวจิยั  ดงัสะทอ้นไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 
     “หลักการควรเขียนเป็นความเรียงท่ีสะท้อนให้เห็นความเป็น
ลกัษณะเฉพาะของ Model ท่ีเราพฒันาข้ึน ” 
     “การเขียนหลกัการตอ้งสะทอ้นมาจากทฤษฎีท่ีน ามาใชเ้ป็นพื้นฐาน
ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยการน า Key Word ของทฤษฎีนั้นมาเรียบเรียงเป็น
หลกัการของรูปแบบ ” 
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     ผลการปรับปรุงหลกัการของรูปแบบ  โดยมีการเขียนหลกัการของ
รูปแบบเป็นความเรียงจ านวน  1 ขอ้ โดยมีหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน คือ การส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism)และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Theory  of  Cooperative  Learning)ดงัแสดงท่ีมี
ของหลกัการ ดงัแผนภาพท่ี 16 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 16  ผลการปรับปรุงหลกัการของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์(หลงัการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) 
 

ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริม

มโนทศัน์และกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 

 

หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

1)การเรียนรู้เกิดข้ึนโดยการกระตุน้ดว้ยปัญหาเพ่ือใหเ้กิดให้
เกิดความขดัแยง้ทางปัญญา ส่งผลใหน้กัเรียนจะพยายามปรับ
โครงสร้างของปัญญาใหเ้ขา้สู่สภาวะสมดุลย ์โดยวิธีการดูด
ซึม และปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญหาเขา้สู่สภาพสมดุลย ์
อนัน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาในตนเอง 
2) การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม ระหวา่งกลุ่ม
เพ่ือนและครู โดยนกัเรียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ครูเพ่ือใหก้า้วพน้พ้ืนท่ีรอยต่อพฒันาการ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้
ท่ีสูงข้ึน โดยการเสริมต่อการเรียนรู้ 
3)การเรียนรู้เกิดข้ึนไดโ้ดยกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มเลก็ ท่ี
มีการคละเพศ และความสามารถของผูเ้รียนเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมในการหาความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยสรุปหลกัการของรูปแบบ  

การส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์อยูบ่นพ้ืนฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้

ดว้ยตนเอง(Constructivism)และทฤษฎีการเรียนรู้

แบบร่วมมือ(Theory  of  Cooperative  Learning ) 
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2.2.1.2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน   
     ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้าง
วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน  ควรมีการเขียนเป็นความเรียงเพียงขอ้เดียว ท่ีสะทอ้น
ถึงมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และตดัค าวา่ถูกตอ้งออก ดงัสะทอ้นไดจ้ากการแสดง
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 
     “ ควรเขียนวตัถุประสงคเ์พียงขอ้เดียว  โดยการน าวตัถุประสงคเ์ดิม
มาหลอมรวมกนั และตดัค าวา่ ถูกตอ้ง ออก ” 
     ผลการปรับปรุงวตัถุประสงคข์องรูปแบบโดยการเขียนเป็นความเรียง
ท่ีสะทอ้นถึงมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คือ เพื่อพฒันามโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  ดงัแสดงท่ีมีของวตัถุประสงคข์องรูปแบบ  ดงัแผนภาพท่ี 17 
 

หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน   
น าไปสู่ 
 

  

ผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบันักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 วตัถุประสงค์ของรูปแบบการ
สอนคณติศาสตร์เพือ่ส่งเสริม

มโนทัศน์ 
และกระบวนการทาง

คณติศาสตร์ 
 

เพื่อพฒันามโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

 
แผนภาพท่ี 17  ผลการปรับปรุงวตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์(หลงัการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) 
 
 

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์  คือ 1) 

ความสามารถในการแกปั้ญหา2)  ความสามารถในการให้เหตุผล  3) 

ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายและการน าเสนอ  4) 

ความสามารถในการเช่ือมโยง  และ 5) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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2.2.1.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน   
1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้าง

กระบวนการเรียนการสอน  ควรมีการพฒันาในประเด็นต่อไปน้ี 
1.1 การเขียนอธิบายลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนแต่ละ

ขั้นควรเขียนเป็นความเรียงกวา้งๆ ท่ีอ่านแลว้สะทอ้นให้รู้ว่าในขั้นตอนนั้นๆจดัไปตามหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีใด โดยการน าค าส าคญั(Key word ) ของหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีมาเรียบเรียง 

1.2 เน่ืองจากเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีตอ้งการพฒันาทั้ง
ด้านมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดงันั้นในกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้ง
มีการแสดงให้เห็นว่าตอนไหนเป็นการพฒันากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ตอนไหนเป็นการพฒันา 
มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ และในส่วนของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตอ้งมีการสอนเพื่อให้นกัเรียน
มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองกระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้นๆดว้ย และในความเป็นจริงในแต่ละ
แผนไม่สามารถพฒันากระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดค้รบทุกเร่ือง  ดงันั้นในการเขียนแผนการสอน
ตอ้งระบุดว้ยวา่ในแผนนั้นๆตอ้งการพฒันากระบวนการทางคณิตศาสตร์เร่ืองอะไร 

1.3 การวดัและประเมินผลแต่ละแผนการสอน  ตอ้งมีการวดัและ
ประเมินผลทั้งด้านมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม  โดยตอ้งมีการระบุเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและเกณฑใ์นการวดัและประเมินผล 

1.4 ขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนบางขั้นตอนไม่น่าจะอยู่
ในกระบวนการเรียนการสอน  ได้แก่ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้  แต่ขั้นท่ี  1 ควร
เป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การจดันกัเรียนเขา้กลุ่มและการทบทวน
ความรู้เดิมท่ีตอ้งมีมาก่อนการเรียนรู้เร่ืองใหม่  ส่วนขั้นท่ี 4  กบัขั้นท่ี 6 ควรรวมเขา้เป็นขั้นเดียวกนั 

1.5 ลกัษณะของการเขียน Model  ควรมีการเลือกใชสี้ให้เหมาะสม
มากข้ึน  ตวัหนงัสือควรพิมพใ์หไ้ปในทิศทางเดียวกนั 

     ดงัสะทอ้นไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 
      “ ขั้นตอนท่ี1 ไม่น่าจะอยูใ่น Model  เน่ืองจากการเตรียมการดา้น
เอกสาร  การเตรียมความพร้อมของตวันกัเรียนไม่ใช่กระบวนการสอน  ขอเสนอวา่ในขั้นตอนท่ี  1 
ควรเป็นการสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการเรียน การจดันักเรียนเขา้กลุ่ม และการทบทวน
ความรู้เดิม น่าจะเหมาะสมกวา่ ” 
      “ในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนเน่ืองจากมีการพัฒนา
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วย แน่ใจหรือไม่ว่า นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ
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คณิตศาสตร์แต่ละเร่ืองแลว้หรือยงั  ดงันั้นจึงเสนอวา่ ควรมีการสอนให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
ในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดว้ย ” 
      “ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละคร้ังเป็นไปไม่ได้ว่าจะ
สามารถพฒันากระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดค้รบทุกตวั ดงันั้นเพื่อให้มีความเป็นไปไดม้ากข้ึน 
ขอใหผู้ว้จิยัระบุดว้ยวา่ในแต่ละแผนการสอนตอ้งการพฒันากระบวนการทางคณิตศาสตร์เร่ืองอะไร
ดว้ย ” 
      “การวดัและประเมินผลในแต่ละแผนการสอน ตอ้งมีการวดัและ
ประเมินผลดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และพฤติกรรมการท างาน
กลุ่มดว้ย  โดยตอ้งมีการระบุเคร่ืองมือวดัและเกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจนดว้ย ” 

2. ผลการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ไดป้รับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (5  P  Model) เป็น 5 ขั้น  
ประกอบดว้ย 
      ขั้นที ่1 เตรียมความพร้อมก่อนการเรียน(Preparation : P) 
      ผูส้อนสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเชิงบวก  ใหน้กัเรียนรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้และอธิบายบทบาทของการเรียนรู้
เป็นกลุ่มยอ่ย  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การเตรียมลกัษณะทางกายภาพของห้องเรียน โดยการปรับปรุง
โครงสร้างเก่ียวกบัการนัง่ของนกัเรียน  ใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มและนัง่ดว้ยกนักลุ่มละ 4  คน  มีพื้นท่ีวา่ง
พอส าหรับการใหน้กัเรียนเคล่ือนยา้ยในระหวา่งท ากิจกรรมได ้

2. การไดม้าของสมาชิกในกลุ่ม เกิดจากการรวมกลุ่มของนกัเรียนท่ี
ไดม้าโดยการสุ่ม ดว้ยวธีิการใชบ้ตัรเพื่อรวมกลุ่มนกัเรียน ซ่ึงครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งจ าแนกนกัเรียนใน
หอ้งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย คือ กลุ่มนกัเรียนท่ีมีพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดบัเก่ง ปานกลาง  
และอ่อน  แลว้ใหน้กัเรียนในแต่ละกลุ่มจบับตัรเพื่อเขา้กลุ่ม และการท างานโดยกลุ่ม  4  คนนั้นจะมี
การเปล่ียนแปลงกลุ่มทุกหน่วยการเรียนรู้ 

3. บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกภายในกลุ่มมีดงัน้ี 
3.1 นกัเรียนตอ้งมีความรับผิดชอบในงานและพฤติกรรมของ

ตนเอง 
3.2 นกัเรียนควรยนิดีใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่มเม่ือ

ไดรั้บการร้องขอ 
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3.3 นกัเรียนอาจขอความช่วยเหลือจากครูไดก้็ต่อเม่ือสมาชิก
ทุกคนภายในกลุ่มพบปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขกนัเองได ้
      บทบาท 3 ประการน้ีมีข้ึนเพื่อให้นกัเรียนไดมี้การอธิบายและ
ช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มในช่วงแรกของการลงมือท างานกลุ่ม แลว้ครูค่อยมีการให้ความรู้เพิ่มเติม
ในช่วงเวลาต่อมา 
      ขั้นที ่2  การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: 
(Participation :P ) 
      ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญา โดยใชปั้ญหา/
สถานการณ์ท่ีนักเรียนมีประสบการณ์หรือในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสงสัย 
อยากหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง  แลว้น านกัเรียนไปสู่การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนัภายใต้
การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งครูกบันกัเรียนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีท ากบันกัเรียนทั้งชั้น 
โดยมุ่งเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ของนกัเรียนทั้งชั้น เพื่อให้แน่ใจวา่  นกัเรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ครบถว้นตามตวัช้ีวดัท่ีวางแผนไว ้

2. สถานการณ์ หรือ ปัญหา ท่ีใช้เป็นตวักระตุน้ให้ นกัเรียนเกิด
ความขดัแยง้ทางปัญญา ควรเป็นปัญหาที่เป็นตวัแทนของเร่ืองท่ีตอ้งเรียนในคร้ังนั้นๆ  นกัเรียนมี
ประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆมาก่อน และสถานการณ์หรือปัญหาท่ีน าเสนอมีความใกลเ้คียงกบัชีวติจริง 

3. วธีิการน าเสนอปัญหาเพื่อน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายในการ
เรียนรู้ร่วมกนัครู 
      ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการทบทวนมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณติศาสตร์ทีจ่ าเป็น( Process : P ) 
      ครูวนิิจฉยัมโนทศัน์พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้มโนทศัน์
ใหม่ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  จากนั้นด าเนินการแกไ้ข/ทบทวนมโนทศัน์พื้นฐานท่ีคลาดเคล่ือนและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้ในคร้ังนั้นๆแก่นกัเรียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
โดยครูผูส้อนอาจใชแ้นวทางท่ีก าหนดใหต่้อไปน้ี 

1. การทบทวนมโนทศัน์พื้นฐานท่ีจ าเป็น ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้ง
วางแผนและระบุให้ได้วา่ในการสอนมโนทศัน์เร่ืองใดๆ  นกัเรียนจ าเป็นต้องมีมโนทศัน์พื้นฐาน
เร่ืองใด ซ่ึงครูผูส้อนอาจสรุปมโนทศัน์พื้นฐานที่จ  าเป็นให้อยู่ในรูปแผนผงัความคิด ส าหรับเป็น
เอกสารประกอบการสอน 
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2. การวินิจฉัยมโนทศัน์พื้นฐานที่จ  าเป็นส าหรับการเรียนรู้
มโนทศัน์ใหม่ของนกัเรียน ครูผูส้อนสามารถด าเนินการโดยผา่นการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคล คู่ หรือ
ภาพรวมทั้งห้องก็ไดต้ามความเหมาะสม โดยครูผูส้อนอาจใชว้ิธีการต่อไปน้ีในการจดักิจกรรมเพื่อ
วนิิจฉยันกัเรียน  

3. การแกไ้ข/ทบทวนมโนทศัน์พื้นฐานท่ีคลาดเคล่ือน เป็นขั้นตอน
หลงัจากท่ีวนิิจฉยันกัเรียนแลว้รู้วา่นกัเรียนมีความคลาดเคล่ือนในมโนทศัน์เร่ืองใด ครูผูส้อนด าเนินการ
อธิบายหลกัการของมโนทศัน์และยกตวัอยา่งประกอบหลกัการนั้น 

4. การทบทวนกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท่ีจ  าเป็นต่อการ
เรียนรู้ในคร้ังนั้น โดยการใหค้วามรู้เก่ียวกบักระบวนการทางคณิตศาสตร์และยกตวัอย่างประกอบ  
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้น 
      ขั้นที่ 4 สร้างและน าเสนอ มโนทัศน์ใหม่และกระบวนการทาง
คณติศาสตร์ (Presentation: P) 
      ครูกระตุน้ให้นกัเรียน เรียนรู้มโนทศัน์ใหม่ท่ีต่อเน่ืองจากมโนทศัน์
เดิม จากปัญหา/สถานการณ์ท่ีก าหนดไวใ้นขั้นท่ี 2 โดยวธีิการสืบเสาะหาความรู้ภายใตก้ระบวนการ
กลุ่มยอ่ย ควบคู่กบัการเรียนรู้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย จนน าไปสู่การ
สรุปมโนทศัน์ใหม่โดยมีแนวทางในการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 

1. แนวทางการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
มโนทศัน์ใหม่ ครูผูส้อนอาจด าเนินการตามแนวทางต่อไปน้ี 

1.1 วางแผนการสืบเสาะหาความรู้ 
1.2 ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

แหล่งความรู้ท่ีจดัเตรียมไวแ้ละจดบนัทึกความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ
ความรู้นั้น 

1.3 อธิบายและลงขอ้สรุป 
1.4 น าเสนอมโนทศัน์ใหม่  โดยการให้สมาชิกแต่ละคนภายใน

กลุ่มไดส้รุปมโนทศัน์ใหม่ดว้ยตนเอง และน าเสนอดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
2. การเรียนรู้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนน าความรู้เร่ืองกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการเรียน
การสอนคร้ังนั้นๆท่ีครูทบทวนในขั้นท่ี 3 มาใชใ้นเรียนรู้ในขั้นท่ี 4    
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      ขั้นที่ 5 ประยุกต์ใช้มโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา(Problem to  apply: P) 
      ครูก าหนดปัญหา/สถานการณ์ ทางคณิตศาสตร์ ท่ีมีความทา้ทาย
ความสามารถของนกัเรียน ให้นกัเรียนน ามโนทศัน์ใหม่ท่ีไดจ้ากการเรียน ร่วมกนัลงมือแกปั้ญหา
เป็นกลุ่ม โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และประเมินผลการเรียนรู้ด้านกระบวนการกลุ่ม  
ความรู้ดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียน ซ่ึงครูผูส้อน
อาจด าเนินการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 

1. น ามโนทศัน์ใหม่ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่น าเสนอใน
ขั้นท่ี 2 

2. ก าหนดสถานการณ์/ปัญหาท่ีสอดคล้องกับชีวิตประจ าวนั  
และครอบคลุมกบัมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใหน้กัเรียนฝึกทกัษะเป็นรายกลุ่ม 

3. ประเมินกระบวนการท างานกลุ่มด้วยการให้สมาชิกภายใน
กลุ่มช่วยกนัสรุปกระบวนการท างานกลุ่มของตนเองแลว้ประเมินผลการท างานกลุ่มดว้ยตนเอง 

4. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการประเมินการท างานกลุ่ม
ของตนเอง และร่วมกนัสรุปถึงแนวทางการท างานกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. ประเมินมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามเป้าหมาย
ของแผนการเรียนการสอนนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
      ดงัแสดงท่ีมาของการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบ  ดงัแผนภาพท่ี 18 
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วตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอนคณติศาสตร์   
น าไปสู่ 
 

  

การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ของรูปแบบการสอนคณติศาสตร์ 

เพือ่ส่งเสริมมโนทศัน์ 
และกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพท่ี 18  ผลการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์(หลงัการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) 

1.  เตรียมความพร้อมของนกัเรียนโดยการจดัสภาพหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อ

การเรียนรู้เป็นกลุ่ม  จดันกัเรียนเขา้กลุ่มๆละ4 คนคละความสามารถ  และ

ใหแ้ต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ท่ีภายในกลุ่ม 

2.  น าเสนอสถานการณ์/ปัญหา ท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการใหเ้กิด

ข้ึนกบันกัเรียน แลว้ใหน้กัเรียนตอบค าถามเพ่ือน าไปสู่การก าหนด

เป้าหมายในการเรียนร่วมกนั 

3. ทบทวนมโนทศันพ้ื์นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้มโนทศันใ์หม่   แลว้ใช้

มโนทศันพ้ื์นฐานเป็นส่ือกลางในการสอนกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท่ี

ตอ้งการใหเ้กิดในแผนการสอนนั้นๆ 

4.  สืบเสาะหาความรู้ใหม่เป็นรายบุคคล  และรายกลุ่ม แลว้ร่วมกนัสรุป

เป็นมโนทศันแ์ละเขียนน าเสนอมโนทศันใ์หม่ในรูปแบบของแผนผงั

ความคิด 

5.  น ามโนทศันใ์หม่ท่ีไดใ้ชใ้หเ้กิดความช านาญโดยการท าภาระงานตามท่ี

มอบหมายเป็นรายคู่  และรายบุคคล 

ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อมก่อนการเรียน  

(Preparation : P) 

 

ขั้นท่ี 2  การมีส่วนร่วมในการก าหนด

เป้าหมายในการเรียน: (Participation : P) 

ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการทบทวนมโนทศัน์และ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็น 

(Process :P) 

 

ขั้นท่ี 4 สร้างและน าเสนอ มโนทศัน์ใหม่

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

(Presentation: P) 

 

ขั้นท่ี 5 ประยกุตใ์ชม้โนทศัน์และ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ

แกปั้ญหา  (Problem to  Apply : P ) 
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2.2.1.4 การวดัและการประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน 
1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างการ

วดัและการประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล  ควรน าค าส าคญั (Key 
word) ดา้นการวดัผลจากทฤษฎีท่ีใชม้าเรียบเรียงในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการสอนท่ีวิจยั โดย
ตอ้งวดัและประเมินผลทั้งดา้น มโนทศัน์  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม  ซ่ึงตอ้งระบุให้ชดัเจนวา่ วดัเร่ืองอะไร  ใช้เคร่ืองมืออะไร  และมีเกณฑ์ในการวดัอยา่งไร  ดงั
สะทอ้นไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 
      “ ควรเป็นการวดัและประเมินผลท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามModel  
ของเรา ” 
      “ควรมีการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มดว้ย เพราะวา่มีการ
ใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ” 
      “ในการประเมินผลตอ้งมีการประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และมโนทศัน์พร้อมกนัหรือแยกกนัประเมิน ” 

2. ผลการปรับปรุงการวดัและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการ
สอนใหมี้ความกระชบัและครอบคลุมมากข้ึน เป็น การประเมินผลจากสภาพจริงท่ีเนน้การประเมิน
มโนทศัน์  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และประสิทธิภาพของการท างานกลุ่มดงัแสดงท่ีมีของการ
วดัและการประเมินผลของรูปแบบ  ดงัแผนภาพท่ี 19 
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สาระที ่1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและ
การใชจ้ านวนในชีวติจริง 
1.  เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง   
2.  เปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 

3.  เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม และเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน 
มาตรฐาน ค 1.2 เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวน
และความสมัพนัธ์ระหวา่ง     การด าเนินการต่าง ๆ  และใชก้าร
ด าเนินการในการแกปั้ญหา  
     1.  บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมท่ีค าตอบ
เป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
     2.  วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของโจทยปั์ญหาและโจทย์
ปัญหาระคนของ ทศนิยม พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบและสร้างโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัจ านวนนบัได ้

 การวดัและประเมนิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอน 

 
การประเมินผลจากสภาพจริงท่ีเนน้
การประเมินมโนทศัน์  กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  และประสิทธิภาพ
ของการท างานกลุ่ม 

  
สาระที ่5  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

มาตรฐาน ค  5.1   มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  
การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ 
การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
1.  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
2.  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ 
ความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
5.. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์

กบัศาสตร์อ่ืนๆ 
6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

 
แผนภาพท่ี 19  ผลการปรับปรุงการวดัและประเมินผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์(หลงัการจดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) 
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2.2.1.5 ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอน 
1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างปัจจยั

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอน ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ควรปรับปรุงโดยการ
พิจารณาเอาเฉพาะท่ีเป็นหวัใจหลกัของรูปแบบการสอนท่ีน ามาวิจยั ซ่ึงท่ีสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ลงมติร่วมกนัวา่ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนน้ีมี 2 ดา้นคือ   

1.1 ด้านครูผูส้อน ได้แก่  ตอ้งมีความรู้ท่ีชัดเจนในเร่ืองท่ีสอน
เพื่อจะได้เสริมต่อการเรียนรู้ให้กบันักเรียนได้  ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ทุกเร่ืองเพื่อน านกัเรียนให้เกิดกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเร่ืองนั้นๆ ตอ้งมีความรู้
เร่ืองการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดมโนทศัน์ในเร่ืองท่ีเรียน  ตอ้งวิเคราะห์ให้ได้
วา่ในการสอนมโนทศัน์เร่ืองนั้นๆนกัเรียนตอ้งมีมโนทศัน์ท่ีมีการก่อนเร่ืองอะไรบา้งเพื่อครูจะได้
ช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนได ้ และครูตอ้งมีการใชค้  าถามท่ีทรงพลงั (power question) 
กระตุน้ใหน้กัเรียนไดท้บทวนความรู้เดิมและพฒันาการคิด 

1.2 ดา้นนกัเรียน ตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  รู้สึกปลอดภยัใน
การเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนรู้ 

     ดงัสะทอ้นไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 
      “ปัจจัยท่ีเ อ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีน าเสนอมีมากเกินไป ควร
พิจารณาเอาเฉพาะส่ิงท่ีเป็นหวัใจของรูปแบบการสอนของเราเท่านั้น ” 
       “ปัจจยัท่ีส าคญัคือดา้นตวัครู ท่ีตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ทุกตวั และวธีิการสอนท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ” 

2. ผลการปรับปรุงปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เป็น 2 ปัจจยั คือ ดา้น
ครู  ไดแ้ก่ 1)มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2) มีความสามารถในการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 
ใหก้บัผูเ้รียน ดา้นผูเ้รียนได้แก่  1)มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  2)มีความสามารถในการมีปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคม  3)มีมโนทศัน์พื้นฐานท่ีจ าเป็นอยา่งถูกตอ้ง  และ 4)มีความสามารถดา้นกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
      ผลจากการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนน าไปสู่รูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ( 5  P  Model ) ดงัแผนภาพท่ี 20 
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แผนภาพท่ี 20  ร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (  5P Model)  หลังการสัมมนาอิงกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) 

รูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์( 5P  Model)  

ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  
 

1. หลักการ 
การส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎี 
การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
( Theory  of  Co-operative Learning ) 

1.หลกัการ 
 

เพื่อพฒันามโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2.วตัถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เตรียมความพร้อมก่อนการเรียน  
 (Preparation : P) 

 

3.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2.  การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
ในการเรียน (Participation : P ) 

 

3. ปฏิบติัการทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น (Process :P) 

 

4. สร้างและน าเสนอ มโนทศัน์ใหม่และ 
    กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Presentation: P) 

 

5. ประยกุตใ์ชม้โนทศัน์และกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา  
(Problem to  apply : P) 

 

 

การประเมินผลจากสภาพจริงท่ีเนน้การประเมินมโนทศัน์ และ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
4.การประเมินผล 

 

ด้านครู 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด

มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. มีความสามารถในการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding)ให้กบัผูเ้รียน 

 

ด้านผู้เรียน 

1.มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

2. มีความสามารถในการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

3. มีมโนทศัน์พื้นฐานท่ีจ าเป็นอยา่งถูกตอ้ง 

4. มีความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 

 

5. ปัจจัยที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
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2.2.1.6 คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างคู่มือ

การใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1)ภาพรวมของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
ควรมีเฉพาะเน้ือหาท่ีจ าเป็น กระชับ อ่านแล้วเขา้ใจสามารถน าไปใช้ได้เลย 2) รูปแบบการสอน
แต่ละขั้นควรแสดงให้เห็นวา่มาจากหลกัการหรือทฤษฎีการเรียนรู้อะไร และในแต่ละขั้นตอนบทบาท
ของครูและนกัเรียนคืออะไร  3) ในคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตอ้งมีความรู้เร่ืองมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และตอ้งท าใหผู้ใ้ชคู้่มือรู้วา่รูปแบบการเรียนการสอนน้ีมุ่งพฒันา
นกัเรียนทั้งดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  4) เน่ืองจากบางขั้นตอนมีการจดัการ
เรียนการสอนเป็นกลุ่ม 4 คน ดงันั้นตอ้งมีการอธิบายใหผู้ใ้ชคู้่มือไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการเขา้กลุ่มแบบน้ี
ดว้ยและในแต่ละแผนถ้ามีการเรียนรู้แบบร่วมมือควรระบุดว้ยว่าใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ
ชนิดใด  ดงัสะทอ้นไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 
      “ คู่มือตอ้งน าเสนอเฉพาะขอ้มูลท่ีจ  าเป็น  กระชบั  อ่านเขา้ใจง่าย 
สามารถเขใ้จและน าไปใชไ้ดท้นัที ” 
      “ ในคู่มือตอ้งท าใหผู้ใ้ชรู้้และเขา้ใจเร่ืองมโนทศัน์  กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และท าให้ผูใ้ช้เขา้ใจให้ไดว้่า รูปแบบการสอนน้ีมุ่งพฒันาทั้งด้านมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ” 
      “ควรมีการวิเคราะห์บทบาทของครูและนักเรียนในแต่ละ
ขั้นตอนดว้ยวา่ท าอะไร” 
      “การสอนแบบกลุ่ม4 คน มีลกัษณะอยา่งไร มีการแบ่งหนา้ท่ีกนั
อยา่งไร  ตอ้งมีการอธิบายใหผู้ใ้ชคู้่มือไดเ้ขา้ใจ ” 

2. ผลการปรับปรุงคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาดงัแสดงในแผนภาพท่ี 
21 
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ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาองิกลุ่มผู้เช่ียวชาญ   
น าไปสู่ 
 

  

การก าหนดแนวทางการน าเสนอข้อมูลในคู่มอืการใช้รูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเด็นในการน าเสนอข้อมูล 
ในคู่มือการใช้รูปแบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี 21  ผลการปรับปรุงคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (หลังการ
จดัสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) 

1.  คู่มือการใชรู้ปแบบตอ้งน าเสนอเฉพาะเน้ือหาท่ีจ  าเป็น  กระชบั  

อ่านง่าย  สามารถเขา้ใจและน าไปใชไ้ดเ้ลย 

2.  การน าแสนอรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละขั้น

ควรแสดงให้เห็นวา่จาก แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ใด  และบทบาท

ของครูและนกัเรียนคืออะไร 

3. ควรมีการน าเสนอความรู้เร่ืองมโนทศัน์และกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 

4.  ในการแบ่งกลุ่ม ควรมีการอธิบายหลกัการในการจดักลุ่มนกัเรียน 

วิธีการประเมินประสิทธิภาพการท างานกลุ่ม 

ความเป็นมาและความส าคญั 

ของการพฒันารูปแบบ 

การเรียนการสอน 

เพ่ือส่งเสริมมโนทศัน์ 

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

รูปแบบการเรียนการสอน 

เพ่ือส่งเสริมมโนทศัน์ 

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 ความรู้เร่ืองมโนทศัน์และกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ 

 

 วิธีการจดักลุ่มนกัเรียนและการประเมิน

ประสิทธิภาพการท างานกลุ่ม 

ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนการสอน/

แบบทดสอบ/แบบประเมินประสิทธิภาพ

การท างานกลุ่ม 
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2.2.2 ผลการพฒันาเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ไดแ้ก่  หน่วยการ
จดัการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบของหน่วยการจดัการเรียนรู้ และ
แผนการจดัการเรียนรู้  ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 22 

 
องค์ประกอบของหน่วยการจัดการ

เรียนรู้   
 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
แผนภาพท่ี 22  องคป์ระกอบของหน่วยการจดัการเรียนรู้  และแผนการจดัการเรียนรู้   

1.  สาระ  มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัและสาระการ

เรียนรู้แกนกลางคณิตศาสตร์  

2.  ตารางวิเคราะห์มโนทศัน ์ กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

และกระบวนการท างานกลุ่ม 

 3.  ก าหนดการจดัการเรียนการสอน 

4.  การวดัและประเมินผล 

5.  รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน

ระดบัประถมศึกษา 

6.  แนวการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันามโนทศัน ์และ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 

1. มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

2.กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

3.คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

4.ตวัช้ีวดัประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

5.เวลาท่ีใช ้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

6.แผนการจดัการเรียนรู้ 

6.1  มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 

6.2 เป้าหมายการเรียนรู้ 

 6.3 มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 

6.4  ค  าถามส าคญัในการเรียนรู้ 

6.5  หลกัฐานการเรียนรู้ 

6.6  เน้ือหา/ สาระ 

   6.7 กิจกรรมการเรียนการสอน 

6.8 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

   6.9   บนัทึกผลหลงัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
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2.2.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content Validity)  
ของแผนการจดัการเรียนการสอน และเคร่ืองมือที่ใช้ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ  ไดแ้ก่   
แบบทดสอบมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็น โดยการ
หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน  5  คน ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการ
จดัการเรียนการสอน พบวา่ ค่าความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็นค าถามกบัองคป์ระกอบของแผนการ
จดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 
X =4.40 , S.D. = 0.55  ถึง  X = 4.80 , S.D. = 0.45  ซ่ึงแสดงแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนมีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content  Validity ) สามารถน าไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลได้ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบประเมินมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ พบว่า มีความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นค าถามกบัความสามารถดา้นมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต่ X =4.60, S.D. = 0.55  ถึง  X = 4.80 , S.D. = 0.45  ซ่ึงแสดงวา่  แบบทดสอบ มีคุณภาพดา้น
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) สามารถน าไปใชใ้นการประเมินความสามารถดา้นมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ละคุณภาพดา้นความเช่ือมัน่
โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Alpha  Coefficient )  ของ  Cronbachโดยแบบทดสอบฉบบัท่ี 1  มี
ค่าความยากง่ายระหวา่ง  0.54-0.71  และค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง0.34 – 0.74  และมีค่าดา้นความ
เช่ือมัน่ 0.87 ตามล าดบั  และแบบทดสอบฉบบัท่ี 2  มีค่าความยากง่ายระหวา่ง  0.46 - 0.79  และค่า
อ านาจจ าแนกระหว่าง 0.43 – 0.79 และมีค่าดา้นความเช่ือมัน่ 0.94 ตามล าดบั  ซ่ึงแสดงว่า
แบบทดสอบประเมินมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ฉบบัมีคุณภาพทั้งดา้นความ
ยากง่าย (Difficulty) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และความเช่ือมัน่ (Reliability) สามารถ
น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ส่วนผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า  ในแต่ละประเด็นความคิดเห็น มีค่า
ความสอดคล้องอยู่ในระดบัมากที่สุด  โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X =4.80, 
S.D. = 0.45  ถึง  X = 5.00  , S.D. = 0.00  ซ่ึงแสดงวา่  แบบสอบถามความคิดเห็น  มีคุณภาพดา้น
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) สามารถน าไปใช้ในการสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งได ้
 
 
 



239 
 

 

2.3 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ก่อนน าไปทดลองใชจ้ริง  โดยน า
หน่วยการเรียนรู้จ านวน  2  หน่วย  และแผนการเรียนรู้  จ  านวน  8  แผน ท่ีพฒันาข้ึนตามรูปแบบ
การเรียนการสอน เพื ่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดบัประถมศึกษาน าไปทดลองใช้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2558 ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 จ านวน  31  คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  ซ่ึงมี
คุณลกัษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นระยะเวลา 35 ชัว่โมง เพื่อ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในสภาพการเรียนการสอนจริง และรวบรวมขอ้มูลโดย
ผูว้จิยัด าเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ แบบภาคสนาม( Field  Tryout )  โดยค่าประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา ของหน่วยท่ี 1 เร่ืองทศนิยม  เท่ากบั 81.34/ 80.78  หน่วยท่ี 2  เร่ือง  การบวก  
การลบ  การคูณทศนิยม  เท่ากบั 81.01/ 80.24 และโดยภาพรวมค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
เท่ากบั  80.79 / 80.51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนกบันกัเรียนภาคสนาม ( Field  Tryout )   
 

   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา    
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  จนน าไปสู่การ
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พฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา  และผา่นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒิดว้ยวิธีการการสัมมนาอิง
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)และผา่นการหาประสิทธิภาพจากการทดลองใชภ้าคสนาม (Field  
Tryout)และหลงัจากการทดลองภาคสนาม ผูว้จิยัด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขรูปแบบการเรียนการ
สอนตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกคร้ัง  ประเด็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขสรุปได ้ดงั
ตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 21 ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนหลงัจากการทดลองภาคสนาม 

หัวข้อการแก้ไข 
ทีเ่กดิจากการทดลองภาคสนาม 

แนวทางการแก้ไข 

ช่ือ  5 P  Model ช่ือ  5 P  Model 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน(5 P ) 
ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อมก่อนการ
เรียน  (Preparation : P) 
ขั้นท่ี 2  การมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายในการเรียน: (Participation : 
P ) 
ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการทบทวนมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ี
จ าเป็น (Process :P) 
ขั้นท่ี 4 สร้างและน าเสนอ มโนทศัน์
ใหม่และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(Presentation: P) 
ขั้นท่ี 5 ประยกุตใ์ชม้โนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แกปั้ญหา (Problem to  apply : P) 
 
ปรับจ านวนชัว่โมงในการสอนตาม 5 P   
Model 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน(5 P ) 
ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม  (Preparing : P) 
ขั้นท่ี 2มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: (Participating 
: P ) 
ขั้นท่ี 3 ทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น 
(Processing :P) 
ขั้นท่ี 4 น าเสนอ มโนทศันใ์หม่ (Presenting: P) 
ขั้นท่ี 5ฝึกปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ (Practicing : P) 
 
เวลาท่ีใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน(5 P)ใชเ้วลา  4 ชัว่โมง  
ไดแ้ก่ 
ชัว่โมงท่ี 1  
ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม  (Preparing : P) 
ขั้นท่ี 2มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: (Participating : 
P ) 
ชัว่โมงท่ี 2 
ขั้นท่ี 3 ทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น 
(Processing :P) 
ชัว่โมงท่ี 3 
ขั้นท่ี 4 น าเสนอ มโนทศันใ์หม่ (Presenting: P) 
ชัว่โมงท่ี 4 
ขั้นท่ี 5ฝึกปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ (Practicing : P) 
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   หลงัจากทดลองใช้ภาคสนาม (Field Tryout) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา  ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขดงัน้ี 
   หลกัการ 
   การส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory  of  
Cooperative  Learning ) 
   วตัถุประสงค์ 
   เพื่อพฒันามโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา   
   กระบวนการจัดการเรียนการสอน(5 P) 
   ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม  (Preparing : P) เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนสร้างบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเชิงบวก จดันกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4 คน
ท่ีคละความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ท่ีมีความสามารถเก่ง:ปานกลาง:อ่อน  ในอตัราส่วน  1:2:1 และ
อธิบายบทบาทของการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย   
   ขั้นท่ี 2  มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: (Participating : P )ครู
กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญา โดยน าเสนอปัญหา/สถานการณ์ท่ีนกัเรียนมีประสบการณ์
หรือในโลกแห่งความเป็นจริง ท่ีสอดคลอ้งกบัมโนทศัน์ใหม่ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบันกัเรียน  เพื่อให้
นกัเรียนเกิดความสงสัย อยากหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง แล้วน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้
ร่วมกนัภายใตก้ารมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งครูกบันกัเรียน 
   ขั้นท่ี 3 ทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น (Processing : 
P)ครูวนิิจฉยัมโนทศัน์พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้มโนทศัน์ใหม่ดว้ยวิธีการทดสอบ/ซกัถาม/
อภิปราย จากนั้นด าเนินการแก้ไข/ทบทวนมโนทศัน์พื้นฐานและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ี
จ  าเป็นต่อการเรียนรู้แก่นกัเรียน 
   ขั้นท่ี 4 น าเสนอ มโนทศัน์ใหม่  (Presenting: P)ครูกระตุน้ใหน้กัเรียน  เรียนรู้มโน
ทศัน์ใหม่ท่ีต่อเน่ืองจากมโนทศัน์เดิม โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ภายใตก้ระบวนการกลุ่มย่อย จน
น าไปสู่การสรุป/น าเสนอ มโนทศัน์ใหม่ดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
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   ขั้นท่ี 5 ฝึกปฏิบติัให้เกิดความช านาญ (Practicing : P)ครูก าหนดปัญหา/สถานการณ์ 
ทางคณิตศาสตร์ ท่ีสอดคลอ้งกบัมโนทศัน์ใหม่  ให้นกัเรียน ร่วมกนัลงมือแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม และ
รายบุคคล   ครอบคลุม กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการเรียนการสอน 
   การประเมินผล 
   ประเมินผลจากสภาพจริงท่ีเนน้การประเมินมโนทศัน์  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
และประสิทธิภาพของการท างานกลุ่ม 
   ปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
   ดา้นครู 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. มีความสามารถในการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding)ใหก้บัผูเ้รียน 
   ดา้นผูเ้รียน 

1. มีความเช่ือมัน่ในตนเองและมีความสามารถในการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
2. มีมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งและมีความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

   โดยร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  ท่ีได้ก่อนน าไปใช้จริง มีรายละเอียดในแต่ละ
องคป์ระกอบ ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 23 
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แผนภาพท่ี 23 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับ

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา    ปรับแกห้ลงัการทดลองภาคสนาม(Field  Tryout )  

1. หลกัการ 
การส่งเสริมมโนทศันแ์ละกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎี 
การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
( Theory  of  Co-operative Learning ) 

1.หลกัการ 
 

เพื่อพฒันามโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2.วตัถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เตรียมความพร้อม (Preparing: P) 
 

3.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2.มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
ในการเรียน (Participating: P ) 

 
3. ทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็น (Processing:P) 

 
4. น าเสนอ มโนทศัน์ใหม่(Presenting:P) 

 
5.ฝึกปฏิบติัให้เกิดความช านาญ (Practicing:P) 

 

 

การประเมินผลจากสภาพจริงท่ีเนน้การประเมินมโนทศัน์  และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
4.การประเมินผล 

 
ด้านครู 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน 

เกิดมโนทศันแ์ละกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. มีความสามารถในการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding)ใหก้บัผูเ้รียน 

 

ด้านผู้เรียน 
1. มีความเช่ือมัน่ในตนเองและมีความสามารถ 
ในการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
2. มีมโนทศันท่ี์ถูกตอ้งและมีความสามารถ 
    ดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

5. ปัจจัยที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์( 5P  Model)  

ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  
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2.4 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการเ รียนการสอน เพื่อ ส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  

2.4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
    ในการน ารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาไปใช้กบักลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั ซ่ึงเป็น
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  25  คน  ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558  โรงเรียนบา้นหนองยาว   อ าเภอด่านชา้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี   ผูว้ิจยัจดัการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ให้เกิดข้ึนพร้อมๆกนั  โดยผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีเป็น
ครูผูส้อน   ด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามกระบวนการ 5 ขั้น  โดยใช้หน่วยการเรียนรู้  2  
หน่วย  ประกอบดว้ย  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ทศนิยม  มีแผนการจดัการเรียนการสอน 4  แผน  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยม  มีแผนการจดัการเรียนการสอน 4  แผน  
รวมระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอน35  ชัว่โมง   ซ่ึงในแต่ละแผนมีกระบวนการจดัการเรียนรู้
ท่ีครูและนกัเรียนมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อพฒันามโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียน  โดยการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีบทบาทเป็นครูผูส้อน  มีผลการพฒันามโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จากการเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละ
ขั้นของกระบวนการจดัการเรียนการสอน  ดงัตารางท่ี 22 
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ตารางท่ี 22  ผลการส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  จากการร่วมปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งตามกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ของรูปแบบ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน บทบาทครู / บทบาทนักเรียน 
ผลท่ีเกดิขึน้กบันักเรียนโดยภาพรวม 

มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ 

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม  (Preparing : P) 
เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเชิง
บวก  จดันกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4 คนท่ีคละ
ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ท่ีมีความสามารถเก่ง:
ปานกลาง:ออ่น  ในอตัราส่วน  1:2:1 และอธิบาย
บทบาทของการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย  และใหน้กัเรียน
แต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ท่ีภายในกลุ่ม 

ครู: 
1. สร้างบรรยากาศในการการเรียนรู้ท่ีท าใหน้กัเรียนรู้สึกผอ่นคลาย 
2. สร้างความตระหนกัใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของการท างานเป็นกลุ่ม 
3. ใหค้วามรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม 
4. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัแนวทางในการท างานกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพและเกณฑก์าร
ประเมินประสิทธิภาพของการท างานกลุ่ม 
นักเรียน: 
1.เขา้กลุ่ม ตามเง่ือนไขของแต่ละแผนการสอน 
2.  แบง่หนา้ท่ีภายในกลุ่ม 

- - 

ขั้นท่ี 2  มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการ
เรียน: (Participating : P ) 
ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญา โดย
น าเสนอปัญหา/สถานการณ์ท่ีนกัเรียนมีประสบการณ์
หรือในโลกแห่งความเป็นจริง ท่ีสอดคลอ้งกบัมโน
ทศัน์ใหม่ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน  เพ่ือให้
นกัเรียนเกิดความสงสยั อยากหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง  แลว้
น าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย 

ครู: 
1.น าเสนอสถานการณ์ / ปัญหา  ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการเรียนรู้แต่ละ
แผน 
2. กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสงสัย เพ่ือน าไปสู่ขอ้คน้พบเป้าหมายในการ
เรียนรู้ 
3.  ช่วยน าไปสู่ขอ้สรุปเก่ียวกบัเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งของแต่ละแผน 
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ตารางท่ี 22  ผลการส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  จากการร่วมปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งตามกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ของรูปแบบ(ต่อ) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน บทบาทครู / บทบาทนักเรียน 
ผลท่ีเกดิขึน้กบันักเรียนโดยภาพรวม 

มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ 

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ในการเรียนรู้ร่วมกนัภายใตก้ารมีปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม
ระหวา่งครูกบันกัเรียน 

นักเรียน: 
1.ระดมสมองกนัภายในกลุ่มเพ่ือตอบค าถามจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้
2. หาขอ้สรุปเก่ียวกบัเป้าหมายในการเรียนรู้ 
3.  แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัทั้งชั้นเก่ียวกบัเป้าหมายการเรียนรู้ 
4. ลงขอ้สรุปถึงเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนั 

1. รู้ช่ือมโนทศัน์ท่ี
ตอ้งเกิดข้ึนใน
แผนการสอนนั้นๆ   

- 

ขั้นท่ี 3 ทบทวนมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น (Processing :P) 
ครูวินิจฉยัมโนทศัน์พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้
มโนทศันใ์หม่ดว้ยวิธีการทดสอบ/ซกัถาม/อภิปราย  
จากนั้นด าเนินการแกไ้ข/ทบทวนมโนทศัน์พ้ืนฐาน
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นต่อการ
เรียนรู้แก่นกัเรียน 

ครู: 
1.  วิเคราะห์มโนทศัน์พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นของแต่ละเร่ือง 
2. วินิจฉยันกัเรียนวา่มีมโนทศัน์พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้มโนทศัน์
ใหม่มากนอ้ยเพียงใด 
3. ทบทวน/เติมเตม็มโนทศัน์พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นใหก้บันกัเรียน 
4.  ใหค้วามรู้ควบคู่ไปกบัการใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติั เร่ืองกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นแต่ละแผน 
นักเรียน: 
1.ร่วมปฏิบติักิจกรรมวินิจฉยัมโนทศัน์พ้ืนฐานท่ีจ าเป็น 
2.  ฝึกปฏิบติักิจกรรม เพ่ีอพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทาง
คณิตศาสตร์โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

1. มโนทศัน์พ้ืนฐาน
ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้มโนทศันใ์หม่ 

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
1.การแกปั้ญหา 
2.  การใหเ้หตุผล 
3. การส่ือสาร ส่ือ
ความหมาย และ
การน าเสนอ 
4. การเช่ือมโยง 
5. ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
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ตารางท่ี 22  ผลการส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  จากการร่วมปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งตามกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ของรูปแบบ(ต่อ) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน บทบาทครู / บทบาทนักเรียน 
ผลท่ีเกดิขึน้กบันักเรียนโดยภาพรวม 

มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ 

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ขั้นท่ี 4 น าเสนอ มโนทัศน์ใหม่  (Presenting: P) 
ครูกระตุน้ให้นกัเรียน  เรียนรู้มโนทศัน์ใหม่ท่ีต่อเน่ือง
จากมโนทศัน์เดิม โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ภายใต้
กระบวนการกลุ่มย่อย จนน าไปสู่การสรุป/น าเสนอ 
มโนทศัน์ใหม่ดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ 

ครู: 
1.จดัเตรียมแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัมโนทศันใ์หม่ท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้แต่ละแผน 
2.  จดัเตรียมใบบนัทึกความรู้ท่ีไดจ้าการสืบเสาะหาความรู้ 
3. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหน้กัเรียนส าหรับการเขียนสรุปมโนทศัน์ใหม่ใน
รูปแบบของแผนผงัความคิด 
4.  ช้ีแจงขั้นตอนการสืบเสาะความรู้ และใหค้ าปรึกษา/ช่วยเหลือนกัเรียนใน
ระหวา่งการท ากิจกรรมสืบเสาะความรู้ 
นักเรียน: 
1.ลงมือปฏิบติัการสืบเสาะหาความรู้จากแหลง่ขอ้มูลท่ีก าหนด 
2. ใชก้ระบวนการกลุ่ม/เด่ียวในการสืบเสาะหาความรู้ 
3. สรุปมโนทศันท่ี์ไดใ้นรูปของการเขียนแผนผงัความคิดทั้งรายกลุ่มและ
รายบุคคล 

มโนทศันท์าง
คณิตศาสตร์ตาม
เป้าหมายการเรียนรู้
ในแต่ละแผน 

1.การส่ือสาร ส่ือ
ความหมาย และ
การน าเสนอ 
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ตารางท่ี 22  ผลการส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  จากการร่วมปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งตามกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ของรูปแบบ(ต่อ) 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน บทบาทครู / บทบาทนักเรียน ผลทีเ่กดิขึน้กบันักเรียนโดยภาพรวม 

ขั้นที ่5 ฝึกปฏิบัตใิห้เกดิความช านาญ (Practicing : P)  
ครูก าหนดปัญหา/สถานการณ์ ทางคณิตศาสตร์ ท่ี
สอดคลอ้งกบัมโนทศัน์ใหม่  ใหน้กัเรียน ร่วมกนัลงมือ
แกปั้ญหาเป็นกลุ่ม และรายบุคคล   ครอบคลุม 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการ
เรียนการสอน 
 

ครู: 
1.จดัเตรียมสถานการณ์ / ปัญหา / ใบงาน ท่ีสอดคลอ้งกบัมโนทศันใ์หม่
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแผนแต่ละแผน 
2. ช้ีแจงใหน้กัเรียนเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนการ
จดัการเรียนการสอน 
3. กระตุน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบติัทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 
4. เป็นท่ีปรึกษา/ใหก้ าลงัใจ ในระหวา่งท่ีนกัเรียนท ากิจกรรม 
5. ร่วมกบันกัเรียนในการสรุปมโนทศัน์ท่ีไดแ้ละกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีใชใ้นแต่ละแผน 
นักเรียน: 
1.ปฏิบติักิจกรรมตามสถานการณ์ / ปัญหา / ใบงาน ท่ีครูจดัเตรียมไว ้เป็น
รายกลุ่มและรายบุคคล 

มโนทศัน์ทาง
คณิตศาสตร์ตาม
เป้าหมายการเรียนรู้
ในแต่ละแผน 

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
1.การแกปั้ญหา 
2.  การใหเ้หตผุล 
3. การส่ือสาร ส่ือ
ความหมาย และ
การน าเสนอ 
4. การเช่ือมโยง 
5. ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
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    จากตารางท่ี 22 ผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนของรูปแบบ 5  ขั้นกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และจากการบนัทึกหลงัสอน  มีผล
การใชรู้ปแบบ ( 5P  Model) โดยภาพรวมดงัน้ี 
    ขั้นที ่1 เตรียมความพร้อม  (Preparing : P)ครูผูส้อนเตรียมความพร้อมใน
การเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมขยบักายขยายสมอง (การให้นกัเรียนท่องสูตรคูณประกอบการท าท่าทาง)  
ซ่ึงใช้เวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมประมาณ 5 นาที จากนั้นอธิบายวิธีการเขา้ประจ ากลุ่ม แล้ว
ด าเนินการจดันกัเรียนเขา้กลุ่มตามวธีิการของแต่ละแผน ซ่ึงนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกกลุ่มละ 4  
คนท่ีคละความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ท่ีมีความสามารถเก่ง:ปานกลาง:อ่อน ในอตัราส่วน 1:2:1 
เม่ือนกัเรียนเขา้ประจ ากลุ่มแลว้ ครูสร้างความตระหนกัให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการท างานกลุ่ม  
บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม  และเกณฑ์การประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  จากนั้นให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ท่ีภายในกลุ่มออกเป็น  หวัหนา้กลุ่ม  เลขานุการกลุ่ม  และสมาชิกกลุ่ม  
ซ่ึงผลจากการท ากิจกรรมในขั้นน้ีพบวา่ ในการจดัเขา้กลุ่มแต่ละคร้ังนกัเรียนจะรู้สึกช่ืนชอบ เน่ืองจาก
ไดลุ้น้วา่  ตนเองจะไดอ้ยูก่ลุ่มไหนและมีสมาชิกภายในกลุ่มเป็นใครบา้ง  ส าหรับการก าหนดหนา้ท่ี
ภายในกลุ่ม  พบวา่ในแผนแรกๆ  หวัหนา้กลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนคนที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ท่ีอยูใ่นระดบัเก่ง และเลขานุการกลุ่มจะเป็นนกัเรียนคนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ี
อยู่ในระดบัปานกลาง เป็นส่วนใหญ่  แต่เม่ือมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไปเร่ือยๆ ผูท่ี้ท  า
หน้าท่ีเป็นหัวหน้าและเลขานุการของกลุ่ม จะมีการผลดัเปล่ียนกนัไป ทั้งในกลุ่มของนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน ข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจและการ
อาสาสมคัรของสมาชิกภายในกลุ่มของแต่ละกลุ่มซ่ึงเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมในขั้นน้ี ใชเ้วลา
ประมาณ  30  นาที 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพท่ี 6  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม  (Preparing : P) 
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    ขั้นที ่2  มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: (Participating : P )
ครูผูส้อนกระตุน้ให้นักเรียนร่วมกนัก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ โดยการน าเสนอสถานการณ์/ 
ปัญหา ท่ีครอบคลุมตวัช้ีวดัของแต่ละแผนการสอน แลว้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัตอบค าถาม
จากสถานการณ์ท่ีก าหนด  และสรุปเป็นเป้าหมายในการเรียนรู้ของกลุ่ม  จากนั้นนกัเรียนแต่ละกลุ่ม
มีการน าเสนอขอ้สรุปที่ได้จากการท างานกลุ่มต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยมีครูร่วมเติมเต็มเพื่อน าไปสู่
การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตวัช้ีวดั และเขียนเป้าหมายการเรียนรู้นั้นไวใ้น
ห้องเรียน  โดยผลการจดักิจกรรมตามขั้นตอนน้ีพบวา่  ในในการกิจกรรมในแผนการสอนท่ี 1 และ 2  
นกัเรียนแต่ละกลุ่มยงัไม่สามารถก าหนดเป้าหมายการเรียนไดส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการใน
แผนการสอนมากนกั  ครูผูส้อนจึงตอ้งแสดงบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนค่อนข้างมากทั้งในแง่ของลกัษณะการเขียนเป้าหมาย  และการไดม้าซ่ึงเป้าหมายในการ
เรียนรู้  แต่เม่ือนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนการสอนไปเร่ือยๆ  นกัเรียนสามารถเขียนเป้าหมายการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัในแต่ละแผนการสอนไดม้ากข้ึน ครูลดบทบาทของตนเองลงเป็นเพียง
ผูเ้ติมเต็มในบางประเด็นท่ีนกัเรียนมองขา้มเท่านั้น ส่วนลกัษณะของการท ากิจกรรมในขั้นตอนน้ี
นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะช่วยกนัท างาน  และรอลุน้วา่เป้าหมายของกลุ่มใดท่ีจะเป็นเป้าหมายท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  
ซ่ึงเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมในขั้นน้ี ใชเ้วลาประมาณ  30  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7    การจดักิจกรรมการเรียนการสอนขั้นท่ี 2  มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน:

(Participating : P ) 
 
    ขั้นที่ 3 ทบทวนมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น 
(Processing : P ) ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อวินิจฉยันกัเรียนวา่มีมโนทศัน์พื้นฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับมโนทศัน์ใหม่มีมากนอ้ยเพียงใด  โดยการจดักิจกรรมดว้ยวิธีการทดสอบ/ซักถาม/อภิปราย  
จากนั้นด าเนินการแกไ้ข/ทบทวนมโนทศัน์พื้นฐาน  จากนั้นให้ความรู้เร่ืองกระบวนการทางคณิตศาสตร์
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ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้แก่นักเรียนแต่ละแผนการสอน  จากนั้นให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มน ามโนทศัน์
พื้นฐานมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการฝึกปฏิบตัิโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยมีครูร่วม
ใหข้อ้เสนอแนะและอธิบายใหค้วามรู้เพิ่มเติม  ขอ้คน้พบท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ี คือ  ในส่วนของมโน
ทศัน์พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้มโนทศัน์ใหม่นั้น  นกัเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ในเร่ืองนั้นๆ
อยูแ่ลว้ จึงไม่ใชเ้วลามากส าหรับการทบทวนมโนทศัน์พื้นฐาน แต่เร่ืองกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาในการสร้างความเขา้ใจให้กบันกัเรียนมาก  เน่ืองจากในการจดัการเรียนการสอน
ตามปกติ ครูมกัจะไม่ไดอ้ธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละเร่ือง  ดงันั้น
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์แต่ละเร่ืองย่อย ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งอธิบายให้นักเรียนเขา้ใจ พร้อมทั้งยกตวัอย่าง
ประกอบกบักระบวนการทางคณิตศาสตร์ในแต่ละเร่ือง  จากนั้นจึงให้นกัเรียนลงมือฝึกปฏิบติั โดย
มีครูเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด แต่เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ครบ
ทุกเร่ืองแล้ว ในแผนท้ายๆของหน่วยนักเรียนจะมีความสามารถในการน ากระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ได้ดีข้ึน โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้เวลาในการจดักิจรรมเพื่อให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจนานท่ีสุด คือ กระบวนการแกปั้ญหา  เน่ืองจากมีขั้นตอนในการแกปั้ญหา 5 
ขั้น  และจากการสังเกตพฤติกรรมการท างานของนกัเรียนนกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติั
กิจกรรม เพราะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละเร่ืองจะมีลกัษณะของการคิดท่ีแตกต่างกนัออกไป  
โดยเวลาส าหรับการจดักิจกรรมในขั้นตอนน้ีใชเ้วลาประมาณ  60  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนขั้นท่ี 3 ทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ี

จ าเป็น (Processing :P) 
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    ขั้นที่ 4 น าเสนอ มโนทัศน์ใหม่ (Presenting: P) ครูผูส้อนทบทวน
เป้าหมายในการเรียนรู้ประจ าแผน แลว้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ท่ีกนัสืบเสาะหาความรู้มโนทศัน์
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดเป็นรายบุคคลโดยการเขียนสรุปตวัมโนทศัน์ และยกตวัอยา่งประกอบ  จากนั้น
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าผลท่ีไดจ้ากการสืบเสาะหาความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัภายในกลุ่ม สรุป
เป็นมโนทศัน์ของกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุปมโนทศัน์ในรูปแผนผงัความคิด  พร้อมทั้งน า
แผนผงัความคิดไปติดตามผนังห้องเรียน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเดินดูแผนผงัความคิด
ของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งฟังการให้ขอ้เสนอแนะจากครู  จากนั้นร่วมกนัอภิปรายเพื่อสรุปมโนทศัน์
ใหม่อีกคร้ัง แลว้ใหน้กัเรียนเขียนสรุปมโนทศัน์ใหม่ดว้ยภาษาของตนเอง ผลจากการท ากิจกรรมใน
ขั้นน้ี  พบวา่  ในการสืบเสาะหาความรู้เป็นรายบุคคล หากครูไม่ก าหนดแนวทางให้นกัเรียนไดเ้ขียน
สรุป นกัเรียนจะสรุปมโนทศัน์ไดไ้ม่ครบถ้วน  ควรแก้ไขโดยการเขียนช่ือมโนทศัน์ท่ีตอ้งการให้
นกัเรียนไปสืบเสาะหาความรู้ และเขียนหัวขอ้ส าคญัเป็นแนวทางให้นกัเรียนไปศึกษา  จะช่วยให้
นกัเรียนมีความถูกตอ้งในการสืบเสาะความรู้ไดถู้กตอ้งยิ่งข้ึนอยา่งไรก็ตามผลจากการสังเกตการณ์
จดบนัทึกมโนทศัน์ของนกัเรียนในขั้นตอนน้ี พบวา่ มีนกัเรียนบางคนสรุปมโนทศัน์ไม่สอดคลอ้ง
กบัเร่ืองท่ีศึกษา รวมทั้งยกตวัอย่างไม่สอดคลอ้งกบัมโนทศัน์ท่ีบนัทึก  ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งเดินดู
และใหค้วามช่วยเหลือเม่ือพบปัญหาดงักล่าว ส่วนการน าผลการสืบเสาะรายบุคคลมาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในกลุ่มเพื่อน าไปสู่การสรุปมโนทศัน์ของกลุ่ม  พบวา่  นกัเรียนมีความสนุกสนานในการ
ด าเนินกิจกรรม  มีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม และให้มโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนในการปฏิบติักรรมคือ อาจพบนกัเรียนบางกลุ่มสรุปมโนทศัน์ไม่ถูกตอ้ง  ครูผูส้อนควร
เดินดูการท างานของแต่ละกลุ่มเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของมโนทศัน์ส าหรับกิจกรรมการให้
นกัเรียนแต่ละคนเดินศึกษาผลการเขียนแผนผงัความคิดท่ีติดตามผนงัเพื่อรับขอ้มูลเก่ียวกบัมโนทศัน์
ใหม่ของแต่ละกลุ่ม ครูผูส้อนควรกระตุน้ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของมโนทศัน์และ
ตวัอยา่งท่ียกประกอบ และร่วมกนัสรุปมโนทศัน์ใหม่อีกคร้ังร่วมกบัครู เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ีถูกตอ้ง 
ชดัเจน ส าหรับกิจกรรมการสรุปมโนทศัน์เป็นรายบุคคล เป็นกิจกรรมท่ีมอบหมายให้นกัเรียนท า
เป็นการบา้นเน่ืองจาก ในชัว่โมงไม่มีเวลาเพียงพอ  โดยเวลาส าหรับการจดักิจกรรมในขั้นตอนน้ีใช้
เวลาประมาณ  60  นาที 
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ภาพท่ี 9  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนขั้นท่ี 4 น าเสนอ มโนทศัน์ใหม่  (Presenting: P) 
 
    ขั้นที่ 5 ฝึกปฏิบัติให้เกิดความช านาญ (Practicing : P) ครูผูส้อนจดัเตรียม
ปัญหา/สถานการณ์ ทางคณิตศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับมโนทศัน์ใหม่  ให้นักเรียน ร่วมกนัลงมือ
แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และรายบุคคล ครอบคลุม กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ที่ก  าหนดไวใ้น
แผนการเรียนการสอน  พบวา่ นกัเรียนมีความตั้งใจในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี  มีการช่วยเหลือ  
ปรึกษาหารือกนัในการท ากิจกรรมกลุ่ม  ส่งผลให้นกัเรียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  ใน
ส่วนของการฝึกปฏิบติัรายบุคคลมอบหมายใหน้กัเรียนไปท าเป็นการบา้น  จากการสังเกตพฤติกรรม
การท างานกลุ่มของนกัเรียน ครูควรเสริมแรงให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัในการท างาน  ทบทวน
มโนทศัน์ใหม่ท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งทบทวนกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีใชอ้ยูเ่ป็นระยะ  และควรเดิน
ดูการท างานของนกัเรียนหากพบข้อบกพร่องในเร่ืองใด หรือนกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนใน
เร่ืองใด  ครูจะไดแ้กไ้ขมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนไดท้นัที โดยเวลาส าหรับการจดักิจกรรมในขั้นตอน
น้ีใชเ้วลาประมาณ  60  นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 10  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนขั้นท่ี 5 ฝึกปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ (Practicing : P)  



254 
 

 

    นอกจากนั้นแลว้ ผลจากการท่ีผูว้ิจยัให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนตนเอง
เก่ียวกบัความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ไดผ้ล
ดงัต่อไปน้ี 
    ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม  (Preparing : P)นกัเรียนมีความสุข ความรู้สึก
ชอบ ต่ืนเตน้ และมีความสนุกสานในการจดักิจกรรมตามขั้นตอนน้ี  เน่ืองจาก 1) ไดลุ้น้วา่ ตนเองจะ
อยูก่ลุ่มใด และเพื่อนร่วมกลุ่มคือใครบา้ง 2)สมาชิกในแต่ละกลุ่มมีการคละความสามารถดา้นคณิตศาสตร์  
ท าให้นักเรียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และปรึกษากนัภายในกลุ่มเม่ือประสบปัญหาในการ
เรียนไดม้ากข้ึนดงัสะทอ้นไดจ้ากผลการสะทอ้นตนเอง ดงัต่อไปน้ี 
    “รู้สึกต่ืนเตน้และไดลุ้น้วา่จะไดอ้ยูก่ลุ่มใคร และมีสมาชิกก่ีคน” 
    “ดีมากเพราะเพื่อนจะไดน้ัง่กระจายกนั คนเก่งจะไดช่้วยสอนคนอ่อน ” 
    “มีความสุขเพราะไดท้  างานกลุ่มร่วมกนั สนุกสนาน ทุกคนช่วยกนัท างาน
กลุ่มอยา่งเตม็ท่ี  มีใบงานอะไรก็ช่วยกนัท า ” 
    ขั้นท่ี 2  มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: (Participating : P )
นกัเรียนมีความรู้สึกชอบกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนน้ี เน่ืองจาก 1) นกัเรียนได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้กบัค รู2)ท าให้นกัเรียนไดรู้้เป้าหมายในการเรียนวา่ 
ตนเองตอ้งเรียนรู้เร่ืองอะไรบา้ง 3)นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมกบักลุ่มในการหาขอ้สรุปเก่ียวกบัเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ข้ึนดงัสะทอ้นไดจ้ากผลการสะทอ้นตนเอง ดงัต่อไปน้ี 
    “ดีใจท่ีมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้กบัครูและเพื่อนๆ
ไดรู้้วา่มีเป้าหมายก่ีขอ้ อะไรบา้ง” 
    “ดีเพราะจะได้ช่วยกันท างานต่างๆ ไม่มีการเอาเปรียบกนัได้ท างานกับ
เพื่อนไดท้  างานร่วมกบัครูไปเร่ือยๆ” 
    “ ดีมากเพราะจะไดช่้วยกนัท างานกลุ่ม” 
    ขั้นที่ 3 ทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ  าเป็น 
(Processing: P) นกัเรียนมีความรู้สึกดีกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนน้ี เน่ืองจาก 
1) เป็นการทบทวนความรู้เดิมให้กบันกัเรียนส่งผลให้นกัเรียนจ าไดแ้ละมีความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน 2)ท าให้
นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละดา้นมากข้ึน 3)ไดร่้วมกบั
เพื่อนในการท างานกลุ่ม  ดงัสะทอ้นไดจ้ากผลการสะทอ้นตนเอง ดงัต่อไปน้ี 
    “ดี เพราะช่วยให้เราจ าอะไรได้มากข้ึน บางคร้ังเราก็ต้องน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั” 
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    “ท าให้มีการทบทวนเ ร่ืองเดิมและได้เข้าใจเ ร่ืองกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มากข้ึน ” 
    “ดี เม่ือทบทวนบ่อยๆจะไดจ้  าได”้ 
    ขั้นท่ี 4 น าเสนอ มโนทศัน์ใหม่  (Presenting: P) นกัเรียนมีความรู้สึกดีกบั
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนน้ี เน่ืองจาก 1) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นกัเรียนได้
ท างานเป็นกลุ่ม และผลของการท างานเป็นกลุ่มจะส่งผลให้นกัเรียนสามารถท างานเป็นรายบุคคล
ได2้)การสรุปมโนทศัน์โดยการเขียนเป็นแผนผงัความคิดนอกจากเป็นการไดฝึ้กกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์แลว้ยงัช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนจ ามโนทศัน์ท่ีเรียนไดง่้ายข้ึนดว้ยดงัสะทอ้นไดจ้ากผล
การสะทอ้นตนเอง ดงัต่อไปน้ี 
    “รู้สึกตื่นเตน้ เพราะเป็นเร่ืองที่ยงัไม่เคยเรียน ดงันั้นในกลุ่มตอ้งช่วยกนั
สรุปมโนทศัน์” 
    “ดีเพราะ การสรุปมโนทศัน์เป็นแผนผงัความคิดท าใหจ้  าไดง่้ายข้ึน” 
    “คนในกลุ่มช่วยกนัท างานดี และผลจากการท างานกลุ่มสามารถน าไปสู่
การท างานเป็นรายบุคคลได”้ 
    ขั้นท่ี 5 ฝึกปฏิบติัให้เกิดความช านาญ (Practicing : P) นกัเรียนมีความรู้สึก
ชอบกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนน้ี เน่ืองจาก 1)  มีการให้นกัเรียนภายในกลุ่มได้
ท างานเป็นคู่ ซ่ึงเม่ือเกิดปัญหานกัเรียนสามารถท่ีจะช่วยเหลือกนัได ้2)การท่ีนกัเรียนไดท้  างานเป็นคู่ 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดร่้วมคิด ร่วมท า และมีส่วนร่วมกนัในการรับผดิชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
ท างานร่วมกนั3)นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในการน ามโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีได้
เรียนรู้มาสู่การฝึกปฏิบติัให้เกิดความช านาญยิ่งข้ึน4)ผลจากการท่ีนกัเรียนไดร่้วมกนัท างานเป็นคู่
ส่งผลดีเม่ือนกัเรียนท างานเป็นรายบุคคลดว้ย  ดงัสะทอ้นไดจ้ากผลการสะทอ้นตนเอง ดงัต่อไปน้ี  
    “ท าให้นักเรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท างาน และเกิดการเรียนรู้เร่ือง
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปดว้ย” 
    “ชอบตอนท่ีให้ท างานเป็นคู่ เพราะถา้ช่วยกนัท าเวลาท าเป็นรายบุคคลจะ
สามารถท าได”้ 
    ผลจากการสะทอ้นตนเองเก่ียวกบัขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนท่ี
นักเรียนช่ืนชอบ โดยภาพรวม นักเรียนช่ืนชอบกระบวนการจดัการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  
แต่ขั้นตอนท่ีนกัเรียนช่ืนชอบมากท่ีสุดไดแ้ก่ 1)  ขั้นท่ี 4 น าเสนอ มโนทศัน์ใหม่  (Presenting: P)
เน่ืองจาก เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง  มีการแลกเปล่ียน
การเรียนรู้ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม จนน าไปสู่การสรุปมโนทศัน์ท่ีไดจ้ากการสืบเสาะในรูปของ
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การเขียนแผนผงัความคิดของกลุ่ม ซ่ึงในทุกขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรมนกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งอิสระ 
ไดมี้การช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มและ 2) ขั้นท่ี 2  มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: 
(Participating : P )เน่ืองจาก เป็นขั้นท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด เพื่อน าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ ซ่ึงผลจากการท ากิจกรรมดงักล่าว  ส่งผลให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มต่างตอ้งช่วยระดมสมอง
การคิด ช่วยกนัท างาน  และลุน้วา่เป้าหมายของกลุ่มใดมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการเรียนรู้
ในคร้ังนั้นๆมากท่ีสุดส่วนส่ิงท่ีนกัเรียนไดรั้ยจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน ไดแ้ก่ 
1) มีความรู้ดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2)ไดเ้กิดการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม มีการไดใ้ชค้วามคิดเป็นของตนเอง  ไดท้  างานร่วมกบัเพื่อน  ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ส่งผล
ใหมี้ความสนุกในการเรียนรู้   ดงัสะทอ้นไดจ้ากผลการสะทอ้นตนเอง ดงัต่อไปน้ี 
    “ชอบขั้นน าเสนอมโนทศัน์ เพราะไดคิ้ด ไดน้ าเสนอดว้ยตนเอง ” 
    “ชอบการเขียนแผนผงัความคิด, ไดอ้อกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียนให้เพื่อนๆ
ไดรู้้ ,เพื่อนๆไดช่้วยเหลือกนัเขียนแผนผงัความคิด” 
    “ชอบขั้นก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ เพราะคนในกลุ่มไดช่้วยการคิด 
และฝึกการคิดดว้ย” 
    “ไดค้วามรู้ดา้นคณิตศาสตร์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงตอนก่อน
ไม่เคยรู้วา่เป็นอยา่งไร” 
    “เกิดความสนุกกบัเพื่อนๆในกลุ่มไดร่้วมคิด และไดป้รึกษาเวลามีปัญหา” 
    โดยภาพรวมแลว้  รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ช่วยให้ครูและนกัเรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันทั้ งระหว่างครูกบันักเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน  
ระหวา่งกลุ่ม  และภายในกลุ่ม  โดยผา่นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลกแห่งความเป็นจริง  
นกัเรียนไดฝึ้กการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ลงมือสืบเสาะหาความรู้  สรุปความรู้ใน
รูปแบบท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรู้ ฝึกกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
โดยอาศัยกระบวนการกลุ่มเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีครูท าหนา้ท่ีเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวก  ส่งผลใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์ในการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ส่งผลให้
เกิดการพฒันาดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงในการทดลองคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพี่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบ  พบวา่  รูปแบบมีประสิทธิภาพ ( 21 / EE ) เท่ากบั  
83.03 / 81.33 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1ดงัแสดงผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ  ใน
ตารางท่ี 23 และมีรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในแผนภาพท่ี 24 
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ตารางท่ี 23 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ  กบักลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน
นักเรียน 

หน่วย
ที่ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ( 1E ) ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ( 2E ) 

แผนที่ คะแนน
รวม 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

1E  คะแนน
รวม 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

2E  

25 1 1 1,000 845 84.50 600 493 82.17 
2 1,000 859 85.90 
3 1,500 1,246 83.07 
4 1,500 1,235 82.33 

สรุป 5,000 4,185 83.70 
2 1 1,000 829 82.90 600 489 81.50 

2 1,250 1,051 84.08 
3 1,500 1,224 81.60 
4 1,250 1,019 81.52 

สรุป 5,000 4,123 82.46 

สรุปรวม 10,000 8,308 83.08 1,200 982 81.33 
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แผนภาพท่ี 24 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ฉบบัสมบูรณ์  

1. หลกัการ 
การส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณติศาสตร์อยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎ ี
  การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  และทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมอื  
  ( Theory  of  Co-operative Learning ) 

1.หลกัการ 
 

เพือ่พฒันามโนทัศน์และกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

2.วตัถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เตรียมความพร้อม   
(Preparing : P) 

 

3.กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

2.มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
ในการเรียน  (Participating : P ) 

 
3. ทบทวนมโนทัศน์และกระบวนการ 
ทางคณติศาสตร์ที่จ าเป็น  (Processing :P) 

 
4. น าเสนอ มโนทัศน์ใหม่ 
(Presenting: P) 

 
5. ฝึกปฏิบัติให้เกดิความช านาญ 
(Practicing : P) 

 

 

การประเมินผลจากสภาพจริงที่เน้นการประเมินมโนทัศน์  และกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
4.การประเมินผล 

 
ด้านครู 

1. มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริมให้ผู้เรียน 

เกดิมโนทศัน์และกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

2. มคีวามสามารถในการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding) ให้กบัผู้เรียน 

 

ด้านผู้เรียน 
 มคีวามเช่ือมัน่ในตนเองและมคีวามสามารถ 

ในการมปีฏสัิมพนัธ์ทางสังคม 
 

5. ปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์( 5P  Model)  

ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  
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    จากแผนภาพท่ี 34 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  มีช่ือวา่“ 5P Model ” “ 5     
พี  โมเดล ” มีรายละเอียดขององคป์ระกอบดงัน้ี 

1. หลกัการ 
     รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ประกอบดว้ยหลกัในการจดัการเรียนการสอน  3  
ประการ  ดงัน้ี 

1.1 การเรียนรู้   เกิดจากการท่ีนกัเรียนไดเ้ผชิญกบัปัญหาท่ีอยูบ่นพื้นฐาน
ของโลกแห่งความเป็นจริง ส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญหา ส่งผลให้นักเรียนตอ้งปรับ
โครงสร้างของปัญญาใหเ้ขา้สู่สภาวะท่ีสมดุลย ์โดยการดูดซึมและปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญา 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อน ครู และการรู้คิดของตนเอง จน
น าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาดว้ยตนเอง 

1.2 วิธีการเรียนรู้  โดยเนน้วิธีการเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก ประมาณ 3 -4 คน 
ท่ีมีการคละความสามารถดา้นความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระหวา่งนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูง  ปานกลาง และต ่า ในอตัราส่วน 1:2:1  และมีการเปล่ียนกลุ่มการ
เรียนรู้ไปเร่ือยๆ 

1.3 เป้าหมายในการเรียนรู้  มุ่งพฒันานกัเรียนให้มีความสามารถในการ
เรียนรู้มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง  และน ามโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีไดไ้ปแสดงออกมาใน
รูปของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5  ประเภท  คือ การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  ส่ือ
ความหมายและการน าเสนอ  การเช่ือมโยง  และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
     โดยสรุปหลกัการของรูปแบบ 
     การเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์คือ การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์บนพื้นฐานการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) 
และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Theory  of  Cooperative  Learning ) 

2. วตัถุประสงค์ 
     เพื่อพฒันามโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์   ของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา 
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3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
     กระบวนการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบ ประกอบดว้ย  5  ขั้น  ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
     ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม  (Preparing : P) 
     ขั้นท่ี 2  มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: (Participating : P ) 
     ขั้นท่ี 3 ทบทวนมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น 
(Processing :P) 
     ขั้นท่ี 4 น าเสนอ มโนทศัน์ใหม่  (Presenting: P) 
     ขั้นท่ี 5 ฝึกปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ (Practicing : P) 

4. การวดัและประเมินผล  
     การวดัและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา   มีการวดัและ
ประเมินผล 2 ดา้น  คือ ดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ และ ดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์   

5. ปัจจัยที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของการรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาไปใช้ให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

5.1 ครูต้องความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  รวมทั้งมีความสามารถในการช่วยเสริมต่อ
การเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 

5.2 นกัเรียนตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  และมีความสามารถในการมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
 
ตอนที ่2  ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   
 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  ประกอบดว้ย 1) เปรียบเทียบ
ความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  
2) ศึกษาพฒันาการของความสามารถดา้นมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอน 3) เปรียบเทียบความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  4) ศึกษาพฒันาการของความสามารถดา้นกระบวนการ
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ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน และ 5) ศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  โดยมีผลดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทยีบความสามารถด้านมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชt้ – test  แบบ dependent  มีผลการทดสอบ
ดงัตารางท่ี 24 
 
ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัการ

ใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

กลุ่มทดลอง n 
คะแนน
เต็ม X  S.D. t-test P 

ภาพรวม ก่อนเรียน 25 8 1.00 0.87 31.08* .00 
หลงัเรียน 25 8 6.64 1.11 

หน่วยท่ี 1 ก่อนเรียน 25 4 0.52 0.51 
30.05* .00 

หลงัเรียน 25 4 3.36 0.64 
หน่วยท่ี 2 ก่อนเรียน 25 4 0.48 0.51 

18.33* .00 
หลงัเรียน 25 4 3.28 0.74 

*P <  .05 
 
 จากตารางท่ี 24 โดยภาพรวมพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์
หลงัเรียน ( X = 6.64,  S.D.  =  1.11)  ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกวา่ก่อนเรียน ( X =  1.00  , S.D. = 0.87 ) และเม่ือเปรียบเทียบ
เป็นรายหน่วยพบวา่  ทั้ง 2 หน่วยนกัเรียนมีความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน  
( X = 3.36 , S.D. =  0.64 ,  X = 3.28   , S.D. =  0.74  ) สูงกวา่ก่อนเรียน ( X = 0.52, S.D. =  0.51,  
X = 0.48, S.D. =  0.51)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 

 ผลการการสังเคราะห์การตอบแบบทดสอบประเมินมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ไดข้อ้คน้พบวา่  ในการท าแบบทดสอบก่อนเรียน  นกัเรียนส่วนใหญ่ท าแบบทดสอบ
ไม่ครบทุกขอ้ เน่ืองจากขอ้ท่ีนกัเรียนไม่ตอบเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนไม่มีมโนทศัน์เร่ืองนั้น  ส่วนขอ้ท่ี
นกัเรียนตอบส่วนใหญ่พบวา่ มโนทศัน์ไม่ถูกตอ้งและน าเสนอมโนทศัน์ไม่สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ี
ก าหนดให้ ส่วนในการทดสอบหลงัเรียน  นกัเรียนทุกคนท าแบบทดสอบไดค้รบทุกขอ้  โดยการ
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ตอบค าถามนกัเรียนสามารถตอบค าถามโดยการแสดงออกของมโนทศัน์มีความถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่
และตอบค าถามไดส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีก าหนด 
 2.ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มี 3 ระยะ  
ไดแ้ก่  ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน  โดยพิจารณาแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
เพื่อศึกษาพฒันาการของความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งมีผลการศึกษา
ดงัตารางท่ี 25 
 
ตารางท่ี 25  พฒันาการความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

กลุ่มทดลอง 
ร้อยละของความสามารถด้านมโนทศัน์ทางคณติศาสตร์ 
ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน หลงัเรียน 

ร้อยละ 12.50 83.45 83.00 
ระดบัความสามารถ ต ่ากวา่เกณฑ์ ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

 
 จากตารางท่ี 25 พบว่าความสามารถด้านมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ท่ี
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มี
พฒันาการสูงข้ึนจากระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ (ร้อยละ 12.50) เป็นระดบัดีเยี่ยม (ร้อยละ83.00) โดยระยะ
ก่อนเรียนอยู่ในระดบัต ่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 12.50) ระยะระหว่างเรียนอยู่ในระดบัดีเยี่ยม (ร้อยละ 
83.45)  และระยะหลงัเรียนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม (ร้อยละ 83.00)  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 
 ผลจากการสังเคราะห์การท าแบบทดสอบและการท ากิจกรรมจากใบงานระหว่างการ
จดัการเรียนการสอนไดข้อ้คน้พบท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี  1) การท าแบบทดสอบประเมินมโนทศัน์ก่อนเรียน 
ไดข้อ้คน้พบวา่  นกัเรียนส่วนใหญ่ท าแบบทดสอบไม่ครบทุกขอ้ เน่ืองจากขอ้ท่ีนกัเรียนไม่ตอบเป็น
เร่ืองท่ีนกัเรียนไม่มีมโนทศัน์เร่ืองนั้น  ส่วนขอ้ท่ีนกัเรียนตอบส่วนใหญ่พบวา่  มโนทศัน์ไม่ถูกตอ้ง
และน าเสนอมโนทศัน์ไม่สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดให้  2)  การท ากิจกรรมจากใบงานระหวา่งเรียน  
ไดข้อ้คน้พบวา่ นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมจากใบงานต่างๆโดยมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม  
โดยลกัษณะของการตอบค าถาม นกัเรียนสามารถน ามโนทศัน์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้มาใชเ้ป็นฐานเพื่อ
น าไปสู่การแสดงออกตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้นต่างๆตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได ้ โดยเม่ือ
มีมโนทศัน์ท่ีมีความยากข้ึนนกัเรียนจะสามารถน ามโนทศัน์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้มาใช้เป็นฐานเพื่อ
น าไปสู่การแสดงออกตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านต่างๆตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได้ลดลง
เล็กน้อยแต่ยงัมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 3) การทดสอบหลังเรียน นกัเรียนทุกคนท า
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แบบทดสอบไดค้รบทุกขอ้  โดยการตอบค าถามนกัเรียนสามารถตอบค าถามโดยการแสดงออกของ
มโนทศัน์มีความถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่และตอบค าถามไดส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีก าหนด 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอแผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของความสามารถด้านมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์  ดงัภาพท่ี 11 
 

 
 
ภาพท่ี 11  พฒันาการความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์   
 
 3.ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อน
และหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้t – test  แบบ dependent  มีผลการ
ทดสอบดงัตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

กลุ่มทดลอง n 
คะแนน
เต็ม X  S.D. t-test P 

ภาพรวม ก่อนเรียน 25 40 5.32 3.57 51.41* .00 
หลงัเรียน 25 40 32.64 4.46 

ความสามารถในการ
แกปั้ญหา 

ก่อนเรียน 25 8 1.12 0.83 
28.63* 

.00 
หลงัเรียน 25 8 5.76 1.20 

ความสามารถในการ
ใหเ้หตุผล 

ก่อนเรียน 25 8 1.24 0.83 
32.33* 

.00 
หลงัเรียน 25 8 6.84 1.03 

ความสามารถในการ
ส่ือสาร ส่ือความหมาย
และการน าเสนอ 

ก่อนเรียน 25 8 1.08 0.86 32.33* .00 
หลงัเรียน 25 8 6.68 0.99 

ความสามารถในการ
เช่ือมโยง 

ก่อนเรียน 25 8 0.88 0.78 
38.98* 

.00 
หลงัเรียน 25 8 6.80 1.12 

ความสามารถในดา้น
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

ก่อนเรียน 25 8 1.00 0.87 
24.80* 

.00 
หลงัเรียน 25 8 6.56 1.12 

*P <  .05 
 จากตารางที่ 26 โดยภาพรวมพบว่า  นักเรียนมีความสามารถดา้นกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์หลงัเรียน ( X = 32.64, S.D. = 4.46 )  ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโน
ทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 5.32 , S.D. = 3.57) และเม่ือ
เปรียบเทียบเป็นรายดา้นพบวา่  ทั้ง 5 ดา้นนกัเรียนมีความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หลงัเรียน ( X = 5.76, S.D. = 1.20 ,  X = 6.84, S.D. = 1.03 , X = 6.68, S.D. = 0.99  ,  X = 6.80, 
S.D. = 1.12 , X = 6.56 , S.D. = 1.12) สูงกวา่ก่อนเรียน( X = 1.12 , S.D. = 0.83 ,  X = 1.24 , S.D. 
= 0.83, X = 1.08 , S.D. = 0.86,  X = 0.88 , S.D. = 0.78, X = 1.00, S.D. = 0.87) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 4 
 ผลจากการสังเคราะห์การตอบแบบทดสอบประเมินความสามารถดา้นกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ได้ขอ้คน้พบที่น่าสนใจดงัน้ี  1) การตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  ได้ขอ้คน้พบวา่ 
นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบแบบทดสอบไม่ครบ ส่วนแบบทดสอบท่ีตอบพบวา่ นกัเรียนตอบไม่ถูกตอ้ง
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เป็นส่วนใหญ่  โดยส่ิงท่ีนกัเรียนตอบไม่ถูกตอ้ง  คือ  นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีไม่ถูกตอ้ง   นกัเรียนไม่มี
ความรู้เร่ืองกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละดา้น และบางขอ้นกัเรียนพอมีมโนทศัน์ในเร่ืองนั้น
อยูบ่า้งแต่นกัเรียนไม่มีความรู้เร่ืองกระบวนการทางคณิตศาสตร์จึงส่งผลให้ตอบแบบทดสอบไม่ถูกตอ้ง    
2)  การตอบแบบทดสอบหลงัเรียน  ไดข้อ้คน้พบวา่  นกัเรียนทุกคนตอบแบบทดสอบครบทุกขอ้  การ
ตอบแบบทดสอบแต่ละขอ้นักเรียนส่วนใหญ่มีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ในเร่ืองนั้นๆถูกตอ้ง  
มีความเขา้ใจเร่ืองกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  จึงสามารถตอบแบบทดสอบ
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่  เน่ืองจากแบบทดสอบเพื่อประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตอ้ง
ใช้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้องเป็นพื้นฐานเพื่อน าไปแสดงออกด้านกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในแต่ละดา้น 
 4.ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านกระบวนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มี 3 ระยะ  
ไดแ้ก่  ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน  โดยพิจารณาแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
เพื่อศึกษาพฒันาการของความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งมีผลการศึกษา
ดงัตารางท่ี 27 
 
ตารางท่ี 27  พฒันาการความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

กลุ่มทดลอง 
ร้อยละของความสามารถด้านกระบวนการ

ทางคณติศาสตร์ 
ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน หลงัเรียน 

ภาพรวม ร้อยละ 13.30 83.10 81.60 
ระดบั

ความสามารถ 
ต ่ากวา่
เกณฑ ์

ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

ความสามารถในการแกปั้ญหา ร้อยละ 14.00 78.70 72.00 
ระดบั

ความสามารถ 
ต ่ากวา่
เกณฑ ์

ดีมาก ดี 

ความสามารถในการใหเ้หตุผล ร้อยละ 15.50 83.75 85.50% 
ระดบั

ความสามารถ 
ต ่ากวา่
เกณฑ ์

ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 
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ตารางท่ี 27  พฒันาการความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน(ต่อ) 

กลุ่มทดลอง 
ร้อยละของความสามารถด้านกระบวนการ

ทางคณติศาสตร์ 
ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน หลงัเรียน 

ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือ
ความหมายและการน าเสนอ 

ร้อยละ 13.50 85.30 83.50 
ระดบั

ความสามารถ 
ต ่ากวา่
เกณฑ ์

ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

ความสามารถในการเช่ือมโยง ร้อยละ 11.00 83.80 85.00 
ระดบั

ความสามารถ 
ต ่ากวา่
เกณฑ ์

ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

ความสามารถในด้านความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

ร้อยละ 12.50 81.10 82.00 
ระดบั

ความสามารถ 
ต ่ากวา่
เกณฑ ์

ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

  
 จากตารางท่ี 27 พบว่าความสามารถของกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนท่ี
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มี
พฒันาการสูงข้ึนจากระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ (ร้อยละ 13.30) เป็นระดบัดีเยี่ยม(ร้อยละ 81.60)  โดยระยะ
ก่อนเรียนอยู่ในระดบัต ่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 13.30) ระยะระหว่างเรียนอยู่ในระดบัดีเยี่ยม (ร้อยละ 
83.10)  และระยะหลงัเรียนอยู่ในระดบัดีเยี่ยม(ร้อยละ 81.60) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
ความสามารถของกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ทุกดา้นของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีพฒันาการสูงข้ึนจากระดบัต ่ากวา่
เกณฑ์เป็นระดบัดี  ดีมาก  และดีเยี่ยม โดยพฒันาการด้านการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 
11.00, ร้อยละ83.80, ร้อยละ85.00)ดา้นการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 15.50 , ร้อยละ83.75, 
ร้อยละ85.50)  และดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (ร้อยละ 12.50 , ร้อยละ81.10, ร้อยละ82.00)มี
พฒันาการท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 5 
 ผลจากการสังเคราะห์การตอบแบบทดสอบประเมินความสามารถดา้นกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ไดข้อ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี  1) พฒันาการดา้นการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  การให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  มีพฒันาการท่ีสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในช่วงของการท าแบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนไม่สามารถตอบแบบทดสอบได้
เน่ืองจาก  นกัเรียนไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมโนทศัน์ของเร่ืองท่ีน ามาทดสอบ  ประกอบกบั
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ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละเร่ือง แต่เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้
ผา่นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท าให้นกัเรียนมีความรู้ดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส่งผลให้นกัเรียนสามารถน ามโนทศัน์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการแสดงออกด้าน
กระบวนการทั้ง 3 ดา้นไดดี้ข้ึน  โดยนกัเรียนสามารถเช่ือมโยงมโนทศัน์เดิมไปสู่มโนทศัน์ใหม่และ
น าไปสู่การเช่ือมโยงในชีวติจริงได ้ นกัเรียนสามารถใชม้โนทศัน์เป็นพื้นฐานในการให้เหตุผลแบบ
อุปนยัและนิรนยัไดแ้ละมีการยกตวัอยา่งประกอบการใหเ้หตุผลแต่ละลกัษณะได ้ ตลอดจนนกัเรียน
สามารถใช้มโนทศัน์เป็นฐานในการแสดงออกด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  
ในลกัษณะของการคิดยึดหยุน่  การคิดคล่อง  การคิดริเร่ิม  และการคิดละเอียดลออได ้ และผลจาก
การท่ีนกัเรียนไดฝึ้กบ่อยๆส่งผลให้ ในการท าแบบทดสอบหลงัเรียนนกัเรียนสามารถตอบแบบทดสอบ
ไดค้ะแนนสูงข้ึนจากการประเมินระหวา่งเรียน  2)พฒันาการดา้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ก่อนเรียนนกัเรียนไม่สามารถตอบแบบทดสอบตามขั้นตอนการแกปั้ญหาไดเ้น่ืองจากนกัเรียนไม่มี
มโนทศัน์ในเร่ืองท่ีทดสอบและไม่เขา้ใจขั้นตอนการแกปั้ญหาตามกระบวนการท่ีก าหนดส่วนผล
การท าใบงานระหว่างเรียนพบว่า โดยภาพรวมนกัเรียนมีพฒันาการท่ีดีข้ึนตามล าดบั โดยในช่วง
แรกของการฝึกการแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหานักเรียนนักเรียนใช้เวลามากในการ
แกปั้ญหาตามขั้นตอนท่ีก าหนด และตอบค าถามโดยการอธิบายเหตุผลประกอบในขั้นท่ี 4 ของ
กระบวนการแกปั้ญหาไดไ้ม่ดีนกั แต่เม่ือฝึกปฏิบติัซ ้ าๆนักเรียนสามารถใช้เวลาในกระบวนการ
แกปั้ญหาไดเ้ร็วข้ึนและสามารถตอบค าถามตามขั้นตอนท่ีก าหนดไดดี้ข้ึน  ส่วนการทดสอบหลงัเรียน
นกัเรียนมีผลการประเมินนอ้ยกวา่ระหวา่งเรียนแต่ยงัอยูใ่นระดบัน้ี  โดยสาเหตุท่ีท าให้นกัเรียนมีผล
การประเมินน้อยกว่าระหว่างเรียนเป็นผลมาจากนกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีไม่ถูกตอ้งจึงส่งผลให้การ
แกปั้ญหาด าเนินการไปในทิศทางท่ีไม่ถูกตอ้งดว้ย 
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงร้อยละของความสามารถของกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  ดงัภาพท่ี  12 
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ภาพท่ี 12  พฒันาการความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

 5.ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณติศาสตร์ดงัตารางท่ี 28 
 
ตารางท่ี 28  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียน

การสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ประเด็น 

ความคิดเห็น 

X  S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ล าดบั
ท่ี 

ด้าน บทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอน 
1.นกัเรียนมีส่วนร่วมกบัครูในการก าหนดเป้าหมายในการเรียนแตล่ะคร้ัง 4.48 0.71 มาก 2 
2.นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกบัเพ่ือนและครู 4.64 0.64 มากท่ีสุด 1 
3.นกัเรียนไดค้วามเป็นอิสระในการเรียนรู้ของตนเอง 4.12 0.97 มาก 4 
4.นกัเรียนมีอิสระในการวางแผนการเรียนรู้และหาความรู้ดว้ยตนเอง 4.44 1.08 มาก 3 
5.นกัเรียนไดรั้บความช่วยเหลือระหวา่งเพ่ือนในการเรียน 4.04 1.31 มาก 5 
สรุปด้านบทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอน 4.34 0.27 มาก  
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การแก้ปัญหา การให้เหตผุล การสื่อสาร การเช่ือมโยง การคิดริเร่ิม 

14.00 

78.70 
72.00 

15.50 

83.75 85.50 

13.50 

85.30 83.50 

11.00 

83.80 
85.00 

12.50 

81.10 82.00 

ร้อยละ 

กระบวนการทางคณติศาสตร์ 

ร้อยละของความสามารถด้านกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

การแก้ปัญหา ก่อนเรียน 

การแก้ปัญหา ระหวา่งเรียน 

การแก้ปัญหา หลงัเรียน 

การให้เหตผุล ก่อนเรียน 

การให้เหตผุล ระหวา่งเรียน 

การให้เหตผุล หลงัเรียน 

การสื่อสาร ก่อนเรียน 

การสื่อสาร ระหวา่งเรียน 

การสื่อสาร หลงัเรียน 
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ตารางท่ี 28  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์(ต่อ) 

ประเด็น 

ความคิดเห็น 

X  S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ล าดบั
ท่ี 

ด้าน บทบาทของครูทีแ่สดงออกต่อนักเรียนในการเรียนการสอน 
6.ครูมีการเตรียมความพร้อมใหน้กัเรียนก่อนเร่ิมสอน 4.72 0.54 มากท่ีสุด 2 
7.ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนทบทวนความรู้พ้ืนฐานก่อนเร่ิมสอน 4.40 0.71 มาก 4 
8. ครูใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียนในการเรียนการสอน 4.76 0.52 มากท่ีสุด 1 
9.ครูมีการใหค้ะแนนทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 4.52 0.65 มากท่ีสุด 3 
10.ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งครูกบั
นกัเรียนในการจดัการเรียนการสอน 

4.08 1.15 มาก 5 

สรุป ด้านบทบาทของครูทีแ่สดงออกต่อนักเรียนในการเรียนการสอน 4.50 0.26 มากทีสุ่ด  

ด้าน การฝึกปฏบิัตกิารมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
11.การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูท าใหน้กัเรียนสามารถสรุป
มโนทศัน์ของเร่ืองท่ีเรียนได ้

4.52 0.77 มากท่ีสุด 2 

12.นกัเรียนไดฝึ้กแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการช้ีแนะของครู รวมทั้ง
ฝึกดว้ยตนเองและฝึกกบัเพ่ือนเป็นกลุ่ม 

4.32 0.90 มาก 5 

13.นกัเรียนไดฝึ้กการส่ือสาร  ส่ือความหมายและน าเสนอความรู้ทาง
คณิตศาสตร์โดยใชส้ญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

4.20 1.00 มาก 3 

14.นกัเรียนไดฝึ้กการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์โดยการช้ีแนะของครู 
รวมทั้งฝึกดว้ยตนเองและฝึกกบัเพ่ือนเป็นกลุ่ม 

4.64 0.70 มากท่ีสุด 1 

15.นกัเรียนไดฝึ้กการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยการช้ีแนะของครู 
รวมทั้งฝึกดว้ยตนเองและฝึกกบัเพ่ือนเป็นกลุ่ม 

4.32 1.03 มาก 6 

16.นกัเรียนไดฝึ้กความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์โดยการช้ีแนะ
ของครู รวมทั้งฝึกดว้ยตนเองและฝึกกบัเพ่ือนเป็นกลุ่ม 

4.36 1.08 มาก 4 

สรุป ด้านการฝึกปฏิบัตกิารมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 4.39 0.15 มาก  
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ตารางท่ี 28  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ประเด็น 

ความคิดเห็น 

X  S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ล าดบั
ท่ี 

ด้าน ผลของการฝึกปฏบิัตกิารมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
17.นกัเรียนมีความเขา้ใจในมโนทศัน์ของเร่ืองท่ีเรียนเพ่ิมมมากข้ึน 4.52 0.71 มากท่ีสุด 2 
18.นกัเรียนมีความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการ
แกปั้ญหา 

4.24 0.72 มาก 6 

19.นกัเรียนมีความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการ
ส่ือสาร  ส่ือความหมายและน าเสนอความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

4.60 0.65 มากท่ีสุด 1 

20.นกัเรียนมีความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการให้
เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 

4.28 0.79 มาก 5 

21.นกัเรียนมีความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการ
เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

4.44 0.92 มาก 4 

22.นกัเรียนมีความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ 

4.44 0.77 มาก 3 

สรุปด้าน ผลของการฝึกปฏิบัตกิารมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

4.42 0.09 มาก  

สรุปภาพรวมทั้งหมด 4.41 0.21 มาก  

 
 จากตารางท่ี  28 พบวา่  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึนโดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.41 , S.D.= 0.21) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ดา้นบทบาท
ของครูท่ีแสดงออกต่อนกัเรียนในการเรียนการสอน( X = 4.50 , S.D.= 0.26 ) โดยมีความคิดเห็นวา่ 
ครูไดแ้สดงบทบาทในการช่วยเหลือนกัเรียนในการเรียนการสอน มีการเตรียมความพร้อมให้นกัเรียน
ก่อนเร่ิมสอน  และมีการใหค้ะแนนนกัเรียนทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  รองลงมาคือ ดา้นผลการ
ฝึกปฏิบติัการมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.42, 
S.D.= 0.09) วา่ นกัเรียนมีความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการส่ือสาร ส่ือความหมาย
และน าเสนอความรู้ทางคณิตศาสตร์มีความเขา้ใจในมโนทศัน์ของเร่ืองท่ีเรียนเพิ่มมากข้ึน และมี
ความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์  และ
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ดา้นการฝึกปฏิบติัการมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก           
( X = 4.39, S.D.= 0.15) ว่านกัเรียนไดฝึ้กการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยการช้ีแนะของครู 
รวมทั้งฝึกด้วยตนเองและฝึกกับเพื่อนเป็นกลุ่มการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูท าให้
นกัเรียนสามารถสรุปมโนทศัน์ของเร่ืองท่ีเรียนได้  และนกัเรียนไดฝึ้กการส่ือสาร  ส่ือความหมาย
และน าเสนอความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
 นอกจากนั้นแลว้ผลจากการวเิคราะห์เน้ือหาของการเขียนสะทอ้นตนเองของนกัเรียนใน 
3 ประเด็นได้แก่ ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้  
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน  และการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใช ้ ไดผ้ลดงัน้ี 

1. ความรู้สึกท่ีนกัเรียนมีต่อวธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน นกัเรียนรู้สึกมี
ความสุข สนุกสนานท่ีไดเ้รียนดว้ยวธีิสอนท่ีพฒันาข้ึน เน่ืองจาก  นกัเรียนไดลุ้น้วา่จะไดเ้ขา้กลุ่มกบัใคร  
และเม่ือไดก้ลุ่มแลว้เป็นกลุ่มท่ีมีนกัเรียนคละความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ท าใหเ้วลาท างานกลุ่ม
นกัเรียนสามารถช่วยเหลือ ใหค้  าปรึกษา  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และช่วยกนัท างานกลุ่มส่งผลให้
ผลงานท่ีไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนดงัสะทอ้นไดจ้ากผลการสะทอ้นตนเอง ดงัต่อไปน้ี 
  “มีความสุข เป็นวิธีสอนท่ีดีกว่าเดิม  ได้ท างานร่วมกับเพื่อน สนุกสนาน  และได้
แสดงความคิดเห็นร่วมกบัเพื่อนในกลุ่ม” 
  “ รู้สึกดี เพราะได้เรียนรู้เป็นกลุ่ม สามารถปรึกษากันได้  และท าให้งานออกมา
สมบูรณ์มากท่ีสุด ” 
  “รู้สึกต่ืนเตน้วา่จะไดอ้ยูก่ลุ่มไหน   วา่ครูจะสอนเร่ืองอะไรต่อไป” 

2. ส่ิงท่ีนกัเรียนเกิดการเรียนรู้ จากการเรียนดว้ยวธีิสอนท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน คือ นกัเรียนได้
มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  และเกิดความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้นต่างๆดงัสะทอ้น
ไดจ้ากผลการสะทอ้นตนเอง ดงัต่อไปน้ี 
  “ไดรู้้ในตวัเน้ือหาคณิตศาสตร์” 
  “ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบักระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้นต่างๆ” 
  “หนูชอบมากตอนท่ีครูใหเ้ขียนแผนผงัความคิด” 

3. การน าความรู้ไปใช ้ พบวา่  นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
เช่น เรียนเร่ืองทศนิยม ก็ท  าใหน้กัเรียนสามารถอ่านราคาสินคา้ไดถู้กตอ้ง  ไดน้ าความรู้เร่ืองการบวก 
การลบ การคูณ ทศนิยมไปใชใ้นการค านวณราคาสินคา้ต่างๆในชีวติประจ าวนั 
 จากการประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีเก่ียวกับการเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  พฒันาการของความสามารถดา้น
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มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  มี
ผลสรุปดงัตารางท่ี 29 
 
ตารางท่ี 29 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

เกณฑ์ประสิทธิผล ผลการวจัิย 
สรุปประสิทธิผล
ของรูปแบบ 

มี ไม่มี 
1. มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

  

2. มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนมีพฒันาการท่ี
สูงข้ึน 

ความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มีพฒันาการ
สูงข้ึนจากระดบัต ่ากว่าเกณฑเ์ป็นระดบัดีเยีย่ม 
โดยระยะก่อนเรียนอยูใ่นระดบัต ่ากว่าเกณฑ ์ 
ระยะระหว่างเรียนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  และ
ระยะหลงัเรียนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

  

3. กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

  

4. กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนมีพฒันาการท่ี
สูงข้ึน 

ความสามารถของกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโน
ทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มี
พฒันาการสูงข้ึนจากระดบัต ่ากว่าเกณฑเ์ป็น
ระดบัดีเยีย่ม โดยระยะก่อนเรียนอยูใ่นระดบั
ต ่ากว่าเกณฑ ์ ระยะระหว่างเรียนอยูใ่นระดบัดี
เยีย่ม  และระยะหลงัเรียนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม   
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 จากตารางท่ี 29 พบวา่ ผลสรุปการประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีผล
การประเมินตามเกณฑป์ระสิทธิผลครบทุกเกณฑ์ 
 
ตอนที่  3 ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการขยายผลรูปแบบการเรียนการสอนคร้ังน้ี  คือ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นหนองยาว อ.ด่านชา้ง  จ.สุพรรณบุรี  ท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 
2  ปีการศึกษา 2558  จ านวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน26  คน  โดยนกัเรียนมีความรู้ความสามารถ และ
มีคุณลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  
 ค าถามทีใ่ช้ในการวจัิย 
 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  มีประสิทธิผลอยา่งไร 
 วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและ
หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

2. ศึกษาพฒันาการของความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียน
โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อน
และหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

4. ศึกษาพฒันาการของความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ี
เรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
 สมมติฐานการวจัิย 
 ในการขยายผลรูปแบบคร้ังน้ี  ผูว้จิยัตงัสมมติฐานไวด้งัน้ี 

1. นกัเรียนกลุ่มขยายผล ท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนกลุ่มขยายผล ท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มีพฒันาการดา้นมโนทศัน์สูงข้ึน 
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3. นกัเรียนกลุ่มขยายผล ท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มีความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียน 

4. นกัเรียนกลุ่มขยายผล ท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มีพฒันาการดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงข้ึน 
 ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณติศาสตร์ 

1. ผลการเปรียบเทียบมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบท่ี
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก่อนและ
หลงัเรียน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้t – test  แบบ  dependent  มีผลการทดสอบดงัตารางท่ี 30 
 
ตารางท่ี 30  ผลการเปรียบเทียบมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัเรียนตามรูปแบบการเรียน

การสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนกลุ่ม
ขยายผล 

 

กลุ่มขยายผล N 
คะแนน
เต็ม X  S.D. t-test P 

ภาพรวม 
 

ก่อนเรียน 26 4 0.73   0.45 17.35* .00 
หลงัเรียน 26 4 3.31 0.79 

*P <  .05 
 

  จากตารางท่ี 30 โดยภาพรวมพบวา่ นกัเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบมีมโนทศัน์หลงัเรียน 
( X = 3.31 , S.D.= 0.79) ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  สูงกว่าก่อนเรียน ( X =0.73, S.D.= 0.45)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 
  ผลจากการสังเคราะห์การตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  และแบบทดสอบหลงัเรียนได้
ขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี  1) ผลการตอบแบบทดสอบก่อนเรียน พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ตอบ
แบบทดสอบไม่ครบทุกขอ้ และขอ้ท่ีนักเรียนตอบส่วนใหญ่ตอบไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากมีมโนทศัน์
ในเร่ืองนั้นๆไม่ถูกตอ้ง อีกทั้งยงัไม่สามารถน ามโนทศัน์ที่มีไปใช้ในการตอบตามเง่ือนไขของ
แบบทดสอบแต่ละขอ้ได้ 2) ผลการตอบแบบทดสอบหลงัเรียน พบว่า น ักเรียนทุกคนตอบ
แบบทดสอบครบทุกขอ้ และการตอบแบบทดสอบแต่ละขอ้นักเรียนมีมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งตลอดจน
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สามารถน ามโนทศัน์ท่ีมีไปใชใ้นการตอบแบบทดสอบไดต้รงกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดจึงส่งผลให้โดย
ภาพรวมนกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. ผลการศึกษาพฒันาการของความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน มี 3 ระยะ  ไดแ้ก่  ระยะท่ี 1 ก่อนเรียน  ระยะท่ี 2 ระหวา่งเรียน  
ระยะท่ี 3 หลงัเรียน  โดยพิจารณาแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบนแผนภูมิแท่ง  เพื่อศึกษา
พฒันาการดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบ  ดงัตารางท่ี 31  และภาพ
ท่ี 13 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 13  การจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนกลุ่มขยายผล 
  
ตารางท่ี 31 พฒันาการความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบ 

กลุ่มขยายผล 

ร้อยละของความสามารถด้านมโนทศัน์ทางคณติศาสตร์ 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลงัเรียน 

ร้อยละ 18.27 82.31 82.69 
ระดบัความสามารถ ต ่ากวา่เกณฑ์ ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 
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  จากตารางท่ี 31 พบวา่ความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่ม
ขยายผลรูปแบบท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มีพฒันาการสูงข้ึนจากระดบัต ่ากว่าเกณฑ์เป็นระดบัดีเยี่ยม โดยระยะก่อนเรียนอยู่ใน
ระดบัต ่ากวา่เกณฑ ์(ร้อยละ 18.27)  ระยะระหวา่งเรียนอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม (ร้อยละ 82.31)  และระยะ
หลงัเรียนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม (ร้อยละ 82.69)  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 

  ผลจากการสังเคราะห์การตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  การท าใบงานระหว่างเรียน  
และแบบทดสอบหลงัเรียนไดข้อ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี 1) ผลการตอบแบบทดสอบก่อนเรียน พบวา่  
นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบแบบทดสอบไม่ครบทุกขอ้ และขอ้ท่ีนักเรียนตอบส่วนใหญ่ตอบไม่ถูกตอ้ง
เน่ืองจากมีมโนทศัน์ในเร่ืองนั้นๆไม่ถูกตอ้ง อีกทั้งยงัไม่สามารถน ามโนทศัน์ที่มีไปใช้ในการตอบ
ตามเง่ือนไขของแบบทดสอบแต่ละขอ้ได้ 2) ผลการท ากิจกรรมจากใบงานระหวา่งเรียน  พบว่า  
หลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน  นกัเรียน
สามารถสร้างมโนทศัน์ใหม่ตามเป้าหมายของแต่ละแผนการสอนและสามารถน ามโนทศัน์นั้นไป
ใชใ้นการแกปั้ญหาตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  และเม่ือนกัเรียนผา่นการเรียนการสอนไปเร่ือยๆนกัเรียน
มีพฒันาการดา้นมโนทศัน์มากข้ึนตามล าดบัสามารถสรุปมโนทศัน์และน ามโนทศัน์ไปใชแ้กปั้ญหา
ไดดี้ยิง่ข้ึน 2) ผลการตอบแบบทดสอบหลงัเรียน  พบวา่ นกัเรียนทุกคนตอบแบบทดสอบครบทุกขอ้  
และการตอบแบบทดสอบแต่ละขอ้นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งตลอดจนสามารถน ามโนทศัน์ท่ีมี
ไปใช้ในการตอบแบบทดสอบได้ตรงกับเง่ือนไขท่ีก าหนดจึงส่งผลให้โดยภาพรวมนักเรียนมี
คะแนนพฒันาการก่อนเรียน  ระหวา่งเรียนและหลงัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

  ผูว้ิจ ัยได้น าเสนอแผนภูมิแท่งแสดงพฒันาการความสามารถด้านมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบดงัภาพท่ี 14 

 
ภาพท่ี 14 พฒันาการความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบ     
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ร้อยละของความสามารถด้านมโนทศัน์ทางคณติศาสตร์ 
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 3.ผลการเปรียบเทียบกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบท่ี
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก่อนและ
หลงัเรียน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้t – test  แบบdependent  มีผลการทดสอบดงัตารางท่ี 32 
 
ตารางท่ี 32 เปรียบเทียบความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผล

รูปแบบก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

กลุ่มขยายผล N 
คะแนน
เต็ม X  S.D. t-test P 

ภาพรวม ก่อนเรียน 26 20 3.54 1.50 
33.28* .00 

หลงัเรียน 26 20 16.27 2.93 
ความสามารถในการ
แกปั้ญหา 

ก่อนเรียน 26 4 0.50 0.51 
24.52* .00 

หลงัเรียน 26 4 2.92 0.74 
ความสามารถในการให้
เหตผุล 

ก่อนเรียน 26 4 0.73 0.45 
26.88* .00 

หลงัเรียน 26 4 3.35 0.69 
ความสามารถในการ
ส่ือสาร ส่ือความหมาย
และการน าเสนอ 

ก่อนเรียน 26 4 0.69 0.47 
23.35* .00 หลงัเรียน 26 4 3.31 0.74 

ความสามารถในการ
เช่ือมโยง 

ก่อนเรียน 25 4 0.81 0.63 18.33* 
.00 

หลงัเรียน 25 4 3.35 0.74 
ความสามารถในดา้น
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ก่อนเรียน 25 4 0.81 0.40 18.33* 
.00 

หลงัเรียน 25 4 3.35 0.69 
*P <  .05 
 

  จากตารางท่ี 32 โดยภาพรวมพบว่า  นักเรียนมีความสามารถด้านกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์หลงัเรียน ( X = 16.27, S.D. = 2.93)  ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโน
ทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกวา่ก่อนเรียน ( X = 3.54 , S.D. = 1.50 ) และเม่ือ
เปรียบเทียบเป็นรายดา้นพบวา่  ทั้ง 5 ดา้นนกัเรียนมีความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หลงัเรียน ( X = 2.92, S.D. = 0.74  ,  X = 3.35, S.D. = 0.69 , X = 3.31, S.D. = 0.74  ,  X = 3.35, 
S.D. = 0.75 , X = 3.35, S.D. = 0.69) สูงกวา่ก่อนเรียน( X = 0.50, S.D. = 0.51  ,  X = 0.73, S.D. = 
0.45, X =0.69, S.D. = 0.47 ,  X = 0.81, S.D. = 0.63 , X = 0.81, S.D. = 0.40) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 
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  ผลจากการสังเคราะห์การตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  และแบบทดสอบหลงัเรียนได้
ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจดังน้ี 1) การตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ตอบ
แบบทดสอบไม่ครบทุกข ้อ ส่วนแบบทดสอบที่ตอบ นักเรียนตอบไม่ถูกต้องซ่ึงสาเหตุมาจาก        
มโนทศัน์ไม่ถูกตอ้งและน ามโนทศัน์ไปแสดงออกตามเง่ือนไขของกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไม่ถูกตอ้ง  2)  การตอบแบบทดสอบหลงัเรียน พบวา่  นกัเรียนตอบแบบทดสอบครบทุกขอ้และการ
ตอบของแบบทดสอบแต่ละขอ้ส่วนใหญ่ตอบไดถู้กตอ้งโดยลกัษณะของการตอบเป็นการน ามโนทศัน์
ท่ีได้จากการเรียนการสอนมาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามเง่ือนไขของกระบวนทาง
คณิตศาสตร์ดา้นต่างๆ 
 ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านกระบวนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่ม
ขยายผลรูปแบบ ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์มี 3 ระยะ  ไดแ้ก่  ก่อนเรียน   ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน  โดยพิจารณาแนวโนม้
ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถด้านกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผล มีผลการศึกษาดงัตารางท่ี 33 
 
ตารางท่ี 33 พฒันาการความสามารถด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผล

รูปแบบ     

กลุ่มขยายผล 

ร้อยละของความสามารถด้านกระบวนการ 
ทางคณติศาสตร์ 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลงัเรียน 

ภาพรวม ร้อยละ 17.69  82.38 81.34 
ระดบัความสามารถ ต ่ากว่าเกณฑ ์ ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

ความสามารถในการ
แกปั้ญหา 

ร้อยละ 12.50 81.54 73.08 
ระดบัความสามารถ ต ่ากว่าเกณฑ ์ ดีเยีย่ม ดี 

ความสามารถในการให้
เหตุผล 

ร้อยละ 18.27 81.92 83.65 
ระดบัความสามารถ ต ่ากว่าเกณฑ ์ ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

ความสามารถในการส่ือสาร 
ส่ือความหมายและการ
น าเสนอ 

ร้อยละ 17.31 86.06 82.69 
ระดบัความสามารถ ต ่ากว่าเกณฑ ์ ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 
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ตารางท่ี 33 พฒันาการความสามารถด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผล
รูปแบบ  (ต่อ)   

กลุ่มขยายผล 

ร้อยละของความสามารถด้านกระบวนการ 
ทางคณติศาสตร์ 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลงัเรียน 

ความสามารถในการ
เช่ือมโยง 

ร้อยละ 20.19 81.03 83.65 
ระดบัความสามารถ ต ่ากว่าเกณฑ ์ ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

ความสามารถในดา้น
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ร้อยละ 20.19 81.35 83.65 
ระดบัความสามารถ ต ่ากว่าเกณฑ ์ ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

 
 จากตารางท่ี 33 พบวา่ความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนกลุ่ม
ขยายผลรูปแบบ ท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มีพฒันาการสูงข้ึนจากระดบัต ่ากวา่เกณฑ์เป็นระดบัดีเยี่ยม โดยระยะก่อนเรียนอยูใ่น
ระดบัต ่ากวา่เกณฑ(์ร้อยละ 17.69)  ระยะระหวา่งเรียนอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม (ร้อยละ 82.38)  และระยะ
หลงัเรียนอยู่ในระดบัดีเยี่ยม (ร้อยละ 81.34)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความสามารถ
ดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ทุกดา้นของนกัเรียนกลุ่มขยายผล ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีพฒันาการสูงข้ึนจากระดบัต ่ากวา่
เกณฑเ์ป็นระดบัดี    และดีเยีย่ม ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 4 
 ผลจากการสังเคราะห์การตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  การตอบค าถามจากใบงาน และ
แบบทดสอบหลงัเรียนได้ขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี  1)  การตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  พบวา่  
นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบแบบทดสอบไม่ครบทุกขอ้  ส่วนแบบทดสอบท่ีตอบ  นกัเรียนตอบไม่ถูกตอ้ง
ซ่ึงสาเหตุมาจาก  มโนทศัน์ไม่ถูกตอ้งและน ามโนทศัน์ไปแสดงออกตามเง่ือนไขของกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไม่ถูกตอ้ง 2)การตอบค าถามจากใบงาน  พบวา่ นกัเรียนสามารถมโนทศัน์ท่ีไดจ้าก
การเรียนการสอนมาใชใ้นการแสดงออกตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้นต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
สามารถน ามโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ตามขั้นตอนท่ี
ก าหนด  สามารถใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์แบบนิรนยัและอุปนยัได ้ น ามโนทศัน์ท่ีไดน้ าเสนอและ
ส่ือสารใหผู้อ่ื้นรู้โดยการเขียนเป็นแผนผงัความคิด สามารถน าความรู้ท่ีไดม้าเช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนั  
สามารถคิดยึดหยุน่  คิดคล่อง  คิดหลายหลายและคิดละเอียดลออตามเข่ือนไขท่ีก าหนดได ้2)  การ
ตอบแบบทดสอบหลงัเรียน พบวา่ นกัเรียนตอบแบบทดสอบครบทุกขอ้และการตอบของแบบทดสอบ
แต่ละขอ้ส่วนใหญ่ตอบไดถู้กตอ้งโดยลกัษณะของการตอบเป็นการน ามโนทศัน์ท่ีไดจ้ากการเรียน
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การสอนมาใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ตามเง่ือนไขของกระบวนทางคณิตศาสตร์ดา้นต่างๆ 
และเม่ือพิจารณาพฒันาการของความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์  พบวา่  พฒันาการ
ดา้นการใหเ้หตุผล การเช่ือมโยง และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์มีพฒันาท่ีอยูข้ึ่นอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 ผูว้ิจ ัยได้น าเสนอแผนภูมิแท่งแสดงพฒันาการความสามารถด้านกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ดงัภาพท่ี 15 
 

 
 
ภาพท่ี 15 พฒันาการความสามารถด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผล

รูปแบบ   
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การแก้ปัญหา การให้เหตผุล การสื่อสาร  การเช่ือมโยง ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

12.5 

81.54 

73.08 

18.27 

81.92 83.65 

17.31 

86.06 
82.69 

20.19 

81.03 
83.65 

20.19 

81.35 
83.65 

ร้อยละ 

ช่วงเวลา 

ร้อยละของความสามารถด้านกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

การแก้ปัญหา ก่อนเรียน 

การแก้ปัญหา ระหวา่งเรียน 

การแก้ปัญหา หลงัเรียน 

การให้เหตผุล ก่อนเรียน 

การให้เหตผุล ระหวา่งเรียน 

การให้เหตผุล หลงัเรียน 

การสื่อสาร  ก่อนเรียน 

การสื่อสาร  ระหวา่งเรียน 

การสื่อสาร  หลงัเรียน 

การเช่ือมโยง ก่อนเรียน 

การเช่ือมโยง ระหวา่งเรียน 

การเช่ือมโยง หลงัเรียน 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ก่อนเรียน 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ระหวา่งเรียน 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หลงัเรียน 
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 นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยได้สัมภาษณ์ครูผู ้สอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มขยายผลรูป
แบบอยา่งไม่เป็นทางการ  ตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์( 5P  Model )  สรุปไดด้งัน้ี 
 ขั้นที ่1 เตรียมความพร้อม  (Preparing : P)เป็นขั้นตอนท่ีครูเตรียมความพร้อมดา้น
หอ้งเรียน และความพร้อมดา้นตวันกัเรียน สร้างความตระหนกัใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของการ
ท างานกลุ่ม  และแนวทางการท างานกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ  จากนั้นจดันกัเรียนเขา้กลุ่มและใหแ้ต่ละ
กลุ่มแบ่งหนา้ท่ี  ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบแสดงความคิดเห็นว่า 
ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถทางดา้นวชิาคณิตศาสตร์อยูก่บัตนเอง  และการ
เขา้กลุ่มจะไม่ใชเ้วลามากหากครูเลือกใชว้ธีิการจบัฉลากนกัเรียนเขา้แต่ละกลุ่มโดยใชเ้กณฑก์ารคละ
ความสามารถเขา้ประจ ากลุ่ม  และวธีิการน้ีเป็นวธีิการท่ีนกัเรียนชอบเพราะไดลุ้น้วา่สมาชิกภายใน
กลุ่มของตนเองเป็นใครบา้ง   
 ขั้นที่ 2  มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน: (Participating : P )เป็น
ขั้นตอนที่ครูน าสถานการณ์/ปัญหา ที่เช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนัและสอดคลอ้ง ครอบคลุมกบั
เป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนแผนนั้นๆมาน าเสนอให้นกัเรียนเกิดความสงสัย จนน าไปสู่
การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้  ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบแสดง
ความคิดเห็นวา่  ครูตอ้งเป็นคนท่ีขยนัน าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวติจริงมาผกูเป็นเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายในการเรียนใหไ้ด ้ และกิจกรรมน้ีช่วยให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการเรียนมากข้ึน
เพราะ เห็นว่าส่ิงที่จะเรียนรู้ต่อไปสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  และในการตั้งค  าถามจาก
สถานการณท่ีก าหนดเพื่อน าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย ครูผูส้อนตอ้งมีความสามารถในการตั้งค  าถาม
เพื่อให้นกัเรียนไดคิ้ด และในบางคร้ังเม่ือพบปัญหาท่ีนกัเรียนไม่สามารถก าหนดเป้าหมายในการเรียน
ไดต้รงประเดน็ ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งปรับค าถามให้ง่ายข้ึนและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดเป้าหมายในการเรียนท่ีถูกตอ้งและครอบคลุม 
 ขั้นที่ 3 ทบทวนมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น (Processing :P)
เป็นขั้นตอนท่ีครูทบทวนมโนทศัน์พื้นฐานที่จ  าเป็นต่อการเรียนรู้มโนทศัน์ใหม่  แลว้ใชม้โนทศัน์
พื้นฐานเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ใน
แผนการสอนนั้นๆ ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบแสดงความคิดเห็นว่า  
ในขั้นตอนน้ีครูจ าเป็นตอ้งวเิคราะห์ใหไ้ดว้า่ มโนทศัน์พื้นฐานของแต่ละแผนการสอนคืออะไร เพื่อ
น ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่วนเร่ืองกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็น
เร่ืองใหม่ส าหรับครูและนกัเรียน เน่ืองจากในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ  ครูไม่ไดมี้
การสอนใหน้กัเรียนไดรู้้จกักระบวนการทางคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสอดแทรกไปกบัการจดักิจกรรมเลย 
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ซ่ึงเม่ือพิจารณาอย่างละเอียดแล้วในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อาจมาครอบคลุม
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ทุกดา้น  แต่หากจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบน้ี ครูผูส้อน
จ าเป็นตอ้งศึกษาและสร้างความเขา้ใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละดา้นและออกแบบภาระ
งานใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้นๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างเสริม
ความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก่นกัเรียน 
 ขั้นที่ 4 น าเสนอ มโนทัศน์ใหม่  (Presenting: P)เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนวางแผน และลง
มือสืบเสาะความรู้เพื่อน าไปสู่เป้าหมายในการเรียนรู้ โดยการสืบเสาะความรู้เป็นรายบุคคล  จากนั้น
น าความรู้ท่ีไดมี้แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม แลว้แต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุปเป็นมโนทศัน์ของกลุ่ม
แลว้น าเสนอมโนทศัน์โดยการเขียนในรูปแผนผงัความคิด  จากนั้นน าแผนผงัความคิดเสนอท่ีเพื่อน
ในชั้นเรียน  โดยมีครูร่วมตรวจสอบและเติมเตม็ความสมบูรณ์ของมโนทศัน์นั้น  จากนั้นให้นกัเรียน
สรุปมโนทศัน์ด้วยวิธีการเขียนในรูปแผนกงความคิดดว้ยภาษาของตนเอง   ครูผูส้อนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบแสดงความคิดเห็นว่า เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนชอบมาก เพราะ
นักเรียนได้ลงมือสืบเสาะหาความรู้และร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม แต่ส่ิงท่ีครูตอ้งให้ความส าคญัคือ  
ครูตอ้งจดัเตรียมแหล่งขอ้มูลให้นักเรียนและควรแนะน านกัเรียนเพื่อน าขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง สอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายมาเขียนโดยแบบบนัทึกการสืบเสาะครูตอ้งออกแบบให้รัดกุม สมบูรณ์  และในขณะท่ี
นกัเรียนก าลงัสืบเสาะหาความรู้ และเขียนมโนทศัน์  ครูตอ้งเขา้ไปเป็นพี่เล้ียงเพื่อให้ไดม้โนทศัน์ท่ี
มีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด  และในช่วงท่ีมีการน าเสนอมโนทศัน์ครูตอ้งพยายามกระตุน้ให้นกัเรียน
แต่ละคนตรวจสอบความถูกตอ้งของมโนทศัน์ท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ  และครูตอ้งช่วยเติมเต็มมโนทศัน์
ใหมี้ความถูกตอ้งและอาจตอ้งมีการอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบอีกคร้ังหน่ึงดว้ย 
 ขั้นที่ 5 ฝึกปฏิบัติให้เกิดความช านาญ (Practicing : P) เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนน ามโน
ทศัน์ใหม่ไปใชใ้นการแกปั้ญหาโดยการแสดงออกตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละดา้นโดย
การท างานเป็นคู่และเป็นรายบุคคล ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบ
แสดงความคิดเห็นวา่  เป็นอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีนกัเรียนชอบเน่ืองจาก ในช่วงแรกของการจดักิจกรรม  
นกัเรียนไดช่้วยกนัท าใบงานเป็นคู่และจะมีการให้คะแนนเป็นกลุ่มโดยการสุ่มหยิบใบงานของแต่
ละกลุ่มกลุ่มละ 1 ใบงานเพื่อน ามาเป็นคะแนนของกลุ่ม  ดงันั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีการวาง
แผนการจบัคู่วา่จะจบัอยา่งไรท่ีเม่ือท าใบงานไม่วา่จะจบัไดใ้บงานคู่ใด  คะแนนกลุ่มก็จะไดค้ะแนน
สูงๆ  จากนั้นนกัเรียนแต่ละคู่ตอ้งช่วยกนัคิดเพื่อตอบค าถามจากใบงานให้ไดค้ะแนนดีท่ีสุด  และรอ
ลุน้วา่จะจบัไดใ้บงานของคู่ใด  จึงส่งผลให้เห็นบรรยากาศของการเรียนท่ีจบัคู่ช่วยกนัเรียนรู้  มีการ
ช่วยเหลือและปรึกษาหารือกนัในการท าใบงาน และผลจากการท าใบงานเป็นรายคู่ก็ส่งผลให้เวลา



283 
 

 

ท าใบงานเป็นรายบุคคลนกัเรียนก็สามารถท าได้ดีด้วย  แต่ส่ิงหน่ึงที่ครูควรกระท าคือการกระตุน้
ใหน้กัเรียนบางคนท่ีอาจไม่ช่วยเพื่อท าใบงานไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเพื่อนเป็นระยะๆ   
 เม่ือกล่าวโดยสรุปแลว้ผลจาการสัมภาษณ์ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยาย
ผลรูปแบบ ไดผ้ลโดยสรุปวา่ เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดจ้ริง สามารถน าไปใชใ้นชั้นเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ได ้  
นกัเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองและกลุ่มเพื่อน  ส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ร่วมกบัครูมากข้ึน  ลดบทบาทของครูจากเป็นผูถ่้ายทอดความรู้มา
สู่ครูท่ีมีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวก  ลดปัญหาเร่ืองการตรวจงานให้นอ้ยลง  แต่ครูตอ้งมีเวลาในการ
เตรียมการจดัการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน  นกัเรียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด  การท างานร่วมกนั
และการกลา้แสดงออกอยา่งสร้างสรรคเ์พิ่มมากข้ึน 
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บทที� 5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษามีวตัถุประสงค์  ดงันี-  1. เพื�อพฒันาและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 2. เพื�อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดั           
การเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา ซึ� งประกอบดว้ย 2.1) เปรียบเทียบความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 2.2) ศึกษาพฒันาการของความสามารถดา้น
มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนที�เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  
และหลงัเรียน  2.3) เปรียบเทียบความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อน
และหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  2.4) ศึกษาพฒันาการของความสามารถดา้นกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนที�เรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน และ
หลงัเรียน 2.5) เพื�อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที�มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และ 3. เพื�อ
ขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั- งนี-   คือนกัเรียนชั-น
ประถมศึกษาปีที� 5  จาํนวน  25  คน  ของโรงเรียนบา้นหนองยาว สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�
การศึกษาประถมศึกษา  สุพรรณบุรีเขต 3 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2558 ใชก้ระบวนการวิจยัและ
พฒันา ( Research  and  Development )  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research)  โดยออกแบบการวิจยัเป็นแบบ Embedded Design  วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลกั
และวิธีการเชิงคุณภาพเป็นรอง และใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว มีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน ( The One-Group Pretest-Posttest  Design)  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าเฉลี�ย ( X )  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ค่าร้อยละ (%) ค่า ประสิทธิภาพ ( 21 / EE )  หาค่าที 
แบบไม่เป็นอิสระ ( t – test  for  dependent )  การวิเคราะห์เนื-อหา ( content Analysis )  โดยสรุป
ผลการวจิยั  อภิปรายผลและมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี-  
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สรุปผลการวจัิย 

 การวจิยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา สรุปผลการวจิยัไดด้งันี-  

1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ( 5P  Model)  มีองคป์ระกอบของรูปแบบ  5  องคป์ระกอบ
ไดแ้ก่  1) หลกัการคือ  การเรียนรู้ที�ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
บนพื-นฐานการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism)และทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ(Theory  of  Cooperative  Learning )2) วตัถุประสงค ์เพื�อพฒันามโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา3) กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย  5  ขั-น  คือ (1) ขั-นเตรียมความพร้อม  (Preparing : P)(2) ขั-นมีส่วนร่วมในการกาํหนด
เป้าหมายในการเรียน: (Participating : P ) (3) ขั-นทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที�จาํเป็น (Processing :P) (4) ขั-นนาํเสนอ มโนทศัน์ใหม่  (Presenting: P)(5) ขั-นฝึก
ปฏิบติัให้เกิดความชาํนาญ (Practicing : P)4) การวดัและประเมินผล 2 ดา้น  คือ ดา้นมโนทศัน์และ
ดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ 5) ปัจจยัที�เอื-อต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย (1)ครูมีความรู้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
รวมทั-งมีความสามารถในการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน (2)นกัเรียนมีความเชื�อมั�น
ในตนเอง และมีความสามารถในการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ผลการหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา( 5P Model)  ตามเกณฑ์ E1/E2กบักลุ่มตวัอยา่งที�ใช้ในการวิจยัไดค้่าประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอน เท่ากบั  83.03 / 81.33   

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีผลสรุปดงันี-  

2.1 หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (5P Model)นกัเรียนมีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ซึ� งยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ที� 2 

2.2 ความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนที�เรียนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีพฒันาการสูงขึ-นจาก
ระดบัตํ�ากว่าเกณฑ์(ร้อยละ 12.50) เป็นระดบัดีเยี�ยม(ร้อยละ83.00) โดยระยะก่อนเรียนอยู่ในระดบั
ตํ�ากวา่เกณฑ์ (ร้อยละ 12.50)  ระยะระหวา่งเรียนอยูใ่นระดบัดีเยี�ยม (ร้อยละ 83.45)  และระยะหลงั
เรียนอยูใ่นระดบัดีเยี�ยม (ร้อยละ 83.00)  ซึ� งยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ที� 3 
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2.3 หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (5P  Model)  นกัเรียนมีความสามารถดา้น
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ซึ� งยอมรับ
สมมติฐานการวจิยัขอ้ที� 4 

2.4 ความสามารถดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนที�เรียนโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีพฒันาการสูงขึ-นจาก
ระดบัตํ�ากวา่เกณฑ(์ร้อยละ 13.30) เป็นระดบัดีเยี�ยม(ร้อยละ 81.60)  โดยระยะก่อนเรียนอยูใ่นระดบั
ตํ�ากว่าเกณฑ์(ร้อยละ 13.30)  ระยะระหว่างเรียนอยู่ในระดบัดีเยี�ยม(ร้อยละ 83.10)  และระยะหลงั
เรียนอยูใ่นระดบัดีเยี�ยม(ร้อยละ 81.60)  ซึ� งยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ที� 5 

2.5 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที�พฒันาขึ- นโดย
ภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.41 , S.D.= 0.21 ) และเมื�อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า  ดา้นที�นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที�สุด  ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทของครูที�แสดงออก
ต่อนกัเรียนในการเรียนการสอน( X = 4.50 , S.D.= 0.26) โดยมีความคิดเห็นวา่ ครูไดแ้สดงบทบาท
ในการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนการสอน มีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเริ�มสอน  
และมีการใหค้ะแนนนกัเรียนทั-งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  รองลงมาคือ ดา้นผลการฝึกปฏิบติัการ
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก( X = 4.42 , S.D.= 0.09 ) 
วา่ นกัเรียนมีความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื�องการสื�อสาร  สื�อความหมายและ
นาํเสนอความรู้ทางคณิตศาสตร์มีความเขา้ใจในมโนทศัน์ของเรื�องที�เรียนเพิ�มมากขึ-นและมีความสามารถ
ในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื� องความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  และดา้นการฝึก
ปฏิบติัการมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.39, 
S.D.= 0.15) ว่านกัเรียนไดฝึ้กการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยการชี- แนะของครู รวมทั-งฝึกดว้ย
ตนเองและฝึกกบัเพื�อนเป็นกลุ่มการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูทาํให้นกัเรียนสามารถสรุป
มโนทศัน์ของเรื�องที�เรียนได ้ และนกัเรียนไดฝึ้กการสื�อสาร  สื�อความหมายและนาํเสนอความรู้ทาง
คณิตศาสตร์โดยใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

3. ผลการขยายผลรูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์พบว่านกัเรียนกลุ่มขยายผลการวิจยัที�เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (5P  Model)  หลงั
เรียนมีความสามารถด้านมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนนกัเรียนมี
พฒันาการของมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงขึ-นจากระดบัตํ�ากวา่เกณฑ์เป็นระดบัดีเยี�ยม 
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โดยระยะก่อนเรียนอยูใ่นระดบัตํ�ากวา่เกณฑ์  ระยะระหวา่งเรียนอยูใ่นระดบัดีเยี�ยม  และระยะหลงั
เรียนอยูใ่นระดบัดีเยี�ยม   
 
อภิปรายผล 

 การวจิยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาอภิปรายผลการวจิยัไดด้งันี-  

1. จากผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ( 5P   model)  ซึ� ง
ผา่นการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้  พบว่า  รูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีคุณภาพดา้นความเที�ยงตรง
เชิงโครงสร้างและเชิงเนื-อหาและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนาํไปใชจ้ดัการเรียนการสอน มี
ความเหมาะสม และครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็นในการส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ทั-งนี-อาจเนื�องมาจากรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์มีการดาํเนินการตามขั-นตอนของวิธีการเชิงระบบ  โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
นโยบายของการจดัการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั-งในและต่างประเทศการเก็บขอ้มูล
กบักลุ่มบุคคลต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทั-งผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ครูผูส้อนคณิตศาสตร์และนกัเรียนที�อยูใ่นระดบัชั-นที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ผนวกกบัการศึกษา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันามโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื�อเป็นจุดเริ�มตน้ของการพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน 
เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาซึ� ง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการออกแบบระบบการเรียนการสอนที�ตอ้งตอบคาํถามสําคญั  4 คาํถาม คือ 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533: 12; กาญจนา  คุณารักษ,์ 2545: 7; สุวิทย ์ บึงบวั, 2550:  10; จิระ  ดีช่วย, 
2554: 40) 1) การออกแบบระบบการเรียนการสอนนี- เพื�อใคร 2) ผูอ้อกแบบระบบการเรียนการสอน
ต้องการให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อะไรหรือมีความสามารถในการทาํอะไรไดบ้า้ง  3) ผูเ้รียนจะเรียนรู้
เนื-อหาวชิาหรือทกัษะต่างๆไดดี้ที�สุดอยา่งไร และ 4) เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ผูเ้รียนประสบความสําเร็จ
ในการเรียนรู้และการออกแบบการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพต้องอยู่บนพื-นฐานของ
แบบจาํลองการออกแบบระบบการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพเช่นกนั ซึ� งผลจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลพื-นฐานอย่างรอบดา้นจึงนาํไปสู่การออกแบบระบบการเรียนการสอนที�เริ�มจากการกาํหนด
เป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอน นาํไปสู่การออกแบบการเรียนการสอน การพฒันาเครื�องมือ
นวตักรรมประกอบการสอน  การนาํไปใชแ้ละการประเมินผล ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของระบบ
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การเรียนการสอนที�วา่ ( Kruse, 2007: 1) องคป์ระกอบของระบบการเรียนการสอน 5 ขั-นตอน ไดแ้ก่ 
1) การวิเคราะห์ ( Analysis )  เป็นขั-นตอนของการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ศึกษา  2) การออกแบบ (Design)  เป็นขั-นตอนของการระบุกิจกรรมการ
เรียนรู้  วธีิการจดัการเรียนรู้ การเลือกสื�อประกอบการจดัการเรียนรู้  และ การประเมินผลการเรียนรู้  
3) การพฒันา(Development) เป็นขั-นตอนของการพฒันาเครื�องมือหรือนวตักรรมที�ใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน  ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้  การพฒันานวตักรรมที�ใชใ้นการจดัการเรียนรู้และการ
พฒันาเครื�องมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้  4) การนาํไปใช้ (Implementation) เป็นขั-นตอนของ
การนาํนวตักรรมที�พฒันาขึ-นไปใชใ้นสถานการณ์จริง  และ 5) การประเมินผล (Evaluation ) เป็น
ขั-นตอนของการประเมินผลการจดัการเรียนรู้และสิ�งที�ใชใ้นการเรียนการสอน 
  ผลจากการวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง  เพื�อนาํมากาํหนดกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ซึ� งมีแนวคิดการจดัการเรียนการสอนหลายวิธีการ ผูอ้อกแบบรูปแบบการเรียนการสอน
จาํเป็นตอ้งเลือกสรรใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมายในการพฒันาสอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของยุคสมยั 
ซึ� งในการศึกษาในศตวรรษที� 21 ให้ความสําคญักบัการจดัการเรียนการสอนที�เน้นให้นกัเรียนได้
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง  โดยอาศยัความร่วมมือในการเรียนรู้  ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดทฤษฏีการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism)ซึ� งมีแนวคิดสําคญัอยู ่4 ประการ (Wink and Putney, 2002: 91-
94 ; Wood, Bruner and Ross, 1976: 98; Vygotsky, 1978: 72; Piaget, 1977: 61) คือ  การเรียนรู้คือ
การสร้างองค์ความรู้และการสร้างสิ� งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที�อาศยักระบวนการทางสังคมช่วย
ก่อให้เกิดการเรียนรู้  2) การควบคุมและการประเมินการคิดของตนเอง(Metacognition) คือ การเรียนรู้
ที�จะสร้างองคค์วามรู้ เนน้ให้นกัเรียนสร้างจิตสํานึกวา่จะเรียนรู้อยา่งไร  3) การเสริมต่อการเรียนรู้ 
( Scaffolding) ที�จะช่วยให้นักเรียนเพิ�มความสามารถในการควบคุม กาํกบัการรู้คิดของตนเอง  
4) พื-นที�รอยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal Development)ซึ� งพฒันาการและการเรียนรู้มีลกัษณะ
ที�เอื-อประโยชน์ซึ� งกนัและกนั การเรียนรู้นาํไปสู่พฒันาการ สนบัสนุนพฒันาการ หรือผลกัดนัให้
พฒันาการเป็นไปในระดบัที�สูงขึ-น เป็นการขยายระดบัพฒันาการออกไปอยา่งไม่มีขีดจาํกดั และ
แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Theory  of  Cooperative  Learning )ที�มีเป้าหมายสําคญั 
(Joyce and Weil, 2009;  Slavin, 1990; Johnson  and  Johnson, 2000; วชัรา เล่าเรียนดี, 2555) คือ 
ความสาํเร็จของกลุ่มเกิดมาจากความสาํเร็จของสมาชิกภายในกลุ่มทุกคน ซึ� งการจะประสบความสําเร็จ
ไดต้อ้งเกิดจากความร่วมมือในการปฏิบติังานของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม  โดยประสิทธิภาพของ
กลุ่มสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากการที�สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีการทาํงานอยา่งร่วมมือกนั  และสมาชิกทุกคน
มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติักิจกรรมไดบ้รรลุตามเป้าหมายของภาระงานแต่ละอย่างที�
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ได้รับมอบหมาย และถือได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้หนึ� งที�ช่วย
พฒันาทกัษะทางสังคม และความสามารถในการคิดขั-นสูงให้กบันกัเรียน นอกจากนี-ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์
ถึงตระกลูของรูปแบบการเรียนการสอนที�สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
พบวา่ ตระกูลของรูปแบบการเรียนการสอนที�สามารถส่งเสริมให้นกัเรียนมีมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยมีวธีิการจดัการเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 
คือ (Joyce and Weil, 2009: 24 -37)   ตระกูลรูปแบบการเรียนการสอนที�เนน้การพฒันาทกัษะ
กระบวนการ (The  Information-Processing Family of  Models)  และตระกูลรูปแบบการเรียนการสอนที�
เนน้ระบบสังคม (The  Social Family of  Models) โดยรูปแบบการจดัการเรียนการสอนที�สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 และตระกูลของรูปแบบการเรียนการสอน ตอ้งเป็น
รูปแบบการสอนที�เน้นด้านการพฒันากระบวนการและให้ความสําคญัของการทาํงานเป็นกลุ่ม  
ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดสร้างความรู้ดว้ยตนเองและเชื�อมโยงสู่ชีวิตจริงของนกัเรียน ซึ� งสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) รูปแบบการเรียนการสอน
โดยใชก้ลุ่มยอ่ย (Small Group Cooperative Learning ) 
  ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  จากแนวคิดของผูเ้ชี�ยวชาญ  ครู นักเรียน ร่วมกบัขั-นตอนการ
จดัการเรียนรู้ของวธีิสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน  (Problem-Based Learning) รูปแบบการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ลุ่มยอ่ย (Small 
Group Cooperative Learning )จนนาํไปสู่กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  สําหรับนกัเรียนในระดบัประถมศึกษา  ได ้5  ขั-น  คือ  ขั-นที� 1 
เตรียมความพร้อม (Preparing: P) ขั-นที�  2  มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการเรียน: 
(Participating: P )ขั-นที� 3 ทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที�จาํเป็น (Processing: 
P) ขั-นที� 4 นาํเสนอ มโนทศัน์ใหม่  (Presenting: P)  และขั-นที� 5 ฝึกปฏิบติัให้เกิดความชาํนาญ 
(Practicing: P)  ซึ� งผลจากการดาํเนินการตามที�กล่าวมาขา้งตน้นาํไปสู่ผลการหาค่าประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  สําหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา   ตามเกณฑ์E1/E2กบักลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั- งนี-  ได้ค่าประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน เท่ากบั  83.03 / 81.33  ซึ� งยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ 1 

2. จากผลประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ที�มีผลการวจิยัดงันี-  
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2.1 หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา (5P  Model)  นักเรียนมีมโนทศัน์ทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ซึ� งยอมรับสมมติฐานการวจิยั
ขอ้ที� 2 และผลการวิจยัที�พบว่าความสามารถด้านมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนที�เรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มี
พฒันาการสูงขึ-นจากระดบัตํ�ากวา่เกณฑเ์ป็นระดบัดีเยี�ยม โดยระยะก่อนเรียนอยูใ่นระดบัตํ�ากวา่เกณฑ ์ 
ระยะระหวา่งเรียนอยูใ่นระดบัดีเยี�ยม  และระยะหลงัเรียนอยูใ่นระดบัดีเยี�ยม  ซึ� งยอมรับสมมติฐาน
การวิจยัขอ้ที� 3 ทั-งนี- อาจเนื�องมาจากรูปแบบการเรียนการสอน เพื �อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ( 5P  Model)  เป็นการผสมผสาน
วธีิการจดัการเรียนการสอนระหว่างวิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based Learning) 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) รูปแบบการเรียนการสอน
โดยใชก้ลุ่มยอ่ย (Small Group Cooperative Learning )กล่าวคือ เป็นวิธีสอนที�มีกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที�ให้เป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก โดยมีสมาชิกภายในกลุ่ม 3 – 4 คนที�คละ
ความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ไดร่้วมกนักาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้โดยการพิจารณา
จากสถานการณ์ที�เกิดขึ-นจริงในชีวติประจาํวนั และร่วมกนัวางแผนการสืบเสาะความรู้ ลงมือสืบเสาะหา
ความรู้รายบุคคลและนาํความรู้ที�ไดม้าแลกเปลี�ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มจนนาํไปสู่การสรุปมโนทศัน์ที�
ไดใ้นรูปของการเขียนแผนผงัความคิด แลว้นาํมโนทศัน์ที�ไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  
โดยมีครูแสดงบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ซึ� งลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน
ดงักล่าว ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ มีพฒันาการการที�ดีขึ-น
หรือสูงขึ-นตามลาํดบัสอดคลอ้งกบัหลกัการในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศ
สิงคโปร((Primary Mathematics Teaching and Learning Syllabus, 2012)ที�วา่ การจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ควรมีหลกัการที�สําคญั 3 ประการ  คือ การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ควรเป็นการเรียนรู้ที�
เน้นที�การสร้างความเขา้ใจให้กบันักเรียน  การเรียนการสอนควรสร้างความรู้ให้กบันกัเรียน   
ใชค้วามสนใจและประสบการณ์ของนกัเรียนให้เกิดความเขา้ใจ และส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการทาํกิจกรรมและสะทอ้นการเรียนรู้และการเรียนการสอนควรเชื�อมต่อการเรียนรู้สู่โลกแห่ง
ความเป็นจริง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศแคนนาดา
(The Ontario Curriculum, Mathematics, 2005) ที�วา่ การที�จะทาํให้นกัเรียนประสบความสําเร็จใน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดน้ั-น นกัเรียนตอ้งมีองค์ประกอบพื-นฐานที�สําคญัในการขบัเคลื�อน
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ คือ ความรู้  และความเขา้ใจ  เกี�ยวกบั ขอ้เท็จจริง  
ขั-นตอนต่างๆ กระบวนการและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที�ถูกต้องละชดัเจนเสียก่อน  
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นอกจากนั-นแล้วยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสันติ  อิทธิพลนาวากุล (2550) ที�พบว่า  นกัเรียนที�
เรียนวชิาคณิตศาสตร์โดยใชว้ธีิสอนแบบสืบสวนสอบสวนส่งผลให้นกัเรียนมีความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์สูงขึ-นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และมีผลสัมฤทธิ~ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
สูงขึ-นอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เช่นกนัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ชมพูนุท          
วนสันเทียะ (2552) ที�พบวา่  การจดัการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีแบบโยนิโสมนสิการร่วมกบัการใช้
แผนผงัมโนทศัน์ ซึ� งการสอนโดยใช้แผนผงัมโนทศัน์ เป็นวิธีสอนที�ใช้อธิบายหรือการนาํเสนอ
กรอบความรู้/ความคิดในวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีเส้นเชื�อมแสดงอยูร่ะหวา่งคาํมโนทศัน์ตั-งแต่ 2 คาํ
ขึ-นไป  มีความสัมพนัธ์เป็นลาํดบัขั-นลดหลั�นกนัช่วยใหน้กัเรียนมีความสามารถดา้นการคิดรวบยอด
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที�สูงขึ-นอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
สอดคล้องกับผลการวิจยัของ คอชแรน (Coleman, 2008) ที�พบว่า การพฒันาความเข้าใจของ
ความคิดรวบยอดของนกัเรียนเกิดจากการไดม้ีปฏิสัมพนัธ์แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัเพื�อน การมี
ปฏิสัมพนัธ์แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัครู และการสะทอ้นคิดในตวัของตวัเอง โดยมีผลการวิจยั
ของ แมคเวิร์ทเตอร์ (McWhirter, 1998 อา้งถึงใน ปุญยนุช กูลเพชร์, 2552) เป็นที�ยืนยนัว่า  การ
ทดสอบนกัเรียนในการพฒันาความคิดรวบยอดวา่นกัเรียนและครูมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัสื�อที�ใชท้าํ
ให้นกัเรียนมีความคิดรวบยอดดีขึ-นและการทดสอบการพฒันาความคิดรวบยอดโดยการอภิปราย
กลุ่มย่อยในชั-นเรียนและการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือย่อยพบว่านกัเรียนที�เรียนโดยการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือยอ่ยนกัเรียนมีความคิดรวบยอดสูงขึ-น 

2.2 หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา (5P  Model)  นักเรียนมีความสามารถดา้น
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ซึ� งยอมรับ
สมมติฐานการวิจยัขอ้ที� 4 และผลการวิจยัที�วา่ ความสามารถของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที�เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มีพฒันาการสูงขึ-นจากระดบัตํ�ากว่าเกณฑ์เป็นระดบัดีเยี�ยม โดยระยะก่อนเรียนอยูใ่น
ระดบัตํ�ากวา่เกณฑ ์ ระยะระหวา่งเรียนอยูใ่นระดบัดีเยี�ยม  และระยะหลงัเรียนอยูใ่นระดบัดีเยี�ยม  ซึ� ง
ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ที� 5ทั-งนี- อาจเนื�องมาจากรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (5P Model) เป็นการ
ผสมผสานวิธีการจดัการเรียนการสอนระหว่างวิธีสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน  (Problem-Based 
Learning) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry-Based Learning)รูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใชก้ลุ่มยอ่ย (Small Group Cooperative Learning) ซึ� งมีตน้ตระกลูของรูปแบบการ
เรียนการสอนที�เน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการ (The Information-Processing Family of  
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Models)โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นตวัขบัเคลื�อน กล่าวคือ ในกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ตามรูปแบบที�ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึ-นให้ความสําคญักบัการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ โดยให้
ความสาํคญักบัการวนิิจฉยัมโนทศัน์พื-นฐานที�จาํเป็นสําหรับการเรียนรู้มโนทศัน์ใหม่  แลว้ดาํเนินการ
เติมเตม็ในมโนทศัน์ที�นกัเรียนบกพร่องก่อนเรียนรู้มโนทศัน์ใหม่ (Desses, 1958, อา้งถึงใน ชมพูนุช 
วนสันเทียะ, 2552: 18; Russell, 1965: 69; De  Cecco, 1968: 397-400; Ausubel, 1968; Snyder, 
1968: 8; สันติ  อิทธิพลนาวากุล, 2550: 21; ปุญยนุช  กูลเพชร์, 2552: 15) เนื�องดว้ย หากนกัเรียนมี
มโนทัศน์ที�ถูกต้องแล้วย่อมเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เพราะมโนทศัน์เป็นรากฐานสําคญัของการเรียนรู้  การที�มนุษย์จะคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั-น ยอ่มขึ-นอยูก่บัมโนทศัน์เป็นสาํคญัมโนทศัน์เป็นพื-นฐานของทกัษะต่อๆไป
ที�จะเกิดขึ-น จนนาํไปสู่ความสามารถนาํความรู้ที�ได้ไปประยุกต์ใช้และมโนทศัน์เป็นเครื�องกรอง
เพื�อนาํไปสู่การแสดงออกของพฤติกรรมมนุษย์ด้านต่างๆ เช่น การคิด การสื� อความหมาย 
การแกปั้ญหา  การตดัสินใจ  นอกจากจะให้ความสําคญักบัมโนทศัน์แลว้  ในการจดัการเรียนการ
สอนยงัมุ่งเน้นให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละดา้นและฝึก
ปฏิบติัใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละดา้นก่อนแลว้ค่อยประเมินความสามารถ
ดา้นดงักล่าว ซึ� งวธีิการจดัการเรียนการสอนตามปกติ จะใชก้ารสอนโดยการสอดแทรกกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ผา่นการทาํกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ จึงทาํให้นกัเรียนและครูไม่มีความชดัเจนใน
เรื�องกระบวนการทางคณิตศาสตร์  นอกจากนั-นแลว้ยงัใชก้ระบวนการของกลุ่มเป็นตวัขบัเคลื�อนให้
นกัเรียนประสบความสาํเร็จในการพฒันาความสามารถทางกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้นต่างๆ 
ซึ� งมีทั-งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหา  2) ความสามารถในการให้เหตุผล  
3) ความสามารถในการสื�อสาร สื�อความหมาย  และการนาํเสนอ  4) ความสามารถในการเชื�อมโยง 
และ 5) ความสามารถในการคิดริเริ�มสร้างสรรค์  ซึ� งกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที�มีพฒันาการที�
สูงขึ-นอยา่งต่อเนื�องได้แก่  ความสามารถในการให้เหตุผล  ความสามารถในการเชื�อมโยง  และ
ความสามารถในการคิดริเริ�มสร้างสรรค์  ทั-งนี- อาจเนื�องมาจากสาเหตุ 3 ประการดงันี-   1) การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ-นที�มีลกัษณะเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ จึงส่งผลให้
นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ และมีเจตคติที�ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์  เมื�อนกัเรียนมีเจตคติที�
ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์  นกัเรียนก็กลา้ที�จะเขา้ร่วมกิจกรรม  กลา้คิด  การพูด  กลา้ให้เหตุผลเพื�อ
แลกเปลี�ยนความรู้มากขึ-นนอกจากนี-แลว้ในการจดัการเรียนการสอนมีการนาํเสนอปัญหาที�ทา้ทาย
โดยการนําปัญหาที�เกิดขึ- นในชีวิตจริงมาใช้เป็นสื� อกลางกระตุ้นให้นักเรียนนํามโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ที�มีมาใชแ้กปั้ญหาคาํถามที�ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาการคิดสร้างสรรคเ์ป็นปัญหาปลายเปิด 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง จึงส่งผลใหพ้ฒันาการดา้นความสามารถในการให้
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เหตุผล  ความสามารถในการเชื�อมโยง  และความสามารถในการคิดริเริ�มสร้างสรรค ์มีพฒันาการที�
สูงขึ-นอย่างต่อเนื�อง ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธิติมา  อุดมพรมนตรี (2555) ที�พบว่า  แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ~ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ ส่งผลทางบวกต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยและความสามารถในการให้เหตุผลเชิงนิรนยั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และปัจจยัดา้นเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ส่งผลทางบวกต่อความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงอุปนัย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ� งเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
ผลการวิจยัของ ชลธิชา  ทบัทวี (2554) ที�พบว่า  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค
เพื�อนคู่คิด ซึ� งหมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนจบัคู่กนั 2 คนโดยคละความสามารถเพื�อ
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นซึ� งกนัละกนั สามารถพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของ
นกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคเพื�อนคู่คิด สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้เพื�อส่งเสริม
ความคิดริเริ�มสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ของนกัการศึกษา (กุลภสัสร ศิริพรรณ 2545: 17; อาทิตย ์
อาจหาญ 2547: 29; สสวท. 2551: 133-135; ณัฐพงศ ์ วงศสุ่์ย2552:26 ; วิรัลพชัร  เลิศจิราพฒัน์, 
2552 : 25; สาลินี เรืองจุย้, 2554: 39; ปฎิมา สิงห์ศร, 2554: 38) ที�กล่าววา่  การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนที�ส่งเสริมความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการนาํเสนอปัญหาที�ทา้ทาย 
น่าสนใจ เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน ปัญหาเป็นปัญหาที�นกัเรียนสามารถนาํความรู้พื-นฐานทาง
คณิตศาสตร์ที�มีอยู่มาใชแ้กปั้ญหาไดก้ระตุน้และส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ควรให้โอกาส
และเตรียมการใหเ้ด็กเรียนรู้ดว้ยตนเอง และยกยอ่งเด็กที�มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้
นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ คน้ควา้อยา่งต่อเนื�องอยูเ่สมอ  ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สาลินี  
เรืองจุย้ (2554) ที�พบว่า  นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาปลายเปิด เรื�อง ลาํดบัและ
อนุกรมที�มีต่อความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ ทาํให้ความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนหลงัการใชปั้ญหาปลายเปิดสูงกวา่ก่อนการใชปั้ญหาปลายเปิดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .01  และงานวิจยัของ ธีรเชษฐ์  เรืองสุขอนนัต ์(2554) ที�ศึกษาเรื�องพฤติกรรมดา้นความคิด
คล่องและความคิดยดืหยุน่ เรื�องเรขาคณิต ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาศึกษาปีที� 1 ผา่นกิจกรรมการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง  พบวา่ เมื�อนกัเรียนมีประสบการณ์ในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์และระดมสมองมากขึ-น นกัเรียนสามารถ 1) คิดหาผลเฉลยไดจ้าํนวนมากในเวลาที�
กาํหนด  2) คิดหาผลเฉลยไดห้ลานรูปแบบที�ต่างกนั  3) คิดแลว้เลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลย
ที�สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือเงื�อนไขที�กาํหนด  และ 4) คิดแลว้เลือกเกณฑ์ในการจดักลุ่มของผล
เฉลยได ้2) เป็นผลมาจากรูปแบบการเรียนการสอนที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ-นมีฐานคิดมาจากวิธีสอนที�
สามารถพฒันากระบวนการทางคณิตศาสตร์  ซึ� งมีผลการวิจยัยืนยนัวา่ วิธีการจดัการเรียนการสอน
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แบบอุปนยัและนิรนยัสามารถพฒันาความสามารถดา้นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได ้ ดงัผลการวิจยั
ของ รัชนี  ภู่พ ัชรกุล (2551) ที�พบว่า  ผลสัมฤทธิ~ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั- น
ประถมศึกษาปีที� 5 ดว้ยวิธีสอนแบบนิรนยัร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเพื�อนคู่คิดสูงกว่า
วิธีสอนแบบปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  และผลการวิจยัของ ธีณรันต ์ สังหรณ์ (2556) 
ที�พบวา่ ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาปีที� 3 หลงัไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบอุปนยั-นิรนยั สูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01   
ผลการวจิยัของ ประจบ แสงสีบบั (2556) ที�พบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชก้ลวิธี STAR  
ทาํใหน้กัเรียนมีทกัษะการเชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชก้ลวิธี 
STAR สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ผลการวิจยัของ เวชฤทธิ~   
องักนะภทัรขจร(2551) ที�พบวา่ นกัเรียนที�ไดเ้รียนรู้แบบการสอนให้รู้คิด (CGI) ที�ใชท้กัษะการให้
เหตุผลและการเชื�อมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี�ยจากการทาํแบบทดสอบด้าน
การเชื�อมโยง ภายหลงัการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองที�ระดบันยัสําคญั .01  และวรรณวิสา     
จนัทร์สุนทราพร (2557) ที�พบว่า  นักเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เพื�อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื�อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ มีความสามารถในการเชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  และสูงกวา่
เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01   3)  เกิดจากลกัษณะโดยรวมของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที�ผูว้จิยัพฒันาขึ-น มีลกัษณะของการจดัเตรียมสถานที�ในห้องเรียนให้เป็นบรรยากาศ
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพนัธ์กนัเป็นกลุ่มย่อย  ส่งเสริมให้
นกัเรียนนาํมโนทศัน์ที�ไดเ้รียนรู้มาฝึกเชื�อมโยงและความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ในลกัษณะต่างๆ  นาํ
สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงมาจุดประกายให้นักเรียนได้เห็นความเชื�อมโยงจากตวัความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปสู่ชีวติประจาํวนั  ซึ� งสิ�งเหล่านี-อาจเป็นเหตุผลหนึ�งที�ช่วยทาํให้นกัเรียนมีความสามารถ
ดา้นการเชื�อมโยงและความคิดริเริ�มสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ที�สูงขึ-น ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
นกัการศึกษาที�ได้แสดงทศันะเกี�ยวกบัแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านการเชื�อมโยงและ
ความคิดริเริ�มสร้างสรรคไ์วด้งันี-  (Kennedy and Tipps, 1994: 194-198; Basil, 1999: 8-12; NCTM, 
2000: 274-277; Kyle, 2001: 80-86; เวชฤทธิ~  องักนะภทัรขจร, 2551: 28; อมัพร  คะนองมา้, 2553: 
61; วรรณวิสา จนัทร์สุนทราพร, 2557: 71) คือ  ควรจดับรรยากาศในชั-นเรียนที�สนบัสนุนและ
ส่งเสริมให้นกัเรียนได้มีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยการจดัเป็นกลุ่มย่อยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และ
มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรและส่งเสริมให้นกัเรียนเห็นความเชื�อมโยงระหว่างมโนทศัน์
ต่างๆทางคณิตศาสตร์จดักิจกรรมให้นักเรียนร่วมกนัแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม โดยการนาํสถานการณ์
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ในชีวติประจาํวนั สถานการณ์ใกลต้วั หรือสถานการณ์ที�นกัเรียนมีประสบการณ์มาใชป้ระกอบการ
จดัการเรียนรู้เพื�อให้นกัเรียนไดคิ้ด สามารถบอกแนวคิดและแสดงเหตุผลไดส่้งเสริมให้นกัเรียนได้
มีการนาํความรู้และทกัษะทางคณิตมาแก้ปัญหาในสถานการณ์ที�กาํหนด เพื�อฝึกให้นกัเรียนเห็น
ความเชื�อมโยงของคณิตกบัศาสตร์อื�นๆ และชีวิตจริงกระตุน้ให้นักเรียนเชื�อมโยงระหว่างความรู้
ใหม่และความรู้ส่วนหนึ�งที�เคยเรียนรู้มาแลว้และพฒันาความเขา้ใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไดด้ว้ย
ตนเองโดยการใชค้าํถามและอภิปรายคาํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนใชค้าํหรือเครื�องหมายที�เหมาะสมใน
การสนับสนุนความเขา้ใจในความคิดรวบยอดใหม่ของนักเรียนและให้นักเรียนปฏิบติังานหรือ
กิจกรรมแลว้แปลงกิจกรรมนั-นออกมาเป็นรูปภาพ แผนภูมิ กราฟ หรือสัญลกัษณ์ต่างๆที�สอดคลอ้ง
กบัปัญหาที�จดัการเรียนรู้และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัการศึกษาที�แสดงทศันะเกี�ยวกบัการจดั
บรรยากาศในการเรียนรู้ที�เอื-อต่อการพฒันาความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์(กุลภสัสร ศิริพรรณ, 2545: 17; 
อาทิตย ์อาจหาญ, 2547: 29; สสวท, 2551: 133-135; ณัฐพงศ์  วงศ์สุ่ย, 2552: 26; วิรัลพชัร  
เลิศจิราพฒัน์, 2552: 25; สาลินี เรืองจุย้, 2554: 39; ปฎิมา สิงห์ศร, 2554: 38) วา่ ควรจดับรรยากาศ
ของหอ้งเรียนใหเ้อื-อต่อการส่งเสริมความคิดริเริ�มทางคณิตศาสตร์ โดยให้นกัเรียนมีการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
ใหน้ักเรียนได้มีโอกาสอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และเสนอแนวคิดไดห้ลายๆวิธีและเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดและนาํเสนอแนวคิดของตนเองอยา่งอิสระภายใตก้ารให้คาํปรึกษา แนะนาํ
ของครูผูส้อน  ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพงศ ์ วงศ์สุ่ย (2552) ที�พบวา่ ปัจจยัที�มีอิทธิพลทั-ง
ทางตรงและทางออ้มต่อความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์  คือ  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ บรรยากาศ
ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ และงานวิจยัของ วิรัลพชัร  เลิศจิราพฒัน์ (2552) ที�พบว่า ตวัแปรระดบั
นักเรียนที�มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
ไดแ้ก่  บรรยากาศในหอ้งเรียนคณิตศาสตร์   โดยส่งผลทางบวกกบัความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์  
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากขอ้คน้พบในการวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี-  
 ข้อเสนอแนะเพื�อนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจยัที�พบวา่หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน 5P  Modelนกัเรียนมี
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05
และผลการวจิยัที�พบวา่ความสามารถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนที�
เรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 5P  Model มีพฒันาการสูงขึ- นจากระดบัตํ�ากวา่เกณฑ์เป็น
ระดบัดีเยี�ยมดงันั-นในการส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทาง
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คณิตศาสตร์ ครูผูส้อนควรนาํรูปแบบการเรียนการสอนที�วิจยันี- ไปใชก้บันกัเรียนในระดบัประถมศึกษา
ปีที� 4 – 6 

2. เนื�องจากรูปแบบการเรียนการสอน 5P  Modelมีฐานคิดมาจากทฤษฏีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ( Constructivism) และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Theory  of  Cooperative  
Learning) ที�ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด ้วยตนเองโดยผ่านการ
ไตร่ตรองดว้ยตนเองและการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัเพื�อน ดงันั-นในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนจึงใหค้วามสําคญักบัการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย การสร้างความรู้ดว้ยตนเองและการมีปฏิสัมพนัธ์
กบักลุ่มเพื�อนและครู  จึงควรจดัสภาพของห้องเรียนที�ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  มีการ
จดันักเรียนเขา้กลุ่มที�คละความสามารถดา้นคณิตศาสตร์  มีแหล่งขอ้มูลให้นกัเรียนไดสื้บเสาะหา
ความรู้อยา่งพอเพียง  และควรกาํหนดขอบข่ายของเรื�องที�ใหน้กัเรียนสืบเสาะหาความรู้ที�ตอบสนอง
ต่อตวัชี-วดั  โดยมีครูเป็นผูท้าํหนา้ที�อาํนวยความสะดวก  ตรวจสอบความถูกตอ้งของมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนและเติมเตม็ในส่วนที�ไม่สมบูรณ์ใหก้บันกัเรียน 

3. การนาํรูปแบบการเรียนการสอน 5P  Modelไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ครูผูส้อน
ควรเตรียมความพร้อมเรื�องการทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   
การรู้ขอ้มูลพื-นฐานดา้นความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  การวิเคราะห์
มโนทศัน์พื-นฐานที�จาํเป็นแต่ละเนื-อหา  มโนทศัน์ของเนื-อหาทางคณิตศาสตร์ในเรื�องที�จดัการเรียน
การสอน  กระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละด้าน  การจดัเตรียมแหล่งขอ้มูลสําหรับใชใ้นการ
สืบเสาะหาความรู้ของนกัเรียน  เพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการจดัการเรียนการสอนและ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั#งต่อไป 

1. เนื�องจากรูปแบบการเรียนการสอน 5P Model  ไดท้าํการทดลองใช้กบันกัเรียนชั-น
ประถมศึกษาปีที� 5 – 6 ดงันั-นควรนาํรูปแบบการเรียนการสอนนี- ไปทดลองใช้กบันักเรียนใน
ระดบัชั-นอื�นเพื�อหาขอ้คน้พบถึงประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 

2. ในการวจิยัครั- งนี-ไม่ไดศึ้กษาในมิติของความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนนี-วา่ 
สามารถพฒันาความสามารถด้านมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที�มี
พื-นฐานดา้นคณิตศาสตร์ที�ต่างกนั   ดงันั-นควรเพิ�มตวัแปรกลางดา้นความรู้พื-นฐานทางดา้นคณิตศาสตร์
ของนกัเรียน สาํหรับการวจิยัครั- งต่อไป 
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3. ในวิชาคณิตศาสตร์มีสาระการเรียนรู้หลกั 5 สาระ คือ จาํนวนและการดาํเนินการ 
การวดั  เรขาคณิต  พีชคณิต  และการวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น  โดยในการวิจยัไดน้าํสาระ
จาํนวนและการดาํเนินการมาใช้ในการทดลอง  ดงันั-น  ควรนาํสาระอื�นๆมาวิจยัเพื�อหาขอ้สรุปว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึ-นนี- สามารถพฒันามโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไดใ้นทุกสาระหรือไม่     
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สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4: การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
คาโนนิคอล.” วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
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ผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนและเครื�องมอืที�ใช้ในการวจิัย 

……………………………………………………………………………………………………… 

รายชื�อผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอน 

ที� รายชื�อผู้เชี�ยวชาญ สถานที�ทาํงาน ด้านที�เชี�ยวชาญ 

1 ศาสตราจารย(์พิเศษ)  
ดร.  กาญจนา  คุณารักษ ์

ขา้ราชการบาํนาญ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ดา้นรูปแบบการเรียนการ
สอน 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนสิทธิ1    
สิทธิ1 สูงเนิน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ดา้นหลกัสูตรและวธีิสอน 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจิราพร  
รามศิริ 

โรงเรียนสาธิต 
แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
วทิยาเขตกาํแพงแสน 

ดา้นรูปแบบการเรียนการ
สอน 

4 ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.มารุต       
พฒัผล 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสาน
มิตร 

ดา้นวจิยั  การวดัและการ
ประเมินผล 

5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชมนาด   
เชื7อสุวรรณทว ี

โรงเรียนสาธิตแห่ง 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสาน
มิตร 

ดา้นการสอนคณิตศาสตร์ 

6 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.แสงเดือน   
เจริญฉิม 

โรงเรียนสาธิตแห่ง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
กาํแพงแสน 

ดา้นการสอนคณิตศาสตร์ 

7 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรัณยพ์ล   
ววิรรธมงคล 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบุรี 

ดา้นหลกัสูตรและวธีิสอน 

8 อาจารย ์ดร.กฤษณะโสขมุา 
 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง 

ดา้นการสอนคณิตศาสตร์ 

9 อาจารย ์ดร.มนตช์ยั   
พงศกรนฤวงษ ์

วทิยาลยัเทคนิคนครปฐม ดา้นวจิยั  การวดัและการ
ประเมินผล 

10 อาจารย ์ดร.จิระ    ดีช่วย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวทิยา  
กรุงเทพมหานคร 

ดา้นรูปแบบการเรียนการ
สอน 

11 อาจารย ์ดร.นิวฒัน์   บุญสม โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์(มหาชน) ดา้นรูปแบบการเรียนการ
สอน 

12 อาจารย ์ดร.ลาวรรณ   
     สกลุกรุณาอารีย ์

ครูเชีBยวชาญ 
โรงเรียนสุพรรณภูมิ 

ดา้นหลกัสูตรและวธีิสอน 
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ผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

ที� รายชื�อผู้เชี�ยวชาญ สถานที�ทาํงาน ด้านที�เชี�ยวชาญ 

1 ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.มารุต       
พฒัผล 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

ดา้นวจิยั  การวดัและ
การประเมินผล 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.   
กรัณยพ์ล   ววิรรธมงคล 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบุรี 

ดา้นหลกัสูตรและวธีิ
สอน 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ชมนาด  เชื7อสุวรรณทวี 

โรงเรียนสาธิตแห่ง 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

ดา้นการสอน
คณิตศาสตร์ 

4 อาจารย ์ดร.กฤษณะโสขมุา 
 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัราชภฎัหมู่บา้นจอม
บึง 

ดา้นการสอน
คณิตศาสตร์ 

5 อาจารยม์านสั     ทิพยส์ัมฤทธิ1 กุล ครูเชีBยวชาญ  โรงเรียนสงวนหญิง ดา้นการสอน
คณิตศาสตร์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน 

ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณติศาสตร์  

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  ( 5P Model ) 
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แผนการจัดการเรียนการสอน  หน่วยที� 1  เรื�องทศนิยม 

แผนที� 1 เรื�อง การอ่านและการเขยีนทศนิยมไม่เกนิสองตําแหน่ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้  เรื�องทศนิยมชั#นประถมศึกษาปีที� 5 

       จาํนวน  4 ชั�วโมง 

……………………………………………………………………………………………………… 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี:วดั 

 ค 1.1 ป5/1 เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง 

 ค 6.1 ป.5/3   ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.5/4   ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื�อสาร การสื�อความหมาย 

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.5/6   มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

 

เป้าหมาย 

1. ด้านความรู้ 

1.1 สามารถเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งได ้

1.2 สามารถอ่านทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งได ้

1.3 สามารถเขียนจาํนวนนบัให้อยูใ่นรูปทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งได ้

2. ด้านกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

2.1 มีความสามารถในการใหเ้หตุผล 

2.2 มีความสามารถในการสื�อสาร   การสื�อความหมาย   และการนาํเสนอ 

2.3 มีความสามารถดา้นความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

3. ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

3.1 นกัเรียนมีคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้   

3.2 นกัเรียนมีคุณลกัษณะมุ่งมั�นในการทาํงาน 
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มโนทัศน์ทางคณติศาสตร์ 

1. เลขโดดหลงัจุดทศนิยมตวัแรก เรียกวา่ ทศนิยมตาํแหน่งที�หนึ�ง  เลขโดดหลงัจุด

ทศนิยมตวัที�สองเรียกวา่  ทศนิยมตาํแหน่งที�สอง 

2. การอ่านจาํนวนที�มีจุดทศนิยม  ตวัเลขหนา้จุดทศนิยม อ่านแบบจาํนวนนบั  ตวัเลข

หลงัจุดทศนิยม อ่านแบบเรียงตวั  เช่น  13.45  อ่านวา่  สิบสามจุดสี�หา้ 

3. การเขียนจาํนวนที�มีจุดทศนิยม  ขอ้ความหนา้จุดทศนิยม เขียนแบบจาํนวนนบั  ขอ้

ความหลงัจุดทศนิยมเขียนแบบเรียงตวั  เช่น สามพนัยี�สิบเอด็จุดหกสี�  เขียนวา่  3,021.64 

4. ทศนิยมหนึ�งตาํแหน่ง  ตวัเลขหนา้จุดทศนิยมแสดงถึงจาํนวนเตม็  ส่วนตวัเลขหลงัจุด

ทศนิยมแสดงจาํนวนวา่เป็นกี�ส่วนใน 10 ส่วนที�เท่ากนั 

5. ทศนิยมสองตาํแหน่ง  ตวัเลขหนา้จุดทศนิยมแสดงถึงจาํนวนเตม็  ส่วนตวัเลขหลงัจุด

ทศนิยมแสดงจาํนวนวา่เป็นกี�ส่วนใน 100 ส่วนที�เท่ากนั 

6. จาํนวนนบัสามารถเขียนในรูปทศนิยมหนึ�งตาํแหน่ง โดยเติมจุดทศนิยมและ 0 หนึ�ง

ตวัต่อทา้ยจาํนวนนบั 

7. จาํนวนนบัสามารถเขียนในรูปทศนิยมสองตาํแหน่ง โดยเติมจุดทศนิยมและ 0 สองตวั

ต่อทา้ยจาํนวนนบั 

 

คําถามสําคัญในการเรียนรู้ 

1. ทศนิยมสองตาํแหน่งคืออะไร 

2. การอ่านจาํนวนที�เป็นทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งมีหลกัการอ่านอยา่งไร 

3. การเขียนจาํนวนให้เป็นทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งมีหลกัการเขียนอยา่งไร 

4. การเขียนจาํนวนนบัใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งมีหลกัการเขียนอยา่งไร 
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หลกัฐานการเรียนรู้ 

ชิ#นงาน/ภาระงาน/สิ�งที�ประเมิน เครื�องมือวดัและ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารวดัและ
ประเมินผล 

1. ประเมินมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์โดยการ
ค่าเฉลี�ยที�ไดจ้ากผลการประเมินกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที�ประเมินในแผนการจดัการเรียนการ
สอน 

- ค่าเฉลี�ยของผลรวม
ผลประเมิน
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

2. ประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื�องการ
สื�อสาร สื�อความหมาย และการนาํเสนอ โดยการ
พิจารณาจากการสรุปมโนทศัน์ จากการเขียน
แผนผงัความคิดในรายกลุ่มในกระดาษพรูฟและ 
ใบงานที� 4 

แบบประเมินการ
สรุปมโนทศัน์และ
การสื�อสาร  สื�อ
ความหมายและการ
นาํเสนอ 

เกณฑก์ารตดัสิน
ความสามารถในการ
สรุปมโนทศัน์และ
การสื�อสาร  สื�อ
ความหมายและการ
นาํเสนอ 

3. ประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื�อง การ
ใหเ้หตุผล  โดยพิจารณาจากใบงานที� 5 ตอนที� 1 – 
3 และใบงานที� 7 ตอนที� 1 - 3 

แบบประเมินการให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 

เกณฑก์ารตดัสิน
ความสามารถในการให้
เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 

4.  ประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื�อง 
ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์โดยพิจารณาจากใบงาน
ที� 5 ตอนที� 4 และใบงานที� 7 ตอนที� 4 

แบบประเมิน
ความคิดริเริ�ม
สร้างสรรค ์

เกณฑก์ารตดัสิน
ความสามารถ
ความคิดริเริ�ม
สร้างสรรค ์

5. ประเมินประสิทธิภาพในการทาํงานกลุ่ม โดย
พิจารณาจากผลการประเมินตนเองของนกัเรียน
จากใบงานที� 6รวมกบัการสังเกตพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่มโดยครูเป็นผูป้ระเมิน 

แบบประเมินตนเอง
เรื�องประสิทธิภาพ
การทาํงานกลุ่ม 

เกณฑก์ารตดัสิน
ประสิทธิภาพการ
ทาํงานกลุ่ม 

6. ประเมินคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้  โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินตนเองของนกัเรียนจากใบงานที� 7 

แบบประเมินตนเอง
เรื�อง เรื�องใฝ่เรียนรู้ 

เกณฑก์ารตดัสิน
คุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ 

7. ประเมินคุณลกัษณะมุ่งมั�นในการทาํงาน โดย
พิจารณาจากผลการประเมินตนเองของนกัเรียน
จากใบงานที� 8 

แบบประเมินตนเอง
เรื�องมุ่งมั�นในการ
ทาํงาน 

เกณฑก์ารตดัสิน
คุณลกัษณะมุ่งมั�นใน
การทาํงาน 
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เนื:อหา/สาระ 
1. เขียนทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง 
2. อ่านทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง 
3. การทาํจาํนวนนบัใหเ้ป็นทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง 
4. กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ไดแ้ก่ 
4.1 การใหเ้หตุผล 
4.2 การสื�อสาร   การสื�อความหมาย   และการนาํเสนอ 
4.3 ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

 ชั�วโมงที� 1 

 

 
 ผูส้อนสร้างบรรยากาศที�เอื#อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
เชิงบวก  จดันกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4 คนที�คละความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ที�มีความสามารถเก่ง:
ปานกลาง:อ่อน  ในอตัราส่วน  1:2:1 และอธิบายบทบาทของการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย  โดยมีขั#นตอน
การจดักิจกรรม  ดงันี#  

1. ชี#แจงวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนทราบ 
2. จดัโตะ๊เรียนของนกัเรียนใหมี้ลกัษณะของการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
3. จดันกัเรียนเขา้กลุ่มกลุ่มละ4 คนที�คละความสามารถดา้นการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

โดยใชอ้ตัราส่วน 1 : 2: 1  โดยการที�ครูเป็นผูจ้ดักลุ่มนกัเรียนให ้
4. ชี#แจงบทบาทหนา้ที�ของสมาชิกภายในกลุ่มใหน้กัเรียนเขา้ใจตรงกนั 

 

 

 

 เป็นกิจกรรมที�จดัขึ#นให้กบันกัเรียนทั#งชั#น โดยครูกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความขดัแยง้

ทางปัญญา (Cognitive conflict)โดยนาํเสนอปัญหา/สถานการณ์ที�นกัเรียนมีประสบการณ์หรือใน

โลกแห่งความเป็นจริง ที�สอดคล้องกับมโนทศัน์ใหม่ที�ต้องการให้เกิดขึ# นกับนักเรียน  เพื�อให้

ขั:นที� 1 เตรียมความพร้อม  (Preparing : P) 

ขั:นที� 2  มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายในการเรียน: (Participating : P ) 
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นกัเรียนเกิดความสงสัย อยากหาคาํตอบที�ถูกตอ้ง  แลว้นาํไปสู่การกาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้

ร่วมกนัภายใตก้ารมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งครูกบันกัเรียนโดยดาํเนินการจดักิจกรรมดงันี#  

1. ครูยกตวัอย่างสถานการณ์/ปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง มาใช้

เป็นปัญหากระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสงสัยเพื�อนาํไปสู่การกาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. จากสถานการณที�กาํหนดให ้ ครูใหน้กัเรียนทั#งชั#นร่วมกนัวเิคราะห์สถานการณ์  เพื�อ
ทาํความเขา้ใจปัญหาและนาํไปสู่การกาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกนั  โดยการตอบคาํถาม
ต่อไปนี#  

2.1 เก่งเกิดปัญหาเรื�องอะไร (ราคาสินคา้แต่ละชนิดอ่านวา่อะไร) 
2.2 เก่ง เรียกแกว้และกลา้ใหม้าช่วยเหลือเรื�องอะไร (อ่านราคาสินคา้แต่ละชนิด) 
2.3 สถานการณ์กาํหนดอะไรมาใหบ้า้งที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา 

  (  1.  นมกล่องราคาแพค็ ละ    57.25   บาท  2.  ปากกา ดา้มละ  5.50  บาท 
3.  ถุงเทา้ราคาคู่ละ21.00  บาท ) 

2.4 ถา้นกัเรียนเป็น แกว้และกลา้  นกัเรียนตอ้งมีความรู้เรื�องอะไรจึงจะช่วยแกปั้ญหา
ของเก่งได(้หลกัการอ่านทศนิยม) 

2.5 ครูและนกัเรียนร่วมกนักาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้  แลว้เขียนเป้าหมายการ
เรียนรู้ติดไวใ้นหอ้งเรียน  
  (1. สามารถเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งได ้2. สามารถอ่านทศนิยมไม่เกิน
สองตาํแหน่งได3้.สามารถเขียนจาํนวนนบัใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งได ้) 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์/ปัญหา 
 

ชื�อสถานการณ์ “ เหตุเกิดที�ห้างสรรพสินคา้ ” 
 ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ เก่ง   แกว้  และกลา้  ไดมี้โอกาสไปซื#อของในหา้งสรรพสินคา้
แห่งหนึ�งในจงัหวดัสุพรรณบุรี  เด็กทั#งสามคน เมื�อไปถึงในหา้งสรรพสินคา้  ก็ออกเดินดูสินคา้
ต่างๆ  เก่งสังเกตเห็นวา่ ที�ชั#นวางสินคา้จะมีป้ายบอกราคาสินคา้ต่างๆที�เขียนเป็นทศนิยมจาํนวน
มาก จึงเรียก  แกว้และกลา้ มาดูและใหช่้วยอ่านราคาของสินคา้ที�ตนเองสนใจ 
1.  นมกล่องราคาแพค็ ละ    57.25   บาท   2.  ปากกา ดา้มละ  5.50  บาท 
3.  ถุงเทา้ราคาคู่ละ   21.00  บาท 
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 ชั�วโมงที� 2  
 
 
 ครูวินิจฉัยมโนทัศน์พื#นฐานที�จ ําเป็นสําหรับการเรียนรู้มโนทัศน์ใหม่ด้วยวิธีการ
ทดสอบ/ซกัถาม/อภิปราย  จากนั#นดาํเนินการแกไ้ข/ทบทวนมโนทศัน์พื#นฐานและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที�จาํเป็นต่อการเรียนรู้แก่นกัเรียนโดยการจดักิจกรรมต่อไปนี#  

1. ทบทวนมโนทศัน์พื#นฐาน  เรื� อง  การอ่านการเขียนทศนิยมหนึ� งตาํแหน่ง และการ
เขียนจาํนวนนบัใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยมหนึ�งตาํแหน่ง โดยการใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัทาํ กิจกรรม
ในใบงานที� 1  

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมในใบงานที�1 
3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปมโนทศัน์ในเรื�องต่อไปนี#  

3.1 ทศนิยมหนึ�งตาํแหน่งคืออะไร(มีเลขโดดหลงัจุดทศนิยมจาํนวน 1 ตวั) 
3.2 ทศนิยมหนึ�งตาํแหน่งมีหลกัการในการอ่านอยา่งไร(ตวัเลขหนา้จุดทศนิยม  อ่าน

แบบจาํนวนนบั  ตวัเลขหลงัจุดทศนิยมอ่านแบบเรียงตวั) 
3.3 จาํนวนนบัทาํใหเ้ป็นทศนิยมหนึ�งตาํแหน่งไดอ้ยา่งไร(โดยการเติมจุดทศนิยมและ 

0 หนึ�งตวัต่อทา้ย) 
4. ครูจดักิจกรรมใหค้วามรู้เรื�อง1) การใหเ้หตุผล  2) การสื�อสาร สื�อความหมาย และ

การนาํเสนอ  3) ความคิดริเริ�มสร้างสรรค(์ประเภทความคิดยดึหยุน่)  โดยใชม้โนทศัน์เรื�องการอ่าน
และการเขียนทศนิยมหนึ�งตาํแหน่งและการเขียนจาํนวนนบัใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยมหนึ�งตาํแหน่ง  โดย
การจดักิจกรรมต่อไปนี#  

4.1 การจดักิจกรรมเพื�อใหน้กัเรียนเขา้ใจ กระบวนการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั  โดย 
4.1.1 ครูยกตวัอยา่งจาํนวนที�เป็นทศนิยมหนึ�งตาํแหน่ง  3 – 5 จาํนวน แลว้ให้

นกัเรียนช่วยกนัเขียนคาํอ่านของทศนิยมที�ครูกาํหนดให้ 
4.1.2 ใหน้กัเรียนสังเกต คาํอ่านของทศนิยม  และหาลกัษณะร่วมของคาํอ่านนั#น  

แลว้ช่วยกนัสรุปเป็นหลกัการอ่าน 
4.1.3 ครูแนะนาํให้นกัเรียนเขา้ใจลกัษณะของการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์

แบบอุปนยั โดยใชผ้ลการจดักิจกรรมขอ้ 1-2 ประกอบการอธิบาย   
 
 
 

ขั:นที� 3 ทบทวนมโนทัศน์และกระบวนการทางคณติศาสตร์ที�จําเป็น (Processing :P) 
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   ( การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั ( Inductive  Reasoning )หมายถึง  วธีิการให้

เหตุผลของขอ้สรุปที�เกิดจากการ ศึกษา/สังเกต หรือทดลองหลายๆครั# ง จากกรณียอ่ยๆแลว้นาํมาสู่

การลงขอ้สรุปเป็นความรู้ )   

4.2 การจดักิจกรรมเพื�อใหน้กัเรียนเขา้ใจ การสื�อสาร สื�อความหมายและการนาํเสนอ  โดย 

4.2.1 ใหค้วามรู้เรื�องการสรุปมโนทศัน์ โดยการเขียนแผนผงัความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0.7  อ่านวา่  ศูนย ์จุด เจ็ด 
   3.4  อ่านวา่  สาม จุด สี�  
   51.2  อ่านวา่  หา้สิบเอด็ จุด สอง 
   268.9  อ่านวา่  สองร้อยหกสิบปด จุด เกา้ 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ สรุปเป็นหลกัการอ่านทศนิยมหนึ�งตาํแหน่ง ไดว้า่   
 หลกัการอ่านทศนิยมหนึ�งตาํแหน่ง  คือ ตวัเลขหนา้จุดทศนิยม  อ่านแบบจาํนวน
นบั  ตวัเลขหลงัจุดทศนิยมอ่านแบบเรียงตวั 

ชื�อมโนทศัน์หลกั 

ชื�อมโนทศัน์รอง 1 ชื�อมโนทศัน์รอง 2 ชื�อมโนทศัน์รอง 3 

หลกัการของ 

มโนทศัน์รอง 1 

หลกัการของ 

มโนทศัน์รอง 2 

หลกัการของ 

มโนทศัน์รอง 3 

ตวัอยา่งของ 

มโนทศัน์รอง 1 

ตวัอยา่งของ 

มโนทศัน์รอง 2 

ตวัอยา่งของ 

มโนทศัน์รอง 3 
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4.2.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนันาํขอ้สรุปของมโนทศัน์ในขอ้ 3.3 มาเขียน
สรุปเป็นผงัความคิดลงในกระดาษพรู๊ฟ 

4.2.3 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํผงัความคิดติดตามผนงัหอ้งเรียน แลว้ใหน้กัเรียน
เดินดูผลงานของแต่ละกลุ่ม  จากนั#นครูและนกัเรียนร่วมกนัใหข้อ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการสรุปมโน
ทศัน์โดยการเขียนเป็นผงัความคิด 

4.3 การจดักิจกรรมเพื�อใหน้กัเรียนเขา้ใจ ความคิดริเริ�มสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ 
ประเภทการคิดยดึหยุน่  โดยจดักิจกรรมดงันี#  

4.3.1 ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งทศนิยมหนึ�งตาํแหน่งคนละ 1 จาํนวนแลว้ครูจด
บนัทึกคาํตอบของนกัเรียนบนกระดานดาํ 

4.3.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัจดักลุ่มของทศนิยม ที�ยกตวัอยา่ง  ออกเป็นกลุ่มๆ  เช่น 
 
 
 
 
 
 

4.3.3 ครูให้ความรู้กบันกัเรียนวา่ ความคิดยึดหยุน่เป็นลกัษณะของความคิดที�มี
รูปแบบของความคิดในเรื�องเดียวกนัแต่แสดงออกไดใ้นหลายลกัษณะ ดงัตวัอยา่งที�ยกให้  เป็นการ
พดูถึงทศนิยมไม่เกินหนึ�งตาํแหน่งเหมือนกนั  แต่ มีกลุ่มความคิดของเรื�องเดียวกนัที�แสดงออกมาถึง 
4  ลักษณะหากนักเรียนมีลักษณะของการคิดในเรื� องเดียวกันได้มาก  แสดงว่านักเรียนมี
ความสามารถในการคิดยดึหยุน่ไดม้ากดว้ย 

4.3.4 ให้นกัเรียนยกตวัอยา่งทศนิยมไม่เกิน 1 ตาํแหน่ง 10  จาํนวน  แลว้ให้
นกัเรียนวเิคราะห์คาํตอบที�นกัเรียนยกตวัอยา่งวา่มีลกัษณะของการคิด กี�ลกัษณะ 
 

ชั�วโมงที� 3 
 
 
 ครูกระตุน้ให้นกัเรียน  เรียนรู้มโนทศัน์ใหม่ที�ต่อเนื�องจากมโนทศัน์เดิม โดยวิธีการสืบ
เสาะหาความรู้ภายใตก้ระบวนการกลุ่มยอ่ย จนนาํไปสู่การสรุป/นาํเสนอ มโนทศัน์ใหม่ดว้ยตนเอง 
โดยมีครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมดงันี#  

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนเป้าหมายในการเรียนรู้ที� ตามที�ระบุไวใ้นขั#นตอนที� 2 

กลุ่มที� 1  จาํนวนนบัไม่ถึง 10 ในรูปทศนิยม  เช่น  3.0    ,   4.0    5.0    

กลุ่มที� 2  จาํนวนนบัตั#งแต่ 10  ขึ#นไปในรูปทศนิยม  เช่น  13.0 ,  51.0 ,100.0 

กลุ่มที� 3  ทศนิยมหนึ�งตาํแหน่งที�นอ้ยกวา่ 1 เช่น  0.7 ,  0.9  

กลุ่มที� 4  ทศนิยมหนึ�งตาํแหน่งที�มากกวา่ 1 เช่น  1.7 ,  3.9    

 

ขั:นที� 4 นําเสนอ มโนทศัน์ใหม่  (Presenting: P) 
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2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการสืบเสาะหาความรู้ โดยการร่วมกันวาง
แผนการเรียนรู้ ในใบงานที� 2   

3. นักเรียนแต่ละคนลงมือสืบเสาะหาความรู้ตามประเด็นที�แต่ละกลุ่มวางแผนเป็น
รายบุคคล โดยการศึกษาเอกสารความรู้  จากแหล่งข้อมูลที�จดัเตรียมไว ้ และบนัทึกผลการสืบ
เสาะหาความรู้ลงในใบงานที� 3 โดยใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมประมาณ 15 นาที 

4. นักเรียนแต่ละคนเขา้ประจาํกลุ่มและแลกเปลี�ยนเรียนรู้เรื� องที�เรียนกบัสมาชิกภายใน
กลุ่ม 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปมโนทศัน์ใหม่ที�ไดจ้ากการสืบเสาะหาความรู้ โดยการ
เขียนมโนทศัน์ใหม่ในรูปแผนผงัความคิดลงในกระดาษพรูฟ  แลว้นาํไปติดที�ผาฝนงัหอ้งเรียน 

6. ใหน้กัเรียนแต่ละคนเดินดูผงัความคิดของแต่ละกลุ่ม 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปมโนทศัน์ตามเป้าหมายที�กาํหนดไวร่้วมกัน โดยให้

ครอบคลุมคาํถามสาํคญัในการเรียนรู้  3  คาํถาม  
8. นักเรียนแต่ละคนสรุปมโนทศัน์ใหม่ที�ได้ด้วยตนเอง ในรูปของการเขียนแผนผงั

ความคิดลงในใบงานที� 4  
 

ชั�วโมงที� 4 

 

 

 ครูกาํหนดปัญหา/สถานการณ์ ทางคณิตศาสตร์ ที�สอดคล้องกับมโนทศัน์ใหม่  ให้

นกัเรียนร่วมกนัลงมือแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม และรายบุคคล   ครอบคลุม กระบวนการทางคณิตศาสตร์  

ที�กาํหนดไวใ้นแผนการเรียนการสอน โดยจดักิจกรรมดงันี#  

1. นาํสถานการณ์“ เหตุเกิดที�หา้งสรรพสินคา้ ”  มาใหน้กัเรียนร่วมกนัเฉลย 

2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํมโนทศัน์ที�ไดไ้ปใชใ้นการฝึกกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ในใบงานที�5 โดยการให้นกัเรียนจบัคู่กนัในการทาํใบงาน 

3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยใบงานที�5และ สุ่มเก็บใบงานกลุ่มละ 1 ฉบบั เพื�อ

นาํมาใชเ้ป็นผลประเมินดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของกลุ่ม 

ขั:นที� 5 ฝึกปฏิบัติให้เกดิความชํานาญ (Practicing : P) 
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4. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่มของตนเอง โดยใชแ้บบ
ประเมินการทาํงานกลุ่มตามใบงานที� 6 ร่วมกบัการสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน
โดยครูผูส้อน  เพื�อนาํไปสู่การตดัสินผลการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 

5. ใหน้กัเรียนประเมินตนเองเกี�ยวกบั คุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์�ปรากฎในแผนการ
จดัการเรียนการสอนตามใบงานที� 7 – 8  

6. ใหน้กัเรียนฝึกทกัษะเป็นรายบุคคลโดยการทาํใบงานที�9 (หากเวลาไม่พอ ใหน้กัเรียน
นาํไปทาํเป็นการบา้น )  แลว้ประเมินผลดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นรายบุคล 
 
สื�อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ชั#นประถมศึกษาปีที� 5 
2. เอกสารประกอบการคน้ควา้เรื�องทศนิยม 
3. ใบกิจกรรม 
4. ใบงาน 
5. ตวัอยา่งสถานการณ์/ปัญหา 

 
บันทกึผลหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 1)  ผลดา้นการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2)  ผลดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ที�เกิดขึ#นกบันกัเรียน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3)  ผลดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที�เกิดขึ#นกบันกัเรียน 
……………………………………………………………………………………………………… 
 4)  ผลดา้นกระบวนการทาํงานกลุ่มที�เกิดขึ#นกบันกัเรียน 
……………………………………………………………………………………………………… 
 5)อื�นๆ 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 
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เอกสาร 

ประกอบการจัดการเรียนการสอน ชั�วโมงที� 1 
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1. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  กลุ่มละ4 คน โดยมีวกีารจดักลุ่มตามเงื�อนไขที�ครูกาํหนด 
2. ในการเรียนการสอนมุ่งประเมิน เรื�อง มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์   กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และการทาํงานกลุ่มซึ� งนาํผลจากการทาํงานกลุ่มและการ
ปฏิบติัราบบุคคลมาเป็นเกณฑใ์นการประเมินนกัเรียนแต่ละบุคคล 

3. นกัเรียนและครูร่วมกนักาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ในครั# งนั#นๆ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนทุกคนตอ้งเป็นผูศึ้กษาหาความรู้  แลว้นาํมาแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ จนนาํไปสู่การเขียนผงัความคิดเกี�ยวกบัมโนทศัน์ที�เรียนได ้
5. นกัเรียนนาํมโนทศัน์ที�ไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆตามเงื�อนไขที�

กาํหนด 
 

 การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนที�พฒันาขึ#นนี#   ใหค้วามสําคญักบัการเรียนรู้เป็น

กลุ่ม  ดงันั#นวิธีการจดันักเรียนเขา้กลุ่มเพื�อการเรียนรู้จึงมีความสําคญั  โดยวิธีการจดันักเรียนเขา้

กลุ่มการเรียนรู้ควรดาํเนินการดงัต่อไปนี#  

1. ครูผูส้อนควรเรียงลาํดบันกัเรียนตามความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ตั#งแต่นกัเรียนที�มี

ความสามารถสูงที�สุดไปหานกัเรียนที�มีความสามารถตํ�าที�สุด 

2. แบ่งนกัเรียนออกเป็น  3 กลุ่มเรียงลาํดบัความสามารถดา้นคณิตศาสตร์  ในอตัราส่วน  

1 : 2 : 1 เพื�อใชป้ระโยชน์ในการจดันกัเรียนเขา้กลุ่ม 

3. ในการจดันกัเรียนเขา้กลุ่มเพื�อดาํเนินการเรียนการสอน  ควรจดันกัเรียนเขา้กลุ่มกลุ่ม

ละ4 คนที�คละความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ ในอตัราส่วน 1:2:1 

4. วิธีการจดันกัเรียนเขา้กลุ่ม ให้อยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน  ซึ� งอาจเป็นการจดักลุ่ม
โดยเป็นผูก้าํหนดเอง หรือให้นักเรียนแต่ละระดบัความสามารถเลือกเขา้กลุ่มตามความสมคัรใจ  
หรือใชว้ธีิการอื�นๆในการเขา้กลุ่ม เช่นการจบัฉลาก  การเล่นเกมเพื�อเขา้กลุ่ม  เป็นตน้ 

5. การเปลี�ยนกลุ่มของนกัเรียนขึ#นอยูก่บัดุลยพินิจของครูผูส้อน  ซึ� งอาจเปลี�ยนกลุ่มทุก
แผนการเรียนการสอน  เปลี�ยนกลุ่มทุกครั# งที�เรียนจบทุกตวัชี#วดั  หรือเปลี�ยนกลุ่มทุกสัปดาห์  เป็นตน้ 

ความรู้สําหรับครู 

วธีิการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

วธีิการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มการเรียนรู้ 
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 ในการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  เมื�อนกัเรียนเขา้ประจาํกลุ่มแลว้นกัเรียนควรดาํเนินการดงันี#  
1. เลือกหวัหนา้กลุ่ม  จาํนวน1  คน  และเลขากลุ่ม  จาํนวน  1  คน 
2. หวัหนา้กลุ่มมีหนา้ที�ในการเป็นผูน้าํกลุ่มในการดาํเนินการ ต่อไปนี#  
2.1 การกาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้   
2.2 แบ่งหนา้ที�ของสมาชิกภายในกลุ่มในการสืบเสาะหาความรู้ 
2.3 เป็นผูน้าํในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้เรื�องที�สมาชิกแต่ละคนไปศึกษาภายในกลุ่ม 
2.4 เป็นผูน้าํในการสรุปมโนทศัน์ 
2.5 เป็นผูน้าํในการนาํสมาชิกภายในกลุ่มปฏิบติังาน ตามใบงานที�กาํหนด 
3. เลขากลุ่ม  มีหนา้ที�ในการจดบนัทึกการแบ่งงานของกลุ่ม 
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนั ดาํเนินการดงันี#  
4.1 กาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้จากสถานการณ์/ปัญหาที�กาํหนด  และเขียนเป้าหมาย

นั#นเป็นขอ้สรุปของกลุ่มลงในใบกิจกรรมที� 1 
4.2 วางแผนแบ่งหนา้ที�กนัเพื�อไปสืบเสาะหาความรู้ตามที�กาํหนด 
4.3 สมาชิกแต่ละคนลงมือสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งขอ้มูลที�ครูจดัเตรียมให ้ และ

จดบนัทึกความรู้ลงในใบงานที� 2  
4.4 สมาชิกแต่ละคนนาํความรู้ที�ไดม้าแลกเปลี�ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม 
4.5 สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกนัสรุปมโนทศัน์ของกลุ่มแลว้นาํเสนอในรูปของแผนผงั

ความคิด 
4.6 ส่งตวัแทนนาํเสนอมโนทศัน์ของกลุ่ม 
4.7 รับฟังความคิดเห็นของการนาํเสนอมโนทศัน์แต่ละกลุ่มและขอ้เสนอแนะ

เพิ�มเติมจากครู 
4.8 สมาชิกแต่ละคนเขียนสรุปมโนทศัน์ดว้ยภาษาของตนเอง โดยการนาํเสนอเป็น

ผงัความคิด 
4.9 สมาชิกแต่ละกลุ่มนาํมโนทศัน์ใหม่ที�ไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาทั#งเป็นรายกลุ่ม 

และรายบุคคล 
 

 

 

บทบาทหน้าที�ของสมาชิกภายในกลุ่ม 
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กลุ่มที� ………………….. 

คําอธิบาย   ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเติมคาํตอบลงในช่องวา่งที�กาํหนดให้ 

รูปที�กาํหนดให้ จาํนวน 
ส่วนที�ระบายสี 

เขียนในรูป
ทศนิยม 

เขียนเป็นตวัหนงัสือ 

ตวัอยา่ง 
 

          

 
สามส่วนในสิบส่วน
ที�เท่ากนั 

 
0.3 

 
ศูนย ์จุด สาม 

1.  
 

          

เจด็ส่วนในสิบส่วน
ที�เท่ากนั 
 

 
…0.7…… 

……………………………… 
………ศูนย ์จุด เจ๊ด………… 

2. 

 
 

          

          

          

สองรูปกบัอีกสี�ส่วน
ในสิบส่วนเท่ากนั 

 
… 2.4 … 

……………………………… 
………สอง จุด สี�……… 

3.   
 

สิบหา้รูปกบัอีก 
หนึ�งส่วนในสิบ
ส่วนเท่ากนั 

… 15.1 … ………สิบหา้ จุด หนึ�ง……… 
……………………………… 

4. หกสิบรูป … 60.0 … ……หกสิบ จุด ศูนย…์…… 
5. สองร้อยหา้รูป …205.0… ……สองร้อยหา้ จุด ศูนย…์… 
สรุป  1. ทศนิยมหนึ�งตาํแหน่งมีลกัษณะอยา่งไร 
            ตอบ  ……มีเลขโดดหลงัจุดทศนิยมจาํนวน 1 ตวั………………………… 
        2. ทศนิยมหนึ�งตาํแหน่งมีหลกัการอ่านอยา่งไร 
            ตอบ  …ตวัเลขหนา้จุดทศนิยม  อ่านแบบจาํนวนนบั  ตวัเลขหลงัจุดทศนิยมอ่านแบบเรียงตวั… 
       3.  จาํนวนนบัทาํใหเ้ป็นทศนิยมหนึ�งตาํแหน่งไดอ้ยา่งไร 
           ตอบ  ………โดยการเติมจุดทศนิยมและ 0 หนึ�งตวัต่อทา้ย………………………………… 

ใบงานที� 1  การทบทวนความรู้เรื�อง  

การอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ�งตาํแหน่งและการเขียนจาํนวนนับให้อยู่ในรูปทศนิยมหนึ�งตาํแหน่ง 
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ใบงานที� 2 
 

ตอนที� 1 คําชี:แจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มคดัเลือกหวัหนา้และเลขากลุ่ม  แลว้เขียนชื�อสมาชิกภายในกลุ่ม 

กลุ่มที� ................................ 

สมาชิก  1……………………………………………………………………… หัวหน้ากลุ่ม 

  2………………………………………………………………………. 

  3………………………………………………………………………. 

  4……………………………………………………………………….       เลขากลุ่ม 

 

ตอนที� 2 คําชี:แจง ใหน้กัเรียนเขียนเป้าหมายของการเรียนรู้ลงในช่องวา่งที�กาํหนดให ้

เป้าหมายในการเรียน  คือ 

 1……………(สามารถเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งได)้…………………………………… 

 2……………(สามารถอ่านทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งได)้……………………………………... 

 3……………(สามารถเขียนจาํนวนนบัใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งได)้…………… 

  

ตอนที� 3 คําชี:แจงจากเป้าหมายในการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนวางแผนการสืบเสาะหาความรู้โดยการเขียนชื�อ

เรื�องที�ศึกษาและบอกวิธีการศึกษาวา่ในกลุ่มวางแผนการศึกษาไวอ้ยา่งไร 
 

การวางแผนการเรียนรู้ 

เรื�องที�ต้องศึกษา วธีิการในการศึกษา 

1.  

2.  
3.  
4.  

 

ขอใหเ้พื�อนๆในกลุ่มร่วมมือกนัในการทาํงานกลุ่มนะครับ 
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ใบงานที� 3 

บันทึกผลการสืบเสาะหาความรู้ ( รายบุคคล) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ………………………………………………………………………………………….. 
 
คําชี:แจง  เมื�อนกัเรียนไดรั้บมอบหมาย เรื�องในการสืบเสาะหาความรู้แลว้  ใหน้กัเรียนลงมือสืบเสาะหา
ความรู้จากเอกสารต่างๆที�จดัเตรียมไว ้ แลว้จดบนัทึกตวัความรู้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบตวัความรู้นั#น
ลงในใบงานนี#   (ใชเ้วลาประมาณ  15 นาที ) จากนั#นนาํความรู้ที�ไดไ้ปอธิบายใหเ้พื�อนในกลุ่มฟังเพื�อให้
เกิดความเขา้ใจในเรื�องที�นกัเรียนไดจ้ดบนัทึกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื�อง  …………………………………………… 

มโนทศัน์  

……………………………………………………………………………………… 

……………………….................…………………………………………………… 

ตวัอยา่ง 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

เรื�อง  …………………………………………… 

มโนทศัน์  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

ตวัอยา่ง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื�อง  

มโนทศัน์  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

ตวัอยา่ง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

เรื�อง  

มโนทศัน์  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

ตวัอยา่ง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

ในการจดับนัทึกความรู้ที�ไดจ้ากการสืบเสาะหาความรู้ ใน

แต่ละเรื�อง เพื�อนตอ้งตอบคาํถามสาํคญั 

1)เรื�องที�ไปหาความรู้ คือเรื�องอะไร  

3) ยกตวัอยา่งประกอบใหส้อดคลอ้งกบัมโนทศันน์ั#น

เรื�อง  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

เรื�อง  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

จดับนัทึกความรู้ที�ไดจ้ากการสืบเสาะหาความรู้ ใน

แต่ละเรื�อง เพื�อนตอ้งตอบคาํถามสาํคญั 3 ขอ้ คือ 

ที�ไปหาความรู้ คือเรื�องอะไร  2) มีมโนทศัน์วา่อะไร 

ยกตวัอยา่งประกอบใหส้อดคลอ้งกบัมโนทศันน์ั#น 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



337 
 

ใบงานที� 4 

การสรุปมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 

 
ชื�อ – นามสกลุ  ………………………………………………………………………………………….. 
 
คําชี:แจง  ใหน้กัเรียนสรุปมโนทศันท์างคณิตศาสตร์ โดยการเขียนเป็นแผนผงัความคิด ใหค้รอบคลุม
เป้าหมายในการเรียนรู้ ( ใชเ้วลา 15  นาที ) 
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ใบงานที� 5 

เรื�อง การอ่าน การเขียนทศนิยมไม่เกนิสองตําแหน่ง 

และการเขียนจํานวนนับในรูปทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง 

กลุ่มที� ............................... 
คาํอธิบาย  ใหน้กัเรียนภายในกลุ่มช่วยกนัตอบคาํถามต่อไปนี#  ลงในช่องวา่งที�กาํหนดให ้
ประเมินกระบวนการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 

ตอนที� 1  ใหน้กัเรียนเขียนคาํอ่านของจาํนวนที�กาํหนดให้ต่อไปนี#   แลว้สรุปมโนทศัน์เรื�องหลกัการ
อ่านทศนิยม 
          1)      0.38  อ่านวา่ ……………ศูนย ์จุด สาม แปด………………………… 
         2)        61.02  อ่านวา่ ……………หกสิบเอ็ด จุด ศูนย ์สอง…………………… 
         3)     438.91  อ่านวา่ …………สี�ร้อยสามสิบแปด จุด เกา้หนึ�ง…………… 
จากการอ่านทศนิยมทั#ง 3ขอ้ นาํไปสู่การสรุปมโนทศัน์เรื�องหลกัการอ่านทศนิยมไม่เกินสอง
ตาํแหน่ง  ไดว้า่  ……………………การอ่านจาํนวนที�มีจุดทศนิยม  ตวัเลขหนา้จุดทศนิยม อ่าน
แบบจาํนวนนบั  ตวัเลขหลงัจุดทศนิยม อ่านแบบเรียงตวั  ………………………….. 
ตอนที�  2  จากคาํอ่านที�กาํหนดให ้ ใหน้กัเรียนเขียนเป็นจาํนวนที�เป็นทศนิยม  แลว้สรุปมโนทศัน์
เรื�องหลกัการเขียนจาํนวนที�เป็นทศนิยม 
1) ศูนย ์จุด  สี�  เจ็ด เขียนในรูปทศนิยม  คือ...................0.47............................................ 
2)สิบหก  จุด  ศูนย ์ หนึ�ง   เขียนในรูปทศนิยม  คือ............16.01.................................... 
3) สามพนัหา้สิบเอด็ จุด  เกา้  แปด เขียนในรูปทศนิยม  คือ.................3,051.98.......................... 
จากการเขียนทศนิยมทั#ง 3ขอ้ นาํไปสู่การสรุปมโนทศัน์เรื�องหลกัการเขียนทศนิยมไม่เกินสอง
ตาํแหน่ง  ไดว้า่  ……การเขียนจาํนวนที�มีจุดทศนิยม  ตวัเลขหนา้จุดทศนิยม เขียนแบบจาํนวนนบั  
ตวัเลขหลงัจุดทศนิยม เขียนแบบเรียงตวั  ……………… 
ตอนที� 3  ใหน้กัเรียนเขียนจาํนวนนบัที�กาํหนดให ้อยูใ่นรูปทศนิยมสองตาํแหน่ง แลว้สรุปมโนทศัน์
เรื�อง หลกัการเขียนจาํนวนนบัหอ้ยูใ่นรูปทศนิยม 
      1) 5  = ………5.00……….. 
      2) 10  = ………10.00…………. 
      3) 304  = ………304.00…………. 
จากการเขียนจาํนวนนบัใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยมสองตาํแหน่งทั#ง 3 ขอ้ นาํไปสู่การสรุปมโนทศัน์ เรื�อง
หลกัการเขียนจาํนวนนบัให้อยูใ่นรูปทศนิยมไดว้า่ ...จาํนวนนบัสามารถเขียนในรูปทศนิยมสอง
ตาํแหน่ง โดยเติมจุดทศนิยมและ 0 สองตวัต่อทา้ยจาํนวนนบั…………………… 



340 
 

ประเมินความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร์( ความคิดยดึหยุ่น) 

ตอนที� 4   
     1)  ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งจาํนวนที�เป็นทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งมา  5  จาํนวน 
………………………………………………………………………………………………………. 
     2)  ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งจาํนวนนบัที�เป็นทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งมา  5  จาํนวน 
…………………………………………………………………………………………………… 
3)  ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่ง  การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งมา  5  จาํนวน 
 

จาํนวนที�เป็นทศนิยม คาํอ่าน 
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กลุ่มที�........................................................... 
คาํชี#แจง   ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินตนเองตามประเด็นที�กาํหนดให ้โดยการตรวจสอบ

ตนเองวา่ พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของตนเองสอดคลอ้งกบัระดบัคุณภาพใด แลว้ √ ลงใน �  ของ
ระดบัคุณภาพนั#น 

ประเด็นที�

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

1. การบริหาร
จดัการของกลุ่ม 

- มีการกาํหนดบทบาท
หนา้ที�ของสมาชิก
ภายในกลุ่ม 
- มีการแบ่งหนา้ที�การ
ทาํงานกลุ่ม 
- เป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดี 

�  

- มีการกาํหนดบทบาท
หนา้ที�ของสมาชิก
ภายในกลุ่ม 
- มีการแบ่งหนา้ที�การ
ทาํงานกลุ่ม 

 

�  

- มีการกาํหนดบทบาท
หนา้ที�ของสมาชิก
ภายในกลุ่ม 
 
 
 

�  

- ไม่มีการกาํหนด
บทบาทหนา้ที�ของ
สมาชิกภายในกลุ่ม 
 
 
 

�  
2.  การปฏิบติัหนา้ที�
ของสมาชิกภายใน
กลุ่ม 

- สมาชิกทุกคน
ปฎิบติังานตามที�
มอบหมายจนสาํเร็จ
ทนัเวลา 
- มีการช่วยเหลือกนัใน
ระหวา่งการปฏิบติังาน 
- เมื�อเกิดปัญหาในการ
ทาํงาน สมาชิกมีการ
ช่วยเหลือกนัแกปั้ญหา 

�  

- สมาชิกทุกคน
ปฎิบติังานตามที�
มอบหมายจนสาํเร็จ
ทนัเวลา 
- มีการช่วยเหลือกนัใน
ระหวา่งการปฏิบติังาน 
 
 
 

�  

- สมาชิกทุกคน
ปฎิบติังานตามที�
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

�  

- สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ทาํงานตามที�ไดรั้บ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

�  
3. ผลสาํเร็จของงาน
กลุ่ม 

- งานเสร็จทนัเวลาที�
กาํหนด 
- ผลงานที�ไดถู้กตอ้ง 
- ผลงานที�ไดมี้ความ
เรียบร้อย  อ่านง่าย 

�  

- งานเสร็จทนัเวลาที�
กาํหนด 
- ผลงานที�ไดถู้กตอ้ง 
 
 

�  

- งานเสร็จทนัเวลาที�
กาํหนด 
 
 
 

�  

- งานเสร็จไม่ทนัเวลาที�
กาํหนด 
 
 
 

�  
รวมระดบัคุณภาพที�
ได ้

 สรุปผลการทาํงาน
กลุ่มอยูใ่นระดบั 

�   ตอ้งปรับปรุง               �    ผา่น 

�    ดี                                �     ดีเยี�ยม 

 

ใบงานที� 6   แบบประเมินตนเองเรื�อง ประสิทธิภาพในการทาํงานกลุ่ม 
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กลุ่มที� ………………….. 

ประเด็นที�

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

1. ตั#งใจ  เอาใจใส่ 
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ 

- ตั#งใจเรียน 
- เอาใจใส่ในการ
เรียน 
- มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ 
- เขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆเป็น
ประจาํ 
 

�  

- ตั#งใจเรียน 
- เอาใจใส่ในการ
เรียน 
- มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ 
- เขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ
บ่อยครั# ง 
 

�  

- ตั#งใจเรียน 
- เอาใจใส่ในการ
เรียน 
- มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ 
- เขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ
บางครั# ง 
 

�  

- ไม่ตั#งใจเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  
2. แสวงหาความรู้
จากแหล่งขอ้มูล  
บนัทึกความรู้ 
วเิคราะห์ ตรวจสอบ 
สรุปเป็นองคค์วามรู้  
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
และนาํไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

- ศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 
-  มีการจดบนัทึก
ความรู้ 
- สรุปเป็นองค์
ความรู้ 
- นาํเสนอและ
แลกเปลี�ยนความรู้
กบัผูอื้�นดว้ยวธีิการ
ที�หลากหลาย 

�  

- ศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 
-  มีการจดบนัทึก
ความรู้ 
- สรุปเป็นองค์
ความรู้ 
- นาํเสนอและ
แลกเปลี�ยนความรู้
กบัผูอื้�น 
 

�  

- ศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 
-  มีการจดบนัทึก
ความรู้ 
 
 
 
 
 
 

�  

- ไม่ศึกษาคน้ควา้
หาความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  
รวมระดบัคุณภาพที�
ได ้

 สรุปผลการประเมิน
คุณลกัษณะใฝ่
เรียนรู้ 

�   ตอ้งปรับปรุง�     ผา่น 

�    ดี                  �     ดีเยี�ยม 

ใบงานที� 7แบบประเมินตนเองเรื�องใฝ่เรียนรู้ 
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กลุ่มที�......................................... 

ประเด็นที�

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

1. เอาใจใส่  ตั#งใจ มี
ความรับผิดชอบใน
การทาํงานที�ไดรั้บ
มอบหมายจนสาํเร็จ  
ปรับปรุงและ
พฒันาการทาํงาน
ดว้ยตนเอง 

- ตั#งใจปฏิบติัหนา้ที�
การงาน 
-  มีความรับผิดชอบ
ในงานที�มอบหมาย 
-มีการปรับปรุง/
พฒันาการทาํงาน
ใหดี้ขึ#นดว้ยตนเอง 

�  

- ตั#งใจปฏิบติัหนา้ที�
การงาน 
-  มีความรับผิดชอบ
ในงานที�มอบหมาย 
-มีการปรับปรุงการ
ทาํงานใหดี้ขึ#น 
 

�  

- ตั#งใจปฏิบติัหนา้ที�
การงาน 
-  มีความรับผิดชอบ
ในงานที�มอบหมาย 
 
 
 

�  

-  ไม่ตั#งใจปฏิบติั
หนา้ที�การงาน 
 
 
 
 
 

�  
2. ทุ่มเท   อดทน 
พยายามแกปั้ญหา 

- ทาํงานดว้ยความ
ขยนั 
- ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหา
ในการทาํงาน 
- พยายามใหง้าน
สาํเร็จตามเป้าหมาย 
- ชื�นชมผลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

�  

- ทาํงานดว้ยความ
ขยนั 
- พยายามใหง้าน
สาํเร็จตามเป้าหมาย 
- ชื�นชมผลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 
 
 

�  

- ทาํงานดว้ยความ
ขยนั 
- พยายามใหง้าน
สาํเร็จตามเป้าหมาย 
 
 
 
 

�  

- ไม่ขยนั อดทน ใน
การทาํงาน 
 
 
 
 
 
 

�  
รวมระดบัคุณภาพที�
ได ้

 สรุปผลการประเมิน
คุณลกัษณะมุ่งมั�น
ในการทาํงาน 

�   ตอ้งปรับปรุง�     ผา่น 

�    ดี                  �     ดีเยี�ยม 

 

 

 

 

ใบงานที� 8แบบประเมินตนเองเรื�อง การมุ่งมั�นในการทาํงาน 
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ใบงานที� 9 

เรื�อง การอ่าน การเขียนทศนิยมไม่เกนิสองตําแหน่ง 

และการเขียนจํานวนนับในรูปทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง 

ชื�อ – นามสกุล 
........................................................................................................................................... 
คาํอธิบาย  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนี#  ลงในช่องวา่งที�กาํหนดให้ 
ประเมินกระบวนการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 

ตอนที� 1  ใหน้กัเรียนเขียนคาํอ่านของจาํนวนที�กาํหนดให้ต่อไปนี#   แลว้สรุปมโนทศัน์เรื�องหลกัการ
อ่านทศนิยม 
      1) 2,076.00 อ่านวา่ ………………………………………………………………… 
      2)  19.05 อ่านวา่ ………………………………………………………………… 
3) 0.21  อ่านวา่ ………………………………………………………………… 
     4) 503.84 อ่านวา่ ………………………………………………………………… 
จากการอ่านทศนิยมทั#ง 4 ขอ้ นาํไปสู่การสรุปมโนทศัน์เรื�องหลกัการอ่านทศนิยมไม่เกินสอง
ตาํแหน่ง  ไดว้า่  ……………………………………………………………………………………. 
ตอนที�  2  จากคาํอ่านที�กาํหนดให ้ ใหน้กัเรียนเขียนเป็นจาํนวนที�เป็นทศนิยม  แลว้สรุปมโนทศัน์
เรื�องหลกัการเขียนจาํนวนที�เป็นทศนิยม 
1)    ศูนย ์จุด  สาม หก เขียนในรูปทศนิยม  คือ............................................................... 
2)เจด็สิบเอด็ จุด แปด สองเขียนในรูปทศนิยม  คือ................................................ 
3)    แปดสิบ จุด ศูนย ์ศูนย ์ เขียนในรูปทศนิยม  คือ........................................... 
   4)     หกพนัสามสิบ  จุด  เกา้  สอง   เขียนในรูปทศนิยม  คือ........................................... 
จากการเขียนทศนิยมทั#ง 4 ขอ้ นาํไปสู่การสรุปมโนทศัน์เรื�องหลกัการเขียนทศนิยมไม่เกินสอง
ตาํแหน่ง  ไดว้า่  …………………………………………………………………………………….. 
ตอนที� 3  ใหน้กัเรียนเขียนจาํนวนนบัที�กาํหนดให ้อยูใ่นรูปทศนิยมสองตาํแหน่ง แลว้สรุปมโนทศัน์
เรื�อง หลกัการเขียนจาํนวนนบัหอ้ยูใ่นรูปทศนิยม 
      1) 9  = ……………….. 
      2) 24  = …………………. 
      3) 568  = …………………. 
      4)    3,048                 = …………………. 
จากการเขียนจาํนวนนบัใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยมสองตาํแหน่งทั#ง 4 ขอ้ นาํไปสู่การสรุปมโนทศัน์ เรื�อง
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หลกัการเขียนจาํนวนนบัให้อยูใ่นรูปทศนิยมไดว้า่ 
...………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

ประเมินความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร์( ความคิดยดึหยุ่น) 

ตอนที� 4   
     1)  ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งจาํนวนที�เป็นทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งมา  10  จาํนวน 
……………………………………………………………………………………………………… 
     2)  ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งจาํนวนนบัที�เป็นทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งมา  10  จาํนวน 
…………………………………………………………………………………………………… 
3)  ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่ง  การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งมา  10  จาํนวน 
 

จาํนวนที�เป็นทศนิยม คาํอ่าน 
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 1.1แบบประเมินการสื�อสาร  สื�อความหมายและการนําเสนอ 

ประเดน็ที�ประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

1. จาํนวนเรื�องที�
นาํเสนอ 
- ความหมายของ
ทศนิยมสองตาํแหน่ง 
- หลกัการอ่าน
ทศนิยมสองตาํแหน่ง 
- หลกัการเขียน
ทศนิยมสองตาํแหน่ง 
- การทาํจาํนวนนบั
ใหเ้ป็นทศนิยมสอง
ตาํแหน่ง 

นาํเสนอหวัเรื�องยอ่ย
ไดค้รบถว้น ทั#ง 4  
เรื�อง 
 
 
 
 
 
 
 

�  

นาํเสนอหวัเรื�องยอ่ย  
3 เรื�อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  

นาํเสนอหวัเรื�องยอ่ย  
2 เรื�อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  

ไม่มีการระบุเรื�อง
ยอ่ย/นาํเสนอหวัเรื�อง
ยอ่ย 1 เรื�อง 
 
 
 
 
 
 
 

�  
2. ความสมบูรณ์ของ
มโนทศันแ์ต่ละเรื�อง 

มโนทศันแ์ต่ละเรื�อง
ที�นาํเสนอมีความ
ถูกตอ้งทั#ง 4 เรื�อง 

�  

มโนทศันแ์ต่ละเรื�อง
ที�นาํเสนอมีความ
ถูกตอ้ง 3 เรื�อง 

�  

มโนทศันแ์ต่ละเรื�อง
ที�นาํเสนอมีความ
ถูกตอ้ง  2 เรื�อง 

�  

มโนทศันที์�นาํเสนอ
ไม่ถูกตอ้ง/ถกูตอ้ง 1 
เรื�อง 

�  
3. การยกตวัอยา่ง
ประกอบมโนทศัน ์

มีการยกตวัอยา่ง
ประกอบมโนทศัน์
ไดถู้กตอ้งทุกเรื�อง
ยอ่ย 
 

 
�  

มีการยกตวัอยา่ง
ประกอบมโนทศัน์
ไดถู้กตอ้ง 3 เรื�อง
ยอ่ย 
 

 
�  

มีการยกตวัอยา่ง
ประกอบมโนทศัน์
ไดถู้กตอ้ง 2 เรื�อง
ยอ่ย 
 
 

�  

ไม่มีการยกตวัอยา่ง
ประกอบมโนทศัน์
นั#นๆ หรือมี  แต่
ถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 2 
เรื�อง 
 

�  
รวมระดับคุณภาพทั:งหมด  

 

 

แบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน 

1. การสื�อสาร   การสื�อความหมาย   และการนําเสนอ 
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 1.2เกณฑ์การตัดสินความสามารถในการสื�อสาร  สื�อความหมายและการนําเสนอ 

ผลรวมระดบัคุณภาพที�ได้ คะแนนที�ได้ ระดบัคุณภาพ 

11-12 10 ดเียี�ยม 

10 9 

9 8 ด ี

8 7 

7 6 ผ่าน 

5 - 6 5 

4 4 ต้องปรับปรุง 

 
 
 2.1  แบบประเมินการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์(สาํหรับใบงานที� 5) 

ประเดน็ที�ประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

1. การใหเ้หตุผลเรื�อง
หลกัการอ่านทศนิยม 
(ตอนที� 1) 

- เขียนคาํอ่านถกูตอ้ง 
3  ขอ้ 
- สรุปหลกัการอ่าน
ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 

�  

- เขียนคาํอ่านถกูตอ้ง 
2 – 3  ขอ้ 
- สรุปหลกัการอ่าน
ได ้

�  

- เขียนคาํอ่านถกูตอ้ง 
2-3 ขอ้ 
- ไม่สรุปหลกัการ
อ่าน/สรุปแต่ผดิ 

�  

- เขียนคาํอ่านถกูตอ้ง
ไม่ถึง 2 ขอ้ 
- สรุปหลกัการอ่าน
ไม่ถูกตอ้ง 

�  
2. การใหเ้หตุผลเรื�อง
หลกัการเขียน
ทศนิยม 
(ตอนที� 2) 

- เขียนทศนิยม
ถูกตอ้ง 3  ขอ้ 
- สรุปหลกัการเขียน
ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 

�  

- เขียนทศนิยม
ถูกตอ้ง 2 – 3  ขอ้ 
- สรุปหลกัการเขียน
ได ้

�  

- เขียนทศนิยม
ถูกตอ้ง 2-3 ขอ้ 
- ไม่สรุปหลกัการเขียน
ทศนิยม/สรุปแต่ผดิ 

�  

- เขียนทศนิยม
ถูกตอ้งไม่ถึง 2 ขอ้ 
- สรุปหลกัการเขียน
ไม่ถูกตอ้ง 

�  
3. การใหเ้หตุผลเรื�อง
หลกัการเขียน
จาํนวนนบัใหอ้ยูใ่น
รูปทศนิยม 
(ตอนที� 3) 

- เขียนจาํนวนนบัให้
อยูใ่นรูปทศนิยม
ถูกตอ้ง 3 ขอ้ 
- สรุปหลกัการเขียน
จาํนวนนบัใหอ้ยูใ่น
รูปทศนิยมไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจน 

�  

- เขียนจาํนวนนบัให้
อยูใ่นรูปทศนิยม
ถูกตอ้ง 2-3 ขอ้ 
- สรุปหลกัการเขียน
จาํนวนนบัใหอ้ยูใ่น
รูปทศนิยมได ้
 

�  

- เขียนจาํนวนนบัให้
อยูใ่นรูปทศนิยม
ถูกตอ้ง 2-3 ขอ้ 
- ไม่สรุปหลกัการ
เขียนจาํนวนนบัให้
อยูใ่นรูปทศนิยม/
สรุปแต่ผดิ 

�  

- เขียนจาํนวนนบัให้
อยูใ่นรูปทศนิยม
ถูกตอ้งไม่ถึง 2 ขอ้ 
- สรุปหลกัการเขียน
จาํนวนนบัใหอ้ยูใ่น
รูปทศนิยมไม่ถกูตอ้ง 
 

�  
รวมระดับคุณภาพทั:งหมด  

2. การให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 
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 2.2แบบประเมินการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์(สาํหรับใบงานที� 9) 

ประเดน็ที�ประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

1. การใหเ้หตุผลเรื�อง
หลกัการอ่านทศนิยม 
(ตอนที� 1) 

- เขียนคาํอ่านถกูตอ้ง 
4  ขอ้ 
- สรุปหลกัการอ่าน
ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 
 

�  

- เขียนคาํอ่านถกูตอ้ง 
3 – 4  ขอ้ 
- สรุปหลกัการอ่าน
ได ้
 

�  

- เขียนคาํอ่านถกูตอ้ง 
2-4  ขอ้ 
- ไม่สรุปหลกัการ
อ่าน/สรุปแต่ผดิ 
 

�  

- เขียนคาํอ่านถกูตอ้ง
ไม่ถึง 2 ขอ้ 
- สรุปหลกัการอ่าน
ไม่ถูกตอ้ง 
 

�  
2. การใหเ้หตุผลเรื�อง
หลกัการเขียน
ทศนิยม 
(ตอนที� 2) 

- เขียนทศนิยม
ถูกตอ้ง 4  ขอ้ 
- สรุปหลกัการเขียน
ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 
 

�  

- เขียนทศนิยม
ถูกตอ้ง 3 – 4  ขอ้ 
- สรุปหลกัการเขียน
ได ้
 

�  

- เขียนทศนิยม
ถูกตอ้ง 2-4 ขอ้ 
- ไม่สรุปหลกัการ
เขียนทศนิยม/สรุป
แต่ผดิ 

�  

- เขียนทศนิยม
ถูกตอ้งไม่ถึง 2 ขอ้ 
- สรุปหลกัการเขียน
ไม่ถูกตอ้ง 
 

�  
3. การใหเ้หตุผลเรื�อง
หลกัการเขียน
จาํนวนนบัใหอ้ยูใ่น
รูปทศนิยม 
(ตอนที� 3) 

- เขียนจาํนวนนบัให้
อยูใ่นรูปทศนิยม
ถูกตอ้ง 4 ขอ้ 
- สรุปหลกัการเขียน
จาํนวนนบัใหอ้ยูใ่น
รูปทศนิยมไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจน 

�  

- เขียนจาํนวนนบัให้
อยูใ่นรูปทศนิยม
ถูกตอ้ง 3-4 ขอ้ 
- สรุปหลกัการเขียน
จาํนวนนบัใหอ้ยูใ่น
รูปทศนิยมได ้
 

�  

- เขียนจาํนวนนบัให้
อยูใ่นรูปทศนิยม
ถูกตอ้ง 2-4 ขอ้ 
- ไม่สรุปหลกัการ
เขียนจาํนวนนบัให้
อยูใ่นรูปทศนิยม/
สรุปแต่ผดิ 

�  

- เขียนจาํนวนนบัให้
อยูใ่นรูปทศนิยม
ถูกตอ้งไม่ถึง 2 ขอ้ 
- สรุปหลกัการเขียน
จาํนวนนบัใหอ้ยูใ่น
รูปทศนิยมไม่ถกูตอ้ง 
 

�  
รวมระดับคุณภาพทั:งหมด  

 2.3 เกณฑ์การตัดสินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 

ผลรวมระดบัคุณภาพที�ได้ คะแนนที�ได้ ระดบัคุณภาพ 

11-12 10 ดีเยี�ยม 
10 9 
9 8 ดี 
8 7 
7 6 ผา่น 

5 - 6 5 
4 4 ตอ้งปรับปรุง 
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 3.1แบบประเมินความคิดริเริ�มสร้างสรรค์( ใบงานที� 5 ตอนที� 4) 

ประเด็นที�
ประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

1. ความคิดยดึ
หยุน่เรื�อง
จาํนวนที�เป็น
ทศนิยมไม่เกิน
สองตาํแหน่ง 

- ยกตวัอยา่งถูกตอ้ง 4  
- 5 จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิด
ไดม้ากกวา่ 2 กลุ่ม 
- ตวัอยา่งมีทั#งทศนิยม
หนึ�งตาํแหน่งและ
สองตาํแหน่ง 
 

�  

- ยกตวัอยา่งถูกตอ้ง 3 - 
4 จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิดได ้
2 กลุ่ม 
- ตวัอยา่งมีทั#งทศนิยม
หนึ�งตาํแหน่งและสอง
ตาํแหน่ง 
 

�  

- ยกตวัอยา่งถูกตอ้ง 3 
จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิด
ได ้1 กลุ่ม 
- ตวัอยา่งมีเพียง
ทศนิยมหนึ�งตาํแหน่ง 
หรือ สองตาํแหน่ง
เพียงอยา่งเดียว 

�  

- ยกตวัอยา่ง
ถูกตอ้งไม่ถึง 3 
จาํนวน 
 
 
 
 
 

�  
2. ความคิดยดึ
หยุน่เรื�อง
จาํนวนนบัใน
รูปทศนิยม 

- ยกตวัอยา่งถูกตอ้ง 4  
- 5 จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิด
ไดม้ากกวา่ 2 กลุ่ม 

�  

- ยกตวัอยา่งถูกตอ้ง 3 - 
4 จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิดได ้
2 กลุ่ม 

�  

- ยกตวัอยา่งถูกตอ้ง 3 
จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิด
ได ้1 กลุ่ม 

�  

- ยกตวัอยา่ง
ถูกตอ้งไม่ถึง 3 
จาํนวน 
 

�  
3. ความคิดยดึ
หยุน่เรื�องการ
อ่านและการ
ทศนิยม 

- อ่านและเขียน
ทศนิยมถูกตอ้ง 4  - 5 
จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิด
ไดม้ากกวา่ 2 กลุ่ม 
- ตวัอยา่งมีทั#งทศนิยม
หนึ�งตาํแหน่งและ
สองตาํแหน่ง 
 

�  

- อ่านและเขียนทศนิยม
ถูกตอ้ง 3 - 4 จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิดได ้
2 กลุ่ม 
- ตวัอยา่งมีทั#งทศนิยม
หนึ�งตาํแหน่งและสอง
ตาํแหน่ง 
 
 

�  

- อ่านและเขียน
ทศนิยมถูกตอ้ง 3 
จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิด
ได ้1 กลุ่ม 
ตวัอยา่งมีเพียง
ทศนิยมหนึ�งตาํแหน่ง 
หรือ สองตาํแหน่ง
เพียงอยา่งเดียว 

�  

- อ่านและเขียน
ทศนิยมถูกตอ้ง
ไม่ถึง 3 จาํนวน 
 
 
 
 
 
 

�  
รวมระดบัคุณภาพทั:งหมด    

 

3.  ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร์ 
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 3.2แบบประเมินความคิดริเริ�มสร้างสรรค์( ใบงานที� 9ตอนที� 4) 

ประเดน็ที�
ประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

1. ความคิดยดึ
หยุน่เรื�องจาํนวน
ที�เป็นทศนิยมไม่
เกินสอง
ตาํแหน่ง 

- ยกตวัอยา่งถูกตอ้ง 9  
- 10 จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิดได้
มากกวา่ 2 กลุ่ม 
- ตวัอยา่งมีทั#งทศนิยม
หนึ�งตาํแหน่งและสอง
ตาํแหน่ง 
 

�  

- ยกตวัอยา่งถูกตอ้ง 7 - 
8 จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิดได ้2 
กลุ่ม 
- ตวัอยา่งมีทั#งทศนิยม
หนึ�งตาํแหน่งและสอง
ตาํแหน่ง 
 

�  

- ยกตวัอยา่งถูกตอ้ง 5 
-6 จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิดได ้
1 กลุ่ม 
- ตวัอยา่งมีเพียง
ทศนิยมหนึ�งตาํแหน่ง 
หรือ สองตาํแหน่ง
เพียงอยา่งเดียว 

�  

- ยกตวัอยา่ง
ถูกตอ้งไม่ถึง 5 
จาํนวน 
 
 
 
 
 

�  
2. ความคิดยดึ
หยุน่เรื�องจาํนวน
นบัในรูป
ทศนิยม 

- ยกตวัอยา่งถูกตอ้ง 9  
- 10 จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิดได้
มากกวา่ 2 กลุ่ม 

�  

- ยกตวัอยา่งถูกตอ้ง 7 - 
8 จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิดได ้2 
กลุ่ม 

�  

- ยกตวัอยา่งถูกตอ้ง 5-
6 จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิดได ้
1 กลุ่ม 

�  

- ยกตวัอยา่ง
ถูกตอ้งไม่ถึง 5 
จาํนวน 
 

�  
3. ความคิดยดึ
หยุน่เรื�องการ
อ่านและการ
ทศนิยม 

- อ่านและเขียน
ทศนิยมถกูตอ้ง 9  - 10 
จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิดได้
มากกวา่ 2 กลุ่ม 
- ตวัอยา่งมีทั#งทศนิยม
หนึ�งตาํแหน่งและสอง
ตาํแหน่ง 
 

�  

- อ่านและเขียนทศนิยม
ถูกตอ้ง 7 - 8 จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิดได ้2 
กลุ่ม 
- ตวัอยา่งมีทั#งทศนิยม
หนึ�งตาํแหน่งและสอง
ตาํแหน่ง 
 
 

�  

- อ่านและเขียน
ทศนิยมถกูตอ้ง 5-6 
จาํนวน 
- แบ่งกลุ่มความคิดได ้
1 กลุ่ม 
- ตวัอยา่งมีเพียง
ทศนิยมหนึ�งตาํแหน่ง 
หรือ สองตาํแหน่ง
เพียงอยา่งเดียว 

�  

- อ่านและเขียน
ทศนิยมถกูตอ้งไม่
ถึง 5 จาํนวน 
 
 
 
 
 
 

�  
รวมระดับคุณภาพทั:งหมด    

 

 

 

 



351 
 

 3.3  เกณฑ์การตัดสินความสามารถความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ 

ผลรวมระดบัคุณภาพที�ได้ คะแนนที�ได้ ระดบัคุณภาพ 

11-12 10 ดีเยี�ยม 
10 9 
9 8 ดี 
8 7 
7 6 ผา่น 

5 - 6 5 
4 4 ตอ้งปรับปรุง 

 

 

 การประเมินมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ประเมินโดยการนาํค่าเฉลี�ยของผลการประเมิน

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั#งหมดที�ประเมินในแผนมาหาค่าเฉลี�ย หากค่าเฉลี�ยเป็น 0.5 ขึ#นไปให้

ปัดเป็น 1 คะแนน 

 

 

 5.1  เกณฑ์การตัดสินประสิทธิภาพการทาํงานกลุ่ม 

ผลรวมระดับคุณภาพ สรุปผลการตัดสินคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ 
3 – 5 ตอ้งปรับปรุง 
6 - 7 ผา่น 

8 – 10 ดี 
11 - 12 ดีเยี�ยม 

 

หมายเหตุ 
 1.  การประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม มีผูป้ระเมิน 2 กลุ่มคือ  
1) นกัเรียนประเมินตนเอง(ตามใบงานที� 6)  2) ครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน 
 2. การตดัสินผลการทาํงานกลุ่ม ใช้ค่าฐานนิยมจากผลการประเมินของผูป้ระเมินทั#ง 2 
กลุ่ม หากไม่มีให้ใช้ผลการตดัสิน โดยถือเอาผลการประเมินระดบัสูงกว่า เป็นผลการตดัสินการ
ทาํงานกลุ่ม 

5.  กระบวนการทาํงานกลุ่ม 

4.  มโนทัศน์ทางคณติศาสตร์ 



352 
 

 5.2  แบบสังเกตพฤติกรรม เรื�องประสิทธิภาพการทาํงานกลุ่ม(สาํหรับครู) 

 

กลุ่มที�........................................................... 
คาํชี#แจง   ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัประเมินตนเองตามประเด็นที�กาํหนดให ้โดยการตรวจสอบ

ตนเองวา่ พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของตนเองสอดคลอ้งกบัระดบัคุณภาพใด แลว้ √ ลงใน �  ของ
ระดบัคุณภาพนั#น 

ประเด็นที�

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

1. การบริหาร
จดัการของกลุ่ม 

- มีการกาํหนดบทบาท
หนา้ที�ของสมาชิก
ภายในกลุ่ม 
- มีการแบ่งหนา้ที�การ
ทาํงานกลุ่ม 
- เป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดี 

�  

- มีการกาํหนดบทบาท
หนา้ที�ของสมาชิก
ภายในกลุ่ม 
- มีการแบ่งหนา้ที�การ
ทาํงานกลุ่ม 

 

�  

- มีการกาํหนดบทบาท
หนา้ที�ของสมาชิก
ภายในกลุ่ม 
 
 
 

�  

- ไม่มีการกาํหนด
บทบาทหนา้ที�ของ
สมาชิกภายในกลุ่ม 
 
 
 

�  
2.  การปฏิบติัหนา้ที�
ของสมาชิกภายใน
กลุ่ม 

- สมาชิกทุกคน
ปฎิบติังานตามที�
มอบหมายจนสาํเร็จ
ทนัเวลา 
- มีการช่วยเหลือกนัใน
ระหวา่งการปฏิบติังาน 
- เมื�อเกิดปัญหาในการ
ทาํงาน สมาชิกมีการ
ช่วยเหลือกนัแกปั้ญหา 

�  

- สมาชิกทุกคน
ปฎิบติังานตามที�
มอบหมายจนสาํเร็จ
ทนัเวลา 
- มีการช่วยเหลือกนัใน
ระหวา่งการปฏิบติังาน 
 
 
 

�  

- สมาชิกทุกคน
ปฎิบติังานตามที�
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

�  

- สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
ทาํงานตามที�ไดรั้บ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

�  
3. ผลสาํเร็จของงาน
กลุ่ม 

- งานเสร็จทนัเวลาที�
กาํหนด 
- ผลงานที�ไดถู้กตอ้ง 
- ผลงานที�ไดมี้ความ
เรียบร้อย  อ่านง่าย 

�  

- งานเสร็จทนัเวลาที�
กาํหนด 
- ผลงานที�ไดถู้กตอ้ง 
 
 

�  

- งานเสร็จทนัเวลาที�
กาํหนด 
 
 
 

�  

- งานเสร็จไม่ทนัเวลาที�
กาํหนด 
 
 
 

�  
รวมระดบัคุณภาพที�
ได ้

 สรุปผลการทาํงาน
กลุ่มอยูใ่นระดบั 

�   ตอ้งปรับปรุง              �     ผา่น 

�    ดี                                �     ดีเยี�ยม 
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 6.1 เกณฑ์การตัดสินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ผลรวมระดับคุณภาพ สรุปผลการตัดสินคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ 

2 – 3 ตอ้งปรับปรุง 
4 ผา่น 

5 – 6 ดี 
7 - 8 ดีเยี�ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
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แบบบันทกึเอกสาร วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

ประกอบการวจัิย เรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนคณติศาสตร์เพื�อส่งเสริมมโนทัศน์ 

และกระบวนการทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………… 

คําอธิบาย 
1. แบบวเิคราะห์เอกสาร วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื�อ ศึกษา หลกัการ 

แนวคิด  ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง ดา้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  และการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที�ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. แหล่งขอ้มูลที�ใชใ้นการศึกษา  คือ  เอกสารทางวชิาการ  ตาํรา  และงานวจิยัต่างๆ 
3. การดาํเนินการกบัขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร  ดาํเนินการโดยการนาํสาระสาํคญั

มาวเิคราะห์และสังเคราะห์เป็นองคค์วามรู้ เพื�อนาํไปสู่การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  และ
การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที�ส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
ประเด็นในการศึกษาเอกสาร 

1. เรื�องที�ศึกษา 
………………………………………………………………………………………. 

2. ประเด็นสาํคญัที�ศึกษา  
………………………………………………………………………………………. 

3. สาระสาํคญัของประเด็นสาํคญัที�ศึกษา  
………………………………………………………………………………………. 

4. บรรณานุกรม 
………………………………………………………………………………………. 
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แบบสัมภาษณ์ประกอบการวิจัย  เรื�อง   

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

( สําหรับ ผู้เชี�ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์) 

………………………………………………………………………………………… 
 

คําอธิบาย 

1. ขอ้มูลเกี�ยวกบัแบบสัมภาษณ์ 
1.1 แบบสัมภาษณ์ฉบบันี;  เป็นเครื�องมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูลในการทาํวิจยั เรื�อง

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์สําหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

1.2 แบบสัมภาษณ์ฉบบันี;  มีวตัถุประสงค์เพื�อ เก็บรวมรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัแนวคิดการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมให้นักเรียนมีมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั;นประถมศึกษาปีที� 4 – 6 

1.3 แบบสัมภาษณ์ฉบบันี;   มี2 ตอน  ประกอบดว้ย ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูใ้ห้การ
สัมภาษณ์  ส่วนที� 2 เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

2. ผู ้เชี� ยวชาญที�ให้ข้อมูล    คือ   บุคคลที�มีวุฒิการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขา
การศึกษาที�ทาํงานเกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  หรือครูที�มีวิทยฐานะเชี�ยวชาญ
ดา้นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  จาํนวน 5  คน 

3. การสรุปผลการสัมภาษณ์  ดาํเนินการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ แลว้นาํมาสรุปเป็น
แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาใน  6  ประเด็น  คือ  1)  หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน  
2)  กระบวนการจดัการเรียนรู้  3)  กลยุทธ์ในการจดัการเรียนรู้  4) ภาระงาน/ชิ;นงานที�ช่วยส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์5) ลกัษณะของการวดัและประเมินผล  6) ปัจจยัที�เอื;อต่อ
การเรียนรู้ 
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ประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ 

 สําหรับผู้เชี�ยวชาญด้านการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 

………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไป 

 ชื�อ – นามสกุล ................……………………………………………………….. 
 วฒิุการศึกษาสูงสุด ………………………………………………………………….. 
 ตาํแหน่งทางวชิาการ ………………………………………………………………….. 
 ประสบการณ์ที�ทาํงานดา้นคณิตศาสตร์  …………….  ปี 
 สถานที�ทาํงาน ………………………………………………………………….. 
 
ส่วนที� 2  ข้อคําถามเกี�ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทาง

คณติศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

1. วิธีการจดัการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ในความคิดเห็นของท่าน ควรมีหลกัการ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. วิธีการจดัการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา ในความคิดเห็นของท่าน ควรมีกระบวนการจดัการเรียนรู้
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. วธีิการจดัการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ในความคิดเห็นของท่าน ควรมีกลยุทธ์ในการจดัการเรียนรู้
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. การวดัและประเมินผล ความสามารถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในความคิดเห็นของท่านควรมีลกัษณะอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ปัจจยัที�เอื;อต่อการเรียนรู้ที�ทาํใหน้กัเรียนมีมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 6.  อื�นๆ 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ประกอบการวิจัย  เรื�อง   

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

( สําหรับ ครูผู้สอนคณติศาสตร์ระดับชั8นประถมศึกษาปีที� 4 - 6) 

………………………………………………………………………………………… 
 

คําอธิบาย 

1. ขอ้มูลเกี�ยวกบัแบบสัมภาษณ์ 
  1.1แบบสัมภาษณ์ฉบบันี;  เป็นเครื�องมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูลในการทาํวิจยั 
เรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
  1.2  แบบสัมภาษณ์ฉบบันี;  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ เก็บรวมรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัแนวคิด
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมให้นักเรียนมีมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั;นประถมศึกษาปีที� 4 – 6 
  1.3    แบบสัมภาษณ์ฉบบันี;   มี2 ตอน  ประกอบดว้ย ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูใ้ห้
การสัมภาษณ์  ส่วนที� 2เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

2. ผูเ้ชี�ยวชาญที�ให้ขอ้มูล คือ ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ระดบัชั;นประถมศึกษาปีที� 4 – 6 ที�มี
ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ตั;งแต่  5ปีขึ;นไป  จาํนวน 5  คน 

3. การสรุปผลการสัมภาษณ์  ดาํเนินการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ แลว้นาํมาสรุปเป็น
แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาใน  6  ประเด็น  คือ  1)  หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน  
2)  กระบวนการจดัการเรียนรู้  3)  กลยุทธ์ในการจดัการเรียนรู้  4) ภาระงาน/ชิ;นงานที�ช่วยส่งเสริม
มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์5) ลกัษณะของการวดัและประเมินผล  6) ปัจจยัที�เอื;อต่อ
การเรียนรู้ 
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ประเด็นคาํถามสําหรับการสัมภาษณ์ 

 สําหรับครูผู้สอนคณติศาสตร์ 

………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไป 

 ชื�อ – นามสกุล  ………………………………………………………………….. 
 วฒิุการศึกษาสูงสุด ………………………………………………………………….. 
 ตาํแหน่งทางวชิาการ ………………………………………………………………….. 
 ประสบการณ์ที�สอนคณิตศาสตร์  …………….  ปี 
 สถานที�ทาํงาน ………………………..………………………………………………….. 
 
ส่วนที� 2  ข้อคําถามเกี�ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทาง

คณติศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

1. วิธีการจดัการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ในความคิดเห็นของท่าน ควรมีหลกัการ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. วิธีการจดัการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา ในความคิดเห็นของท่าน ควรมีกระบวนการจดัการเรียนรู้
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. วิธีการจดัการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ในความคิดเห็นของท่าน ควรมีกลยุทธ์ในการจดัการเรียนรู้
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

  
4. การวดัและประเมินผล ความสามารถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์

สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในความคิดเห็นของท่านควรมีลกัษณะอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ปัจจยัที�เอื;อต่อการเรียนรู้ที�ทาํใหน้กัเรียนมีมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

6. อื�นๆ 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความคิดเห็นที�มีต่อบทบาทของนักเรียนและบทบาทของครูที�ต้องการ 

ในการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 

( สําหรับนักเรียนชั8นประถมศึกษาปีที� 4 -6 ) 

การวจัิยเรื�อง “รูปแบบการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา” 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

คําชี8แจง  ขอใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถามฉบบันี;ตามความคิดเห็นของนกัเรียน  คาํตอบที�ไดไ้ม่มี
ผลเสียต่อนกัเรียน แต่ครูจะนาํความตอ้งการของนกัเรียนไปพฒันาการสอนในวชิาคณิตศาสตร์ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนในลาํดบัต่อไป 
 

วธีิการตอบแบบสอบถาม   ใหน้กัเรียน ใส่เครื�องหมาย  √  ลงในช่องระดบัความตอ้งการ  
ประเด็น ระดบัความตอ้งการ 

มากที� 

สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที�สุด 

บทบาทของนักเรียนที�ต้องการ 

1. นกัเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมกบัครูในการกาํหนดเป้าหมายในการ
เรียนแต่ละครั; ง 

     

2.  นกัเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในการเรียน โดยการไดซ้กัถามครู
เกี�ยวกบัเรื�องที�เรียน 

     

3. นกัเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในการเรียน โดยการไดต้อบคาํถาม
ของครูเกี�ยวกบัเรื�องที�เรียน 

     

4. นกัเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในการเรียน โดยการไดซ้กัถาม และ
ไดต้อบคาํถามจากครูเกี�ยวกบัเรื�องที�เรียน 

     

5.  นกัเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติั
จริงในเรื�องที�เรียน 

     

6.  นกัเรียนจะยอมรับผลที�เกิดขึ;น ทั;งผลดี ผลร้าย จากการลงมือ
ปฏิบติัจริงของนกัเรียนในการเรียนรู้ในเรื�องที�เรียน 

     

7. นกัเรียนตอ้งการนาํความรู้ในเรื�องที�เรียนมาทาํใหเ้กิดประโยชน์
กบัการดาํเนินชีวติของนกัเรียนดว้ยตนเอง 
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ประเด็น ระดบัความตอ้งการ 

มากที� 

สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที�สุด 

8.  นกัเรียนตอ้งการความเป็นอิสระในการเรียนรู้ของตนเอง      

9. นกัเรียนตอ้งการความเป็นอิสระในการวางแผน และการหา
คาํตอบในการเรียนคณิตศาสตร์ของตนเอง 

     

10.  นกัเรียนตอ้งการ การเรียนรู้ที�มีการช่วยเหลือกนัระหวา่งเพื�อน
ดว้ยกนั 

     

11. นกัเรียนตอ้งการ การเรียนรู้ที�มีครูคอย แนะนาํ ช่วยเหลือ 
นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 

     

12. นกัเรียนตอ้งการ การเรียนรู้ที�มีเพื�อน และ ครูคอย แนะนาํ 
ช่วยเหลือ นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 

     

13. เมื�อเรียนจบในแต่ละเรื�อง นกัเรียนตอ้งการสรุปความรู้จากเรื�อง
ที�เรียน ดว้ยตนเอง 

     

14.  เมื�อเรียนจบในแต่ละเรื�อง นกัเรียนตอ้งการสรุปความรู้จากเรื�อง
ที�เรียน โดยการที�ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป แลว้จดบนัทึกความรู้
ที�สรุปได ้เป็นภาษาของนกัเรียนเอง 

     

บทบาทของครูผู้สอนคณติศาสตร์ที�นักเรียนที�ต้องการ 

15.  ตอ้งการใหค้รูมีการทบทวนเรื�องที�เรียนผา่นมาแลว้เมื�อชั�วโมงที�
แลว้ ก่อนที�จะสอนเรื�องใหม่ 

     

16.  ตอ้งการใหค้รูนาํเรื�องที�เรียนเมื�อชั�วโมงที�แลว้ มาสอบเก็บ
คะแนนก่อนสอนเรื�องใหม่ 

     

17.  ตอ้งการใหค้รูทบทวนความรู้พื;นฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�จะ
เรียน ก่อนที�จะเริ�มสอน 

     

18.  ถา้นกัเรียนยงัมีความรู้พื;นฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�จะเรียนไม่
เพียงพอ  ตอ้งการใหค้รูสอนทบทวนก่อน แลว้จึงค่อยเรียนเรื�อง
ต่อไป 

     

19.  นกัเรียนตอ้งการใหค้รูเป็นผูก้าํหนดเนื;อหาที�จะเรียนในแต่ละ
ครั; ง 
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ประเด็น ระดบัความตอ้งการ 
มากที� 

สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ที�สุด 
20.  ก่อนที�จะเริ�มเรียนในแต่ละครั; ง ตอ้งการใหค้รู ตรวจสอบก่อน
วา่นกัเรียนมีความพร้อมที�จะเรียนแลว้หรือยงั  ถา้ยงัไม่พร้อมครู
ควรจดักิจกรรมใหน้กัเรียนพร้อมก่อนแลว้ค่อยเริ�มเรียน 

     

21.  นกัเรียนตอ้งการใหค้รูนาํเรื�องที�นกัเรียนคุน้เคยมาสอนเพื�อ
นาํไปสู่เรื�องใหม่ที�ครูตอ้งการใหน้กัเรียนรู้ 

     

22. นกัเรียนตอ้งการใหค้รูบอกขอบเขตของเนื;อหาทั;งหมดที�จะ
เรียนก่อนแลว้ค่อยเริ�มเรียนทีละเรื�องยอ่ยๆ 

     

23.  นกัเรียนตอ้งการใหมี้การสนทนาแลกเปลี�ยนความคิดเห็น
ระหวา่งครูกบันกัเรียนในระหวา่งจดัการเรียนการสอน 

     

24. นกัเรียนตอ้งการใหมี้การสนทนาแลกเปลี�ยนความคิดเห็น
ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียนในระหวา่งจดัการเรียนการสอน 

     

25.  นกัเรียนตอ้งการใหค้รูไดส่้งเสริมใหน้กัเรียนคน้หาความรู้
เกี�ยวกบัเรื�องที�เรียนอยา่งอิสระ 

     

26. นกัเรียนตอ้งการใหค้รูไดส่้งเสริมใหน้กัเรียนวางแผนการ
ทาํงาน และลงมือทาํงาน ดว้ยตนเองเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายที�ตั;งไว ้

     

27. นกัเรียนตอ้งการใหค้รู ช่วยเหลือนกัเรียนในการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ 

     

28.  นกัเรียนตอ้งการใหค้รู ชมเชย  เห็นคุณค่าของนกัเรียน และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียนดว้ยความสนใจ 

     

29. นกัเรียนตอ้งการเรียนวชิาคณิตศาสตร์โดยการเรียนเป็นกลุ่ม      
30.  การใหค้ะแนน นกัเรียนตอ้งการใหค้รูใหค้ะแนนเป็นกลุ่ม และ
เป็นรายบุคคลดว้ย 

     

 

ขอบใจนกัเรียนทุกคนที�ตั;งใจทาํแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบันี;นะครับ 
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ประเด็นการจัดสัมมนาองิกลุ่มผู้เชี�ยวชาญ (Connoisseurship) 

เกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอนคณติศาสตร์เพื�อส่งเสริมมโนทัศน์และกระบวนการทาง

คณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

คําชี8แจง  ผูว้จิยัส่งเอกสารเกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื�อส่งเสริมมโน
ทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและคู่มือการใชรู้ปแบบ
การสอน ไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าและนัดหมายเพื�อดาํเนินการจดัสัมมนาอิงกลุ่ม
ผูเ้ชี�ยวชาญ (Connoisseurship) ในวนัเสาร์ที� 7 มีนาคม 2558   เวลา  10.30  - 12.00  น.  ณ ห้อง
ประชุมภาควิชาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรนั;น  มีประเด็นที�
ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ชี�ยวชาญเสนอแนะเพื�อความสมบูรณ์ของการพฒันารูปแบบการ
สอนคณิตศาสตร์เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดบั
ประถมศึกษาดงันี;   
 

คําถาม 

1. องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีความเหมาะสม ครบถว้น
หรือไม่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. องคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบมีความเหมาะสม ครบถว้นหรือไม่อยา่งไร 
 ดา้นหลกัการ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ดา้นวตัถุประสงค ์ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ดา้นการวดัและประเมินผล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ดา้นปัจจยัที�เอื;อต่อการจดัการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ขอ้เสนอแนะอื�นๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบประเมิน มโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ชั8นประถมศึกษาปีที� 5  เรื�อง ทศนิยม 

………………………………………………………………………………………… 
เวลา  60  นาที         คะแนน   24  คะแนน 

 

ชื�อ – นามสกุล ………………………………………………………………………………… 

 

 
คําอธิบาย  ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ที�กาํหนดให ้ แลว้ตอบคาํถามลงในช่องวา่งที�กาํหนดให ้( ค 
1.1 ป5/2    เปรียบเทียบและเรียงลาํดบัทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง)คะแนน   4   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันวิ�งระยะทาง 100  เมตร 

 ในงานกีฬาสีของโรงเรียนบา้นหนองยาว   จดัให้มีการแข่งขนัวิ�งระยะทาง 200  เมตร  
โดยมีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการนี; จาํนวน  5  สี  ประกอบดว้ย  สีฟ้า  สีแดง  สีม่วง  สี
ขาว  และสีเหลือง  โดยมีผลการการวิ�ง ดงัต่อไปนี;   

ตารางแสดงเวลาที�ใชใ้นการวิ�งแข่งขนั 
สี เวลาที�ใชใ้นการวิ�ง ( นาที ) 
ฟ้า 2.73 

แดง 3 
ม่วง 4.5 
ขาว 2.74 

เหลือง 2.08 
 
 จากสถิติในการใชเ้วลาสาํหรับการวิ�งแข่งในรายการนี;   นกักีฬาที�วิ�งเร็วที�สุดตอ้งใชเ้วลา
ในการวิ�งเป็นอยา่งไร  และนกักีฬาสีใดวิ�งเขา้เส้นชยัเป็นลาํดบัที� 1   นกักีฬาสีใดวิ�งเขา้เส้นชยัเป็น
ลาํดบัสุดทา้ย  และตอ้งการเรียงลาํดบันกักีฬาที�เขา้เส้นชยัลาํดบัที� 1 – 5 เพื�อเขา้รับเหรียญรางวลัจะ
เรียงลาํดบัไดอ้ยา่งไร 

ตอนที�  1  ประเมินกระบวนการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
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กระบวนการ

แก้ปัญหา 

คําถาม 

ขั8นที� 1  ขั8น

อ่านและทํา

ความเข้าใจ

ปัญหา 
 

1.  จากสถานการณ์ที�กาํหนดให ้ โจทยถ์ามอะไรบา้ง 
   1) …………………………………………………………………………………. 
   2)………………………………………………………………………………… 
    3)………………………………………………………………………………… 
    4)……………………………………………………………………………….. 
2.  โจทยก์าํหนดอะไรมาใหบ้า้ง 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

ขั8นที� 2  ขั8น

วางแผน

แก้ปัญหา 
 

3.  นกัเรียนตอ้งใชค้วามรู้เรื�องใดมาแกปั้ญหา  ความรู้นั;นมีหลกัการวา่อยา่งไร 
ความรู้เรื�อง.................................................................................................................. 
     หลกัการ   คือ …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
4.  นกัเรียนมีขั;นตอนในการหาคาํตอบอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

ขั8นที� 3  

ดาํเนินการ

ตามแผน 

 

5.  โจทยแ์ต่ละขอ้  มีคาํตอบอย่างไร 
    1) ………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………………………………………………. 
   2)………………………………………………………………………………… 
ตอบ ………………………………………………………………………………. 
   3)………………………………………………………………………………… 
ตอบ ………………………………………………………………………………. 
   4)……………………………………………………………………………….. 
ตอบ ………………………………………………………………………………. 
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กระบวนการ

แก้ปัญหา 

คําถาม 

ขั8นที� 4  

ตรวจสอบ

วธีิการและ

คําตอบที�ได้ 
 

6.ใหน้กัเรียนตรวจสอบปัญหาและคาํตอบที�ได ้แลว้ตอบคาํถามต่อไปนี;  
1)คาํตอบของโจทยข์อ้ 1 นกัเรียนคิดวา่ถกูตอ้งหรือไม่  เพราะเหตุใด 
ตอบ …………………………………………………………………………………. 
2)คาํตอบของโจทยข์อ้ 2 นกัเรียนคิดวา่ถกูตอ้งหรือไม่  เพราะเหตุใด 
ตอบ …………………………………………………………………………………. 
3)คาํตอบของโจทยข์อ้ 3 นกัเรียนคิดวา่ถกูตอ้งหรือไม่  เพราะเหตุใด 
ตอบ …………………………………………………………………………………. 
4)คาํตอบของโจทยข์อ้ 4 นกัเรียนคิดวา่ถกูตอ้งหรือไม่  เพราะเหตุใด 
ตอบ …………………………………………………………………………………. 

ขั8นที� 5  มอง

ย้อนและขยาย

ผล 
 

7. ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบทศนิยมต่อไปนี;   แลว้ใส่เครื�องหมาย  > , <หรือ  =  ลงใน �  

 8.1) 0.2   �      0.18   8.2 )      1.0     �     0.79 

 8.3) 68.29   �      682.9  8.4 )      95.04    �     
95.50 
 
8.จากทศนิยมที�กาํหนดให ้จงเรียงลาํดบัทศนิยมจากนอ้ยไปมาก 
      7.42      7.21     7.35    7.24 
ตอบ ………………………………………………………………………… 
9.จากทศนิยมที�กาํหนดให ้จงเรียงลาํดบัทศนิยมจากมากไปนอ้ย 
1.9   2.6    1.80    2.27 
ตอบ ………………………………………………………………………… 
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คําอธิบาย  จากขอ้มูลที�กาํหนดให ้ ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนี;  (ค 1.1 ป5/1   เขียนและอ่าน
ทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง)คะแนน  4  คะแนน 
 

การอ่านทศนิยมที�ถูกต้อง การอ่านทศนิยมที�ไม่ถูกต้อง 

0.72       อ่านวา่  ศูนย ์ จุด  เจ็ด  สอง 0.72        อ่านวา่  ศูนย ์ จุด  เจด็  สิบ  สอง 
21.05     อ่านวา่  ยี�สิบเอด็ จุด  ศูนย ์ หา้ 21.05     อ่านวา่   สอง หนึ�ง  จุด  ศูนย ์ หา้ 
305.81     อ่านวา่   สามร้อยห้า  จุด  แปด   หนึ�ง 305.81     อ่านวา่   สาม  ศูนย ์ หา้  จุด แปด สิบ  

เอด็ 
 
1.  จากขอ้มูลที�กาํหนดให ้ การอ่านทศนิยมมีหลกัการ  ในการอ่านอยา่งไร 
ตอบ 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  จากหลกัการที�นกัเรียนตอบในขอ้ 1 ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งจาํนวนที�เป็นทศนิยมสองตาํแหน่ง
พร้อมทั;งเขียนคาํอ่าน 
จาํนวนที�เป็นทศนิยมสองตาํแหน่ง คาํอ่าน 
1)  
2)  
3)  
 
3.  จากคาํอ่านที�กาํหนดให ้ ใหน้กัเรียนเขียนเป็นทศนิยม 

คาํอ่าน เขียนในรูปทศนิยม 
1)    ศูนย ์จุด  หก  สี�   
2)   สามร้อยสอง จุด  ศูนย ์เกา้  
3)   หา้พนัหกร้อยเจด็ จุด  สี�  ศูนย ์  
 
 

ตอนที�  2ประเมินกระบวนการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 



371 
 

 
 
คําอธิบาย  ใหน้กัเรียนทาํความเขา้ใจกบัมโนทศัน์ที�กาํหนดให ้  แลว้ตอบคาํถามต่อไปนี;ลงใน
ช่องวา่งที�กาํหนดให(้ค 1.1 ป5/3เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน)
คะแนน 4 คะแนน 
 

มโนทศัน์ จากเศษส่วนที�กาํหนดให้ 
จงเขียนเป็นทศนิยม 

จากเศษส่วนที�กาํหนดให้ 
จงเขียนเป็นทศนิยม 

เศษส่วนที�มีตวัส่วนเป็น 10  
สามารถเขียนเป็นทศนิยมหนึ�ง
ตาํแหน่ง 

1)  
10

8 =  ………………. 

2)  
10
306 =  ……………… 

3)  
5

2 =  …………………….. 

4)  
2

13 = ……………………… 

 
มโนทศัน์ จากทศนิยมที�กาํหนดให ้ 

จงเขียนเป็นเศษส่วน 
จากเศษส่วนที�กาํหนดให้ 

จงเขียนเป็นทศนิยม 
ทศนิยมสองตาํแหน่ง  เมื�อ
เขียนในรูปเศษส่วนจะมีตวั
ส่วนเป็น 100 

1)  0.78  =  ……………… 
 
2)  50.03  = ……………… 
 

3)  
50
35 =  …………………. 

4)  
20

12
6 =  …………………. 

 
 
 
คําอธิบายใหน้กัเรียนเติมคาํตอบลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง(ค 1.1 ป5/3  เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม 
และเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน)  คะแนน  4  คะแนน 
จงเขียนเศษส่วนที�มีส่วนหาร 10  หรือ  100 ลงตวัมา 5  จาํนวน แลว้เขียนใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยม 

เศษส่วน ทศนิยม 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

ตอนที�  3ประเมินกระบวนการเชื�อมโยงทางคณติศาสตร์ 

ตอนที�  4  ประเมินความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร์ 
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 คําอธิบาย  ใหน้กัเรียนเขียนสรุปความรู้ที�นกัเรียนไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัเรื�องทศนิยม โดย
การนาํเสนอเป็นแผนผงัความคิดคะแนน  4  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที� 1   ประเมินกระบวนการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

ตอนที�  5ประเมนิกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื�องการสื�อสาร  การสื�อความหมายและการนําเสนอ 
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 1.1 เกณฑก์ารประเมินการแกปั้ญหา 

ประเด็นที�ประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

1. ทาํความเขา้ใจ
ปัญหา 
(ขอ้ 1-2 ) 

ตอบคาํถามถูกตอ้ง
ทั;ง 2 ขอ้ และตอบได้
อยา่งชดัเจน 

ตอบคาํถามถูกตอ้งทั;ง 
2 ขอ้ 

ตอบคาํถาม
ถูกตอ้ง 1 ขอ้ 

ตอบคาํถามไม่
ถูกตอ้งทั;ง 2 ขอ้ 

2. ขั;นวางแผนการ
แกปั้ญหา 
(ขอ้ 3-4) 

ตอบคาํถามถูกตอ้ง
ทั;ง 2 ขอ้ และตอบได้
อยา่งชดัเจน 

ตอบคาํถามถูกตอ้งทั;ง 
2 ขอ้ 

ตอบคาํถาม
ถูกตอ้ง 1 ขอ้ 

ตอบคาํถามไม่
ถูกตอ้งทั;ง 2 ขอ้ 

3. ขั;นดาํเนินการตาม
แผน (ขอ้ 5) 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 
4 ขอ้ 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 
3 ขอ้ 

ตอบคาํถามได้
ถูกตอ้ง 2 ขอ้ 

ตอบคาํถามได้
ถูกตอ้งไม่ถึง 2 
ขอ้ 

4. ขั;นตรวจสอบ
วธีิการและคาํตอบที�
ได ้
(ขอ้ 6 ) 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 
4 ขอ้ 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 
3 ขอ้ 

ตอบคาํถามได้
ถูกตอ้ง 2 ขอ้ 

ตอบคาํถามได้
ถูกตอ้งไม่ถึง 2 
ขอ้ 

5. ขั;นมองยอ้นและ
ขยายผล (ขอ้ 7-9) 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 
5-6 คาํตอบ 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 
4 คาํตอบ 

ตอบคาํถามได้
ถูกตอ้ง 3 
คาํตอบ 

ตอบคาํถามได้
ถูกตอ้งไม่ถึง 3 
คาํตอบ 

รวมระดับคุณภาพทั8งหมด  

 

 1.2 เกณฑก์ารตดัสิน การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 
ผลรวมระดับคุณภาพที�ได้ คะแนนที�ได้ ระดับคุณภาพ 

18 - 20 4 ดีเยี�ยม 

14 - 17 3 ดี 

9 - 13 2 ผ่าน 

5 - 8 1 ต้องปรับปรุง 

 

เกณฑ์การประเมนิและการตัดสิน 
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ตอนที� 2 ประเมินกระบวนการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 

 2.1 เกณฑก์ารประเมินการให้เหตุผล 

ประเด็นที�
ประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

1. การสรุป
หลกัการให้
เหตผุลจาก
ตวัอยา่ง(ขอ้
1) 

ตอบไดถู้กตอ้งตาม
หลกัการอ่านทศนิยม 
ใชภ้าษากระชบัและ
ชดัเจน 

สรุปไดถู้กตอ้งตาม
หลกัการอ่านทศนิยม 

สรุปไดถู้กตอ้ง 
สามารถอ่านเขา้ใจได ้

สรุปไม่ถูกตอ้ง / ไม่
สรุป 

2. การ
ยกตวัอยา่ง
สอดคลอ้ง
กบัหลกัการ
อ่านทศนิยม
(ขอ้2) 

ยกตวัอยา่งสอดคลอ้ง
กบัหลกัการอ่าน
ทศนิยม 3 ขอ้ 

ยกตวัอยา่งสอดคลอ้ง
กบัหลกัการอ่าน
ทศนิยม 2 ขอ้ 

ยกตวัอยา่งสอดคลอ้ง
กบัหลกัการอ่าน
ทศนิยม 1 ขอ้ 

ยกตวัอยา่งไม่
สอดคลอ้งกบั
หลกัการอ่าน
ทศนิยม 

3. การเขียน
ทศนิยม
สอดคลอ้ง
กบัหลกัการ
อ่านทศนิยม
(ขอ้3) 

เขียนทศนิยม
สอดคลอ้งกบั
หลกัการอ่านทศนิยม 
3 ขอ้ 

เขียนทศนิยม
สอดคลอ้งกบัหลกัการ
อ่านทศนิยม 2 ขอ้ 

เขียนทศนิยม
สอดคลอ้งกบั
หลกัการอ่านทศนิยม 
1 ขอ้ 

เขียนทศนิยมไม่
สอดคลอ้งกบั
หลกัการอ่าน
ทศนิยม 

รวมระดับคุณภาพทั8งหมด  

 
 2.2 เกณฑก์ารตดัสิน การใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ 

ผลรวมระดับคุณภาพที�ได้ คะแนนที�ได้ ระดับคุณภาพ 

11-12 4 ดีเยี�ยม 

8-10 3 ดี 

5 - 7 2 ผ่าน 

3 - 4 1 ต้องปรับปรุง 
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ตอนที� 3   ประเมินกระบวนการเชื�อมโยงทางคณติศาสตร์ 

 3.1 เกณฑก์ารประเมินเชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

ประเด็นที�ประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

1. การเชื�อมโยงมโน
ทศันเ์รื�องเศษส่วนที�มีตวั
ส่วนเป็น 10 กบัทศนิยม
หนึ�งตาํแหน่ง 

ตอบคาํถาม
ถูกตอ้ง 4 ขอ้ 

ตอบคาํถามถูกตอ้ง 3 
ขอ้ 

ตอบคาํถาม
ถูกตอ้ง 2 ขอ้ 

ตอบคาํถาม
ถูกตอ้งไม่ถึง 2 
ขอ้ 

2. การเชื�อมโยงมโน
ทศันเ์รื�องเศษส่วนที�มีตวั
ส่วนเป็น 100 กบั
ทศนิยมสองตาํแหน่ง 

ตอบคาํถาม
ถูกตอ้ง 4 ขอ้ 

ตอบคาํถามถูกตอ้ง 3 
ขอ้ 

ตอบคาํถาม
ถูกตอ้ง 2 ขอ้ 

ตอบคาํถาม
ถูกตอ้งไม่ถึง 2 
ขอ้ 

รวมระดับคุณภาพทั8งหมด  

 
 3.2 เกณฑก์ารตดัสิน การเชื�อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

ผลรวมระดับคุณภาพที�ได้ คะแนนที�ได้ ระดับคุณภาพ 

7 - 8 4 ดีเยี�ยม 

5 - 6 3 ดี 

4 2 ผ่าน 

2 – 3 1 ต้องปรับปรุง 
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ตอนที� 4   ประเมินกระบวนการคิดริเริ�มสร้างสรรค์ 

 4.1 เกณฑก์ารประเมินความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
 

ประเด็นที�
ประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

ความคิด
สร้างสรรค ์

ยกตวัอยา่งได้
สอดคลอ้งกบั
เงื�อนไขกบั
เงื�อนไข 5 ขอ้ 

ยกตวัอยา่งได้
สอดคลอ้งกบัเงื�อนไข
กบัเงื�อนไข 4 ขอ้ 

ยกตวัอยา่งได้
สอดคลอ้งกบัเงื�อนไข
กบัเงื�อนไข 3 ขอ้ 

ยกตวัอยา่งไดไ้ม่
สอดคลอ้งกบั
เงื�อนไข/ยกตวัอยา่ง
สอดคลอ้งกบั
เงื�อนไขไม่ถึง 3 ขอ้ 

รวมระดับคุณภาพทั8งหมด  

 
 4.2  เกณฑก์ารตดัสิน ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

ผลรวมระดับคุณภาพที�ได้ คะแนนที�ได้ ระดับคุณภาพ 

4 4 ดีเยี�ยม 

3 3 ดี 

2 2 ผ่าน 

1 1 ต้องปรับปรุง 
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ตอนที� 5   ประเมินกระบวนการสื�อสาร การสื�อความหมายและการนําเสนอ 

 5.1เกณฑก์ารประเมิน มโนทศัน์ และการสื�อสาร   การสื�อความหมาย   และการ
นาํเสนอ 

ประเด็นที�
ประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดีเยี�ยม 
( 4 ) 

ดี 
( 3 ) 

ผา่น 
( 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( 1 ) 

1. จาํนวนเรื�องที�
นาํเสนอ 

นาํเสนอหวัเรื�องยอ่ย
ครบ 3 เรื�อง คือ 
- การอ่านและการ
เขียนทศนิยม 
- การเปรียบเทียบ
ทศนิยม 
- การเขียนเศษส่วน
ในรูปทศนิยม 

นาํเสนอหวัเรื�อง
ยอ่ย  2 เรื�อง 

นาํเสนอหวัเรื�อง
ยอ่ย  1 เรื�อง 

ไม่มีการระบุเรื�อง
ยอ่ย 

2. ความสมบูรณ์
ของมโนทศัน์แต่ละ
เรื�อง 

มโนทศัน์แต่ละเรื�อง
ที�นาํเสนอมีความ
ถูกตอ้ง 

มโนทศัน์ที�นาํเสนอ
ถูกตอ้ง 2 เรื�องยอ่ย 

มโนทศัน์ที�นาํเสนอ
ถูกตอ้ง 1 เรื�องยอ่ย 

มโนทศัน์ที�นาํเสนอ
ไม่ถูกตอ้ง 

3. การยกตวัอยา่ง
ประกอบมโนทศัน ์

มีการยกตวัอยา่ง
ประกอบมโนทศัน์
ไดถู้กตอ้งทุกเรื�อง
ยอ่ย 

มีการยกตวัอยา่ง
ประกอบมโนทศัน์
ไดถู้กตอ้ง 2 เรื�อง
ยอ่ย 

มีการยกตวัอยา่ง
ประกอบมโนทศัน์
ไดถู้กตอ้ง1 เรื�อง
ยอ่ย 

ไม่มีการยกตวัอยา่ง
ประกอบมโนทศัน์
นั;นๆ หรือมี  แต่ไม่
ถูกตอ้ง 

รวมระดับคุณภาพทั8งหมด  

 

 5.2 เกณฑก์ารตดัสิน มโนทศัน์ และการสื�อสาร   การสื�อความหมาย   และการ
นาํเสนอ 

ผลรวมระดับคุณภาพที�ได้ คะแนนที�ได้ ระดับคุณภาพ 

11-12 4 ดีเยี�ยม 

8-10 3 ดี 

5 - 7 2 ผ่าน 

3 - 4 1 ต้องปรับปรุง 
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การประเมินความสามารถด้านมโนทศัน์ทางคณติศาสตร์ 

 
 พิจารณาจากคะแนนที�นกัเรียนทาํไดจ้ากขอ้สอบที�วดักระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ทั;ง 5 ดา้น โดยการนาํคะแนนที�ไดม้าเทียบกบัเกณฑที์�กาํหนดแลว้ตดัสินความสามารถดา้นมโน
ทศัน์ทางคณิตศาสตร์ โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสิน ดงันี;  
 เกณฑก์ารตดัสิน ความสามารถดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ 

ผลรวมระดับคุณภาพที�ได้ คะแนนที�ได้ ระดับคุณภาพ 

18 - 20 4 ดีเยี�ยม 

14 - 17 3 ดี 

9 - 13 2 ผ่าน 

5 - 8 1 ต้องปรับปรุง 
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แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนที�มต่ีอการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบการวจัิย เรื�องการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 เพื�อส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณติศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………… 

คําอธิบาย   
1. แบบสอบถามฉบบันี;แบ่งออกเป็น 3 ตอน  แต่ละตอนสอบถามในเรื�องต่อไปนี;  

  ตอนที� 1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที�  2  ความคิดเห็นดา้นกระบวนการเรียนการสอน 
  ตอนที� 3 ขอ้เสนอแนะทั�วไป 

2. แบบสอบถามฉบบันี;   จดัทาํขึ;นเพื�อศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน  
ขอให้นกัเรียนตอบตามความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกขอ้  ทุกตอน  เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�สมบูรณ์
และเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์   ผูว้ิจยัขอขอบใจที�นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการวจิยัครั; งนี;  
 

นายปพนวจัน์ ลภสัภิญโญโชค 
นกัศึกษาปริญญาเอก  สาขาหลกัสูตรและการสอน 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
 

ตอนที� 1  ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํอธิบาย  โปรดเขียนเครื�องหมาย  √  ลงใน  � ตามความเป็นจริง 
1. เพศ 

 �  1.  ชาย   �  2.  หญิง 
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ตอนที� 2 สภาพการเรียนการสอน 

คาํอธิบาย  โปรดเขียนเครื�องหมาย  √  ลงใน ช่องประเมินระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพการ
จดัการเรียนการสอนที�ครูจดัใหก้บันกัเรียน  ตามความคิดเห็นของนกัเรียน โดยจาํแนกเป็น 5 ระดบั  คือ 
 5    หมายถึง   เห็นดว้ยมากที�สุด   
 4   หมายถึง เห็นดว้ยมาก    
 3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง   
 2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย    
 1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด    
 
ข้อ 

ที� 
ประเด็น 

ระดับความความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านบทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอน 

1 นกัเรียนมีส่วนร่วมกบัครูในการกาํหนดเป้าหมายในการเรียนแต่
ละครั; ง 

     

2 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกบัเพื�อนและครู      
3 นกัเรียนไดค้วามเป็นอิสระในการเรียนรู้ของตนเอง      
4 นกัเรียนมีอิสระในการวางแผนการเรียนรู้และหาความรู้ดว้ยตนเอง      
5 นกัเรียนไดรั้บความช่วยเหลือระหวา่งเพื�อนในการเรียน      

ด้านบทบาทของครูที�แสดงออกต่อนักเรียนในการเรียนการสอน 

6 ครูมีการเตรียมความพร้อมใหน้กัเรียนก่อนเริ�มสอน      
7 ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนทบทวนความรู้พื;นฐานก่อนเริ�มสอน      
8 ครูใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียนในการเรียนการสอน      
9 ครูมีการใหค้ะแนนทั;งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล      
10 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสนทนาแลกเปลี�ยนความคิดเห็นระหวา่ง

ครูกบันกัเรียนในการจดัการเรียนการสอน 
     

ด้านการฝึกปฏิบัตกิารมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

11 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูทาํใหน้กัเรียนสามารถ
สรุปมโนทศันข์องเรื�องที�เรียนได ้

     

12 นกัเรียนไดฝึ้กแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการชี;แนะของครู 
รวมทั;งฝึกกบัเพื�อนเป็นกลุ่มและฝึกตนเอง 

     

13  นกัเรียนไดฝึ้กการสื�อสาร  สื�อความหมายและนาํเสนอความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
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ข้อ 

ที� 
ประเด็น 

ระดับความความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
14 นกัเรียนไดฝึ้กการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์โดยการชี;แนะของครู 

รวมทั;งฝึกดว้ยตนเองและฝึกกบัเพื�อนเป็นกลุ่ม 
     

15 นกัเรียนไดฝึ้กการเชื�อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยการชี;แนะ
ของครู รวมทั;งฝึกดว้ยตนเองและฝึกกบัเพื�อนเป็นกลุ่ม 

     

16 นกัเรียนไดฝึ้กความคิดริเริ�มสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์โดยการ
ชี;แนะของครู รวมทั;งฝึกดว้ยตนเองและฝึกกบัเพื�อนเป็นกลุ่ม 

     

ด้านผลของการฝึกปฏิบัตกิารมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

17 นกัเรียนมีความเขา้ใจในมโนทศัน์ของเรื�องที�เรียนเพิ�มมมากขึ;น      
18 นกัเรียนมีความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื�องการ

แกปั้ญหา 
     

19 นกัเรียนมีความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื�องการ
สื�อสาร  สื�อความหมายและนาํเสนอความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

     

20 นกัเรียนมีความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื�องการ
ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ 

     

21 นกัเรียนมีความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื�องการ
เชื�อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

     

22 นกัเรียนมีความสามารถในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื�อง
ความคิดริเริ�มสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ 

     

 
ตอนที� 3  การเขียนสะท้อนตนเองเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
1.  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรต่อวธีิการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที�ครูจดัใหก้บันกัเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง จากการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ที�ครูจดัใหก้บันกัเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  นกัเรียนสามารถนาํความรู้ที�ไดจ้ากการเรียนคณิตศาสตร์ไปใชอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ผลการทดลองใช้ภาคสนาม 
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ตารางที
 34   แสดงผลการหาประสิทธิภาพ ( 21 / EE )ของรูปแบบการเรียนการสอน เพื
อส่งเสริม

มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ( 5P  

Model )โดยการทดลองภาคสนาม ( Filed  Tryout ) 

 

นกัเรียน

คนที
 

คะแนนความสามารถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

หน่วยที
 1 เรื
องทศนิยม หน่วยที
 2 เรื
อง การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม 

ระหวา่งเรียน 
หลงั

เรียน 

(24) 

ระหวา่งเรียน 
หลงั

เรียน 

(24) 

คะแนนเฉลี
ยแต่ละแผน 

(10) X

 

คะแนนเฉลี
ยแต่ละแผน (10) 
X  

ผ.1 ผ.2 ผ.3 ผ.4 ผ.1 ผ.2 ผ.3 ผ.4 ผ.5 ผ.6 

1 9.25 9.00 9.68 9.00 9.25 22 9.00 8.75 9.33 9.20 9.17 9.25 9.14 22 

2 8.25 9.00 9.67 9.33 9.15 23 8.25 9.00 9.67 9.60 9.33 9.00 9.21 20 

3 8.00 7.25 9.67 8.67 8.55 23 8.25 8.00 9.33 8.60 8.33 9.00 8.62 23 

4 9.00 8.75 9.67 9.83 9.40 20 9.00 8.75 9.67 9.60 9.83 9.25 9.41 20 

5 8.75 9.00 8.83 8.83 8.85 22 8.75 9.00 8.83 9.00 8.83 9.75 9.00 22 

6 7.75 8.00 8.83 8.67 8.40 23 7.75 8.00 8.33 8.60 9.33 8.00 8.41 23 

7 8.75 8.25 9.17 8.33 8.65 23 8.75 8.25 9.17 9.00 8.67 9.00 8.83 23 

8 8.75 9.25 9.17 10.00 9.35 24 8.75 9.25 9.33 9.60 9.83 9.25 9.38 20 

9 8.75 7.75 8.67 9.17 8.65 22 8.75 7.75 8.17 9.60 9.17 8.75 8.73 22 

10 7.75 8.25 8.00 8.67 8.20 20 7.50 8.25 8.17 9.00 8.83 7.75 8.31 20 

11 9.25 8.75 9.17 9.33 9.15 19 8.75 8.75 9.00 9.60 9.33 8.25 9.00 20 

12 8.00 9.00 7.83 8.17 8.20 22 7.75 9.00 8.00 8.80 8.17 7.75 8.24 22 

13 9.00 8.25 8.83 8.83 8.75 19 8.25 8.25 8.67 9.00 8.33 8.25 8.48 19 

14 8.75 8.75 8.67 8.00 8.50 20 8.75 8.50 8.00 7.80 8.00 8.25 8.17 20 

15 8.00 8.00 8.67 8.83 8.45 22 7.75 8.00 8.33 8.80 8.67 8.00 8.31 22 

16 8.75 8.00 8.00 8.00 8.15 22 8.75 8.00 8.00 8.20 8.00 8.75 8.24 22 

17 8.25 7.25 7.33 7.17 7.45 18 8.25 7.25 7.83 7.20 7.83 7.75 7.69 20 

18 8.25 7.25 7.33 7.17 7.45 14 8.25 7.25 7.67 7.20 7.33 8.25 7.62 14 

19 7.00 8.75 7.67 7.33 7.65 17 7.00 8.75 7.67 7.60 7.83 7.25 7.69 17 

20 8.25 8.00 7.83 7.17 7.75 19 7.25 8.00 8.00 7.20 7.17 7.75 7.55 19 

21 9.00 7.75 6.83 7.33 7.60 19 9.00 7.75 7.00 7.60 7.33 8.25 7.72 19 

22 8.00 8.00 7.67 7.00 7.60 15 8.00 8.00 7.67 7.00 7.67 8.00 7.69 15 
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ตารางที
 34   แสดงผลการหาประสิทธิภาพ ( 21 / EE )ของรูปแบบการเรียนการสอน เพื
อส่งเสริม

มโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ( 5P  

Model ) โดยการทดลองภาคสนาม ( Filed  Tryout )(ต่อ) 

นกัเรียน  

คนที
 

คะแนนความสามารถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

หน่วยที
 1 เรื
องทศนิยม หน่วยที
 2 เรื
อง การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม 

ระหวา่งเรียน 
หลงั

เรียน 
ระหวา่งเรียน 

หลงั

เรียน 

คะแนนเฉลี
ยแต่ละแผน 

(10) 
X  

 
คะแนนเฉลี
ยแต่ละแผน (10) 

X  
 

ผ.1 ผ.2 ผ.3 ผ.4 ผ.1 ผ.2 ผ.3 ผ.4 ผ.5 ผ.6 
23 7.75 7.00 7.83 7.67 7.60 17 7.75 7.00 7.83 7.80 7.67 7.25 7.59 17 

24 7.75 8.25 6.00 6.17 6.85 16 7.75 8.25 6.00 6.20 6.67 7.75 6.97 16 

25 7.25 8.00 5.83 6.17 6.65 18 7.75 7.75 6.00 6.20 6.33 7.00 6.72 18 

26 6.75 7.75 6.67 6.33 6.80 14 7.00 7.75 6.50 6.40 6.67 7.00 6.83 14 

27 7.25 7.25 8.00 7.83 7.65 20 7.75 7.25 7.50 7.60 7.00 7.00 7.35 20 

28 9.00 7.75 7.33 7.00 7.65 19 8.00 7.75 6.83 6.80 6.83 6.75 7.10 19 

29 8.75 8.25 9.00 7.67 8.40 18 8.00 8.00 7.00 6.80 6.83 6.25 7.10 18 

30 7.25 9.25 8.00 7.67 8.00 14 7.00 7.25 7.33 6.80 7.50 6.75 7.14 14 

31 8.00 8.00 7.17 6.83 7.40 17 7.25 7.25 7.17 6.80 6.83 7.00 7.03 17 

X  8.23 8.19 8.16 8.01 8.13 รวม

601 

8.09 8.09 8.00 8.04 8.04 8.01 8.04 รวม

597 1E  82.34 81.86 81.61 80.05 81.34 80.89 80.89 80.00 80.39 80.43 80.08 80.41 

2E       80.78        80.24 

ประสิทธิภาพ ( 21 / EE ) โดยภาพรวม  80.79 / 80.51 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 
ชื�อ – นามสกุล นายปพนวจัน์      ลภสัภิญโญโชค 
ที�อยู ่  บา้นเลขที�  160 หมู่ 2  ต.บางตาเถร  อ.สองพี�นอ้ง  จ.สุพรรณบุรี 
ที�ทาํงาน  โรงเรียนบา้นหนองยาว  สาํนกังานเขตพื1นที�การศึกษา 
  ประถมศึกษา  สุพรรณบุรี เขต 3 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ.   2528 สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีที� 6 จากโรงเรียนสองพี�นอ้ง 
  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 พ.ศ.   2534 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
  จากโรงเรียนสองพี�นอ้งวทิยา   จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 พ.ศ.   2538 สาํเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ( เกียรตินิยมอนัดบั 1 ) 
  วชิาเอกการประถมศึกษา  จากสถาบนัราชภฏักาญจนบุรี 
  จงัหวดักาญจนบุรี 
 พ.ศ.   2542 สาํเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   

สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ   จากมหาวทิยาลยัศิลปากร 
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์   จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ.  2555 ศึกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน 
 กลุ่มวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์   จงัหวดันครปฐม 
 

ประวติัการทาํงาน 
 พ.ศ.  2538 – ปัจจุบนั รับราชการครู โรงเรียนบา้นหนองยาว   
  สาํนกังานเขตพื1นที�การศึกษาประถมศึกษา  สุพรรณบุรี เขต 3 
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